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عنوان سوابق نقد و بررسی احتساب سابقه خدمت وظیفه به
 اداری عدالت دیوان عمومی هیأت آرای پردازی در پرتوبیمه
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   1/11/99 :رشیپذ خیتار     11/2/99 :افتیدر خیتار                                      

  دهیچک

آن،  طي كه ماهي در ایراني ذكور فرد هر 1131قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  مطابق
 با. گيردمي قرار عمومي وظيفه خدمت مقررات مشمول رسد،مي تمام سال هجده سن به

 دولتي یا خصوصي بخش در افراد وظيفه، خدمت مدت شدن سپري از پس اینکه به عنایت
 محاسبه نحوه و امکان وظيفه، خدمت در خصوص مهم مسائل از شوند،مي كاربه  مشغول
 تغالاش نوع به توجه با كه است پردازيبيمه و خدمت سنوات جزء سربازي دوساله خدمت

پردازي در سوابق بيمه وظيفه خدمت سابقه احتساب منظوربه وظيفه، خدمت انجام از بعد افراد،
 به رسيدگي در اداري عدالت دیوان صالحيت به توجه با. است حاكم قانوني متفاوتي ضوابط
 11 ماده مطابق اجتماعي، تأمين قانون شکایات مشموالن و دولت كاركنان استخدامي دعاوي
 دیوان قضایي رویه بررسي و مطالعه اداري، عدالت دیوان دادرسي آیين و تشکيالت قانون

 سنوات عنوانبه وظيفه خدمت ایام سابقه احتساب كيفيت و ضوابط خصوص در اداري عدالت
 اداري، عدالت دیوان قضایي رویه مطابق. رسدمي نظربه ضروري پردازيبيمه سوابق و خدمت

 نيروهاي كاركنان تفکيک به پردازيبيمه و خدمت سنوات عنوانبه خدمت سابقه احتساب
 مطالعه قابل اجتماعي تأمين قانون مشموالن و كشوري بازنشستگي صندوق پردازانبيمه مسلح،

 خدمت سابقه احتساب كيفيت تحليلي، توصيفي روش از استفاده با پژوهش این در است كه
اداري و قوانين  عدالت دیوان عمومي هيأت آراي لتحلي و نقد با پردازيبيمه سوابق در وظيفه

 .است شده و مقررات مربوط، بررسي
 بازنشستگي. وظيفه، كسورات ، خدمتسخت و زیان آور ،دیوان عدالت اداري سابقه، احتساب کلیدی: واژگان

                                                                                                                                                       
 Email: Saleh.mowla@gmail.com                                                                       
 Email: Heidarnejad@isu.ac.ir                                                                         نویسنده مسئول   

 پژوهشي -نوع مقاله: علمي
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 مقدمه 
 مانند ليالملبين اسناد در بشري، بنيادین و اساسي حقوق از یکي منزلهبه اجتماعي تأمين بر حق

. است شده شناسایي بشر حقوق دوم نسل عنوانبه 1991 مصوب بشر حقوق جهاني اعالميه
 بازنشستگي و اجتماعي تأمين از برخورداري نيز ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون 29 اصل

 و عمومي درآمدهاي از قوانين، طبق است مکلف دولت كه است كرده اعالم همگاني حق را
 در و كند تأمين كشور افراد تمامي براي را اجتماعي تأمين مردم، مشاركت از لحاص درآمدهاي

 سال در اجتماعي تأمين و رفاه جامع نظام ساختار اجتماعي،قانون هايبيمه گسترش جهت
 .است رسيده تصویب به1111

 آراي در نيز اداري عدالت دیوان اجتماعي، تأمين بر حق بودن همگاني تضمين راستاي در
 بودن حمایتي به استناد با عمومي، هيأت 1/3/1111 مورخ 911 شماره رأي جمله از لفمخت
 از برخورداري در شهروندان بر استحقاق اساسي، قانون 29 اصل در مذكور اجتماعيِ تأمين حق

 در به مبتال و كاربردي مباحث جمله از. است كرده تأكيد بازنشستگي و اجتماعي تأمين
 سابقه عنوانبه وظيفه خدمت ایام احتساب كيف و كمّ بازنشستگي و اجتماعي تأمين خصوص

 .است مطالعه قابل اداري عدالت دیوان قضایي رویه در كه است پردازيبيمه و خدمت
 عمومي، وظيفه خدمت قانون مشموالن تمامي عمومي، وظيفه خدمت قانون بينيپيش زمان از

 ماده مطابق قانوني الزام این كه هستند تضرور خدمت دوره ماهه 29 مدت گذراندن به مکلف
 و استقالل از دفاع كه است باور این بر مبتني 1131 مصوب عمومي وظيفه خدمت قانون 1

 ملي و دیني وظيفه مردم، ناموس و مال جان، و ایران اسالمي جمهوري نظام و ارضي تماميت
 ایران، اسالمي جمهوري تدول ذكور اتباع همه وظيفه، این اجراي در و است ایراني فرد هر

 مشمول فرد هيچ و هستند قانون این مقررات برابر عمومي وظيفه خدمت انجام به مکلف
 .كرد معاف خدمت از تواننمي قانون، در مصرحه موارد در جز را عمومي وظيفه خدمت

 خدمت ،1119 سال مصوب اجباري نظام خدمت قانون مطابق بار اولين براي ایران، تاریخ در
 نيروي تأمين منظوربه قانون این تصویب. شد گذاريپایه ایراني ذكور اتباع كليه براي بازيسر

 و حاكميت استقالل، عليه تهدیدات با مقابله در ملي وفاداري حس ایجاد و الزم انساني
 شوراي پنجم مجلس(. 111: 1191 پاتيار، و جلودار حليمي) گرفت انجام كشور ارضي تماميت

 شهر سکنه از اعم ایران ذكور اتباع تمامي كه كرد تصویب بنيچه لغو ضمن 1119 سال در ملي
 سال دو مدت به سالگي 21 اول از ایران از خارج در متوقفين و ایالت و قراء و قصبات و

 (.121: 1111: فربد) گيرندمي قرار ارتش در نظامي تعليمات تحت
براساس  و یافت ادامه قانون موجب به عمومي وظيفه خدمت اسالمي، انقالب پيروزي از پس
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 در ایراني ذكور فرد ، هر1191و اصالحي  1131 مصوب عمومي وظيفه خدمت قانون 2ماده 
 عمومي وظيفه خدمت مقررات مشمول رسد،مي تمام سالگي هجده به ماه آن طي كه ماهي
 خشب در افراد وظيفه، خدمت مدت شدن سپري از پس اینکه به توجه با. گيردمي قرار

 امکان وظيفه، خدمت در خصوص مهم مسائل از شوند،مي كار به مشغول دولتي یا خصوصي
 بدان كمتر كه است پردازيبيمه و خدمت سنوات جزو سربازي دوساله خدمت محاسبه نحوه و

 مشموالن و دولت كاركنان استخدامي دعاوي به رسيدگي اینکه به عنایت با. است شده پرداخته
 اداري عدالت دیوان دادرسي آیين و تشکيالت قانون 11 ماده موجب به تماعياج تأمين قانون

 دیوان در مطروحه دعاوي كثرت دارد، قرار اداري عدالت دیوان صالحيت در 1192 مصوب
 به پردازي،بيمه سوابق در وظيفه خدمت سابقه احتساب موضوع در خصوص اداري عدالت
 منظوررو بهاست، ازاین شده منجر اداري دالتع دیوان عمومي هيأت در متعدد آراي صدور
 رویه مطالعه پردازي،بيمه و خدمت سنوات در وظيفه خدمت ایام محاسبه كيفيت مطالعه
 ایام سابقه احتساب نحوه حاضر، پژوهش در. است ضروري اداري عدالت دیوان قضایي
 .ستا شده مطالعه حاكم، استخدامي مقررات و قوانين تفکيک به وظيفه خدمت

 یعموم فهیامکان احتساب سابقه خدمت وظ ینیبشیپ سابقه .1
 سال در اجباري نظام خدمت قانون عنوان با كه عمومي وظيفه خدمت به مربوط قانون اولين در

 عمومي وظيفه خدمت سابقه احتساب امکان به اياشاره گونههيچ رسيد، تصویب به 1119
 محاسبه امکان به 1111 مصوب عمومي وظيفه نظام خدمت قانون بار اولين براي و بود نشده
 .داشت اشاره وظيفه خدمت سابقه
 خدمتگزاران و رسمي خدمتگزاران كه را مدتي»: داشتمي مقرر مذكور قانون 5 ماده 2 تبصره

 مدت جزو بنمایند بعداً یا و اندنموده پرچم زیر خدمت انجام قانون این اجراي تاریخ از قبل جزء
 دوره از پس را هاآن اندمکلف مربوطه ادارات و هاوزارتخانه و شده محسوب هاآن خدمت
 عمومي وظيفه نظام خدمت قانون 39 ماده 9 تبصره. «بپذیرند خود خدمت به پرچم زیر خدمت

 این اجراي حين در و اندداده انجام را خود پرچم زیر خدمت كه مشموالني خصوص در نيز
 از قبل خواه هاآن پرچم زیر خدمت مدت» داشت:مي اراشع هستند، دولت خدمت مشغول قانون
( تقاعد) بازنشستگي كسور پرداخت صورت در باشد آن از بعد یا و بوده دولت خدمت قبول

 . «شودمي محسوب آنان رسمي خدمت مدت جزء هستند دارا كه ايپایه بمأخذ
 در 1122 مصوب فهوظي نظام قانون اصالح قانون 35 ماده 9 تبصره تفسير در خصوص قانون
 شروع از قبل كه كارمنداني پرچم زیر خدمت مدت»: كرد بيان مذكور تبصره از ابهام رفع مقام

 وظيفه نظام قانون 5 ماده 2 تبصره مفاد طبق. اندبوده دولت خدمت در پرچم زیر خدمت انجام
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 امر این براي و هست و بوده محسوب رسمي خدمت جزو 1111 خرداد 29 مصوب عمومي
 كسور پرداخت. شود استرداد باید دریافت فرض بر و نداشته ضرورتي تقاعد كسور رداختپ

 خدمت كه بود خواهد كساني عهده بر به اقساط یا یکجا پرچم زیر خدمت مدت بابت تقاعد
 قانون مطابق اساس این بر. «اندداده انجام دولت بخدمت ورود از پيش را خود پرچم زیر

