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سـازمان تأمیـن اجتماعـی، بزرگتریـن و محوری ترین نهـاد در 
نظـام تأمیـن اجتماعی کشـور از حیث جمعیت تحت پوشـش 
و گسـترۀ فعالیـت محسـوب می شـود و بـه عنـوان یـک نهاد 
اجتماعـی- اقتصـادی مؤثـر با بخـش قابـِل توجهـی از جامعه 
ارتبـاط تنگاتنـگ دارد، از سـوی دیگـر، تنوع خدمـات بیمه ای 
ضـرورت پاسـخگویی به تعهـدات قانونی سـازمان را در جهت 
رضایت منـدی شـرکای اجتماعـی آن اجتناب ناپذیـر می نماید. 
بر همین اسـاس و در راسـتای شفاف  سـازی مقررات سـازمانی، 
ایجـاد وحـدت رویـه، بهبـود مسـتمر و روزآمد امـور و آگاهی 
مخاطبیـن سـازمان از حقوق و تکالیف مقرر پـروژه مهم اصالح، 
روان سـازی و تلخیـص کلیـۀ بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
الزم االجـرا با محوریت مؤسسـه عالی پژوهـش تأمین اجتماعی 
لحـاظ  بـا  تخصصـی  کل  ادارات  و  معاونت هـا  مشـارکت  و 
چشـم انداز سـازمان در افـق برنامـه 1404 به عنوان سـازمانی 
پایـدار، پویـا، چابـک و سـرآمد در پاسـخگویی، بـا فرآیندهای 
هوشـمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام، در دسـتور کار سـازمان 
قـرار گرفـت. در ایـن راسـتا ضمـن بازنگـری در مفـاد 39 
بخشـنامه و دسـتور اداری در حـوزۀ امـور فنـی مسـتمری ها و 
اعمـال اصالحات اساسـی منطبق بـا تغییرات مرتبـط با قوانین 
موضوعـی و قوانین باالدسـتی و همچنین آرای صادره از سـوی 
دیـوان عدالـت اداری، بخشـنامۀ »شـرایط و نحوۀ برخـورداری 
بازمانـده های بیمـه شدگان از تعهدات قانـونی سازمـان تأمیـن 
اجتماعـی« تدویـن و از تاریـخ صـدور، جایگزین بخشـنامه ها و 

دسـتورهای اداری گذشـته خواهد شـد. 
مسئول حسـن اجرای این بخشـنامه معاونت های فنی و درآمد و 
اداری مالی در سـتاد مرکزی، شـرکت مشاور مدیریت و خدمات 

مقدمه

1395/8/1
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ماشـینی تأمین، مدیران، معاونین، رؤسـا وکارشناسـان ارشد امور 
فنـی مسـتمری ها در ادارات کل اسـتان ها و رؤسـا و معاونیـن و 

مسـئولین ذی ربط در واحدهای اجرایـی خواهند بود. 
امید اسـت این دسـتاورد در تالش جمعی همکاران سازمانی و در 
عمل، رضایت مندی بیمه شـدگان و تسـهیل و بهبود فرآیندها را 

در حـوزۀ فنی- درآمد به بـار آورد.
                                                                                   
دکتر سید تقی نوربخش 
مدیرعامل سازمان 
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فصل اول: قوانین مرتبط وتعاریف

شرایط و نحوه برخورداری بازمانـده های بیمـه شدگان از 
خدمات و تعهدات قانـونی سازمـان تأمیـن اجتماعی

1- قوانین،آیین نامه هـا، دادنامه هـا و تعاریـف مرتبـط بازماندگان 
تا کنـون بـه شـرح زیر می باشـد:

1-1- قانـون تأمیـن اجتماعی مصـوب 1354)مادۀ2،بند ج مادۀ4، 
مـواد80 لغایت84(؛

2-1- قانـون راجع به برقراری مسـتمری درباره بیمه شـدگانی که 
بـه علت همـکاری با نیروهای مسـلح شـهید یـا معلول شـده اند، 

مصوب1360/11/18؛
3-1- قانـون اصالح تبصرۀ 2 ماده واحدۀ قانون اجازه پرداخت وظیفه 
و مستمری وراث کارمندان )مصوب 28آذر 1338( و برقراری حقوق 

وظیفـه در مورد فرزندان و نوادگان اناث، مصوب 1363/10/2؛
4-1- قانون حضانت از فرزندان مصوب 1364/5/6؛

5-1- قانـون الحـاق یک تبصـره به بند )1( مـاده 81 قانون تأمین 
اجتماعی مصوب 1374/6/21؛

6-1- قانـون اصـالح تبصرۀ 6 قانون حالت اشـتغال مسـتخدمین 
شـهید، جانبـاز ازکارافتـاده و مفقوداالثـر انقالب اسـالمی و جنگ 

تحمیلی، مصـوب 1374/9/26؛
7-1- قانـون اصـالح مـواد43، 44و80 قانـون تأمیـن اجتماعـی 

مصـوب1376/7/27؛
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8-1- قانـون اصـالح پـاره ای از مقررات مربـوط به حقوق بازنشسـتگی، بانوان 
شـاغل، خانواده ها و سـایر کارکنان مصـوب 1379/2/13؛

9-1- قانون پرداخت مسـتمری به فرزندان زنان متوفی مشـمول قانون تأمین 
اجتماعی و سـایر صندوق های بازنشستگی مصوب 1386/10/5؛

10-1- قانـون اصـالح تبصـره 3 اصـالح بنـد)3( مـاده 80 قانـون مصـوب 
1386/11/20؛

11-1- قانـون الحـاق یک تبصـره به مـاده 80 قانون تأمیـن اجتماعی مصوب 
1354 و... مصـوب 1387/2/18؛

12-1- قانون حمایت خانواده ، مصوب 1391/12/1مجلس شورای اسالمی؛ 
13-1- قانـون حمایـت از کـودکان و نوجوانـان بی سرپرسـت و بد سرپرسـت، 

مصـوب 1392/7/10؛
14-1- قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشـخاصی که ده سـال و کمتر حق 

بیمه پرداخت کرده اند، مصـوب1392/7/17؛
15-1- آیین نامـه اجرایـی قانـون اصـالح تبصـرۀ 2 مـاده واحدۀ قانـون اجازه 
پرداخـت وظیفـه و مسـتمری وراث کارمنـدان مصـوب 28آذرمـاه 1338 و 
برقـراری حقوق وظیفـه در مورد فرزندان و نوادگان اناث، مصـوب 1364/4/2؛

16-1- آیین نامـه اجرایـی قانـون الحاق یک تبصره بـه بند)1( مـادۀ81 قانون 
تأمین اجتماعی، مصـوب 1375/4/6؛

17-1- آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب1393/11/27؛
18-1- آیین نامـه اجرایـی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرسـت و 

بدسرپرست، مصوب1394/4/14؛
19-1- دادنامه هـای شـمارۀ 171-170 مـورخ 1381/5/27، شـمارۀ 304 مـورخ 
1382/8/18 ، شـمارۀ 139مورخ 1390/3/30، شـمارۀ 200 مورخ 1390/5/10، شمارۀ 
817 مورخ 1391/11/9، شمارۀ 63 مورخ 1394/1/31، شمارۀ 135مورخ 1394/2/21، 
شـمارۀ 795-794 مـورخ 1394/6/24هیئـت عمومی دیوان عدالـت اداری؛
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20-1- خانوادۀ بیمه شـده: شـخص یا اشـخاصی هسـتند که به تبِع بیمه شده از 
مزایـای موضـوع این قانون اسـتفاده می کنند. )بند2 مـادۀ 2 قانون(.  

21-1- مسـتمری: عبـارت از وجهـی اسـت کـه طبق شـرایط مقـرر در قانون 
تأمیـن اجتماعـی به منظوِر جبـران قطع تمام یا قسـمتی از درآمد به بیمه شـده 
و در صـورت فـوت او بـرای تأمین معیشـت بازماندگان وی به آنـان پرداخت 

می شـود. )بنـد16 مـادۀ 2 قانون(.

 فصل دوم: موارد برقراری مستمری بازماندگان 

بازماندگان واجد شـرایط بیمه شـدۀ متوفی در یکی از حاالت زیر استحقاق دریافت 
مستمری بازماندگان را خواهند داشت: 

1- در صورت فوت بیمه شدۀ بازنشسته )بند 1 ماده 80 قانون(؛
2- در صـورت فوت بیمه شـدۀ ازکارافتاده کلی مسـتمری بگیر )بنـد2 مادۀ80 

قانون(؛
3- در صـورت فـوت بیمه شـده ای که در ده سـال آخر حیات خـود حداقل حق 
 بیمـه یک سـال کار، مشـروط بـر اینکه ظرف آخرین سـال حیات حـق بیمه 90 

روز کار را پرداخـت کرده باشـد )اصالحیۀ بند3 مـادۀ80 قانون(؛
1-3- چنانچـه بیمه شـده فاقـد شـرایط مقرر در این بند باشـد ولـی حداقل 20 
سـال سـابقه پرداخـت حق بیمـه را قبل از فـوت پرداخت کرده باشـد )تبصرۀ 2 

اصالحیـه بند3 مـاده 80 قانون(؛ 
2-3- در صورتی کـه بیمه شـدۀ متوفی فاقد شـرایط مقرر در ایـن بند بوده لیکن 
دارای سـابقه پرداخت حق بیمه بین ده تا بیسـت سـال باشد. )تبصرۀ 3 اصالحیۀ 

بند 3 مـادۀ 80 قانون(؛
3-3- در صورتی کـه بیمه شـدۀ متوفی فاقد شـرایط مقرر در ایـن بند بوده لیکن 
دارای سـابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سـال باشـد )قانون تعیین تکلیف 

تأمیـن اجتماعی اشـخاصی که ده سـال و کمتر حق بیمه پرداخـت کرده اند(؛
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 فصل سوم : بازماندگان واجد رشایط 

4- در مـواردی که بیمه شـده در اثر حادثۀ ناشـی از کار یـا بیماری های حرفه ای 
فـوت نماید. )بند 4 مـادۀ 80 قانون( .

بازمانـدگان واجـد شـرایط متوفی کـه اسـتحقاق دریافت مسـتمری را خواهند 
داشـت عبارتند از:

5- عیال دائم بیمه شده متوفی
به موجـِب مفـاد تبصـرۀ زیـر بنـد )1( مـادۀ 81 قانـون، اسـتحقاق عیـال دائم 
بیمه شـده متوفـی در صـورت ازدواج مجـدد زائـل می گـردد، لیکـن حسـب 
مفـاد بنـد)1( مادۀ 48 قانـون حمایت خانـواده از تاریخ الزم االجرا  شـدن قانون 
1392/2/7 زوجـۀ دائـم متوفـی از حقوق وظیفه یا مسـتمری وی برخـوردار و 

ازدواج وی مانـع دریافـت حقـوق مذکور نمی شـود.
6- شوهر بیمه شدۀ زن  متوفی 

مشـروط بـر اینکـه اوالً تحـت تکفـل زن بـوده و ثانیاً سـن او از شـصت سـال 
متجـاوز باشـد و یا طبق نظرکمیسـیون پزشـکی موضوع مـادۀ 91 قانون تأمین 

اجتماعـی ازکارافتـاده بـوده و در هـر حال مسـتمری دریافـت ننماید. 
7- فرزند ذکور متوفی 

بـه موجـب مفاد بند )2( مـادۀ 81 قانون در صورتی که سـن وی کمتر از هیجده 
سـال تمـام بـوده و یا منحصـراً به تحصیل اشـتغال داشـته یا به علـت بیماری 
یـا نقص عضو طبق گواهی کمیسـیون پزشـکی موضـوع مـادۀ 91 قانون تأمین 
اجتماعی قادر به کار شـناخته نشـود، اسـتحقاق دریافت مسـتمری بازماندگان 
را داشـته لیکـن بـه اسـتناد مفاد بنـد )3( مـادۀ 48 قانـون حمایت خانـواده از 
تاریـخ 1392/2/7 )تاریـخ الزم اال جرا شـدن قانـون حمایـت خانـواده( حداکثر 
سـن فرزند ذکور تا بیسـت سـالگی )حداکثر 19 سـال تمام( تغییر و پس از آن 
منحصـراً در صـورت اشـتغال به تحصیل در مقاطع دانشـگاهی تعیین شـد و یا 
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اینکه معلول ازکارافتاده نیازمند شـناخته شـود.
8- فرزند اناث متوفی

در صورتی که فاقد شغل و شوهر باشد. 
9- فرزند خوانده متوفی

در اجـرای قانـون حمایـت از کودکان و نوجوانان بی سرپرسـت و بد سرپرسـت 
مصـوب 1392/7/10 مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی و آیین نامـه اجرایـی 
مصـوب 1394/4/14هیئـت محتـرم وزیـران، فرزند خوانـده در حکـم فرزنـد 

حقیقـی بـوده و از کلیـۀ حقـوق و مزایـای قانونـی بهره مند خواهد شـد. 
10-  پدر و مادر متوفی 

در صورتی کـه اوالً تحـت تکفـل او بـوده ثانیاً سـن پدر از شـصت سـال و سـن 
مادر از پنجاه و پنج سـال تجاوز کرده باشـد و یا آنکه به تشـخیص کمیسـیون 
پزشـکی موضـوع مـادۀ 91 قانون تأمیـن اجتماعـی ازکارافتاده باشـند و در هر 

حال مسـتمری دریافـت ننمایند. 

 فصل چهارم: نحوۀ محاسبه مستمری

مسـتمری بازمانـدگان واجد شـرایط بیمه شـدۀ متوفی به شـرح زیر محاسـبه 
می شـود:

11- در صورت فوت بیمه شـدۀ بازنشسـته یـا ازکارافتادۀ کلـی، بازماندگان 
واجـد شـرایط وی می تواننـد بـا رعایـت مقـررات زیـر از مسـتمری مربوطه 

برخوردار شـوند: 
1-11- میزان مسـتمری قابل پرداخت حین الفوت مستمری بگیران بازنشسته 
یـا ازکارافتـاده کلـی به عنوان مسـتمری اسـتحقاقی آنان تلقی و عینـاً به میزان 
سـهام مقرر در مادۀ 83 قانون بین بازماندگان واجد شـرایط تقسـیم می شـود.

2-11- میـزان مسـتمری سـهم هریـک از بازمانـدگان از مجمـوع مسـتمری 
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اسـتحقاقی متوفی، از حاصل ضرب سـهم آنان )وفق ماده 83 قانون( در مستمری 
اسـتحقاقی تقسـیم بر مجموع سـهام بازماندگان بدسـت خواهد آمد.

3-11- منظور از مسـتمری اسـتحقاقی بیمه شـدۀ متوفی مسـتمری حین الفوت 
او می باشـد.

4-11- در اجـرای دادنامـه 139 مـورخ 1390/3/30هیئـت عمومـی دیـوان 
عدالـت اداری صد در صـد مسـتمری اسـتحقاقی بیـن بازمانـدگان صرفِ نظر از 

تعـداد آنهـا قابـل پرداخت خواهـد بود.
5-11- مجموع مسـتمری بازماندگان متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی 
متوفـی تجـاوز نماید؛ هـرگاه مجموع مسـتمری از ایـن میزان تجاوز کند، سـهم 
هریک از مسـتمری بگیران به نسـبت تقلیل داده می شـود و در ایـن صورت اگر 
یکی از مسـتمری بگیران فوت شـود یا فاقد شـرایط استحقاقی دریافت مستمری 
شـود سـهم بقیۀ آنها با توجه به تقسـیم بندی مذکور در مـادۀ 83 افزایش خواهد 
یافـت و در هـر حـال بازمانـدگان بیمه شـده از صد در صد مسـتمری بازماندگان 

متوفی اسـتفاده خواهند کرد. 
6-11- از آنجایی که تغییر مجموع سـهام بازماندگان در مجموع مبلغ مسـتمری 
اسـتحقاقی تغییـری ایجـاد نمی نماید، لـذا واحدهـای اجرایی صرفاً باید نسـبت به 
تعیین و تخصیص میزان سـهم مسـتمری جدیـد هر یک از بازمانـدگان با رعایت 

مـادۀ 83 قانـون از طریـق صدور حکم تغییـرات اقدام نمایند. 
12- در صـورت فـوت بیمه شـده ای کـه در 10 سـال آخر حیات خـود حداقل 
حـق بیمه یک سـال کار، مشـروط بر اینکه ظرف آخرین سـال حیـات حق بیمه 
90 روز کار را پرداخت کرده باشـد، بازماندگان واجد شـرایط وی از مستمری که 

به شـرح زیرمحاسـبه می شـود بهره مند خواهند شد: 
دستمزد  مشمول کسر حق بیمه ظرف 720 روز قبل از تاریخ فوت یا 

شروع بیماری منجر به فوت

روزهای کارکرد ظرف 720 روز قبل از تاریخ فوت یا 
شروع بیماری منجر به فوت

متوسط دستمزد ماهیانه= 30 ×

سنوات پرداخت حق بیمه  × متوسط دستمزد ماهیانه

30
مستمری استحقاقی =
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1-12- چنانچه مسـتمری اسـتحقاقی بیمه شـدۀ متوفی کمتر از حداقل دستمزد 
کارگـر عادی در زمان برقراری باشـد، مسـتمری قابل پرداخـت به بازماندگان با 
رعایت مادۀ 111 قانون )ترمیم مسـتمری اسـتحقاقی تا حداقل دسـتمزد کارگر 

عادی( تعیین می شـود.
2-12- مسـتمری اسـتحقاقی به دسـت آمده نباید از پنجاه درصد متوسط مزد یا 
حقوق  ماهانۀ بیمه شـده کمتر و از صد در صد آن بیشـتر باشـد، چنانچه مستمری 
اسـتحقاقی محاسبه شـده از شـصت درصد متوسـط مزد یا حقوق آنها کمتر باشد 
عـالوه بـر آن معادل ده درصد مسـتمری اسـتحقاقی به عنوان کمک، مشـروط بر 
آنکه جمع مسـتمری و کمک از شـصت درصد تجاوز نکند، پرداخت خواهد شـد. 
3-12- بـر اسـاس مصوبـات مـورخ 1372/8/1 و 1373/2/26 شـورای عالی 
سـازمان تأمیـن اجتماعی مبلـغ مسـتمری ازکارافتادگی جزئـی ناشـی از کار به 
عنوان قسمتی از دستمزد محسوب شده و در تعیین میزان مستمری بازماندگان 

مؤثـر خواهـد بود. 
بنابراین هرگاه بیمه شـدۀ مشـمول دریافت مسـتمری ازکارافتادگی جزئی ناشـی 
از کار، فـوت نمایـد میزان مسـتمری متعلقـه باید همانند یکـی از عناوین حقوق 
و مزایـای بیمه شـده متوفی در محاسـبات تبصـرۀ 2 مادۀ 72 قانون عیناً حسـب 
مـورد به دسـتمزد ماه هـا و روزهـای کارکرد بیمه شـده افزوده شـود. بدین معنا 
کـه مبلـغ مسـتمری ازکارافتادگـی جزئی ناشـی از کار به تنهایی قابل احتسـاب 

نبـوده و در ایامـی که متوفـی فاقد کارکرد باشـد، مؤثـر نخواهد بود.
همچنیـن از آنجـا که مبلغ مسـتمری ازکارافتادگی جزئی ناشـی از کار مشـمول 
کسـر حـق بیمـه نمی باشـد، لـذا بـه هنـگام احتسـاب آن به عنـوان بخشـی از 
دسـتمزد متوفی رعایت حداکثر حقوق و مزایای مشـمول کسـر حق بیمه الزامی 
نیسـت بنابراین مبلغ مذکـور می تواند مازاد بر حداکثر حقوق و مزایای مشـمول 

کسـر حق بیمه متوفی در زمان محاسـبۀ متوسـط دسـتمزد منظـور گردد. 
13- در صورتی کـه بیمه شـدۀ متوفـی فاقـد شـرایط مقـرر در بنـد 3 مـاده 80 
قانـون تأمیـن اجتماعی بـوده ولی حداقل20 سـال حق بیمۀ مقرر را قبـل از تاریخ 
فـوت پرداخت نموده باشـد، بازماندگان واجد شـرایط وی می توانند از مسـتمری 
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بازمانـدگان )بـا رعایت مادۀ111قانون( که به شـرح زیر تعیین می شـود اسـتفاده 
نمایند. 

