
  1تأمین اجتماعیسازمان اساسنامه 
  28/4/1358مورخ مصوب 

  

  )هدف و وظایف(کلیات  :بخش اول

شود  اجتماعى که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده مى سازمان تأمین . 1ماده
تشـکیل شـده   » 1358اجتماعى مصوب  قانون تشکیل سازمان تأمین «و براساس 

است، داراى شخصیت حقوقى و استقالل مالى و ادارى اسـت و امـور آن منحصـراً    
   2.داره خواهد شدطبق مقررات این اساسنامه ا

سازمان براى اجراى وظایف خود، داراى تشکیالت مرکزى و واحدها و شعب . 2ماده
  .ها خواهد بود هایى در تهران و شهرستان و نمایندگى

هاى مالى و معامالتى با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شوراى عالى   نامه آیین. 3ماده
نامه  اجرا خواهد بود و همچنین آییناجتماعى و تصویب هیئت وزیران قابل  تأمین 

اجتماعى و  استخدامى سازمان با پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید شوراى عالى تأمین 
تصویب سازمان امورادارى و استخدامى کشور قابل اجرا خواهد بود، سازمان مکلف 

ه هاى مذکور را تهیه و ب  نامه است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آیین
هـاى مـالى و     نامـه  شورا تقدیم دارد و تا تأیید شورا و تصویب هیئت وزیـران، آیـین  

   3.اجتماعى معتبر خواهد بود معامالتى و استخدامى فعلى صندوق تأمین 
  :دارایى و درآمدهاى سازمان. 4ماده
قانون تشـکیل   10اجتماعى موضوع ماده  کلیه وجوه و دارایى صندوق تأمین  )الف

  .1355رى و بهزیستى مصوب تیرماه وزارت بهدا
اجتماعى و قانون تشـکیل وزارت   هایى که براساس قانون تأمین   کلیه حق بیمه )ب

  .شود اجتماعى دریافت مى بهدارى و بهزیستى و قانون تشکیل سازمان تأمین 
  .درآمدهاى حاصل از به کارانداختن وجوه و ذخایر و اموال سازمان )ج
  .اجتماعى ت و جزاهاى نقدى موضوع قانون تأمین وجوه حاصل از خسارا )د
  .ها و هدایا کمک ) ه

  :وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از. 5ماده
آورى و تمرکز کلیه وجوه موضوع حـق بیمـه مشـمولین قـانون تـأمین       جمع )الف

بردارى از وجوه و  و بهره گذارى اجتماعى و سایر وجوه و درآمدهاى حاصل از سرمایه 
  .ر و اموال سازمانذخای

                                                
.باشد مالك عمل می 20/4/89در حال حاضر اساسنامه مصوب مورخ   .1
.استیافتهتغییر1358بهمادهایندرمندرج1354تاریخ14/7/58مورختصویبنامهموجببه  .2
مصـوب معـامالتى نامـه  آیـین ضـمیمه و26/6/47مصـوب سـازمان مـالى امـور نامـه  آیین: نک  .3

مصوباتموجببهآندرآمدهعملبهاصالحاتواجتماعىتأمینعالىشوراى 27/6/1347مورخ
3مـاده موضـوع  25/2/76 ،21/2/75 ؛49مـاده الحـاق  -  26/4/73 ،27/12/71 ،5/11/62مـورخ 

عمـومى نهادهـاى ومؤسسـات جـارى اعتبـارات بـه مربوطمعامالتىومالىنامه آیین اساسنامه؛
به28/12/1386تاریخدراجتماعىتأمینسازماناستخدامىنامه آیین؛ 30/4/80 مصوبغیردولتى

 )جمهور رئیسانسانى سرمایهوتمدیریتوسعهمعاونت( کشورریزى برنامه ومدیریتسازمانتصویب
.رسیده است



  .اجتماعى انجام تعهدات موضوع قانون تأمین  )ب
  .بردارى از وجوه ذخایر سازمان گذارى و بهره سرمایه )ج

