
کليه  کارگرانی که , بدون در نظر گرفتن  مليّت خاصی , بيمه  حوادث آسيبهای کاری
نه نتها  شامل  افرادی که  اجازه کار دارند.  در ژاپن شاغل هستند را پوشش  ميدهد

در حين  کار نيمه وقت  دچار حادثه,بلکه  برای  افرادی که در طول  زمان  تحصيل 
.ميشوند  را نيز پوشش  ميدهد

در اين  جزوه  مواردی در مورد  انواع  مزايايی بيمه  حوادث کاری  که  به کارگران 
. خارجی شاغل  تعلق  ميگيرد به  تفسير  توضيح  داده است

لطفاً به  دفتر نظارت بر استاندارد , در مورد  آگاهی  از جزئيات  شرايط  پرداخت 
. کاری مراجعه کنيد

در ضمن  مواردی  وجود دارد که  درصورت  برگشت  به کشور خود از دريافت  آن 
.        محروم  خواهيد شد  توصيه  ميشود به آن  موارد توجه  الزم  را داشته باشيد

ペルシャ語版

کتابچه راهنمای مطالبه حق بيمه
حوادث کاری 
＜ 1نسخه  ＞

مطالبه مزايای بيمه های  قابل دريافت وغيره 

［ ［مخصوص  افراد خارجی  شاغل در ژاپن

3ص ........ايجاد بيماری در اثر  انجام کار و يا رفت آمد به محل کار                               *  
 7ص .........مرگ  يکی از اعضای خانواده  در اثر انجام  کار يا رفت آمد به محل  کار           *  
 10ص ........دريافت  مقرری  بيمه حوادث  آسيبهای  کاری  در حال  حاضر                        *  
 14ص .........موارد  مختلف  ديگر                                                                        *  
16ص .........نکات مورد توجه  درصورت  برگشت به کشور خود                                    *  

    

【فهرست】

وزارت  کار و بهداشت  و رفاه,بخش غرامت  بيمه حوادث  کاری سازمان  نظارت  بر استاندارد کاری 



آشنايی با بيمه حوادث کاری
سيستمی  ميباشد که هزينه  درمان بيماری  يا جراحت و يا حتی  مرگ  ناشی , بيمه  آسيبهای  ناشی از حوادث  کاری

.از کار و يا رفت آمد  به محل  کار را  تامين و پرداخت  ميکند
افراد  خارجی نيز  تا زمانيکه  در ژاپن  مشغول  کار هستند  شامل  اين  بيمه  ميباشند   

【دليل・علت】 【تفکيک آسيبها】

بيمه بهداشت و 
درمان

【بيمه】

موارد غير حوادث  غيره

2

.  بيمه  بهداشت و درمان در زمان  حوادث کاری  قابل استفاده  نميباشد* 
 

انواع پرداختی های  بيمه  حوادث  کاری
هزينه  درمان جراحت  ناشی  از انجام کار يا  رفت و آمد به محل  کار)            : خسارت(هزينه معالجه * 

دستمزدی که در اثر جراحت ناشی از کار يا  رفت و آمد به محل  کار بوده و بمنظور تعطيل    )            : خسارت(هزينه تعطيلی * 
.محروم از دريافت  آن شده باشد  ,کردن کار                                                         

)  تثبيت وضعيت بيماری(ماه هنوز درمان  نشده يا در 6سال و  1جراحت و بيماری که بعداز  ) : خسارت(مقرری جرح و بيماری * 
. بندی شده  باشددرجه نميباشد  همينطور  دچار معلوليتی که در حد معلوليت مشمول                                                          
.در حين کار يا   رفت و آمد به  محل کار ايجاد شده باشدبه شرط اينکه                                                            

وجود     )  عالئم ثابت(غرامت معلوليت  ناشی از انجام  کار يا  رفت و آمد  به محل کاربوده  و)        : خسارت(مقرری معلوليت * 
.بندی  معلوليت  شود وشامل  درجه داشته                                                          

غرامت  در زمان مرگ  کارگر)      : خسارت(مقرری بازماندگان* 
.هزينه  تشيع جنازه  کارگر متوفی  : پرداخت    / هزينه  تشيع جنازه * 
آن که  بصورت   ) جبران( مقرری جرح و بيماری  , آن ) غرامت(معلوليت ,هزينه  پرستاری  )         : خسارت(هزينه پرستاری * 

                        معلوليت  ثابت  در حال حاضر در مراقبت  پزشکی  ميباشد                                                                             
      



درصورتيکه  بيماری يا مجروحيتی ايجاد شود  که  ناشی از انجام کار و يا در حين  رفت وآمد  به محل  :  سئوال
آيا هزينه درمان و معالجه  را بيمه حوادث  کاری  متقبل  ميشود؟   , کار باشد

اصوالً در بيماستانهای مخصوص حوادث کاری و يا مراکز درمانی که تعيين  شده ميباشند بصورت رايگان قادر ①
.   به  معالجه  ميباشيد      
مبلغ معالجه  را شخصاً پرداخت کرده  سپس, درصورتيکه غير از مراکز درمانی  تعيين  شده  اقدام به معالجه کرديد ②

.کليه  مبلغ  به شما عودت داده  ميشود,  ]برگه درخواستنامه[با ارائه       

. هزينه  اياب و ذهاب  بيمارستان نيز در صورتيکه در ّحد تعيين  شده باشد  کامالً پرداخت خواهد  شد  ③ 

