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 اهداف کلی:

  آشنائی با انواع خروج از خدمت و قوانین و مقررات مربوط به آن 
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 قایسه اجتماعی، با هم م تأمینکارافتادگی و فوت را جهت مشمولین صندوق کشوری و  از

 نماید.

 ن خدمت و مبلغ بازخریدی را، با دقت محاسبه نماید.سنوات پایا 

  اجتماعی، توضیح دهد تأمینانواع بازنشستگی را جهت مشمولین صندوق کشوری و. 

 .حقوق بازنشستگی کارکنان را با دقت محاسبه نماید 

 های استرداد و انتقال کسور بازنشستگی را به صورت صحیح تهیه نماید.فرم 
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 سخن آغازین

ر ماشتن دکار گ منابع انسانی تدارك نیرو از جامعه برای به یتکه اولین وظیفه مدیربا توجه به این

 یدر تمام گرداندن کارمند به همان جامعه باشد.نهایی آن باز سازمان است، منطقی است که وظیفه

ها وبچارچ یدولت یهاصوص ضوابط و مقررات آن در دستگاهدر خ یو استخدام یو مقررات ادار نینقوا

ده اده شد یاریبس تیو به آن اهم دهیگرد اذاتخ یزمان اتیمناسب با توجه به مقتض یهااستیو س

ه و عات تابسسؤهای علوم پزشکی و سایر متوجه به گستردگی دانشگاه/دانشکدهاز سوی دیگر با است. 

ستگی، های جاری در حوزه خروج از خدمت و بازنشنامهنین و مقررات و آیینضرورت رعایت قوا

رمان دهداشت، در تکمیل کتاب قبلی قوانین و مقررات اداری و استخدامی وزارت بحاضر را که مجموعه 

 ب با عنوانومنتشر گردید، به گردآوری کلیه  قوانین و مقررات مص 1397و آموزش پزشکی که در سال 

لیه کمبحث خروج از خدمت و بازنشستگی مباردت نموده است تا « نظام اداری در حوزه سالمت»

مصوب  قرراتمسسات تابعه، مرجع کاملی برای قوانین و ؤکارشناسان و کارکنان حوزه منابع انسانی م

 در اختیار داشته باشند.    

چنین خروج از خدمت و بازنشستگی و هم مشتمل بر مباحث تاریخی و تطبیقی حوزه پیش روکتاب 

حاوی  ر فصلمتن کامل کلیه قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه بوده که در چهار  فصل کلی که ه

تمرکز  باشد تقسیم گردیده است. البته جهت جلوگیری از پراکندگی مباحث وهای مختلف میبخش

وانین قمتن  خروج از خدمت و بازنشستگی از مرتبط با مفاهیمتر فراگیران محترم برخی مواد غیربیش

 وه عملهایی بین متن موجود با نحهمچنین وجود مغایرت حذف و در این کتاب آورده نشده است.

بالغ موعه ااز گردآوری مج ضوابط و مقرراتی است که پس در حال حاضر ناشی از تغییرات در مؤسسات

 اند.گردیده

  افزایش موعه در اعتالی عملکرد نظام اداری وزارت متبوع،امید است مطالعه و رجوع به این مج

 .مت گرددرسانی به ملت عزیز ایران در حوزه سالهمکاران و در نهایت ارتقای خدمت مندیرضایت

پزشکی  آموزش اندرکاران و مسئولین وزارت بهداشت، درمان وآورندگان این مجموعه از کلیه دستپدید

ه در تهی تبوع کهها و مراکز وابسته به وزارت مای علوم پزشکی و سازمانهو همچنین دانشگاه/دانشکده

 نمایند.اند تقدیر و تشکر میعه همکاری و همدلی صمیمانه داشتهاین مجمو
 

 نژادسید کامل تقوی               

 معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی
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 مقدمه:

 ز:ابارتند عیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان دانید وظایف عملیاتی مدگونه که میهمان

 . استخدام یا تدارك نیرو  1

 . بهبود و پرورش نیروی انسانی 2

 . جبران خدمات3

 . روابط کارکنان 4

 . نگهداری کارکنان 5

 . جدا شدن کارکنان از سازمان.6

ازمان سشتن در ار گمامعه برای به ککه اولین وظیفه مدیر منابع انسانی تدارك نیرو از جابا توجه به این

-می داسازیجد به همان جامعه باشد. وظیفه گرداندن کارمننهایی آن باز است، منطقی است که وظیفه

وش بازنشستگی، رلذا بحث خروج از خدمت با سه  .آور باشدهمان اندازه قبلی پیچیده و چالش تواند به

به  ن شده استرو در این جزوه آموزشی سعی بر آایناز  گیرد.کناری یا ترخیص و انفصال صورت میبر

دا شدن جسئله منظور برآورده شدن وظیفه عملیاتی مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان به م

ت قرراین و مکارکنان از سازمان و آشنائی همکاران با موضوعات خروج از خدمت و مجموعه قوان

 اخته شود.اجتماعی پرد تأمینبازنشستگی کشوری و 

 :افتدهای ذیل اتفاق میالً هزینهکند معمووقتی کارمندی سازمان را ترك می

ها نیاز ر به آنن دیگبرکناری یا ترخیص کارمندان جوان که سازما -2 ؛بازنشستگی کارکنان مسن -1 

ای استخدام ههزینه -4 ؛ندسازانتظارات سازمان را برآورده نمی که انفصال و اخراج کارمندانی -3 ؛ندارد

  ؛ایش هزینه تولید استموجب افز آموزداخت به کارپر -6 ؛های آموزشهزینه -5 ؛برای یک جایگزین

 رمند تاشدن کاکاهش تولید در فاصله جدا–8 ؛درصد حوادث برای کارمندان جدید باالتر است -7

 ؛شه استخدام و آموزه دوربرداری مطلوب از ابزار تولید در فاصلعدم بهره -9 ؛جایگزین نیروی جدید

ر اگ -11 ؛شودامی که کارمند جدید باشد زیاد میضایعات تولید هنگ افزایش درصد فرسودگی و -10

ردادی هدات قراو ایجاد اشکال در تع کاریههای اضافگان زیاد باشد موجب افزایش هزینهشدتعداد جدا

 .شود

تی سر پرس ظارت ونرایط کار یا به بهبود ش ای از نیازروی کار در بعضی از ادارات نشانهچرخش زیاد نی

 ز سازماندن کارمند یا کارگر اشبازنشستگی و خاتمه خدمت باعث جدا بعضی عوامل مانند باشدمی

 .تحلیل شوند گردد. دالیل ارائه شده برای ترك باید به دقت تجزیه ومی

ای که اساس اند. در جامعهنقشی توصیف کردهعنوان نقش بیه نشستگی را بباز هابعضی بازنشستگی:

فعال مولد مشخص در یک  ارزش اخالقی نهاده شده است حرکت از یک نقش عنوان یک آن بر کار به

 نشستگی منجر به بیماری روحی و جسمی وانگیزاند که بازمینقشی در روز دیگر این باور را برروز به بی
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بیکاری، مرگ در عین زنده بودن  زندگی وشود. برای بسیاری کار یعنی می ها مرگ زودرس بعضی وقت

 .است

در  سازمان مسئولیت بزرگی چرخش زندگی فرد است و نشستگی حادثه مهمی درکه باز مسلم است

که  شه شوندن اندیه پذیرفتن ایمرحله دیگر را دارد. افراد باید قادر ب تسهیل انتقال از یک مرحله به

 ندگیزاشند به ببدون آنکه شغلی داشته  نوان یک فرد کاملبلندی به عطور موفق و با سرهتوانند بمی

ندگی ز تری در موردگیری گستردهبازنشستگی امکان تصمیم نقشیادامه دهند. به جای نقش بی

تفع موع منازمان و جامعه در مجآورد. اگر این تصمیمات خوب اتخاذ شوند، فرد، سشخصی فراهم می

 .شوندمی

زمان نشستگی توسط ساگیری در مورد بازنوین این است که تصمیم کلیدی عصریکی از موضوعات 

ری ک سن اجباالف تعیین یهای مخبحث عهده کارمند مربوطه بگذارند. که آن را بهاین اتخاذ شود یا

ند. از زمی ورداز همه استعدادهای موجود  گیریمدتًا در محور آزادی فردی و بهرهنشستگی عبرای باز

ری اجبا یشوند. بازنشستگ، افراد در سنین متفاوتی راکد می، توان و خالقیتلحاظ قدرت تولیدی

 گردد. تالف فراوان استعدادهای واقعی میموجب ا

فیدلر از  آرتور مارگارت مید، سالگی اشخاصی نظیر وینستون چرچیل، آورل هریمن، 65خدمات پس از 

درست  حوصلگی،ارض و حساسیت و کمغلب منجر به تعبازنشستگی در تاریخ معین ا .این قبیل است

 .گرددشسته شدن میهای قبل از بازندر سال

در  سازیلهأساند و دست به ایجاد چالش و معالقهکنند که بیحوصله و دلسرد وانمود میافراد کم

 .است کار را رها کنند زنند و حتی ممکنمی سازمان

رحله منشستگی را طی چند م رویداد بازاند مستخدشناسان مشخص کردهجامعه چرخه بازنشستگی:

 .کندتجربه می

 /یکرحله نزدم سل/عمرحله پایانی/ مرحله پایداری و ثبات/ مرحله بازیابی/ مرحله وانهادگی/ مرحله ماه

 مرحله بسیار دور

رد فده شدن بخشی در آمازمان بازنشستگی تا حدی اثر امید در بعضی نقاط آگاهی از نزدیک شدن -1

ن دارد. ای های تفریحیمهارت مالی و تأمینبازنشستگی موفق، یعنی  اساسی در امل بسیاربرای دو ع

حقق تک شبه از این دو عامل ی هیچ یک آگاهی باید در مرحله بسیار دور بازنشستگی حاصل شود زیرا

 .یابدنمی

گی بازنشست دنالوقوع بوحتمی دهد وحکایت ازت قبل از رویداد بازنشستگی رخ میمرحله دوم درس -2

 کند. می

ی نیست ز او باقشود که همکارانش به او به عنوان فردی که عمر چندان زیادی امی کم متوجهانسان کم

 نگرند. می



        3                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

 .برای جایگزینی او آموزش دهند ممکن است خواسته شود فردی را

ساس ت فرد احسعسل نامیده شده ابرای بسیاری از افراد مرحله سوم چرخه بازنشستگی مرحله ماه -3

ازه الی او اجمشود که امکانات خورد و دلخوش به اموری میآزادی غوطه می کند در فضای جدید ازمی

از او  یره. وقتیغها و بازدید، رفتن به سراغ نوه و دید دهد نظیر مسافرت، ماهیگیری، چوگان بازی،می

 .امنبوده اینقدر سرگرم وقت منچرا هیچ :دهدا بازنشستگی چطوری، اغلب پاسخ میشود بال میؤس

یان عسل پاهشود ماجام هنگامی که آهنگ زندگی کند میکنند اما سرانبور نمیاز مرحله سوم ع -4

های یدوبازدیددهای پی درپی و کند. میل شدید به سفروانهادگی جای آن را پر می یابد و مقداریمی

پس از  واهند داشت. مخصوصا،ً چنانچه فردمرحله خ کننده، احتماالً تجربه سختی در اینخسته

 .کند مکان کند، امکان دارد وضع سختی پیدا ای متفاوت نقلگی به جامعهبازنشست

انی ای سالیآن را بر کند روالی را در زندگی خود پیش گیرد که بتوانددر مرحله بازیابی فرد سعی می -5

 ادامه دهد. 

 کیفیت و سطح تعیین نوعی برای کمک به بازنشستگان درهای متکه برنامه های اجتماعیاز سازمان

-صتناخت فررفت. الزمه این مرحله شتوان در این زمینه کمک گکنند مینوع اشتغال خود طراحی می

 .باشدهای خود میگرایانه در پرتو عالیق و مهارتهای واقعانجام انتخاب های تازه و

جاد گیری ایمتصمی الگویی از تگی، بازنشسته فلسفه ودر مرحله پایداری با تثبیت چرخه بازنشس -6

. نقش بینی و ارضاکننده استم با سرگرمی منطقی، قابل پیشأتو کرده که نتیجه آن یک زندگی

 بازنشستگی غالب شده است. 

ور طو به  م با تقلیل ظرفیت فیزیکی استأوضعیت تازه که تو فرد قادر به تعدیل و تطبیق خود با

 نقشییکه نقش ب و خودکفا است گردد. او یک فرد بالغآید، میری، باال رفتن سن پیش میناپذیاباجتن

 .دار در جامعه تبدیل کرده استرا به یک وضعیت مورد احترام، مسئول و معنا

ا رنشستگی ه یکی از شش مرحله قبلی چرخه بازکطور ناگهانی در حالیهالبته ممکن است فرد ب -7

ه شستنجایی که باز تواند وارد مرحله پایانی شود،ادامه یابد فرد می زندگی . اگرکند، بمیردتجربه می

نی رحله پایاجسمانی طبق تعریف م دیگر خودکفا نیست. کاهش پشتیبانی مالی یا تقلیل قوای

 .زندبازنشستگی را رقم می

 وستخدم گی مو هزینه زند معاش تأمینهای بازنشستگی به منظور ایجاد امنیت اقتصادی و برنامه

ود. شجرا میای و باالخره فوت، تهیه و بیماری، پیری، از کارافتادگ اش در زمان بیکاری،خانواده

لیت ر و فعاراز کادآنها، پس از سالیان  همینطور ایجاد امنیت اقتصادی و رفاهی برای کارکنان وخانواده

زمان سا ر یکی برای قبول خدمت دهای شغلاین خود یکی از بزرگترین انگیزش باشد ودر سازمان، می

 .است
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ه و رات بیموضع قوانین و مقر کنند و بارفاه زمان پیری کارکنان توجه می ها بهامروزه سازمان

 مینتأکان افتادگی مستخدمین را در حد امدوران پیری و از کار نشستگی، هزینه زندگی و معاشباز

 .نمایندمی

مت خد حین منظور رفاه رفاه کارکنان است. البته قتصادی وهای بازنشستگی ایجاد امنیت اهدف طرح

یت ز امنانیست، بلکه رفاه کارکنان پس از سالیان دراز خدمت است که فرد را مستحق برخورداری 

رار توجه ق اید موردهمچنین رفاه بازماندگان متوفی نیز ب سازد.های مالی میاقتصادی و فارغ از نگرانی

 .گیرد

دولتی  هایمانکنند اعم از سازود تمام مردمی که در جایی کار میشمترقی سعی می امروزه در ممالک

 .ه باشداجتماعی وجود داشت تأمینبازنشستگی استفاده کنند و برای آنها  دولتی از حقوقو غیر

 شودمی ی آزاداز قید قرارداد استخدامدر نظام اقتصاد آزاد در بسیاری از مواقع، مستخدم ذیصالحی 

 .زیرا سازمان دیگر به خدمات وی نیازمند نیست (خدمت مهخات)

مکن منیز  خاتمه خدمت ممکن است موقتی و در اثر تعدیل تولید شرکت به واسطه عدم تقاضا باشد و

 .شدائمی باهای دور و به صورت دشرکت ازگردونه تولید یا انتقال به مکان است به علت خارج شدن

یز ارگری ندیه کله بسیار مشکلی است بلکه برای کارفرما و اتحاأم مسخاتمه خدمت نه تنها برای مستخد

آزادی  ها تمایل دارندشود و اتحادیهلزم از دست دادن درآمد مستخدم میمشکل است. چون مست

 .گیری شرکت را محدود سازندتصمیم

 وهدارند را نگ نشاخواهند از مزیت خاتمه خدمت استفاده کرده و تواناترین کارمندانها اغلب میشرکت

 .گیرند بروندمی حاشیه قرار ها که دراجازه دهند آن
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 سیر تاریخی قوانین و مقررات خروج از خدمت و کلیات و مفاهیم
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 خروج از خدمت بخش اول: سیر تاریخی قوانین و مقررات
 از ناشی ستگیخ سبب به معموالً فرد، خدماتی یا یدیتول فعالیت کاهش یهدور تقاعد، یا بازنشستگی

 او، از بعد و دکنمی استفاده بازنشستگی حقوق از شخصاً حیات زمان در بازنشسته فرد. کهولت یا کار

 .شوندمی مندبهره دارد، نام مستمری یا وظیفه حقوق که حق، از این بازماندگانش

 نیز را یبازنشستگ که داشت وجود کشوری خدمات از نوعی هخامنشیان، نظامی و اداری در تشکیالت

 گیرینارهک خدمت از رسید،می سالگی هفتاد به چون درباری، فرد هر که ایگونه به شد؛می شامل

 وجوهی از باسی،ع خلفای دربار در .گرفتمی تعلق او به اشتغال ایّام دستمزد مبلغی معادل و کردمی

-می لعضواناقص جنگ در که کسانی به شد،می آوریجمع زکات و عنوان خمس به المالبیت در که

 شد.می پرداخت ماهیانه مقرری گذشتنددولتی درمی خدمت انجام حین در یا شدند

 حقوق یهباراست در نوظهوری نسبتاً پدیده است، معمول ایران در اکنون که ایگونه به بازنشستگی

نام  به ونیقان ،1327سال  ندارد. در سابقه قرن یک از بیش که " وظایف قانون " تصویب به وظیفه

-می افتدری تقاعد حق دولت کارمندان رسمی بازماندگان تنها آن، موجب به که رسید اوّل مجلس

 .کردند

 ایّام در و شدمی پرداخت عمومی درآمد محل از که بود متوفی مقرری از نیمی هم حقوق وظیفه

 به یفهوظ این پرداخت مسئول ایوزارتخانه هر شد.نمی کسر او مقرری از مستخدم مبلغی خدمت

 پدر، اوالد، ،ل)عیا بگیران مستمری به سال پانزده مدت به تنها وظیفه این بود. خود کارمندان وراث

 .بود ذکور سهم نصف اناث، سهم ورثه شد.می پرداخت متوفّی( تکفل تحت نوادگان و مادر

ونی با نام شمسی در مجلس اول قان 01/02/1287ه، در تاریخ در ایران پس از برقراری حکومت مشروط

 لت حقوقای دووضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوف "قانون وظایف "

 .برقرار شود

صف نعًا از ند جم، عیال و اوالد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفی بودطبق این قانون پدر، مادر

ین ور تعیعادل نصف سهم ذککردند و سهم اناث از حقوق وظیفه مهانه کارمند استفاده میحقوق ما

و  گردیدیمواده . حصر وراث قانونی به صورت فوق به صورتی که فقط شامل افراد نفقه بگیر خانشده بود

ذهبی ماصول  ثر ازأدهد که قانون مذکور متنشان می تعیین سهم اناث از وظیفه برابر نصف سهم ذکور

 .بوده است

که در قانون مذکور برای زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا از کارافتادگی او با توجه به این

توان آن را قانونی گردیدند لذا نمیفکری نشده بود بلکه فقط وراث وی از حمایت اجتماعی برخوردار می

که اصل استخدام و تعیین حقوق زمان  مین کارکنان دولت دانست زیرا در شرایطیأجامع در زمینه ت

عمل هبینی الزم بو برای حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی نیز پیش اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود
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مین کارکنان دولت تلقی أتوان فقط قدمی در جهت تپرداخت حقوق وظیفه به وراث را مینیامده بود 

 .نمود

 انونیق جنبه شمسی، بازنشستگی 1301آذر سال  22ر در پس از تصویب اولین قانون استخدامی کشو

 آذر 22 مصوب کشوری، استخدام ایماده 74 قانون در بار اولین بازنشستگی مقررات و کرد پیدا

 هشد، که ب شمسی صادر 1302سال  فروردین در احکام آن نخستین شد گنجانیده شمسی، 1301

 دولتی رایشو به موسوم سازمانی یهعهد به ستگیبازنش جمله از استخدامی، وظایف تمام آن، موجب

 دولتی شورای لتشکی زمان تا که شد بینیپیش آنجا در شد. واگذار اداری( شورایعالی نام بعدها به)

 کشوری، استخدام قانون تصویب از پس همچنین کند. عمل سازمان آن مقامی به قائم وزیران هیئت

 که یافت تشکیل ییدارا وزارت حسابداری کل یهادار در تقاعد یهدایر به نام ایدایره نخست، وهله در

 شد. وزارت دارایی کارگزینی کل اداره جزو بعدها

 انجام ینیمع مدت از بعد کارمند است، آمده بازنشستگی نظام از چهارم این قانون، حمایت فصل در

 خدمتی که آن بدون دهد،می دست از را خود کار انجام توانایی قاعدتاً که سنی به رسیدن و خدمت

 ایحادثه لتع به که کسی هر است، آمده قانون ادامه در همچنین. شود مندبهره حقوق از دهد، انجام

 خاص رریمق از سن و خدمت رعایت بدون نباشد، خدمت ادامه به قادر و شود افتاده ازکار و علیل

. گیرد رارق است دولت که کارفرمایش تحمای در او خانواده شود، فوت که مستخدم هر و کند استفاده

 مطابق. شود بازنشسته ی،سالگ 55 به رسیدن و کار سابقه سال 25 با توانستمی کارمند ها،سال آن در

 وجود او برای کار مهادا فرصت و شدمی بازنشسته باید  رسید،می سالگی 70 به که فردی قانون، این

 .نداشت

 هر که طوری شد؛ حذف کامالً  قانون این از هم سنی شرایط شمسی، 1309 سال که آن جالب

 بازنشسته برای را راه قانون، این. بچشد را بازنشستگی طعم متوالی، سابقه سال 20 با بود قادر کارمندی

 کاری سابقه سال 20 با توانستندمی حکومت کارمندان حتی که طوری کرد، باز جوانان از بسیاری شدن

 .ندشو بازنشسته سالگی 40 در

 حقوق متوسط (1(.)60) با برابر بازنشستگی حقوق شمسی، 1301طبق قانون استخدامی مصوب سال 

 سیشم 1322 شهریور 22 قانون خدمت او بود. در هایسال در ضرب مستخدم خدمت آخر سال سه

 ضرب آخر سال سه دریافتی متوسط( 1(.)40) معادل بازنشستگی، حقوق و شد ایجاد آن در تغییراتی

  گردید. خدمت هایسال در

 در ضرب مستخدم های دریافتیکمک و حقوق آخرین( 1(.)30) به شمسی، 1328سال  در همچنین

 نکند دریافتی تجاوز هایکمک و حقوق آخرین مجموع از آنکه شرط به رسید، او خدمت هایسال

 دلامع( 1)(.30) برابر حقوق بازنشستگی ش، 1345 خرداد 31 مصوب کشوری استخدام قانون طبق
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 از حاصل، تعیین شد، به شرط آنکه مقدار آن سنوات در ضرب خدمت آخر سال سه در پایه حقوق

 .نشود بیشتر بازنشستگی از پیش دریافتی حقوق آخرین

شد.  دانکارمن استخدامی امور به رسیدگی مرجع کشوری بازنشستگی کل ةادار ، شمسی 1313ازسال 

 کشور، امیاستخد و اداری امور قانون بودجه آن سال کلیه 20 شمسی، به موجب تبصره 1334در سال 

که در د تا اینتغییرات بنیادی کر شمسی، 1337در سال قانون، این شد. گذاشته دارایی وزارت برعهدة

 و دش پیشین قانون جایگزین ماده، 149 در کشوری، استخدامی قانون شمسی، 1345خرداد سال 

 و ازنشستگیب صندوق موجودی و دارایی کلیة با بازنشستگی کل ادارة قانون مزبور، 70ماده  براساس

 بود. وزیری تنخس به وابسته وقت آن در که شد، کشور و استخدامی اداری امور سازمان تابع تعهدات،

ها و دارایی ، اداره کل مورد اشاره با تمامی1345با تصویب الیحه قانونی استخدام کشوری در سال 

صالح ت. با ار گرفدارایی جدا شد و زیر نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرا تعهدات از وزارت

 وظیفه کارکنان و، به منظور انجام وظایف مرتبط با امور بازنشستگی 1354قانون مزبور از ابتدای سال 

مان ساز»دولت، صندوق بازنشستگی کشور، جایگزین اداره کل بازنشستگی شد و جهت اداره آن 

از  سیس شد. پسأت 1354براساس مصوّبه کمیسیون مجلس در هشتم خرداد ماه « نشستگی کشورباز

نون هم قانانقالب اسالمی ایران نیز موضوع بازنشستگی مورد توجه اساسی بوده است. اصل بیست و 

لیفی م و تکاجتماعی را به عنوان حقی برای مرد تأمیناساسی جمهوری اسالمی ایران، بازنشستگی و 

ل از ای دولت مقرر داشته است و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصبر

 کند. تأمینهای مالی را برای افراد کشور مشارکت مردم، خدمات و حمایت

 ت،پس از قانون استخدام کشوری قوانین ذیل نیز به ترتیب تصویب و موضوعات خروج از خدم

 نمود:  بازنشستگی و وظیفه وراث را مطرح

 ول سخت و شاغلین مشاغ، معلولین عادی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 

 .و اصالحات آن مجلس شورای اسالمی 1/9/67آور مصوب زیان

  مجلس شورای اسالمی 20/1/1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب. 

 13/12/1368 مصوب کشوری استخدام قانون و وظیفه بازنشستگی مقررات اصالح قانون 

 .و اصالحات آن اسالمی شورای مجلس

 و اصالحات آن 23/6/1373 مصوب قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه. 

 و سایر  هاادهشاغل، خانو ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوانقانون اصالح پاره

 .و اصالحات آن 13/2/1379 مصوب کارکنان

 اعی کمیسیون اجتم 3/4/1386 مصوب جلسه مورخ رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمت

 .مجلس شورای اسالمی

 یمجلس شورای اسالم 5/6/1386 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب. 
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  مجلس شورای اسالمی 8/7/1386 مدیریت خدمات کشوریقانون. 

 ها وهعلمی دانشگا هیئتعلمی و کارکنان غیر ئتهینامه اداری و استخدامی اعضای ینآی 

 .1391های علوم پزشکی کشور مصوب سال دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خروج از خدمت و بازنشستگی، المتنظام اداری در حوزه س                                                                      10

 

 و مفاهیم تعاریفبخش دوم: 
 بازنشستگی: 

م قانون استخدام کشوری: وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حک 124ماده  (ح)بند 

 کند.وق بازنشستگی استفاده میدار از حقرسمی مراجع صالحیت

 نی و بهرات قانونامه اداری و استخدامی: عبارت از آن است که کارمند طبق ضوابط و مقرینآی 16ماده 

 موجب حکم رسمی به افتخار بازنشستگی نائل شده و از مستمری بازنشستگی استفاده کند.

به  سبب رسیدن ال بیمه شده به کار بهعبارت است از عدم اشتغ اجتماعی: تأمینقانون  2ماده  15بند 

 سن بازنشستگی مقرر در این قانون. 

 ازکارافتادگی:

قادر به  80یا  79قانون استخدام کشوری: وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد  124ماده  (خ)بند 

 کند.کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می

ز آن ا: عبارت یهای علوم پزشکعلمی دانشگاه هیئتکارکنان غیر اری و استخدامینامه ادینآی 17ماده 

ز دست را ا ئید کمیسیون پزشکی، توانایی کار کردنمند بنا به تشخیص پزشک معالج و تأاست که کار

 .کندداده و طبق مقررات از کارافتاده شده است و از مستمری ازکارافتادگی استفاده می

شده به ر بیمهازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کا اجتماعی: تأمیننون قا 2ماده  13بند 

ت ا به دسرخود  نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی

 آورد.

 ه شدهار بیمازکارافتادگی جزیی عبارت است از کاهش قدرت ک اجتماعی: تأمینقانون  2ماده  14بند 

 دست آورد.به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به

 استعفاء:  

ن از خدمت این قانو 64وضع مستخدمی است که طبق ماده  قانون استخدام کشوری: 124ماده  (ز)بند 

 مستعفی شده است.

ست ا: عبارت یهای علوم پزشکلمی دانشگاهع هیئتکارکنان غیر نامه اداری و استخدامیآیین 11ماده 

 سسه توسط کارمند.ؤاز ارائه درخواست معافیت از ادامه خدمت در م

 بازخریدی: 

ز آن ا: عبارت یهای علوم پزشکعلمی دانشگاه هیئتکارکنان غیر نامه اداری و استخدامیینآی 21ماده 

 .دولتی آنان بازخرید شودسسه قطع و سوابق خدمت ؤاست که رابطه استخدامی کارمند با م

 اخراج: 

گاه قانون استخدام کشوری: وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی داد 124ماده  (س)بند 

 اخراج شده باشد. 65محکوم یا طبق ماده  59اداری به مجازات مقرر در بند ج ماده 
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ز آن عبارت ا :علوم پزشکیهای علمی دانشگاه هیئتکارکنان غیر نامه اداری و استخدامینآیی 14ماده 

ه یصالح براجع ذهای رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی ماست که کارمند در اجرای احکام هیئت

 سسه به طور دائم خاتمه داده شود.ؤخدمت وی در م

 انفصال دائم: 

گاه قانون استخدام کشوری: وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی داد 124ماده  (ر)بند 

 اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعًا برای همیشه از خدمت دولت محروم است.

از آن  عبارت :یهای علوم پزشکعلمی دانشگاه هیئتکارکنان غیر آئین نامه اداری و استخدامی 18ماده 

-دستگاه ه یاسسؤاست که کارمند به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونی مراجع ذیصالح از خدمت در م

 تی محروم شود.های دول

 سابقه خدمت غیررسمی:

ر آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسو قانون استخدام کشوری: 85ماده 

تلقی  نشده باشد خدمت غیر رسمیصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت  بازنشستگی مربوط به آن به

آنان  بقه خدمتگی و وظیفه جزو ساهای زیر از لحاظ بازنشستبه تبصره گردد و مدت مذکور با توجهمی

 محسوب و منظور خواهد شد.

