
 قانون بیمه بیکاری

   

كهيّ يفًٕنيٍ لإٌَ تاييٍ اجتًاػي كّ تاتغ لٕاَيٍ كاض ٔ كاض  - 1يازِ 
 كفأضظي ْؽتُس يفًٕل يمطضات ايٍ لإٌَ يي تاـُس. 

 گطْٔٓاي ظيط اظ ـًٕل يمطضات ايٍ لإٌَ يؽتثُي ْؽتُس:  -تثصطِ 
 تاظَفؽتگاٌ ٔ اظكاضافتازگاٌ كهي .  - 1
 صاحثاٌ حطف ٔ يفاغم آظاز ٔ تيًّ ـسگاٌ اذتياضي .  - 2
 اتثاع ذاضجي .  - 3

تيكاض اظ َظط ايٍ لإٌَ تيًّ ـسِ اي اؼت كّ تسٌٔ ييم ٔ اضازِ تيكاض  - 2يازِ 
 ـسِ ٔ آيازِ كاض تاـس. 

تيًّ ـسگاَي كّ تّ ػهت تغييطات ؼاذتاض التصازي ٔاحس يطتٕطّ تّ  - 1تثصطِ 
طتظ ٔ تاييس ـٕضاي ػاني كاض تيكاض يٕلت ـُاذتّ ـَٕس َيع تفريص ٔظاضتراَّ شي

 يفًٕل يمطضات ايٍ لإٌَ ذٕاُْس تٕز. 
تيًّ ـسگاَي كّ تّ ػهت تطٔظ حٕازث لٓطيّ ٔ غيط يتطلثّ اظ لثيم  - 2تثصطِ 

ؼيم ، ظنعنّ جُگ ، آتؿ ؼٕظي ٔ... تيكاض يي ـَٕس تا يؼطفي ٔاحس كاض ٔ ايٕض 
 تيكاضي اؼتفازِ ذٕاُْس كطز.  اجتًاػي يحم اظ يمطضي تيًّ

تيًّ تيكاضي تّ ػُٕاٌ يكي اظ حًايت ْاي تاييٍ اجتًاػي اؼت ٔ  - 3يازِ 
ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي يكهف اؼت تا زضيافت حك تيًّ يمطض، تّ تيًّ 

ـسگاَي كّ طثك يمطضات ايٍ لإٌَ تيكاض يي ـَٕس يمطضي تيًّ تيكاضي 
 پطزاذت ًَايس. 

كاض تا يؼطفي كتثي ٔاحس كاض ٔ ايٕض اجتًاػي يحم اظ تيًّ ـسِ تي - 4يازِ 
 يعاياي ايٍ لإٌَ يُتفغ ذٕاْس ـس. 

تيكاضاٌ يفًٕل ايٍ لإٌَ كهيّ حمٕق ٔ يعايا ٔ ذؽاضات يطتٕطّ  -تثصطِ 
 )يٕضٕع لإٌَ كاض( ضا زضيافت ذٕاُْس كطز. 

%( يعز تيًّ ـسِ يي تاـس كّ كال 3حك تيًّ تيكاضي تّ ييعاٌ ) - 5يازِ 
 تٕؼظ كاضفطيا تاييٍ ٔ پطزاذت ذٕاْس ـس. 

يعز تيًّ ـسِ ٔ َحِٕ تفريص تؼييٍ حك تيًّ تيكاضي ، چگَٕگي  -تثصطِ 
ٔصٕل آٌ ، تكهيف تيًّ ـسِ ٔ كاضفطيا ٔ ًْچُيٍ َحِٕ ضؼيسگي تّ اػتطاض ، 
ترهفات ٔ ؼايط يمطضات يطتٕطّ زض ايٍ يٕضز تط اؼاغ ضٕاتطي اؼت كّ تطاي 

ٓاي تاييٍ اجتًاػي زض لإٌَ ٔ يمطضات تاييٍ اجتًاػي حك تيًّ ؼايط حًايت
 پيؿ تيُي ـسِ اؼت . 

