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فرمها

 -1مقدمه
سـازمان تأمیـن اجتماعـی ،بزرگتریـن و محوریترین 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 بیمهای
ضـرورت پاسـخگویی به تعهـدات قانونی سـازمان را در جهت
رضایتمنـدی شـرکای اجتماعی آن اجتنـاب ناپذیر می نماید.
بر همین اسـاس و در راسـتای شفافسـازی مقررات سـازمانی،
ایجـاد وحـدت رویـه ،بهبـود مسـتمر و روزآمد امـور و آگاهی
مخاطبیـن سـازمان از حقوق و تکالیف مقرر پـروژه مهم اصالح،
روانسـازی و تلخیـص کلیـه بخشـنامهها و دسـتورالعملهای
الزماالجرا با محوریت مؤسسـه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و
مشـارکت معاونتها و ادارات کل تخصصی با لحاظ چشـمانداز
سـازمان در افـق برنامه  1404به 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  26بخشـنامه و دسـتور
اداری در حـوزه امـور فنـی بیمهشـدگان 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 نظاموظیفه و حضور
در جبهـه بیمهشـدگان» ،تدویـن و از تاریـخ صـدور ،جایگزین
بخشـنامهها و دسـتورهای اداری گذشـته خواهد شد.
بدیهـی اسـت حسـن اجـرای این بخشـنامه در مسـئولیت کلیه
مدیـران ،معاونین ،رؤسـا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمهشدگان،
درآمـد حق بیمـه ،نامنویسـی و حسـابهای انفـرادی ،امور فنی
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مسـتمریها و مالی ادارات کل اسـتان ها و مسـئولین ذیربط در
شـعب و همچنین شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی
تأمین اسـت .امید اسـت این دسـتاورد در تالش جمعی همکاران
سـازمانی و در عمل ،رضایتمندی بیمهشدگان و تسهیل و بهبود
فرآیندهـا را در حـوزه فنی درآمد بهبـارآورد.
دکتر سید تقی نوربخش
مدیرعاملسازمان
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بخش اول
احتساب مدت خدمت نظاموظیفه و
حضورداوطلبانهدرجبههبیمهشدگان
عادی

 .1قوانین و مقررات مرتبط
الف -ماده  95قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354؛
ب -قانـون اصلاح تبصـره مـاده  14قانـون کار و الحـاق یـک تبصـره به آن
مصـوب  1383/1/30مجلـس شـورای اسلامی؛
ج -قانـون استفسـاریه قانـون اصلاح تبصره مـاده  14قانـون کار و الحاق یک
تبصـره به آن مصـوب  1385/3/28مجلس شـورای اسلامی؛
د -آییننامـ ه اجرایـی قانـون اصالح تبصـره مـاده  14قانـون کار و الحاق یک
تبصـره به آن مصـوب  1384/4/8هیئـت وزیران؛
هــ  -دادنامههـای شـماره  1130مـورخ  1051 ،86/10/2مـورخ ،86/9/27
 167مـورخ 1379 ،89/5/4و  1398مورخ  420 ،86/11/28مورخ 86/6/18
و  412مـورخ  88/5/18هیئـت عمومی دیـوان عدالت اداری؛

 .2نحو ه احتساب مدت خدمت نظاموظیفه مشمولین
ماده  95قانون تأمین اجتامعی و رشایط احراز آن
الـف  -مـاده  95قانـون« :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
اصلاح تبصره مـاده  14قانون کار ...و دادنامه شـماره  1130مـورخ 86/10/2
هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری ،کلیـه بیمهشـدگان و دریافتکننـدگان
مسـتمریهای بازنشسـتگی و از کارافتادگی مشـمول قانون تأمین اجتماعی که
قبـل از تاریخ الزماالجراء شـدن قانون استفسـاریه قانون مذکـور ()1385/5/7
در کارگاههـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی اشـتغال داشـته و به واسـطه
رابطـه مزدبگیری دارای سـابقه پرداخت حق بیمه بوده و پـس از پایان خدمت
نظاموظیفـه مجددا ً در مؤسسـات و کارگاههای مشـمول قانـون تأمین اجتماعی
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اشـتغال یافتـه و مبـادرت به تـداوم بیمهپردازی نزد سـازمان تأمیـن اجتماعی
نموده باشند ،چنانچه مــراحل یاد شده تمــام ًا قبل از تاریخ  1385/5/7انجـام
شـده باشـد ،در این صـورت متقاضیان موصـوف صرفنظر از اینکـه در تاریخ
تقاضـا ،بیمهپرداز باشـند یا نباشـند ،مشـمول مـاده  95قانون تأمیـن اجتماعی
بـوده و از پرداخـت حـق بیمه دورهی سـربازی معـاف خواهند بود.
تذکـر  :1مـاده قانونـی مذکـور صرفـ ًا ناظـر بر مـدت خدمت
وظیفـه میباشـد کـه مـدت آن در کارت پایـان خدمـت درج
گردیده اسـت.
تذکـر  :2احتسـاب مـدت خدمـت نظاموظیفـه بیمهشـدگان
مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعی کـه فاقـد شـرایط الزم در ماده
قانونـی مذکـور میباشـند ،درصـورت احـراز شـرایط قانونـی
مقـرر در بنـد  4بخشـنامه ،بـا پرداخـت حـق بیمـه امکانپذیـر
خواهـد بـود که این امـر به موجـب دادنامههای شـماره ،1397
 1398مـورخ  86/11/28هیئـت عمومـی دیوان عدالـت اداری
مـورد تأییـد قـرار گرفته اسـت.

 .3سوابق قابل قبول در احراز رشایط متقاضیان مشمول
ماده  95قانون
الـف -سـوابق کارگاهی ناشـی از صورت مزد و حقوق(لیسـت) ،فرمهـای 3/1
بازرسـی دفاتر قانونی؛

و،6
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 کارگاههای اجبـاری ،کارگزاران و پیمانکاران دفاتر مخابرات روسـتایی
و همچنیـن سـوابق مورد ادعا ناشـی از هیئت سـه نفره موضوع بخشـنامههای
شـماره  515و  515/1فنی سـابق و دسـتورهای اداری شـماره 5000/47112
مـورخ  84/5/31و  5000/539مـورخ .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 توافقنامههـا و
مجوزهای سـتادی (مشـروط بر اینکه قبل از تاریخ  85/5/7سـوابق
مربوطه قطعیت یافته باشد) شرایط مقرر در ماده  95قانون را احراز
مینمایند ،الزم اسـت مدارک و مسـتندات مربوطه برای بررسـی و
اظها رِنظـر بـه اداره کل امور فنی بیمهشـدگان منعکـس گردد.

 .4نحـوه احتسـاب مـدت خدمـت نظـاموظیفــه و حضـــــور
داوطلبانــه در جبهههای نبـرد حق علیـه باطل بیمهشــدگـان
مشـمول و رشایـط احـراز آن در اجـرای قانون اصالح تبصره ماده
 14قانـون کار و الحـاق یـک تبرصه بـه آن مصـوب  1383/1/30و
قانـون استفسـاریه قانون مذکور مصـوب 1385/3/28
کلیـه بیمهشـدگانی که به هرنحو حق بیمـه خود را به سـازمان تأمین اجتماعی
پرداخت مینمــایند(شامل بیمهشدگــان اجبـاری ،گروههای خـاص بیمه ای،
دریافتکننـدگان مقرری بیمه بیـکاری و  ...که مراتب طی دادنامههای شـماره
 420مـورخ  399 ،86/6/18مـورخ  87/5/30توسـط 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 بیمهپردازان سـازمان تأمین اجتماعی
باشـد( .شـرط بیمهپـردازی در زمان ارائـه تقاضا ،به موجب دادنامه شـماره
 1051مـورخ  86/9/27هیئـت عمومی دیوان عدالـت اداری تأیید گردیده
است).
دوم ًا -قبل از ارائه درخواسـت حداقل  2سـال سـابقه پرداخت حق بیمه جهت
محاسبه نزد سـازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.
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تذکر :1منظور از بیمهپردازی در این قسـمت برای احراز شـرایط بیمهشـدگان
متقاضی شـاغل در کارگاهها ،آخرین صورت مزد و حقوق یا لیسـت پرداخت
حـق بیمـه ارسـالی از سـوی کارفرمـا (مطابق مـاده  39قانون تأمیـن اجتماعی و
ضوابـط مربوطه) میباشـد ،مشـروط بر اینکـه از  2ماه قبل از ارائه درخواسـت
بیشـتر نگردد ،لیکن برای بیمهشـدگان با ماهیت غیر اجباری پرداخت حق بیمه
زمان درخواسـت الزامـی خواهد بود.
مثـال  :چنانچه بیمهشـده اجبـاری در تاریـخ  94/12/20مبادرت بـه ارائه تقاضای
احتسـاب سـابقه خدمت نظاموظیفه نموده باشـد ،امکان محاسبه حق بیمه مربوطه
با ملحوظ داشتن آخرین صورت مزد و حقوق(لیست) ارسالی از سوی کارفرما،
(دی  /بهمن  -94حسـب مورد) به منظــور تعیین میانگین حق بیمه آخــرین دو
سال قبل از تقاضــا براساس ضوابط مقرر وجــود خواهد داشت.
تذکـر :2به اسـتناد تبصره  2ماده واحده قانون اصالح تبصـره ماده  14قانون
کار و الحـاق یـک تبصـره بـه آن و همچنیـن مـاده  4آییـن نامه اجرایـی آن،
بیمهشـدگانی که در کارهای سـخت و زیانآور اشـتغال دارند ،به شـرط آنکه
تمـام یـا قسـمتی از خدمـت نظاموظیفـه خـود را در جبهههـای نبـرد حق علیه
باطـل گذرانـده یـا حضـور داوطلبانـه در جبهه داشـته باشـند ،سـوابق خدمتی
آنـان براسـاس قانـون اصلاح تبصـره  2الحاقـی مـاده  76قانون اصلاح مواد
« »72و« »77و تبصـره مـاده  76قانون تأمین اجتماعی مصـوب 79/11/30
مجلس شـورای اسلامی کـه در تاریـخ  80/7/14به تصویب مجمع تشـخیص
مصلحت نظام رسـیده ،به عنوان سـوابق اشـتغال در مشـاغل سـخت و زیانآور
محسـوب میشود.
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 .5مواردی که الزم است درخصوص کارتهای پایان خدمت
نظاموظیفه بیمهشدگان مورد توجه قرار گیرد
الـف  -بـا توجـه به اعلام معاونت نیروی انسـانی سـتاد کل نیروهای مسـلح
مبنـی بر ضرورت اخذ کارتهای پایان خدمت الکترونیکــی (هوشـمند) برای
افراد کمتر از  50سال ،از این پس انجام امــور و تشــریفات مربوطــه برای
احتسـاب سـوابق مـدت نظاموظیفـه این قبیـل افراد صرفـ ًا با ارائـه کارتهای
پایـان خدمـت الکترونیکـی امکانپذیـر خواهد بود لیکـن برای افراد  50سـال
بـه بـاال کارتهـای پایـان خدمـت قدیمـی کمـاکان معتبـر بـوده و میتواند
مالک اقـدام قـرار گیرد.
تذکـر :در صـورت مشـاهده هریـک از مـوارد زیـر در کارتهـای پایـان
خدمت قدیمی متقاضیان باالی  50سـال 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 ؛ مغایرتاریخ شـروع و خاتمه خدمت انجام شـده با جمع مدت ذکر شـدهدر کارت ؛
 -عکس کارت ارائه شده.

