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 وزارت كار و امور اجتماعي

به  10/7/1369مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  26/6/1369قانون بيمه بيكاري كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 

شوراي اسالمي واصل شده است جهت اجرا مجلس  17/7/1369ق مورخ  -1753تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 

 .ابالغ مي گردد

علي اكبر هاشمي رفسنجاني  -رئيس جمهور  

 :قانون بيمه بيكاري

 .باشند يم قانون نيا مقررات مشمول هستند يكشاورز وكار كار نيقوان تابع كه ياجتماع نيتام قانون نيمشمول هيكل -1 ماده

 :هستند مستثنا قانون نيا مقررات شمول از ريز يگروهها - تبصره

 . يكل كارافتادگان از و بازنشستگان ـ 1

 . يارياخت شدگان مهيب و آزاد مشاغل و حرف صاحبان ـ 2

 . يخارج اتباع ـ 3

 .باشد كار آماده و شده كاريب واراده ليم بدون كه است يا شده مهيب قانون نيا نظر از كاريب -2 ماده

 كار يعال يشورا دييتا و ربط يذ وزارتخانه صيتشخ به مربوطه واحد ياقتصاد ساختار راتييتغ علت به كه يشدگان مهيب -1 تبصره

 .خواهندبود قانون نيا مقررات مشمول زين شوند شناخته موقت كاريب

 با شوند يم كاريب...  و يسوز آتش ، جنگ ، زلزله ، ليس ليقب از  مترقبه ريغ و هيقهر حوادث بروز علت به كه يشدگان مهيب -2 تبصره

 .كرد خواهند استفاده  يكاريب مهيب يمقرر از محل ياجتماع امور و كار واحد يمعرف

 حق افتيدر با است مكلف ياجتماع نيتام سازمان و است  ياجتماع نيتام يتهايحما از يكي عنوان به يكاريب مهيب -3 ماده

 .دينما پرداخت يكاريب مهيب يمقرر شوند يم كاريب قانون نيا مقررات طبق كه يشدگان مهيب به مقرر، مهيب

 .شد خواهد منتفع قانون نيا يايمزا از محل ياجتماع امور و كار واحد يكتب يمعرف با كاريب شده مهيب -4 ماده



 .نمود خواهند افتيدر را) كار قانون موضوع( مربوطه  خسارات و ايمزا و  حقوق هيكل قانون نيا مشمول كارانيب - تبصره

 .شد خواهد پرداخت و نيتام كارفرما توسط كال كه باشد يم شده مهيب مزد%) 3( زانيم به يكاريب مهيب حق -5 ماده

 نيهمچن و كارفرما و شده مهيب فيتكل ، آن وصول يچگونگ ، يكاريب مهيب حق نييتع صيتشخ نحوه و شده مهيب مزد - تبصره

 يتهايحما ريسا مهيب حق يبرا كه است يضوابط براساس مورد نيا در مربوطه مقررات ريسا و تخلفات ، اعتراض به يدگيرس نحوه

 . است شده ينيب شيپ ياجتماع نيتام مقررات و قانون در ياجتماع نيتام

 . داشت خواهند را يكاريب مهيب يمقرر افتيدر استحقاق ريز طيشرا احراز صورت در كاريب شدگان مهيب -6 ماده

 از قانون نيا 2 ماده 2 تبصره نيمشمول. باشد داشته را مهيب حق پرداخت سابقه ماه 6 حداقل شدن كاريب از قبل شده مهيب ـ الف

 .باشند يم مستثنا بند نيا شمول

 خود يآمادگ ياجتماع امور و كار يواحدها به يكاريب مراتب  اعالم با يكاريب خيتار از روز 30 ظرف است مكلف شده مهيب ـ ب

 تا اختالف حل أتيه صيتشخ با و موجه عذر با روز يس از بعد مراجعه. دهد اطالع آن مشابه اي و يتخصص كار به اشتغال يبرا را

 .بود خواهد ريپذ امكان ماه سه

 و ياجتماع امور و كار واحد توسط كه يسوادآموز و يكارآموز يها دوره در است مكلف كاريب شده مهيب ـ ج