مجموع مزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین 
دو سال پرداخت حق بیمه

24
متوسط دستمزد ماهیانه =

مجموع مزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین 
دو سال پرداخت حق بیمه

24
متوسط دستمزد ماهیانه=

سنوات پرداخت حق بیمه  × متوسط دستمزد ماهیانه

30
مستمری استحقاقی=

سنوات پرداخت حق بیمه  × متوسط دستمزد ماهیانه

30
مستمری استحقاقی =

14- در صـورت فـوت بیمه شـده ای کـه فاقـد شـرایط مقـرر در بنـد 3 مـادۀ 
80 قانـون بـوده لیکن سـابقه پرداخـت حق بیمه آن بین 10 تا 20 سـال باشـد، 
بازمانـدگان واجـد شـرایط وی از تاریخ تصویـب قانون اصالح تبصـرۀ 3 اصالح 
بنـد )3( مـادۀ 80 قانـون )مصوب 1386/11/20( اسـتحقاق دریافت مسـتمری 
متناسـب با سـنوات پرداخت حق بیمه به نسـبت سـهام مقرر در مادۀ 83 قانون 
تأمیـن اجتماعـی را خواهند داشـت که نحوۀ محاسـبه مسـتمری آنان به شـرح 

زیر اسـت:

1-14- محاسـبۀ ریز دسـتمزد مالک برقراری مسـتمری مشـمولین فـوق وفق 
تبصـرۀ زیرمـاده 77 بـا رعایـت ضوابط مقـرر در مـادۀ 72 قانون صـورت خواهد 
پذیرفت؛ بنابراین چنانچه پس از اعمال دستمزد بر مبنای مذکور میزان مستمری 
متعلقـه کمتـر از حداقل مسـتمری قابـل پرداخت طبـق فرمول زیر باشـد؛ مبلغ 

مسـتمری به دسـت آمده تـا حداقل مسـتمری موردنظر ترمیم خواهد شـد.

حداقل دستمزد سال فوت ×  سنوات پرداخت حق بیمه

30
حداقل مستمری قابل پرداخت =
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2-14- چنانچـه فوت بیمه شـده ای قبـل از تاریخ تصویب قانـون اصالح تبصرۀ 
3  اصـالح بنـد )3( مادۀ 80 قانون )مصوب1386/11/20( واقع شـده باشـد، در 
فرمـول فوق الذکـر به جای حداقل دسـتمزد سـال فوت، حداقل دسـتمزد سـال 
1386 مـالک عمـل قـرار می گیرد و پرداخت مسـتمری از تاریخ تصویب قانون 

)مـورخ 1386/11/20( صـورت می پذیرد.
15- مشـمولین قانـون تعییـن تکلیف تأمین اجتماعی اشـخاصی که ده سـال و 

کمتـر حـق بیمـه پرداخت کرده اند:
1- 15- بازماندگان واجد شـرایط بیمه شـده متوفی که از تاریـخ 1376/7/27 
بـه بعـد فـوت شـده اند، چنانچه فاقد شـرایط مقـرر در بنـد 3 مـادۀ 80 قانون 
بـوده و دارای سـابقه پرداخـت حـق بیمه بین یک تا ده سـال باشـند و تا تاریخ 
الزم االجـرا شـدن قانون مذکـور )1392/9/11( از هیچ یک از تعهدات مقرر در 
قانون بهره مند نشـده باشـند، از تاریخ اخیرالذکر اسـتحقاق دریافت مسـتمری 
متناسـب بـا سـنوات پرداخـت حـق بیمـه و به نسـبت سـهام مقـرر در ماده 
83 قانـون را خواهنـد داشـت. شـایان ذکر اسـت عملکـرد سـازمان در اجرای 
ایـن قانـون طی دادنامه شـمارۀ 794-795 مـورخ 1394/6/24 هیئت عمومی 

دیـوان عدالـت اداری نیز مـورد تأیید قرار گرفته اسـت. 
2- 15- پرداخـت مزایـای جانبـی به بازماندگان مشـمول قانون تعیین تکلیف 
تأمیـن اجتماعی اشـخاصی که ده سـال و کمتـر حق بیمه پرداخـت کرده اند به 

نسـبت سـنوات پرداخت حق بیمه می باشـد. 
3- 15- مالک محاسبۀ ریز دستمزد مبنای تعیین مستمری برقراری مشمولین 
قانـون فـوق، تبصرۀ زیرمـادۀ 77 قانون تأمیـن اجتماعی با رعایـت ضوابط مقرر 
در مـاده 72 قانـون خواهد بود و حداقل مسـتمری قابل پرداخـت به بازماندگان 
بیمه شـدۀ متوفـی نیـز بر مبنای مفـاد مـاده 111 قانون تأمین اجتماعـی، حداقل 
دسـتمزد سـال فوت بیمه شـده و متناسب با سـنوات پرداخت حق بیمه به شرح 

زیرمی باشد:
حداقل دستمزد سال فوت  × سنوات پرداخت حق بیمه

30
حداقل مجموع مستمری استحقاقی بازماندگان =
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میزان سهم هر فرد  × مبلغ مستمری  استحقاقی  متوفی

مجموع سهام بازماندگان 
میزان سهم مستمری  هر یک از بازماندگان  =

20%  × غرامت مقطوع فوت

مجموع سهام بازماندگان  واجد شرایط
میزان سهم مستمری  هریک از والدین  =

غرامت مقطوع فوت = سنوات پرداخت حق بیمه × حداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال فوت

4- 15- میزان سهم مستمری هر یک از بازماندگان واجد شرایط برابر است با:

5- 15- در مـورد بیمه شـدگانی که فوت آنان قبـل از تصویب قانون فوق الذکر 
واقع شـده حداقل دسـتمزد 1392)سـال تصویب قانون( مالک محاسـبه اسـت، 
لیکـن در مـورد پرداخـت غرامـت مقطـوع فـوت بـه پـدر و مادر تحـت تکفل 

بیمه شـده متوفـی حداقل دسـتمزد زمان فوت مالک محاسـبه خواهـد بود.
6- 15- از آنجا که مطابق قانون همسـران و فرزندان بیمه شـدۀ متوفی از دریافت 
مسـتمری به نسبت سـنوات پرداخت حق بیمه بهره مند می شـوند، لیکن به پدر 
و مادر اشـاره ای نشـده اسـت؛ بنابراین هر یک از والدین واجد شـرایط کماکان از 

غرامت مقطوع فوت به نسـبت سـهام مقرر در قانون برخوردار خواهند شـد. 
7- 15- توجه خواهند داشت که تا قبل از تصویب قانون مذکور )1392/9/11( 
بازماندگان واجد شـرایط بیمه شـده ای که از تاریـخ 1386/11/20 )قانون اصالح 
تبصـرۀ 3 بنـد 3 مـادۀ 80 قانون تأمیـن اجتماعی( به بعـد فوت شـدند و دارای 
سـابقۀ پرداخـت حق بیمه بین یک تا ده سـال بودند، اسـتحقاق دریافت غرامت 
مقطـوع فوت را به طور یکجا و به نسـبت سـهام مقـرر در ماده 83 قانـون را دارا 

بودند. 

به منظـوِر محاسـبۀ غرامـت مقطـوع فـوت والدین بیمه شـدگان متوفـی صرفًا 
حداقـل دسـتمزد زمـان فـوت مالک محاسـبه خواهـد بود. 

از آنجا کـه گواهـی انحصـار وراثـت بـه عنوان سـند اصلـی و مهم در شناسـایی 
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بازمانـدگان قانونی متوفی از جمله والدین وی محسـوب می شـود، لذا واحدهای 
اجرایـی موظفنـد قبل از پرداخت غرامت مقطوع فوت نسـبت بـه اخذ انحصار 

وراثـت اقدام نموده باشـند.
غرامـت مقطوع فوت مشـمول کسـر 2% موضوع مـادۀ 89 قانون نبـوده و عینًا 

قابل پرداخت اسـت. 
8-15- با توجه بـه اینکـه برقـراری مسـتمری در اجـرای قانـون »تعیین تکلیف 
تأمین اجتماعی ...« متناسـب با سـنوات پرداخت حق بیمه اسـت، لـذا واحدهای 
اجرایـی در زمـان برقراری مسـتمری مکلفند نسـبت بـه اخذ اطالعـات الزم از 

بازمانـدگان متقاضی مطابق فرم پیوسـت شـمارۀ 3 اقـدام نمایند. 
16- در مواردی کـه بیمه شـده بر اثر حادثۀ ناشـی از کار یـا بیماری های حرفه ای 
فـوت نمایـد، بدون در نظر گرفتن سـابقۀ پرداخـت حق بیمه، بازمانـدگان واجد 
شـرایط وی طبق مقررات این بخشـنامه اسـتحقاق دریافت مسـتمری را خواهند 

داشـت که نحوۀ محاسـبۀ مسـتمری متعلقه همانند بند "12" می باشد.
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17-نکات قابلِ توجه : 

1-17- در احتسـاب سـابقۀ پرداخت حق بیمه متوفی ظرف ده سال قبل از تاریخ 
فـوت و نیز در آخرین سـال حیات بیمه شـده عالوه بر مـدت کار و پرداخت حق 
بیمـه، مدت اسـتفاده از غرامت دسـتمزد ایام بیماری و بـارداری، مقرری بیکاری، 
دوران پرداخـت حـق بیمـه بـه صـورت اختیاری یـا حـرف و مشـاغل آزاد )با در 
نظـر گرفتـن نرخ حق بیمه مؤثـر( و مدت خدمت نظام وظیفـۀ عمومی با رعایت 

ضوابـط و مقررات قانونی مربوطه منظور خواهند شـد. 

2-17- مبنای سال کامل در محاسبات مربوط به برقراری مستمری بازماندگان، 
365 روز کامـل اسـت بدیهی اسـت از آنجا کـه در تعیین سـنوات پرداخت حق 
بیمـه متوفـی، اجزای سـال ) مـاه و روز ( نیز در محاسـبات مربوطه مالک عمل 
می باشـند، لـذا در ایـن خصـوص پس از تقسـیم مـدت بیمه پـردازی متوفی )به 
روز( بـر عـدد ثابـت 365 ، مـدت سـابقۀ پرداخـت حـق بیمـه مؤثـر متوفـی با 

احتسـاب سـه رقم اعشـار به عنوان کسـری از سـال به دسـت خواهد آمد.

3-17- هرچنـد مـدت دریافت مقرری بیمۀ بیکاری جزء سـوابق پرداخت حق 
بیمـۀ متوفی محسـوب می شـود، لیکن چنانچـه متوفـی در تمـام دورۀ720 روز 
قبـل از تاریـخ فـوت در حـال دریافـت مقـرری بیـکاری بـوده باشـد در فرآیند 
برقـراری مسـتمری بازمانـدگان برای تعیین میانگین دسـتمزد ظـرف 720 روز، 
حقـوق و مزایـای ظـرف 720 روز  قبـل از تاریـخ شـروع مقـرری بیمه بیکاری 
)حقـوق و مزایـای زمان اشـتغال به کار متوفی( مالک محاسـبه قـرار می گیرد. 
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 فصل پنجم: نحوۀ تقسیم سهام

18- مسـتمری بازمانـدگان بـه میـزان سـهام مقـرر در مـادۀ 83 قانـون بین 
بازمانـدگان واجد شـرایط تقسـیم می شـود:

1- 18- میزان مسـتمری همسر بیمه شـدۀ متوفی معادل پنجاه درصد مستمری 
اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت و در صورتی که بیمه شـدۀ مرد دارای چند همسر دائم 
باشـد، مطابق تبصرۀ بند )1( مادۀ 48 قانون حمایت خانواده مسـتمری به تسـاوی 

بین آنان تقسـیم خواهد شد. 
2- 18- میـزان مسـتمری هـر فرزنـد بیمه شـدۀ متوفـی معادل بیسـت و پنج 
درصـد مسـتمری اسـتحقاقی بیمه شـده اسـت و در صورتی که پـدر و مـادر را از 

دسـت داده باشـد، سـهم او دو برابـر میـزان مذکور خواهـد بود.  
از آنجا کـه میـزان سـهام فرزندانـی کـه والدیـن آنهـا فـوت نموده انـد بـه طور 
مضاعـف )50% ( محاسـبه می شـود، لـذا در این خصـوص واحدهـای اجرایی به 
هنـگام ثبـت اطالعـات فرزنـدان در پایـگاه اطالعـات هویتی مسـتمری بگیران 
موظفند وضعیت »نسـبت« این قبیل فرزندان را حسـب مورد »پسـر بازمانده« یا 

»دختـر بازمانده« ثبـت نمایند.
توجـه خواهنـد داشـت کـه فرزند خوانده نیـز به موجب قانـون در حکـم فرزند 
حقیقی بیمه شـده بوده و همانند سـایر فرزندان از سـهام مربوطه برخوردار خواهد 
شـد. در ایـن راسـتا واحدهـای اجرایی بایـد به هنگام ثبـت اطالعـات در پایگاه 
هویتی مسـتمری بگیران نسبت این قبیل فرزندان را حسـب مورد »فرزندخواندۀ 

پسـر« یا »فرزندخواندۀ دختـر« ثبت نمایند.
3- 18- میزان مسـتمری هر یک از پدر و مادر بیمه شـدۀ متوفی معادل بیسـت 

درصد مسـتمری استحقاقی بیمه شده است. 
4- 18- میـزان مسـتمری سـهم هریـک از بازمانـدگان از مجمـوع مسـتمری 
اسـتحقاقی متوفی از حاصل ضرب سـهم وی در مسـتمری اسـتحقاقی تقسیم بر 

مجمـوع سـهام بازماندگان به دسـت خواهـد آمد.
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 فصـل ششـم: مـدارک و مسـتندات الزم جهت برقـراری و صدور 

مستمری حکم 

19- مدارک ضروری

1-19- درخواسـت بازمانـدگان متوفـی مبنـی بر تقاضای برقراری مسـتمری 
)طبـق فرم پیوسـت شـمارۀ یک(؛

نظر بـه اینکـه در برخـی مـوارد آخرین محل اشـتغال به کار بیمه شـدۀ متوفی در 
شـهری به جز شـهر محل سـکونت وی می باشـد، لـذا به جهـت رضایت مندی 
بازمانـدگان و جلوگیری از مشـکالت مربوط به تردد این افراد از محل سـکونت 
تـا آخریـن شـعبۀ دریافت کننـدۀ حـق بیمـه، ارائـه درخواسـت بازمانـدگان به 
نزدیکتریـن شـعبۀ محـل سـکونت آنان بالمانـع بوده کـه در این صورت شـعبۀ 
دریافت کننـدۀ درخواسـت بایـد پس از اخـذ مـدارک موردِ نیـاز ، در کوتاه ترین 
زمـان ممکـن بـا انعکاس موضوع و ارسـال مدارک به شـعبۀ ذی ربـط مراتب را 
تـا حصول نتیجۀ نهایی از آخرین شـعبه دریافت کننـدۀ حق بیمۀ متوفی پیگیری 

نماید. 
2-19- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامۀ متوفی؛ 

3-19- اصل و تصویر کارت ملی متوفی؛ 
در مواردی کـه متوفـی فاقـد کارت ملـی باشـد، بازماندگان باید جهـت اخذ کد 
ملـی بـه ادارۀ ثبت احـوال یا دفاتر پیشـخوان دولت )ارائه دهنـدۀ خدمات ثبت 

احوال( راهنمایی شـوند. 
4-19- اصـل و تصویـر گواهـی وفات بیمه شـدۀ صادره از سـوی سـازمان ثبت 
احوال برای جلوگیری از هرگونه سـوِء اسـتفاده احتمالی توجه خواهند داشـت که 
تاریـخ فـوت منـدرج در برگ خالصـه فوت باید بـا کلیۀ مدارک و مسـتندات 
مربوطـه از جملـه جـواز دفن صادره مطابقت داشـته و صحت تاریخ فـوت از هر 
حیـث برای شـعبه ذی ربط روشـن باشـد؛ در ایـن ارتباط و هنگام تسـلیم گواهی 
فـوت برابـر اصـل شـده صفحۀ آخر شناسـنامه متوفـی که مشـخصات مرحوم 
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در آن درج و ممهـور بـه مهـر ادارۀ ثبت احوال مربوطه شـده نیـز از بازماندگان 
دریافـت و در پرونده مربوطه نگهداری شـود؛

5-19- اصل و تصویر سـند رسـمی ازدواج دائم متوفی یا سـند عادی ازدواج 
دائـم که از سـوی مراجع قضایی احراز اصالت شـده باشـد؛

6-19- اصل و تصویر تمام صفحات شناسـنامۀ افراد تحت تکفل واجد شـرایط 
متوفی؛

7-19- اصل و تصویر کارت ملی افراد تحت تکفل واجد شرایط متوفی؛
در مواردی کـه افـراد مذکـور فاقـد کارت ملـی باشـند، باید جهت اخـذ کد ملی 
بـه ادارۀ ثبـت احوال یا دفاتر پیشـخوان دولت )ارائه دهندۀ خدمـات ثبت احوال( 

گردند؛ راهنمایی 
8-19- اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت؛ 

مهلت ارائۀ گواهی انحصار وراثت حداکثر 9 ماه پس از سـپری شـدن از تاریخ 
فوت متوفی می باشـد.

توجـه خواهند داشـت عدم ارائـه مدارک از سـوی بازمانده یـا بازماندگانی که 
وفـق قانون تأمین اجتماعی شـرایط الزم جهت بهره مندی از مزایای مسـتمری 
مربوطه را دارا هسـتند لیکـن بنا به دالیلی از جمله اختالفـات خانوادگی از ارائۀ 
آن امتنـاع می ورزند، مانعی جهت برقراری مسـتمری سـایر بازمانـدگان واجد 

شـرایط نخواهد بود.
20- مدارک حسب ضرورت

1-20- گواهـی اشـتغال بـه تحصیل دانشـگاهی معتبر و تأیید شـده از سـوی 
مراجـع ذی صـالح در خصـوص فرزنـدان ذکـور باالی 19 سـال؛

2-20-  اصل نظریۀ کمیسیون پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی کلی فرزندان ذکور؛ 
3-20- اصل و تصویر طالق نامه فرزندان اناث؛

با عنایت بـه صراحـت قانونـی دائر بـر اینکه نفقۀ مطلقـۀ رجعیه در زمـان عده 
بـر عهـدۀ شـوهر اسـت و شـوهر در این ایام امـکان رجـوع بـه زن را دارد، لذا 
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برخـورداری زوجـه از مزایـای قانونـی تا زمـان ارائه طالق نامه قطعـی حاکی از 
سـپری شـدن مدت عـده و عدم رجوع شـوهر امکان پذیر نیسـت.  