ب -بـازه زمانـی قابـل قبـول برای احتسـاب مـدت خدمـت نظاموظیفه کلیه
متقاضیان مشـمول تاریخ شـروع و خاتمـه مندرج در کارتهـای پایان خدمت
الکترونیکـی خواهد بود.
ج -در مـواردی کـه مدت خدمت نظاموظیفه منـدرج در کارتهای الکترونیکی
غیـر متعـارف باشـد (بیشـتر از  30ماه) 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
نمیباشد.
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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) بیمــهشده میتوانـد مراتب را از مــراجع
ذیربـط مـورد پیگیری قـرار دهـد .در هر حال ملاک اقدام تاریخ شـروع و
پایـان خدمت منـدرج در کارتهای الکترونیکـی خواهد بود.

 .6موارد قابل توجه در خصوص گواهی حضور در جبهه و
مراکز مجاز صادر کننده آن
در راستــای یکنواختـی و یکســانسازی گواهیهــای حضــور در جبهــه و
براسـاس دستـورالعمـل صـادره از سوی معـاونت محترم نیـروی انسانی ستاد
کل نیروهای مسـلح ،سـازمانهای مجاز صادر کننده گواهی جبهه در نیروهای
مسـلح از تاریـخ  93/7/1بـه شـرح زیر میباشـند که الزم اسـت بـا توجه به
اهمیـت موضـوع ترتیبی اتخاذ شـود تا نسـبت به اجـرای دقیق مفـاد آن اقدام
گردد:
الف  -در ارتش جمهوری اسلامی ایران گواهی جبهه در سـطح سـتاد آجا و
نیروهـای چهارگانـه (نزاجـا /پداجا/نهاجا/نداجا) صرف ًا با امضـای معاون نیروی
انسانینیروها؛
ب  -در سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی گواهی جبهه در سـطح سـتاد سپاه/
نیروهای  5گانه (نزسا/ندسـا/هوافضا/نیروی قدس/سازمان بسیج) با امضای
معاون نیروی انسـانی نیروها و در سـطح سـپاههای اسـتانی صرف ًا با امضای
فرمانده سـپاه اسـتان (گواهی سـایر ردهها پذیرفته نیسـت)؛
ج  -در وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گواهـی جبهـه به صورت
متمرکـز صرف ًا بـا امضای معـاون نیـروی انسـانی وزارت مذکور؛
د -در ناجـا گواهـی جبهـه بـه صورت متمرکز صرفـ ًا با امضای معـاون نیروی
انسانی ناجا.
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تذکر :1گواهیهای حضور در جبهه صادره از سـوی مراجع یاد شـده منحصراً
در ارتبـاط بـا نیروهای مسـلح بـوده ،بنابرایـن گواهیهای حضـور در جبهههای
نبـرد حق علیه باطل صادره از سـوی وزارت جهاد کشـاورزی بـرای جهادگران
وزارت جهاد سـازندگی سـابق و همچنیـن گواهیهای حضـور در جبهه صادره
از سـوی تیـپ مسـتقل  83امـام جعفـر صـادق(ع) بـرای طلاب 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 اسـتانها «مدیـر امور سـازمان جهاد کشـاورزی
اسـتان» میباشند.
تذکـر :2مراجـع مجـاز درخصـوص صدور گواهـی حضور در جبهههـای نبرد
حـق علیـه باطل در راسـتای مفـاد دادنامـه شـماره  412مـورخ  88/5/18هیئت
عمومـی دیـوان عدالـت اداری تبیین گردیده اسـت.
تذکـر :3گواهـی حضـور داوطلبانه در جبهههای نبرد حق علیـه باطل در فاصله
زمانـی  59/6/31تـا( 67/5/27تاریـخ شـروع و خاتمـه جنـگ تحمیلـی) قابل
قبـول خواهـد بـود کـه الزم اسـت دوره فوق مبنای بررسـی و اقـدام واحدهای
اجرایی قـرار گیرد.
تذکـر  :4بـا توجـه بـه اینکـه حسـب اعلام معاونـت نیـروی انسـانی سـتاد کل
نیروهـای مسـلح مناطـق عملیاتـی بـه سـه مقطـع قبـل ،حیـن و بعـد از جنـگ
تحمیلـی در حـد فاصـل  57/12/1تا تاریخ  77/1/1اعلام گردیده ،لذا چنانچه
گواهیهایـی بـرای دوره مذکـور از سـوی مراجـع مجاز نیروهای مسـلح صادر
گـردد و در متـن گواهیهـای مورد اشـاره عبارت « حضـور در جبهه های نبرد
حـق علیـه باطـل» بـه صراحـت قیـد شـده باشـد ،در این صـورت پذیـرش این
گواهیهـا بالمانـع خواهـد بود.

 -7چگونگی محاسبه حق بیمه
بـه موجـب مـاده  3آییننامـه اجرایـی قانـون اصلاح تبصـره مـاده  14قانون
کار و الحـاق یـک تبصـره بـه آن مصـوب  84/4/8هیئت وزیـران ،میزان حق
بیمـه مـدت خدمت نظاموظیفـه و یا حضور داوطلبانه مشـمولین بنـد « »4این
بخشـنامه مطابـق روش زیر محاسـبه و تعیین خواهد شـد:
میـزان حـق بیمـه متعلقه= (نـرخ) × %30مـدت × میانگین حقـوق و مزایای
مبنـای کسـر حق بیمه ظـرف آخرین دو سـال قبـل از تقاضا
که  7آن سهم بیمهشده و 23سهم دولت میباشد.
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تذکر  : 1در صورت واریز حق بیمه سهم بیمهشده در مهلت مقرر
و تأییـد آن در سیسـتم بانک درآمد (به صورت یکجا یا اقسـاط)
سیسـتم بـه طور هوشـمند معـادل  23مبلـغ پرداختـی را به عنوان
30
بدهی سـهم دولت منظور و در گزارش وصولی ماهانه درامد اعمال
خواهد نمود.
تذکـر  :2انطبـاق مـاده  3آییننامـه مذکـور به موجـب دادنامه
شـماره  167مورخ  89/5/4هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بـا موازین شـرعی و قانونـی مورد تأیید قرار گرفته اسـت.

 -8نحـوه و مهلت پـرداخـت حق بیمـه سهـم بیمهشـده و
چگونگی پذیرش سوابق
الـف -نحـوه پرداخـت حق بیمه سـهم بیمهشـده برای بیمهشـدگان مشـمول
براسـاس روش انتخابـی متقاضی در «فرم پیوسـت شـماره ( »1اعـم از یکجا یا
اقسـاط) خواهـد بـود که اعالمیه حق بیمـه متعلقه آنان طی «فرمهای پیوسـت
شـماره  2و ( »2/1حسـب مـورد) صـادر میگردد.
ب -مهلـت پرداخـت حـق بیمه سـهم بیمهشـده در صـورت پرداخـت یکجا
حداکثـر تـا پایـان ماه بعـد از زمان محاسـبه و در صورت پرداخـت به صورت
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اقسـاط (حداکثر  12قسـط ماهانه) مطابق مهلتهای تعیینشده در تقسیطنامه
میباشد.
ج -پذیـرش سـوابق مـدت خدمـت نظاموظیفه و مـدت حضـور داوطلبانه در
جبهـه و تأثیـر آن در برخـورداری بیمهشـدگان از حمایتهای 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 مور ِدنظـر منوط بـه ارائه درخواسـت جدید و
تجدید محاسـبه بـا رعایت ضوابـط مربوطه خواهـد بود.