 به فراخواندن از قبل كه كارمنداني وظيفه خدمت سابقه 1111 مصوب عمومي وظيفه خدمت
 بازنشستگي كسور پرداخت بدون اند،بوده دولت كارمند هم آن گذراندن و عمومي خدمت

 وظيفه خدمت كه كارمنداني و شدمي محسوب آنان رسمي خدمت جزء وظيفه خدمت مدت
 وظيفه خدمت سابقه منظور احتساببه اند،داده انجام دولتي خدمت به ورود از قبل را خود
 .بپردازند اقساط یا نقد صورتبه را وظيفه خدمت مدت بازنشستگي كسور بایستمي
 در جدید عمومي وظيفه خدمت قانون ،1111 مصوب عمومي وظيفه نظام خدمت قانون از پس
 به ايهاشار گونههيچ قانون این در كه كرد نسخ را سابق قانون و رسيد تصویب به 1151 سال
 29/11/1131 در اسالمي انقالب پيروزي از پس. است نشده خدمتي سنوات محاسبه نحوه
 امکان موضوع به نيز قانون این در كه رسيد تصویب به جدید عمومي وظيفه خدمت قانون

 درمان بيمه حوزه مسائل به مواد از برخي تنها و نشده پرداخته سربازي خدمت سابقه احتساب
 .است یافته اختصاص وظيفه مشموالن

 و خدمت سنوات عنوانبه فهیوظ خدمت سابقه احتساب یهاتیوضع .2
 یپردازمهیب

 سایر در وظيفه خدمت سابقه احتساب عمومي، وظيفه نظام حوزه با مرتبط قوانين از نظر قطع
 قرار اشاره مورد نيز اجتماعي تأمين قوانين و استخدامي عام قوانين خصوصبه مقررات، و قوانين
 قانون 125 ماده از: اندعبارت تصویب تاریخ ترتيببه قوانين این ترینمهم كه است گرفته

 قانون 19 ماده111159 مصوب اجتماعي تأمين قانون 95 ماده ،1195مصوب  كشوري استخدام
 اصالح قانون ،1113 كشوري خدمات مدیریت قانون 115 ماده ،1151 اصالحي كشوري استخدام

 قانون ریهاستفسا قانون و 111111 مصوب آن به تبصره یک الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره
 احتساب به مربوط قوانين ارتباط و نسبت .1115 مصوب كار قانون 19 ماده تبصره قانون اصالح
 هستند، نيز مرتبط هايبخشنامه و اجرایي هاينامهآیين داراي بعضاً كه وظيفه، نظام خدمت سابقه

تگاه حاكم بر صندوق بازنشستگي متبوع و دس تفکيک به كه است بررسي و تحليل نيازمند
 .است بنديتقسيم قابل استخدامي مستخدم

 مسلح نیروهای کارکنان وظیفه خدمت سابقه احتساب .2-1
 است؛ تقسيم و تفکيک قابل دسته دو به مسلح، نيروهاي كاركنان وظيفه خدمت سابقه احتساب

http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=86156&isLaw=1&type=all&searchText=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+14+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%83%D8%A7%D8%B1&synonyms=
http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=86156&isLaw=1&type=all&searchText=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+14+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%83%D8%A7%D8%B1&synonyms=
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 انددرآمده مسلح نيروهاي استخدام به وظيفه خدمت انجام بدون كه هستند كاركناني اول دسته
 ماده 1 تبصره ،1133 مصوب ایران اسالمي جمهوري ارتش قانون 11 ماده 1 تبصره مطابق كه
 21 ماده 1 تبصره و 1111 مصوب اسالمي انقالب پاسداران سپاه استخدامي مقررات قانون 21

 خدمت دوره گذراندن ،1112 مصوب ایران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي استخدامي قانون
 و شودمي تلقي ضرورت دوره خدمت انجام منزلهبه مسلح يروهاين كاركنان پيماني

 قانون برابر شوند، بركنار یا مستعفي خدمت از علت هر به تعهد خاتمه از قبل كهدرصورتي
 خدمت قانون 15 و 19 ،11 مواد اینکه ضمن. شد خواهد رفتار آنان با عمومي وظيفه خدمت
 رسمي خدمت محاسبه نحوه و جزئيات به نيز 1191 اصالحي 1131 مصوب عمومي وظيفه

 روازاین. دارد اشاره مسلح نيروهاي كارمندان و ثابت كاركنان نظامي، هايدانشگاه محصالن
 بانتفاء سالبه كاركنان از دسته این خصوص در وظيفه خدمت سابقه احتساب موضوع طرح

 . است موضوع
 دوره مسلح، نيروهاي در استخدام و خدمت به ورود از قبل كه هستند كاركناني دوم، دسته

 مسلح نيروهاي از یکي استخدام به سپس و اندگذرانده را خود عمومي وظيفه خدمت
 كاركنان از دسته این وضعيت شرح و مطالعه منظوربه كه اند،درآمده ایران اسالمي جمهوري
 .است ضروري زیر مقدمات بيان مسلح نيروهاي

 وظیفه کارکنان بیمه حق پرداخت و استخدامی وضعیت .2-1-1
 عنوانبه كنند،مي طي را خود عمومي وظيفه خدمت ایام كه دوراني در وظيفه تمامي سربازان

 نيز وظيفه خدمت ایام بيمه حق بودن، نظامي به توجه با و شوندمي شناخته نظامي كاركنان
 در. شوديم واریز مسلح نيروهاي اجتماعي تأمين صندوق به خدمت محل سوي از متعاقباً
 هستند كساني ارتش كاركنان ایران اسالمي جمهوري ارتش قانون 21 ماده مطابق زمينه همين

 خدمت به عمومي وظيفه خدمت قانون یا و قانون این در مندرج مقررات و شرایط برابر كه
 تشکيل وظيفه كاركنان را ارتش كاركنان از یکي ماده، همين «ب» بند طبق كه شوندمي پذیرفته

 خدمت قانون مطابق كه هستند كساني وظيفه كاركنان ارتش، قانون 23 ماده مطابق و دهنديم
 «ب» بند. هستند خدمت مشغول ذخيره یا احتياط ضرورت، هايدوره از یکي در عمومي وظيفه

 نيروي استخدام قانون 9 ماده «ج» بند و انقالب پاسداران سپاه استخدامي مقررات قانون 3 ماده
 در شوند،مي گرفته كاربه عمومي وظيفه خدمت قانون طبق كه وظيفه را سربازان هم انتظامي

اداره حقوقي قوه قضائيه نيز با توجه به مستندات  .است دانسته مسلح نيروهاي كاركنان عداد
سربازان وظيفه را جزء كاركنان 11/1/1195مورخ  1/95/1921طي نظریه شماره  قانوني مذكور

 داد كرده است.نيروهاي مسلح قلم
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 نيروهاي كاركنان از وظيفه خدمت دوران در وظيفه سربازان دهدمي نشان كه دیگري دليل
 كه است 1112مصوب  مسلح نيروهاي جرائم مجازات قانون 1 ماده شوند،مي تلقي مسلح
 افراد تمامي انتظامي و نظامي خاص وظایف به مربوط جرائم به نظامي هايدادگاه آن مطابق

 قانون 1 ماده «و» بند برابر و كنندمي رسيدگي شوندمي خوانده «نظامي» قانون این در كه زیر
 یک عنوانبه آن پایان تا خدمت شروع تاریخ از وظيفه، كاركنان كليه مرتبط جرائم مذكور،
 اجرایي نامهآیين 15 ماده براساس همچنين. دارد قرار نظامي دادگاه صالحيت در نظامي نيروي
 كه تاریخي از وظيفه مشموالن وزیران، هيأت 1191 مصوب عمومي وظيفه متخد قانون
 كاركنان عنوانبه شوند،مي پذیرش آموزش مراكز به اعزام براي عمومي وظيفه واحدهاي توسط
 دوره در سربازان قانوني، مستندات مطابق بنابراین،. شوندمي محسوب شدهتعيين یگان وظيفه

 و شوندمي محسوب خدمت محل یگان نظامي كاركنان و كاركنان جزء وظيفه خدمت
 مطابق كه شود، واریز مربوطه صندوق به سربازي خدمت ایام بيمه حق بایستمي القاعدهعلي
 مرجع ،1191 اصالحي 1111 مصوب مسلح، نيروهاي اجتماعي تأمين سازمان اساسنامه 1 ماده
 . است مسلح نيروهاي اجتماعي ينتأم سازمان مسلح، نيروهاي كاركنان تمامي پردازيبيمه

 مسلح نيروهاي كاركنان سایر مانند نيز وظيفه كاركنان خدمت ایام بيمه حق بایستمي اینکه با
 به 1191 الحاقي 11 ماده مطابق اما شود، پرداخت مسلح نيروهاي اجتماعي تأمين صندوق به

 بيمه پوشش تحت صرفاً اهآن تکفل تحت عائله و وظيفه كاركنان عمومي، وظيفه خدمت قانون
 حق 1191 الحاقي 99 ماده 9 تبصره براساس و دارند قرار مسلح نيروهاي درماني خدمات

 در وظيفه كاركنان اینکه رو باازاین شود،نمي كسر وظيفه كاركنان ماهانه حقوق از بازنشستگي
 مسلح اينيروه درمان بيمه خدمات از صرفاً دارند، قرار مسلح نيروهاي مستخدمان عداد

 بيمه حق گونههيچ آنان، حقوق از بازنشستگي كسورات كسر عدم به توجه با و كنندمي استفاده
شود نمي واریز مسلح نيروهاي اجتماعي تأمين صندوق به وظيفه كاركنان مورد در بازنشستگي

كار  نامه اجرایي تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح كه طي گردشآیين 1ماده  25و مطابق بند 
به تأیيد فرماندهي معظم كل قوا رسيده است، حق بيمه  21/19/1191مورخ  15312شماره 

خدمات درماني صرفاً ناظر بر بيمه درمان پایه است و ارتباطي با كسور بيمه بازنشستگي سهم 
 مستخدم ندارد.