 رسمیت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیرتواند وجهی باباین ماده می مستخدم موضوع -1تبصره

 عموضو خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در این صورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه

ام رسمی به عالوه یک سیقوق ضربدر سنوات خدمت غیرمتوسط حاو بر اساس یک چهلم  79ماده 

و  حقوق ضربدر سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد متوسط

تخدام شود که به عالوه مدت خدمت او در اسرسمی مستخدم محاسبه میخدمت غیر فقط آن مدت از

  اقع نخواهد شد.برسد و زائد بر آن مورد احتساب و سال 30رسمی به 

سور ک اند در صورتی کهتهستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافم -2تبصره

در  که درصد حقوق پایه رسمی 5/8رسمی موضوع این ماده را بر مبنای بازنشستگی مدت خدمت غیر

 حاظمذکور از لبه آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق  1347تاریخ اول فروردین ماه 

ه بعد کدر مورد مستخدمینی  بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد.

ر بدو ه دحقوق پایه رسمی ک به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین 31/3/1345 از تاریخ

 د بود.ه خواهموضوع این تبصر گیرد مالك پرداخت کسور بازنشستگیخدمت رسمی به آنان تعلق می

 ماه اول:مقرری 

تفاوت تطبیق  درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و قانون استخدام کشوری: 100ماده  

شود منحصر است به وجوه مذکور در آزمایشی کسر می العاده شغل مستخدمین رسمی وقحقوق و فو

هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و  لاین قانون و مبلغ ماه او 137و تبصره پنج ماده  72و  71 مواد
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دولت مکلف است کمبود آن  . در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگیمستخدمالعاده شغلقفو

 درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند. را در بودجه کل کشور از محل

و  1/1/1349خ از تاری 39ماده  اصالحی (ت)و  (پ)و  (ب)های موضوع بندهای العادهقفو ـتبصره

ری به استخدام کشو اصالحی ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون (العاده موضوع بند )جقفو

 (ت)و  (پ)و  (ب)ندهای نامه اجرایی بشود و تا زمانی که آیینمی اضافه 71مستثنیات مندرج در ماده 

 بیوا به ترتیهارج از مرکز و بدی آب و خ العاده اشتغالقبه تصویب نرسیده است فو 39اصالحی ماده 

 این تبصره خواهد بینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوعپیش که در مقررات سابق

 بود.

 :و بازنشستگی سابقه خدمت دولتی

و  سساتمؤها و ها و سازمانخدمت تمام وقت در وزارتخانه: قانون استخدام کشوری 151ماده  -

ظیفه تگی و وها دراجرای مقررات قانون استخدام کشوری از لحاظ بازنشسی و شهرداریهای دولتشرکت

 شود. جزو خدمت دولتی محسوب و منظور می

آن  زنشستگی،منظور از سابقه خدمت در این قانون برای با قانون مدیریت خدمات کشوری: 105ماده  -

ور ه و کسه صورت تمام وقت انجام شدباشد که در حالت اشتغال بمدت از سوابق خدمت کارکنان می

انوان وقت بنماید و مرخصی استحقاقی و استعالجی و مدت خدمت نیمهمربوط را پرداخت نموده یا می

که کسور ر اینب)مشروط  – 1362مصوب  -وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه

دمت م وظیفه به عنوان سابقه خبازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد( و مدت خدمت نظا

 گردد. کارکنان محسوب می

 :سابقه خدمت دولتی در صورتی قابل احتساب است که دارای شراط ذیل باشد

 .م وقت باشدخدمت مستخدم تما -الف 
 .ر قبال خدمت حقوق و دستمزد دریافت کرده باشدد -ب 
 .شدبا دولتی راییبا دستگاه اج اش مستقیماً رابطه استخدامی -ج 
 .سورات بازنشستگی را به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده باشد یا پرداخت نمایدک -د

: سابقه های علوم پزشکیعلمی دانشگاه هیئتکارکنان غیرنامه اداری و استخدامی آیین 5ماده  -

های دولتی که در حالت و شرکت مؤسساتها، خدمت دولتی عبارت است از مدت خدمت در وازرتخانه

نمایند و مدت خدمت سور مربوط را پرداخت نموده یا میال به صورت تمام وقت انجام شده و کاشتغ

 1 و اصالحات بعدی آن و تبصره 1362نیمه وقت بانوان به استناد قانون نیمه وقت بانوان مصوب سال 

که در ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور قانون مدیریت خدمات کشوری )مشروط به این 87ماده 

بازنشستگی به صورت کامل پرداخت شده باشد( و مدت خدمت نظام وظیفه و خدمت مشمولین قانون 

شود. ایام مربوط به مرخصی ان به عنوان سابقه خدمت محسوب میخدمت پزشکان و پیراپزشک
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دولتی که به موجب قوانین خاص، مولین این ماده و سوابق خدمت غیراستحقاقی و استعالجی مش

 شود.است، به عنوان خدت دولتی لحاظ میحسوب شده خدمت دولتی م

  :)از نظر صندوق بازنشستگی کشوری( خدمت رسمی

آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق 

 .گرددبازنشستگی کشوری پرداخت شده باشد خدمت رسمی تلقی می

   خدمت تمام وقت:

ربط بوده و یذوقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد  نظور از خدمت تمامم

قانون احتساب  1اده م 1تبصره . )تر نباشدساعت کار در هفته کم 40مشروط بر آن است که حداقل از 

های دولتی در نهادهای انقالب اسالمی و ها و مؤسسات و شرکتسوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه

(6/11/64های دولتی مصوب ها و مؤسسات و شرکتکارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه مأموریت

 باشد()تعاریف در هردو قانون یکسان می :آور انیوز سخت مشاغل

ی کیولوژیب ،یکیمکان ویی ایمیش ،یکیزیف عوامل آن در که هستندیی کارها آورانیز و سختی کارها

ی هاتیظرف از ترباال مراتب بهی تنش( کارگر) شده مهیب اشتغال اثر رد و بوده استاندارد ریغ کار طیمح

 .باشد نآ ازی ناش عوارض وی شغلی ماریب آن جهینت که شود جادیای و دری( روان وی جسمی )عیطب

 :شوندیم میتقس گروه دو به ماده نیا موضوع آورانیز و سخت مشاغل

ی ریکارگب با توانیم اما داردی وابستگ غلش تیماه با آورانیز و سخت صفت کهی مشاغل -الف

 .نمود حذف ار هاآنی آورانیز وی سخت کارفرما توسط مناسبی فن ریتداب وی منیا ،یبهداشت داتیتمه

ی فن ریتداب و یمنیا ،یبهداشت داتیتمهی ریبکارگ با و بوده آورانیز و سخت تاً یماه کهی مشاغل -ب

-آنی آورانیز و سخت کماکانی ول افتهی کاهش هاآنی آورنایز و سخت صفت کارفرما، توسط مناسب

 . گرددی م حفظ ها

  :مستمری

ز سمتی اجبران قطع تمام یا ق عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور

شود. اخت میمعیشت بازماندگان وی به آنان پرد تأمینفوت او برای  درآمد به بیمه شده و در صورت

 اجتماعی( تأمینقانون  2ماده  16بند )

  :غرامت مقطوع نقص عضو

اده دخص او شطور یکجا برای جبران نقص عضو با جبران تقلیل درآمد بیمه شده به مبلغی است که به

 اجتماعی( تأمینقانون  2ماده  17بند )شود. می
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 بخش اول: استعفاء:

 

 قوانین علمی هیئتغیر  علمی هیئت

 قانون استخدام کشوری 69تا  64ماده  69تا  64ماده 

 یریت خدمات کشوریقانون مد 120 , 48ماده  قانون استخدام کشوری 69تا  64ماده 

 آئین نامه اداری استخدامی 114ماده  113ماده 

 

 :گفتار اول: استعفاء در قانون استخدام کشوری

رد در هیچ مو .کند ءتواند با یک ماه اعالم قبلی از خدمت دولت استعفامستخدم رسمی می: 64ماده 

یابد که از تاریخی تحقق می ءفااستع .دولت نخواهد بوداستعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر 

یا  تخانهوزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزار

رد عالم دااباً را کت ءرد یا قبول استعفا ءمؤسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا

لقی ت ءتعفابول اسابالغ نگردد این امر در حکم عدم ق ءاگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا

 شکایت کند. 60طبق ماده  ءفاتواند در صورت قبول نشدن استعخواهد شد مستخدم می

خود  : در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطالع و عذر موجه در محل خدمت65ماده 

شود ستعفی با وی رفتار مینند مستخدم مشناخته شده و ماحاضر نشود از تاریخ ترك خدمت مستعفی

 خواهد شد.  این قانون باشد که در آن صورت بازنشسته 75یا  74مگر آن که مشمول مقررات مواد 
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توانسته نر گاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده ه -تبصره

انه یا قبول وزارتخ ود را اطالع دهد و ادعای او موردحضور خاست در محل خدمت حاضر شود و یا عدم

ری سازمان امور اداتواند شکایت خود را به ضمیمه مدارك مورد استناد بهمؤسسه مربوط قرار نگیرد می

وقت  اسرع و استخدامی کشور تسلیم کند شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در

ه بودن کم مقتضی صادر کند. در صورتی که حکم شورا حاکی از موجو ح به شکایت مزبور رسیدگی

ست پخواهد شد و اگر  عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت

وب و ت محسسازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که مستعفی شناخته شده آماده به خدم

 شود.وی رفتار می خدمت بامانند مستخدم آماده به

کرده  : وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت66ماده 

 است به او مسترد خواهد شد. 

یاج به کرده است در صورت احت ءاستعفا 64: استخدام مجدد مستخدم رسمی که طبق ماده 67ماده 

محسوب  وستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور م وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل

بازنشستگی اند یک جا به صندوق دریافت داشته 66خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده 

 مسترد دارند. 

ر گروه دنموده است داوطلب خدمت  ءاز خدمت استعفا 64: هر گاه مستخدمی که طبق ماده 68ماده 

تواند کننده میتخداموزارتخانه یا مؤسسه دولتی اس تر باشده پائینمورد اشتغال سابق خود یا گرو

 داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.

دمت در خنموده است داوطلب  ءاز خدمت استعفا 64: هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده 69ماده 

د واهد بوتحان خدام او مشروط به گذراندن امباشد استخ گروهی باالتر از گروه مورد اشتغال سابق خود

 دارد.تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معافکننده میولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام

 گفتار دوم: استعفاء در قانون مدیریت خدمات کشوری

 گردند:میکارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع  :48ماده 

 استعفاء -

 کارمندان رسمی دریکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت: :120ماده 

 داری.ابازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات  استعفاء و 

لمی ع هیئتعلمی و غیر هیئتکارکنان  نامه اداری و استخدامیینء در آیگفتار سوم: استعفا

 علوم پزشکی هایدانشگاه

 گردد:سسه خارج میؤکارمند رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در م : 37ماده 

 ،قبول استعفاء  -
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ار ذیل قر کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادی حسب نوع استخدام در یکی از حاالت :106ماده 

 خواهند داشت:

 استعفاء -
ورد، م ر هیچکند. د ءسسه استعفاؤز خدمت در متواند با درخواست کتبی اکارمند رسمی می :114ماده 

ه یابد کقق میاز تاریخی تح ءود. استعفاد بسسه نخواهؤاستعفای کارمند رافع تعهدات او در برابر م

ل سسه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصوؤسسه به صورت رسمی با آن موافقت نماید. مؤم

غ نگردد، این ابال ءفااستع چنانچه تا پایان یک ماه رد یا قبول ، رد یا قبول آن را کتباً اعالم دارد.ءاستعفا

 تلقی خواهد شد. ءامر در حکم قبول استعفا

رداخت : در صورت درخواست کارمند مستعفی، استرداد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پ1تبصره

 کرده است، تابع ضوابط صندوق مربوط خواهد بود.

وابط ضسسه برابر ؤکرده است در صورت نیاز م ءمی که استعفا: استخدام مجدد کارمند رس2تبصره

حاظ ن از لنامه خواهد بود. احتساب سوابق خدمت این قبیل کارمندااستخدامی مندرج در این آیین

 بازنشستگی مشروط به اینکه وجوه کسور بازنشستگی دریافت نکرده باشند، بالمانع است.

 استفاده نشده پرداخت خواهد شد. :  به کارمند مستعفی وجوه مرخصی3تبصره 

ی و رسمی عضو هیأت علمی رسمی قطع علمی: هیئتنامه اداری و استخدامی کارکنان ینآی 113ماده 

 که عضو تواند از خدمت مؤسسه مستعفی شود. قبول استعفاء موکول به آن استمؤسسه می آزمایشی

اریخی فاء از تکتباً اعالم دارد. استع شروع نیم سال تحصیلی قصد شروع خود را ماه قبل از 2الاقل 

 افقت کند.ویابد که مؤسسه به موجب حکم رسمی با آن متحقق می
 2ل ت حداقبایس: چنانچه عضو هیأت علمی پیمانی متقاضی فسخ قرارداد )استعفاء( گردد، می1تبصره

در  لقی،افقت مؤسسه به عنوان استعفاء توماه قبل درخواست خود را ارائه دهد و در صورت م

 صورت غیبت تلقی شده و برابر مقررات با وی برخورد خواهد شد.اینغیر

ن و س قوانی: انتقال یا پرداخت کسور بازنشستگی منوط به تقاضای عضو هیأت علمی و براسا2تبصره

 باشد .مقررات مربوطه می
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 بخش دوم : بازخریدی
 

 غیر هیئت علمی هیئت علمی
 قوانین

 داوطلبانه وطلبانهغیردا داوطلبانه غیرداوطلبانه

 هایآراء هیئت

 انتظامی

 (8 ماده 8 بند)

تبصره یک 

 74ماده 

قانون 

 استخدام

 کشوری

قانون رسیدگی به  9ماده  (ح)بند 

مورخ  89244نامه تخلفات و تصویب

 )مازاد بر نیاز( 3/6/1387

تبصره یک 

 74ماده 

قانون 

 استخدام

 کشوری

قانون رسیدگی به  9ماده  (ح)بند 

مورخ  89244نامه ات، تصویبتخلف

 21زاد بر نیاز(، ماده )ما 3/6/1387

)کسب نتایج ضعیف  48، ماده )واگذاری(

 1و تبصره  103ماده  3ارزیابی(، تبصره 

 )آماده به خدمت(122ماده 

- 

قانون 

مدیریت 

 خدمات

 کشوری

 هایآراء هیئت

انتظامی و ماده 

109 

 76ماده 

 26، ماده فاتتخل 9ماده  (ح)بند 

ماده  1)خروج( و تبصره  37)واگذاری(،  

 )آماده به خدمت( 108

 112ماده 

آیین نامه 

اداری 

 استخدامی
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 فتار اول: بازخریدی در قانون استخدام کشوریگ

 : 74ماده 

 ها وتو شرک ها، مؤسساتها، بانکها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، شرکتکلیه وزارتخانه -1تبصره

یا  رسمی یا ثابت مستخدمین تواننداست، می هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامسازمان

خصصی ت، در مشاغل غیر اجتماعی( تأمین وبه جز مشموالن قانون کار دارای عناوین مشابه خود را )

بیست  بیش از مقام دستگاه اجرایی مشروط به آنکه التریناساس درخواست کتبی آنان و موافقت بابر

 مت آنانخدمت بازنشسته و در صورتی که سابقه خد سنوات سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس

 .بازخرید نمایند کمتر از بیست سال باشد،

تمر در مزایای مس روز حقوق و 45شوند، مبلغی معادل به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید می

 از شش ماه باشد، یک سال که کسر یک سال بیشدر صورتی)قبول  ازاء هر سال سابقه خدمت قابل

قوق حپرداختی سهم مستخدم و  عالوه کسور بازنشستگی یا حق بیمههب (تمام محسوب خواهد شد

 .خواهد شد های استحقاقی استفاده نشده وی پرداختمزایای مرخصیو

ام باالترین مق ی مستخدم و موافقتفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبم -2تبصره

یر کل برنامه و بودجه و دب راالختیار وزینمایندگان تام اجرایی و تصویب شورایی مرکب از دستگاه

 .مربوط قابل اجراء خواهد بود سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی

در این  نان بگذرد، در صورتی کهستخدمینی که بیش از یک سال از آمادگی به خدمت آم -3تبصره

، را دارندشرایط احراز آن استخدامی کشور در مشاغلی کهمدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و

 .شوندیا بازنشسته می طبق شرایط این قانون بازخرید ی دولتی نگردندهادستگاهجذب 

شوند، یبازنشسته م ن قانون بازخرید یار نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب ایه -4تبصره

اند هسته گردیدبازخرید شده و یا بازنش مزبور که خدمتشان همچنین اشتغال مجدد افراد  .ممنوع است

-دستگاهاز  کیکه ثابت شود افراد فوق به خدمت یصورتی ی دولتی ممنوع است و درهادستگاهدر کلیه 

ستثنای ارداختی به ایشان به پت مقرر در قوانین، کلیه وجوه مجازا اند، عالوه بری دولتی درآمدهها

عهدی تخواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان  یا حق بیمه پس گرفته وجوه بازنشستگی و

 .نخواهد داشت

ه یک خرداد ما شنبه بیست و هفتمقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه

گهبان به تأیید شورای ن 4/4/65 اریخاسالمی تصویب و در تصت و پنج مجلس شورایهزار و سیصد و ش

 .رسیده است
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 گفتار دوم: بازخریدی در قانون مدیریت خدمات کشوری

ا ری تمام یواگذا ی اجرایی مشمول قانون که به علتهادستگاهبه کارمندان رسمی یا ثابت  :21ماده

یر رفتار زهای یکی از روش ، بهه خدمت آنان نیاز نباشدتی بدولبخشی از وظایف آنها به بخش غیر

 :شدخواهد 

 .بازخرید سنوات خدمت کارمند  -

های صیماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخ پرداخت یک 

 شرایط کههای مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینالعادهشده بر اساس آخرین حقوق و فوق ذخیره

  .بازنشستگی نداشته باشد

 گردند:کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می :48ماده

سال  لی یا چهارازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متواب - 

 رسد(. ت وزیران میأصویب هیه تای که با پیشنهاد سازمان بنامهینیمتناوب )براساس آ

 :( قانون مدیریت خدمات کشوری48( ماده )3نامه اجرایی بند )آیین

متیارات های مربوط، اکارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل :1ماده

بی ی ارزیانی شده برابیآنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش

ازخرید ( قانون مذکور، ب103کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع )

 گردند.می

شوند به نامه بازخرید خدمت میوجوه مربوط به بازخریدی کارمندانی که در اجرای این آیین :2ماده

ت ( قانون مدیریت خدما122( ماده )1س تبصره )های ذخیره شده آنان، براسااضافه وجوه مرخصی

 ـ تعیین خواهد شد.1386کشوری ـ مصوب 

  هاستگاهدی اجرایی ممنوع بوده و هادستگاههرگونه به کارگیری کارمندان بازخریدی در  :3ماده

 تی به آنان از هر محل داشته باشند.توانند هیچگونه پرداخنمی

ه نامه به موجب مصوبه شورای توسعد این آییندستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفا :4ماده

 مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود.

ال سن و سند کارمندانی را که دارای شصت و پنج ا اجرایی مؤظفهای دستگاه :103ماده  3تبصره 

غل باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاخدمت می حداقل بیست و پنج سال سابقه

 و پنج که سابقه خدمت آنها کمتر از بیستالذکر فوقتاد سال است. کارمندان تخصصی تخصصی هف

یست و توانند تا رسیدن به بسال سابقه خدمت داشته باشند می تکه بیش از بیسسال است، در صورتی

  .شوندمی پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید

 یکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت: درکارمندان رسمی  :120ماده

 ی.گی به تخلفات اداراین قانون و قانون رسید بازخریدی به موجب احکام مذکور در استعفاء و -
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د و ادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شدر دوران آم -1تبصره: 122ماده 

ر بودن دات در صورتر کارمندان آماده به خدماجرایی دیگهای دستگاهدر صورت عدم اشتغال در 

 ستمر بهیای مگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزاستشرایط بازنش

 ی ذخیره شده باز خرید خواهند شد.هاازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی

 نامه اداری و استخدامیینگفتار سوم: بازخریدی در آی

ی وه وظایف کسسه ؤ: با کارمند رسمی معلمی هیئتمه اداری و استخدامی کارکنان غیرناینآی 26 ماده

ای ذیل عمل هدولتی واگذار شده است، به یکی از روشنامه به بخش غیراین آیین 22در اجرای ماده 

 خواهد شد:

 ب( بازخرید سنوات خدمت،

یل از ز حاالت ذکارمند رسمی در یکی ا :علمی ئتهین غیرنامه اداری و استخدامی کارکنانآیی 37ماده 

 گردد:سسه خارج میؤخدمت در م

 ج( بازخریدی،

نی و یا کارمندان رسمی، پیما :علمی هیئتمه اداری و استخدامی کارکنان غیرناینآی 106ماده 

 قراردادی حسب نوع استخدام در یکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت:

 نامه و قانون رسیدگی به تخلفات اداری،ام مذکور در این آیینو( بازخریدی به موجب احک

دمت حداکثر آمادگی به خ -1تبصره  :علمی هیئتمه اداری و استخدامی کارکنان غیرناینآی 108ماده 

ربوط سال است و در صورت عدم اشتغال کارمند، طی دوران مزبور، حسب مورد طبق مقررات م یک

 شتن شرایط بازنشستگی، بازنشسته خواهد شد.بازخرید خدمت یا در صورت دا

 ابربر کارمندانبازخریدی  علمی: هیئتمه اداری و استخدامی کارکنان غیرناینآی 112ماده 

خرید دان بازرسد. هر گونه به کارگیری کارمنامناء می هیئتدستورالعملی خواهد بود که به تصویب 

ات کشوری قانون مدیریت خدم 5ی موضوع ماده اهدستگاهوزارت متبوع  مؤسساتسسه یا سایر ؤشده م

 باشد. ممنوع می

نوات سبازخرید ی تواند با تقاضاسسه میؤم علمی: هیئتنامه اداری و استخدامی کارکنان ینآی 76ماده 

 ر سالت علمی که حائز شرایط بازنشستگی نیستند، موافقت نموده و در ازاء هأخدمت اعضای هی

نان مجموع حقوق و مزایای مندرج در آخرین حکم کارگزینی  به آ روز 45خدمت مبلغی معادل 

  پرداخت نماید.

ت علمی أهی خیره شده به اعضایهای استحقاقی ذپرداخت حقوق و مزایای مدت مرخصی -1تبصره

 خرید شده بالمانع است.باز

عضو  ا تقاضایهای بازنشستگی بوقپرداخت کسورات بازنشستگی و یا انتقال آن به سایر صند -2تبصره 

 ت علمی باز خرید شده بالمانع است. أهی
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 کود علمی ویس مؤسسه از رهر گاه رئ علمی: هیئتکارکنان نامه اداری و استخدامی ینآی :109ماده

ا ت علمی مؤسسه برای اجرای وظایف آموزشی و یفایت و صالحیت هر یک از اعضای هیأعدم ک

 موزشیآستادی که صالحیت رسیدگی در مورد کارهای پژوهشی مطلع گردد، کمیسیونی مرکب از سه ا

و  مل آورندعقیق بهنامه رکود تحاین زمینه برابر آیین در و پژوهشی وی را دارند تشکیل خواهد داد، تا

اهد نه خوطور محرماسسه ارائه دهند. تشکیل و گزارش کمیسیون مذکور بهؤگزارش کاملی به رئیس م

جرای ابرای  حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت و یا صالحیت اوبود و در صورتی که این گزارش 

 وسسه ت ممیزه مؤأوظایف محوله باشد رئیس مؤسسه مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هی

از  میزه پسمنماید. چنانچه هیأت ت ممیزه مرکزی ارجاع میأت ممیزه به هیأهای فاقد هیدر مؤسسه

دم عمی یا های علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات الزم از او، رکود علرسیدگی به کلیه فعالیت

ی و به یک هیأت علمی خاتمه داده عنوان عضوه ب کفایت و صالحیت عضو را محرز دانست به خدمت او

 شود:های زیر با وی رفتار میاز روش

 یئتهند غیرن به کارمتواعضو هیأت علمی را می مؤسسهیس تائید ری پیشنهاد هیأت ممیزه و الف( با

 علمی  تبدیل وضعیت نمود. 

 شود.ب( در صورتی که عضو شرایط بازنشسته شدن را دارا نباشد، بازخرید می

 شود.ج( در صورتی که عضو واجد شرایط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته می

 
 

 

 

 
 

سال  20ز شتن کمتر اقانون رسیدگی به تخلفات اداری: بازخرید خدمت در صورت دا 9ماده  (ح)بند 

د سال سابقه خدمت دولتی در مور 25سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 

شخیص روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به ت 45تا  30مستخدمین مرد با پرداخت 

 هیأت صادرکننده رأی.

اره ریت خدمات کشوری )بخشنامه شمدستورالعمل نحوه اعمال تنبیهات اداری با توجه به قانون مدی

 جمهور(یسئتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر معاونت ۱۰/۰۴/۱۳۸۸مورخ  ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰

 لفات اداری کارمندانهای رسیدگی به تخکلیه مسئولین هماهنگی هیأت

مسئولین محترم هماهنگی  29/2/1388پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ با سالم و احترام؛  

های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در مورد تعیین وضعیت و نحوه اجرای برخی تنبیهات هیأت

رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات بازخریدی در قانون 

 :انتظامی اعضای هیئت علمی
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( قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عنایت به اجرای فصل دهم قانون مدیریت 9اداری موضوع ماده )

 دارد:خدمات کشوری، مراتب زیر را برای آگاهی و اقدام الزم اعالم می

ات کارمندان و ( قانون مدیریت خدمات کشوری، امر رسیدگی به تخلف97نکه ماده )الف( با عنایت به ای

مورد تأیید  -1372صوب سال م -تعیین مجازات آنان را در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

انونی تبر و قن معکاه اجرا، اعمال تنبیهات اداری کماو تأکید قرار داده است، بنابراین صرفنظر از نحو

 ست.ا

ولت بر حقوق و مزایای کارمندان د م قانون مدیریت خدمات کشوری،جا که بر اساس فصل دهب( از آن

 های مذکور در آن مبتنی است، وژگیروش امتیازی و بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر وی

انون رسیدگی به ( ق9) این امر بر چگونگی اجرای هر یک از تنبیهات اداری ذیل از تنبیهات موضوع ماده

یت عه مدیری توستخلفات اداری تأثیر دارد، لذا تا تعیین دقیق جزئیات امر و اتخاذ تصمیم توسط شورا

 و سرمایه انسانی، مقتضی است به ترتیب ذیل عمل شود:

 :"ح". تنبیه اداری مندرج در بند 1

مبنای مربوط در  ( روز حقوق45تا )( 30در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر با )

ز اقبل  قبال هر سال سابقه خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی، بر طبق آخرین حکم کارگزینی

 تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد.

ه بنا به پیشنهاد معاونت توسع 27/9/1392شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

( قانون 116ردیف )ب( ماده ) 5و  4مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با استناد به بندهای 

 هیأت عمومی دیوان عدالت 8/3/1391مورخ  128شماره مدیریت خدمات کشوری و در اجرای دادنامه 

را در خصوص نحوه اعمال مجازات  1/4/1388مورخ  34088/17/200شماره بخشنامه  2اداری که بند 

مجلس شورای اسالمی ابطال  7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  9بند )ح( ماده 

 ه است، مقرر نمود: نمود

با در  هنگ پرداخت کارکنان دولتبینی شده در قانون نظام هماکه حقوق مبنای پیشبا عنایت به این

 رشته ها، رسته ونظر گرفتن مقطع تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسؤولیت

 ری نیزیریت خدمات کشوشده و این عوامل در حق شغل و شاغل مشمولین قانون مدشغلی تعیین می

رای بداری لحاظ گردیده است، لذا اعمال مجازات موضوع بند مذکور از قانون رسیدگی به تخلفات ا

بال هر قروز حق شغل و شاغل مربوط در  45تا  30مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس 

 سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی خواهد بود.

ی های موضوع بندهاسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص نحوه اجرای مجازاتمصوبه شورای تو

 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری 9ماده )« ح»و « ط»، «ز»، «ج»

 سازمان اداری و استخدامی کشور( ۲۲/۸/۱۳96مورخ  ۱5۱۲۸۴۴)بخشنامه شماره 

http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/771-128.html
http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/961-34088.html
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خدمات کشوری؛ نحوه اجرای  قانون مدیریت« 116»ردیف )ب( ماده « 5»و « 4»به استناد بندهای 

که در  قانون رسیدگی به تخلفات اداری( 9ماده )« ح»و « ط»، «ز»، «ج»های موضوع بندهای مجازات

مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 01/08/1396جلسه مورخ 

 گردد:گردیده است جهت اقدام الزم ابالغ می

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: 9ماده « ح»جازات موضوع بند در مورد م -2

 ای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر اصالح گردید:شور 27/09/1392مصوبه مورخ 

 .ن مدیریت خدمات کشوری منظور شود( قانو65موضوع ماده )« حق شغل»، «حقوق مبنا»بجای 

 امکان اعمال مجازات بازخریدی در خصوص کارمندان پیمانی

 کشور استخدامی معاون حقوقی، مجلس ونظارت سازمان اداری 3/7/1397مورخ  338105نامه شماره 

ه موده و در تبصرناالطالق ذکر قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند را علی 91با عنایت به اینکه ماده 

و نیز تبصره ذیل  پیمانینامه استخدام آیین 25شاره شده و با توجه به ماده آن به مجازات بازخرید ا 2

ت به ریدی نسب، امکان اعمال مجازات بازخنامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداریآیین 1ماده 

 کارمندان پیمانی وجود دارد.