＜محتوای پرداختی＞
 . معادل مبلغ  هزينه واقعی اياب و ذهاب بيمارستان پرداخت خواهد شد

＜شرايط پرداخت＞
. درصورتيکه  دارای هرکدام از شرايط زير باشد پرداخت خواهد شد

. کيلومتر باشد 2درصورتيکه مسافت  از محل کار يا از محل سکونت  کارگر بيش از   1
.درصورتيکه به مرکز درمانی مناسب در همان شهر يا منطقه  محل کار يا محل سکونت کارگر مراجعه شده باشد   2
هزينه پرداخت ,در مواردی که مرکز درمانی مناسبی در همان شهر محل سکونت يا  کار وجود نداشته باشد , استثنائاً (  

.) خواهد شد   
＜روش مطالبه＞

.خود شخص موظف است به دفتر نظارت استاندارد کاری مراجعه کند 

هزينه اياب و ذهاب بيمارستان

. سال معتبر ميباشد 2يک روز بعداز پرداخت هزينه درمان  به مدت ..... مدت اعتبار

＜روش مطالبه＞     
.   را به مراکز  درمانی  تعيين شده  ارائه دهد]  برگه درخواست مطالبه[لطفاً  خود شخص   ① 

. را ارائه دهد ] برگه  درخواست مطالبه[خود شخص  مستقيماً  به دفتر نظارت استاندارد کاری     ② 
 ＜توجه＞

.اصل بر اين است که معاينه و يا معالجه در بيمارستانهای حوادث کاری  و يا مراکز درمانی تعيين شده صورت گيرد  ①
. دريافت  کرد ) تثبيت وضعيت بيماری(را ميتوانت بصورت همزمان  تا زمان  درمان و  ② ②  ①و 

 .سال معتبر ميباشد 2يک روز بعداز پرداخت هزينه درمان  به مدت ..... مدت اعتبار
（ （درمورد ①محدوديت  مدت اعتبار وجود ندارد 

پرداخت هزينه درمان  و از اين  قبيل

【جزئيات】 13ص .........پرداخت هزينه درمان         ) / غرامت(پرداخت هزينه  درمان *      2در نسخه   
36ص .........مطالبه هزينه درمان           ) / غرامت(پرداخت هزينه  درمان                                 *
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رصورت وجود جراحت و بيماری ناشی از انجام کار يا رفت و آمد به محل کار باشدد



نجام مراحل اداری درصورت معالجه بيماری يا جراحتا

وقوع حادثه در حين کار

مراجعه به مراکز درمانی غير
※３

پرداخت هزينه درمان به مراکز 
درمانی غير

ارائه برگه درخواستنامه به مرکز 
درمانی  تعيين شده  ※２

ارائه  برگه درخواستنامه به دفتر 
４※نظارت  استاندارد کاری  

پذيرش درخواستنامه از جانب دفتر 
نظارت بر استاندارد کاری 

تحقيقات دفتر نظارت استاندارد 
کاری

تحقيقات دفتر نظارت  استاندارد 
کاری

پرداخت هزينه درمان به مرکز 
درمانی تعيين شده 

واريز حق بيمه  به شماره حساب 
ارائه شده از جانب  متقاضی

. ارائه  داده ميشود) رايگان(وسايل  درمانی ,  درصورت جراحت   ※１
２※پرداخت صورت حساب هزينه درمان                              

و درصورت سوانح درحين    5روش  بند ,درصورت سوانح کاری(
  16-3رفت آمد به محل کار روش 

)برگه جداگانه(

بجزء صورت حساب ارائه ,درصورت وقوع  حادثه در حين رفت آمد به محل کار 
.الزامی ميباشد 16روش بند    「فهرست مرتبط با سوانح」

.هزينه درمان پرداخت ميشود    ※３
)درخواستنامه(پرداخت هزينه درمان   ※４ 

و درصورت    7درصورت سوانح کاری به روش بند (
16-5سوانح درحين  رفت آمد به محل کار به روش بند 

دريافت تائيديه از مرکز درمانی در برگه 
4※ درخواستنامه الزاميست   

دريافت تائيديه از کارفرما در  
 برگه ２※درخواستنامه الزاميست   

درصورتيکه صورت 
حسابی در مورد 

پرستاری  ويا انتقال  
وجود دارد آنرا ضميمه  

.کنيد

معموالً از زمان تقاضا تا زمان پرداخت يک 
ماه  طول خواهد کشيد ولی در بعضی مواقع 

. طوالنی تر نيز خواهد شد 

شدهمراجعه به مراکز درمانی تعيين 
※１

درصورت لزوم از متقاضی  
و يا افراد مرتبط  تحقيقات   
و يا  تقاضای  ارائه  مدارک 

. بعمل خواهد آمد
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＜شرايط دريافت＞
.الزامی  ميباشد 3الی   1داشتن  کليه  شرايط از شماره  
.وقوع حادثه در زمان کار يا زمان رفت وآمد به محل کار بودن  1
قادر به کار کردن  نبودن  2
عدم  دريافت  دستمزد    3

＜محتوای دريافتی＞
درصد دريافتی   20درصد بعالوه  60حق بيمه ( درصد از پايه حقوق روزانه  80دريافت , از روز چهارم  تعطيلی کار 

. پرداخت  خواهد شد )  ويژه

＜روش مطالبه＞
.شخص  متقاضی  مستقيماً  صورت حساب  را به دفتر نظارت استاندارد کاری ارائه دهد 

