
 
 

 

 »بسمه تعالی« 

 « هتفاهم نام»

 

ارکم وکال،کسرشییسسیسن  اعضیسی   نه   اینااه  پوشی  گسیتر تعاام و  هسی کالن سیسماسن انی  نردر اجرای سیاسسی 

 اسنان اان تفسهم یساه ف ،  قسیون تساان اجتاسع   ایدی آیسن ام امااسیو نهره  قوه قضسئاه  اشسوران خسیوادهرسا  و 

 کسرشییسسیسن رسیا    ارکم وکال، سیسرری ادار عسا  و اصیفف   اجتاسع  نه یاسایدگ  جیسب آقسی  سیسماسن تساان 

ایعقد   نه شییرذ لا  جهرا  رئاس ارکمعل  نهسدرینه یاسایدگ  جیسب آقسی   قوه قضییسئاه  و اشییسوران خسیواده 

 گردد:ا 

اشییسوران و کلاه افرادی که ام   کسرشیییسسییسن،شییسا  وکال، ارکم دسییته ام اعضییسی آن  یساهاشییاونان اان تفسهم -1

 اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییرکییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییم

 اجومضییان اشییتبس  نه کسر، دارای    نوده وفسقد رانفه امدنگاری نسشیییدکه  اید ا پروایه فعسنا  دراسف  یاوده 

 ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییعیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییینیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر 

سییسار کسرکیسن که رانفه اسییتخداا  و   یدارید.و تح  پوشیی  اقررا  حاسات  خسصیی  قرار ارکم اسدشییده  ام   

 نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییگیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییری ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییمد

  قسیون تساان اجتاسع  نوده و 4اسده )«  انف   »  اشییاو  نید  ،دارید )دفستر اعضییسی ارکم هسی لارنف نس کسرگسه 

ارسییس  ناسیی  و   قسیون تساان اجتاسع  یسیین  نه 39  و )36 ، )28اکلفید افسنق اواد )ارنوفه کسرفراساسن 

 پیییییییییییییییییییرداخییییییییییییییییییی  حیییییییییییییییییییق نیییییییییییییییییییایییییییییییییییییییایییییییییییییییییییه 

 آیسن اقدام یاساید.  

 اجتاییسع  در واحییدهییسی اجراا  سییییییسماییسن تییساان یییساییهدر تییسراث تنیی  اعرف سییییین اتقییسضییییی   -2

 نسشد. سس  تاسم ا  50حداکتر  

نااه قسن  قنو  یمد سیسماسن تساان اجتاسع  نسشیید،   دارای سیسنقه پرداخ  حق درصیورتاکه اتقسضیاسن ارنوفه -3

سییس   اتقسضیی  50) نااه قنل  جه  ورود نه دااره شییاو  نه سییقف سییی  اجسم  حق سییسنقه پرداخ  اد  اعسد 

 شوید. لارفته ا پ گردد و در صور  احرام شرااف، نعیوان اشاو  اضسفه ا 

 عدم احرام شییرااف  افراد ام رداف اشییاونان ارنوفه نه دنا اسییئونا  شیییسسییسا ، اعرف  و اس اعالم خرو   -4

 نسشد. نعهده ارکم ا  ،عضوا  و ...

 ارکم نس ناسیییی  واحد و پرداخ  اتارکم حق نااه و اس توسییییف توسییییف   اسه هر،  شییییده   تعاان نااه   حق   انلغ -5

کسرنری که واحد اجراا  نه   حسیییییسب  حداکتر تس آخران روم اسه نعید نر اسیییییسس  اک  ام دو رو  )شیییییده  ناایه 

سیییسماسن تساان اجتاسع  نه حسیییسب   ام فراق درگسه انکترویاک   ،تخصیییاو خواهد دادو اس ارکم اتقسضییی   

ظرف اک هفته توسییف آن  و سییسمکسر و پرداخ  حق نااه  یحوه ارائه ناسیی     گردد.اتارکم سییسماسن وارام ا 

 گردد.یهسا  ا فرفان 

اکاسه نا  ام اان اهل    ،در اوارد استتیسء نرای افرادی که نیس نه تشخاو ارکم علر اوجه در پرداخ   :تنصره

نه اان اهل  اضیییسفه توسیییف ارکم ضیییرور  داشیییته نسشییید، اکاسه الکور فنق فهرسییی  اعالا  افراد الکور 