 كي ماه دو هر و نموده شركت شود يم نييتع ياجتماع امور و كار وزارت دييتا با ربط يذ يواحدها ريسا اي و يسوادآموز نهضت

 .دينما ميتسل ياجتماع نيتام شعب به را مورد نيا در الزم يگواه بار

 از آن يايمزا و حقوق زانيم كه شوند گمارده يمشاغل اي شغل به يكاريب مهيب يمقرر افتيدر زمان در كه يكارگران -1 تبصره

 .شد خواهد پرداخت يكاريب مهيب  صندوق ازحساب شده مهيب يافتيدر التفاوت مابه باشد كمتر متعلقه يكاريب مهيب يمقرر

 فوت و يكارافتادگ از ، يبازنشستگ نظر از شده مهيب مهيب حق پرداخت سوابق جزء يكاريب مهيب يمقرر افتيدر مدت -2 تبصره

 .شد خواهد محسوب 

 : است ريز  شرح  به  آن  زانيم و  يكاريب  مهيب  يمقرر پرداخت مدت -7 ماده

 يبرا آن يدائم اي و يشيآزما ياجرا دوره از اعم يكاريب مهيب  يايمزا از يبرخوردار زمان از يمقرر پرداخت مدت جمع ـ الف

 جدول شرح به و مهيب حق پرداخت يكل سابقه براساس  ماه 50 حداكثر نيمتكفل اي نيمتاهل يبرا و ماه 36 حداكثر نيمجرد 

 : باشد يم ليذ

 

 : يقبل يها دوره احتساب با جمعا يمقرر از استفاده مدت حداكثر   مهيب حق پرداخت سابقه

حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعا با احتساب  سابقه پرداخت حق بيمه

 دوره هاي قبلي

  نيمتكفل اي نيمتاهل يبرا  نيمجرد يبرا 

  ماه 12  ماه 6  ماه 24 تيلغا ماه 6 از



  ماه 18  ماه 12  ماه 120 تيلغا ماه 25 از

  ماه 26  ماه 18  ماه 180 تيلغا ماه 121 از

  ماه 36  ماه 26  ماه 240 تيلغا ماه 181 از

  ماه 50  ماه 36 باال به ماه 241 از

 

 دنيرس تا توانند يم اند نشده كار به مشغول كه يمادام باشند يم شتريب و سن سال 55 يدارا كه قانون نيا مشمول مسن افراد - تبصره

 .بمانند يباق يكاريب مهيب پوشش تحت يبازنشستگ سن به

 افراد يمقرر به. باشد يم شده مهيب روزانه كارمزد اي و  احقوقي مزد متوسط% 55 معادل كاريب شده مهيب روزانه يمقرر زانيم ـ ب

 هر در. شد خواهد افزوده دستمزد حداقل% 10 زانيم به آنها از كيهر يازا به تكفل تحت افراد از نفر 4 حداكثر تا ، متكفل اي متاهل

 .باشد شتريب يو  حقوق اي مزد متوسط %80 از و كمتر دستمزد، حداقل از دينبا ريبگ  يمقرر يافتيدر مجموع  حال

 . است پرداخت قابل يكاريب اول روز از يكاريب مهيب يمقرر ـ ج

 يافتيدر كل جمع از است عبارت يكاريب مهيب يمقرر محاسبه منظور به كاريب شده مهيب روزانه حقوق اي مزد متوسط -1 تبصره

 يشدگان مهيب مورد در و كار يروزها بر ميتقس يكاريب ازشروع قبل روز 90 نيآخر در شده افتيدر مهيب حق مأخذ به كه شده مهيب

 در شده افتيدر مهيب حق آن مأخذ به كه شده مهيب  يافتيدر كل جمع از است عبارت مزد نيآخر كنند يم افتيدر كارمزد كه

 دستمزد غرامت از يمدت مذكور ماه 3 ظرف كارمزد، شده مهيب كه يصورت در 90 بر ميتقس يكاريب شروع از روزقبل 90 نيآخر

 محاسبه در و يتلق يكاريب اميا دستمزد  منزله به گرفته قرار دستمزد غرامت محاسبه يمبنا كه يمزد متوسط باشد نموده استفاده

