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کارگروه تخصصی: کارگروه 
تخصصی اصالح، روان سازی 

و تلخیص بخشنامه ها و 
دستورالعمل های احتساب سوابق 

مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در 
جبهه بیمه شدگان

اعضای کارگروه تخصصی:
1- سهراب صفایی

2- مهدی شکوری 
3- غالمعلی باقری

4- میثم حمزه
5- زهرا جعفری 

6- کیاندخت ورنوس
7- الله انصاری
8- عباس خلج

اعضای شورای تنقیح مقررات:
1- محمدحسن زدا

2- فرخ ملک وند فرد
3- شهرام غفاری
4- عمران نعیمی

5- محمدرضا جوان جعفری
6- سیروس نصیری

7- رسول رضایی

موضوع پروژه: تنقیح بخشنامه ها

سفارش دهنده: سازمان تأمین اجتماعی

حوزه تخصصی: معاونت فنی و درآمد

مجری: مؤسسه عالی پژوهش
 تأمین اجتماعی

 ادارات تخصصی همکار: اداره کل امور 
فنی بیمه شدگان/ دفتر قوانین و مقررات/
دفتر امور حقوقی و دعاوی

ناظر تخصصی اصالح، روان سازی و 
تلخیص بخشنامه: شورای تنقیح مقررات

شروع جلسات: 1394/9/14

خاتمه جلسات: 1395/2/7

تعداد جلسات برگزار شده کارگروه 
تخصصی: 20 جلسه

تعداد جلسات برگزارشده شورای
تنقیح مقررات: 5 جلسه

مجموع نفر ساعت: 447 ساعت

بخشنامه و دستورالعمل
بازنگری شده: 26 مورد
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قوانین و مقررات مرتبط:

نحوه احتساب سوابق مدت خدمت 
نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان

1-1-ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354؛
1-2- قانـون اصـالح تبصـره مـاده 14 قانـون کار و الحـاق یک 
تبصـره بـه آن مصـوب 1383/1/30 مجلس شـورای اسـالمی؛

1-3- قانون استفسـاریه قانـون اصالح تبصره مـاده 14 قانون کار 
و الحـاق یک تبصـره به آن مصوب 1385/3/28 مجلس شـورای 

اسالمی؛
1-4- قانـون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعی جانبـازان انقالب 

اسـالمی مصـوب 74/3/31 مجلس شـورای اسـالمی؛
1-5- قانون جامع خدمت رسـانی به ایثارگـران مصوب 91/10/2 

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
1-6- آیین نامـه اجرایی قانـون اصالح تبصره مـاده 14 قانون کار 

و الحـاق یک تبصره بـه آن مصـوب 1384/4/8 هیئت وزیران؛
 1051  ،86/10/2 مـورخ   1130 شـماره  دادنامه هـای   -7-1
مـورخ 86/9/27، 167 مـورخ 89/5/4، 1397 و 1398 مـورخ 
 88/5/18 مـورخ   412 و   86/6/18 مـورخ   420  ،86/11/28

هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری. 
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 فهرست بخشنامه ها و دستورهای اداری 
اصالح، روان ســـازی و تلخــیص شده

موضوعتاریخ صدورشمارهردیف

بخشنامه فنی156666/12/10

بخشنامه مشرتک فنی و درآمد2684/5/18

بخشنامه مشرتک فنی و درآمد36/190/1/14

بخشنامه مشرتک فنی و درآمد46/292/11/16

دستورهای اداری552/3038075/8/28

دستورهای اداری61385790/1/28

دستورهای اداری71000/91/397591/4/27

دستورهای اداری81000/94/1105894/10/19

دستورهای اداری95010/94/430294/12/3

دستورهای اداری105000/6579084/7/27

دستورهای اداری115000/11160884/12/21

دستورهای اداری125010/5797385/6/4

دستورهای اداری135000/10427685/10/19

دستورهای اداری145000/9588486/9/17

دستورهای اداری5010/1219387/2/14 )دادنامه شماره 420(15

دستورهای اداری5010/184487/10/8 )دادنامه شماره 1051(16

دستورهای اداری17219434/1000/26787/10/28

دستورهای اداری5010/1144989/9/21 )دادنامه شماره 167(18

دستورهای اداری1731490/6/7 /195010

دستورهای اداری205010/91/72091/3/2

دستورهای اداری215010/93/374393/11/5

اظهارنظرهای اعالم شده221684890/5/18

اظهارنظرهای اعالم شده235010/91/187491/5/16

اظهارنظرهای اعالم شده245010/91/461491/11/29

اظهارنظرهای اعالم شده255010/92/452892/12/6

اظهارنظرهای اعالم شده265010/94/391794/11/11
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بخش اول
احتســـاب مــدت خـدمـــت 
نظام وظیفــه و حضــور داوطلبانــه 
در جبهــه بیمه شــدگان عــادی

مقدمه

بخش دوم
نحــوه احتســاب مــدت خدمــت 
حضــــور در جبهـــه و مــدت 
جانبــاز بیمه شــدگان  معالجــه 

فهرست مطالب
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بخش سوم
استرداد حق بیمه های پرداختی

33

بخش چهارم
سایر موارد

39

فرم ها 45
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سـازمان تأمیـن اجتماعـی، بزرگتریـن و محوری ترین نهـاد در 
نظـام تأمیـن اجتماعی کشـور از حیث جمعیت تحت پوشـش 
و گسـتره فعالیـت محسـوب مـی شـود و بـه عنوان یـک نهاد 
اجتماعـی- اقتصـادی مؤثـر با بخـش قابـل توجهـی از جامعه 
ارتبـاط تنگاتنـگ دارد، از سـوی دیگـر تنوع خدمـات بیمه ای 
ضـرورت پاسـخگویی به تعهـدات قانونی سـازمان را در جهت 
رضایت منـدی شـرکای اجتماعی آن اجتنـاب ناپذیر می نماید. 
بر همین اسـاس و در راسـتای شفاف  سـازی مقررات سـازمانی، 
ایجـاد وحـدت رویـه، بهبـود مسـتمر و روزآمد امـور و آگاهی 
مخاطبیـن سـازمان از حقوق و تکالیف مقرر پـروژه مهم اصالح، 
روان سـازی و تلخیـص کلیـه بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
الزم االجرا با محوریت مؤسسـه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و 
مشـارکت معاونت ها و ادارات کل تخصصی با لحاظ چشـم انداز 
سـازمان در افـق برنامه 1404 به عنوان سـازمانی پایـدار، پویا، 
چابـک و سـرآمد در پاسـخگویی، با فرآیندهای هوشـمند ارائه 
خدمـات کیفی و بهنگام، در دسـتور کار سـازمان قـرار گرفت. 
در ایـن راسـتا ضمن بازنگری در مفاد 26 بخشـنامه و دسـتور 
اداری در حـوزه امـور فنـی بیمه شـدگان و اعمـال اصالحـات 
اساسـی منطبـق با تغییرات مرتبط با قوانیـن موضوعی و قوانین 
باالدسـتی و همچنین آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، 
بخشـنامه »احتساب سـوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور 
در جبهـه بیمه شـدگان«، تدویـن و از تاریـخ صـدور، جایگزین 

بخشـنامه ها و دسـتورهای اداری گذشـته خواهد شد. 
بدیهـی اسـت حسـن اجـرای این بخشـنامه در مسـئولیت کلیه 
مدیـران، معاونین، رؤسـا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، 
درآمـد حق بیمـه، نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی، امور فنی 

1- مقدمه
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مسـتمری ها و مالی ادارات کل اسـتان ها و مسـئولین ذی ربط در 
شـعب و همچنین شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی 
تأمین اسـت. امید اسـت این دسـتاورد در تالش جمعی همکاران 
سـازمانی و در عمل، رضایت مندی بیمه شدگان و تسهیل و بهبود 

فرآیندهـا را در حـوزه فنی درآمد به بـار آورد.
                                                                                   
دکتر سید تقی نوربخش 
مدیرعامل سازمان 
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 احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و 

حضور داوطلبانه درجبهه بیمه شدگان 
عادی 

بخش اول
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الف- ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354؛
ب- قانـون اصـالح تبصـره مـاده 14 قانـون کار و الحـاق یـک تبصـره به آن 

مصـوب 1383/1/30 مجلـس شـورای اسـالمی؛
ج- قانـون استفسـاریه قانـون اصـالح تبصره مـاده 14 قانـون کار و الحاق یک 

تبصـره به آن مصـوب  1385/3/28 مجلس شـورای اسـالمی؛
د- آیین نامـه  اجرایـی قانـون اصالح تبصـره مـاده 14 قانـون کار و الحاق یک 

تبصـره به آن مصـوب 1384/4/8 هیئـت وزیران؛

هــ - دادنامه هـای شـماره 1130 مـورخ 86/10/2، 1051 مـورخ 86/9/27، 
167 مـورخ 89/5/4، 1379و 1398 مورخ 86/11/28، 420 مورخ 86/6/18  

و 412 مـورخ 88/5/18  هیئـت عمومی دیـوان عدالت اداری؛

 1. قوانین و مقررات مرتبط

2. نحوه  احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین        
ماده 95 قانون تأمین اجتامعی و رشایط احراز آن

الـف -  مـاده 95 قانـون: »مـدت خدمت وظیفه مشـمولین این قانـون پس از 
پایـان خدمـت و اشـتغال مجدد در مؤسسـات مشـمول این قانون جزء سـابقه 

پرداخـت حـق بیمه آنهـا منظور خواهد شـد«.
ب - بـه موجـب مـاده قانونی مورد اشـاره و با توجه به قانون استفسـاریه قانون 
اصـالح تبصره مـاده 14 قانون کار... و دادنامه شـماره 1130 مـورخ 86/10/2  
هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری، کلیـه بیمه شـدگان و دریافت کننـدگان  
مسـتمری های بازنشسـتگی و از کارافتادگی مشـمول قانون تأمین اجتماعی که 
قبـل از تاریخ الزم االجراء شـدن قانون استفسـاریه قانون مذکـور )1385/5/7( 
در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی اشـتغال داشـته و به واسـطه 
رابطـه مزد بگیری دارای سـابقه پرداخت حق بیمه بوده و پـس از پایان خدمت 
نظام وظیفـه مجدداً در مؤسسـات و کارگاه های مشـمول قانـون تأمین اجتماعی 
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 3. سوابق قابل قبول در احراز رشایط متقاضیان مشمول
 ماده 95 قانون

اشـتغال یافتـه و مبـادرت به تـداوم بیمه پردازی نزد سـازمان تأمیـن اجتماعی 
نموده باشند، چنانچه مــراحل یاد شده تمــاماً قبل از تاریخ 1385/5/7 انجـام 
شـده باشـد، در این صـورت متقاضیان موصـوف صرف نظر از اینکـه در تاریخ 
تقاضـا، بیمه پرداز باشـند یا نباشـند، مشـمول مـاده 95 قانون تأمیـن اجتماعی 

بـوده و از پرداخـت حـق بیمه دوره ی سـربازی معـاف خواهند بود.

تذکـر 1:  مـاده قانونـی مذکـور صرفـاً ناظـر بر مـدت خدمت 
وظیفـه می باشـد کـه مـدت آن در کارت پایـان خدمـت درج 

اسـت.  گردیده 

بیمه شـدگان  نظام وظیفـه  مـدت خدمـت  احتسـاب  تذکـر 2: 
مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعی کـه فاقـد شـرایط الزم در ماده 
قانونـی مذکـور می باشـند، درصـورت احـراز شـرایط قانونـی 
مقـرر در بنـد 4 بخشـنامه، بـا پرداخـت حـق بیمـه  امکان پذیـر 
خواهـد بـود که این امـر به موجـب دادنامه های شـماره 1397، 
1398 مـورخ 86/11/28 هیئـت عمومـی دیوان عدالـت اداری 

مـورد تأییـد قـرار گرفته اسـت.

