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   سوگندنامه مهندسان

  
حفـظ    انسان،شیجهان، رفاه و آسا داریتوسعه پا  وی در سازندگیتأثیر مهندس   کامل از نقش و    یبا آگاه 

 دراز مدت خود و دیگران، به عنـوان  هاي زیست محیطی و تأمین شادي پایدار و جهان هستی از آلودگی  
  : کنم که یک مهندس به پروردگار جهان سوگند یاد می

   انـسان، بـه    بـه . باشـم   سـوگند وفـادار    نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ   در همواره
باشـم و    نیب  واقع و قیصد شم،یاندی ب نشیآفر  دهی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و    موجود صاحب  کیعنوان  
  . نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان که به انسان و ی  اقدامچیبه ه
 کـنم تـا   کوشش  است، مغتنم دانم وي مشترك بشرراثی خود را که م    يا  و تجربه حرفه   ی مهندس دانش

  . میفزای بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیآن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج
 نم،ی سـرزم  به  خود را  نیام، کوشش خواهم کرد که د      من است که در آن زاده و پرورده شده         زادگاه   رانیا

  .  ادا کنمندگانی و آاکانم،یمردمانم، ن
 حـد   در. باشـم   کشورم داشـته   داری در توسعه پا   يثرمؤ خود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه ی طول زندگ  در

 مکـان مقـدس   نیـ ا  کـه پـس از مـن در     ی من است و به کسان     ی و فن  ی علم یتوان به دانشگاه که مرب    
  .  خدمت کنمافت،یپرورش خواهند 

 بـدانم و در     بـشر   تمام يها هی کار را سرما   يروی و ن  ستی ز طی مح ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما
  . می آنها کوشش نمايحفظ و کاربرد درست و بهساز

 و  اجتمـاع  ظم، عدالت، سـرعت عمـل، حفـظ منـابع          خود صداقت، دقت، ن    ی مهندس يها تیتمام فعال  در
 آنـان مهربـان،     بـه  داشـته و   ها را در نظـر      نسل ندهی و آ  یمنی را مراعات کنم و سالمت، ا      گرانیحقوق د 

 لیـ  رذاری و سـا يخـوار    رشوهکنم،  را در منافع عام جستجوشیدلسوز و متعهد باشم و همواره سود خو
  .  و متعارف طلب کنممعقول در حدي اد زحمات خود ارزش مي را طرد و برایاخالق
 را بـا ابتکـار،   آنهـا   آگاه شـوم و ی فنيها افتهی نی خود از دانش روز و آخری مهندسيها  تمام کوشش در

  . کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتیخالق
 خـود کـار     ییتوانـا   دانـش و   طـه یح ا در تنه  خود استانداردها را مراعات و     ی مهندس يها تمام کوشش  در

 .  کامل دارمی کنم که به آنها احاطه فنء را امضای مدارکهاقبول کنم و تن
 صـورت   وجود نـدارد، دانـش خـود را آزادانـه و بـه             ی اختصاص تی و حق مالک   ی که منع قانون   يموارد در
  .  قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانیرا
 . باشم  و رازدارریپذ   مشارکتر،یپذ  تیمتعهد، مسئول  محول شده،يا حرفه  فی وظايادا در
 آورم و   وجود ه  ب مردم و وطنم را      به ایر  ی ب يگذار خدمت  عالقه به  صفا و عشق و    محبت و   پر از  یطیمح

 يهـا   بـدارم و ارزش دوسـت  دهیـ  سن و عقت،ی نژاد، مذهب، جنست،یهمکاران خود را بدون توجه به مل      
  .  خود و در آنان پرورش دهم را دریانسان
 و  یسـع   عـالوه بـر  را دست آمـده    بهيها تی متواضع باشم و موفقي فردشهی خود هم  ی مهندس يها  کوشش در

