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وند بخشنده مهربان  هب انم خدا

 مقدهم
به رهبری حضرت امام خمینی  1357بهمن ماه  22نظام مقدس جمهوری اسالم ایران که در پی پیروزی شکوهمندانه انقالب اسالمی در     

ترین ثمرۀ این حرکت بزرگ، قانون  الشأن ایران شکل گرفت، دستاوردهای فراوانی به ارمغان آورد. مهمو فداکاری ملت عظیم)ره( و با ایثار 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران است که چراغ هدایت و مشعل فروزانی است فراروی مردم و مسئوالن نظام. 

های ملت انقالبی ایران دارد.  ای در تحقق آرمان قوانین اساسی جهان است، جایگاه ویژهترین هر یک از اصول قانون اساسی ما که از مترقی   

قانون اساسی است که برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی یا واحدها  173یکی از این اصول، اصل 

ها و نظارت بر رفتار مجریان در  ها و یا نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ، سازمانهای دولتی ها و مصوبات بخشها، دستورالعملنامهیا آیین

بینی را زیر نظر رئیس قوه قضائیه پیش« دیوان عدالت اداری»نام  ها، نهادی بههای اجرایی و احقاق حقوق عامه و پیشگیری از کجرویدستگاه

 نموده است. 

باتجربه و های تخصصی و هیأت عمومی و با تکیه بر توان قضات  های قانونی خود در شعب، هیأت رفیتدیوان عدالت اداری با استفاده از ظ   

تواند منشأ اثرات مهم و گردد، می آرای این هیأت که با حضور اکثریت قضات تصویب می رساند. خود این وظیفۀ مهم را به انجام می توانمند

نظیر فراروی قضات، حقوقدانان، وکال، اساتید و دانشجویان علم حقوق  ای کم تنقیح این آرا، گنجینه آوری، تدوین وثمرات با ارزش باشد؛ لذا جمع

کار، بیمه، تأمین  موضوعهیأت عمومی دیوان عدالت اداری با و ابطالی وحدت رویه  یآراپیام قرار داده است. این مجموعه که حاوی 

های  ل زحمات قضات سخت کوش دیوان، معاونت محترم هیأت عمومی و هیأتمی باشد، حاص 1397تا پایان  1361از سال  اجتماعی

جناب آقای صادق نجار فیروزجایی، مدیر کل محترم آموزش، ویژه  تخصصی و همکاران گرامی در معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش به

ها و ارائه نظرات  گردد. امید است از راهنماییعزیز میکه تقدیم محضر خوانندگان است  فاطمه میراحمدیزهرا بیدار و سرکارخانم خانم سرکار

 مند سازند.  ارزشمندشان این معاونت را بهره

االسالم والمسلمین جناب آقای محمدکاظم بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری که مشوق های حضرت حجهدر پایان جا دارد از حمایت   

 مایم.باشند، تشکر و قدردانی ناین اقدامات می

 محمد موحد    

لت اداری  معاون قضائی رد امور حقوقی، پیشگیری   و ژپوهش دیوان عدا

 1398آرذ ماه 
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 ت عمومی دیوان عدالت اداری أپیام آرای وحدت رویه هی

 در حوزه

 تأمین اجتماعی کار، بیمه و
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 دیوان عدالت اداریآرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی 

 (1361ـ 1397) 

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواهان در شعب 
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مورخ  39و  38، 37 هایشمارهبه وحدت رویه  آرای رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی
 14/05/1374مورخ  79و  10/07/1368

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات،  ،قانون اساسی 173مطابق اصل  پیام آراء:

تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی بوده و با توجه به معنی لغوی و 

قی حقوق واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی و حقوعرفی کلمه مردم 

شود لذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و خصوصی اطالق می

 باشد.رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی

 
های بنیاد مستضعفان و شرکترسیدگی به شکایات 

 وابسته
 

 165، 23/09/1368مورخ  87های شمارهآرای وحدت رویه به 
مورخ  120 ،29/11/1373مورخ  146، 11/09/1374مورخ 

 20/03/1387مورخ  845و  15/07/1374

با عنایت به اینکه بنیاد مستضعفان مشمول عنوان نهاد انقالبی بوده و  :165و  87 شماره پیام آرای

شوند لذا رسیدگی به شکایت آن بنیاد به طرفیت این نهادها در ردیف واحدهای دولتی قلمداد می

 اداری نیست.واحدهای دولتی در صالحیت دیوان عدالت 

% 50هایی نظیر شرکت ایران مارکو و بنیاد موتور که تمام یا بیش از شرکت :146 شماره پیام رأی

به  سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مستضعفان است، شرکت دولتی محسوب شده و رسیدگی

 باشد.نمیعدالت داری دیوان صالحیت در به طرفیت واحدهای دولتی شکایات آنان 

   شرکتشرکت پخش نو شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان  :120شماره   م رأیپیا

رسیدگی در   مین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت قابل طرح وه دولتی تلقی گردیده و به

 باشد. نمی اداریدیوان عدالت 

های وابسته به شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه از جمله شرکت :845پیام رأی  شماره 

 این شرکتهای دولتی قرار گرفته و رسیدگی به شکایات بنیاد مستضعفان بوده لذا در عداد شرکت

 باشد.نمی عدالت اداری در صالحیت دیوان
سازمان های وابسته به رسیدگی به شکایات شرکت

 تأمین اجتماعی
و  09/11/1369مورخ  228 هایشمارهبه ی وحدت رویه ارآ

 20/03/1387مورخ  168

بوده و شرکت  سازی ایران متعلق به سازمان تأمین اجتماعیشرکت خانه :228شماره پیام رأی 

 اداری نیست.شکایت آن شرکت قابل طرح در دیوان عدالت شود، لذا دولتی محسوب می

نظر به اینکه اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس  :168پیام رأی شماره 

شود، لذا شکایت آن شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده و شرکت دولتی محسوب می

 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
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خواهان در شعب 

دیوان عدالت 
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 25/07/1371مورخ  155شماره رأی وحدت رویه  رسیدگی به شکایات سازمان اوقاف

تواند به نیابت و نمایندگی قانونی موقوف علیهم، در سازمان اوقاف می :155 شماره  پیام رأی

صورت تضییع حقوق آنها، حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت 

 کند.
 
 

 های دولتیرسیدگی به شکایات شرکت

، 27/08/1374مورخ  145های شمارهآرای وحدت رویه به 
 295، 294، 26/01/1380مورخ  12، 02/10/1374مورخ  176

 67، 06/07/1382مورخ  254، 11/09/1380مورخ  296و 
 09/04/1387مورخ  214و  17/02/1385مورخ 

با توجه به اینکه سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی  :145شماره پیام رأی 

گردد، لذا رسیدگی به شکایات این شرکت در صالحیت دیوان است و شرکت دولتی تلقی می

 عدالت اداری نیست.

 

به بانک ملی ایران به عنوان شرکت پخش جمشید نظر به اینکه کلیه سهام  :176 شماره پیام رأی

، لذا رسیدگی به شکایات گرددمحسوب میهای دولتی از جمله شرکتواحد دولتی تعلق داشته 

 این شرکت در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.

کارخانه در سهام و سرمایه  با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی :12 شماره پیام رأی

حقوقی  و از مصادیق اشخاص بودههای متعلق به دولت  از نوع شرکتاین واحد سیمان فارس 

به شکایات این شرکت در صالحیت دیوان شود، بنابراین رسیدگی  حقوق خصوصی محسوب نمی

 عدالت اداری نیست.

های های آب و فاضالب کاشان و تهران از نوع شرکتشرکت :296و  295، 294شماره  پیام رأی

 ها در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.گی به شکایات این شرکتدولتی بوده، لذا رسید

شود، لذا میهای دولتی محسوب شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکت :254شماره پیام رأی 

 ها در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.رسیدگی به شکایات این شرکت

شود، لذا میهای دولتی محسوب از جمله شرکت هواپیمایی کیششرکت  :67شماره پیام رأی 

 ها در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.رسیدگی به شکایات این شرکت

ای های زنجیره% سهام شرکت فروشگاه51با توجه به اینکه متجاوز از  : 214شماره پیام رأی 

 نهاآرسیدگی به شکایات  و شرکت دولتی تلقی شدهلذا به عنوان رفاه متعلق به بخش دولتی است 

 در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
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خواهان در شعب 

دیوان عدالت 

 اداری

 

 02/02/1376مورخ  3و2رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به شکایات جمعیت هالل احمر
 

شکایات جمعیت هالل احمر علیه واحدهای دولتی قابل طرح و رسیدگی در : 3و2پیام رأی شماره 

 دیوان عدالت اداری نیست.
مجلس شورای اسالمی، جمعیت بطور  08/02/1367اساسنامه جمعیت هالل احمر مصوب  26)بعدها به موجب ماده 

قلمداد شد و  1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  11( ماده 1ضمنی از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در بند )
رات دیوان عدالت اداری است. لکن با توجه به مقرر گردید: شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقر

این ابهام  19/04/1373( قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 3قید جمعیت هالل احمر در بند )
وجود داشت که آیا همچنان این جمعیت از مصادیق واحدهای دولتی در شمول صالحیت دیوان قراردارد یا خیر؟ در این 

قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی  11تفسیر ماده قانون باره 
قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی  11با توجه به ماده مقرر داشت:  1374مصوب 

بر  باشد. در صالحیت دیوان عدالت اداری میمؤسسات عمومی غیر دولتی نیز   احصاء شده در قانون فهرست نهادها و
اظهار  20/02/1376مورخ  3و  2این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 

مجلس شورای اسالمی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیر دولتی  1/7/74چون به موجب مصوبه مورخ داشت: 
قانون دیوان عدالت اداری  11اسالمی ایران در عداد واحدهای دولتی موضوع ماده جمعیت هالل احمر جمهوری 

قانون اساسی و آراء  173شناخته شده است، بنابراین شکایات آن جمعیت بر علیه واحدهای دولتی با عنایت به اصل 
یوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در د 10/8/67مورخ  37 -38 -39شماره 

. در حال حاضر شود شعبه اول دیوان موافق قانون تشخیص داده می 12/9/74 -652باشد بنابراین دادنامه شماره  نمی
قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات  11ماده با توجه به نسخ ضمنی قانون تفسیر 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جمعیت هالل احمر  10اده ( م1به موجب بند ) عمومی غیردولتی
 شود.(از مصادیق واحدهای دولتی موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری قلمداد نمی

 31/06/1393مورخ  1050رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به شکایات بانک ملت

دولتی بانک ملت به دلیل واگذاری به بخش با توجه به زوال ماهیت  :105شماره  پیام رأی

 غیردولتی، شکایت این بانک قابل پذیرش در شعب دیوان عدالت اداری است.
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 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده در شعب 

دیوان عدالت 

 اداری

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 01/03/1363مورخ  5رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به شکایات علیه جمعیت هالل احمر

 شکایت به طرفیت جمعیت هالل احمر در صالحیت دیوان نیست.: 5پیام رأی شماره
مجلس شورای اسالمی، جمعیت بطور  08/02/1367اساسنامه جمعیت هالل احمر مصوب  26)بعدها به موجب ماده 

قلمداد شد و  1360قانون دیوان عدالت اداری مصوب  11( ماده 1ضمنی از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در بند )
رات دیوان عدالت اداری است. لکن با توجه به مقرر گردید: شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقر

این ابهام  19/04/1373( قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 3قید جمعیت هالل احمر در بند )
وجود داشت که آیا همچنان این جمعیت از مصادیق واحدهای دولتی در شمول صالحیت دیوان قراردارد یا خیر؟ در این 

قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی  11تفسیر ماده قانون باره 
قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی  11با توجه به ماده مقرر داشت:  1374مصوب 

بر  باشد. ر صالحیت دیوان عدالت اداری میمؤسسات عمومی غیر دولتی نیز د  احصاء شده در قانون فهرست نهادها و
اظهار  20/02/1376مورخ  3و  2این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 

مجلس شورای اسالمی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیر دولتی  1/7/74چون به موجب مصوبه مورخ داشت: 
قانون دیوان عدالت اداری  11سالمی ایران در عداد واحدهای دولتی موضوع ماده جمعیت هالل احمر جمهوری ا

قانون اساسی و آراء  173شناخته شده است، بنابراین شکایات آن جمعیت بر علیه واحدهای دولتی با عنایت به اصل 
وان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در دی 10/8/67مورخ  37 -38 -39شماره 

. در حال حاضر شود شعبه اول دیوان موافق قانون تشخیص داده می 12/9/74 -652باشد بنابراین دادنامه شماره  نمی
قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات  11ماده با توجه به نسخ ضمنی قانون تفسیر 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جمعیت هالل احمر  10ده ( ما1به موجب بند ) عمومی غیردولتی
 شود.(از مصادیق واحدهای دولتی موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری قلمداد نمی

 
 های دولتیرسیدگی به شکایات علیه شرکت

 

، 20/09/1369مورخ  211های آرای وحدت رویه به شماره
 1448، 09/11/1386مورخ  1294، 27/09/1386مورخ  1059
و  24/03/1388مورخ  07/12/1386،250مورخ  1450الی 
 27/07/1395مورخ  492و  491

شرکت ایران خودرو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع  :211پیام رأی شماره

شود که رسیدگی به شکایت علیه آن در صالحیت دیوان عدالت ایران، شرکتی دولتی محسوب می

 اداری است.

شرکت جهاد نصر گلستان که وابسته به مؤسسه عمومی غیردولتی جهاد  :1059پیام رأی شماره 

شود که رسیدگی به شکایت علیه آن در صالحیت دیوان باشد، شرکتی دولتی محسوب مینصر می

 عدالت اداری است.

این  10( ماده 1عدالت اداری، به موجب بند )در حال حاضر، با توجه به تصویب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان )

ها، سازمان های دولتی، شهرداریها و مؤسسات دولتی، شرکتها، سازمانقانون، واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه
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 مشخصات رأی  موضوع عنوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوانده در شعب 

دیوان عدالت 

 اداری

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأمین اجتماعی، تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار 
قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی  11 نون تفسیر مادهقادارند و 

با تصویب قانون فوق، منسوخ شده است. لذا رأی وحدت رویه مذکور تابع نسخ قانون مورد اشاره  1374مصوب سال 
 قابلیت اجرا ندارد.(

کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و با عنایت به اینکه  :1294پیام رأی شماره 

باشد و این سازمان در زمره خدماتی گمرکی ایران متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری می

مؤسسات دولتی قرار دارد، لذا این شرکت دولتی محسوب شده و رسیدگی به شکایت علیه آن در 

 صالحیت دیوان عدالت اداری است.

درصد سرمایه و سهام شرکت  50نظر به اینکه متجاوز از  :1450 الی 1448پیام رأی شماره 

از توابع سازمان  این صندوقصنایع شیر ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و 

مورین دولت اداره أبازنشستگی کشوری است و امور مهم شرکت مزبور توسط مسئولین و م

 های دولتیشرکت در زمره شرکتن ایشود و بخش خصوصی در آن نقشی ندارد، بنابراین  می

 محسوب و رسیدگی به شکایت علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.

سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به از درصد  66با توجه به انتقال : 250پیام رأی شماره 

به سازمان بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، این شرکت همچنان دولتی بوده و رسیدگی 

 شکایت علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایات از شرکت خدمات هوایی آسمان، با توجه به  :492و  491پیام رأی شماره 

 حفظ ماهیت دولتی آن، در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رسیدگی به شکایات علیه مؤسسات و واحدهای 

 دولتی
و  16/08/1371مورخ 178های به شمارهآرای وحدت رویه 

 03/06/1393مورخ  984

مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان تهران از زمره واحدهای  :178پیام رأی شماره 

 شود و رسیدگی به دعاوی علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.دولتی محسوب می

های بازرگانی وزارت پژوهش سسه مطالعات وؤم رسیدگی به شکایات علیه :984پیام رأی شماره 

 قرار دارد. در صالحیت دیوان عدالت اداری ، به عنوان یک مؤسسه دولتی،تجارت صنعت معدن و

رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انقالبی و 
 مؤسسات وابسته به آن

و  25/05/1388مورخ  457های آرای وحدت رویه به شماره
 16/12/1389مورخ  602

رسیدگی به شکایات علیه سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان یک نهاد : 457پیام رأی شماره 

 انقالبی در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

ای وابسته به بنیاد شهید به عنوان یک از آنجا که دانشگاه شاهد مؤسسه :602پیام رأی شماره 
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خوانده در شعب 

دیوان عدالت 

 اداری

 

علیه این دانشگاه در صالحیت دیوان عدالت اداری باشد، رسیدگی به شکایات نهاد انقالبی می

 قرار دارد.

 های غیردولتیرسیدگی به شکایات علیه شرکت
 

، 06/12/1373مورخ  150های آرای وحدت رویه به شماره
-1891و  29/03/1397مورخ  919، 07/07/1387مورخ  467

 04/10/1397مورخ  1889

طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به دلیل غیردولتی طرح شکایت به  :150پیام رأی شماره 

 بودن آن قابل رسیدگی و استماع  در دیوان عدالت اداری نیست.

 

های از مصادیق شرکت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران :467پیام رأی شماره 

 دولتی موضوع صالحیت شعب دیوان نیست.

 

باشد و شکایت علیه این های غیردولتی میاز جمله بانک اقتصاد بانک مهر: 919پیام رأی شماره 

 . باشدبانک در دیوان عدالت اداری قابل استماع نمی

: با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوق بازنشستگی فوالد، شرکت 1889ـ  1891پیام رأی شماره 

تبع ماهیت غیر دولتی درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده، بال 55دخانیات ایران نیز که 

 دارد لذا رسیدگی به شکایات علیه این شرکت در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.

 رسیدگی به شکایات علیه واحدهای غیر دولتی
 

 1346و  27/11/1387مورخ  831آرای وحدت رویه به شماره 
 17/12/1395مورخ 

ساز در زمره واحدهای دولتی نبوده لذا صندوق حمایت و بازنشستگی آینده  :831پیام رأی شماره 

 رسیدگی به دعوای علیه این صندوق در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.

سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسسه عمومی غیردولتی بوده لذا رسیدگی : 1346پیام رأی شماره 

 به شکایات علیه این سازمان در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.
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شکایت از 

تصمیمات و 

 اقدامات اداری
 
 
 
 
 

 

رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای 
 دولتی 

و  21/09/1377مورخ  202های آرای وحدت رویه به شماره
 29/08/1379مورخ  249

رسیدگی به شکایات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در  :202پیام رأی شماره 

ها از انجام وظایف و تکالیف مربوط، در اجرای وظایف اداری و اجرایی محوله یا خودداری آن قلمرو

 صالحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از حیث  :249پیام رأی شماره 

بر و نافذ در خصوص هر مورد، نقض قوانین و مقررات ناظر به اعمال مذکور و تشخیص قانون معت

 در صالحیت شعب دیوان است.

های به اجرای مفاد تعهدنامهرسیدگی به دعوای الزام 
 رسمی 

 21/12/1391مورخ  942رأی وحدت رویه شماره 
 

های رسمی مأخوذه در اجرای قانون، در ای الزام به اجرای مفاد تعهدنامهرسیدگی به دعوپیام رأی: 

 دیوان عدالت اداری قرار دارد.صالحیت شعب 

 

 

شکایت از آراء و 

تصمیمات قطعی 

ها و هیأت

های کمیسیون

 اداری
 
 
 
 
 
 

 

رسیدگی به آرای مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام 
 پزشکی

 10/09/1365مورخ  76رأی وحدت رویه شماره 
 

های ها و کمیسیونهیأت مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی، خارج از مصادیق پیام رأی:

 اداری موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری هستند.

صدور دستور موقت نسبت به آرای قطعی مراجع حل 
 اختالف کارگر و کارفرما

 15/02/1375مورخ  23رأی وحدت رویه شماره 

مراجع اتخاذ تصمیم و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی آراء قطعی  پیام رأی:

 حل اختالف کارگر و کارفرما در صالحیت دیوان عدالت اداری است.

قانون تسهیالت  16رسیدگی به آرای کمیسیون ماده 
 استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی

 21/07/1381مورخ  256رأی وحدت رویه شماره 

اجتماعی جانبازان انقالب قانون تسهیالت استخدامی و  2ماده  2به صراحت تبصره  پیام رأی:

رسیدگی ماهوی به اختالف در تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط  1374اسالمی مصوب 

 قرار قانون مذکور 16مربوط در صالحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 

ری مجوز قانونی د و با این وصف رسیدگی ماهوی به این قبیل اختالفات در دیوان عدالت اداردا

 .ندارد
 11/11/1390مورخ  483رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی

شعب دیوان عدالت اداری از صالحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات شورای  پیام رأی:

 عالی حفاظت فنی برخوردارند.
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شکایات مربوط به 

تضییع حقوق 

 استخدامی

 

 

 

مرجع صالح رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان 
 سازمان تأمین اجتماعی

 17/02/1370مورخ  14رأی وحدت رویه شماره 

 

رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت، از جمله کارمندان سازمان تأمین  :پیام رأی

عدالت اداری قرار اجتماعی از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صالحیت اختصاصی دیوان 

    دارد.

مرجع صالح رسیدگی به شکایات مستخدمین در 
 های درمانیخصوص عدم پرداخت هزینه

 03/10/1385مورخ  685رأی وحدت رویه شماره 

خودداری سازمان بیمه خدمات درمانی از تأمین و  درخصوصشکایت مستخدم دولت  پیام رأی:

 ها در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.بیمارستانهای مستخدم به پرداخت هزینه

مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به شکایات حالت 
 اشتغال جانبازان

 11/10/1391مورخ  713و  712رأی وحدت رویه شماره 

 16در صالحیت کمیسیون ماده رسیدگی به شکایات درخصوص حالت اشتغال جانبازان  پیام رأی:

صالحیت رسیدگی به این بدواً قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده و شعب دیوان 

 شکایات را ندارند.
مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصالح حکم 
کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد 

 کار 

 29/07/1392مورخ  484رأی وحدت رویه شماره 

رسیدگی به درخواست اصالح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان : پیام رأی

 قرارداد کار، در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

 

 

تصمیمات و 

اقدامات خارج از 

 صالحیت دیوان

 عدالت اداری

 

 

 رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها
 

 33، 1371/ 30/04مورخ   59های آرای وحدت رویه به شماره
 21/06/1377مورخ  130و  29/02/1375مورخ 

باشد و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می :33و  59پیام آرای شماره 

رسیدگی حقوقی قرار گیرند، خارج از حدود باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد 

 صالحیت دیوان عدالت اداری است.