 .شد خواهد منظور

 :از عبارتند ماده نيا موضوع تكفل تحت افراد -2 تبصره

 ).شوهر اي زن( همسر ـ 1

 .باشند شغل و حرفه فاقد و ننموده ازدواج كه مادام اناث فرزندان ـ 2

 معتمد پزشك نظر طبق اي و داشته اشتغال ليتحص به منحصرا اي و باشد تمام سال هجده از كمتر آنان سن كه ذكور فرزندان ـ 3

 .باشند يكل كارافتاده از ، ياجتماع نيتام سازمان

 و باشند يكل كارافتاده از ياجتماع نيتام سازمان معتمد پزشك نظر طبق اي و باشد متجاوز سال 60 از پدر سن كه مادر و پدر ـ 4

 .گردد نيتام شده  مهيب توسط منحصرا آنان معاش حال درهر

 . تبصره نيا 3 و 2 يبندها  در مذكور ذكور، و اناث فرزندان  به مربوط طيشرا داشتن صورت در تكفل تحت برادر و خواهر ـ 5

 .گردد ينم ييجز يمستمر افتيدر از مانع يكاريب مهيب يمقرر افتيدر -3 تبصره

  فرزندان از كي هر يازا به يمقرر شيافزا از استفاده به محق) شوهر اي زن( آنان از يكي فقط نيزوج يكاريب صورت در -4 تبصره

 .بود خواهد



 » الف« يبندها موضوع يدرمان خدمات از يكاريب مهيب يمقرر  افتيدر مدت در ، تكفل تحت افراد و كاريب شده مهيب -5 تبصره

 .كرد خواهند استفاده ياجتماع نيتام قانون 3 ماده » ب«و

 .بود خواهد معاف اتيمال هرگونه پرداخت از ياجتماع  نيتام يها يمستمر ريسا مانند يكاريب مهيب يمقرر -6 تبصره

 :شد خواهد قطع يكاريب مهيب يمقرر ريز موارد در  -8 ماده

 .ابدي كار به اشتغال مجددا شده مهيب كه يزمان ـ الف

 و كار وزارت قيطر از ربط يذ يواحدها ريسا و يسوادآموز نهضت اي و محل ياجتماع امور و كار واحد اعالم به بنا ـ ب

 .دينما يخوددار يسوادآموز اي يكارآموز يها دوره در شركت از موجه عذر بدون  كاريب شده مهيب ، ياموراجتماع

 .ورزد يخوددار يشنهاديپ مشابه شغل اي و خود يتخصص شغل قبول از كاريب شده مهيب ـ ج

 .شود يكل يكارافتادگ از اي و يبازنشستگ يمستمر از استفاده  مشمول يكاريب مهيب يمقرر افتيدر ضمن كاريب شده مهيب ـ د

 .گردد اعاده مربوطه كار به يفيبالتكل اميا مزد افتيدر با انحا از ينحو به شده مهيب ـ  ه

 است بوده او اراده و ليم از يناش ، شده مهيب يكاريب كه محرزشود يكاريب مهيب يمقرر پرداخت از پس كه يصورت در -1 تبصره

 بازپرداخت به مكلف زين ماده نيا»  ه« بند نيمشمول. خواهدبود ياجتماع نيتام سازمان به يافتيدر وجوه استرداد به كارگرموظف

 .باشند يم مذكور سازمان به ، يافتيدر يكاريب مهيب يمقرر

 ملزم باشد، كرده افتيدر را يكاريب مهيب يمقرر و داشته  مكتوم را خود مجدد اشتغال كاريب شده مهيب چنانچه -2 تبصره

 .بود خواهد اشتغال خيتار از يافتيدر يمقرر بازپرداخت به

 .بود نخواهد يكاريب مهيب يازمقرر استفاده مانع يكارآموز نيح نهيهز كمك افتيدر -3 تبصره

 جاديا كه را شغل يخال يمحلها فهرست كارگران ندگانينما اي و ياسالم يشوراها يهماهنگ با موظفند انيكارفرما -9 ماده

 منحصرا) باال به يكارشناس يشغل يها رده ياستثنا به(مذكور يشغل يمحلها. ندينما اعالم محل اشتغال خدمات مراكز به شوند يم