  .  کنميگذار  و سپاسیقدردان آنان  بدانم و ازنشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و
 و از لطمـه زدن بـه   باشـم  ر نظر صادقانه همکاران نقد و اظهايرای و پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در
  .  کنمي آنان خوداري براخواهانه و از اقدامات بدزی پرهگرانی اشتغال دای یی شهرت، دارات،یثیح
 رد،یـ گ یمـ   انجـام  ی که به منظـور توسـعه رفـاه عمـوم          ی اجتماع يها تی و فعال  ی فرهنگ يها کوشش از

  .  کنماستقبال و در آنها شرکت
  .  کنمقی تشويا  و وجدان حرفهی اصول اخالق مهندستی خود را به رعاهمکاران
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   و بزرگوار فرهیختهخوانندة

هـاي ایـن انتـشارات، بـه      نهادن بـه اعتمـاد شـما بـه کتـاب            نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     
هاي   وهرساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگر             استحضارتان می 

سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را بـراي ارائـۀ کتـابی درخـور و                  مختلف آماده 
اند که اثري را ارائه نمایند کـه از           اند و تالش کرده     کار بسته   شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به    

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هـم                   حداقل
  . کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشداز نظر

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز            رغم تمامی تالش    وجود، علی   این با
نقص  توان الزاماً مبرّا از  هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی 

شکال دانست   دات حرفه   دیگر، این ان    سوي از. و ااي و اخالقـی خـود و نیـز           تشارت بنابه تعه
ویـژه   بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به    

هاي منتـشرة خـود       از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب         
  . آنها رفع نمایدهاي بعدي ها و ویرایش ها را در چاپ آگاه شده و آن

که حین مطالعـۀ کتـاب بـا     راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی این    لذا در 
اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر             

ـ    اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویـرایش     روي خود کتاب انجام داده     ا هزینـۀ  شـدة خـود را ب
انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را               

اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر  اي یادداشت نموده    بر روي برگۀ جداگانه   
رسـی  نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این مـوارد بر                

عمال و اصالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه      ها و ویرایش شده و در چاپ  هاي بعدي کتاب ا
  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد

نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مـسئوالنۀ شـما خواننـدة فرهیختـه و                   
کـه   و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگـی، درصـورتی        منظور تقدیر     گرانقدر، به 

رسـم ادب و تـشکّر و         اصالحات درسـت و بجـا باشـند، متناسـب بـا میـزان اصـالحات، بـه                 
شـدة آن و نیـز از سـایر کتـب             قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چـاپ اصـالح           

کـه   نماید، و درصـورتی  ارسال میعنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان      منتشرة خود را به   
  .شود از زحمات شما تقدیر می اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز

کارهاي شما  آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید
 علمـی آن    عزیزان در راستاي هرگونه بهبود کتـاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و                  

  .نمایند صمیمانه و مشتاقانه استقبال می
  نشر نوآور  

    02166484191- 2: تلفن  
  www.noavarpub.com  
  info@noavarpub.com  

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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ون حقـوق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان           کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـان          
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول         . به نشر نوآور است   
ها و موارد دیگر، و نیز هـر گونـه           و تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت         

برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ، فتوکپی، اسکن، تایـپ از آن،                   بهره
صورت اینترنتـی،     برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به            تهیه فایل پی دي اف و عکس      

یره بـدون اجازه کتبی از      وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غ          الکترونیکی، سی دي، دي   
 اسـت، و متخلّفـین تحـت پیگـرد           حرام شرعاً نیز   نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و      

 .گیرند  قرار میقانونی و قضایی
صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد   به نوآور با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر

که  ینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتیچنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت ا این
 هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر

ط کارشناسان امور نوآور  را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توس
ه دارند و به طور روزانه به اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهد

شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت
باشد، وکیل  ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

پلیس رسیدگی به ( پلیس فتاقانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
، و طی عمل آورده  ، اقدام مقتضی بهو نیز سایر مراجع قانونی) اي و اینترنتی رایم رایانهج

انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و 
  .کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد

 چاپ دیجیتال، ، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه،ها که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی 
د، ضمن ننموده و اقدام به فروش آن نمای نوآور چاپ ریسو، ُافست از کتب انتشارات

زعین محترم، از طریق  اّطالع ورسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م
ۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحادی

  .نماید قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می
  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است
 مشاهده هر گونه تخلّف از ست دارد که در صورتاز خوانندگان گرامی خود درخوا نوآور انتشارات
 021 66484191 - 2هاي  به شماره نوآور هاي انتشارات وارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل م

و یا از طریق  info@noavarpub.com  و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس09123076748و 
نمایند، تا از تضییع به این انتشارات ابالغ  www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت 

 عمل آید، و در راستاي  حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به
  .عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند انجام این امر مهم، به 

  

  هشدار
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  بخش اول
  مسئولیت مدنی 
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  1یت مدنیقانون مسئولدي از موا 

  

  
    جبران خسارت عملیت مسئول- قانون مسئولیت مدنی1ماده

ا مـال  ی یا سالمتی به جان یاطیاحت یجه بیا در نتی عمداً   یهر کس بدون مجوز قانون    
 يکه به موجـب قـانون بـرا         گریا به هر حق د    ی یا شهرت تجارت  یت  یثیا ح ی يا آزاد ی

 شود  يگری د يا معنو ی يد که موجب ضرر ماد    ی وارد نما  يا  ده لطمه یجاد گرد ید ا افرا
  .باشد یم  خود  از عملیمسئول جبران خسارت ناش

  ي معنوای يخسارت ماد  جبران-قانون مسئولیت مدنی 2ماده 
دیـده     زیـان  يا معنـو  یـ  يان موجـب خـسارت مـاد      یـ زکننده     که عمل وارد   يدر مورد 

خـسارات مزبـور محکـوم       امر او را به جبران2بوت و ثُیدگیباشد دادگاه پس از رس      شده
 از خـسارات مزبـور باشـد        یکـ یان فقط موجـب     ید و چنانچه عمل واردکننده ز     ینما  یم

  . وارد نموده محکوم خواهد نمود  کهیدادگاه او را به جبران همان نوع خسارات
   انی ززانیم تعیین  - قانون مسئولیت مدنی3ماده 

ه یت جبران آن را با توجه بـه اوضـاع و احـوال قـض         یفیقه و ک  یان و طر  یزان ز یدادگاه م 
ن کرد مگـر آنکـه   ییشود تع  ینم    يان را به صورت مستمر    ی جبران ز  .کرد ن خواهد ییتع

  .دی نما3زینکه قانون آن را تجوا آی پرداخت آن بدهد ي برایون تأمین مقتضیمد
                                                           

 هـزار و    کیـ  مـاه    بهـشت ی هفـتم ارد   خی که مشتمل بر شانزده ماده و در تار        ی مدن تیقانون مسئول . 1
 بـه موجـب قـانون     است  دهیرس    نی مجلس ي مشترك دادگستر  ونیسی کم بی و نه به تصو    ی و س  صدیس

 نی مـشترك قـوان    ونیسیـ  کم بی پـس از تـصو     ي دادگـستر  ی فعلـ  ریـ  وز يشنهادی پ حیاجازه اجراء لوا  
 .باشد ی م اء قابل اجرنیلس مجيدادگستر

 .برجا بودن؛ استواري پا؛ثابت شدن امري با دلیل و برهان .2
 .جایز دانستن؛ جایز شمردن؛ اجازه دادن؛ روا دانستن؛ روا داشتن. 3
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   جبران خسارت آسیب بدنی - قانون مسئولیت مدنی5ماده 
دا شـود   ی پ ی وارد شده در بدن او نقص      ی کس یا سالمت ی که به بدن     یبیاگر در اثر آس   

 او  یدگانش مخارج زن  ی افزا  ا موجب ین برود و    یا از ب  یده کم گردد و     ید  انیا قوه کار ز   ی
ان یـ دادگاه جبران ز     .ه خسارات مزبور است   یان مسئول جبران کل   یزکننده    بشود وارد 