ه بسیدگی های رهیئتبا توجه به امکان اعمال مجازات بازخریدی نسبت به کارمندان پیمانی توسط 

سیدگی به تخلفات رقانون  9تخلفات اداری کارکنان دولت طبعاً وجوه مربوط نیز با توجه به بند ح ماده 

 1/8/1396)موضوع مصوبه جلسه مورخ  22/6/96مورخ  1512844بخشنامه شماره  3د اداری و بن

 هیئت روز روز حق شغل به تشخیص 45تا  30شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی( به میزان 

 باشد.ی، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت میأکننده رصادر

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور( ۳۰/9/۱۳9۸مورخ  5556۰۱)بخشنامه شماره 

لت عمومی دیوان عدا هیئت 8/5/1398مورخ  9809970905810908با عنایت به دادنامه شماره 

وسعه تشورای  22/8/1396مورخ  1512844بخشنامه شماره  3و  1اداری، مبنی بر ابطال بندهای 

قانون  9 رد مجازات موضوع بند ح مادهدر مو 20/8/1398مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 

 د:یگردرسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل اصالح می

قانون  66 و 65العاده مدیریت( موضوع مواد ، حقوق ثابت )حق شغل، حق شاغل، فوقبجای حقوق مبنا

 مدیریت خدمات کشوری منظور شود.

 علمی: هیئتقانون مقررات انتظامی اعضای   ۸ماده  ۸بند 

یک  روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت 45ازخرید خدمت با پرداخت ب -8

نان دمت آماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت، کسور بازنشستگی افرادی که خ

 شود.بازخرید می شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت، یک سال محسوب می

 

https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72.html
https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72.html
https://shenasname.ir/subjects/salamat/2222-17388.html
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ه نامه اجرایی ماددستورالعمل نحوه بازخرید خدمت مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع آیین

 نامه شماره( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )تصویب۴5)

 :(۳/6/۱۳۸۷ک مورخ ۳۴۷6۴ت/۸9۲۴۴

تنظیم بخشی از  اق موادی به قانون( قانون الح45مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده ) :1ماده

ستخدمانی هستند که بنا به اعالم واحد محل خدمت مآن دسته از  -1384مصوب -مقررات مالی دولت 

 نان نیازربط یا مقام مجاز از طرف وی، به ادامه خدمت آو تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی

 نباشد.

توسط  موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است کهنان بودن کارک نیاز تشخیص مازاد بر -تبصره

 شود.باالترین مقام دستگاه مربوط تشکیل می

بع داری کل کشور مبنی بر وجود منای اجرایی موظفند پس از اخذ تأییدیه خزانههادستگاه :2ماده

( این 1ه )داعتباری الزم برای بازخریدی، نسبت به آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در ما

 ا درراند، به طریق مقتضی اقدام و اطالعات الزم نامه به عنوان مستخدم مازاد شناخته شدهآیین

 خصوص میزان وجوه تشویقی بازخریدی متعلقه، حسب مورد در اختیار آنان قرار دهند.

ید شده ازخران بی اجرایی موظفند عالوه بر وجوهی که براساس مقررات فعلی به کارکنهادستگاه :3ماده

نون ( قا45شود، به کارکنان دارای مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر که براساس ماده )پرداخت می

-فوق ( روز آخرین حقوق و مزایای مستمر و برای کارکنان60شوند معادل شصت )یادشده بازخرید می

تشویقی  عنوان وجوه ( روز آخرین حقوق و مزایای مستمر به75تر معادل هفتاد و پنج )دیپلم و پایین

 بازخریدی پرداخت نمایند.

العاده العاده شغل در وجوه تشویقی کارکنانی که حقوق و فوقه حقوق و فوقمبنای محاسب -1تبصره

قوق حشغل آنان کمتر از میزان حداقل حقوق موضوع الیحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل 

باشد، حداقل می -شورای انقالب 1358صوبم -مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت 

 بود. حقوق موضوع الیحه قانونی مذکور خواهد

نامه، وجوه تشویقی ل مستخدمین ایثارگران برای استفاده از ضوابط این آییندرصورت تمای -2تبصره

 درصد انزدهپبازخریدی آنان پس از محاسبه روشهای موضوع بندهای )الف( و )ب( این ماده به میزان 

 یافت. ( افزایش خواهد15%)

 های هیئت وزیران:نامهبازخریدی بر اساس تصویب
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م شمول قانون نظا ی خارج ازدستگاه ها نامه در وجوه تشویقی بازخریدی موضوع این آیین :4ماده

 -1386 مصوب –قانون مدیریت خدمات کشوری  و -1370صوبم -هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

 قابل جمهور رییس انسانی یهسرما و مدیریت توسعه معاونت تأیید و هادستگاه این پیشنهاد اساس بر

 .باشدمی پرداخت

جوه های یادشده نباید از ور هر صورت میزان وجوه تشویقی موضوع این ماده در دستگاهد -تبصره

نگ ی مشمول قانون نظام هماههادستگاهتشویقی بازخریدی مستخدمین رسمی مازاد مشابه در 

 کارکنان دولت تجاوز نماید.

 -ان ت بانوخریدی تشویقی مستخدمان مشمول قانون راجع به خدمات نیمه وقمحاسبه وجوه باز :5ماده

 گیرد.ا دارند براساس سه چهارم سنوات مذکور صورت میوقت داشته یکه خدمت نیمه -1362مصوب

های خدمت، نامه کسر سال به نسبت ماهدر محاسبه وجوه تشویقی بازخریدی موضوع این آیین :6ماده

 یرد.گمالك عمل قرار می

شوند، به شرط عدم دریافت کسور پرداخت نامه، بازخرید میکارکنانی که طبق مقررات این آیین :7ماده

وط ندوق مربتوانند کماکان تابع صشده قبلی و استمرار تأدیه کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما می

 باقی بمانند.

های مشمول کسور العادهحقوق و فوقسور بازنشستگی، پس از بازخریدی بر مبنای آخرین ک -تبصره

االنه باشد که باید همه ماهه متناسب با افزایش ضریب حقوق سبیمه و بازنشستگی زمان اشتغال می

د ازخریکارکنان دولت به صندوق مربوط، در کل )شامل سهم مستخدم و سهم دولت( توسط مستخدم ب

 شده پرداخت شود.

نضباطی یا مقررات ا -1372مصوب -رسیدگی به تخلفات اداری  مستخدمانی که در اجرای قانون: 8دهما

 شوند، مشمول دریافت وجوه تشویقیمشابه، محکوم به بازخرید خدمت یا بازنشستگی شده یا می

 نامه نیستند.موضوع این آیین

مه نااند، مشمول این آییننامه، بازخرید یا بازنشسته شدهافرادی که قبل از تصویب این آیین :9ماده

 نیستند.

نامه، ینی اجرایی، موظفند فهرست اسامی مستخدمانی را که در اجرای این آیهادستگاه :10ماده

عالم امایه انسانی رییس جمهور بار به معاونت توسعه مدیریت و سرشوند هر سه ماه یکبازخرید می

 کنند.

هـ مورخ  39916ت/35095نامه شماره تصویب( 4نامه با رعایت تبصره بند )اجرای این آیین :11ماده

 باشد. می 7/3/1387

نامه ن آیینهای اجرایی مجاز به استفاده از خدمات افراد بازخرید شده موضوع ایدستگاه :12ماده

 باشند.نمی

https://shenasname.ir/component/content/64-organ/khareje/1722-تعیین-ﺿﺮیب-ﺣﻘوق-ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن،-وظﯿﻔﻪﺑﮕﯿﺮان-ﻳﺎ-ﻣﺴﺘﻤﺮيﺑﮕﯿﺮان-(تصویب-نامه-شماره-35095-ت39916هـ-مورخ-7-3-1387-هیأت-وزیران).html?Itemid=98
https://shenasname.ir/component/content/64-organ/khareje/1722-تعیین-ﺿﺮیب-ﺣﻘوق-ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن،-وظﯿﻔﻪﺑﮕﯿﺮان-ﻳﺎ-ﻣﺴﺘﻤﺮيﺑﮕﯿﺮان-(تصویب-نامه-شماره-35095-ت39916هـ-مورخ-7-3-1387-هیأت-وزیران).html?Itemid=98
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 بازخرید نیروهای مازاد 

  :96قانون بودجه سال  ۱۲تبصره  (ج)بند . ۱
ره بصنامه اجرائی بند )ج( تینوزیران موضوع آی هیئت ۲۴/۳/۱۳96مورخ  ۳۳۷66نامه شماره تصویب

  )بازخرید نیروهای مازاد( 96قانون بودجه سال  ۱۲

  :کل کشور ۱۳9۷ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۲تبصره  (ب)بند . ۲
 کل کشور ۱۳9۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۲نامه اجرایی بند )ب( تبصره )آیین

 :کل کشور ۱۳9۸قانون بودجه سال  (۱۲)بند )ب( تبصره . ۳

و  استثنای انفالهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود بهاجرائی مجازند اموال و داراییهای دستگاه -ب

وضوع قانون قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری م( 83) موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم

به طه قانون اساسی را با رعایت قوانین و مقررات مربو( 44) وچهارمکلی اصل چهلهایاجرای سیاست

کشور واریز کنند. منابع حاصله جهت بازخرید  داری کلفروش رسانند و به درآمد عمومی نزد خزانه

ا ازخرید یخدمت به افرادی که براساس قانون، بکارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان

ین ا( 9) ل شمارهجدو 530000ـ 29ارکنان از محل اعتبار ردیف کشوند و مانده مرخصی بازنشسته می

تخدامی اداری و اس»و « برنامه و بودجه کشور» هاینامه اجرائی که توسط سازمانقانون مطابق آیین

رسد، تخصیص وزیران می هیئتتصویب شود و بهتهیه می« وزارت امور اقتصادی و دارایی»و « کشور

مورد  ست. شمول این حکم درم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی ایابد. اجرای حکمی

 .های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان استدستگاه

ل کشور موضوع: نحوه پرداخت ک ۱۳9۸قانون بودجه سال  (۱۲)نامه اجرایی بند )ب( تبصره آیین

نامه شماره خدمت بازنشستگان، مانده مرخصی و بازخرید کارکنان )تصویب پایان پاداش

 (هیئت وزیران ۲9/۳/۱۳9۸هـ مورخ 566۲۷ت/۳6۱6۱

 :روندنامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین :1ماده

 وکل کشور  1398انون بودجه سال هایی که عناوین آنها در قهای اجرایی: دستگاهدستگاه -الف

 .های آن درج شده استپیوست

انجام  می که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها نسبت بهارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسک -ب

ین و و قوان های اصالح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجراییهای دستگاه، بر اساس سیاستمأموریت

ر در ه مقررات مربوط، توسط دستگاه اعالم و پس از بررسی شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر

 .گاه اجرایی ذیربط خواهد رسیددستگاه به تأیید باالترین مقام دست

 .ارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین )مشخص( و قرارداد کارگریک -ج

دستگاه های اجرایی موظفند برای بازخریدی و بازنشستگی کارکنان مطابق قوانین و مقررات  :2ماده

پاداش پایان خدمت و مانده  مربوط و همچنین بازخریدی کارکنان مازاد و پرداخت وجوه بازخریدی،

مرخصی از محل بودجه مصوب سال جاری و در سقف تخصیص اعتبار اقدام نمایند. در صورت مکفی 
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های توانند از منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای اجرایی مینبودن اعتبار تخصیص یافته، دستگاه

نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام این آیین (3) غیرمنقول مازاد در اختیار خود مطابق ماده

 .نمایند

مقررات  ورداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مانده مرخصی بر اساس قوانین اولویت با پ -تبصره

 .مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود

ال ثنای انفود به استاختیار خهای غیرمنقول مازاد در های اجرایی مجازند اموال و داراییدستگاه :3ماده

گذاری ول واو مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اموال مشم

را مطابق  -1387مصوب  -( قانون اساسی 44های کلی اصل چهل و چهارم )در قانون اجرای سیاست

درآمد "ان ( با عنو210218ردیف ) قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به

اری کل دزانهخنزد  "های اجراییهای منقول و غیرمنقول دستگاهحاصل از مازاد فروش اموال و دارایی

 ردیف کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی

شور با کل ک 1398( قانون بودجه سال 9( جدول شماره )530000( ردیف )29درآمدی، اعتبار جزء )

ازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پاداش ب -( 12عنوان اعتبارات موضوع بند )ب( تبصره )

ه واحده قانون ( ماد12پایان خدمت بازنشستگان را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند )ب( تبصره )

ده در ذینفع اختصاص دهد. شمول حکم این ما های اجراییکل کشور به دستگاه 1398بودجه سال 

 .های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان استمورد دستگاه

امه از نآیین های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع ایندستگاه :4ماده

سایر قوانین و  ونامه ( این آیین1داری کل کشور، نسبت به آگاه نمودن مشمولین بند )ب( ماده )خزانه

اقدام نماید. در  -1386صوب م -( قانون مدیریت خدمات کشوری 122مقررات مربوط از جمله ماده )

ن در هما دیگر صورتی که دستگاه اجرایی نتواند برای جابجایی کارکنان مازاد خود به دستگاه اجرایی

اه دستگ های در همانی به شهر یا شهرستانشهر یا شهرستان، بدون رضایت مستخدم و یا جابه جای

 و وجوه ازخریدبهای دیگر با رضایت آنان اقدام نماید، موظف است آنان را اجرایی و یا سایر دستگاه

 .بازخریدی متعلق را در اختیار آنان قرار دهد

وال اممه، ناآیین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این :5ماده

انون اساسی و ق( 83های اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل )غیرمنقول مازاد دستگاه

ن اساسی را قانو (44)های کلی اصل چهار و چهارم واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستاموال مشمول 

 .یدرائه نماشناسایی کرده و برای صدور مجوز فروش توسط دستگاه اجرایی به هیئت وزیران ا

( قانون 45ن ماده )نامه برای اجرایی نمودتوانند از اعتبارات این آیینهای اجرایی میدستگاه :6ماده

امه اجرایی و نو آیین -1384صوب م -( 1الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 .اصالحات بعدی آن استفاده نمایند
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 کل کشور  ۱۳99بودجه سال ضوابط اجرایی قانون  ۲۱ماده 

ستانی، های اجرایی ا( قانون و همچنین دستگاه7) های اجرایی مندرج در جدولدستگاه :21ماده

ر ول و غیی منقهاخود را از محل فروش اموال و دارایی بازخرید کارکنان مکلفند پاداش پایان خدمت و

 و تأمین مد اختصاصیآای از محل درارات هزینهای و اعتبجویی در اعتبارات هزینهمنقول، صرفه

 پرداخت نمایند.

 : سنوات خدمت نحوه محاسبه بازخرید

(x ) = آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور × 1.5مبلغ یکسال 

(y )بلغم × های خدمت قابل قبول= تعداد سالبر اساس سال مبلغ بازخریدی پرداختی به فرد  

 د:چنانچه ماه و روز اضافی بر سال داشته باش

ر سال(بهای اضافی ماه × 30)  تعداد کل روزهای مازاد بر سال=تعداد روزهای اضافی بر سال +  

  (مازاد بر سال تعداد کل روزهای ×مبلغ یکسال ) /360= مبلغ بازخریدی پرداختی به فرد بر اساس روز 

)z( 

y+z= مبلغ نهایی بازخریدی پرداختی به فرد   

شوند و یم )داوطلبانه( روز سابقه خدمت قابل قبول بازخرید 10ماه و 10سال و  20مستخدمی با  -

 بازخریدی باشد. نحوه محاسبه مبلغمیلیون تومان می 2ایشان  مشمول کسور آخرین حقوق و مزایای

 باشد:به شرح ذیل می )به تومان(

 2000000 × 1.5=  3000000مبلغ یکسال     

 3000000 × 20=  60000000سال    20مبلغ    

 10 × 30=  300+   10=  310روز    

    2583333  =360   /930000000   =3000000 × 310 

 60000000 + 2583333=  62583333مبلغ نهایی بازخریدی     
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 انفصال دائم از خدمت بخش سوم:
 :مدیریت خدمات کشوری قانون 48ماده 

 گردند:گاه اجرائی منتزع میکارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دست

 .ربطذی قانونی مراجع احکام موجب به انفصال یا اخراج -  

گردند در مدت انفصال یم منفصل خدمت از قانونی مراجع احکام موجب به که کارمندانی -1تبصره

 ی اجرائی را نخواهند داشت.هادستگاهاجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در 

 :دیریت خدمات کشوریم قانون 120ماده  

 یکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت: کارمندان رسمی در 

یدگی به های رسهیئتموجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا  صال موقت یا دائم و یا اخراج بهانف -هـ

 ( این قانون.91تخلفات اداری ویا احکام ماده)

 : رتند ازیهات اداری به ترتیب زیر عباقانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان: تنب  9ماده 

 مشمول این قانون.های دستگاهانفصال دائم از خدمات دولتی و   -ك بند

 انفصال به قانون این اجرای در که کارمندانی( کارمند سهم) بیمه حق یا بازنشستگی کسور -2تبصره

 استفاده یاستحقاق مرخصی مزایای و حقوق نیز و شوندمی یا شده محکوم بازخریدی یا اخراج دائم،

 شدهن استفاده استحقاقی مرخصی مزایای و حقوق بازنشستگی به محکومان مورد در و آنان نشده

 دستگاه زا قانونی مقررات اجرای در گذشته در که کارمندانی بیمه حق یا بازنشستگی کسور همچنین

 .است پرداخت قابل اند،گردیده اخراج خود متبوع دولتی
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، نقل و 16/12/76مورخ  180شماره دادنامه ی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به أر با عنایت به

ه اند، ید شد،کارکنانی که انفصال دائم از خدمت، اخراج و محکوم به بازخرانتقال کسور بازنشستگی

 باشد.بالمانع می

نقل از شماره   300عدالت اداری در خصوص قابلیت نقل و انتقال کسور بازنشستگی  رأی دیوان -

 دادنامه شماره 16/12/76تاریخ  2/3/1377. 75/95 شماره هـ روزنامه رسمی 15593-18/6/1377

  .75/96کالسه پرونده  180

  اجتماعی تأمینسازمان : شاکی

شعبه  -مقدمه: الف دیوان عدالت اداری 8 و 4موضوع شکایت وخواسته: اعالم تعارض آراء صادره ازشعب 

داره کل اذکریا غالمی به طرفیت  موضوع شکایت آقای 73/681رسیدگی به پرونده کالسه چهارم در 

چنین  15/11/74ورخ م 1286شرح دادنامه شماره  اجتماعی به تأمینسازمان  فنی(شدگان )امور بیمه

اری ه تخلفات ادبقانون رسیدگی  9از ماده  2به موجب تبصره  رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه

نامه بو تصوی 1365قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب  که مؤخر بر 1372مصوب 

قانون  سهم کارمند( کارمندانی که در اجرایباشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه )می شاکی مورد نظر

در  بینی شدهیشپ قابل پرداخت شوندمرقوم به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می

ت به و با عنای انتقال ندانسته است قانون مرقوم کسور بازنشستگی مورد بحث را قابل 9ماده  2تبصره 

                   ان مدیره و مدیر عامل سازم هیئترییس  الیحه دفاعیه محتویات پرونده و اینکه به حکایت

 هیئت 5/9/70 -137شماره رأی قطعی به موجب شاکی 12/7/73اجتماعی به شرح نامه مورخ  تأمین

ه و حکوم شدارشاد اسالمی م اخراج از خدمت وزارت فرهنگ و نظر رسیدگی به تخلفات اداری بهتجدید

 شان قابلآمده است. بنا به مراتب کسور بازنشستگی حق بیمه ایدر موقعیت اجراء رأی صادره به

ه رد بتشخیص و حکم  ثابتغیر موجه وشاکی غیرموضوع شکایت  قابل انتقال. علیهذا پرداخت بوده و نه

 .گرددآن صادر و اعالم می

عظیمی  موضوع شکایت آقای هوشنگ 72/1196شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کالسه  -ب

صندوق بازنشستگی  خواسته انتقال کسور بازنشستگی از اجتماعی به تأمینکاظمی به طرفیت سازمان 

است، نظر چنین رأی صادر نموده 8/5/75مورخ  430اعی به شرح دادنامه شماره اجتم تأمینکشوری به 

مقام تثبیت این حق به موجب تبصره یک  به اینکه کسور بازنشستگی متعلق به مستخدم است و در

پرداخت کسور بازنشستگی حتی به کارمندانی  71 مصوب سال قانون رسیدگی به تخلفات اداره 9ماده 

شده است و با  اند تسجیلاخراج و یا بازخریدی محکوم شده ن قانون به انفصال دائم،که در اجرای ای

 27/3/65ماده مواحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب  عنایت به اینکه به موجب

 مطلق انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مستخدم به صندوق دیگر تجویز طورهاسالمی که ب مجلس شورای

مستخدم  نتیجتاً این حق ردیده و ممنوعیت و استثنایی در هیچ یک از مقررات قانونی مشهود نیستگ
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به وارد بودن شکایت  است که کسور بازنشستگی را دریافت و یا به صندوق دیگر منتقل نماید لذا حکم

صندوق بازنشستگی کشوری به  انتقال کسور بازنشستگی مشارالیه از صندوق حقاق شاکی بهتو اس

 .گرددمی اجتماعی با رعایت سایر مقررات قانونی صادر تأمین

ؤسای رحضور  اهلل موسوی تبریزی و باعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت هیئت

صدور  ادرت بهبشرح آتی مب و انجام مشاوره با اکثریت آراء شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی

 :نمایدرأی می

 عمومی هیئترأی 

کسور  بر قابلیت پرداخت مشعر 7/9/72قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  9ماده  2تبصره 

ق صندو عدم قابلیت جواز انتقال آن از یک بازنشستگی به مستخدمین مشمول آن تبصره مفید

ه و بیم بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر دراجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق

 8/5/75مورخ  430مجلس شورای اسالمی نیست، بنابراین دادنامه شماره  1365مصوب بازنشستگی

  .شودشناخته می شعبه هشتم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با قانون

یر مراجع سا قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و 20این رأی به استناد قسمت آخر ماده 

 .باشدمی رد مشابه الزم االتباعمربوط در موا

  :قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 11ماده 

 هاییأتی یا ههای رسیدگی به تخلفات اداربرای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت

ت ر صور، دشوندبازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می

ه بنظر رسیدگی های تجدیدبه تشخیص هیأت  سال سن 50سال سابقه خدمت و  15داشتن بیش از 

 ارمندانقوق کحتخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل 

-داخت میبوط پرگردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مردولت تجاوز نکند برقرار می

طبق  . چگونگی اجرا و مدت آنشودشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می

 نامه اجرایی این قانون است.آیین

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان:نامه اجرائی ینآی 43ماده 

او، مستلزم  ر غیاب یا فوتقانون، مستلزم تقاضای کارمند و د 11برقراری مقرری یاد شده در ماده 

ام وط انجتجدیدنظر مرب هیئتتقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید 

     است. سال سن مربوط به زمان صدور رأی 50سال سابقه و  15پذیرد. مالك می

ا برده و رسی کتجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بر هیئت -1تبصره

رر، ثر مقتوجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداک

     کند.عالی نظارت ارسال می هیئتتصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به 
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ند منفصل کارمه مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواد -2تبصره

 نیز باید رعایت شود.

 از: ها به ترتیب اهمیت عبارتندانواع مجازات :علمی هیئتاعضای مقررات انتظامی  8ماده 

 ل دائم از خدمات دولتیصاانف -11بند

ج سسه خارؤمکارمند رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در  نامه اداری استخدامی:آیین 37ماده 

 گردد:می

 ربط،به موجب احکام مراجع قانونی ذیانفصال  -د

 ارمندانککارگیری ؤسسه اجازه بعلمی: م هیئتنامه اداری و استخدامی کارکنان غیرینآی 38ماده 

ه را ارتخانو واحدهای تابعه وز مؤسساتمنفصل از خدمت و همچنین کارمندان اخراج شده توسط سایر 

 ندارد.

ر داستخدام  دان رسمی، پیمانی و یا قراردادی حسب نوعکارمن نامه اداری استخدامی:آیین 106ماده

 یکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت:

 .های رسیدگی به تخلفات اداریهیأتاجع قضائی و یا موجب احکام قطعی مرانفصال موقت یا دائم به -ه
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 : اخراجبخش چهارم
  تند از:هات اداری به ترتیب زیر عبارقانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان: تنبی 9ماده 

 ع. اخراج از دستگاه متبو -ی بند

 از: ها به ترتیب اهمیت عبارتندانواع مجازات :علمی هیئتاعضای مقررات انتظامی  8ماده 

 اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط   -9بند 

الی و ها و مؤسسات آموزش عدر سایر دانشگاهت از پذیرش اخراج از مؤسسه متبوع و محرومی -10بند

 تحقیقاتی کشور

 ر دستگاهکارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت د قانون مدیریت خدمات کشوری: 48ماده 

 اجرائی منتزع می گردند:

 .ربطذی قانونی مراجع احکام موجب به انفصال یا اخراج -  

 مجدد اشتغال رگونهه یا و استخدام اجازه گردند،می اخراج ئیاجرا دستگاه از که کارمندانی -2تبصره  

 .داشت نخواهند را اجرائیدستگاه همان در

 :ند داشتی از حاالت ذیل قرار خواهیک کارمندان رسمی در :مدیریت خدمات کشوری قانون 120ماده

ام یا احک داری وخلفات اتهای رسیدگی به هیئتموجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا  اخراج به -هـ

 ( این قانون.91ماده)

سمی کارمند ر :های علوم پزشکیعلمی دانشگاه هیئتکارکنان غیر  نامه اداری استخدامیآئین 37 ماده

 گردد:خارج می مؤسسهدر یکی از حاالت ذیل از خدمت در 

 ربط،اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی -د
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ن کارمندا :یعلمی دانشگاههای علوم پزشک هیئتکارکنان غیر  ری استخدامیآئین نامه ادا 106ماده 

 شت:رسمی، پیمانی و یا قراردادی حسب نوع استخدام در یکی از حاالت ذیل قرار خواهند دا

 های رسیدگی به تخلفات اداریموجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأت اخراج به -ه
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 پنجم: مرخصی بدون حقوق بدون محدودیتبخش 
کارکنان غیر  آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیالتی 78ماده  2دستورالعمل اجرای مفاد تبصره 

 10 علمی: به منظور تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان در هیئت

 رسید. مؤسسهامناء  هیئتیب به تصو 1/1/1391تبصره به شرح ذیل با تاریخ اجرای  2ماده و 

هت جبا تقاضای کارمندان  مؤسسهمرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان، موافقت  :1ماده

نامه اداری  آیین 78های زمانی مندرج در ماده استفاده از مرخصی بدون حقوق خارج از محدودیت

 ستگیایط بازنشاستخدامی است که از تاریخ اجرای حکم کارگزینی شروع و تا زمان حصول شر

 برابر ضوابط صندوق بازنشستگی مربوطه تداوم خواهد داشت . 

ه شروط بکارمندان رسمی قطعی و پیمانی مشمول ضوابط این دستورالعمل می باشند ، م :2ماده

 انجام داده باشند. مؤسسهآنکه تعهدات خود را نسبت به 

لیه منوط به استفاده از کمندی از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان بهره :3ماده

 های استحقاقی ذخیره شده فرد می باشد.مرخصی

ای عی براند مانز مرخصی بدون حقوق استفاده نمودهتبصره: افرادی که در طول سنوات خدمت ا

 شمولیت این دستورالعمل نخواهد بود .

والی ام اعطای مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان منوط به تسویه حساب مالی و :4ماده

 خواهد بود. 

 در صورت بود و این دستورالعمل در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قابل اجرا خواهد :5ماده

 قانون فوق تداوم خواهد داشت. 30تنفیذ ماده 

دیت دوموظف است پست سازمانی افرادی را که از مرخصی بدون حقوق بدون مح مؤسسه :6ماده

 ریخ شروع مرخصی بال تصدی نماید.کنند از تازمان استفاده می

زمان  وق بدون محدودیتبه کارمندان مشمول این دستورالعمل که از مرخصی بدون حق :7ماده

اه مت یک ماعتبار مالی به ازاء هر سال خد تأمیننمایند در صورت تقاضای شخص و استفاده می

 آخرین حقوق و مزایای مستمر پرداخت خواهد شد.

              ادهد کارمندانی که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاستخدام مجد :8ماده

می یأت علکنند برابر ضوابط استخدامی مندرج در آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر همی

 خواهد بود.

ستند هکارمندان در صورت استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان موظف  :9ماده

س از پاستمرار اشتراك در صندوق بازنشستگی مربوطه شخصاً ظرف حداکثر یک ماه به منظور 

 صدور حکم کارگزینی به صندوق مذکور مراجعه نمایند.
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-ندوقهای صلدر هر صورت پرداخت کسورات سهم کارمند و کارفرما برابر مفاد دستورالعم -تبصره

 های بازنشستگی ذیربط به عهده کارمند می باشد .