تيًّ ـسگاٌ تيكاض زض صٕضت احطاظ ـطايظ ظيط اؼتحماق زضيافت يمطضي  - 6يازِ 
 تيًّ تيكاضي ضا ذٕاُْس زاـت : 

( ياِ ؼاتمّ پطزاذت تيًّ ضا زاـتّ 6تيًّ ـسِ لثم اظ تيكاض ـسٌ حسالم ) -انف 
 ( ايٍ لإٌَ اظ ـًٕل ايٍ تُس 2( يازِ )2ٍ تثصطِ )تاـس. يفًٕني

 يؽتثُي يي تاـس. 
( ضٔظ اظ تاضيد تيكاضي تا اػالو يطاتة تيكاضي 30تيًّ ـسِ يكهف اؼت ظطف ) -ب 

تّ ٔاحسْاي كاض ٔ ايٕض اجتًاػي آيازگي ذٕز ضا تطاي اـتغال تّ كاض ترصصي ٔ 
صض يٕجّ ٔ تا تفريص يا يفاتّ آٌ اطالع زْس. يطاجؼّ پػ اظ ؼي ضٔظ تا ػ



 ْيات حم اذتالف تا ؼّ ياِ ايكاٌ پصيط ذٕاْس تٕز. 
تيًّ ـسِ تيكاض يكهف اؼت زض زٔضِ ْاي كاضآيٕظي ٔ ؼٕازآيٕظي كّ تٕؼظ  -ج 

ٔاحس كاض ٔ ايٕض اجتًاػي ٔ َٓضت ؼٕازآيٕظي ٔ يا ؼايط ٔاحسْاي شيطتظ تا تاييس 
زِ ٔ ْط زٔ ياِ يك تاض ٔظاضت كاض ٔ ايٕض اجتًاػي تؼييٍ يي ـٕز ـطكت ًَٕ

 گٕاْي الظو زض ايٍ يٕضز ضا تّ ـؼة تاييٍ اجتًاػي تؽهيى ًَايس. 
كاضگطاَي كّ زض ظياٌ زضيافت يمطضي تيًّ تيكاضي تّ ـغم يا يفاغهي  - 1تثصطِ 

گًاضزِ يي ـَٕس كّ ييعاٌ حمٕق ٔ يعاياي آٌ اظ يمطضي تيًّ تيكاضي يتؼهمّ 
يًّ ـسِ اظ حؽاب صُسٔق تيًّ تيكاضي كًتط تاـس ياتّ انتفأت زضيافتي ت

 پطزاذت ذٕاْس ـس. 
يست زضيافت يمطضي تيًّ تيكاضي جع ؼٕاتك پطزاذت حك تيًّ ، تيًّ  - 2تثصطِ 

 ـسِ اظ َظط تاظَفؽتگي ، اظكاضافتازگي ٔ فٕت يحؽٕب ذٕاْس ـس. 
 يست پطزاذت يمطضي تيًّ تيكاضي ٔ ييعاٌ آٌ تّ ـطح ظيط اؼت :  - 7يازِ 
غ يست پطزاذت يمطضي اظ ظياٌ تطذٕضزاضي اظ يعاياي تيًّ تيكاضي اػى اظ جً -انف 

( ياِ ٔ تطاي 36زٔضِ اجطاي آظيايفي ٔ يا زائًي آٌ تطاي يجطزيٍ حساكثط)
( ياِ تط اؼاغ ؼاتمّ كهي پطزاذت حك تيًّ ٔ 50يتاْهيٍ يا يتكهفيٍ حساكثط )

 تّ ـطح جسٔل شيم يي تاـس: 
جًؼا تا احتؽاب زٔضِ  يست اؼتفازِ اظ يمطضي  ؼاتمّ پطزاذت حك تيًّ حساكثط

 ْاي لثهي 
---------------------------------------------------------------  

 تطاي يجطزيٍ تطاي يتاْهيٍ يا يتكفهيٍ 
---------------------------------------------------------------  