 مسلح نیروهای کارکنان وظیفه خدمت ایام سابقه احتساب نحوه .2-1-2
 سربازي، خدمت دوران در وظيفه سربازان پردازيبيمه و دمتيخ وضعيت شدن مشخص با

 كه مسلح نيروهاي كاركنان از دسته آن وظيفه خدمت ایام سابقه احتساب نحوه است ضروري
 .گيرد قرار بررسي مورد اندرسانيده پایان به و داده انجام را خود وظيفه خدمت استخدام، از قبل
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 بازنشستگي كسورات گونههيچ سربازي، خدمت دوساله وراند در وظيفه كاركنان براي اینکه با
 از دسته این اینکه به عنایت با اما است، نشده واریز مسلح نيروهاي اجتماعي تأمين صندوق به

 در و اندگذرانده را خود سربازي دوران مسلح نيروهاي در استخدام از قبل مسلح، كاركنان
 استخدام از پس اند،شده تلقي مسلح نيروهاي ركنانكا از یکي قانوني صورتبه سربازي دوران

 انتقال و نقل هرگونه به نياز بدون مسلح، نيروهاي رسمي یا پيماني كاركنان عنوانبه افراد این
 و مسلح نيروهاي در خدمت سابقه عنوانبه عيناً سربازي خدمت ایام سابقه پرداختي، بيمه حق

 كه شرحبدین. شودمي لحاظ مسلح نيروهاي ماعياجت تأمين صندوق به پردازيبيمه سابقه
 كادر كاركنان پيماني و وظيفه خدمت سابقه ایران اسالمي جمهوري ارتش قانون 13 ماده مطابق
 در نيز مذكور قانون 199 ماده. شودمي احتساب بازنشستگي سنوات و حقوقي پایه نظر از ثابت

 مدت كه است كرده تصریح اند،دهدا انجام را عمومي وظيفه خدمت كه كاركناني خصوص
 بند. شد خواهد منظور بازنشستگي سنوات احتساب و حقوقي پایه نظر از آنان وظيفه خدمت

 سنوات جمله از نيز، اسالمي انقالب پاسداران سپاه استخدامي مقررات قانون 21 ماده «د»
 خدمت مدت را يبازنشستگ زمان محاسبه و سنوات محاسبه، منظوربه سپاه، كاركنان خدمتي
 . اندگذرانده را وظيفه خدمت دوران استخدام، از قبل كه است، كرده ذكر پرسنلي عمومي وظيفه

 كه را كاركناني خدمتي سوابق ،215 ماده مطابق انتظامي، نيروي استخدام قانون در همچنين
 اسالمي انقالب نهادهاي یا دولت وابسته یا دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه در خدمت سابقه
 11 ماده برابر كه است، كرده اعالم انتظامي نيروي در خدمتي سوابق به انتقال قابل باشند، داشته

 قانون 215 ماده تبصره موضوع انتظامي، نيروي كاركنان خدمت احتساب نحوه دستورالعمل
 خدمت مدت وزیران، هيأت 1119 مصوب ایران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي استخدامي

 هايآموزش طي از پس كارمند، یا انتظامي صورتبه كه كاركناني) پایور كاركنان عمومي وظيفه
 به كار انتظامي نيروي استخدامي قانون در شدهبينيپيش هايرتبه یا درجات از یکي در الزم

 .شد خواهد محسوب آنان بازنشستگي در مؤثر خدمتي سنوات جزو صرفاً( شوندمي گرفته
نامه اجرایي آیين 1ماده  23طابق مستندات قانوني ذكرشده، هرچند براساس بند بنا به مراتب، م

فرماندهي معظم كل قوا احتساب سابقه خدمت  1191تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مصوب 
بيني شده است، ليکن در خصوص آن وظيفه در بازنشستگي با پرداخت كسور قانوني پيش

قبل از استخدام در نيروهاي مسلح، دوران خدمت وظيفه دسته از كاركنان نيروهاي مسلح، كه 
اند، با توجه به اینکه كاركنان وظيفه نيز در عداد كاركنان نيروهاي مسلح قرار خود را گذرانده

شود، پس عنوان یکي از انواع رابطه استخدامي در نيروهاي مسلح تلقي ميدارند و سربازي به
شان، بدون نياز به پرداخت حق بيمه و خدمت وظيفهاز استخدام در نيروهاي مسلح، سابقه 
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شود. در واقع پردازي آنان محسوب ميمنزله سوابق خدمت و بيمهكسورات بازنشستگي به
عنوان سابقه دولتي اند كه مدت خدمت سربازي را بهنيروهاي مسلح در رویه عملي پذیرفته

اند، بدون پرداخت حق بيمه ایام داده براي كاركناني كه قبل از استخدام خدمت وظيفه را انجام
 خدمت وظيفه محاسبه كنند.

 دولت کارکنان وظیفه خدمت سابقه احتساب .2-2
 به استخدامي، قوانين در بار نخستين براي 1195 مصوب كشوري استخدام قانون 125 ماده

 كهدرصورتي آن، با مطابق و پرداخت دولت كاركنان وظيفه خدمت سابقه احتساب موضوع
 سابقه جزو پرچم زیر خدمت مدت شد،مي احضار پرچم زیر خدمت به رسمي مستخدم
 به اصالحي، كشوري استخدام قانون 19 ماده ذیل برابر همچنين. شدمي محاسبه او خدمت
 و مواد الحاق و كشوري استخدام قانون مواد از بعضي حذف و اصالح قانون موجب
 سابقه جزو زنان اجتماعي خدمات و پرچم زیر خدمت مدت ،1151 مصوب آن به هایيتبصره

 طبق كه مستخدماني تمامي شامل ماده این حکم شوند ومي محسوب مستخدم دولتي خدمت
 .بود خواهد نيز اندشده پذیرفته رسمي استخدام به قانون این مقررات

 ماده مطابق هرچند دولت، كاركنان وظيفه خدمت سال دو سابقه احتساب نحوه خصوص در
 دولتي خدمت عنوانبه دولتي وقت تمام خدمت 1151 الحاقي كشوري استخدام قانون 151

 از منظور» كشوري، خدمات مدیریت قانون 115 ماده مفاد برابر لکن شد،مي منظور و محسوب
 كه باشدمي كارمندان خدمت سوابق از مدت آن بازنشستگي، براي قانون این در خدمت سابقه

 یا نموده پرداخت را مربوط كسور و شده انجام وقت تمام ورتصبه اشتغال حالت در
 به منوط وظيفه، خدمت ایام جمله از دولتي، خدمت سابقه هرگونه احتساب رو، ازاین«نمایدمي

 و بيمه كسورات اینکه به عنایت با شد، بيان كهگونههمان و است مربوط كسور پرداخت
 اجتماعي تأمين صندوق جمله از صندوقي، هيچ به سربازان وظيفه خدمت ایام بازنشستگي

 شخص توسط مربوط كسورات است ضروري بنابراین است، نشده واریز مسلح نيروهاي
 سابقه احتساب هزینه رو پرداختازاین. شود پرداخت متبوع، بازنشستگي صندوق به متقاضي
 صندوقي هيچ به بازنشستگي كسورات دوره این براي كه است  به این دليل سربازي خدمت

 .است نشده واریز
 عدم شود،مي تلقي مسلح نيروهاي با استخدامي رابطه انواع از وظيفه كاركنان اینکه به توجه با

 است ذكر شایان اما رسد،مي نظربه انتقاد محل وظيفه خدمت ایام بازنشستگي كسور پرداخت
 اجتماعي تأمين وقصند به وظيفه سربازان بازنشستگي كسورات واریز صورت در حتي كه

 مصوب بازنشستگي یا بيمه حق انتقال و نقل قانون مفاد طبق دولت كارمندان مسلح، نيروهاي
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 پرداخت به مکلف بيمه حق سوابق انتقال منظوربه آن، با مرتبط هاينامهآیين و 1135
 صندوق به مسلح نيروهاي اجتماعي تأمين صندوق از بيمه حق انتقال و نقل التفاوتمابه

 .بودندمي كشوري بازنشستگي
 تأمين صندوق و كشوري بازنشستگي صندوق بر حاكم مقررات و قواعد تفاوت به عنایت با 

 به وظيفه خدمت سابقه سال دو انتقال و نقل هزینه پرداخت و التفاوتمابه محاسبه نحوه اجتماعي
 .است متفاوت باشد، اجتماعي تأمين صندوق یا بازنشستگي صندوق كارمند، صندوق اینکه نسبت
 هايدستگاه پيماني كارمندان تمامي كشوري خدمات مدیریت قانون 111 ماده از مستفاد
 فوت، ازكارافتادگي، مانند بازنشستگي، اجتماعي تأمين مزایاي از برخورداري لحاظ از اجرایي

 و عمدهرازاین هستند، اجتماعي، تأمين قانون مشمول قانون این رعایت با درمان بيکاري و
 95 ماده «ب» بند موضوع پيماني كارمندان را اجتماعي تأمين صندوق به پردازبيمه كارمندان

 بر اجتماعي تأمين قانون شمول به توجه با كه دهندمي تشکيل كشوري خدمات مدیریت قانون
 مشموالن سایر مانند هاآن وظيفه خدمت سوابق انتقال و محاسبه نحوه كارمندان از دسته این

 .است شده مطالعه پژوهش این سوم بخش در كه است اجتماعي تأمين قانون
 است. شده ایجاد كشوري استخدام قانون 11 ماده موجب به كشوري، بازنشستگي صندوق

 ماده براساس(. 192: 1191 پرتو، و نعيمي) هستند دولت اغلب كارمندان صندوق این مشموالن
 پردازانبيمه عمده مرتبط، قوانين سایر و 1159 وبمص كشوري بازنشستگي سازمان اساسنامه 1

 رسمي مستخدمان كشوري، خدمات مدیریت قانون مشمول رسمي مستخدمان را صندوق این
 قضات عالي، آموزش مؤسسات و هادانشگاه علمي هيأت اعضاي استخدامي نامهآیين مشمول

( سياسي كادر) رسمي مستخدمان قضات، استخدامي مقررات مشمول دادگستري و قضائيه قوه
 ثابت مستخدمان خارجه، امور وزارت استخدامي مقررات مشمول خارجه امور وزارت

 اجرایي هايدستگاه پيماني مستخدمان تهران، شهرداري استثناي به كشور سراسر هايشهرداري
 مواد مطابق كشوري، بازنشستگي صندوق وظيفه و بازنشستگي مقررات از استفاده متقاضي)