ندان موظف است در متن احکام مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کارم مؤسسه :10ماده

 موارد ذیل را درج نماید:

  1ده موضوع ما "لغایت حصول شرایط بازنشستگی "الف . تاریخ شروع و عنوان عبارت 

  دستورالعمل در حکم کارگزینی  9و   8، 6، 4ب . درج مفاد مواد 

 امور حقوقی مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه ۱۴/۴/۱۳9۳ مورخ ۴9۳6/9۳/۲۳۳نامه شماره 

 مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

ی معاونت امور حقوقی مجلس و دبیرخانه شورا 14/4/1393مورخ  4936/93/233بر اساس نامه شماره 

 یدهردتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که توسط صندوق بازنشستگی کشوری ارسال گ

ی پنجم توسعه، هسالقانون برنامه پنج 30ی عبارت بدون محدودیت زمانی در ماده" :دارد، بیان میاست

ده ین ماابه معنای عدم محدودیت زمان در ادامه عضویت در صندوق بازنشستگی در حاالت مصرح در 

دمات یریت خقانون مد 84ماده  4و  1های همچنان رعایت سقف مقرر در تبصره است. بنابر این

 کشوری الزم الرعایه است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت  ۱۸/6/۱۳9۷د مورخ /۴۱6۰/۲۰9بخشنامه شماره 

 درمان و آموزش پزشکی

ه  ماد 2ه رای تبصرها درخصوص اجو مراجعات مکرر دانشگاه/دانشکده االتؤبا توجه به س احتراماً        

 علمی موضوع مرخصی بدون حقوق بدون هیئتخدامی کارکنان غیرنامه اداری و استآیین 78

 رساند:محدودیت زمان، موارد زیر را با عنایت به تصمیمات متخذه، به اطالع می

 ه و اعطای مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی از تاریخ این بخشنامه ممنوع بود

پیمانی  ی، رسمی آزمایشی ورسم کلیه کارکنان»نامه مذکور آیین  78براساس مفاد ماده 

ون حداکثر سه سال از مرخصی بد مؤسسهتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت می

ربوط صورتی که کسب مرخصی برای تحصیالت عالی در رشته م حقوق استفاده نمایند و در

کر ان ذشای«. باشد تا دو سال دیگر قابل افزایش خواهد بود مؤسسهبه شغل کارمندان یا نیاز 

 تهیئیر العمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کارکنان غاست بالاثر بودن دستور

 امنا مطرح خواهد شد.  هیئت، در جلسات دور آتی 1391علمی مصوب سال 

 برند در خصوص آن دسته از مشمولینی که در حال حاضر در مرخصی مذکور بسر می

دی که تمایل به تمدید مرخصی بدون حقوق بازگشت به کار آنان بالمانع است؛ لیکن افرا

منظور تعیین تکلیف و یا ادامه اشتراك در صندوق ه بایست ببدون محدودیت زمانی دارند می

های توسعه مصوب احکام دائمی برنامه 6ماده  (الف)بازنشستگی کشوری موضوع بند 
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ور حکم ابالغی با و عقد قرارداد خویش فرمایی، حداکثر تا سه ماه از تاریخ صد 10/11/95

)تصویر پیوست( به مدیریت صندوق در استان مربوطه  4/6/97مورخ  210ص//8817شماره 

 مراجعه نمایند. 

 خواهشمند است دستور فرمائید مراتب مذکور به نحو مقتضی به متقاضیان اعالم گردد. 

 
ت ناء وزارام هیئتموضوع حذف مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان در دستور کار مشترك 

 د.شاز آیین نامه حذف  1399در سال  و گرفتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار 
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 قرارداد خاتمهبخش ششم: فسخ یا 
 :یابدزیر خاتمه می قبه یکی از طر قرارداد کار -21ماده 

 .فوت کارگر -الف

 . بازنشستگی کارگر -ب

  .از کارافتادگی کلی کارگر -ج

 .وقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آننقضای مدت در قراردادهای کار با مدت ما -د

 .بوط به کار معین استادهایی که مرپایان کار در قرارد -هـ

 .استعفای کارگر -و

ا ی خود راستعفا وظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً مکند می ءکارگری که استعفا -تبصره

به کارفرما  تباًکروز انصراف خود را  15ما اطالع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت به کارفر کتباً

 ن را بهراف آو انص ءشود و کارگر موظف است رونوشت استعفانماید استعفای وی منتفی تلقی می اعالم

 .و یا نماینده کارگران تحویل دهد شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی

فسخ  رد ذیلنمایند، با توجه به موارت قراردادی با دستگاه همکاری میبه صو برای کارمندانی که

 گردند:همکاری صادر و از دستگاه منفک میقرارداد یا خاتمه 

 پایان مدت قرارداد 

 فوت طرف دوم قرارداد 

  طرف قرارداداعالم قبلی یک ماه  بافسخ قرارداد 

 (، گزینش و ...کار معینجهت کارکنان قراردادی  ی مراجع ذیصالح )تخلفاتأر 

 انتقال 

 بازنشستگی 

 کلی ازکارافتادگی 

 ...... 

ت /52282نامه شماره ویبتص قانون استخدام کشوری 6پیمانی موضوع تبصره ماده  نامه استخدامآیین

مورخ  هـ27026ت /29981های شماره نامهموضوع تصویب و اصالحات بعدی آن 15/6/68 مورخ 664

هـ مورخ 31657ت /28576و شماره  24/6/82هـ مورخ 28519ت /34883و شماره  24/6/81

 : وزیرانهیئت  10/5/84

پذیر مکانقبلی ا فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعالم: 6ماده

 تعیین شده باشد. خواهد بود مگر آن که در قرارداد مدت کمتری
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ت صور )در ادمکلف هستند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارد هادستگاه :12ماده  3تبصره 

رخصی مط به العاده مربوت قابل قبول عالوه بر حقوق و فوقعدم تمدید( به ازای هر سال سابقه خدم

 استحقاقی ذخیره شده، یک ماه آخرین حقوق و مزایا پرداخت نمایند.

 ر محلوز بدون اطالع و یا بدون عذر موجه دکه مستخدم پیمانی مدت هفت ردر صورتی :15ماده

ه در ماد ت مقررتواند قرارداد استخدام را بدون رعایت یک ماه مهلخدمت حاضر نشود دستگاه دولتی می

رخصی ذخیره مو ( 12ماده )( 2و )( 1های )فسخ نماید و وجوه مربوط به تبصرهاز تاریخ ترك خدمت  6

 .ی تعلق نخواهد گرفتبه و( 14ماده )( 2شده موضوع تبصره )

 یا لغو ورتص در :م پزشکیوی علهاعلمی دانشگاه هیئتکارکنان  نامه اداری استخدامیآئین 78 ماده

 در رجمند مزایای و حقوق روز 45 معادل علمی هیأت عضو پیمانی مستخدمین قرارداد تمدید عدم

 .گرددمی پرداخت وی به خدمت سال هر ازای به یکارگزین حکم آخرین

 کارمندان :ی علوم پزشکیهاعلمی دانشگاه هیئتکارکنان غیر نامه اداری استخدامیآئین 106اده م

 شت:رسمی، پیمانی و یا قراردادی حسب نوع استخدام در یکی از حاالت ذیل قرار خواهند دا

 م( فسخ قرارداد کارمند پیمانی
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 بخش هفتم: ازکارافتادگی
 

 گفتار اول: 
 

 

 

 

 

 از انجام پس شوندمی داده تشخیص عالج قابل غیر معالج پزشک نظر طبق که شدگانی بیمه :70ماده

زشکی پ هایکمیسیون نظر طبق چنانچه اشتغال یا بخشی توان نتیجه اعالم و بخشی خدمات توان

ا رفتار آنه با زیر ترتیب به باشند داده دست از بعضاً یا کالً را خود توانائی قانون این 91 ماده در مذکور

 :شد خواهد

ی رگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کله -الف 

 شود. شناخته می

 نانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثهچ -ب

 شود. می ناشی از کار باشد از کار افتاده جزیی شناخته

 ازکارافتادگی مشمولین صندوق تأمین اجتماعی
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ی از ه ناشاگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادث -ج

 مقطوع را خواهد داشت.کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص

شود  شناخته کلی هکارافتاد از ایحرفه بیماری یا کار از ناشی حادثه اثر در که ایشده بیمه :71ماده

 از اشین کلی از کارافتادگی مستمری دریافت استحقاق بیمه حق پرداخت مدت گرفتن نظر در بدون

 .داشت خواهد کار را

حقوق  یا مزد امسی یک از عبارتست کار از ناشی کلی کارافتادگی از ماهانه مستمری میزان :72ماده

 مزد رصدد پنجاه از مبلغ این اینکه بر مشروط بیمه حق پرداخت سنوات در ضرب شده بیمه متوسط

 دارای که شدگانی بیمه مورد در .نباشد بیشتر آن درصد صد از و کمتر او ماهانه متوسط یا حقوق

 درصد شصت از آنها استحقاقی مستمری و باشند داشته تکفل تحت مادر یا پدر یا فرزند یا همسر بوده

 عنوان به استحقاقی مستمری درصد ده معادل آن بر عالوه باشد کمتر آنها متوسط یا حقوق مزد

 .شد خواهد پرداخت نکند درصد تجاوز 60 از  کمک و مستمری جمع آنکه مشروط بر کمک

 :شوندیم محسوب شده بیمه تکفل تحت زیر شرایط با مادر یا پدر یا فرزند یا شوهر -1 تبصره

 91 ماده موضوع پزشکی کمیسیون های تشخیص به یا باشد متجاوز سال شصت از شوهر سن -1

 ننماید و یافتدر مستمری قانون این حکم به حالت دو هر در بوده و کلی افتادهکار از این قانون

 .شود تأمین زن او توسط معاش

 باشند. قانون این 58 ماده 3 بند در مذکور شرایط حائز که شده بیمه فرزندان -2

-میسیونک تشخیص به اینکه یا بوده بیشتر سال پنج و پنجاه از مادر سن و شصت از پدر سن  -3

 و تأمین شده بیمه توسط آنها معاش و باشند کارافتاده از قانون این 91 ماده زشکی موضوعپ های

 .ندارند دریافت مستمری قانون این به موجب حال هر در

 یا مزد لک جمع از است عبارت ماده این موضوع شده بیمه ماهانه متوسط حقوق یا مزد -2تبصره

 حادثه وقوع از قبل روز بیست و هفتصد ظرف یدهگرد دریافت بیمه حق آن مأخذ به که حقوق او

 کار وزهایر به تقسیم است شده از کارافتادگی به منجر که ایحرفه بیماری شروع کار یا از ناشی

  .سی در ضرب

توانایی  رصدد شش و شصت تا سه و سی بین کار از ناشی حادثه اثر در که یاشده بیمه به :73ماده

میزان  .شد دخواه پرداخت کار از ناشی جزئی کارافتادگی از مستمری شدبا داده دست از را خود کار

 لیک ازکارافتادگی مستمری مبلغ در کارافتادگی از درصد ضرب حاصل از عبارت است مستمری

 .گرددمی تعیین قانون این 72 ماده طبق استحقاقی که

کارافتادگی درصد از ×مستمری از کارافتادگی جزئی= مستمری ماهانه از کارافتادگی  
 

 

 

 = مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی
متوسط حقوق ماهیانه ×سنوات   

10800( 30)سال               



        43                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

 

روز قبل از شروع بیماری 72جمع کل مزد یا حقوق در   
30 ×  مزد یا حقوق متوسط ماهیانه = 

 روزهای کاری که حق بیمه پرداخت نموده

 
از  را خود کار اییتوان درصد سه و سی تا ده بین کار از ناشی حادثه ثرا در که ایشده : بیمه74 ماده

از  است تعبار غرامت این میزان داشت خواهد را عضو نقص غرامت دریافت باشد استحقاق داده دست

 ادگیکارافت از درصد در، ضرب قانون این 72 ماده مقرردر استحقاقی مستمری برابر شش و سی

  36 × مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ×افتادگیغرامت نقص عضو= درصدکار
 

 

 

 بیماری به ابتالء یا کار از ناشی غیر حادثه وقوع از قبل سال ده ظرف که ایشده بیمه :75 ماده

 یا حادثه از وقوع قبل یکسال ظرف کار روز نود بیمه حق متضمن که را یکسال کار بیمه حداقل حق

 از استفاده حق کلی کارافتادگی از صورت در باشد پرداخت نموده باشد کارافتادگی از به بیماری منجر

 ت.داش خواهد را ماهانه کار از ناشی غیر کلی از کارافتادگی مستمری

 ماده در رمقر ترتیب به فوق ماده موضوع کارافتادگی از مستمری و دستمزد متوسط تبصره: محاسبه

 .گرفت خواهد صورت آن 2 تبصره و قانون این 70
 

 

 

-کمیسیون آنها خانواده افراد و شدگانبیمه روحی و جسمی ازکارافتادگی میزان تعیین : برای91ماده 

 و رسیدگی ترتیب و ءاعضا تعیین و تشکیل ترتیب. شد خواهد تشکیل زشکیپ نظر تجدید و بدوی های

 این پیشنهاد به که بود خواهد اینامهآیین طبق کارافتادگی از میزان جدول اساس بر رأی صدور

 .رسدمی عالی شورای تصویب به درمانی خدمات تأمین سازمان و سازمان

نفر از کارشناسان  3ف درمانی ناشی از اجرای این قانون : به منظور نظارت بر حسن اجرای وظای92ماده 

 4خدمات درمانی موضوع ماده  تأمیندر شورای فنی سازمان بیمه درمانی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی

 خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت. تأمینقانون 

 = مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی
متوسط حقوق ماهیانه ×سنوات   

10800( 30)سال   
روز قبل از شروع بیماری 72جمع کل مزد یا حقوق در   

30 ×  مزد یا حقوق متوسط ماهیانه = 
 روزهای کاری که حق بیمه پرداخت نموده

 = مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی
متوسط حقوق ماهیانه ×سنوات   

10800( 30)سال   

روز قبل از شروع بیماری 72جمع کل مزد یا حقوق در   
30 ×  مزد یا حقوق متوسط ماهیانه = 

 روزهای کاری که حق بیمه پرداخت نموده
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 باشد. تجدید نظر در مبلغ مستمری میتغییر میزان ازکارافتادگی در موارد زیر مستلزم  :93ماده 

ال رافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی به محض اشتغمستمری ازکا -1

ان رافتادگی ناشی از کار به میزازکا تقلیل میزانصورتی که  شود. دربگیر قطع میمجدد مستمری

ز کار یا ری ازکارافتادگی جزیی ناشی ااین قانون باشد حسب مورد مستم 74و  73درج در مواد من

 نقص عضو پرداخت خواهد شد. غرامت

خ سال از تاریاین قانون ظرف پنج 73ستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده م -2

 باشد. برقراری قابل تجدید نظر می

باشد یط مقرر مدر صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرای

مذکور در  این قانون شناخته شود غرامت 74 مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده

 آن ماده را دریافت خواهد نمود. 

نجر به مازکارافتادگی جزیی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه  هرگاه میزان -3

و یا  تبدیل حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار دگی جزییازکارافتادگی باشد مستمری ازکارافتا

 میزان مستمری ازکارافتادگی جزیی افزایش خواهد یافت.

 موضوع: بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و ۱/6/۱۳96مورخ  5۷۴۳/96/۱۰۰۰بخشنامه شماره 

 دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی

 مواد قانونیتعاریف و  فصل اول: مقدمه، کلیات،

  مقدمه -۱

باشد صلی میااجتماعی به بیمه شدگان  تأمینمستمری ازکارافتادگی از جمله تعهدات مقرر در قانون 

 ماده   37و  17، 14، 13، 8، 7بندهای "اهمیت آن مواد متعددی از قانون مذکور من جمله  که به دلیل

  .3ماده « د»بند ، "2

ه واحده ماد 2تبصره  2فصل ششم و بند  75الی  70، مواد نجمفصل پ 66و  61، 60فصل اول، مواد 

 .ه استبه مقوله ازکارافتادگی و انواع آن اختصاص یافت "از فصل هفتم 76اصالح ماده  قانون

 ها وبخشنامه ها،نامهوحدت رویه در اجرای مقررات، آئینتنوع اقدامات حوزه ازکارافتادگی، ایجاد 

دی و از منضایترسازی امور، افزایش منظور تسهیل در ارائه خدمات، روان اداری مرتبط را به دستورات

 .موده استاجتماعی و بیمه شدگان، الزامی ن تأمینحقوق قانونی متقابل سازمان  تر حفظهمه مهم

یل در ت، تسهسازی مقرراها و دستورات اداری، شفافای تنقیح، تجمیع و تلخیص بخشنامهلذا در راست

پارچه بیین یکرسانی مناسب و تر انجام امور و همچنین جهت اطالع، ایجاد وحدت رویه دخدمات ارائه

 ی صادرهات ادارها و دستورتاریخ صدور جایگزین کلیه بخشنامهازکارافتادگی، بخشنامه حاضر از  موضوع

 .خواهد شد در این زمینه
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 کلیات-۲

ند، یکی گیرمی مالی قرار ی جسمی وهامعرض خطرات و آسیب حمایت مستمر از بیمه شدگانی که در

 بیماری بتالء بهااجتماعی است و بر همین اساس پس از وقوع حادثه و یا  تأمینترین کارکردهای مهم از

ه شود. ازگرداندببه بیمه شده های سودمند ی تالش خواهد شد سالمت یا قابلیتخدمات توانبخش با ارائه

 مه کاره برای اداحادثه یا بیماری، قدرت بیمه شد اثر انچه برهای صورت پذیرفته شده چنتالش رغمعلی

وشش پاجتماعی وی را تحت  تأمیننتواند درآمد قبلی خود را کسب کند، سازمان  کاهش یابد و

 .دهدقرار می های ازکارافتادگیحمایت

 مینتأون انقهای اجتماعی از جمله در بینی شده در قوانین بیمهازکارافتادگی که از تعهدات پیش

ها و ماریکه بی آنجا باشد، در زمره تعهدات بلندمدت محسوب و ازمی (3 ماده "د "بند) اجتماعی

سمی جهای یبشوند، با لحاظ میزان آسم در بروز ازکارافتادگی محسوب میعوامل مه حوادث به عنوان

 .گرددمیو غرامت مقطوع نقص عضو تقسیم  فرد به انواع کلی، جزئی و روحی وارد شده به

 تعاریف و مواد قانونی-۳

ی رافتادگا ازکابوضوعات مرتبط های اجتماعی کارگران پیرامون ممقرراتی که در قوانین سابق بیمه اهم

 64الی  59واد م، 1331مصوب -های اجتماعی کارگران قانون بیمه 42به آنها اشاره نمود ماده  توانمی

 -1334مصوب  -های اجتماعی کارگران قانون بیمهاز فصل هشتم  84و  83مواد  از فصل ششم و

 .باشندمی

زه ازکارافتادگی به تعاریف و مواد قانونی مرتبط با حو 1354اجتماعی در تیر ماه  تأمینبا تصویب قانون 

 :می باشند شرح ذیل

 .باشدت میبا آخرین اصالحا 1354اجتماعی مصوب  تأمینقانون  :قانون -۱-۳

ت اجتماعی بوده و با پرداخ تأمینت شده شخصی است که راسأ مشمول مقررا بیمه :بیمه شده -۲-۳ 

 .به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد مبالغی

  خدمات درمانی را ایجاب  انجام بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که :بیماری -۳-۳

 .رددگواحد می آن که موجب هردو درشود یا اینغال به کار میم توانایی موقت اشتموجب عد کند یامی

امل ثیر عامل یا عوأده که تحت تبینی نشحادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش ه:حادث -۴-۳

 گرددشده می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمهاثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می در خارجی

ه به نحوی که نتواند با اشتغال عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شد :یازکارافتادگی کل -5-۳

 .کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد کار سابق یا به

 رت کار بیمه شده به نحوی که باعبارت است از کاهش قد  :ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار -6-۳

 .ر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورداشتغال به کار سابق یا کار دیگ
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بران نقص عضو یا جبران طور یکجا برای جهمبلغی است که ب :غرامت مقطوع نقص عضو -۷-۳

 .شودبیمه شده به شخص او داده می تقلیل درآمد

ده ه و به سبب آن برای بیمه شحوادثی هستند که در حین انجام وظیف: حادثه ناشی از کار -۸-۳

 افتد. یم اتفاق

ا هاختمانس یا وابسته مؤسساتاز حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا  رقصو

 امار انجدکارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور

و  وانبخشیتی و الجات درمانموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معأم

وط بر دد مشرگرجزء اوقات انجام وظیفه محسوب می و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه اوقات رفت

شده  رای بیمهافتاده باشد حوادثی که ب زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق که حادثه دراین

محسوب  از کار افتد حادثه ناشیان اتفاق میبیمه شدگان و مساعدت به آن حین اقدام برای نجات سایر

 .شودمی

شوند قابل عالج تشخیص داده میدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیربیمه ش :قانون ۷۰ماده  -9-۳

ای همیسیونکا اشتغال چنانچه طبق نظر بخشی یبخشی و اعالم نتیجه تواناز انجام خدمات توان پس

ر با به ترتیب زی توانایی خود را کأل یا بعضأ از دست داده باشند این قانون 91مذکور در ماده  پزشکی

 :خواهد شد آنها رفتار

کلی  هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد ازکارافتاده (الف

 .شودمی شناخته

 ادثهح چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت (ب

 .شودباشد ازکارافتاده جزئی شناخته می  کار ناشی از

از  ه ناشیاگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادث (ج

 .استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت کار باشد

 ه کلیای ازکارافتادکار یا بیماری حرفهاز  اثر حادثه ناشی ای که دربیمه شده ن:قانو ۷۱ماده  -۱۰-۳

 لیکادگی شناخته شود بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافت

 .ناشی از کار را خواهد داشت

ناشی از کار عبارت است از یک  میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی :قانون ۷۲ماده  -۱۱-۳

که این مبلغ از توسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینیا حقوق م ام مزدسی

-صد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمهحقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در پنجاه درصد مزد یا

فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی  شدگانی که دارای همسر بوده یا

آنها کمتر باشد عالوه بر آن معادل ده درصد مستمری  درصد مزد یا حقوق متوسطآنها از شصت 
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تجاوز نکند پرداخت خواهد  60و کمک از  % استحقاقی به عنوان کمک مشروط برآنکه جمع مستمری

 .شد

 :شوندیشوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب م :تبصره یک

این  91ماده  های پزشکی موضوعز شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونسن شوهر ا -1

 .شود تأمین ازکارافتاده کلی بوده و در هر حال مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن قانون

نواده از تاریخ قانون حمایت خا 48ماده  3فرزندان ذکور بیمه شده که به استناد مفاد بند  -2

 یست سالگیباالجرا شدن قانون حمایت خانواده( حداکثر سن فرزند ذکور تا الزم تاریخ) 7/2/1392

ی ع دانشگاهپس از آن منحصراً در صورت اشتغال به تحصیل در مقاط سال تمام( تغییر و 19)حداکثر 

غل شد ه فاقورتی کصنیازمند شناخته شود و فرزند اناث در  تعیین گردیده و یا اینکه معلول ازکارافتاده

 .و شوهر باشند

ی هایونکه به تشخیص کمیسسن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا این

در  و تأمینده این قانون ازکارافتاده )کلی( باشند و معاش آنها توسط بیمه ش 91موضوع ماده  پزشکی

 .دریافت ننمایند هرحال مستمری

 ل مزد یاکهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع مزد یا حقوق متوسط ما  :تبصره دو

اشی ادثه نحخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع أم حقوق او که به

ب در کار ضر ای که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم بر روزهایحرفه از کار یا شروع بیماری

 .سی

ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و  ای که در اثر حادثهبه بیمه شده  :نقانو  ۷۳ماده  -۱۲-۳

اخت ار پردکتوانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از  شش درصد

مستمری عبارتست از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمری  خواهد شد. میزان

 .گردد این قانون تعیین می 72ماده  ی که طبقازکارافتادگی کلی استحقاق

ایی ن ده تا سی و سه درصد توانای که در اثر حادثه ناشی از کار بیبیمه شده :قانون ۷۴ماده -۱۳-۳

مت ین غراارا از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان  کار خود

رصد داین قانون ضرب در،  72تحقاقی مقرر در ماده سی و شش برابر مستمری اس عبارت است از

 .ازکارافتادگی

ء به وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتال ای که ظرف ده سال قبل ازبیمه شده :قانون ۷5ماده  -۱۴-۳

 ز وقوعاحداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل  بیماری

حق  گی کلیجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد درصورت ازکارافتادمن حادثه یا بیماری

 .ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار ماهانه را خواهد داشت استفاده از مستمری
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قرر در محاسبه متوسط دستمزد و مستمری ازکارافتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب م :تبصره یک

 .صورت خواهد گرفتآن  2این قانون و تبصره  72ماده 

ده شدگان و افراد خانوا می و روحی بیمهبرای تعیین میزان ازکارافتادگی جس :قانون 9۱ماده  -۱5-۳

و  ءضاهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعکمیسیون آنها

ه ود که ببای خواهد مهناصدور رأی براساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آئین ترتیب رسیدگی و

ه این نامینرسد. )آیخدمات درمانی به تصویب شورای عالی می تأمین پیشنهاد این سازمان و سازمان

خدمات  مینتأاجتماعی جایگزین سازمان  تأمینرسیده و سازمان  به تصویب 6/3/1366ماده در تاریخ 

 .(درمانی شده است

تمری د زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مسفتادگی در موارتغییر میزان ازکارا :قانون 9۳ماده  -۱6-۳

 :باشد می

 ه محض اشتغالکلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی ب مستمری ازکارافتادگی -1

ان به میز شود. در صورتی که تقلیل میزان ازکارافتادگی ناشی از کارمستمری بگیر قطع می مجدد

ز کار یا قانون باشد حسب مورد مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی ا این 74 و 73مندرج در مواد 

 .خواهد شد غرامت نقص عضو پرداخت

از تاریخ  این قانون ظرف پنج سال 73مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده  -2

اقد فشده  مهباشد. در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر معلوم گردد که بیقابل تجدیدنظر می برقراری

ین قانون ا 74باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده می یکی از شرایط مقرر

 .آن ماده را دریافت خواهد نمود شناخته شود غرامت مذکور در

ر به ادثه منجحهرگاه میزان ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه  -3

و یا  تبدیل اشد مستمری ازکارافتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کارب ازکارافتادگی

 .ازکارافتادگی جزئی افزایش خواهد یافت میزان مستمری

 مدارک و مستندات الزم جهت صدور حکم ازکارافتادگیفصل دوم: 

 اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمه شده -1

 بیمه شده مدارك دال بر تکفل -2

ز ده درصد اقانون در تعیین مستمری استحقاقی، بیمه شده متکفل  72با عنایت به اینکه حسب ماده 

ت استحقاقی به عنوان کمک بهره مند می گردد، بنابراین مدارك ذیل حسب مورد جه مستمری

 .فرزند، پدر یا مادر بیمه شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت تشخیص کفالت شوهر،

 دهل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر، فرزند، پدر یا مادر بیمه شاص -3

 دهنظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی شوهر بیمه شده زن یا والدین بیمه ش -4

 اصل و تصویر سند رسمی ازدواج -5
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 صلیشده ا وسط بیمهمعاش افراد مورد اشاره ت تأمینیید أارش بازرسی کفالت شعبه مبنی بر تگز -6

ی مور فنایید مسئول أتوسط بازرس فنی شعبه تهیه و به تگزارش بررسی حادثه ناشی از کار که  -7

 .باشد مالك عمل خواهد بود بیمه شدگان رسیده

گران ری کارتصویر پروانه ساختمانی معتبر و فیش پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین بیمه اجبا -8

 ساختمانی

ی در ه متوفز اشتغال بکار جهت اتباع خارجی مبنی بر بالمانع بودن اشتغال بیمه شدتصویر مجو -9

 های انفرادینویسی و حسابمربوطه از سوی واحد نام کارگاه و مشاغل

 غ و یادر صورتی که بیمه شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابال نظریه کمیسیون پزشکی بدوی -10

 میسیونکی أشعبه به نظریه اعتراض ننموده و ر در دبیرخانهسازمان طی همین مدت از تاریخ ثبت 

 .االجرا گردیده باشدپزشکی بدوی قطعی و الزم

 نظرنظریه کمیسیون پزشکی تجدید -11

یه ، نظردر صورتی که بیمه شده یا سازمان به نظریه کمیسیون پزشکی بدوی اعتراض نموده باشند

 .دنظر جایگزین آن خواهد شپزشکی تجدید کمیسیون

 های آرای قابل استنادویژگیفصل سوم: 

ات موضوع های پزشکی بدوی و تجدید نظر، مبنای ارائه تعهدنظر به اینکه آراء کمیسیون -11

 رفع ابهام و سازی،باشد؛ لذا به منظور شفافکلی، جزئی و یا غرامت نقص مقطوع( می) ازکارافتادگی

 رعایت بایست ضمنقوق احتمالی بیمه شدگان میمن غیرحق یا تضییع ح جلوگیری از ایجاد تعهدات

درآمد با  حوزه معاونت درمان و فنی و 11/11/1393مورخ  1082/93/1000 مفاد دستور اداری شماره

ه لحاظ شکلی این آراء ب "نظرهای پزشکی بدوی و تجدیدکمیسیون نحوه انشاء و صدور آراء در"موضوع 

  :و محتوایی دارای خصوصیات ذیل نیز باشند

 70 ادهبایست بعد از تحقق شرایط ماً میهای پزشکی الزامکه تاریخ تشکیل کمیسیونازآنجائی -1-11

 ای پزشکیهسیونباشد، بنابراین تاریخ ابتالء به بیماری منجر به ازکارافتادگی، در آراء کمی انونق

  . شده باشدآن تعیین ل از یا قبن با تشکیل کمیسیون پزشکی بدوی و همزما نظر بایدتجدید

اشند بیی میهاتجدیدنظر صرفاً مجاز به اظهارنظر در خصوص بیماری، یا بیماری های پزشکیکمیسیون

 .نظر نموده باشندبدوی در مورد آنها اظهار های پزشکیکه کمیسیون

 ز حادثه وه درمان عوارض ناشی اتاریخ تحقق ازکارافتادگی در حوادث ناشی از کار، تاریخ خاتم -2-11

 .استراحت پزشکی متصل به تاریخ وقوع حادثه تعیین گردیده باشد ایانپ

در مواردی که بیمه شده دچار بیماری عادی و حادثه ناشی از کار گردیده، امکان طرح همزمان  -3-11

عادی و حادثه ناشی از کار در کمیسیون پزشکی وجود ندارد و صرفًا پس از رسیدگی به حادثه  بیماری
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 صدور حکم قطعی در خصوص حادثه، بیماری عادی وی در کمیسیون پزشکی قابل طرح  ناشی از کار و

 .خواهد بود

ال( اعالم )روز، ماه و س ت کاملدر متن نظریه کمیسیون پزشکی تاریخ ابتالء به بیماری به صور -4-11

  .باشد شده

ست صرفًا در بای، میهای پزشکی بدوی و تجدیدنظرأی توسط کمیسیونرسیدگی و صدور ر -5-11

ی ی معرفعارضه و یا بیماری اعالم شده توسط پزشک معالج که بابت آن از سوی واحد اجرای خصوص