＜توجه＞
در اين فاصله  درصورت وقوع  . از روز اول وقوع حادثه تا روز سوم حق بيمه حوادث کاری  پرداخت  نخواهد شد 

را بعهده  ) درصد از دستمزد 60روزانه معدل (کارفرما  موظف است  پرداخت خسارت تعطيلی کار , حادثه  در حين کار
.بگيرد

تعطيلی کار) خسارت (دريافت 

درصورتيکه  در حين کار يا درحين رفت و آمد به محل کار دچار سانحه  شده و بمنظور معالجه جراحت : سئوال
چه  نوع  خسارتی  تعلق خواهد گرفت؟ , مجبور به  تعطيل  کردن  کار خود شويم  

درصورتيکه بمنظور معالجه مجبور به تعطيل کردن کار  که باعث عدم  دريافت  دستمزد شديد, مشمول  دريافت  (خسارت ) 
        تعطيلی کار  خواهيد شد.  

از روز چهارم  تعطيلی........ از چه زمان *       
درصد  از پايه  حقوق روزانه   80دريافت ......... چه مبلغی  *       

)درصد دريافتی ويژه  20درصد بابت  بيمه و  60(       
  ※

)    معدل دستمزد( ماه  قبل از روز وقوع  حادثه  ميباشد که تقسيم بر  تعداد  روزها شده  3دستمزد    「دريافت دستمزد روزانه پايه」
حادثه  رخ   10درصورتيکه  در ماه ) آخرين روز ماه باشد, چنانچه تاريخ بستن حقوق ( ين  دستمزد   200000ماهی )  مثال(    

) روز 30ماه نه  , روز  31ماه هشت , روز  31ماه  هفت ( روز  92ماه  تقسيم  بر  3ضرب در   200000داده  باشد     
ين  5217درصد  مساوی  80ين ضرب در  6522ين  و  6522مساوی                 

→ .ين  پرداخت خواهد شد 5217بنابراين در مقابل  هر روز تعطيلی کاری  مبلغ 

سال معتبر ميباشد 2بابت هر روز  حق  دريافت داشته   و از روز بعد حادثه  به مدت ..... مدت اعتبار

【جزئيات】 15ص .........تعطيلی کار                  ) خسارت(پرداخت  *    2در نسخه  
  39ص .........تعطيلی کار  و مطالبه     ) خسارت (پرداخت  *                           
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وقوع حادثه  حين کار 

تحقيقات دفتر نظارت براستاندارد کاری

واريز حق بيمه به شماره حساب  تعيين  شده

دريافت تائيديه  پزشک معالج و کارفرما دربرگه  
درخواستنامه الزاميست

تشخيص دليل بيماری يا جراحت مبنی بر اينکه   * 
جراحت  ناشی از کار بوده يا  خير  
تشخيص الزم بودن يا نبودن تعطيلی * 
محاسبه مبلغ  پرداخت بيمه و غيره * 

درصورت لزوم ازمتقاضی 
و يا افراد مرتبط  تحقيقات   
و يا  تقاضای ارائه مدارک 

بعمل خواهد آمد 

معموالً از زمان تقاضا تا 
زمان پرداخت حدود يک 

ماه  طول خواهد کشيد 
ولی در بعضی مواقع 

زمان طوالنی تری الزم 
. خواهد بود

اعالم نتيجه پرداخت يا عدم پرداخت به شخص متقاضی

از  بار دوم تقاضا به بعد در  
دريافت تائيديه ,  صورت ترک کار

.   از کار  فرما الزامی نميباشد

ارائه درخواستنامه به دفتر نظارت استاندارد کاری

تعيين پرداخت يا عدم پرداخت

)  جبران(درمورد درخواستنامه دريافت 
تعطيلی کار

درصورت وقوع حادثه درحين کار روش  (
و درصورت وقوع حادثه در حين   8بند 

)16رفت آمد به محل کار  روش بند 
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بازماندگان) غرامت(مقرری * 
＜ مشمول  تقاضای دريافت ميباشندبازماندگانی که   ＞

پدر مادربزرگ / نوه/ والدين/ فرزندان/ متوفی هزينه  زندگی  آنها را تامين  ميکرده  مانند همسر , کسانی که در زمان حيات کارگر  
به شرطی که بجزء همسر  کليه بازمانگان  در زمان  مرگ  کارگر  متوفی الزم است  در شرايط  سنی   سالمندی , خواهر يا برادر 

.  و يا  معلوليت قرار داشته باشند
＜محتوای پرداختی＞

. مقرری به شرح زير  پرداخت  خواهد شد, با در نظر گرفتن  الويت افرادی که  مستحق  دريافت هستند و تعداد افراد بازمانده    

.مراجعه شود 2نسخه   8درمورد محاسبه دستمزد پايه به صفحه    ※

＜نحوه مطالبه＞
. اعضای خانواده مستقيماً  درخواستنامه  را به دفتر نظارت  استاندارد کاری ارائه دهند