 وزارت بازخریدي مستخدمان) فرمایانخویش ،(كشوري خدمات مدیریت قانون 112 و 111
 .دهندمي تشکيل( توسعه چهارم برنامه قانون 191 ماده و وترابري راه

 دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه 1119 اصالحي كشوري استخدام قانون 11 ماده براساس
 و مستمر مزایاي و حقوق تطبيق وتتفا و حقوق جمع از درصد ونيمهشت ماه هر اندمکلف

 و تضمين العادهفوق استثناي به را آزمایشي مستخدمان و رسمي مستخدمان هايالعادهفوق
 پرداخت هماهنگ نظام قانون 5 ماده موضوع كارانه و روزانه و صندوق كسر و كاراضافه

 بپردازند تگيبازنشس صندوق به مستخدمان سهم بابت و كنند كم 1111 مصوب دولت كاركنان
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 نامهتصویب و 1119 مصوب مقررات از ايپاره اصالح قانون12 ماده مطابق درصد 5/1 این كه
 افزایش مستخدم سهم عنوانبه درصد 9 به 11/12/1119 مورخ هـ 21151 ت/55111 شماره

 به بازنشستگي كسورات كشوري، بازنشستگي صندوق رو براي مشتركانازاین. است كرده پيدا
 13 ماده تبصره ذیل در مذكور مستمر هايالعادهفوق و ثابت حقوق جمع از درصد 9 ميزان
 .شودمي كسر كشوري خدمات مدیریت قانون
 قانون 15 ماده 2 تبصره ذیل از مستفاد دولتي، خدمت در وظيفه خدمت سابقه احتساب براي

 العادهفوق و طبيقت تفاوت و رسمي پایه و گروه حقوق اولين ،1131 اصالحي كشوري استخدام
 كه است بازنشستگي كسور پرداخت مالک گيرد،مي تعلق آنان به رسمي خدمت بدو در كه شغل

 جهت و محاسبه مستخدم سهم بيمه حق درصد 9 مأخذ به وظيفه خدمت سابقه ماه هر ازاي به
 .شودمي پرداخت كشوري بازنشستگي صندوق به دولتي سابقه احتساب

 تأمین قانون مشموالن سایر و کارگران وظیفه دمتخ سابقه احتساب .2-3
 اجتماعی

 اجتماعي تأمين قانون 1 ماده موجب به و اجتماعي هايبيمه گسترش و تعميم و اجرا منظوربه
 و مشموالن كه شد ایجاد اجتماعي تأمين صندوق عبارتيبه و سازمان 1159 مصوب

 .دارند قرار اعياجتم تأمين قانون شمول تحت صندوق این پردازانبيمه
 15 مواد كه كارگران، اجتماعي بيمه براي است قانوني نخست، وهله در اجتماعي تأمين قانون

 كه داندمي شخصي را شدهبيمه قانون این در گذارقانون. است مطلب این مؤید قانون، 11تا 
 و عراقي) تاس داده قرار كارفرما عهده بر را هاحمایت برخي ارائه حتي و كارفرماست داراي

 قانون این مشمول شدگانبيمه به جدید هايدسته زمان، مرور به اما(. 915: 1113 همکاران،
 شدگانبيمه. گرفتند قرار شدگانبيمه جزو نيز اختياري هاينظام مشموالن حتي و شد اضافه

 شدگانبيمه و اجباري شدگانبيمه گروه دو به كلي بنديدسته در اجتماعي تأمين سازمان
 (.121: 1191 نعيمي، و پرتو) شوندمي تقسيم اختياري،

 كار قانون مشمول هايكارگاه كارفرمایان 29/11/1139 مصوب كار قانون 191 ماده مطابق
 پردازانبيمه عمده را بيمه كنند. خود واحد كارگران اجتماعي تأمين قانون براساس اندمکلف

 بيان كهگونههمان اما دهند،مي تشکيل كار نقانو مشموالن را اجتماعي تأمين قانون صندوق
 از پس كشوري، خدمات مدیریت قانون 111 ماده ذیل مطابق اگر نيز پيماني كارمندان شد،

 اجتماعي تأمين صندوق از اي،بيمه صندوق تغيير به نسبت رسمي به پيماني از وضعيت تبدیل
 و اجتماعي تأمين صندوق ردازپبيمه كماكان نکنند، اقدام كشوري بازنشستگي صندوق به
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 سابقه احتساب نحوه است رو ضروريازاین. بود خواهند اجتماعي تأمين خاص قانون مشمول
 توجه با كه شود بررسي مجزا صورتبه اجتماعي تأمين قانون مشموالن تمامي سربازي خدمت

 نحوه ي،اجتماع تأمين قانون مشموالن بر حاكم مقررات و قوانين تحول و تغيير سير به
 :است مطالعه قابل زیر تفکيک به مذكور قانون مشموالن سابقه احتساب

 از معافیت با پردازیبیمه سوابق در وظیفه خدمت مدت احتساب .2-3-1
 متعلقه بیمه حق پرداخت

پس از پایان  قانون، این نمشموال وظيفه خدمت مدت ،ياجتماع نيتأم قانون 95 ماده مطابق
ها بيمه آندر مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق خدمت و اشتغال مجدد 

 نيقانون تأم 95در ماده « قانون نیمؤسسات مشمول ا»منظور خواهد شد. استفاده از عبارت 
 ياجبار مهيب نظام قالب در ستیبايشخص م يپردازمهينکته است كه ب نیا دیمؤ زين ياجتماع

از  يمندبهره منظوربهكه  شوديبرداشت م زين« مجدد اشتغال»صورت گرفته باشد و از عبارت 
 فه،ي، قبل و بعد از انجام خدمت وظشدهمهيب است الزم ،ياجتماع نيقانون تأم 95ماده 

ها و مجدداً در كارگاه يباشد و پس از خدمت سرباز ياجتماع نيسازمان تأم پردازمهيب
 جزء مطابق نيهمچنداشته باشد. اشتغال به خدمت  ياجتماع نيمؤسسات مشمول قانون تأم

 ،ياجتماع نيتأم سازمان 3/9/1195 مورخ درآمد و يفن مشترک 15 شماره بخشنامه 9 بند «ب»
فراهم  پردازانمهيدر خصوص ب فهيقبل و بعد از انجام خدمت وظ يپردازمهيچنانچه شرط ب

 ،نباشند ایباشند  ردازپمهيتقاضا، ب خیدر تار نکهینظر از اصرف انيصورت متقاض نیدر ا ،باشد
معاف  يدوره سرباز مهيبوده و از پرداخت حق ب ياجتماع نيقانون تأم 95مشمول ماده 

 خواهند بود.
سابقه  ،ذكرشده طیشرا حصول صورت در ،ياجتماع نيتأم قانون 95 ماده مفاد طبق نیبنابرا

 بیبا تصو. شودميعنوان سابقه محاسبه به مهيبدون لزوم پرداخت حق ب فهيخدمت وظ
 قانون نیا ،1111مصوب  ره به آنو الحاق یک تبص كار قانون 19 ماده اصالح تبصره قانون
 آنان داوطلبانه شركت یا كار قانون مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول: »است داشته مقرر

 اجتماعي تأمين سازمان نزد آنان خدمتي سوابق جزو اشتغال حين یا و اشتغال از قبل جبهه در
 بيمه حق ميانگين دریافت حلم از قانون . اعتبار مورد نياز براي اجراي اینگرددمي محسوب

 نظام خدمت سابقه احتساب منظوررو بهازاین ،«گرددمي تأمين شدهمهيب فرد آخر سال دو
دو سال خدمت  مهيحق ب ستیباياحتساب سابقه، م يمتقاض كار، قانون نمشموال فهيوظ

 .بپردازد ياجتماع نيتأم بهرا  يسرباز
 خیقانون كار در تار 19ح قانون تبصره ماده قانون اصال هیاستفسار قانون 1115سال  در

http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=86156&isLaw=1&type=all&searchText=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+14+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%83%D8%A7%D8%B1&synonyms=
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 كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون در گذارقانون منظور آن،و مطابق  شد بیتصو 21/1/15
 قانون نمشموالتمامي  بر مذكور قانون شمول ،11/1/1111 مصوب آن به تبصره یک الحاق و

. شد ذكر ،پردازنديم را خود بيمه حق عياجتما تأمين سازمان به نحو هر به كه اجتماعي تأمين
 انجام 22/19/1115 خیمذكور كه در تار هیاستفسار يروزنامه رسم يآگه خیبا توجه به تار

انتشار  خیاز تار زرو 15را بعد از  نيكه قوان ،يقانون مدن 9به ماده  تیعناه است و با گرفت
قانون  نمشموال فهيوظقه خدمت احتساب ساب 1/1/1115 خیتار از ،دانسته است ااالجرالزم
 .رديگيصورت م فهيمتعلقه به دوران خدمت وظ مهيصرفاً با پرداخت حق ب ،ياجتماع نيتأم

سابقه  احتساب آن، هیاستفسار و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون موجب به نیبنابرا
صالح تبصره ماده ا قانون مقررات مطابق ،ياجتماع نيتأم قانون نمشموال فهيوظ نظام خدمت

 ماده تبصره اصالح قانون نکهیا به نظر نيهمچن. ردیپذيم صورتآن  هیقانون كار و استفسار 19
 مؤخر قانون ياجتماع نيتأم قانون 95ماده  مفاد به نسبت مربوط، هیاستفسار و كار قانون 19

 95 دهما مفاد عمالً و است عمل مالک بیمؤخرالتصو مقررات جهينت در شود،يم محسوب
 روازاین. است دهش بالاثرمذكور،  هیاالجرا شدن استفسارالزم خیتار از ياجتماع نيتأم قانون

 ياجتماع نيتأم قانون نمشموال تمامي جبهه در حضور ای فهيوظ نظام خدمت سوابق احتساب
 زا قبل آنان جبهه در حضور ای يسرباز خدمت نکهیا از اعم ،پردازنديم سازمان به مهيب حق كه

 آن به تبصره کی الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون تابع ،باشد افتهی انجام اشتغال
 1 ماده طبق و است شده منسوخ ياجتماع نيتأم قانون 95 مادهو است  مربوط هیاستفسار و
 هیاستفسار و آن بـه تبصره کی الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون ياجرا نامهنیيآ