 .گرفته باشد گردیده صورت

 های اشاره شده درماریمهر و امضاء پزشکان متخصص بینظریه کمیسیون پزشکی ممهور به  -6-11

 .نظریه باشد متن

تیاری، دامه بیمه به صورت اخالیه استخدام یا عقد قرارداد چنانچه بیمه شده در معاینات او -7-11

ز سوی اتوافقی و... بابت بیماری خاصی، ازکارافتاده کلی شناخته شده باشد، معرفی وی  خاص،

ص ها در خصورسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون های پزشکی وکمیسیون واحدهای اجرائی به

خشنامه ب 24در صورت احراز شرایط مقرر در تذکر بند نخواهد داشت، مگر  همان بیماری موضوعیت

 .امور فنی بیمه شدگان 19شماره 

 ی کمیسیون پزشکیأنظر رهای پزشکی بدوی و تجدیدنامه اجرایی کمیسیونآئین 9حسب بند -8-11

بیر دبدوی توسط کمیسیون مربوطه به بیمه شده حاضر در جلسه ابالغ خواهد شد. بدین منظور 

امون زم پیری بدوی موظف به ابالغ نظریه کمیسیون به بیمه شده و ارائه توضیحات الپزشک کمیسیون

 دوی توسطبهای پزشکی که عدم ابالغ آرای کمیسیون باشد. از آنجابه رأی می مدت و نحوه اعتراض

 ی قانونیهامایتهایتاً اطاله فرآیند ارائه حتأخیر در قطعیت نظریه و ن های پزشکی منجر بهکمیسیون

ن، یمارستابازرس فنی شعبه بیمه شده به علت بستری در ب ییدأگردد، لذا در مواردی که حسب تمی

سوم  وکمیسیون پزشکی بدوی نباشد، نسخه اول  منزل و هر دلیل دیگری قادر به شرکت در جلسه

 ریق احضاحالت شعب سازمان مکلفند از طر شود، در اینکمیسیون پزشکی به شعبه منعکس می نظریه

 رع وقتبستری، محل کار و ... در اس بیمه شده )در صورت امکان(، مراجعه به محل سکونت، محل

دت و مدر خصوص  بیمه شده نسبت به ابالغ نسخه سوم نظریه کمیسیون و ارائه توضیحات الزم به

 .ی کمیسیون پزشکی اقدام نمایندأنحوه اعتراض به ر

توسط  خوردگییا هر گونه قلم وده خوردگی بور گونه قلمهای پزشکی باید فاقد هآراء کمیسیون -9-11

 .یید قرار گرفته باشدأاعضاء کمیسیون مورد ت کلیه

 .دهای پزشکی باشیی کمیسیوننامه اجراکمیسیون پزشکی بایستی مطابق آئینترکیب اعضاء  -10-11

 .أی باشدپزشک معالج نباید از اعضاء کمیسیون پزشکی صادر کننده ر -11-11
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ضو ن میزان نقص عدر متن نظریه کمیسیون پزشکی به بند، صفحه و کد بر اساس جدول تعیی -12-11

 .ازکارافتادگی، اشاره گردد و

 شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگیفصل چهارم: 

مور فنی ه شدگان و مسئول اپس از وصول رأی کمیسیون پزشکی بدوی، مسئول امور فنی بیم -12

نی زین قانوبایست نسبت به بررسی شکلی و ماهوی متن رأی و انطباق آن با مواشعب می هایمستمری

امور فنی  19بخشنامه شماره " 13نمونه شماره "لزوم، مراتب اعتراض شعبه طی فرم اقدام و در صورت

 هیه و بهصورت مستند و مستدل مشترکاً توسط مسئولین یاد شده ته ب ()پیوست ضمیمه بیمه شدگان

 .وطه ارجاع گرددکمیسیون مرب

ون ظریه کمیسینصورت عدم اعتراض از سوی بیمه شده )یا وکیل قانونی وی( و یا سازمان به  در -13

 .داهد بواالجرا خونظریه مذکور ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابالغ قطعی و الزم پزشکی بدوی،

 ب عتراض محسوحسب مقررات جاری، روز ابالغ و روز اقدام جزء مهلت یک ماهه جهت ا -14

آن به  ی پس ازآخرین روز مهلت مذکور مصادف با روز تعطیل باشد، اولین روز ادار گردد، چنانچهنمی

 .محسوب و مالك عمل خواهد بود عنوان آخرین روز مهلت

دت یک ماه از های پزشکی بیمه شده و سازمان ظرف منامه کمیسیونآئین 9با عنایت به ماده  -15

میسیون ظریه که کمیسیون بدوی حق اعتراض به رأی مزبور را دارند، در این صورت ننظری تاریخ ابالغ

 .نظر تشکیل خواهد گردیددرآمده و کمیسیون پزشکی تجدید بدوی به حالت تعلیق

نظریه  نظر در خصوص مفادهای پزشکی تجدیدنظر صرفاً مجاز به بررسی و اظهارکمیسیون -16

-یده میرحله بدوی عنوان گردی که از سوی پزشک معالج در مهایپزشکی بدوی و بیماری کمیسیون

 فاقد ی بدوی بودهجدید که تاریخ آن پس از تاریخ تشکیل کمیسیون پزشک باشند و پذیرش مدارك

 مدارك و بایست از بررسی کلیهکمیسیون های تجدیدنظر می باشد به عبارت دیگرمحمل قانونی می

 .نماید باشد امتناعبدوی میهای کمیسیون ز تاریخ تشکیلمستنداتی که تاریخ صدور آنها بعد ا

فتادگی ریخ تحقق ازکارااجتماعی، تاریخ ابتالء به بیماری یا تا تأمینقانون  70به منظور تحقق ماده -17

اریخ تبایست همزمان یا قبل از گردند، میهای پزشکی تجدیدنظر تعیین میتوسط کمیسیون که

-و می ی محسوبأاشد. در غیر این صورت مراتب به عنوان ابهام در رهای بدوی بکمیسیون تشکیل

 .دهای پزشکی جهت رفع ابهام اعاده گردها به کمیسیونکل استان بایست از طریق ادارات

ایی و د اجربا صدور نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر تعیین میزان ازکارافتادگی، ارسال آن به واح

ی هایماریی بلندمدت در دو گروه بهای قانونازکارافتادگی، کمکه بر اساس نوع صادر قطعیت رأی

 :گرددار و حوادث ناشی از کار ارائه میاز ک عادی، حوادث غیر ناشی

 حوادث غیر ناشی از کار های عادی وبیماری -الف
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ن ماده ر متد" ...ه بیماریقبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتالء ب ...... "با عنایت به عبارت -18

ت مندی از حمایشدگان جهت بهرهقانون و به منظور تعیین احراز شرایط استحقاق بیمه 75

( لحاظ ده سال )ظرف یک سال و کلی غیر ناشی از کار روز ابتال جزء مهلت مقرر قانونی ازکارافتادگی

 .نخواهد شد

 ....ری منجر به ازکارافتادگی ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیما ...."با توجه به عبارت  -19

روز به عنوان یک سال در نظر  366مواردی که سال کبیسه در مهلت یک سال واقع گردد مدت  در"

 .گرفته خواهد شد

 :1مثال 

بق پرداخت حق به طور متوالی دارای سوا 1391لغایت آذر ماه  1389ای که از تیر ماه سال بیمه شده

خ ابتال به با تاری 9/6/1394بق نظریه کمیسیون پزشکی بدوی مورخ باشد طصورت اجباری می بیمه به

 1391دن سال ازکارافتاده کلی گردیده است که در این حالت با توجه به کبیسه بو 1/7/1392 بیماری

 ز کار احرازقانون را جهت برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی ا 75ماده  بیمه شده شروط

 .نمایدمی

 :باشدذیل می قانون به شرح 75ق اشتغال و پرداخت حق بیمه موثر در احراز شرایط ماده سواب -20

 سوابق پرداخت حق بیمه به واسطه اشتغال -1-20

 غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری -2-20

 ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری -3-20

 نسوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگا -4-20

 وتالتفاها پس از پرداخت مابهسایر صندوق کلیه سوابق منتقله از-5-20

 ایهای خاص بیمهپرداخت حق بیمه در قالب گروه -6-20

 سوابق پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری -7-20

نشستگی، ازکارافتادگی کلی و بیمه باز) 20بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با نرخ حق بیمه % -8-20

 (سهم دولتدرصد  2 +سهم بیمه شدهدرصد  18 ،فوت

 1/1/1374سوابق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قبل از تاریخ  -9-20

با  1/1/1377 سوابق ایجاد شده ناشی از قراردادهای بیمه حرف و مشاغل آزاد قبل از تاریخ :1 توجه

 .باشدمی 1/1/1377 عد ازب 18%و  14% ،12%های ترتیب در حکم نرخ به 16% و 12% ، 10% هاینرخ

 18 ی، ازکارافتادگی کلی و فوتبیمه بازنشستگ) 20بیمه ایرانیان خارج از کشور با نرخ % -10-20

 (سهم دولتدرصد  2  +بیمه شده سهمدرصد 

در صورتی که درصد  14سوابق پرداخت حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو با نرخ  -11-20

های اجتماعی قالیبافان، بافندگان نامه اجرائی قانون بیمهآئین 10در بخش اول ماده مقرر  مطابق ضوابط
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)کددار( به سابقه کامل تبدیل گردد. در غیر این صورت به  دارصنایع دستی شناسه فرش و شاغالن

 .پرداخت حق بیمه مالك عمل خواهد بود نسبت پنجاه درصد سنوات

از  نان بیشرداخت آاری، اختیاری، مشاغل آزاد و ... که از آخرین پکلیه بیمه شدگان اعم از اجب :2توجه

ه وت حق بیمالتفاپرداخت مابه توانند با ارائه درخواست وو یک روز سپری نشده باشد می  سه ماه

 گلیم و زیلو الیچه،سوابق قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، ق نسبت به تبدیل

 .به سوابق کامل اقدام نماینددرصد  14مجلس شورای اسالمی با نرخ  11/9/1376 مصوب

 ور نبوده ثؤکلی غیر ناشی از کار م سوابق ذیل در احراز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی -12-20

ظ ونی لحامندی، حق سنوات و سایر مزایای قاندر تعیین میزان مستمری، کمک هزینه عائله صرفاً

 :گرددمی

 20/1/1368ر اشعه مصوب سنوات ارفاقی مشمولین قانون حفاظت در براب -1-12-20

 نقطاع بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغلسابقه پرداخت حق بیمه دوران ا -2-12-20

 آزاد

تساب سوابق پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل در صورتی که بیمه شده بدون اح -3-12-20

 .قانون را احراز نماید 75درصد، شروط ماده  14و  12 هاینرخ آزاد با

 سوابق مازاد سنی -4-12-20

 دولتیقی غیربق کارفرمایان حقیقی و حقوسوا -5-12-20

نظریه  ندرج درمرافتادگی تاریخ وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا تاریخ ابتال به بیماری منجر به ازکا -21

 .بود قانون و تعیین میزان مستمری خواهد 75ط ماده پزشکی مالك بررسی احراز شرای کمیسیون

 75 بصره مادهتمحاسبه متوسط دستمزد و مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار بر اساس  -22

 :باشدآن به شرح ذیل می 2قانون و تبصره  72ترتیب مقرر در ماده  قانون به

حق  یماری جزء سوابق پرداختبدستمزد ایام که مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و از آنجائی -1-22

تالء به روز قبل از اب 720گردد، در مواردی که بیمه شده کل دوره زمانی ظرف محسوب می بیمه

فت ری دریام بیماحادثه غیر ناشی از کار را مقرری بیمه بیکاری یا غرامت دستمزد ایا بیماری یا وقوع

رامت دستمزد غمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا روز ز 720مزایای ظرف  نموده باشد، حقوق و

به  بیمه شده عبارت دیگر در مواردی کهبه گیرد.متوسط دستمزد قرار می ایام بیماری مالك محاسبه

 اخت حقیا غرامت دستمزد ایام بیماری فاقد حتی یک روز پرد موجب دریافت مقرری بیمه بیکاری

ای ظرف قوق و مزایحوقوع حادثه غیر ناشی از کار باشد،  به بیماری یاروز قبل از ابتالء  720بیمه ظرف 

توسط حاسبه ممغرامت دستمزد ایام بیماری مالك  روز زمان اشتغال قبل از شروع بیمه بیکاری یا 720

 .گیرددستمزد قرار می
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ی در اههای خاص بیمیر گروهچنانچه بیمه شدگان اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا سا -2-22

طه ا به واساجتماعی شاغل شده و ی تأمینهای مشمول قانون پرداخت حق بیمه مربوطه درکارگاه حین

دتی مد، در طریق طرح سابق بیمه رانندگان به طور همزمان حق بیمه پرداخت نموده باشن اشتغال از

ریق طا از یجباری حق بیمه پرداخت شده باشد، صرفاً پرداخت حق بیمه به صورت ا که به طریق مذکور

در  یهی استباشد مبنای محاسبات خواهد بود. بدکه به واسطه اشتغال می طرح سابق بیمه رانندگان

به  ق بیمههمزمانی پرداخت حق بیمه به دو یا چند طریق سوابق پرداخت ح هر حال و در صورت تحقق

ای تمزد مبندو یا چند دس گیرد و به هیچ عنوان جمعمی عمل قرار اعتبار اشتغال در کارگاه مالك

هد ثر نخواؤمقانونی  ای جهت ارائه تعهداتهای بیمهگروه پرداخت حق بیمه به صورت اجباری و سایر

 .بود

 72 ماده جهت سهولت درك و تفهیم نحوه تعیین میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بر اساس -23

 :تبصره دو آن الگوریتم ذیل ترسیم گردیده است قانون و

ظرف  حق بیمه جمع کل مزد یا حقوق مأخذ کسر  ÷روزهای کار × 30=ماهانهمتوسط یا حقوق  مزد

   یا شروع بیماری تاریخ وقوع حادثه روز قبل از 720

 :نمائیمرا به ترتیب ذیل تعریف می "ج"و "ب"، "الف"مبالغ 

 متوسط مزد یا حقوق ماهانه  ×سنوات پرداخت حق بیمه   ÷ 30=  الف 

  متوسط مزد یا حقوق ماهانه   ×درصد 50ب= 

      ماهانه متوسط مزد یا حقوق  ×درصد 60= ج  

 مستمری استحقاقی بیمه شده غیر متکفل برابر است با -1-23

 .و کوچکتر از متوسط دستمزد باشد "ب"اگر بزرگتر از مبلغ   :"الف"مبلغ  - 

 .باشد "الف "اگر بزرگتر از مبلغ   :"ب"مبلغ  - 

 .بزرگتر از متوسط دستمزد باشد "الف "اگر مبلغ  :زد یا حقوق ماهانهمتوسط م - 

  مستمری استحقاقی بیمه شده متکفل برابر است با -2-23

ه بتکفل مبه منظور محاسبه مستمری استحقاقی بیمه شده متکفل، مستمری استحقاقی بیمه شده غیر 

تمری باشد، مس  "ج"ر از مبلغ و چنانچه مستمری استحقاقی تعیین شده کوچکت فوق محاسبه روش

وه ده ل بعالبیمه شده متکفل برابر خواهد بود با: مستمری استحقاقی بیمه شده غیر متکف استحقاقی

-هب "ج"بلغ اینصورت م تجاوز ننماید در غیر "ج"که از مبلغ استحقاقی مشروط به این درصد مستمری

 .در نظر گرفته خواهد شد عنوان مستمری استحقاقی

 .تجاوز ننماید (متوسط مزد ماهانه ) مبلغ جدرصد  60بر آنکه از  مشروط
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ای قانون از زمان اجرام یک سی به یک سی و پنجم  قانون )تغییر ضریب 72یادآوری: اصالح ماده 

دگی ضریب ازکارافتا هایقانون در تعیین میزان مستمری 72اجتماعی به موجب مقررات ماده  تأمین

 :ل بوده استمالك عم یک سی و پنجم 

 : ردید بنابر اینگبه بعد ضریب مزبور به تغییر و اصالح  1/2/1372لیکن با اصالح قانون و از تاریخ  و

  کمک= درصد 10 ×مستمری استحقاقی

 متکفل مستمری استحقاقی =کمک + مستمری استحقاقی

 یک سی و پنجم ضریب 31/1/72لغایت ،  10/5/54از تاریخ  - 

 امیک سی ضریب 1/2/72از تاریخ  - 

داقل حدر پایان عملیات محاسبه مستمری چنانچه رقم مستمری استحقاقی بدست آمده از  -24

ستمزد داقل دعادی در سال برقراری کمتر باشد میزان مستمری ازکارافتادگی کلی تا ح دستمزد کارگر

 .پرداخت خواهد بود همان سال ترمیم و قابل

 ب( حوادث ناشی از کار

ن بدون در نظر قانون، در صورت بروز حادثه ناشی از کار بیمه شدگا 74و 73، 71موادبه موجب  -26

از  دت ناشیهای کوتاه مدت و بلند مسابقه پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت حمایت گرفتن میزان

  .کار را خواهند داشت

ار کاشی از یید نأادث و تهای بلند مدت ناشی از کار منوط به بررسی حوکه ارائه حمایتبا توجه به این

ه بپزشکی  یید شده حوادث ناشی از کار و نظریه کمیسیونأباشد، بنابراین گزارشات تمی بودن آن

ر اشد. نظبدار میبلند مدت ازکارافتادگی ناشی از کار از اهمیت بسزایی برخور هایمنظور ارائه حمایت

خواهد  تی میسرافتادگی ناشی از کار در صورهای ازکارارائه حمایت به حساسیت امر امکان برقراری و

یستم ن در سمکانیزه از طریق واحد امور فنی بیمه شدگا بود که گزارش حادثه ناشی ازکار به صورت

 .ثبت گردیده باشد

 از ها عبارتنددر گروه حوادث ناشی از کار حمایت

 مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار 

  ناشی از کارمستمری ازکارافتادگی جزئی 

 غرامت مقطوع نقص عضو 

 مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار( 1-ب

ظریه کمیسیون انون بر اساس نق 70ماده  (الف)در صورت وقوع حادثه ناشی ازکار و تحقق بند  -27

ی قانون بیمه شده استحقاق دریافت مستمر 71قانون، به موجب ماده  91موضوع ماده  پزشک

 .را خواهد داشت ی ناشی از کارازکارافتادگی کل
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 23ایهطابق بندمتادگی کلی ناشی از کار تعیین مبلغ مستمری استحقاقی و قابل پرداخت ازکاراف -28

 .باشدمی 24و 

 مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار (2-ب 

سیون ریه کمیقانون بر اساس نظ 70ماده  (ب)در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و تحقق بند  -29

ری قانون بیمه شده استحقاق دریافت مستم 73قانون، به موجب ماده  91موضوع ماده  پزشکی

 .کار را خواهد داشت ازکارافتاده جزئی ناشی از

کلیه سوابق  قانون و به منظور تعیین میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی 73در اجرای ماده  -30

 .گرددکارافتادگی جزئی لحاظ میبیمه مورد قبول تا تاریخ تحقق از پرداخت حق

مستمری  قانون پس از تعیین 73مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار بر اساس ماده  -31

 :گرددطبق فرمول ذیل تعیین می 23 بند استحقاقی مطابق

و  احبان حرفتشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگی کلی مشمولین بیمه ص -32

قانون  4اده م 3و تبصره« ب»نامه اجرایی قانون اصالح بند آیین 4ماده  5حسب تبصره ، زادمشاغل آ

 .اجتماعی تأمین

به عهده کمیسیونی مرکب از  (29/7/1366مصوب ) -در خصوص صاحبان حرف و مشاغل آزاد - 

 × گی کلیادازکارافت مبلغ مستمری استحقاقی= کار ناشی از مستمری ازکارافتادگی جزئی مسئول واحد

 جزئی درصد ازکارافتادگی

 مینتأون تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، مسئول شعبه و بازرس فنی با رعایت مقررات کلی قان

ری ز مستماخواهد بود. بنابراین بیمه شدگان مذکور )صاحبان حرف و مشاغل آزاد( صرفًا  اجتماعی

ی و ادگی جزئخواهند شد و حمایت ازکارافتغیر ناشی از کار( بهره مند  )ناشی و ازکارافتادگی کلی

 .موضوعیت نخواهد داشت غرامت مقطوع نقص عضو برای این افراد

ه در کاجتماعی  تأمینمستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن دسته از بیمه شدگان سازمان  -33

رند گیمی ی قرارهای بیمه و بازنشستگمذکور، مشمول مقررات سایر صندوق استفاده از مستمری حین

 قانونی مقررات واجتماعی را برابر ضوابط  تأمینسابقه پرداخت حق بیمه خود نزد سازمان  تا زمانی که

وق رات صندرغم شمول مقرها منتقل ننمایند، علیحق بیمه به سایر صندوق مربوط به نقل و انتقال

محفوظ  جتماعیا تأمینا در سازمان پرداخت بوده و مادامی که سوابق آنه مقصد بر ایشان همچنان قابل

عی ادامه اجتما تأمینقانون  93ماده  3 و 2مفاد بندهای  باشد پرداخت مستمری یاد شده با لحاظ

 .خواهد داشت

شدگان که پس از شمول  پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن دسته از بیمه -34

 تأمینای خود را نیز از سازمان آنها، سوابق بیمه و بازنشستگی برهای بیمه صندوق مقررات سایر
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تاریخ صدور چک توسط شعبه( به نمایند از تاریخ انتقال سابقه )منتقل می اجتماعی به صندوق دیگر

 .گردداجتماعی، قطع می تأمین علت حذف سابقه در سازمان

تاده ا ازکارافیشستگی و های بازنافتاده جزئی مشمول دریافت مستمریهرگاه مستمری بگیر ازکار -35

 :یا فوت نماید، رعایت موارد ذیل الزامیست کلی گردد

ستمری بازنشستگی، توقف پرداخت مستمری ازکار افتادگی جزئی از تاریخ برقراری م -1-35

 .کلی یا بازماندگان ازکارافتادگی

ه تمزد بیمه شدسمتی از دسقبایست به عنوان مری ازکارافتادگی جزئی متعلقه میمیزان مست -2-35

ی رافتادگهای بازنشستگی، ازکابنای محاسبه مستمریو حسب مورد در تعیین متوسط دستمزد م تلقی

 .بازماندگان منظور گردد کلی و یا

ده مقرر در تبصره ذیل ما که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی متوسط دستمزدنظر به این -3-35

قانون  72ماده  2ارافتادگی کلی و بازماندگان تبصرههای ازکقانون و مبنای احتساب مستمری 77

مانند هبایست مبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی تعیین متوسط دستمزدهای مذکور می باشد درمی

 مزایای حقوق و ها و روزهای مربوطه به دیگرحقوق و مزایای بیمه شده عینًا حسب ماه یکی از عناوین

مزد از دست دیگر در احتساب ازکارافتادگی جزئی به عنوان بخشیگردد )به عبارت  بیمه شده افزوده

ه آخرین دو روز و یا در محاسب 720توجه نمایند که چنانچه بیمه شده ظرف  ضروری است به این مهم

بلغ مه باشد روزهائی فاقد کارکرد بوده و در نتیجه دستمزدی نداشت ها و یاسال مورد بحث در ماه

  .(نخواهد بود حتسابمستمری جزئی نیز قابل ا

 ه شناخته نشده لذا دربا توجه به این نکته که مبلغ مستمری جزئی مشمول کسر حق بیم -4-35

یمه بسر حق احتساب آن به عنوان بخشی از دستمزد رعایت حداکثر حقوق و مزایای مشمول ک رابطه با

یزان محداکثر  اند مازاد برتوبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی میباشد )به عبارت دیگر منمی ضروری

های بازنشستگی، در تعیین متوسط دستمزد مستمری مزایای مشمول کسر حق بیمه حقوق و

 (.بازماندگان منظور گردد ازکارافتادگی کلی یا

ز عدم احرا کار و در صورت فوت بیمه شده مشمول دریافت حمایت ازکارافتادگی جزئی ناشی از -36

ختومه م خ فوتماندگان، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار از تاریبرقراری مستمری باز شرایط

 .گرددمی

ال و بیمه پردازی این قانون و امکان اشتغ 2ماده  14با توجه به تعریف ازکارافتادگی جزئی در بند  -37

ون قان 89ه و ماد 111 مستمری بگیران، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی بدون رعایت ماده  قبیل

 سازمان های درمانینند از حمایتتوافت مستمری ازکارافتادگی جزئی نمیدریا بوده و به واسطه

 .مند گردندبهره
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ک ازدواج و بجز در موارد کمقانون  94 ری ازکارافتادگی جزئی رعایت مادهدر پرداخت مستم -38

 .بیمه بیکاری الزامی است مندی وعائله

گی کلی، افتادگی جزئی به علت برقراری مستمری ازکارافتاددر مواردی که مستمری ازکار -39

ذکور های میاز دستمزد در تعیین میزان مستمربازماندگان مختومه و به عنوان قسمتی  بازنشستگی و

در  ارفرماکمستمری استحقاقی بیش از حداقل سال پرداخت تعیین گردد و  در نظر گرفته شود چنانچه

 ر اجرای مادهبری الذمه نشده باشد، وصول خسارات وارده به سازمان د قانون 66ماده  1اجرای تبصره

ر دورتی که به قوت خود باقی خواهد ماند و در ص( )صرفًا به میزان ازکارافتادگی جزئی قانون 66

ابد اجرای حداقل مستمری کاهش ی قانون میزان مستمری پرداختی به 96های آتی در اجرای ماده سال

  .هت مستمری ازکارافتادگی جزئی متوقف خواهد شدقانون ج  66ماده 

 غرامت مقطوع نقص عضو( 3-ب

یسیون پزشکی قانون بر اساس نظریه کم 70ماده   "ج"در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و تحقق بند 

وع نقص عضو قانون بیمه شده استحقاق دریافت غرامت مقط 74 قانون، به موجب ماده  91 موضوع ماده

 .داشترا خواهد 

سوابق پرداخت  قانون و به منظور تعیین میزان غرامت مقطوع نقص عضو کلیه 74در اجرای ماده  -40

واهد رفته خگدر نظر  مورد قبول لغایت پایان استراحت پزشکی متصل به حادثه )تاریخ تحقق( حق بیمه

 .باشدتاریخ وقوع حادثه ناشی از کار میمتوسط دستمزد  شد. مبنای تعیین

 طابق بند مقانون پس از تعیین مستمری استحقاقی  74رامت مقطوع نقص عضو بر اساس ماده غ -41

  د:گردفرمول زیر تعیین می از طریق 23

 گی کلیازکارافتاد مبلغ مستمری استحقاقی × درصد ازکارافتادگی × 36  =غرامت مقطوع نقص عضو

 تاریخ برقراری و پرداخت مستمری ازکارافتادگیفصل پنجم: 

 لف( تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کارا

ن حقق، میزاتاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی زمانی است که امکان بررسی تحقق، عدم ت -42

ا تشکیل که بینگردد. با عنایت به ام احراز شرایط بیمه شده فراهم میاحراز یا عد ازکارافتادگی و

-می کمیسیون پزشکی شرایط فوق مهیاقانون( و صدور نظریه  91 مادهکمیسیون پزشکی )موضوع 

اشی از نی غیر تاریخ برقراری مستمری ازکارافتادگی کل گردد، بنابراین تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی

 .کار خواهد بود

و  زشکی بدویهای پارافتادگی در زمره وظایف کمیسیونبا توجه به اینکه تشخیص و اعالم ازک -43

کیل ختلف تشممقطع زمانی  های مزبور متفاوت و الزاماً در دوباشد و ماهیت کمیسیونمی ید نظرتجد

مایند، نرأی می مدخل اقدام به صدور بیماری، ازکارافتادگی و سایر عوامل ذی گردد و بر اساس نوعمی

 :باشدرقراری و پرداخت مستمری متصور میتعیین تاریخ ب حاالت ذیل در خصوص تشخیص و
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ی ری باشد تاریخ برقراردر مواقعی که نظریه کمیسیون پزشکی بدوی مستند برقراری مستم -1-43

بیمه  ساس آناازکارافتادگی کلی، برابر با تاریخ تشکیل آخرین کمیسیون پزشکی بدوی که بر  مستمری

 .برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی گردیده، خواهد بود شده حائز شرایط

زشکی ی به نظریه کمیسیون پکه بیمه شده یا سازمان حسب ضوابط و مقررات قانون در مواردی -2-43

ت اساس نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر مشمول دریاف اعتراض نموده و بیمه شده بر بدوی

 ن نظریهمه شدگاازکارافتادگی گردد، در این موارد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بی هایحمایت

ی تجدیدنظر جایگزین نظریه کمیسیون بدوی گردیده و نظریه کمیسیون پزشک کمیسیون پزشکی

 .اشدبرا میاعتراض قرار گرفته قابل اج کمیسیون پزشکی بدوی که مورد تجدید نظر از تاریخ تشکیل

 ب ( تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی

 مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار( 1- ب

ر و هور آثاظز نهفتگی، های منجر به ازکارافتادگی معموالً دارای سیر طبیعی ایمارینظر به اینکه ب -44

اتوانی یجاد ننهایت ا بالینی، پیشرفت و بهبود، رشد و عقب نشینی، تغییر و تثبیت، اوج و در عالئم

قابل غیر صورتی که طبق نظر پزشک معالجقانون، بیمه شدگان در  70ماده  باشند و حسبدائمی می

 غال دروانبخشی یا اشتخدمات توانبخشی و اعالم نتیجه ت الج تشخیص داده شوند پس از انجامع

ستمری نمایند، بنابراین تاریخ پرداخت ممی قانون شرکت 91های پزشکی موضوع ماده کمیسیون

 .دوواهد باشد خبخر ؤکار هر کدام م ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تاریخ برقراری مستمری یا ترك

 وق بیمه انتقال ح ودر مواردی که بیمه شدگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اقدام به نقل  -45