  ارکان سازمان :بخش دوم

  :ارکان سازمان عبارتند از. 6ماده
  .شود شوراى عالى سازمان تأمین اجتماعى که در این اساسنامه شورا نامیده مى )الف
  ههیئت مدیر) ب
  عامل مدیر) ج
  هیئت نظارت) د

  :اعضاى شوراى عالى عبارتند از. 7ماده
   1:شش نفر نمایندگان دولت به شرح زیر) الف

  .وزیر رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست شورا را برعهده خواهد داشت .1
  .وزیر کار و تأمین اجتماعى یا معاون او .2
هور یـا معـاون او و یـا نماینـده     ریزى و نظارت راهبردى رئیس جم معاون برنامه .3

  .االختیار معاون تام
  .وزیر امور اقتصاد و دارایى و یا معاون او و یا نماینده تام االختیار وزیر .4
  .وزیر تعاون .5
  .االختیار وزیر وزیر صنایع و معادن و یا معاون او و یا نماینده تام .6
  
  
   2:پنج نفر نمایندگان کارفرمایان به شرح زیر) ب
ـ صـنعتى بـه انتخـاب کـانون عـالى            ـ سه نفر کارفرمـاى واحـدهاى تولیـدى 

هاى صنفى کارفرمایان در صورت تشکیل و در غیر این صورت بـه انتخـاب    انجمن

                                                
تشـکیل و21/2/1383مصـوب اجتمـاعى تأمینورفاهجامعنظامساختارنظامقانونموجببه  .1

ودرمانبهداشتوزیرجایگزین1بنددراجتماعىتأمینورفاهوزیراجتماعى،تأمینو رفاهوزارت
صنایعوزارتوشدندادغام73سالدرسنگینصنایعوصنایعوزارتاست، شدهپزشکىآموزش
وصنایعوزارتتشکیلومعدنوصنعتامورتمرکزقانونموجب بهنیزصنایعوزارت.شدتشکیل
اینبه .گردیدتشکیلمعادنوصنایعوزارتوشدهادغام معادنوزارتبا6/10/79مصوبمعادن
ومعـادن وزیـر سنگین،صنایعوزیریرصنایع،وز«جایگزین»معادنوصنایعوزیر«عبارتترتیب
مصوبهموجببهیابد، مىنفرتقلیل6بهدولتنمایندگاننفر8ازعالىشوراىاعضاىوشده»فلزات

اسـت، رسـیده جمهورى رئیسییدأتبه24/4/1386تاریخدرکهادارىعالىشوراى16/4/1386
شده»ریزى وبرنامهمدیریتسازمان« جایگزینرجمهو رئیسراهبردىنظارتوریزى برنامهمعاونت
  .است شده الحاق وزیران هیئت 3/5/1371 مصوبه موجب به تعاون وزیر است،

ـاده 2تبصرهو131ماده3تبصرهبموجبوزیران،هیئت7/11/1365مورخ9842تصویبنامهبهنک  .1  م
نمایندگانکارفرمایى،وکارگرىاىه تشکلتشکیلعدمصورتدر1369ماهآبانمصوبکارقانون 136

داشت میمقرراصالحازقبلمتنشوند؛ مىانتخاباموراجتماعىوکاروزیرتوسطوکارفرمایانکارگران
کنفدراسیونکهماداموکارفرمایىکنفدراسیونانتخاببهصنعتىوتولیدىواحدهاى کارفرماى نفر یک«

درخصوصوزیران،هیئت16/9/1365مصوبه معادنوصنایعوزیرانتخاببه استنشدهتشکیلمذکور
کنفدراسیونکهمادام«دارد میمقرراجتماعى،تأمینسازماناساسنامه)7( مادهببند اولجزءاصالحیه

بـه نفـر 3فلزاتومعادنوسنگینصنایعصنایع،ى،ها وزارتخانهازطرفاستنشدهتشکیلکارفرمایى
 9842 شماره نامه تصویب موجب به کارفرما نمایندگان تعداد .»بود خواهندشوراعضومربوطهوزراءانتخاب
.است یافته افزایش نفر 3 به نفر یک از 7/11/1365 مورخ



  .وزیر کار و امور اجتماعى
هاى  دو نفر کارفرماى واحدهاى صنفى و بازرگانى به انتخاب کانون عالى انجمن  ـ