اختالف در کیفیت اجرای قرارداد و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی و  :130پیام رأی شماره 

 خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری است.

 28/06/1371مورخ  131رأی وحدت رویه شماره  رسیدگی به آرای مراجع قضایی

دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و  :131پیام رأی شماره 

 آراء مراجع قضایی را ندارد.
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 دیوان عدالت اداریآرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی 

 (1361ـ 1397) 

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

تصمیمات و 

اقدامات خارج از 

صالحیت دیوان 

 عدالت اداری

 

 

اعمال اختیارات نظارت و تصدی در امور رسیدگی به 
 از سوی سازمان اوقاف مربوط به موقوفات

 19/04/1378مورخ  211رأی وحدت رویه شماره 

تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف در اعمال اختیار نظارت و تصدی در امور مربوط به  پیام رأی:

موقوفات به نیابت از واقف و یا به قائم مقامی متولی از موقوفه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری 

 نیست.

اعتراض کارفرما نسبت به برگ جریمه رسیدگی به 
 غیر مجاز صادره ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی

 16/06/1382مورخ  222رأی وحدت رویه شماره 

رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به برگ جریمه صادره ستاد پیگرد اشتغال اتباع  پیام رأی:

 های عمومی دادگستری قرار دارد.در صالحیت دادگاه خارجی غیر مجاز

 23/08/1390مورخ  355رأی وحدت رویه شماره  های نظامیاجرای آرای دادگاه

  های نظامی ندارند.شعب دیوان صالحیتی در رابطه با اجرای آراء دادگاه پیام رأی:

دعوای خسارت 

ناشی از تصمیمات 

 و اقدامات اداری

 05/12/1386مورخ  1427رأی وحدت رویه شماره  شرط تحقق دعوای ورود خسارت

اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه دعوای تصدیق ورود خسارت مستلزم تحقق و  پیام رأی:

 مسئولیت مدنی بوده است.

 

 

 

 

 اعاده دادرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعاده دادرسی از احکام صادر شده قبل از قانون دیوان 

 1385عدالت اداری سال 

 21/12/1391مورخ  945رأی وحدت رویه شماره 

 1385عدالت اداری مصوب  دیوانپذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون  پیام رأی:

 ، موجبی ندارد.نداصادر شده

عدم احتساب قانون به عنوان مدرک جدید در اعاده 
 دادرسی

 26/01/1392مورخ  40رأی وحدت رویه شماره 

صدور وجود قانون در زمان صدور رأی ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد یا پس از  پیام رأی:

 شود.مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمی، به عنوان رأی

 30/02/1392مورخ  150و  149رأی وحدت رویه شماره  مهلت اعاده دادرسی

مقید به وقت نبوده  1385تقاضای اعاده دادرسی در قانون دیوان عدالت اداری مصوب  پیام رأی:

 است.

 03/09/1393مورخ  1381وحدت رویه شماره  رأی مالک پذیرش مدرک جدید مؤثر جهت اعاده دادرسی 

ها اشاره شده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پالک پیام رأی:
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 دیوان عدالت اداریآرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی 

 (1361ـ 1397) 

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

شهرداری به عنوان دلیل اعاده دادرسی ارائه کرده است بدون اینکه در مرجع صالح به اثبات رسد، 

 شود.یبه عنوان مدرک مؤثر در پذیرش اعاده دادرسی تلقی نم
 07/10/1395مورخ  763رأی وحدت رویه شماره  تجدیدنظرخواهی از قرار رد اعاده دادرسی

 قرار رد اعاده دادرسی صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، قابل تجدیدنظر است. پیام رأی:
 

 

 

 

 

 

 

 

تجدیدنظرخواهی 

در دیوان عدالت 

 اداری
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 22/02/1365مورخ  17رأی وحدت رویه شماره  قید عبارت قابل تجدیدنظر بودن در آرای قطعی 

آرای صادره از شعب دیوان در مواردی که رأی در  «قابل تجدیدنظر بودن»عبارت قید  پیام رأی:

 کند.صادره مطابق قانون قطعی است حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمی

 15/05/1373مورخ  52رأی وحدت رویه شماره  تجدیدنظرخواهیافزایش مهلت 

احتساب فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظرخواه تا مقر دیوان و افزایش مهلت اعتراض بر  پیام رأی:

قانون  615اساس آن، مطابق با اصول و قواعد دادرسی و با استفاده از  وحدت مالک مقرر در ماده 

 آیین دادرسی مدنی است.

صادر شده و در حال حاضر با تصویب قانون تشکیالت  1360)رأی مذکور بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 

 (نیست.و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اجرا 

تجدیدنظرخواهی براساس قانون دیوان عدالت اداری 
  1360مصوب 

 05/12/1374مورخ  202و  201رأی وحدت رویه شماره 

االطالق قابل اعتراض و تجدیدنظر در هیأت احکام صادره علیه واحدهای دولتی علی پیام رأی:

تجدیدنظر دیوان است و رسیدگی شکلی در این هیأت مستلزم احاله پرونده به مرجع بدوی در 

  صورت نقض رأی نیست.

اقب آن، قانون تشکیالت و آیین و متع 1385)رأی مذکور در حال حاضر با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 

کلیه آراء شعب بدوی دیوان به قانون اخیر،  65دادرسی دیوان عدالت اداری منسوخ شده و به موجب صدر ماده 

مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر  درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم

 (است.

 16/05/1379مورخ  174رأی وحدت رویه شماره  تجدیدنظرنحوه رسیدگی در شعب 

آیین دادرسی دیوان در خصوص تکلیف شعبه تجدیدنظر به صدور رأی  47مفاد ماده  پیام رأی:

مقتضی، مفید ضرورت رسیدگی به خواسته و تعیین تکلیف قطعی شکایت در مرجع تجدیدنظر 
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 دیوان عدالت اداریآرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی 

 (1361ـ 1397) 

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 است.

 15/02/1393مورخ  126وحدت رویه شماره رأی  تجدیدنظرخواهی از قرارهای عدم صالحیت

 عدالت اداری، غیرقابل تجدیدنظر هستند. عدم صالحیت صادره از شعب دیوان هایقرار پیام رأی:

 

 

 

 

وکالت در دیوان 

 عدالت اداری

 

 

و  12/08/1381مورخ  281های آرای وحدت رویه به شماره شروط وکالت در دیوان عدالت اداری
 10/03/1388مورخ  214

منوط به  طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری :281پیام رأی 

عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی  دیوانر قامه دعوی دااعطاء اختیار 

 .باشد می

جواز وکالت در دعاوی قانون برنامه سوم توسعه  187موضوع ماده  2وکیل پایه  :214پیام رأی 

 داخل در صالحیت شعب دیوان را ندارد.

مورخ  825و  744، 743، 742رأی وحدت رویه شماره  الوکالهعدم قید رقم حقضمانت اجرای 
30/09/1395 

الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور چنانچه وکالء، رقم حق پیام آراء:

 نقص مطابق مقررات قانونی است. رفعاخطار 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر موضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتبار امر مختومه در خصوص آرای صادره از شعب 

 دیوان

 4و  20/01/1370مورخ  3های آرای وحدت رویه به شماره
 20/01/1370مورخ 

رسیدگی مجدد به همان موضوع در  با صدور رأی در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، پیام آراء:

 شعبه دیگر دیوان جواز قانونی ندارد.

 21/08/1370مورخ  113رأی وحدت رویه شماره  حدود صالحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی

 شعبه دیوان عدالت اداری باید در حدود خواسته شاکی، رأی صادر کند. پیام رأی:

و  04/07/1377مورخ  141های آرای وحدت رویه به شماره طرح شکایات متعدد در یک دادخواست
 25/07/1390مورخ  312

آیین دادرسی قبلی دیوان عدالت اداری، شکایات و  23مستفاد از ماده : 141پیام رأی شماره 

 اند.های دارای منشأ واحد، قابل طرح به موجب یک دادخواست بودهخواسته

توان به موجب یک دادخواست شکایات متعدد با مبنا و منشأ مختلف را نمی :312پیام رأی شماره 

 که قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد داشته باشد.اقامه کرد مگر این
 18/02/1378مورخ  35رأی وحدت رویه شماره  لزوم تبعیت از آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری

شعب دیوان عدالت اداری، مؤسسات و مراجع ذیربط مکلف  با عنایت به اعتبار آراء قطعیپیام رأی: 

 به تبعیت از آن هستند.
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 دیوان عدالت اداریآرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی 

 (1361ـ 1397) 

 مشخصات رأی  موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر موضوعات

 28/04/1388مورخ  352رأی وحدت رویه شماره  حدود صالحیت شعب تشخیص

شعب تشخیص، صالحیت بر نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار و صدور رأی  پیام رأی:

 اند.شکایت داشتهمقتضی در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع 

زمان  درنسبت به آرای صادره  79اعمال ماده 
 1385مصوب سال  نحاکمیت قانون دیوا

 18/09/1392مورخ  641رأی وحدت رویه شماره 

 یتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرا قانون 79با اعمال ماده  پیام رأی:

، شعبه تجدیدنظر دیوان صالح به 1385مصوب سال  نزمان حاکمیت قانون دیوا صادر شده در

 و شعب تشخیص صالحیت ندارد. رسیدگی است

 06/07/1395مورخ  429رأی وحدت رویه شماره  عدم تسری قهری اثر رأی وحدت به گذشته

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان، ناظر بر منع قهری تسری رأی  89حکم ماده  پیام رأی:

به این معنی که رأی وحدت رویه آرای شعب دیوان که پیش از صدور وحدت رویه به گذشته است 

ولی کند رأی وحدت رویه و مغایر استدالل قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمی

این  79ماده رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری مطابق مانع اعمال اختیارات این ماده 

 قانون نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است.
بندی مشاغل خوانده در دعوای ابطال طرح طبقه

 کارگاه
 27/04/1396مورخ  375و  374رأی وحدت رویه شماره 

بندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان به خواسته ابطال طرح طبقهرسیدگی به شکایت  پیام رأی:

عدالت اداری متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد.

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  63نحوه اعمال ماده 
 دیوان عدالت اداری

 23/08/1396مورخ  811شماره رأی وحدت رویه 

 نسبت بهچنانچه قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،  63مطابق ماده  پیام رأی:

اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد  10ماده  2مذکور در بند رأی و تصمیم مجدد مراجع 

به رأی، قانون یاد شده ضمن نقض  7تشخیص دهد، پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده 

 .ورزدصدور رأی ماهوی مبادرت می
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 آرای وحدت رویه در زمینه کار، بیمه و تأمین اجتماعی

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطه کار و ارکان 

مشمولین قانون 

 کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27/08/1374 مورخ 146 شماره رویه وحدت رأی های دولتیمشمولین قانون کار در شرکت

افرادی که برای مشاغل کارگری  های دولتی مقررات استخدامی شرکت 3مطابق ماده  پیام رأی: 

خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری به عهده   استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار

بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی   باشد. و استخدامی می شرکت و تأیید سازمان امور اداری

 .در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد بود

 505و  30/05/1384مورخ  236های آرای وحدت رویه به شماره کارگری ـ کارفرمایی ارکان استقرار رابطه
 08/06/1392مورخ 

کارفرمایی  -پرداخت دستمزد یکی از ارکان مؤثر در استقرار رابطه کارگری: 236پیام رأی شماره 

 است.

دریافت حقوق از آن انجام امور مربوط به پالژ وزارت صنایع و معادن و : 505پیام رأی شماره 

 اداره، از موجبات احراز رابطه کار و تکلیف کارفرما به ادای حقوق متصور برای کارگران است.

 08/05/1385مورخ  265رأی وحدت رویه شماره  روابط مشارکت بالمناصفه

ی حاصل از فعالیت شان، رابطه : در حالت مشارکت بالمناصفه طرفین رابطه در درآمدهاپیام رأی

 گیرد.شکل نمیکارگر ـ کارفرمایی 
عدم شمول قانون کار به مشمولین قوانین و 

 مقررات عام و خاص استخدامی
 

  668، 24/04/1386 مورخ 272های به شماره رویه وحدت آرای
مورخ  215و  214، 08/08/1386 مورخ 672، 08/08/1386 مورخ

 24/01/1395مورخ  31و  09/12/1389 مورخ 594، 15/06/1389

اشخاصی که از لحاظ قانون کار،  188مطابق ماده  :594و  214ـ 215، 272پیام آرای شماره 

 باشند از شمول قانون کار مستثنی هستند. مقررات خاص می استخدامی مشمول قوانین و

مقررات استخدامی خاص آن کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشمول : 668پیام رأی شماره 

 باشند. بنیاد بوده و از شمول قانون کار مستثنی می

لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی ه ب: دارندگان قرارداد خرید خدمت 31، 672پیام آرای شماره 

 باشند.میخاص از شمول قانون کار مستثنی 

های جزء و تابعه با رابطه کارگران شرکت
 شرکت اصلی

 23/05/1386مورخ  361رویه شماره رأی وحدت 

-االمر کارگران شرکت اصلی به شمار میکارگران شرکت جزء و تابعه، در واقع و نفس پیام رأی:

 روند.
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 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارکان رابطه کار و 

مشمولین قانون 

 کار

عدم شمول قانون کار بر رابطه مدیرعامل با 
 شرکت تعاونی

 16/09/1388مورخ  666رأی وحدت رویه شماره 

 تعاونی منصرف از شمول مقررات قانون کار است.رابطه مدیرعامل با شرکت پیام رأی: 

 07/12/1391مورخ  920رأی وحدت رویه شماره  موجبات احراز رابطه کار در قرارداد موقت

تنظیم قرارداد موقت کار با فرد و پرداخت حقوق وی و پذیرش تبعات ناشی از قرارداد، پیام رأی: 

 از موجبات احراز رابطه کار است.

قانون کار بر رابطه بین پزشکان و عدم شمول 
 های الغدیر و خیریه سوم شعبانبیمارستان

 11/09/1392مورخ  630رأی وحدت رویه شماره 

های با توجه به عدم احراز رابطه کارگری ـ کارفرمایی فیمابین پزشکان و بیمارستان پیام رأی:

 نیست.الغدیر و خیریه سوم شعبان، قانون کار بر روابط آنها حاکم 

 03/05/1396مورخ  418و  417 رأی وحدت رویه شماره های اجرایی مشمول قانون کارکارکنان دستگاه

های اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعالم شده از کارکنان دستگاهپیام رأی: 

 .دگیرنمیقرار مشمول قانون کار  ،ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند

شمول قانون کار بر ارائه دهنگان خدمات 
 ایتوانبخشی حرفه

 25/07/1396مورخ  700رأی وحدت رویه شماره 

ای به معلوالن و توانمندسازی آنان مبادرت کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفهپیام رأی: 

 .دگیرنقرار میکنند، مشمول مقررات قانون کار می

قانون کار در موارد اجمال و ابهام و حاکمیت 
 سکوت مقررات مناطق آزاد

 08/03/1397مورخ  366رأی وحدت رویه شماره 

نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات مناطق آزاد، قانون عام و  پیام رأی:

سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و 

پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون 

 اعمال خواهد شد. کار در این موارد

شمول قانون کار بر کارگزاران مخابرات 
 روستایی

 29/03/1397مورخ  927-929رأی وحدت رویه شماره 

قانون  44که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل  18/8/1388تا تاریخ پیام رأی: 

روستایی در شمول  کارگزاران مخابرات اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات و

 .قانون کار باشد، وجود ندارد 3و  2مقررات مواد 
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 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 کار داداراقسام قر

 

 

 

 

 214و  21/09/1390مورخ  402های آرای وحدت رویه به شماره مالک قراردادهای کار دائم
 27/03/1392مورخ 

طور طوالنی مالک حضور مستمر کارگر در کارگاه و پرداخت هر ماه حق بیمه به : 402پیام رأی 

 شود.دائمی بودن قرارداد کار محسوب می

: اشتغال به کار مستمر در کارگاه، مالک دائمی قلمداد نمودن قرارداد کار در صورت 214پیام رأی 

 باشد.عدم تصریح خالف آن در قرارداد می

 28/05/1392مورخ  372و  371رأی وحدت رویه شماره  تجدید قرارداد کار موقت

 کند.در صورت تجدید قرارداد کار، ماهیت قرارداد کار موقت به دائم تغییر نمیپیام رأی: 

 

 

 

 

 

 

حقوق و مزایای 

 کارگران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13/12/1387مورخ  855رأی وحدت رویه شماره  افزایش سنواتی حقوق

سالب حق استفاده از افزایش سنواتی  کاراساس قرارداد  مزد بردریافت بیش از حداقل پیام رأی: 

 .مصوب شورای عالی کار نیست

استحقاق کارگران به استفاده از دریافتی مربوط 
 های ذخیره شدهبه مرخصی

 13/12/1387مورخ  861رأی وحدت رویه شماره 

نظر به اینکه مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق پیام رأی: 

استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عمالً به کار اشتغال داشته 

به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و  مستحقاست، بنابراین 

 .ات مربوط به آن استمقرر

نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به 
 های دولتیکارگران شاغل در دستگاه

 05/10/1390مورخ 429و  428رأی وحدت رویه شماره 

-های اجرایی ملزم هستند عیدی و پاداش پایان سال کارگران شاغل در دستگاهدستگاه پیام رأی:

 پرداخت عیدی به کارکنان دولت پرداخت نمایند. های دولتی را بر اساس قانون نحوه

های العاده جذب کار در کارگاهپرداخت فوق
 موضوع طبقه بندی مشاغل

 01/03/1391مورخ 115الی  110رأی وحدت رویه شماره 

بندی مشاغل در صورت تأیید وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی های موضوع طبقهکارگاه پیام رأی:

 العاده جذب کار هستند.پرداخت فوقمکلف به 
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 مشخصات رأی موضوع عنوان
 
 

 
 
 
 
 
 

حقوق و مزایای 

 کارگران
 

 

 

 

 

 

 

 

 21/01/1397مورخ  17ـ 20رأی ایجاد رویه شماره  نحوه احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر

در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی  پیام رأی:

منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت 

 این مزد و حقوق الزامی است.

 28/1/1397مورخ  42رأی وحدت رویه شماره  پرداخت خسارت ناشی از تعلیق قرارداد کار

در صورتی که کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر پیام رأی: 

استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از 

 کار را به کار سابق وی بازگرداند.

های ذخیره شده پرداخت وجوه مرخصی
 کارکنان شرکت مخابرات

 29/03/1397مورخ  920رأی وحدت رویه شماره 

با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات واجرای مقررات قانون کار بین شرکت پیام رأی: 

مخابرات و کارکنان آن، عدم پرداخت مابه التفاوت وجوه مرخصی های ذخیره شده که قبالً در 

 .خت شده صحیح و موافق مقررات می باشدزمان دولتی بودن شرکت مخابرات پردا

مابه التفاوت مزایای رفاهی کارکنان شرکت 
 مخابرات

 09/11/1397مورخ  2023رأی وحدت رویه شماره 

 گیرد.مابه التفاوت مزایای رفاهی به کارکنان شرکت مخابرات تعلق نمیپیام رأی: 

 

 

 

امتیازات کارگران 

 ایثارگر

جنگی به کارگران العاده مناطق پرداخت فوق
 ایثارگر

 30/11/1386مورخ 1407رأی وحدت رویه شماره 

االجرا شدن قانون اعطای العاده مناطق جنگی از تاریخ الزمکارگران ایثارگر از فوقپیام رأی: 

 شوند.زده برخوردار میامتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ

برای احتساب یک مقطع تحصیلی باالتر 
 کارگران جانباز و آزاده

 09/12/1389مورخ  597رأی وحدت رویه شماره 

طبق مقررات موجود، احتساب یک مقطع تحصیلی باالتر از نظر استخدامی برای پیام رأی: 

 بینی شده است.کارگران جانباز و آزاده پیش

 کارگاه و تغییر در

 مالکیت آن
 

 30/05/1379مورخ 187رأی وحدت رویه شماره  خلع ید از کارگاه بدون تغییر در اداره آن

صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون پیام رأی: 

 قانون کار نیست. 12مداخله در اداره آن از مصادیق تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه موضوع ماده 
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 کارگاه و تغییر در

 مالکیت آن

واگذاری خدمات مالی و اداری کارگاه به 
 پیمانکار

 28/05/1386 مورخ 383 شماره رویه وحدت رأی
 

با واگذاری خدمات مالی و اداری یک شرکت به پیمانکار، پیمانکار قائم مقام قانونی آن پیام رأی: 

 شرکت در برابر کارگران است.

 277 و 20/08/1386 مورخ 705های آرای وحدت رویه به شماره آثار تغییر مالکیت کارگاه
 31/03/1388 مورخ

با تغییر مالکیت کارگاه، کارفرمای جدید از هر حیث جانشین کارفرمای سابق است و : آراءپیام 

 پس از آن، رابطه کاری با کارفرمای سابق وجود ندارد.

مسئولیت کارفرمایان الحق و سابق در قبال 
 مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

 24/02/1381مورخ  61رأی وحدت رویه شماره 

کارفرمایان الحق و سابق در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی پیام رأی: 

 دارند.

 26/08/1383مورخ 412رأی وحدت رویه شماره  کشتارگاه به عنوان مصداق کارگاه

 شود.مصادیق بارز کار در کارگاه محسوب میاشتغال به کار در محیط کشتارگاه از پیام رأی:  

 

 

 

 

طرح طبقه بندی 

مشاغل در 

 هاکارگاه

بندی های ملزم به اجرای طرح طبقهکارگاه
 مشاغل

 24/02/1370مورخ  20رأی وحدت رویه شماره 

نفر کارگر  100های بخش خصوصی و دولتی دارای بیش از کارفرمایان کلیه کارگاهپیام رأی: 

   بندی مشاغل کارگاه خود را اجرا کنند.طبقهمکلفند طرح 

بندی مشاغلپرداخت مزایای طرح طبقه 01/02/1393مورخ  109رأی وحدت رویه شماره    

اقرار کارگر به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش داللتی بر پرداخت پیام رأی: 

  .بندی مشاغل به وی نداردمزایای طرح طبقه

بندی در دعوای ابطال طرح طبقهخوانده 
 مشاغل

27/04/1396مورخ  375و  374رأی وحدت رویه شماره   

بندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان عدالت اداری شکایت به خواسته ابطال طرح طبقهپیام رأی: 

 باید به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و نه به طرفیت ادارات کل استانی تعاون،

 کار و رفاه اجتماعی. 