 مقالیچه، گلی ان قالی،التفاوت، سوابق حق بیمه بافندگها نمایند یا با پرداخت مابهسایر صندوق سوابق از

 ابق مدت خدمتپرداخت حق بیمه سورا به سابقه کامل تبدیل کنند و یا اقدام به  14و زیلو با نرخ %

ردد، گ تمرینمایند و سوابق مذکور منجر به احراز شرایط برقراری مس نظام وظیفه و حضور در جبهه

مبنای  ار باشدخر بر تاریخ برقراری یا ترك کؤبیمه شده م التفاوت توسطچنانچه تاریخ پرداخت مابه

 .مه شده خواهد بودبی التفاوت توسطپرداخت مستمری تاریخ پرداخت مابه

 مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار( 2- ب

های سازمان قرار ع حادثه ناشی از کار مشمول حمایتکه بیمه شدگان از تاریخ وقوبا توجه به این -46

-)درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و(.. بهره مند می های کوتاه مدتوفق قانون از حمایت گیرد ومی

های بلند مدت ازکارافتادگی کلی های کوتاه مدت، زمان ارائه حمایتپایان حمایت  به محض گردند، لذا

قانون باید با  91های پزشکی موضوع ماده رسد. در این راستا کمیسیونمی و جزئی ناشی از کار فرا

بیماری  توجه به مدت استفاده بیمه شده از غرامت دستمزد ایام درنظر گرفتن تاریخ وقوع حادثه و با

نمایند که تاریخ تحقق ازکارافتادگی افراد حتماً  یأای انشاء رصل به تاریخ وقوع حادثه؛ به گونهمت

درمان بیمه شده تا تاریخ تعیین شده  ی قید گردد به نحوی که بین تاریخ خاتمهأمشخص و در متن ر
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نی وجود نداشته باشد. زما های پزشکی به عنوان تاریخ تحقق ازکارافتادگی فاصلهاز سوی کمیسیون

تحقق متصل به  بنابراین تاریخ پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار برابر خواهد بود با تاریخ

 خرؤپایان استراحت پزشکی تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی یا ترك کار بیمه شده هر کدام م

  .باشد

ازکارافتادگی کلی ناشی از کار رداخت مستمری با عنایت به مفاد بند فوق تاریخ برقراری و پ :۱ توجه

 .از تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی قرار گیرد تواند قبلمی

 تاریخ برقراری و پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی( 3-ب 

 ی سازمانهال حمایتکه کلیه بیمه شدگان از تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار مشموبا توجه به این -47

ئی ادگی جززکارافتاگیرند، بنابراین تاریخ برقراری و پرداخت مستمری لند مدت( قرار میو ب )کوتاه مدت

ه بکی متصل در همه حال؛ تاریخ پایان معالجات پزش نظر(بدوی یا تجدید) نظر از نوع کمیسیونصرف

 .های پزشکی( خواهد بودشده توسط کمیسیون حادثه )تاریخ تحقق ازکارافتادگی تعیین

 ره مندی مشمولین دریافت حمایت ازکارافتادگی از خدمات درمانفصل ششم: به

 فصل هفتم: فرآیند انجام کار و صدور احکام مستمری ازکارافتادگی

 فصل هشتم: تغییرات ازکارافتادگی

بیمه،  اخت حقکه در احراز شرایط و تعیین میزان مستمری ازکارافتادگی سوابق پردبا عنایت به این

کار  ین درصد ازروز قبل از ابتال به بیماری یا حادثه ناشی از کار و همچن 720 پرداختی ظرف دستمزد

ر دغییرات ته ایجاد تواند منجر بیر در هر یک از موارد یاد شده میباشد بنابراین تغیمی ثرؤافتادگی م

 .احکام ازکارافتادگی گردد

 ان مستمریثر در تعیین میزؤتغییر در سوابق پرداخت حق بیمه و دستمزد م -الف

اده م 2بصره تثر در ؤدر صورتی که پس از برقراری مستمری سوابق پرداخت حق بیمه و دستمزد م -68

ا بغییرات های اجرایی باید نسبت به اعمال تغییرات و صدور حکم تیا کاهش یابد واحد افزایش 72

 –حاسبه مجددلید مک -پایگاه اطالعات مستمری بگیران  –بلند مدت  استفاده از مسیر تعهدات

 .ینداقدام نما 60مورد( به روش بیان شده در بند  تغییرات دستمزدی / تغییرات سابقه )حسب

 تغییر درصد ازکارافتادگی -ب

 وها ین است به لحاظ ماهیت برخی بیمارپس از برقراری انواع مستمری های ازکارافتادگی ممک

ر دییراتی شود، تغهای جدید درمانی میهزشکی که منجر به کشف و ابداع راعلوم پ همچنین پیشرفت

شرح ذیل اعمال  قانون این دسته از تغییرات به 93شود لذا با رعایت ماده  میزان ازکارافتادگی حاصل

 :خواهد شد

 تغییرات در میزان ازکارافتادگی کلی -1- ب

 :است به موارد زیرر قانون به تغییرات میزان ازکارافتادگی کلی توجه داشته و ناظ 93ماده  1بند  -69
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 مجدد شتغالمستمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی و به محض ا

ستمر، مزد م گردد. بنابراین در صورت اشتغال به کار ثابت و دریافت حقوق یامستمری بگیر قطع می

ه نسبت ب بایستغال مجدد میاین حالت از زمان اشتازکارافتادگی کلی قطع خواهد شد. در  مستمری

و در  م گرددلغ دریافتی من غیر حق اقدامستمری ازکارافتادگی کلی و بازپرداخت مبا مختومه نمودن

ه بفتادگی بگیر ازکارافتاده کلی و کاهش میزان ازکارا یا روحی مستمری صورت بهبود وضعیت جسمی

تغال مستمری صرفاً در صورت اشطبق نظر کمیسیون پزشکی نیز  میزان کمتر از شصت و شش درصد

 .خواهد شد به کار ثابت و دریافت حقوق یا مزد مستمر قطع

ری ه و برقرادر صورت قطع مستمری ازکارافتادگی کلی، حکم مستمری ازکارافتادگی کلی مختوم -70

 :منوط به احراز شرایط ذیل خواهد بود مجدد آن

 یطقانون و بررسی مجدد شرا 91اده های پزشکی موضوع ممعرفی بیمه شده به کمیسیون - 

 پزشکی یسیونازکارافتادگی کلی ذینفع و احراز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی حسب نظریه کم

شده  الت بیمهدر این ح ئید موضوع توسط بازرس واحد اجراییأترك کار از جانب مستمری بگیر و ت - 

شکی و کمیسیون پز ازکارافتادگی کلی توسطکمیسیون پزشکی معرفی و در صورت تشخیص  مجدداً به

بیمه و  حق ختاحراز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی، حکم ازکارافتادگی با مجموع سوابق پردا

 نویهکار ثا خ تركتاریخ ابتالء به بیماری یا حادثه مندرج در نظریه کمیسیون پزشکی محاسبه و از تاری

 .پرداخت خواهد گردید

و به  اهش یافتهئید کمیسیون پزشکی کأگی کلی ناشی از کار به تشخیص و تزکارافتاداگر درجه ا -71

ل کمیسیون قانون تنزل یابد، مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ تشکی 73در ماده  میزان مندرج

 .مستمری ازکارافتادگی جزیی خواهد شد پزشکی مختومه و تبدیل به

ه و قلیل یافتلی ناشی از کار به تشخیص کمیسیون پزشکی تدر صورتی که درجه ازکارافتادگی ک -72

رامت مقطوع قانون تنزل یابد، مستمری ازکارافتادگی کلی مختومه و غ 74مندرج در ماده  به میزان

 .خواهد شد نقص عضو پرداخت

های بخش ، در هر یک ازقانون 72ماده  2تبصره مبنای محاسبه میزان مستمری با رعایت  :۲توجه 

 .وقوع حادثه ناشی از کار است تاریخ ارتپیشگف

ید و ازی نمابیمه پرد ودر مواردی که مستمری بگیر از کارافتاده کلی اقدام به اشتغال به کار ثابت  -73

ه ت ارائحائز شرایط برخورداری از مستمری بازنشستگی گردد و یا فوت نماید، در صور در نهایت

ت )در حسب مورد( برقراری مستمری بازنشستگی یا فوبازماندگان وی ) درخواست بیمه شده و یا

 .باشدضوابط و مقررات بالمانع می صورت احراز شرایط قانونی( با رعایت کلیه
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 کاهش میزان ازکارافتادگی جزئی -2-ب

قانون ظرف  73مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده  93ماده  2به موجب بند  -74

وسط تادگی تتاریخ برقراری قابل بررسی مجدد است و با اعالم کاهش درصد ازکارافسال از  مدت پنج

 .گردددر مستمری پرداختی تجدیدنظر می صورت وقوع حاالت ذیل، کمیسیون پزشکی و در

تمری جدید ازکارافتادگی درصد مس 66تا  33در صورت تغییر درصد ازکارافتادگی جزئی بین  -1-74

 .گرددبرقرار می جزئی

رامت نقص عضو پرداخت و غدرصد  32لغایت  10با کاهش درصد ازکارافتادگی جزئی به میزان  -2-74

 .مستمری جزئی مختومه خواهد شد پرونده

قانون، تاریخ  72ماده  2در هر یک از حاالت فوق مبنای محاسبه میزان مستمری با رعایت تبصره  -75

ط ده توسشتادگی جزئی جدید تاریخ تحقق تعیین است و تاریخ پرداخت مستمری ازکاراف وقوع حادثه

 .خواهد بود های پزشکیکمیسیون

ختومه مدگی جزئی با کاهش درصد ازکارافتادگی جزئی و اعالم بهبودی، پرونده مستمری ازکارافتا -76

 .شودمی

 و با برقراری میسر بررسی کاهش درجه ازکارافتادگی جزئی حداکثر ظرف مدت پنج سال از تاریخ -77

زئی ادگی جری ازکارافتمقرر و علیرغم اعالم کاهش درصد توسط کمیسیون، قانونًا مستم مدت انقضاء

 .بود نظر نخواهدقابل تجدید

 افزایش میزان ازکارافتادگی جزئی -3-ب

ئید أدگی جزئی با تقانون مقرر گردیده افزایش میزان ازکارافتا 93ماده  3گونه که در بند همان -78

پذیر است و حسب مورد مستمری جزئی افزایش یافته یا ی در هر برهه از زمان امکانپزشک  کمیسیون

ر نحصراً دمگونه موارد پذیرش افزایش درجه گردد. در اینناشی از کار می تبدیل به مستمری کلی

 ربتأکید  صریح وتقابل بررسی خواهد بود و در رأی صادره،  ارتباط با عوارض حادثه ناشی از کار اولیه

ولت( اری، کهی )بیمو بدون تأثیر عوامل جانب تغییر و افزایش میزان ازکارافتادگی به دنبال وقوع حادثه

  :است قانون ناظر به موارد زیر 93ماده  3در ازدیاد درجه الزامی است. بند 

     افزایش درجه ازکارافتادگی جزئی به جزئی جدید 

 یافزایش درجه ازکارافتادگی جزئی به کل 

حدودیت اعمال افزایش درجه ازکارافتادگی جزئی در صورت تشخیص کمیسیون پزشکی فاقد م -79

 .خواهد بود زمانی

« ج»بند  2و1 های قانون واحدها موظفند از شمول تبصره 93ماده  3پیش از اجرای مفاد بند  -80

ان امی اطمینیت استخداجتماعی به لحاظ تغییر وضع تأمینو عدم خروج متقاضی از نظام  قانون 4ماده 

 .حاصل نمایند
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بنای مری جدید، در صورت افزایش درجه ازکارافتادگی و یا تبدیل آن به کلی برای محاسبه مستم -81

 .قانون، تاریخ وقوع حادثه اولیه است 72ماده  2تبصره  اعمال

ه که در گونهمانن باشد، لیکپذیر نمیتجدید نظر در میزان غرامت مقطوع نقص عضو قانونًا امکان -82

ه با ارائه امور فنی بیمه شدگان تصریح گردیده در مواردی که بیمه شد 19بخشنامه شماره  46بند 

یون ه کمیسگردد عضو دیگری در اثر همان حادثه دچار آسیب گردیده و در نظری مدارك درمانی مدعی

ایش در صورت افز صورت بیمه شده به کمیسیون پزشکی معرفی و پزشکی لحاظ نشده است در این

 .کمیسیون پزشکی اقدام خواهد شد درصد ازکارافتادگی حسب نظریه جدید

 عمومی دیوان هیئتفصل نهم: آرای 

 فصل دهم: سایر موارد

مصوب  مستخدمین جانباز ازکارافتاده کلی حسب صراحت ماده واحده قانون حالت اشتغال -86

شاغل بوده و برای ایشان حقوق حالت اشتغال شورای اسالمی به منزله مستخدمین  مجلس 30/6/1372

ی هاتگاه( در دساشتغال ایثارگران )جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی گردد و در صورتبرقرار می

ت اشتغال رسانی به ایثارگران حقوق حالقانون جامع خدمات 39ماده  2اجرایی حسب صراحت تبصره 

مستمری  برقراری حقوق حالت اشتغال و اساساً ماهیت کهگردد. با توجه به اینایشان قطع نمی

 .ودخواهد بموجب قطع دیگری ن باشند لذا پرداخت هیچ یکازکارافتادگی کلی از یکدیگر متفاوت می

به موجب  ذیل آن، کسانی که 2قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره  53به موجب مفاد ماده  -87

در هر  شوند چنانچه در حین خدمت وظیفه عمومیه میوظیفه عمومی به خدمت پذیرفت قانون خدمت

، ی شهیدضرورت، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات رزم یک از دوره های

وق پرسنل ثابت محل خدمت خود محسوب شده و از لحاظ پرداخت حق فوت و یا معلول شوند جزء

در  وباشند به پرسنل کادر ثابت هم درجه خود میمقررات مربوط  وظیفه و مستمری، مشمول قوانین و

اص خود خواهند قانون، تابع قوانین و مقررات خ 4ماده  (ذیل بند )ج 2چنین حالتی به استناد تبصره 

 .باشنداجتماعی خارج می تأمینبود و از شمول قانون 

مانی و ل دردر مواردی که بیمه شده دچار حادثه ناشی از کار گردیده و پس از طی مراح -88

 وادثه، مدارك حقانون عالوه بر ارائه مدارك و مستندات درمانی مرتبط با  70ماده  توانبخشی و تحقق

ثیر أتوجه به د با تبیماری عادی یا حادثه غیر ناشی از کار ارائه نمای مستندات درمانی دیگری نیز بابت

وادث ناشی حقانون در  66رای ماده دستمزد و همچنین اج ازکارافتادگی جزئی بر میزان تعیین متوسط

اشی از کار بررسی، های قانونی نموضوع ارائه حمایت قانون 74و 73، 71از کار، ابتدا بایستی حسب مواد 

ده به بیمه شدگان نسبت به معرفی بیمه ش امور فنی 19بخشنامه شماره  43سپس با رعایت بند 

 .کمیسیون پزشکی اقدام گردد
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گردد ن تعیین میآ 2قانون و تبصره  72ان مستمری ازکارافتادگی بر اساس ماده که میزاز آنجائی -90

اشد خر بؤم ر کداممستمری ازکارافتادگی کلی غیرناشی از کار از تاریخ برقراری یا ترك کار ه و پرداخت

باشد ک سال نبنابراین در مواردی که تاریخ برقراری و پرداخت مستمری در ی شود،در نظر گرفته می

 .واهد شدقانون از تاریخ ترك کار پرداخت خ 96افزایشات ماده  ستمری تعیین شده پس از اعمالم

یخ ابتالء با تار 18/12/1394ای حسب نظریه کمیسیون پزشکی بدوی مورخ چنانچه بیمه شده: 2مثال 

تغال و ای اشدار 11/2/1395ازکارافتاده کلی غیر ناشی از کار گردد و لغایت  25/6/1394 به بیماری

ترك کار  از تاریخ 96باشد مستمری وی پس از تعیین و اعمال افزایش ماده  لیست پرداخت حق بیمه

 .قابل پرداخت خواهد بود

ت بی و ثبرخواست کتانصراف بیمه شده یا مستمری بگیر ازکارافتاده از دریافت مستمری با ارائه د -91

-مکاناه باشد ل درج و اعالم گردیدآن موارد ذیشعبه منضم به اقرارنامه محضری که در متن  در دفتر

 :پذیر می باشد

 زمینه مستمری اجتماعی در تأمینمراتب آگاهی کامل از ضوابط و مقررات قانون  -1-91

 مزایای متعلقه و میزان آنها مراتب آگاهی از شرایط مستمری، -2-91

 علت انصراف از دریافت مستمری -3-91

 انصراف دریافت مستمریمراتب آگاهی از آثار  -4-91

 "انصراف از دریافت مستمری به اختیار خویش "درج عبارت -5-91

ه انصراف ب تعلقه از تاریخ اعالمماظهارصریح مبنی بر عدم هرگونه ادعا نسبت به حقوق و مزایای  -6-91

  بعد

مری به مست صورتی که برقراری پرداخت خسارات وارده به سازمان به قائم مقامی ازکارفرما در -7-91

ول خسارات از ای صورت پذیرفته باشد و امکان وصهای حرفهبروز حوادث ناشی از کار یا بیماری سبب

 .مقصر میسر نباشد کارفرمای

ریافت دنصراف از اواحدهای اجرائی موظفند بنا به تقاضای مستمری بگیر، از تاریخ ثبت درخواست  -92

اط عنی اسقمبه  ت مستمری اقدام نمایند. البته این امردفتر شعبه نسبت به توقف پرداخ در مستمری

واست گردد و در صورت ارائه درخواست برقراری مجدد، از تاریخ درخنمی حق بیمه شده محسوب

 .گرددقانون پرداخت می 96موضوع ماده  مستمری پس از اعمال افزایشات

نامه اجرایی آن و آیین( 20/1/1368قانون حفاظت در برابر اشعه )مصوب  20ماده  3مطابق بند  -93

طور مستمر به کار با اشعه و مواد پرتوزا اشتغال داشته باشند، مزایایی برای ایشان در نظر  افرادی که به

سال کار با اشعه جمله این مزایا افزایش مدت خدمت تا یکسال به ازای هر یک شود که ازگرفته می

بازنشستگی و هم ازکارافتادگی قابل محاسبه است. نکته  هم از نظر سال( است که 10)حداکثر افزایش 
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موصوف صرفًا در تعیین میزان مستمری لحاظ خواهد  که سنوات ارفاقی مشمولین قانونقابل توجه این

 .شد

دستمزد ایام  پرداخت غرامت»:دارداجتماعی که مقرر می تأمینقانون  62ماده « ب»بند  به موجب -94

انون قت این ه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقرراتا زمانی که بیم بیماری

که به  شدگانی لذا ادامه پرداخت غرامت دستمزد به بیمه« ادامه خواهد یافت ازکارافتاده نشده باشد

ذیر نخواهد پاند امکانقانون ازکارافتاده کلی شناخته شده 91ماده  تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع

 .باشدیرداخت متا تاریخ تحقق ازکارافتادگی قابل پ حوادث ناشی از کار نیز غرامت دستمزدبود و در 

ایر داشته و سحوادث ناشی از کار در مورد مشمولین بیمه ایرانیان خارج از کشور موضوعیت ن -95

 20%ا نرخ ببرقراری مستمری ازکارافتادگی این قبیل بیمه شدگان که حق بیمه آنان  شرایط و نحوه

 .ودبگردد همانند سایر بیمه شدگان خواهد سهم دولت( پرداخت می 2سهم بیمه شده + % 18)%

ه مقرر عمومی دیوان عالی کشور ک هیئتصادره از  20/1/1348مورخ  156حسب رأی شماره  -96

وانین که برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قنظر به این :داردمی

ز و متمای آن است با معامالت دولت و همچنین معامالت و تعهدات اشخاص مکلف به انجام استخدامی

و د باشمینفصل سوم از باب دهم قانون آئین دادرسی مدنی  متفاوت است تأخیر در انجام آن مشمول

ز شمول اکه پرداخت حقوق مستخدمین دولت این با عنایت به« .مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست

جائی  ر از آنالذکمالك از دادنامه فوق باشد، لذا با وحدتالت اشخاص حقیقی و حقوقی خارج میمعام

صرفاً  ه بلکهمحسوب نگردید اجتماعی به بیمه شده نیز جزء معامالت سازمان تأمینکه پرداخت مزایای 

ر دتأخیر  یا رود، بنابراین عدم پرداخت مستمری ازکارافتادگیهای سازمان به شمار میاز حمایت

 .باشدپرداخت آن به بیمه شده مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمی
 

 

 

ی، گی، بیکارهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستکارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری: 23ماده 

 تأمینن قانو ، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابعتعلیق

  .اجتماعی خواهد بود

 و غیر کار از اشین یا کار از ناشی هایبیماری یا و و جزئی کلی کارافتادگی از تشخیص موارد: 33 ماده

 کار راردادق خاتمه به منجر که قانونی وظایف محوله در انجام کارفرما قصور میزان و فوت کارگر

 وزیران هیئت تصویب به امور اجتماعی و روزیر کا پیشنهاد به که بود خواهد ضوابطی براساس شود،می

 .رسید خواهد
                              

 
 

 قانون کار 

 

http://bazneshaste-j.blogfa.com/post-81.aspx
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 گفتار دوم:

 
 

  قانون استخدام کشوری: -الف

از کار کردن ب ای ناقص شود به نحوی که ازهر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه :79ماده 

 حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد ام متوسطای برابر با یک سیبماند حقوق وظیفه

 که از  متوسط حقوق او تجاوز نکند.مشروط بر این

ین ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت که سنوات خدمت مستخدم موضوع ادر صورتی -1تبصره

 خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.

ط ت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایوفکه مستخدم مذکور در این ماده در صورتی -2تبصره

 گیرد.قانونی به وراث وی تعلق می

اقص شود یل یا نهر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه عل :80ماده

ر قرار بورد وی متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در م به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام

 گردد.می

قرر مد نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط که مستخدم موضوع این ماده فوت شودر صورتی -تبصره

ین قانون ا 83قررات ماده ماگر فوت او در اثر همان حادثه باشد  گیرد ولیبه وراث قانونی وی تعلق می

 درباره وراث قانونی اجراء خواهد شد.

 قانون مدیریت خدمات کشوری: -ب

 ماه چهار از رحداکث معتمد پزشک تأیید و گواهی طبق اجرائی یهادستگاه کارمندان :84ماده  2 تبصره

 ،بهداشت وزارت صتشخی به العالجصعب هایبیماری. نمود خواهند استفاده سال در استعالجی مرخصی

 این نامهآئین رد مربوط مقررات و باشدمی مستثنی مذکور زمانی محدودیت از پزشکی آموزش و درمان

 .گرددمی بینیپیش فصل

 نامه اداری و استخدامی:آئین -ج

 هیئت علمی: کارکنان غیر -۱-ج 

 کلی تادگیکاراف از یا کامل بهبودی تا استعالجی مرخصی ایام در کارمند مزایای و حقوق :81ماده

 داده ندانکارم به مورد حسب که مستمر العادهفوق و ثابت حقوق میزان به سال یک مدت به حداکثر

 حق رب مشتمل) ثابت حقوق فقط سال، یک بر مازاد مدت برای. باشدمی پرداخت قابل است، شده

 .بود خواهد پرداخت قابل( تطبیق تفاوت و مدیریت العادهفوق شاغل، حق شغل،

 ازکارافتادگی مشمولین صندوق بازنشستگی

 کشوری
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 صیمرخ یاما در کارمندان مزایای و حقوق محاسبه نحوه ها:العمل تعیین ضوابط مرخصیردستو 22ماده

 :باشدمی ذیل شرح به استعالجی

 به سال یک مدت به حداکثر استعالجی مرخصی از استفاده صورت در کارمندان مزایای و حقوق -الف

 بدی و یافته عهتوس کمتر مناطق العادهق فو مستمر، هایالعادهفوق تطبیق، تفاوت ثابت، حقوق میزان

 .باشدمی پرداخت ابلق اوالد و مندیعائله هایهزینه کمک و هوا و آب

 به فقط ارمندک کارافتادگی از یا کامل بهبودی تا سال یک بر مازاد العالجصعب استعالجی مرخصی -ب

 اوالد و مندیهعائل هایهزینه کمک و ایثارگری العادهفوق تطبیق، تفاوت اضافه به ثابت حقوق میزان

 .است پرداخت قابل

 .باشدپذیر میئید شورای پزشکی امکانأت تتمدید مرخصی استعالجی در صور -تبصره 

 ارکنان هیئت علمی:ک-۲-ج 

 عهده به یو معذوریت مدت تعیین و العالجصعب بیماری به علمی هیئت عضو ابتالی تشخیص :95ماده

 از صتشخی زمان تا و ماه شش نوبت هر در معذوریت این مدت حداکثر. است مؤسسه پزشکی شواری

 .بود خواهد تمدید قابل( کشوری استخدام ونقان برابر) کارافتادگی

 و حقوق الس یک تا حداکثر استعالجی ماه چهار بر مازاد العالجصعب بیماری مرخصی مدت در –تبصره

-فوق و خصوصم العادهفوق و مبنا حقوق فقط آن بر مازاد و شودمی پرداخت مربوطه هایالعادهفوق

 .شد خواهد پرداخت جذب العاده

ین ار اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین و همچنتفویض اختی

بازنشستگی و سنوات ارفاقی فرزندان شهدا به صندوق بازنشستگی کشوری )بخشنامه شماره 

 یس جمهور(ئتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی ر معاونت ۲5/9/۱۳9۱مورخ  ۳۷۴۲۱/9۱/۲۰۴

جنگ  یران وامشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی  هایبخشنامه به کلیه دستگاه

مجلس شورای  1/9/1367تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور )مصوب 

پیشنهاد  2/7/1391شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ  اسالمی( و اصالحات آن

نی بیپیش کشور سئولیت و اختیار برای شورای امور اداری و استخدامینمود در موارد زیر که وظیفه، م

 116اده م( بند )ب( 9شده، صندوق بازنشستگی کشوری اتخاذ تصمیم نماید که با استناد به جزء )

 یس جمهور محترم رسید:ئن مدیریت خدمات کشوری به تأیید رقانو

حوه جانبازان و معلولین موضوع قانون نتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی ا -الف

خت و سشاغل بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین م

 (21/2/1383شورای اسالمی( و اصالحات آن )مصوب  1/9/1367زیان آور )مصوب 

 44وع بند )الف( ماده اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی فرزندان شهدا موض -ب

ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران با رعایت قانون نحوه بازنشستگی جانبازان قانون برنامه پنج
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 1/9/62آور )مصوب انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان

 (.21/2/1383مجلس شورای اسالمی( و قانون اصالحی آن )مصوب 

انند ضمن تومی (ب)و  (الف)های متبوع کارمندان موضوع بندهای عنایت به مراتب فوق دستگاهبا 

( و 1های )ت( حسب مورد(، مدارك و مستندات الزم را )پیوس4( و )3های )تکمیل فرم مربوط )پیوست

ت از سنوا تفاده( حسب مورد( با رعایت قوانین و مقررات مربوط همراه با پیشنهاد بازنشستگی با اس2)

و  هت بررسیجرسد ارفاقی که به امضای وزیر یا باالترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف آنان می

 اتخاذ تصمیم به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال نمایند.

 گردد.می 26/11/1387مورخ  111911/1802این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 

 گی:نکات ضروری در خصوص از کار افتاد

و  80،79قانون مدیریت خدمات کشوری یا ماده  84ماده   2طی نمودن مراحل قانونی )تبصره   •

  علمی( هیئتنامه اداری و استخدامی کارکنان غیر آئین 84و  81

  کننده: کمیته ارفاقی صندوق بازنشستگی کشوریمرجع تصویب  •

 شوریقانون استخدام ک 79سه سال سنوات ارفاقی جهت مشمولین ماده   •

ستخدام اقانون  79)تبصره یک ماده گردد. سال محاسبه می 15سال باشد،  15سنوات کمتر از   •

 (کشوری

 جهت مشمولین رعایت حداقل حقوق سال ازکارافتادگی  •

ت ... مصوب ای از مقرراقانون اصالح پاره 8ماده باالتر بر اساس  )طبقه( اعطاء دو گروه  •

 80ه جهت ازکارافتادگی ماد قانون نظام هماهنگ 3ده ما 3مجلس موضوع تبصره  13/2/1379

-ر صورتیدقانون استخدام کشوری: اعاده به خدمت مستخدمین ازکارافتاده  84تبصره ماده   •

الگی سکه بهبودی حاصل نمایند و توانائی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن به سن شصت 

 بالمانع است.
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 فرآیند

از  

 کارافتادگی
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 بخش هشتم: فوت
 

 گفتار اول:
 

 یخ فوتهرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تار :81ماده

 بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.بازنشسته محسوب و نصف حقوق

مت تر باشد مدت خدر صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمد -تبصره

 سال محسوب خواهد شد. او پانزده

 یفه طبقهر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظ: 82ماده

 پرداخت خواهد شد. مقررات این قانون به وراث قانونی وی

قوق وان حاو به عن هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام متوسط حقوق :83ماده

ای از مقررات ... هقانون اصالح پار 8ماده )افزایش دو گروه  خواهد شد. وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت

 (قانون نظام هماهنگ 3ماده  3مجلس موضوع تبصره  13/2/1379مصوب 

و مادر و پدری که در وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی : 86ماده

باشند با که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی میاند و همچنین نوادگانیکفالت متوفی بوده

  دارا بودن شرایط زیر:

 شستگی کشوریفوت مشمولین صندوق بازن



        71                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

که به موجب مدارك مثبته در فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این -الف

رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق  موزشیها یا مؤسسات آیکی از دانشگاه

 وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ثبته در موادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارك فرزندان و ن -ب

قوق اشند و شوهر نداشته باشند حبشغول تحصیل رسمی عالی م ها یا مؤسسات آموزشییکی از دانشگاه

 وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

 ه شرط نداشتن شوهر.بمادر متوفی  -پ

 یال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.ع -ت

 ی خود بوده باشد.وهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفاش -ث

 العمر.العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند ماداموادگان علیل یا ناقصفرزندان و ن -ج

نی شود و سهم هر یک از وراث قانوحقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می: 87ماده

 دد.گریمصندوق بازنشستگی ضبط که طبق این قانون قطع شود به نفع

حقوق  در صورت دریافت هر گونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر اخذ :88ماده

 وظیفه ممنوع است.