بازماندگان ) غرامت(مقرری موقت *
＜ محتوای پرداختی/ شرايط   ＞

معادل  دستمزد, نباشند ) غرامت(درصورتيکه هيچ يک از بازماندگان مستحق  دريافت  مقرری * 
.روز به افراد خانواده به ترتيب  الويت  پرداخت خواهد شد 1000محاسبه دستمزد / ين   3000000مبلغ ويژه / روز  1000   
کل مبلغی که تا بحال بعنوان مقرری موقت  ويا, نباشند )  غرامت(درصورتيکه  کليه افراد بازمانده  مستحق  دريافت  مقرری *  
روز و  مبلغ 1000مبلغ  پايه دستمزد , روز کاری باشد  1000کمتر از محاسبه دستمزد پايه  )  غرامت( مقرری پيش پرداخت    
.  روز از کل مبلغ  دريافتی کسر شده و الباقی به بازماندگان  به ترتيب الويت پرداخت خواهد شد 1000محاسبه  دستمزد    

＜نحوه مطالبه＞
.بازماندگان  صورت حساب را بايد به دفتر نظارت بر استاندارد کاری ارائه دهند  

تعداد بازماندگان

  يک نفر

دو نفر

سه نفر

بيش از 4 نفر

دستمزد پايه 223 روز 

دستمزد پايه 245 روز 

مقرری (غرامت) بازماندگان （موقت）مقرری ويژه بازماندگان مقرری ويژه بازماندگان  

  دستمزد پايه 153 روز  ولی در صورتيکه
 همسر متوفی بيش از 55 سال سن داشته باشد

 يا دارای  معلوليت  باشد دستمزد پايه 175
روز  پرداخت  خواهد شد

ين 300000

 محاسبه دستمزد پايه 153 روز ولی در
 صورتيکه  همسر متوفی بيش از 55 سال سن

 داشته باشد يا دارای  معلوليت  باشد دستمزد
پايه 175 روز پرداخت  خواهد شد

دستمزد پايه 201 روز 

دستمزد پايه 223 روز 

دستمزد پايه 245 روز 

دستمزد پايه 201 روز 

＜مرتبط با پرداخت حق بيمه＞
هزينه های/ پرداخت مبلغ ويژه / مبالغ پرداخت نشده حق بيمه

هزينه های  حمايت  از فرزندان  /  تحصيلی تحت پوشش 
حوادث کاری 

به بازماندگان) غرامت( پرداخت مبلغ موقت/  به بازماندگان ) غرامت(مقرری 

درصورت مرگ خويشاوندان در اثر کار يا رفت و آمد به  محل کار

از چه نوع  ,  درصورت مرگ شخصی از خانواده  در اثر کار يا درحين  رفت و آمد به محل کار: سئوال
مزايای  بابت غرامت  برخوردار خواهند  بود؟  

را  ميتوانند دريافت کنند)  پرداخت هزينه تشيع جنازه(هزينه مراسم سوگواری , يا مقرری موقت , بازماندگان ) غرامت(مقرری 1
دريافت مبالغبازماندگان  قادر به , تعطيلی کار فوت کرده باشد ) خسارت (يا , ) خسارت(درصورتيکه قبل از دريافت هزينه درمان  2

.   دريافت  نشده  ميباشند  

【جزئيات】 25ص .........بازماندگان              ) خسارت(پرداخت  *    2در نسخه  
41ص .........بازماندگان  و مطالبه   ) خسارت (پرداخت  *                              

سال 5از روز بعد از فوت کارگر متوفی  بمدت ..... مدت اعتبار

7



موقت بازماندگان ) غرامت(مراحل اداری دريافت مقرری 

وقوع حادثه بين کار

مرگ کارگر

واريز حق بيمه به شماره حساب  تعيين  شده

اعالم نتيجه پرداخت يا عدم پرداخت به شخص متقاضی

معموالً از زمان تقاضا تا 
زمان پرداخت حدود چهار 
ماه  طول خواهد کشيد ولی 

در بعضی مواقع زمان 
طوالنی تری الزم خواهد 

. بود

.احتمال  درخواست  ارائه مدارک ديگر نيز وجود دارد   ※

تشخيص اينکه مرگ در حين کار بوده يانه* 
بررسی شخصی که استحقاق دريافت دارد* 
محاسبه مقدار حق بيمه  و موارد غيره* 

دريافت تائيديه از کارفرما 
در درخواستنامه الزاميست

تحقيقات دفتر نظارت استاندارد کاری

＜مدارک پيوستی＞

ارائه درخواستنامه  و مدارک پيوستی  به دفتر نظارت 
استاندارد کاری توسط بازماندگان

تعيين پرداخت يا عدم پرداخت

تشخيص علت مرک* 
کپی / شناسنامه ( اثبات نسبت خود با متوفی * 

) وغيره
مدارکی که ثابت کند که امورات خود را از * 

طريق  درآمد متوفی تامين ميشده و امثال آن
 
※

در بعضی از کشورها مدارکی معادل  اين مدارک    
وجود ندارد در اين صورت  مدرکی که  نسبت خود با 

. متوفی را ثابت کند  نيز قابل قبول ميباشد 

بازماندگان) غرامت(درخواستنامه مقرری *  
درصورت بروز حادثه  در حين کار روش بند (  

درصورت بروز حادثه در زمان رفت و  12
) 16 -8آمد به محل کار روش بند 

موقت بازماندگان   )غرامت(درخواستنامه مقرری* 
درصورت وقوع حادثه در حين کار  روش بند ( 

درصورت وقوع حادثه در حين رفت و آمد به 15
)     16-9محل کار روش بند  
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＜شرايط دريافت＞
شرکتی که متوفی در آن مشغول به کار بوده  مراسم  سوگواری را , درصورتی که بازماندگان مراسم سوگواری  را انجام دادن ويا 