جمع مشاغل 

 دولتی و غیردولتی

های بخش اشتغال کارمندان دولت در کارگاه
 خصوصی

24/09/1387مورخ  643رأی وحدت رویه شماره   

های بخش خصوصی در غیر ساعات اداری منع قانونی اشتغال کارمندان دولتی در کارگاهپیام رأی: 

   ندارد.
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سابقه خدمت زیر 

 پرچم

احتساب مدت خدمت زیر پرچم در سابقه 
 خدمت کارگران

، 28/11/1386مورخ  1398و  1397 هایشمارهبه وحدت رویه  آرای
 03/03/1388مورخ  205و  13/11/1387مورخ  801

احتساب خدمت زیر پرجم قبل از استخدام بدون پرداخت حق  :1398و  1397پیام آرای شماره 

 مربوط مجوزی ندارد.بیمه به حکم قانون و مقررات 

 

مدت خدمت زیر پرچم کارگران با رعایت مقررات مربوط جزء سابقه : 801شماره  پیام رأی

 خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه قابل احتساب است.

 

بازنشستگی مشمولین قانون تأمین اجتماعی سالب حق مکتسب قانونی : 205پیام رأی شماره 

 قانون کار، به عنوان 14( ماده 1خدمت نظام وظیفه در چارچوب تبصره )مبنی بر احتساب مدت 

 سوابق خدمتی نزد سازمان تأمین اجتماعی نیست.

 

مقررات ناظر بر 

به کارگیری 

 کارگران خارجی

 23/11/1372مورخ 199رأی وحدت رویه شماره  و مزایاپرداخت بخشی از حقوق 

حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمایان بخش % از 20الزام قانونی به وصول  پیام رأی:

ها، پزخانهخصوصی و واریز به درآمد عمومی کشور، در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره

 متبع و الزم االجراست.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض درخصوص 
 جریمه بکارگیری غیرمجاز نیروی کار خارجی

مورخ  72و  16/06/1382مورخ 222های آرای وحدت رویه به شماره
17/02/1385 

شوند، در صورت کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی جریمه میکارفرمایانی که بابت به پیام آراء:

 های عمومی دادگستری طرح دعوا نمایند.توانند در دادگاهاعتراض می

 

 

 

 

شورای عالی 

 حفاظت فنی

 

 

 

 

 

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات 
 شورای عالی حفاظت فنی

 11/11/1390 مورخ 483 شماره رویه وحدت رأی

قانون  10ماده  2)بند  1385قانون دیوان عدالت اداری مصوب  13ماده  2براساس بند پیام رأی: 

ماعی ( اعتراض به تصمیم متخذه توسط شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجت1392

 داخل در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

های بدوی تشخیص تجدیدنظر از آراء کمیته
آور در شورای عالی مشاغل سخت و زیان

 حفاظت فنی

 02/02/1392مورخ  65الی  61رأی وحدت رویه شماره 

 های بدوی تشخیصشورای عالی حفاظت فنی نسبت به تجدیدنظر از آرای کمیته پیام رأی:

 آور صالحیت ندارد.مشاغل سخت و زیان

نفر از اعضا رسمیت  7جلسات هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما با حضور و شرکت پیام رأی: 

 یابد.می



23 
 

 آرای وحدت رویه در زمینه کار، بیمه و تأمین اجتماعی

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

شورای عالی 

 حفاظت فنی

 

افراد صالحیت دار جهت طرح دعوی در مراجع 
 هااز سوی شرکت حل اختالف کار

 20/08/1386مورخ  701رأی وحدت رویه شماره 

توانند در مراجع حل اختالف کار طرح ها میدار دارای سمَت در شرکتصالحیت افرادپیام رأی: 

 دعوی نمایند.

حل و فصل اختالفات کار از سوی نماینده 
 کارگران

 14/11/1386 مورخ 1340 و 1339 شماره رویه وحدت رأی

به توافق وی سمت و اختیارات نماینده کارگران برای حل و فصل اختالفات کار و تمسک پیام رأی: 

 با کارفرما باید متکی به دلیل و مدرک معتبر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

صالحیت مراجع 

 حل اختالف کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگران در مرجع صالح رسیدگی به شکایت 
 مورد اخراج یا بازخرید

 مورخ 8و  21/07/1365 مورخ 47های آرای وحدت رویه به شماره
25/02/1368 

رسیدگی به شکایت کارگران در مورد اخراج یا بازخرید آنان به هر تقدیر در صالحیت  پیام آراء:

 مراجع حل اختالفات کار است.
مرجع صالح رسیدگی به شکایات استخدامی 

 های دولتیکارگران شرکت
 28/06/1371مورخ  135رأی وحدت رویه شماره 

 

مقررات  3های دولتی، با عنایت به ماده رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران شرکتپیام رأی: 

های دولتی و نصوص مشابه دیگر، در صالحیت مراجع حل اختالف کارگر و استخدامی شرکت

 کارفرما قرار دارد.

 26/10/1378مورخ  365رأی وحدت رویه شماره  مرجع تشخیص شمول قانون کار

بیمه در روابط اشخاص بر عهده تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار و مقررات پیام رأی: 

 مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما است.

 11/12/1387مورخ  847رأی وحدت رویه شماره   حدود صالحیت مراجع حل اختالف کار

-مراجع حل اختالف کار، به دعاوی ناشی از اختالف بین کارگر و کارفرما رسیدگی میپیام رأی: 

 کارگر و سازمان تأمین اجتماعی.نمایند و نه اختالفات بین 

لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای 
 مراجع حل اختالف کار

 11/12/1387مورخ  853رأی وحدت رویه شماره 

 سازمان تأمین اجتماعی باید از آراء قطعی مراجع حل اختالف کار تبعیت نماید.پیام رأی: 

رسیدگی به اختالفات کارگران و کارخانه 
  مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی

 18/01/1393مورخ  54رأی وحدت رویه شماره 

مراجع حل اختالف کار از صالحیت قانونی رسیدگی به اختالفات کارگران و کارخانه پیام رأی: 

 برخوردارند. مجتمع شیمیایی شرکت خدمات کشاورزی
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 مشخصات رأی موضوع عنوان

با  رسیدگی به اختالفات کارکنان دانشگاه آزاد 
 دانشگاه

 29/02/1393مورخ  155رأی وحدت رویه شماره 

رسیدگی به اختالفات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه خارج از صالحیت مراجع حل پیام رأی: 

 باشد.اختالف کار می

 

 

 

 

 
 
 

فسخ قرارداد کار 

 27موضوع ماده 

 قانون کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقید بودن فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به 

 اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار

مورخ  118 ،30/02/1374مورخ  22های ه شمارهآرای وحدت رویه ب

/ 12/08مورخ  523، 04/10/1386مورخ  1151، 24/08/1376

  16/03/1390مورخ  115و  18/12/1387مورخ  871، 1387

قانون کار، اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار شرط اساسی برای  27ماده در اعمال پیام آراء: 

آید و فسخ قرارداد بدون رعایت این شرط، خالف هدف و حکم شمار میفسخ قرارداد کار به

 صریح مقنن است.

 04/10/1386مورخ 1152رأی وحدت رویه شماره  قانون کار 27اسباب اعمال ماده 

غیبت  مبنی برو صورتجلسه کمیته انضباطی کار  انتظامات و بازرسی کارخانهنامه دایره  پیام رأی:

تواند از اسباب ، میانجام وظیفه و ایجاد اختالل در امر تولید و تعطیل کارگاه تمرد درناموجه و 

 قانون کار باشد. 27اعمال ماده 

 12/12/1386مورخ  1474و  1473رأی وحدت رویه شماره  ابطال نظریه شورای اسالمی کار 

 22با عنایت به ابطال نظریه شورای اسالمی کار به موجب تصمیم هیأت موضوع ماده پیام رأی: 

قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار، اخراج کارگران به اتکای نظریه مثبت شورای اسالمی کار 

 محمل قانونی ندارد.

مرجع جایگزین در صورت عدم تشکیل شورای 
 اسالمی کار 

 12/03/1387مورخ  149رأی وحدت رویه شماره 

در صورت عدم تشکیل شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی و یا فقدان نماینده کارگران پیام رأی: 

قانون کار الزامی  27در کارگاه، اعالم نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار موضوع ماده 

 است.

 30/04/1387مورخ  277شماره رأی وحدت رویه  تعدیل نیروی انسانی

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل  9ماده موضوع  تعدیل نیروی انسانی مازاد: پیام رأی

 قانون کار است. 27منصرف از قطع رابطه کار موضوع ماده  نوسازی صنایع کشور

@ACCPress
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 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

فسخ قرارداد کار 

 27موضوع ماده 

 قانون کار

 

قانون کار در  27لزوم رعایت مفاد ماده 
 خصوص کارگران روزمزد

 06/11/1387مورخ  770شماره رأی وحدت رویه 

نافی شمول مقررات قانون کار از  کارگر شاغل،مجرد اطالق عنوان کارگر روزمزد به  پیام رأی:

 قانون مزبور در صورت تحقق شرایط مربوط نیست. 27جمله ماده 
 165و  27لزوم احراز شرایط اخراج کارگر )مواد 

 قانون کار( توسط مرجع حل اختالف کار
 21/04/1388مورخ  342وحدت رویه شماره رأی 

 27مرجع حل اختالف کار باید تحقق و اجتماع شرایط فسخ قرارداد کار مقرر در ماده پیام رأی: 

 قانون کار را احراز کند. 165قانون کار و شرایط اخراج کارگر مقرر در ماده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر اشکال پایان 

 کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14/05/1380مورخ  155رأی وحدت رویه شماره  قطع رابطه کار به علت محکومیت کیفری

محکومیت کیفری و عدم اشتغال به کار کارگر به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا پیام رأی: 

 تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه کار است.

 14/10/1382مورخ  410رأی وحدت رویه شماره  قطع رابطه کار به علت انقضا مدت قرارداد 

یابد و در صورت با انقضاء مدت مقید در قرارداد کار با مدت موقت، قرارداد کار خاتمه میپیام رأی: 

 شود.تمدید یا تجدید آن، با وجود تعیین مدت در قرارداد، قرارداد، دائمی تلقی نمی

قطع رابطه کار به علت واگذاری شرکت به 
 بخش خصوصی و نبود پست مناسب

 07/11/1386مورخ  1284رأی وحدت رویه شماره 

با توجه به واگذاری شرکت به بخش خصوصی، قطع رابطه کار به دلیل عدم وجود پست پیام رأی: 

 .نیستمناسب جهت واگذاری به کارگر در محل جدید، مغایر مقررات قانونی 

 340و  26/12/1386مورخ  1554های آرای وحدت رویه به شماره قطع رابطه کار به علت تعطیلی کارگاه
 21/04/1388مورخ 

قطع رابطه کار به دلیل تعطیلی و پایان فعالیت کارگاه و فقد هرگونه شغل و کار جهت پیام رأی: 

 واگذاری به کارگران، صحیح و موافق قانون کار است.

 17/11/1390مورخ  497رأی وحدت رویه شماره  رابطه کار به علت شرایط خاص کارگاهقطع 

قطع رابطه کار به دلیل شرایط خاص کارگاه از جمله کاهش تولید و تغییرات ساختاری پیام رأی: 

در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، یکی از طرق قانونی خاتمه  9

 قرارداد کار است.
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سایر اشکال پایان 

 کار

 

 

 

 

 

قانون تنظیم  9اعتبار آراء کمیته موضوع ماده 
 بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور 

 06/06/1391مورخ  298رأی وحدت رویه شماره 

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور  9آراء کمیته موضوع ماده  پیام رأی:

 باشند.در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه قانونی می

فرض بازنشستگی افراد در صورت عدم اجتماع 
 شرایط قانونی 

 21/09/1396مورخ  920رأی وحدت رویه شماره 

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و  10ماده در در صورت عدم احراز شرایط مقرر پیام رأی: 

مین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از این قانون منطبق با أسازی صنایع کشور، الزام سازمان تنو

 .قانون نیست
 

 

 

 

 

پاداش پایان 

خدمت و مزایای 

 پایان کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03/06/1375مورخ  101رأی وحدت رویه شماره  مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت

در صورت فقدان قرارداد کتبی یا عرف مسلم، پرداخت پاداش پایان خدمت پیام رأی: 

 )بازنشستگی( به ازاء هر سال یک ماه خواهد بود.

العاده اضافه کار در پاداش پایان احتساب فوق
 خدمت

 15/10/1387مورخ  658و  657رأی وحدت رویه شماره 

با توجه به کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار و واریز آن به صندوق سازمان تأمین پیام رأی: 

 العاده مزبور در پاداش پایان خدمت باید لحاظ شود.اجتماعی، فوق

قانون  7ماده موضوع پاداش پایان خدمت 
مقررات مربوط به حقوق ای از  اصالح پاره

ها و سایر  بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده
  کارکنان

مورخ  1242و  29/10/1387مورخ  738رأی وحدت رویه شماره 
19/04/1397 

ای از مقررات مربوط به حقوق  قانون اصالح پاره 7ماده موضوع پاداش پایان خدمت پیام رأی: 

-به کارگران مشمول قانون کار تسری نمی و سایر کارکنانها  بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده

 .یابد
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پاداش پایان 

خدمت و مزایای 

 کار پایان

 

 

 

 

میزان پرداخت پاداش پایان خدمت به دارندگان 
 قرارداد کار معین و موقت

و  725و  29/07/1392مورخ  493های آرای وحدت رویه به شماره
 02/08/1396مورخ  726

کارفرما مکلف است به  یا مدت موقت، در صورت خاتمه قرارداد کار معین :493پیام رأی شماره 

است برای هر سال سابقه،  کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته

ماه حقوق به عنوان مزایای  اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک

ه پرداخت بیش از یک ماه حقوق و ب پایان کار به وی پرداخت نماید. بنابراین کارفرما تکلیفی

 ندارد. مزایای پایان کار برای هر سال سابقه به کارگر

کارفرما در قراردادهای موقت، در صورت ترک کار از سوی کارگر،  :726و  725پیام رأی شماره 

هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال حق سنوات سال مکلف است

 .پرداخت نمایدرا ، کار کرده است، ترک کار
تعیین پاداش پایان خدمت مشموالن قانون 

 مین اجتماعیأت
 12/04/1397مورخ  948رأی وحدت رویه شماره 

مین اجتماعی بایستی به ازای هر سال أتعیین پاداش پایان خدمت مشموالن قانون تپیام رأی: 

 دریافتی که مالک کسور بازنشستگی است، هایخدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده

 پرداخت شود.

 

 

 

 

 
 

 مشمولین قانون

 تأمین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت شمول قانون تأمین اجتماعی بر 
 کارکنان جهاد سازندگی 

 15/07/1386مورخ  518و  517رأی وحدت رویه شماره 

سازندگی که قبل از انعقاد قرارداد سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه کارکنان جهاد پیام رأی: 

تأمین قانون اند، با توجه به توافق به عمل آمده، مشمول مقررات کرده متبوع خود قطع رابطه

 اجتماعی خواهند بود.

وضعیت شمول قانون تأمین اجتماعی بر 
 آموزشیاران نهضت سوادآموزی

 14/12/1386مورخ  1497رأی وحدت رویه شماره 

تأمین تحت پوشش مقررات بیمه  1/1/1375از تاریخ آموزشیاران نهضت سوادآموزی پیام رأی: 

اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن و قبول آن مجوز  قرار گرفتهاجتماعی 

 .قانونی ندارد

وضعیت شمول قانون تأمین اجتماعی بر 
 کل امور عشایر استان فارس کارکنان اداره

 09/04/1387مورخ  220رأی وحدت رویه شماره 

کل امور عشایر استان فارس، حسب قرارداد جهاد سازندگی و سازمان  کارکنان اداره پیام رأی:

 اند.تأمین اجتماعی، مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته

 



28 
 

 آرای وحدت رویه در زمینه کار، بیمه و تأمین اجتماعی

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 

مشمولین قانون 

 تأمین اجتماعی

 

 
 

وضعیت شمول قانون تأمین اجتماعی بر 
 جهاد دانشگاهیکارکنان 

 02/09/1388مورخ  650رأی وحدت رویه شماره 

با احراز رابطه اشتغال بر اساس قانون کار، کارکنان جهاد دانشگاهی حسب قرارداد این پیام رأی: 

 سازمان با سازمان تأمین اجتماعی، مشمول مزایای قانون تأمین اجتماعی هستند.

 25/11/1389مورخ  531رأی وحدت رویه شماره  اجتماعیقانون تأمین  48و  7مشمولین مواد 

هایی  قانون تأمین اجتماعی ناظر بر افراد شاغل در فعالیت 48و  7در مواد  حکم مقررپیام رأی: 

اند و منصرف از مشمولین  های اجتماعی نشده مشمول بیمه ،که تا تاریخ تصویب قانون باشد می

 مزبور است. قانون 4 ماده

 

 

 

 

بخشودگی و 

معافیت از 

 پرداخت حق بیمه

 

 

 

 

 

پرداخت حق بیمه توسط کارخانجات آجرپزی 
 دارای پروانه ساخت از ادارات کل صنایع

 10/07/1372مورخ  123رأی وحدت رویه شماره 

کارخانجات آجرپزی دارای پروانه ساخت از ادارات کل صنایع، مشمول الیحه قانونی پیام رأی: 

های کوچک صنفی مشمول قانون حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه بخشودگی قسمتی از

 شوند.تأمین اجتماعی نمی

های معاف از پرداخت مرجع تشخیص کارگاه
 حق بیمه

 13/03/1374مورخ  40رأی وحدت رویه شماره 

 های تولیدی، صنعتی و فنی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهمتعیین نوع کارگاهپیام رأی: 

بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیأت 

 دولت موکول شده است.

عدم امکان تخصیص حکم قانونی معافیت از 
 پرداخت حق بیمه

 13/11/1387مورخ  807رأی وحدت رویه شماره 

پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که تخصیص حکم قانونگذار در قانون معافیت از پیام رأی: 

 نفر کارگر دارند به واحدهای فعال در محدوده شهرها مغایر حکم صریح قانونگذار است. 5حداکثر 

پرداخت حق بیمه در قرارداهای خرید تجهیزات 
 و اقالم 

 13/11/1393مورخ  1847رأی وحدت رویه شماره 

گیرد از مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میقراردادهای خرید تجهیزات و اقالم پیام رأی: 

 شمول پرداخت حق بیمه خارج است.

 

 اریبیمه بیک

 
 

الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق 
 و مزایای بیمه بیکاری

 21/04/1376مورخ  39رأی وحدت رویه شماره 

الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره  رأی:پیام 

 قانون بیمه بیکاری، مطابق قانون است.   4ماده 
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 بیمه بیکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بازخرید 
 خدمت شده

 23/08/1377مورخ  180رأی وحدت رویه شماره 
 

ای که بر خالف میل و اراده در مورد کارگران بیمه شده عدم اجرای قانون بیمه بیکاریپیام رأی: 

 باشند، فاقد وجاهت قانونی است.خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می

 24/11/1378مورخ  384رأی وحدت رویه شماره  شرایط برخورداری از بیمه بیکاری

کلیه شرایط مذکور در قانون  برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجتماعپیام رأی: 

بیمه بیکاری، از جمله احراز عدم تأثیر و مداخله میل و اراده کارگر در بیکاری او از طریق رسیدگی 

 توسط مراجع ذیصالح است.

پرداخت بیمه بیکاری در قرارداد کار 
 موقت

مورخ  97، 07/02/1382مورخ  52های آرای وحدت رویه به شماره
 16/11/1391مورخ  839و  16/01/1383مورخ  8، 04/03/1382

با توجه به قطع رابطه کار قبل از اتمام مدت قرارداد به دلیل واگذاری محل : 52پیام رأی شماره 

 خدمت، استحقاق کارگر به استفاده از مستمری بیمه بیکاری موافق اصول و موازین قانونی است.

به دلیل انقضای مدت قرارداد موقت یا اتمام کار بیکاری کارگر  :839و  8، 97پیام آرای شماره 

 گردد.موقت، از مصادیق بیکاری موضوع قانون بیمه بیکاری نیست لذا بیمه بیکاری برقرار نمی
مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری به افراد بیکار 

 سال سن و بیشتر 55دارای 
 14/02/1382مورخ  65رأی وحدت رویه شماره 

باشند مادامی  سال سن و بیشتر می 55که دارای  بیمه بیکاری مسن مشمول قانونافراد پیام رأی: 

بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری   توانند تا رسیدن به سن اند می که مشغول به کار نشده

 .باقی بمانند

تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بیکاری یا 
 عدم پرداخت آن

 324و  15/06/1383مورخ  229های آرای وحدت رویه به شماره 
 13/05/1387مورخ 

تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بیکاری یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و پیام آراء: 

 تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شده نیست.

تأثیر توافق کارگر بیکار شده و کارفرما در 

 دریافت حقوق بر بیمه بیکاری

مورخ  195، 25/02/1384مورخ  74های رویه به شمارهآرای وحدت 
 04/09/1386مورخ  924، 13/09/1384مورخ  459، 09/05/1384
 11/06/1386مورخ  404و 

در صورت تعطیل محل کار، مجرد توافق بیمه شده بیکار با کارفرما  :195و  74پیام آرای شماره 

 نماید.ارادی بودن بیکاری را نمیمبنی بر دریافت حقوق و مطالبات قانونی، افاده 

در صورت تعدیل نیروی انسانی در یک کارگاه، توافق کارگر بیکار و : 924و  459پیام آرای شماره 
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 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 بیمه بیکاری

 کارفرما در زمینه دریافت حقوق و مزایا، مبین ارادی بودن بیکاری کارگر نیست.

ارگران بیکار شده مبنی بر در صورت تغییر محل جغرافیایی کارگاه، توافق ک: 404پیام رأی شماره 

 دریافت حقوق و مزایا، مثبتِ بیکاری به میل و اراده آنان نیست.

