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ّوِ آرهبى ٍ آرزٍی هلت ٍ دٍلت ٍ هسئَلیي کشَر هبست کِ رٍزی فقر ٍ تْی 
دستی از جبهؼِ هب رخت بربٌذد ٍ هردم ػسیس ٍ صبَرٍ غیرتوٌذ کشَر از رفبُ در 

 ((اهبم خویٌی رُ.))زًذگی هبدی ٍ هؼٌَی برخَردار ببشٌذ



 

رّبی هحرٍم ٍ دٍرافتبدُ ، رٍستبییبى ٍ ػشبیر ٍ کسبًیکِ هشکالت بیشتری  قش
دارًذ ًِ تٌْب در بخشْبی اقتصبدی بلکِ در اًَاع ٍ اقسبم خذهبت ببیذ در اٍلَیت  

 ((هقبم هؼظن رّبری. ))قرار گیرًذ
 

خَد زادُ یک رٍستب ّستن، از سي دُ سبلگی کشبٍرزی کردُ ام ، بِ رٍستب ٍ 
رٍستبییبى ػشق هی ٍرزم ، رٍستبییبى دل پبکی دارًذ ٍ آهبدُ تالش برای  

 ((دکتر حسي رٍحبًی ریبست هحترم جوَْر.)) سبختي کشَر ّستٌذ



 پیدایش تأمیه اجتماعی در ایران
همارى تا حکَهت هشرٍطِ  1287در سال لاوًن يظایف ترلراری *

 ترای ٍراث ارتاب دیَاًی
ٍ تشکیل  1301آرر  22در ايلیه لاوًن استخذام کطًسی تصَیة *

حمَق ٍ تأهیي : دایرُ تماعذ در ادارُ کل حساتذاری ٍزارت دارایی
 خاص، همرری خاص، حوایت کارفرهایاى

ٌ آَه تصَیة طرح * تطكیل غىذيق احتیاط کاسگشان سا
  1309درسال

ترای کارگراى  وظام وامٍ کاسخاودات ي مؤسسات غىؼتي تصَیة *
   1315صٌعت در سال 

 1328ٍ تشکیل ٍزارت کار در سال 1325در سال لاوًن کاس تصَیة *
  1332در سال لاوًن بیمٍ اختماػي کاسگشان تصَیة *
 1345در سال لاوًن استخذام کطًسی تصَیة *



 1348در سال بیمٍ اختماػي سيستائیان يػطایشتصَیة لاًَى *
لاًَى تأهیي خذهات درهاًی هستخذهاى دٍلت ٍ تشکیل  تصَیة *

 1351در سال  ساصمان تأمیه خذمات دسماوي
 1353در سال يصاست سفاٌ اختماػي تشکیل *
تِ عٌَاى هَسسِ ای ساصمان باصوطستگي کطًسی تشکیل *

 1354در سال اداری واستخذامی کشور  سازمان امورهستمل تاتع 
در سال سازمان تأمیه اجتماعی تأمیه اجتماعی و تشکیل قاوون *

1354 
تصویب قاوون ساختار وظام جامع رفاه وتامیه اجتماعی در سال * 

تشکیل وزارت رفاه وتامیه اجتماعی ومتعاقباً راه اوذازی  1383
 وعشایربیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان صندوق 



 صندوق های بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور

صىذيق بازوشستگی   صىذيق تأمیه اجتماعی  
 کشًری

صىذيق َای 
 بازوشستگی اختصاصی

صىذيق بیمٍ اجتماعی 
کشايرزان،ريستائیان ي  

 عشایر

سازمان بیمٍ سالمت 
 ایران

 شرکت وفت شرکت مخابرات

 باوک مرکسی بیمٍ مرکسی

بیمٍ ایران ي مشترک   بىادر ي کشتیراوی
 بیمٍ َا

 شُرداری تُران آیىذٌ ساز

 (َما )ًَاپیمایی  صىایع مس

 صذا ي سیما مشترک باوک َا

 شرکت ملی فًالد

صىذيق تأمیه  
اجتماعی ویريَای  

 مسلح



بیمدٍ  اص آودا کٍ تامیه اختماػي َم اَذاف تًسؼٍ يَم ابضاس تًسؼٍ است يبغًس راتي خدذمات  
دس ایده  . اودامدذ  مدي  اختمداػي  ي صیشساخت َای التػادی ي تًسؼٍ  بٍ کاَص فمش اختماػي، 
مػمم است تدا بدا سيیكدشد     ديلت خمًُسی اسالمي لاوًن اساسي،  29ي دس اخشای اغل ساستا 