4-20- تعهدنامـۀ فرزنـدان انـاث مبنی بر نداشـتن شـغل و شـوهر )طبق فرم 
پیوست شـمارۀ2(؛

5-20- تعهد نامـۀ هر یـک از بازمانـدگان متوفـی )به اسـتثنای همسـر متوفی( 
مبنی بـر عدم دریافت هرگونه مسـتمری بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و وظیفه یا 
وجوه دیگر از سـازمان یا هریک از صندوق های بیمه و بازنشسـتگی کشـور )طبق 

فرم پیوست شـمارۀ 4(؛
6-20- اصـل وکالت نامۀ محضری از بازماندگان به منظور پرداخت مسـتمری 
در وجـه احـدی از بازمانـدگان واجـد شـرایط )انجـام کنترل هـای یک سـاله 

به منظـور اطمینـان از احراز شـرایط الزامی اسـت(؛ 
بازمانـدگان واجد شـرایط می توانند با حضور در شـعبه و ارائـه وکالت نامه )طبق 
فرم پیوسـت شـمارۀ 5( احـدی از بازماندگان واجد شـرایط را به عنـوان وکیل و 
دریافت کنندۀ مجموع سـهام مستمری بازماندگان تعیین نمایند؛ وکالت نامه هایی 
که به این روش صادر می شـوند باید سـالیانه با حضور موکلین در شـعبه تجدید 

شوند.
7-20- با توجه بـه قانـون حضانـت فرزنـدان صغیر یا محجـور به مـادران آنها 
مصـوب 1364/5/6 و مـادۀ 43 قانـون حمایت خانـواده مصـوب 1391/12/1، 
حضانـت فرزنـدان صغیر برعهـدۀ مادر آنها اسـت، لیکن در صورتی که از سـوی 
مراجـع قضایـی ذی صالح حکم رد صالحیت مـادر صادر و سرپرسـتی فرزندان 
متوفی به فردی دیگر سـپرده شـده باشد اخذ تصویر حکم مبنی بر رد صالحیت 
مـادر و حکـم سرپرسـتی یا قیم نامه از سرپرسـت یا قیـم فرزندان الزامی اسـت؛

8-20- رأی سرپرستی آزمایشی و یا  قطعی جهت فرزند خواندگان؛
9-20- تصویـر گواهـی رشـد )در صـورت صـدور از سـوی مراجـع قضایـی 

ذی صـالح(؛
10-20- اصـل نظریـۀ کمیسـیون پزشـکی مبنی بـر ازکارافتادگـی والدین یا 
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شـوهر بیمۀشـده زن متوفی. 
11-20- مـدارک احـراز وقـوع حادثـه ناشـی از کار درمواردی کـه علـت فوت 
بیمه شـده بـر اثر وقوع حادثه بوده اسـت )شـامل: گـزارش وقوع حادثـه و گزارش 
بررسـی حادثـه، کروکی و گـزارش پلیـس راه در مورد تصادفات منجـر به فوت ، 

گـزارش مقامات انتظامـی، گزارش بازرس کار، گواهی پزشـکی قانونـی و ...(؛
12-20- تأییـد پروانـه اشـتغال به کار معتبر و یا گواهی صریح ادارۀ کل اشـتغال 
اتبـاع خارجـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه  اجتماعـی در مورد اتبـاع خارجی مبنی 
بر بالمانع بودن اشـتغال بیمه شـدۀ متوفی در کارگاه و مشـاغل مربوطه از سـوی 

واحد نام نویسـی و حسـاب های انفرادی؛
13-20- اصل مدارک مربوط به کفالت والدین. 

نکتـه : واحـد امـور فنـی مسـتمری ها موظف اسـت تصویر 
مسـتندات یادشـده را پـس از کنتـرل و تطبیق با اصل اسـناد 
و ممهـور نمـودن بـه مهر برابر بـا اصل، در پروندۀ مسـتمری 
ضبـط و اصـل اسـناد را به بازمانـدگان اعاده نمایـد. ضروری 
اسـت از این پـس با توجـه بـه اقداماتی کـه سـازمان در زمینه 
تشـکیل پرونده الکترونیک در دسـت اقـدام دارد واحدهای 
اجرایـی جهت برابر اصـل نمودن مدارک مأخـوذه از مهری 

که نمونـۀ آن در زیرآمده اسـت اسـتفاده نمایند.

               این تصویر برابر با اصل ابرازی می باشد

          علی علیزاده - کارشناس مستمری                                                                  

تاریخ تأیید: 1394/2/14

این تصویر برابر با اصل ابرازی می باشد

نام کارمند واحد) مثالً : علی علیزاده(- سمت ) مثالً :کارشناس مستمری( 

تاریخ تأیید  ..............                                                                                          

درج نـام، نـام خانوادگـی و سـمت کارمنـد واحـد امـور فنـی مسـتمری ها کـه 
مسـئولیت کنتـرل مدارک را بر عهـده دارد طبق مهر نمونه الزامی اسـت. ضمنًا 
ضـروری اسـت مهـر موردنظـر حداکثـر در ابعاد )6×3( سـانتی متر تهیه شـود.
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 فصل هفتم: نحوۀ برقراری مستمری بازماندگان

21- برقراری مسـتمری بازماندگان مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده 
کلی متوفی 

1-21- اخـذ اسـناد و مـدارک مورد نیـاز مطابـق بـا مـوارد منـدرج در »فصل 
ششـم« ایـن بخشـنامه از بازمانـدگان با توجه به اینکـه تاریخ فوت بیمه شـدگان 
و مسـتمری بگیران متوفـی به صـورت خـودکار از پایگاه اطالعات سـازمان ثبت 
احوال فراخوان و مسـتقیماً در پایگاه اطالعات شـعبه ذی ربـط درج و مبنای ارائه 
حمایت هـا قـرار خواهد گرفـت؛ لذا ضروری اسـت در صورت مشـاهدۀ هر گونه 
مغایرت بین تاریخ درج شـده در سیسـتم با اسـناد و مدارک ارائه شـده توسـط 
بازمانـدگان، ابتـدا از درج صحیـح اطالعات هویتی متوفـی )علی الخصوص تاریخ 
تولد و شـمارۀ ملـی( اطمینان حاصل نموده و در صورت  نیـاز بازماندگان را جهت 
رفـع مغایـرت و اصالح اطالعـات به ادارۀ ثبـت احوال یا دفاتر پیشـخوان دولت 

)ارائه دهنـدۀ خدمـات ثبت احـوال( راهنمایی نمایند.
2-21- کنتـرل، بازبینی و عندالـزوم ثبت اطالعات هویتی متوفی و بازماندگان 
متقاضـی دریافـت مسـتمری در سیسـتم مکانیـزۀ نام نویسـی و حسـاب های 

انفرادی شـعبه. 
در صـورت مشـاهدۀ هرگونـه مغایـرت در ثبـت اطالعـات هویتی افـراد ، قبل 
از هرگونـه اقـدام در زمینـۀ برقراری مسـتمری، واحد نام نویسـی و حسـاب های 
انفرادی شـعبه موظف به اصالح یا ثبت اطالعات دقیق هویتی افراد در سیسـتم 
مکانیزۀ شـعبه خواهند بود. در هر حال صدور حکم تبدیلی و پرداخت مسـتمری 

منوط به تکمیل اطالعات هویتی افراد در سیسـتم مکانیزۀ شـعبه اسـت. 
از آنجا که پس از ثبت اطالعات در سیسـتم مکانیزۀ مسـتمری ها امکان هرگونه 
تغییر در اطالعات هویتی و احکام مسـتمری به سـهولت امکان پذیر نیسـت، لذا 
کاربران سیسـتم مکلفند تا در ثبت و کنترل اطالعات پرونده   های مسـتمری اعم 

از اطالعـات هویتـی افراد و اطالعات احکام نهایت دقـت را معمول دارند.
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 3-21- وضعیـت پرداخـت مسـتمری و سـایر مزایـای متعلقـه بـه متوفـی 
مربـوط بـه قبـل و بعد از تاریخ فوت مسـتمری بگیر و مبالغ برگشـت شـده از 
مبادی پرداخت به منظوِر محاسـبه و تعیین تکلیف مطالبات متوفی از سـازمان 
)ماتـرک( یـا مطالبـات سـازمان از متوفی بابت مبالـغ اضافه پرداخت شـده به 

وی کنترل و بررسـی شـود. 
4-21- در صـورت تکمیـل و تأییـد مـدارک و اسـناد ارائه شـده به سـازمان و 
پـس از ثبت اطالعات موردِ نیاز در سیسـتم مکانیزۀ مسـتمری ها، حکم برقراری 
مسـتمری بازمانـدگان بـا فراخـوان اطالعـات پرونـدۀ مسـتمری بازنشسـتگی 
یـا ازکارافتادگـی کلـی و اطالعـات جدیـد ثبت شـده در سیسـتم، طبـق فرمت 
پیش بینی شـده در سیسـتم مکانیزه تهیه گردیده و پس از کنترل و امضاء توسـط 
کارکنـان و مسـئولین ذی ربـط ثبـت دفتـر شـعبه شـده و در نهایت نسـبت به 

تخصیص شـمارۀ مسـتمری اقدام خواهد شـد. 
5-21- پـس از صـدور حکـم برقـراری مسـتمری، تصویر حکـم مزبور جهت 
اطـالع و آگاهـی بازمانـدگان از اقدامـات به عمل آمـده ، به ایشـان ارائه خواهد 
شـد. پـس از آن بازمانـدگان می توانند احکام افزایش سـالیانۀ مسـتمری و فیش 
مسـتمری ماهیانۀ خود را رأسـاً از طریق سـایت رسمی سـازمان دریافت نمایند. 
6-21- به منظـوِر طبقه بندی اطالعات پرونده های مسـتمری تبدیلی در پایگاه 
اطالعـات هویتی مسـتمری بگیران واحدهـای اجرایی موظفند صرفـاً از کدهای 

اسـاس برقراری زیراستفاده نمایند: 
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توضیح عنوان کد اساس ردیف

بازنشستــه و ازکــارافتاده 
کلـی غایب )بخشـنامه 55 

مسـتمری ها(

قانـون مصـوب  مـاده 80  بـه  الحاقـی  تبصـرۀ 
1387/2/18)بازنشسـته و ازکارافتاده کلی غایب(

15400 1

عـادی  بازنشستـــــگی 
تبدیل  شده بــه مستمری 

بازمانـدگان

بنـد )1( مـاده 80 قانـون تأمین اجتماعـی ) فوت 
بازنشسته(

15600 2

از کارافتـادگی کـلی ) اعم 
از ناشـی یـا غیــر ناشـی 
از کــار( تبدیل شـده بـه 

بازمانـدگان مسـتمری 

بنـد )2( مـــاده 80 قانـون اجتمـــاعی )فـوت 
کلـی( ازکارافتـاده 

15601 3

تبدیــل شده  بازنشستگی 
بـه مسـتمری بازماندگان

بند 4 بخشنامه 47/1 مستمری ها 15314 4

تبدیــل شده  بازنشستگی 
بـه مسـتمری بازماندگان

بند 4 بخشنامه 56 مستمری ها 15621 5

تبدیــل شده  بازنشستگی 
بـه مسـتمری بازماندگان

بنـد )91( قانون بودجه سـال 1390 کل کشـور- 
بند 4 بخشـنامه 56/2 مسـتمری ها

15623 6

تبدیــل شده  بازنشستگی 
بـه مسـتمری بازماندگان

بند )66( قانون بودجه سال 1391 کل کشور 15624 7

تبدیــل شده  بازنشستگی 
بـه مسـتمری بازماندگان

قانـون تعییـن تکلیـف تأمیـن اجتماعـی ...)فوت 
بازنشسـته یـا ازکارافتـاده(

15626 8

پرونـده های مستمــری کــه دارای کـد اساس برقـراری 15623، 15624 و 
15626 هستند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمــه از مزایای جنبی بهره مند 

خواهند گردید.
22- برقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان متوفی 

1-22-  واحـد امـور فنـی مسـتمری های شـعبۀ ذی ربط موظف اسـت پس از 
اخـذ اصـل و تصویـر اسـناد و مـدارک موردِ نیاز )منـدرج در" فصل ششـم" این 
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بخشـنامه( و درخواسـت برقـراری مسـتمری از بازماندگان )طبق فرم پیوسـت 
شـمارۀ یک( و کلیۀ مدارک و مسـتندات از بازماندگان واجد شـرایط در اسـرع 
وقـت ریز دسـتمزد و سـوابق پرداخـت حـق بیمـه متوفـی را از واحـد مربوطـه 

اسـتعالم نماید.
2-22- کنتـرل و ثبـت اطالعـات هویتی متوفی و بازمانـدگان متقاضی دریافت 
مسـتمری بازماندگان در سیستم مکانیزۀ نام نویسـی و حساب های انفرادی شعبه 

و سـایر اقدامات پیشگفت. 
3-22- اسـتعالم مکانیـزۀ مـدت سـابقۀ پرداخـت حـق بیمـۀ متوفـی از واحد 
نام نویسـی و حسـاب های انفرادی شـعب واحد نام نویسی و حسـاب های انفرادی 
شـعبه موظـف اسـت در کوتاه ترین زمان ممکن نسـبت به گـردآوری، تجمیع و 
اعـالم نهایـی مدت سـابقۀ پرداخت حـق بیمه متوفی بر اسـاس نـرخ حق بیمۀ 

مؤثـر اقدام نماید.
4-22- واحـد درآمـد حـق بیمـه موظـف اسـت در صـورت اسـتعالم واحـد 
نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی نسـبت بـه اعـالم پاسـخ در حداقـل زمـان 
ممکـن اقـدام نماید. بدیهی اسـت در مواردی که بدهـی کارگاه مربوطه در مرحلۀ 
بـرآوردی اسـت بایـد موضوع را خـارج از نوبت مورد رسـیدگی قـرار داده و در 

اسـرع وقت نتیجـه را اعـالم نماید. 
5-22- کلیۀ شـعب سـازمان باید در اسـرع وقت از تاریخ وصول استعالم شعبۀ 
مبدأ نسـبت به اعالم سـوابق پرداخت حق بیمه متوفی به شـعبۀ مربوطه اقدام 

نمایند.
6-22- به منظـور محاسـبۀ میـزان مسـتمری اسـتحقاقی متوفـی ریز دسـتمزد 
بیمه شـده بـه هنـگام اعـالم سـوابق پرداخـت حـق بیمه، بـه صورت هوشـمند 

اسـتخراج و اعـالم می شـود.
7-22- پس از اعالم سـابقه، واحد امور فنی مسـتمری ها موظف اسـت سابقه و 
ریزدسـتمزد مؤثر در برقراری مسـتمری بازمانـدگان را از هر حیث از جمله نرخ  

حق بیمـه کنترل و از صحت آنها اطمینـان حاصل نماید. 
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8-22- بـا عنایـت بـه آیین نامۀ اجرایی صاحبان حرف و مشـاغل آزاد، سـوابق 
پرداخـت حـق بیمـه بـا نـرخ 12% آن دسـته از بیمه شـدگان کـه قبـل از احراز 
شـرایط بازنشسـتگی فوت می نمایند در احراز شـرایط قانونی جهت بهره مندی از 
مسـتمری بازماندگان و نیز محاسبۀ مبلغ مسـتمری مربوطه منظور نخواهد شد. 
9-22- در مواردی کـه فوت بیمه شـده به علت بیماری رخ داده باشـد واحدهای 
اجرایـی موظفنـد از اشـتغال بـه کار بیمه شـده علی الخصـوص در ماه هـای پایانی 

حیات اطمینـان حاصل نمایند.
10-22- پـس از اعـالم سـوابق پرداخت حق بیمه و کنترل همه جانبۀ اطالعات 
و مـدارک و انجـام بررسـی های الزم در زمینۀ برقراری مسـتمری بازماندگان از 
سـوی واحـد امـور فنی مسـتمری ها، حکم برقراری مسـتمری بازمانـدگان طبق 
فرمـت پیش بینـی شـده در سیسـتم مکانیزۀ مسـتمری ها تهیـه شـده و پس از 
کنتـرل و امضـاء توسـط مسـئولین ذی ربـط ثبت دفتر شـعبه شـده و در نهایت 

نسـبت به تخصیص شـمارۀ مسـتمری اقدام خواهد شـد.
11-22- اخـذ اسـناد و مـدارک مرتبط با حادثۀ ناشـی ازکار منـدرج در فصل 

پنجم این بخشـنامه الزامی اسـت.
12-22- در صورتی کـه مقصـر حادثـه کارفرما باشـد، اجرا و پیگیـری موضوع 

مـادۀ 66 قانـون تأمین اجتماعی الزامی اسـت.
13-22- در اجرای تبصره )1( ماده واحدۀ قانون »تعیین تکلیف تأمین اجتماعی 
اشـخاصی کـه ده سـال و کمتـر حـق بیمـه پرداخـت کرده انـد« در صورتی کـه 
بیمه شـده متوفـی صرفـاً دارای همسـر و فرزند باشـد، حکم برقراری مسـتمری 
بازماندگان و چنانچه صرفاً دارای والدین تحت تکفل باشـد حکم غرامت مقطوع 
فـوت و در صورتی کـه عـالوه بـر همسـر و فرزنـد دارای والدیـن واجـد شـرایط 
تحت تکفـل باشـد هم زمان حکم مسـتمری بازمانـدگان و حکـم غرامت مقطوع 

فوت صـادر خواهد شـد. 
احکام مسـتمری بازماندگان مشـمولین این قانون همواره با درنظر گرفتن میزان 
سـهام کلیۀ افراد اعم از همسـر، فرزند و والدین متوفی  براسـاس مادۀ 83 قانون 
محاسـبه و صـادر خواهد شـد بـا این تفاوت که صرفاً همسـر و فرزنـدان متوفی 
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به نسـبت سـهام مقرر در قانون از مسـتمری بازماندگان بهره مند خواهند شـد.
در زمـان صـدور احکام و محاسـبۀ غرامت مقطوع فوت میزان سـهام کلیۀ افراد 
اعـم از همسـر، فرزنـد و والدین متوفی براسـاس سـهام مقرر در مـادۀ 83 قانون 
اعمـال خواهد شـد، لیکن صرفاً والدین متوفی به نسـبت سـهام خـود از غرامت 
مقطوع فوت بهره مند خواهند شـد. پس از صدور سـند و پرداخت مبلغ غرامت 

مقطـوع فـوت به والدیـن، اقدام دیگـری در ارتباط با آن متصور نمی باشـد. 
طبـق مفـاد تبصـرۀ ) 2 ( مـاده واحدۀ قانون تعییـن تکلیف ...، تأمیـن هزینه های 
ناشـی از اجـرای ایـن قانـون برعهـده دولت بـوده لذا مراتـب هم زمان بـا صدور 
حکـم مسـتمری، جهت نگهـداری حسـاب و اسـتفاده در بیالن هر سـال مالی و 
پیگیری های بعدی مطالبات سـازمان، از طریق سیسـتم مکانیزۀ مسـتمری ها به 

واحد حسـابداری شـعبه منتقل می شـود.
14-22- به منظـوِر طبقه بنـدی اطالعـات پرونده هـای مسـتمری بازمانـدگان، 
در پایـگاه اطالعـات هویتی مسـتمری بگیران واحدهای اجرایی موظفنـد صرفاً از 

کدهـای اسـاس برقراری زیراسـتفاده نمایند:

عنوان کد اساس ردیف

قانـون پرداخـت مستمــری بـه 
فرزنـدان زنـان متوفـی مشـمول 
قانـون تأمین اجتمــاعی و سـایر 
بازنشستــــگی  صنـــدوق های 

1386/10/5 مصـوب 

15316 1

قانـون اصـالح تبصــره 3 بنـد 
3 مـاده 80 قانـــون )پرداخـت 
مستمـری  بــه نسبـت سنوات- 

بخشـنامه 24/3(

15317 2

غرامـت مقطــوع فـوت جهـت 
مشـمولین قانـون تعییـن تکلیف 
....- بخشـنامه 65/1 مستمری ها

15318 3
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عنوان کد اساس ردیف

اصالحیه بنـد ) 3 ( ماده80 قانون 
)فوت بیمـه شده(

15602 4

تبصـره )2 ( اصالحیـه بنـــد 3 
ماده 80 قانون )20 سال سابــقه(

15603 5

بنـد 4 مـاده 80 قانـون )حادثـه 
ناشی ازکــار یا بیماری حرفه ای(

15607 6

مشمولیــن بند 2 بخشنـامه 50 
مسـتمری ها )زن بازنشستـــه یا 

کلی( ازکارافتـاده 

15622 7

قـــانون تعییـن تکلیـف تأمیـن 
اجتماعی ... - بخشنـــامه 65/1 
مسـتمری ها ) فوت بیمـــه شده(

15625 8

23- برقـراری مسـتمری بازماندگانـی که بیـش از دو سـال بعد از 
تاریـخ فـوت بیمه شـده مراجعه نداشـته اند.