شدگان اختیاری از مقرری عدم استحقاق بیمه
 بیمه بیکاری

 15/10/1394مورخ  1182رأی وحدت رویه شماره 

دریافت بیمه  بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی بوده و مستحق: رأی پیام

 باشند.نمی یبیکار

 

 

 

 

 

 

 

 

ای تعهدات بیمه

سازمان تأمین 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیرش حق بیمه کلیه سنوات کارکنان مشمول 
 قانون کار 

 05/06/1385مورخ  364رأی وحدت رویه شماره 

بین سازمان متبوع کارکنان مشمول قانون کار و سازمان تأمین  در صورت انعقاد قرارداد پیام رأی:

اجتماعی دایر بر پرداخت حق بیمه تمامی ایام کارکرد آنان، سازمان باید حق بیمه کلیه سنوات 

 خدمت را بپذیرد.

تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از 
 سوی کارفرما

 1011، 29/08/1386مورخ  903های آرای وحدت رویه به شماره
مورخ  568و  03/06/1387مورخ  408، 25/10/1386مورخ 

26/08/1387 

تأخیر کارفرما درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان  پیام آراء:

 نیست. بیمه شدهکارگران در قبال تأمین اجتماعی 

عدم امکان اعتراض نماینده شرکت حمل و 
 مطالبات بیمه سازمان تأمین اجتماعینقل به 

 10/06/1387مورخ  413رأی وحدت رویه شماره 

شود و پیام رأی: با توجه به قرارداد منعقده، نماینده شرکت حمل و نقل، کارگر محسوب نمی
 اعتراض وی نسبت به مطالبات بیمه سازمان تأمین اجتماعی وارد نیست.

بنیاد امور ای کارکنان احتساب سوابق بیمه
 مهاجرین جنگ تحمیلی

 08/08/1386مورخ  678رأی وحدت رویه شماره 

در اجرای توافقنامه بین سازمان تأمین اجتماعی و ستاد بازسازی و نوسازی مناطق  پیام رأی:

جنگی، سازمان مکلف به احتساب سوابق پرداخت حق بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ 

 به کار است. تحمیلی از تاریخ شروع

سازمان تأمین اجتماعی ملزم است حق بیمه کادرثابت جمعیت هالل احمر که از نظر پیام رأی: 

استخدامی مشترک صندوق بازنشستگی دیگری نیستند را دریافت و سوابق خدمت آنان را 

 احتساب نماید.
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 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

ای تعهدات بیمه

سازمان تأمین 

 اجتماعی

 

 

 

شرط تحقق تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به 

 دریافت حق بیمه کارگران 

 10/03/1389مورخ  92وحدت رویه شماره رأی 

احراز اشتغال و کارگران منوط به جهت دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی تکلیف سازمان پیام رأی: 

 حل اختالف اداره کار است. جعابا کارفرما توسط مر آنانرابطه مزدبگیری 

ای سازمان تأمین اجتماعی در تعهدات بیمه

 مستضعفان و جانبازانقبال کارکنان بنیاد 

 01/09/1389مورخ  374رأی وحدت رویه شماره 

مین اجتماعی مبنی بر تحت پوشش قرار أتوافق بنیاد مستضعفان و جانبازان با سازمان تپیام رأی: 

، نافی تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در انجام تعهدات سیسأدادن کارکنان آن بنیاد از بدو ت

 ای نیست.بیمه

بیمه سنوات ارفاقی کارکنان سازمان حق 
 آموزش و پرورش استثنایی

 26/11/1395مورخ  1268رأی ایجاد رویه شماره 

خود را به  حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان بایستیسازمان آموزش و پرورش استثنایی پیام رأی: 

آن و احتساب  به پذیرشمکلف و سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید 

 باشد.می مذکور به عنوان سوابق خدمتی ایام

 

 

 

 

 

 

ای تعهدات بیمه

 کارفرمایان

 

 

 

 

تکلیف مؤسسات مسافربری به پرداخت حق 

 بیمه 

 05/04/1369مورخ  104رأی وحدت رویه شماره 

بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری، به شرط وجود پیام رأی: 

قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری، بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری 

 است.

عدم تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه در 
 اجتماعیصورت عدم شمول قانون تأمین 

 11/10/1379مورخ  288رأی وحدت رویه شماره 
 

مشمول قانون  1371در خصوص نیروهای قراردادی جهاد سازندگی که تا آبان سال پیام رأی: 

ها فاقد اند، الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی در خصوص آنبیمه تأمین اجتماعی نبوده

 وجاهت قانونی است.
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 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای تعهدات بیمه

 کارفرمایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در قبال سازمان تأمین  وظایف پیمانکار

 اجتماعی

 12/09/1385مورخ  651رأی وحدت رویه شماره 

قرارداد خصوصی پیمانکار با اشخاص ثالث مشروط بر آنکه ماهیتاً متضمن اوصاف و پیام رأی: 

های پیمانکار در قبال سازمان تأمین شرایط قانونی پیمانکاری باشد، نافی وظایف و مسئولیت

 نیست. اجتماعی

پرداخت حق بیمه در فاصله بدو خدمت تا انعقاد 
 توافقنامه

و  468، 21/05/1386مورخ  345های آرای وحدت رویه به شماره
 27/10/1389مورخ  469

التفاوت حق بیمه سهم کارفرمای وزارت جهاد کشاورزی الزام قانونی به پرداخت مابهپیام رأی: 

 انعقاد توافقنامه با سازمان تأمین اجتماعی ندارد.کارکنان خود در فاصله بدو خدمت آنها تا 

تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از 
 سوی کارفرما

 1011، 29/08/1386مورخ  903های آرای وحدت رویه به شماره
مورخ  568و  03/06/1387مورخ  408، 25/10/1386مورخ 

26/08/1387 

تأخیر کارفرما درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات پیام رأی: 

 نیست. بیمه شدهکارگران در قبال تأمین اجتماعی سازمان 

 23/10/1386مورخ 1222رأی وحدت رویه شماره  شرط پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما

است فهرست و میزان حقوق در صورت احراز ارکان تبعیت حقوقی، کارفرما مکلف پیام رأی: 

 کارگران و حق بیمه متعلقه آنان را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.

تکلیف کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران فاقد 
 ایپوشش بیمه

 31/03/1388مورخ  281رأی وحدت رویه شماره 

کنند و تبعیت نمیکارفرما موظف است کارگرانی که از مقررات استخدامی خاص پیام رأی: 

 گیرند را بیمه کرده و حق بیمه ایام خدمت آنان را پرداخت کند.مشمول قانون کار قرار می
ها پرداخت حق بیمه کارگرانی که در فروشگاه

از محل سود حاصل از فروش، عوض خدمات 
 کنند.خود را دریافت می

 30/08/1390مورخ  369رأی وحدت رویه شماره 

دریافت عوض خدمات کارگران از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، مطابق پیام رأی: 

قانون تأمین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است لذا کارفرما مکلف  2ماده  5بند 

به انجام وظایف مقرر در قانون تأمین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه در قبال این نوع از 

 باشد.کارگران می
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 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای تعهدات بیمه

 کارفرمایان

 

تکلیف ادارات تربیت بدنی به پرداخت حق بیمه 
 کارکنان خرید خدمت

 

 21/09/1390مورخ  400رأی وحدت رویه شماره 

 باشند.ادارات تربیت بدنی مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان خرید خدمت خود میپیام رأی: 

 22/02/1393مورخ  148رأی وحدت رویه شماره  التدریسپرداخت حق بیمه معلمان حق

التدریس را به آموزش و پرورش ملزم است حق بیمه ایام کارکرد واقعی معلمان حقپیام رأی: 

سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و سازمان تأمین اجتماعی ملزم به دریافت و احتساب آن 

 باشد.می

حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان سازمان 
 آموزش و پرورش استثنایی

 26/11/1395مورخ  1268رأی ایجاد رویه شماره 

خود را به  حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان بایستیسازمان آموزش و پرورش استثنایی پیام رأی: 

به پذیرش آن و احتساب مکلف و سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید 

 باشد.می مذکور به عنوان سوابق خدمتی ایام

سهم حق بیمه کارفرمایان در مشاغل سخت و 
 آورزیان

 06/09/1397مورخ 1822رأی وحدت رویه شماره 

 28آور کارفرمایان مکلفند عالوه بر حق بیمه موضوع ماده در مشاغل سخت و زیانپیام رأی: 

% اضافی نیز برای مشموالن این مشاغل به سازمان تأمین اجتماعی 4قانون تأمین اجتماعی 

 پرداخت کنند.
 

تعهدات درمانی 

 سازمان بیمه

 خدمات درمانی

های پرداخت مخارج درمانی در حدود تعرفه
 مصوب از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی

 03/10/1385مورخ  686رأی وحدت رویه شماره 

های درمانی مربوط در سازمان بیمه خدمات درمانی متعهد به پرداخت مخارج و هزینهپیام رأی: 

 های مصوب است.حد تعرفه
 

 تغییر صندوق

 بازنشستگی

شرط انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از 
 یک صندوق به صندوق دیگر

 22/10/1381مورخ  377رأی وحدت رویه شماره 

منوط به عدم ، انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگرپیام رأی: 

 است. قبلیدریافت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و بقاء وجوه مذکور در صندوق 
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وضیت تغییر صندوق بازنشستگی مستخدمین 
 شرکت دخانیات ایران

 30/10/1386مورخ  1253و  1252، 1251رأی وحدت رویه شماره 

در  های دولتیشرکتمقررات استخدامی  33تبصره اصالحی ماده حکم مقرر در  پیام رأی:

 یابد.خصوص تغییر صندوق بازنشستگی به مستخدمین شرکت دخانیات ایران تسری نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق 

 بازنشستگی و

 هاسایر مستمری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگی پیش از موعد بر مزایای تأثیر 
 قراردادی

 26/09/1370مورخ  130و  129، 128رأی وحدت رویه شماره 

بازنشستگی کارگران بر اساس الیحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین  پیام رأی:

 قانون تأمین اجتماعی، مانع حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی قبلی نیست.
« عدم اشتغال بیمه شده به کار»دایره شمول 

 در تعریف حالت بازنشستگی
و  170 ،27/05/1371مورخ  90های آرای وحدت رویه به شماره

 25/10/1386مورخ  1243و  26/04/1384مورخ  171
 

قانون تأمین  2ماده  15در بند  "عدم اشتغال بیمه شده به کار "مراد مقنن از عبارت  پیام رأی: 

بازنشستگی، عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون   موضوع تعریف حالت ،اجتماعی

ساعات کار و   کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر

حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیر مستمر در زمان و ساعات 

طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون   الزحمه معین بر مبنای توافق با حقمحدود 

 .مذکور به واسطه آن مالک موجهی ندارد

انتقال کسور بازنشستگی در هنگام تغییر 
 صندوق بازنشستگی

 27/01/1373مورخ  4رأی وحدت رویه شماره 

حقوق و مزایای مستخدم کسر شده، با تغییر کسور بازنشستگی که به حکم قانون از پیام رأی: 

محل خدمت و خروج وی از شمول صندوق بازنشستگی کشوری، به صندوق بازنشستگی تأمین 

 یابد.اجتماعی انتقال می

 30/03/1377مورخ  64رأی وحدت رویه شماره   شرایط قانونی برقراری مستمری بازنشستگی

قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاوز از ده  اشتغال به خدمت کارگر مشمولپیام رأی: 

   سال تمام متضمن تحقق شرایط قانونی جهت برقراری مستمری بازنشستگی است.

لغو حکم بازنشستگی در صورت احراز شرایط 
 قانونی

 05/04/1379مورخ  137رأی وحدت رویه شماره 

شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق : لغو ابالغ حکم بازنشستگی پس از احراز پیام رأی

مربوط در مدت طوالنی از قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون تأمین اجتماعی با 

 سه متبوع، فاقد وجاهت قانونی است.مؤس



35 
 

 آرای وحدت رویه در زمینه کار، بیمه و تأمین اجتماعی

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق 

 بازنشستگی و

 هاسایر مستمری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزام به افزایش حقوق بازنشستگی کارگران در 
با توجه به  83فرض بازنشستگی تا پایان سال 

 مصوبه هیأت وزیران

و  192، 14/12/1385مورخ  810های آرای وحدت رویه به شماره
مورخ  579، 03/05/1390مورخ 194، 03/05/1390 مورخ 193
 16/02/1392مورخ  95الی  92و  22/12/1390
 

مبین افزایش صرفاً  ،هیأت وزیران 3/2/1384هـ مورخ 32816ت5283مقررات مصوبه  پیام آراء:

 ،اند بازنشسته شده 1383مشمول قانون تأمین اجتماعی که در سال حقوق بازنشستگی کارگران 

 .باشد می

 11/09/1386مورخ  967رأی وحدت رویه شماره  از کارافتادگی کلیقطع مستمری 

نافی حق مکتسب  ،بدون تمسک به حکم قانونی معتبراز کارافتادگی کلی قطع مستمری : پیام رأی

 است. قانونی افراد و فاقد مجوز قانونی

حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از 
 مستمری بازنشستگی

 16/04/1387مورخ  231رأی وحدت رویه شماره 

 سال بوده و 10 حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی: پیام رأی

و تبصره  77و  72مواد قانون اصالح  76الحاقی ماده  2اصالح تبصره  از تاریخ تصویب قانون

مصوب  1371مصوب  76و الحاق دو تبصره به ماده  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  76ماده 

هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام  ،14/7/1380

 برسد.

 17/06/1387مورخ  425رأی وحدت رویه شماره  تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی

: محاسبه و برقراری مستمری بازنشستگی، از روز بعد از ترک کار و اشتغال به خدمت پیام رأی

 گیرد.کارگر صورت می

میزان مستمری زنان کارگر بازنشسته شده 
 76براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده 

 قانون تأمین اجتماعی

 24/06/1387مورخ  430رأی وحدت رویه شماره 

قانون تأمین  76: مستمری زنان کارگری که به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده پیام رأی

 شوند، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.اجتماعی، بازنشسته می

پرداخت مستمری همسر بیمه شده متوفی در 
 صورت طالق از شوهر دوم

 28/07/1387مورخ  486رأی وحدت رویه شماره 

: برقراری مجدد مستمری همسر بیمه شده متوفی که شوهر دوم اختیار کرده، در صورت پیام رأی

 طالق از شوهر دوم، جواز قانونی ندارد.
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بازنشستگی پیش از موعد در واحدهای صنعتی 

 و تولیدی

 16/11/1391مورخ  840رأی وحدت رویه شماره 

برداری واحدهای شرایط به داشتن پروانه بهره : بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واجدپیام رأی

 صنعتی و تولیدی مشروط نشده است.

مالک تعیین مستمری بازنشستگی افرادی که 
بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد 

 اندکارکنان دولت بازنشسته شده

 19/05/1395مورخ  345رأی وحدت رویه شماره 

تگی افرادی که بر اساس قانون بازنشستگی پیش از : مالک تعیین مستمری بازنشسپیام رأی

 باشد نه قوانین و مقررات دیگر.اند، همین قانون میموعد کارکنان دولت بازنشسته شده

قانون تنظیم   10لزوم احراز شرایط ماده 
بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع 

 جهت بازنشستگی کشور

 21/09/1396مورخ  920رأی وحدت رویه شماره 

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و  10ماده در در صورت عدم احراز شرایط مقرر : پیام رأی

مین اجتماعی به بازنشستگی ناشی از این قانون منطبق با أسازی صنایع کشور، الزام سازمان تنو

 .قانون نیست

 

 

 

دعوای الزام به 

 پرداخت حق بیمه

 08/08/1386مورخ  675رأی وحدت رویه شماره  پرداخت حق بیمهخوانده در دعوای الزام به 
 

طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت : پیام رأی

موافق قوانین  ،آن سازمان و امکان اظهارنظر حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بدون اطالع

و بایستی سازمان متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی توأمان طرف شکایت قرار  مربوط نیست

 گیرند.
 

شرط رسیدگی به دعاوی الزام به پرداخت حق 

 بیمه در دیوان عدالت اداری

 25/08/1395مورخ  563رأی وحدت رویه شماره 

طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به  پیام رأی:

پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تأمین اجتماعی، پیش از بررسی موضوع در سازمان تأمین 

 اجتماعی، در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.
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های کمیسیون

 پزشکی

میزان  در خصوص تعیینمرجع صالح 
 ازکارافتادگی

 29/03/1369مورخ  85رأی وحدت رویه شماره 

باشد لذا های پزشکی می: مرجع صالح درخصوص تعیین میزان از کارافتادگی، کمیسیونپیام رأی

های پزشکی در خصوص تعیین تعیین کمیسیون ویژه جهت رسیدگی به آراء قطعی کمیسیون

قانون تأمین  91شدگان و افراد خانواده آنها، مغایر ماده میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه 

   اجتماعی است.

اظهارنظر قضایی دیوان در خصوص آرای 
 های پزشکیکمیسیون

 23/03/1377مورخ  61رأی وحدت رویه شماره 
 

: امعان نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی پیام رأی

 باب بیماری و تاریخ آن، وجه قانونی ندارد.در 
این رأی نسخ گردیده است و آرای این کمیسیون  25/04/1398مورخ  793)با عنایت به صدور رأی وحدت رویه شماره 

 باشند.شعب دیوان عدالت اداری میقابل تجدیدنظر در 

 

 

 

مشاغل سخت و 

 آورزیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت تقدم و تأخر در خصوص نظریات کمیته 

 آوراستانی تشخیص مشاغل سخت و زیان
، 446و  21/11/1386مورخ  1369های آرای وحدت رویه به شماره

 19/10/1390مورخ  531و  455

صالح آخرین اعالم نظر کمیته استانی ذی آور،: مالک در تعیین مشاغل سخت و زیانپیام آراء

 است.
تأثیر قطع رابطه همکاری با کارفرما در استفاده 
از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و 

 آورزیان

 225، 1387/ 01/02مورخ  55های آرای وحدت رویه به شماره
 16/01/1388مورخ  4و  22/06/1389مورخ 

رابطه همکاری با کارفرما به هر عنوان و همچنین عدم اشتغال قطع : 225و  55پیام آرای شماره 

موضوع سالب حق مکتسب قانونی استفاده از بازنشستگی  ،به خدمت هنگام تقاضای بازنشستگی

 .باشد نمیآور مشاغل سخت و زیان

از مقررات تسهیل نوسازی صنایع  قانون تنظیم بخشی 10تمسک به ماده : 4پیام رأی شماره 

بر اساس گواهی کمیته آنان  ورد بازنشستگی شاکیان، سالب حق مکتسب قانونیکشور در م

 .نیستصالح استانی ذی

تأثیر غیبت غیرموجه بر بازنشستگی در مشاغل 

 آورسخت و زیان

 06/05/1387مورخ  311رأی وحدت رویه شماره 

در خدمت سخت و  روز در هر سال از جمله مصادیق تناوب 10غیبت غیرموجه بیش از : پیام رأی

 آید.می آور به شمارزیان
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 28/07/1387مورخ  484رأی وحدت رویه شماره  آورتعیین مشاغل سخت و زیان مالک

آور با توجه به کیفیت و ماهیت شغل و شرایط محیط کار و : تعیین مشاغل سخت و زیانپیام رأی

 گیرد.گزارش محل خدمت کارگر صورت می
آور مشاغل سخت و زیانبازنشستگی در 

 کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری
 695و  05/07/1387مورخ  515های آرای وحدت رویه به شماره

 25/07/1396مورخ   699الی 
 

دعوای کارمند مشمول قانون استخدام کشوری به خواسته بازنشستگی به  :515پیام رأی شماره 

 مقررات خاص قانون کار وارد نیست آور بر اساسادعای اشتغال به کارهای سخت و زیان

-: رسیدگی به شکایت کارکنان غیر مشمول قانون کار در دستگاه699الی  695پیام آرای شماره 

آور در صالحیت های اجرایی مبنی بر برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان

 خدامی است.شورای اداری و است
استانی تشخیص  حدود صالحیت کمیته

 آورمشاغل سخت و زیان
 865، 08/10/1387مورخ  652های آرای وحدت رویه به شماره

 523 ،19/10/1390مورخ  531و  455ـ  18/12/1387،446مورخ 
،  787و  02/02/1392مورخ  65الی  61و   24/11/1390مورخ 

 23/04/1393مورخ  800و  788

ثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای أثیر یا عدم تأت: 652پیام رأی شماره 

-کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان های قانونیآور از وظایف و مسئولیتسخت و زیان

 آور نیست.

آور کارگری یید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیانأتشخیص و ت :865پیام رأی شماره 

 .باشد آور میسخت و زیانبوده و منصرف از سایر مشاغل 

آور بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان: 531،523و  455ـ  446پیام رأی شماره

های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، از وظایف بر اساس ضوابط و سیاست گذاری

 های بدوی و تجدیدنظر استانی است.کمیته

های بدوی تشخیص اعتراضات نسبت به آرای کمیته: رسیدگی به 65الی  61پیام رأی شماره 

های تجدیدنظر استانی بوده لذا اظهارنظر شورای عالی آور بر عهده کمیتهمشاغل سخت و زیان

آور خارج از های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیانحفاظت فنی در مقام تجدیدنظر آراء کمیته

 حدود اختیارات شورای مذکور است.

های بدوی و تجدیدنظر اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته :800و  788و  787پیام رأی شماره 

آور در صورت حصول شرایط جدید منع استانی جهت تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان

 قانونی ندارد.
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مشاغل سخت و 

 آورزیان

لزوم کسب نظریه کمیته استانی توسط مراجع 
 حل اختالف اداره کار

 13/12/1387مورخ  862رأی وحدت رویه شماره 

: مراجع حل اختالف اداره کار باید در خصوص ادعای کارگر به دریافت حقوق و مزایای پیام رأی

 صالح را کسب کنند.آور، نظریه کمیته استانی ذیناشی از اشتغال به مشاغل سخت و زیان

مرجع صالح ابالغ احراز شرایط بازنشستگی در 
 آورمشاغل سخت و زیان

 10/03/1389 مورخ 90رأی وحدت رویه شماره 

سخت  احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای: پیام رأی

 .بایست رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابالغ شود آور میو زیان

پردازی در ایام بیکار بر سابقه اشتغال تأثیر بیمه
 آوردر مشاغل سخت و زیان

 10/03/1389مورخ  91رأی وحدت رویه شماره 

کارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام  صرف پرداخت حق بیمه از سوی: پیام رأی

 نیست. آورمشاغل سخت و زیان مذکور به عنوان سابقه اشتغال در

تأثیر استفاده از مرخصی بدون حقوق بر 

 آورمشاغل سخت و زیان

 28/12/1391مورخ  1021الی  1017رأی وحدت رویه شماره 

، موجب از بین ه مدت بیش از دو ماه به هر منظور: استفاده از مرخصی بدون حقوق بپیام رأی

 شود.آور شده و مشمول مقررات تناوب اشتغال میرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان
 

زمان تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، 

آور به زیانمعلولین و شاغلین مشاغل سخت و 

 کارکنان بنیاد شهید

 
مورخ  574و  573و  415الی  409رأی وحدت رویه شماره 

12/03/1393 

آور : تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیانپیام رأی

سازمانی آور و درجات مربوط به پست به کارکنان بنیاد شهید قبل از تعیین مشاغل سخت و زیان

 در بنیاد شهید منع قانونی دارد.