سات و مؤس دریافت دو حقوق وظیفه یا حقوق وظیفه و بازنشستگی تواماً از مؤسسات دولتی :89ماده

ظیفه یا وریافت دو حقوق در صورتی که شخصی مستحق د ممنوع است ولی 2ماده  (ت)مذکور در بند 

 یک حقوق وظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هر یک از آنها مخیر است.

و  را در مؤسسات دولتی مشمول این قانون که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خوددر صورتی -تبصره

خود  وق بازنشستگیشمول این قانون خدمت کند حق دارد حقبقیه مدت را در مؤسسات دولتی خارج از

هر  کند و دررا به تناسب ایام خدمت در هر یک از این دو دسته مؤسسات از مؤسسه مربوط دریافت

خرید انداز و بازحال برای ایام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی و پس

قوق یزان حز لحاظ تعیین ماست و برای صندوق بازنشستگی کشوری ا ماً ممنوعأخدمت و امثال آن تو

 بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد بر سی سال خدمت قابل احتساب نیست.

 وها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه :90ماده

 کم تصرفدر ح ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگانوزارتخانه پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف

  غیر قانونی در وجوه دولتی است.

مشمول این  و مؤسسات دولتی که 2ماده  (ت)اشتغال بازنشستگان در مؤسسات مذکور در بند  :91ماده

ستگی آنان موجب قطع حقوق بازنش 3مقامات مذکور در ماده  قانون نیستند و همچنین تصدی یکی از

 هد شد.در مدت اشتغال یا تصدی مقام مربوط خوا
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میت از ه محروبهر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتاً با تبعًا  :92ماده

ن سشد و به محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نبا اجتماعی محکوم شود در صورتی که حقوق

رداخته ومیت پمحک تاریخپنجاه و پنج سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان کسور بازنشستگی تا 

تماعی وق اجبه عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حق

ر تگی که دای برابر با نصف حقوق بازنشسداشته باشد به عائله او حقوق وظیفه حداقل پنجاه و پنج سال

یت س از اعاده حیثخواهد شد و پ داختگرفته پرتاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می

 کند.شخصاً از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می

کم کند به موجب حهر گاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می :93ماده

ز حقوق اانی که محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زم دار اصالتاً یا تبعاً بهدادگاه صالحیت

میت صورتی که محکو اجتماعی محروم است شخصاً از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در

 ان متوفیشود که در مورد وراث بازنشستگمربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری می

 تخدم تمام حقوقحیات مس دوره بازنشستگی باشد در مدت محکومیت مربوط به شود و اگر جرم ومی

 خواهد شد. بازنشستگی به عائله او پرداخت

وظیفه  از حقوق و با رعایت شرایط مقرر در آن 86نظور از عائله افرادی است که طبق ماده م -تبصره

 خواهند کرد. استفاده

ناخته ش هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی :94ماده

یافت حقوق در دار از حقوق اجتماعی و به تبع آن ازصالحیت د به موجب حکم قطعی دادگاهانشده

ثبوت برسد هدار بصالحیت بازنشستگی محروم شوند و بعداً برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه

 مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.

ده استفا وظیفه ررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوقهر گاه مستخدمی که طبق مق :95ماده

را مطالبه نکند وراث  ا وظیفه خودیحقوق بازنشستگی و ثر شود در مدت یک سالکند مفقوداالمی

حقوق  موقتاً تعلق گیرد حق دارند حقوق وظیفه به آنان 86قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده 

وقت از ظیفه مومستخدم مذکور فوت شده حقوق  ا کنند اگر بعداً معلوم شودوظیفه قانونی خود را تقاض

و به ات وضع حقوق در صورتی که معلوم شود در حال حیات اس و شودتاریخ فوت به طور دائم برقرار می

 گردد.حالت اول اعاده می

ناوین عیا  قیتوقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقو: 96ماده

 حقوق بازنشستگی جایز است. دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم

 ترك تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد. :97ماده

کماکان از محل  بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق بازنشستگان و وظیفه :98ماده

مستخدمین رسمی  شد و در صورتی که ضریب جدول پرداخت خواهدصندوق بازنشستگی کشوری 



        73                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

حقوق  تغییر شده است شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این

 بگیران را ترمیم کند.بازنشستگان و وظیفه

 مجلس ۱۳/۱۲/۱۳6۸قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری )مصوب 

 شورای اسالمی(

ورد افراد مقانون استخدام کشوری در  86حقوق وظیفه سهم وراث قانونی موضوع ماده  میزان :6ماده

 :شودمی بگیر به شرح زیر تعیین و پرداختوظیفه 

ه از یک ه تعداد ورثه یک نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگی مشروط به این کدر مواردی ک -الف

 .نکندبازنشستگی تجاوز دوم حقوق حداکثر 

ه بیستم سد وراث دو یا سه و یا چهار نفر باشند، به ترتیب یک بیستم و دوبیستم و چنانچه تعدا -ب

شند که وارث دو نفر با مواردی شود دراضافه می (الف)بند حقوق بازنشستگی به حقوق وظیفه موضوع 

 .تجاوز نخواهد کرد مجموع حقوق وظیفه آنها از دو سوم حداکثر حقوق بازنشستگی

 .هد شدراث پنج نفر و یا بیشتر باشد، تمام حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت خوااگر تعداد و -ج

کمتر  حقوق وظیفه وراث در هر حال از حداقل مقرر تعیین شده مطابق مقررات میزان مجموع -1تبصره

 .نخواهد بود

با توجه  به سهام بقیه وراث اضافه خواهد شد ور گاه سهم یکی از وراث قطع شود، به تساوی ه -2تبصره

 .اهد کرداضافات مربوط تجاوز نخو های مقرر در این ماده ونسبتبه تعداد وراث سهم آنان هیچگاه از 

صره آن قانون تعدیل نیروی انسانی و تب 9رزندان اناث کماکان بر اساس ماده فحقوق وظیفه  -3تبصره

 .تعیین و پرداخت خواهد شد

 :شودهای فصل بازنشستگی قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصالح میمواد و تبصره :8ماده

العاده تمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق"به عبارت  "ام حقوقتم"عبارت  83و  80در مواد  -ج

 "شغل

 ۲5/۱۱/۷۴ مصوب و وظیفه بازنشستگی و مقررات قوانین اصالح قانون

 ماده واحده

 زیر اصالح شرح به کشوری استخدام قانون و وظیفه بازنشستگی مقررات اصالح ( قانون6) هماد -پ

 .شودمی

« ب»بند  به یاد شده ماده« ج»شود و بند ( می6) ماده« ب»و « الف» بندهای زیر جایگزین بند .1

  .یابدتغییر می

 به تساوی به بازنشستگی حقوق نفر باشد، چهار پنجم جکمتر از پن تعداد ورثه که در مواردی -الف

 شودمی پرداخت وارث به وظیفه حقوق عنوان

 :شودمی زیر اصالح شرح ( به6) ( ماده2) مفاد تبصره .2
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بند  مقرر در هاینسبت و با رعایت ورثه تعداد به شود با توجه قطع از وارث یکی سهم هرگاه -2تبصره

 .شودمی اضافه وراث بقیه سهام به تساوی مذکور به سهم« الف»

 .شودمی ( حذف3) تبصره .3

 ۲۸ کارمندان مصوب ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث ۲قانون اصالح تبصره 

 اناث رد فرزندان و نوادگانبرقراری حقوق وظیفه در موو ۱۳۳۸آذر ماه 

 واحده ماده

ازه قانون اج ماده واحده 2ز تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ا -الف

ان ذکور تا پای در مورد ورثه 1338مصوب آذر ماه  پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان

عالی  سمیمؤسسات آموزشی ر ها یاجب مدارك مثبته در یکی از دانشگاهسالگی و چنانچه به موبیست

 بود. خواهد سالگی قابل پرداختمشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج

های شرکت ها و مؤسسات وهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانهسحقوق وظیفه  -ب

 ونام است  ذکر دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم هایها و همچنین سازماندولتی و شهرداری

 ه طبقاجتماعی ک تأمین مولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و قانونمش

رط شمل به عقوانین و مقررات مورد  قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه

 باشد.نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می

ه سن رسیدن ب ان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علتقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگح -1تبصره

مذکور  (ب)مقررات بند  یا شغل نداشته باشند مشمول مقرر قطع شده است به شرط آن که شوهر و

 خواهد بود.

انون اعم از ق قوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامیح -2تبصره

در )جتماعی ا تأمینقانون  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و ن استخداماستخدام کشوری و قانو

قانون بر آنها  دولتی که شمول هایخصوص کارمندان دولت( و مقررات استخدامی خاص سازمان

باشند و ب میتمکن مالی در امرار معاش مناس مستلزم ذکر نام است، در مورد کسانی که شخصاً دارای

الی  تمکن مباشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً نفقه آنها می اداء دیگر شرعًا مکلف به یا آنکه افراد

 تأمین مالی و عدم تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود، احراز عدم تمکن جهت مخارج ادامه

 موکول به ادعای ذینفع خواهد بود، مگر در مواردی که خالف آن ثابت شود. نفقه

به  کشور تهیه و نامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامیآیین -3تبصره

 وزیران خواهد رسید. هیئتتصویب 

یصد و و س رقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزا

محترم نگهبان  یه تأیید شوراب 15/10/1363در تاریخ شصت و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و

 رسیده است.
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 وراث و مستمری وظیفه پرداخت اجازه قانون واحده ماده ۲ تبصره اصالح قانون اجرائی نامهآئین

 مصوب اناث و نوادگان در مورد فرزندان وظیفه حقوق و برقراری ۱۳۳۸ آذرماه ۲۸ مصوب کارمندان

 وزیران هیأت ۲/۱۰/۱۳6۳

و  وظیفه پرداخت اجازه قانون واحده ماده 2 تبصره ذکور موضوع وراث و مستمری وظیفه حقوق :1ماده

 قطع تمام سال 20 داشتن در صورت2/10/1363 از تاریخ 1338 آذرماه 28 مصوب کارمندان مستمری

 داخل رسمی عالی آموزش ها یا مؤسساتاز دانشگاه در یکی مثبته مدارك بموجب خواهد شد مگر آنکه

 سن آنها تا پایان یا مستمری وظیفه حقوق صورت در این باشند که تحصیل مشغول کشور و خارج

 .خواهد بود پرداخت قابل سالگی و پنج بیست

باشد و در  مورد ابهام قانون این موضوع وراث تحصیل به اشتغال مدارك صحت که در مواردی -تبصره

 .بود خواهد مناط عالی و آموزش فرهنگ از کشور، نظر وزارت خارج تحصیالت گواهی خصوص

و  دولتی هایو شرکت مؤسسات ها ووزارتخانه مستخدمین کلیه اناث و نوادگان فرزندان به :2ماده

و نیز  است ذکر نام بر آنها مستلزم قانون شمول که دولتی هایسازمان ها و همچنینشهرداری

 )در خصوص اجتماعی تأمین قانون و مشمولین ایران اسالمی جمهوری ارتش استخدام قانون مشمولین

و  نداشته شوهر که دارند در صورتیمی دریافت وظیفه حقوق 2/10/1363 در تاریخ ( کهدولت کارکنان

 .باشدمی پرداخت مذکور قابل سهم و مستمری وظیفه نباشند حقوق غلو ش حرفه دارای

 این 2 ماده موضوع مستخدمین کلیه اناث و نوادگان فرزندان سهم و مستمری وظیفه حقوق: 3ماده

 افتدری مستحق مربوط مقررات نمایند و طبقمی فوت 2/10/1363بعد از  آنان مورث که نامهآئین

 شرط باشند به شوهر نداشته مورث فوت بعد از تاریخ کهدر صورتی باشندمی یا مستمری وظیفه حقوق

 .باشدمی پرداخت قابل شغل و حرفه نداشتن

 یا مستمری وظیفه حقوق دریافت مستحق مربوط مقررات طبق که اناث و نوادگان فرزندان :4ماده

و یا برقرار  شده مقرر قطع سن به رسیدن علت به آنان یا مستمری وظیفه حقوق سهم اند ولیبوده

 مشمول نامهآئین مفاد این ایتنباشند با رع و شغل حرفه و دارای نداشته شوهر چنانچه است نشده

 .خواهند بود یا مستمری وظیفه حقوق دریافت

 و مشاغل از حرف یکی به یا اشتغال دولتی کار در بخش انجام نامهآئین ر ایناز نظ و شغل حرفه: 5ماده

 .باشدمی اجتماعی تأمین قانون مشمول

ها وزارتخانه بگیر مستخدمین مستمری یا وظیفه از وراث هر یک و مستمری وظیفه حقوق سهم :6ماده

بر آنها  قانون شمول که دولتی هایسازمان همچنین ها وو شهرداری دولتی هایو شرکت و مؤسسات

 اجتماعی تأمین و قانون ایران اسالمی جمهوری ارتش استخدام قانون مشمولین است ذکر نام مستلزم

اد باشند و یا افر مالی تمکن دارای مناسب امرار معاش برای که ( در صورتیدولت کارکنان در خصوص)



 خروج از خدمت و بازنشستگی، المتنظام اداری در حوزه س                                                                      76

 

باشند،  داشته مالی تمکن تحصیل ادامه برای کهدانشجویانی نمایند و همچنین را تأمین آنان دیگر نفقه

 .بود نخواهد پرداخت قابل

یا  وظیفه کتبی صرفاً با اعالم شغل و حرفه و نداشتن نفقه تأمین و عدم مالی تمکن عدم ادعای :7ماده

 وقت مکلفند در اسرع نامهآئین این موضوع و مؤسسات هاخواهد شد. وزارتخانه رفتهبگیر پذی مستمری

 کنندهحواله صندوق به مربوط در سوابق درج را ضمن و مراتب مذکور اقدام کتبی اخذ اعالم به نسبت

 .دهند اطالع وجه

 رئیس مربوط بازنشستگی صندوق از رئیس کبمر مورد با کمیسیونی حسب احراز موارد خالف :8ماده

 مسئول و مقام در امور بازنشستگی ذیربط یا مسئول مستخدم متبوع دستگاه بازنشستگی اداره

 .قرار دارد خواهد بود زیر نظر آن مربوط بازنشستگی صندوق که دستگاهی

از  پرداختی استرداد وجوه برای یا مستمری ظیفهو حقوق قطع بر عالوه احراز تخلف در صورت -تبصره

 .خواهد شد غیرمجاز نیز اقدام استفاده تاریخ

یا دارا  نفقه یا تأمین مالی تمکن بعلت از وراث هر یک یا مستمری وظیفه حقوق سهم چنانچه :9ماده

 را برای الزم گر افراد مذکور شرایطدیباشد و بار  گردیدهو یا قطع برقرار نشده و حرفه شغل بودن

 این مقررات مجدد با رعایت تقاضای از تاریخ حقوق احراز کنند. این نامهآئین این موضوع حقوق دریافت

 .خواهد بود پرداخت قابل نامهآئین

 یا مستمری وظیفه حقوق تدریاف مستحق نامهآئین این براساس که اناثی و نوادگان فرزندان :10ماده

 خود مراجعه مورث متبوع دستگاه به نامهآئین این تصویب از تاریخ ماه شش مهلت باشند باید ظرفمی

با  آنان یا مستمری وظیفه د تا حقوقخود را بنماین یا مستمری وظیفه حقوق دریافت و کتباً تقاضای

 پس که ( برقرارگردد در مورد کسانی2/10/1363) قانون تصویب از تاریخ امهنآئین این مقررات رعایت

 .آنها خواهد بود و تقاضای مراجعه مذکور، تاریخ حقوق برقراری کنند، تاریخمی مراجعه تاریخ از این

 تصویب کشور به خدامیو است اداری امور پیشنهاد سازمان به نامهآئین در این الزم اصالحات :11ماده

 .خواهد رسید وزیران هیأت

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه ۲۸/6/۷9مورخ  ۲۷۷6/۱۰5خشنامه شماره ب

، ، بانوان شاغلای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگیدستورالعمل نحوه اجرای قانون اصالح پاره

 :رای اسالمیشو مجلس 13/2/79سایر کارکنان مصوب  ها وخانواده

، ، بانوان شاغلای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگیبه منظور حسن اجرای قانون اصالح پاره

ه من بعد در این دستورالعمل مجلس شورای اسالمی ک 13/2/79مصوب  ها و سایر کارکنانخانواده

سبه و ور مربوط به محاموضوع قانون مذکور و ام شود و تسریع در امر صدور احکامقانون نامیده می

های ریط و پرداختذی ار افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین، وظیفه از کتعیین حقوق بازنشستگی

 گردد.، دستورالعمل زیر ابالغ میمربوطه
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ده ار افتااز ک ـ حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی یا وظیفه وراث برای مستخدمین زن بازنشسته و1

اف انصر افتادگی خودوفی از حقوق بازنشستگی یا از کارحقوق وظیفه شوهر مت که جهت استفاده از

ده از ، مانع استفاافتادگیاربازنشستگی و حقوق وظیفه از ک ، حقوقاند یا استفاده از حقوق اشتغال نموده

تاریخ  تقاضای کتبی به مؤسسه متبوع از، با ارائه( گردیده استحقوق وظیفه وراث )به میزان سهم آنان

 شود.برقرار می 1/1/79

هر  حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری در 1/1/79ـ از تاریخ 2

یین و ظیفه تعو مقررات مربوط به میزان چهار پنجم حقوق بازنشستگی یا و مورد که به موجب قوانین

وق ه یا حقمبنای تمام حقوق وظیف وظیفه بگیر بر برقرار گردیده بدون در نظرگرفتن تعداد ورثه

تخدم بازنشستگی جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت ازحقوق اجتماعی مس

 .شود قابل پرداخت استبرقرار شده یا می

 1/1/79خ قانون به همسر دائمی مستخدمینی که تا تاری 3مندی موضوع ماده ـ کمک هزینه عائله3

. آن خت استبل پردااز تاریخ یاد شده و یا از تاریخ فوت قا به بعد فوت شوند تاریخ فوت شده یا از این

زینه کمک ه افتاده خود هستند و ازفرزندان و شوهر از کار دسته از مستخدمین زن که متکفل مخارج

ل فتاده قابامندی آنان به شوهر از کارعائله ، کمک هزینهنمایند، در صورت فوتمندی استفاده میعائله

 باشد.پرداخت می

د وع بنـ ازدواج مجدد همسر دائمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه و یا کمک هزینه موض4

ست اع شده وظیفه عیال دائمی مستخدمین متوفی که به لحاظ ازدواج مجدد قط نخواهد بود و حقوق 3

 شود. ت مربوط برقرار میعمل آمده طبق مقرراهای بهبا محاسبه افزایش 1/1/79از تاریخ 

انون استخدام ق 86ـ وراث اناث وظیفه بگیری که برقراری حقوق وظیفه آنان به استناد بند ج ماده 5

، حقوق وظیفه آنان قطع نخواهد شد و چنانچه حقوق است در صورت ازدواجکشوری صورت گرفته

رداخت حقوق پواحده قانون اجازه ماده  2اصالح تبصره  قانون 2وظیفه چنین وراثی در اجرای تبصره 

ازدواج قطع شده باشد برقراری حقوق  مکن مالی و یاتبه جهت  2/10/63... مصوب وظیفه و مستمری

 .بالمانع است 1/1/79وظیفه مجدد در مورد آنان از تاریخ 

و ، سهم حقوق وظیفه و یا مستمری آن عده از وظیفه قانون 5ـ با اجرای بندهای یک و دو ماده 6

 ز تاریخه است اتمکن مالی برقرار نشده و یا قطع گردید داشتن حرفه و یا مستمری بگیرانی که به علت

 گردد. جاری مجدداً برقرار می در صورت تقاضای آنان با رعایت مقررات 1/1/79

موضوع  2 و 1تبصرهـ فرم تعهدنامه به شرح پیوست این دستورالعمل جایگزین فرمهای پیوست شماره 

 سازمان بازنشستگی کشوری خواهد گردید. 14/5/1364د مورخ /1972خشنامه شمارهب

وت و جام وظیفه فقانون موضوع اعطاء دو گروه باالتر به مستخدمینی که به سبب ان 8ـ در اجرای ماده 8

 بشوند:  یا از کار افتاده شده یا
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شند اعطاء دو گروه افتاده شده باکار فوت یا از 1/1/74چنانچه مستخدمین مورد نظر قبل از تاریخ  -الف

 مصوب فهتخصیص موضوع اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظی باالتر در فرم کمیته

و  78ـ  77 ـ 76ـ  75های تعیین شده پس از افزایش سال العاده شغلاعمال و حقوق و فوق 73سال 

ه سال قانون بودج 10( تبصره )ی یم حقوق بندبنا به مورد افزایش حقوق یک یا دو گروه موضوع ترم

 باشد.قابل پرداخت می 1/1/79از تاریخ  79کل کشور و افزایش ترمیم حقوق سال  78

افتاده شده رفوت یا از کا 1/1/79تا تاریخ  1/1/74چنانچه مستخدمین موضوع این بند از تاریخ  -ب

های هالعادقمستخدم اعمال و حقوق و فو الباالتر در آخرین حکم زمان اشتغ باشند اعطاء دو گروه

ز اوت یا فق متعلقه از تاریخ اعمال افزایش ترمیم حقو مشمول کسور بازنشستگی تعیین شده پس از

 10( تبصره ند )یو بنا به مورد افزایش ناشی از یک یا دوگروه موضوع ب 1/10/78افتادگی تا تاریخ کار

یأت وزیران ه23/12/78مورخ  63781)و( تصویب نامه شماره  کل کشور و یا بند 78قانون بودجه سال 

 .قابل پرداخت است 1/1/79، از تاریخ 79و سپس افزایش ترمیم سال 

 شوند احکام اعطای دو گروه آنانفوت یا از کار افتاده شده یا می 1/1/79مستخدمینی که بعد از  -ج

 . ار خواهد گرفتافتادگی قرحقوق وظیفه یا از کار صادر و مالك پرداخت

 نامه اجرایی قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوریآیین

سازمان امور  7/5/1369د مورخ 2513بنا به پیشنهاد شماره  8/7/1369وزیران در جلسه مورخ هیئت

گی و وظیفه نشستاصالح مقررات باز"قانون  تصویب (14اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده )

 نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:آیین 1368مصوب  "قانون استخدام کشوری

ه ازکارافتادگی و حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیف 1/1/1369( قانون از تاریخ 4در اجرای ماده ): 9ماده

 دو پنجم و حداقل آن معادل ((4(.)3)) چهار سوم جمع پرداختی به وراث( معادلوظیفه وراث )

 گردد.ی( قانون استخدام کشوری، تعیین م32(( باالترین رقم جدول حقوق موضوع ماده )2(.)5))

جمع پرداختی به وراث( بر اساس تگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث )حقوق بازنشس -10ماده

 شود:( قانون به طریق زیر محاسبه می5ماده )

ه و وظیف آخرین حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی"با  "ات خدمت بدون ارفاقسنو"حاصل ضرب 

مبلغ "برابر است با: "ارفاقی جمع مدت خدمت یا سنوات"بخش بر "جمع پرداختی به وراث(وراث )

 "جمع پرداختی به وراث(واقعی حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث )

مبلغ واقعی حقوق "با  "انونق( 5های موضوع ماده )جمع درصد افزایش"رب:و همچنین حاصلض

یش مبلغ افزا"با:  برابر است "پرداختی به وراث( عجمبازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث )

 "به بعد 1369.1.1( قانون از تاریخ 5موضوع ماده )
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ظیفه وآخرین حقوق بازنشستگی، "و  "قانون (5مبلغ افزایش موضوع ماده )"و همینطور مجموع: 

 گی، وظیفهمبلغ حقوق بازنشست"ت با: برابر اس "جمع پرداختی به وراث(ازکارافتادگی و وظیفه وراث )

  "( قانون5جمع پرداختی به وراث( بر اساس ماده )ازکارافتادگی و وظیفه وراث )

 ۳/۱۱/۱۳55مصوب  قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی

های دولتی یا ها یا مؤسسات یا شرکتدر صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانهماده واحده: 

ای که ظیفهوبا رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق  توانندها باشند، فرزندان آنان میشهرداری

 تفاده نمایند.  شود اسطبق مقررات به علت فوت پدر و یا مادر برقرار می

ست نیز انون اقهایی که شمول حکم درباره آنان مستلزم ذکر نام آنها در حکم این ماده شامل سازمان

 خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار مالحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 

یب مجلس پنجاه و پنج به تصوو سیصد و  در جلسه روز یکشنبه سوم بهمن ماه یک هزار 8/10/1355

 رسید.

 ها و سایر کارکنان، خانوادهلبه حقوق بازنشستگی، بانوان شاغ ای از مقررات مربوطقانون اصالح پاره

 شود:( قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن می88بندهای ماده ) :1ماده

مت برای وظیفه یا مستمری یا بازخرید خددریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق : 88ماده

 های دولتی،ها، مؤسسات، شرکتمربوط به وزارتخانه هایها و صندوقایام واحد خدمت از سازمان

 یست وش از بها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیشهرداری

 نتأمیمومی عوزیران از محل درآمد  هیئتا به تشخیص ( سرمایه یا بودجه ساالنه آنه%25پنج درصد )

 شود ممنوع است.می

و بند  31/3/1345( قانون استخدام کشوری مصوب 87( ماده )1( و تبصره )82) ( و81در ماده ) :2ماده

ز در مورد ج 25/11/1374مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  )پ( ماده واحده قانون اصالح قوانین و

، میزان چهار شودمی که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار حقوق وظیفه

 گردد.پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصالح می

ا در شسته رده و یا بازنافتامندی کارکنان شاغل، از کار: دولت موظف است کمک هزینه عائله3ماده

 در قید حیات باشند بپردازد. ادامی که، مئم آنها، به همسر داصورت فوت

حذف « عیال دائمی متوفی»( قانون استخدام کشوری عبارت بعد از 86در بند )ت( ماده ) :4ماده

 گردد.می

( ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان 2قانون اصالح تبصره ) :5ماده

 2/10/1363وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب  و برقراری حقوق 1328آذرماه  28مصوب 
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  شود:به شرح زیر اصالح می

 گردد.حذف می« حرفه»کلمه « شوهر»در بند )ب( قانون مذکور پس از کلمه  -1

 یابد.( تبدیل می2( به تبصره )3گردد و تبصره )( قانون مذکور حذف می2بصره )ت -2

ام هماهنگ حقوق ( قانون نظ2( ماده )2( و بند )ج( و تبصره )1ماده ) عبارت دو سوم مندرج در :6ماده

ظیفه وو محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و  23/6/1373 بازنشستگی و وظیفه مصوب

است  مالك کسور بازنشستگی الت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی کهگردند و در هر ححذف می

اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق در دو سال آخر خدمت با 

 بود. بازنشستگی یا وظیفه خواهد

و  افتادهارمستخدمین شاغل، بازنشسته از ک ازدواج دائم خود و فرزندان کمک هزینه ازدواج در مورد -

 بار حسب مورد. متوفی فقط یک

ار و اه یکهزمنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت شقانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه

ود و تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نسیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی

 نگردیده است. نامه داخلی مجلس شورای اسالمی واصل( آئین184( قانون اساسی و ماده )94چهارم )

 هایاجتماعی و سایر صندوق تأمینمشمول قانون قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی 

 بازنشستگی

ماعی اجت أمینتاجتماعی اعم از سازمان  تأمینحقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون  :واحده ماده

 ر خصوصهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول دو سایر صندوق

 شود.رات بازنشستگی پرداختی توسط آنان( برقرار میفرزندانشان )از محل کسو

سیصد و  ماه یکهزار و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی

( قانون 94) تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارمهشتاد و شش مجلس شورای اسالمی 

 ی نگهبان واصل نگردید.اساسی جمهوری اسالمی ایران نظر شورا

 موت فرضی/ غایب مفقود االثر: قانون مدنی: 

ود راث موجوهر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقوداالثر مسلم شود اموال او بین  :1016ماده

 ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.گردد اگر چه یک یا چند نفر آنالموت تقسیم میحین

ر آن دفوت او  فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را کهاگر : 1017ماده

اند، ودهبوجود تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور م

 شود.تقسیم می

 ادر شود.گردد که حکم موت فرضی غایب صمفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می: 1018ماده

و شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات احکم موت فرضی غایب در موردی صادر می: 1019ماده

 ماند.رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتًا چنین شخصی زنده نمی

 شود:موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی: 1020ماده
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نقضای بری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در امام از تاریخ آخرین خوقتی که ده سال ت -1

 مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

سال  فر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سهنوقتی که یک  -2

اد صلح ه انعقبو برسد، هر گاه جنگ منتهی که خبری از اتمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این

 شود؛نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می

 فر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سهنوقتی که یک  -3

 .سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد

های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت ی قبل اگر با انقضای مدتی اخیر مادهدر مورد فقره: 1021ماده

 شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که ازکشتی محسوب می

 آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب

 شود:می

 رای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛ب -الف

و دحر آزوف در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید )مدیترانه(، بحرسیاه و ب برای مسافرت -ب

 سال؛

 افرت در سایر بحار سه سال.برای مس -ج

کور است مذ 1020ماده  3و  2ی ای به غیر آن چه در فقرهی واقعهاگر کسی در نتیجه: 1022ماده

توان حکم یمدچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی 

خبری  ین کهموت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون ا

 از حیات مفقود رسیده باشد.

