
 تحصیل ایران | 1401 سال در سربازی بیمه خرید برای الزم مدارک

به خدمت سربازی  ماه 24 طبق قانونی که در کشور ما وجود دارد، تمامی مردان باید به مدت

بروند. البته، برخی از افراد که دارای شرایطی خاص هستند، می توانند از رفتن به خدمت سربازی 

معاف شوند. اما، مابقی افراد حتما باید به سربازی بروند. سازمان وظیفه عمومی تمامی افرادی 

ین بیمه را جز سوابق که به سربازی می روند را بیمه می کند و افراد می توانند تحت شرایطی ا

، باید 1401خرید بیمه سربازی در سال  بیمه خود به حساب آورند. عالوه بر این، افراد برای

 .مدارکی همچون: اصل و کپی شناسنامه، اصل و کپی کارت ملی و.... را به همراه داشته باشند

 1401ر سال اگر شما هم جز این افراد هستید و می خواهید نسبت به خرید بیمه سربازی د

اقدام کنید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله، شرایط خرید بیمه خدمت سربازی، 

 .مدارک، قیمت ، نحوه و.... را به طور کامل و مفصل برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 اطالعیه مهم

وظیفه و اضافه کردن سوابق بر اساس اعالم سازمان تامین اجتماعی، امکان خرید خدمت نظام 

 1401، بر مبنای دستمزد سال 1401دوران جبهه به سابقه بیمه تامین اجتماعی، در سال 

محاسبه می گردد. بنابراین، صرفا درخواست های ارائه شده در سال گذشته، امکان خرید خدمات 

 .نظام وظیفه، با نرخ دستمزد هزار و چهارصد را خواهند داشت

  

  

 1401د بیمه سربازی در سال شرایط خری

، شرایط سخت و دشواری ندارد و شما می توانید خیلی 1401خرید بیمه سربازی در سال 

راحت آن را تهیه کنید. همان طور که بیان شد، شما عزیزان برای این که بتوانید بیمه سربازی 

مهم ترین این شرایط،  را به سوابق بیمه خود اضافه کنید، باید شرایطی را داشته باشید. برخی از

 :شامل موارد زیر می باشند



  سال سابقه بیمه) به صورت اختیاری و یا اجباری ( داشته باشید. در  2شما باید حداقل

واقع، اگر که شما پیش از رفتن به خدمت سربازی هیچ گونه سابقه بیمه ای نداشته 

 .سوب کنیدباشید، نمی توانید بیمه سربازی را نیز جز سوابق بیمه خود مح

  ،شما عزیزان باید در هنگامی که نسبت به خرید بیمه خدمت سربازی خود اقدام می کنید

 .باید بیمه پرداز و یا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشید

به یاد داشته باشید که اگر یکی از دو شرط باال را نداشته باشید، نمی توانید بیمه سربازی خود 

ه ذکر است تا بدانید که نیازی نیست بالفاصله پس از اتمام خدمت خود را بخرید. البته، الزم ب

نسبت به خرید بیمه تان اقدام کنید. شما می توانید هر زمان که دو شرط باال را دارا بودید، 

 .نسبت به تهیه این بیمه اقدام نمایید

  

  

، بر روی لینک کلیک خرید بیمه سربازی جهت اطالع از نحوه مشاهده سابقه بیمه و شرایط

 .نمایید

  

  

 1401مدارک الزم برای خرید بیمه سربازی در سال 

عالوه بر شرایطی که در قسمت قبل بیان شد، برای خرید این بیمه شما عزیزان باید مدارکی را 

 :نیز به همراه داشته باشید. تعدادی از مهم ترین این مدارک، شامل موارد زیر می باشند

 اصل شناسنامه به همراه کپی از تمامی صفحات آن 

 صل و کپی کارت ملیا 

 کپی و اصل کارت پایان خدمت 

 به همراه داشت تاییدیه از یگان خدمتی 

به یاد داشته باشید که پس از آماده کردن مدارک نام برده، شما باید به شعبه ای از سازمان 

تامین اجتماعی که در آن بیمه هستید، مراجعه کنید. پس از مراجعه به شعبه بیمه خودتان، 

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/?preview_id=62817&preview_nonce=32216c8a5a&_thumbnail_id=62825&preview=true
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/?preview_id=62817&preview_nonce=32216c8a5a&_thumbnail_id=62825&preview=true


ما داده می شود که باید آن را با دقت و به درستی پر کنید. برای آشنایی و اطالع از فرمی به ش

 .تماس بگیرید ایران تحصیل سواالت این فرم، می توانید با مشاوران ما در

  

 چقدر است؟ 1401قیمت تهیه و یا خرید بیمه سربازی در سال 

بیمه سربازی نیز همانند سایر بیمه ها دارای هزینه ای است که شما باید آن را پرداخت نمایید.  

حال ممکن است بپرسید که قیمت خرید آن چقدر است؟ قیمت خرید بیمه خدمت سربازی 

طبق آیین نامه ای که از سمت قانون گذار ابالغ شده است و بر اساس فرمولی محاسبه می شود. 