لزوم ابالغ تصمیمات کمیته بدوی استانی به 
 کارگران

 24/06/1393مورخ 1043رأی وحدت رویه شماره 

آور می بایست تصمیم کمیته را به : کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیانپیام رأی

در مهلت قانونی، درخواست تجدیدنظر خود را  کارگران شاکی ابالغ نماید تا کارگران بتوانند

 تسلیم نمایند.
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نحوه احتساب و 

 وصول حق بیمه

 

 

نحوه احتساب و وصول حق بیمه در مواردی 
که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و کار به 

 گیرد.صورت مکانیکی و دستی انجام می

 23/01/1388مورخ  10رأی وحدت رویه شماره 

 

نماید قسمتی از  ایجاب می مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار در پیام رأی:

متعلقه به پیمانکار( و قسمتی به صورت  کار به صورت مکانیکی )با وسایل و ماشین آالت مکانیکی

و حق بیمه  درصد 7مکانیکی به مأخذ ( )درصد این حالت حق بیمه بخش دستی انجام گیرد در

 گردد. محاسبه می درصد15تی به مأخذ بخش )درصد( دس

 

 

 

 سایر دعاوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در زمینه  احکام قطعی مراجع قضاییاعتبار 
 اصالح تاریخ تولد 

 688و  05/03/1381مورخ  81های آرای وحدت رویه به شماره
 03/10/1385مورخ 

-احکام قطعی مراجع قضایی ذی ،1379سال تا قبل از اصالح قانون تأمین اجتماعی در  پیام آراء:

 .االتباع بوده است الزم صالح در زمینه اصالح تاریخ تولد اشخاص معتبر و
 

سازمان تأمین اجتماعی  هتأثیر سوابق منتقله ب
برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین 

 اجتماعی

 26/03/1387مورخ  187رأی وحدت رویه شماره 

بابت آن حق بیمه یا  سوابق خدمت غیر مشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که پیام رأی:

کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا 

ای آن طبق قوانین و مقررات موجود  کسور بازنشستگی و مابه التفاوت براساس محاسبات بیمه

باشد، مشروط  ی بازنشستگی از کارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب میصرفاً در تعیین مستمر

بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون 

 تأمین اجتماعی باشند.

ای کارمندان محلی دولت در وضعیت بیمه
 هاسفارتخانه

 27/05/1393مورخ  1253رأی وحدت رویه شماره 

 ها حاکم نیست.قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارمندان محلی دولت در سفارتخانهپیام رأی: 

درصد از مستمری  2پرداخت تکلیف دولت به 

 جانبازان برای برخورداری از خدمات درمانی

 
 11/08/1395مورخ  519رأی وحدت رویه شماره 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  37طبق بند ج ماده پیام رأی: 

%( هزینه بیمه همگانی و مکمل 100، تأمین صد درصد )1379اسالمی ایران مصوب سال 

جانبازان و درمان خاص آنها )صدمات ناشی از مجروحیت( بر عهده دولت قرار گرفته است و در 
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 آرای وحدت رویه در زمینه کار، بیمه و تأمین اجتماعی

 (1361ـ 1397)

 مشخصات رأی موضوع عنوان

 

 

 

 

 سایر دعاوی

 

 

ن بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. همان قانو 37بند الف ماده 

قانون تأمین اجتماعی برای  89درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده  2بنابراین پرداخت 

این قانون در مورد جانبازان بر  3برخورداری از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده 

 عهده دولت است.

 «تغییر دستگاه استخدامی»مفهوم  مصادیق
از  ایثارگران و فرزندان شهداموضوع معافیت 

ناشی از انتقال سوابق التفاوت پرداخت مابه
قانون برنامه پنجم  45ماده  مقرر در  ایبیمه

 توسعه

 25/07/1396مورخ  690رأی وحدت رویه شماره 

قانون برنامه  45التفاوت برای ایثارگران و فرزندان شهدا موضوع ماده پرداخت مابه پیام رأی:

، در موارد تغییر دستگاه استخدامی بوده و شامل سایر حاالت قطع رابطه استخدامی پنجم توسعه

 شود.از جمله استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال نمی
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 دومبخش 

 ت عمومی دیوان عدالت اداری أهی ابطالیپیام آرای 

 در حوزه

 کار، بیمه و  تأمین اجتماعی

 (1361 ـ 1397)

 



 

43 
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 آرای ابطالی در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397) 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

اثر ابطال مصوبات 

 عمومیدر هیأت 

 اداره حقوقی وزارت نیرو 26/8/1383مورخ  410/48739بخشنامه شماره   26/4/1384مورخ  180دادنامه شماره
 

: بخشنامه اداره کل حقوقی وزارت نیرو مبنی بر تعیین اثر ابطال مصوبات قوه مجریه پیام دادنامه

و خارج از حدود اختیارات  از تاریخ ابالغ رأی هیأت عمومی، مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان

 است.

 
مورخ  22ـ  23دادنامه شماره 

19/1/1386 
سازمان مدیریت و برنامه 1/7/1385مورخ  79669/1604بخشنامه شماره 

 ریزی کشور

تعیین تاریخ اعتبار و آثار اجرایی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت  پیام دادنامه:

 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات است. 170اداری توسط دستگاه اجرایی، مغایر اصل 

 

 

 

 

 دستور موقت

مورخ  541ـ  542دادنامه شماره 
27/10/1383 

حقوقی مدیر کل  5/11/1373مورخ  12068/317بخشنامه شماره 
 نشهرداری تهرا

های دستور موقت صادره از شعب دیوان اعالم عدم قابلیت اجرای مستقیم دادنامه پیام دادنامه:

عدالت اداری و منوط کردن اجرای آنها به ابالغ از طریق اداره کل حقوقی شهرداری، مغایر 

 قانون و خارج از حدود اختیارات است.
 

مورخ  1208دادنامه شماره 
27/10/1383  

 12/10/1395-20721و  4/10/1395-2000356های شماره بخشنامه
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

دستور موقت صادره از شعبه بدوی تا قطعیت رأی به قوت خود باقی است و در  پیام دادنامه:

شکایت تا صدور رأی قطعی در  دیوان بر ردبدوی فاصله زمانی صدور رأی غیر قطعی شعبه 

 .شعبه تجدیدنظر کماکان معتبر است

 

وکالت در دیوان 

 عدالت اداری

 

مورخ  -59دادنامه شماره 
01/08/1368  

 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 6بند الف ماده 

عدالت اداری مبنی بر لزوم انتخاب وکیل از آیین دادرسی دیوان  6بند الف ماده  پیام دادنامه:

 . میان وکالی رسمی دادگستری، خالف شرع تشخیص داده شد

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  122منظور از وکیل با استناد به ماده  نکته )نسخ دادنامه(:

عم از وکالیی که از کانون وکالی است اوکیل دادگستری قانون آیین دادرسی مدنی،  33و ماده  1392مصوب 
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 آرای ابطالی در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 (1361ـ 1397) 

 موضوع ابطال   مشخصات دادنامه  عنوان

 

 

 

 

 

 

وکالت در دیوان 

 عدالت اداری

 
 

قانون برنامه سوم پروانه وکالت از قوه  187دادگستری پروانه وکالت داشته یا وکالء و مشاورینی که به استناد ماده 
هیأت عمومی  10/3/1388مورخ  214قضائیه دریافت نموده اند. الزم به ذکر است به استناد رأی وحدت رویه شماره 

هستند از وکالت در دیوان عدالت اداری  پایه دوآن دسته از مشاوران حقوقی که دارای پروانه  دیوان عدالت اداری
 هستند.  ممنوع

مورخ  -323دادنامه شماره 
09/10/1380 

 دیوان عدالت اداری( آیین دادرسی7بند )ب( ماده )

مبنی بر ضرورت  1379آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  7بند ب ماده  پیام دادنامه:

نامه، در مواردی که وکیل از وکالی رسمی گواهی امضا یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالت

 دادگستری باشد، خالف قانون است.

 
مورخ  -396دادنامه شماره 

07/10/1382  
 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 6ماده 

مبنی بر انتخاب وکیلِ  1379آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  6ماده  پیام دادنامه:

 قانون آیین دادرسی مدنی است. 31قانون مدنی و ماده  699واحد، مغایر مفاد ماده 
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارکان رابطه کار و 

 مشمولین قانون کار

مورخ  - 187دادنامه شماره 
02/11/1372  

 وزیر کار و امور اجتماعی 24/3/71مورخ  53655بخشنامه شماره 

بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی مبتنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان پیام دادنامه: 

 دانشگاه آزاد اسالمی خارج از حدود اختیارات این وزارت در تصویب مقررات دولتی است. 

مورخ  - 309دادنامه شماره 
16/08/1378  

دفتر تنظیم و نظارت روابط  28/5/1377مورخ  21584بخشنامه شماره 
 وزارت کار و امور اجتماعیکار 

 

تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل  پیام دادنامه:

مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای 

 مقررات معتبر است.

 
مورخ  - 86دادنامه شماره 

12/03/1381  
/ ت مورخ 21911و  5/4/1379/ت مورخ 11584های شماره بخشنامه

 مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار وزارت کار 19/6/1379

تعیین مشاغل کارگری در شرکت های دولتی به عهده شرکت و تأیید سازمان امور  پیام دادنامه:

 اداری و استخدامی است. 
  

مورخ  - 250الی  248دادنامه شماره 
17/4/1386  

 7/11/81مورخ   ه 27929/ت56392نامه شماره  هائی از تصویبقسمت
 هیأت وزیران

های کوچک کمتر کارگاهقانون کار مبنی بر مستثنی شدن  191حکم مقنن در ماده  پیام دادنامه :

 خاص راجع به این کارگاهها و کارگران آنهاآمره  اعدهوضع قاز قانون کار، داللتی بر  از ده نفر

 شرایط قرارداد کار هستند، ندارد.که تابع 

 

مورخ  -538و  537دادنامه شماره 
18/08/1395  

معاونت روابط کار  3و بخشنامه شماره  38و  36های شماره دستورالعمل
 از تاریخ تصویب تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت

 کارگران پیمانکار و در مقابلدهنده و پیمانکار ولیت تضامنی پیمانئتجویز مس پیام دادنامه:

، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دهنده و کارگران پیمانکاربرقراری رابطه کار بین پیمان

 است.

@ACCPress
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انواع قرارداد کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 238دادنامه شماره 
16/05/1378  

دفتر تنظیم و نظارت روابط  26/5/1376مورخ  17190بخشنامه شماره 
 کار و امور اجتماعی

 . کردن آن نخواهد بود یتلق یقرارداد موقت کار، موجب دائم دیتجد ای دیتمد پیام دادنامه:
 

مورخ  - 194دادنامه شماره 
20/06/1379  

اداره کل نظارت و تنظیم  27/2/1377مورخ  2932دستورالعمل شماره 
 روابط کار

 خیقبل از تاراطالق قراردادهای کار دائم به قراردادهای موقت تنظیمی  پیام دادنامه:

 .ندارد یمالک موجه 15/12/1373

 
مورخ  - 136دادنامه شماره 

08/04/1382  
وزارت کار و امور اجتماعی  18/6/1376مورخ  20694بخشنامه شماره 

 )مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار(
 

قانون کار بین کارگر و کارفرما تنظیم و وفق  10قراردادهایی که با رعایت ماده  پیام دادنامه:

 تبصره آن، به اشخاص مربوط تسلیم شده باشند، نافذ و معتبر است.  
  

مورخ  -482دادنامه شماره 
24/05/1396  

مدیرکل روابط کار و جبران  19/3/1393-49517دستورالعمل شماره 
 و رفاه اجتماعی تعاون، کار خدمت وزارت

 

زنان کارگر و  شیردهیدوره تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان  پیام دادنامه:

 کودک، مغایر قانون کار است. تا پایان دو سالگی آنانممنوعیت اخراج 
 

مورخ  -506دادنامه شماره 
31/05/1396  

کار و رفاه اجتماعی به ( روابط کار وزارت تعاون، 40دستورالعمل شماره )
 19/3/1394-49207شماره 

 

و سال در کارهای با طبیعت مستمر  نعقاد قرارداد کار موقت زیر یکممنوع دانستن ا پیام دادنامه:

قانون کار  7ماده  2تکلیف کارفرمایان به انعقاد قرارداد حداقل یک ساله، مغایر حکم تبصره 

 است.

 

تشکل های کارگری 

 و کارفرمایی

مورخ  - 105و  104دادنامه شماره 
14/08/1370  

 53891شورای عالی کار و بخشنامه شماره  15/11/64مصوبه مورخ 
 وزیر کار و امور اجتماعی 17/6/66مورخ 

اعالم برخورداری داوطلبین عضویت در شوراهای اسالمی کار از مصونیت مقرر در  :پیام دادنامه

و تلقی آنان در زمره نمایندگان کارگر، خارج از  1337قانون کار مصوب سال  33ماده  2تبصره 
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 
 

تشکل های کارگری و 

 کارفرمایی

 حدود اختیارات است.

مورخ  – 639دادنامه شماره 
24/09/1387  

های کارگری و سازمانمدیرکل 29/7/1385مورخ  90986نامه شماره 
 کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی

های مالی داوطلبانه از غیر اعضا انجمن های صنفی کارگری و دریافت کمک پیام دادنامه:

های مربوط، خالف قانون های صنفی و کانونکارفرمایی و احتساب آن جزو منابع مالی انجمن

 است.

 

 تعلیق قرارداد کار

 

 های وابستهنامه انضباط کار شهرداری ساوه و سازمانآیین 18ماده   17/01/1394مورخ  -24دادنامه شماره 
 

 دشونمی محکومیت حکم به منتهیوی توقیف د و شوکه توقیف میی گررکاارداد قر پیام دادنامه:

 ید.آمیدر تعلیق لحا به توقیف تمد در
 

 

 

تغییر در مالکیت 

 کارگاه

مورخ  - 76دادنامه شماره 
21/02/1382  

درآمد سازمان تأمین  137بخشنامه شماره  2-4،  2-3،  1-4بندهای 
 اجتماعی

الصدور و معتبر انتقال کارگاه، همچنین کارفرما تلقی نفی اعتبار اسناد عادی مسلم پیام دادنامه:

دیگر از او، خالف قانون و نمودن مالک مغازه در فرض انتقال عادی و مطالبه حق بیمه شخص 

 موازین شرع است.
 

 

 

 

 

 

طبقه بندی مشاغل 

 کارگری

 

 

 

 

مورخ  - 443دادنامه شماره 
29/08/1384  

معاون روابط کار وزارت کار 11/2/1381مورخ  9149دستورالعمل شماره 
 اجتماعی و امور

مشاغل کارگران  یبند طرح طبقه یرادستورالعمل مربوط به نحوه اجشمول  پیام دادنامه:

به کارگاههای  یانسان یرویتأمین ن یمانکاریپ یخدمات یهامشمول قانون کار تابع شرکت

 مستثنی شده از قانون کار، خالف قانون است.
 

مورخ  -538و  537دادنامه شماره 
18/08/1395  

معاونت روابط کار  3و بخشنامه شماره  38و  36های شماره دستورالعمل
 از تاریخ تصویب کار و رفاه اجتماعی تعاون، وزارت

های اجرایی طرح ارزیابی نامهتفویض اختیار تعیین و اعالم دستورالعمل و آیین پیام دادنامه:

مشاغل کارگاهها از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاونین وی، منطبق با قانون 

 نیست.
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 

 

 

 

های کارگاه

 خانوادگی

 

 

 

 

مورخ  - 114و  113دادنامه شماره 
02/04/1381  

سازمان تأمین  27/10/1377مورخ  22980/52دستورالعمل شماره  3بند 
  اجتماعی

مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق  پیام دادنامه:

قانون کار، مغایر با هدف و حکم مقنن  188والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در ماده 

 است.
مورخ  - 289دادنامه شماره 

12/08/1381  
 29/6/1376مورخ  18432/521دستور اداری شماره  3و  2بندهای 

 سازمان تأمین اجتماعی

فاقد اعتبار دانستن ادعای دریافت مزد بر اساس رابطه کارگری و کارفرمایی با  پیام دادنامه:

همسر یا فرزند در صورت تعلق کارگاه به پدر، مادر یا همسر کارفرما و انتقال آن به همسر یا 

 فرزند، مغایر حکم قانونگذار است.

 

 

 

 

 

مشاوره کاریابی و 

 روابط کار

 

 

مورخ  -863دادنامه شماره 
07/09/1396  

 

نامه صدور پروانه آموزش روابط کار به شماره ثبت آیین 2ماده  -1
نامه صدور پروانه مشاوره روابط آیین 4ماده  -2و  136654-11/8/1392

)وزارت تعاون، کار و رفاه  11/8/1392-136658کار به شماره ثبت 
 (اجتماعی

 

های ناظر بر نامهمذکور در آیین هایشرط امانت و وثاقت در کلیه تشکل لحاظ عدم دادنامه: پیام

 ، خالف شرع است.روابط کارو مشاوره  آموزشصدور پروانه 
 

مورخ   - 884دادنامه شماره 
14/09/1396  

نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی آیین 14بند الف ماده 
 شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیأت وزیرانو مشاوره 

 

قانون مجازات اشتغال به نامه اجرایی در آیین« کشور یرسم انیاد»عبارت ذکر  پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون اساسی است.بدون داشتن پروانه کار یو مشاوره شغل یابیحرفه کار
 

 

 

هامرخصی  

 

 

مورخ  -56الی  54دادنامه شماره 
07/02/1382  

سازمان تأمین  28/8/1375مورخ  30380/52بخشنامه شماره  7 بند
 اجتماعی

 

قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص  19حکم عام ماده  پیام دادنامه:

نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استعالجی به واحدهای مشمول حکم مقرر در تبصره 

 همان ماده قابل تسری نیست.
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 

 

 

 

 

هامرخصی  

 

 

 

 

 

 

مورخ  -430دادنامه شماره 
22/08/1384  

 

هـ هیأت 25960/ت58352نامه شماره  تصویب 13ماده  3جزء )الف( بند 
 وزیران

با توجه به مجوز قانونگذار برای استفاده از مرخصی بدون حقوق برای ادای فریضه  پیام دادنامه :

حج واجب، مصوبه هیأت وزیران مشعر بر تلقی استفاده از مرخصی مذکور به عنوان نافی توالی 

 خدمت کارگر، خالف قانون است.
مورخ  -1749-1750دادنامه شماره 
15/8/1397 

مدیرکل روابط کار جبران خدمت  10/3/1395-43458نامه شماره  2بند 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )معاونت روابط کار(

 
بالمانع اعالم نمودن تداوم اعمال عرف در صدور حکم مرخصی پیش از پیام دادنامه: 

 مغایر قانون است.معاونت روابط کار و  بازنشستگی خارج از حدود اختیارات

 

 

 

 

 

 مزایای پایان کار

 

 – 1349الی  1347دادنامه شماره 
  17/12/1395مورخ

( روابط کار وزارت کار و امور 17دستورالعمل شماره ) 4و  5بندهای
 اجتماعی )تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

 

کارگری که ترک کار کرده حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به :  پیام دادنامه

 .است وجود ندارد
 

مورخ  -1172دادنامه شماره 
17/11/1396  

 

هیأت مدیره  115-1662-27998قسمت ) د ( مصوبه شماره  4بند 
 نشرکت ملی نفت ایرا

مغایر با قانون کار ، سی برابر مزد مبنا: احتساب مزایای پایان کار کارگران بر مبنای پیام دادنامه

 .است

مزد، مزایا و 

تسهیالت رفاهی 

 کارگران

 

مورخ  - 86و  85دادنامه شماره 
20/05/1371  

 قانون کار 154نامه اجرایی موضوع تبصره ماده آیین 7ماده 

قانون کار، کارفرما را به ایجاد فضای ورزشی مناسب در محدوده محوطه  154ماده  پیام دادنامه:

 کارگاه محصور و مقید نکرده است.  
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزد، مزایا و 

تسهیالت رفاهی 

 کارگران

 

مورخ  - 364دادنامه شماره 
19/10/1378  

/  12503فنی سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره  473بخشنامه 
 وزارت کار و امور اجتماعی 17/5/1360ن مورخ 

احتساب ایام بیماری کارگران مشمول قانون کار به عنوان سابقه خدمت آنان،  دادنامه: پیام

التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار به کارگر در ای با تکلیف کارفرما به پرداخت مابهمالزمه

 مدت بیماری ندارد. 

 
 
 

مورخ  - 234دادنامه شماره 
17/3/1388  

مورخ  38004شماره  12/5/1377مورخ  19108های شماره  نامه
اداره کل کار و امور  31/5/1384مورخ  20895/5و شماره  6/11/1376

 اجتماعی استان بوشهر

پرداخت اضافی از بابت احسان و تشویق کارگران اضافه بر میزان مندرج در کارت  پیام دادنامه:

 شود. اضافه کاری آنان ولو در مدت طوالنی، جزو مزد محسوب نمی
مورخ  - 616دادنامه شماره 

23/12/1389  
مدیرکل تنظیم و نظارت بر  12/12/1386مورخ  146828نامه شماره 

 روابط کار

مقرر در مصوبه ابطالی به مبلغ ثابت  1386پرداخت عیدی و پاداش آخر سال  پیام دادنامه:

 است. خالف قانونهای دولتی،  به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههیأت وزیران 

 
مورخ  -1935دادنامه شماره 

18/1/1397 
مدیریت  14/1/1396-2772/20/962بخشنامه شماره  19و  17، 15مواد 

 روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص  28/12/1395-253994بخشنامه پیام دادنامه: 

متضمن تفویض اختیار به مدیریت روابط اداره کار  1396تعیین حداقل مزد کارگران در سال 

 استان تهران جهت تدوین بخشنامه در این خصوص نیست. 

