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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

به منضم  عدالت اداری اندیومحترم رئیس 74/4/7422مورخ  022/77411/022/0222نامه شماره جرای ا در

          بزه بمهزه دززیا   عدم الزااممبنی بر  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 71/72/7900مورخ  7447دادنامه شماره 

شیماره  د نامیهمفیا بیا ووجیه بیه همچنیی  و جبهزهشزکت یاوطلبانه یر یا  خدمت وظمفه مدتاحتساب تقاضا  خ تاری یر 

      اداره ایثیاررران -نیروی انسانی ستاد کل نیروهیای مسی   محترم  تمعاون 70/4/7422مورخ  22900/08/7/0071

                      ،نمامتقاضز یر جبهزه گزاایی حوزار یاوطلبانزهاصزالت  احزا مزجع  وبا ه  مانی یوران یفاع مقدس تعممن اروباط با  در

مشترک فنی و  78شماره  نامهبخش (1)بند ، «4»ذیل آن و وذکر  «7»( و وذکر 4بند ) بخشنامهبه موجب مفاد ای  

 دد:ررجایگزی  می درآمد به شرح ذیل اصالح و

 : ذیل آن «1»( و تذکز  4بند ) تن جایگاین م -1

 متقاضیانحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل ن

قانون کار و الحاق یک تبصرره بره آن  41اجرای قانون اصالح تبصره ماده  مشمول و شرایط احراز آن در

 :   83/0/4031و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب  03/4/4030مصوب 

فیت دریا ای،های خیا  بیمیهرروه اجباری،شدران )شامل بیمه انون وامی  اجتماعیمشمول قبیمه شدران  ک یه" 

        بیا رفاً صی ،(هو با مانید ا کارافتیاده ،هبا نشسیتاعیم ا  ) نبگییراسیتمریمهمچنی   و (و ... کنندران مقرری بیکاری

 ".مشمول مقررات ای  قانون قرار خواهند ررفت نحق بیمه نزد سا مادارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت 

اشیتاال بیه کیار و ییا متقاضیان منوط به شرکت داوط بانه در جبهه مدت خدمت نظام وظیفه یا احتساب   :1 تذکز

 بیمه پردا ی آنان در واریخ وقاضا نیست.

 

 
 بمهه ا معاونت  حا ه: 

 و یرآمد یمشتزک فن 11بخشنامه شهاره  (6)( و  4) بندیا  اصالح  ماضاع:



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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 :(6) بند «4»تذکز متن جایگاین  -2

ر افیراد در منیاطق جنگیی و بوده و حضیو 01/8/7911 واریخ وا 97/1/7980دفاع مقدس ا  واریخ با ه  مانی دوران 

طق امنیتی دررییر حضور افراد در منا ، لیک بودهقابل محاسبه  ام به عنوان سابقه حضور در جبههعم یاوی در ای  ای

       .باشیداب نمییان سابقه حضور در جبهه قابل احتسهای ذکر شده( به عنو  واریخخارج ا -اوی) مراقبت ا  مر و عم ی

      ریواهی کننیدها  مرجی  صیادر بیدواً مراوب بایست می ،ارائه شده رواهی اصالت احرا به  نیا صورت دربدیهی است 

معاونیت نییروی انعکیاس موضیوع بیه  ا  واستعالم  ه رواهیمرج  اولیه صادر کنندرده باالور  ضرورت ا و درصورت 

 .ررددری کل نیروهای مس   خوددا تادس انسانی

بیه شیماره ونقیی  و و خیی ( مشترک فنیی و درآمید ) 78 الذکر در بخشنامه شمارهبندهای فوقیان ذکر است شا

 اعمال شده است.جایگزی  و به شرح پیوست  1/4/7908مورخ  9912/08/7222

روسیا و  و هیاستانشدران اروسای ادارات امور بیمه ،بطذیرمدیران کل، معاونی   بخشنامهمسئول حس  اجرای ای  

 خواهند بود. و همچنی  شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی وامی  واحدهای اجرایی مربوطه درمسئولی  

 مصطفی  ساالری 



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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 مدریان ک  تأمین اجتماعی استان
 با سالم 