به منظوِر برقراری مسـتمری اینگونه بازماندگان عالوه بر اخذ مدارک و مسـتندات 
الزم جهـت برقـراری و صدور حکم )موضوع فصل ششـم این بخشـنامه( مدارک 
زیـر به انضمام پروندۀ فنی بیمه شـده متوفی جهت اتخاذ تصمیم از سـوی شـعب 

ذی ربط باید به اداره کل اسـتان مربوطه ارسـال شـود:
1-23- تأییدکلیه سوابق پرداخت حق بیمه توسط مسئولین ذی ربط؛

2-23- اخـذ پروندۀ پزشـکی متوفی و تطبیق آن با علـت و تاریخ فوت متوفی 
)در صورتی کـه فـوت بیمه شـده در زمان بسـتری و در بیمارسـتان اتفـاق افتاده 

باشد(؛
3-23- بررسـی وضعیـت و صحـت اشـتغال بـه کار متوفـی در طـول مدت 
پرداخـت حـق بیمـه علی الخصـوص در سـال های انتهایـی قبـل از تاریخ فوت 

بیمه شـده؛
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4-23- اخـذ اقرارنامـۀ مکتـوب از بازمانـدگان در خصـوص علـت تأخیـر در 
مراجعـۀ ایشـان به سـازمان به انضمام تصویر مدارک و مسـتندات مـورد ادعا.

الزم به ذکر اسـت رعایت مراتب پیشگفت در زمان برقراری مستمری بازماندگان 
بیمه شدگان متوفی مشمول قانون تعیین تکلیف .... موضوعیت نخواهد داشت.

24- برقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان شهید:

چنانچه بیمه شدگان متوفی مشمولین قوانین موضوع بندهای 2-1 و 6-1 این 
بخشـنامه در راه به ثمر رسـاندن انقالب اسـالمی، حفظ دسـتاوردهای انقالب 
اسـالمی، شـرکت در عملیات جنگی و ... به تشـخیص و تأیید بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگران به عنوان شـهید معرفی شـوند، واحدهـای  اجرایی موظفند به 

ترتیب زیر اقـدام نمایند:
1-24- اخـذ کلیۀ اسـناد و مـدارک موردِ نیاز از بازماندگان شـهید طبق موارد 

مندرج در فصل ششـم این بخشنامه؛ 
2-24- اخـذ مـدارک مرتبـط بـا شـهادت بیمه شـده از جملـه تأییـد گواهی 
شـهادت از سـوی بنیاد شـهید و امور ایثارگران محل سکونت بازماندگان )طبق 

فرم پیوست شـمارۀ 6(؛
3-24- ارسـال مدارک مرتبط با شـهادت بیمه شـده پس از کنترل و بررسـی 

الزم از سـوی اداره کل اسـتان ذی ربط به ادارۀ کل امور فنی مسـتمری ها؛
4-24- انجـام مکاتبـات الزم از سـوی ادارۀ کل امور فنی مسـتمری ها با بنیاد 

شـهید و امـور ایثارگران مرکز به منظوِر تأیید شـهادت بیمه شـده؛
5-24- صدور حکم برقراری مسـتمری بازماندگان شـهید توسـط شعبۀ مربوطه 
پس از تأیید شـهادت بیمه شـده از سوی بنیاد شـهید و امور ایثارگران مرکز و اخذ 
مجـوز صـدور حکم، تخصیـص کد اسـاس برقـراری و هماهنگی الزم با شـرکت 
مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تأمین از طرف ادارۀ کل امور فنی مستمری ها؛

6-24- میـزان مسـتمری بازمانـدگان مشـمول برابـر اسـت بـا یک بیسـت و 
چهـارم جمـع حقـوق و مزایـای مأخذ کسـِر حـق بیمه ظـرف آخرین دو سـال 
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پرداخـت حـق بیمـه. در مواردی که سـابقه پرداخت حق بیمه مشـمولین قبل از 
تاریخ شـهادت کمتر از دو سـال باشـد، میزان مسـتمری قابـل پرداخت عبارت 
اسـت از جمـع مـزد یا حقوق و مزایای ماخذ کسـر ِحق بیمه تقسـیم بـر روزهای 

کارکـرد ضرب در سـی.
7-24- کد اسـاس برقراری مستمری بیمه شدگان شـهید "15705" با موضوع 

"شـهادت" به منظوِر حفظ دسـتاوردهای انقالب اسالمی است.

8-24- توجه خواهند داشـت که انجام تمامی کنترل های الزم به منظور اطمینان 
از احـراز شـرایط بازمانـدگان موردِ نظـر از مزایـای مسـتمری مربوطه )بررسـی 
حیـات و ممـات، ازدواج و طالق، اشـتغال و... ( همانند سـایر مسـتمری بگیران بر 

عهـدۀ واحدهـای اجرایی مربوطـه خواهد بود.
9-24- در اجـرای بنـد )ج( ماده واحـدۀ »قانـون اصـالح تبصـره 6 قانـون 
حالـت اشـتغال مسـتخدمین شـهید ... مصـوب1372/6/30« سـازمان موظف 
اسـت اعتبـارات ناشـی از اجـرای این قانون را )به اسـتثناء بیمه شـدگان شـهید 
وزارت نفـت ایـران، شـرکت های ملـی نفـت، گاز، پتروشـیمی، پاالیـش و پخش 
فرآورده هـای نفتـی ایران( هـر ماهه در اختیار بنیاد شـهید انقالب اسـالمی قرار 
دهـد تـا از طریـق بنیاد مزبـور بـه بازمانـدگان واجد شـرایط پرداخـت گردد.

بدین منظور الزم اسـت لیسـت پرداخت مسـتمری بازماندگان شـهدا را از سایر 
لیسـت های پرداخت مسـتمری منفک و تحویل بنیاد شهید نموده و چک معادل 
تعهدات قانونی را به حسـاب شـمارۀ 90004 بانک ملی شـعبه شاهد تهران )کد 
760( به نام بنیاد شـهید مرکز واریز نمایند. پس از تحویل لیسـت و واریز وجه 
بـه ترتیب فوق، مسـئولیت پرداخت مسـتمری بـه بازماندگان شـهدا و هرگونه 

اتفاقات بعدی به عهدۀ بنیاد شـهید اسـت. 
حسـب توافقـات به عمل آمـده بنیاد شـهید انقالب اسـالمی نیز بایـد به گونه  ای 
برنامه ریـزی و عمـل نماید که وجوه دریافتی بابت مسـتمری هر مـاه را حداکثر 
تـا پایـان همان ماه بر اسـاس لیسـت هایی که از سـوی شـعب ارائـه گردیده به 
مسـتمری بگیران پرداخـت نماید و حداکثـر تا پایان دو ماه بعـد مراتب پرداخت 
مسـتمری را کتبـاً اعـالم نمایـد و چنانچه مسـتمری و مزایای مربوطـۀ افراد به 

33



هـر علـت پرداخـت نشـده باشـد، آن را طـی یک فقره چک به شـعبۀ سـازمان 
بازپس دهد. 

25- برقراری مستمری بازماندگان مشمول قانون بیمه بازنشستگی، 
فـوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو

1- 25- در صـورت فوت بیمه شـدگانی که سـوابق بیمه پـردازی آنان در قالب 
قانون بیمه بازنشسـتگی، فوت و ازکارافتادگـی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو 
مصوب 1376/9/11 )با نرخ 14%( باشـد، تشـخیص اسـتحقاق و احراز شـرایط 
اسـتفاده از مسـتمری بازماندگان عیناً تابع قانون تأمین اجتماعی اسـت. متوسـط 
دسـتمزد مبنای محاسـبه بر اسـاس دسـتمزد خاص ایـن قبیل افـراد که مأخذ 
کسـر حـق بیمه قـرار گرفته )نصف حداقل دسـتمزد کارگـر عادی(، بـا رعایت 
ضوابط مقرر در تبصرۀ 2 مادۀ 72  قانون تعیین و مبلغ مسـتمری نیز بر اسـاس 
مادۀ 72 قانون و تغییرات بعدی آن اسـت. مجموع مسـتمری قابل پرداخت در 
هـر حـال نباید از مبنای محاسـبۀ حق بیمـه در زمان برقـراری بیشـتر و از 2/3 

آن کمتر باشد. 
2- 25- باعنایت بـه مفـاد مـادۀ 10 آیین نامه اجرایی قانـون بیمه های اجتماعی 
قالیبافـان، بافندگان فرش و شـاغالن صنایع دسـتی شناسـه دار )کـددار( مصوب 
1388/5/18 مجلـس شـورای اسـالمی چنانچه بیمه شـده نسـبت بـه پرداخت 
مابه التفـاوت متعلقـه اقـدام نماید، در این صـورت پذیرش کل مدت سـابقه وی 
در احـراز شـرایط و تعییـن میـزان مسـتمری بازمانـدگان مالک عمل اسـت و 
در صـورت عـدم پرداخـت ما به التفـاوت حق بیمـه، صرفاً پنجاه درصد سـنوات 
پرداخـت حـق بیمـه متوفـی در احـراز و تعیین میـزان مسـتمری مربوطه مؤثر 
خواهد بود. بدیهی اسـت چنانچه با لحاظ سـابقه مذکور، بیمه شـده شـرایط الزم 
را احـراز نمایـد، بازماندگان وی در راسـتای قانون صدراالشـاره و مطابق با قانون 

تأمیـن اجتماعـی از مزایای مسـتمری مربوطه بهره مند خواهند شـد.
3- 25- سـوابق پرداخـت حـق بیمـه مازاد سـنی صرفاً به منظـوِر فراهم نمودن 
زمینۀ ورود قالیبافان و تعیین میزان مزایای قانونی مربوطه پیش بینی شـده است، 

لذا تأثیری در احراز شـرایط برقراری مسـتمری بازماندگان نخواهد داشـت.
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4-25- بازمانـدگان بیمه شـدگان مشـمول قانون بافندگان قالـی، قالیچه، گلیم و 
زیلو مصوب 1376/9/11 در صورت برقراری مسـتمری بازماندگان، اسـتحقاق 
بهره منـدی از حمایـت درمـان را نداشـته و از مسـتمری آنـان هیچ گونه مبلغی 

جهـت درمـان ) 2% موضـوع  ماده 89 قانون و یا سـرانه( کسـر نمی شـود. 
5-25- سـابقۀ بیمه پـردازی مشـمولین قانـون بیمه هـای اجتماعـی قالیبافان، 
بافندگان فرش و شـاغالن صنایع دسـتی شناسـه دار کامل بوده و تابع شـرایط 

عـام قانـون تأمین اجتماعی اسـت.
26- برقراری مستمری در اجرای آرای دیوان عدالت اداری

جهـت طبقه بندی اطالعات پرونده مسـتمری بیمه شـدگان متوفایی کـه احراز 
شـرایط برقراری مسـتمری بازماندگان  ایشـان براسـاس آرای دیـوان عدالت 
اداری یـا سـایر مراجع قضایـی ذی صالح صـورت می پذیرد واحدهـای اجرایی 
موظفنـد در پایـگاه اطالعـات مسـتمری بگیران صرفـاً از کـد اسـاس برقراری 

»15850« بـا عنـوان »آراء صـادره از سـوی مراجع قضایی« اسـتفاده نمایند.
توجـه خواهند داشـت مفـاد دادنامه های صادره از سـوی شـعب بـدوی دیوان 
عدالـت اداری قابل اعتراض بـوده و دادنامه های تجدید نظر قطعی و الزم االجرا 

هستند.
بدیهـی اسـت هرگونه ابهام در مـورد نحوۀ اجرای آرا بایـد از طریق حوزۀ حقوقی 

اداره کل اسـتان و یا سـتاد مرکزی مرتفع شود.

  فصل هشتم: تغییرات مستمری بازماندگان 

27- صدور حکم تغییرات بازماندگان در موارد  زیر صورت  می پذیرد:
1-27- افزایش یا کاهش سابقۀ پرداخت حق بیمه یا دستمزد متوفی؛ 

تغییرات در میزان سـابقۀ پرداخت حق بیمه و دسـتمزد بیمه شـدۀ متوفی )اعم 
از کاهـش یـا افزایش سـابقه یـا دسـتمزد( ضرورتاً باید بر اسـاس مسـتندات 
قانونـی و معتبر که به تأیید مسـئولین ذی ربط در شـعبه رسـیده، انجام شـود. 
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2-27- افزایش یا کاهش تعداد بازماندگان واجد شرایط؛ 
ورود یا خروج فرد یا افراد از ردیف بازماندگان واجد شـرایط دریافت مسـتمری 
بازمانـدگان بایـد بـر اسـاس مسـتندات قانونی و معتبـر که به تأیید مسـئولین 

ذی ربط در شـعبه رسـیده اسـت، انجام شود.
ورود یـا خـروج فـرد یا افـراد از ردیف بازمانـدگان اعم از اینکه مجمـوع درصد 
سهام بازماندگان )موضوع ماده 83 قانون( پس از اعمال تغییرات، بیشتر یا کمتر 
از صـد درصد شـود، تأثیری در مجموع مسـتمری قابل پرداخـت به بازماندگان 
ندارد؛ زیرا به هرترتیب همواره صددرصد مسـتمری اسـتحقاقی بیمه شده متوفی 

بـا رعایـت میزان سـهم هر نفر، به افـراد باقیمانده قابل پرداخـت خواهد بود.
در صـورت خـروج کلیـۀ افـراد و عدم وجـود بازمانـدۀ واجد شـرایط دریافت 
مسـتمری بازمانـدگان، واحد اجرایـی پس از تعیین وضعیت مطالبات سـازمان 
)اضافـه پرداختـی پـس از تاریخ فـوت و ...( موظف به صدور حکـم مختومه از 
طریـق سیسـتم مکانیزۀ مسـتمری ها و ثبت اطالعـات آن در پایـگاه اطالعات 

مسـتمری بگیران شـعبه می باشد. 

  فصل نهم: فرآیند بررسی و چگونگی احراز رشایط بازماندگان  

28- همسـر
1-28- بـه موجـب بند 1 ماده 48 قانون حمایت خانـواده از تاریخ 1392/2/7 
ازدواج زوجـه دائـم متوفـی مانع دریافت حقـوق مذکور نمی باشـد. در صورت 
ازدواج مجـدد همسـر متوفـی و به منظـوِر ثبت واقعـه ازدواج و نگهـداری آمار 
این گروه از همسـران الزم اسـت تا تصویر عقدنامه و شناسـنامۀ زوجین که نام 
طرفیـن در آن درج شـده باشـد اخـذ و پس از ثبت اطالعـات و انجام اقدامات 
سیسـتمی تصاویـر مذکـور که به تأیید مسـئول ذی ربط و ممهور بـه مهر برابر 

اصل شـده در پروندۀ مربوطه ضبط شـود.
2-28- برقراری مجدد مسـتمری آن دسـته از همسـر یا همسران بیمه شدگان 
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یـا مسـتمری بگیران متوفی کـه قبـل از تاریخ الزم االجراء شـدن قانـون حمایت 
خانـواده ) مـورخ 1392/2/7 ( ازدواج نموده انـد، از تاریـخ اخیرالذکـر بـا رعایت 

ضوابـط مربوطه بالمانـع خواهد بود. 
3-28- چنانچه پس از تاریخ قطع مسـتمری همسـر بیمه شده یا مستمری بگیر 
متوفـی )بـه دلیل ازدواج مجدد( سـایر بازماندگان صددرصد مسـتمری و سـایر 
مزایـای قانونـی را دریافـت نمـوده باشـند و متعاقبـاً همسـر در اجـرای قانـون 
فوق الذکـر از تاریـخ الزم االجرا شـدن قانون یـا تاریخ ازدواج مجـدد )هرکدام که 
مؤخر باشـد( در ردیف بازماندگان قرار گیرد، در این صورت سـهم مسـتمری و 
سـایر مزایـای قانونی وی پس از تکمیل فرم پیوسـت شـمارۀ 7 تعییـن و با اولین 

لیسـت پرداخت مسـتمری تأدیه خواهد شد. 
4-28- چنانچـه همسـر یـا همسـران بیمه شـده یـا مسـتمری بگیر متوفـی در 
صـورت فـوت همسـر بعـدی اسـتحقاق دریافـت مسـتمری وی را نیز داشـته 
باشـند، سـازمان یا سـایر صندوق های بیمه و بازنشسـتگی موظفند آن مستمری 

کـه میزان آن بیشـتر اسـت را بـه متقاضی پرداخـت نمایند.
 البتـه ذی نفع نیز رأسـاً مکلف اسـت در این گونه مـوارد مراتب برخـورداری از 
مسـتمری بیشتر را سـریعاً به صندوق بیمه  و بازنشسـتگی مربوطه اطالع دهد.

در صورتی که همسـر یا همسـران متوفـی مراتب را کتمان نموده و موضـوع را در 
کوتاه تریـن زمان ممکن به صندوق بیمه و بازنشسـتگی مربوطـه اطالع ندهند و 
از طرفـی مبادرت به دریافت مسـتمری مضاعف نماینـد، چنانچه صندوق بیمه 
و بازنشسـتگی زیان دیده سـازمان تأمین اجتماعی باشد، شعبه ذی مدخل موظف 
اسـت کلیۀ مسـتمری های پرداختی و سـایر هزینه هایی که منِ غیرِ حق پرداخت 
شـده اسـت را براسـاس میزان آخرین مسـتمری و مزایای پرداختی )از قبیل بن، 

عیـدی، کمک هزینـه اوالد، مسـکن و ... ( از مخاطب وصول نماید.
5-28- با توجه به اینکـه تبصـرۀ بنـد )1( مـادۀ 81 قانون تأمیـن اجتماعی )عیال 
دائـم بیمه شـده متوفی مادام که شـوهر اختیار نکرده اسـت( تا تاریـخ الزم االجرا 
شـدن قانـون حمایـت خانـواده )1392/2/7( قابلیـت اجـرا داشـته لـذا چنانچه 
احـدی از افـراد ذی نفـع در اجرای مقررات قبلی به هـر دلیل مبالغی بابت اضافۀ 
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دریافتـی مسـتمری )از جملـه بـه دلیل عـدم اعـالم ازدواج( به سـازمان بدهکار 
باشـند، واحدهـای اجرایـی موظفند بدواً نسـبت به تعیین تکلیـف بدهی مربوطه 

وفق ضوابط پیشـگفت اقـدام نمایند.
6-28- ادامـۀ پرداخـت مسـتمری مشـمولین بنـد )103( قانـون بودجه سـال 
1390 کل کشـور )همسـران بیمه شـدگان متوفـی کـه از مسـتمری بازماندگان 
بهره منـد می شـوند، چنانچـه از فروردیـن لغایت اسـفند 90 مجدداً مبـادرت به 
ازدواج نماینـد کماکان مسـتمری خود را دریافت خواهند نمـود( بالمانع بوده و با 

رعایـت ضوابط قانونی اسـتمرار خواهد داشـت.
7-28- بـه موجب بند )2( مادۀ 48 قانون حمایت خانواده، دریافت مسـتمری 
بازنشسـتگی یا ازکارافتادگی کلی همسر یا همسـران بیمه شده یا مستمری بگیر 

متوفی در صورت احراز شـرایط قانونـی، بالمانع خواهد بود.
8-28- آن دسـته از همسران بیمه شـدگان متوفی که از مستمری شوهر خود 
اسـتفاده می نماینـد، مسـتمری از بابـت فـوت پدر یا مـادر در مـورد آنان قابل 

برقراری و پرداخت نیسـت.