 .گردد يم نيتام كارانيب يمعرف با و اشتغال مراكزخدمات توسط

 از استفاده با و ياجتماع نيتام سازمان ياعتبار ومنابع يبانك ستميس قيطر از ساله همه است مكلف دولت -1 تبصره

 كشور ساالنه بودجه در قانون نيا مشمول كارانيب كار به اشتغال جهت را يمشخص يزا اشتغال يطرحها ، الحسنه قرض اعتبارات

 .گذارد اجرا مورد به ياجتماع امور و كار وزارت نظارت با و يخصوص اي و يتعاون يشركتها قيطر از اي رأسا و ينيب شيپ

 از ياقتصاد يواحدها سيتأس و ياصول موافقت و كار و كسب يها پروانه اخذ در قانون نيا مشمول كارانيب -2 تبصره

 . داشت خواهند قرار تياولو در ياجتماع امور و كار وزارت يمعرف با يخدمات و يكشاورز ، يصنعت يها وزارتخانه

 ،آموزش يكاريب مهيب قانون ياجرا با همزمان است مكلف ياموراجتماع و كار وزارت يا حرفه و يفن آموزش سازمان -3 تبصره

 نيا 6 ماده » ج« بند موضوع يكاريب مهيب پوشش تحت كارگران دمهارتيتجد و يبازآموز زين و كار بازار ازين مورد يمهارتها

 .دينما فراهم كارخانجات جوار آموزش مراكز اي و يا حرفه و يفن آموزش مراكز در را قانون



 و يفن آموزش يسازمانها شنهاديپ به كه يا نامه نييآ مطابق يكاريب مهيب  صندوق حساب  اعتبارات محل از مربوط يها نهيهز 

 ديرس خواهد يپزشك  آموزش و درمان ، بهداشت و ياجتماع امور و كار يوزرا بيتصو  به و هيته ياجتماع نيتام و كشور يا حرفه

 . است پرداخت قابل

 يكالسها ليتشك به نسبت ربط يذ يها وزارتخانه و  انيكارفرما يهمكار با است موظف يسوادآموز نهضت -4 تبصره

 .دينما اقدام قانون نيا مشمول سوادان يب يبرا  يسوادآموز

 قانون نيا موضوع يكاريب مهيب يمقرر پرداخت و يكاريب مهيب حق درآمد يحسابها است مكلف ياجتماع نيتام سازمان -10 ماده

 ، بهداشت ريوز به  بار كي سال هر را خود يمال عملكرد گزارش و دينما منعكس خود يمال يصورتها در و ينگهدار راجداگانه

 .دينما ارائه اقتصاد يشورا و ياجتماع امور و كار ريوز و يپزشك وآموزش درمان

 .بود خواهند قانون نيا يمجر ياجتماع نيتام سازمان و ياجتماع امور و كار وزارت -11 ماده

 .دينما نيتام آن از يناش يدرآمدها محل از منحصرا را قانون نيا موضوع يها نهيهز  است مكلف ياجتماع نيتام سازمان -12 ماده

 با ديننما تجاوز شدگان مهيب به يپرداخت يمقرر زانيم% 10 از كه يطور به قانون يمجر دستگاه دو هر يپرسنل و يادار يها نهيهز

 .شود يم داده صيتخص و نييتع ياجتماع امور و كار ريوز و يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت ريوز دييتا

 . االجراست الزم 6/5/1369 يكاريب مهيب يشيآزما قانون اتمام زمان از قانون نيا ياجرا زمان -13 ماده

 بيتصو به و هيته ياجتماع نيتام سازمان و ياجتماع امور و كار وزارت توسط ماه كي ظرف قانون نيا يياجرا نامه نييآ -14 ماده

 .ديرس خواهد رانيوز أتيه 

 و هزار كي ماه وريشهر ششم و ستيب مورخ دوشنبه روز يعلن جلسه  در تبصره كي و ستيب و ماده چهارده بر مشتمل  فوق قانون

  است دهيرس نگهبان يشورا دييتا به 10/7/1369 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس نه و شصت و صديس