 ( ياِ 12( ياِ )6( ياِ )24( ياِ نغايت )6اظ)
 ( ياِ 18( ياِ )12( ياِ )120( ياِ نغايت )25اظ )
 ( ياِ 26( ياِ )18( ياِ )180( ياِ نغايت )121اظ )
 ( ياِ 36( ياِ )26( ياِ )240( ياِ نغايت )181اظ )
 ( ياِ 50( ياِ )36( ياِ تّ تاال )241اظ )

---------------------------------------------------------------  
ؼال ؼٍ ٔ تيفتط يي  55افطاز يؽٍ يفًٕل ايٍ لإٌَ كّ زاضاي  -ثصطِ ت

 تاـُس يازايي كّ يفغٕل تّ كاض َفسِ اَس يي تٕاَُس تا ضؼيسٌ تّ ؼٍ 
 تاظَفؽتگي تحت پٕـؿ تيًّ تيكاضي تالي تًاَُس. 

%( يتٕؼظ يعز يا حمٕق ٔ 55ييعاٌ يمطضي ضٔظاَّ تيًّ ـسِ تيكاض يؼازل ) -ب 
 َّ تيًّ ـسِ يي تاـس. تّ يمطضي افطاز يتاْم يا يا كاضيعز ضٔظا

( َفط اظ افطاز تحت تكفم تّ اظا ْط يك اظ آَٓا تّ ييعاٌ 4يتكفم ، تا حساكثط )
%( حسالم زؼتًعز افعٔزِ ذٕاْس ـس. زض ْط حال يجًٕع زضيافتي يمطضي 10)

 %( يتٕؼظ يعز يا حمٕق ٔي تيفتط80تگيط َثايس اظ حسالم زؼتًعز، كًتط ٔ اظ )
 تاـس. 

 يمطضي تيًّ تيكاضي اظ ضٔظ أل تيكاضي لاتم پطزاذت اؼت .  -ج 
يتٕؼظ يعز يا حمٕق ضٔظاَّ تيًّ ـسِ تيكاض تّ يُظٕض يحاؼثّ يمطضي  - 1تثصطِ 

تيًّ تيكاضي ػثاضت اؼت اظ جًغ كم زضيافتي تيًّ ـسِ كّ تّ ياذص آٌ حك 
ي تمؽيى تط ضٔظْاي ( ضٔظ لثم اظ ـطٔع تيكاض90تيًّ زضيافت ـسِ زض آذطيٍ )

كاض، ٔ زض يٕضز تيًّ ـسگاَي كّ كاضيعز زضيافت يي كُُس آذطيٍ يعز ػثاضت اؼت 



اظ جًغ كم زضيافتي تيًّ ـسِ كّ تّ ياذص آٌ حك تيًّ زضيافت ـسِ زض آذطيٍ 
( زض صٕضتي كّ تيًّ ـسِ كاضيعز، 90( ضٔظ لثم اظ ـطٔع تيكاضي تمؽيى تط )90)

غطايت زؼتًعز اؼتفازِ ًَٕزِ تاـس يتٕؼظ ( ياِ يصكٕض يستي اظ 3ظطف )
يعزي كّ يثُاي يحاؼثّ غطايت زؼتًعز لطاض گطفتّ تّ يُعنّ زؼتًعز اياو 

 تيكاضي تهمي ٔ زض يحاؼثّ يُظٕض ذٕاْس ـس. 
 افطاز تحت يٕضٕع ايٍ يازِ ػثاضتُس اظ:  - 2تثصطِ 

 ًْؽط )ظٌ يا ـْٕط(  - 1
 ٔ فالس حطفّ ٔ ـغم تاـُس. فطظَساٌ اَاث يازاو كّ اظزٔاج ًَُٕزِ  - 2
فطظَساٌ شكٕض كّ ؼٍ آَاٌ كًتط اظ ْجسِ ؼال تًاو تاـس ٔ يا يُحصطا تّ  - 3

تحصيم اـتغال زاـتّ ٔ يا طثك َظط پعـك يؼتًس ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي ، 
 اظكاضافتازِ كهي تاـُس. 