 -9نحوه تجدید محاسبه
بـا توجـه به وضعیت پرداخت متقاضیان احتسـاب سـوابق خدمت نظاموظیفه
و حضور داوطلبانه در جبهه نحوه تجدید محاسـبه حق بیمه برای بیمهشـدگان
و همچنیـن مسـتمریبگیران واجد شـرایط حسـب مورد به شـرح زیـر خواهد
بود:
الـف -بـرای افـرادی که حـق بیمه متعلقه مطابق «فرم پیوسـت شـماره  »2به
صـورت یکجـا به آنـان اعالم لیکن مبـادرت بـه پرداخت حق بیمـه در خارج
از مهلـت مقـرر نمـوده یـا مینماینـد و یـا اساسـ ًا پرداخت نمینماینـد تجدید
محاسـبه بـه روش زیر میباشـد:
میـزان حـقبیمه= (مـدت خدمت × نرخ× میانگین دسـتمزد مشـمول کسـر
حـقبیمـه آخریـن  730روز قبل از تقاضای جدید) -مبلـغ حقبیمه 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 مهلتهـای مقرر پرداخـت و یا تعدادی
از اقسـاط مربوطـه را پرداخـت نمینماینـد ،چنانچـه پـس از اعمـال جابجایی
تاریخهـای پرداخـت اقسـاط با مبالغ یکسـان (که این امر به صورت سیسـتمی
انجـام میپذیرد) ،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  730روزقبـل از تقاضای جدید )÷ تعداد اقسـاط مقرر قبلی ×
مجموع تعداد اقسـاط پرداختشـده درخارج از مهلت و یا اساس ًا پرداختنشده-
جمع مبالغ اقسـاط پرداخت شـده در خـارج از مهلت.
برای روشـن شـدن بیشـتر موضوع بـه ذکر یک مثـال در این ارتبـاط پرداخته
میشود:
مثـال :چنانچـه وضعیت پرداخت اقسـاط حق بیمه مدت خدمت سـربازی و یا
حضـور داوطلبانه در جبهه بیمهشـدهای طبق جدول زیر باشـد:

در ایـن صـورت مالحظه میگردد که قبـل از اعمال فرمول جابجایی براسـاس
تاریخهای پرداخت توسـط سیسـتم بیمهشـده دارای  4قسـط خارج از مهلت و
یک قسـط پرداختنشـده میباشد.
بـا توجـه به اینکـه در فرمـول جابجایـی رعایت مهلـت و تاریخهـای پرداخت
برای اقسـاط با مبالغ یکسـان در سیسـتم ،مبنـای اقدام قرار میگیـرد ،بنابراین
بـا در نظـر گرفتن تاریخهای پرداخت اقسـاط شـماره 3 ،2و  4برای مهلتهای
اقسـاط شـماره 4 ،3و  ،5اقسـاط اخیرالذکر در مهلت تلقی و تجدید محاسـبه
درصـورت ارائـه درخواسـت جدید توسـط بیمهشـده صرفـ ًا برای یک قسـط
خارج از مهلت (قسـط شـماره  )2و یک قسـط پرداختنشده (قسـط شماره )6
توسـط سیسـتم انجام میپذیرد.
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تذکـر  :1بـا 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 عم ً
ال اعمال جابجایی
اقسـاط پرداختـی برای قسـط شـماره یـک منظور نمیشـود.
تذکـر  :2اعمال جابجایی تاریخهـای پرداخت در فرآیند مذکور
صرفـ ًا برای اقسـاط پرداختشـده (اعـم از در مهلت یا خـارج آن)
صورت میگیرد ،بنابراین اقسـاط پرداختنشـده اساس ًا در فرمول
جابجایی منظور نخواهد شـد (وضعیت این قبیل اقسـاط پرداخت
نشـده بدون تغییر خواهد ماند).

ج -نحـوه تجدیـد محاسـبه بـرای دریافتکننـدگان مسـتمری کـه در زمـان
بیمهپـردازی بخشـی از حق بیمـه مربوطه را پرداخـت نمودهاند به صـورت زیر
میباشـد:
پذیـرش درخواسـت تجدیـد محاسـبه بـرای آن دسـته از دریافتکننـدگان
مسـتمریهای بازنشسـتگی ،ازکارافتادگـی و فـوت که ً
قبلا با ارائه درخواسـت
احتسـاب سـوابق مدت خدمـت نظاموظیفه و حضـور در جبهه شـرایط مقرر را
احـراز و متعاقبـ ًا بـه دلیل عدم پرداخـت کامل حق بیمه سـوابق مور ِدنظر ایجاد
نگردیـده ،بالمانع خواهد بود .ضمن ًا دسـتمزد مالک محاسـبه حـق بیمه و اعمال
آن در فرمولهـای منـدرج در قسـمت الـف و ب بنـد ( 9حسـب مـورد) برای
ایـن قبیـل افراد میانگیـن آخریـن دسـتمزد  730روز پرداختی قبـل از برقراری
مسـتمری مشـروط بر اینکه از مبلغ مسـتمری دریافتی سال تقاضا کمتر نباشد،
خواهـد بود.
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بخش دوم
نحو ه احتساب مدت خدمت حضور
در جبهه و مدت معالجه بیمهشدگان
جانبـــاز
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 -10قوانین و مقررات مرتبط
الف  -قانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب
 74/3/31مجلس شورای اسالمی؛
ب  -قانـون جامـع خدمترسـانی بـه ایثارگـران مصـوب  91/10/2مجمـع
تشـخیص مصلحـتنظام؛

 -11تعریف جانباز
مطابـق بنـد «ب» مـاده  2قانـون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعـی جانبازان
انقالب اسالمی و بند «ج» ماده  1قانون جــامع خدماترســانی به ایثارگــران،
جانبــاز به كسی اطالق میشــود كه سالمتــی خود را در راه تكوین ،شكوفایی،
دفـاع و حفـظ دسـتاوردهای انقالب اسلامی و كیـان جمهوری اسلامی ایران،
اسـتقالل و تمامیـت ارضـی كشـور ،مقابلـه بـا تهدیـدات و تجاوزات دشـمن و
عوامـل ضـد انقالب و اشـرار از دسـت داده و به اختالالت و نقصهای جسـمی
یـا روانی دچار شـود.

 -12مشمولین قانـون تسهیالت استخـدامی و اجتمــاعی
جانبازان انقالب اسالمی ،رشایط احراز آن و مدارک الزم
بـا توجـه به ماده  3و تبصره ماده  6قانون مذکور کلیه بیمهشـدگان جانباز شـاغل
در کارگاههای دولتی و یا غیردولتی که متقاضی احتسـاب مدت حضور در جبهه و
یا مدت معالجه میباشـند ،در صورت اشـتغال و بیمهپردازی در زمان ارائه تقاضا
نزد کارگاههای تحت پوشـش قانون تأمین اجتماعی ،مشـمول این قانون میباشـند
که به منظور انجام امور ،الزم اسـت مدارک مشـروحه زیر ارائه شـود تا بر همین
اسـاس زمینه اقدام و احتسـاب سـوابق مور ِدنظر فراهم گردد:
• اصل گواهی جانبازی که به تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگرانرسیدهباشد؛

• اصـل گواهـی مـدت حضـور در جبهه (بـا رعایت مراجع مجاز ذکر شـده
در بند « »6این بخشـنامه)؛
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• اصـل گواهـی مـدت معالجـه جانباز کـه به تأیید کمیسـیون پزشـکی بنیاد
شـهید و امـور ایثارگـران رسـیده باشـد (درصـورت وجود مـدت معالجه).
تذکـر  :1منظور از بیمهپردازی برای احراز شـرایط بیمهشـدگان جانباز
متقاضـی ،آخریـن صـورت مـزد و حقوق یا لیسـت پرداخـت حق بیمه
ارسـالی از سـوی کارفرمـا میباشـد مشـروط بـر اینکـه از  2مـاه قبل از
ارائه درخواسـت بیشـتر نگردد.
تذکر  :2با توجه به تصــریح قانونگــذار در ماده  3قانــون تسهیـلات
استخـدامی جانبـازان و موردنظر قـرار دادن بیمهشدگان جانباز شاغل در
کارگاههـای دولتـی و غیـر دولتـی ،پذیرش درخواسـت احتسـاب مدت
حضـور در جبهه /مدت معالجه سـایر بیمهشـدگان جانبـاز (با ماهیت غیر
اجبـاری ازجملـه بیمهشـدگان گروههـای خاص بیمـهای) در اجـرای این
قانـون امکانپذیر نخواهـد بود.

