
 قوانین بیمه بیکاری 
تاـس کَ کالً تْؼظ کاضفطها تأهیي ّ پطزاذت  هعز تیوَ ـسٍ هی( ۳۳)حك تیوَ تیکاضی تَ هیعاى 

 .ذْاُس ـس
آى، تکلیف تیوَ هعز تیوَ ـسٍ ّ ًحٍْ تفریص تؼییي حك تیوَ تیکاضی، چگًْگی ّصْل  –تثصطٍ  

اػتطاض، ترلفات ّ ؼایط همطضات هطتْطَ زض ایي هْضز  ـسٍ ّ کاضفطها ّ ُوچٌیي ًحٍْ ضؼیسگی تَ
تط اؼاغ ضْاتطی اؼت کَ تطای حك تیوَ ؼایط حوایتِای تأهیي اجتواػی زض لاًْى ّ 

 .تیٌی ـسٍ اؼت تأهیي اجتواػی پیؿ همطضات
 
 

ـطایظ ظیط اؼتحماق زضیافت همطضی تیوَ تیکاضی ضا تیوَ ـسگاى تیکاض زض صْضت احطاظ – ۶هازٍ     
 :ذْاٌُس زاـت

. هاٍ ؼاتمَ پطزاذت تیوَ ضا زاـتَ تاـس( ۶)تیوَ ـسٍ لثل اظ تیکاض ـسى حسالل  –الف  
 .تاـس هؽتثٌی هی ایي لاًْى اظ ـوْل ایي تٌس( ۲)هازٍ ( ۲)هفوْلیي تثصطٍ 

ضی تا اػالم هطاتة تیکاضی تَ ّاحسُای کاض ضّظ اظ تاضید تیکا( ۳۳)تیوَ ـسٍ هکلف اؼت ظطف  –ب 
هطاجؼَ . تَ کاض ترصصی ّ یا هفاتَ آى اطالع زُس ّ اهْض اجتواػی آهازگی ذْز ضا تطای اـتغال

 .پصیط ذْاُس تْز پػ اظ ؼی ضّظ تا ػصض هْجَ ّ تا تفریص ُیأت حل اذتالف تا ؼَ هاٍ اهکاى
ی ّ ؼْازآهْظی کَ تْؼظ ّاحس کاض ّ اهْض ُای کاضآهْظ تیوَ ـسٍ تیکاض هکلف اؼت زض زّضٍ –ج 

ّاحسُای شیطتظ تا تأییس ّظاضت کاض ّ اهْض اجتواػی تؼییي  اجتواػی ّ ًِضت ؼْازآهْظی ّ یا ؼایط
اجتواػی  ـْز ـطکت ًوْزٍ ّ ُط زّ هاٍ یک تاض گْاُی الظم زض ایي هْضز ضا تَ ـؼة تأهیي هی

 .تؽلین ًوایس
ضیافت همطضی تیوَ تیکاضی تَ ـغل یا هفاغلی گواضزٍ کاضگطاًی کَ زض ظهاى ز – ۱تثصطٍ  

التفاّت  هتؼلمَ کوتط تاـس هاتَ ـًْس کَ هیعاى حمْق ّ هعایای آى اظ همطضی تیوَ تیکاضی هی
 .زضیافتی تیوَ ـسٍ اظ حؽاب صٌسّق تیوَ تیکاضی پطزاذت ذْاُس ـس

َ، تیوَ ـسٍ اظ ًظط هست زضیافت همطضی تیوَ تیکاضی جعء ؼْاتك پطزاذت حك تیو – ۲تثصطٍ  
 .ـس تاظًفؽتگی، اظکاضافتازگی ّ فْت هحؽْب ذْاُس

 
 
 :هست پطزاذت همطضی تیوَ تیکاضی ّ هیعاى آى تَ ـطح ظیط اؼت– ۷هازٍ  
جوغ هست پطزاذت همطضی اظ ظهاى تطذْضزاضی اظ هعایای تیوَ تیکاضی اػن اظ زّضٍ اجطای  –الف  