 دفعتـاً  یا پرداخـت مبلغـ   یـ  و   يق مـستمر  یـ ه به طر  یت اوضاع و احوال قض    یرا با رعا  
ه عمل   ب يق مستمر ید به طر  یبا  ان  ی که جبران ز   يد و در موارد   ینما  ین م ییواحده تع 

کننـده   تـوان از وارد  یزان و تا چه مبلغ م  یص اینکه به چه اندازه و تا چه م        ید تشخ یآ
ن عواقـب صـدمات     یـی اگر در موقع صدور حکم تع        .ان تأمین گرفت با دادگاه است     یز

د یخ صدور حکم تا دو سال حق تجد یق ممکن نباشد دادگاه از تار     ی به طور تحق   یبدن
  . خواهد داشت نظر نسبت به حکم

  اه ي و شهردارکارمندان دولت خسارت  - قانون مسئولیت مدنی11ماده 
فـه  یمناسبت انجـام وظ   ا و مؤسسات وابسته به آنها که به  ه  کارمندان دولت و شهرداري   

ند شخصاً مسئول جبـران     ید نما وار   به اشخاص    ی خسارات یاطیاحت  یجه ب یا در نت  یعمداً  
 هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربـوط      یباشند ول   یخسارت وارده م  

ن صـورت جبـران خـسارت بـر     یـ  مؤسسات مزبور باشد در ا      ایل ادارات و    یبه نقص وسا  
ـ      یعهده اداره    گـاه   ت دولـت هـر    یـ  در مـورد اعمـال حاکم      یا مؤسسه مربوطه اسـت ول

د و  یـ  طبق قانون بـه عمـل آ       ی تأمین منافع اجتماع   يحسب ضرورت برا    که بر  یاقدامات
  . نخواهد بود دولت مجبور به پرداخت خسارات شوديگریموجب ضرر د

   و کارگرانيکارکنان ادار  خسارت -قانون مسئولیت مدنی 12ماده 
باشـند کـه از     ی م ی هستند مسئول جبران خسارات     که مشمول قانون کار    یانیکارفرما

بـه مناسـبت آن وارد      ا  یـ ن انجام کـار     یا کارگران آنان در ح    ی و   يطرف کارکنان ادار  
جـاب  یه ای که اوضاع و احوال قـض ییها اطی شود تمام احت 1است مگر اینکه محرز     شده

آورند باز هـم   یر را به عمل م مزبويها اطیاحت  ا اینکه اگرینموده به عمل آورده و       یم
خـسارت در   کننـده     توانـد بـه وارد      یبود کارفرما م    یان مقدور نم  ی از ورود ز   يریجلوگ
  .دی مسئول شناخته شود مراجعه نما  که مطابق قانونیصورت

  اشخاص ثالث  بیمه خسارت- قانون مسئولیت مدنی13ماده 
 خود را در مقابل     يکلفند تمام کارگران و کارکنان ادار      م 12ان مشمول ماده  یکارفرما

  .ندینما مه یه آن به اشخاص ثالث بیخسارت وارده از ناح
                                                           

 .ی قطع؛ واضح؛ معلوم؛ مسلم؛ محقق؛ ثابت؛شده  احراز؛آشکار. 1
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  1اجتماعی تأمین  قانونموادي از  

  

  ی اجتماع نی تأم سازمان  جایگاه حقوقی-یاجتماع نی تأم  قانون1 ماده
   هماهنـگ    و استقرار نظام     اجتماعی  هاي   بیمه   انواع   و گسترش   و تعمیم  منظور اجراء     به

   موضـوع   و درآمـدهاي   تمرکز وجـوه  ، همچنین  اجتماعی  تأمین هاي  با برنامه  و متناسب 
   و ذخـائر سـازمان       وجـوه    از محل   برداري   و بهره   گذاري   و سرمایه    اجتماعی   تأمین  قانون

