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قانون) 14 (مادة تبصره اصالح قانون اجرايی آييننامه
)8/4/1384 مصوب (آن به تبصره يک الحاق و کار

 وزارت رفاه و تأمين12/12/1383 مورخ 9605/100 بنا به پيشنهاد شمارة 8/4/1384هيأت وزیران در جلسة مورخ 

اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیيننامه اجرایی قانون

 را به شرح زیر تصویب نمود:1383) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن ـ مصوب 14اصالح تبصره مادة (

ـ1ماده 

 ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در1369 شاغلين مشمول قانون کار ـ مصوب (مشموالن)مدت خدمت نظام وظيفه 

جبهه قبل از اشتغال یا حين اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعی محسوب

 هيأت وزیران عبارت شاغلين مشمول جایگزین مشموالن گردیده است).10/4/84میشود. (به موجب مصوبه 

-2ماده 

شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در جبهههای نبرد حق عليه باطل براساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل

نيروهای مسلح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعيت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران و وزارت

جهاد کشاورزی خواهد بود.

 -3 ماده 

احتساب حق بيمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشموالن قانون کار با داشتن حداقل دو

سال سابقه پرداخت حق بيمه به صورت زیر خواهد بود:
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(مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه × ميزان حق بيمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)

24

/30- حق بيمه موضوع این ماده به ترتيب هفت سیام (1  تبصره 
) توسط بيمه شده و بيست و سه7

/30سیام (
) توسط دولت پرداخت میشود.23

- بار مالی ناشی از اجرای این آیين نامه در هر سال برحسب تعداد استفاده کنندگان توسط2  تبصره 

سازمان تأمين اجتماعی محاسبه و در الیحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

-4ماده 

بيمهشدگانی که در کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند به شرط آنکه تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظيفه

خود را در جبهههای نبرد حق عليه باطل گذارنده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها

) قانون76) تبصره مادة (77) و (72) قانون اصالح مواد (76) الحاقی مادة (2براساس قانون اصالح تبصرة (

 ـ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب میشود.1379تأميناجتماعی ـ مصوب 

-5ماده 

چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشموالن مبالغی بابت حق بيمه بازنشستگی کسر شده باشد،

حسب درخواست شخص، صندوق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان تأميناجتماعی پرداخت نماید

و مابهالتفاوت حق بيمه سهم بيمه شده از وی دریافت میگردد.
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