ًس ( ؼال يتجأظ تاـس ٔ يا طثك َظط پعـك يؼت60پسض ٔ يازض كّ ؼٍ پسض اظ ) - 4
ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي اظكاضافتازِ كهي تاـُس ٔ زض ْط حال يؼاؾ آَاٌ يُحصطا 

 تٕؼظ تيًّ ـسِ تاييٍ گطزز. 
ذٕاْط ٔ تطازض تحت تكفم زض صٕضت زاـتٍ ـطايظ يطتٕط تّ فطظَساٌ اَاث ٔ  - 5

 ( ايٍ تثصطِ . 3( ٔ )2شكٕض، يصكٕض زض تُسْاي )
غ اظ زضيافت يؽتًطي جعئي ًَي زضيافت يمطضي تيًّ تيكاضي ياَ - 3تثصطِ 
 گطزز. 
زض صٕضت تيكاضي ظٔجيٍ فمظ يكي اظ آَاٌ )ظٌ يا ـْٕط( يحك تّ  - 4تثصطِ 

 اؼتفازِ اظ افعايؿ يمطضي تّ اظا ْط يك اظ فطظَساٌ ذٕاْس تٕز. 
تيًّ ـسِ تيكاض ٔ افطاز تحت تكفم ، زض يست زضيافت يمطضي تيًّ  - 5تثصطِ 

( لإٌَ تاييٍ 3ضٕع تُسْاي "انف " ٔ "ب " يازِ )تيكاضي اظ ذسيات زضياَي يٕ
 اجتًاػي اؼتفازِ ذٕاُْس كطز. 

يمطضي تيًّ تيكاضي ياَُس ؼايط يؽتًطيٓاي تاييٍ اجتًاػي اظ  - 6تثصطِ 
 پطزاذت ْط گَّٕ يانيات يؼاف ذٕاْس تٕز. 

 زض يٕاضز ظيط يمطضي تيًّ تيكاضي لطغ ذٕاْس ـس.  - 8يازِ 
 سِ يجسزا اـتغال تّ كاض ياتس. ظياَي كّ تيًّ ـ -انف 
تُا تّ اػالو ٔاحس كاض ٔ ايٕض اجتًاػي يحم ٔ يا َٓضت ؼٕازآيٕظي ٔ ؼايط  -ب 

ٔاحسْاي شيطتظ اظ ططيك ٔظاضت كاض ٔ ايٕض اجتًاػي ، تيًّ ـسِ تيكاض تسٌٔ ػصض 
 يٕجّ اظ ـطكت زض زٔضِ ْاي كاضآيٕظي يا ؼٕازآيٕظي ذٕززاضي ًَايس. 

اظ لثٕل ـغم ترصصي ذٕز ٔ يا ـغم يفاتّ پيفُٓازي  تيًّ ـسِ تيكاض -ج 
 ذٕززاضي ٔضظز. 

تيًّ ـسِ تيكاض ضًٍ زضيافت يمطضي تيًّ تيكاضي يفًٕل اؼتفازِ اظ  -ز 
 يؽتًطي تاظَفؽتگي ٔ يا اظكاضافتازگي كهي ـٕز. 

تيًّ ـسِ تّ َحٕي اظ اَحا تا زضيافت يعز اياو تالتكهيفي تّ كاض يطتٕطّ اػازِ  -ِ 
 گطزز. 
زض صٕضتي كّ پػ اظ پطزاذت يمطضي تيًّ تيكاضي يحطظ ـٕز كّ  - 1تثصطِ 

تيكاضي تيًّ ـسِ ، َاـي اظ ييم ٔ اضازِ أ تٕزِ اؼت كاضگط يٕظف تّ اؼتطزاز 
ٔجِٕ زضيافتي تّ ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي ذٕاْس تٕز. يفًٕنيٍ تُس )ِ ( ايٍ 

فتي ، تّ ؼاظياٌ يصكٕض يازِ َيع يكهف تّ تاظپطزاذت يمطضي تيًّ تيكاضي زضيا
 يي تاـُس. 