.به طرفی که مراسم را برگزار کرده  هزينه پرداخت خواهد شد, انجام  داد 
＜محتوای دريافتی＞

روز 30ين بعالوه دستمزد پايه معادل  315000مبلغ  1
.روز پرداخت ميشود 60معادل مبلغ , روزدستمزد حقوق پايه باشد  60کمتر از  1درصورتيکه مبلغ  قيد شده در شماره  2

＜روش تقاضا＞
. بازماندگان مستقيماً  صورت حساب را به دفتر نظارت بر استاندارد کاری ارائه دهند

（هزينه مراسم سوگواری）هزينه تشيع جنازه

＜بازماندگانی که  مشمول  تقاضای دريافت ميباشند＞
.قادر به  تقاضا ميباشند,   2و  1درصورت دارا بودن  شرايط افراد   
خواهر و برادر شخص متوفی مشمول حق مقرری / پدر مادر بزرگ/ نوه / پدر مادر/  فرزند/ همسر  1
)   لزومی به زندگی مشترک نمياشد(شخصی که  با درآمد متوفی امرار معاش  ميکرده  2

.  وراث  حق مطالبه دارند, را دارا باشد وجود نداشته باشد  2و  1درصورتيکه  شخصی  که شرايط , درضمن 

＜ بازماندگان را دريافت ميکرده  فوت کرده باشد) غرامت (درصورتيکه شخصی که مقرری  ＞
) خواهر و برادر/ پدر مادر بزرگ / پدر مادر/ فرزند/ همسر( بازماندگان  کارگر  متوفی به ترتيب  ..... بازماندگانی که  ميتوانند مطالبه  کنند 

)  همسر شخصی  که مقرری  را دريافت  ميکرده  مشمول  نميباشد(               
＜نحوه تقاضا＞

. بازماندگان مستقيماً  درخواستنامه  را به دفتر نظارت بر استاندارد کاری ارائه دهند 

・حق بيمه و مبالغ دريافت نشده مقرری ويژه   پرداخت

.سال معتبر ميباشد 2از روز مرگ کارگر متوفی بمدت ..... مدت اعتبار

.با حق بيمه های ديگر برابر است.... مدت اعتبار 

【جزئيات】 31ص .........مراسم سوگواری                   )  هزينه (پرداخت  *    2در نسخه  
  43ص ..........تقاضای هزينه مراسم سوگواری  )  هزينه(پرداخت  *                               

    

درصورتيکه کارگر متوفی قبل از مرگ سابقه معالجه و يا  تعطيلی داشته  و استحقاق  دريافت حق: سئوال 
آيا  شخصی  ميتواند , بيمه حوادث کاری را داشته  چنانچه قبل از دريافت  حق بيمه  فوت کرده باشد            
به جای ايشان آنرا  دريافت کند؟                 

چنانچه, شخصی که استحقاق دريافت حق بيمه را داشته  ولی قبل از دريافت  فوت کرده باشد 
شامل  دريافت شده ولی تا بحال تقاضايی برای دريافت نداشته 1
تقاضای  دريافت شده ولی هنوز به تاييد نرسيده است 2
پرداخت حق بيمه تاييد شده ولی هنوز مبلغ آن واريز نشده  3

.در موارد باال و درصورت دارا بودن شرايط الزم بازماندگان قادر به دريافت حق بيمه و همينطور مقرری ويژه هستند 
)  حق بيمه پرداخت نشده( 

＜حق بيمه مرتبط＞
)  غرامت(پرداخت / تعطيلی کار ) خسارت(پرداخت ) / خسارت(پرداخت مقرری 

بازماندگان) غرامت(مقرری / جراحت ) خسارت(مقرری / معلوليت  
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＜شرايط و محتوای دريافت＞
)غرامت(و وضعيت آن  تداوم  داشته باشد  مقرری ,درصورتيکه جراحت در ّحد درجه بندی که در قانون وضع شده  بوده 

. مقرری ويژه چراحت و بيماری قابل دريافت ميباشد/ حق بيمه ويژه بيماری/ جراحت و بيماری  

＜توجه＞
نسبت به  مقدار صورت حساب  پرداخت نميشود بلکه  نسبت به تشخيص  رياست دفتر نظارت بر استاندارد کاری  تعيين   

.ميشود

جراحت و بيماری) خسارت(مقرری 

درجه1

درجه2

درجه3

مقرری ( خسارت) جراحت (موقت) مقرری ويژه جراحت

مبلغ دستمزدپايه 313 روز1140000ين

مبلغ دستمزدپايه 245 روز

1070000ين

1000000ين

محاسبه دستمزدپايه 313 روز

محاسبه دستمزدپايه 277 روز

محاسبه  دستمزدپايه 245 روز

مبلغ دستمزدپايه 277 روز

10

درموارد  دريافت حق بيمه حوادث کاری درحال حاضر  

تا چه زمانی جهت درمان  ميتوان به مراکز درمانی  مراجعه کرد؟  : سئوال

.  دريافت کرد)  خسارت(درمان جراحت و بيماری  ميتوان حق بيمه  ) تثبيت وضعيت  بيماری (تا زمان    
نشود  بطوريکه تا حدی معلوليت باقی) تثبيت وضعيت بيماری ( ماه  درمان نشده يا  6سال و 1درضمن  درصورتيکه  بعداز   
.    نيز ميباشيد) غرامت(بماند و يا در موارد معلوليت  سنگين  قادر به دريافت مقرری   