گستشش بیمٍ َای اختماػي دس خُت کاَص فاغدهٍ عقمداتي خمؼیدت سيسدتایي يضدُشی ،      
بدشَمیه اسدا    . کاَص محشيمیت ي گستشش ػذالت اختماػي گام َدای مدًتشتشی بدشداسد    

لداوًن   96مادٌ   "الف  "ساستای بىذ غىذيق بیمٍ اختماػي کطايسصان ، سيستائیان يػطایش دس 
لداوًن   3مدادٌ   "د  "بىدذ  يدس اخدشای   تًسؼٍ التػادی ، اختماػي ي فشَىگدي  بشوامٍ چُاسم 

مادٌ مزکًس بٍ مًخد  آئدیه وامدٍ بیمدٍ      2ساختاس وظام خامغ سفاٌ ي تأمیه اختماػي ي تقػشٌ 
َای اختماػي کطايسصان ، سيسدتائیان ي ػطدایش مػدًی َیمدت محتدشم يصیدشان دس تداسی         

تقدت  بدٍ   1384/3/03مدًس    18135تطكیل ي بٍ غًست مًسسدٍ عدي ضدماسٌ     1383/11/12
غىذيق بیمٍ اختماػي کطايسصان ، سيسدتائیان ي  . ي اصَمان تاسی  ضشيع بٍ فؼالیت کشد . سسیذ

آئیه وامٍ مػًی ، یک مًسسٍ ديلتي مستمل داسای ضخػدیت حمدًلي    20ػطایش ، عقك مادٌ 
مدهد    1388/04/10ي استمالل مالي ، اداسی ي استخذامي بدًدٌ ي بدش اسدا  مػدًبٍ مدًس       

 .ضًسای اسالمي بٍ فُشست وُادَا ي مًسسات ػمًمي غیش ديلتي الحاق ضذٌ است 

 



 :قبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایراى(1

برخَرداری از تبهیي اجتوابػی از   –اصل بیست ٍ ًْن 

ًظر ببزًشستگی، بیکبری، پیری، ازکبرافتبدگی ، بای سرپرساتی   

دٍلت هکلف است طبق قَاًیي از هحال  .حقی است ّوگبًی..... ٍ

درآهذ ّبی ػوَهی ٍ درآهذ حبصل از هشبرکت هردم خاذهبت ٍ  

 .                                        حوبیتْبی فَق را برای یکبیک افراد کشَر تبهیي ًوبیذ

هباًی لاًًَی تشىیل ٍفؼالیت صٌسٍق بیوِ  
 اجتواػی وشاٍرزاى، رٍستائیاى ٍ ػشایر



کطدًسی   1404اص خمهٍ يیژگي َای ایشان دس افك 

ٌ تًسؼٍ یافتٍ بشخًسداس اص سالمت،  ، امىیدت  سفدا

تًصیدغ  ، فشغتُای بشابش، تامیه اختماػيغزایي، 

                                               .، فساد ي تقؼیضفمش  بٍ  ديس اص.... ،مىاس  دسآمذ



بشای حمایت اص  ایداد وظام خامغ تامیه اختماػي ( 13)بىذ -
 حمًق محشيمیه ي مستضؼفان ي مقاسصٌ با فمش     

ي تؼادلُای مىغمٍ ای ي ػذالت اختماػي گستشش ( 19)بىذ  -
 سفغ محشيمیتُا خػًغا دس مىاعك سيستایي

 ًَیت بخطي بٍ سیمای سيستا( 21)بىذ  -

 تًسؼٍ سيستاَا، استماء سغح دسآمذ ي صوذگي ( 43)بىذ  -

 فمشسيستائیان ي کطايسصان ي سفغ 



:تَسؼِبرًاهِ چْارم ٍ پٌجن لاًَى (4

 :  لاوًن بشوامٍ چُاسم تًسؼٍ -1

افضایص پًضص بیمٍ َای اختماػي با   -  ( 96) مادٌ   (الف ) بىذ  
تًخٍ خاظ بٍ سيستاییان ي ػطایش بٍ وحًی کٍ بشوامٍ بیمٍ َای  