   و آمـوزش    ، درمـان     بهداشـت    وزارت   به   اجتماعی وابسته    تأمین   نام سازمان    به  مستقلی
   داراي گـردد سـازمان    مـی  شـود، تـشکیل     مـی    نامیده   قانون سازمان    در این    که  پزشکی

  اي  اساسـنامه   منحصراً طبـق   و امور آن  است  و اداري  مالی  و استقالل    حقوقی  شخصیت
  . خواهد شد ، ادارهرسد  می  وزیران  هیأت  تصویب  به که
  تعاریف و مفاهیم بیمه-ی اجتماعنی تأم  قانون2ماده
   و با پرداخـت      بوده   اجتماعی   تأمین   مقررات   راساً مشمول    که   است  شخصی :شده  بیمه   - 1

  .  را دارد  قانون  مقرر در این  از مزایاي  استفاده ه حقبیم  حق   عنوان  به مبالغی
   از مزایـاي   بیمـه شـده    تبع  به  هستند که   یا اشخاصی   شخص  :ده ش   بیمه  انوادهخ -2

  . کنند  می  استفاده  قانون  این موضوع
  . کند  او در آنجا کار می  دستور کارفرما یا نماینده  به  بیمه شده  که  است  محلی :کارگاه - 3
 او    حـساب    دستور یا به     به   بیمه شده    که   است  یا حقوقی    حقیقی  شخص: کارفرما -4

 هـستند     کارگاه  دار اداره    عهده   مدیر یا مسئول     عنوان   به   که   کسانی  کلیه. کند  کار می 
   کـه   اسـت   تعهـداتی   کلیه  شوند و کارفرما مسئول انجام       می   کارفرما محسوب   نماینده

  .گیرند  می  عهده ه ب  بیمه شده  مزبور در قبال نمایندگان
                                                           

 ل تبصره پس از تـصویب مجلـس سـنا    مشتمل بر یکصد و هجده ماده و چه ی اجتماع نیقانون تأم . 1
سیـصد و پنجـاه    ، در جلسه روز سه شنبه سوم تیر ماه یک هزار و   19/3/1354در جلسه روز دوشنبه     

 .و چهار شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید
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 یـا     نقـدي    و مزایـاي     وجـوه    هرگونه   شامل   قانون  در این : د یا کارمز   مزد یا حقوق   -5
  . شود  می  داده  بیمه شده  در مقابل کار به  که  مستمر است غیرنقدي

   از مزایـاي     اسـتفاده    و براي    قانون   این   حکم   به   که   است   از وجوهی   عبارت  :هبیم  حق   -6
   .گردد  می  پرداخت  سازمان  به  آن موضوع

ی را   درمـان    خـدمات    انجـام    کـه    اسـت    یا روحی    جسمی   غیر عادي   وضع:  بیماري -7
   موجـب   کـه شود یا این     کار می    به   اشتغال   موقت   توانایی   عدم  کند یا موجب     می  ایجاب

  . گردد  واحد می هر دو در آن
 یـا     تأثیر عامـل     تحت   که   نشده  بینی   پیش   است   اتفاقی   قانون   این   از لحاظ  : حادثه -8

   بـر جـسم    صدماتی دهد و موجب    می   رخ   ناگهانی   یا اتفاق    در اثر عمل     خارجی  عوامل
  . گردد  می  بیمه شده یا روان

   و عـدم    ، بیمـاري     بارداري   در ایام   شود که    می   اطالق   وجوهی  به: د دستمز  غرامت -9
   جاي   به   قانون   این   حکم   به   مزد یا حقوق     دریافت   کار و عدم     به   اشتغال   موقت  توانایی

  . شود  می  پرداخت  بیمه شده  به مزد یا حقوق
   منظـور اعـاده      بـه    هـستند کـه     وسـایلی ): پروتز و اروتز   (کی پزش   کمک  وسائل -10

  . روند  کار می  به  از حواس  یکی  یا تقویت  جسمانی  نقص  جبران  یا براي سالمت
  هـاي   هزینـه   جبـران   بـراي   خاصـی    شرایط   طبق   که   است  مبلغی: ج ازدوا  کمک -11

