
اید؟ خدمت سربازی برای تمام پسرها جز کسانی که دارای فکر کرده بیمه سربازی رایگانآیا تا به حال به دریافت سوابق 

باشد. توجه داشته باشید پسرها بعد از پایان دوران تحصیل باید به خدمت سربازی بروند. اما پدر جانباز هستند اجباری می

به  کنند تاتمام تالش خود را میمند به خدمت سربازی نیستند و در اکثر موارد نکته مهم این است که بسیاری از آنها عالقه

 .دو سال خدمت سربازی تن ندهند

در  .توانند خاطرات آن را فراموش کننداند نمیالبته خدمت سربازی بسیار شیرین است و افرادی که به خدمت سربازی رفته

کنید. به زی سرد میهایی وجود دارد که جوانان را از رفتن به خدمت مقدس سرباهای خدمت سربازی سختیکنار شیرینی

 .همین دلیل باید خدمت سربازی ویژگی هایی داشته باشد تا در جوانان انگیزه ایجاد شود

ها بیمه سربازی رایگان است که در این مقاله به طور کامل این مبحث را مورد بررسی قرار خواهیم یکی از این ویژگی

دارد. خرید بیمه سربازی یکی از بزرگترین مزایای خدمت امکان خرید سربازی برای تمام سربازان کشور وجود  .داد

در نهایت اگر قصد دارید اطالعات کاملی نسبت به بیمه سربازی رایگان به دست بیاورید پیشنهاد  .سربازی به شمار میرود

 .سایت ایران تحصیل همراه باشیدکنیم تا پایان این مقاله با ما در وبمی

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید 1401ر سال مدارک الزم برای خرید بیمه سربازی دد برای کسب اطالعات در مور

  

 بیمه سربازی چیست؟
شود و ما در این مقاله قصد داریم به این این سوال یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط بسیاری از افراد مطرح می

ا ایران داشته باشد ب سوال پاسخ دهیم. الزم به ذکر است بدانید بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران هر مردی که تابعیت

 .رسیدن به سن قانونی و پایان دوره تحصیلی باید به خدمت سربازی برود

در خدمت سربازی عدالت به صورت کامل بین تمام افراد اجرا می شود به هیچ وجه تفاوتی بین افراد وجود نخواهد داشت. 

تشخیص دهد که فرد دارای شرایط الزم برای معافیت البته استسنا هم وجود دارد. در واقع زمانی که سازمان وظیفه عمومی 

 .کنداست وی را از خدمت سربازی معاف می

های زیادی دارد در واقع اگر باشد. بیمه سربازی ویژگییکی از مزایای اصلی خدمت مقدس سربازی، بیمه سربازی می

ه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به سرباز در دوران خدمت دچار آسیب دیدگی و بیماری شود. با استفاده از دفترچ

 .گیردصورت رایگان در بیمارستان مجهز نیروهای مسلح مورد درمان قرار می

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%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/


[caption id="attachment_109103" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]خرید بیمه سربازی رایگان

  

 اجتماعی اضافه کنیم؟چگونه سابقه بیمه خدمت مقدس سربازی به بیمه تامین 
کنند که خرید بیمه سربازی و اضافه کردن آن به بیمه تامین اجتماعی کار سختی است. اما این بسیاری از افراد فکر می

توانند بیمه خدمت سربازی را مسئله به هیچ واقعیت ندارد زیرا تمام افرادی که خدمت سربازی را سپری کردند به راحتی می

 .را به سنوات سابقه بیمه تامین اجتماعی خود اضافه کنند خریداری کرده و آن

شغل شما هیچ تاثیری در اضافه شدن سابقه بیمه خدمت سربازی به بیمه تامین اجتماعی ندارد. در واقع شما در هر موقعیت 

زایای بیمه خدمت توانید این انتقال را انجام دهید. این ویژگی یکی از مهمترین مشغلی قرار داشته باشید به راحتی می

تواند به بیمه بازنشستگی شما اضافه شود در نتیجه اگر شما در هر ارگان و شود. بیمه سربازی میسربازی محسوب می

 .توانید دو سال زودتر بازنشسته شویدای کار کنید میاداره

  

 سه شرط برای خرید بیمه رایگان خدمت سربازی
پرداخت هزینه بیمه خدمت سربازی خود را به سنوات بیمه تامین اجتماعی اضافه آیا امکان این وجود دارد که شما بدون 

شرط  3کنید؟ توجه داشته باشید برای اینکه بتوانید این کار را انجام دهید باید از سه شرط برخوردار باشید. در قسمت زیر 

رایگان بیمه خدمت سربازی خود را به  %100توانید با داشتن این شرایط به صورت ایم و شما به سادگی میرا ذکر کرده