چُاَچّ تيًّ ـسِ تيكاض اـتغال يجسز ذٕز ضا يكتٕو زاـتّ ٔ يمطضي  - 2تثصطِ 
تيًّ تيكاضي ضا زضيافت كطزِ تاـس، يهعو تّ تاظپطزاذت يمطضي زضيافتي اظ تاضيد 

 اـتغال ذٕاْس تٕز. 
ضي تيًّ زضيافت كًك ْعيُّ حيٍ كاضآيٕظي ياَغ اؼتفازِ اظ يمط - 3تثصطِ 

 تيكاضي َرٕاْس تٕز. 
كاضفطياياٌ يٕظفُس تا ًْاُْگي ـٕضاْاي اؼاليي ٔ يا ًَايُسگاٌ  - 9يازِ 

كاضگطاٌ ، فٓطؼت يحهٓاي ذاني ـغم ضا كّ ايجاز يي ـَٕس تّ يطاكع ذسيات 
اـتغال يحم اػالو ًَايُس.يحهٓاي ـغهي يصكٕض )تّ اؼتثُاي ضزِ ْاي ـغهي 

ٕؼظ يطاكع ذسيات اـتغال ٔ تا يؼطفي تيكاضاٌ كاضـُاؼي تّ تاال( يُحصطا ت
 تاييٍ يي گطزز. 

زٔنت يكهف اؼت ًّْ ؼانّ اظ ططيك ؼيؽتى تاَكي ٔ يُاتغ  - 1تثصطِ 
 اػتثاضي ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي ٔ تا اؼتفازِ اظ اػتثاضات لطض انحؽُّ ، 

ططحٓاي اـتغال ظاي يفرصي ضا جٓت اـتغال تّ كاض تيكاضاٌ يفًٕل ايٍ 
زض تٕزجّ ؼاالَّ كفٕض پيؿ تيُي ٔ ضاؼا يا اظ ططيك ـطكتٓاي تؼأَي ٔ لإٌَ 

 يا ذصٕصي ٔ تا َظاضت ٔظاضت كاض ٔ ايٕض اجتًاػي تّ يٕضز اجطا گصاضز. 
تيكاضاٌ يفًٕل ايٍ لإٌَ زض اذص پطٔاَّ ْاي كؽة ٔ كاض ٔ يٕافمت  - 2تثصطِ 

كفأضظي ٔ  اصٕني ٔ تاؼيػ ٔاحسْاي التصازي اظ ٔظاضتراَّ ْاي صُؼتي ،
 ذسياتي تا يؼطفي ٔظاضت كاض ٔ ايٕض اجتًاػي زض أنٕيت لطاض ذٕاُْس زاـت . 

ؼاظياٌ آيٕظؾ فُي ٔ حطفّ اي ٔظاضت كاض ٔ ايٕض اجتًاػي يكهف  - 3تثصطِ 
اؼت ًْعياٌ تا اجطاي لإٌَ تيًّ تيكاضي ، آيٕظؾ يٓاضتٓاي يٕضز َياظ تاظاض كاض 

 گطاٌ تحت پٕـؿ تيًّ تيكاضي يٕضٕع ٔ َيع تاظآيٕظي ٔ تجسيس يٓاضت كاض
( ايٍ لإٌَ ضا زض يطاكع آيٕظؾ فُي ٔ حطفّ اي ٔ يا يطاكع آيٕظؾ 7تُس "ج " يازِ )

جٕاض كاضذاَجات فطاْى ًَايس. ْعيُّ ْاي يطتٕط اظ يحم اػتثاضات حؽاب صُسٔق 
تيًّ تيكاضي يطاتك آييٍ َايّ اي كّ تّ پيفُٓاز ؼاظياٌ ْاي آيٕظؾ فُي ٔ 

كفٕض ٔ تاييٍ اجتًاػي تٓيّ ٔ تّ تصٕية ٔظضاي كاض ٔ ايٕض اجتًاػي ،  حطفّ اي
 ٔ تٓساـت ٔ زضياٌ ٔ آيٕظؾ پعـكي ذٕاْس ضؼيس لاتم پطزاذت اؼت . 