( ۰۳)هاٍ ّ تطای هتأُلیي یا هتکلفیي حساکثط ( ۳۶)ثطآظهایفی ّ یا زائوی آى تطای هجطزیي حساک
 :تاـس هاٍ تط اؼاغ ؼاتمَ کلی پطزاذت حك تیوَ ّ تَ ـطح جسّل شیل هی

 
 ؼاتمَ پطزاذت حك تیوَ حساکثط هست اؼتفازٍ اظ همطضی جوؼاً تا احتؽاب زّضٍ ُای لثلی 

 -—————————————————————————————————————
 طای هتأُلیي یا هتکفلیيهست ؼاتمَ تطای هجطزیي ت

 -—————————————————————————————————————
 هاٍ( ۱۲)هاٍ ( ۶)هاٍ ( ۲۲)هاٍ لغایت ( ۶)اظ 
 هاٍ( ۱۱)هاٍ ( ۱۲)هاٍ ( ۱۲۳)هاٍ لغایت ( ۲۰)اظ  
 هاٍ( ۲۶)هاٍ ( ۱۱)هاٍ ( ۱۱۳)هاٍ لغایت ( ۱۲۱)اظ  
 هاٍ( ۳۶)هاٍ ( ۲۶)هاٍ ( ۲۲۳)هاٍ لغایت ( ۱۱۱)اظ  
 هاٍ( ۰۳)هاٍ ( ۳۶)هاٍ تَ تاال ( ۲۲۱)اظ  

 -—————————————————————————————————————
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تاـٌس هازاهی کَ  ؼال ؼي ّ تیفتط هی ۰۰افطاز هؽي هفوْل ایي لاًْى کَ زاضای  –تثصطٍ 
تاظًفؽتگی تحت پْـؿ تیوَ تیکاضی تالی  تْاًٌس تا ضؼیسى تَ ؼي اًس هی هفغْل تَ کاض ًفسٍ

 .تواًٌس
هتْؼظ هعز یا حمْق ّ یا کاضهعز ضّظاًَ ( ۰۰۳)طضی ضّظاًَ تیوَ ـسٍ تیکاض هؼازل هیعاى هم –ب 

ًفط اظ افطاز تحت تکفل تَ اظاء ( ۲)هتکفل، تا حساکثط  تَ همطضی افطاز هتأُل یا. تاـس تیوَ ـسٍ هی
زض ُط حال هجوْع . حسالل زؼتوعز افعّزٍ ذْاُس ـس( ۱۳۳)ُط یک اظ آًِا تَ هیعاى 

هتْؼظ هعز یا حمْق ّی تیفتط ( ۱۳۳)تگیط ًثایس اظ حسالل زؼتوعز، کوتط ّ اظ  همطضی زضیافتی
 .تاـس

 .همطضی تیوَ تیکاضی اظ ضّظ اّل تیکاضی لاتل پطزاذت اؼت –ج 
هتْؼظ هعز یا حمْق ضّظاًَ تیوَ ـسٍ تیکاض تَ هٌظْض هحاؼثَ همطضی تیوَ تیکاضی  – ۱تثصطٍ  

( ۰۳)هأذص آى حك تیوَ زضیافت ـسٍ زض آذطیي  کَ تَ ػثاضت اؼت اظ جوغ کل زضیافتی تیوَ ـسٍ
ضّظ لثل اظ ـطّع تیکاضی تمؽین تط ضّظُای کاض، ّ زض هْضز تیوَ ـسگاًی کَ کاضهعز زضیافت 

آذطیي هعز ػثاضت اؼت اظ جوغ کل زضیافتی تیوَ ـسٍ کَ تَ هأذص آى حك تیوَ زضیافت  کٌٌس هی
صْضتی کَ تیوَ ـسٍ کاضهعز،  زض( ۰۳)تمؽین تط ضّظ لثل اظ ـطّع تیکاضی ( ۰۳)ـسٍ زض آذطیي 

هاٍ هصکْض هستی اظ غطاهت زؼتوعز اؼتفازٍ ًوْزٍ تاـس هتْؼظ هعزی کَ هثٌای ( ۳)ظطف 
گطفتَ تَ هٌعلَ زؼتوعز ایام تیکاضی تلمی ّ زض هحاؼثَ هٌظْض  هحاؼثَ غطاهت زؼتوعز لطاض

