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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و » دارداجتماعی که مقرر میقانون تامین 4ذیل ماده  2به تبصره  توجهبا  

افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تااب  قاانون و 

انتظاامی و ساهاه ارتش، نیروی اختصاصی  قوانین  6و  9،22به مواد امعان نظر  و .«مقررات خاص خود خواهند بود 

مسالح وان پرسانل نیروهاای عناایام خادم  ساربازی باهنظام وظیفه را در نقالب اسالمی که مشمولین پاسداران ا

معاون  محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعالم نظر  همچنین د،انمحسوب نموده

      اساسانامه ساازمان  5رابار مااده ب» اینکاه بارمبنای (4/22/99ماور   464/22/222/24226)موضوع نامه شاماره 

تامین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان وظیفه همانند سایر کارکنان شاغل در نیروهای مسالح، مشامول خادمات 

باشند و از آنجاییکه کارکنان وظیفه باه واور تماام وقا  سازمان مزبور )در حوزه بیمه، درمان، بازنشستگی و...( می

    باشاند، لا ا اشات النیروهای مسلح بوده و مشترک صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح میساعته( در خدم   24)

های مشمول قاانون کاار، باه نحاوی کاه مشاترک غیر اداری( در کارگاه )در ساعات به کار همزمان کارکنان وظیفه

برخاوردار  ... بقه کاار وهای بیمه مربوط محسوب شده و بتوانند در آینده از مزایای آن از قبیل احتساب سااصندوق

 25بخشنامه شماره  (22) هایبند مفاداز تاریخ صدور این دستور اداری بنابراین ، «گردند، فاقد وجاه  قانونی اس 

بر احتساب ساواب  مبنی (صیو تلخ حی)تنق شدگانمهبی یامور فن 21( بخشنامه شماره 92)و  مشترک فنی و درآمد

)کاه اساسااج جنباه  پردازی نازد ساازمانبه کسر ایام بیمه در جبهه متقاضیانمدت خدم  نظام وظیفه و یا حضور 

 : گرددمیجایگزین اصالح و  ذیلبه شرح  مساعدت برای بیمه شدگان موصوف داشته(

 مشترک فنی و درآمد: 11شماره  امهبخشن (22)بند متن جایگزین  -1

در مواردی که افراد پس از پایان خدم  نظام وظیفه در ردیف بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند و " 

     متقاضی احتساب سواب  مدت م کور باشند و پس از بررسی های الزم مشاخص گاردد کاه در واول دوره خادم  

              ساابقه پرداخا  حا  بیماه هساتند،   به اعتباار اشات ال در کارگااه هاای مشامول قاانون تاأمین اجتمااعی دارای

 

 
 یمه ایمعاونت بحوزه: 

  شدگانمهبی یامور فن  11و مشترک فنی و درآمد  11شماره  هایبخشنامه( 22)و ( 22)های اصالح بند موضوع:

 (صیو تلخ حی)تنق
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      ساربازان وظیفاه جازر پرسانل نیروهاای مزباور تلقای  ،براساس قوانین اختصاصی نیروهای مسلح ینکهبا توجه به ا 

واحدهای اجرائی مکلفند در چارچوب ضوابط مورد عمل نسب  به احتساب کل ساواب  خادم  نظاام ل ا  ،می شوند

 " .نمایند وظیفه آنان اقدام

 : (صیو تلخ حی)تنق شدگانمهی بیامور فن 11( بخشنامه شماره 22) بندمتن جایگزین  -2

     هاای خااصبیماهاز ناوع  ماهازی مبادرت به پرداخ  ح  بیوول دوره خدم  سربدر شدگان مهیب کهیدر موارد "

بایسا  یما از تاریخ تحق  همهوشانی باشندنموده  (و ... یاریبه وور اخت مهیصاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه ب)

 ام شود.همهوشانی( اقد مربوط به دوره ح ف سابقه )صرفاجپرداختی و به تب  آن های بیمهح لغ نسب  به استرداد مب

 "گردد .تنفی  مییان خدم  نظام وظیفه   مزبور از تاریخ پاابسوبدیهی اس  مابقی 

شدگان و نامنویسی و ، روسای ادارات امور بیمهیربطذ اداری مدیران کل، معاونین مهبخشنامسئول حسن اجرای این 

 .در شعب خواهند بود مربووهها و مسئولین حسابهای انفرادی استان
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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و »دارد اجتماعی که مقرر میقانون تامین 4ذیل ماده  2به تبصره  با توجه

افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تااب  قاانون و 

قوانین اختصاصی ارتش، نیروی انتظاامی و ساهاه   6و  9،22و امعان نظر به مواد .« مقررات خاص خود خواهند بود 

عناوان پرسانل نیروهاای مسالح پاسداران انقالب اسالمی که مشمولین نظام وظیفه را در ایام خادم  ساربازی باه

اند، همچنین اعالم نظر معاون  محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح محسوب نموده

      اساسانامه ساازمان  5برابار مااده »بار اینکاه ( مبنای4/22/99ماور   464/22/222/24226ماره )موضوع نامه شا

تامین اجتماعی نیروهای مسلح، کارکنان وظیفه همانند سایر کارکنان شاغل در نیروهای مسالح، مشامول خادمات 

ییکه کارکنان وظیفه باه واور تماام وقا  باشند و از آنجاسازمان مزبور )در حوزه بیمه، درمان، بازنشستگی و...( می

   باشاند، لا ا اشات ال ساعته( در خدم  نیروهای مسلح بوده و مشترک صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح می 24)

های مشمول قاانون کاار، باه نحاوی کاه مشاترک غیر اداری( در کارگاه به کار همزمان کارکنان وظیفه )در ساعات

شده و بتوانند در آینده از مزایای آن از قبیل احتساب ساابقه کاار و ... برخاوردار  های بیمه مربوط محسوبصندوق

 25( بخشنامه شماره 22) هایبنابراین از تاریخ صدور این دستور اداری مفاد بند، «قانونی اس گردند، فاقد وجاه  

بر احتساب ساواب  مبنی (صیو تلخ حی)تنق شدگانمهبی یامور فن 21( بخشنامه شماره 92)و  مشترک فنی و درآمد

پردازی نازد ساازمان )کاه اساسااج جنباه مدت خدم  نظام وظیفه و یا حضور در جبهه متقاضیان به کسر ایام بیمه

 : گرددمیجایگزین  اصالح و به شرح ذیل مساعدت برای بیمه شدگان موصوف داشته(

 مشترک فنی و درآمد: 11( بخشنامه شماره 22متن جایگزین بند ) -1

در مواردی که افراد پس از پایان خدم  نظام وظیفه در ردیف بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند و " 

     متقاضی احتساب سواب  مدت م کور باشند و پس از بررسی های الزم مشاخص گاردد کاه در واول دوره خادم  

              در کارگااه هاای مشامول قاانون تاأمین اجتمااعی دارای ساابقه پرداخا  حا  بیماه هساتند،   به اعتباار اشات ال

 

 
 معاونت بیمه ایحوزه: 

  شدگانمهبی یامور فن  11و مشترک فنی و درآمد  11شماره  هایبخشنامه( 22)( و 22اصالح بندهای ) موضوع:

 (صیو تلخ حی)تنق
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      ساربازان وظیفاه جازر پرسانل نیروهاای مزباور تلقای  ،براساس قوانین اختصاصی نیروهای مسلح با توجه به اینکه 

به احتساب کل ساواب  خادم  نظاام  واحدهای اجرائی مکلفند در چارچوب ضوابط مورد عمل نسب ، ل ا می شوند

 ". وظیفه آنان اقدام نمایند

 : (صیو تلخ حی)تنق شدگانمهی بیامور فن 11( بخشنامه شماره 22) متن جایگزین بند -2

هاای خااص     وول دوره خدم  سربازی مبادرت به پرداخ  ح  بیماه از ناوع بیماهدر شدگان مهیب کهیدر موارد "

بایسا  یاز تاریخ تحق  همهوشانی ما نموده باشند (و ... یاریبه وور اخت مهیمشاغل آزاد، ادامه ب صاحبان حرف و)

 پرداختی و به تب  آن ح ف سابقه )صرفاج مربوط به دوره همهوشانی( اقدام شود.های بیمهح نسب  به استرداد مبلغ 

 "گردد .فی  میبدیهی اس  مابقی سواب  مزبور از تاریخ پایان خدم  نظام وظیفه تن

شدگان و نامنویسی و اداری مدیران کل، معاونین ذیربط، روسای ادارات امور بیمه امهبخشنمسئول حسن اجرای این 

 ها و مسئولین مربووه در شعب خواهند بود.حسابهای انفرادی استان
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 / پارافانم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 
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 مدریک 
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