
بسهامي پوجم  80دطتٍرالعمل اجسای  ی بور واو مادى 
وگی  تٍطعي التؽادی، اجتماعی وفًس



 :   80بور واو مادى 

 کي کارگاًٌای  ی کارفسمایان طٌم بیمي حق از بذعی تامین یاو پلکاهی تذفیف اعمال
 کار هیسوی بکارگیسی  جٌت در اجتماعی امٍر و کار وزارت واحرًای معسفی و تاییر با

هکي غسط بي همایور می مبادرت جریر
 
ن از لبل طال در یا و بٍدى تاطیص تازى واحر ا

 
 ا

  .باغر هراغتي کار هیسوی کاًظ

ئین هامي
 
  :ًرف از تؽٍیب ا

 ایجاد اغتغال پایرار•

فسیوی •
 
 تٍطعي کارا

 کاًظ عرم تعادل موطكي ای •
 تٍطعي معاغل هٍ •
 تامین بذعی از حق بیمي طٌم کارفسما •



94/12/29لغایت       90/1/1از :   دورى اجسا 

یین هامي
 
:متٍلی اهجام واجسای ا

   (ًای  ی کي ؼادر می همایور بٍطیلي معسفی هامي) واحرًای وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی•

ادارات کل و غعب تامین اجتماعی •



تعاریفبذظ اول 



 .ا.ت.ق 2م  4بور و   .ک.ق 3مادى کارفسمایان حكیكی وحكٍلی طبق تعسیف 

 مریسان .کور می کار الضعی حق یافت در مكابل در او حضاب بي و دردٍاطت بي کارگس کي حكٍلی یا حكیكی اطت غذؽی کارفسما 
 تعٌراتی مضئٍل کارفسما و غٍهر می محضٍب  کارفسما همایورى ًضتور کارگاى ادارى دار عٌرى کي کضاهی کلیي عمٍم طٍر  بي ومضئٍالن

.... گیسهر می عٌرى بي کارگس لبال در مزکٍر  همایورگان کي اطت

 :لاهٍن کار  3تعسیف کارفسما طبق مادى 

 :لاهٍن تامین اجتماعی  2مادى  4تعسیف کارفسما طبق بور 

 مضئٍل یا مریس بعوٍان کي کضاهی کلیي .کور می کار او حضاب بي یا دطتٍر  بي غرى بیمي کي اطت حكٍلی و حكیكی غذػ کارفسما
.  ...غٍد می محضٍب کارفسما همایورى ًضتور کارگاى ادارى دار عٌرى

  :کارفسما



 :کارگاى 

ٍع دایس تعاوهیو دؽٍؼی کارگاًٌای   یا و اجتماعی تامین لاهٍن 2 مادى 3 بور و کار لاهٍن 4 مادى مٍض
  .باغور می رطمی مساجع از فعالیت مجٍز  دارای کارگاًٌای

 :لاهٍن کار  4تعسیف کارگاى طبق مادى 

هجا در او همایورى یا کارفسما دردٍاطت بي کارگس کي اطت محلی کارگاى
 
: لبیل از کور می کار ا

    ... عمٍمی اماکن تٍلیری، ،تجاری  درماتی، مضافسبسی، تسابسی، طادتماهی، معرهی، کعاورزی، ؼوعتی، مٍطضات

 :لاهٍن تامین اجتماعی  2مادى  3تعسیف کارگاى طبق بور 

هجا کار می کور
 
 . محلی اطت کي بیمي غرى  بي دطتٍر کارفسما یا همایورى او در ا



 :هیسوی کار جریر 

جٍیورى کار ثبت هام کسدى درمٍطضات غغلی وکاریابی بعوٍان   -2
  .باغر

فسدی اطت کي 

فالر غغل  -1

 :هک تي

 ؼٍرت در باغور می غاغل هیش ًوٍز  و بٍدى غاغل کارگاى در لبال کي افسادی کي غٍد می معذػ " جریر " کلمي از 
  .غٍهر محضٍب جریر کارگس بعوٍان تٍاهور همی کارگاى غذؽیت تغییس یا کارفسما تغییس



