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ثبت نام بیمه بیکاری برای اشخاصی در نظر گرفته می شود که به صورت موقت و غیر ارادی شغل خود را از دست داده اند. در  

مد افراد افزایش یافته  رآو منبع دغل که در ایران وجود دارد امکان از دست دادن شحال حاضر با توجه به نوسانات باالی اقتصادی 

 ین تامین شرایط زنذگی دشوار شده است. است. بنابرا

ه  مشکالت اقتصادی در بین خانواده ها شده است و گاها مشاهده می شود ک  دمی کرونا موجب افزایشعالوه بر موارد ذکر شده پان 

با توجه به اهمیت  . در این مقاله اری به وجود آمده است ناتوان شده اند. از این رو بیمه بیکافراد برای تامین نیاز های اولیه زندگی نیز 

م ثبت نام بیمه بیکاری خواهیم پرداخت. در صورت وجود  بیمه بیکاری به بررسی قوانین بهره مندی از بیمه بیکاری، شرایط و فر

 هرگونه سوال د راین زمینه با مشاوران مشورت تماس حاصل نمایید. 

 

 بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد؟ 

ی از  امند. بنابراین بیکاررا بیکار می ن  و ارده خود بیکار شده است اما آماده به کار می باشد ده ای که بدون میل ظر قانونی بمیه شن از 

  یلی به دال ای موقت« شناخته شود  کاری »ب  شده،  مه ی اگر ب فی دیگر ی در تعر  اهد شد. فا شامل بیمه بیکاری نخوطریق ترک کار و یا استع

فصل کار   انی که در پا ی. کارگران فصلنمایداستفاده  یکاری ب   مهی ب  یای از مزا تواندی شود، م کاری ب  ی سوز زلزله و آتش  ل،ی مانند س

 . هستند یکاری ب  مهی مشمول ب  زی اند ن اخراج شده 

روز پس    30اکثر حد. بدین نحو که بیمه شده  واست آن اشاره کرد ت بیمه بیکاری می توان به حداکثر زمان درخ شرایط دیگر دریافاز 

باشد. تشخصی صالحیت وی مبنی بر ارادی یا   میو اعالم بیکاری خود  عیواحد کاروامور اجتمامراجعه به  به بیکاری خود قادر از 

پس ا   در نهایت ی است.ماعت اجت ، تعوان و سازمان تامی عیجتماغیر ارادی بیکار شدن فرد بر عهده ی نمایندگان ادراه کار و رفاه ا 

 حاسبه و پرداخت می شود. مبلغ بیکاری از روز اول بیاری مط شخص شرای تائید 

 

 یافت بیمه بیکاری شرایط در

 ند: ری بهره مند گردبه طور کلی آن دسته از بیمه شدگانی که شرایط زیر را دارا باشند کی توانند از مزایای بیمه بیکا

 .شده باشند  کاری ب  ی اراد ری صورت غ حتما به  •

 .از کار افتاده نباشند ای  ری بگ ی مستمر بازنشسته، •

 .داشته باشند مهی ماه سابقه پرداخت حق ب  ۶شدن حداقل  کاری از ب  شی پ  •

 .کارگاه داشته باشند نی در آخر  مهی سابقه ب   سال  ک ی  حداقل •

 .نباشند گری د ی کشورها تبعه •

 .داشته باشند  مهی سال قرارداد کار با پرداخت حق ب  کی  •

  مهی ندارند، ب  مهی داشتن حداقل سابقه ب به  ازی شدند ن  کاری ب  ی سوززلزله، آتش  ل،ی مانند س یحوادث   لی که به دل یشدگان  مهی ب  •

مدت   یبرا  مهی به داشتن سابقه پرداخت حق ب  یازی ن  ی کاری ب  مهی ب  افت ی در  یبرااین افراد  .خواهند کرد  افتی را در یکاری ب 

کار شوند، در صورت   ی ب  یحوادث  نی بر اثر چن  زی خود ن   یروز کار  نی اگر در اول یافراد حت  نی د. ازمان مشخص را ندارن 

 خواهند بود.   یکاری ب  مهی ب  ط ی واجد شرا  ط،ی شرا ری داشتن سا

 .ستندی ن  یکاری ب  مهی مشمول ب  رندی گ ی قرار م  یاری شدگان اخت  مه ی که در زمره صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و ب  ی افراد •

داده شود مشمول    ص ی تشخ یراراد ی آنها غ یکاری فصل کار اخراج شده و ب   انهی صرفا در م  که ی درصورت  ی فصل کارگران •

 .می باشند یکاری ب  مهی ب  ی مقرر افتی در

اند. با  مشغول کار بوده  ین ی دارد و براساس قرارداد کار در مدت مع یآن جنبه دائم ت ی که ماه ییشاغل در کارها  افراد •

ه حداقل  کارگا نی شوند و در آخر   کاری قرارداد ب  انی در پا که  یدرصورت  ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع ی ها واحد صی تشخ

 .خواهند شد یکاری ب  مهی ب  ی مقرر افت ی گرفته و مشمول درر قرا  تی داشته باشند، مورد حما  مهی سال سابقه پرداخت حق ب  کی 

 به محل کار خود بازگردد اما کارفرما از به  یدوران سرباز ی ماه پس از ط ۲حداکثر ظرف مدت   یا شده   مهی ب  چه  چنان •

 استفاده کند.  ی کاری ب  مهی ب  یاز مقرر تواند  یم ط ی شرا ر ی کند، با احراز سا ی مجدد او خوددار یری کارگ

https://www.mcls.gov.ir/


 زمان ثبت نام و مدت پرداخت بیمه بیکاری

و    اعی مراجعه و مسئله را شرح دهداجتمه از تاریخ بیکاری خود به واحد کار و رفاز پس ور   30شخص بیکار باید حداکثر در 

با آن   د شغل قبلی خود اعالم نماید. سوالی که بسیاری از افرا  یا شغل مشابهل به ضغل تخصصی خود شتغاآمادگی خود را برای ا 

 شود؟ ه می شوند آن است که تا چه زمانی بیمه بیکاری پرداخت می مواج

فراد  برای ا 36طور کلی این مدت زمان از  ت حق بیمه توسط بیمه شده اشاره کرد. امام به داخان پرر جواب الزم است به مدت زمد

 . اشددرصد حقوق بیمه شده می ب  55معادل  مبلغ این بیمه نیز  ماه برای متاهلین بیشتر نخواهد بود.  50مجرد و  

 

 

 

 

 تامین اجتماعی  ثبت نام بیمه بیکاری

رت  استان ای تهران، سمنان، فارس و اردبیل و هرمزگان مدتی است که به صو جمله ای ایران از  هثبت نام در بسیاری از شهر 

ز امکانات این سامانه  اده افحضوری صورت می گیرد و به منظور است   آنالین و از طریق سامانه جامع روابط کار و به صورت غیر

 طی نمایید.  مراحل ثبت نام رات که زم اس در ابتدا ال

حل ذکر شده در ادامه، نام  ا ایید. پس از انجام مرمراجعه نم  prkar.mcls.gov.irبه آدرس اینترنتی افی است تنها کبرای ثبت نام 

ام بیمه بیکاری خواهیم  حل ثبت ن ویری مراح تص . در ادامه به توضی شد  مز عبور به شماره تلفن وارد شده پیامک خواهدکاربری و ر

 پرداخت. 

د آدرس اینترنتی  بط کار را وارد نمایید. همچنین می توانی در اولین گام در مرورگر خود عبارت سامانه جامع روا 

prkar.mcls.gov.ir  ن اولی خواهد شد. با کلیک بر روی  دو مورد صفحه ای مشابه تصویر زیر مشاهده را جستجو نماییید. در هر

 سایت نمایش داده شده به صفحه ی مورد نظر هدایت خواهید شد. 

 ث 1

با  سادگی و در زمان ثبت نام برای شما پیامک شده است را وار کرده و به باید نام کاربری و رمز عبور خود را که گام دوم  رد

 د خواهید شد. کاری وارثبت نام بیمه بی ک بر روس گزینه ورود به صفحه کلی 

 ث 2

 ن با مشاورات مشورت د رارتباط باشید. ام آت ن بهره مندی از بیمه بیکاری و ثب نحوه برای ادریات اصالعات بیشتر در مورد 

 

 

 قانون جدید بیمه بیکاری

  ی تا به نوعمی گیرد قرار  نی مورد تضممتفاوتی  ی ها وهی که مشمول قانون کار هستند ، به ش یکارگران  یای نمودن حقوق و مزا نی تام

است    یکاری ب  مهی موضوعات ، ب  نی ا نی از مهم تر یکی قشر گسترده جامعه برقرار نمود .  نی را در خصوص ا یبتوان عدالت اجتماع

 . شود ی شده اند ، پرداخت م کاری که بدون اراده از کار ب  ی که به افراد

شده است که مشتمل بر چهارده ماده و   ب ی تصو یاسالم ی مجلس شورادر   ی کاری ب  مهی تحت عنوان قانون ب  ی منظور ، قانون  نی هم به

شده اند ، در طول مدت زمان   کاری و اراده خود ب   لی که بدون م یقانون ، اشخاص نی باشد و بر اساس ا یتبصره م کی و  ستی ب 

سازمان   یکاری ب  مهی قانون ب  ی به بررسبنابراین در این قسمت از مقاله استفاده کنند .  یکاری ب  مهی ب  ی ای اتوانند از مز یمشخص ، م

 می پردازیم. یاجتماع نی تام



 قانون بیکاری  1ماده 

 د. مول این مقررات هستن مشن قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کارکشاورزی هستند ه کلیه مشمولی مطابق این ماد

 . یبازنشستگان و از کار افتادگان کل •

 . یاری شدگان اخت   مهی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ب  •

 .   یاتباع خارج •

 قانون بیکاری  2ماده 

در این خصوص دو تبصره نیز   ل خود از کار برکنار شده است.و می ین بیکار شخصی است که بدون اراده بر اساس این ماده از قوان 

 جود دارد. و

کار   ی عال یشورا  دیی ربط و تأ ی وزارتخانه ذ  صی واحد مربوطه به تشخ  یساختار اقتصاد  رات یی که به علت تغ یشدگان  مهی ب  .1

 . قانون خواهند بو  نی مشمول مقررات ا زی شناخته شوند ن موقت   کاری ، ب 

  وندش  یم کاری و … ب  یسوز  زلزله جنگ، آتش  ل،ی س  لی مترقبه از قب  ری و غطبیعی   که به علت بروز حوادث یشدگان  مهی ب  .2

 استفاده خواهند کرد .  یکاری ب  مه ی ب  یمحل ، از مقرر  یواحد کار و امور اجتماع   یبا معرف

 قانون بیکاری  3 ماده

مقرر ، به   مهی حق ب  افت ی مکلف است با در یاجتماع نی است و سازمان تأم یاجتماع نی تأم یها تی از حما یکی به عنوان  یکاری ب  مهی ب 

 . دی پرداخت نما یکاری ب  مهی ب  ی ، مقرر شوندیم کاری قانون ب   نی که طبق مقررات ا یشدگان  مهی ب 

 

 ی کاری ب  مهی قانون ب  4ماده  

 . خواهد شدبهره مند قانون  نی ا یای محل ، از مزا یواحد کار و امور اجتماع یکتب  یبا معرف کاری شده ب  مهی ب 

خواهند    افتی را در (  طه کاری) در حی و خسارات مربوطه  ای حقوق و مزا  ه ی قانون کل نی مشمول ا  کارانی ب بر اساس تبصره مربوطه 

 .کرد

 

 ی کاری ب  مهی قانون ب  5ماده  

در تبصره مربوطه ذکر  می گردد. و پرداخت   نی باشد که کال توسط کارفرما تأم  یشده م  مهی %( مزد ب   3)  زانی به م یکاری ب  مهی ب  حق 

 نی شده و کارفرما و همچن  مه ی ب  فی وصول آن ، تکل  ی، چگونگ یکاری ب  مهی مبلغ ب  نیی تع صی شده و نحوه تشخ مه ی مزد ب شده است که 

  ت ی حما ر ی سا مهی حق ب  ی است که برا ی مورد بر اساس ضوابط نی مقررات مربوطه در ا ر ی اعتراض ، تخلفات و سابه   یدگی نحوه رس

 .شده است ین ی ب   شی پ  یاجتماع نیتأم  ت در قانون و مقررا یاجتماع نی تأم یها

 

 ی کاری ب  مهی قانون ب  6ماده  

 :را خواهند داشت  ی کاری ب  مهی ب  یمقرر افتی استحقاق در ری زوط شر در صورت احراز  کاری شدگان ب  مهی ب 

 را داشته باشد .   مهی ماه سابقه پرداخت ب  6شدن حداقل   کاری شده قبل از ب  مهی ب 

خود را    یآمادگ یکار و امور اجتماع ی به واحدها یکاری با اعالم مراتب ب  یکاری ب  خی روز از تار 30شده مکلف است ظرف  مهی ب 

حل اختالف تا    أتی ه صی روز با عذر موجه و با تشخ یمشابه آن اطالع دهد. مراجعه پس از س ای و  ی به کار تخصصاشتغال   یبرا

 .بالمانع و امکان پذیر می باشدسه ماه 



  ای و   یو نهضت سواد آموز  یکه توسط واحد کار و امور اجتماع ی و سواد آموز  ی کار آموز ی ها مکلف است در دوره کاری شده ب  مهی ب 

الزم در   یبار گواه کی شرکت نموده و هر دو ماه جتماعی برگزار می شود اوزارت کار و امور  دیی ربط با تأ ی ذ ی ها واحد ری سا

 .حویل دهدت  یاجتماع نی مورد را به شعب تأم نی ا

 

  یکاری ب  مه ی ب  یآن از مقرر  یای حقوق و مزا زانی که مبپردازند  یمشاغل  ای به شغل  ی کاری ب  مهی ب  یمقرر افت ی که در زمان در یکارگران 

 .پرداخت خواهد شد یکاری ب  مه ی شده از حساب صندوق ب  مهی ب  ی افت ی التفاوت درکمتر باشد ما به  ن ها تعلق می گیرد که به آ

و فوت محسوب    ی، از کار افتادگ یشده از نظر بازنشستگ مهی ، ب  مهی جزء سوابق پرداخت حق ب   یکاری ب  مهی ب  ی مقرر افت ی مدت در

 خواهدشد. 

 

 قانون بیکاری  7 ماده

دد که در ادامه مطلب به این موارد  عیین می گری امور اجتماعی ت شده از سو ری تا مدت زمان مشخص و به مقدار تعیین بیمه بیکا

 خواهیم پرداخت. 

  نی مجرد یآن برا یدائم ای و   یشی آزما یاعم از دوره اجرا  یکاری ب  مهی ب  ی ای از مزا یاز زمان برخوردار  ی جمع مدت پرداخت مقرر 

 :باشد  ی م لی ذو به شرح   مهی پرداخت حق ب  یماه بر اساس سابقه کل 50حداکثر  نی متکلف ای  نی متأهل ی ماه و برا 36حداکثر 

 

 ماه   12 نی متکفل ای  نی متاهل ی ماه و برا 6 نی مجرد یماه ، برا  24 ت ی ماه لغا 6از  •

 ماه   18 نی متکفل  ای  نی متاهل یماه و برا 12 نی مجرد  یماه ، برا  120  تی ماه لغا 25از  •

 ماه   26 نی متکفل ای  نی متاهل یماه و برا 18 نی مجرد یماه ، برا  180  ت ی ماه لغا 121از  •

 ماه  36 نی متکفل ای  نی متاهل یماه و برا 26 نی مجرد یماه ، برا  240  ت ی ماه لغا 181از  •

  ماه 50 ن ی متکفل ای  نی متاهل یماه و برا 36 ن ی مجرد ی ماه به باال ، برا 241از  •

 

که   یمادام باشند یم شتری ب و یا سال   سن   ۵۵ ی قانون که دارا  نی افراد مسن مشمول اخصوص  کر شده در اینذطبق تبصره ی  

 .بمانند ی باق یکاری ب  مهی تحت پوشش ب  یبازنشستگ به سن دنی تا رس توانندیاند ممشغول به کار نشده 

  شده  مه ی کارمزد روزانه ب  ای حقوق و  ای %( متوسط مزد 55معادل )  کاری شده ب  مهی روزانه ب  یمقرر  زانی معالوه بر موارد فوق 

%(  10)  زانی از آنها به م کی ( نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر 4تا حداکثر ) متکفل، ای افراد متأهل  ی . به مقررمحاسبه می شود

  ای %( متوسط مزد 80از حداقل دستمزد، کمتر و از ) دی نبا ری بگ ی مقرر ی افت ی رحداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع د

 .باشد شتری ب  یحقوق و 

 

 .قابل پرداخت است یکاری از روز اول ب  ی کاری ب  مهی ب  یمقرر  قانون بیکاری  7ساس ماده بر

عبارت است از جمع کل   یکاری ب  مهی ب  ی به منظور محاسبه مقرر کاری شده ب   مهی حقوق روزانه ب   ای متوسط مزد یک تبصره  بنابر 

کار و در مورد   یبر روزها م ی تقس یکاری ( روز قبل از شروع ب 90)  نی شده در آخر افت ی در  مهی مأخذ آن حق ب شده که به   مهی ب  یافت ی در

شده   افت ی در مهی شده که به مأخذ آن حق ب   مهی ب  یافت ی مزد عبارت است از جمع کل در نی آخر کنندیم  افت ی کارمزد در که  یشدگان  مهی ب 

از غرامت دستمزد   یماه مذکور مدت  3، ظرف   شده  مهی که ب  ی. در صورت 90بر   می تقس یکاری ( روز قبل از شروع ب 90)  نی در آخر

محاسبه خواهد  و   یتلق یکاری ب  امی قرار گرفته به منزله دستمزد ا  زدمحاسبه غرامت دستم یکه مبنا یاستفاده نموده باشد متوسط مزد 

 . شد

 



 : عبارتند از از قانون ماده نی امشمول افراد  2طبق تبصره   

 

 شوهر(  ای همسر )زن  – ۱ 

 .ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند  فرزندان اناث مادام که ازدواج – ۲ 

طبق نظر پزشک معتمد   ا ی اشتغال داشته و  لی منحصرا به تحص ای که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و  پسر فرزندان  – ۳ 

 .باشند یاز کار افتاده کل ،یاجتماع نی سازمان تأم

باشند و   ی از کار افتاده کل یاجتماع نی پزشک معتمد سازمان تأم طبق نظر   ای سال متجاوز باشد و  60پدر و مادر که سن پدر از  – ۴ 

 .گردد نی شده تأم مهی آنان منحصرا توسط ب در هر حال معاش  

 .تبصره نی ا 3و  2 یمربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندها ط ی خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرا – ۵ 

 

 .گرددی نم یجزئ   یمستمر افتی مانع از در یکاری ب  مهی ب   یمقرر  افتی درنیز به این موضوع اشاره شده است که  3در تبصره  

از   ک ی به ازاء هر  یمقرر  شی شوهر ( محق به استفاده از افزا ای از آنان ) زن  یکی فقط  نی زوج  ی کاری در صورت ب  4  تبصرهدر 

 نمی باشد. ن ممکن و بهره مندی هر دو نفر از آنا فرزندان خواهد بود 

ی اجتماع نی تأمر درمانی مشخصی دخدمات  از  یکاری ب  مهی ب  ی مقرر  افتی و افراد تحت تکفل ، در مدت در کاری شده ب  مهی ب همچنین 

از پرداخت هر گونه   یاجتماع نی تأم ی ها یمستمر ری مانند سا یکاری ب  مهی ب  ی مقرریگر ای دبر اساس تبصره  .د خواهند شدبهره من 

 .شد معاف خواهد  اتی مال

 

 ی کاری ب  مهی قانون ب  8ماده  

 : شخص دریافت گننده بیمه قطع خواهد شد شد مقرری  ادامه ذکر خواهدر ی که د موارد  در

 .ابدی شده مجددا اشتغال به کار  مه ی که ب  یزمان  •

وزارت کار و   قی از طر  ربط  یذ  یها واحد  ری و سا ی آموز نهضت سواد ای محل و  یبنا به اعالم واحد کار و امور اجتماع •

 .دی نما یخوددار  یآموز  سواد   ای  یکارآموز  یهابدون عذر موجه از شرکت در دوره   کاری ب شده    مهی ب  ،یامور اجتماع

 نماید.  یخوددار  یشنهادی شغل مشابه پ   ای خود و  یاز قبول شغل تخصص کاری شده ب  مهی ب  •

  یبازنشستگ یمشمول استفاده از مستمر یکاری ب  مهی ب  ی مقرر افت ی ضمن در فرد بیکاری که بیمه بیکاری دریافت می کند و  •

 .شود  یکل یازکارافتادگ ای و 

 .به کار مربوطه اعاده گردد یفی بالتکل امی مزد ا افت ی از انحاء با در ی شده به نحو مهی ب  •

 

شده،   مه ی ب  یکاری محرز شود که ب  یکاری ب  مهی ب  ی که پس از پرداخت مقرر ی در صورت قانون بیکاری   8ماده   1تبصره  ساسابر  

 خواهد بود.   یاجتماع نی به سازمان تأم یافت ی درباز پس دادن مبالغ و اراده او بوده است کارگر موظف به  ل ی از م یناش

  افت ی را در ی کاری ب  مهی ب  یو مقرر پنهان نماید اشتغال مجدد خود را نماید ص بیکار از بیمه بیکاری استفاده می شخچنانچه همچنین 

 .اشتغال خواهد بود خی از تار یافت ی در  یکرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرر

کمک   افتی دری باشند و ی که مشغول به تحصیل هستند نیز قاد ربه دریافت بیمه بیکاری مفراد نیز ذکر شده است که ا 3د رتبصره  

 .نخواهد بود یکاری ب  مه ی ب  یمانع استفاده از مقرر  یکارآموز  نی ح نهی هز

 



  

 

 ی کاری ب  مهی قانون ب  9ماده  

به   شوندی م جاد ی شغل را که ا  یخال  ی، فهرست محل هاکارگران ندگانی نما ای و  ی اسالم یشوراها یموظفند با هماهنگ انی کارفرما

به باال( منحصرا توسط مراکز   ی کارشناس یشغل یهارده  یمذکور )به استثنا یشغل  ی. محل هاندی مراکز خدمات اشتغال محل اعالم نما

 . ه از قانون در اداه مورد بررسی قرار می گیرد تبصره های این ماد .گرددیم نی تأم کارانی ب  یخدمات اشتغال و با معرف

الحسنه،  و با استفاده از اعتبارات قرض   یاجتماع نی سازمان تأم یو منابع اعتبار یبانک ستمی س قی ساله از طر دولت مکلف است همه  

  ق ی طرو از   ین ی ب ش ی قانون در بودجه ساالنه کشور پ  نی مشمول ا کارانی را جهت اشتغال به کار ب   یمشخص ی زا  اشتغال ی طرح ها

 اجرا نماید.  یو با نظارت وزارت کار و امور اجتماع ی خصوص  ای و   یتعاون  یشرکت ها

  یها  از وزارتخانه  ی اقتصاد یواحدها   سی و تأس ی کسب و کار و موافقت اصول یها قانون در اخذ پروانه  نی مشمول ا کارانی ب  همچنین

 .خواهند گرفتقرار ت ی ولودر ا  یوزارت کار و امور اجتماع  یبا معرف یو خدمات  ی کشاورز ،یصنعت 

قانون   ی همزمان با اجراموظف است  یوزارت کار و امور اجتماع ی ا و حرفه  ی سازمان آموزش فن ت که ذکز شده اس  3رتبصره د

موضوع   ی کاری ب  مهی مهارت کارگران تحت پوشش ب  دی و تجد  یبازآموز زی بازار کار و ن  ازی مورد ن  ی آموزش مهارت ها ،یکاری ب  مهی ب 

مربوط از محل   یهانهی . هزدی کارخانجات فراهم نما و سایر اماکن هم جوار   یا فه و حر  یرا در مراکز آموزش فن  آموزش افراد 

و   انی کارفرما یموظف است با همکار ی نهضت سوادآموز .می باشدقابل پرداخت   یکاری ب  مهی اعتبارات حساب صندوق ب 

 .دی قانون اقدام نما نی مشمول ا سوادانی ب   یبرا  یسوادآموز  ی کالسها لی نسبت به تشک ه مربوط یهاوزارتخانه 

 

 ی کاری ب  مهی قانون ب   10ماده  

قانون را   نی موضوع ا یکاری ب  مهی ب  ی و پرداخت مقرر  یکاری ب  مهی درآمد حق ب  ی مکلف است حساب ها یاجتماع نی تأم سازمان

بهداشت،   ری بار به وز کی خود را هر سال  یو گزارش عملکرد مال دی خود منعکس نما  یمال یهاو در صورت  ینگهدارجداگانه  

 . دی اقتصاد ارائه نما ی و شورا یماعکار و امور اجت   ری و وز ی درمان و آموزش پزشک

 

 چه هستند؟ یکار ی ب  مهی ب  یبرا  ازی مدارک مورد ن 

  یاجتماعاداره تعاون، کار و رفاه   یبه واحدها ری با در دست داشتن مدارک ز دی با یکاری ب  مهی ب  افت ی در ندی انداختن فرا انی به جر یبرا

 :دی مراجعه کن 

 

 صادرشده  یرا  ای آخر کار  کسال ی قرارداد  ی و کپ  اصل 

 قطعه(  ۴) دی جد  ۳*۴ عکس

 یمدرک فن  ا ی  یلی مدرک تحص ی و کپ  اصل 

 ی تمام صفحات شناسنامه و کارت مل ی و کپ  اصل 

 ( انی آقا یخدمت )برا انی کارت پا ی و کپ  اصل 

 جلد(   کی )  یروغن   پوشه

 مه ی صفحه اول دفترچه ب  یکپ 

 کارفرما ازی عدم ن  نامه