الـف- سـوابق کارگاهی ناشـی از صورت مزد و حقوق)لیسـت(، فرم هـای 3/1 
و6، بازرسـی   دفاتر قانونی؛

ب - سـوابق ایجـاد شـده ناشـی از توافقنامـه نفـت و گاز، حـوادث غیرمترقبه، 
آراء دیـوان عدالـت اداری و سـایر مراجع قضایی و قانونی در ارتباط با اشـتغال 
افـراد در کارگاه های اجبـاری، کارگزاران و پیمانکاران دفاتر مخابرات روسـتایی 
و همچنیـن سـوابق مورد ادعا ناشـی از هیئت سـه نفره موضوع بخشـنامه های 
شـماره 515 و 515/1 فنی سـابق و دسـتورهای اداری شـماره 5000/47112 

مـورخ 84/5/31  و 5000/539 مـورخ 88/6/21.
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تذکـر : درخصـوص افـرادی که با احتسـاب سـوابق جزئی تبدیل 
شـده بـه کامـل و سـایر سـوابق ناشـی از اجـرای توافقنامه هـا و 
مجوز های سـتادی )مشـروط بر اینکه قبل از تاریخ  5/7/ 85 سـوابق 
مربوطه قطعیت یافته باشد( شرایط مقرر در ماده 95 قانون را احراز 
می نمایند، الزم اسـت مدارک و مسـتندات مربوطه برای بررسـی و 

ِنظـر بـه اداره کل امور فنی بیمه شـدگان منعکـس گردد. اظهار 

 4. نحـوه احتسـاب مـدت خدمـت نظـام وظیفــه و حضـــــور
 داوطلبانــه در جبهه های نبـرد حق علیـه باطل بیمه شــدگـان 
مشـمول و رشایـط احـراز آن در اجـرای قانون اصالح تبـره ماده 
14 قانـون کار و الحـاق یـک تبره بـه آن مصـوب 1383/1/30 و 

قانـون استفسـاریه قانون مذکور مصـوب 1385/3/28 

کلیـه بیمه شـدگانی که به هرنحو حق بیمـه خود را به سـازمان تأمین اجتماعی 
پرداخت می نمــایند)شامل بیمه شدگــان اجبـاری، گروه های خـاص بیمه ای، 
دریافت کننـدگان مقرری بیمه بیـکاری و ... که مراتب طی دادنامه های شـماره 
420 مـورخ 86/6/18، 399 مـورخ 87/5/30 توسـط هیئـت عمومـی دیـوان 
عدالـت اداری نیـز تأییـد شـده اسـت(، بـا شـرایط زیر مشـمول مقـررات این 

قانون قرار خواهند گرفت: 
اوالً- در زمـان ارائـه تقاضـا در ردیف بیمه پردازان سـازمان تأمین اجتماعی 
باشـد. )شـرط بیمه پـردازی در زمان ارائـه تقاضا، به موجب دادنامه شـماره 
1051 مـورخ 86/9/27 هیئـت عمومی دیوان عدالـت اداری تأیید گردیده 

است(.
دوماً- قبل از ارائه درخواسـت حداقل 2 سـال سـابقه پرداخت حق بیمه جهت 

محاسبه نزد سـازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.
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تذکر1:  منظور از بیمه پردازی در این قسـمت برای احراز شـرایط بیمه شـدگان 
متقاضی شـاغل در کارگاه ها، آخرین صورت مزد و حقوق یا لیسـت پرداخت  
حـق بیمـه ارسـالی از سـوی کارفرمـا )مطابق مـاده 39 قانون تأمیـن اجتماعی و 
ضوابـط مربوطه( می باشـد، مشـروط بر اینکـه از 2 ماه قبل از ارائه درخواسـت 
بیشـتر نگردد، لیکن برای بیمه شـدگان با ماهیت غیر اجباری پرداخت حق بیمه 

زمان درخواسـت الزامـی خواهد بود.

مثـال : چنانچه بیمه شـده اجبـاری در تاریـخ 94/12/20 مبادرت بـه ارائه تقاضای 
احتسـاب سـابقه خدمت نظام وظیفه نموده باشـد، امکان محاسبه حق بیمه مربوطه 
با ملحوظ داشتن آخرین صورت مزد و حقوق)لیست( ارسالی از سوی کارفرما، 
)دی / بهمن 94- حسـب مورد( به منظــور تعیین میانگین حق بیمه آخــرین دو 

سال قبل از تقاضــا براساس ضوابط مقرر وجــود خواهد داشت. 

تذکـر2:  به اسـتناد تبصره 2 ماده واحده قانون اصالح تبصـره ماده 14 قانون 
کار و الحـاق یـک تبصـره بـه آن و همچنیـن مـاده 4 آییـن نامه اجرایـی آن، 
بیمه شـدگانی که در کارهای سـخت و زیان آور اشـتغال دارند، به شـرط آنکه 
تمـام یـا قسـمتی از خدمـت نظام وظیفـه خـود را در جبهه هـای نبـرد حق علیه 
باطـل گذرانـده یـا حضـور داوطلبانـه در جبهه داشـته باشـند، سـوابق خدمتی 
آنـان براسـاس قانـون اصـالح تبصـره 2 الحاقـی مـاده 76 قانون اصـالح مواد 
»72« و»77« و تبصـره مـاده 76 قانون تأمین اجتماعی مصـوب 79/11/30 
مجلس شـورای اسـالمی کـه در تاریـخ 80/7/14 به تصویب مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام رسـیده، به عنوان سـوابق اشـتغال در مشـاغل سـخت و زیان آور 

می شود. محسـوب 
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 5. مواردی که الزم است درخصوص کارت های پایان خدمت
 نظام وظیفه بیمه شدگان مورد توجه قرار گیرد

الـف - بـا توجـه به اعـالم معاونت نیروی انسـانی سـتاد کل نیروهای مسـلح 
مبنـی بر ضرورت اخذ کارت های پایان خدمت الکترونیکــی )هوشـمند( برای 
افراد کمتر از 50 سال، از این پس انجام امــور و تشــریفات مربوطــه برای 
احتسـاب سـوابق مـدت نظام وظیفـه این قبیـل افراد صرفـاً با ارائـه کارت های 
پایـان خدمـت الکترونیکـی امکان پذیـر خواهد بود لیکـن برای افراد 50 سـال 
بـه بـاال  کارت هـای پایـان خدمـت قدیمـی کمـاکان معتبـر بـوده و می تواند 

مالک اقـدام قـرار گیرد.

ب- بـازه زمانـی قابـل قبـول برای احتسـاب مـدت خدمـت نظام وظیفه کلیه 
متقاضیان مشـمول تاریخ شـروع و خاتمـه مندرج در کارت هـای پایان خدمت 

الکترونیکـی خواهد بود.
ج- در مـواردی کـه مدت خدمت نظام وظیفه منـدرج در کارت های الکترونیکی 
غیـر متعـارف باشـد )بیشـتر از 30 ماه( احتسـاب سـوابق مسـتلزم اسـتعالم از 
سـازمان وظیفـه عمومی ناجا خواهد بـود و گواهی سـایر رده های وظیفه عمومی 
اسـتانی در سراسـر کشور و همچنین نیروهای مسـلح در این ارتباط مالک عمل 

نمی باشد.

تذکـر: در صـورت مشـاهده هریـک از مـوارد زیـر در کارت هـای پایـان 
خدمت قدیمی متقاضیان باالی 50 سـال سـن، واحدهای اجرایی باید جهت 
تأییـد اصالـت کارت یـا رفع ابهامات موجـود، مراتب را از نیروهای مسـلح 

)یـگان صادرکننده کارت( اسـتعالم نمایند:

- مخدوش یا ناخوانا بودن کارت؛

- عدم ذکر تاریخ شروع و خاتمه خدمت ؛

- مغایر  تاریخ شـروع و خاتمه خدمت انجام شـده با جمع مدت ذکر شـده 
در کارت ؛

- عکس کارت ارائه شده.
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د- در مــواردی که متقاضی مدعی احتســاب سـابقه بیش از مدت مندرج در 
کارت الکترونیـکی صـادره جدیـد باشد )به علت مغـایرت با اطالعات مندرج 
در کــارت پایـان خدمـت قدیمی( بیمــه شده می توانـد مراتب را از مــراجع 
ذی ربـط مـورد پیگیری قـرار دهـد. در هر حال مـالک اقدام تاریخ شـروع و 

پایـان خدمت منـدرج در کارت های الکترونیکـی خواهد بود.

 6. موارد قابل توجه در خصوص گواهی حضور در جبهه و
 مراکز مجاز صادر کننده آن

در راستــای یکنواختـی و یکســان سازی گواهی هــای حضــور در جبهــه و 
براسـاس دستـورالعمـل صـادره از سوی معـاونت محترم نیـروی انسانی ستاد 
کل نیروهای مسـلح، سـازمان های مجاز صادر کننده گواهی جبهه در نیروهای 
مسـلح از تاریـخ 93/7/1 بـه شـرح زیر می باشـند که الزم اسـت بـا توجه به 
اهمیـت موضـوع ترتیبی اتخاذ شـود تا نسـبت به اجـرای دقیق مفـاد آن اقدام 

گردد:

الف - در ارتش جمهوری اسـالمی ایران گواهی جبهه در سـطح سـتاد آجا و 
نیروهـای چهارگانـه )نزاجـا/ پداجا/نهاجا/نداجا( صرفاً با امضـای معاون نیروی 

انسانی نیروها؛
ب - در سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی گواهی جبهه در سـطح سـتاد سپاه/

نیروهای 5 گانه )نزسا/ندسـا/هوافضا/نیروی قدس/سازمان بسیج( با امضای 
معاون نیروی انسـانی نیروها و در سـطح سـپاه های اسـتانی صرفاً با امضای 

فرمانده سـپاه اسـتان )گواهی سـایر رده ها پذیرفته نیسـت(؛
ج - در وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گواهـی جبهـه به صورت 

متمرکـز صرفاً بـا امضای معـاون نیـروی انسـانی وزارت مذکور؛
د- در ناجـا گواهـی جبهـه بـه صورت متمرکز صرفـاً با امضای معـاون نیروی 

ناجا.   انسانی 

17

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com



تذکر1: گواهی های حضور در جبهه صادره از سـوی مراجع یاد شـده منحصراً 
در ارتبـاط بـا نیروهای مسـلح بـوده، بنابرایـن گواهی های حضـور در جبهه های 
نبـرد حق علیه باطل صادره از سـوی وزارت جهاد کشـاورزی بـرای جهاد گران 
وزارت جهاد سـازندگی سـابق و همچنیـن گواهی های حضـور در جبهه صادره 
از سـوی تیـپ مسـتقل 83 امـام جعفـر صـادق)ع( بـرای طـالب و روحانیـون 
کماکان معتبر خواهد بود. الزم به ذکــر اسـت مــراجع صــادر کننده مجــاز 
گـواهی جبهـه در وزارت جهاد کشـاورزی برای جهـادگـران سـابق »مدیر کل 
امـور ایثارگـران وزارت« و در اسـتان ها »مدیـر امور سـازمان جهاد کشـاورزی 

اسـتان« می باشند.

تذکـر2: مراجـع مجـاز درخصـوص صدور گواهـی حضور در جبهه هـای نبرد 
حـق علیـه باطل در راسـتای مفـاد دادنامـه شـماره 412 مـورخ 88/5/18 هیئت 

عمومـی دیـوان عدالـت اداری تبیین گردیده اسـت.

تذکـر3: گواهـی حضـور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیـه باطل در فاصله 
زمانـی 59/6/31 تـا67/5/27 )تاریـخ شـروع و خاتمـه جنـگ تحمیلـی( قابل 
قبـول خواهـد بـود کـه الزم اسـت دوره فوق مبنای بررسـی و اقـدام واحدهای 

اجرایی قـرار گیرد.