 
مورخ  2038دادنامه شماره 

16/11/1397 
مدیرکل روابط کار و جبران  14/6/1394-112255بخشنامه شماره 

 خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کارگری که اخراج ، 7/11/1391آیین دادرسی کار مصوب  67با توجه به مفاد ماده  :پیام دادنامه

وی تأیید نشده استحقاق دریافت حق السعی را از زمان اخراج تا صدور رأی هیأت حل اختالف 

 خواهد داشت نه از تاریخ ابالغ حکم بازگشت به کار و مراجعه به کارگاه.  
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 

معاینات سالمت 

 شغلی کارگران

مورخ  -833الی  821دادنامه شماره 
09/11/1391  

) آیین نامه معاینات سالمت  21/6/1388 -47085ه آیین نامه شمار
 شغلی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

های الزم در حوزه سالمت شغلی کارگران منوط به رعایت تشریفات نامهوضع آیین پیام دادنامه:

 قانون کار است. 106مذکور در ماده 
 

 

نقل و انتقال 

 کارگران

 

مورخ  -473دادنامه شماره 
17/05/1396 

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت  25/11/1391 -194093نامه شماره 
 کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون،

اداره کل روابط کار و جبران خدمت اختیاری در خصوص اعالم نظر راجع به وجاهت  پیام دادنامه:

 السعی ندارد.های خصوصی با تنزل پست و کاهش حققانونی نقل و انتقال کارکنان بانک

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاد سازش و 

مراجع حل اختالف 

 کار

 

 

 

 

 

 

 

 

، و 36 ،35، 30، 27، 26، 24، 23، 22، 21، 16، 15، 14، 12، 11، 3مواد   28/3/1385مورخ  186دادنامه شماره 
نامه آیین از 32و تبصره ماده  40ماده  2و تبصره  7ماده  3تبصره  و 43

های تشخیص و حل اختالف رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت
 قانون کار

ترجیح نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی در هیأت تشخیص و قاطع دانستن  پیام دادنامه:

در صورت عدم اتفاق یا  آن است در هیأت حل اختالف،نظر گروهی که نماینده مذکور عضو 

 قانون است.خالف اکثریت، 
مورخ  - 635دادنامه شماره 

05/09/1385  
 

نامه آیین 29ماده  2و تبصره  26بخش پایانی ماده  ،10ماده  قسمت آخر
حل اختالف  های تشخیص ورسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت

وزیر کار و امور  3/10/1380مصوب قانون کار  164موضوع ماده 
 اجتماعی

منوط به حضور و قانون کار موضوع  صیتشخ هایهیأتات جلسو رسمیت  لیتشک پیام دادنامه:

 شرکت هر سه عضو می باشد.

مورخ   – 533دادنامه شماره 
25/11/1389  

مورخ  86679و شماره  20/4/1388مورخ  29133های شماره  بخشنامه

 وزارت کار و امور اجتماعی 24/7/1388

نفی صالحیت مراجع حل اختالف کار در رسیدگی به اختالفات ناشی از  پیام دادنامه:

االجرا شدن قانون، خالف های قبل از الزمو سایر مقررات کار نسبت به سال کار قانون اجرای

 قانون و خارج از حدود اختیارات است.
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاد سازش و 

مراجع حل اختالف 

 کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  -174دادنامه شماره 
13/03/1392  

دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای »
سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 

46955- 5/5/1387» 

اقدام به سازش برای حل و فصل اختالفات بین کارفرما و کارگر فقط باید از طریق  پیام دادنامه:

شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی یا نمایندگان قانونی آنها صورت گیرد و ارجاع به شوراهای 

 سازش، خالف قانون است.

مورخ  – 438و  437دادنامه شماره 
19/03/1393  

ها و آن )موضوع تلخیص دستورالعمل( فصل ششم 1فصل چهارم و بند )
ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای 

ای( از دستورالعمل مشمول قانون تأمین اجتماعی و احراز سوابق بیمه
 سازمان تأمین اجتماعی 21/6/1388 -539/5000شماره 

 

االجراء بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت  آراء مراجع حل اختالف الزم پیام دادنامه:

 طرح شکایت و دعوا، مرجع دیگری صالحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد.
 

مورخ  – 1329الی  1327دادنامه شماره 
25/12/1394  

ماعی اداره کل کار و امور اجت 24/3/1390-1/21/7500بخشنامه شماره 
 استان خوزستان

های حل اختالف کارگر و اظهار نظر نسبت به اعتبار آراء و تصمیمات قطعی هیأت پیام دادنامه:

 کارفرما در صالحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.
مورخ  244الی  242دادنامه شماره 
23/3/1396  

های حل اختالف و نامه انتخاب اعضای هیأتآیین 7و  6ابطال مواد  -1
ابطال تبصره  -2؛ های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیهیأت
-91910های تشخیص به شماره نامه انتخاب اعضای هیأتآیین 9ماده 

های نامه انتخاب اعضای هیأتآیین 17ماده  6ابطال بند  -3 ؛2/9/1387
 2/9/1387-91911حل اختالف به شماره 

م ذکر شرایط الزم از جمله اسالم، عدالت و وثاقت به عنوان شرایط عضویت در عد پیام دادنامه:

  مراجع حل اختالف کار، خالف موازین شرع است.
 

مورخ  - 562دادنامه شماره 
14/06/1396  

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه  28دستورالعمل شماره  5بند 
 اجتماعی

اگر ادعایی در هیأت تشخیص رسیدگی نشده باشد، هیأت حل اختالف پرونده را  پیام دادنامه:

برای رسیدگی، باید به هیأت تشخیص ارسال کند و نه اینکه شاکی را به تقدیم دادخواست 

 مجدد راهنمایی کند.
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 آرای ابطالی در حوزه روابط کار

 (1397تا  1361) 

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه  عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاد سازش و 

مراجع حل اختالف 

 کار

 

مورخ  -1212دادنامه شماره 
24/11/1396  

 

نامه اجرایی آیین[ 16/9/1365]با توجه به اصالحیه مورخ  28و  27مواد 
 قانون شوراهای اسالمی کار مصوب هیأت وزیران

 هیأت وزیران مصوبنامه اجرایی قانون شوراهای اسالمی کار آیین 27اطالق ماده  پیام دادنامه:

 های تشخیص، خالف شرع است.در خصوص شرایط عضویت در هیأت
 

مورخ  – 1692دادنامه شماره 
1/8/1397 

معاونت روابط کار وزارت تعاون،  27/11/1395-228229بخشنامه شماره 
 کار و رفاه اجتماعی

 
قانون کار،  هرگونه تغییر در رویه مراجع حل اختالف منوط به  164مستند به ماده پیام دادنامه: 

های حل اختالف را مکلف ر نمی تواند هیأتتصویب شورای عالی کار است، لذا اداره کل روابط کا

 امری نمایند.و موظف به 
 

مورخ  -1928دادنامه شماره 
18/10/1397 

 28/7/1392 -127712و  23/11/1395 -223905بخشنامه های شماره 
 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل اختالف کار در  پیام دادنامه:

از حدود اختیارات مدیر کل روابط کار و جبران صالحیت شعب دیوان عدالت اداری است و 

 خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است. 
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در حوزه  بیمه و تأمین اجتماعی آرای ابطالی  

( 1397تا  1361 )  

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع مشمولین 

قانون تأمین 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 298و  299دادنامه شماره 
  11/09/1380مورخ 

 سازمان تأمین اجتماعی فنی 535بخشنامه شماره 

قانون تأمین اجتماعی مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره  7در ماده  حکم مقرر پیام دادنامه:

 ها و صنوف بیمه شده به اعتبار محل جغرافیایی خدمت آنان نیست.برخی از شاغلین فعالیت
 

مورخ  - 319دادنامه شماره 
02/10/1380  

 فنی سازمان تأمین اجتماعی 589.1و  589بخشنامه شماره 

مشروط کردن اجرای قانون تأمین اجتماعی در مورد متصدیان مشاغل کارگری  پیام دادنامه:

واحدهای دولتی به تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پایدار بودن حق بیمه و ارسال لیست و 

 .پرداخت حق بیمه مربوط، مغایر قانون است
 - 344الی  336دادنامه شماره 

  23/10/1380مورخ 
 

هیأت مدیره سازمان  1378.6.14سومین جلسه مورخ بند یک ششصد و نود و
 تأمین اجتماعی

در استفاده از مقررات قانون  یسنت یها یکارگران دامدار یسلب حق مکتسب قانون پیام دادنامه:

سازمان تأمین اجتماعی  رهیهیأت مد اراتیخالف قانون و خارج از حدود اخت  ،تأمین اجتماعی

 است.
 - 114و  113دادنامه شماره 

  02/04/1381مورخ 
سازمان تأمین  27/10/1377مورخ  22980/52دستورالعمل شماره  3بند 

 اجتماعی
 

مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون تأمین اجتماعی به مطلق  پیام دادنامه:

قانون کار، مغایر با هدف و حکم مقنن  188والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در ماده 

 است.
مورخ  - 23و  24دادنامه شماره 

31/01/1382  
 یوزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماع 18/8/1379وافقنامه مورخ ت

استفاده آموزگاران  طیشرا وضع قواعد خاص در مسائل مربوط به بیمه در خصوص پیام دادنامه:

ی با تنظیم توافقنامه بین سازمان تأمین اجتماعی تفاعانریغ یهارستانیدب ها ودبستان رانیو دب

 و وزارت آموزش و پرورش، خالف قانون و خارج از اختیارات است.
 



 

56 

 

در حوزه  بیمه و تأمین اجتماعی آرای ابطالی  

( 1397تا  1361 )  

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه موضوع 

 

 

 

 

 

 

 

انواع مشمولین 

قانون تأمین 

 اجتماعی

 

مورخ  - 63و  64دادنامه شماره 
14/02/1382  

مان تأمین ساز فنی 1/515 – 515های بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه
 اجتماعی

در آنان  یمقام قانونقائم ای لیاعم از اصهرگونه عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص  دادنامه:پیام 

زمینه شمول قانون تأمین اجتماعی و مدت پرداخت حق بیمه، خالف قانون و خارج از حدود 

 اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است.
مورخ  - 374دادنامه شماره 

04/05/1388  
 سازمان تأمین اجتماعی 10/9/1365مورخ  546بخشنامه شماره 

-اتاق انحالل کارگران اتاق اصناف تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و پیام دادنامه:

 شده بیمه افراد مکتسب حق قانونی مسقط دیگر، عناوین با آنها مجدد تشکیل و اصناف های

 نیست.

 

 

 

 

بخشودگی، تخفیف 

و معافیت از 

 پرداخت حق بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 39دادنامه شماره 
10/06/1365  

 4صادره از سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مخالفت با تبصره  2/464بخشنامه 
 شورای انقالب 24/9/1358ماده واحده مصوب 

 

شوند از شمول الیحه هایی که به صورت شرکت اداره میخارج نمودن فعالیت پیام دادنامه:

شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه

 مشمول قانون تأمین اجتماعی، خالف قانون است.

 - 134و  133دادنامه شماره 
  16/04/1381مورخ 

شورای عالی  21/2/1370مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ  -1
مصوبه دویست و ششمین جلسه مورخ  -2درآمد  150موضوع بخشنامه شماره 

درآمد  1/150شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره  7/9/1373
شورای عالی  19/11/1377نجمین جلسه مورخ مصوبه دویست و نود و پ -3

 زمان تأمین اجتماعیادرآمد س 3/150تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه 

مستثنی کردن مطلق واحدهای صنفی از شمول بخشودگی مقرر در قانون  پیام دادنامه:

، خالف های کوچک صنعتی شدگان و کارفرمایان کارگاه بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه

 ن و خارج از حدود اختیارات است.قانو
مورخ  - 169دادنامه شماره 

29/04/1382  
 هیأت وزیران 12/2/1369مورخ  23/ت106254نامه شماره قسمتی از تصویب

که حداکثر  یانیکارفرما مهیاز پرداخت سهم ب تیقانون معافمشروط نمودن شمول  :پیام دادنامه

روستایی به صدور پروانه فعالیت توسط جهاد سازندگی، های ، برای کارگاهنفر کارگر دارند 5

 مغایر قانون و خارج از اختیارات است.
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بخشودگی، تخفیف 

و معافیت از 

 پرداخت حق بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 823الی  821دادنامه شماره 
  20/12/1385مورخ 

 سازمان تأمین اجتماعی 24/2/1384مورخ  52-14315/1دستور اداری شماره 

سهم کارفرما  مهیمشعر بر ضرورت پرداخت حق ب یسازمان تأمین اجتماعدستور  پیام دادنامه:

 ریمغا ،1/1/1384در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از 

 است. اراتیقانون و خارج از اخت
مورخ  - 418دادنامه شماره 

18/06/1386  
 28/2/1362نامه هیأت وزیران مورخ ماده یک تصویب

محدود نمودن حکم مقرر در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که  پیام دادنامه:

خالف کارگر هستند، نفر  پنجاه ی حداکثردارا یی کههاکارگاهحداکثر پنج نفر کارگر دارند به 

 است. قانون و خارج از حدود اختیارات
 - 1472و  1471دادنامه شماره 

  12/12/1386مورخ 
 

نامه اجرایی شماره آیین 4ماده  2و تبصره ماده یک و تبصره بند )ب( ماده یک 
 83172بخشنامه شماره  4ابطال بند  -2، 22/2/1381مورخ  23995/ت6558
قسمت  2ابطال بند  -3وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی،  1/11/1381مورخ 

سازمان تأمین  12/11/1384مورخ  98442/52001)ب( بخشنامه شماره 
 27/8/1381مورخ  78271/5000بخشنامه شماره  7ابطال بند  -4اجتماعی، 

مورخ  14315/52001ابطال بخشنامه شماره  -5سازمان تأمین اجتماعی، 
 سازمان تأمین اجتماعی 24/2/1384

از طریق مراکز خدمات اشتغال  سوم و چهارمکارفرمایانی که در دوران برنامه  پیام دادنامه:

ند، مشمول تخفیف میزان حق بیمه سهم کارفرما اودهمبادرت به استخدام نیروی کار جدید نم

 اند.شده

مورخ  – 798دادنامه شماره 
02/11/1391  

 سازمان تأمین اجتماعی 23/9/88مورخ  18455/5020دستورالعمل شماره 

عدم شمول معافیت موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که  پیام دادنامه:

-دلیل استفاده از آرد غیریارانههای نانوایی سنتی بهحداکثر پنج نفر کارگر دارند نسبت به کارگاه

 ای، مغایر قانون و خارج از اختیارات است.  
و  726الی   724دادنامه شماره 

  10/06/1394مورخ  – 779
 

اداره کل درآمد حق بیمه  24/11/1390-52-52488/2دستور اداری شماره 
 صندوق تأمین اجتماعی

از وزارت برداری و یا جواز تأسیس های دارای پروانه بهرهمستثنی کردن کارگاه پیام دادنامه:
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بخشودگی، تخفیف 

و معافیت از 

 پرداخت حق بیمه

 

 5کارفرمایانی که حداکثر از شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه  صنعت، معدن و تجارت

 قانون است. ، مغایرکارگر دارند نفر
موخ  -29دادنامه شماره 

24/01/1395  
 

معاونت فنی و  7/9/1379- 81/5015دستور اداری شماره  8و  7و  6بندهای 
 درآمد سازمان تأمین اجتماعی

استفاده از مقررات  مبنی برصاحبان حرف و مشاغل آزاد با ایجاد حق قانونی برای  پیام دادنامه:

پردازی در صورت تأخیر در حکمی متضمن باطل بودن سابقه بیمه ،قانون تأمین اجتماعی

 وجود ندارد.پرداخت حق بیمه 

 

 

 بیمه اتباع خارجی

مورخ  - 64دادنامه شماره 
29/05/1373  

 وزیر کار و امور اجتماعی 16/2/70 -55445دستورالعمل شماره  9بند 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت راجع به حق  38تعمیم حکم بند )ب( ماده  پیام دادنامه:

منزله وضع فرما، بهبیمه کارکنان خارجی کارفرمایان بخش خصوصی به اتباع خارجی خویش

  قانون توسط وزارت کار است.

 

 

بیمه اجباری 

)اجتماعی( کارگران 

 ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 409دادنامه شماره 
22/12/1378  

 2/4/1370درآمد مورخ  51بخشنامه شماره 

صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری  پیام دادنامه:

 باشند.کارگران ساختمانی از شمول قانون مذکور مستثنی می
 - 165الی  163دادنامه شماره 

  21/05/1380مورخ 
سازمان تأمین  1370.4.2درآمد مورخ  151شماره  بخشنامه 7بندهای یک و 

 اجتماعی

به  یکارگران ساختمان یاجبار مهیقانون بتبصره یک ماده یک شمول  رهیدا میتعم پیام دادنامه:

های تعاونی اشخاص حقوقی و شرکتمانی مربوط به مطلق ساخت عملیاتکارگران شاغل در 

 مسکن، متضمن توسیع حکم مقنن است.
مورخ  -549دادنامه شماره 

08/08/1391  
( 3و  5نامه اجرایی مواد )آیین 6از ماده  2و  3، 4های و تبصره 9و  10مواد 

نامه شماره های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویبقانون بیمه
 هیأت وزیران 26/2/1389 -42053/43040

تسری حکم قانونگذار به مواردی غیر از موضوع حکم یا عطف بماسبق نمودن آن و  پیام دادنامه:

همچنین، منوط نمودن تعیین حق بیمه سهم کارفرما در واحدهای مسکن مهر به مرجعی غیر از 

قانون  5مرجع موردنظر مقنن و وضع معافیت از پرداخت حق بیمه، مغایر قانون اصالح ماده 

 ان ساختمانی است.های اجتماعی کارگربیمه
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بیمه اجباری 

کارگران )اجتماعی( 

 ساختمانی

 

مورخ  - 562دادنامه شماره 
25/08/1395   

سازمان  مشترک فنی و درآمد 7قسمت )توجه( ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 
 اجتماعی تأمین

 

های قانون بیمه 2موضوع ماده « کارخانجات»مرجع تشخیص منحصر نمودن  پیام دادنامه:

وزارت صنعت،  سوی از صادره برداریبهره یا تاسیس اجتماعی کارگران ساختمانی به پروانه

 معدن و تجارت، مغایر قانون است.

 

بیمه اجباری 

مسئولیت مدنی 

دارندگان وسایل 

 نقلیه موتوری

مورخ  - 301دادنامه شماره 
26/08/1381  

 شرکت بیمه ایران 12/3/1380مورخ  2/1/ف/282بخشنامه شماره 

تنظیم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه گزار به الزام بیمهپیام دادنامه: 

گر به جبران کلیه خسارات نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون و نفی تکلیف قانونی بیمه

 وارده به اشخاص ثالث، مغایر قانون است.
 

 

 

 

 

 

 بیمه بیکاری
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 378 یال  367دادنامه شماره 
  26/10/1378مورخ 

 سازمان تأمین اجتماعی 18/1/1378مورخ  5000/ 669بخشنامه شماره 
 

تعیین ضوابط و قواعد خاصی در باب برخورداری از حق بیمه بیکاری توسط  پیام دادنامه:

حدود اختیارات سازمان مذکور  نامه اجرایی، خارج ازسازمان تأمین اجتماعی در حد قانون و آیین

 است.
مورخ  - 208دادنامه شماره 

01/07/1380  
 سازمان تأمین اجتماعی 1379.4.11مورخ 521.16973بخشنامه شماره 

توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل  آن اتیو مستثن یکاریب مهیب قیمصاد نییتع پیام دادنامه:

 سازمان تأمین اجتماعی، خارج از حدود صالحیت مقام مزبور است.

 
مورخ  - 98دادنامه شماره 

04/03/1382  
سازمان تأمین  15/7/1380مورخه  60125/52دستورالعمل شماره  2بند 

 اجتماعی
 

 6دستمزد روزانه وضع قاعده مبنی بر برقراری حق بیمه بیکاری با مأخذ متوسط  پیام دادنامه:

روز آخر، خالف قانون و خارج  90آخر به لحاظ افزایش متوسط دستمزد در  روز 90ماهه قبل از 

 از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است.
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 بیمه بیکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 152الی  149دادنامه شماره 
  05/04/1384مورخ 

 سازمان تأمین اجتماعی 28/12/1381مورخ  117395/5000بخشنامه شماره 

وضع قاعده مبنی بر نفی صالحیت واحدهای ذی صالح وزارت کار و امور اجتماعی  پیام دادنامه:

بیمه بیکاری، مغایر  قانون یایبه استفاده از مزا حقیذ کاریشده بمهیب صیتشخدر رابطه با 

 قانون و خارج از حدود اختیارات است. 
مورخ  - 260دادنامه شماره 

 در مورد ابطال  17/04/1386
وزارتین  کار و امور اجتماعی وزارت صنایع و  8/4/1383دستورالعمل مورخ 

 ندمعا

های گیری در خصوص تعیین و تشخیص نیروی انسانی مازاد شرکتتصمیم پیام دادنامه:

گیرند، منوط به توافق بین تشکل کارگری و صنعتی که تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می

 مدیریت هر شرکت است. 

  

مورخ  – 256دادنامه شماره 
21/06/1390 

 

تفاهم نامه فی ما بین سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تأمین 
 اجتماعی استان گیالن 

نامه بین ادارات کار و تأمین اجتماعی مبنی بر عدم برقراری بیمه بیکاری تفاهم پیام دادنامه:

خبازان به ادعای توافق اکثریت کارگران بر اخراج و یا اشتغال پنهانی کارگران به کار در کارگاه 

 قانون است. مغایردیگر، 
مورخ  -903دادنامه شماره 

13/05/1393 
نامه مشترک وزارت کار موضوع تفاهمجلسه کمیته استانی بیمه بیکاری، صورت

-59893]تعاون، کار و رفاه اجتماعی[ و سازمان تأمین اجتماعی به شماره 
10/4/1389    

مورخ  -23دادنامه شماره 
17/01/1394  

مدیرکل  9/11/1390-93532و نامه شماره  1/12/1384نامه مورخ تفاهم
 اون، کار و رفاه اجتماعیحمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تع

مشروط نمودن استحقاق به دریافت مقرری بیمه بیکاری به داشتن یک  :23و  903پیام دادنامه 

 سال سابقه مستمر در آخرین محلّ کار، مغایر قانون است. 
مورخ  -18دادنامه شماره 

1397/1/21 

 

بیکاری مورخ دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه 
( و دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر 1)شماره  1392اسفند 

 (2)شماره 1392انگشتی مورخ اسفند 

قانون بیمه بیکاری  8این که موارد قطع مقرری بیمه بیکاری در مـاده با توجه به  پیام دادنامه:

یین مصادیق قطع مقرری احصاء شده است، تهیه و ابالغ دستورالعمل تع 1366مصوب سـال 
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بیکاریبیمه   

 

بیمه بیکاری توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار مغایر قانون و خارج 

 از حدود اختیارات است. 