اختماػي سيستاییان ي ػطایش با مطاسکت ديلت ي سيستاییان ي ػطایش  
پ  اص تُیٍ ي تػًی  ديلت اص سال ديم بشوامٍ چُاسم بٍ اخشا گزاضتٍ  

   .ضًد

 :  بشوامٍ پىدم تًسؼٍلاوًن -2

تؼمیم ي گستشش بیمٍ سيستایي ي پًضص :   194مادٌ (  ) بىذ 
آن اص عشیك تمًیت غىذيق بیمٍ اختماػي  ( %100)غذدسغذ 

 سيستاییان ي ػطایش
 



  : باضذ مي صیش ضشح بٍ ای بیمٍ حًصٌ يظایف ي اَذاف – 3 مادٌ
 باصاس بش مقتىي َای بیمٍ بٍ دادن ايلًیت با خامؼٍ آحاد بشای َمگاوي بیمٍ سغح تامیه ي ای بیمٍ وظام گستشش : الف

         اضتغال ي کاس

  دسماوي ي اختماػي َای بیمٍ مختهف َای بخص بیه اوسدام ي َماَىگي ایداد : ی

    بگیشان مضد اخقاسی بیمٍ عشح اخشای : ج

  :لقیل اص ویاص مًسد ای بیمٍ َای غىذيق تطكیل : د

 ....... ، دائم غیش ضاغل ي فشمایان خًیص ، آصاد مطاغل ي حشف بیمٍ ،ػطایش ي سيستائیان اختماػي بیمٍ غىذيق

  . ومایذ فؼالیت دي َش دس یا ي دسماوي ي اختماػي بیمٍ حًصٌ دي اص یكي دس تًاوذ مي ای بیمٍ غىذيق َش : 1 تقػشٌ

  الطاس گشفته لشاس بیمٍ پًضص صیش امكان ، لاوًن ایه ابالؽ تاسی  اص سال دي مذت ظشف است مكهف ديلت : 2 قػشٌت

  . ومایذ فشاَم سا فػهي ضاغهیه ي يػطایش سيستائیان خمهٍ اص خامؼٍ مختهف

 83/11/12هصَب ٍزیراى ّیات ًاهِ آئیي استٌاز بِ ػشایر ٍ رٍستائیاى اجتواػی بیوِ صٌسٍق ًْایتاً

 .شس اًسازی راُ 1384 زرتیرهاُ

ُ ٍ تبهیي اجتوبػی (5  (1383هصَة اردیبْشت ) قبًَى سبختبر ًظبم جبهغ رفب



 
 :صٌذٍق هتوبیس ّبی ٍیژگی

 کشًر جمعیت سًم یک حديد با متمایز هدف جامعه -1

 اجرای در کشًر همگاوی اجتماعی بیمه صىديق ايلیه -2

 اساسی قاوًن 29 اصل

 اختیاری ماهیت با کشًر اجتماعی بیمه صىديق تىها -3

 صىديق پًیایی ي جًاوی -4

 .اشتغال يیا برسکًوت مبتىی عضًیت -5



  ًْبد ػشبیر ٍ ،رٍستبییبى کشبٍرزاى اجتوبػی بیوِ صٌذٍق
 اهکبى بب هطلَة اجتوبػی ّبی بیوِ خذهبت کٌٌذُ تأهیي

 آحبد کلیِ برای هٌسلت ٍ کراهت بب ،تَأم آسبى دسترسی
     .هیببشذ هصبرف ٍ هٌببغ در تؼبدل بب پبیذار ٍ ، ّذف جبهؼِ

                                                          



آئیه وامٍ مػًی   20عقك مادٌ بیمٍ اختماػي کطايسصان ، سيستائیان ي ػطایش غىذيق 
 :ي اغالحات بؼذی ، چُاس فؼالیت اغهي داسد 