تذکـر 4: بـا توجـه بـه اینکـه حسـب اعـالم معاونـت نیـروی انسـانی سـتاد کل 
نیروهـای مسـلح مناطـق عملیاتـی بـه سـه مقطـع قبـل، حیـن و بعـد از جنـگ 
تحمیلـی در حـد فاصـل 57/12/1 تا تاریخ 77/1/1 اعـالم گردیده، لذا چنانچه 
گواهی هایـی بـرای دوره مذکـور از سـوی مراجـع مجاز نیروهای مسـلح صادر 
گـردد و در متـن گواهی هـای مورد اشـاره عبارت » حضـور در جبهه های نبرد 
حـق علیـه باطـل« بـه صراحـت قیـد شـده باشـد، در این صـورت پذیـرش این 

گواهی هـا بالمانـع خواهـد بود.
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 7- چگونگی محاسبه حق بیمه

بـه موجـب مـاده 3 آیین نامـه اجرایـی قانـون اصـالح تبصـره مـاده 14 قانون 
کار و الحـاق یـک تبصـره بـه آن مصـوب 84/4/8  هیئت وزیـران، میزان حق 
بیمـه مـدت خدمت نظام وظیفـه و یا حضور داوطلبانه مشـمولین بنـد »4« این 

بخشـنامه مطابـق روش زیر محاسـبه و تعیین خواهد شـد:
میـزان حـق بیمـه متعلقه=  )نـرخ(30%  ×  مـدت ×  میانگین حقـوق و مزایای 

مبنـای کسـر حق بیمه ظـرف آخرین دو سـال قبـل از تقاضا 
که        آن سهم بیمه شده و        سهم دولت می باشد.

   30  

      
 7

   
 23
   30  

تذکر 1 : در صورت واریز حق بیمه سهم بیمه شده در مهلت مقرر 
و تأییـد آن در سیسـتم بانک درآمد )به صورت یکجا یا اقسـاط( 
سیسـتم بـه طور هوشـمند معـادل        مبلـغ پرداختـی را به عنوان 
بدهی سـهم دولت منظور و در گزارش وصولی ماهانه درامد اعمال 

نمود. خواهد 

تذکـر 2:  انطبـاق مـاده 3 آیین نامـه مذکـور به موجـب دادنامه 
شـماره 167 مورخ 89/5/4  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

بـا موازین شـرعی و قانونـی مورد تأیید قرار گرفته اسـت.

23 
30    

8- نحـوه و مهلت پـرداخـت حق بیمـه سهـم بیمه شـده و   
چگونگی پذیرش سوابق

الـف- نحـوه پرداخـت حق بیمه سـهم بیمه شـده برای بیمه شـدگان مشـمول 
براسـاس روش انتخابـی متقاضی در »فرم پیوسـت شـماره 1« )اعـم از یکجا یا 
اقسـاط( خواهـد بـود که اعالمیه حق بیمـه متعلقه آنان طی »فرمهای پیوسـت 

شـماره 2 و 2/1« )حسـب مـورد( صـادر می گردد.
ب- مهلـت پرداخـت حـق بیمه سـهم بیمه شـده در صـورت پرداخـت یکجا 
حداکثـر تـا پایـان ماه بعـد از زمان محاسـبه و در صورت پرداخـت به صورت 
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اقسـاط )حداکثر 12 قسـط ماهانه( مطابق مهلت های تعیین شده در تقسیط نامه 
می باشد.

ج- پذیـرش سـوابق مـدت خدمـت نظام وظیفه و مـدت حضـور داوطلبانه در 
جبهـه و تأثیـر آن در برخـورداری بیمه شـدگان از حمایت های مقـرر در قانون 
تأمیـن اجتماعـی پـس از پرداخت کامل حق بیمه سـهم آنـان در مهلت تعیین 
شـده امـکان پذیـر اسـت. بنابرایـن در صـورت عـدم پرداخـت حـق بیمه در 
مهلـت مقرر، احتسـاب سـوابق موردِ نظـر  منوط بـه ارائه درخواسـت جدید و 

تجدید محاسـبه بـا رعایت ضوابـط مربوطه خواهـد بود.

  9- نحوه تجدید محاسبه

 بـا توجـه به وضعیت پرداخت متقاضیان احتسـاب سـوابق خدمت نظام وظیفه 
و حضور داوطلبانه در جبهه نحوه  تجدید محاسـبه حق بیمه برای بیمه شـدگان 
و همچنیـن مسـتمری بگیران واجد شـرایط حسـب مورد به شـرح زیـر خواهد 

بود: 

الـف- بـرای افـرادی که حـق بیمه متعلقه مطابق »فرم پیوسـت شـماره 2« به 
صـورت یکجـا به آنـان اعالم لیکن مبـادرت بـه پرداخت حق بیمـه در خارج 
از مهلـت مقـرر نمـوده یـا می نماینـد و یـا اساسـاً پرداخت نمی نماینـد تجدید 

محاسـبه بـه روش زیر می باشـد:
میـزان حـق  بیمه= )مـدت خدمت × نرخ× میانگین دسـتمزد مشـمول کسـر 
حـق  بیمـه آخریـن 730 روز  قبل از تقاضای جدید(- مبلـغ حق  بیمه پرداختی  

در خـارج از مهلت.
ب- برای آن دسـته از متقاضیان که حق بیمــه متعلقه سـهم خود را تقسـیط، 
لیکـن برخـی از اقسـاط را در خـارج از مهلت هـای مقرر پرداخـت و یا تعدادی 
از اقسـاط مربوطـه را پرداخـت نمی نماینـد، چنانچـه پـس از اعمـال جابجایی 
تاریخ هـای پرداخـت اقسـاط با مبالغ یکسـان )که این امر به صورت سیسـتمی 
انجـام می پذیرد(، اقسـاط خارج از مهلت یا پرداخت نشـده باقی بمانـد، در این 

صـورت نحوه تجدید محاسـبه مطابـق روش زیـر خواهد بود:
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میـزان حـق بیمـه = )مدت خدمت × نرخ × میانگین دسـتمزد مشـمول کسـر 
حـق بیمـه آخرین 730 روزقبـل از تقاضای جدید (÷ تعداد اقسـاط مقرر قبلی × 
مجموع تعداد اقسـاط پرداخت شـده درخارج از مهلت و یا اساساً پرداخت نشده- 

جمع مبالغ اقسـاط پرداخت شـده در خـارج از مهلت. 

برای روشـن شـدن بیشـتر موضوع بـه ذکر یک مثـال در این ارتبـاط پرداخته 
می شود:

مثـال: چنانچـه وضعیت پرداخت اقسـاط حق بیمه مدت خدمت سـربازی و یا 
حضـور داوطلبانه در جبهه بیمه شـده ای طبق جدول زیر باشـد:

در ایـن صـورت مالحظه می گردد که قبـل از اعمال فرمول جابجایی براسـاس 
تاریخ های پرداخت توسـط سیسـتم بیمه شـده دارای 4 قسـط خارج از مهلت و 

یک قسـط پرداخت نشـده می باشد.
بـا توجـه به اینکـه در فرمـول جابجایـی رعایت مهلـت و تاریخ هـای پرداخت 
برای اقسـاط با مبالغ یکسـان در سیسـتم، مبنـای اقدام قرار می گیـرد، بنابراین 
بـا در نظـر گرفتن تاریخ های پرداخت اقسـاط شـماره 2، 3و 4 برای مهلت های 
اقسـاط شـماره 3، 4و 5، اقسـاط اخیرالذکر در مهلت تلقی و تجدید محاسـبه 
درصـورت ارائـه درخواسـت جدید توسـط بیمه شـده صرفـاً برای یک قسـط 
خارج از مهلت )قسـط شـماره 2( و یک قسـط پرداخت نشده )قسـط شماره 6( 

توسـط سیسـتم انجام می پذیرد.  
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تذکـر 1:  بـا توجـه بـه اینکـه مبلـغ قسـط شـماره یک بـا مبالغ 
سـایر اقسـاط متفاوت اسـت، لذا در صـورت پرداخت مبلغ این 
قسـط در خـارج از مهلـت تعییـن شـده، تاریـخ واریـز آن بـرای 
سـایر اقسـاط در نظر گرفته نخواهد شـد و عمالً اعمال جابجایی 

اقسـاط پرداختـی برای قسـط شـماره یـک منظور نمی شـود.

تذکـر 2: اعمال جابجایی تاریخ هـای پرداخت در فرآیند مذکور 
صرفـاً برای اقسـاط پرداخت شـده )اعـم از در مهلت یا خـارج آن( 
صورت می گیرد، بنابر این اقسـاط پرداخت نشـده اساساً در فرمول 
جابجایی منظور نخواهد شـد )وضعیت این قبیل اقسـاط پرداخت 

نشـده بدون تغییر خواهد ماند(.

ج- نحـوه تجدیـد محاسـبه بـرای دریافت کننـدگان مسـتمری کـه در زمـان 
بیمه پـردازی بخشـی از حق بیمـه مربوطه را پرداخـت نموده اند به صـورت زیر 

می باشـد: 
پذیـرش درخواسـت تجدیـد محاسـبه بـرای آن دسـته از دریافت کننـدگان 
مسـتمری های بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و فـوت که قبـاًل با ارائه درخواسـت 
احتسـاب سـوابق مدت خدمـت نظام وظیفه و حضـور در جبهه شـرایط مقرر را 
احـراز و متعاقبـاً بـه دلیل عدم پرداخـت کامل حق بیمه سـوابق موردِ نظر  ایجاد 
نگردیـده، بالمانع خواهد بود. ضمناً دسـتمزد مالک محاسـبه حـق بیمه و اعمال 
آن در فرمول هـای منـدرج در قسـمت الـف و ب بنـد 9 )حسـب مـورد( برای 
ایـن قبیـل افراد میانگیـن آخریـن دسـتمزد 730 روز پرداختی قبـل از برقراری 
مسـتمری مشـروط بر این که از مبلغ مسـتمری دریافتی سال تقاضا کمتر نباشد، 

خواهـد بود.
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 نحوه  احتساب مدت خدمت حضور

در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان 

جانبـــاز

بخش دوم
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 10- قوانین و مقررات مرتبط

 11- تعریف جانباز

 12- مشمولین قانـون تسهیالت استخـدامی و اجتمــاعی
 جانبازان انقالب اسالمی، رشایط احراز آن و مدارک الزم

الف - قانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب 
74/3/31 مجلس شورای اسالمی؛

ب - قانـون جامـع خدمت رسـانی بـه ایثارگـران مصـوب 91/10/2 مجمـع 
تشـخیص مصلحـت  نظام؛

مطابـق بنـد »ب« مـاده 2 قانـون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعـی جانبازان 
انقالب اسالمی و بند »ج« ماده 1 قانون جــامع خدمات رســانی به ایثارگــران، 
جانبــاز به کسی اطالق می شــود که سالمتــی خود را در راه تکوین، شکوفایی، 
دفـاع و حفـظ دسـتاوردهای انقالب اسـالمی و کیـان جمهوری اسـالمی ایران، 
اسـتقالل و تمامیـت ارضـی کشـور، مقابلـه بـا تهدیـدات و تجاوزات دشـمن و 
عوامـل ضـد انقالب و اشـرار از دسـت داده و به اختالالت و نقص های جسـمی 

یـا روانی دچار شـود.

بـا توجـه به ماده 3 و تبصره ماده 6  قانون مذکور کلیه بیمه شـدگان جانباز شـاغل 
در کارگاه های دولتی و یا غیردولتی که متقاضی احتسـاب مدت حضور در جبهه و 
یا مدت معالجه می باشـند، در صورت اشـتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا 
نزد کارگاه های تحت پوشـش قانون تأمین اجتماعی، مشـمول این قانون می باشـند 
که به منظور انجام امور، الزم اسـت مدارک مشـروحه زیر ارائه شـود تا بر همین 

اسـاس زمینه اقدام و احتسـاب سـوابق موردِ نظر  فراهم گردد:
•  اصل گواهی جانبازی که به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران  رسیده  باشد؛

•  اصـل گواهـی مـدت حضـور در جبهه )بـا رعایت مراجع مجاز ذکر شـده 
در بند »6« این بخشـنامه(؛
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 13- دستگاه ها و کارگاه های مشمول قوانین مذکور و مرجع
 پرداخت کننده حق بیمه 

•  اصـل گواهـی مـدت معالجـه جانباز کـه به تأیید کمیسـیون پزشـکی بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران رسـیده باشـد )درصـورت وجود مـدت معالجه(.