29- فرزند ذکور
1-29- فرزنـدان ذکـور بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران متوفـی در صـورت 
احراز هر یک از شـرایط زیراسـتحقاق دریافت مسـتمری بازماندگان را خواهند 

داشت:
الـف( سـن آنان کمتر از 20 سـال )حداکثر 19 سـال تمام( بـوده یا منحصراً به 

موجب مدارک مثبته به تحصیالت دانشـگاهی اشـتغال داشته باشند؛ 
در صورت ترک تحصیل اسـتفاده از مزایای مذکور متوقف و با اشـتغال مجدد 

بـه تحصیل برخـورداری از مزایای مورِد بحـث امکان پذیر نخواهد بود.
در خصوص گواهی های تحصیلی دانشـگاهی ارائه شـده ضرورت دارد واحدهای 
اجرایـی در مـواردی که فرزندان در سـنین باال مبادرت به ارائه گواهی تحصیلی 
می نماینـد بـا دقـت مـدارک مربوطه را مـورد کنترل و رسـیدگی قـرار داده و 
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بـه نحو مقتضی از اشـتغال به تحصیل دانشـگاهی و عدم اشـتغال بـه کار فرزند 
مورد ِنظر اطمینـان حاصل نمایند. 

ب( چنانچه معلول ازکارافتادۀ نیازمند باشد؛ 
در ایـن قبیـل مـوارد )بـه دلیل عدم وجود شـرط سـنی( باید مراتب بـه واحد 
امـور فنـی بیمه شـدگان اعالم تا واحـد ذی ربط ضمـن اخذ تعهدنامـه مربوطه 
مطابق فرم های پیوسـت شـمارۀ 4 و 4.1 بخشـنامه شـمارۀ 14 مشترک فنی و 
درآمـد )موضـوع : چگونگی احراز شـرایط تحـت تکفل بودن...( قبـل از معرفی 
ایشـان به کمیسـیون پزشـکی، با اعزام بازرس فنی به محل سـکونت متقاضی 
و توجه به مفاد بخشـنامه اخیرالذکر بدواً  پیرامون وضعیت شـغلی، مالی، نحوه 
تأمیـن هزینـۀ زندگی و همچنیـن اطمینان از عـدم بیمه پـردازی وی در مقطع 
زمانـی مورد ِنظـر )زمـان ارائه درخواسـت و نیز زمان فوت بیمه شـده( بررسـی 
الزم و همه جانبـه معمـول نمایند تـا در صورت تایید تحت تکفل بـودن فرزند 
توسـط شـعبه ذی ربط نسـبت به معرفی ذی نفع به کمیسـیون پزشکی حسب 

ضوابـط و مقررات اقـدام گردد.
بدیهی اسـت چنانچه فرزندان ذکور بیمه شـدگان یا مسـتمری بگیران متوفی در 
مقاطـع زمانی مورد ِنظر دارای سـابقه پرداخت حق بیمه باشـند ضـرورت دارد 
حسـب ضوابـط مقرر قبـل از معرفی این قبیـل افراد به عنوان بیمه شـدۀ اصلی 
به کمیسـیون پزشـکی، وضعیت آنان بررسـی و در صورت عدم احراز شـرایط 
قانونـی مراتـب به متقاضی اعالم و سـپس درخواسـت کفالـت و معرفی وی به 

کمیسـیون پزشـکی به عنوان فرد تبعی مورد رسـیدگی قـرار گیرد.  
2-29- با عنایت بـه اینکه بازماندگان بیمه شـدگان متوفی در صورتی اسـتحقاق 
دریافت مسـتمری مربوطه را خواهند داشـت که در زمان فوت بیمه شـدۀ حائز 
شـرایط مقـرر قانونی باشـند لذا آن دسـته از فرزنـدان ذکور که بـه دالیلی نظیر 
رسـیدن بـه سـن خروج از تکفل )19 سـال تمـام( و عدم اشـتغال به تحصیل در 
زمـان حیـات بیمه شـدۀ تحت تکفـل وی قـرار نداشـته و پس از فـوت به لحاظ 
اشـتغال بـه تحصیل و یـا ازکارافتادگی درخواسـت ورود به ردیـف بازماندگان را 

جهـت دریافـت مسـتمری دارند الزم اسـت مـوارد زیر مد ِنظر قـرار گیرد:
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1-2-29- در خصوص آن دسـته از فرزندان ذکور که پس از فوت بیمه شـده/ 
مسـتمری بگیر با ادعـای ازکارافتادگـی، متقاضی بهره مندی از مزایای مسـتمری 
مربوطـه هسـتند، باید موضـوع ازکارافتادگی کلی، تحت تکفـل بودن و همچنین 
تأمین مخارج آنان قبل از فوت توسـط بیمه شـده/ مسـتمری بگیر اصلی و یا در 
زمانی که فرد به واسـطۀ احراز شـرایط قانونی )سـن کم و یا اشـتغال به تحصیل( 
خـود در زمـرۀ بازمانـدگان واجد شـرایط دریافت مسـتمری قرار داشـته، محرز 
گردد )ارائه گواهی پزشـک معالج و تاریخ مدارک و مسـتندات درمانی متقاضی 
بایـد ناظـر بر نوع بیمـاری در زمان حیات بیمه شـده/ مسـتمری بگیر اصلی و یا 
دورۀ مسـتمری بگیر بـودن فرد باشـد( بنابراین افـراد موصوف صرفـاً درصورتی 
محق به دریافت مسـتمری بازماندگان خواهند بود که کمیسـیون های پزشـکی 
موضـوع مـاده 91 قانـون، زمان ازکارافتادگی کلی آنان را قبل از فوت بیمه شـده/ 
مسـتمری بگیر و یـا دوره مسـتمری بگیری فـرد تشـخیص دهنـد. در این قبیل 
موارد رعایت شـرط سـنی در زمان فوت بیمه شـده/ مستمری بگیر )حین الفوت( 
موضوعیت نخواهد داشـت. اقدامات سـازمان در این راسـتا طی دادنامه شـمارۀ 
817 مـورخ 1391/11/9 هیئـت عمومی دیـوان عدالت اداری مـورد تأیید قرار 

است.  گرفته 
2-2-29- آن عده از فرزندان ذکور که در زمان فوت بیمه شـده/ مسـتمری بگیر، 
سـن آنها بیش از حد نصاب مقرر در قانون )19 سـال تمام( بوده و در هنگام فوت 
بیمه شـده مشـغول بـه تحصیل نبـوده و پـس از آن مجـدداً مشـغول به تحصیل 

گردند، استحقاق دریافت مسـتمری بازماندگان را نخواهند داشت.

30- فرزند اناث

1-30- مطابـق بنـد 3 مادۀ 48 قانـون حمایت خانواده مصـوب 1391/12/1 
مجلـس شـورای اسـالمی، فرزنـدان اناث بیمه شـدۀ متوفی به شـرط نداشـتن 

شـوهر و شـغل می تواننـد از مسـتمری بازماندگان بهره مند شـوند. 
2-30- برقـراری مسـتمری بازمانـدگان جهـت فرزنـدان اناثی کـه حین الفوت 
دارای شـرایط مزبور باشـند »از تاریخ فـوت« و در خصوص آن عـده از فرزندان 
اناثـی کـه به دلیل ازدواج و اشـتغال در ردیف افراد تحت پوشـش قرار نگرفتند و 
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یا از ردیف خارج شـده باشـند در صورت احراز شـرایط مجدد )نداشـتن شـوهر 
و عدم اشـتغال بـه کار( »از تاریخ ثبت تقاضا« در دبیرخانه واحـد اجرایی ذی ربط، 
پس از مشـاهده اصل شناسـنامۀ فرزنـد و تکمیل تعهدنامه مربوطـه امکان پذیر 

خواهد بود.
3-30- ادعای نداشـتن شـغل )درآمد ناشـی از اشتغال( و شـوهر با رؤیت اصل 
شناسـنامۀ متقاضـی و اعـالم کتبـی فرزندان انـاث پـس از ثبت در دفتـر واحد 
اجرایـی مربوطه طبق فرم پیوسـت شـمارۀ 2 و تأیید مراتب توسـط بازرس فنی 
شـعبه پذیرفته می شـود و تشـخیص مـوارد خـالف و یا به عبـارت دیگر تعیین 
صحت و سـقم ادعای مزبور در هر شـعبه با تأیید رئیس شـعبه و مسـئول امور 

فنی مسـتمری ها خواهـد بود. 
4-30- کلیۀ شـعب سـازمان موظفند سـاالنه یک بار طبق برنامـۀ زمان بندی، 
مدارک شناسـایی بازمانده یا بازماندگان از جمله شناسـنامه و کارت ملی آنان را 
مـورد بررسـی دقیـق قرار دهنـد. عدم رعایت این امر تخلف محسـوب شـده و 

وفـق مقـررات مربوطه بـا آنان رفتار خواهد شـد.
5-30- به منظـوِر اطمینـان از احـراز شـرایط متقاضیان خارج از کشـور جهت 
بهره منـدی از مزایـای تعهـدات بلندمـدت مقـرر در قانـون تأمیـن اجتماعـی 
اخـذ تعهدنامـۀ عـدم ازدواج و اشـتغال در بازه هـای زمانی سـالیانه که به تأیید 

سـفارت جمهوری اسـالمی ایران رسـیده باشـد، الزامی اسـت.
6-30- دریافـت مسـتمری والدیـن متوفی توسـط فرزنـدان اناثی کـه به طور 
هم زمـان نسـبت به بیمه پـردازی خود به طور اختیـاری اقـدام نموده اند بالمانع 

است.
7-30- به موجب مفاد دادنامه شـمارۀ 135 مورخ 1394/2/21 هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری بازنشسـتگی فرزندان اناث )دریافت مسـتمری بازنشسـتگی 
از هر یک از صندوق های بیمه و بازنشسـتگی( در تداوم و اسـتمرار اشـتغال ایشان 
محسـوب شـده لذا مانع احراز شـرایط جهت بهره مندی از مستمری بازماندگان 
در قانـون تأمین اجتماعی خواهد بود. بنابراین چنانچه فرزند اناث مسـتمری بگیر 
متوفـی کـه در حـال پرداخت حـق بیمه بـه صورت اختیاری می باشـد شـرایط 
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الزم جهـت بهره مندی از مسـتمری بازنشسـتگی یا ازکارافتادگـی را احراز نماید، 
از تاریخ برقراری مسـتمری بازنشسـتگی یا ازکارافتادگی کلی ُمشارالیها، پرداخت 

مسـتمری بازماندگان به وی فاقد موضوعیـت خواهد بود.
8-30- فرزندان اناثی که به نحوی از انحاء از مسـتمری والدین خود اسـتفاده 
می نماینـد در صـورت تمایـل به بیمه پـردازی و انعقـاد قـرارداد در قالب بیمه 
صاحبـان حـرف و مشـاغل آزاد، قالیبافـان و شـاغالن صنایع دسـتی پرداخت 

مسـتمری در دورۀ بیمه پـردازی آنـان متوقـف خواهد گردید. 
9-30- از آنجا کـه وضعیـت پرداخت مسـتمری و مزایای جنبی به آن دسـته 
از پرونده هـای مسـتمری بازمانـدگان کـه پـس از مدت هـا مختومه بـودن به 
سـبب حضـور بازمانـدگان واجـد شـرایط مجـدداً فعـال می شـوند، بر اسـاس 
تاریـخ برقـراری آنها سـنجیده می شـود؛ لـذا واحدهـای اجرایی بایـد به هنگام 
فعال  سـازی پرونده های مسـتمری مختومه، تاریخ درخواسـت بازماندگان را در 
منوی »تاریخ فعال سـازی مجدد پرونده« در سیسـتم مکانیزۀ مستمری ها درج 

و ثبـت نمایند.
10-30- در خصوص آن دسـته از پرونده های مسـتمری مختومه که براسـاس 
درخواسـت بازمانـدگان و پـس از احـراز شـرایط قانونـی از تاریـخ تقاضـا فعـال 

می شـوند: 
 پرداخـت مزایـای قانونـی موضـوع بنـد 39 قانـون بودجۀ سـال 1388 کل 
کشـور، کمک هزینـۀ سـبد خانـوار و کمـک هزینـۀ موضـوع بنـد )2( مصوبۀ 

افزایـش سـال 1392 اساسـاً موضوعیـت نخواهد داشـت.
 عیـدی در سـال برقـراری مجـدد پرونـده، با توجه به تاریخ فعال سـازی مجدد 

پرونده محاسـبه خواهد شد.
 در تعییـن حـق سـنوات، تاریـخ فعال سـازی مجـدد پرونده مالک محاسـبه 

خواهـد بود.  
11-30- برقـراری مسـتمری فرزندان واجد شـرایط بیمه شـدگان زن متوفی 
نیـز بـا رعایـت ضوابـط مذکـور از تاریخ  تصویـب »قانون پرداخت مسـتمری 
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بـه فرزنـدان زنان متوفی مشـمول قانون تأمیـن اجتماعی و سـایر صندوق های 
بازنشسـتگی مصـوب 1386/10/5« بالمانـع خواهد بود.

بنابرایـن در اجـرای قانـون مذکـور جهت برقراری مسـتمری فرزند یـا فرزندان 
بیمه شـدۀ زن نیـازی به رعایت قسـمت »الف« بند )2( مـاده 82 قانون )پدر آنها 
در قیـد حیـات نبوده یا تحت تکفل زن بوده و سـن او از شـصت سـال متجاوز یا 
طبقِ نظر کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعـی از کارافتاده 

بـوده و در هر حال مسـتمری دریافت نکند( نمی باشـد. 
در مواردی کـه فـوت بیمه شـدۀ زن قبـل از تاریـخ تصویب قانون مذکور باشـد 
برقـراری مسـتمری بـا رعایـت مـوارد فـوق از تاریـخ تصویب قانـون صورت 

خواهد پذیرفـت. 
12-30- به منظـوِر ثبـت اطالعـات پرونده هـای مذکـور کد اسـاس برقراری 
»15316« بـا عنـوان »قانـون پرداخـت مسـتمری بـه فرزنـدان زنـان متوفـی 
مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی و سـایر صندوق هـای بازنشسـتگی مصـوب 

1386/10/5« پیش بینـی شـده اسـت.
13-30- در صـورت فـوت پـدر و مـادری کـه هـر دو بیمه پـرداز سـازمان 
بوده انـد، فرزنـدان واجد شـرایط آنان می تواننـد با رعایت شـرایط فوق الذکر از 

هر دو مسـتمری اسـتفاده نمایند. 

31- فرزند خوانده

1-31- در اجرای ماده »19« قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست 
و بد سرپرسـت مصـوب 1392/7/10، افـراد تحـت تکفل سرپرسـتی در حکم 
افراد تحت تکفل متوفی محسـوب شـده و تا تعیین سرپرسـت جدید از سـوی 
سـازمان بهزیسـتی )موضوع مـادۀ 7 آیین نامـۀ اجرایی مصـوب 1394/4/14( 
در صـورت احـراز شـرایط از کلیـۀ مزایـای قانونـی بهره مند می شـوند. در این 
ارتبـاط واحدهـای اجرایی باید ضمن انجـام کنترل هـای الزم به منظوِر اطمینان 
از احـراز شـرایط افـراد یاد شـده جهـت ارائـه حمایت هـای بلند مـدت مطابق 
رویه هـای فعلـی، مراتـب را تـا تعیین سرپرسـت جدیـد به صورت مسـتمر و 
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در بازه هـای زمانی حداکثر شـش ماهه از سـازمان بهزیسـتی پیگیـری نمایند. 
بدیهـی اسـت از تاریـخ تعییـن سرپرسـت جدید، پرداخت مسـتمری و سـایر 
مزایـای متعلقه به واسـطه فوت سرپرسـت قدیـم موضوعیت نخواهد داشـت.

2-31- با عنایـت بـه مفـاد تبصـرۀ مـادۀ 6 آیین نامـه اجرایـی قانـون مذکـور، 
کـودک یا نوجوان تحت سرپرسـتی بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران جزء عائله 
تحـت تکفـل آنان محسـوب شـده و از زمان قرار حکم سرپرسـتی آزمایشـی از 
کلیـۀ حمایت های منـدرج در قانون تأمین اجتماعی همانند سـایر فرزندان تحت 
تکفـل بیمه شـدگان و مسـتمری بگیران بـا رعایـت ضوابـط و مقـررات مربوطه 

خواهد شـد. برخوردار 
3-31- با توجه بـه مفـاد مادۀ 18 قانـون، صدور حکم سرپرسـتی، مانع پرداخت 
مسـتمری که به موجِب قانون به کودک یا نوجوان بی سرپرسـت یا بدسرپرسـت 
تعلق گرفته اسـت نخواهد شـد بنابراین چنانچه در راستای قانون تأمین اجتماعی 
و ... مسـتمری بـه کـودک یـا نوجـوان بی سرپرسـت یـا بدسرپرسـت )همانند 
مسـتمری بازمانـدگان به واسـطۀ فـوت پدر یـا مادر اصلـی( تعلق گرفته باشـد، 

صدور حکم سرپرسـتی منجـر به قطع آن نخواهد شـد.
4-31- پرداخـت مسـتمری متعلقـه بـه کـودک یـا نوجـوان بی سرپرسـت و 
بدسرپرسـت به شـرح پیشـگفت، مانعی جهت پرداخت حق اوالد یا عائله مندی 
)حسـب مورد( که بر اسـاس مقـررات جاری به سرپرسـت تعلـق خواهد گرفت، 

نمی باشد.
5-31- در صورتی کـه سرپرسـت در زمـرۀ بیمه شـدگان سـازمان بـوده و 
به واسـطۀ فـوت وی، فرزند محق به دریافت دو مسـتمری به صـورت هم زمان 
شـود موضوع مشـمول مـادۀ 94 قانـون بوده و مسـتمری که مبلغ آن بیشـتر 
اسـت، پرداخت خواهد شـد. بدیهی اسـت در صورت تعیین سرپرسـت جدید، 
پرداخـت مسـتمری اولیه )به واسـطۀ فوت پدر/ مـادر اصلی( در صـورت احراز 
شـرایط قانونـی اسـتمرار و در صـورت فوت سرپرسـت دوم )بیمه شـدۀ قانون 
تأمیـن اجتماعـی( اعمال مادۀ 94 قانون به شـرح پیشـگفت ضروری می باشـد.