 دوم بذظ
هحٍى معسفی هیسوی کار جریر بي 

 کارگاًٌای معمٍل 



بي ًمساى اعالم  1مساجعي کارفسما بي ادارات تعاون ، کار و رفاى اجتماعی  و ارائي مرارک و تکمیل فسم غمارى  -1
 عواوین غغلی مٍرد هیاز

 تٍطط همایورگان تام االدتیار ادارات تعاون، کار و رفاى اجتماعی و همایورگان طازمان  1بسرطی فسم غمارى  -2

:مساحل معسفی هیسوی کار جریر

ًمکاران همایورگان طازمان در ادارات کل تعیین و بي ادارات تعاون، کار و رفاى اجتماعی معسفی می غٍهر کي می تٍاهور از 

مر و ًم  مجسب غعبي
 
در اطتان باغوررییص و کارغواس ارغر درا



 : تٍطط همایورگان طازمان   1با بسرطی فسم غمارى  -3

جهت معرفی نیروی کار به کاریابی طی 

.  اعالم می شود 2فرم شماره 

.  طی نامه ای به کارفرما اعالم می شود      

 در صورت تایید موضوع

 در صورت عدم تایید درخواست

بي ادارى تعاون، کار  3جٍیورگاهی کي لبال ثبت هام همٍدى اهر طی فسم غمارى 2کاریابی با تٍجي بي فسم غمارى  -4
 .ورفاى اجتماعی الرام می کور

ادارى تعاون، کار و رفاى اجتماعی هضبت بي معسفی کارفسمای مزکٍر بي ًمساى هیسوی جریر معسفی غرى بي  -5
 . الرام می همایر 4و  3غعب تامین اجتماعی طی فسم ًای غمارى 



 طٍم بذظ

نحٌه اقدامات تٌسط 
 شعبو



کارگاى دایس
90/1/1لبل از 

حكیكی

حكٍلی

 لیضت ارطال همٍدى

لیضت ارطال هومٍدى

موررج در لیضت ًای حق بیمي یک طال بیعتسین هفسات مالک 

دس لبل از دردٍاطت
 
ا

جٌت بسرطی تعراد کارگسان غاغل مبوای تعیین بازرطی تحكیكی 
هیسوی مٍجٍد

بازرطی دارد
 (هفس 50زیس )

بازرطی هرارد
 (هفس 50باالی )