تذکـر 1: منظور از بیمه پردازی برای احراز شـرایط بیمه شـدگان جانباز 
متقاضـی، آخریـن صـورت مـزد و حقوق یا لیسـت پرداخـت حق بیمه 
ارسـالی از سـوی کارفرمـا می باشـد مشـروط بـر اینکـه از 2 مـاه قبل از 

ارائه درخواسـت بیشـتر نگردد.

تذکر 2: با توجه به تصــریح قانون گــذار در ماده 3  قانــون تسهیــالت 
استخـدامی جانبـازان و موردنظر قـرار دادن  بیمه شدگان جانباز شاغل در 
کارگاه هـای دولتـی و غیـر دولتـی، پذیرش درخواسـت احتسـاب مدت 
حضـور در جبهه/ مدت معالجه سـایر بیمه شـدگان جانبـاز )با ماهیت غیر 
اجبـاری ازجملـه بیمه شـدگان گروه هـای خاص بیمـه ای( در اجـرای این 

قانـون امکان پذیر نخواهـد بود.

الـف - دسـتگاه های دولتـی و یـا دارای مدیریت دولتـی: با توجه بـه ماده 3 
قانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی و ماده 2 قانون 
جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران، دسـتگاه های زیر بـه عنوان دسـتگاه های 
دولتـی و یـا دارای مدیریـت دولتـی شـناخته می شـوند کـه به اسـتناد تبصره 
مـاده 6 قانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعـی جانبـازان، پرداخت حق بیمه 
مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شـدگان شـاغل و جانباز در دسـتگاه ها و 

مؤسسـات زیـر به عهده مؤسسـه محل اشـتغال متقاضـی خواهد بود.
کلیه وزارت خانه ها، سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایی، مؤسسـات و شرکت های 
دولتی و ملی شـده تحت پوشـش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین 
و مقـررات خاص باشـند و یا نباشـند، قوه قضاییـه اعم از کادر قضایـی و اداری 
و ســازمان ها و مؤسســات وابسته و تابعــه آنها، کانون وکالی دادگستــری، 
کانون هــای کارشناسـان رسمـی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، 
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سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسـالمی ایران )سـازمان های وابسته و تابعه(، 
نیروهای مسـلح جمهوری اسـالمی ایران )نظامی و انتظامی(، نهادها و مؤسسات 
عمومـی غیردولتـی و نهادهـای انقالب اسـالمی و شـرکت های تحت پوشـش 
وابسـته یـا تابعه آنهـا و کلیه سـازمان ها و شـرکت هایی که به نحـوی از انحاء 
از بودجـه عمومـی دولت اسـتفاده می کنند و یا قسـمتی از بودجه آن ها توسـط 
دولـت تأمیـن می گـردد، بانک ها، مؤسســات بیمــه ای، جمعیت هـالل احمر 
جمهـوری اسـالمی ایـران، شـهرداری ها و شــرکت های تحت پوشـش آنان و 
نیـز مؤسسـات و شـرکت هایی کـه شـمول قانـون بر آن ها مسـتلزم ذکـر نام 
اسـت از قبیل سـازمان تأمین اجتماعی، شـرکت ملی نفت ایران، شـرکت ملی 
گاز ایران، شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی، سازمان گسـترش و نوسازی صنایع 
ایران، سـازمان صنایع ملی ایران، شـرکت های هواپیمایی، سـازمان انرژی اتمی، 
اعضای هیئت علمی و کادر اداری دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی کشور، 

مجمع تشـخیص مصلحت نظام، شـورای نگهبان و دانشـگاه آزاد اسالمی«. 
ب- کارگاه هـای غیردولتـی: کارگاه هـای غیر دولتـی مشـمول قوانیـن مذکور 
شـامل آن دسـته از واحدهای تحت پوشـش قانون کار بوده )از جمله شرکت ها 
و مراکـز تولیـدی، توزیعـی و خدماتـی( کـه بـه طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم 
وابسـته بـه هیچ یـک از دسـتگاه های مورد اشـاره در قسـمت الف نباشـند. به 
اسـتناد تبصـره مـاده 6 قانون تسـهیالت اسـتخدامی واجتماعی جانبـازان، حق 
بیمـه مربـوط به احتسـاب سـوابق مـدت حضور در جبهـه و یا مـدت معالجه 
بیمه شـدگان جانبـاز مشـمول به عنـوان بدهی سـهم دولت منظور خواهد شـد 
تا براسـاس اعتبارات پیش بینی شـده در بودجه کل کشـور به حسـاب سازمان 

تأمیـن اجتماعی واریز شـود. 
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تذکـر 1: در خصـوص نحوه تشـخیص دولتـی دارای مدیریت دولتـی و یا غیر 
دولتی بودن شـرکت های مشـمول الزم اسـت در موارد ابهام واحدهای اجرایی 
در ابتـدا نسـبت بـه اخذ اساسـنامه به ویژه ترکیب سـهامداران شـرکت مربوطه 
در آخریـن صورت جلسـه مجمـع عمومـی و در دوره بررسـی تقاضـا اقـدام تـا 
چنانچه مشـخص گردد مؤسسـات و یا نهادهای مورد اشـاره در قسـمت »الف« 
در ترکیـب سـهامداران شـرکت موردِ نظـر  قـرار دارنـد، در ایـن صـورت باید 
نسـبت بـه محاسـبه و وصول حق بیمه متعلقه مـدت حضور در جبهـه و یا مدت 
معالجـه بیمه شـدگان جانبـاز شـاغل از شـرکت موردِ نظر  اقدام شـود. ضمنـاً در 
صـورت عـدم امـکان تصمیم گیری در تشـخیص این موضوع از سـوی شـعب، 
واحدهای اجرایی می توانند با ارسـال مسـتندات یاد شـده مراتب را از اداره کل 

اسـتان ذی ربط اسـتعالم نمایند.

تذکـر 2: بـا توجـه به اینکه بحث شـمول مـاده 3 قانون مذکور صرفـاً به دولتی 
یا غیر دولتی بودن شـرکت ها و مؤسسـات مربوط نمی شـود، بنابراین اسـتعالم 
از سـایر واحدهـا )از جملـه واحـد درآمـد شـعبه( در ایـن ارتبـاط موضوعیـت 
نداشـته و الزم اسـت رهنمـود فوق مبنای اقـدام واحدهای اجرایی قـرار گیرد.
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 14- نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور درجبهه 
و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز شاغل در مؤسسات و

رشکت های دولتی / دارای مدیریت دولتی نحوه محاسبه حق بیمه

نحوه محاسبه به روش زیر می باشد: 
میـزان حـق بیمـه =  نرخ × حقوق و مزایای مشـمول کسـر حق بیمـه در زمان 

تقاضـا × مجمـوع مدت حضـور در جبهه و یـا مدت معالجه 
ضمنـاً نرخ مبنای محاسـبه حق بیمـه در فرمول فوق برای متقاضیان مشـمول 

شـاغل در مؤسسـات دولتی و یا دارای مدیریـت دولتی عبارتند از: 
الـف - نرخ حق بیمه برای متقاضیان شـاغل غیر مشـمول قانـون کار 27 درصد 

می باشد؛
ب - نـرخ حق بیمه متقاضیان شـاغل مشـمول قانون کار برای بـازه زمانی قبل 
از تاریـخ شـمول قانون بیمه بیـکاری )1366/5/6( 27 درصد و برای بعد از آن 

30 درصـد خواهد بود.

  15- نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور درجبهه
 و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز و شاغل در رشکت ها و 

کارگاه های غیردولتی

تذکـر: بـا توجـه بـه اینکـه بـه محـض محاسـبه حق بیمه توسـط 
سیسـتم، سـابقه مورِد نظـر  بـرای بیمه شـده جانباز تولیـد و بدهی 
مربوطـه نیـز همزمـان بـرای کارگاه محـل خدمـت متقاضـی بـه 
صورت قطعی منظور می شـود، لذا شـعب موظفند برابر مقررات 
نسـبت به وصول حق بیمـه از کارفرما اقدام نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت عـدم پرداخـت حـق بیمـه در مهلـت مقـرر قانونـی، 
پیگیـری مطالبـات ایجـاد شـده به همـراه جرائـم تأخیر تأدیـه از 

سـوی واحدهـای اجرایـی بایـد موردنظر قـرار گیرد.

الف - نحوه محاسبه حق بیمه مطابق فرمول مندرج در بند »14« می باشد؛ 
 ب - نـرخ حـق بیمـه برای متقاضیان مشـمول کـه در کارگاه هـای غیر دولتی 
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مشـمول قانون کار اشـتغال بـه کار دارند برای بـازه زمانی قبل و بعـد از تاریخ 
1366/5/6  بـه ترتیـب 30 و 33 درصد می باشـد؛

ج- نـرخ حـق بیمه بـرای تمامـی متقاضیانـی کـه در کارگاه هـای غیردولتی و 
غیرمشـمول قانـون کار اشـتغال بـه کار دارنـد 30 درصـد خواهـد بود.

اضافه می نماید به محض محاسـبه حق بیمه توسـط سیسـتم، سـابقه موردِ نظر  
بـرای ایـن قبیـل بیمه شـدگان جانبـاز به صـورت هوشـمند ایجـاد و حق بیمه 

مربوطـه نیـز به عنـوان بدهـی دولت منظور خواهد شـد.

 16-نکـاتی کـه الزم است درخصـوص احتسـاب سوابـق مدت
 حضور در جبهه/ معالجه بیمه شدگان جانباز موردتوجه قرار گیرد

الـف- مـدت حضور در جبهـه قابل پذیرش به منظور اجرای قانون تسـهیالت 
اسـتخدامی و اجتماعـی جانبـازان شـامل حضـور داوطلبانه در جبهه هـای نبرد 
حـق علیـه باطـل و همچنیـن مدتـی از دوره خدمـت نظام وظیفه اسـت که در 
جبهه هـا سـپری گردیـده  باشـد. بنابرایـن چنانچـه بیمه شـده جانبـاز تمـام یا 
بخشـی از مـدت خدمـت نظام وظیفـه خـود را در جبهه ها انجــام داده باشـد، 
ســوابق موردِ نظـر  بـدون پرداخت حق بیمــه از سـوی بیمه شـده جانباز قابل 
احتسـاب بوده لیکن پذیرش سـوابق خارج از مدت حضـور در جبهه، با رعایت 

ضوابـط مقـرر و وصـول حـق بیمه متعلقـه امکان پذیر خواهـد بود.
ب- کلیه دوره های حضور در جبهه بیمه شـدگان جانباز مشـمول صرف نظر از 
تاریـخ مجروحیـت و جانبازی )قبل و یا بعد از جانبازی( مبنـای اقدام و پذیرش 

قـرار می گیرد.
به منظور تبیین بیشتر موضوع به ذکر یک مثال می پردازیم:

مثـال- بیمه شـده ای از تاریـخ 64/1/18 تـا 66/1/18 به مـدت 24 ماه خدمت 
نظام وظیفه خود را  انجام داده، لیکن در بخشـی از مدت مذکور و براسـاس تأیید 
نیـروی اعـزام کننده،  به مـدت 9 ماه درجبهه های نبـرد حق علیه باطل حضور 
داشـته )از تاریخ 64/12/1  لغایت65/3/31 و از 65/6/1  لغایت 65/10/30 (، 
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لـذا چنانچـه بیمه شـده مذکـور در تاریـخ 65/7/25 بـه عنـوان جانباز از سـوی 
مرجـع ذی صـالح معرفـی شـده باشـد، در ایـن صورت نحوه احتسـاب سـوابق 

خدمت دوره هـای مذکـور به شـرح زیـر قابل پذیـرش خواهد بود:
• مـدت حضـور درجبهـه از تاریـخ 64/12/1 لغایـت 65/3/31 و از تاریـخ 
65/6/1 لغایـت 65/10/30 )صرف نظـر از تاریـخ جانبـازی( بـا رعایـت مفاد 

بخـش دوم ایـن بخشـنامه قابـل بررسـی و پذیـرش خواهـد بود.
• احتسـاب مـدت خدمـت نظام وظیفه )ایام خـارج از حضور در جبهـه( از تاریخ 
64/1/18 لغایـت 64/11/30، از 65/4/1  لغایـت 65/5/31  و از 65/11/1  تـا 
تاریـخ 66/1/18، درصورت احراز شـرایط )مطابق بندهای 2 یا 4 این بخشـنامه 

حسـب مورد( امکان پذیر می باشـد.