 گردد.ا 



 
 

 

 .نسشد یساه فرد در واحد اجراا  لارنف ا  تسراث تن  اعرف پردامی هر اک ام اشاونان ام  شروع نااه -6 

نس نحسظ شییییرااف اجتاسع    ایظور تن  در واحدهسی اجراا  سییییسماسن تساانیساه افراد نهاعتنسر اعرف  تنصییییره:

در اد  نعد  نااه اسه او  تس آخران روم اسه    نسشیید که رمم اسیی  حقا  «5اسییتتیسا  الکور در تنصییره نید »

 مایسی  نیسمه در فرد ناایه  حق  پرداخی  عیدم صیییییور  در  اسییییی  گردد. نیداه  پرداخی  ییسایه ارنوفیهاعتنیسر اعرف 

  صدور  نه  نساس  یسن ا  اقرر  احرام شرااف اتقسض  و  اجدد  تقسضسی صور  اسهییییه ، در اییییلکور)دوره سییییه

 گردد.  یساه جداد اقداماعرف 

 هسی لارنف   نخشییییساه افسد  اسیییسس و نر اجتاسع   تساان سیییسماسن نساسییی  نس اعرف   یساه ا   تفسهم  اان اشیییاونان -7

  اورد همایه شییخصیی   نااه، نهحق ام پرداخ   نسشییید ، قن  پردامی  )چیسیچه واجد شییرااف ایجسم اعسایس  ندو نااه 

 ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییعیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییسایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییه

سیییسماسن یوع   گارد.قرار سییییج  ضیییوانف اقرر اورد آیسن نرانر روح  جسیییا  و  توایسا  اامان و گرفته قرار 

یاساد تس ارکم یسیین  نه اعرف  اعضییسی اشییاو  نه واحد دراسی  ی اورد یاسم را نه ارکم اعالم ا هسآماسا 

ی اورد هسراسی  اورد تسااد که کلاه آماسا اک ارکم د  تعاانلاصییالذ اقدام یاساد هاچیان سییسماسن یسیین  نه  

ون  اراجعه نه سییسار اراکم دراسی  اورد   .یاساد را اشییخو و نه ارکم اعرف  ا ،تارکم ایجسم دهدیاسم را ا

 . مایییییسن در سیییییییییراسیییییییییر اسیییییییییتیییییسن نیییییالایییییسیییییی  اسییییییییی  تیییییسایییییاییییید سیییییییییس

جه  شییرو و برب تهران نمر    دو شییعنه ارکم اسییتسن ودر تهران شییعب شییاسره اک    در ارکم هر اسییتسن 

 گردد. کید تعاان ا اراکم استسی  نه آن دو شعنه اعالم ا که اوجب ترتان  هس نه وصو  یتاجه آماسا 

هسی ایدر  در قسیون تساان اجتاسع  نرای هراک ام اشیییاونان، االک احتسیییسب سیییسنقه و نرقراری حاسا  -8

 نسشد.نااه ا  اشروف نه پرداخ  کسا  حق

 ناایه، نیه واسییییفیه  اعیساییس  قنی  ام شیییییروع پرداخی  حقچییسیچیه هر ایک ام اشیییییاونان ارنوفیه در  تنصیییییره:

یقو عضیییو و اک اس چید نااسری امکسرافتسده کل  شییییسخته شیییوید، ااکسن اعرف  نه کااسیییاون پمشیییک  در 

 گویه اعتراضییی خصیییوو جسی ها  و در اان  داشییی   امکسرافتسدگ  اوناه وجود یخواهد خصیییوو اوضیییوع 

 نسشد.یا 

ایمنه ایصیراف  نااه در اهل  اقرر، نهدنا  عدم پرداخ  حقاعالم ارکم اسد شیده و اس نهشیده نس    خرو  نااه -9

یساه جداد و احرام پردامی فرد اوصیییییوف ایوف نه ارااه اعرف گردد و ادااه ناایهناایه تلق  ا ام پرداخ  حق

 نسشد. ا یساه اان تفسهمفنق افسد  اجدد شرااف ارنوفه

شیدگسن گروه ام نااه اان نااه، اسیئونا  دراسن  حق  پرداخ   اشیاونان ام ادااه   ام  هراک ایصیراف   ام   پس تنصیره:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اجتاسع  یخواهد نود.و افراد تح  تکف  آیسن اتوجه سسماسن تساان