 تؼمیم ي گستشش بیمٍ کطايسصان ، سيستائیان ي ػطایش بٍ افشاد مطمًل  *

 خمغ آيسی ي تمشکض کهیٍ يخًٌ مًضًع غىذيق بیمٍ کطايسصان ، سيستائیان ي ػطایش  *

 سشمایٍ گزاسی ي بُشٌ بشداسی اص يخًٌ خاسی ي رخیشٌ ضذٌ  *

   اودام تؼُذات مًضًع آئیه وامٍ*

ّسار  2اهَر غیرحبکویتی در صٌذٍق برٍى سپبری شذُ ٍ از طریق : قببل رکر است
 .هَسسِ کبرگساری درحبل اًجبم است

 



 تابؼیت خمًُسی اسالمي ایشان  * 

 سه ي بذين محذيدیت سىي  سال  18داسا بًدن حذالل *

دس خػدًظ  لاوًن احكام دائمدي   57مادٌ  7بىذ  2تقػشٌ يفك  :تًخٍ*
سدىي بدشای ػضدًیت    اخشای لاوًن باصوطستگي پیص اصمًػذ، ضدشط  

گشدیدذٌ  سال تمدام سده تؼیدیه     50حذاکثش غىذيق متماضیان خذیذ 
 .  است

 احشاص ضشایظ سكًوت ي یا اضتغال متماضي دس بذي ػضًیت*

 متماضي  َطتگاوٍ دسآمذ ماَیاوٍ مػًی،تًسظ یكي اص سغًح اوتخای *

 ػمذ لشاسداد دس یكي اص کاسگضاسی َای غىذيق بیمٍ اختماػي  *

 دسغذ دسآمذ سغح اوتخابي بٍ ػىًان حك بیمٍ 5پشداخت * 

 



 سيستاییان *

 ػطایش*

 کطايسصان غیشساکه دس سيستا *

 ضاغالن فػهي ي ساکىان ضُشَای صیش بیست َضاس وفش  *

ساوىذگان حمل باس يمسافش بشين ضُشی دس سيستاَا ي  *
 ضُشَای صیش بیست َضاس وفش 

کاسکىان مشاکض ي ضشکت َای يابستٍ بٍ ساصمان وظام *
 مُىذسي کطايسصی ي مىابغ عقیؼي ي وظام دامپضضكي

 



 ًرخ حك بیوِ ؛
 

سطَح زرآهسی صٌسٍق  زرصس  15بیوِ ًرخ حك 

زر صس آى تَسظ بیوِ شسُ  ( 5) وِ پٌجهی باشس؛ 

 .ًوایسرا زٍلت تاهیي هی زرصسآى ( 10) ٍ زُ 



:ٍ ػشایر رٍستائیاىزر صٌسٍق بیوِ اجتواػی وشاٍرزاى، ًحَُ ًاهٌَیسی 

زروارگساری ٍثبت ًام زر ًاهٌَیسی اٍلیِ پرًٍسُ ارائِ هسارن َّیتی ٍ تشىیل -1

 (سباساهاًِ ) بیوِ اجتواػی  سیستن 

 .  اًؼماز لرارزاز-2

بیوِ ٍ زریافت پرزاذت حك زرآهسی هاّیاًِ هبٌای یىی از سطَح اًتراب -3

 .پرزاذتشٌاسِ 

 .صٌسٍقحك بیوِ هتؼلمِ بِ صَرت سالیاًِ بِ پرزاذت  -4

 





لاوًن احكام دائمي بشوامٍ َای تًسؼٍ کطًس کٍ ممدشس   57مادٌ ( ی ) دس اخشای بىذ 
ديلت مكهف است کهیٍ بیمدٍ ضدذگان تحدت پًضدص غدىذيق بیمدٍ        ": مي داسد 

سدالگي سسدیذٌ اودذ دس     70اختماػي کطايسصان ، سيستائیان ي ػطایش سا کٍ بٍ سه 
سال بدٍ غدىذيق    10غًست تماضای آوان ي داضته سابمٍ پشداخت حك بیمٍ بٍ مذت 

مزکًس ، باصوطستٍ ومًدٌ ي متىاس  با سىًات حك بیمٍ پشداختي مستمشی بٍ آودان  
 . پشداخت ومایذ 