 17-نحوه اقـدام شعب پیرامون احتسـاب سوابق مورد اشاره در 
اجرای قوانین مربوط به بخش های اول و دوم بخشنامه

واحدهـای امور فنی بیمه شـدگان مکلفند به هنگام مراجعه متقاضیان احتسـاب 
مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه، فرم درخواسـت احتسـاب سـوابق 
مـدت مزبـور را )فرم پیوسـت شـماره »1«( در اختیـار آنان قـرار داده تا پس 
از تکمیـل و ثبـت در دفتـر شـعبه با اخذ مـدارک مرتبط و تطبیـق آن با اصل 
)درخصوص کارت پایان خدمت( نسـبت به بررسـی شـرایط مقرر در بندهای 

2، 4 و 12 بخشـنامه )حسـب مورد( اقدام نمایند. 
الـف- چنانچـه بیمه شـده/ مسـتمری بگیر متقاضی احتسـاب مـدت خدمت 
نظام وظیفـه در اجـرای مـاده 95 قانـون تأمیـن اجتماعی باشـد و شـرایط مقرر 
در بنـد »2«  ایـن بخشـنامه، را احـراز نماید، الزم اسـت واحـد اجرایی ذی ربط 
نسـبت بـه ثبت اطالعات درخواسـت و تأیید آن در سیسـتم مکانیـزه اقدام تا 

زمینـه ایجـاد سـابقه موردِ نظر  فراهـم گردد.
ب- در مـواردی که بیمه شـده متقاضی احتسـاب مدت خدمـت نظام وظیفه و 
یـا حضـور داوطلبانه در جبهـه در اجرای قانـون اصالح تبصره مـاده 14 قانون 
کار و الحـاق یـک تبصـره بـه آن و قانـون استفسـاریه قانـون مذکـور باشـد و 
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شرایط الزم در بنـد »4« این بخشنـامه را احـراز نمـاید، الزم است واحـد امـور 
فنــی بیمــه شدگان نسبت به ثبت اطالعـات درخواست، محـاسبه حق بیمه و 
صـدور اعالمیه بدهی حسـب مورد مطابق »فرم پیوسـت شـماره 2« )پرداخت  
بـه  صـورت یکجـا( و یـا »فـرم پیوسـت شـماره 2/1« )پرداخـت بـه صورت 

قسـطی( و تسـلیم آن به بیمه شـده اقدام نماید.
ج- در مـواردی که بیمه شـده جانباز، متقاضی احتسـاب مدت حضور در جبهه 
و یـا مـدت معالجـه خـود در اجرای قانـون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعی 
جانبازان باشـد و شـرایط الزم در بند »12« این بخشـنامه را احراز نماید، واحد 
امور فنی بیمه شـدگان باید ضمن دقت در تشـخیص نوع دسـتگاه محل اشتغال 
بیمه شـده از حیـث دولتـی/ دارای مدیریـت دولتـی و یا غیر دولتی نسـبت به 
ثبت اطالعات درخواسـت و گواهی های مربوطه و تأیید آن در سیسـتم مکانیزه 
اقـدام تـا زمینـه ایجـاد سـابقه موردِ نظـر  و همچنیـن تولیـد بدهـی مربوطه و 

پیگیری آن فراهم شـود.                 

تذکـر 1: بـا توجـه بـه اینکـه مقرر اسـت متناسـب با درخواسـت 
تکمیل شـده از سوی بیمه شـده، اعالمیه بدهی در یک مرحله )اعم 
از پرداخـت یکجا و یا اقسـاط( صادر و انجام پذیـرد، لذا ضرورت 
دارد تـا از ایـن  پـس واحدهـای اجرایـی بـا دقـت به این امـر صرفًا 
نسـبت به صدور یک اعالمیه بدهی )فرم های پیوسـت شـماره 2 و 

یا 2/1 - حسـب مـورد( اقدام نمایند.

تذکـر 2: واحـد اجرایـی ذی ربط بایـد مراتب پذیـرش و یا عدم 
پذیرش سـابقه مورِد نظر  هریک از مراحل یاد شـده )قسمت های 
الـف، ب و ج( را مطابـق »فرم هـای پیوسـت شـماره 3 و 3/1 « 

)حسـب مـورد( به متقاضی اعـالم نماید.
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اسرتداد حق بیمه های پرداختی

بخش سوم
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 18- نحوه  استـرداد حق بیمـه پرداخـتی)سهم بیـمه شده( مدت
 خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تأمین اجتامعی

در اجرای بند 4-2 یک هزار وششـصد و سـی و یکمین جلسـه مورخ 94/8/20 
هیئت مدیره سـازمان مبنی بر کاهش دعاوی شـاکیان در دیوان عدالت اداری و 
همچنین با عنایت به نظریه شـماره 7100/92/921 مورخ 94/2/29 شـورای 
حقوقـی، نظـر به اینکه برخی بیمه شـدگان قبل از فراهم شـدن اجـرای ماده 95 
قانـون تأمین اجتماعـی در فاصله زمانی 85/6/14 تا تاریخ 91/4/27 بر اسـاس 
ضوابـط وقـت اقـدام بـه پرداخـت تمـام یا بخشـی از حـق بیمه متعلقـه بابت 
مـدت خدمـت نظام وظیفـه خـود )اعم از اقسـاط یـا پرداخت یکجـا( نموده اند، 
لـذا صرف نظـر از ایجـاد یـا عـدم ایجاد سـابقه موردنظـر در سیسـتم مکانیزه 
مربوط، حسـب تصمیمـات متخذه واحدهـای اجرایی مکلف خواهند بـود تا در 
صورت ارائه تقاضا از سـوی مشـمولین یاد شـده و احراز شـرایط الزم در ماده 
95 قانـون )موضوع بند 2 این بخشـنامه(، نسـبت بـه بازپرداخت حق بیمه های 

دریافـت شـده در وجـه متقاضی با رعایت ترتیـب مراحل زیر اقـدام نمایند:

الف-  اخذ درخواسـت از متقاضی»طبق فرم پیوسـت شـماره 4« توسط آخرین 
شعبه؛

ب- بررسـی احراز شـرایط مشـمولین مـاده 95 قانون تأمین اجتماعـی و انجام 
کلیـه مراحـل آن از طریـق سیسـتم مکانیـزه مربوط )تـا قبل از تأیید مسـئول 

فنی( توسـط شـعبه مذکور؛

تذکـر1 : بـا توجـه بـه اینکـه در صـورت اعمـال کلیـد تأییـد 
مسـئول فنـی سـابقه موردِ نظـر  در سیسـتم تولیـد می شـود، لـذا 
ضـروری اسـت به جهت جلوگیـری از ایجاد سـابقه مضاعف از 

تولیـد سـابقه در ایـن مرحله خـودداری شـود.
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ج- در صـورت احـراز شـرایط مقـرر و تأییـد سـوابق پرداخت حـق بیمه قابل 
قبـول و مؤثـر توسـط مسـئول نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی الزم اسـت 

حسـب مـورد به شـرح زیـر اقدام شـود:
• چنانچـه شـعبه دریافت کننـده حـق بیمـه سـربازی بـا شـعبه محـل ارائـه 
درخواسـت یکسـان باشـد، واحـد امور فنـی بیمه شـدگان باید نسـبت به ثبت 
درخواسـت مذکـور، اصـالح سـابقه ایجاد شـده از طریـق سیسـتم مکانیـزه و 

همچنیـن بازپرداخـت حـق بیمـه دریافت شـده بـه متقاضـی اقـدام نماید؛
• چنانچـه شـعبه دریافت کننـده حـق بیمه سـربازی غیر از شـعبه محـل ارائه 
درخواسـت باشـد، در ایـن صـورت الزم اسـت واحـد امـور فنی بیمه شـدگان 
مراتـب را بـه انضمام پرونده فنی بیمه شـده »طبق فرم پیوسـت شـماره5« به 
شـعبه ذی ربـط منعکـس تا ضمن مسـترد نمـودن حق بیمـه دریافت شـده از 
متقاضی و اصالح سـابقه موردِ نظر  )با هماهنگی واحد نام نویسـی و حسـاب های 
انفـرادی( نتیجـه را با اعاده پرونده فنی به شـعبه درخواسـت کننده اعالم نماید. 
ضمناً ضروری اسـت شـعبه محل ارائـه تقاضا پس از وصول پرونده نسـبت به 

اسـتعالم مکانیزه سـوابق از شـعبه مربوطه اقدام نماید.
د- پـس از تحقـق مراتـب فـوق مبنی بـر بازپرداخت حق بیمه هـای دریافتی و 
اصـالح سـابقه متقاضـی، واحـد امور فنی بیمه شـدگان شـعبه محـل تقاضا که 
قبـاًل نسـبت بـه انجام مراحل مربوط در سیسـتم مکانیزه مشـمولین مـاده 95 
قانـون نمـوده، بایـد با اعمال کلید »تأیید مسـئول فنـی« اقدام به تولید سـابقه 

مـدت خدمـت نظام وظیفـه در اجرای مـاده قانونی مذکـور نماید.
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تذکر 2: سیسـتم مکانیزه بازپرداخت حق بیمه متقاضیان موصوف با همکاری 
شـرکت مشـاور مدیریـت و خدمـات ماشـینی تأمیـن به گونه ای طراحی شـده 
کـه مبلـغ قابـل برگشـت توسـط سیسـتم محاسـبه و تعیین می گـردد، لـذا باید 
ترتیبـی اتخـاذ شـود تا واحـد امور فنی بیمه شـدگان نسـبت به انجام امـور یاد 

شـده صرفـاً از طریق سیسـتم مربوطه اقـدام نمایند.

تذکـر 3: برای آن دسـته از متقاضیان مشـمول مـاده 95 قانون تأمین اجتماعی 
که وضعیت آنان با شـرح پیشـگفت منطبق می باشـد اما در زمان ارائه تقاضای 
اسـترداد حق بیمه در زمره مسـتمری بگیران سـازمان قرار دارند، چنانچه سابقه 
موردنظـر قبالً مبنای ارائه تعهـدات بلنـد مدت قرار گرفتـه باشد، اصالح نوع 
سـابقه خدمـت نظام وظیفه به مـاده 95 قانون مدنظر نبوده، لذا بر همین اسـاس 
باید نسبت به بررسـی احـراز شرایط قانونی متقاضیـان و همچنین بازپرداخت 
حق بیمه مدت خــدمت نظام وظیفه به صــورت غیرمکانیزه اقدام شود. ضمنًا 
بررسـی درخواسـت و احــراز شـرایط قانونـی و اعـالم آن بـه شـعبه دریافت 
کننـده حق بیمه سـربازی)در صورتی که شـعبه مزبور غیر از شـعبه محل ارائه 
درخواسـت باشـد(، توسـط واحد امور فنی بیمه شدگان شـعبه پرداخت کننده 
مسـتمری صـورت می گیرد لیکـن بازپرداخت حق بیمه دریافتی لزوماً توسـط 
شـعبه دریافت کننـده حق بیمه مدت خدمـت نظام وظیفه انجام خواهد شـد. 