 در و رددااجرا  تيقابل كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون واحدهماده صرفاً مذكور، قانون
 بعد مه،يب حق پرداخت سابقه عنوانبهپرچم  ریز خدمت سابقه احتساب يتقاضا طرح صورت

 اصالح قانون واحدهماده ياجرا به موظف ياجتماع نيتأم سازمان ه،یاستفسار بیتصو خیتار از
موضوع  نیست كه اامربوط  هیو استفسار آن به تبصره یک الحاق و كار قانون 19 ماده هتبصر

 قرار دیيتأ مورد يادارعدالت  وانید يعموم أتيه 11/3/1113مورخ  921دادنامه شماره  يط
 يعدالت ادار وانید يعموم أتيه 2/11/1113مورخ  1111شماره  يرأ ني. همچناست گرفته

 فهيوظ خدمت مدت ،1159 مصوب ياجتماع نيتأم قانون 95 مادهبق ط: »دارديمقرر م زين
 نيتأم قانون مشمول مؤسسات در مجدد اشتغال و خدمت انیپا ازمزبور پس  قانون نيمشمول
 ماده کی تبصره موجب به و است، دهیگرد منظورها آن مهيب حق پرداخت سابقه جزو ياجتماع

 نظام خدمت مدت مذكور، قانون 19 ماده تبصره الحاص قانون هیاستفسار قانون و كار قانون 19
 قانون نيمشمول و كار قانون مشمول نيشاغل جبهه در داوطلبانه شركت مدت نيهمچن و فهيوظ
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 جزو اشتغال نيح ای و اشتغال از قبل پردازنديم سازمان به آن مهيب حق كه ياجتماع نيتأم
 يبرا ازين مورد اعتبار و گردديم محسوب ياجتماع نيتأم سازمان نزد آنان يخدمت سوابق

 نيتأم شدهمهيب فرد آخر سال دو مهيب حق نيانگيم افتیدر محل از رالذكرياخ قانون ياجرا
 خدمت سابقه احتساب جهت متعلقه مهيب حق پرداخت لزوم بر يضمنصورت به كه «گردديم

 .دارد داللت آن هیاستفسار و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون مطابق فه،يوظ
قانون  هیواسطه استفساربه ياجتماع نيقانون تأم 95ماده  يبا توجه به نسخ ضمن نکهیا جهينت

 سابقه احتساب، 1115تبصره به آن مصوب  کیقانون كار و الحاق  19ماده  تبصرهاصالح 
 صورت يپردازانمهيب به نسبت صرفاًمتعلقه  مهياز پرداخت حق ب تيبا معاف فهيوظ خدمت

باشند و با  ياجتماع نيتأم صندوق ياجبار پردازمهيب يقبل و بعد از خدمت سرباز كه رديگيم
 كار قانون 19 ماده تبصره قانون اصالح قانون هیاستفسار قانون شدناالجرا الزم خیتوجه به تار

افراد در  نیباشد و ا رفتهیپذ صورت 1/5/15 خیتماماً قبل از تار ادشدهیمراحل  است يضرور
 نيقانون تأم 95تقاضا( مشمول ماده  خیو تار يپردازمهينظر از ب)صرف طیشرا حصولورت ص

احتساب سابقه  انيآن دسته از متقاض اما. ندهستمعاف  مهيبوده و از پرداخت حق ب ياجتماع
قانون  95از شمول ماده  ست،ين مذكور طیآنان منطبق با شرا تيكه وضع فهيخدمت نظام وظ

آنان، تابع ضوابط مقرر در قانون اصالح تبصره  فهيوظ خدمت سابقه تساباح و هستندخارج 
مصوب  هیو قانون استفسار 11/1/11تبصره به آن مصوب  کیقانون كار و الحاق  19ماده 

 .گرفت خواهد انجاممتعلقه،  مهيو با پرداخت حق ب 21/1/15

 حق اختپرد با پردازیبیمه سوابق در وظیفه خدمت مدت احتساب .2-3-2
 متعلقه بیمه

 كار قانون 19 ماده تبصره قانون اصالح قانون استفساریه قانون شدن االجراالزم تاریخ از
 بيمه حق پرداخت از معافيت شرایط كه اجتماعي، تأمين قانون تمامي مشموالن ،(1/5/1115)
 نونقا اصالح قانون مفاد مطابق بایستمي ندارند، وظيفه خدمت سابقه احتساب جهت را

 سربازي خدمت ایام به متعلقه بيمه حق پرداخت با 21/1/15 مصوب كار قانون 19 ماده تبصره
 قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون ذیل مطابق. كنند اقدام سوابق تجميع و احتساب به نسبت

 ينميانگ دریافت محل از قانون این اجراي براي نياز مورد اعتبار آن، به تبصره یک الحاق و كار
 .شودمي تأمين شدهبيمه فرد آخر سال دو بيمه حق

 مدت يبرا مهيب حقاحتساب  1119 مصوب كار قانون 19 ماده یياجرا نامهنیيآ 1 ماده مطابق
 سال دو حداقل داشتن با كار قانون مشموالن جبهه در داوطلبانه حضور ای يسرباز خدمت

 مدت × درصد 11 × متعلقه مهيب حق انزيم: بود خواهد ریز صورتبه مهيب حق پرداخت سابقه
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كه مطابق  تقاضا از قبل سال دو نیآخر ظرف مهيب حق كسر يمبنا ایمزا و حقوق نيانگيم ×

آن توسط دولت،  03/30و بوده شدهمهيآن سهم ب 03/7یياجرا نامهنیيآ 1ماده  1بصره ت
 .شوديپرداخت م

 قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون اجرایي نامهنیيآ 1ده ما 2و  1هاي رو مستفاد از تبصرهازاین
قانون تأمين اجتماعي، متقاضي  21و ماده  1119آن مصوب  به تبصره یک الحاق و كار

شده را درصد حق بيمه سهم بيمه 1بایست احتساب سابقه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي
احتساب محاسبه سابقه خدمت  از اشين درصد باقيمانده حق بيمه و بار مالي 21بپردازد و 

 در و محاسبه اجتماعي تأمينتوسط سازمان  كنندگاناستفاده تعداد برحسب سال هر در وظيفه،
خواهد شد. بنابراین در خصوص كساني كه شرایط معافيت از  منظور بعد سال بودجه الیحه

نامه آیين 1ماده پرداخت حق بيمه متعلقه جهت احتساب سابقه سربازي را ندارند، مطابق 
ضروري است اوالً حق بيمه متعلقه را برابر نحوه  1119قانون كار مصوب  19اجرایي ماده 

نامه اجرایي بپردازند؛ ثانياً قبل از ارائه درخواست احتساب سابقه، در آیين ذكرشدهمحاسبه 
ه باشند سال سابقه پرداخت حق بيمه جهت محاسبه نزد سازمان تأمين اجتماعي داشت 2حداقل 

هيأت عمومي دیوان عدالت اداري  9/5/1119مورخ  131كه این دو شرط طي دادنامه شماره 
هيأت عمومي  21/11/1113مورخ  1191تا  1191تأیيد شده است. همچنين دادنامه شماره 

 بدون استخدام از قبل پرچم زیر خدمت دیوان عدالت اداري تصریح كرده است كه احتساب
 ندارد. مجوزي مربوط مقررات و قانون حکم به بيمه حق پرداخت

 ،يبازنشستگ دوران در يخدمت سوابق در فهيوظ خدمت سابقه درخواست امکان خصوص در
شمول مقررات  ،يعدالت ادار وانید يعموم أتيه 21/9/1113مورخ  1151شماره  يرأ
ر خصوص افراد تبصره به آن د کیقانون كار و الحاق  19قانون اصالح ماده  یياجرا نامهنیيآ

اشتغال را  نيح ایشركت داوطلبانه در جبهه قبل  ای فهياحتساب مدت خدمت نظام وظ يِمتقاض
و  دنپرداز بومهيمقرر در قانون از جمله شمول قانون كار و ب طیمنوط به تحقق و اجتماع شرا

 وانید يعموم أتيه كهي. درحالاست دهكر اعالمكار آنان در زمان درخواست،  اشتغال به
قانون  نمشموال يبازنشستگ 1/1/1111مورخ  215 شماره هیوحدت رو يرأ يط يعدالت ادار

قانون كار  19ماده  ياصالح کیتبصره  در مندرج يسالب حق مکتسب قانون را ياجتماع نيتأم
قانون  19 ماده مفاد به توجه با كه است ندانسته مذكورقانون  هیاستفسار و 1111مصوب 

 ه،یوحدت رو ياالتباع بودن آرابر الزم يمبن ،يعدالت ادار وانید يدادرس نیيو آ التيتشک
 -215شماره  يرأ نکهیا ضمن دانست،االجرا الزم را 1111 سال هیوحدت رو يرأ ستیبايم
 ،يبازنشستگ رو، ازایناستصادر شده  21/9/1113 -1151 شماره دادنامه از مؤخر ،1/1/1111
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 فهيوظ خدمت سابقه احتساب نهيزم در ياجتماع نيتأم و كار نقانو نمشموال يمندبهره مانع
مورخ  1991دنامه شماره ، اخيراً هيأت عمومي دیوان عدالت اداري طي دابود نخواهد

ي دیوان عدالت دادرس نیيآقانون تشکيالت و  91، ضمن پذیرش اعمال ماده 13/11/1199
 1/1/1111-215دت رویه شماره مفاد رأي وح 21/9/1113-1151اداري نسبت به رأي شماره 

كلي، بازنشستگي  طوربهرو هيأت عمومي را موافق قوانين و مقررات تشخيص داد، ازاین
اصالحي ماده  1مشموالن قانون تأمين اجتماعي، سالب حق مکتسب قانون مذكور در تبصره 

 مبني بر احتساب سابقه مدت خدمت نظام وظيفه جزو سوابق 1111قانون كار مصوب  19
 خدمتي نخواهد بود.