و در غیر این صورت توسط وزیر کـار و امـور    صنفى کارفرمایان در صورت تشکیل
  اجتماعى

  :شدگان به شرح زیر سه نفر نمایندگان بیمه )ج
شدگان واحدهاى تولیدى صنعتى حسب مورد به انتخاب  یک نفر نماینده بیمه  ـ

هاى صنفى کارگران یا مجمع  کانون عالى شوراهاى اسالمى کار، کانون عالى انجمن
   1.نمایندگان کارگران

شـدگان واحـدهاى ادارى دولتـى بـه انتخـاب اتحادیـه        ک نفر نماینده بیمهی  ـ
کارمندان دولت و مادام که اتحادیه مذکور تشکیل نشده است به انتخاب وزیر رفاه و 

  .تأمین اجتماعى
شدگان واحدهاى صـنفى و بازرگـانى حسـب مـورد بـه       یک نفر نماینده بیمه  ـ

هاى صنفى کارگران و  کانون عالى انجمنانتخاب کانون عالى شوراهاى اسالمى کار، 
  .یا مجمع نمایندگان کارگران

شوند و تجدید انتخاب  اعضاى انتخابى شورا براى مدت سه سال انتخاب مى. 8ماده
  .آنها بالمانع است

چنانچه هر یک از اعضاى گروه بیمه شده و کارفرماى شورا فوت یا استعفا ـ 1تبصره 
بدون عذر موجه غیبت نمایـد، جانشـین او بـراى     کند یا بیش از سه جلسه متوالى

بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد، تشخیص عذر موجه بـا  
  .رئیس شورا خواهد بود

  .شود تصمیمات شورا با اکثریت آرا اتخاذ مىـ 2تبصره 
  :وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است. 9ماده

اجتماعى یا سـایر   که طبق مقررات قانون تأمین  هاى اجرایى  نامه تصویب آیین  ـ
  .قوانین به آن محول شده است

اجتمـاعى بـه پیشـنهاد     مشى و سیاست کلى تأمین  اتخاذ تصمیم درباره خط  ـ
  .هیئت مدیره سازمان

  .تصویب تشکیالت کلى سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان  ـ
  .تصویب آن رسیدگى به بودجه و گزارش مالى و ترازنامه و  ـ
تعیین حقوق و مزایاى مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره با تأیید شوراى حقوق   ـ

  .الزحمه اعضاى هیئت نظارت و دستمزد و حق حضور اعضاى انتخابى شورا و حق
و بـه کارانـداختن    گذارى تصویب پیشنهادات هیئت مدیره درخصوص سرمایه  ـ

  .وجوه ذخایر سازمان
  .ال غیرمنقول سازمانتصویب خرید و فروش امو  ـ
بررسى و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردى که بنـا بـه پیشـنهاد هیئـت       ـ

  .گردد مدیره سازمان در شورا مطرح مى

                                                
تأسیسقانون20ماده2تبصرهموجببه1369مصوبکارقانون136مادهموجببهاصالحى  .2

.9/3/1364سنگینصنایع وزارت



توانـد   اجتماعى مـى  شورا براى بررسى و اظهارنظر درخصوص مسایل تأمین  .تبصره
هـاى    هاى تخصصى داشته باشد، ترتیـب تشـکیل جلسـات شـورا و کمیتـه       کمیته

  .رسد اى خواهد بود که به تصویب شورا می نامه خصصى آن طبق آیینت
  هیئت مدیره

  :نفر به شرح زیر است 3اعضاى هیئت مدیره مرکب از . 10ماده
باشد از بین افرادى کـه در   رئیس هیئت مدیره که سمت مدیرعامل را دارا مى  ـ

اد وزیـر رفـاه و   اجتماعى داراى بصیرت و سوابق ممتد باشد و با پیشنه امور تأمین 
  .شود شود منصوب مى تأمین اجتماعى و تصویب هیئت وزیران تعیین مى

دونفر عضو اصلى هیئت مدیره با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعى و تصویب   ـ
   1.شوند هیئت وزیران تعیین مى