  .سنوات بیمه تامین اجتماعی اضافه کنید



 .باید قبل از اینکه به خدمت سربازی بروید باید در سازمان تامین اجتماعی سابقه بیمه داشته باشید 
خدمت سربازی را به پایان رسانده می توانند از این ویژگی  ۱۳۸۵مرداد ماه سال  ۷افرادی که قبل از تاریخ  

 .استفاده کنند
 .باید بعد از پایان خدمت بالفاصله )طی سه ماه( باید بیمه پرداز تامین اجتماعی شوید 

[caption id="attachment_109245" align="aligncenter" width="600"]

سه  

 [caption/]شرط برای خرید بیمه رایگان خدمت سربازی

 نامه خدمت سربازیمدارک مورد نیاز برای خرید بیمه
زمانی که قصد دارید برای خرید بیمه سربازی اقدام کنید باید مدارکی همچون اصل کارت پایان خدمت، کپی کارت ملی و 

این کار توسط اصل آن، همچنین اصل شناسنامه و کپی آن را به همراه داشته باشید. البته در حال حاضر امکان انجام 

توانید به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است، اما اگر در هر شرایطی با مشکل مواجه شدید میوب

های بیمه تامین اجتماعی مراجعه نمایید. بعد از مراجعه، فرم محاسبه سوابق مدت صورت حضوری به یک کارگزاری

 .ا هم باید به تکمیل مدارک بپردازیددهند و شمخدمت سربازی را به شما تحویل می

در ادامه باید دفترچه پایان خدمت خود را به مراجع ذی صالح ارائه دهید. اگر دفترچه پایان خدمت را در دسترس نبود 

توانید اصل گواهی خدمت سربازی که در داخل آن تاریخ شروع و پایان دوره خدمت درج شده است را به مسئول می

شود و به همین دلیل شما را با چالش مواجه دهید. تمامی موارد ذکر شده تنها در یک روز کاری انجام میمربوطه تحویل 

 .نخواهد کرد

  

 .را دارید به این لینک سر بزنید بازیخرید خدمت سر اگر قصد

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


  

 مبلغ بیمه سربازی چقدر است؟
برای بیمه سربازی رایگان مواردی وجود دارد که شما به عنوان داوطلب باید از این موارد مطلع باشید. در گام اول سازمان 

را به  ماعی برای تایید این بیمه، مبلغیتامین اجتماعی باید بیمه سربازی را بعد از بررسی تایید کند. سازمان بیمه تامین اجت

ای که توسط سازمان تامین اجتماعی در نظر گیرد. البته مبلغ بیمهعنوان حق بیمه و پذیرش آن برای بازنشستگی در نظر می

 شود به زمان پایان خدمت و ارائه درخواست خرید بیمه از طرف شما بستگی دارد. در ادامه آخرین آیین نامهگرفته می

را در اختیار شما  ۱۴۰۱محاسباتی که قانونگذار اعالم کرده است فرمول محاسبه قیمت برای خرید بیمه سربازی در سال 

 .قرار خواهیم داد

 %۷میزان حق بیمه = مدت زمان خدمت + میانگین حقوق دو سال آخر کاری داوطلب + )نرخ( 

درصد از نرخ بیمه بر عهده شخص متقاضی خواهد بود.  ۷ا همانطور که در فرمول مشاهده کردید طبق آخرین قوانین، تنه

 .شودآن توسط دولت پرداخت می ۲۳%

[caption id="attachment_109244" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مبلغ بیمه سربازی چقدر است؟

 چند نکته در مورد خرید بیمه سربازی
در این قسمت از مقاله قصد داریم چند نکته بسیار مهم در مورد خرید بیمه سربازی را متذکر شویم. اولین نکته مربوط به 

توان هزینه را به صورت نقد و اقساط نحوه پرداخت مبلغ برای خرید بیمه سربازی است. برای پرداخت مبلغ بیمه می



اقساط هم شرایط خاصی دارد برای مثال حداکثر تعداد اقساط برای پرداخت کرد. البته پرداخت مبلغ بیمه به صورت 

 .ماه است ۱۲پرداخت بیمه سربازی 

از سوی دیگر پرداخت اقساط باید به موقع صورت بپذیرد و امکان اینکه بخواهید اقساط را زودتر پرداخت کنید وجود ندارد 

 .شود برای متقاضی جریمه در نظر گرفته خواهد شداما اگر مبلغ به دالیل مختلف دیرتر از موعد مقرر پرداخت 

باشد، در ادامه بهتر است به موارد دیگری که باید از آن مطلع شوید اشاره کنیم. یکی از این موارد معافیت سربازی می

، برای اند امکان خرید بیمه سربازی را ندارند. زیرا به ازای هر روز خدمتافرادی که از انجام خدمت سربازی معاف شده

