
 

قانون كار و قانون كار و قانون كار و قانون كار و ) ) ) ) 14141414((((آيين نامه اجرايي قانون اصالح تبصره ماده آيين نامه اجرايي قانون اصالح تبصره ماده آيين نامه اجرايي قانون اصالح تبصره ماده آيين نامه اجرايي قانون اصالح تبصره ماده 

    الحاق يك تبصره به آنالحاق يك تبصره به آنالحاق يك تبصره به آنالحاق يك تبصره به آن

 

                                                                                         1384138413841384////4444////8888: : : : تاريخ تصويب تاريخ تصويب تاريخ تصويب تاريخ تصويب 

                                                             1384138413841384////4444////27272727: : : : تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ                                                                                         17588175881758817588: : : : نقل از روزنامه رسمي شماره نقل از روزنامه رسمي شماره نقل از روزنامه رسمي شماره نقل از روزنامه رسمي شماره 

            1384138413841384////4444////25252525: : : : تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ                                                 هـ                   هـ                   هـ                   هـ                       30968309683096830968ت ت ت ت ////13724137241372413724    ::::    شمارهشمارهشمارهشماره

    وزارت كار و امور اجتماعيوزارت كار و امور اجتماعيوزارت كار و امور اجتماعيوزارت كار و امور اجتماعي    ----وزارت رفاه و تامين اجتماعيوزارت رفاه و تامين اجتماعيوزارت رفاه و تامين اجتماعيوزارت رفاه و تامين اجتماعي

 

 

 مــورخ 9605/100بنــا بــه پيشــنهاد شــماره  8/4/1384ت وزيــران در جلســه مــورخ هيــا

اصل يكصد و سي و هشتم قـانون  مين اجتماعي و به استناد وزارت رفاه و تا 12/12/1383

انون كار ق) 14(ن اصالح تبصره ماده قانوان آيين نامه اجرايي المي ايرجمهوري اس اساسي

 :را به شرح زير تصويب نمود -1383مصوب  -و الحاق يك تبصره به آن

 

يا شركت داوطلبانه آنها  -1369مصوب  -ارمدت خدمت نظام وظيفه مشموالن قانون ك -1ماده 

بيمـه نـزد سـازمان تـامين      ابق پرداخـت حـق  در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال جزء سـو 

 . اجتماعي محسوب مي شود

شده در جبهه هاي نبرد حق عليـه باطـل بـر اسـاس گـواهي      شركت داوطلبانه افراد ياد -2اده م

ح  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، جمعيـت   مرجع اعزام كننده شامل نيروهاي مسل

 . اهد بودو وزارت جهاد كشاورزي خو مر جمهوري اسالمي ايرانهالل اح

احتساب حق بيمه براي مدت خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه مشـموالن   -3ماده 

 :هد بودقانون كار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بيمه به صورت زير خوا

خـر  يزان حق بيمه متعلقه ظرف دو سـال آ م× مدت خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه (÷  24

 )در زمان تقاضا

بيمه شده و بيست توسط ) 30/7(هفت سي ام حق بيمه موضوع اين ماده به ترتيب  -1تبصره 

  .توسط دولت پرداخت مي شود) 30/23(و سه سي ام 

د استفاده كنندگان بار مالي ناشي از اجراي اين آيين نامه در هر سال بر حسب تعدا -2تبصره 

 . دجه سال بعد منظور خواهد شدحه بومين اجتماعي محاسبه و در اليتوسط سازمان تا



كه تمـام يـا    بيمه شدگاني كه در كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند به شرط آن -4ماده 

قسمتي از خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه هاي نبرد حـق عليـه باطـل گذرانـده يـا حضـور       

الحـاقي  ) 2(تبصره قانون اصالح داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنها بر اساس 

مصـوب   -قـانون تـامين اجتمـاعي   ) 76(تبصره ماده ) 77(و  )72(قانون اصالح مواد ) 76(ماده 

 . هاي سخت و زيان آور محسوب مي شودبه عنوان سوابق اشتغال در كار -1379

حــق بيمــه چنانچــه در مــدت خــدمت ســربازي از حقــوق مشــموالن مبــالغي بابــت   -5مــاده 

ست مبالغ ياد مكلف اصندوق مربوط , حسب درخواست شخص  شد،بازنشستگي كسر شده با

م بيمـه شـده از   مين اجتماعي پرداخت نمايد و مابه التفاوت حق بيمه سـه شده را به سازمان تا

 . وي دريافت مي گردد
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