＜پرداخت مقرری مرتبط＞ پرستاری) خسارت(پرداخت 



＜ ＜شرايط و محتوای دريافت  
ولی ميشود ) تثبيت وضعيت بيماری( در حين کار يا حين رفت و آمد به محل کار دچار جراحت شده  و پس از درمان اعالم    
درصورتيکه  مقدار معلوليت مشمول الويت بندی قانونی  باشد  طبق جدول زير مقرری يا  حق بيمه, معلوليت  تا حدی باقی مانده    
. موقت پرداخت خواهد شد   

。

＜روش مطالبه＞
.خود شخص صورت حساب را بايد به دفتر نظارت بر استاندارد کاری ارائه دهد

الويت مقدار معلوليت

درجه1 دستمزد پايه 313 روز ين 3420000 محاسبه پايه 313 روز

درجه2 دستمزد پايه277روز ين 3200000 محاسبه پايه 277 روز

درجه3 دستمزد پايه 245 روز ين 3000000 محاسبه پايه245 روز

درجه4 دستمزد پايه 213 روز ين 2640000 محاسبه پايه213 روز

درجه5 دستمزد پايه 184 روز ين 2250000 محاسبه پايه 184 روز

درجه6 دستمزد پايه156 روز ين 1920000 محاسبه پايه 156 روز

درجه7 دستمزد پايه 131 روز ين 1590000 محاسبه پايه 131 روز

درجه8 دستمزد پايه 503 روز ين 650000 محاسبه پايه 503 روز

درجه9 دستمزد پايه 391 روز ين 500000 محاسبه پايه 391 روز

درجه 10 دستمزد پايه 302 روز ين 390000 محاسبه پايه 302 روز

درجه11 دستمزد پايه 223 روز ين 290000 محاسبه پايه 223 روز

درجه 12 دستمزد پايه 156 روز ين 200000 محاسبه پايه 156 روز

درجه 13 دستمزد پايه 101 روز ين 140000 محاسبه پايه 101 روز

درجه 14 دستمزد پايه 56 روز ين 80000 محاسبه پايه 56 روز

حق بيمه موقت 

حق بيمه موقت

مقرری

حق بيمه موقت 

حق بيمه (غرامت ) معلوليت حق بيمه ويژه معلوليت مقرری ويژه معلوليت حق بيمه موقت معلوليت 

مقرری

معلوليت) غرامت(پرداخت 

【جزئيات】 17ص .....معلوليت                   ) غرامت(درنسخه دوم  حق بيمه   
40ص .....معلوليت  مطالبه          ) غرامت(حق بيمه                                  

سال  بعداز درمان جراحت 5تا ....مهلت اعتبار

آيا خسارت  خاصی را , شده) تثبيت وضعيت بيماری(باوجوديکه  بيماری کامالً درمان نشده ولی اعالم : سئوال
.ميتوان دريافت کرد

در بيمه حوادث کاری مواردی وجود دارد که تشخيص داده ميشود که درصورت ادامه درمان تغييری در وضعيت جراحت
.ميشود ) تثبيت وضعيت بيماری ( در اينطور موارد اعالم , ايجاد نخواهد شد 

.  معلوليت  دريافت کرد) غرامت(ميتوان , معلوليت باقی بماند ) تثبيت وضعيت بيماری (درصورتی که بعداز اعالم 

＜پرداخت حق بيمه مرتبط＞
پرداخت /مراقبت های دوران نقاهت / موارد پس از جراحی / پرستاری ) خسارت(پرداخت هزينه های 

هزينه های وسايل  پزشکی مانند عضو مصنوعی و غيره
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مراحل اداری دريافت مقرری معلوليت دائم 

وقوع حادثه  حين کار

ارائه درخواستنامه  به دفتر نظارت استاندارد کاری

واريز حق بيمه به شماره حساب  تعيين  شده

معموالً از زمان تقاضا تا زمان 
پرداخت حدود سه ماه  طول خواهد 

کشيد ولی در بعضی مواقع زمان 
. طوالنی تری الزم خواهد بود

اعالم نتيجه پرداخت يا عدم پرداخت به شخص متقاضی

.احتمال  درخواست  ارائه مدارک ديگر نيز وجود دارد  ※

معالجه

زمان تاييد  تثبيت وضعيت عاليم  
درمواردی , و درجه معلوليت 

توسط پزشک  متخصص  وضعيت 
عالئم بيماری  مورد بررسی قرار 

. خواهد گرفت

＜مدارک پيوستی＞

وضعيت تثبيت شده عاليم  
بيماری 

تاييديه درجه معلوليت

عکس پزشکی*  
در زمينه های مشابه  درصورتيکه * 

پايه  /  مقرری  بازنشستگی معلولين 
مقرری معلوليت و غيره  دريافت ميشود  

مدارک  اثبات مقدار دريافتی      

دريافت تاييديه از کارفرما در برگه 
درخواستنامه الزاميست

معلوليت ) غرامت(درخواستنامه دريافت  
درصورت وقوع حادثه در حين کار روش بند ( 

درصورت وقوع حادثه در حين رفت و آمد   10
)   16-7به محل کار  روش بند 
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＜شرايط دريافت＞
.بود  4الی  1الزم است که دارای  کليه شرايط 

اختالل / اختالل  عملکرد مغزی شديد   2يا درجه  1جراحت درجه  ) غرامت(معلوليت  ويا مقرری  ) غرامت(داشتن مقرری   1
.عملکرد بدنی همراه با معلوليت بطوری که  تمام وقت يا بصورت مرتب احتياج  به مراقبت و پرستاری داشته باشد    