، نمی توان قیمتی ثابت برای خرید بیمه در نظر گرفت. اما، شما عزیزان می توانید به مین دلیل

طبق فرمول میزان حق بیمه، قیمت حدودی بیمه خود را محاسبه نمایید. فرمول محاسبه قیمت 

 :بیمه خدمت سربازی، به شرح زیر می باشد

ال آخر کاری * مدت زمان خدمت * میانگین حقوق دو س %۳۰میزان حق بیمه = )نرخ( 

 داوطلب

درصد مبلغ بیمه را شما باید پرداخت نمایید. پرداخت  7الزم به ذکر است تا بدانید که فقط 

 .مابقی حق بیمه، بر عهده دولت می باشد

  

 نحوه خرید بیمه خدمت سربازی

حال که به طور کامل با شرایط، مدارک و قیمت خرید بیمه خدمت سربازی آشنا شدید، بهتر 

با نحوه خرید این بیمه نیز آشنا شوید. برای حق بیمه سربازی خود چه به صورت قسطی است که 

 .و چه به صورت یکجا، باید مراحلی را طی کنید که در ادامه آن ها را بیان خواهیم کرد

 راهنمای تصویری خرید بیمه سربازی

د مراحلی را طی همان طور که بیان شد، شما برای مشاهده قیمت بیمه خود و پرداخت آن، بای

 :کنید که این مراحل، شامل موارد زیر می باشند
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 در مرحله اول شما باید آدرس الکترونیکی   account.tamin.ir (را در مرورگرهای خود

فایرفاکس و یا کروم (، به درستی وارد کنید. پس از آن، صفحه ای مقابل شما باز می 

شود که باید نام کاربری) کد ملی (، گذر واژه) گذر واژه سوابق بیمه خود ( را به درستی 

 .وارد کنید

  

  

  

 مت باید از منوی در این مرحله شما وارد صفحه تامین اجتماعی شده اید. در این قس

سمت راست باالی صفحه گزینه، بیمه شدگان را انتخاب کنید. سپس، باید از بین گزینه 

» های پیش رو، بر روی گزینه امور بیمه شدگان کلیک نمایید. در نهایت باید گزینه 

 .را انتخاب نمایید« محاسبه خرید خدمت سربازی 

  

  

  

  در نهایت، می توانید میزان بیمه خدمت سربازی خود را مشاهده کرده و آن را پرداخت

 .نمایید

  

 1401نکات مهم پیرامون خرید بیمه خدمت سربازی در سال 

در هنگام خرید بیمه خدمت خود، شما عزیزان باید نکاتی را بدانید و رعایت کنید که برخی از 

 :می باشند مهم ترین این نکات، شامل موارد زیر

  اگر بخواهید که بیمه خود را به صورت قسطی پرداخت کنید، مدت زمان قسط شما نباید

 .ماه طول بکشد 12بیشتر از 

https://account.tamin.ir/auth/login
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  اگر جز افرادی هستید که بیمه خود را به صورت قسطی تهیه می کنند، باید تمامی قسط

 .هایتان را در موعد مقرر پرداخت نمایید

 خود را به صورت نقدی پرداخت کنید، پس از محاسبه  زمانی که تصمیم دارید تا بیمه

 .میزان بیمه خود، تنها تا پایان ماه فرصت دارید تا آن را پرداخت نمایید

  اگر بنا به هر دلیلی پس از مشاهده میزان بیمه خود نخواستید آن را پرداخت کنید، برای

 .دپرداخت آن در زمان های دیگر باید مجدد میزان آن را محاسبه کنی

  

 جدیدترین اخبار خرید بیمه سربازی

 ای اعالم شد شروط خرید بیمه دوران سربازی و تقسیط سوابق بیمه

 سوابق مجموع در آن گرفتن قرار و سربازی دوران بیمه خرید شروط البرز، استان اجتماعی تامین

شده باشد و قبل  پرداخت مذکور دوران بیمه حق باید اساس، این بر. کرد اعالم را افراد ای بیمه

از تاریخ تقاضا حداقل دو سال سابق پرداخت حق بیمه وجود داشته باشد. همچنین فردی که 

 .سنوات خدماتش را گذرانده، باید برای خرید سوابقش اقدام کند

 های خالق باید مورد حمایت قرار گیردخدمت سربازی و بیمه شرکت

: گفت باره این در اسالمی شورای مجلس ساری درعلی بابائی، نماینده مردم از حوزه انتخابیه  

 کیفی و کمی توسعه برای ممکن حمایت بیشترین که است این نمایندگان و مجلس تالش

 .دهد تخصیص گذاری قانون بستر در را فناوری و بنیان دانش خالق، های فعالیت

 اطالعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص شائبه خرید خدمت سربازی

 کرده مطرح را نکاتی سربازی خدمت خرید خصوص در اجتماعی تامین یکی از مدیراناخیرا 

. است شده هایی برداشت سو ایجاد باعث سربازی خدمت خرید خصوص در مطلب این. است

 تامین سازمان به ارتباطی سربازی، خدمت خرید که کرده عنوان ای اطالعیه در اجتماعی تامین

 روزهای در که متناقضی اطالعات و اخبار یمه گر اجتماعی ندارد.ب نهاد یک عنوان به اجتماعی

 مورد در اجتماعی های شبکه و ها رسانه برخی در سازمان این مدیران از یکی از نقل به اخیر



 مورد در شده ارائه توضیحات از برداشت سوء از ناشی فقط شده، مطرح سربازی خدمت خرید

 .بیمه بوده است سنوات عنوان به سربازی خدمت احتساب

  

 .جهت دانلود پی دی اف مقاله کلیک کنید

  

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با شرایط و ضوابط، مدارک، 

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که بهتر است هر  1401قیمت و.... خرید بیمه سربازی در سال 

ه کمکی چه سریع تر این بیمه را تهیه کرده و به سوابق بیمه خود اضافه کنید. اگر در این زمینه ب

نیاز داشتید، می توانید با همکاران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط 

با همکاران ما کافی است با ما تماس بگیرید و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در سریع 

 .ترین زمان ممکن به شما عزیزان پاسخ داده و یاری خواهند رساند

  