َٓضت ؼٕازآيٕظي يٕظف اؼت تا ًْكاضي كاضفطياياٌ ٔ ٔظاضتراَّ  - 4تثصطِ 
يٍ ْاي شيطتظ َؽثت تّ تفكيم كالؼٓاي ؼٕازآيٕظي تطاي تيؽٕازاٌ يفًٕل ا

 لإٌَ الساو ًَايس. 
ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي يكهف اؼت حؽاتٓاي زضآيس حك تيًّ  - 10يازِ 

تيكاضي ٔ پطزاذت يمطضي تيًّ تيكاضي يٕضٕع ايٍ لإٌَ ضا جساگاَّ َگٓساضي ٔ زض 
صٕضت ْاي ياني ذٕز يُؼكػ ًَايس ٔ گعاضؾ ػًهكطز ياني ذٕز ضا ْط ؼال يك 

يٕظؾ پعـكي ٔ ٔظيط كاض ٔ ايٕض اجتًاػي ٔ تاض تّ ٔظيط تٓساـت ، زضياٌ ٔ آ
 ـٕضاي التصاز اضائّ ًَايس. 

ٔظاضت كاض ٔ ايٕض اجتًاػي ٔ ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي يجطي ايٍ لإٌَ  - 11يازِ 
 ذٕاُْس تٕز. 

ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي يكهف اؼت ْعيُّ ْاي يٕضٕع ايٍ لإٌَ ضا  - 12يازِ 
 اييٍ ًَايس. يُحصطا اظ يحم زضآيسْاي َاـي اظ آٌ ت

%( 10ْعيُّ ْاي ازاضي ٔ پطؼُهي ْط زٔ زؼتگاِ يجطي لإٌَ تّ طٕضي كّ اظ )
ييعاٌ يمطضي پطزاذتي تّ تيًّ ـسگاٌ تجأظ ًَُايس تا تاييس ٔظيط تٓساـت ، 

زضياٌ ٔ آيٕظؾ پعـكي ٔ ٔظيط كاض ٔ ايٕض اجتًاػي تؼييٍ ٔ ترصيص زازِ يي 



 ـٕز. 
اظ ظياٌ اتًاو لإٌَ آظيايفي تيًّ تيكاضي  ظياٌ اجطاي ايٍ لإٌَ - 13يازِ 

 ( الظو االجطا اؼت . 6/5/1359)
آييٍ َايّ اجطايي ايٍ لإٌَ ظطف يك ياِ تٕؼظ ٔظاضت كاض ٔ ايٕض  - 14يازِ 

اجتًاػي ٔ ؼاظياٌ تاييٍ اجتًاػي تٓيّ ٔ تّ تصٕية ْيات ٔظيطاٌ ذٕاْس 
 ضؼيس. 

تثصطِ زض جهؽّ ػهُي ضٔظ لإٌَ فٕق يفتًم تط چٓاضزِ يازِ ٔ تيؽت ٔ يك 
زٔـُثّ يٕضخ تيؽت ٔ ـفى ـٓطيٕض ياِ يك ْعاض ٔ ؼيصس ٔ ـصت ٔ َّ 

تّ تاييس ـٕضاي َگٓثاٌ  10/7/1369يجهػ ـٕضاي اؼاليي تصٕية ٔ زض تاضيد 
 ضؼيسِ اؼت . 

 يٓسي كطٔتي -ضئيػ يجهػ ـٕضاي اؼاليي 

 