 مشاغل عنوانبه جبهه در سربازی خدمت ایام سابقه احتساب .2-3-3
 آورزیان و سخت
 مصوب آن، به تبصره یک الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون 2 تبصره براساس

 اجتماعي تأمين قانون 13 ماده 2 تبصره اصالحيه مشمول كه شدگانيبيمه از دسته آن 1111
 عليه حق نبرد هايجبهه در را خود وظيفه نظام خدمت آنکه شرط به هستند، 1111 مصوب

 داشته جبهه در داوطلبانه حضور یا (29/5/1131 لغایت 11/3/1159 تاریخ )از نموده طي باطل
 ایام محاسبه اثر. شودمي محسوب آورزیان و سخت كارهاي جزء آنان خدمتي سوابق باشند،
 بند 1 جزء تفسير قانون مطابق كه است این آورزیان و سخت مشاغل مأخذ به جبهه در حضور

 جامع قانون 21 ماده و 1191 مصوب اجتماعي تأمين قانون 13 ماده 2 تبصره «ب»
 در بيمه حق پرداخت و خدمت سابقه سال هر 1191 مصوب ایثارگران به رسانيخدمات
 .شد خواهد محاسبه سال( 1/ 5) ونيمیک سابقه، سال هر ازاي به آورزیان و سخت كارهاي

 كه شدگانيبيمه»: داردمي مقرر نيز 1119 مصوب كار، قانون 19 ماده اجرایي نامهآیين 9 ماده
 ظيفهو نظام خدمت از قسمتي یا تمام آنکه شرطبه دارند اشتغال آورزیان و سخت كارهاي در

 باشند داشته جبهه در طلبانهداو ضورح یا گذرانده باطل عليه حق نبرد هايجبهه در را خود
 11 و 12 مواد اصالح قانون 13 ماده الحاقي 2 تبصره اصالح قانون براساس هاآن خدمتي سوابق
 و سخت كارهاي در اشتغال سوابق عنوانبه 1119 مصوب اجتماعي مينتأ قانون 13 ماده تبصره
 19 ماده تبصره اصالح قانون 2 رهتبص اینکه به توجه رو باازاین ،«شودمي محسوب آورزیان

 سخت مشاغل عنوانبه جبهه، در وظيفه خدمت احتساب آن، به تبصره یک الحاق و كار قانون
 تأمين قانون 13 ماده 2 تبصره اصالحيه مشمول كه شدگانيبيمه» مختص را آورزیان و

 تأمين قانون 13 ماده 2 تبصره اصالحيه مشموالن و است كرده اعالم «1111 مصوب اجتماعي
 سابقه احتساب منظوررو بهآورند، ازاینزیان و سخت مشاغل در شاغل كارگران نيز، اجتماعي
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 اشتغال آور،زیان و سخت مشاغل عنوانبه كار قانون مشموالن جبهه در وظيفه خدمت ایام
 است ضروري جبهه در وظيفه خدمت دوران اتمام از پس آور،زیان و سخت مشاغل در بعدي

 .است شده تأكيد نيز كار قانون 19 ماده اجرایي نامهآیين 9 ماده در موضوع بر این كه

 نامهآیين 9 ماده 1 بند و 1 ماده براساس آورزیان و سخت مشاغل در بعدي اشتغال تأیيد
 مورخ 919شماره  هايدادنامه و 1115 اصالحي ،1111 مصوب آورزیان و سخت مشاغل

 و سخت مشاغل تطبيق كميته توسط 11/1/19 مورخ 95 و 11/1/19 مورخ 91 ، 21/1/11
 و سخت مشاغل اجرایي نامهآیين 11 ماده 1 بند وفق و گيردمي صورت استاني آورزیان
 هيأت 11/1/19 مورخ 95 و 11/1/1119 مورخ 91 شماره آراي و 1115 مصوب آورزیان

 سخت مشاغل در اضي،متق كارگر بعدي اشتغال است، ضروري اداري عدالت دیوان عمومي
 است، گرفته قرار آورزیان و سخت مشاغل تطبيق استاني كميته تأیيد مورد كه آوريزیان و

 . شود احراز
 به استدالل و 1115 مصوب آورزیان و سخت مشاغل نامهآیين 11 ماده به استناد دیگر طرف از

 آور،زیان و سخت مشاغل نعنوابه جبهه، در سربازي خدمت ایام سابقه احتساب الزمه» اینکه
 وجاهت فاقد ،«است سربازي به اعزام از قبل آورزیان و سخت مشاغل در اشتغال سابقه داشتن
 تناوب و توالي نحوه به صرفاً آورزیان و سخت مشاغل نامهآیين 11 ماده زیرا است، قانوني
 احتساب الزمه ینکها بيان مقام در اساساً و دارد اشاره آورزیان و سخت مشاغل در اشتغال
 در اشتغال سابقه داشتن آور،زیان و سخت مشاغل عنوانبه جبهه، در سربازي خدمت ایام سابقه

 اشتغال صرفاً قانون، مطابق. نيست است، سربازي به اعزام از قبل آورزیان و سخت مشاغل
 مشاغل عنوانبه وظيفه خدمت سابقه احتساب منظوربه آورزیان و سخت مشاغل در بعدي
 شانزدهم شعبه 9519911911311331 شماره قطعي دادنامه است. ضروري آورزیان و سخت
 در تجدیدنظر طي دادنامه مزبور، 13است. شعبه  استدالل این مؤید اداري عدالت دیوان

 احتساب درخواست آورزیان و سخت مشاغل در بعدي اشتغال سابقه بدون كه شاكي خصوص
 شکایت رد به حکم است، را داشته آورزیان و سخت مشاغل عنوانبه وظيفه خدمت ایام سابقه
 .است كرده صادر
 آن به تبصره یک الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون استفساریه قانون مطابق

 1111 مصوب آن به تبصره یک الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون ،1115 مصوب
 بيمه حق را كه اجتماعي تأمين قانون مشموالن تمامي و اختصاص ندارد كار قانون مشموالن به
 قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون 2 تبصره كهدرحالي. گيردبرمي در پردازند،مي سازمان آن به

 كار، قانون 19 ماده اجرایي نامهآیين 9 ماده و 1111 مصوب آن، به تبصره یک الحاق و كار
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 تبصره اصالحيه براساس آورزیان و سخت مشاغل در اشتغال ني،ضم صورتبه 1119 مصوب
 احتساب شرط وظيفه، خدمت دوران از بعد را 1111 مصوب اجتماعي تأمين قانون 13 ماده 2

 است، كرده اعالم آورزیان و سخت اشتغال سابقه عنوانبه جبهه در وظيفه خدمت ایام سابقه
 هيأت 1/5/93 مورخ 911 و 5/12/92 مورخ 995 - 1/1/13 مورخ 312 شماره هايدادنامه
 مزایاي از منديبهره تسري حصر مفيد كار، قانون 111 ماده و اداري عدالت دیوان عمومي
 قانون 13 ماده اصالحي 2 تبصره 2 و 1 بندهاي در مذكور آورزیان و سخت مشاغل در اشتغال
 كه اجتماعي تأمين صندوق زانپردابيمه سایر و است كار قانون مشموالن به اجتماعي تأمين
 خارج اجتماعي تأمين قانون 13 ماده 2 تبصره حکم از ندارند، قرار كار قانون شمول تحت

 در كه توضيح این با شد، تفکيک به قائل باید خصوص این در رسدمي نظربه بنابراین. هستند
 سخت اشتغال عنوانبه جبهه در وظيفه خدمت دوران احتساب كار، قانون مشموالن خصوص

 است، سربازي دوران از پس آورزیان و سخت مشاغل در بعدي اشتغال به منوط آور،زیان و
 خدمت دوران و نيست ضروري شرط این رعایت كار، قانون غيرمشموالن خصوص در لکن

 و سخت مشاغل عنوانبه احتساب قابل مطلق، طوربه جبهه در شدهسپري عمومي وظيفه
 .است آورزیان
 و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون 2 تبصره حکم كه است این مذكور، تفکيک دليل

 بر مبني كار قانون 19 ماده اجرایي نامهآیين 9 ماده و 1111 مصوب آن، به تبصره یک الحاق
 2 تبصره مشموالن بر ناظر آورزیان و سخت مشاغل عنوانبه جبهه در حضور سابقه احتساب

 مشاغل در جبهه، در وظيفه خدمت ایام گذراندن از بعد كه است اجتماعي ينتأم قانون 13 ماده
 اند،یافته اشتغال آورزیان و سخت مشاغل تطبيق استاني هايكميته تأیيد مورد آورزیان و سخت

 و بررسي درخواست طرح امکان اساساً اداري، عدالت دیوان عمومي هيأت آراي برابر اما
 در نيستند، كار قانون مشمول كه اجتماعي تأمين قانون مشموالن سایر شغلي عناوین تطبيق
 كار قانون مشموالن ميان تفکيک البته. ندارد وجود آورزیان و سخت مشاغل استاني هايكميته

 كار، قانون مشموالن جهت بعدي اشتغال شرط لزوم و اجتماعي تأمين قانون مشموالن سایر و
 تأمين قانون مشموالن تمامي برخورداري بينيپيش آن دليل كه رسدمي نظربه آميزتبعيض

 یک الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون 2 تبصره در مذكور مزایاي از اجتماعي،
 مشموالن بر حاكم حقوقي نظام اصوالً چراكه است، استفساریه قانون قالب در آن، به تبصره
 استفساریه تصویب رو، ازاین است متفاوت اعياجتم تأمين قانون مشموالن سایر با كار قانون

 كار قانون شمول تحت لزوماً كه اجتماعي تأمين قانون تمامي مشموالن براي كار قانون قالب در
 اجتماعي تأمين قانون مشموالن خصوص در و رسدمي نظربه ناصواب ندارند، امري قرار
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 تأمين قانون 95 ماده حاصال قالب در وظيفه، خدمت احتساب تکليف تعيين بایستمي
 ایثارگران به رسانيخدمات جامع قانون 21 ماده مطابق طرفي از .گرفتمي صورت اجتماعي
 جبهه در شهدا و آزادگان رزمندگان، جانبازان، داوطلبانه خدمت مدت»: 12/11/1191 مصوب

 بازنشستگي و بيمه لحاظ از قبول قابل سنوات جزء تمایل صورت در اشتغال و استخدام از قبل
 است مکلف دولت. گرددمي محسوب( نيم و یک به یک) آورزیان و سخت مشاغل مأخذ به

 مذكور مدت براي را كارفرما و كارگر یا و كارمند سهم بازنشستگي و بيمه كسور التفاوتمابه
( بازنشستگي و بيمه كسور مشمول مزایاي و حقوق) استخدامي وضعيت آخرین مأخذ به