البدل هیئت مدیره که از بین اعضاى عالى رتبه سازمان بـه   یک نفر عضو علی  ـ
  .کور در مورد اعضاى اصلى، تعیین خواهد شدترتیب مذ

اعضاى هیئت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقـات در   .تبصره
  .اختیار سازمان باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از سازمان قبول نکنند

مدت مأموریت مدیرعامل و اعضاى هیئت مدیره سه سال اسـت و تجدیـد   . 11ماده
باشد، در مورد فوت یا استعفا هر یک از آنهـا جانشـین آنهـا     ب آنها بالمانع مىانتخا

براى بقیه مدت به ترتیب مذکور تعیین خواهد شد، اعضاى هیئت مـدیره پـس از   
اتمام مدت مأموریت خود، تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامـه  

   2.خواهند داد
   3:مدیره به شرح زیر استوظایف و اختیارات هیئت . 12ماده

  .اجتماعى به شورا هاى اجرایى تأمین   پیشنهاد سیاست کلى و خط مشى و برنامه  ـ
اجتماعى و این اساسنامه جهت  هاى اجرایى موضوع قانون تأمین   نامه تأیید آیین  ـ

  .پیشنهاد به مراجع مربوط
  .تصویب شوراتأیید برنامه و بودجه و گزارش مالى و ترازنامه سازمان جهت   ـ
  .پیشنهاد تشکیالت سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصویب شورا  ـ
گذارى از محل وجوه و ذخایر سـازمان و   بردارى و سرمایه بررسى در مورد بهره  ـ

  .تهیه پیشنهاد الزم جهت طرح و تصویب در شورا
  .تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود. 13ماده
باشد عالیترین  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل که مسوول اداره امور سازمان مى. 14ماده

  .مرجع اجرایى سازمان بوده و بر کلیه تشکیالت و کارکنان سازمان ریاست دارد
  :وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است
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.استشدهتفویضاجتماعىتأمینورفاهوزیربه ماده
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.است شده
مـورخ مصـوبه درنیـز شـده؛ اصـالح ،12مـاده یـران، وزهیئـت 11/6/1375مصـوبه موجببه  .3

وبهداشـت وزارت27/3/1375مـورخ 2828شـماره پیشـنهاد  بهبناوزیرانهیئت13/4/1380
 عبـارت ــ 1379مصـوبه سـوم توسـعه برنامه قانون)6(مادهاستنادبهومدیریتسازمانتأییدیه

.است شدهحذفماده این در »استریالمیلیون پنجازبیشآنمبلغکهمعامالتىکلیهتصویب«



  .اجراى مصوبات شورا و هیئت مدیره  ـ
رش مالى و ترازنامه سازمان و پیشـنهاد آن  تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزا  ـ

  .به هیئت مدیره
پیشنهاد تشکیالت سازمان به هیئت مدیره جهت تأیید و تقدیم آن بـه شـورا     ـ

  .جهت تصویب
پیشنهاد خط مشى عملیاتى اعم از استخدامى، مـالى، معـامالتى و غیـره بـه       ـ

  .هیئت مدیره جهت تصویب
  .و مقررات و اختیارات مصوب اداره امور سازمان در حدود خط مشى  ـ
مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقى یا حقوقى و کلیه مراجع قانونى نماینـده    ـ

تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله وکال یا نمایندگانى که  باشد و مى سازمان مى
   1.کند اعمال نماید تعیین مى

خود را به هیئتـى یـا بـه    تواند قسمتى از اختیارات و وظایف  مدیرعامل مى. 15ماده
   2.هریک از اعضاى هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان تفویض نماید

  هیئت نظارت

  :اعضاى هیئت نظارت مرکب از سه نفر به شرح زیر است. 16ماده
  .یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر دارایى و اموراقتصادى .1
هاى صنفى کارفرمایى و  انون عالى انجمنیک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب ک .2

تا زمانى که کانون مذکور تشکیل نشده است، یک نفر از بین کارفرمایان به انتخاب 
   3.وزیر کار و امور اجتماعى