  . گردد  می  پرداخت ده بیمه ش  به  از ازدواج ناشی
  منـدي   عائلـه   در مقابـل   خـاص   شرایط   طبق   که   است  مبلغی  :ديمن   عائله  کمک -12

  . شود  می  پرداخت  بیمه شده  کارفرما به توسط
 نتوانـد بـا     که  نحوي  به  شده    کار بیمه      قدرت   از کاهش   عبارت است   :ی کل  از کارافتادگی  - 13

  .  آورد  دست  خود را به  از درآمد قبلی  سوم  از یک  بیش  یا کار دیگري  کار سابق  به اشتغال
   کـه   نحوي  به  کار بیمه شده     قدرت  عبارت است از کاهش     :ی جزئ  از کارافتادگی  -14

  . آورد  دست  از درآمد خود را به  قسمتی ار دیگر فقط یا ک  کار سابق  به با اشتغال
   به   رسیدن   سبب   کار به    به   بیمه شده    اشتغال  عبارت است از عدم   : بازنشستگی -15
  .   قانون  مقرر در این  بازنشستگی سن
 منظـور    ه ب   قانون   مقرر در این     شرایط   طبق   که   است   از وجهی   عبارت:  مستمري -16

   تـأمین    او براي    فوت   و در صورت     بیمه شده    از درآمد به     یا قسمتی    تمام   قطع  جبران
  . شود  می  پرداخت  آنان  به  وي  بازماندگان معیشت

   نقـص    جبـران    جا براي    طور یک    به   که   است  مبلغی: عضو   نقص   مقطوع  غرامت -17
  .شود  او داده می  شخص  به  درآمد بیمه شده  تقلیل و یا جبرانعض
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و   کفن  به  مربوط هاي  هزینه  منظور تأمین  به  که  است  مقطوعی مبلغ  :فن و د   کفن  کمک - 18
  .گردد  می ند پرداختگیر  می  عهده  امر را به  او این  خانواده  که  در مواردي  بیمه شده دفن
  ی اجتماعنی تأم قانون  موارد تحت پوشش-ی اجتماعنی تأم  قانون3ماده

  : باشد  موارد زیر می  شامل  قانون  این  موضوع  اجتماعی تأمین
  ،  از کارافتـادگی -د، د دسـتمز   غرامـت -ج،  بـارداري  -ب،  هـا    و بیمـاري     حوادث -الف
    ري بیکا  بیمه  مقرري-ز،   مرگ-و،  بازنشستگی-هـ

 ازدواج و  هــاي  از کمــک  قــانون  ایــن مــشمولین: ی اجتمــاعنی تــأم  قــانون3 مــاده1 تبــصره
  .  برخوردار خواهند شد  مربوط  مقررات  طبق مندي عائله

   از مزایـاي     برخـورداري    بـراي    سـن    تشخیص  مالك: ی اجتماع نی تأم   قانون 3 ماده 2 بصرهت
   تـأمین   سـازمان   بـه   شـدن   در بدو بیمه  که  است اي  شناسنامه  اجتماعی   تأمین  قانون

   بـه    در شناسـنامه     از آن    پـس    کـه   شود و هرگونه تغییراتی      یا می    شده   ارائه  اجتماعی
 نیـز     بیمه شـده     تکفل  افراد تحت .  معتبر نخواهد بود     یاد شده    سازمان  ي آید برا   عمل

  . خواهند بود  حکم  این مشمول
  

  قانون تأمین اجتماعی 3 ماده)ب ( و)الف (قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجراي بندهاي 
  قـانون  3 مـاده  )ب ( و )الـف  ( از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بنـدهاي         -ماده واحده   

سـازمان      .اجتماعی خواهـد بـود        به عهده سازمان تأمین    1354تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه      
نیـاز از   هاي دولتی و در صـورت   مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخش         

   .نماید  هاي رسمی تأمین تعرفه بخش خصوصی با رعایت
از  اعـم  (درمـانی و بیمارسـتانی تحـت مالکیـت سـازمان      نحـوه اسـتفاده از واحـدهاي       - 1تبصره  