به منظـوِر جلوگیـری از پرداخـت من ِغیِرحـق، واحد نام نویسـی و حسـاب های 
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انفـرادی موظـف اسـت در صورت هر گونه تغییـرات، به محـض تحویل دفاتر 
درمانـی افـراد یاد شـده مراتب را بـه واحد امور فنی مسـتمری ها اطـالع دهد. 

1-32- پدر و مادر متوفی در صورتی که:
 سـن پـدر 60 سـال و سـن مـادر 55 سـال تمـام باشـد یـا در مـوارد عدِم 
احراز شـرایط سـنی به تشـخیص کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده 91 قانون 

ازکارافتـاده کلی باشـند؛
 به موجب قانون تأمین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند؛

 مشـمول سـایر صندوق های بیمه و بازنشسـتگی از نظِر پرداخت حق بیمه یا 
کسـور بازنشسـتگی و یا دریافت حقوق و مستمری نباشند. 

2-32- در مواردی کـه والدیـن بیمه شـده پـس از فوت بیمه شـده مدعی تحت 
تکفـل بـودن فرزند متوفی خود در زمان حیات وی باشـند، پذیرش درخواسـت 
ایـن قبیـل افـراد در صورت احراز شـرایط سـنی فـوق در زمان فوت بیمه شـده 
منـوط بـه ارائـه دالیل و مـدارک معتبر اسـت و صرفاً پس از تحقیق و بررسـی 
در صـورت تحقـق و تجمیع کلیۀ شـرایط قانونی و احراز آن ها توسـط سـازمان، 
ارائـه حمایت هـای مقـرر در قانون به ایشـان امکان پذیر خواهد بود. شـایان ذکر 
اسـت مطابق مفاد جزء 13 بند 7 بخشـنامۀ شـمارۀ 14 مشـترک فنی و درآمد. 
)موضـوع: چگونگی احراز شـرایط تحـت تکفل بـودن...( تأیید کفالت ایـن افراد 

منـوط بـه تأیید کمیته کفالت ادارۀ کل اسـتان ذی ربط می باشـد. 
3-32- ارائـه تعهـدات قانونی بـه افراد مذکور به واسـطۀ ازکارافتادگی کلی در 
صورتـی امکان پذیـر خواهـد بود کـه ازکارافتادگی آنان طبق نظریۀ کمیسـیون 

پزشـکی قبل از فوت بیمه شـده/ مسـتمری بگیر انجام پذیرفته باشـد.
4-32- چنانچـه بیمه شـده یـا مسـتمری بگیر در زمان حیـات، والدین خویش 
را بـا رعایـت تمامـی ضوابط و مقـررات قانونی تحت تکفل خـود معرفی نموده 
باشـد، واحـد اجرایی موظف اسـت قبـل از برقراری مسـتمری بازمانـدگان، با 
انجام بازرسـی فنی از پایدار بودن شـرایط کفالت والدین اطمینان حاصل نماید. 
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5-32- چنانچـه پدر بیمه شـده حسـب مفاد بنـد 4 ماده 58 و بنـد 3 مواد 81 
و 82 قانـون تأمیـن اجتماعـی، واجد شـرایط کفالـت بوده و تحـت تکفل فرزند 
خـود قـرار گیرد، همسـر واجب النفقـۀ وی نیز که مادر بیمه شـده باشـد به تبِع 
وی تحـت تکفـل بیمه شـده تلقـی می شـود. بنابرایـن چنانچـه مادر بیمه شـدۀ 
متوفـی بـه دلیـل عـدم احراز شـرط سـنی حین الفوت بیمه شـده حائز شـرایط 
بهره منـدی از مزایـای مسـتمری بازمانـدگان قـرار نگرفتـه باشـد، در صورت 
پایـداری شـرایط کفالـت و حصول شـرایط منـدرج در قانون، می توانـد پس از 
رسـیدن به سـن مقرر درقانون )55 سـالگی( بـه ردیف بازمانـدگان اضافه و از 

مزایـای قانونی بهره مند شـود.
33- شوهـر

چنانچه بیمه شـدۀ اصلی، زن باشـد شـوهر وی در صورت داشتن شـرایط زیراز 
مسـتمری بازماندگان برخوردار خواهد شـد: 

اوالً تحت تکفل بیمه شـده یا مسـتمری بگیر زن متوفی بوده، ثانیاً سـن او از 60 سال 
تجاوز کرده یا طبق نظریه کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده 91  قانون از کارافتاده 
بوده و در هر حال مسـتمری از سـازمان دریافت نکند و مشـمول سایر صندوق های 
بیمه و بازنشسـتگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسـور بازنشسـتگی و یا دریافت 

حقوق و مستمری نباشد.

  فصل دهم: کنرتل وضعیت بازماندگان  

34- به منظـوِر کنتـرل حیـات و ممـات مسـتمری بگیران، بررسـی وضعیـت 
اشـتغال به تحصیل فرزندان ذکور، کنترل وضعیت اشـتغال یـا ازدواج فرزندان 
انـاث  و پرداخت مسـتمری بازمانـدگان چند نفرۀ واحدهـای اجرایی موظف اند  
همـواره بررسـی های الزم را معمـول و از اسـتمرار و پایدار بودن شـرایط قانونی 
ایشـان جهـت بهره مندی از مزایای مسـتمری مربوطه اطمینـان حاصل نمایند.
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35- با توجه بـه اهمیـت و ضـرورت جلوگیـری از پرداخت هـای من ِغیرِ حـق، 
حسـب تعامـل صورت پذیرفته با سـازمان ثبـت احوال، امکان اسـتعالم مکانیزه 
حیـات و ممـات مسـتمری بگیران در شـعب سـازمان فراهـم می باشـد. در این 
راسـتا واحدهای اجرایی باید از مسـیر تعهدات بلند مدت »گـزارش ها و آمارها« 
بررسـی حیـات و ممـات، موارد اعالم شـده را بررسـی و اقدامـات الزم را قبل از 

محاسـبه لیسـت مسـتمری هر ماه حسـب ضوابط جـاری به عمـل آورند. 
توجـه خواهنـد داشـت در صورت ِنیاز به اسـتعالم موردی )زمانی که فهرسـت 
اعالمـی کافـی به منظـوِر نباشـد( واحـد اجرایـی می توانـد از مسـیر تعهـدات 
بلند مدت »پایگاه اطالعات مسـتمری« کلید حیات و ممات نسـبت به بررسـی 

موضوع اقـدام نماید. 
36- به منظـوِر ایجـاد نظـم  و برنامه ریـزی یکسـان جهت کنتـرل اطالعات 
در فواصـل زمانـی معیـن ، واحدهای امور فنی مسـتمری ها موظفنـد »تاریخ 
خـروج بازماندگان از کفالت« را در سیسـتم مکانیزه مسـتمری ها به ترتیب 

زیرثبت نماید: 
1-36- تاریخ خروج از کفالت همسـر یا همسـران متوفی حداکثر به مدت سـه 
سـال پـس از تاریـخ آخرین کنتـرل وضعیت آن هـا )با توجه به کنتـرل وضعیت 
حیـات و ممـات بـه صـورت سیسـتمی و رفـع مانـع ازدواج جهـت پرداخـت 

مستمری(؛ 
2-36- تاریخ خروج از کفالت فرزندان ذکور باالی 19 سـال در صورت اشـتغال 
بـه تحصیـل حداکثر تا پایـان اعتبار گواهی تحصیلـی و در صـورت ازکارافتادگی 

کلـی حداکثر به مدت سـه سـال از تاریخ آخرین کنتـرل وضعیت آنها؛ 
3-36- تاریـخ خـروج از کفالـت فرزندان انـاث حداکثر به مدت یک سـال از 

تاریـخ آخرین کنترل وضعیـت آن ها؛ 
4-36- تاریـخ خـروج از کفالـت والدین متوفی حداکثر به مدت سـه سـال از 

تاریـخ آخرین کنترل وضعیـت آن ها ؛
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37- واحدهـای اجرایی موظفند به منظوِر اطمینان از پایدار بودن اسـتحقاق و 
شـرایط دریافت کنندگان مسـتمری به ویژه بازماندگان تک نفـره و فرزندان 

اناث به ترتیـب زیراقدام نمایند:
1-37- به منظـوِر کنتـرل وضعیـت آن دسـته از بازمانـدگان دریافت کننـدۀ 
مسـتمری که به تنهایـی در ردیف بازماندگان واجد شـرایط دریافت مسـتمری 
هسـتند و فـرد یا افراد دیگـری در ردیف بازمانـدگان قرار نـدارد، مراتب باید از 
طریق انجام بازرسـی های منظم ادواری مورد بررسـی قرار گرفته و نتیجۀ آن در 

پرونده مسـتمری ذی نفع درج شـود. 
2-37- ترتیبـی اتخـاذ نمایند تا در هر صـورت پرونده های مسـتمری تک نفره 

حداقـل سـالی یک بار مورد بررسـی قـرار گیرند.
3-37- کنتـرل وضعیت اشـتغال بـه کار و نیز ازدواج فرزنـدان اناث تک نفره 
به منظـوِر اطمینـان از احراز شـرایط آنان جهت بهره مندی از مزایای مسـتمری 

مربوطـه هر شـش مـاه یک بار مورد بررسـی قـرار گیرد.

  فصل یازدهم: معرفی به بانک و افتتاح حساب  

38- به منظورِ پرداخت مسـتمری و سایرمزایای قانونی به بازماندگان،  
واحدهـای اجرایـی موظفنـد در تعامـل  با مبـادی پرداخت و بر اسـاس 
توافقـات به عمل آمده با مبادی ذی ربط، نسـبت به معرفی بازماندگان 

جهت اخذ شـمارۀ حسـاب پس انداز همراه اقـدام نمایند.
بدیهـی اسـت پـس از ثبـت شمارۀ حسـاب همـراه در پایـگاه اطالعـات هویتـی 
مسـتمری بگیران اطالعـات مربـوط بـه وجـوه متعلقـه بـه بازمانـدگان اعـم از 
مسـتمری و کلیۀ مزایای قانونی به صورت ماهانه در لیسـت پرداخت مسـتمری 

شـعبه اعمـال و متعاقبـاً از طریـق بانـک عامـل، پرداخت خواهد شـد. 
در این راستا ضروری است:

 1-38- پـس از ثبـت اطالعـات پروندۀ مسـتمری در پایـگاه اطالعات هویتی 
مسـتمری بگیران، فـرم معرفـی به بانـک به صـورت مکانیزه تهیـه و در اختیار 
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  فصل دوازدهم: ارجاع پرونده به سایر شعب سازمان  

بازماندگان قرار داده شـود. بنابراین واحدهای اجرایی مکلفند از تهیه و اسـتفادۀ 
فرم هـای غیرمکانیزه اکیداً خـودداری نمایند؛ 

2-38-  از آنجا کـه پرداخـت مسـتمری و مزایـای قانونی صرفاً به افـراد واجد 
شـرایط که اسـامی آن هـا در حکم برقـراری مسـتمری بازماندگان درج شـده 
مجـاز می باشـد، لـذا فـرم معرفی بـه بانک بایـد منحصـراً توسـط بازماندگان 
واجـد  شـرایط تنظیـم و تکمیـل شـده و از ثبت هرگونه مشـخصات افـراد غیر 
)وکیـل ، قیـم و ... ( بـه اسـتثنای مواردی که احـدی از بازمانـدگان که خود نیز 
در ردیـف بازمانـدگان واجد شـرایط قـرار دارد و به عنـوان وکیل/ قیم انتخاب 

شـده اسـت، در فرم مذکـور جداً جلوگیری شـود. 
3-38- بدیهـی اسـت چنانچـه بازمانـدگان بنا به دالیل موجـه و قانونی جهت 
دریافـت مسـتمری خـود وکیـل قانونی منصـوب نماینـد و یا طبق تشـخیص 
مراجـع ذی صـالح برای بازماندگان قیم قانونی تعیین شـود، تغییری در فرآیند 
معرفـی بازمانـدگان بـه بانـک و افتتاح حسـاب به نام ایشـان ایجاد نمی شـود 
بلکـه حسـب مـورد وکیـل یـا قیـم الزم اسـت اسـناد مربوطـه )وکالت نامه یا 
قیم نامـه( را بـه مبـادی پرداخـت ارائه تا طبـق ضوابط، پرداخت مسـتمری در 

وجـه آنها از سـوی بانک انجام شـود.

39- به منظـوِر ارائـه خدمـات مطلـوب بـه بازمانـدگان، پرداخـت 
مسـتمری بـه ایـن افـراد بایـد از طریـق نزدیک تریـن شـعبه بـه 
محـل سـکونت آنان انجام شـود. در این راسـتا واحدهـای امور فنی 
مسـتمری های شـعب باید به روش زیر نسـبت به انتقال پرونده های 

نماید:  اقـدام  مذکور 
1-39- نسـبت بـه ثبت ارجـاع پرونده از مسـیر »تعهدات بلند مدت/ سـایر 

امکانـات / ارجاع پرونـده« اقدام نمایند؛
 2-39- پس از ذخیرۀ عملیات ارجاع ، اطالعات در فرم »انتقال پرونده مسـتمری« 
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در مسـیر »تعهدات بلند مدت/ سایر امکانات/ انتقال پروندۀ مستمری« ذخیره شود؛ 
3-39- در ادامـه و پس از انتخاب کلید »تأیید مسـئول مسـتمری ها« توسـط 
مسـئول امـور فنی مسـتمری های شـعبه، ارسـال اطالعـات به سـرور مرکزی 
سـازمان صرفـاً توسـط رئیس یـا معاونت بیمـه ای شـعبه از مسـیر »تعهدات 
بلند مـدت/ کنتـرل وضعیـت مسـتمری بگیران« منـوی »تأیید انتقـال مکانیزۀ 
پرونـدۀ مسـتمری« بـا انتخـاب کلیـد »ارسـال اطالعـات بـه مرکـز« صورت 

می پذیـرد. 
4-39-  پـس از دریافـت پرونـدۀ مسـتمری )کاغذی( در شـعبۀ مقصد، واحد 
امـور فنـی مسـتمری ها موظف اسـت با انتخـاب کلیـد »دریافت از مرکـز« از 
مسـیر »تعهدات بلند مدت/ سـایر امکانات/ انتقال پرونده مسـتمری« ابتدا به 
صورت مکانیزه نسـبت به دریافت اطالعات پرونده مسـتمری اقدام و سـپس 
قبـل از هرگونـه اقـدام در جهـت پرداخت مسـتمری، از طریق کلیـد »نمایش 
احـکام دریافتـی از مرکـز« اطالعـات دریافتـی از مرکز را با اسـناد و محتویات 

پرونـده مسـتمری مطابقـت داده و از صحت آنها اطمینـان حاصل نماید؛
5-39- پس از حصول اطمینان از صحت اطالعات دریافتی، جهت نام نویسـی 
مسـتمری بگیران اصلـی و افراد تبعی آنـان طبق روال با اسـتفاده از کلید »تأیید 
ثبـت اطالعـات« از مسـیر فوق الذکـر می تواننـد کلیـۀ اطالعـات را در پایـگاه 
اطالعـات هویتـی مسـتمری بگیران شـعبه ذخیـره و نسـبت بـه فعال سـازی 

پروندۀ مسـتمری اقـدام نمایند.
6-39- در پـاره ای مـوارد وضعیـت بازمانـدگان متوفـی به گونـه ای اسـت کـه 
ضرورتـاً سـهم مسـتمری هر یـک از آن هـا بایـد از طریـِق بیـش از یک شـعبه 
سـازمان پرداخـت شـود. بنابرایـن واحدهـای اجرایی موظفند نسـبت بـه ایجاد 
پرونـدۀ فرعی مسـتمری بازماندگان اقـدام نمایند که در این خصـوص به ترتیب 

زیـر اقـدام خواهد شـد:
1-6-39- اخذ درخواست مکتوب از متقاضی؛ 

2-6-39- تشـکیل پروندۀ فرعی مسـتمری بازماندگان حـاوی تصویر آخرین 
حکـم مسـتمری بازنشسـتگی یـا ازکارافتادگـی متوفـی، تصویـر حکـم تبدیل 
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مسـتمری، تصویـر حکم برقراری مسـتمری بازمانـدگان بیمه شـدگان عادی و 
تصویـر تمامی اسـناد و مدارک مأخـوذه از بازماندگان و تصویر تمامی اسـنادی 
کـه  پـس از تاریـخ صدور حکم برقراری مسـتمری بازماندگان توسـط شـعب 

سـازمان تولید شـده اند؛
3-6-39-  ارجـاع پرونـدۀ فرعـی مسـتمری بازمانـدگان بـه شـعبۀ مقصـد 

بارعایـت ضوابـط مربوط بـه ارجـاع پرونده هـای مسـتمری؛ 
4-6-39- ثبت وضعیت پرونده مسـتمری در هر یک از شـعب پرداخت کننده 

مسـتمری به حالت "فعال" یا "واصله" )حسـب مورد(؛
5-6-39- هـر شـعبه موظف اسـت در خصوص فـرد یا افـراد بازمانده  ای که 
مسـتمری خـود را از همـان شـعبه دریافت می کننـد، وضعیت نحـوۀ پرداخت 
در سیسـتم مکانیـزه مسـتمری های شـعبه را حسـب مـورد »بانک« یـا »بنیاد 
شـهید« انتخاب نموده و در مورد سـایر بازماندگان که از شعب دیگر مستمری 
خـود را دریافـت می کننـد حتمـاً از عنـوان پرداخت »سـایر شـعب« اسـتفاده 

نمایند؛ 
6-6-39- در خصـوص پرونده هـای مسـتمری چند قسـمتی کـه مسـتمری 
بازمانـدگان در بیـش از یـک شـعبه پرداخـت می شـود، هریـک از شـعب 
پرداخت کننـده مسـتمری موظفنـد رأسـاً نسـبت بـه صـدور احـکام افزایش 
مسـتمری اقـدام نمایند. همچنیـن در صورت تغییـر در وضعیـت بازماندگان، 
پـس از صـدور حکم تغییـرات تصویر حکم صـادره را به همراه مسـتندات آن 
بـه شـعبۀ دیگر ارسـال نماینـد تا شـعبۀ مربوطه براسـاس اطالعـات دریافتی 
نسـبت به پرداخت مسـتمری اقدام نمایـد. بنابراین ضروری اسـت که همواره 
اطالعات ثبت شـده از پرونده های مسـتمری چند قسـمتی )به استثنای وضعیت 
نحوه پرداخت مسـتمری افراد در پرونده( در شـعب ذی مدخل یکسـان باشـد.
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  فصل سیزدهم: سایر نکات   

40- قانـون الحـاق یـک تبصره به مـادۀ 80 قانـون تأمین اجتماعی 
  1387/2/18 مصوب 

در اجرای قانون مذکور چنانچه مسـتمری بگیر بازنشسـته و یـا ازکارافتاده کلی 
بـه مـدت حداقل شـش ماه متوالی مسـتمری خـود را مطالبـه ننمایـد و افراد 
خانـواده وی نسـبت بـه طرح ادعای خود مبنـی بر اظهار بی اطالعـی از نامبرده 
در مراجـع ذی صـالح از جمله محاکم قضایی، دادسـتانی و نیروی انتظامی اقدام 
نمـوده باشـند، واحدهای اجرایـی موظف هسـتند در صورت درخواسـت افراد 
تبعـی )بازمانـدگان( واجـد  شـرایط وی پـس از اخذ مـدارک مربوطه نسـبت 
بـه تغییـر وضعیـت مسـتمری بازنشسـتگی و یـا ازکارافتادگـی به مسـتمری 
بازمانـدگان )بـدون تغییر شـمارۀ مسـتمری( و اعمال سـهام متعلقـه با رعایت 
مفـاد مـواد 81، 82 ، 83 و عنداللـزوم مـادۀ 111 قانون تأمیـن اجتماعی صرفًا 