شدگان از بین اعضاء شوراهاى اسالمى کار به انتخاب وزیـر   یک نفر نماینده بیمه .3
   4.کار و امور اجتماعى

  :یارات هیئت نظارت به شرح زیر استوظایف و اخت. 17ماده
اجتمـاعى و تطبیـق    نظارت بر حسن اجراى این اساسـنامه و قـانون تـأمین      ـ

  .عملیات سازمان با مقررات قانونى
  .اظهارنظر در مورد ترازنامه تنظیمى سازمان، قبل از طرح در شوراى عالى  ـ
اجتمـاعى و   ن انجام وظایف دیگرى که به موجب این اساسنامه یا قانون تـأمی   ـ
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»ریالمیلیونپنجمبلغتامعامالتانجامتصویب« عبارتاساسنامه 14 مادهدر 1379 سالمصوب
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.»نمایدتفویضخودمسؤولیتبهسازمانکارکنانازیکهریامدیره

.همان  .2
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انتخاببهشدگان بیمهنمایندهنفریک«ازاستعبارتقدیممتن .استشدهاصالح 14/5/1633
بـین ازنفـر یـک اسـت، نشـده تشـکیل مذکورکنفدراسیونکهتازمانىوکارگرىکنفدراسیون

.»بهزیستىوبهدارىوزیرانتخاببهشدگان بیمه



  .مقررات دیگر در صالحیت هیئت نظارت است
هیئت نظارت حق مداخله در امور سازمان را نـدارد و در اجـراى وظـایف    ـ 1تبصره 

خود براى گرفتن اطالعات الزم و رسیدگى به دفاتر و مدارك بایـد بـه مـدیرعامل    
رد نیـاز  مراجعه نماید و مدیرعامل موظف است هرگونه مدارك یا توضیحاتى که مو

  .باشد، در اختیار هیئت نظارت بگذارد
چنانچه هیئت نظارت در اداره امور سازمان عملى خالف قانون و مقررات ـ 2تبصره 

  .مشاهده نماید مراتب را به اطالع مدیرعامل خواهد رساند
شود و تجدید انتخاب اعضاى  هیئت نظارت براى مدت سه سال انتخاب مى. 18ماده

موارد فوت یا استعفا هریک جانشین وى براى بقیه مدت به نحو  آن بالمانع است در
  .تعیین خواهد شد 16مذکور در ماده 

اى  نامـه  امور داخلى هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن، طبـق آیـین  . 19ماده
   1.رسد خواهد بود که به تصویب هیئت مذکور می

  امور مالى :بخش سوم

دي ماه هر سال بودجه کل سازمان را براى هیئت مدیره مکلف است تا اول . 20ماده
شورا مکلف اسـت حـداکثر تـا پـانزدهم      .سال بعد تنظیم و به شورا پیشنهاد نماید

  .اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابالغ نماید
ترازنامه ساالنه و گزارش مالى و صورت دارایى و بدهى سازمان باید حداکثر ـ 1تبصره 

ریورماه سال بعد توسط مدیرعامل جهت رسیدگى بـه هیئـت مـدیره و    لغایت شه
هیئت نظارت ارسال گردد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت سى روز 
از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت در مورد ترازنامـه و گـزارش صـورت مـذکور     

  .دترازنامه را به انضمام یک نسخه از نظرات هیئت نظارت به شورا تقدیم دار
اى از نظرات خـود را در مـورد ترازنامـه     هیئت نظارت مکلف است نسخهـ 2تبصره 

روز  60ساالنه و گزارش مالى و صورت دارایى و بدهى سازمان حداکثر ظرف مدت 
  .از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم کند

مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهاى حاصـل از خسـارات و   . 21ماده
ها و سـود اوراق بهـادار و درآمـد حاصـل از فـروش یـا         زیان دیرکرد و بهره سپرده

گذارى از وجوه و اموال سازمان کـالً بـه حسـاب     بردارى یا سرمایه واگذارى یا بهره
  .ذخایر سازمان منظور خواهد شد

ها و مقررات فعلى   نامه هاى موضوع این اساسنامه، آیین  نامه تا تصویب آیین. 22ماده
   .معتبر خواهد بود
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