آشنا  و/ دوست /درحال حاضر  قرار داشتن  تحت مراقبت و پرستاری  توسط  شرکتهای  پرستاری  غير رايگان و يا  خانواده   2
غيره  
در بيمارستان يا مراکز  پزشکی  تخت بستری  نبودن  3 
قرار نداشتن  در مراکز نگهداری  سالمندان      4

＜محتوای دريافتی＞
) سال هی سی  25/  4/  1(پرداختی مراقبت تمام وقت و مراقبت مداوم متفاوت ميباشد که  به شرح زير ميباشد  
ين 104290الی  56600ماهيانه :         مراقبت تمام وقت *  

ين   52150الی   28300ماهيانه : مراقبت بصورت مرتب  *  
＜نحوه مطالبه＞

.خود شخص درخواستنامه  را بايد به دفتر نظارت بر استاندارد کاری ارائه دهد

پرستاری) مقرری(دريافت 

 مراقبت های دوران نقاهت * 
نيز  وقتی  عالم  بيماری  نمايان شد  يا  درصورتيکه  عالئمی  بوجود آمد که  احتمال  ايجاد  بيماری)  تثبيت وضعيت بيماری( بعداز درمان   
همينطور. بار  معاينه  معينی  صورت خواهد گرفت  1هر يک ماه , شامل ) بيماری  20( ديگری  وجود داشته باشد  نسبت به بيماريهای    
.   هزينه  اياب و ذهاب  قابل  دريافت  ميباشد  

   وسايل  کمکی  مانند عضو  مصنوعی و غيرهپرداخت  هزينه  * 
معلوليت را  دريافت ميکند  يا  پيش بينی  ميشود که  ميتوان  دريافت کرد چنانچه  دارای  شرايط  تعيين شده)  غرامت(درصورتيکه  هزينه   
. عضو  مصنوعی  درصورتيکه  در حد معقول  باشد  دريافت کرد)  تعمير( ميتوان هزينه  خريد  و همينطور مبلغی در حد معقول    
.  نيز پرداخت  خواهد شد)  تعمير( همينطور چنانچه  مبلغی  معقول  باشد هزينه  رفت و آمد  جهت  خريد    
پس از جراحی *    

معلوليت  دريافت  ميشود  ميتوان  در بيمارستان  بيمه حوادث  يا مراکز درمانی  تعيين  شده  عمل  جراحی  جهت) غرامت( درصورتيکه  حق  
حتی  بعد از عمل  جراحی را  بدون  پرداخت  هزينه)   تثبيت وضعيت  بيماری(معالجه  , نصب  عضو  مصنوعی  يا  تقليل  آثار  جراحت     
.همينطور مشروط بر اينکه  در حد  معقول باشد  هزينه  رفت و آمد هم پرداخت  ميشود. شخصی  انجام  داد    

      کمک هزينه   تحصيلی    بيمه  حوادث  کاری    * 
ميتوانند  کمک  هزينه  به شرطی  که در , بازماندگانی  که  در وضعيت  دريافت  مقرری  هستند و فرزند شان به تحصيل  مشغول  ميباشد   

)کمک هزينه  مهد کودک  بيمه  حوادث کاری/  کمک هزينه تحصيلی بيمه حوادث کاری.( حد  معقول  باشد  دريافت  کنند   

سيستم  حمايتهای  جانبی

درصورتيکه معلوليت شديدی  باقی بماند  که الزم باشد تحت  مراقبت اعضای خانوداه و يا شرکت های: سئوال
 پرستاری  بود  چه نوع  مقرری يا خسارتی  ميتوان دريافت کرد؟           

. ثابتی به جهت هزينه پرستاری  دريافت کرد) مقرری(ميتوان  مبلغ 

＜دريافت حق بيمه مرتبط＞ معلوليت) غرامت(حق بيمه / جراحت ) غرامت(مقرری  

سال    2از روز اول ماه  دّومی  که  تحت مراقبت  قرار گرفت  بمدت ..... مدت اعتبار

【جزئيات】               32ص ...... پرستاری              ) هزينه ( در نسخه  دوم                    حق  بيمه   
   44ص ......پرستاری مطالبه         )  هزينه(حق بيمه                                                    
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من در شرکتی  کار ميکنم که  کارفرما  همکاری  نميکند و اصرار براين دارد که  اين بار شامل حادثه کاری            
چکار بايد کرد؟             , نميشود به همين دليل  گواهی  جهت انجام  مراحل  اداری  را  به من تحويل  نميدهد            

کارهای  مراحل اداری  بيمه حوادث  کاری  بايد توسط  خود شخص  آسيب ديده  انجام  شود بنابراين  درصورتيکه          
.کارفرما از دادن  گواهی  خودداری ميکند بدون گواهی هم  ميتوان  کارهای مراحل اداری  را  انجام داد         

)س

) ج

آيا  ميتوان  حادثه ای که  در زمان خيلی قبل اتفاق  افتاده را هم ازطريق  بيمه حوادث کاری  دنبال کرد؟            

.هر نوع حادثه ايی مدت اعتبار خاصی دارد توصيه ميشود به تاريخ اعتبارحوادث مختلف رجوع  شود        

) س

) ج

آيا ميتوان بعد از بازنشستگی يا بازخريد شدن از مزايای بيمه حوادث کاری برخوردار بود؟            