 -13دستگاهها و کارگاههای مشمول قوانین مذکور و مرجع
پرداختکننده حق بیمه
الـف  -دسـتگاههای دولتـی و یـا دارای مدیریت دولتـی :با توجه بـه ماده 3
قانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی و ماده  2قانون
جامـع خدماترسـانی بـه ایثارگـران ،دسـتگاههای زیر بـه عنوان دسـتگاههای
دولتـی و یـا دارای مدیریـت دولتـی شـناخته میشـوند کـه به اسـتناد تبصره
مـاده  6قانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعـی جانبـازان ،پرداخت حق بیمه
مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شـدگان شـاغل و جانباز در دسـتگاهها و
مؤسسـات زیـر به عهده مؤسسـه محل اشـتغال متقاضـی خواهد بود.
كلیه وزارتخانهها ،سـازمانها و دسـتگاههای اجرایی ،مؤسسـات و شركتهای
دولتی و ملی شـده تحت پوشـش و یا مدیریت دولتی اعم از اینكه دارای قوانین
و مقـررات خاص باشـند و یا نباشـند ،قوه قضاییـه اعم از كادر قضایـی و اداری
و ســازمانها و مؤسســات وابسته و تابعــه آنها ،كانون وكالی دادگستــری،
كانونهــای كارشناسـان رسمـی دادگستری ،قوه مقننه ،نهاد ریاست جمهوری،
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سـازمان صدا و سـیمای جمهوری اسلامی ایران (سـازمانهای وابسته و تابعه)،
نیروهای مسـلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) ،نهادها و مؤسسات
عمومـی غیردولتـی و نهادهـای انقالب اسلامی و شـركتهای تحت پوشـش
وابسـته یـا تابعه آنهـا و كلیه سـازمانها و شـركتهایی كه به نحـوی از انحاء
از بودجـه عمومـی دولت اسـتفاده میكنند و یا قسـمتی از بودجه آنها توسـط
دولـت تأمیـن میگـردد ،بانكها ،مؤسســات بیمــهای ،جمعیت هلال احمر
جمهـوری اسلامی ایـران ،شـهرداریها و شــركتهای تحت پوشـش آنان و
نیـز مؤسسـات و شـركتهایی كـه شـمول قانـون بر آنها مسـتلزم ذكـر نام
اسـت از قبیل سـازمان تأمین اجتماعی ،شـركت ملی نفت ایران ،شـركت ملی
گاز ایران ،شـركت ملی صنایع پتروشـیمی ،سازمان گسـترش و نوسازی صنایع
ایران ،سـازمان صنایع ملی ایران ،شـركتهای هواپیمایی ،سـازمان انرژی اتمی،
اعضای هیئت علمی و كادر اداری دانشـگاهها و مؤسسـات آموزش عالی كشور،
مجمع تشـخیص مصلحت نظام ،شـورای نگهبان و دانشـگاه آزاد اسالمی».
ب -کارگاههـای غیردولتـی :کارگاههـای غیردولتـی مشـمول قوانیـن مذکور
شـامل آن دسـته از واحدهای تحت پوشـش قانون کار بوده (از جمله شركتها
و مراكـز تولیـدی ،توزیعـی و خدماتـی) کـه بـه طور مسـتقیم و غیر مسـتقیم
وابسـته بـه هیچیـک از دسـتگاههای مورد اشـاره در قسـمت الف نباشـند .به
اسـتناد تبصـره مـاده  6قانون تسـهیالت اسـتخدامی واجتماعی جانبـازان ،حق
بیمـه مربـوط به احتسـاب سـوابق مـدت حضور در جبهـه و یا مـدت معالجه
بیمهشـدگان جانبـاز مشـمول به عنـوان بدهی سـهم دولت منظور خواهد شـد
تا براسـاس اعتبارات پیشبینی شـده در بودجه کل کشـور به حسـاب سازمان
تأمیـن اجتماعی واریز شـود.
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تذکـر  :1در خصـوص نحوه تشـخیص دولتـی دارای مدیریت دولتـی و یا غیر
دولتی بودن شـرکتهای مشـمول الزم اسـت در موارد ابهام واحدهای اجرایی
در ابتـدا نسـبت بـه اخذ اساسـنامه به ویژه ترکیب سـهامداران شـرکت مربوطه
در آخریـن صورتجلسـه 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 مور ِدنظـر قـرار دارنـد ،در ایـن صـورت باید
نسـبت بـه محاسـبه و وصول حق بیمه متعلقه مـدت حضور در جبهـه و یا مدت
معالجـه بیمهشـدگان جانبـاز شـاغل از شـرکت مور ِدنظر اقدام شـود .ضمنـ ًا در
صـورت عـدم امـکان تصمیمگیری در تشـخیص این موضوع از سـوی شـعب،
واحدهای اجرایی میتوانند با ارسـال مسـتندات یاد شـده مراتب را از اداره کل
اسـتان ذیربط اسـتعالم نمایند.
تذکـر  :2بـا توجـه به اینکه بحث شـمول مـاده  3قانون مذکور صرفـ ًا به دولتی
یا غیر دولتی بودن شـرکتها و مؤسسـات مربوط نمیشـود ،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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 -14نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور درجبهه
و مدت معالجه بیمهشدگان جانباز شاغل در مؤسسات و
رشکتهایدولتی/دارایمدیریتدولتینحوهمحاسبهحقبیمه
نحوه محاسبه به روش زیر میباشد:
میـزان حـق بیمـه = نرخ × حقوق و مزایای مشـمول کسـر حق بیمـه در زمان
تقاضـا × مجمـوع مدت حضـور در جبهه و یـا مدت معالجه
ضمنـ ًا 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  27درصد
میباشد؛
ب  -نـرخ حق بیمه متقاضیان شـاغل مشـمول قانون کار برای بـازه زمانی قبل
از تاریـخ شـمول قانون بیمه بیـکاری ( 27 )1366/5/6درصد و برای بعد از آن
 30درصـد خواهد بود.
تذکـر :بـا توجـه بـه اینکـه بـه محـض محاسـبه حق بیمه توسـط
سیسـتم ،سـابقه مور ِدنظـر بـرای بیمهشـده جانباز تولیـد و بدهی
مربوطـه نیـز همزمـان بـرای کارگاه محـل خدمـت متقاضـی بـه
صورت قطعی منظور میشـود ،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.

 -15نحوه محاسبه و وصول حق بیمه مدت حضور درجبهه
و مدت معالجه بیمهشدگان جانباز و شاغل در رشکتها و
کارگا ههای غیردولتی
الف  -نحوه محاسبه حق بیمه مطابق فرمول مندرج در بند « »14میباشد؛
ب  -نـرخ حـق بیمـه برای متقاضیان مشـمول کـه در کارگاههـای غیر دولتی
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مشـمول قانون کار اشـتغال بـه کار دارند برای بـازه زمانی قبل و بعـد از تاریخ
 1366/5/6بـه ترتیـب  30و  33درصد میباشـد؛
ج -نـرخ حـق بیمه بـرای تمامـی متقاضیانـی کـه در کارگاههـای غیردولتی و
غیرمشـمول قانـون کار اشـتغال بـه کار دارنـد  30درصـد خواهـد بود.
اضافه مینماید به محض محاسـبه حق بیمه توسـط سیسـتم ،سـابقه مور ِدنظر
بـرای ایـن قبیـل بیمهشـدگان جانبـاز به صـورت هوشـمند ایجـاد و حق بیمه
مربوطـه نیـز به عنـوان بدهـی دولت منظور خواهد شـد.

-16نکـاتی کـه الزم است درخصـوص احتسـاب سوابـق مدت
حضوردرجبهه/معالجهبیمهشدگانجانبازموردتوجهقرارگیرد
الـف -مـدت حضور در جبهـه قابل پذیرش به منظور اجرای قانون تسـهیالت
اسـتخدامی و اجتماعـی جانبـازان شـامل حضـور داوطلبانه در جبهههـای نبرد
حـق علیـه باطـل و همچنیـن مدتـی از دوره خدمـت نظاموظیفه اسـت که در
جبهههـا سـپری گردیـدهباشـد .بنابرایـن چنانچـه بیمهشـده جانبـاز تمـام یا
بخشـی از مـدت خدمـت نظاموظیفـه خـود را در جبههها انجــام داده باشـد،
ســوابق مور ِدنظـر بـدون پرداخت حق بیمــه از سـوی بیمهشـده جانباز قابل
احتسـاب بوده لیکن پذیرش سـوابق خارج از مدت حضـور در جبهه ،با رعایت
ضوابـط مقـرر و وصـول حـق بیمه متعلقـه امکانپذیر خواهـد بود.
ب -کلیه دورههای حضور در جبهه بیمهشـدگان جانباز مشـمول صرفنظر از
تاریـخ مجروحیـت و جانبازی (قبل و یا بعد از جانبازی) مبنـای اقدام و پذیرش
قـرار میگیرد.
به منظور تبیین بیشتر موضوع به ذکر یک مثال میپردازیم:
مثـال -بیمهشـدهای از تاریـخ  64/1/18تـا  66/1/18به مـدت  24ماه خدمت
نظاموظیفه خود را انجام داده ،لیکن در بخشـی از مدت مذکور و براسـاس تأیید
نیـروی اعـزام کننده ،به مـدت  9ماه درجبهه های نبـرد حق علیه باطل حضور
داشـته (از تاریخ  64/12/1لغایت 65/3/31و از  65/6/1لغایت ،) 65/10/30
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لـذا چنانچـه بیمهشـده مذکـور در تاریـخ  65/7/25بـه عنـوان جانباز از سـوی
مرجـع ذیصلاح معرفـی شـده باشـد ،در ایـن صورت نحوه احتسـاب سـوابق
خدمتدورههـای مذکـور به شـرح زیـر قابل پذیـرش خواهد بود:
• مـدت حضـور درجبهـه از تاریـخ  64/12/1لغایـت  65/3/31و از تاریـخ
 65/6/1لغایـت ( 65/10/30صرفنظـر از تاریـخ جانبـازی) بـا رعایـت مفاد
بخـش دوم ایـن بخشـنامه قابـل بررسـی و پذیـرش خواهـد بود.
• احتسـاب مـدت خدمـت نظاموظیفه (ایام خـارج از حضور در جبهـه) از تاریخ
 64/1/18لغایـت  ،64/11/30از  65/4/1لغایـت  65/5/31و از  65/11/1تـا
تاریـخ  ،66/1/18درصورت احراز شـرایط (مطابق بندهای  2یا  4این بخشـنامه
حسـب مورد) امکانپذیر میباشـد.