 .ذْاُس ـس
 :اظ افطاز تحت هْضْع ایي هازٍ ػثاضتٌس – ۲تثصطٍ  

 (ظى یا ـُْط )ُوؽط  – ۱
 .فطظًساى اًاث هازام کَ اظزّاج ًٌوْزٍ ّ فالس حطفَ ّ ـغل تاـٌس – ۲
فطظًساى شکْض کَ ؼي آًاى کوتط اظ ُجسٍ ؼال توام تاـس ّ یا هٌحصطاً تَ تحصیل اـتغال  – ۳

 .اجتواػی، اظکاضافتازٍ کلی تاـٌس زاـتَ ّ یا طثك ًظط پعـک هؼتوس ؼاظهاى تأهیي
ؼال هتجاّظ تاـس ّ یا طثك ًظط پعـک هؼتوس ؼاظهاى تأهیي ( ۶۳)پسض ّ هازض کَ ؼي پسض اظ  – ۲

 .آًاى هٌحصطاً تْؼظ تیوَ ـسٍ تأهیي گطزز اجتواػی اظکاضافتازٍ کلی تاـٌس ّ زض ُط حال هؼاؾ
ذْاُط ّ تطازض تحت تکفل زض صْضت زاـتي ـطایظ هطتْط تَ فطظًساى اًاث ّ شکْض، هصکْض زض  – ۰
 .ایي تثصطٍ( ۳)ّ ( ۲)سُای تٌ

 .گطزز زضیافت همطضی تیوَ تیکاضی هاًغ اظ زضیافت هؽتوطی جعئی ًوی – ۳تثصطٍ  
هحك تَ اؼتفازٍ اظ افعایؿ ( ظى یا ـُْط )زض صْضت تیکاضی ظّجیي فمظ یکی اظ آًاى  – ۲تثصطٍ  

 .همطضی تَ اظاء ُط یک اظ فطظًساى ذْاُس تْز
افطاز تحت تکفل، زض هست زضیافت همطضی تیوَ تیکاضی اظ ذسهات تیوَ ـسٍ تیکاض ّ  – ۰تثصطٍ  

 .لاًْى تأهیي اجتواػی اؼتفازٍ ذْاٌُس کطز (۳)هازٍ ‖ ب―ّ ‖ الف ―زضهاًی هْضْع تٌسُای 
همطضی تیوَ تیکاضی هاًٌس ؼایط هؽتوطیِای تأهیي اجتواػی اظ پطزاذت ُط گًَْ  – ۶تثصطٍ  

 .هالیات هؼاف ذْاُس تْز
 
 
 .ض هْاضز ظیط همطضی تیوَ تیکاضی لطغ ذْاُس ـسز– ۱هازٍ  
 .ظهاًی کَ تیوَ ـسٍ هجسزاً اـتغال تَ کاض یاتس –الف  

تٌا تَ اػالم ّاحس کاض ّ اهْض اجتواػی هحل ّ یا ًِضت ؼْازآهْظی ّ ؼایط ّاحسُای شیطتظ اظ  –ب 
ُای کاضآهْظی  زّضٍتیکاض تسّى ػصض هْجَ اظ ـطکت زض  ططیك ّظاضت کاض ّ اهْض اجتواػی، تیوَ ـسٍ

 .یا ؼْازآهْظی ذْززاضی ًوایس
 .تیوَ ـسٍ تیکاض اظ لثْل ـغل ترصصی ذْز ّ یا ـغل هفاتَ پیفٌِازی ذْززاضی ّضظز –ج 

تیوَ ـسٍ تیکاض ضوي زضیافت همطضی تیوَ تیکاضی هفوْل اؼتفازٍ اظ هؽتوطی  –ز  
 .تاظًفؽتگی ّ یا اظکاضافتازگی کلی ـْز

 .اظ اًحاء تا زضیافت هعز ایام تالتکلیفی تَ کاض هطتْطَ اػازٍ گطززتیوَ ـسٍ تَ ًحْی  –ٍ 