دراين وضعيت هم  ميتوان از مزايای  بيمه  برخوردار بود ولی  در مواردی  مشخصات  يا محل سکونت کارفرما             
.يا همکاران  مطالبه خواهد شد            

)س

)ج

آيا  دراينصورت از مزايای  بيمه,از طرف شرکتی  که در آن مشغول بکار بودم  موارد زير به من اعالم شد            
حوادث کاری  برخوردار نخواهم شد ؟           

بيمه ديگری بجزء  بيمه حوادث کاری ميشود احتماالً شامل اين حادثه    ②     ①   بيمه حوادث  کاری نميباشيمعضو  ما   
       

 
و آمد به  محل  کاری يا حوادث  حين رفت بود  در مواقع حوادث بيمه  حوادث کاری نيز درصورتيکه شرکت عضو  ①

   .از مزايای  بيمه حوادث کاری  بهره مند شوندکار  ميتوانند      
بيمه حوادث    نيز  ميتوان از مزايایبود درصورتيکه شرکت عضو بيمه اختياری  يا بيمه گروهی ديگری حتی   ②

. کاری بهره مند بود     
       ※

   احتمال  تقليل دريافتی يا عدم دريافتی از بيمه  , دريافت  شده )  غرامت آسيب ديدگی/ تعطيلی کارجبران / هزينه درمان( درصورتيکه از شرکت غرامت  
  .داردوجود 

)س

) ج

موارد غيره
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با استفاده از بيمه  جيبای سکی  طرف مقابل. در طول مسير رفت آمد به محل کار تصادف کرده و زخمی شدم       
غرامت دريافت کردم  آيا با اين وجود از مزايای بيمه حوادث کاری  بهره مند خواهم شد؟           

.      ميتوان  حق بيمه حوادث کاری دريافت کرد ولی  مقدار دريافتی از بيمه طرف مقابل از مبلغ کل کسر خواهد شد      
درصورت تعطيلی کاری ويا وجود معلوليتی که  مقرری ويژه پرداخت ميشود بدون توجه به  دريافت يا , ضمناً       
.    کل مبلغ  بيمه پرداخت خواهد شد, عدم  دريافت از بيمه جيبای سکی طرف مقابل       

.جراحت کارگر در حين  رفت وآمد بمنظور کار و در مسير کار باشد, حوادث حين رفت و آمد به محل کار يعنی 
. قيد شده در زير ميباشد  با طی مسير  و روش منطقی  بپيمايد 3الی 1مسير  کار را که شامل  از شماره , درواقع کارگر

)اقدام به حرکت به جهت داشتن خواص کاری ( 
.از محل کار تا به محل سکونت و بصورت  رفت و برگشت  1
)  درصورت وجود تعدد کار(مسير بين  يک شرکت تا شرکتی ديگر که در قوانين وزارت کار و بهداشت و رفاه  تصويب شده   2
)غير مستقيم مسيرهای ( باال  ويا  در مسير بعداز آن  1در حين مسير شماره    3

)    درصورتيکه شامل قانون  مصوبه وزارت کارو بهداشت و رفاه باشد (  
＜محتوای دريافتی＞

مانند حوادث در حين ميباشد 
.)ين از پرداختی بار اول  کسر خواهد شد 200مبلغ , درمورد حق بيمه تعطيلی کار (   

＜نحوه مطالبه＞
مانند حوادث در حين ميباشد  
و امثال آن ) درصورت تصادف( گواهی تصادف : مدارک  پيوستی  

درمورد رفت و آمد به محل کار

آيا درصورت موارد زير از مزايای  بيمه حوادث کاری ميتوان برخورداربود؟       
   ①  تصادف کرده و جراحت برداشتم  ولی نميدانم  طرف  تصادف کيست,در حين رفتن به محل کار با دوچرخه 

② .در حين رفتن به محل کار از مسير ديگری  بجز مسير هميشگی حرکت ميکردم  که  زخمی شدم     

   ①  .بله از حق بيمه حوادث کاری ميتوان استفاده  کرد  
② . درصورتيکه شرايط خاصی  نباشد ميتوان از بيمه  حوادث کاری استفاده کرد     

) س

) ج

) س

) ج

【جزئيات】   5ص ......درنسخه دوم  قسمت حوادث  رفت آمد به محل کار                               
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نکات قا بل توّجه در مورد باز گشت به کشور خود

مراقبت دوران نقاهت* 
)درصورت امکان ويلچر( پرداخت هزينه عضو مصنوعی و امثال آن * 
مراقبت های  پس از جراحی * 
کمک هزينه تحصيلی بيمه حوادث کاری* 
 13ص ..... )                درصورتيکه در ژاپن به مدرسه رفته شود(  

.سيستمهای حمايتی که فقط در داخل کشور  ارائه ميشود

＜ ＜نحوه دريافت حق بيمه از کشور ديگری بجزء ژاپن 

16

（H2６.３）

.  نسبت به نرخ فروش ارزهای خارجی  تعيين تثبيت خواهد شد,مبلغ حق بيمه  در زمان  تعيين 

مبلغ دريافتی حق بيمه

.درصورتيکه معاينه و معالجه معقولی صورت گرفته شود شامل دريافت حق بيمه خواهدبود
) مبلغ هزينه الزم پرداخت خواهدشد(

.درصورتيکه در يک کشور خارجی معالجه صورت گيرد