 بـدین منظـور ایجـاد خواهـد شـد و            واحـدهایی کـه    و) واحدهاي ملکی و اسـتیجاري موجـود      
 نامـه  ها و نحوه خرید خدمت طبق آیین    هاي درمان و نگهداري حساب      چگونگی پرداخت هزینه  

از   حداکثر ظرف مدت سه مـاه      بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی        خواهد 1اجرایی این قانون  
درمـان و    بهداشت،   تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بندهاي ذیل تهیه و به تصویب وزراي             
  :آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادي و دارایی خواهد رسید

 کل هزینه واحدهاي درمانی و بیمارستانی تحـت مالکیـت سـازمان بـه عهـده سـازمان            -الف  
                                                           

 قـانون   3مـاده ) ب(و  ) الف (ي بندها ي به اجرا  ی اجتماع نیقانون الزام سازمان تأم   اجرایی  نامه    آیین. 1
 تبـصره در   15 مـاده و     39 فـصل و     6 در    آن بـه موجـب تبـصره یـک مـاده واحـده           ی،  جتماع ا نیتأم

  . به تصویب رسید1369اردیبهشت ماه 



  قوانین صنعت بیمه و مالیات   16   

 هر سال آن را از محل سهم درمـان           تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه        
بودجه  بینی و در    پیش)  مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی      از مأخذ محاسبه و حق بیمه     % 9(

حت عنـوان   ت ها امین خود را     سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه        خود منظور نماید  
بر امور مالی    که   نماید  صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحدهاي مذکور مستقر می           

را پیشنهاد و    مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالی          
   .آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود  پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و

 هـایی کـه در آینـده داراي تـوان     شی موجـود سـازمان و بیمارسـتان    کلیه واحدهاي آموز   -ب
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به  ریزي آموزشی وزارت   شوند بر اساس برنامه     آموزشی می 

   .خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد
هـاي خـود را      از ظرفیت تخت  % 20هاي تحت مالکیت سازمان مکلفند تا        بیمارستان کلیه -ج
 هـاي محتـرم   بیمـارانی کـه از خـانواده     بـضاعت و همچنـین   اي بی  رش بیماران غیر بیمه   پذی به

 شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شـهرهایی کـه             
   .تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند  منحصر به فرد هستند به

 ، درمـان و آمـوزش پزشـکی مکلفنـد    کلیه واحدهاي درمانی وابسته بـه وزارت بهداشـت   -د  
اسـاس   هاي انجام شده را بـر  هزینه  نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و         

   .هاي مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند تعرفه
بخش  تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی   سازمان تأمین اجتماعی می    -ـه

را  هـاي مربوطـه    استفاده نمـوده و هزینـه        شدگان تأمین اجتماعی     هت درمان بیمه  خصوصی ج 
 هاي مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی راسـاً از محـل             طبق تعرفه 

  .نماید  سهم درمان پرداخت
 هاي تحت مالکیـت    به غیر بیمه شده در واحد       درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درمانی      -و

 سـاخت و تعمیـر و نگهـداري          اي جهـت کمـک بـه        سازمان مستقیماً بـه حـساب جداگانـه       
  .یابد هاي تحت مالکیت اختصاص می بیمارستان

قانون  4 از تاریخ تصویب این قانون به اعضاي تشکیل دهنده شوراي فنی موضوع ماده             -2تبصره    
  :گردند می   به شرح زیر اضافه دو نفرتأمین خدمات درمانی

   .مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او -1
   .رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او -2
قالـب   هاي کلی بهداشتی درمانی کشور در       اجراء این قانون باید هماهنگ با سیاست       -3تبصره  

   .هاي بهداشتی درمانی باشد طرح گسترش شبکه
قوانینی که   از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون تأمین اجتماعی و سایر              -4تبصره  

   .گردد با این قانون مغایر است لغو می