نسـبت به پرداخت مسـتمری متعلقـه به صـورت موقت اقـدام نمایند. 
بدین منظور الزم اسـت حکم تغییرات مسـتمری با اسـتفاده از اساس برقراری 
» تبصـرۀ الحاقـی به مـادۀ 80 قانون مصوب 1387/2/18 « بـا کد 15400 و با 

حفـظ اطالعات اولیه صـادر گردد. 
با عنایت بـه عـدم صـدور گواهی فـوت در خصوص ایـن قبیل افـراد و به تبِع آن 
عدمِ صـدور گواهـی انحصار وراثت، افراد تحت تکفل به عنـوان بازماندگان واجد 

شـرایط تلقی می شوند.
به منظـوِر تأییـد عـدم دریافـت مسـتمری و سـایر مزایـای جنبـی از سـوی 
مسـتمری بگیر اصلی مراتب باید کتباً از مبادی پرداخت مربوطه اسـتعالم گردد. 
در صورتی کـه معلوم شـود فرد بازنشسـته و یـا ازکارافتاده کلـی در حال حیات 
می باشـد بـا اعـالم کتبـی وی به سـازمان تأمیـن اجتماعی وضعیت مسـتمری 
بـه حالـت اولیـه اعـاده و از آن پس کلیۀ پرداخت ها به شـخص بازنشسـته و یا 

ازکارافتـاده انجام خواهد شـد.
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توجـه خواهنـد داشـت در خصوص آن دسـته از مسـتمری بگیران بازنشسـته 
و یـا ازکارافتـاده کـه بـه خـارج از کشـور مسـافرت نمـوده و یـا به هر دلیـل 
نمی خواهنـد بـرای مدتـی مسـتمری خـود را دریافـت کننـد در صورتی کـه 
مراتـب را کتبـاً بـه سـازمان اعـالم نماینـد، مشـمول مطالـب عنوان شـدۀ 

پیشـگفت نخواهنـد بود.
41- فوت فرضی

نظر به اینکـه وقـوع فـوت صرفـاً با ارائـه گواهی فوت )عـادی یا فرضـی( اثبات 
می شـود لـذا تا زمانی که گواهی فوت مربوطه از سـوی مراجـع ذی صالح صادر 
نشـده باشـد، امکان برقراری مستمری وجود نخواهد داشـت؛ در این گونه موارد 
بایـد توجـه داشـت که پـس از اعالم تاریـخ فـوت در گواهی فوت صادر شـده 
از سـوی سـازمان ثبـت احوال، ارائـه تعهدات قانونـی به بازمانـدگان با رعایت 

سایر ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود.  
42- انصراف از دریافت مستمری

با عنایت بـه اعـالِم نظـر دفتـر قوانیـن و مقـررات از آنجا کـه برقـراری هرگونه 
مسـتمری بازماندگان با درخواسـت ذی نفع امکان پذیر می باشـد بالطبع انصراف 
از دریافـت نیـز با درخواسـت ذی نفع امکان پذیـر خواهد بـود. بنابراین چنانچه 
احـدی از بازمانـدگان واجـد  شـرایط دریافـت مسـتمری به هردلیـل خواهـان 
عـدم دریافت مسـتمری و مزایای قانونی خود از سـازمان باشـد، موظف اسـت 
به منظـوِرِ جلوگیـری از هرگونـه تبعات حقوقی بـر علیه سـازمان، مراتب را طی 
درخواسـت کتبـی که ثبت دفتر شـعبه ذی ربط خواهد شـد منضم بـه اقرارنامۀ 
محضـری کـه در یکـی از دفاتر اسـناد رسـمی صادر شـده اسـت، به سـازمان 
اعـالم نمایـد. درضمـن متقاضـی مکلف اسـت مـوارد زیـر را صراحتـاً در متن 

اقرارنامـه محضـری درج و اعالم نماید: 
 مراتـب آگاهـی کامل از ضوابط و مقررات قانـون تأمین اجتماعی در زمینۀ 

مستمری بازماندگان؛
 مراتب آگاهی از شرایط  مستمری، مزایای متعلقه و میزان آنها؛ 
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 علت انصراف از دریافت مستمری؛
 مراتب آگاهی از آثار انصراف دریافت مستمری؛

 درج عبارت » انصراف از دریافت مستمری به اختیار خویش«؛
 اظهـار صریـح مبنی بر عدم هرگونه ادعا نسـبت به حقـوق و مزایای متعلقه 

از تاریـخ اعـالم انصراف به بعد.
واحدهـای اجرایـی موظفند بنا به تقاضـای خواهان، از تاریخ ثبت درخواسـت در 
دفتر شـعبه نسـبت بـه توقف پرداخت مسـتمری اقـدام نمایند. بدیهی اسـت 
ایـن دسـته از افـراد چنانچـه در آینده از انصـراف خود رجوع نماینـد و مجدداً 
متقاضـی دریافـت مسـتمری مربوطه باشـند در صـورت وجود شـرایط قانونی 

برقـراری مسـتمری آنان از تاریـخ تقاضا بالمانـع خواهد بود.  
خاطر نشـان می سـازد حسـب مفاد بند 4 یک هزار و ششـصد و چهل و هفتمین 
جلسـه هیئت محتـرم مدیره مـورخ 1394/10/30، صرفاً مسـتمری بگیرانی که 
وفـق قانـون، مسـتمری کمتـر از حداقل دریافـت می نمایند )مجموع مسـتمری 
بازماندگان کمتر از حداقل دسـتمزد باشـد(  در صورت نداشـتن شـغل و شوهر 
و ارائـه تعهدنامه رسـمی مبنـی بر انصـراف از کلیۀ حقوق خود بابت مسـتمری 
بازمانـدگان همسـر متوفـی خـود می تواننـد از تاریـخ درخواسـت از مسـتمری 

بازمانـدگان بابـت فوت پـدر یا مادر حسـب مورد اسـتفاده نمایند. 
در ایـن راسـتا با توجه بـه صراحـت بنـد 3 مـاده 83 قانـون تأمیـن اجتماعی و 
دادنامـۀ شـمارۀ 139 مـورخ 1390/3/30 هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری 
مبنی بـر اینکـه وقـوع فـوت یا  فقدان شـرایط اسـتحقاق موجب افزایش سـهم 
سـایر بازمانـدگان خواهـد شـد بنابرایـن در صورت عدم پرداخت مسـتمری به 

متقاضیـان سـهم بقیه بازمانـدگان واجد شـرایط افزایـش نخواهد یافت. 
43- سوابق منتقله 

سـوابق منتقله از سـایر صندوق ها به سـازمان تأمین اجتماعی در احراز شـرایط 
و میزان مسـتمری بازماندگان مالک محاسـبه قـرار می گیرد. 

بازمانـدگان آن دسـته از بیمه شـدگانی کـه متعاقـب قطع رابطۀ اسـتخدامی با 
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دسـتگاه متبـوع و خـروج از عضویـت صندوق قبلـی بیمه پرداز سـازمان تأمین 
اجتماعی شـده اند لیکن در زمان حیات تقاضای انتقال کسـور خود را به شـعب 
سـازمان ارائـه ننموده انـد، مجـاز خواهنـد بـود در صورت تمایل نسـبت به این 

امر اقـدام نمایند. 
در ایـن راسـتا ضروری اسـت موارد به همـراه مدارک مربوط به انتقال کسـور 
بازنشسـتگی و پرونـده فنـی جهـت اخـذ مجـوز الزم بـه ادارۀ کل امـور فنـی 

بیمه شـدگان منعکس شـود. 
بدیهـی اسـت تأثیر سـوابق منتقلـه در میـزان مسـتمری بازمانـدگان از تاریخ 

پرداخـت ما به التفـاوت مربوطـه خواهـد بـود.
44- اتباع خارجی 

مطابـق قانـون کار و مفـاد مادۀ 5 قانـون تأمین اجتماعی چنانچـه اتباع خارجی 
فاقـد مجـوز اشـتغال به کار باشـند از شـمول مقـررات  قانـون تأمیـن اجتماعی 
خـارج و مطالبـه و دریافـت حق بیمه آنان منتفـی خواهد بود لذا مدت اشـتغال 
و بیمه پـردازی آن دسـته از اتبـاع بیگانه در ایامی که فاقد مجوز اشـتغال به کار 
بوده انـد قابل لحاظ و احتسـاب جهـت برخورداری از حمایت هـای قانونی مقرر 
در قانـون تأمیـن اجتماعـی از جملـه تعهدات بلند مـدت نمی باشـد؛ مگر اینکه 
ادارۀ کل اشـتغال اتبـاع خارجـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی صراحتـًا 

اشـتغال تبعه بیگانه در سـنوات مورِدنظـر را تأیید نماید.
با توجه بـه توافقـات به عمل آمـده بیـن سـازمان و ادارۀ کل اتبـاع و مهاجریـن 
خارجـی وزارت کشـور، واحدهای اجرایی موظفند پروندۀ مسـتمری بازماندگان 
تبعـۀ کشـور عراق را کـه بازماندگان وی در کشـور عراق سـکونت دارند، پس 
از صدور حکم برقراری جهت پرداخت مسـتمری مربوطه به شـعبۀ پیرانشـهر 

از واحدهـای اجرایی اسـتان آذربایجان غربی ارسـال نمایند.
در خصـوص آن دسـته از اتبـاع خارجـی )به اسـتثنای افراد تبعۀ کشـور عراق( 
کـه طبـق مقررات مسـتمری بازماندگان ایشـان توسـط سـازمان برقرار شـده 
ضـروری اسـت در صورت عدم سـکونت بازمانـدگان واجد شـرایط متوفی در 
ایـران، به منظـوِر انجام هماهنگی، تجمیع پرونده ها و ایجاد سـهولت در پرداخت 

55



مسـتمری، پرونده مسـتمری متوفی به شعبۀ شـهدای والفجر- 23 تهران ارسال 
شود. 

بدیهی اسـت پروندۀ مسـتمری بازمانـدگان اتباع خارجی تا زمانی که در کشـور 
ایران سـکونت دارند، از قاعدۀ فوق مسـتثنی هسـتند. 

45- تقسیط بدهی 
به منظـوِر ایجـاد وحـدت رویـه و یکسان سـازی امـور مربوط بـه باز پس گیری 
مطالبـات ناشـی از بدهی آن دسـته از مسـتمری بگیران که علی رغـم ضرورت 
بازپس دهـی یک جـای مبالـغ اضافـۀ دریافتی، حسـب بررسـی های جامع واحد 
اجرایـی ذی ربـط به علت عدم تـوان مالی، امـکان بازپرداخـت یک جای بدهی 
مربوطه را ندارند، مسـئولیت بررسـی و انجام اقدامات الزم در خصوص تقسیط 
و وصـول بدهـی مذکـور از تاریـخ 1393/11/6 در اجرای بنـد "1" یک هزارو 
سـیصد و بیسـتمین جلسـۀ هیئـت مدیـره )مـورخ 1391/7/16( و با توجه بـه 
مفـاد بند "ب" مصوبه شـمارۀ 11/91/1195 مورخ 1391/8/23 مسـتقیماً به 

مدیران کل اسـتان ها واگذار شـده اسـت.
لـذا ضمـن اهتمـام هر چـه بیشـتر در جلوگیـری از ایجـاد بدهـی و تأکیـد بـر 
لـزوم رعایـت کلیـۀ ضوابـط و  ایجاد شـده و  وصـول یک جـای بدهی هـای 
مقـررات قانونـی در خصـوص نحـوۀ ارائـه خدمـات و حمایت هـای بلند مدت 
مقـرر در قانون تأمیـن اجتماعی خصوصاً ضوابط مربوط به پرداخت مسـتمری 
بازمانـدگان، ضـروری اسـت به منظـوِر تعیین تکلیف وضعیت بدهـی این قبیل 
مسـتمری بگیران و وصول خسـارات وارده به سـازمان، واحد اجرایی ذی ربط در 
هـر مورد؛ گزارشـی جامـع و کامل در ارتبـاط با علت ایجاد بدهـی، دورۀ بدهی 
و میـزان آن، معرفـی عامـل یا عوامـل مقصر در ایجاد بدهـی و وضعیت تمکن 
و معیشـت مدیـون تهیـه و جهـت اتخاذ تصمیـم بـه ادارۀ کل اسـتان مربوطه 

ارسـال نماید.
بدیهـی اسـت مدیران کل اسـتان ها مجـاز خواهند بود تا براسـاس گزارشـات 
واصلـه و بـا درنظـر گرفتن تمامـی جوانب از جملـه مصالح سـازمان و وضعیت 
مالـی مدیـون، در صـورت اطمینـان از عـدم تـوان مالـی مسـتمری بگیر در 
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بازپرداخـت یک جـای بدهی پـس از اخذ ضمانت و تعهدنامه معتبر با تقسـیط 
بدهـی مسـتمری بگیران حداکثـر در 24 قسـط اقدام نمایند.

در صورتی که مسـتمری بگیران به هردلیل از جمله به دلیل قطع مسـتمری دارای 
مطالباتی باشـند، مطالبات مستمری بگیر به عنوان پیش قسـط منظور و از مجموع 

مطالبات سـازمان کسـر شده و سـپس باقیماندۀ بدهی وی تقسیط خواهد شد.
ضمنـاً در صـورت اثبـات تخلـف و اقـدام عامدانه کارکنـان سـازمان در ایجاد 
خسـارت های وارده به سـازمان، ضروری اسـت برابر ضوابـط و مقررات قانونی 

با افـراد متخلف رفتار شـود.
الزم بـه ذکـر اسـت پس از تعییـن تکلیف نهایـی وضعیت بدهی فـرد، چنانچه 
مدیـون شـرایط دریافـت مسـتمری را همچنـان دارا باشـد، در قبـال تضامیـن 
اخذ شـده از وی پرداخـت مسـتمری متعلقـه و سـایر مزایای قانونی بـه صورت 
ماهانـه بـا رعایت تمامی ضوابط و مقـررات قانونی بالمانع اسـت. بنابراین از آنجا  
که مدیون رأسـاً مسـئول پرداخت و واریز وجه اقسـاط بدهی خویش به شـمارۀ 
حسـاب تعیین شـده از سـوی شـعبه می باشـد، لذا کسـر هرگونـه وجـه از بابت 

بدهـی از مسـتمری ماهانـه وی در صـورت عـدم تمایل مجـاز نخواهد بود. 

46- سوابق بیمه های اجتماعی
بـه موجـب مـاده 10 قانـون تأمیـن اجتماعـی از تاریـخ اجـرای قانـون تأمین 
اجتماعـی )1354/5/10(، سـازمان بیمه هـای اجتماعـی وسـازمان بیمه هـای 
اجتماعـی روسـتاییان در سـازمان تأمیـن اجتماعـی ادغـام و کلیـۀ وظایـف و 
تعهـدات و دیـون و مطالبـات و بودجـه و دارایی و کارکنـان آنها با حفظ حقوق 
و سـوابق و..... به سـازمان منتقل شـده اسـت. بنابراین با ادغام بیمه های مذکور 
در سـازمان تأمیـن اجتماعـی ارائه تعهـدات به بازماندگانی که  مسـتمری آنها 
در سـنوات گذشـته برقرار شـده نیـز عیناً به سـازمان تأمیـن اجتماعی منتقل 
شـده، لذا رسـیدگی به درخواسـت بازماندگانی که متقاضی فعال سـازی مجدد 
پرونده هـای مسـتمری مختومـه از این قبیل موارد هسـتند، در صـورت فراهم 

بـودن کلیۀ شـروط قانونـی بالمانع خواهـد بود.
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همچنیـن چنانچـه وقـوع فـوت بیمه شـده در زمـان اجـرای قانـون بیمه هـای 
اجتماعـی باشـد و بازمانـدگان واجـد شـرایط متوفـی در زمان فـوت با توجه به 
سـابقه متوفی، شـرایط برقراری مسـتمری را از هر نظر طبق )بیمه شـده ای که 
ده سـال آخـر حیـات خود الاقل حق بیمۀ پنج سـال که متضمـن حق بیمۀ نود 
روز کار در آخریـن سـال حیـات وی اسـت را پرداخته باشـد و یا بیمه شـده ای 
کـه بـر اثـر حادثـۀ ناشـی از کار یـا بیماری هـای حرفـه ای و یـا عواقـب آنهـا 
فوت نماید( احراز نمایند، برقراری مسـتمری ایشـان و اسـتمرار آن بر اسـاس 
مقـررات قانـون تأمیـن اجتماعـی بـا رعایت تمامـی شـروط و ضوابـط قانونی 

مربوطـه بالمانع خواهـد بود. 
شـایان ذکر اسـت که اسـاس برقراری مربوطه در این راسـتا، 15702 با عنوان 

»مادۀ 68 قانون بیمه های اجتماعی« در سیسـتم مکانیزه تعبیه شـده اسـت.