مورخ  – 1932دادنامه شماره 
18/10/1397 

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه  1/12/1394 -231777بخشنامه شماره 
 رفاه اجتماعی بیکاری وزارت تعاون، کار و

اشخاصی که فاقد کارت پایان خدمت نظام وظیفه اند مشمول قانون کار نیستند و پیام دادنامه: 

داخل در شمول قانون بیمه بیکاری قرار  ماده یک قانون بیمه بیکاریدر نتیجه با توجه به مفاد 

  نمی گیرند.
 

 

 

انبیمه جانباز  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مورخ  - 447دادنامه شماره 
06/09/1384  

 

مدیرکل حقوقی سازمان  28/11/1381مورخ  182780/602مصوبه شماره 
 ریزی کشوربرنامه مدیریت و

های دولتی از پرداخت حق بیمه و کسور نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاه پیام دادنامه:

 حکم صریح قانونگذار است.شده، مغایر هدف و بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه
مورخ  - 185دادنامه شماره 

20/03/1386  
های ها و برنامهمعاون طرح 17/8/1382مورخ  2614/1602/2بخشنامه شماره 

 قوه قضائیه

تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها بر  پیام دادنامه:

 منوط و مشروط به وجود و تأمین اعتبار نشده است. عهده دولت است و اجرای حکم مقنن
مورخ  -1287دادنامه شماره 

05/08/1393  
 تأمین اجتماعی تهران 13شعبه  18/11/1390-236274نامه شماره 

تکلیف دولت به تأمین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان  پیام دادنامه:

-آهن شهری تهران و حومه نمیبرداری راهمتوجه شرکت بهرهصدمات ناشی از مجروحیت آنها، 

 شود.

 

ای تعهدات بیمه

سازمان تأمین 

 اجتماعی

 

 

 

مورخ  - 390دادنامه شماره 
14/12/1379  

 اجتماعیسازمان تأمین  26/7/1377مورخ  10709/1000بخشنامه شماره 

الزام سازمان تأمین اجتماعی در زمینه رسیدگی به اسناد کارفرما حداکثر ظرف  پیام دادنامه:

شدگان، داللتی بر عدم دریافت صورت مزد شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد یا حقوق بیمه

 شدگان پس از شش ماه، ندارد.و حقوق بیمه
مورخ  - 138دادنامه شماره 

23/04/1381  
 

مورخ  29090/5013و  29/6/1376مورخ  18432/1/52های شماره  العمل دستور
 سازمان تأمین اجتماعی 2/2/1379مورخ  280/ف/27541و  5/8/1378
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ای تعهدات بیمه

سازمان تأمین 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادعای کارگر شاغل در کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی مبنی بر عدم دریافت  پیام دادنامه:

در تمام مدت اشتغال به کار، مفید زوال و انتفاء  مزد یا حقوق و فارغ از احراز انجام کار رایگان

 مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نیست.
مورخ  - 188دادنامه شماره 

10/06/1381  
 سازمان تأمین اجتماعی 5/2/1379مورخ  11404/52دستور اداری شماره  2بند 

قاعده آمره مشعر بر  با عنایت به تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی، وضع پیام دادنامه:

خالف قانون و خارج از حدود های معوقه مربوط به حق بیمه کارگران، عدم دریافت لیست

 مزبور است.سازمان  اراتیاخت
 

مورخ  - 678دادنامه شماره 
26/09/1385  

 سازمان تأمین اجتماعی 8/12/1381مورخ  109563/5000بخشنامه شماره 

اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین تغییر تاریخ  پیام دادنامه:

شهری و تعیین شرایط و قیودی خارج از موارد مصرح در حکم مقنن، خالف قانون و خارج از 

 ی است.سازمان تأمین اجتماع اختیارات
مورخ  - 30و  29دادنامه شماره 

26/01/1386  
 تأمین اجتماعیجدید درآمد سازمان   17بخشنامه شماره 

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر عدم دریافت لیست بیمه معوقه  پیام دادنامه:

کارگران، از آنجا که نافی اعتبار آرای قطعی مراجع حل اختالف کار است، خالف قانون و خارج از 

 حدود اختیارات است.
مورخ  - 1130دادنامه شماره 

02/10/1386  
 سازمان تأمین اجتماعی 14/6/1385مورخ  57972/5010بخشنامه شماره 

 یقانون تأمین اجتماع نیبه مشمولقانون کار  14حکم تبصره اصالحی ماده  یسرت پیام دادنامه:

سازمان  اراتیخارج از اختخالف قانون و اند، درآمدهوظیفه به خدمت  یه مزبورکه قبل از اصالح

 است.تأمین اجتماعی 

مورخ  – 276دادنامه شماره 
31/03/1388  

 سازمان تأمین اجتماعی 7/1/1379 مورخ 81/5015 دستورالعمل شماره 9 بند

انتفاء آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به لحاظ تاخیر در پرداخت حق  پیام دادنامه :

پرداخت حق بیمه  بیمه و عدم احتساب ایام گذشته که حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و

 مجدد به عنوان قرارداد جدید، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
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مورخ  - 741دادنامه شماره 

14/10/1388  
 تهران اجتماعی تأمین مدیرکل 13/9/1384 مورخ 266/م/77 شماره دستورالعمل

 بزرگ

به پرداخت حق بیمه از سوی  منوط کردن ایفای تعهدات سازمان تأمین اجتماعی پیام دادنامه :

کارفرما مغایر قانون است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع 

 مسئولیت و تعهدات سازمان نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای تعهدات بیمه

کارفرمایان و 

 پیمانکاران

مورخ  - 58دادنامه شماره 
25/05/1376 

 تأمین اجتماعیدرآمد سازمان  108بخشنامه شماره 

مورخ  -1815دادنامه شماره 
06/11/1393 

اداره کل درآمد حق بیمه  11/2/1390 -35394/5020دستور اداری شماره 
 سازمان تأمین اجتماعی

، ملزم به کند یوجود کارگر استفاده م از یمانکاریقرارداد پ یاجرا که در یمانکاریپ پیام دادنامه:

این حکم به پیمانکار فاقد کارگر یا کسر حق بیمه از قرارداد بیمه کردن وی است و تسری 

 پیمانکاری تک نفره، خالف قانون است.
مورخ  - 473دادنامه شماره 

29/09/1383  
 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی 19بخشنامه   2-1-2تذکر ذیل بند 

حکم به مسئولیت تضامنی غیر کارفرما )موجر و مستأجر به طور توأمان( به  پیام دادنامه:

 پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، خالف شرع است.

مورخ  - 1244دادنامه شماره 
25/10/1386  

معاونت پشتیبانی  11/11/1384/پ مورخ 45516/10/16دستورالعمل شماره 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان

کسر حق بیمه از مبلغ قرارداد خرید خدمت منعقده با پزشکان به دلیل تلقی قرارداد  دادنامه:پیام 

طور آنان به عنوان قرارداد پیمانکاری، مغایر قانون و ضوابط مربوط به استخدام اشخاص به

 خرید خدمت و خارج از اختیارات است.

مورخ  -50دادنامه شماره 
29/01/1396  

 سازمان تامین اجتماعی 7/14بخشنامه شماره 

مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مشعر بر عدم اشاره به تکلیف پیمانکاران نسبت  پیام دادنامه :

ای از قرارداد به سازمان مزبور و تفکیک نمودن بین حق بیمه کار داخل و خارج از به ارائه نسخه

 کارگاه، مغایر قانون است.
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تعهدات درمانی 

سازمان بیمه 

 خدمات درمانی

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

مورخ  - 45دادنامه شماره 
26/02/1377  

 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 28/2/71 -1689بخشنامه شماره  6بند 

در قبال خدمات لیزری از سوی تعیین حدود تعهدات سازمان بیمه خدمات درمانی  پیام دادنامه :

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خارج از حدود اختیار وزارتخانه مذکور است.

 - 384و  385دادنامه شماره 
  29/10/1381مورخ 

 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و 28/1/1378/ک مورخ 966بخشنامه 
 آموزش پزشکی

بر اساس  یو درمان یصیخدمات تشخ یها تعرفه شنهادیو پ میو تنظ هیته پیام دادنامه:

 است. رانیمصوب به عهده هیأت وز یدرمان مهیو نرخ سرانه حق ب یواقع یها متیق

 - 485الی  481دادنامه شماره 
  02/07/1385مورخ 

پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مورخ  و مصوبه هفتاد
دبیر  6/11/1381/س مورخ 145459/6موضوع بخشنامه شماره  22/10/1381

/د/ب مورخ 361/1006شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخشنامه 
 رئیس شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی 29/1/1379

مورخ  - 684دادنامه شماره 
26/09/1385  

کشور و  یخدمات درمان مهیب یعال یپنجم شورا و مصوبه جلسه هفتاد
خدمات  مهیسازمان ب 29/12/1381/ب مورخ 53151/1000دستورالعمل شماره 

 کشور یدرمان

 یصیو تشخ یو درمان یبهداشت زانتخاب مراک درشدگان مهیحق ب تیمحدود جادیا پیام دادنامه:

و  یداروئ ،یپزشک یها نهیتأمین و پرداخت هزسازمان خدمات درمانی در مطلق  تیمسئول یو نف

 است.خالف قانون  ،شدگانمهیب یدرمان
مورخ  - 201دادنامه شماره 

03/04/1386  
معاون بیمه و درمان  11/6/1383/پ مورخ 23278/1100بخشنامه شماره 

 کشور یسازمان بیمه خدمات درمان

های درمانی  نفی تعهد سازمان بیمه خدمات درمانی در قبال پرداخت هزینه پیام دادنامه:

اشخاص مصدوم در صورت نبودن کروکی از صحنه تصادف و همچنین نداشتن گواهینامه 

 قانون و خارج از اختیارات است.  رانندگی، مغایر 
مورخ  - 429دادنامه شماره 

14/12/1380  
صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین  6بند 

 اجتماعی

انحصار ارائه خدمات درمانی به مراکز درمانی دولتی طرف قرارداد، متضمن حصر  دادنامه:پیام 

قانون تأمین  نیبه درمان مشمول یالزام سازمان تأمین اجتماعاطالق حکم مقنن دایر بر 

 ی است.دولت یها مطلق بخش قیاز طر یاجتماع
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تعهدات درمانی 

سازمان تأمین 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

مورخ  - 496دادنامه شماره 
06/10/1383  

سازمان تأمین اجتماعی در مورد  22/12/1372مورخ  19064دستورالعمل شماره 
نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای آئین 10اصالح ماده 

 1372قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب اسفندماه  3ب ماده  بندهای الف و
 

 به شدگان تأمین اجتماعیبه بیمهمستقیم  یدرمانمنحصر نمودن ارائه خدمات  پیام دادنامه:

 مغایر کلیات و اطالق حکم مقنن ،واحدهای سازمان تأمین اجتماعی اعم از ملکی و استیجاری

 است.
 - 467و   468دادنامه شماره 

در مورد  26/06/1385مورخ 
 ابطال 

و  3/10/1379مورخ  3269و  4/5/1382مورخ  1108های شماره بخشنامه
قرداد  4تأمین اجتماعی کاشان، ابطال ماده  اداره 13/8/1382مورخ  2165
های با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان، ابطال بخشنامه همنعقد

اداره بیمه خدمات درمانی کاشان و  26/6/1382مورخ  1376/33/1303شماره 
اداره کل بیمه خدمات درمانی استان  15/6/1382مورخ  6447/12/1303

 اصفهان
 

شدگان سازمان های خدمات درمانی بیمهایجاد محدودیت در پذیرش نسخ دفترچه دادنامه:پیام 

تأمین اجتماعی و ضرورت تائید آنها از طرف آن سازمان در صورت تجاوز بهای نسخ مزبور از 

 سقف تعیین شده، خارج از حدود اختیارات است.   

 
مورخ  - 308دادنامه شماره 

 ابطال  در مورد 02/05/1386
 سازمان تأمین اجتماعی 29/10/1382مورخ  99082/4020بخشنامه 

 یدرمان یهانهیپرداخت تعرفه هزسازمان تأمین اجتماعی در زمینه  نفی مسئولیت پیام دادنامه:

مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات  ،قرارداد رطرفیبه پزشکان و مراکز غ

 سازمان تأمین اجتماعی است.

 

مورخ  - 502دادنامه شماره 
08/07/1386  

 سازمان تأمین اجتماعی 26/12/1377مورخ  1956/1100بخشنامه 

شدگان به مراجعه به مراکز طرف مهیالزام بمصوبه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر  پیام دادنامه:

 .ستا اراتیو خارج از حدود اخت خالف قانون ،یخدمات پزشک افتیقرارداد سازمان جهت در
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تعهدات درمانی 

سازمان تأمین 

خدمات درمانی 

 نیروهای مسلح

 

 

مورخ  - 242دادنامه شماره 
29/07/1380  

سازمان تأمین خدمات  1379.2.31م مورخ 11.801.07.28. بخشنامه شماره
 یروهای مسلح جمهوری اسالمی ایراندرمانی پرسنل ن

  و مدارک  قبول و ثبت اسناد یخاص برا خیتار نییتعقاعده آمره در خصوص  وضع پیام دادنامه:

به حکم قانونگذار  اجیاحت، انجام شده ینه هایبه منظور پرداخت هز مارانیبپزشکی و درمانی 

  دارد.

مورخ  - 613دادنامه شماره 
06/09/1391  

سازمان بیمه خدمات درمانی  13/11/81/د مورخ160/31بخشنامه شماره 4بند 
 مسلح جمهوری اسالمی ایرانپرسنل نیروهای 

مبنی بر الزام به ارائه  سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح مصوبه پیام دادنامه:

 اصل صورت حساب جهت پرداخت هزینه درمانی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

 

خدمات مورد تعهد 

 بیمه پایه سالمت

مورخ  -1289دادنامه شماره 
22/12/1396  

 سازمان بیمه سالمت ایران 1395/3/30-95/105090بخشنامه شماره 

محدود کردن خدمات مورد تعهد  سازمان بیمه سالمت ایران به لحاظبخشنامه  پیام دادنامه:

ب یار مرجع تصویخارج از حدود اخت ،رانیمقرر در کتاب ارزش نسبی خدمات مصوب هیأت وز

 است. کننده

 

صندوق بیمه 

اجتماعی روستاییان 

 و عشایر

مورخ  - 912دادنامه شماره 
24/12/1388 

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی  28/1/86مورخ  11083دستور اداری شماره 
 روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه تأمین اجتماعی

بیمه ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق  پیام دادنامه:

 اجتماعی روستاییان، مغایر اطالق قانون

 .باشد می ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 

 

غرامت دستمزد ایام 

 بیماری
 
 

 
 

مورخ  - 364دادنامه شماره 
19/10/1378 

/ ن مورخ  12503فنی سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره  473بخشنامه 
 اجتماعیوزارت کار و امور  17/5/1360

تکلیف کارفرما به پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار به کارگر در  پیام دادنامه:

 ایام بیماری خالف قانون است.
 - 535و  536دادنامه شماره 

  30/07/1385مورخ 
ابطال دستور اداری  شدگان،بیمه امور 14قسمت )الف( بخشنامه شماره  2بند 

ابطال بند )الف( بخشنامه شماره یک  و 15/7/1380مورخ  60135/52شماره 
 جدید بازرسی کارگاهها

 ایو  دیبه عدم بازخر یماریب امیپرداخت غرامت دستمزد امقید و مشروط نمودن  پیام دادنامه:

 ، مغایر قانون است. شده مهبیاخراج  اینبودن و  یمستعف
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مستمری 

 ازکارافتادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 193دادنامه شماره 
18/06/1380  

 شرایط مستمری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی 17بخشنامه شماره 

های شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به کمیسیونشرایط معرفی بیمه پیام دادنامه:

قانون تأمین اجتماعی است و وضع پزشکی و برخورداری آنان از مستمری از کارافتادگی تابع 

 مقررات خاص در خصوص مورد جوازی ندارد.

 

 - 411الی  409دادنامه شماره 
  26/08/1383مورخ 

 

هیأت وزیران  26/12/80مورخ  26084/ت/54810 نامه شماره قسمتی از تصویب
 ها سازمان تأمین اجتماعیمستمری 35و بخشنامه شماره  1-2و  1-1و بندهای 

 

 -376الی  363دادنامه شماره 
 17/07/1384مورخ 

 3بند  و 30/1/1382مورخ  هـ2832/ت 3690نامه شماره قسمت اخیر تصویب
 هیأت وزیران و 10/4/1383مورخ  هـ 20724/ت 1375نامه  شماره تصویب

 1-1و 1-5بندهای  ها ومستمری 37بخشنامه شماره  1-1و 1-2بندهای 
 های سازمان تأمین اجتماعیمستمری 42بخشنامه شماره 

 

های افراد واجد شرایط به نسبت افزایش مستمری :376الی  363و  411الی  409پیام دادنامه 

قانون تأمین اجتماعی  96هدف و حکم مقنن در ماده بر خالف ماه های برقراری مستمری آنان، 

 است.

 

مورخ  - 6دادنامه شماره 
18/01/1387  

مدیرکل درمان مستقیم  3/6/1381مورخ  4010/ک/48986بخشنامه شماره 
 سازمان تأمین اجتماعی

 

شده به دلیل بیماری عادی به احتراز از تخصیص درصد در مواردی که بیمه پیام دادنامه:

کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و در حدّ از کارافتاده کلی نیست، خالف قانون و خارج از حدود 

 اجتماعی است. اختیارات سازمان تأمین

مورخ  -30دادنامه شماره 
19/01/1392  

 فنی سازمان تأمین اجتماعی 604بخشنامه شماره  3بند 

توانند تاریخ از کارافتادگی را های پزشکی نمیسازمان تأمین اجتماعی و کمیسیون پیام دادنامه:

 .تعیین نمایند
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مستمری 

 ازکارافتادگی

مورخ  – 1690دادنامه شماره 
1/8/1397 

امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان  19بخشنامه شماره  53بند 
قانون تامین اجتماعی به شماره  91به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

-11459/94/1000بخشنامه شماره  2، بند 10596/93/1000-28/10/1393
( بند الف نامه شماره 2مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء ) 28/10/1394

 اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی 4087/96/4010-7/6/1396
 

پس از نقض تصمیم کمیسیون های پزشکی در دیوان و عدم تصریح شعبه دیوان پیام دادنامه: 

در رسیدگی به پرونده در همان کمیسیون و یا کمیسیون هم عرض، پرونده باید به همان مرجع 

 تبعیت ماهیتی اعاده شود، نه هیأت هم عرض.رسیدگی کننده برای رفع نقص یا 

 

 

 

 

 

 

مستمری 

 بازنشستگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

مورخ  - 365دادنامه شماره 
30/11/1379  

فنی  628و بخشنامه شماره  18/1/1378مورخ  669/5000دستورالعمل شماره 
 4/1/1378مورخ 

 

 - 287 الی 284دادنامه شماره 
  27/08/1380مورخ 

 فنی سازمان تأمین اجتماعی 629شماره  بخشنامه

و مأخذ حقوق  یمبان نییتع تیفیوضع قواعد خاص در ک :287 الی 284و  365پیام دادنامه 

قانون و  ریمغاقانون تأمین اجتماعی، مصرح در مقررات  بیاز ترت ریبه غ ی بازنشستگیمستمر

 است. اراتیاختخارج از حدود 

 

 - 411الی  409دادنامه شماره 
 26/08/1383مورخ 

هیأت وزیران  26/12/80مورخ  26084/ت/54810 نامه شماره قسمتی از تصویب
 ها سازمان تأمین اجتماعیمستمری 35و بخشنامه شماره  1-2و  1-1و بندهای 

 
 

 -376الی  363دادنامه شماره 
  17/07/1384مورخ 

 3بند  و 30/1/1382مورخ  هـ2832/ت 3690نامه شماره قسمت اخیر تصویب
 هیأت وزیران و 10/4/1383مورخ  هـ 20724/ت 1375نامه  شماره تصویب

 1-1و 1-5بندهای  ها ومستمری 37بخشنامه شماره  1-1و 1-2بندهای 
 سازمان تأمین اجتماعی هایمستمری 42بخشنامه شماره 

نسبت های افراد واجد شرایط به افزایش مستمری :376الی  363و  411الی  409پیام دادنامه 

قانون تأمین اجتماعی  96هدف و حکم مقنن در ماده بر خالف های برقراری مستمری آنان، ماه

 است.
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 مستمری فوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 170و 171دادنامه شماره 
  27/05/1381مورخ 

 های سازمان تأمین اجتماعیمستمری 1/24بخشنامه شماره 

مشروط نمودن پرداخت مستمری فوت به استمرار پرداخت حق بیمه در ایام متصل  پیام دادنامه:

 به فوت شخص بیمه شده، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است.

 

مورخ  - 349دادنامه شماره 
01/10/1381  

 سازمان تأمین اجتماعی 11/5/1377مورخ  9268/5000اداری شماره  دستور

شده وضع قاعده آمره مبنی بر امتناع از رسیدگی به ادعای عائله تحت تکفل بیمه پیام دادنامه:

خالف قانون و خارج از شده، متوفی در خصوص برقراری مستمری فوت پس از فوت بیمه

 تأمین اجتماعی است.سازمان  اراتیاخت

مورخ  - 361دادنامه شماره 
05/06/1385  

 سازمان تأمین اجتماعی 1/24از بند یک بخشنامه  (1/1/1379تاریخ فوت )

شده متوفی به وقوع مشروط نمودن پرداخت مستمری فوت به بازماندگان بیمه پیام دادنامه :

 به بعد، خالف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات است. 1/1/1379شده از تاریخ فوت بیمه
مورخ  - 572دادنامه شماره 

21/08/1385  
 سازمان تأمین اجتماعی 11/6/1382مورخ  280//هـ18252بخشنامه شماره 

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که تاریخ پرداخت مستمری بازماندگان واجد پیام دادنامه: 

ی قلمداد کرده، عدالت ادار وانید (1381) 171و  170دادنامه ابطالی شماره  خیتارشرایط را 

 اختیارات است.مغایر قانون و خارج از 

مورخ  -139دادنامه شماره 
30/03/1390  

ها مورخ  مستمری 37و  3/2/1381ها مورخ  مستمری 35های شماره  بخشنامه
 سازمان تأمین اجتماعی 3/3/1382

شده متوفی، درهرحال از صددرصد مستمری فوت استفاده خواهند بازماندگان بیمه پیام دادنامه:

 نمود.