-17نحوه اقـدام شعب پیرامون احتسـاب سوابق مورد اشاره در
اجرای قوانین مربوط به بخشهای اول و دوم بخشنامه
واحدهـای امور فنی بیمهشـدگان مکلفند به هنگام مراجعه متقاضیان احتسـاب
مدت خدمت نظاموظیفه و حضور در جبهه ،فرم درخواسـت احتسـاب سـوابق
مـدت مزبـور را (فرم پیوسـت شـماره « )»1در 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
 4 ،2و  12بخشـنامه (حسـب مورد) اقدام نمایند.
الـف -چنانچـه بیمهشـده /مسـتمریبگیر متقاضی احتسـاب مـدت خدمت
نظاموظیفـه در اجـرای مـاده  95قانـون تأمیـن اجتماعی باشـد و شـرایط مقرر
در بنـد « »2ایـن بخشـنامه ،را احـراز نماید ،الزم اسـت واحـد اجرایی ذیربط
نسـبت بـه ثبت اطالعات درخواسـت و تأیید آن در سیسـتم مکانیـزه اقدام تا
زمینـه ایجـاد سـابقه مور ِدنظر فراهـم گردد.
ب -در مـواردی که بیمهشـده متقاضی احتسـاب مدت خدمـت نظاموظیفه و
یـا حضـور داوطلبانه در جبهـه در اجرای قانـون اصالح تبصره مـاده  14قانون
کار و الحـاق یـک تبصـره بـه آن و قانـون استفسـاریه قانـون مذکـور باشـد و
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شرایط الزم در بنـد « »4این بخشنـامه را احـراز نمـاید ،الزم است واحـد امـور
فنــی بیمــهشدگان نسبت به ثبت اطالعـات درخواست ،محـاسبه حق بیمه و
صـدور اعالمیه بدهی حسـب مورد مطابق «فرم پیوسـت شـماره ( »2پرداخت
بـه صـورت یکجـا) و یـا «فـرم پیوسـت شـماره ( »2/1پرداخـت بـه صورت
قسـطی) و تسـلیم آن به بیمهشـده اقدام نماید.
ج -در مـواردی که بیمهشـده 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 « »12این بخشـنامه را احراز نماید ،واحد
امور فنی بیمهشـدگان باید ضمن دقت در تشـخیص نوع دسـتگاه محل اشتغال
بیمهشـده از حیـث دولتـی /دارای مدیریـت دولتـی و یا غیر دولتی نسـبت به
ثبت اطالعات درخواسـت و گواهیهای مربوطه و تأیید آن در سیسـتم مکانیزه
اقـدام تـا زمینـه ایجـاد سـابقه مور ِدنظـر و همچنیـن تولیـد بدهـی مربوطه و
پیگیری آن فراهم شـود.
تذکـر  :1بـا توجـه بـه اینکـه مقرر اسـت متناسـب با درخواسـت
تکمیل شـده از سوی بیمهشـده ،اعالمیه بدهی در یک مرحله (اعم
از پرداخـت یکجا و یا اقسـاط) صادر و انجام پذیـرد ،لذا ضرورت
دارد تـا از ایـنپـس واحدهـای اجرایـی بـا دقـت به این امـر صرف ًا
نسـبت به صدور یک اعالمیه بدهی (فرم های پیوسـت شـماره 2و
یا  - 2/1حسـب مـورد) اقدام نمایند.
تذکـر  :2واحـد اجرایـی ذیربط بایـد مراتب پذیـرش و یا عدم
پذیرش سـابقه مور ِدنظر هریک از مراحل یاد شـده (قسمتهای
الـف ،ب و ج) را مطابـق «فرمهـای پیوسـت شـماره  3و » 3/1
(حسـب مـورد) به متقاضی اعلام نماید.
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بخش سوم
اسرتداد حق بیمههای پرداختی
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 -18نحو ه استـرداد حق بیمـه پرداخـتی(سهم بیـمهشده) مدت
خدمت نظاموظیفه مشمولین ماده  95قانون تأمین اجتامعی
در اجرای بند  2-4یکهزار 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  7100/92/921مورخ  94/2/29شـورای
حقوقـی ،نظـر به اینکه برخی بیمهشـدگان قبل از فراهمشـدن اجـرای ماده 95
قانـون تأمین اجتماعـی در فاصله زمانی  85/6/14تا تاریخ  91/4/27براسـاس
ضوابـط وقـت اقـدام بـه پرداخـت تمـام یا بخشـی از حـق بیمه متعلقـه بابت
مـدت خدمـت نظاموظیفـه خـود (اعم از اقسـاط یـا پرداخت یکجـا) نمودهاند،
لـذا صرفنظـر 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
 95قانـون (موضوع بند  2این بخشـنامه) ،نسـبت بـه بازپرداخت حق بیمههای
دریافـت شـده در وجـه متقاضی با رعایت ترتیـب مراحل زیر اقـدام نمایند:
الف -اخذ درخواسـت از متقاضی«طبق فرم پیوسـت شـماره  »4توسط آخرین
شعبه؛
ب -بررسـی احراز شـرایط مشـمولین مـاده  95قانون تأمین اجتماعـی و انجام
کلیـه مراحـل آن از طریـق سیسـتم مکانیـزه مربوط (تـا قبل از تأیید مسـئول
فنی) توسـط شـعبه مذکور؛
تذکـر : 1بـا توجـه بـه اینکـه در صـورت اعمـال کلیـد تأییـد
مسـئول فنـی سـابقه مور ِدنظـر در سیسـتم تولیـد میشـود ،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 حسـابهای انفـرادی الزم اسـت
حسـب مـورد به شـرح زیـر اقدام شـود:
• چنانچـه شـعبه دریافتکننـده حـق بیمـه سـربازی بـا شـعبه محـل ارائـه
درخواسـت یکسـان باشـد ،واحـد امور فنـی بیمهشـدگان باید نسـبت به ثبت
درخواسـت مذکـور ،اصلاح سـابقه ایجادشـده از طریـق سیسـتم مکانیـزه و
همچنیـن بازپرداخـت حـق بیمـه دریافتشـده بـه متقاضـی اقـدام نماید؛
• چنانچـه شـعبه دریافتکننـده حـق بیمه سـربازی غیر از شـعبه محـل ارائه
درخواسـت باشـد ،در ایـن صـورت الزم اسـت واحـد امـور فنی بیمهشـدگان
مراتـب را بـه انضمام پرونده فنی بیمهشـده «طبق فرم پیوسـت شـماره »5به
شـعبه ذیربـط منعکـس تا ضمن مسـترد نمـودن حق بیمـه دریافت شـده از
متقاضی و اصالح سـابقه مور ِدنظر (با هماهنگی واحد نامنویسـی و حسـابهای
انفـرادی) نتیجـه را با اعاده پرونده فنی به شـعبه درخواسـتکننده اعالم نماید.
ضمن ًا 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 بیمههـای دریافتی و
اصلاح سـابقه متقاضـی ،واحـد امور فنی بیمهشـدگان شـعبه محـل تقاضا که
ً
قبلا 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 نظاموظیفـه در اجرای مـاده قانونی مذکـور نماید.
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تذکر  :2سیسـتم مکانیزه بازپرداخت حق بیمه متقاضیان موصوف با همکاری
شـرکت مشـاور مدیریـت و خدمـات ماشـینی تأمیـن بهگونهای طراحی شـده
کـه مبلـغ قابـل برگشـت توسـط سیسـتم محاسـبه و تعیین میگـردد ،لـذا باید
ترتیبـی اتخـاذ شـود تا واحـد امور فنی بیمهشـدگان نسـبت به انجام امـور یاد
شـده صرفـ ًا از طریق سیسـتم مربوطه اقـدام نمایند.
تذکـر  :3برای آن دسـته از متقاضیان مشـمول مـاده  95قانون تأمین اجتماعی
که وضعیت آنان با شـرح پیشـگفت منطبق میباشـد اما در زمان ارائه تقاضای
اسـترداد حق بیمه در زمره مسـتمریبگیران سـازمان قرار دارند ،چنانچه سابقه
موردنظـر قب ً
ال مبنای ارائه تعهـدات بلنـد مدت قرار گرفتـه باشد ،اصالح نوع
سـابقه خدمـت نظاموظیفه به مـاده  95قانون مدنظر نبوده ،لذا بر همین اسـاس
باید نسبت به بررسـی احـراز شرایط قانونی متقاضیـان و همچنین بازپرداخت
حق بیمه مدت خــدمت نظاموظیفه به صــورت غیرمکانیزه اقدام شود .ضمن ًا
بررسـی درخواسـت و احــراز شـرایط قانونـی و اعلام آن بـه شـعبه دریافت
کننـده حق بیمه سـربازی(در صورتیکه شـعبه مزبور غیر از شـعبه محل ارائه
درخواسـت باشـد) ،توسـط واحد امور فنی بیمهشدگان شـعبه پرداختکننده
مسـتمری صـورت میگیرد لیکـن بازپرداخت حق بیمه دریافتی لزوم ًا توسـط
شـعبه دریافتکننـده حق بیمه مدت خدمـت نظاموظیفه انجام خواهد شـد.
تذکـر  :4بـا توجـه بـه اینکه اجـرای قانـون اصالح تبصره مـاده  14قانـون کار
والحـاق ...و قانـون استفسـاریه آن علاوه بـر امـکان احتسـاب مـدت خدمـت
نظاموظیفـه ،مـدت حضـور در جبهـه بیمهشـدگان را نیـز شـامل میشـود در
حالیکـه مـاده  95قانـون تأمیـن اجتماعی صرفـ ًا امکان پذیرش مـدت خدمت
نظاموظیفـه بیمهشـدگان مشـمول را مجـاز دانسـته ،لـذا مسـئولین ذیربـط 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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 -19بـازپـرداخت حـق بیمــههای دریافتی (سهـم بیمـهشـده)
مشمولین قانون اصالح تبرصه ماده  14قانون کار و الحاق یک
تبرصه به آن و قانون استفساریه قانون مزبور در مواردی که منجر
به تولید سابقه نشده است
از آنجاییکـه ایجـاد سـابقه و ارائه تعهـدات قانونی منوط بـه پرداخت کامل حق
بیمـه در مهلتهای مقرر میباشـد لذا در مــواردی که متقاضیــان احتســاب
مدت خــدمت نظاموظیفه و حضــور داوطلبانه در جبهه پس از ارائه درخواست
و صـدور اعالمیـه بدهـی اقـدام بـه پرداخـت کامـل حـق بیمـه در مهلتهای
تعییـن شـده (به طور یکجا یا اقسـاط) نمینمایند بـا توجه به عدم تولید سـابقه،
چنانچـه متقاضـی (اعم از بیمهشـده /مسـتمریبگیر) 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 بیمههای پرداختی را با
تکمیل «فرم پیوسـت شـماره  »6و قبول شـرایط مندرج در آن را داشـته باشد،
واحدهـای اجرایـی مکلفند در صـورت اطمینان از عدم تولید سـابقه ،نسـبت به
مسـترد نمـودن حق بیمههای پرداختی سـهم بیمهشـده در وجه متقاضـی اقدام
نماینـد .بدیهـی اسـت پس از تحقـق این امر ،اصلاح حق بیمه سـهم دولت نیز
در سیسـتم مکانیـزه مربوط اعمال خواهد شـد.