 نسشد.نااه ا % انیسی پرداخ  حق27یرخ حق نااه اعسد   -10

کاتر ای نس خداس  اختلف نایظور پرداخ  حق نااه  پوش  نااه  در خصوو افرادی که تاسا  استفسده ام  تنصره:

ک  توایید نس ارائه ناسی  تفکا نه شیرذ خداس  و کسیورا  حق نااه ایدر  در جدو  لا  ا   ،% را دارید27ام 

ام امااس وخداس  اوضیییوع هاسن یوع  ای ایدرر  در جدو  توسیییف ارکم،نرای هراک ام ایواع پوشییی  نااه

 گردید.ایدنااه پرداخت  نهرههاسن اامان حقای در قنس  پرداخ  پوش  نااه

 

 



 
 

 

 اامان نهره ایدی ام تعهدا  قسیوی  نااه شده حق نااه سهم حق نااه سهم دون  یرخ حق نااه 

14% 
 نسمیشستگ  و فو  نعد ام نسمیشستگ   12% 2%

 نسمیشستگ  وفو  قن  و نعد ام نسمیشستگ    14% 2% 16%

 نسمیشستگ ، ام کسرافتسدگ  و فو   18% 2% 20%

 

نه ایتخسب   ،سس  سسنقه پرداخ  حق نااه دارید  5سس  و اس کاتر ام   5نااه اتقسضاسی  که   حق  پرداخ   انیسی -11

نرانر  7)  نااه    حقو حداکتر دسیتامد انیسی پرداخ    حداق  دسیتامد اصیوب شیورای عسن  کسر2/1اتقسضی  نان 

 در واحد اجراا  خواهد نود. یساهدر ماسن تن  اعرف حداق  دستامد  

حداق    نرانر 2/1سیس  سیسنقه پرداخ  حق نااه دارید نان   5انیسی پرداخ  حق نااه اتقسضیاسی  که نا  ام   -12

یساه در واحد روم قن  ام تن  اعرف  360تامد آخران  عسن  کسر تس حداکتر ااسیگان دسی دسیتامد اصیوب شیورای

 راا  نه ایتخسب اتقسض  خواهد نود.اج

شدگسن ارنوفه، درصور  توان  پرداخ  در هر سس ، اتیسسب نس افماا  نااه کلاه نااهانیسی پرداخ  حق -13

اسند و در صییور  قف  پرداخ  افماا  ا اصییوب شییورای عسن  کسر   نااه سییسریهدسییتامد انیسی پرداخ  حق

 گردد.تعاان ا و ام جاله افسد اان تفسهم یساه  حق نااه، افسنق درخواس  جداد و نس توجه نه سسار شرااف

 نااه قسیون شیاو   نسشیید، نلا اما  ارکمشیدگسن، فسقد رانفه امدنگاری نس  نس توجه نه اایکه اان گروه ام نااه -14

درصید   3نااه ارنوفه )اجلس شیورای اسیالا  خسر  نوده و نر اان اسیسس حق 26/6/1369ناکسری اصیوب 

 نااه  یام وصو  یخواهد شد. انیسی کسر حق

نه اسییتتیسی نید )    1354  قسیون تأاان اجتاسع  اصییوب تاراسه سییس  3هسی اقرر در اسده )کلاه حاسا  -15

و نیسرداری  نیس رعیسای  اقررا  ارنوفیه و تباارا  نعیدی نیه اان گروه ام  )براای  دسیییییتامد اایسم ناایسری

 ارااه خواهد شد. یساه )نس پرداخ  حق نااه کسا   توافق  اوضوع تفسهم شدگسننااه

کل  و   هسی نسمیشیسیتگ ، نسماسیدگسن، امکسرافتسدگ اد ، اسیتاریاف نرقراری و اامان تعهدا  کوتسهشیرا -16

نس توجه نه افسد اان  نرای نااه شییده اصییل  و تنع  )تح  تکف     اسییتفسده ام خداس  دراسی  و نهداشییت هاچیان  

 تباارا  نعدی آن خواهد نود. یساه و درچسرچوب قسیون تساان اجتاسع  و اوافق 

 در  پرداخ  فرایشییام ام  توافق  اوضییوع تفسهم یساه)نس پرداخ  حق نااه کسا     شییدگسنام نااه گروه اان :1تنصییره