نضم به رئیس محترم دیوان عدالت اداری م74/4/7422مورخ  022/77411/022/0222در اجرای نامه شماره 

         عدم الزاام بزه بمهزه دززیا   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  71/72/7900مورخ  7447دادنامه شماره 

و همچنیی  بیا ووجیه بیه مفیاد نامیه شیماره  یا شزکت یاوطلبانه یر جبهزه خدمت وظمفه مدتاحتساب تاریخ تقاضا   یر 

اداره ایثیاررران       -نت محترم نیروی انسانی ستاد کل نیروهیای مسی   معاو 70/4/7422مورخ  22900/08/7/0071

 متقاضزمان،                      یر جبهزهاحزا  اصزالت گزاایی حوزار یاوطلبانزه تعممن با ه  مانی یوران یفاع مقدس و مزجع در اروباط با 

مشترک فنی و  78بخشنامه شماره  (1)ند ب، «4»ذیل آن و وذکر  «7»( و وذکر 4بند ) بخشنامهبه موجب مفاد ای  

 رردد:درآمد به شرح ذیل اصالح و جایگزی  می

 : ذیل آن «1»( و تذکز  4بند ) متن جایگاین  -1

نحوه احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل متقاضیان 

قانون کار و الحاق یک تبصرره بره آن  41تبصره ماده اجرای قانون اصالح  مشمول و شرایط احراز آن در

 :   83/0/4031و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب  03/4/4030مصوب 

ای، دریافیت های خیا  بیمیهشدران اجباری، رروهبیمه شدران مشمول قانون وامی  اجتماعی )شامل بیمهک یه " 

بگییران )اعیم ا  با نشسیته، ا کارافتیاده و با مانیده(، صیرفًا بیا         تمریکنندران مقرری بیکاری و ...( و همچنی  مسی

 ".مشمول مقررات ای  قانون قرار خواهند ررفتدارا بودن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سا مان 

ه کیار و ییا احتساب مدت خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوط بانه در جبهه متقاضیان منوط به اشیتاال بی  :1تذکز 

 بیمه پردا ی آنان در واریخ وقاضا نیست.

 

 
 معاونت بمهه ا  حا ه: 

 و یرآمد یمشتزک فن 11بخشنامه شهاره  (6( و ) 4) بندیا  اصالح  ماضاع:



 
 اجتماعیمینأت سازمان

 اعال ریمد

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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 (:6) بند« 4»تذکز متن جایگاین  -2

بوده و حضیور افیراد در منیاطق جنگیی و  01/8/7911 واریخ وا 97/1/7980با ه  مانی دوران دفاع مقدس ا  واریخ 

حضور افراد در مناطق امنیتی دررییر  بوده، لیک عم یاوی در ای  ایام به عنوان سابقه حضور در جبهه قابل محاسبه 

       باشید.های ذکر شده( به عنوان سابقه حضور در جبهه قابل احتساب نمییخارج ا  واریخ -و عم یاوی) مراقبت ا  مر 

بایست مراوب بیدواً ا  مرجی  صیادر کننیده ریواهی      رواهی ارائه شده، می به احرا  اصالت بدیهی است درصورت نیا 

ت ضرورت ا  رده باالور مرج  اولیه صادر کننده رواهی استعالم و ا  انعکیاس موضیوع بیه معاونیت نییروی و درصور

 انسانی ستاد کل نیروهای مس   خودداری رردد.

مشترک فنیی و درآمید )ونقیی  و و خیی ( بیه شیماره  78الذکر در بخشنامه شماره شایان ذکر است بندهای فوق

 به شرح پیوست جایگزی  و اعمال شده است. 1/4/7908مورخ  9912/08/7222

ها و  روسیا و شدران استانمسئول حس  اجرای ای  بخشنامه مدیران کل، معاونی  ذیربط، روسای ادارات امور بیمه

 مسئولی  مربوطه در واحدهای اجرایی و همچنی  شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی وامی  خواهند بود.

 

 

 مصطفی  ساالری 

 / پارافو انم خانوادگی انم

 کارشناس تهیه کننده

 / پارافانم و انم خانوادگی

 / ادارهرئیس گروه

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاون مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 مدریک 

 / پارافانم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

     

     