اص تاسی  الصم االخشا ضذن ایه بىذ تا پىح سال َش سال یكسدال اص سدمف    : 1تقػشٌ 
 .سه باصوطستگي کم خًاَذ ضذ ي یكسال بٍ سىًات بیمٍ پشداصی افضيدٌ مي گشدد 

ضشط سىي بشای ػضًیت بیمٍ گضاسان خذیذ ایه غىذيق حدذاکثش پىدداٌ   :  2تقػشٌ 
 .سال تؼییه مي گشدد 

 



 :  پیری( هستوری )هسایای -2

آئیي ًاهِ اجرایی صٌسٍق؛   17زر اجرای هازُ

سال توام سي   65زر صَرتیىِ بیوِ شسُ بیش از 

سال سابمِ  15زاشتِ باشس، با زاشتي حسالل 

پرزاذت حك بیوِ هشوَل زریافت هستوری  

                                                                                                               ..پیری ذَاّس بَز



 صٌسٍق؛ اجرایی ًاهِ آئیي 16 هازُ اجرای زر

 ًاشی ولی وارافتازگی از هستوری از برذَرزاری

 بیوِ حك برزاذت هست گرفتي ًظر زر بسٍى وار از

 غیر حازثِ یا بیواری از ًاشی ولی وارافتازگی از ٍ

 سابمِ سال 1 حسالل زاشتي هستلسم وار از ًاشی

 ٍلَع از لبل رٍز 90 هتضوي بیوِ حك برزاذت

 ذَاّس بیواری شرٍع یا وار از غیرًاشی حازثِ

  .بَز

 :  ازوار افتازگی ولی( هستوری)هسایای  -3
 ( بسٍى شرط سابمِ ) ًاشی از وارازوارافتازگی ولی : الف 

 (با شرط سابمِ ) غیرًاشی از وارازوارافتازگی ولی : ب 



 دس غىذيق؛ اخشایي وامٍ آئیه 18 مادٌ اخشای دس

 مستمشی کىىذٌ دسیافت یا ي ضذٌ بیمٍ فًت غًست

 ضشایظ ياخذ باصماوذگان کهي، اصکاسافتادگي یا ي پیشی

 . ضذ خًاَىذ بشخًسداس باصماوذگان مستمشی اص

ُ هتَفی از هستوری برذَرزاری بازهاًسگاى ٍاجس شرایظ تحت  -4  :تىفل بیوِ شس

 
 (بسٍى شرط سابمِ )فَت ًاشی از وار: الف 

 ( با زاشتي حسالل یه سال سابمِ )فَت غیر ًاشی از وار : ب 



169208 

348273 

627028 

715981 
784809 

873578 

956112 
1024943 

1132752 

1324299 

1423382 

1509296 

1632120 

1670364 

   97/5/7تاتعداد بیمه شده بتفکیک سال از ابتدا 



 استبى
 تؼذاد

 استبى بیوِ شذُ
 تؼذاد

 بیوِ شذُ
 128/579 فارس  173/425 آررتایجاى شرلی 
 27/281 لسٍیي  75/482 آررتایجاى غرتی  

 8/668 لن  49/131 اردتیل 
 54/858 کردستاى  71/165 اصفْاى 

 74/079 کرهاى  10/515 الثرز 
 65/491 کرهاًشاُ  24/195 ایالم 
 18/934 کْکیلَیِ ٍتَیراحوذ  14/418 تَشْر 
 45/347 گلستاى  31/677 تْراى 

 71/629 گیالى  25/841 چْارهحال ٍ تختیاری 
 58/445 لرستاى  37/012 خراساى جٌَتی 
 81/453 هازًذراى  136/024 خراساى رضَی 
 51/548 هرکسی  43/086 خراساى شوالی 

 15/534 ّرهسگاى  80/798 خَزستاى 
 82/651 ّوذاى  42/240 زًجاى 
 21/269 یسد  18/632 سوٌاى 