 و جامع قانون 21 ماده تصویب رو با، ازاین«نماید واریز مربوط هايصندوق به یکجا و محاسبه
 ماده تبصره اصالح قانون 2 تبصره حکم به نسبت آن بودن مؤخر و 21 ماده اطالق به توجه با

 حضور سابقه احتساب منظوربه 1111 مصوب آن، به تبصره یک الحاق و كار قانون 19
 مشاغل در اشتغال بعدي سابقه وجود آور،زیان و سخت مشاغل عنوانبه جبهه در داوطلبانه

 در را خود وظيفه خدمت ایام كه كساني خصوص در اما نيست، ضروري آورزیان و سخت
 عنوانبه سابقه این احتساب است، نبوده داوطلبانه آنان حضور نوع و اندداشته حضور جبهه

 و آورزیان و سخت مشاغل در بعدي الاشتغ سابقه به نياز بدون آورزیان و سخت مشاغل
 .است ابهام محل ایثارگران به رسانيخدمات جامع قانون 21 ماده به مستند

 داشته مقرر مسلح نيروهاي كل ستاد 21/11/1111 مورخ ط/11/91/213 شماره ابالغيه 1 ماده
 ایران، اسالمي جمهوري ارتش توسط كه وظيفه و پایور كاركنان خدمت مدت چهارمسه»: است
 سپاه، وزارت ،(انتظامي نيروي) ژاندارمري و شهرباني كميته، اسالمي، انقالب پاسداران سپاه

 عملياتي مناطق و جبهه به سابق سازندگي جهاد و( م.ن پشتيباني و دفاع وزارت) دفاع وزارت
 زمينه معاونت همين در. «گرددمي تلقي داوطلبانه خدمت اندشده اعزام مقدس دفاع دوران

 5/11/1191 مورخ 11911/91/222 شماره نامه طي جمهوريرئيس انساني سرمایه و مدیریت
 اینکه به توجه با»: است كرده اعالم مسلح نيروهاي كل ستاد 1111 سال ابالغيه به توجه با

 بر ناظر كشوري، خدمات مدیریت قانون 31 ماده 2 بند موضوع ایثارگري العادهفوق اعطاي
 صالحذي مراجع از شده صادر هايگواهي لذا است جبهه در داوطلبانه ضورح سابقه با افراد
 از منديبهره براي تحميلي، جنگ زماني مقطع در جبهه در افراد داوطلبانه حضور مؤید
 اعالم تاریخ از مذكور امتياز از برخورداري اینکه ضمن. است عمل مالک یادشده العادهفوق
 عنوانبه وظيفه كاركنان خدمت مدت چهارمسه محاسبه با طارتبا در مسلح نيروهاي كل ستاد

 .«باشدمي پذیرامکان ضوابط و مقررات سایر رعایت با داوطلبانه
 در شدهگذرانده وظيفه خدمت چهارمسه شدن تلقي داوطلبانه به توجه با و اساس همين بر 
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 شماره دادنامه طي اداري عدالت دیوان 12 شعبه جمله از دیوان، شعب از برخي جبهه،
 جامع قانون 21 ماده و مسلح نيروهاي كل ستاد ابالغيه به مستند ،9119911911511395

 عنوانبه جبهه در وظيفه خدمت مدت چهارمسه احتساب به حکم ایثارگران، به رسانيخدمات
 دیوان عمومي هيأت 19/1/1191 تاریخ كردند، درمي صادر آورزیان و سخت مشاغل سابقه

 وظيفه نظام خدمت قانون براساس اینکه به مستدل 2191 شماره دادنامه صدور با اداري عدالت
 و داشته تکليفي جنبه وظيفه كاركنان خدمت آن بعدي اصالحات و 1131 سال مصوب عمومي

 پرداخت كشوري، خدمات مدیریت قانون 31 ماده 2 بند و شودنمي محسوب داوطلبانه
 باشند، داشته جبهه در داوطلبانه خدمت كه داشته مقرر یثارگرانيا براي را ایثارگري العادهفوق

 العادهفوق تعيين نحوه اجرایي نامهآیين 1 بند و گيردبرنمي در را وظيفه رزمندگان بنابراین
 مدیریت قانون 31 ماده 2 بند موضوع) زدهجنگ مناطق در اداري خدمات و هانشان ایثارگري،

 خدمت مدت چهارمسه: »شده مقرر آن در كه مسلح هاينيرو كل ستاد( كشوري خدمات
 اسالمي، انقالب پاسداران سپاه ایران، اسالمي جمهوري ارتش توسط كه وظيفه و پایور كاركنان
 سازندگي جهاد و دفاع وزارت و سپاه وزارت ،(انتظامي نيروي) ژاندارمري و شهرباني كميته،
 تلقي داوطلبانه خدمت اند،شده اعزام قدسم دفاع دوران عملياتي مناطق و جبهه به سابق

 نيروهاي سطح در صرفاً قوا كل معظم فرماندهي از خاص تأیيدیه اخذ جهت به. گرددمي
 كل ستاد ابالغيه «نيست اجرایي هايدستگاه سایر به تسري قابل و دارد اجرا قابليت مسلح

 طوربه را جبهه در اركنانك وظيفه خدمت چهارمسه احتساب كه نظر این از را مسلح نيروهاي
 . كرد ابطال است، كرده مقرر داوطلبانه مطلق

 دادرسي آیين و تشکيالت قانون 91 ماده اعمال راستاي در عمومي هيأت اخيرالذكر رأي اما
 بند اینکه به توجه ، با13/2/1199 مورخ 251 رأي براساس و شد اصالح اداري عدالت دیوان

 مناطق در اداري خدمات و هانشان ایثارگري، العادهفوق تعيين نحوه اجرایي نامهآیين 1
 نيروهاي در اجرا جهت كه( كشوري خدمات مدیریت قانون 31 ماده 2 بند موضوع) هزدگجن

 خدمت مدت چهارمسه: »است داشته مقرر رسيده، قوا كل معظم فرماندهي تصویب به مسلح
 اسالمي، انقالب پاسداران سپاه ایران، اسالمي جمهوري ارتش توسط كه وظيفه و پایور كاركنان

 سازندگي جهاد و دفاع وزارت و سپاه وزارت ،(انتظامي نيروي) اندارمريژ و شهرباني كميته
 تلقي داوطلبانه خدمت اند،شده اعزام مقدس دفاع دوران عملياتي مناطق و جبهه به سابق

 مسلح نيروهاي كاركنان جزء وظيفه، خدمت دوره طي در افراد اینکه به عنایت با و« گرددمي
 در حاضر وظيفه كاركنان خدمت مدت بودن داوطلبانه ميزان نتعيي بنابراین شوند،مي محسوب

 مشمول شود،مي اعالم مسلح نيروهاي در ربطذي مراجع سوي از كه مقدس دفاع هايجبهه

https://shenasname.ir/subjects/isaar/6686-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/subjects/isaar/6686-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
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 مناطق در اداري خدمات و هانشان ایثارگري، العادهفوق تعيين نحوه اجرایي نامهآیين 1 بند
 كه آنجا از و است( كشوري خدمات ریتمدی قانون 31 ماده 2 بند موضوع) زدهجنگ

 شودنمي قوانين به محدود مسلح نيروهاي با ارتباط در قوا كل معظم فرماندهي مقام اختيارات
 -191 شماره مهدادنا ،االجراستالزم مسلح نيروهاي براي لهمعظم دستورهاي اجراي و

 سربازان شامل را مذكور نامهآیين 1 بند مفاد كه اداري عدالت دیوان عمومي هيأت 19/1/1191
 اندكرده پيدا اشتغال مسلح نيروهاي از خارج اجرایي هايدستگاه در متعاقباً كه ايوظيفه

 .شد شناخته قانون مغایر ندانسته است،
 1 ماده 9 تبصره مطابق سربازي، خدمت چهارمسه شدن تلقي داوطلبانه موضوع از فارغ

 فرماندهي 5/9/1119 مصوب رزمندگان سهميه از استفاده شرایط افراد واجد تعيين دستورالعمل
 اجراي در آن سال یک مدت جبهه، در وظيفه كاركنان خدمت مدت مجموع از» قوا كل معظم

 خدمت عنوانبه 23/1/1135 مصوب عمومي وظيفه خدمت قانون به موادي الحاق قانون 5 بند
 براساس متيقن قدر رو، ازاین«گرددمي محسوب داوطلبانه حضور عنوانبه آن مازاد و موظف
 مصوب رزمندگان سهميه از استفاده شرایط واجدین تعيين دستورالعمل 1 ماده 9 تبصره

 سوبمح داوطلبانه جبهه، در وظيفه خدمت سابقه سال یک بر مازاد قوا كل معظم فرماندهي
 سخت مشاغل سابقه عنوانبه ایثارگران، به رسانيخدمات جامع قانون 21 ماده مطابق و شودمي
با توجه به صدور آراي متعارض از شعب دیوان عدالت اداري  .است احتساب قابل آورزیان و

عنوان سابقه خدمت در مشاغل سخت و در خصوص احتساب ایام خدمت وظيفه در جبهه به
 1591-1593أت عمومي دیوان عدالت اداري با صدور رأي وحدت رویه شماره آور، هيزیان

 نامهآیين 1 ماده به ابهامات موجود پایان داد، براساس رأي مذكور، مفاد 11/11/1199مورخ 
 افرادي تمامي به مسلح نيروهاي كل ستاد 21/11/1111-ط؍11/91/213 شماره ابالغيه اجرایي

 وظيفه و پایور كاركنان جزو اینکه از فارغ اند،گذرانده ههجب در را خود وظيفه خدمت كه
 مدت تمام االطالقعلي مذكور مراتب بنابر. است یافته تسري نباشند، یا باشند مسلح نيروهاي
 آورزیان و سخت مشاغل مأخذ به بازنشستگي و بيمه لحاظ از جبهه در افراد داوطلبانه حضور

 در افراد وظيفه خدمت مدت چهارمسه همچنين. شودمي محسوب( سال ونيمیک به یک)
 سخت مشاغل مأخذ به قبول قابل سنوات جزء آن متعاقب شده و تلقي داوطلبانه خدمت جبهه،