زض صْضتی کَ پػ اظ پطزاذت همطضی تیوَ تیکاضی هحطظ ـْز کَ تیکاضی تیوَ ـسٍ،  – ۱تثصطٍ  
اؼتطزاز ّجٍْ زضیافتی تَ ؼاظهاى تأهیي  ًاـی اظ هیل ّ اضازٍ اّ تْزٍ اؼت کاضگط هْظف تَ

ایي هازٍ ًیع هکلف تَ تاظپطزاذت همطضی تیوَ تیکاضی ( ٍ) تٌس  هفوْلیي. اجتواػی ذْاُس تْز
 .تاـٌس ؼاظهاى هصکْض هی زضیافتی، تَ

چٌاًچَ تیوَ ـسٍ تیکاض اـتغال هجسز ذْز ضا هکتْم زاـتَ ّ همطضی تیوَ تیکاضی ضا  – ۲تثصطٍ  
 .زضیافتی اظ تاضید اـتغال ذْاُس تْز زضیافت کطزٍ تاـس، هلعم تَ تاظپطزاذت همطضی

 .ُعیٌَ حیي کاضآهْظی هاًغ اؼتفازٍ اظ همطضی تیوَ تیکاضی ًرْاُس تْز زضیافت کوک – ۳تثصطٍ  
 
 
کاضفطهایاى هْظفٌس تا ُواٌُگی ـْضاُای اؼالهی ّ یا ًوایٌسگاى کاضگطاى، فِطؼت – ۰هازٍ   

 هحلِای .ذسهات اـتغال هحل اػالم ًوایٌس ـًْس تَ هطاکع هحلِای ذالی ـغل ضا کَ ایجاز هی
هٌحصطاً تْؼظ هطاکع ذسهات ( ُای ـغلی کاضـٌاؼی تَ تاال تَ اؼتثٌای ضزٍ )ـغلی هصکْض 

 .گطزز هؼطفی تیکاضاى تأهیي هی اـتغال ّ تا
ؼالَ اظ ططیك ؼیؽتن تاًکی ّ هٌاتغ اػتثاضی ؼاظهاى تأهیي  زّلت هکلف اؼت ُوَ – ۱تثصطٍ  

ظای هفرصی ضا جِت اـتغال  اـتغال ططحِای الحؽٌَ، اجتواػی ّ تا اؼتفازٍ اظ اػتثاضات لطض
تیٌی ّ ضأؼاً یا اظ ططیك ـطکتِای  تَ کاض تیکاضاى هفوْل ایي لاًْى زض تْزجَ ؼاالًَ کفْض پیؿ

 .یا ذصْصی ّ تا ًظاضت ّظاضت کاض ّ اهْض اجتواػی تَ هْضز اجطاء گصاضز تؼاًّی ّ
ض ّ هْافمت اصْلی ّ تأؼیػ ُای کؽة ّ کا تیکاضاى هفوْل ایي لاًْى زض اذص پطّاًَ – ۲تثصطٍ  

کفاّضظی ّ ذسهاتی تا هؼطفی ّظاضت کاض ّ اهْض  ُای صٌؼتی، ّاحسُای التصازی اظ ّظاضتراًَ
 .اجتواػی زض اّلْیت لطاض ذْاٌُس زاـت

ای ّظاضت کاض ّ اهْض اجتواػی هکلف اؼت ُوعهاى تا  ؼاظهاى آهْظؾ فٌی ّ حطفَ – ۳تثصطٍ  
ًیاظ تاظاض کاض ّ ًیع تاظآهْظی ّ تجسیس هِاضت  هِاضتِای هْضز اجطای لاًْى تیوَ تیکاضی، آهْظؾ

ایي لاًْى ضا زض هطاکع آهْظؾ فٌی ّ ( ۷)هازٍ ‖ ج―کاضگطاى تحت پْـؿ تیوَ تیکاضی هْضْع تٌس 
ُای هطتْط اظ هحل اػتثاضات حؽاب  ُعیٌَ. یا هطاکع آهْظؾ جْاض کاضذاًجات فطاُن ًوایس ای ّ حطفَ