 بازرطی دارد

 بازرطی هرارد

بیعتسین بیمي غرى در بازرطی ًای
ظسف یکضال لبل از دردٍاطت 

 لیضت ارطال همٍدى

لیضت ارطال هومٍدى

 بازرطی دارد

 بازرطی هرارد

 بازرطی دارد

 بازرطی هرارد

بازرطی از دفاتس لاهٍهی جٌت تعیین 
هفسات مٍجٍد یک طال لبل از دردٍاطت 

موررج در لیضت ًای حق بیمي یک طال بیعتسین هفسات مالک 

دس لبل از دردٍاطت
 
ا



هفس 50حكیكی و کمتس از 

هفس 50حكٍلی و بیعتس از 

 بازرطی تحكیكی دو هفسى جٌت بسرطی  
بیعتسین هفسات لیضت یا بازرطی  

 بازرطی تحكیكی از دفاتس لاهٍهی جٌت بسرطی 
بیعتسین هفسات لیضت یا بازرطی  

کارگاى دایس
 بعر از 
90/1/1 

در بازى زماهی ) 
طي ماى از 

غسوع فعالیت 
(اؼلی وعملی 



شرًع فعالیت 

اصلی ًعملی 

انٌاع کارگاه ىا

(  جهت عرضه به بازار)خروج محصىل از خط تىلیذ  صنعتی

کشاًرزی

معدنی

خدماتی

تجاری

 آمٌزشگاىيا

 ً مدارس

آغاز فصل کاشت و داشت و برداشت 

استخراج مىاد معذنی سطح االرض و تحت االرضی 

آغاز فعالیت خذماتی 

آغاز فعالیت تجاری 

آمىزانآغاز ثبت نام دانش 



 کلیي بازرطی ًای تعیین ظسفیت دوهفسى اطت   -1

 هفسات پیظ بیوی غرى جٌت اهجام فعالیت موررج در جٍاز  بسرطی جٍاز تاطیص و -2

 غواطای  ی چور غیفتي بٍدن کارگاى و بازرطی از کلیي غیفت ًا  -3

 هٍغتي بٍدن دفاتس لاهٍهی در زمان اهجام بازرطی جٌت تعیین ظسفیت ضسوری اطت  -4

 . روز از زمان ارجاع هامي از ادارى کل می باغر 20حراک ثس مرت زمان بازرطی  -5

:چند نکتو ضرًری



 80مٍارد الزم السعایي در هٍغتن گشارغات مسبٍط بي مادى 
 (   91/5/7مٍرخ  14164باتٍجي بي دطتٍر اداری )  

 کارگاى ًای  ی کي بي فعالیت عملی هسطیرى باغور:

بازدیر غر ( بسای اغذاص  حكٍلی ) بسهامي پوجم تٍطعي از کلیي غیفتٌای کاری ًمچوین دفاتس لاهٍهی  80با تٍجي بي دطتٍر العمل اجسای  ی مادى 
غاز هعرى اطتفعالیت عملی و اؼلی کارگاى 

 
 .  ًوٍز ا

فعالیت  .بازدیر غر (بسای اغذاص حكٍلی)بسهامي پوجم تٍطعي از کلیي غیفتٌای کاری ًمچوین دفاتس لاهٍهی 80باتٍجي بي دطتٍر العمل اجسای  ی مادى 
غاز غرى اطت.........از تاریخ عملی واؼلی کارگاى 

 
 .  ا

 (  بسای اغذاص حكٍلی ) رویت دفاتس لاهٍهی + ؼٍرتبسداری از غاغلین در کلیي غیفتٌا   -1

 :در متن زیس در لضمت تٍضیحات ضسوری   -2

کارگاى ًای  ی کي بي فعالیت عملی رطیرى باغور : 

پص از بسرطی رابطي حكٍق بگیسی و ؼحت اغتغال بکار



 : مٍارد عرم غمٍل 

 .  غرفسد یا افساد معسفی غرى لبل از معسفی در ًمان کارگاى یا بي ًوگام معسفی دردیگس کارگاًٌا ی معمٍل بطٍر ًمشمان اغتغال بکار داغتي با -1

 اضافي هعرن افساد هضبت بي هیسوی کار مٍجٍد  -2

 (پیماهکاران. )واگزار گسدد. ا. ت . ق  38اهجام کار بطٍر مكاطعي بي اغذاص حكیكی یا حكٍلی در اجسای مادى  -3

 .  اطتفادى کسدى اهر 103. 49طال ار معافیت مادى  5کارگاًٌای  ی کي بي مرت  -4

 : اگس محسزغٍد کي هیسوی کار معسفی غرى  -5

دارج از طسیق ادارى تعاون ویا مساکش کاریابی لبال درکارگاى اغتغال بکار داغتي    -الف 

(  لابل پیگسی لاهٍهی اطت: تبؽسى ) درکارگاى اغتغال بکار هرارد   -ب

ٍع غذؽیت کارفسما -ج  کارگاى جٌت اطتفادى از مشایا هضبت بي تغییس ه
 الرام همٍدى و هیسوی کار لبلی را معسفی همٍدى ( بي حكیكی یا حكٍلی) 

 کارفسمایان دارجی  -6

 اطتفادى ازکارگسان مجاز دارجی  -7

ٍع مادى )کارگاى ًای داهٍادگی  -8  .فسزهر -والرین -ًمضس :.( ک.ق 188مٍض



 طال 
بٌسى موری

 

میشان تذفیف در حق بیمي 

کارفسماطٌم 

 

میشان حق بیمي پسدادتی تٍطط 

دولت

 

میشان حق بیمي پسدادت 

کارفسماتٍطط 

%2%18%90اول 

%4%16%80دوم 

%6%14%70طٍم 

%8%12%60چٌارم 

%10%10%50پوجم 