تذکـر 4: بـا توجـه بـه اینکه اجـرای قانـون اصالح تبصره مـاده 14 قانـون کار 
والحـاق... و قانـون استفسـاریه آن عـالوه بـر امـکان احتسـاب مـدت خدمـت 
نظام وظیفـه، مـدت حضـور در جبهـه بیمه شـدگان را نیـز شـامل می شـود در 
حالی کـه مـاده 95 قانـون تأمیـن اجتماعی صرفـاً امکان پذیرش مـدت خدمت 
نظام وظیفـه بیمه شـدگان مشـمول را مجـاز دانسـته، لـذا مسـئولین ذی ربـط در 
شـعب بایـد بـه هنگام بررسـی تقاضای اسـترداد حق بیمه بـه این امر توجـه و از 
بازپرداخـت حق بیمـه مدت حضور در جبهه مشـمولین مورد اشـاره خودداری 

نمایند. 
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  19- بـازپـرداخت حـق بیمــه های دریافتی )سهـم بیمـه شـده(
 مشمولین قانون اصالح تبره ماده 14 قانون کار و الحاق یک
 تبره به آن و قانون استفساریه قانون مزبور در مواردی که منجر

به تولید سابقه نشده است

از آنجایی کـه ایجـاد سـابقه و ارائه تعهـدات قانونی منوط بـه پرداخت کامل حق 
بیمـه در مهلت های مقرر می باشـد لذا در مــواردی که متقاضیــان احتســاب 
مدت خــدمت نظام وظیفه و حضــور داوطلبانه در جبهه پس از ارائه درخواست 
و صـدور اعالمیـه بدهـی اقـدام بـه پرداخـت کامـل حـق بیمـه در مهلت های 
تعییـن شـده )به طور یکجا یا اقسـاط( نمی نمایند بـا توجه به عدم تولید سـابقه، 
چنانچـه متقاضـی )اعم از بیمه شـده/ مسـتمری بگیر( تمایل به ارائه درخواسـت 
جدیـد به منظور تجدید محاسـبه و پرداخت حق بیمه نداشـته باشـد و تقاضای 
انصراف از درخواسـت احتسـاب سـوابق و اسـترداد حق بیمه های پرداختی را با 
تکمیل »فرم پیوسـت شـماره 6« و قبول شـرایط مندرج در آن را داشـته باشد، 
واحدهـای اجرایـی مکلفند در صـورت اطمینان از عدم تولید سـابقه، نسـبت به 
مسـترد نمـودن حق بیمه های پرداختی سـهم بیمه شـده در وجه متقاضـی اقدام 
نماینـد. بدیهـی اسـت پس از تحقـق این امر، اصـالح حق بیمه سـهم دولت نیز 

در سیسـتم مکانیـزه مربوط اعمال خواهد شـد.

 20- بازپـرداخـت حـق بیـمــه دریـافـتی )سهـم بیمــه شده( مدت
 حضور در جبهه مشمولین قانون تسهیالت استخدامی و اجتامعی

جانبازان انقالب اسالمی

چنانچـه بیمه شـده جانبـاز در زمـان ارائـه تقاضای احتسـاب مدت حضـور در 
جبهـه )موضـوع قانـون یاد شـده( مسـتندات الزم از جمله گواهی هـای مراجع 
ذی صـالح مجاز در خصـوص وضعیت جانبازی و مدت حضـور در جبهه خود 
را بـه شـعبه ارائـه ننمایـد و واحـد اجرایـی ذی ربط بر همین اسـاس اقـدام به 
محاسـبه و وصـول حق بیمه متعلقه بابت سـوابق مدت حضـور در جبهه نموده 
 باشـد، در صورت ارائه درخواسـت به همراه مدارک یاد شـده و احراز شـرایط 
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مقـرر در بنـد »12« بخشنــامه، بازپرداخت حق بیمــه های دریافتــی )صرفًا 
بابت مدت حضور در جبهه( در وجــه بیمــه شده جانبــاز بالمانع خواهد بود. 
ضمنـاً بـه منظـور احتسـاب سـوابق دوره موردِ نظـر  الزم اسـت بـا توجـه بـه 
درخواسـت ارائه شـده از سـوی متقاضی نسـبت بـه انجام تشـریفات مقرر در 

بخـش دوم این بخشـنامه اقدام شـود. 
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سایر موارد

بخش چهارم
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  21- نظـر بـه اینکـه درخواسـت احتسـاب مـدت خدمـت نظام وظیفه و 
حضـور در جبهـه در اجـرای قوانین مرتبط و همچنین نحـوه پرداخت حق بیمه 
)بـه صـورت یکجـا یـا اقسـاط( در قالـب »فرم پیوسـت شـماره یـک« تجمیع 
گردیـده لـذا واحدهـای اجرایی مکلفنـد پس از دریافت درخواسـت احتسـاب 
سـوابق مزبور با دقت نظر نسـبت به بررسـی همه جانبه وضعیت بیمه شـدگان 
متقاضـی و تطبیـق آن با ضوابـط و مقـررات قانونی مورد عمل )حسـب مورد( 

اقـدام الزم و متناسـب را معمول نمایند.

  22- در مـواردی کـه افـراد پـس از پایـان خدمـت نظام وظیفـه در ردیف 
بیمه شـدگان سـازمان تأمیـن اجتماعی قـرار گیرند و متقاضی احتسـاب سـوابق 
مـدت مذکـور باشـند و پـس از بررسـی های الزم مشـخص گردد کـه در طول 
دوره خدمـت بـه اعتبـار اشـتغال در کارگاه های مشـمول قانـون تأمین اجتماعی 
دارای سـابقه پرداخـت حـق بیمه هسـتند، هر چند براسـاس قوانیـن اختصاصی 
نیروهـای مسـلح سـربازان وظیفه جزء پرسـنل نیروهـای مزبور تلقی می شـوند 
لیکـن بـا توجه به اینکه این قبیـل افراد عموماً در مـدت خدمت نظام وظیفه فاقد 
سـابقه پرداخت کسـور نزد صندوق بازنشسـتگی نیروهای مسـلح می باشـند، بر 
همین اسـاس و به منظور مسـاعدت به بیمه شدگان موصوف، حسب تصمیمات 
متخـذه مقرر شـد حق بیمه های پرداختـی آنـان در دوره موردِ نظر نزد سـازمان 

گردد.  تنفیذ 
ضمنـاً از  ایـن  پـس الزم اسـت در این قبیل موارد نسـبت به احتسـاب سـوابق 
مـدت خدمـت نظام وظیفـه و یـا حضـور در جبهـه متقاضیـان )بـه کسـر ایام 

مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی( برابر مقـررات اقدام شـود.

  23- در مـواردی کـه بیمه شـده در زمان حیات اقدام به ارائه درخواسـت 
احتسـاب سـابقه خدمت نظام وظیفه نموده و در مدت اعتبار درخواسـت )سـه 
مـاه( فـوت نماید، چنانچـه بازماندگان بیمه شـده پس از انقضـاء مهلت مذکور 
بـه شـعبه مراجعـه و متقاضی بهره مندی از سـوابق مذکور باشـند، الزم اسـت 
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پرونـده ایـن قبیل بیمه شـدگان جهـت بررسـی و اظهار ِنظـر بـه اداره کل امور 
فنی بیمه شـدگان ارسـال گردد.

بدیهـی اسـت درصـورت مراجعـه بازمانـدگان بیمه شـده در مهلت یاد شـده، 
ادامه و انجام تشـریفات مقرر )محاسـبه و تسـلیم اعالمیه بدهی( بالمانع خواهد 

بود.

 24- چنانچـه بیمه شـدگان متقاضی احتسـاب مدت خدمـت نظام وظیفه و 
حضـور در جبهه )بیمه شـده عـادی و یا جانباز( در طول مـدت موردِ نظر  دارای 
سـابقه پرداخـت کسـور نزد سـایر صندوق های بازنشسـتگی ازجملـه صندوق 
بازنشسـتگی نیروهــای مسلح باشـند، موضوع پذیرش سوابق مــوردِ بحث در 
اجـرای قوانین موضوعه و مندرج در این بخشـنامه منتفی بـوده و در این ارتباط 
مقـررات قانـون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشسـتگی مالک اقـدام خواهد بود. 

تذکـر:  چنانچـه بیمه شـدگان موصـوف )کادر سـابق نیروهای 
مسـلح( اساسـاً تمایلـی بـه انتقـال سـوابق موردنظـر در اجـرای 
مقـررات قانـون نقـل و انتقـال نـزد سـازمان نداشـته باشـند 
درصـورت ارائه درخواسـت و تعهـد الزم، واحدهـای اجرایی 
مجاز خواهند بود نسـبت به احتسـاب مدت خدمت نظام وظیفه 
)حداکثـر دو سـال تمام( که تعیین شـروع و پایـان آن برعهده 

مراجـع ذی صـالح خواهـد بـود اقـدام نمایند.

 25- کدهـای مالـی مرتبط با قوانین مورد اشـاره در این بخشـنامه شـامل 
موارد زیر اسـت.

کـد حسـاب 6152 بـا عنـوان »7% حق بیمـه سـربازی و حضـور داوطلبانه در 
جبهـه بیمه شـدگان مشـمول«کد حسـاب 6153 بـا عنـوان »23 % حـق بیمه 
سـهم دولـت بابـت سـربازی و حضـور داوطلبانـه در جبهـه بیمـه شـدگان 
مشـمول«کد حسـاب 6130006152 بـا عنـوان »حـق بیمـه سـربازی سـهم 
دولـت« )مخصـوص اداره کل امـور مالـی( کـد حسـاب  3362000024 بـا 
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عنـوان »بدهـی دولـت- 23% حق بیمه سـربازی و حضور داوطلبانـه در جبهه« 
)مخصـوص اداره کل امـور مالـی( کد حسـاب  6173000001 بـا عنوان »حق 
بیمـه ایـام خدمت در جبهه و معالجه جانبـازان شـاغل در کارگاه های دولتی و 
یـا دارای مدیریـت دولتـی« کـد حسـاب  617300002 با  عنـوان » حق بیمه 
ایـام خدمـت در جبهـه و معالجه جانبـازان شـاغل در کارگاه های غیـر دولتی« 
کـد حسـاب  3362000007 بـا عنـوان » بدهـی دولـت- حق بیمـه جانبازان 
)جبهه/ معالجه (« )مخصوص اداره کل امور مالی( کد حسـاب تعدیل سـنواتی 
6199615200 تحت عنوان »اسـترداد حق بیمه سـربازی مشـمولین ماده 95 

قانون تأمیـن اجتماعی«.

 26- کدهای نوع سابقه موضوع این بخشنامه عبارتند از:
کـد »15« بـا عنـوان خدمـت نظام وظیفـه مشـمولین مـاده 95 قانـون تأمیـن 
اجتماعـی، کـد »40« بـا عنـوان سـابقه خدمـت سـربازی/ جبهه، کـد »62« با 
عنـوان سـابقه مـدت حضـور در جبهه و مـدت معالجـه بیمه شـدگان جانباز.

  27- الزم به ذکر اسـت آن بخش از مفاد بخشـنامه که مسـتلزم تغییرات 
سیسـتمی می باشـد، پـس از ارسـال نـگارش مربوطـه و عملیاتی شـدن آن در 

شـعب قابلیت اجرا خواهد داشـت.

  28- ایـن بخشـنامه ضمـن بازنگری در مفاد بخشـنامه های شـماره 566 
فنـی مـورخ 66/12/10، 6 مشـترک فنـی و درآمـد مـورخ 84/5/18، 6/1 
مشـترک فنــی و درآمد مورخ 90/1/14، 6/2 مشـترک فنی و درآمد مورخ 
92/11/16 و دستـورهای اداری شماره ؛ 52/30380 مورخ 75/8/28،  13857 
مـورخ 90/1/28، 1000/91/3975 مـورخ 91/4/27، 1000/94/11058 
 5000/  94،65790/12/3 مــورخ   5010/94/4302 مــورخ94/10/19، 
 5010/57973 مــورخ84/12/21،   5000/111608  ،84/7/27 مــورخ 
 5000/85،95884/10/19 مــورخ   5000/85،104276/6/14 مــورخ 

42

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com



مــورخ 86/9/17، 5010/12193  مــورخ 87/2/14، 5010/1844 مــورخ 
87/10/8، 219434/1000/267 مـورخ 87/10/28 ، 5010/11449  مـورخ 
89/9/21،  17314 /5010 مـورخ 90/6/7، 5010/91/720 مـورخ 91/3/2، 
5010/93/3743 مـورخ 93/11/5 و همچنیـن اظهاِرنظرهـای اعالم شـده 
طی شـماره های 16848 مـورخ 90/5/18، 5010/91/1874 مورخ 91/5/16، 
5010/91/4614 مـورخ 91/11/29، 5010/92/4528 مـورخ 92/12/6 و 
5010/94/3917 مـورخ 94/11/11 تهیه شـده کـه از تاریخ صدور، جایگزین 

بخشـنامه ها و دسـتورهای اداری مذکـور می گردد. 
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فرم ها
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فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه

فرم پیوست شماره 1

ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی....................