ای کفْض  ُای آهْظؾ فٌی ّ حطفَ ؼاظهاى ای کَ تَ پیفٌِاز ًاهَ تك آییيصٌسّق تیوَ تیکاضی هطا
ّ تأهیي اجتواػی تِیَ ّ تَ تصْیة ّظضای کاض ّ اهْض اجتواػی، ّ تِساـت ّ زضهاى ّ آهْظؾ 

 .ذْاُس ضؼیس لاتل پطزاذت اؼت پعـکی
یطتظ ًؽثت تَ ُای ش ًِضت ؼْازآهْظی هْظف اؼت تا ُوکاضی کاضفطهایاى ّ ّظاضتراًَ – ۲تثصطٍ  

 .هفوْل ایي لاًْى السام ًوایس تفکیل کالؼِای ؼْازآهْظی تطای تیؽْازاى
 
 
ؼاظهاى تأهیي اجتواػی هکلف اؼت حؽاتِای زضآهس حك تیوَ تیکاضی ّ پطزاذت  –۱۳۳هازٍ 

ُای هالی ذْز هٌؼکػ  ًگِساضی ّ زض صْضت همطضی تیوَ تیکاضی هْضْع ایي لاًْى ضا جساگاًَ
ػولکطز هالی ذْز ضا ُط ؼال یک تاض تَ ّظیط تِساـت، زضهاى ّ آهْظؾ پعـکی ّ ًوایس ّ گعاضؾ 

 .کاض ّ اهْض اجتواػی ّ ـْضای التصاز اضائَ ًوایس ّظیط
 
 
 .ّظاضت کاض ّ اهْض اجتواػی ّ ؼاظهاى تأهیي اجتواػی هجطی ایي لاًْى ذْاٌُس تْز– ۱۱هازٍ  

 
 
ُای هْضْع ایي لاًْى ضا هٌحصطاً اظ هحل َ ؼاظهاى تأهیي اجتواػی هکلف اؼت ُعیٌ– ۱۲هازٍ  

 .زضآهسُای ًاـی اظ آى تأهیي ًوایس
هیعاى همطضی  (۱۳۳)ُای ازاضی ّ پطؼٌلی ُط زّ زؼتگاٍ هجطی لاًْى تَ طْضی کَ اظ  ُعیٌَ 

زضهاى ّ آهْظؾ پعـکی ّ ّظیط کاض ّ  پطزاذتی تَ تیوَ ـسگاى تجاّظ ًٌوایس تا تأییس ّظیط تِساـت،



 .ـْز ی تؼییي ّ ترصیص زازٍ هیاهْض اجتواػ
 
 
( ۱۳۰۰٫۰٫۶)ظهاى اجطای ایي لاًْى اظ ظهاى اتوام لاًْى آظهایفی تیوَ تیکاضی  – ۱۳هازٍ  

 .االجطا اؼت الظم
 
 
ًاهَ اجطایی ایي لاًْى ظطف یک هاٍ تْؼظ ّظاضت کاض ّ اهْض اجتواػی ّ ؼاظهاى  آییي– ۱۲هازٍ  

 .ذْاُس ضؼیس یطاىتأهیي اجتواػی تِیَ ّ تَ تصْیة ُیأت ّظ
لاًْى فْق هفتول تط چِاضزٍ هازٍ ّ تیؽت ّ یک تثصطٍ زض جلؽَ ػلٌی ضّظ زّـٌثَ هْضخ  

هجلػ ـْضای اؼالهی تصْیة ّ زض  تیؽت ّ ـفن ـِطیْض هاٍ یک ُعاض ّ ؼیصس ّ ـصت ّ ًَ
 . تَ تأییس ـْضای ًگِثاى ضؼیسٍ اؼت ۱۳۶۰٫۷٫۱۳تاضید 

 
, هفاّضٍ تیوَ تیکاضی , تاهیي اجتواػی , اضی تاهیي اجتواػی تیوَ تیک, تیوَ تیکاضی : تطچؽثِا

تیوَ , هفاغل آظاز , تیکاضی , تیوَ ـسگاى تاهیي اجتواػی , تیوَ ـسگاى , کاضگطاى , کاضفطهایاى 
 تیکاض, تیوَ تیکاضی , تیوَ حطف ّهفاغل آظاز, اذتیاضی 

 