 30/557 سیستاى ٍتلَچستاى 
 1/670/364 جوغ کل            

*



35176 

4811 

43151 

83138 

 جمع کل  مستمری بگیران فوتی مستمری بگیران کارافتاده بازنشستگی پیش ازموعد

 1397/05/07وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تا تاریخ 



 تعداد بازنشستگان

 
تعدادمستمری 
 بگیر ان کارافتاده

تعدادمستمری 
 بگیر ان فوتی

 سال

0 0 19 1385-1384 

0 0 477 1386 

0 0 2778 1387 

0 17 3128 1388 

0 38 2862 1389 

0 62 3469 1390 

0 197 3111 1391 

0 210 2806 1392 

0 547 5212 1393 

0 1737 10250 1394 

0 2781 29784 1395 

16852 4242 37618 1396 

35176 4811 43151 1397/5/7 

   1397/05/07ٍضؼیت هستوری بگیراى صٌذٍق تب تبریخ



 1397/05/07تارید  صٌسٍق  تاتَزیغ وارگساراى 

 فؼبل  تؼذادکبرگسار ًبم استبى   فؼبل  تؼذادکبرگسار ًبم استبى

 177 فارس 81 آررتایجاى شرلی

 15 لن 109 آررتایجاى غرتی

 34 لسٍیي 53 اصفْاى

 111 کرهاى 53 اردتیل

 89 کردستاى 20 الثرز

 40 کرهاًشاُ 34 ایالم

 38 کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ 20 تَشْر

 80 گیالى 42 تْراى

 73 گلستاى 26 چْارهحال ٍ تختیاری

 47 لرستاى 96 خراساى رضَی 

 120 هازًذراى   47 خراساى شوالی

 36 هرکسی 36 خراساى جٌَتی

 48 ّوذاى 75 خَزستاى 

 82 ّرهسگاى   38 زًجاى

 24 یسد 102 سیستاى ٍ تلَچستاى

 1880 جوغ کل 34 سوٌاى
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145 

110 109 108 
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47 47 47 

42 40 38 38 37 36 36 34 34 34 
26 23 20 
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   1396تا پایاى صٌسٍق ًوَزار تؼساز وارگساریْای 



 . اختیاری تَدى عضَیت ًسد صٌذٍق -1

تا تَیژُ پرداخت حك تیوِ صٌذٍق جْت ّذف جاهعِ پاییي هالی توکي  -2
 .تَجِ تِ خشکسالی ّای هتعذد

از خذهات صٌذٍق تیوِ  اجتواعی کشاٍرزاى،  ّذف ًاکافی جاهعِ شٌاخت -3
 .تذلیل جَاى تَدى صٌذٍق رٍستائیاى ٍعشایر

ّذف خذهات دٌّذُ تِ جاهعِ دستگاّْای ًاکافی ٍهشارکت ّوکاری  -4
 .صٌذٍقفرٌّگ سازی ٍاطالع رساًی خذهات جْت 



دستگاَُا ي وُادَای فؼال دس سيستاَا بؼىًان یک ضشيست دس تًسؼٍ  -1
سيستایي،دس فشَىگ ساصی ي تقییه اَمیت بیمٍ اختماػي مطاسکت 

 .ومایىذ
دستگاَُا ي وُادَای فؼال دس سيستاَا دس پشداخت حك بیمٍ خامؼٍ -2

 :َذف غىذيق مطاسکت ومایىذ بغًس مثال
وفشاص مذدخًیان کمیتٍ امذاد امام  140.000اختماػي تؼذاد بیمٍ  1-2

 (  سٌ)خمیىي 
وفش اص صوان سشپشست خاوًاسساصمان   51.500بیمٍ اختماػي تؼذاد  2-2

 بُضیستي 
استاوُای کشدستان ي آرسبایدان غشبي با بیمٍ اختماػي کًلٍ بشان  3-2

اوؼماد تفاَم وامٍ َمكاسی استاوذاسی َش دي استاوذاسی الذام مًتشی دس 
 .خُت حفظ ي بمای ویشيَای فؼال سيستا ومًدوذ

 .تاکیذ بش فؼالیت مضاػف ستادَای ساَقشدی غىذيق دس استاوُا-3
 تخػیع اػتقاس مىاس  بشای پًضص بیمٍ اختماػي خامؼٍ َذف-4



 اسالمی اریان     نظام مقدس جمهوری  هب امید  سربلندی 

 شوبػسیساىببتشکراز حسي تَجِ 