-20بازپـرداخـتحـقبیـمــهدریـافـتی(سهـمبیمــهشده)مدت
حضوردرجبههمشمولینقانونتسهیالتاستخدامیواجتامعی
جانبازان انقالب اسالمی
چنانچـه بیمهشـده جانبـاز در زمـان ارائـه تقاضای احتسـاب مدت حضـور در
جبهـه (موضـوع قانـون یاد شـده) مسـتندات الزم از جمله گواهیهـای مراجع
ذیصلاح مجاز در خصـوص وضعیت جانبازی و مدت حضـور در جبهه خود
را بـه شـعبه ارائـه ننمایـد و واحـد اجرایـی ذیربط 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 « »12بخشنــامه ،بازپرداخت حق بیمــههای دریافتــی (صرف ًا
بابت مدت حضور در جبهه) در وجــه بیمــهشده جانبــاز بالمانع خواهد بود.
ضمنـ ًا بـه منظـور احتسـاب سـوابق دوره مور ِدنظـر 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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 -21نظـر بـه اینکـه درخواسـت احتسـاب مـدت خدمـت نظاموظیفه 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 همهجانبه وضعیت بیمهشـدگان
متقاضـی و تطبیـق آن با ضوابـط و مقـررات قانونی مورد عمل (حسـب مورد)
اقـدام الزم و متناسـب را معمول نمایند.
 -22در مـواردی کـه افـراد پـس از پایـان خدمـت نظاموظیفـه در ردیف
بیمهشـدگان سـازمان تأمیـن اجتماعی قـرار گیرند و متقاضی احتسـاب سـوابق
مـدت مذکـور باشـند و پـس از بررسـیهای الزم مشـخص گردد کـه در طول
دوره خدمـت بـه اعتبـار اشـتغال در کارگاههای مشـمول قانـون تأمین اجتماعی
دارای سـابقه پرداخـت حـق بیمه هسـتند ،هرچند براسـاس قوانیـن اختصاصی
نیروهـای مسـلح سـربازان وظیفه جزء پرسـنل نیروهـای مزبور تلقی میشـوند
لیکـن بـا توجه به اینکه این قبیـل افراد عموم ًا در مـدت خدمت نظاموظیفه فاقد
سـابقه پرداخت کسـور نزد صندوق بازنشسـتگی نیروهای مسـلح میباشـند ،بر
همین اسـاس و به منظور مسـاعدت به بیمهشدگان موصوف ،حسب تصمیمات
متخـذه مقرر شـد حق بیمههای پرداختـی آنـان در دوره مور ِدنظر نزد سـازمان
تنفیذ گردد.
ن پـس الزم اسـت در این قبیل موارد نسـبت به احتسـاب سـوابق
ضمنـ ًا ازایـ 
مـدت خدمـت نظاموظیفـه و یـا حضـور در جبهـه متقاضیـان (بـه کسـر ایام
مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی) برابر مقـررات اقدام شـود.
 -23در مـواردی کـه بیمهشـده در زمان حیات اقدام به ارائه درخواسـت
احتسـاب سـابقه خدمت نظاموظیفه نموده و در مدت اعتبار درخواسـت (سـه
مـاه) فـوت نماید ،چنانچـه بازماندگان بیمهشـده پس از انقضـاء مهلت مذکور
بـه شـعبه مراجعـه و متقاضی بهرهمندی از سـوابق مذکور باشـند ،الزم اسـت
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پرونـده ایـن قبیل بیمهشـدگان جهـت بررسـی و اظها رِنظـر بـه اداره کل امور
فنی بیمهشـدگان ارسـال گردد.
بدیهـی اسـت درصـورت مراجعـه بازمانـدگان بیمهشـده در مهلت یاد شـده،
ادامه و انجام تشـریفات مقرر (محاسـبه و تسـلیم اعالمیه بدهی) بالمانع خواهد
بود.
 -24چنانچـه بیمهشـدگان متقاضی احتسـاب مدت خدمـت نظاموظیفه و
حضـور در جبهه (بیمهشـده عـادی و یا جانباز) در طول مـدت مور ِدنظر دارای
سـابقه پرداخـت کسـور نزد سـایر صندوقهای بازنشسـتگی ازجملـه صندوق
بازنشسـتگی نیروهــای مسلح باشـند ،موضوع پذیرش سوابق مــور ِدبحث 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 بیمهشـدگان موصـوف (کادر سـابق نیروهای
مسـلح) اساسـ ًا 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 نظاموظیفه
(حداکثـر دو سـال تمام) که تعیین شـروع و پایـان آن برعهده
مراجـع ذیصلاح خواهـد بـود اقـدام نمایند.

 -25کدهـای مالـی مرتبط با قوانین مورد اشـاره در این بخشـنامه شـامل
موارد زیر اسـت.
کـد حسـاب  6152بـا عنـوان « %7حق بیمـه سـربازی و حضـور داوطلبانه در
جبهـه بیمهشـدگان مشـمول»کد حسـاب  6153بـا عنـوان « % 23حـق بیمه
سـهم دولـت بابـت سـربازی و حضـور داوطلبانـه در جبهـه بیمـه شـدگان
مشـمول»کد حسـاب  6130006152بـا عنـوان «حـق بیمـه سـربازی سـهم
دولـت» (مخصـوص اداره کل امـور مالـی) کـد حسـاب  3362000024بـا
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عنـوان «بدهـی دولـت %23 -حق بیمه سـربازی و حضور داوطلبانـه در جبهه»
(مخصـوص اداره کل امـور مالـی) کد حسـاب  6173000001بـا عنوان «حق
بیمـه ایـام خدمت در جبهه و معالجه جانبـازان شـاغل در کارگاه های دولتی و
یـا دارای مدیریـت دولتـی» کـد حسـاب  617300002با عنـوان « حق بیمه
ایـام خدمـت در جبهـه و معالجه جانبـازان شـاغل در کارگاههای غیـر دولتی»
کـد حسـاب  3362000007بـا عنـوان « بدهـی دولـت -حق بیمـه جانبازان
(جبهه /معالجه )» (مخصوص اداره کل امور مالی) کد حسـاب تعدیل سـنواتی
 6199615200تحت عنوان «اسـترداد حق بیمه سـربازی مشـمولین ماده 95
قانون تأمیـن اجتماعی».
 -26کدهای نوع سابقه موضوع این بخشنامه عبارتند از:
کـد « »15بـا عنـوان خدمـت نظاموظیفـه مشـمولین مـاده  95قانـون تأمیـن
اجتماعـی ،کـد « »40بـا عنـوان سـابقه خدمـت سـربازی /جبهه ،کـد « »62با
عنـوان سـابقه مـدت حضـور در جبهه و مـدت معالجـه بیمه شـدگان جانباز.
 -27الزم به ذکر اسـت آن بخش از مفاد بخشـنامه که مسـتلزم تغییرات
سیسـتمی میباشـد ،پـس از ارسـال نـگارش مربوطـه و عملیاتی شـدن آن در
شـعب قابلیت اجرا خواهد داشـت.
 -28ایـن بخشـنامه ضمـن بازنگری در مفاد بخشـنامههای شـماره 566
فنـی مـورخ  6 ،66/12/10مشـترک فنـی و درآمـد مـورخ 6/1 ،84/5/18
مشـترک فنــی و درآمد مورخ  6/2 ،90/1/14مشـترک فنی و درآمد مورخ
 92/11/16و دستـورهای اداری شماره ؛  52/30380مورخ 13857 ،75/8/28
مـورخ  1000/91/3975 ،90/1/28مـورخ 1000/94/11058 ،91/4/27
مــورخ 5010/94/4302 ،94/10/19مــورخ 5000/ 94،65790/12/3
مــورخ  5000/111608 ،84/7/27مــورخ5010/57973 ،84/12/21
مــورخ  5000/85،104276/6/14مــورخ 5000/85،95884/10/19
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مــورخ  5010/12193 ،86/9/17مــورخ  5010/1844 ،87/2/14مــورخ
 219434/1000/267 ،87/10/8مـورخ  5010/11449 ، 87/10/28مـورخ
 5010/ 17314 ،89/9/21مـورخ  5010/91/720 ،90/6/7مـورخ ،91/3/2
 5010/93/3743مـورخ  93/11/5و همچنیـن اظهارِنظرهـای اعالمشـده
طی شـمارههای  16848مـورخ  5010/91/1874 ،90/5/18مورخ ،91/5/16
 5010/91/4614مـورخ  5010/92/4528 ،91/11/29مـورخ  92/12/6و
 5010/94/3917مـورخ  94/11/11تهیه شـده کـه از تاریخ صدور ،جایگزین
بخشـنامهها و دسـتورهای اداری مذکـور میگردد.
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فرم پیوست شماره 1
فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظاموظیفه و حضور در جبهه
ریاست ﻣﺤﺮﺘﻡ ﺷﻌﺒﻪ تأمین ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ....................