 در اشتغال سابقه وجـود به منوط امـر این و شودمي محاسبه( سال ونيمیک به یک) آورزیان و
 است. شدهن جبهه در حضور از بعد و قبل آورزیان و سخت مشاغل

 21/11/1111-ط؍11/91/213 شماره ابالغيه اجرایي نامهآیين با توجه به بندي،جمع عنوانبه
 یک الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح قانون 2 تبصره حکم مسلح، نيروهاي كل ستاد

https://shenasname.ir/subjects/isaar/6026-2397
https://shenasname.ir/subjects/isaar/6026-2397
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 ماده اجرایي نامهآیين 9 ماده ،1115 مصوب مربوطه استفساریه و 1111 مصوب آن، به تبصره
 1191 مصوب ایثارگران به رسانيخدمات جامع قانون 21 ماده و 1119 مصوب كار قانون 19
 : گفت باید آورزیان و سخت مشاغل مأخذ به وظيفه خدمت سابقه احتساب مورد در

آور در منظور احتساب سابقه ایام خدمت وظيفه به مأخذ مشاغل سخت و زیانبه الف(
اند؛ با عنایت به گذرانده جبهه در را خود وظيفه خدمت كه كار قانون مشموالن خصوص

 به رسانيخدمات جامع قانون 21 ماده به مستند چهارم خدمت وظيفه،داوطلبانه تلقي شدن سه
 قابل آورزیان و سخت مشاغل عنوانچهارم ایام خدمت سربازي در جبهه، بهسه ایثارگران،
 محسوب داوطلبانه كه وظيفه خدمت هچهارم باقيماندیک احتساب، جهت لکن است، احتساب

 استاني تطبيق هايكميته توسط آن تأیيد و آورزیان و سخت مشاغل در بعدي اشتغال شود،نمي
 .است ضروري آورزیان و سخت مشاغل

 آورزیان و سخت مشاغل مأخذ به جبهه در وظيفه خدمت سابقه احتساب خصوص در ب( 
 بعدي سابقه ندارند، قرار كار قانون شمول تحت كه اجتماعي تأمين قانون مشموالن سایر

 استاني هايكميته در موضوع طرح امکان عدم دليلبه آورزیان و سخت مشاغل در اشتغال
 آور به مأخذآور، بدون نياز به اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانزیان و سخت مشاغل

 .است محاسبه قابل آورزیان و سخت اشتغال مشاغل
 

 گیرینتیجه
 برابر اما شود،مي پرداخت حقوق وظيفه كاركنان به وظيفه نظام قانون 99 ماده مطابق هرچند
 كاركنان ماهانه حقوق از بازنشستگي حق قانون، همان 1191 الحاقي 99 ماده 9 تبصره
 مسلح نيروهاي مستخدمان عداد در وظيفه كاركنان رو با اینکهازاین شود،نمي كسر وظيفه

 عدم به توجه با و كنندمي استفاده مسلح نيروهاي درمان بيمه خدمات از صرفاً ،دارند قرار
 تأمين صندوق به بازنشستگي بيمه حق گونههيچ آنان، حقوق از بازنشستگي كسورات كسر

 خدمت از پس اشخاص كه مواردي در جز روازاین. شودنمي واریز مسلح نيروهاي اجتماعي
 خدمت سابقه احتساب منظوربه است ضروري اند،درآمده لحمس نيروهاي استخدام به وظيفه
 اقدام مربوط بازنشستگي صندوق به كارگر یا كارمند سهم بيمه حق پرداخت به نسبت وظيفه

 عداد در خدمت ایام در كه وظيفه كاركنان براي بازنشستگي كسورات پرداخت عدم كه كنند
 .تاس ایراد محل دارند، قرار مسلح نيروهاي كاركنان

 اغلب كارمندان را آن پردازانبيمه كه كشوري بازنشستگي صندوق مشموالن خصوص در
 9 معادل بایستمي وظيفه خدمت سابقه احتساب منظوربه دهند،مي تشکيل دولت رسمي
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 و كشوري خدمات مدیریت قانون 115 ماده ذیل مطابق مستمر مزایاي و حقوق درصد
 .شود پرداخت كشوري بازنشستگي صندوق به ،كشوري استخدام قانون 15 ماده تبصره
 كهدرصورتي اجتماعي تأمين قانون مشموالن اداري، عدالت دیوان عمومي هيأت آراي مطابق

 مراحل چنانچه باشند، اجتماعي تأمين سازمان پردازبيمه سربازي خدمت از بعد و قبل
 قانون اصالح قانون استفساریه شدن االجراالزم تاریخ) 1/5/1115 تاریخ از قبل تماماً یادشده
 پرداخت از و بوده اجتماعي تأمين قانون 95 ماده مشمول باشد، گرفته انجام (19 ماده تبصره

 كه وظيفه نظام خدمت سابقه احتساب متقاضيان از دسته آن اما بود، خواهند معاف بيمه حق
 تأمين قانون 95 ماده ضمني نسخ به توجه با نيست، مذكور شرایط با منطبق آنان وضعيت
 قانون در مقرر ضوابط تابع كار قانون 19 ماده تبصره قانون استفساریه واسطهبه اجتماعي

 احتساب و بوده 1111 مصوب آن به تبصره یک الحاق و كار قانون 19 ماده تبصره اصالح
 خدمت سابقه احتساب به نسبت .گيردمي صورت متعلقه، بيمه حق پرداخت با وظيفه سابقه

 مورد در گفت باید كلي طوربه آور نيز،زیان و سخت مشاغل مأخذ به جبهه در فهوظي
چهارم خدمت وظيفه، مستند به ماده با توجه به داوطلبانه تلقي شدن سه كار، قانون مشموالن

عنوان چهارم ایام خدمت سربازي در جبهه، بهرساني به ایثارگران، سهقانون جامع خدمات 21
چهارم منظور احتساب سابقه، یکبه اما ،آور قابل احتساب استنمشاغل سخت و زیا

شود، اشتغال بعدي در مشاغل كه داوطلبانه محسوب نمي خدمت وظيفه در جبهه باقيمانده
آور هاي تطبيق استاني مشاغل سخت و زیانآور و تأیيد آن توسط كميتهسخت و زیان
 كار قانون شمول تحت كه نيز اجتماعي نتأمي قانون مشموالن سایر مورد در ضروري است.

 تطبيق استاني هايكميته در هاآن مشاغل تأیيد و طرح امکان عدم به توجه با ندارند، قرار
 و است منتفي آورزیان و سخت مشاغل در بعدي اشتغال شرط آور،زیان و سخت مشاغل

 به آورزیان و سخت مشاغل مأخذ به باشد، گرفته انجام جبهه در كه ايوظيفه خدمت ایام
 شرط احراز ضرورت زمينه این در. است محاسبه قابل سال ونيمیک خدمت، سال هر ازاي

 سایر با مقایسه در كار قانون مشموالن جهت آورزیان و سخت مشاغل در بعدي اشتغال
 مختص حکم تسري باید را آن دليل و است آميزتبعيض اجتماعي تأمين صندوق پردازانبيمه

 قانون تمامي مشموالن به كار، قانون 19 ماده الحاقي تبصره در مندرج كار قانون نمشموال
 .دانست اجتماعي تأمين

پردازي نکته اساسي و قابل انتقاد در خصوص احتساب سابقه خدمت سربازي در سوابق بيمه
حقوق سربازان وظيفه حداقل  1191قانون خدمت وظيفه الحاقي  99این است كه مطابق ماده 

درصد حداقل حقوق كاركنان نيروهاي مسلح مبتني بر قانون  91درصد و حداكثر  31
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بيني عدم كسر حق بازنشستگي از رو پيششده است، ازاینمدیریت خدمات كشوري تعيين 
رود و شمار ميماده مزبور نافي حقوق قانوني سربازان به 9سربازان وظيفه مطابق تبصره 

بيني كرد كه طبق آن، حق بيمه قررات موجود سازوكاري را پيشتوان با اصالح قوانين و ممي
شده از حقوق سربازان كسر شود و دولت نيز با توجه به اینکه كاركنان وظيفه در سهم بيمه

عداد نيروهاي مسلح قرار دارند، حق بيمه سهم خود را به صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي 
 بازنشستگي یا بيمه حق انتقال و نقل قانونوظيفه از مسلح بپردازد و با مستثنا كردن سربازان 

، سربازان وظيفه بتوانند بعد از پایان خدمت، حسب صندوقي كه در آینده 1135 مصوب
اند، بدون پرداخت پرداز آن بودهپرداز آن خواهند شد یا سابق بر خدمت وظيفه بيمهبيمه

نسبت به احتساب ایام خدمت هرگونه كسورات حق بيمه و هزینه نقل و انتقال صندوق، 
منظور انتقال پردازي اقدام كنند )همانند امتيازي كه براي ایثارگران بهسربازي در سنوات بيمه

التفاوت نقل و انتقال در بند ماده اي به صندوق دیگر با معافيت از پرداخت مابهسوابق بيمه
انون برنامه ششم مصوب ق 11ماده « خ»و بند  1119قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  95

خصوص اینکه با توجه به خدمت تمام وقت دوساله در ایام بيني شده است(. بهپيش 1195
االصول قانون استخدام كشوري، علي 151سربازي براي دولت و مستفاد از مالک ماده 

وقت جزء سوابق خدمتي محاسبه شود و لزوم پرداخت حق بيمه بایست خدمت تماممي
شده در ایام وظيفه و وقت انجامسابقه خدمت سربازي مغایر خدمت تمام جهت احتساب

منظور رسد و هر صورت اصالح قوانين و مقررات بهنظر ميحقوق مکتسب سربازان به
احتساب سابقه خدمت سربازي بدون پرداخت هرگونه كسورات امري ضروري است كه 

بدون هزینه ایام خدمت وظيفه در  بایست مورد توجه مقنن قرار گيرد. همچنين احتسابمي
سوابق آن دسته از كاركنان نيروهاي مسلح كه خدمت وظيفه را قبل از استخدام در نيروهاي 

منظور احتساب بایست بهها كه ميپردازان سایر صندوقاند، در مقایسه با بيمهمسلح گذرانده
قانون اساسي  1اصل  9آميز است و مغایر بند سابقه كسورات مربوط را بپردازد، تبعيض

 رسد.نظر ميبه
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