مورخ  – 200دادنامه شماره 
10/05/1390  

 های سازمان تأمین اجتماعیمستمری 1/20بخشنامه شماره 

شده متوفای ای که به اعتبار همسر بیمهعدم برقراری مجدد مستمری برای زوجه پیام دادنامه:

های اجتماعی برخوردار شده بود، در صورت فوت همسر دوم، خالف حکم سابق خود از بیمه

 مقنن است.
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 مستمری فوت

 

مورخ  – 63دادنامه شماره 
31/01/1394  

 سازمان تأمین اجتماعی 3/24از بخشنامه شماره  1توضیح 

موکول کردن استحقاق برخورداری از مستمری بازماندگان متوفی بیمه شده به  پیام دادنامه:

  وقوع فوت پس از تاریخ تصویب قانون تأمین اجتماعی، خالف قانون است.

 

 

 

 

 

مشاغل سخت و 

آور و مقررات زیان

بازنشستگی مربوط 

 به آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -480الی  475دادنامه شماره 
  29/09/1383مورخ 

 آور سازمان تأمین اجتماعیزیان کارهای سخت و 10های شماره بخشنامه

آور انجام شده در  تعطیل و انحالل کارگاه، طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان پیام دادنامه:

 سازد. زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی
 - 492الی  481دادنامه شماره 

  29/09/1383مورخ 
 2ماده واحده قانون اصالح تبصره  ( جز )ب(5اجرائی بند ) نامه آئین 15 و11مواد 

قانون تأمین  76تبصره ماده  77 و 72 قانون اصالح مواد 76الحاقی ماده 
مصوب  و 1371مصوب  76تبصره به ماده  2الحاق  و 54اجتماعی مصوب 

هیأت  27/12/1380مورخ  25960/ت58352نامه شماره موضوع تصویب 1380
 آور سازمان تأمین اجتماعیزیان کارهای سخت و 11امه شماره بخشن وزیران و

 یناش یهاوضع مقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه، حادثه و غرامت پیام دادنامه:

آور، خالف قانون و خارج از در مشاغل سخت و زیاناز کارفرما  رهیو غ یازکارافتادگ ی،ماریاز ب

 حدود اختیارات است. 
مورخ  - 400دادنامه شماره 

08/08/1384  
 آور سازمان تأمین اجتماعیزیان کارهای سخت و 9بخشنامه شماره  42بند 

 یتقاضاقبل از آور بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان طیفوت کارگر واجد شرا پیام دادنامه:

 یحقوق بازنشستگ یبر مبنا او بازماندگان یو مستمر ستیسالب حق مذکور ن ی،بازنشستگ

 . کارگر قابل محاسبه و پرداخت است
مورخ  - 298دادنامه شماره 

15/05/1385  
    1380گری سازمان تأمین اجتماعی در سال قسمتی از کتاب امور بیمه

 

 - 557الی  554دادنامه شماره 
  07/08/1385مورخ 

 آورکارهای سخت و زیان 1/4شنامه شماره خبند یک ب

مقید کردن استفاده از مستمری بازنشستگی در مشاغل  : 557الی  554و   298دادنامه پیام 

آور به اشتغال در مشاغل مذکور در هنگام تقاضای برقراری مستمری، خالف قانون سخت و زیان

 و خارج از حدود اختیارات است. 

@ACCPress
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مشاغل سخت و 

آور و مقررات زیان

بازنشستگی مربوط 

 به آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 204الی  202دادنامه شماره 
  10/04/1386مورخ 

ها، مستمری 27بخشنامه شماره  2ها، بند مستمری 40شماره بخشنامه  3-3بند 
 ،هامستمری 30بند )ب( بخشنامه شماره  ،هامستمری 28بخشنامه شماره  3بند 
کارهای  4ها، بند )د( بخشنامه شماره مستمری 42بخشنامه شماره  1-4بند 

 آورسخت و زیان

-نفی قابلیت احتساب مدت ارفاقی مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان پیام دادنامه:

 قانونی، مغایر قانون است.  های العاده در احتساب مزایا و فوقآور 

 

 - 372و  371دادنامه شماره 
  23/05/1386مورخ 

آور سازمان تأمین کارهای سخت و زیان 7/2/1381مورخ  6بخشنامه شماره 
 اجتماعی

% حق بیمه اضافه به سازمان تأمین اجتماعی قبل از 4الزام کارفرما به پرداخت  پیام دادنامه:

آور، خالف حکم تقاضای مستمری بازنشستگی موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان

  مقنن است.
مورخ  - 5دادنامه شماره 

18/01/1387  
 6/3/1385مورخ هـ 3350ک/ت22686نامه شماره  ماده یک تصویب 7بصره ت

 هیأت وزیران

تعیین حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط  پیام دادنامه:

 آور مغایر قانون است.خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان

مورخ  -177دادنامه شماره 
02/03/1396  

آور کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان 18/4/1393صورتجلسه مورخ 
 استان گیالن

کردند، مانع از کار می آوردر مشاغل سخت و زیاناشخاصی که  بازنشستگی عادی پیام دادنامه:

 آوردر مشاغل سخت و زیان حقوق مکتسب و بازنشستگی ناشی از اشتغال مندی آنان ازبهره

 نخواهد بود.

مورخ  -178دادنامه شماره 
02/03/1396  

 سازمان تأمین اجتماعی   30/5/1392 -9548/92/2010دستور اداری شماره 

مشمول استفاده از مزایای آور کارگران سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان پیام دادنامه:

 2بند )ب( تبصره  1و قانون تفسیر جزء  قانون تأمین اجتماعی 76ماده  2قانون اصالح تبصره 

 است.قانون تأمین اجتماعی  76ماده 

 -781الی  779دادنامه شماره 
  16/08/1396مورخ 

 سازمان تأمین اجتماعی 30/1/1396-721/96/1000بخشنامه شماره 

داشتن  آور در صورتاعمال بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان پیام دادنامه:
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مشاغل سخت و 

آور و مقررات زیان

بازنشستگی مربوط 

 به آن

 

 .بینی شده است پیشتوسط قانونگذار سال متناوب  25سال سابقه کار متوالی و یا  20
مورخ  -826دادنامه شماره 

30/08/1396  
مدیرکل روابط  24/6/1395-116480و  2/6/1393-103436های شماره نامه

 کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 

مصوبات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در خصوص قابلیت استرداد  پیام دادنامه:

، آوردر کارهای سخت و زیانوجوه واریزی کارگران به عنوان حق بیمه برای اعمال بازنشستگی 

 خارج از حدود اختیارات است.

 

مقررات 

بازنشستگی و 

وظیفه مشمولین 

قانون تأمین 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 52دادنامه شماره 
08/05/1370  

 3/7/62-1/4969دستورالعمل شماره 

گرفتن تعهد و صلح بالعوض و سلب حق آغاز سخن و یا ادعایی در آتیه از افراد  پیام دادنامه:

واجد شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات خدمت، مخالف قانون و خارج از 

 حدود اختیار است.
مورخ  - 116دادنامه شماره 

31/03/1383  
ها سازمان تأمین مستمری 21بخشنامه شماره  5بند  و 7بخشنامه شماره 

 اجتماعی
 

سال  30مجاز دانستن بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تأمین اجتماعی با  پیام دادنامه:

 ی است.سازمان تأمین اجتماع اراتیقانون و خارج از حدود اخت ریمغاسابقه خدمت، 
 

 - 738و  739دادنامه شماره 
  08/11/1385مورخ 

بخشنامه  4و قسمت  5/3/1381مورخ  19718/5030صدر بخشنامه شماره 
معاون فنی و  21/5/1382مورخ  46721/5000مذکور و نیز ابطال ابالغیه شماره 

 یدرآمد سازمان تأمین اجتماع

مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر محدود کردن شمول قانون اصالح مقررات  پیام دادنامه:

های دولتی، کشوری نسبت به مستخدمین برخی شرکت بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام

 مغایر قانون است.

مورخ  – 635دادنامه شماره 
24/09/1387 

ـ 2بخش سوم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد  2 ـ ابطال بند1
 روز 132بازپرداخت مستمری و مزایای 

شده در بازنشستگی رانندگان بیمهامتناع سازمان تأمین اجتماعی از صدور حکم  پیام دادنامه:

صورت تحقق شرایط قانونی و یا مطالبه حق بیمه پس از آن به بهانه عدم انقضاء مدت اعتبار 

 دفترچه کار رانندگی وجاهت قانونی ندارد.



 

73 

 

در حوزه  بیمه و تأمین اجتماعی آرای ابطالی  

( 1397تا  1361 )  

 موضوع ابطال  شماره و تاریخ دادنامه موضوع 

 

 

 

 

 

مقررات 

بازنشستگی و 

وظیفه مشمولین 

قانون تأمین 

 اجتماعی

 

 

مورخ  – 513دادنامه شماره 
24/07/1391  

 هامستمری 52بخشنامه شماره  5بند 

مورخ  -513/ 1دادنامه شماره 
22/04/1394  

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 24/7/1391-513رفع ابهام از دادنامه شماره 

 20ماده  3بازنشستگی اشخاص با لحاظ بند  مقید کردن :1/513و  513پیام دادنامه شماره 

قانون  76ای ماده ه قانون حفاظت در برابر اشعه به رعایت حداقل شرط سنی مندرج در تبصره

 است. تأمین اجتماعی، مغایر حکم قانونگذار

مورخ  -148دادنامه شماره 
30/02/1392  

معاون اداری و  30/6/1389 -84620/2010پاراگراف اخیر دستور اداری شماره 
 مالی سازمان تأمین اجتماعی

اجتماعی و از جمله شدگان مشمول قانون تأمین مقید کردن بازنشستگی بیمه پیام دادنامه:

سال سابقه خدمت در سازمان مذکور،  20کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه 

 مغایر قانون است.

 

 
 
 
 
 

 

نحوه احتساب و 

 وصول حق بیمه

 

 

 

 

 

 

 

  -377 الی 373دادنامه شماره 
  07/12/1379مورخ 

شورای عالی تأمین نامه سازمان تأمین اجتماعی )تصویب 2/149بخشنامه شماره 
 اجتماعی(

تعیین میزان حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی فقط در موارد خاص که نوع  پیام دادنامه:

 کار ایجاب کند، مجاز است.
مورخ  - 9دادنامه شماره 

14/01/1384  
 در آمد سازمان تأمین اجتماعی 149بندهای بخشنامه شماره 

قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد « کلیه»محاسبه و وصول حق بیمه  پیام دادنامه:

 مهیاحکام قانونگذار در خصوص وصول حق ب ریمغاهای عمرانی، شرایط و ضوابط طرح

 است. متفاوت یمانکاریپ یقراردادها

 

مورخ  – 282دادنامه شماره 
31/03/1388  

اداره کل درآمد سازمان تأمین  11/11/1384مورخ 10155دستورالعمل شماره 
 اجتماعی

مورخ  - 375دادنامه شماره 
01/09/1389  

 تهران اجتماعی تأمین سازمان 13/9/84 مورخ 226/م/77 شماره اداری دستور
 بزرگ

مطالبه حق بیمه معوقه، به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد  :375و  282پیام دادنامه

تأمین  داخت، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمانمشمول کسر حق بیمه سال پر

 اجتماعی است.
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مورخ  -227دادنامه شماره  
24/05/1390  

 تأمین سازمان 25/12/1378 مورخ 59765/50130 شماره دستورالعمل یک بند
 اجتماعی

اجرایی قانون نامه تعیین نحوه محاسبه حق بیمه خارج از شرایط مقرر در آیین پیام دادنامه:

حمایت از آزادگان )اسرای آزاد شده( بعد از ورود به کشور، مغایر قانون و خارج از اختیارات 

 سازمان تأمین اجتماعی است.

 

 
 
 

 
 

 

 انتصاب نحوه

 سازمان مدیرعامل

اجتماعی تأمین  

مورخ  – 689دادنامه شماره 
22/10/1387  

بازنشستگی کشوری و خدمات اجتماعی ـ های تأمیناساسنامه جدید سازمان
ـ مورخ ه  37309/ت147448های شماره  نامه درمانی موضوع تصویب

ـ ه 38833/ت147416و  22/8/1387مورخ  37296/ت847427و  22/8/1387
 هیأت وزیران 23/8/1387مورخ 

واگذاری اختیار انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به  پیام دادنامه:

 رئیس شورای سازمان، مغایر حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات است.

مورخ  – 261دادنامه شماره 
09/05/1391 

صورتجلسه بیست و هفتمین جلسه هیأت امنای صندوق تامین اجتماعی و  1بند 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر  25/11/1390-152426ابالغ شماره 

  انتصاب آقای سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی

مورخ  -773دادنامه شماره 
25/10/1391  

ابطال اصالح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره  -1
ابطال ابالغ انتصاب شماره  -2هیأت وزیران  15/5/1391 -هـ42496/ت96692

ن مدیرعامل سازمان تامین آقای سعید مرتضوی به عنوا 14/6/1391 -105134
 اجتماعی

انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین  :773و  261پیام دادنامه

 اجتماعی، مغایر قانون صورت گرفته است.

 
 
 

نقل و انتقال حق 

 بیمه و بازنشستگی
 
 
 

 

مورخ  - 120دادنامه شماره 
24/10/1373  

بین نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و  18/4/69صورت جلسه مشترک مورخ 
 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

وضع ضوابط و مقررات اجرایی مربوط به قانون نقل وانتقال حق بیمه و بازنشستگی  پیام دادنامه:

بر عهده هیأت وزیران است و وضع هر گونه مقرره خاص دیگری، ولو در قالب توافقنامه، مغایر 

 قانون مذکور است.
مورخ  -217دادنامه شماره 

12/10/1377  
 اجتماعیهای سازمان تأمین مستمری 23بخشنامه شماره 

سازمان تأمین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از بازنشستگی بانوان را مصوبه  پیام دادنامه:

منوط به اشتغال آنان در مشاغل مشمول قانون کار به مدت بیست سال  منحصراً االطالق وعلی
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نقل و انتقال حق 

 بیمه و بازنشستگی

 

 است. تمام اعالم داشته است، مغایر قانون
 -349الی  341دادنامه شماره 

  21/09/1378مورخ 
ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا  3نامه تبصره آیین 10ماده 

هـ مورخ  15649/ ت 52373نامه شماره بازنشستگی موضوع تصویب
 هیأت وزیران 11/8/1377

 

قابلیت انتقال حق بیمه یا بازنشستگی از یک صندوق بازنشستگی به صندوق دیگر  پیام دادنامه:

و تأکید مقنن بر لزوم احتساب سابقه خدمت مذکور، مفید قابلیت احتساب آن از کلیه جهات 

 مندرج در قانون تأمین اجتماعی است.
مورخ  - 188دادنامه شماره 

06/06/1379  
 11/8/1377هـ مورخ  15649/ت 52166شماره نامه ماده یک تصویب 2تبصره 

مورخ  12بخشنامه شماره  11ـ ابطال بندهای )الف( و )ج( ماده  2هیأت وزیران 
 سازمان تأمین اجتماعی 20/10/1377

حصر آثار قانونی مترتب بر سوابق خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون نقل و  پیام دادنامه:

نون تعدیل نیروی انسانی به موارد خاص مصرح در بخشنامه انتقال حق بیمه و بازنشستگی و قا

 سازمان تأمین اجتماعی، مغایر قانون است.
  -290الی  283دادنامه شماره 

 12/08/1381مورخ 
شدگان سازمان تأمین اجتماعی و قسمت آخر ماده بیمه امور 12بخشنامه شماره 

 دستگاههای دولتی نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانییک آیین

یک ساله مهلت مصوبه هیأت وزیران و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین  پیام دادنامه:

، خالف قانون و خارج از خدمت دیبازخر نیمستخدم یانتقال کسور بازنشستگ یتقاضابرای 

 حدود اختیارات است.

 

 

 

های تشخیص هیأت

مطالبات تأمین 

 اجتماعی
 
 
 
 

مورخ  - 102دادنامه شماره 
12/09/1373  

مورخ  262سازمان تأمین اجتماعی مصوب جلسه  1373بودجه سال  8تبصره 
 شورای عالی تأمین اجتماعی 16/12/1372

 

مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی مبنی بر اخذ هزینه رسیدگی از کارفرما در  پیام دادنامه:

  رسیدگی به اختالفات مربوط به حق بیمه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
مورخ  - 280دادنامه شماره 

11/07/1378  
 و بند 24/5/1373های تشخیص مطالبات مصوب نامه هیأتآیین 5بند یک ماده 

 درآمد سازمان تأمین اجتماعی 137قسمت )ب( بخشنامه  3-2

های تشخیص مطالبات حق بیمه و همچنین، مقید و تقلیل تعداد اعضای هیأت پیام دادنامه:

های مشمول قانون تأمین مشروط کردن اعتبار قراردادهای غیررسمی در باب نقل و انتقال کارگاه

 اجتماعی، خالف قانون است.
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تشخیص های هیأت

مطالبات تأمین 

 اجتماعی
 

مورخ  - 107دادنامه شماره 
08/03/1379  

های تشخیص مطالبات مصوب آیین نامه هیأت 5ماده  6و  1بندهای 
 شورای عالی تأمین اجتماعی 24/5/1373

های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه جهت تقلیل اعضاء هیأت پیام دادنامه:

قانون  43تبار رأی اکثریت، مغایر ماده تشکیل و رسمیت جلسات و مالک قرار دادن آن برای اع

 تأمین اجتماعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر دعاوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مورخ  - 29دادنامه شماره 
05/03/1365  

 صادره از سازمان تأمین اجتماعی 12/8/1362مورخ  10/3785بخشنامه 

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان  پیام دادنامه:

 نماینده یا وکیل مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت است.
مورخ  - 200دادنامه شماره 

06/09/1369 
 سازمان تأمین اجتماعی 123نامه شماره آیین 5بند 

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که در آن، جرایم دیرکرد و بهره حق بیمه  پیام دادنامه:

 باشد.پرداخت نشده به حساب اصل بدهی محسوب نشده است، خالف موازین شرع و قانون می
مورخ  - 355دادنامه شماره 

05/10/1378 
دفتر امور حقوقی سازمان  22/5/1376مورخ  7100/ ق/ 4518بخشنامه شماره 

 اجتماعیتأمین 

مورخ  -123دادنامه شماره 
29/03/1379  

شدگان مدیرکل امور بیمه 1376.9.24مورخ  5010ـ4.16551بخشنامه شماره 
 اعیسازمان تامین اجتم

مراجع  یقطع یرأ رشیمشعر بر عدم پذ سازمان تأمین اجتماعیبخشنامه  پیام دادنامه:

 .قانون است ریمغاشده، بیمهتولد و سن اشخاص  خیراجع به تار یدادگستر

مورخ  – 268دادنامه شماره 
28/07/1381 

قانون تأمین اجتماعی مصوب  50نامه اجرائی ماده  آیین 93و  92مواد 
25/10/1355 

تأسیس مراجع شبه قضائی به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ماده  پیام دادنامه:

قطعی در این زمینه، مغایر قانون و خارج از حدود قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی  50

 است. اختیارات

مورخ  - 71دادنامه شماره 
03/03/1383 

دستورالعمل سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری 
ریال بابت جریمه مفقود شدن  80000در خصوص دریافت مبلغ  اسالمی ایران
 دفاتر درمانی

دریافت هزینه دفترچه المثنی بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری  پیام دادنامه:

اسالمی ایران بیش از مبلغ تعیین شده توسط مقنن، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات 
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 سایر دعاوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 است.

مورخ  – 463دادنامه شماره 
26/10/1390 

/م 37/02/302/2و 26/1/1380/م/ح مورخ 4/02/302/2های شماره بخشنامه
مدیر عامل سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح  13/9/1385خ مور

 جمهوری اسالمی ایران

عدم تکلیف بخشنامه سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح مشعر بر  پیام دادنامه:

خالف شرع و قانون  ،در استرداد کسورات اضافه دریافتینیروهای مسلح صندوق تأمین اجتماعی 

 است.

مورخ  – 835دادنامه شماره 
09/11/1391  

 نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعیآیین 40ماده 

تعیین مهلت ده روزه برای شخص ثالث جهت انکار وجود اموالی از بدهکار به  پیام دادنامه:

و انکار شخص ثالث ولو در خارج سازمان تأمین اجتماعی در نزد خود، خالف موازین شرع است 

 .ثر استؤم ،ده روزه مذکوراز مهلت 

مورخ  – 26دادنامه شماره 
17/01/1394  

معاونت  14/12/1385 -25/20/5/4141بخشنامه شماره  3شق الف بند 
 بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

اعمال محدودیت از حیث تعداد جهت صدور گواهی ضمانت اقساط تسهیالت  پیام دادنامه:

خارج از حدود اختیارات  فرد بازنشسته و وظیفه بگیر اولبه ازای هر یک از منسوبان درجه  بانکی

 .است

مورخ  – 861دادنامه شماره 
28/10/1395  

اداره کل تأمین اجتماعی خراسان  29/6/1394-39720/94/800نامه شماره 
 (شعبه تربت حیدریه) رضوی

نامه اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی که بدون توجه به وظیفه دولت در  پیام دادنامه:

تأمین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم در خصوص تسهیالت و خدمات به فرزندان شهدا 

 صادر شده، مغایر حکم مقنن است.

مورخ  - 19دادنامه شماره 
21/1/1397 

قانون تامین اجتماعی مصوب  50ده آیین نامه اجرایی ما 91و  90، 33، 17مواد 
25/10/1355 

حق شکایت نداشتن از اقدامات مأمور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات  پیام دادنامه:

 قانون اساسی است.  34بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خالف اصل 
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