با سالم
احرتامــاً ،اینجانــب ....................بــه شــماره بیمــه ....................کــه در زمــره بیمهشــدگان اجبــاری /
غیــر اجبــاری بــا وضعیــت عــادی  /جانبــاز مشــمول مقــررات قانــون تأمیــن اجتماعــی قــرار دارم ،متقاضــی احتســاب
ســوابق مــدت خدمــت نظاموظیفــه  /مــدت حضــور در جبهــه میباشــم.
در اجرای ماده  95قانون تأمین اجتماعی:
• مـدت خدمـت نظاموظیفـه از تاریـخ  ....................لغایـت ( ....................طبـق تصویـر کارت پایـان
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 نظاموظیفه و همچنین سوابق پرداخت حق بیمه مربوط به قبل از تاریخ  85/5/7میباشد.
در اجـرای قانـون اصلاح تبصره مـاده  14قانـون کار و الحـاق یـک تبصره بـه آن مصـوب  83/1/30و قانـون استفسـاریه
قانـون مزبـور مصـوب  85/3/28مجلـس شـورای اسلامی:
• مدت خدمت نظاموظیفه از تاریخ  ...............لغایت ( ...............طبق تصویر کارت پایان خدمت پیوست)
• مـدت حضـور داوطلبانـه در جبهههـای نبرد حـق علیـه باطـل از تاریـخ  ...............لغایـت ( ...............طبـق
گواهـی پیوسـت صـادره از سـوی مراجـع ذیصلاح)
نحوه پرداخت حق بیمه  :به طور یکجا به طور اقساط ماهانه
در اجرای قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب  74/3/31مجلس 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 ذیصالح)
• 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.
ضمنــاً بــا آگاهــی کامــل از قوانیــن و مقــررات منــدرج در ظهــر ایــن درخواســت ،متعهــد میشــوم حداکــر بــه مــدت 3
مــاه از تاریــخ ثبــت درخواســت در دبیرخانــه شــعبه شــخصاً بــا مراجعــه بــه شــعبه نســبت بــه پیگیــری درخواســت و انجــام
ترشیفــات مقــرر (ازجملــه دریافــت اعالمیــه بدهی/اعالمیــه اقســاط و پرداخــت آن در مهلتهــای تعییــن شــده) اقــدام
نمایــم درغیراینصــورت درخواســت فــوق ملغــی و احتســاب ســوابق ِ
موردنظــر موکــول بــه تســلیم درخواســت جدیــد و
تجدیــد محاســبه بــا رعایــت مقــررات مربوطــه خواهــد بــود.
نام و نام خانوادگی و امضاء متقاضی.................... :

نشانی ..................................................................................................... :
شماره و تاریخ ثبت تقاضا در دفرت شعبه:
تلفن تماس.............................. :
.......................................
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فرم پیوست شماره 1

اطالعات مربوط به درخواست احتساب مدت خدمت نظاموظیفه و حضور در جبهه
 -1بررســی ســوابق مــدت خدمــت نظاموظیفــه و حضــور در جبهــه بیمــه شــدگان (عــادی و جانبــاز) در اجــرای قوانیــن
موضوعــه کــه در زیــر بــه آن اشــاره میشــود ،مســتلزم ارائــه درخواســت ازســوی متقاضــی بــه شــعبه ذیربــط ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و احــراز رشایــط مقــرر (ازجملــه عــدم ســابقه پرداخــت کســور در دوره ِ
موردنظــر نــزد ســایر صندوقهــای
بازنشســتگی) میباشــد.

 -2بــه موجــب مــاده  95قانــون تأمیــن اجتماعــی و بــا توجــه بــه قانــون استفســاریه قانــون اصــاح تبــره مــاده  14قانــون
کار و الحــاق یــک تبــره بــه آن مصــوب  85/3/28مجلــس شــورای اســامی ،افــرادی کــه قبــل از تاریــخ الزماالجــراء
شــدن قانــون مذکــور( )1385/5/7در کارگاههــای مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی اشــتغال داشــته و بــه واســطه
رابطــه مزدبگیــری دارای ســابقه پرداخــت حــق بیمــه بــوده و پــس از پایــان خدمــت نظاموظیفــه مجــدداً در مؤسســات
و کارگاههــای مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی اشــتغال یافتــه و مبــادرت بــه تــداوم بیمهپــردازی نــزد ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نمــوده باشــند ،چنانچه مـــراحل یاد شــده تمـــاماً قبــل از تاریخ  1385/5/7انجـــام پذیـــرفته باشــد ،دراینصورت
متقاضیــان موصــوف رصفِنظــر از رابطــه بیمهپــردازی در تاریــخ تقاضــا ،مشــمول مــاده  95قانــون تأمیــن اجتماعــی
بــوده و از پرداخــت حــق بیمــه دوره رسبــازی معــاف میباشــند (توضیــح اینکــه احتســاب مــدت حضــور در جبهــه براســاس
ایــن مــاده قانونــی امکانپذیــر نبــوده و رصف ـاً ناظــر بــر مــدت خدمــت نظاموظیفــه خواهــد بــود)

 -3بــه اســتناد قانــون اصــاح تبــره مــاده  14قانــون کار و الحــاق یــک تبــره بــه آن مصــوب  83/1/30و قانــون
استفســاریه قانــون مذکــور مصــوب  85/3/28مجلــس شــورای اســامی ،مــدت خدمــت نظاموظیفــه یــا حضــور
داوطلبانــه در جبهههــای نــرد حــق علیــه باطــل مشــموالنی کــه حداقــل دارای دو ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه نــزد
ســازمان تأمیــن اجتماعــی میباشــند و در زمــان ارائــه تقاضــا در زمــره بیمهشــدگان قــرار دارنــد بــا پرداخــت حــق بیمــه
متعلقــه قابــل احتســاب خواهــد بــود کــه نحــوه محاســبه و تعییــن حــق بیمــه مقــرر بــه صــورت زیــر میباشــد کــه آن ســهم
بیمهشــده و ســهم دولــت اســت.
 × % 30مدت × میانگین حقوق و مزایای مبنای کرس حق بیمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا = میزان حق بیمه متعلقه

ضمنــاً امــکان پرداخــت حــق بیمــه بــرای ایــن قبیــل بیمهشــدگان مشــمول بــه انتخــاب متقاضــی بــه طــور یکجــا و
یــا اقســاط ماهانــه (حداکــر در  12قســط) فراهــم میباشــد کــه در صــورت عــدم پرداخــت حــق بیمــه در مهلتهــای
تعییــن شــده ،احتســاب ســوابق ِ
موردنظــر منــوط بــه ارائــه درخواســت جدیــد و تجدیــد محاســبه (رصف ـاً بابــت اقســاط
پرداختنشــده یــا پرداختــی در خــارج از مهلــت) بــا رعایــت ضوابــط مربوطــه خواهــد بــود.
 -4بـه اسـتناد قانـون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتماعـی جانبـازان انقلاب اسلامی مصـوب  74/3/31مجلـس شـورای
اسلامی ،پذیـرش مـدت حضـور در جبهـه و یـا مدت معالجـه کلیه بیمه شـدگان جانبـاز شـاغل در دسـتگاهها و کارگاههای
دولتـی /دارای مدیریـت دولتـی و یـا غیردولتـی امکانپذیـر 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

ِ
موردنظـر بـرای بیمهشـدگان جانبـاز شـاغل در
ضمنـاً پرداخـت حـق بیمـه متعلقـه ناشـی از احتسـاب سـوابق دوره هـای
دسـتگاههای دولتـی  /دارای مدیریـت دولتـی  /و غیردولتـی حسـب مـورد بـر عهـده دسـتگاههای مربوطه و یـا دولت بوده
و از ایـن حیـث فـرد جانبـاز درهرحـال از پرداخـت حـق بیمـه سـوابق مـورد اشـاره معـاف میباشـد.
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فرم پیوست شماره 2

شماره..................... :
تاریخ...................... :

اعالمیه بدهی
خدمت نظاموظیفه  /حضور داوطلبانه در جبهه

خانم  /آقای.............................

بیمهشده شماره......................... :

نشانی .................................................................................. :
با سالم
عطــف بــه درخواســت وارده بــه شــماره ................................مــورخ.................
مبنــی بــر تمایــل بــه پرداخــت حــق بیمــه ســوابق ِ
موردنظــر بــه طــور یکجــا بــه آگاهــی میرســاند:
برابر بررسیهای به عمل آمده از مدارک ارسالی و در اجرای ماده « »3آییننامه اجرایی قانون اصالح
تبرصه ماده « »14قانون کار و الحاق یک تبرصه به آن مصوب  84/4/8هیئت وزیران ،حق بیمه متعلقه
جنابعالی بابت پذیرش مدت خدمت نظاموظیفه 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
میباشد که به منظور احتساب سوابق دوره مذکور خواهشمند است حداکرث 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.
تذکر  :پذیــرش ســوابق مذکــور منــوط بــه پرداخــت حــق بیمــه متعلقــه در مهلــت مقــرر یــاد شــده میباشــد.
درغیراینصــورت احتســاب ســوابق ِ
موردنظــر براســاس تقاضــای مجــدد و تجدیــد محاســبه حــق
بیمــه طبــق ضوابــط و مقــررات امکانپذیــر خواهــد بــود.
شعبه
رئیس

ابالغ
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فرم پیوست شماره 2/1

شماره..................... :
تاریخ...................... :

اعالمیـه تقسیط بدهی حق بیمه سهم بیمهشده

بیمهشده شماره......................... :
خانم  /آقای.............................
نشانی .................................................................................. :