با سالم  

ــاری /  ــدگان  اجب ــره بیمه ش ــه در زم ــه ....................ک ــماره بیم ــه ش ــب.................... ب ــاً، اینجان احرتام
غیــر اجبــاری بــا وضعیــت عــادی / جانبــاز مشــمول مقــررات قانــون تأمیــن اجتماعــی قــرار دارم، متقاضــی احتســاب 

ــم. ــه می باش ــور در جبه ــدت حض ــه / م ــت نظام وظیف ــدت خدم ــوابق م س

در اجرای ماده 95 قانون تأمین اجتماعی:

پایـان  لغایـت .................... )طبـق تصویـر کارت  تاریـخ ....................  از  نظام وظیفـه  • مـدت خدمـت 
خدمـت پیوسـت(

• دوره اشتغال و سابقه پرداخت حق بیمه قبل از رسبازی از تاریخ ............... لغایت ............... نزد شعبه......

• دوره اشتغال و سابقه پرداخت حق بیمه بعد از رسبازی  از تاریخ ............... لغایت ............... نزد شعبه...... 

• مدت خدمت نظام وظیفه و همچنین سوابق پرداخت حق بیمه مربوط به قبل از تاریخ 85/5/7 می باشد.

در اجـرای قانـون اصـالح تبـره مـاده 14 قانـون کار و الحـاق یـک تبـره بـه آن مصـوب 83/1/30 و قانـون استفسـاریه 
قانـون مزبـور مصـوب 85/3/28 مجلـس شـورای اسـالمی:

• مدت خدمت نظام وظیفه از تاریخ ............... لغایت ............... )طبق تصویر کارت پایان خدمت پیوست( 

• مـدت حضـور داوطلبانـه در جبهه هـای نـرد حـق علیـه باطـل از تاریـخ ............... لغایـت ............... )طبـق 
گواهـی پیوسـت صـادره از سـوی مراجـع ذی صـالح( 

نحوه پرداخت حق بیمه : به طور یکجا      به طور اقساط ماهانه  

در اجرای قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب 74/3/31 مجلس شورای اسالمی:

• با توجه به وضعیت جانبازی )طبق گواهی پیوست صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران( 

 • مدت حضور در جبهه از تاریخ .............. لغایت ......... )طبق گواهی پیوست صادره از سوی مراجع ذی صالح( 

• مـدت معالجـه از تاریـخ ............... لغایـت ............... )طبـق گواهـی پیوسـت صـادره از سـوی کمیسـیون 
پزشـکی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران( 

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون پذیرش سوابق مذکور برابر مقررات قانونی مورد عمل اقدام نمایند.

ــدت 3   ــه م ــر ب ــوم حداک ــد می ش ــت، متعه ــن درخواس ــر ای ــدرج در ظه ــررات من ــن و مق ــل از قوانی ــی کام ــا آگاه ــاً ب ضمن
مــاه از تاریــخ ثبــت درخواســت در دبیرخانــه شــعبه شــخصاً بــا مراجعــه بــه شــعبه نســبت بــه پیگیــری درخواســت و انجــام 
ــدام  ــده( اق ــن ش ــای تعیی ــت آن در مهلت ه ــاط و پرداخ ــه اقس ــه بدهی/اعالمی ــت اعالمی ــه دریاف ــرر )ازجمل ــات مق ترشیف
ــد و  ــت جدی ــلیم درخواس ــه تس ــول ب ــر  موک ــوابق موردِ نظ ــاب س ــی و احتس ــوق ملغ ــت ف ــورت درخواس ــم در غیر این ص نمای

تجدیــد محاســبه بــا رعایــت مقــررات مربوطــه خواهــد بــود.

نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی: ....................

نشانی : .....................................................................................................

تلفن تماس: ..............................
شماره و تاریخ  ثبت تقاضا در دفرت شعبه: 

 .......................................
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فرم پیوست شماره 1

اطالعات مربوط به درخواست  احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه

ــن  ــرای قوانی ــاز( در اج ــادی و جانب ــدگان )ع ــه ش ــه بیم ــور در جبه ــه و حض ــت نظام وظیف ــدت خدم ــوابق م ــی س 1- بررس
ــه شــعبه ذی ربــط ســازمان  ــه آن اشــاره می شــود، مســتلزم ارائــه درخواســت ازســوی متقاضــی ب ــر ب موضوعــه کــه در زی
تأمیــن اجتماعــی و احــراز رشایــط مقــرر )ازجملــه عــدم ســابقه پرداخــت کســور در دوره موردِ نظــر  نــزد ســایر صندوق هــای 

ــد. ــتگی( می باش بازنشس

2- بــه موجــب مــاده 95 قانــون تأمیــن اجتماعــی و بــا توجــه بــه قانــون استفســاریه قانــون اصــالح تبــره مــاده 14 قانــون 
کار و الحــاق یــک تبــره بــه آن مصــوب 85/3/28 مجلــس شــورای اســالمی، افــرادی کــه قبــل از تاریــخ الزم االجــراء 
ــطه  ــه واس ــته و ب ــتغال داش ــی اش ــن اجتماع ــون تأمی ــمول قان ــای مش ــور)1385/5/7( در کارگاه ه ــون مذک ــدن قان ش
ــان خدمــت نظام وظیفــه مجــدداً در مؤسســات  ــوده و پــس از پای رابطــه مزد بگیــری دارای ســابقه پرداخــت حــق بیمــه ب
ــزد ســازمان تأمیــن  ــه تــداوم بیمه پــردازی ن ــادرت ب ــون تأمیــن اجتماعــی اشــتغال یافتــه و مب و کارگاه هــای مشــمول قان
اجتماعــی نمــوده باشــند، چنانچه مـــراحل یاد شــده تمـــاماً قبــل از تاریخ 1385/5/7 انجـــام پذیـــرفته باشــد، در این صورت 
ــی  ــن اجتماع ــون تأمی ــاده 95 قان ــمول م ــا، مش ــخ تقاض ــردازی در تاری ــه بیمه پ ــر از رابط ــوف رصف ِنظ ــان موص متقاضی
بــوده و از پرداخــت حــق بیمــه دوره رسبــازی معــاف می باشــند )توضیــح اینکــه احتســاب مــدت حضــور در جبهــه براســاس 

ــر مــدت خدمــت نظام وظیفــه خواهــد بــود( ایــن مــاده قانونــی امکان پذیــر نبــوده و رصفــاً ناظــر ب

ــون  ــوب 83/1/30 و قان ــه آن مص ــره ب ــک تب ــاق ی ــون کار و الح ــاده 14 قان ــره م ــالح تب ــون اص ــتناد قان ــه اس 3- ب
استفســاریه قانــون مذکــور مصــوب 85/3/28 مجلــس شــورای اســالمی، مــدت خدمــت نظام وظیفــه یــا حضــور 
داوطلبانــه در جبهه هــای نــرد حــق علیــه باطــل مشــموالنی کــه حداقــل دارای دو ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه نــزد 
ــا پرداخــت حــق بیمــه  ــد ب ــه تقاضــا در زمــره بیمه شــدگان قــرار دارن ســازمان تأمیــن اجتماعــی می باشــند و در زمــان ارائ
متعلقــه قابــل احتســاب خواهــد بــود کــه نحــوه محاســبه و تعییــن حــق بیمــه مقــرر بــه صــورت زیــر می باشــد کــه  آن ســهم 

ــت. ــت اس ــهم دول ــده و  س بیمه ش

30 %   ×  مدت   ×  میانگین حقوق  و  مزایای مبنای کرس حق بیمه ظرف آخرین  دو  سال قبل از تقاضا  = میزان حق بیمه متعلقه

ــا و  ــور یکج ــه ط ــی ب ــاب متقاض ــه انتخ ــمول ب ــدگان مش ــل بیمه ش ــن قبی ــرای ای ــه ب ــق بیم ــت ح ــکان پرداخ ــاً ام ضمن
ــای  ــه در مهلت ه ــق بیم ــت ح ــدم پرداخ ــورت ع ــه در ص ــد ک ــم می باش ــط( فراه ــر در 12 قس ــه )حداک ــاط ماهان ــا اقس ی
ــت اقســاط  ــاً باب ــد محاســبه )رصف ــد و تجدی ــه درخواســت جدی ــه ارائ ــوط ب تعییــن شــده، احتســاب ســوابق موردِ نظــر  من

ــود. ــد ب ــه خواه ــط مربوط ــت ضواب ــا رعای ــت( ب ــارج از مهل ــی در خ ــا پرداخت ــده ی پرداخت نش

4- بـه اسـتناد قانـون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعـی جانبـازان انقـالب اسـالمی مصـوب 74/3/31 مجلـس شـورای 
اسـالمی، پذیـرش مـدت حضـور در جبهـه و یـا مدت معالجـه کلیه بیمه شـدگان جانبـاز شـاغل در دسـتگاه ها و کارگاه های 
دولتـی/ دارای مدیریـت دولتـی و یـا  غیردولتـی امکان پذیـر مـی باشـد کـه نحـوه محاسـبه حـق بیمه بـه روش زیـر خواهد 

بود:
)نرخ مورد عمل × حقوق و مزایای مشمول کرس حق بیمه در زمان تقاضا × مجموع مدت حضور در جبهه و یا مدت معالجه(  = میزان حق بیمه

ضمنـاً پرداخـت حـق بیمـه متعلقـه ناشـی از احتسـاب سـوابق دوره هـای موردِ نظـر بـرای بیمه شـدگان جانبـاز شـاغل در 
دسـتگاه های دولتـی / دارای مدیریـت دولتـی / و غیر دولتـی حسـب مـورد بـر عهـده دسـتگاه های مربوطه و یـا دولت بوده 

و از ایـن حیـث فـرد جانبـاز در هر حـال از پرداخـت حـق بیمـه سـوابق مـورد اشـاره معـاف می باشـد.
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فرم پیوست شماره 2

شماره: .....................

تاریخ: ......................

اعالمیه بدهی

/ حضور داوطلبانه در جبهه  خدمت نظام وظیفه 

خانم / آقای.............................                  بیمه شده شماره: .........................

نشانی : ..................................................................................

با سالم  

عطــف بــه درخواســت وارده بــه شــماره ................................مــورخ................. 
مبنــی بــر تمایــل بــه پرداخــت حــق بیمــه ســوابق موردِ نظــر  بــه طــور یکجــا بــه آگاهــی می رســاند:

برابر بررسی های به عمل آمده از مدارک ارسالی و در اجرای ماده »3« آیین نامه اجرایی قانون اصالح 
تبره ماده »14« قانون کار و الحاق یک تبره به آن مصوب 84/4/8 هیئت وزیران، حق بیمه متعلقه 
جنابعالی بابت پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه از تاریخ ................. لغایت ................. 
به مدت ......  ماه و ...... روز و همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ ................. 
لغایت................. به مدت ...... ماه و ...... روز  به مبلغ............................ریال 
می باشد که به منظور احتساب سوابق دوره مذکور خواهشمند است حداکر تا پایان ماه بعد از تسلیم 
این اعالمیه با مراجعه به شعبه جهت دریافت برگ پرداخت حق بیمه و واریز مبلغ آن به حساب شماره 

....................................... این شعبه نزد بانک مربوطه اقدام نمایید.