47- ماده 90 قانون
در اجـرای مـادۀ 90 قانـون تأمین اجتماعـی واحدهای امور فنی مسـتمری های 
شـعب موظفنـد مـدارک مربوط به فـوت بیمه شـده و نتیجۀ معاینـات قبل از 
اسـتخدام بیمه شـده را طـی فـرم شـمارۀ 3 بخشـنامه »نحـوۀ اجرای مـادۀ 90 
قانـون تأمین اجتماعی« )پیوسـت ضمیمه( بـه مدیریت درمان اسـتان مربوطه 
ارسـال نماینـد. در صورتی کـه بیمه شـده فاقـد معاینات اولیـه باشـد مراتب از 
سـوی واحـد امـور فنی بیمه شـدگان شـعبه پیگیـری و نتیجـۀ آن بـه مدارک 

ارسـالی الصاق می شـود. 
در ادامـه چنانچـه طبـق  نظر مدیریـت درمان اسـتان علت فوت بیمه شـده از 
مصادیـق زیرمـاده 90 قانون تشـخیص داده شـود واحد امور فنی مسـتمری  ها 
موظـف اسـت خسـارت وارده بـه سـازمان را مطابـق با مفـاد مـادۀ 50 قانون 
تعییـن و مراتـب را جهت اقدامـات آتی به واحد درآمد شـعبه منعکس نماید. 
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  فهرست دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورهای اداری اصالح، 
روانسازی و تلخیص  شـده، پس از اعامل آراء دیوان عدالت اداری   

بخشـنامۀ شـمارۀ 441 فنـی )لـزوم برخـورداری از شـرایط اسـتحقاق 1
مسـتمری هنگام فـوت بیمه شـده(؛

بخشـنامۀ شـمارۀ480 و 480/1 فنـی )برقـراری مسـتمری دربـاره 2
بیمه شـدگانی کـه بـه علـت همـکاری بـا نیروهـای مسـلح شـهید یا 

معلـول شـده یـا می شـوند(؛

بخشنامۀ شمارۀ 558 فنی )بند یک ماده 81 قانون(؛3

بخشـنامۀ شـمارۀ 579 فنـی )حداقل و حداکثر مجموع مسـتمری قابل 4
پرداخـت بازماندگان(؛

بخشنامۀ شمارۀ 599 فنی )مستمری فرزندان اناث(؛5

بخشـنامۀ شـمارۀ 6 مسـتمری ها )ترمیم مسـتمری بیمه شـدگانی که 6
در جریان انقالب اسـالمی و به سـبب آن شـهید و یـا ازکارافتاده کلی 

شـده اند(؛

بخشـنامۀ شـمارۀ 11 مسـتمری ها )برقـراری و پرداخـت مسـتمری 7
فرزنـدان انـاث بیمه شـدگان متوفـی(؛

بخشـنامۀ شمارۀ 11/1 مسـتمری ها )حذف قسمتی از بخشنامۀ شمارۀ 8
11 مستمری ها(؛

بخشـنامۀ شـمارۀ 11/2 مسـتمری ها )چگونگـی برقـراری مسـتمری 9
فرزنـدان انـاث بیمه شـدگان متوفـی(؛

بخشـنامۀ شـمارۀ 19مسـتمری ها )پرداخـت مسـتمری بازمانـدگان 10
شـهید(؛ بیمه شـدگان 
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بخشـنامۀ شـمارۀ 20 مستمری ها )برقراری مجدد مسـتمری در صورت 11
فوت شـوهر دوم(؛

بخشـنامۀ شـمارۀ 20/1 مسـتمری ها )برقـراری مجـدد مسـتمری در 12
صـورت فـوت شـوهر دوم(؛

مسـتمری 13 برقـراری  )شـرایط  مسـتمری ها   24 شـمارۀ  بخشـنامۀ 
شـده(؛ فـوت  بیمه شـدگان  بازمانـدگان 

بخشـنامۀ شـمارۀ 24/1 مسـتمری ها )شـرایط برقـراری مسـتمری 14
بازمانـدگان بیمه شـدگان متوفـی و پرداخـت غرامـت مقطـوع فوت(؛

بخشـنامۀ شـمارۀ 24/2 مسـتمری ها )لغو قسمتی از بخشـنامه 24/1 15
مسـتمری ها(؛

بخشـنامۀ شمارۀ 39 مستمری ها )تسـریع در برقراری احکام مستمری 16
بازماندگان(؛

بخشـنامۀ شـمارۀ 50 مسـتمری ها )اصالح شـیوه پرداخت مستمری 17
بازماندگان(؛

بخشـنامۀ شـمارۀ 55 مسـتمری ها )قانون الحـاق یک تبصرۀ بـه مادۀ 18
80 قانـون تأمیـن اجتماعـی مصـوب 1354و... مصـوب 87/2/18 

مجلس شـورای اسـالمی(؛

بخشـنامه های 56/1، 56/2، 56/3 و 56/4 در برقـراری مسـتمری 19
بازمانـدگان در اجـرای قوانیـن بودجـه؛

بخشـنامۀ شـمارۀ 62 مسـتمری ها )رأی شـمارۀ 139 هیئـت عمومی 20
اداری(؛ دیوان عدالـت 
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بخشـنامۀ شـمارۀ یـک بازمانـدگان )تلخیـص و تجمیـع بخشـنامه ها، 21
...(؛ اداری  دسـتورهای  و  دسـتورالعمل ها 

بخشـنامۀ شـمارۀ 65/1 مسـتمری ها )پرداخـت مسـتمری بازماندگان 22
متناسـب بـا سـنوات پرداخت حـق بیمه(؛

بخشنامۀ شمارۀ 67 مستمری ها )قانون حمایت خانواده(؛23

دسـتور اداری شـمارۀ 6/16875 حوزۀ فنی و درآمد )اجرای بخشـنامه 24
شمارۀ 568 فنی(؛

دسـتور اداری شـمارۀ 51/6391 حوزه فنی و درآمد )بخشـنامه  568 25
فنی(؛

دسـتور اداری شـمارۀ 75856 حوزۀ فنی و درآمد )برقراری مسـتمری 26
بازماندگان(؛

دسـتور اداری شـمارۀ 5000/78180 حـوزه معاونـت فنـی و درآمـد 27
)برقـراری مسـتمری بازماندگان(؛

دستور اداری شـمارۀ  5000/102171 حوزۀ فنی و درآمد)پرونده  های 28
مستمری بازماندگان چندقسمتی(؛

دسـتوراداری شـمارۀ 5000/39803 حـوزه فنـی و درآمـد )چگونگی 29
احـراز شـرایط تحت تکفـل بودن پدر و مادر و شـوهر بیمه شـده زن و 

نحـوه برخـورداری آنـان از حمایت های مقـرر در قانون(؛

دستورالعمل شمارۀ  3/3048 )پرداخت مستمری به وکیل(؛30

دسـتور اداری شـمارۀ  5000/82660 حوزه مشـترک فنـی و درآمد، 31
امـور اسـتان ها و اداری و مالـی )ارجـاع پرونده مسـتمری بگیران(؛
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دستور اداری شـمارۀ  5000/85069 )چگونگی معرفی مستمری بگیر، 32
وکیـل یا قیم جهت افتتاح حسـاب(؛

دسـتور اداری شـمارۀ  5032/15083 مـورخ 1389/10/12)کنترل و 33
دقـت در برقـراری و پرداخت مسـتمری پرونده های تـک نفره(؛

دسـتور اداری تقسیط بدهی مصوب یک هزار و سیصد و بیستمین جلسه 34
هیئـت مدیره مـورخ 1390/7/16 و مفاد بند ب مصـوب 11/91/1195 

مورخ 23/ 1391/8؛

دسـتور اداری شـمارۀ  1018316/1000 )اجرای بند 103قانون بودجه 35
سال 1390کل کشور(؛

مصوبـات مـورخ 1372/8/1 و 1373/2/26 شـورای  عالـی تأمیـن 36
اجتماعی؛

دستور اداری شـمارۀ  1000/93/12849مورخ 1393/12/16)حذف 37
بند "د" بخشـنامه 65/1 مستمری ها(؛

دسـتور اداری شـمارۀ  5030/94/2108 مـورخ 1394/5/27)ابـالغ 38
دادنامه شـمارۀ  135مـورخ 1394/2/21 هیئت عمومی دیوان عدالت 

اداری(؛

دسـتور اداری شـمارۀ  5030/95/353 مورخ 1395/2/5)ابالغ دادنامه 39
شـمارۀ  63 مورخ 1394/1/31هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری(؛
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فرم ها
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فرم پیوست شماره 1

فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان

شعبه: 

نظـر بـه اینکـه مرحـوم/ مرحومـه ....................... دارنـدۀ شـمارۀ شناسـنامه ........................... 
 ....................... از  صـادره   .................... متولـد   ............................... ملـی  کـد 
بیمه شـده/ بازنشسـته و از کارافتـاده شـمارۀ ........................... حسـب گواهـی فـوت پیوسـت در تاریـخ 
.................. فـوت نمـوده و آخریـن محـل اشـتغال وی کارگاه/ رشکـت ................................ 
به شـمارۀ کارگاه ............................... واقـع در ................................................. 
می باشـد، لذا خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایید نسـبت به برقراری مسـتمری جهت بازماندگان واجد رشایط به رشح 
زیـر اقـدام الزم معمـول دارنـد. مضافـاً اینکـه متعهـد می گـردم کـه حداکـر ظـرف مـدت 9 ماه پـس از تاریـخ فوت 
ذکرشـده نسـبت بـه ارائـه گواهـی انحصـار وراثـت اقـدام نمایـم و در صورت عـدم ارائه گواهـی مذکور ظـرف مهلت 
مقـرر و یـا اینکـه در مندرجـات گواهـی فوق الذکـر اظهاراتی خالف واقع آشـکار گردد، بدینوسـیله به سـازمان اختیار 
داده می شـود بـر اسـاس ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه توقـف پرداخـت مسـتمری اقـدام و اینجانـب ملـزم بـه اعاده 

هرگونـه خسـارات وارده به سـازمان خواهـم بود. 

-1

-2

نام و نام خانوادگی

نسبت متقاضی با متوفی

امضاء

نشانی:..................................

تلفن: ..................................

تذکر:

ایـن درخواسـت تنهـا توسـط همـر، فرزنـد، پـدر و مـادر بیمه شـده و یـا وکیـل و قیـم قانونـی بازمانـدگان می توانـد 
گـردد. تکمیل 
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فرم پیوست شمارۀ 2

فرم تعهدنامۀ فرزندان اناث

شمارۀ: .....................

تاریخ: ......................

اینجانب ................................................. به شـمارۀ شناسـنامه ...........................
........... کد ملی ............................... متولد روز ........... ماه ........... سال ............. 
فرزنـد مرحـوم ................................... به شـمارۀ بیمۀ/مسـتمری ............................... 
بـه علـت ..................................................... درخواسـت برقـراری مسـتمری فوت مادر/پدر 

خـود را نمـوده و اعـالم می نمایـم در حـال حارض: 

1- اشتغال به کار ندارم.

2- ازدواج نکرده و دارای شوهر نمی باشم.

و هـر زمـان خـالف ادعاهـای مذکـور ثابـت شـود، عـالوه بـر قطع مسـتمری، نسـبت بـه اسـرداد وجـوه دریافتی از 
تاریـخ اسـتفاده غیـر مجـاز اقـدام نمایـم. مضافـاً متعهـد می گـردم بـه محـض اینکـه در رشایـط فـوق الذکـر تغییـر 
حاصـل گـردد، مراتـب را فـوراً بـه سـازمان تأمین اجتماعـی اعـالم نمایم. بدیهی اسـت در غیـر اینصـورت اینجانب 

ملـزم بـه پرداخـت هرگونـه خسـارات وارده بـه سـازمان مطابـق مـاده 97 قانـون تامیـن اجتماعـی خواهـم بود.

نام و نام خانوادگی

امضاء و اثر انگشت

نشانی: .................................

تلفن ثابت: .................................

تلفن همراه:.................................
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فرم پیوست شمارۀ 3

شمارۀ: .....................

تاریخ: ......................

فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه

موضوع "قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمر حق بیمه پرداخت کرده اند"

ریاست محرم شعبه...................

با سـالم ، نظـر بـه اینکـه مرحوم/مرحومـه ................ دارای شـمارۀ ملـی ............................... 
متولد سـال .................... بیمه شـدۀ شـمارۀ ............................... حسب گواهی فوت پیوست 
در تاریـخ ....................... فـوت نمـوده و آخریـن محـل اشـتغال وی ............................... 

واقـع در ....................... و سـایر سـوابق بیمه  پـردازی ایشـان بـه رشح جـدول زیر می باشـد.

مدت اشتغال )تاریخ 
رشوع و پایان(

آدرس کارگاه ردیف      شغل نام کارگاه

لـذا اینجانـب .......................................... بـا اطـالع کامل از ضوابط و مقـررات قانون فوق الذکر 
به ویـژه آگاهـی از میـزان مسـتمری و مزایـای جانبـی و پرداخـت آن بـه نسـبت سـنوات حق بیمـه متقاضـی برقراری 

مسـتمری طبـق قانون یاد شـده می باشـم. بازمانـدگان واجد رشایـط متوفـی عبارتند از: 

1-.................................... نسبت .............................

2-.................................... نسبت .............................

3-.................................... نسبت .............................

ضمنـاً اعـالم می نمایـم کـه آن مرحـوم فاقد هر گونه سـابقه نـزد صندوق هـای بیمه ای دیگر بـوده و بازمانـدگان وی 
از بابـت فـوت بیمه شـده از سـایر صندوق هـا هیچ گونـه حقـوق و یـا مسـتمری دریافـت نمی دارنـد. همچنیـن متعهد 
می گـردم حداکـر ظـرف مـدت 9 مـاه پـس از تاریخ فوت نسـبت به ارائـه گواهی انحصـار وراثـت اقدام نمـوده و در 
صـورت عـدم ارائـه ظـرف مهلت مقرر و یـا اثبات خـالف اظهاراتم سـازمان اختیار دارد بر اسـاس ضوابـط و مقررات 
نسـبت بـه توقـف پرداخـت مسـتمری اقـدام و اینجانب ملـزم به پرداخـت هرگونـه خسـارات وارده به سـازمان مطابق 

مـادۀ 97 قانـون تامیـن اجتماعـی خواهم بود.

نام و نام خانوادگی، نسبت متقاضی با متوفی

امضاء و اثر انگشت
نشانی: .................................

تلفن ثابت: .................................

تلفن همراه:.................................
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فرم پیوست شمارۀ 4

شمارۀ: .....................

تاریخ: ......................

ریاست محرم شعبه....................

با سالم

احراماً، اینجانب ............................... متولد ............ دارای کدملی ..........................
بـه شـمارۀ شناسـنامۀ............................ فرزنـد/ پـدر/ مـادر مرحـوم ............................... 
بـه شـمارۀ بیمـۀ / مسـتمری .................................... کـه متقاضـی بهره منـدی از مزایای مسـتمری 
بازمانـدگان به واسـطه فـوت مرحـوم فوق الذکـر می باشـم. تعهـد می نمایم کـه از هیچ گونه مسـتمری بازنشسـتگی، 
ازکارافتادگـی و وظیفـه یـا سـایر وجـوه دیگـر از ایـن سـازمان و سـایر صندوق هـای بیمـه و بازنشسـتگی اسـتفاده 
نمی نمایـم و هـر زمـان کـه خـالف ادعـای مذکـور ثابـت شـود عـالوه بـر قطـع مسـتمری، در مـورد اسـرداد وجـوه 
دریافتـی از تاریـخ اسـتفادۀ غیـر مجـاز اقـدام نمایـم. ضمناً متعهـد می گردم بـه محض اینکـه در رشایط فـوق الذکر 

تغییـر حاصـل شـود مراتـب را فـوراً بـه سـازمان تأمیـن اجتماعی اعـالم نمایم.  

نام و نام خانوادگی

نسبت متقاضی با متوفی

امضاء و اثر انگشت

نشانی: .................................

تلفن ثابت: .................................

تلفن همراه:.................................
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فرم پیوست شمارۀ 5

وکالت نامه

شمارۀ: .....................

تاریخ: ......................

شمارۀ شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام موکل

کد ملی تاریخ تولد

آدرس و تلفن تماس:

شمارۀ شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام وکیل

کد ملی تاریخ تولد

آدرس و تلفن تماس:

مـورد وکالـت: مراجعـه به شـعب تأمین اجتماعـی به منظوِر دریافـت کلیۀ مسـتمری و مزایای جانبی متعلـق به موکل 
اعـم از مطالبـات متعلقـۀ مربوطـۀ قبلی، فعلـی و آتی وی به نحوی کـه در هیـچ موردِ نیازی به حضور وی نباشـد.

حدود اختیارات: وکیل در انجام مورد وکالت تام االختیار بوده و حق توکیل به غیر ولو کراراً ندارد.

مدت وکالت: از تاریخ ................................. به مدت یک سال

            محل امضاء موکل                                                                                                     محل امضاء مسئول مستمری ها

                       تاریخ                                                                                                                                       تاریخ

محل امضاء واحد دبیرخانه
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فرم پیوست شمارۀ 6

به : سازمان تأمین اجتماعی شعبه ..............

از : بنیاد شهید شهرستان

موضوع: تأیید شهادت

با سالم و صلوات بر محمد)ص( و آل محمد)ص(

در اجـرای تبـرۀ 2 مـاده واحـدۀ قانـون اصالح الیحـۀ قانونـی ... درباره بیمه شـدگانی که در جریان انقالب اسـالمی 
دچـار نقـص عضـو، از کارافتادگی جزئـی یا ازکارافتاده کلی گردیده یا به درجه شـهادت رسـیده اند مصـوب 1370/5/8 

مجلـس شـورای اسـالمی بـا بررسـی همه جانبـه و تحقیقاتـی کـه به عمـل آورده، بدینوسـیله گواهـی می نماید
بـرادر ...........................  دارای کد ملـی........................ فرزند ........................... 
دارندۀ شناسـنامه شـمارۀ ........... متولد ........................... در تاریـخ ............................ 
در محـل ............................................................... به علـت حفـظ دسـتاوردهای انقـالب 
اسـالمی مصدوم و در تاریخ ............................... به افتخار شـهادت نائل گردیده اسـت، خواهشـمند 

اسـت دسـتور فرماییـد طبق مقـررات قانون مذکـور اقدامـات الزم معمول و از نتیجـه این بنیـاد را مطلع نمایند.
لزوماً یادآور می شود آخرین محل ادارۀ اشتغال نامربده ................ واقع در ............................. 

آدرس محل سکونت ........................................................................ می باشد.

ضمناً شمارۀ پرونده در بنیاد ................... می باشد. 

مهر و امضاء مجاز مسئول بنیاد
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فرم پیوست شمارۀ 7

شمارۀ: .....................

تاریخ: ......................

ریاست محرم شعبه .................

احراماً، بدینوسـیله اینجانـب ............................ همـر مرحـوم .................................. 
بـه شـمارۀ مسـتمری ........................ که پـس از ازدواج بـا آقـای ................................... 
شـاغل در .............................................. / مسـتمری بگیر شـمارۀ ........................ ؛ 
مسـتمری و مزایـای جانبـی ماهانه ام برقرار نشـده / قطع گردیـده، با توجه به مفـاد قانون حمایت خانـواده و آیین نامه 

اجرایـی آن متقاضـی برقـراری مسـتمری فوت آن مرحوم می باشـم.

ضمنـاً متعهـد مـی شـوم در صورتی کـه بـه هـر دلیـل امـکان بهره منـدی و دریافـت هر گونـه خدمـات، حمایت هـای 
قانونی و مسـتمری دیگری از سـازمان تأمین اجتماعی و یا از سـایر صندوق های بیمه و بازنشسـتگی برای اینجانب 

فراهـم گـردد، مراتـب را بالفاصلـه و در ارسع وقـت بـه سـازمان تأمین اجتماعی اطـالع دهم.

نام و نام خانوادگی

امضاء و اثر انگشت

نشانی: .................................

تلفن ثابت: .................................

تلفن همراه:.................................
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شمارۀ: .....................

تاریخ: ......................

فرم ضمیمه

بخشنامۀ "نحوۀ اجرای مادۀ 90 قانون تأمین اجتماعی"

مدیریت محرم درمان استان ....................................

احرامـاً، با عنایت به اینکـه آقای/خانـم ............. بیمه شـدۀ شـمارۀ ...................................... 
ازکارافتـاده کلی/فوت شـده، خواهشـمند اسـت در اجرای مـادۀ 90 قانون در خصـوص توانایی انجام کار بیمه شـده 
بطور کلی و یا قابلیت و عدم قابلیت و اسـتعداد جسـمانی انجام کار مرجوعه و میزان تأثیر آن در عارضۀ ایجادشـده 

کـه منجـر بـه از کارافتادگـی کلی/فوت وی گردیده اسـت در فرم پیوسـت )شـمارۀ پنج ( اظهار نظـر فرمایند. 

ضمناً اطالعات و تصاویر مدارک مرشوحه زیر به پیوست در ........... برگ ارسال می گردد. 

1- گزارش چاپی از کل سوابق بیمه پردازی به تفکیک کارگاه در ........... برگ.

2- گزارش حادثه و بررسی آن در ............... برگ. 

3- تصویر نتیجه معاینات قبل از بکار گماردن و ادواری در .... برگ. 

4- فرم استعالم کارفرما و پاسخ آن در ........ برگ. 

5- مدارک درمانی و بیمارستانی در .................... برگ. 

6- آخرین محل کار بیمه شده ..................... .

7- آخرین شغل بیمه شده ...................... .

8- شغل قبلی بیمه شده ................... و مدت اشتغال در آن به مدت ....................... روز.

توضیحات: 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

شعبه .................................

مسئول امور فنی مستمری ها                                      رئیس شعبه                                
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