با سالم
عطــف بــه درخواســت وارده بــه شــماره  ..........................مــورخ  ...............مبنــی بــر
تمایــل بــه پرداخــت حــق بیمــه ســوابق ِ
موردنظــر بــه طــور اقســاط بــه آگاهــی میرســاند:
برابــر بررســیهای بــه عمــل آمــده از مــدارک ارســالی و در اجــرای مــاده « »3آییننامــه اجرایــی
قانــون اصــاح تبــره مــاده « »14قانــون کار و الحــاق یــک تبــره بــه آن مصــوب 84/4/8
هیئــت وزیــران ،حــق بیمــه متعلقــه جنابعالــی بابــت پذیــرش مــدت خدمــت نظاموظیفــه از تاریــخ
 ...............لغایــت  ...............بــه مــدت  ......مــاه و  ......روز و همچنیــن مــدت
حضــور داوطلبانــه در جبهــه از تاریــخ  ...............لغایــت ...............بــه مــدت  ......مــاه
و  ......روز بــه مبلــغ  ...............................ریــال میباشــد کــه بــه منظــور احتســاب
ســوابق دوره مذکــور خواهشــمند اســت نســبت بــه پرداخــت حــق بیمــه متعلقــه (در  ........قســط
ماهانــه) مطابــق مهلــت و مبالــغ تعیینشــده در جــدول زیــر اقــدام نماینــد.
قسط
اول

دوم

سوم

مبلغ (ريال)

حداکرث مهلت
پرداخت

قسط

هفتم

هشتم
نهم

چهارم

دهم

ششم

دوازدهم

پنجم

مبلغ (ريال)

حداکرث مهلت
پرداخت

يازدهم

توجــه  :1بیمهشــده بایــد بــا توجــه بــه تقســیط انجــام گرفتــه و براســاس بــرگ پرداختهــای اقســاط
کــه تســلیم میگــردد ،نســبت بــه پرداخــت آن در مهلتهــای تعییــن شــده ماهانــه اقــدام نمایــد.

توجــه  :2پذیــرش ســوابق مزبــور و بهرهمنــدی از مزایــای قانونــی آن نــزد ســازمان منــوط بــه پرداخــت کامــل
حــق بیمــه در مهلتهــای تعییــن شــده خواهــد بــود .درغیراینصــورت احتســاب ســوابق ِ
موردنظــر
براســاس تقاضــای مجــدد و تجدیــد محاســبه حــق بیمــه (رصفــاً بابــت اقســاط پرداختنشــده یــا
پرداختــی در خــارج از مهلــت) بــا رعایــت ضوابــط مربوطــه امکانپذیــر میباشــد.
شعبه
ابالغ

رئیس

مسئول امور فنی بیمهشدگان
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فرم پیوست شماره 3

شماره..................... :
تاریخ...................... :

پذیرش سوابق

بیمهشده شماره.......................... :
خانم /آقای.............................
نشانی .................................................................................. :
با سالم
در ارتباط با درخواست شماره  ..........................مورخ  ...............اعالم میدارد:
 -1در اجــرای مــاده  95قانــون تأمیــن اجتماعــی ســوابق مــدت خدمــت نظاموظیفــه شــما از
تاریــخ ...............لغایــت ( ...............بــه مــدت  ......مــاه ......روز) بــه عنــوان
ســوابق پرداخــت حــق بیمــه مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه و بــه لحــاظ اســتفاده از مزایــای مقــرر
قانونــی معتــر میباشــد.

 -2در اجــرای قانــون اصــاح تبــره مــاده  14قانــون کار و الحــاق یــک تبــره بــه آن مصــوب
 83/1/30و قانــون استفســاریه قانــون مذکــور مصــوب  85/3/28مجلــس شــورای اســامی ،نظــر
بــه اینکــه جنابعالــی حــق بیمــه متعلقــه بابــت مــدت خدمــت نظاموظیفــه از تاریــخ...............
لغایــت ( ...............بــه مــدت  ......مــاه و  ......روز) و همچنیــن مــدت حضــور داوطلبانــه
در جبهههــای نــرد حــق علیــه باطــل از تاریــخ  ...............لغایــت ( ...............بــه
مــدت  ......مــاه و  ......روز) را برابــر مقــررات و در مهلــت تعییــن شــده پرداخــت نمودهایــد،
لــذا ســوابق مــدت مذکــور بــه عنــوان ســوابق پرداخــت حــق بیمــه محســوب گردیــده و بــه لحــاظ
اســتفاده از مزایــای مقــرر قانونــی معتــر میباشــد.

 -3در اجــرای قانــون تســهیالت اســتخدامی و اجتماعــی جانبــازان انقــاب اســامی مصــوب
 74/3/31مجلــس شــورای اســامی ،ســوابق مــدت حضــور در جبهــه از تاریــخ ...............
لغایــت ( ...............بــه مدت  ......مــاه و  ......روز) و مدت معالجه از تاریــخ...............
لغایــت ( ...............بــه مــدت  ......مــاه و  .....روز) بــه عنــوان ســابقه پرداخــت حــق بیمــه
محســوب گردیــده و بــه لحــاظ اســتفاده از مزایــای مقــرر قانونــی معتــر میباشــد.
شعبه
رئیس
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فرم پیوست شماره 3/1

شماره..................... :
تاریخ...................... :
عدم پذیرش سوابق مدت خدمت نظاموظیفه

 /مدت حضور داوطلبانه در جبهه

بیمهشده شماره......................... :
خانم /آقای.............................
نشانی.................................................................................. :
با سالم
پیرو اعالمیه شماره  .......................مورخ  ...............اعالم میدارد:
نظــر بــه اینکــه برابــر مقــررات مربــوط ،درخصــوص پرداخــت حــق بیمــه متعلقــه اقــدام مقتضــی
توســط جنابعالــی صــورت نگرفتــه اســت ،لــذا پذیــرش ســوابق ِ
موردنظــر براســاس تقاضــای مجــدد و
تجدیــد محاســبه حــق بیمــه طبــق ضوابــط مقــرر امکانپذیــر خواهــد بــود.
شعبه
رئیس

مسئول امور فنی بیمهشدگان
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فرم پیوست شماره 4

فرم درخواست اسرتداد وجوه حق بیمه پرداختی مشمولین ماده  95قانون تأمین اجتماعی
ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی.................... :
با سالم
بـا عنایـت بـه اینکـه اینجانـب .....................................................بیمهشـده
شـماره .......................مسـتمریبگیر شـماره .......................طبـق تصویـر کارت
پیوسـت ،خدمـت نظاموظیفـه خـود را از تاریـخ ...............لغایـت ...............بـه پایـان
رسـانیدهام و همچنیـن قبـل و بعـد از خدمـت رسبـازی بـه اعتبـار اشـتغال در کارگاههـا و مؤسسـات
مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی بـه واسـطه رابطـه مزدبگیـری دارای سـابقه پرداخـت حـق بیمـه نزد
شـعب سـازمان تأمیـن اجتماعـی میباشـم و ازطرفی رشایـط فوق تماماً قبـل از تاریـخ  85/5/7محقق
گردیـده اسـت ،لـذا خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد ضمـن احتسـاب مـدت خدمـت نظاموظیفه در
ال
اجـرای مـاده  95قانـون تأمیـن اجتماعـی ،نسـبت به مسترد نمـودن حق بیمههـای پرداختی کـه قب ً
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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شعبه .................... :
اسرتداد حق بیمه رسبازی خانم /آقای ............................. :به شماره بیمه....................... :
با سالم
در اجــرای بخــش پایانــی قســمت «ج» زیــر بنــد « »18بخشــنامه شــماره  15مشــرک فنــی و درآمــد
بــه پیوســت یــک جلــد پرونــده فنــی حــاوی  .........منضــم بــه درخواســت اســرداد حــق بیمــه
پرداختــی نامــرده ارســال و اعــام م ـیدارد:
بــا توجــه بــه بررســی بــه عمــل آمــده و احــراز رشایــط مــاده  95قانــون تأمیــن اجتماعــی ،خواهشــمند
اســت دســتور فرماییــد برابــر مقــررات نســبت بــه مســرد نمــودن حــق بیمههــای پرداختــی وی بابــت
دوره خدمــت نظاموظیفــه و همچنیــن اصــاح ســابقه ِ
موردنظــر اقــدام و نتیجــه را بــا اعــاده پرونــده
بــه ایــن شــعبه اعــام تــا امــکان ثبــت ســوابق دوره خدمــت نامــرده در اجــرای مــاده قانونــی یــاد
شــده فراهــم گــردد.
شعبه
رئیس

مسئول امور فنی بیمهشدگان
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فرم درخواست انرصاف از احتساب سوابق مدت خدمت نظاموظیفه و
مدت حضور داوطلبانه در جبهه بیمهشدگان و اسرتداد وجوه حق بیمه پرداختی
ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی .................... :
با سالم
اینجانب.............................بیمهشــده  /مســتمریبگیر شــماره .......................
و شــماره ملــی  .......................تقاضــای انــراف از پذیــرش ســوابق مــدت خدمــت
نظاموظیفــه و یــا حضــور داوطلبانــه در جبهههــای نــرد حــق علیــه باطــل و همچنیــن اســرداد
وجــوه حــق بیمــه پرداختــی خــود نــزد آن شــعبه را دارم .خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد اقــدام
الزم معمــول نماینــد.
ضمن ـاً متعهــد میگــردم چنانچــه مجــدداً متقاضــی احتســاب ســابقه مــدت مذکــور و برخــورداری
از مزایــای قانونــی ناشــی از آن باشــم در صــورت احــراز ســایر رشایــط ،نســبت بــه ارائــه درخواســت
جدیــد و پرداخــت حــق بیمــه مقــرر کــه برابــر مقــررات توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی محاســبه
خواهــد گردیــد ،اقــدام نمایــم.
نام و نام خانوادگی بیمهشده  /مستمریبگیر ............
امضاء و اثر انگشت

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

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

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