
  

  

   اصالح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

  11/5/1391مصوب 

  

بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه   11/5/1391هیئت وزیران در جلسه مورخ 
قـانون  )  17(و تامین اجتماعی و به استناد ماده اجتماعی و تایید شوراي عالی رفاه 

  :تصویب نمود -   1383مصوب  - ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 
ـ 42496ت/97863 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره ه

  .به شرح زیر اصالح می شود 3/5/1389مورخ 
  :به شرح زیر اصالح می شود ) 1(ماده  - الف 

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري و     )  113(به موجب قانون اصالح مـاده   .1ماده 
صـندوق تـامین    -  1388مصـوب   - چگونگی مدیریت سـازمان تـامین اجتمـاعی    

  .اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام می یابد
  :اضافه می شود)  7(متن زیر به ابتداي ماده  - ب 

وه بر سازمان تـامین اجتمـاعی در حکـم هیئـت     هیئت امناي سازمان عال .7ماده  
امناي کلیه صندوق ها از جمله صـندوق بازنشسـتگی کشـوري و صـندوق بیمـه      

  .روستاییان و عشایر خواهد بود
  :شود تلقی و تبصره هاي ذیل به آن الحاق می)  1(به عنوان تبصره )  14(تبصره ماده  - ج 

  :رح زیر استشرایط انتصاب مدیر عامل سازمان به ش .1تبصره 
  داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد - 1
داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادي یـا مـالی یـا      - 2

  حسابداري یا انفورماتیک و گروه پزشکی
  : منظور از امور مدیریتی شامل موارد زیر خواهد بود .3تبصره  

و مشاورین و مدیران کل و همتراز آنها در مدیریت دولتی شامل وزراء، معاونین  - 1
  دستگاههاي اجرایی

مدیریت بازرگانی و صـنعتی شـامل اعضـاي هیئـت مـدیره و مـدیران عامـل          - 2
هاي دولتی و شرکت هاي فعـال در حـوزه بازرگـانی و صـنعتی و تجـارت       شرکت

  پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس 
ین و مدیران ستادي قوه قضاییه و روساي مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاون  - 3

کل دادگستري ها و دادستان هاي مراکز استان و معـاونین حقـوقی دسـتگاههاي    
  اجرایی در سطح معاونین وزیر

سایر مدیریت ها از جمله روساي دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز آموزش عالی  - 4
  نسانی رییس جمهور حسب مورد پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ا

با معاونت  ) 3(و )  2(احراز شرایط مدیر عامل منتخب موضوع تبصره هاي  .4تبصره 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شوراي عـالی  

  .رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود


