
1 

 

 

 در قًاویه مًضًعٍ )بیمٍ ای(حمایت بلىذمذت چىذبزخًرداری اس 

 1حمیذرضا پزتً

 1931تابستان  -درج شذٌ در مجلٍ کاوًن يکال

 چکیذٌ

یه حوایت  رز ًرتس فسهتتِ هتی  تَرا اش ایتي زٍ        ،هـاتك اطَل حاون تس حمَق تاهیي اختواعی تسای ّس خـس

ًوی تَاًد ّوصهاى اش هستوسی تاشًشستتیی ًیتص تسختَزراز     ، خظی وِ هستوسی اشوازاهتارفی رزیاه  هی وٌد

رز ٍختَر اطتل   ا تِ ًحَی وِ استثٌائات شیاری رازریار دُ اطل  ،تا ایي حالا )اطل هوٌَعی  ّوپَ اًی(فسرر

همسزات هتعدری هثٌی تس خَاش ٍ یا هٌع تسختَزرازی اش رٍ حوایت  تتِ تظتَیة زستیدُ ٍ       اس ا تسرید زاُ یاهتِ

فراز ًیص رز ایي خظَص، تِ ًتیدِ زٍ ي تاج یه اطل ولی زا ر َاز ساختِ اس ا فَ ایٌىِ لاًَىّویي اهس استٌ

 فراز رز ایي شهیٌِ هی پسراشینا  رز ایي ًَ تِ تِ هـالعِ آخسیي هَػع لاًَىٍ لـعی ًسسیدُ اس ا 

 

 ، هستوسی، هصایای تاهیي اختواعیاهؼاعفتلٌد هدت، ّوپَ اًی، حوای   ياژگان کلیذی:

  

                                                 
 اپژٍّشیس حمَق واز ٍ تاهیي اختواعی ٍویل پایِ یه رارفستسی ٍ ا1
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 مقذمٍ

هی تَاًد ًتیدِ عؼَی  رز رٍ طتٌدٍق  1تلٌدهدت تیوِ ایحوای   چٌداش  یا اهىاى تسخَزرازی ّوصهاى،تسخَرازی 

تتِ   ،-است  ٍ وازفشتایاى رارفستتسی   ٍوت    وِ عؼَ طٌدٍق حوای  -تیوِ ای تا دا هاًٌد آًىِ ٍویل رارفستسی

تاهیي اختواعی ًیص تا دا ّوچٌتیي هوىتي است  ًتیدتِ      هشوَل لاًَىهٌاسث  تدزیس رز راًشیاُ آشار اس هی، 

خوع آهدى رٍ عٌَاى رز یه  خض تا دا هاًٌد آًىِ  خض تاشًشستِ، ّوصهاى هسشًد تیوِ  دٓ هتَهی تا د وتِ  

تِ ایي عٌَاى تاشهاًدُ هحسَب هی فسررا یا آًىِ پدز ٍ هارز تیوِ  دُ، ّس یه تیوِ  دُ طٌدٍلی) یا رٍ طٌدٍق( 

 یي عٌَاى تاشهاًدُ ّس رٍ هحسَب  َراتا ٌد ٍ تِ ا

خوع رٍ حوای  تیوتِ ای یىتی تحت  عٌتَاى     -1لاتل تمسین اس :  تِ لساز ذیلخوع رٍ حوای  تیوِ ای  ،رز ٍالع

 هت  تیوِ  دُ اطلی ٍ رییسی تح  عٌَاى تیوِ  دُ تثعتیا هاًٌتد هتَزری وتِ  تخض تاشًشستتِ هستتحك رزیا       

ِ هاًٌتد حتالتی    خوع رٍ حوای  تیوِ ای ّس رٍ تح  عٌَاى تیوِ  دُ اطلیا -2هستوسی تاشهاًدفاى ًیص تا دا   وت

 خض تاشًشستِ تاهیي اختواعی هستحك رزیاه  هستوسی اشوازاهتارفی اش ّوتیي ستاشهاى یتا هستتحك رزیاهت       

خوع رٍ حوایت  تیوتِ ای ّتس رٍ    -3هستوسی تاشًشستیی اش طٌدٍق حوای  ٍو  ٍ وازفشایاى رارفستسی تا دا 

تح  عٌَاى تیوِ  دُ تثعیا هاًٌد آًىِ پدز ٍ هارز  خظی تیوِ  دُ ساشهاى تاهیي اختوتاعی تا تٌد ٍ هستتحك    

 ّس رٍ تا دا رزیاه  هستوسی تاشهاًدفاىِ

اطتَل حتاون تتس    ا تتَر حوای  هشاتِ تِ عٌَاى یه اطل هَزر پتریس    چٌداش تَام هٌع تسخَزرازی رز فر تِ 

لاًَى ستاختاز ًرتام ختاهع زهتاُ ٍ تتاهیي       3هارُ  3)اش خولِ زن تِ تثظسُ ایي اهس اس  تاهیي اختواعی ًیص هَید

ٍلی تظَیة همسزات هتعدر تدٍى تَخِ تِ همسزات لثلی تی هٌروی عویمی رز همتسزات   ا2(1383هظَب  اختواعی

 ایدار وسرُ ٍ استخساج یه اطل زا ر َاز ساختِ اس ا

هشاتِ حوای  ّایی اًد وِ تسای پَ ش خـسات یىساى پیش تیٌی  دُ اًدا الثتِ الشم ًیست  تتا   حوای  ّای 

، تتسای پَ تش   4هاًٌد هستوسی تاشًشستتیی  3عٌَاى ّس رٍ حوای ، ٍاحد تا دا تسای ًوًَِ هستوسی اشوازاهتارفی

                                                 
1
.overlapping benefits 

هشسٍؽ تسآى وِ همؾ رز یه ساشهاى یا طٌدٍق عؼَی  ّای تیوِ فس تِ اهسار تح  پَ ش  ّا ٍ طٌدٍق تعْدات لثلی ساشهاى ا2

 را تِ اًد وواواى تِ لَت خَر تالی اس  ٍ هاشار تسآى رز طَزت تاهیي هٌاتع ٍ تازهالی الشم اش سَی ایي ًرام تسلساز خَاّد  دا
3
. Invalidity pension 

4
. retirement pension 
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تٌتا تتِ   ًس  وِ لتاًَى فتراز   خـسات ًا ی اش ون تَاًی یا ًاتَاًی رز وسة رزآهد همسز  دُ اس ا اش ؿسهی تاید را

 هی راًداتسخَزرازی اش یه حوای  زا تسای پَ ش خـس ٍاحد واهی  ،هسع

حوای  تسای خـس ٍاحد هتعتدر است ا اش حتداللی تتَرى حوایت  ّتای تتاهیي         چٌدهثاًی هٌع تسخَزرازی اش 

)هحدٍری  هٌتاتع ًْارّتای   حوای  تا ًمغ حمَق سایس تیوِ  دفاى چٌداختواعی فسهتِ تا ه شهِ تسخَزرازی اش 

 ا1عیٍ ًیص تعازع تا همتؼای عدال  تَشی تیوِ ای(

حوای  یىساى ًثَرُ اس ا همسزات هتعتدری   چٌدهَػع لاًَى فراز رز خَاش یا هٌع تسخَزرازی اش  ،تا ٍخَر ایي

سپس تِ خوع تٌدی  ،ا رز آغاش تِ هـالعِ ایي همسزاتِ تِ رٍ رستِ ولی لاتل تمسین اس رز ایي تاب ٍخَر رازر و

 ٍ ًتیدِ فیسی هی پسراشینا

 

 مىع بزخًرداری اس دي حمایت بىذ وخست:

  دُ اس :ٍ حوای  تیوِ ای تِ طَزت ّوصهاى هوٌَع اع م ذیل تسخَزرازی اش رٍ آزای رز همسزات 

ّتا ٍ ستایس    ، ختاًَارُ   تاغل   ، تتاًَاى  تاشًشستتیی   حمتَق   تِ  هستَؽ  اش همسزات  ای پازُ  اط ح  لاًَى 1هارُ -1 

  ٍظیفِ  یا حمَق  تاشًشستیی  حمَق  اش یه  تیش  ااارزیاه  »:  اس هی   َزای  هدلس 13/2/1379  هظَب  وازوٌاى

ِ   هستتَؽ   اشهاى ّتا ٍ طتٌدٍق ّتای   اش س  ٍاحد خده   ایام  تسای  یا تاشخسید خده   یا هستوسی ِ   تت ّتا،   ٍشازتخاًت

  غیسرٍلتتی   هؤسسات  آًْا ٍ ّوچٌیي  تِ  ٍ یا ٍاتستِ  تاتعِ  ّا ٍ هؤسسات ،  ْسرازی رٍلتی  ی سو  ّا،  هؤسسات

رزآهتد    اش هحتل   ٍشیتساى   ّیتتت   تشخیض  آًْا تِ  ساالًِ  یا تَرخِ  %( سسهای25ِرزطد )  ٍ پٌح  اش تیس   تیش  وِ

رز خظَص هشوَلیي لاًَى تاهیي حىن آى رز خظَص ایي هارُ تاید فف   ا» اس    َر هوٌَع هی  تتهیي  عوَهی

رز  ّیتت عوَهی ریتَاى عتدال  ارازی   25/4/1385هَزخ  247ًیس ا زأی ٍحدت زٍیِ  وازُ  خازی اختواعی

هظتسح رز   13/2/1379هظتَب  اط حی لتاًَى استتخدام وشتَزی     88هفار هارُ : »ایي خظَص همسز هی رازر

                                                 
عدال  تَشیعی تِ هعٌی عدالتی اس  وِ تَشیع هی  َرا تدیي هعٌی وِ لدزتی تستس اش ازارُ اعؼای یه خاهعِ حمَق ٍ تىالیف  ا1

ّس یه ٍ سْن ّسیه زا اش هٌاهع ٍ هؼاز اختواعی هعیي هی ساشرا حمَق لسازرارّا یىی اش اتصازّای تحمك عدال  تَشیعی اس ا 

تمسین ثسٍت خاهعِ ٍ اًتمال ثسٍت اش لشسی تِ لشس رییس همسز  دُ اس ا همسزاتی چَى  تسیازی اش همسزات ایي حَشُ تا ّدف

تحدید ًسخ سَر ٍ تْسُ رز لسازرارّای اعـای ٍام ٍ ًیص همسزات زاخع تِ تعییي حدالل هصر ٍ حمَق رز لسازرارّای واز اش ایي خولِ 

س رز لسازرارّایی چَى رسیِ عدال  تَشیعی پریسهتِ اس ا ایي تاثیاس ا همسزات حَشُ لسازرارّای حمَق ایساى ًیص تاثیس شیاری اش ً

 لسازرارّای حَشُ حمَق هظسف وٌٌدفاى تیشتس تِ چشن هی آیدا  اخازُ، واز ٍ
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هوٌَعی  رزیاه  تیش اش یه حمَق تاشًشستیی یا حمَق ٍظیفِ یا هستوسی یا تاشخسید تسای ایام ٍاحد خده  

تٌاتسایي تسسی ٍ تعوین  ّا ٍ هؤسسات هٌدزج رز هارُ هروَز اس ا اش ساشهاًْا ٍ طٌدٍق ّای هستَؽ تِ ٍشازتخاًِ

تدٍى تعییي تىلیف استخداهی اش آى ساشهاى هٌفه  دُ ٍ رز ٍاحتدّا  حىن هصتَز تِ وازوٌاى ساٍان هٌحلِ وِ 

    ِ اًتد ٍ تتا    ٍ هؤسسات هشوَل لاًَى تتهیي اختواعی تِ واز ا تغال یاهتِ ٍ حك تیوتِ لتاًًَی هستتَؽ زا پسراختت

اًتد تتِ ارعتای تسختَزرازی اش      زعای  همسزات اش هستوسی تاشًشستیی ساشهاى تتهیي اختواعی تسخَزراز فسریتدُ 

 »اَق تاشًشستیی تِ لحاف هدت خده  رز ساٍان هٌحلِ هدَش لاًًَی ًدازراااحم

» ًیتص همتسز هتی رازر:    1382هظتَب   خوَْزی است هی ایتساى   لاًَى استخدام ًیسٍی اًتراهی 181هارُ -2

تتَرُ ٍ رز ایتي حالت  همتؾ هثلتت تیشتتس        رزیاه  حمَق تاشًشستیی یا ٍظیفِ ٍ سْویِ هستوسی تَاهاً هوٌَع 

ایي هارُ طسها رز خظَص پسسٌل ًیسٍی اًتراهی وِ ًْار تیوِ ای  اى طتٌدٍق تتاهیي    1»اخَاّد  د پسراخ 

 اختواعی ًیسٍّای هسلح تا د لاتلی  اخسا رازرا

ّسفاُ تساى یه هدت رٍ یا چٌد ووه ًمدى هَػَع ایي لتاًَى  : » 1354 لاًَى تاهیي اختواعی 94هارُ -3 

همتسزات ایتي هتارُ     ااا»اى وِ هیصاى آى تیشتس اس  پسراخ  خَاّد  د  دُ تعلك فیسر همؾ ووه ًمد تِ تیوِ

ّای تلٌدهدت اش لثیل هستوسی تاشًشستیی  تِ ووه ّای ًمدیا اطـ ح ووه ًمدی  اهل حوای ًاظس اس  

رز  26/12/1386ّتا هتَزخ    هستوسی 51تِ هَخة تخشٌاهِ  وازُ  الشم تِ ذوس اس  ٍ اشوازاهتارفی ًوی فسررا

تَاًٌد تا زعای  ستایس  تسایؾ اش    اًد، هسشًداى آًاى هی طَزت هَت هارز ٍ پدزی وِ ّس رٍ تیوِ پسراش ساشهاى تَرُ

هی پسراخ  هستوسی هسشًداى شًاى هتَ ًوایٌدا ایي تخشٌاهِ هتعالة تظَیة لاًَىّس رٍ هستوسی تَأهاً استفارُ 

هـتسح  » ووه ًمتدی تیشتتس  »تٌاتسایي رز ایٌدا هستلِ پسراخ  طارز  دُ اس ا 5/11/1386هشوَل ااا هظَب 

الروس، شًاى هستوسی تییس تاشًشستتِ یتا اشوازاهتتارُ ولتی      تخشٌاهِ هَق 2تِ هَخة تٌد اهصٍى تس ایي  فسررا ًوی

تَاًٌد هستوسی تاشهاًتدفاى  تَّس    ی هیتِ عٌَاى ّوسس تیوِ  دُ هتَه لاًَى تاهیي اختواعی،هشوَل همسزات 

وٌتد ٍ هستتلِ    هتَهای خَر زا ًیص رزیاه  ًوایٌدا رز هَزر اخیسالروس ًیص ساشهاى ّس رٍ هستوسی زا پسراخ  هی

 2فسررا هـسح ًوی» ووه ًمدی تیشتس»پسراخ 

اهتسار هَػتَع ایتي تثظتسُ چٌاًچتِ اش      » ااا لاًَى ًرام ّواٌّگ پسراخ  وازوٌاى رٍل :  9هارُ  1تثظسُ -4

ّوسس رٍم خَر ؿ ق تییسًد یا ّوسس رٍم آًاى ًیص هَت ًواید، رز طَزت ؿ ق اش هستوسى تاشًشستیى هستَؽ 

                                                 
 الاًَى آخا 15ا را : هارُ 1
خٌیل، چاج سَم، ا تسای هـالعِ تیشتس را : ًعیوی، عوساى ٍ ّوىازاى، لاًَى تاهیي اختواعی رز ًرن حمَلی وًٌَی)تْساى: 2

 تِ تعدا  412 (، طض1392
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ّتس وتدام اش ّوستساى وتِ      تِ ّوسس هَت  دُ اٍل خَر ٍ رز طَزت هَت ّوسس رٍم اش هستتوسى تاشًشستتیى  

هفار ایي هارُ ًاظس اس  تِ هشوَلیي لاًَى ًرام ّواٌّگ پسراخت  وازوٌتاى   1»ا ًَداا تیشتس اس  تسخَزراز هى

 رٍل ا

ا تِ هَخة ایي تٌد شٍخِ تیوِ  دٓ هتَهی وتِ اشرٍاج  1391لاًَى حوای  خاًَارُ هظَب  48هارُ  1تٌد -5

هستوسی تاشهاًدفاى ّوسس اٍل ٍ رٍم خَر ّتس وتدام وتِ تیشتتس     هددر هی وٌد، رز طَزت هَت ّوسس رٍم اش 

رزیاه  حمتَق تاشًشستتیی یتا اش وازاهتتارفی،     ّواى هارُ  2رز عیي حال هـاتك تٌد  تا د تْسُ هٌد هی فسررا

هستوسی اش وازاهتارفی یا تاشًشستیی حسة هَزر تَسؾ شٍخِ هتَهی هاًع اش رزیاه  حمَق ٍظیفِ یا هستوسی 

ى تیوِ  دُ تثعی هوٌَع اس ، ٍلی رزیاه  رٍ حمَق یىتی  ارزیاه  رٍ حوای  تِ عٌَتِ عثازتی  اهتَهی ًیس 

رز ایي خظتَص هتی تتَاى اش    2عٌَاى تیوِ  دُ اطلی ٍ رییسی تح  عٌَاى تیوِ  دُ تثعی ت هاًع اس ا تح 

 فراز ًیص استفارُ ًوَرا سىَت لاًَى

                                                 
عدم لصٍم تیوِ هددر اخثازی  اغلیي هظلی ٍ ساوٌیي  ْسّای تا خوعی  ووتس اش تیس   ا ّوچٌیي زن تِ هارُ ٍاحدُ لاًَى1

ًَى تیوِ لاًَى استفسازیِ رز هَزر لاٍ ًیص  1391هظَب  تا ٌد ّصاز ًفس وِ ًصر طٌدٍق تیوِ اختواعی زٍستاییاى ٍ عشایس تیوِ هی

 1386 اختواعی زاًٌدفاى حول ٍ ًمل تاز ٍ هساهس تیي  ْسی
 تمسین تٌدی تیوِ  دُ تِ اطلی ٍ تثعی خاص تیوِ  دفاى ساشهاى تاهیي اختواعی ًیس ا تلىِ رز سایس ًْارّا ٍ طتٌدٍق  ا2

حك رازر رز لثتال تیوتِ    ّای تیوِ اختواعی ایي تمسین تٌدی وواتیش ریدُ هی  َراتیوِ  دُ اطلی یا هستمین  خظی اس  وِ

لاًَى تیوِ ّویاًى ختدهات رزهتاًى وشتَز هظتَب     هارُ  2تساساس تٌد ّای تیوِ ای تسخَزراز فسررا  پسراشی هستمیوا اش حوای 

 دُ اطلى اش هصایاى همسز رز ایتي   تیوِ  دُ تثعى: خاًَارُ  خض یا ا خاطى ّستٌد وِ تِ تثع سسپسستى ٍ وفال  تیوِ: » 1373

تا عٌای  تِ هفار ایي هَار هی تَاى فف  تیوِ  دُ تثعی  خظی است  وتِ تتس هثٌتای ٍاتستتیی      »ا اًٌد استفارُ ًوایٌدتَ لاًَى هى

 التظاری)ٍالعی یا هسػی(  خَیش تِ تیوِ  دُ اطلی اش هصایای تاهیي اختواعی تسخَزراز هی فسررا  

 فًَِ حوایت   تیوِ  دفاى تثعی ساشهاى تاهیي اختواعی اش هستوسی تاشًشستیی ٍ اشوازاهتارفی تسخَزراز ًوی  ًَدا شیسا ایي 

 ی اطلی تَرُ ٍ طسها تِ تیوِ  دُ اطلی ازائِ هی  َراحوای  ّاّا خص 

ری تِ ٍی ٍاتستتِ هتی تا تٌدا    رز شهاى حیات تیوِ  دُ اطلی هسر، چٌیي هسع هی  َر وِ تیوِ  دفاى تثعی اش لحاف التظا

ی لاًًَی تْسُ هٌد فسرًدا الثتِ تْسُ هٌدی تیوِ  تدفاى تثعتی   حوای  ّا، هی تَاًٌد اش 2لرا طسف ًرس اش توىي یا عدم توىي هالی

افسچِ تیوِ  دُ تثعی اش هستوسی اشوازاهتارفی تْسُ هٌتد ًوتی   ی تاهیي اختواعی هٌَؽ تِ ٍخَر تسخی  سایؾ اس ا حوای  ّااش 

هی تَاًد رز هیصاى هستوسی اشوازاهتارفی تیوِ  دُ اطلی هَثس تا تدا   ٍی لاًَى تاهیي اختواعی، ٍخَر 72سرر، ٍلی هـاتك هارُ ف

رز خظَص هستوسی تاشًشستیی تاید فف  اساسا ٍخَر یا عدم تیوِ  دفاى تثعی تاثیسی رز هیصاى هستوسی ًدازرا تٌاتسایي ًیاش یا 

ا ایي حوای  تسای تیوِ  دفاى تثعتی رزًرتس   رز هَزر هستوسی تاشهاًدفاى ٍػع هتفاٍت اس  عدم ًیاش هالی آًْا ًیص تی تاثیس اس ا

 فسهتِ  دُ اس ا 

  اس اتسخَزرازی تیوِ  دفاى تثعی هٌَؽ تِ ٍاتستیی التظاری آًْا تِ تیوِ  دُ اطلی  تِ عٌَاى ًتیدِ تاید فف 
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اختواعیا تدیي تَػیح وِ پدز ٍ هتارز ٍ  تَّس تیوتِ  تدُ     لاًَى تاهیي  82هارُ  1ٍ تٌد  81هارُ  3تٌد -6

هتَهی رز طَزتی هی تَاًٌد اش هستوسی تاشهاًدفاى تْسُ هٌد فسرًتد وتِ هستتوسی رییتسی اش ستاشهاى تتاهیي       

 هشاتِ چٌیي تٌدی رز خظَص شٍخِ هتَهی ًیاهدُ اس ا اختواعی رزیاه  ًىٌٌدا

زأی ٍحتدت زٍیتِ    َاى عدال  ارازی هثٌی تس اطت ح ریّیات عوَهی  21/2/1394هَزخ  135زای  وازُ -7

هتارُ   2ًرس تِ ایي وِ رز لاًَى اط ح تثظتسُ   :»ّیتت عوَهی ریَاى عدال  ارازی 15/12/1391 -572 وازُ 

ٍ تتسلسازی حمَق ٍظیفتِ رز   28/9/1338ٍاحدُ لاًَى اخاشُ پسراخ  ٍظیفِ ٍ هستوسی ٍزاث وازهٌداى هظَب 

تتا اط حات تعدی،  سؽ تسخَزرازی حمتَق ٍظیفتِ ستْن     2/11/1363اًتاث هظَب  هتَزر هسشًداى ٍ ًَارفاى

هَوَل  دُ است  ٍ را تتي  تَّس ٍ  تغل      هسشًداى ٍ ًَارفاى اًاث ولیِ هستخدهیي تِ ًدا تي  َّس ٍ  غل

 لتاًَى استتخدام وشتَزی رز    124ه شهِ تا را تي رزآهد تسای هسشًداى ٍ ًَارفاى اًاث اس  ٍ رز تٌتد ح هتارُ   

تعسیف تاشًشستیی آهدُ اس ، حال تاشًشستیی ٍػع هستخدهی اس  وِ ؿثك لاًَى تِ هَختة حىتن زستوی    

هساخع ط حیتداز اش حمَق تاشًشستیی استفارُ هی وٌٌد، تٌاتسایي رز هسػی وِ هسشًداى ٍ ًَارفتاى اًتاث ختَر    

رازی اش هستوسی تاشهاًدفاى تاشًشستِ ّستٌد، تِ لحاف را تي رزآهد وِ ّدف اطلی همٌي رز عدم تدَیص تسخَز

احتستاب  هَػتَع اختت ف،   رز ایتي زای   ااا»ااس  استتحماق تسختَزرازی اش هستتوسی ٍالتدیي ختَر زا ًدازًتد      

ّای تلٌتد هتدت    اش حوای تاشًشستیی تِ عٌَاى  غل اس ا تَػیح ایٌىِ هـاتك اطل،  خض  اغل ًوی تَاًد 

هـتاتك  یا تاشًشستیی اشایي هٌرس  غل هحسَب هی  َر؟ تیوِ ای تسخَزراز  َرا حال اخت ف رز ایي تَر وِ آ

اش ایي زٍ ًوی  خظی وِ هستوسی تاشًشستیی رزیاه  هی رازر، رز حىن  خظی اس  وِ  اغل اس  ٍ  ًرسی

ّای تلٌد هدت)هستوسی اشوازاهتارفی، تاشًشستیی ٍ تاشهاًدفاى( تْسُ هٌد  َرا رز هماتتل هتی    تَاًد اش حوای 

هحسَب وسرُ است  ٍ  فراز را تي  غل ٍ  َّس زا اش هَاًع تسخَزرازی اش هستوسی تاشهاًدفاى تَاى فف  لاًَى

رزیاه  حمَق تاشًشستیی تِ هعٌی را تي  غل ًیس ا ّس یه اش ایتي ًرتسات رز رٍ زای هتَزر اطت ح ٍ زای     

                                                                                                                                                             

تاید تِ هعٌی عسهتی   ریدُ ًوی  َرا تٌاتسایي ایي هفَْمرز ّیچ هتي لاًًَی تعسیفی اش  رز هَزر هفَْم ٍاتستیی التظاری تاید فف 

ٍ لغَی ایي اطـ ح زٍی آٍزرا تس ایي اساس هی تَاى فف  ٍاتستیی التظاری تیوِ  دُ تثعی تِ تیوِ  دُ اطلی تدیي هعٌا است   

 وِ تاهیي ّصیٌِ الشم خْ  اهساز هعا  تیوِ  دُ تثعی عودتا تس عْدُ تیوِ  دُ اطلی اس ا 

ی ٍیژُ ای تسای تیوِ  دفاى تثعی رزًرس فسهتِ  دُ اس ا تسای ًوًَِ تتس ؿثتك   احوای  ّاػاهِ هی ًواید رز تسخی لَاًیي خاص 

( ٍ تاالتس ٍ آشارفتاى هتتَهی وتِ    %51تِ ّوسساى  اّد سسپسس  خاًَارُ ٍ خاًثاشاى پٌداُ رزطد )» لاًَى خاهع ایثازفساى: 25هارُ 

حمَق وازوٌاى رٍل ، حتك سسپسستتی پسراخت  خَاّتد      هسشًد یا هسشًداًی زا اش آًاى تح  تىفل لاًًَی را تِ تا ٌد هعارل حدالل

ّای تخش  الثتِ حوای  هروَز خص حوای »ا تا ٌد  دا اهسار حؼاً  وٌٌدُ اش ایي هسشًداى هحسٍم اش هارز ًیص هشوَل ایي هارُ هی

 اس احوایتی 
 



7 

 

ّواًٌتد  -یی تظحیحی هثٌای استدالل ّیات عوَهی لساز فسهتِ اس  ٍ رز آخسیي زای، رزیاه  حمَق تاشًشست

 اش هَاًع رزیاه  هستوسی تاشهاًدفاى هحسَب  دُ اس ا -ا تغال

 

 : جًاس بزخًرداری اس دي حمایتىذ ديمب

 رز ایي خظَص همسزات هتعدری لاتل استٌار اس : 

رز طَزت هَت : »3/11/1355هارُ ٍاحدُ لاًَى پسراخ  حمَق ٍظیفِ تِ هسشًداى هستخدهیي هتَهی هظَب -1

ّتا تا تٌد، هسشًتداى آًتاى      ی رٍلتی یا  ْسرازی سو  ّاّا یا هؤسسات یا  هستخدم ٍشازتخاًِهارز ٍ پدزی وِ 

ًْارّای ظاّسا حىن هارُ رز خظَص ولیِ هستخدهیي »ا تَاًٌد اااا اش ّس رٍ حمَق ٍظیفِااا استفارُ ًوایٌدااا هی

 ًْار تیوِ ای رییسایار دُ خسیاى رازر، اعن اش ایٌىِ طٌدٍق تیوِ آًْا تاهیي اختواعی تا د یا 

هسشًداًی وِ یىی اش ٍالدیي آًْا هَت  تَر  » لاًَى آخا:  156همسزات استخداهی سپاُ ٍ هارُ  174هارُ  -3ٍ  2

حیات اس  تِ ّس  حك رزیاه  سْویِ هستوسی اش حمَق ٍی زا خَاٌّد را   فسچِ پدز یا هارز آًْا وِ رز حال

حىن ایي هارُ تِ ًَعی تیاًیس اهىاى خوع رٍ  »ارٍل  رزیاه  رازرعٌَاى حمَق یا حمَق تاشًشستیی یا ٍظیفِ اش 

حوای  اش سَی هسشًد تیوِ  دُ هتَهی اس ا شیسا تْسُ هٌدی ٍی اش حمَق ٍظیفِ ٍالدیي هتتَهی زا هٌتَؽ تتِ    

 عدم رزیاه  حوای  رییسی اش سَی هسشًد ًىسرُ اس ا

طتٌدٍق  لاًَى پسراخ  هستوسی تِ هسشًداى شًاى هتَهی هشوَل لاًَى تتهیي اختواعی ٍ ستایس  هارُ ٍاحدُ -4 

حمَق ٍظیفِ هارزاى هتَهی هشوَل لاًَى تتهیي اختواعی اعن  »ا تس ایي اساس:1386هظَب  ی تاشًشستیی ّا

ّواًٌتد هتسراى   ی تاشًشستیی تا زعایت   تسایؾ لتاًًَی هستتَؽ ٍ     طٌدٍق ّااش ساشهاى تتهیي اختواعی ٍ سایس 

تس ؿثتك  ااا»ا  َر هشوَل رز خظَص هسشًداًشاى )اش هحل وسَزات تاشًشستیی پسراختی تَسؾ آًاى( تسلساز هی

ایي هارُ ٍاحدُ ولیِ هشوَلیي لاًَى تاهیي اختواعی یعٌی ا خاطی وتِ ًْتار تیوتِ ای  تاى ستاشهاى تتاهیي       

هستوسی تاشهاًدفاى شًاى تیوِ  دُ ّواًٌد اًَى اختواعی تا د هشوَل لاًَى یار دُ هی تا ٌدا تس اساس ایي ل

  اى پسراخ  هی فسررا هسراى تِ هسشًداى ٍاخد  سایؾ

تساساس هارُ ٍاحدُ لاًَى الحاق یه تثظسُ تِ لاًَى استخدام خاًثتاشاى، استسا ٍ اهتسار ختاًَارُ ّتای  تْدا،       -5

، رزیاه  حمَق اش تات  استخدام) زسوی ٍ غیس زسوی(، حمَق تاشًشستیی، ٍظیفتِ ٍ  1375هظَب  اااخاًثاشاى ٍ

 هستوسی) تِ سثة لاًَى رییس( ٍ اشرٍاج ّوسساى  ْدا هَخة لـع حمَق ٍ رزیاهتی ّای آًْا ًخَاّد تَرا
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تتهیي اختواعی  اشهاىسرز طَزتی وِ رزیاهتی ایثازفساى هشوَل » لاًَى تسًاهِ پٌدن تَسعِ:  28تٌد ٍ هارُ -6

فسرر ٍ تا تحمك  سایؾ  ٍ طٌدٍق تاشًشستیی رییسی فسرر، تاشًشستیی رز ّس طٌدٍق تِ ؿَز هستمل اًدام هی

 1»ا َر هٌد هی تاشًشستیی ایثازفس رز ّس طٌدٍق، اش هستوسی تاشًشستیی آى طٌدٍق تْسُ

ه  ّوصهتاى هستتوسی اشوازاهتتارفی یتا     ا تِ هَخة ایي تٌد رزیا1391لاًَى حوای  خاًَارُ  48هارُ  2تٌد -7

تِ عثازتی  تاشًشستیی رز وٌاز رزیاه  هستوسی تاشهاًدفاى  یا حمَق ٍظیفِ اش سَی شٍخِ هتَهی ت هاًع اس ا

عٌَاى تیوِ  دُ تثعی ت هاًع اس ؛ ٍلی رز رزیاه  رٍ حوای  یىی تح  عٌَاى تیوِ  دُ اطلی ٍ رییسی تح  

تح  عٌَاى تیوِ  دُ اطلی یا ّس رٍ تح  عٌَاى تیوِ  تدُ تثعتی ستىَت    خظَص رزیاه  رٍ حوای  ّس رٍ 

  دُ اس ا

ًَى پیش ففتِ رز همام تیاى لا 81ا هارُ لاًَى تاهیي اختواعی 82هارُ  1ٍ تٌد  81هارُ  3تٌد هفَْم هخالف -8

پتدز ٍ هتارز   »هارُ ختَر همتسز هتی رازر:    3تاشهاًدفاى ٍاخد  سایؾ رزیاه  هستوسی تاشهاًدفاى اس  ٍ رزتٌد 

تِ عثازتی یىی اش  سایؾ تْسُ هٌدی پدز ٍ »ا هستوسى اش ساشهاى رزیاه  ًدازًد اااهتَهى رز طَزتى وِ 

ًیص تدیي  سح  82هارُ هارز هتَهی اش هستوسی تاشهاًدفاى عدم رزیاه  هستوسی رییس اش ساشهاى اس ا 

ٍ رز ّسحتال هستتوسى اش    ا ااا1خَاٌّد وسر:تاشهاًدفاى تیوِ  دُ شى تا  سایؾ شیس اش هستوسى استفارُ »اس : 

 اااا»ساشهاى رزیاه  ًىٌد

هستتوسی رییتسی رزیاهت     تَػیح ایٌىِ رز خظَص پدز، هارز ٍ  َّس تیوِ  دُ هتَهی لید ایٌىتِ اش ستاشهاى   

لترا  ٍلی رز هَزر سایس تاشهاًدفاى یعٌی شٍخِ ٍ هسشًداى چٌیي هحدٍریتی پیش تیٌی ًشتدُ است ا    ،ًىٌٌد آهدُ

 َاى فف  شٍخِ ٍ هسشًداى هتَهی هی تَاًٌد رز شهاى ٍاحد اش رٍ هستوسی تسخَزراز فسرًداهی ت

 : جمع بىذی ي ارائٍ وظزیٍبىذ سًم
                                                 

هـاتك هارُ ٍاحدُ لاًَى پسراخ  حمَق وِ  ًرس تِ ایي: » 2/3/91هَزخ  ّیات عوَهی ریَاى عدال  ارازی 115ا رارًاهِ  وازُ 1

ّا یا هؤسسات یا  رز طَزت هَت هارز ٍ پدزی وِ هستخدم ٍشازتخاًِ 3/11/1355ٍظیفِ تِ هسشًداى هستخدهیي هتَهی هظَب 

ثك ای وِ ؿ تَاًٌد تا زعای   سایؾ لاًًَی هستَؽ اش ّس رٍ حمَق ٍظیفِ ّا تا ٌد، هسشًداى آًاى هی ّای رٍلتی یا  ْسرازی  سو 

لاًَى ازتش خوَْزی اس هی ایساى  164همسزات تِ عل  هَت پدز ٍ یا هارز تسلساز  َر، استفارُ ًوایٌد ٍ تٌد)ج( هارُ 

ٍ تٌد ب هارُ  21/12/1382لاًَى استخدام ًیسٍی اًتراهی خوَْزی اس هی ایساى هظَب  191ٍ تٌد)ج( هارُ  1/7/1366هظَب

ٍ تسلسازی حمَق ٍ  1338لاًَى اخاشُ پسراخ  ٍظیفِ ٍ هستوسی ٍزاث وازهٌداى هظَب هارُ ٍاحدُ  2ٍاحدُ لاًَى اط ح تثظسُ 

رز همام تدَیص پسراخ  هستوسی ٍ حمَق  13/2/1379ٍ اط حی  2/11/1363ٍظیفِ رز هَزر هسشًداى ٍ ًَارفاى اًاث هظَب 

 ااا»اّای هستَؿِ تا احساش  سایؾ لاًًَی تِ ذیٌفع هی تا د ٍظیفِ اش طٌدٍق



9 

 

 رز تسزسی همسزات پساوٌدُ لاًًَی هی تَاى تِ تسآیٌدّای ذیل زسید: 

تسخَزرازی تیوِ  دفاى اطلی اش رٍ حوای )تح  عٌَاى تیوِ  دُ اطلی( اش یه طٌدٍق تیوِ ای -1 

 1رز ٍالع اطل، هٌع خوع رٍ حوای  اس ا هوٌَع اس ا

 3هارُ  3تسخَزرازی رٍ حوای  اطلی اش رٍ طٌدٍق تیوِ ای پایِ هوٌَع اس ا تا عٌای  تِ تثظسُ -2 

 هوٌَعساسا ای پایِ ایي اختواعی عؼَی  رز رٍ طٌدٍق تیوِ لاًَى ساختاز ًرام خاهع زهاُ ٍ تاه

 ااس 

خوع تیي یه حوای  اطلی ٍ یه حوای  تثعی افسچِ تا اطَل حاون تس حمَق تاهیي اختواعی -3 

لاًَى  48ٍ هارُ  ّیات عوَهی ریَاى عدال  ارازی 115ّوخَاًی ًدازر، ٍلی تا عٌای  تِ زای  وازُ 

یا شٍخِ تَرى تاید فف  چٌاًچِ هستوسی تییس حوای  تثعی زا تِ خْ  هسشًد ، 1391حوای  خاًَارُ 

هَزخ  135زای  وازُ تا ایي حال تاید فف  هـاتك  خَیش هـالثِ وٌد تاید لائل تِ خَاش ایي اهس  دا

 -572زأی ٍحدت زٍیِ  وازُ  ّیات عوَهی ریَاى عدال  ارازی هثٌی تس اط ح 21/2/1394

 ی وِ حمَقهسشًداى اًاثرزیاه  حمَق ٍظیفِ تَسؾ  هی ریَاى عدال  ارازیّیتت عوَ 15/12/1391

ًاظس تِ ٍػعی  هشوَلیي  135زای رزیاه  هی رازًد هداش ًیس ا الشم تِ ذوس اس   تاشًشستیی

ى تِ تیوِ  دفاى ساشهاى تاهیي اختواعی چٌداى لاتل استخدام وشَزی اس  ٍ تسسی هفار آ لاًَى

 رهاع ًیس ا

هستوسی رز خظَص تیوِ  دفاى تثعی تاید لائل تِ تفىیه  د: تسخَزرازی هسشًداى اش رٍ -4

هداش اس ا رز اساسا یا رٍ طٌدٍق تیوِ ای تا د  ) تح  عٌَاى تاشهاًدُ(، اعن اش ایٌىِ اش یهتاشهاًدفاى

وِ تعد اش هَت ّوسس -تدیي تَػیح وِ شٍخِ هتَهی هَزر سایس تیوِ  دفاى تاید لائل تِ هٌع  دا

ًوی تَاًد پس اش هَت ّوسس رٍم خَیش ّوصهاى اش رٍ هستوسی  -هددرا اشرٍاج هی وٌد

 هٌد فسرر، ٍلی خوع رٍ هستوسیتاشهاًدفاى)تِ عل  هَت رٍ ّوسس لثلی خَیش( تْسُ

 هداش اس ا تاشهاًدفاى) َّس ٍ پدز یا هارز(

زا )اعن اش ایٌىِ اش یه  2اهیي اختواعی تاید تسلسازی رٍ حوای  تیوِ ایاش ًرس اطَل حمَق ت-5 

                                                 
1
. Anti-cumulation principle 

2
.  Duplication of payment of benefit 
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تدَیص مسزات حاون توایل تِ خوع حوای  ٍ ٍلی ه1،طٌدٍق تا د یا اش رٍ طٌدٍق( هوٌَع راًس 

 حوای  رازًدا تسخَزرازی اش رٍ

تسخَزرازی تَام اش حمَق  غل ثات  ٍ هستوسی ّای تاهیي اختواعی اطَال هوٌَع اس ا تدیي -6 