 .دشوشود. در نتیجه تنها روزهایی که یک سرباز خدمت کرده است جزو سوابق محسوب میسرباز بیمه در نظر گرفته می

  

 نحوه خرید بیمه سربازی
در این بخش از مقاله قصد داریم وارد وب سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی شویم و مراحل خرید بیمه سربازی را یک 

 .کنیم برای مشاهده مراحل خرید بیمه سربازی ما را همراهی کنیددر نتیجه پیشنهاد میبه یک سپری کنیم 

  

 ورود به سامانه تامین اجتماعی

ر باشد. دسایت رسمی سازمان تامین اجتماعی میکنید مربوط به صفحه ورود به وبتصویری که در قسمت زیر مشاهده می

 .با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوید خرید بیمه سربازی رایگان باید  این قسمت از



[caption id="attachment_109106" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ورود به سامانه تامین اجتماعی

  

  

 محاسبه خرید بیمه خدمت سربازی

بیمه سربازی رایگان باید مطابق با تصویر زیر به بخش بیمه برای خرید   اید وحال شما وارد سامانه تامین اجتماعی شده

 .شدگان بروید و از زیر منو امور بیمه شدگان بر روی گزینه محاسبه خرید خدمت سربازی کلیک کنید



[caption id="attachment_109243" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]محاسبه خرید بیمه خدمت سربازی

 وابق بیمه و جدول نرخ محاسبهبررسی س

ایم تا شما با این دو جدل بیشتر آشنا شوید. دو جدول که در قسمت زیر جدول سوابق بیمه و جدول نرخ محاسبه را قرار داده

کنید مربوط به یک بیمه گذار است که قبل از خدمت مقدس سربازی دارای سابقه ها را در قسمت زیر مشاهده میتصویر آن

تواند سوابق بیمه خدمت هر کارگری می %7حق کارگری را بپردازد. در واقع با پرداخت  %7به همین دلیل باید  کار نبود.

 .سربازی خود را به سوابق بیمه تامین اجتماعی اضافه کند



[caption id="attachment_109242" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بررسی سوابق بیمه و جدول نرخ محاسبه

  

 نوع پرداخت، نقدی یا اقساطی

شرایط پرداخت برای خرید بیمه سربازی به دو صورت است )نقدی یا اقساطی(، در صورت خرید بیمه به صورت نقدی 

باشد. اما برای خرید بیمه سربازی به صورت اقساطی باید یک مرحله دیگر را پشت سر کار برای شما بسیار آسان می

 .پاراگراف بعد، مراحل تقسیط را هم بررسی خواهیم کردبگذارد که در 



[caption id="attachment_109110" align="aligncenter" width="600"]

نوع  

 [caption/]پرداخت، نقدی یا اقساطی

  

 خرید بیمه سربازی به صورت اقساط

ر مرحله قبل و در هنگام انتخاب نوع اگر قصد دارید بیمه سربازی را به صورت اقساط پرداخت کنید تنها کافی است د

ر این شود. دپرداخت، گزینه تقسیط کردن را انتخاب کنید. بعد از گذراندن این مرحله با جدولی مانند تصویر زیر مواجه می

جدول مواردی همچون نحوه پرداخت، تعداد قسط، نمایش قسط و مبلغ قابل پرداخت قابل مشاهده است. نحوه پرداخت حق 

 .پذیردهر ماه به صورت آنالین می باشد و از طریق همین صفحه صورت می بیمه در



[caption id="attachment_109108" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]خرید بیمه سربازی به صورت اقساط

  

 اقدام بر روی لینک مربوطه کلیک کنید + لیست ارگان ها، شرایط و مراحل 1401امریه سربازی  برای مطلع شدن از

  

  

 جدیدترین اخبار مربوط بیمه سربازی رایگان

دیر پرداخت شود، مبلغ همان قسط را باید به روز پرداخت کنید. از سوی دیگر اگر فرد در مورد پرداخت حق  اگر اقساط

 .بیمه کوتاهی کند یا در هر صورت فرد متعهدی نباشد هیچ گونه تعهدی توسط سازمان قابل قبول نخواهد بود

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله تمام تالش خود را کردیم تا شما با نحوه خرید بیمه سربازی رایگان آشنا شد از سوی دیگر سه شرط برای 

رایگان به بیمه اجتماعی منتقل کنید را هم ذکر کردیم. البته  %۱۰۰اینکه شما بتوانید سوابق بیمه سربازی را به صورت 

احل خرید بیمه سربازی مورد بررسی قرار داد با استفاده از محتویات موجود موارد دیگری همچون بیمه سربازی چیست مر

 در این مقاله می توانید با دید باز و آگاهی کامل برای خرید بیمه سربازی اقدام کنید

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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