 نسشید. ا  اعسف  اجنسری شدگسنهاسیید نااه سسماسن و استاجسری اراکم دراسی  الک 

نساسی  ا   در صیور  نررسی  و احرام شیرااف نرقراری اسیتاری )نسمیشیسیتگ  و امکسرافتسدگ  کل   :2تنصیره        

 نه سسماسن اعالم گردد.توسف ارکم هسی الکورارااه حاسا  جه  )تودا  پروایه کسر و عدم اشتبس  ترک  اراتب

 اختایسری  فور نیه اتقیسضیییییایسی  کیه اشیییییاو  ناایه صیییییسحنیسن حرف و اشیییییسبی  آماد ایس اداایه ناایه -17

پرداخ  ندون در یظر دوره پا توایید پس ام پساسن  نااه ا   عدم ایقفسع در پرداخ  حق صییور نسشییید، درا  

 ارکم ورعسا یساه ام اعرف   یساه نس ارائهاان اوافق « 2»و  «1»گرفتن شرااف سن و سسنقه اقرر در نیدهسی  

عدم ایجسم اعسایس  پمشیک   صیور   )در«  8  »نید اوضیوع   پمشیک   اعسایس   ایجسم  جاله ام شیرااف اقرر، سیسار

 قرار  اشیاونان ماره در پمشیک   اجدد  ایجسم اعسایس  ندون  نااه، یوع   تباار ارحله  در صیرفس  قرارداد    ام   قن 



 
 

 

 شیروع نااه قف  یاساید، ورود اجدد آیسن  نااه را نعد ام  حق  پرداخ   افراد که ااندرصیورت   اسی   گارید. نداه 

اعسایس    خواهد نود.  وام جاله فنق افسد اان تفسهم یساه    ایوف نه رعسا  اقررا  ارنوفه افسنق سسار اشاونان

 پمشک  نراسسس ضوانف ارنوفه خواهد نود.

 

هسی توافق  پردامی نااههر ارحله یسین  نه قف  نااه توایید در تاسا  ا  صیور  در ارنوفه  شیدگسن  نااه -18

اشیسب  آماد، ادااه نااه نه  و ادااه پرداخ  حق نااه حسیب ضیوانف اقرر در چسرچوب نااه صیسحنسن حرف و

 فور اختاسری اقدام یاساید.

ارنوف نه نااه صسحنسن حرف و اشسب  آماد  رمم ارجرای    هرگویه تباار در قوایان و اقررا  و ضوانف -19

 نسشد.انرعساه ا یساه یام رممهسی توافق  در خصوو افسد اان اوافق و نااه

 

تساان اجتاسع    قسیون  4  اسده )5شیته افراد امنور نس رعسا  تنصیره  نررسی  دوره اشیتبس  و سیوانق گل -20

  فهرسی  یساه اجراا  آن نس ارسیس  آاان4)نید»د« اسده   اجا  تشیخاو اصیلح  یظسم و 8/4/1387اصیوب  

 خواهد نود. افراد ام سوی ارکم و وصو  حق نااه نر انیسی دستامد در ماسن تقسضس اعاس 

 

 

 

جاله ارتقسء تشیییکا  و اسیییسئ  و اوارد افروحه ام  یاسایدگسن فرفان ارکب ام    اشیییترک دائا  کسرگروه -21

اسنان سیسار اسیسا  و اوارد ف   وهسی ارکم ایدی ام ظرفا نهره  ،نیدی دسیتامدهس، فنقهدسیتامدهسی تعاان شیده

 را نیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییررسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 

نسشییید،کسرگروه نه ادارا  فرفان که یاسماید اصیییالذ افسد تفسهم یساه ا  اواردیدر خصیییوو   .خواهید یاود 
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 یاساد.پاشیهسد ا  

 .داردقسنلا  اجرائ   تنسد ام تسراث یساه افسد اان اوافق  -22

   

 

 

 علی بهادری جهرمی 

رئیس مرکز وکال،  

کارشناسان رسمی و  

قوه  مشاوران خانواده

                                                     قضائیه

 مصطفی ساالری 

مدیر عامل سازمان تامین  

 اجتماعی 

 



 
 

 

 

                                             