پذیــرش ســوابق مذکــور منــوط بــه پرداخــت حــق بیمــه متعلقــه در مهلــت مقــرر یــاد شــده می باشــد. 
ــق  ــبه ح ــد محاس ــدد و تجدی ــای مج ــاس تقاض ــر  براس ــوابق موردِ نظ ــاب س ــورت  احتس در غیر این ص

بیمــه طبــق ضوابــط و مقــررات امکان پذیــر خواهــد بــود.

                                                       شعبه 

                                                                                            رئیس                       مسئول  امور فنی بیمه شدگان

ابالغ

     

تذکر :

48

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com

@rastghamatan.com



فرم پیوست شماره 2/1

شماره: .....................

تاریخ: ......................

خانم / آقای.............................                  بیمه شده شماره: .........................

نشانی : ..................................................................................

با سالم  

عطــف بــه درخواســت وارده بــه شــماره .......................... مــورخ ............... مبنــی بــر 
تمایــل بــه پرداخــت حــق بیمــه ســوابق موردِ نظــر  بــه طــور اقســاط بــه آگاهــی می رســاند:

ــی  ــه اجرای ــاده »3« آیین نام ــرای م ــالی و در اج ــدارک ارس ــده از م ــل آم ــه عم ــی های ب ــر بررس براب
قانــون اصــالح تبــره مــاده »14« قانــون کار و الحــاق یــک تبــره بــه آن مصــوب 84/4/8 
ــخ  ــه از تاری ــت نظام وظیف ــدت خدم ــرش م ــت پذی ــی باب ــه جنابعال ــه متعلق ــق بیم ــران، ح ــت وزی هیئ
............... لغایــت ............... بــه مــدت ......  مــاه و ...... روز و همچنیــن مــدت 
حضــور داوطلبانــه در جبهــه از تاریــخ ............... لغایــت............... بــه مــدت ...... مــاه 
ــاب  ــور احتس ــه منظ ــه ب ــد ک ــال می باش ــغ ............................... ری ــه مبل و ...... روز  ب
ــه پرداخــت حــق بیمــه متعلقــه )در ........ قســط  ســوابق دوره مذکــور خواهشــمند اســت نســبت ب

ــد. ــدام نماین ــر اق ــدول زی ــده در ج ــغ تعیین ش ــت و مبال ــق مهل ــه( مطاب ماهان

 حداکر مهلت
پرداخت

مبلغ )ريال(  قسط
 حداکر مهلت

پرداخت
مبلغ )ريال( قسط

هفتم اول

هشتم دوم

نهم سوم

دهم چهارم

يازدهم پنجم

دوازدهم ششم

ــا توجــه بــه تقســیط انجــام گرفتــه و براســاس بــرگ پرداخت هــای اقســاط  توجــه 1: بیمه شــده بایــد ب
ــه اقــدام نمایــد. کــه تســلیم می گــردد، نســبت بــه پرداخــت آن در مهلت هــای تعییــن شــده ماهان

توجــه 2: پذیــرش ســوابق مزبــور و بهره منــدی از مزایــای قانونــی آن نــزد ســازمان منــوط بــه پرداخــت کامــل 
ــر   ــوابق موردِ نظ ــاب س ــورت احتس ــود. در غیر این ص ــد ب ــده خواه ــن ش ــای تعیی ــه در مهلت ه ــق بیم ح
ــا  ــده ی ــاط پرداخت نش ــت اقس ــاً باب ــه )رصف ــق بیم ــبه ح ــد محاس ــدد و تجدی ــای مج ــاس تقاض براس

ــد. ــر می باش ــه امکان پذی ــط مربوط ــت ضواب ــا رعای ــت( ب ــارج از مهل ــی در خ پرداخت

                                                       شعبه 

                                                                                            رئیس                       مسئول  امور فنی بیمه شدگان

ابالغ

اعالمیـه تقسیط بدهی حق بیمه سهم بیمه شده
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فرم پیوست شماره 3

شماره: .....................

تاریخ: ......................

خانم /آقای.............................                 بیمه شده شماره: ..........................

نشانی : ..................................................................................

با سالم  

در ارتباط با درخواست شماره .......................... مورخ ............... اعالم می دارد:

1- در اجــرای مــاده 95 قانــون تأمیــن اجتماعــی ســوابق مــدت خدمــت نظام وظیفــه شــما از 
تاریــخ............... لغایــت ............... )بــه مــدت ...... مــاه...... روز( بــه عنــوان 
ــرر  ــای مق ــتفاده از مزای ــاظ اس ــه لح ــه و ب ــرار گرفت ــرش ق ــورد پذی ــه م ــق بیم ــت ح ــوابق پرداخ س

قانونــی معتــر می باشــد. 

ــوب  ــه آن مص ــره ب ــک تب ــاق ی ــون کار و الح ــاده 14 قان ــره م ــالح تب ــون اص ــرای قان 2- در اج
83/1/30 و قانــون استفســاریه قانــون مذکــور مصــوب 85/3/28 مجلــس شــورای اســالمی، نظــر 
بــه اینکــه جنابعالــی حــق بیمــه متعلقــه بابــت مــدت خدمــت نظام وظیفــه  از تاریــخ............... 
لغایــت ............... )بــه مــدت ...... مــاه و ...... روز( و همچنیــن مــدت حضــور داوطلبانــه 
ــل از تاریــخ ............... لغایــت ...............  )بــه  در جبهه هــای نــرد حــق علیــه باط
ــد،  ــت نموده ای ــده پرداخ ــن ش ــت تعیی ــررات و در مهل ــر مق ــاه و ...... روز( را براب ــدت ...... م م
لــذا ســوابق مــدت مذکــور بــه عنــوان ســوابق پرداخــت حــق بیمــه محســوب گردیــده و بــه لحــاظ 

ــی معتــر می باشــد. ــای مقــرر قانون اســتفاده از مزای

3- در اجــرای قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان انقــالب اســالمی مصــوب 
ــخ ...............  ــه از تاری ــور در جبه ــدت حض ــوابق م ــالمی، س ــورای اس ــس ش 74/3/31 مجل
لغایــت ............... )بــه مدت ...... مــاه و ...... روز( و مدت معالجه از تاریــخ............... 
لغایــت ............... )بــه مــدت ...... مــاه و ..... روز( بــه عنــوان ســابقه پرداخــت حــق بیمــه 

ــی معتــر می باشــد. ــای مقــرر قانون ــه لحــاظ اســتفاده از مزای ــده و ب محســوب گردی

                                                       شعبه 

                                                                                            رئیس                       مسئول  امور فنی بیمه شدگان

پذیرش سوابق
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فرم پیوست شماره 3/1

شماره: .....................

تاریخ: ......................

خانم /آقای.............................                   بیمه شده شماره: .........................

نشانی: ..................................................................................

با سالم  

پیرو اعالمیه شماره ....................... مورخ ............... اعالم می دارد:

ــی  ــدام مقتض ــه اق ــه متعلق ــق بیم ــت ح ــوص پرداخ ــوط، درخص ــررات مرب ــر مق ــه براب ــه اینک ــر ب نظ
توســط جنابعالــی صــورت نگرفتــه اســت، لــذا پذیــرش ســوابق موردِ نظــر  براســاس تقاضــای مجــدد و 

ــود. ــر خواهــد ب ــط مقــرر امکان پذی ــق ضواب ــد محاســبه حــق بیمــه طب تجدی

                                                       شعبه 

                                                                                            رئیس                       مسئول  امور فنی بیمه شدگان

عدم پذیرش سوابق مدت خدمت نظام وظیفه  / مدت حضور داوطلبانه در جبهه
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فرم پیوست شماره 4

فرم درخواست اسرتداد وجوه حق بیمه پرداختی مشمولین ماده 95 قانون تأمین اجتماعی

ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی: ....................

با سالم  

بیمه شـده  اینجانـب.....................................................  اینکـه  بـه  عنایـت  بـا 
شـماره....................... مسـتمری بگیر شـماره....................... طبـق تصویـر کارت 
پایـان  بـه  لغایـت...............  تاریـخ...............  از  را  خـود  نظام وظیفـه  خدمـت  پیوسـت، 
رسـانیده ام و همچنیـن قبـل و بعـد از خدمـت رسبـازی بـه اعتبـار اشـتغال در کارگاه هـا و مؤسسـات 
مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی بـه واسـطه رابطـه مزد بگیـری دارای سـابقه پرداخـت حـق بیمـه نزد 
شـعب سـازمان تأمیـن اجتماعـی می باشـم و از طرفی رشایـط فوق تماماً قبـل از تاریـخ 85/5/7 محقق 
گردیـده اسـت، لـذا خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد ضمـن احتسـاب مـدت خدمـت نظام وظیفه در 
اجـرای مـاده 95 قانـون تأمیـن اجتماعـی، نسـبت به مسـرتد نمـودن حق بیمه هـای پرداختی کـه قباًل 

نـزد شـعبه .................... صـورت پذیرفتـه، اقـدام نماینـد.

نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی: ..............

نشانی:....................................................................................

تلفن تماس:.................

شماره و تاریخ  ثبت تقاضا در دفرت شعبه: 

 .......................................
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فرم پیوست شماره 5

شعبه : ....................

با سالم  

در اجــرای بخــش پایانــی قســمت »ج« زیــر بنــد »18« بخشــنامه شــماره 15 مشــرتک فنــی و درآمــد 
ــه  ــق بیم ــرتداد ح ــت اس ــه درخواس ــم ب ــاوی ......... منض ــی ح ــده فن ــد پرون ــک جل ــت ی ــه پیوس ب

ــی نامــرده ارســال و اعــالم مــی دارد: پرداخت

بــا توجــه بــه بررســی بــه عمــل آمــده و احــراز رشایــط مــاده 95 قانــون تأمیــن اجتماعــی، خواهشــمند 
اســت دســتور فرماییــد برابــر مقــررات نســبت بــه مســرتد نمــودن حــق بیمه هــای پرداختــی وی بابــت 
دوره خدمــت نظام وظیفــه و همچنیــن اصــالح ســابقه موردِ نظــر  اقــدام و نتیجــه را بــا اعــاده پرونــده 
ــاد  ــی ی ــاده قانون ــرای م ــرده در اج ــت نام ــوابق دوره خدم ــت س ــکان ثب ــا ام ــالم ت ــعبه اع ــن ش ــه ای ب

شــده فراهــم گــردد. 

                                                       شعبه 

                                                                                            رئیس                       مسئول  امور فنی بیمه شدگان

 اسرتداد حق بیمه رسبازی خانم /آقای: .............................  به شماره بیمه: .......................
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فرم پیوست شماره 6

فرم درخواست انراف از احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان و اسرتداد وجوه حق بیمه پرداختی

ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی : ....................

با سالم  

اینجانب.............................بیمه شــده / مســتمری بگیر شــماره ....................... 
و شــماره ملــی ....................... تقاضــای انــراف از پذیــرش ســوابق مــدت خدمــت 
نظام وظیفــه و یــا حضــور داوطلبانــه در جبهه هــای نــرد حــق علیــه باطــل و همچنیــن اســرتداد 
ــدام  ــد اق ــتور فرمایی ــت دس ــمند اس ــعبه را دارم. خواهش ــزد آن ش ــود ن ــی خ ــه پرداخت ــق بیم ــوه ح وج

ــد. ــول نماین الزم معم

ــورداری  ــور و برخ ــدت مذک ــابقه م ــاب س ــی احتس ــدداً متقاض ــه مج ــردم چنانچ ــد می گ ــاً متعه     ضمن
ــه ارائــه درخواســت  از مزایــای قانونــی ناشــی از آن باشــم در صــورت احــراز ســایر رشایــط، نســبت ب
ــبه  ــی محاس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــط س ــررات توس ــر مق ــه براب ــرر ک ــه مق ــق بیم ــت ح ــد و پرداخ جدی

خواهــد گردیــد، اقــدام نمایــم.

نام و نام خانوادگی بیمه شده / مستمری بگیر  ............

                                  

امضاء و اثر انگشت 

نشانی : ..................................................................................

تلفن تماس: ..............................

شماره و تاریخ  ثبت تقاضا در دفرت شعبه: 

 .......................................
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