تَػیح وِ ا تغال هاًع تسخَزرازی اش تسخی حوای  ّای تلٌدهدت تاهیي اختواعی هاًٌد هستوسی 

 لاًَى حوای  خاًَارُ 48، ٍلی تا عٌای  تِ هارُ تاشًشستیی ٍ هستوسی اشوازاهتارفی ولی هی تا د

ظاّسا همٌي خوع تیي هستوسی تاشهاًدفاى ٍ حمَق ًا ی اش ا تغال شٍخِ تیوِ  دٓ هتَهی وِ  1391

 هددرا اشرٍاج هی وٌد زا ت هاًع هی راًدا

تسخَزرازی اش رٍ حوای ، چٌاًچِ یىی اش ازائِ رٌّدفاى تیوِ اختواعی ٍ رییسی تیوِ تدازی تا د -7 

  2ه حوای  پایِ ٍ یه حوای  تىویلی هداش اس اّوچٌاى وِ تْسُ هٌدی اش ی ت هاًع اس ا

لاًَى حوای  خاًَارُ  48لاًَى تاهیي اختواعی، هارُ  82هارُ  1ٍ تٌد  81هارُ  3تا تَخِ تِ تٌد -8

 شًاى هسشًداى تِ هستوسى پسراخ  لاًَى، رارًاهِ ّای ّیات عوَهی ریَاى عدال  ارازی ٍ 1391

هی تَاى  (5/11/1386 هظَب) تاشًشستیى یطٌدٍق ّا سایس ٍ اختواعى تتهیي لاًَى هشوَل هتَهى

شٍخِ هتَهی  ّیات عوَهی ریَاى عدال  ارازی 21/2/1394هَزخ  135تا لثل اش طدٍز زای فف  

هستوسی تاشهاًدفاى  دتستیة وِ هی تَاًا تدیيرازرهستوسی زا  سِاهىاى تسخَزرازی ّوصهاى اش 

اس ا تدیي تَػیح وِ هی  َّس، پدز ٍ هارز خَر زا خوع ًوایدا رختس ًیص اش چٌیي اهىاًی تسخَزراز 

هستوسی تاشهاًدفاى  َّس، پدز ٍ هارز زا تا حمَق تاشًشستیی خَر خوع ًواید)تا زعای  لید  تَاًد

ّوصهاى اش  هتَهی ًیص هی تَاًدپسس تیوِ  دُ  (اپیش ففتِ 135زای ٍ زعای   ًدا تي  َّس ٍ  غل

هٌد  َرا ٍلی پدز، هارز ٍ  َّس تیوِ  دُ هتَهی رز طَزتی اش هستوسی تاشهاًدفاى پدز ٍ هارز تْسُ

هَزخ  135وِ هستوسی رییسی رزیاه  ًدازًدا تاید اهصٍر رز زای  هٌد هی  ًَدهستوسی تْسُ

                                                 
هدلِ هظلٌاهِ حمَق راًشىدُ حمَق ٍ علَم ، »هثاًی ٍ آثاز هٌع ّن پَ اًی تعْدات تیوِ ای» : وَزٍ  واٍیاًی، را ا  ّوچٌیي 1

 تِ تعدا  276، ص 1388، 26، سال یاشرّن،  وازُ سیاسی راًشیاُ تْساى

تسزسی چٌد هستلِ رز هَزر هستوسی تاشهاًدفاى ٍ »ا خْ  هـالعِ هشاتِ رز شهیٌِ هستوسی تاشهاًدفاى زن تِ: هحسي لاسوی، 2

، 11،   1387، سال سَم، تاتستاى هظلٌاهِ لَاًیي ٍ همسزات تاهیي اختواعی هدلِ، »تغییسات خدید رز لَاًیي ٍ همسزات هستَؿِ

اعن اش ایٌىِ اش یه طٌدٍق تیوِ ای تا د یا اش طٌدٍق ّای تیوِ -اش تسخَزرازی اش رٍ حوای تِ تعد: ظاّسا ایشاى تِ خَ 151طض 

 ًرس رازًدا  -ای هتعدر
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سایس هستوسی  حمَق تاشًشستیی تا طسها تِ هٌع خوع ّیات عوَهی ریَاى عدال  ارازی 21/2/1394

ا ازُ  دُ اس  ٍ تا تَخِ تِ اطل پیشیي)اطل  ّا ٍ آى ّن رز خظَص هسشًداى ٍ ًَارفاى اًاث

تسخَزرازی اش چٌد حوای  وِ رز لَاًیي هختلف هَزر تظسیح لساز فسهتِ اس (، تاید لایل تِ تفسیس 

 هؼیك  دا 

 مىابع ي مآخذ

هدلِ هظلٌاهِ حمَق راًشىدُ ، »هثاًی ٍ آثاز هٌع ّن پَ اًی تعْدات تیوِ ای» وَزٍ  واٍیاًی،  .1

 ا1388، 26، سال یاشرّن،  وازُ حمَق ٍ علَم سیاسی راًشیاُ تْساى

تسزسی چٌد هستلِ رز هَزر هستوسی تاشهاًدفاى ٍ تغییسات خدید رز لَاًیي ٍ همسزات »هحسي لاسوی،  ا2

 ا 11،   1387، سال سَم، تاتستاى هِ لَاًیي ٍ همسزات تاهیي اختواعیهظلٌا هدلِ، »هستَؿِ

)تْساى: خٌیل، چاج لاًَى تاهیي اختواعی رز ًرن حمَلی وًٌَیًعیوی، عوساى ٍ ّوىازاى،  ا3

 (ا 1392سَم، 

)تْساى: تا تاوید تس حَشُ تیوِ ایحمَق تاهیي اختواعی ًعیوی، عوساى ٍ پستَ، حویدزػا،  .1

 (ا1394چاج رٍم،  سو ،