تواند حکم موت فرضی غایب را محکمه وقتی می 1022و  1021و  1020در مورد مواد : 1023ماده

ی هر سه دفعهای کثیراالنتشار تهران اعالنی دصادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه

ته ی داشمتوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبر

الن ولین اعریخ ابر دارند به اطالع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاباشند دعوت نماید که اگر خ

 شود.ود حکم موت فرضی او داده میبگذرد و حیات غایب ثابت نش

 در حکم موت فرضی -قانون امور حسبی

 توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:اشخاص زیر می :153ماده 

 ورثه غائب - 1

 له.وصی و موصی - 2

 درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: :154ماده

 مشخصات غائب. -1
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 تاریخ غیبت. -2

 کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.الیلی که به موجب آن درخواستد -3

له و ب آن ادقانون مدنی ممکن است به موج 1022و  1021و  1020دله و اسنادی که مطابق ماده ا -4

 نمود. درخواست حکم موت فرضی غائب را اسناد

ه و در کننده را در نظر گرفتنامه دادگاه اظهارات و دالیل درخواست پس از وصول درخواست :155ماده

نی ترتیب قانون مد 1023موجه دانست آگهی مطابق ماده  صورتی که اظهارات و دالیل نامبرده را

رسیدگی به  شود و جلسهاه منتشر میدفعه متوالی هر کدام به فاصله یک م دهد و این آگهی در سهمی

 گردد.درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می

 وده باشد شود که قبالً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشمقررات این ماده در صورتی اجراء می

 نماید.آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا می قانون مدنی 1025چنانچه مطابق ماده 

کننده دم حضور درخواستع -آید کننده و دادستان به عمل میرسیدگی با حضور درخواست :156ماده

 رسیدگی نیست. مانع

دور حکم تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز موجبات صدادگاه می :157ماده

 دهد.یموت فرضی حکم م

 حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد: :158ماده

 کننده.ام خانواده درخواستنام و ن -1

 مشخصات غائب. -2

 دالیل و مستندات حکم. -3

 تاریخ صدور حکم. -4

تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش کننده میدرخواست :159ماده

 م نیست.بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجا

 شود.رتفع میماتی که از امین یا ورثه گرفته شده است تأمینبعد از قطعیت حکم موت فرضی  :160ماده

ت فرضی به مو در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع :161ماده

 ست.ئب شده ااره اموال غاحفظ و ادمگر اقداماتی که برای  او به عمل آمده است بالاثر خواهد شد

 سرپرست و بدسرپرستقانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی

ان و کودک زقانون حمایت ا»در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

ماه  شهریور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم «سرپرست و بدسرپرستبی نوجوانان

شورای  به تأیید 10/7/1392 مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ و سیصد و نود و دویکهزار 

ردیده مجلس شورای اسالمی واصل گ 21/7/1392مورخ  44608/10 نگهبان رسیده و طی نامه شماره

  .گردداست، به پیوست جهت اجرا ابالغ می
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، با آنان نوینیازهای مادی و مع مینتأسرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور : 1ماده

 .گیرداذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می

ه در کاست  شورسرپرست، با سازمان بهزیستی کامور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی: 2ماده

 .شوداین قانون به اختصار سازمان نامیده می

با  ن رااین قانو توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمولایران میکلیه اتباع ایرانی مقیم  :3ماده

 .رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند

دفاتر  ارتخانه یتوانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفاایرانیان مقیم خارج از کشور می: 4ماده

شده  ادیفاتر ها و یا دازمان تقدیم نمایند. سفارتخانهحفاظت از منافع جمهوری اسالمی ایران به س

الح به صدگاه دا موظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان موظف است با حکم

 .درخواست متقاضی رسیدگی نماید

واست خدر زمانتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از ساافراد زیر می: 5ماده

 .نمایند

 نشده نداحب فرزسال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج ص ـ زن و شوهری که پنجالف

 .سال سن داشته باشد از آنان بیش از سی که حداقل یکیباشند، مشروط به این

 .شدبا تهاشسال سن د که حداقل یکی از آنان بیش از سیـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر اینب

 حق سال سن داشته باشند، منحصراً که حداقل سی صورتی ـ دختران و زنان بدون شوهر، درج

 .سرپرستی اناث را خواهند داشت

 باشد، تهدار شدن زوجین وجود نداشچنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچهـ 1تبصره

  .باشنداین ماده مستثنی می (الف)کنندگان از شرط مدت پنجسال مقرر در بند  درخواست

ظر اخذ ن اب، دادگاه از بستگان کودك یا نوجوان باشند کنندگان سرپرستیچنانچه درخواستـ 2تبصره

ی ه مستثنین مادا تواند آنان را از برخی شرایط مقرر درسازمان و با رعایت مصلحت کودك و نوجوان می

 .نماید

 دونختران بد ب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان واولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیـ 3تبصره

 .فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است شوهر فاقد

 سال و اهکنندگانی که پنجبه درخواست سال سن، نسبت کنندگان کمتر از پنجاهدرخواستـ 4تبصره

 .بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت دارند

 مشترك ورکننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طشوهر درخواست در مواردی که زن وـ 5تبصره

 .از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد

 :کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشنددرخواست :6ماده
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ر در وارد مقرـ عدم محکومیت جزائی مؤثر با رعایت مب ـ تقید به انجام واجبات و ترك محرماتالف

 وانایی عملیـ سالمت جسمی و روانی الزم و تهـ دـ عدم حجر ـ تمکن مالیج سالمیمجازات ا قانون

-اد روانخدر، مووـ نداشتن اعتیاد به مواد م تحت سرپرستی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان

اد به تقـ اعط جالعال های واگیر و یا صعبـ عدم ابتالء به بیماریح زـ صالحیت اخالقی گردان و الکل

  .جمهوری اسالمی ایران یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی

الح با ص ادگاهرعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی است. دـ 1تبصره

مسلمان  کنندگانکودك و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست رعایت مصلحت

 .سپاردمی

ت ثاب ادگاهدکه متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در صورتی  درـ 2تبصره

 ستی قرارسرپر شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری

 .گیردمی

ردی موا گر درمتوانند بیش از دو کودك یا نوجوان را سرپرستی نمایند کنندگان نمیدرخواست: 7ماده

 .که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند

یل شرایط ذ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از: 8ماده

  :باشند

  .ـ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشدالف

 .و وصی منصوب ازسوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشندپدری  ـ پدر، مادر، جدب

مان ز ه و تادار به سازمان سپرده گردیدـ افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صالحیتج

قهری  وی ولیس پدری و وصی منصوب از سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جددو

 .ننموده باشند برای سرپرستی آنان مراجعه

تی را سرپرس پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صالحیت دـ هیچ یک از پدر، مادر و جد

 .ودحاصل نش نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز

ه مراجع یقهرچنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودك یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی ـ 1تبصره

مفسده  ودهد  صکه آنان را واجد صالحیت الزم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیکنند، دادگاه در صورتی

قدم آن ر و تماد مهمی نیز کودك یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت

 .شودمی ی ابقاءصورت حکم سرپرست کند در غیر ایننسبت به استرداد آنان حکم صادر می

ی تی به وسرپرس در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط،ـ 2تبصره

گردد. تخاب میسرپرست با قرعه ان شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان،واگذار می

 .شودنحو عمل می در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین
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شد رعدم  اه،خیص دادگکودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تش کلیه :9ماده

ند، مشمول مفاد باش این قانون 8و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده 

 .گردنداین قانون می

قهری  لیوپدری یا وصی منصوب از سوی  مادر یا جد در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، :10ماده

ون و با قان یناتواند مطابق صالحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می

 ا امین مذکورقیم ی قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت( 1187 و1184رعایت مواد(( )

 .کنندگان سرپرستی واگذار نمایدخواستدر این مواد را به یکی از در

است  کلفمکنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان تقاضانامه درخواست :11ماده

 .دحداکثر پس از دو ماه نسبت به اعالم نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دار

رپرستی س رارقه سازمان، نسبت به صدور دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظری

 .گرددیم نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابالغ ماهه اقدام می آزمایشی شش

رایط شاز  ر یکتواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال و یا عدم تحقق هدادگاه می :12ماده

 ا اطالعبان و نوجو پرست منحصر یا سرپرستان کودك یامقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سر

 .قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید

 و14واد )م ت مفادپس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعای :13ماده

 .نمایدیم 11ماده  ن به اشخاص مذکور در( این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابالغ آ15

ـی از بخش کننده سرپرستینماید که درخواستدادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می :14ماده

ال یا زان مو می اموال یا حقوق خـود را به کودك یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع

ننده ک استعینی از درخو تشخیص دهد اخذ تضمین حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه

ی هد کتبداشته باشد، دستور اخذ تع ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودك یا نوجوان ضرورت

ستور، نجام دکننده و ا قبول درخواست به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از

 .کندحکم سرپرستی صادر می

مصلحت  هکه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده برتیدر صوـ تبصره

 .نمایدباشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام میکودك یا نوجوان می

 امیکنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمکننده منحصر یا درخواستدرخواست :15ماده

حتی  ین حکمنمایند. ا تأمینافراد تحت سرپرستی را های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل هزینه

ری ان جانوجو پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودك یا

 کی ازخود را نزد ی باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمانمی

 .ت سرپرستی بیمه عمر کنندنفع کودك یا نوجوان تح های بیمه بهشرکت
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مصلحت  هکه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده بدر صورتیـ  تبصره

 .کندباشد به صدور حکم سرپرستی اقدام مینوجوان می کودك یا

ضوع مو رپرستصورتی اداره آن به س اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در :16ماده

و شخصی موال اا شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره این قانون سپرده می

 .اشدقرار داده ب را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست

تبصره  یتا رعاتکالیف سرپرست نسبت به کودك یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، ب :17ماده

مکلف  تی نیزسرپرس و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اوالد است. کودك یا نوجوان تحت15ماده

 .سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند است نسبت به

 هبصدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون  :18ماده

 .شود گیرد، نمیلق گرفته یا میکودك یا نوجوان تع

گی بازنشست هایدر صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق :19ماده

ست ن سرپرتعیی اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تابوده

 .جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد

ادگاه د آنان، در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طالق بین :20ماده

کی از به ی ارتواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودك یا نوجوان می

 .تاس زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری

ق ح ی حمایتیگیرد از مزایاکه سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می شخصی :21ماده

مند هبهر (معادل مرخصی دوره زایمان)سال  اوالد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه

قررات موفق  های تکمیلیباشد. کودك یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمهمی

 .قانونی برخوردار خواهد شد

ره ادا ل وپس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوا :22ماده

ان تحت نوجو ایود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودك شبهزیستی مربوط ابالغ می

 سرپرست یا زوجین سناد سجلی و شناسنامهسرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در ا

وجوان نبرای کودك یا  مکلف است شناسنامه جدیدی سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال

 وضیحاتصادر و در قسمت ت تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست

 .دید نمایصورت مشخص بودن، ق وی را درمفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی 

 .دنمای فظحاداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی ـ 1تبصره

 رتواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدوکودك یا نوجوان تحت سرپرستی می ـ2تبصره

رد مو ادگیخانو صورت معلوم بودن، یا نام شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در

 .دنظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از اداره ثبت احوال درخواست نمای
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 شور و باکای است که به وسیله سازمان ثبت احوال نامهاجرای این ماده به موجب آیینـ 3تبصره

 هیئت ویباالجراء شدن این قانون به تصماه پس از الزم شود و ظرف سههمکاری سازمان تهیه می

 .رسدوزیران می

 سرپرست صدور گذرنامه و خروج کودك یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت :23ماده

حت، ت مصلبا رعای منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان

 .نماید اتخاذ تصمیم می

نی تضمی یدنچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باچناـ 1تبصره

 .مناسب جهت بازگشت کودك یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد

از  خارج ردبخشی در مورد رعایت حقوق کودك یا نوجوان  ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان

 .عمل آورد به کشور اقدام الزم را

تمتع؛  جکه مسافرت کودك یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حدر صورتیـ 2تبصره

و  ازمانس مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به

 .دادستان اطالع دهند

 را به راتبسرپرستی را احراز نمایند، مکه ضرورت فسخ حکم صورتی دادستان و سازمان در :24ماده

 .کننددادگاه صالح اعالم می

  :شود حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می :25ماده

 .این قانون منتفی گردد 6 ـ هر یک از شرایط مقرر در مادهالف

ز اهر یک  ر کودك یا نوجوان برایکه سوء رفتاـ تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتیب

 .آنان غیر قابل تحمل باشد

 .ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کندج

 ری درقه دـ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودك یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی

 .ندا باشدار از سوی دادگاه، صورتی که صالحیت الزم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر

عالم ا ه صالحهرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگا :26ماده

ط صول شرایح با نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعالم تا

 .تصمیم نماید و یا فسخ آن اتخاذ این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترك

ر مگ است خوانده ممنوع ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندـ تبصره

 .یص دهدتشخ دهکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخواناین

ر د سرپرست یا سرپرستان جدید تغییریدر صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین  :27ماده

 .مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت
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قانون  ررات ایناند، مشمول مقافرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته :28ماده

 .باشندمی

رستی سرپ حتتونی کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقان :29ماده

گاه و داد سازمان اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارتقرار داده

 بوده و انونیشده غیرق نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء

 .پیگرد قضائی خواهد داشت

قل حدا ی رایا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودك یا نوجوان افرادی که بنابه دالیل موجه و :30ماده

ه ، نسبت بقانون ناند با دارا بودن شرایط مقرر در ایدار بودهیکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده

 .سرپرستی آنان حق تقدم دارند

 ست یاارائه مدارك و اطالعات مربوط به کودك یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپر :31ماده

ر پذیانامک صورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودك یا نوجوان و اجازه دادگاه سرپرستان صرفاً در

 .است

ادگاه درپرست، سبی دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان :32ماده

 .کننده استمحل اقامت درخواست

رپرست س جوانانتوسط دادگاه صالح برای کودکان و نو در کلیه مواردی که به موجب این قانون :33ماده

وظف مازمان سنماید.  گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطالع به سازمان ارسالتعیین می

 .است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند

 .ودب خواهد دادرسی حسب مورد آیین اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و: 34ماده

ودکان و ک منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی سازمان بهزیستی موظف است به: 35ماده

 اندگی باخو رزندشوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فدار مینوجوانان را عهده

د دفتر تأیی منوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری

 .مذکور خواهد بود

ودکان ک منظور انجام صحیح مسؤولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی به :36ماده

-دهخانوا آنان به سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستیبی

 ، کار وای تعاونهوزارتخانه های اجرائی این قانون با پیشنهادنامهت، آیینهای واجد شرایط و مؤسسا

یب به تصو وشود قانون تهیه می ماه از تاریخ تصویب این رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه

 .رسدوزیران می هیئت

حمایت از  نانوو ق 24/8/1371سرپرست مصوب زنان و کودکان بی تأمینقانون  4 ماده 3 بند :37ماده

 .گرددلغو می 29/12/1353کودکان بدون سرپرست مصوب 
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رماه مه همدقانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 

یید شورای به تأ 10/7/1392 یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ

 .نگهبان رسید

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وراث شرایط الزم

- 
عیال دائمی 

 متوفی

کفل وی حت تدر صورتی که علیل و از کار افتاده بوده و در زمان حیات عیال متوفای خود ت

 بوده باشد.
 شوهر

ان بشرطی سالگی. نوادگ 25سال و درصورت اشتغال به تحصیل عالی تا پایان سن  20تا سن 

ده و ت نموفو ،ه پدرشان در زمان حیات مستخدمحقوق وظیفه برخوردار شوند ک توانند ازمی

 تحت تکفل مستخدم بوده باشند.

فرزندان و 

نوادگان ذکور 

 )پسر(

ند که ار شوتوانند از حقوق وظیفه برخوردبه شرط نداشتن شغل و شوهر. نوادگان بشرطی می

 فوت نموده و تحت تکفل مستخدم بوده باشند. ،پدرشان در زمان حیات مستخدم

و  فرزندان

نوادگان اناث 

 )دختر(

 العضو بوده و مادام العمر قادر به انجام کار نباشند.علیل و یا ناقص
فرزندان و 

 نوادگان

 پدر و مادر در زمان حیات متوفی تحت تکفل وی بوده باشند.

رپرست و سقانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی  19در حکم فرزند حقیقی است. )ماده 

 مجلس و ...( 10/7/1392 سرپرست مصوببد

 فرزند خوانده
 

 بازماندگان واجد شرایط متوفی جهت دریافت مستمری
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  ازدواج و اشتغال بکار فرزندان و نوادگان اناث 

  شتغال که به تحصیالت عالیه اسالگی مشروط به این 20رسیدن فرزندان ذکور به سن

هی از سالگی به شرط ارائه گوا 25نداشته باشند و درصورت ادامه تحصیل تا پایان 

 لی دایر به اشتغال به تحصیل آموزشی عا مؤسسات

  ترك تابعیت 

 یک از وراث وظیفه بگیر   فوت هر 

 .درهنگام فوت دارای ورثه قانونی حائز شرایط نباشد 

 .....و 

 

 

 گفتار دوم:   

 
   

 
 
 

 

 

دریافت  گانبازماند مستمری زیر حاالت از یکی در متوفی شده بیمه شرایط واجد بازماندگان :80ماده

 :داشت خواهند

 بازنشسته  شده بیمه فوت صورت در -1

  بگیر مستمری کلی کارافتاده از شده بیمه فوت صورت در -2

 ار،ک سال یک بیمه حق خود، حداقل حیات آخر سال ده در که ایشده بیمه فوت صورت در -3

 .باشد کرده پرداخت را کار روز 90 بیمه حق حیات سال آخرین ظرف کهبر این مشروط

 اید.ای فوت نمهای حرفهبر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریدر مواردی که بیمه شده  -4

هر گاه مستمری بگیر بازنشسته یا از کارافتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا از  -1تبصره

کارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتًا مستمری و یا 

 قطع حقوق وظیفه وراث  موارد

 فوت )مشمولین صندوق تأمین اجتماعی(
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ود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حقوق وظیفه قانونی خ

های بازنشستگی گردد. بازنشستگان کلیه صندوقحیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می

 کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

 و شده وتف واحده دهما این تصویب از قبل که اجتماعی تأمین قانون مشمول شدگان بیمه -2تبصره

 یا بند نای مقرردر شرایط مشمول مورد حسب است، نشده برقرار مستمری مورد آنان در هر علت به

  ( هستند.2تبصره )

 را مقرر بیمه حق سال 20 حداقل باشد ولی بند این در مقرر شرایط فاقد شده بیمه چنانچه -3تبصره

 متوسط عیینت در. شد خواهند برخوردار مستمری زا وی بازماندگان باشد، کرده پرداخت فوت قبل از

 تأمین انونق 77 ماده تبصره مستمری، میزان محاسبه برای تبصره این مشموالن ماهانه یا حقوق مزد

 گیرد.می  قرار عمل مالك اجتماعی

 این در مقرر ایطشر فاقد و شودمی فوت بعد به قانون این تصویب تاریخ از که ایشده بیمه -4تبصره

 به اشد،ب سال 10از  بیشتر و سال 20 از کمتر او بیمه حق پرداخت سابقه چنانچه باشد،می بند

 داقلح ماه یک معادل مقطوعی غرامت بیمه، حق پرداخت سابقه سال هر ازای در بازماندگان وی

 تأمین ونقان 83  ماده در مقرر سهام نسبت به و جایک طوربه فوت زمان در دستمزد کارگر عادی

 .شودمی جتماعی پرداختا

 :از ارتندعب داشت خواهند را مستمری دریافت استحقاق که متوفی شرایط واجد بازماندگان :81ماده

 .نکرده است اختیار شوهر که مادام متوفی شده بیمه دائم عیال -1

دوم،  شوهر وتف صورت در دائم( اند )عقدنموده اختیار شوهر که متوفی شدگان بیمه همسران -تبصره

 از تبصره نای از ناشی مالی بار .شد خواهد پرداخت مستمری آنها مجدداً به اجتماعی تأمین توسط

مدت  رفظ قانون این اجرائی نامةآئین شد خواهد تأمین شدگان بیمه به دولت کمک درصد محل سه

 رسید. خواهد وزیران هیئت تصویب به و پیشنهاد اجتماعی تأمین سازمان توسط ماه دو

 تحصیل هب منحصراً یا و باشد تمام سال هجده از کمتر آنان سن که صورتی در متوفی فرزندان -2

 وع مادهموض پزشکی کمیسیون گواهی طبق عضو نقص یا بیماری علت به یا باشند اشتغال داشته

 .نباشند کار به قانون قادر این 91

 مادر سن و الس شصت از پدر سن ثانیاً بوده او تکفل تحت اوالً که صورتی در متوفی مادر و پدر -3

 91 ادهم موضوع پزشکی کمیسیون تشخیص به آنکه یا و باشد کرده تجاوز سال پنج و از پنجاه

 د.ندارن دریافت سازمان از مستمری حال هر در و باشند از کارافتاده قانون این

 :کرد خواهند استفاده مستمری از زیر شرایط با زن شده بیمه بازماندگان :82ماده
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 طبق یا باشد متجاوز سال شصت از او سن ثانیاً بوده زن تکفل تحت اوالً کهاین بر مشروط شوهر -1

 از تمریمس حال هر در و بوده کارافتاده از قانون این 91 ماده موضوع پزشکی نظر کمیسیون

 .دریافت نکند سازمان

 : زیر شرایط بودن حائز صورت در فرزندان -2

مستمری  از و باشد ماده این بنداول در مذکور شرایط واجد یا نبوده حیات قید در آنها پدر -الف

 . نکند استفاده دیگری

پایان  تا شندبا داشته اشتغال تحصیل به منحصراً یا و باشد تمام سال هجده از کمتر آنها سن -ب

قانون  نای 91 ماده موضوع پزشکی کمیسیون گواهی طبق عضو نقص یا بیماری علت به یا و تحصیل

 .نباشند ارک به قادر

 از مادر نس و سال شصت از پدر ثانیاً سن بوده او تکفل تحت اوالً که صورتی در مادر و پدر -3

 قانون ینا 91 ماده موضوع پزشکی کمیسیون تشخیص به آنکه یا و باشد تجاوز کرده سال پنجاه

 .ندارند دریافت سازمان از مستمری حال هر در و باشند از کارافتاده

 :باشدمی زیر بشرح متوفی شده بیمه بازماندگان از یک هر مریمست سهم :83ماده

 است شده بیمه ستحقاقیا مستمری درصد پنجاه معادل متوفی شده بیمه همسر مستمری میزان -1

 تقسیم آنان بین تساوی به مستمری باشد دائم همسر دارای چند مرد شده که بیمه در صورتی و

 .خواهدشد

 بیمه استحقاقی مستمری درصد پنج و بیست معادل متوفی شده بیمه فرزند هر مستمری میزان -2

مذکور  یزانم برابر دو او مستمری باشد داده دست از را مادر و پدر که صورتی در و باشدشده می

 .بود خواهد

استحقاقی  مستمری درصد بیست معادل متوفی شده  بیمه مادر  و پدر از یک هر مستمری میزان  -3

 استحقاقی ریمستم میزان از نباید متوفی شده بیمه بازماندگان مستمری مجموع .باشدشده می بیمه 

 بگیران مریمست از یک هر سهم تجاوز کند میزان این از مستمری مجموع گاه هر تجاوز نماید متوفی

 اقد شرایطف یا شود فوت بگیران مستمری از یکی اگر صورت این در شود ومی تقلیل داده نسبت به

 افزایش ادهم این در مذکور بندیتقسیم به توجه با آنان بقیه سهم گردد دریافت مستمری اقیاستحق

 استفاده متوفی بازماندگان مستمری صد در صد از شده بیمه بازماندگان درهر حال و یافت خواهد

 .کرد خواهند

ورد م در .باشدمی او فوت حین مستمری متوفی شده بیمه استحقاقی مستمری از منظور -تبصره

 از تاس عبارت استحقاقی مستمری شوند فوت بیماری یا حادثه نوع هر اثر در که شدگانی بیمه

 .شودمی برقرار مورد حسب کلی کارافتاده از شده بیمه برای مستمری که
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اجتماعی موضوع تلخیص و تجمیع  تأمینبازماندگان  ۱/۸/95مورخ  ۷۸۲۷/95/۱۰۰بخشنامه شماره 

 ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگانالعملها، دستوربخشنامه

، اصالح سازی مقررات سازمانی، ایجاد وحدت رویه و بهبود مستمر و روزآمد دردر راستای شفاف

داز انظ چشمهای مربوط به بازماندگان، با لحاها و دستورالعملکلیه بخشنامه سازی و تلخیصروان

گویی، با انی پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخسازم به عنوان 1404سازمان در افق برنامه 

ها تانت کل اسمندی ذینفعان، توجه ادارارضایت نگام وه فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و به

 .نمایدمی و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب

 تعاریف قوانین مرتبط و: فصل اول

 :دباشذیل می کنون به شرحها و تعاریف مرتبط بازماندگان تاها ، دادنامهنامهنآیی قوانین، -1

 (84لغایت  80مواد  ،4ماده  (ج)بند ، 2ماده) 1354اجتماعی مصوب  تأمینقانون   -1-1

سلح کاری با نیروهای مقانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت هم -2-1

 18/11/1360 اند، مصوبهشد شهید یا معلول

تمری وراث کارمندان ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مس 2قانون اصالح تبصره  -3-1

 2/10/1363 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث، مصوب(  1338 آذر 28)مصوب 

 6/5/1364 قانون حضانت از فرزندان مصوب -4-1

 21/6/1374صوب اجتماعی م تأمینقانون   81تبصره به بند یک ماده  قانون الحاق یک -5-1

زکارافتاده و مفقوداالثر جانباز ا قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، 6قانون اصالح تبصره  -6-1

 26/9/1374و جنگ تحمیلی، مصوب  انقالب اسالمی

 27/7/1376اجتماعی مصوب  تأمینقانون   80و  44، 43 قانون اصالح مواد -7-1

سایر  وها ن شاغل، خانوادهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانواقانون اصالح پاره -8-1

 مصوب  13/2/1379 کارکنان

-وقجتماعی و سایر صندا تأمینقانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون  -9-1

 5/10/1386بازنشستگی مصوب  های

 20/11/1386قانون مصوب  80ماده  3اصالح بند  3تبصره قانون اصالح  -10-1

و... مصوب  1354 اجتماعی مصوب تأمینقانون  80قانون الحاق یک تبصره به ماده  -11-1

18/2/1387 

 مجلس شورای اسالمی 1/12/1391، مصوب قانون حمایت خانواده -12-1

 10/7/1392وب ، مصتسرپرست و بدسرپرسن حمایت از کودکان و نوجوانان بیقانو -13-1

 ،اندق بیمه پرداخت کردهحسال و کمتر  اجتماعی اشخاصی که ده تأمینقانون تعیین تکلیف  -14-1

  17/7/1392 مصوب
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ازه پرداخت وظیفه و مستمری ماده واحده قانون اج 2نامه اجرایی قانون اصالح تبصره آیین -15-1

گان اناث، ق وظیفه در مورد فرزندان و نوادو برقراری حقو 1338آذرماه  28کارمندان مصوب  وراث

 2/4/1364مصوب 

اجتماعی، مصوب  تأمینقانون  ( 81) ماده (1) نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بندآیین -16-1

6/4/1375 

 27/11/1393 نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوبآیین -17-1

 مصوب ست و بدسرپرست،سرپرکان و نوجوانان بینامه اجرایی قانون حمایت از کودآیین -18-1

14/4/1394 

 139شماره ، 18/8/1382رخ مو 304شماره  ،27/5/1381مورخ  171-170های شماره دادنامه -19-1

ورخ م 63 ، شماره9/11/1391 مورخ 817 ، شماره10/5/1390 مورخ 200 شماره ،30/3/1390 مورخ

عمومی  هیئت 24/6/1394مورخ  795-794شماره و  21/2/1394مورخ  135، شماره 31/1/1394

 دیوان عدالت اداری

قانون  از مزایای موضوع این خانواده بیمه شده: شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده -20-1

 (قانون 2ماده 2بند). کنندمی استفاده

به منظور اجتماعی  نتأمیمستمری: عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در قانون  -21-1

ندگان بازما معیشت تأمینتمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای  جبران قطع

 (قانون 2ماده  16 بند). شودمی وی به آنان پرداخت

 : موارد برقراری مستمری بازماندگانفصل دوم

 ماندگانباز افت مستمریبازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حاالت زیر استحقاق دری

  :داشت را خواهند

 (قانون 80ماده  1بند )در صورت فوت بیمه شده بازنشسته  -1

 (قانون 80ماده  2بند ) در صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر -2

ر، مشروط ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کادر صورت فوت بیمه شده -3

ماده  3بند  )اصالحیه . روز کار را پرداخت کرده باشد 90ظرف آخرین سال حیات حق بیمه  کهینبر ا

 (قانون 80

ال سابقه پرداخت حق س 20چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل  -1-3

 (قانون 80ماده  3بند اصالحیه  2)تبصره  .از فوت پرداخت کرده باشد بیمه را قبل

رداخت یکن دارای سابقه پدر صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده ل -2-3

 (قانون 80ماده  3بند اصالحیه  3)تبصره   .بین ده تا بیست سال باشد حق بیمه
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رداخت یکن دارای سابقه پدر صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده ل -3-3

ر ال و کمتاجتماعی اشخاصی که ده س تأمینقانون تعیین تکلیف . بین یک تا ده سال باشد حق بیمه

 .اندکرده حق بیمه پرداخت

ماده  4ند ب)  .مایدنای فوت های حرفهدر مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری -4

 (قانون 80

 فصل سوم: بازماندگان واجد شرایط

 :زد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند ابازماندگان واج

  عیال دائم بیمه شده متوفی -5

ر صورت دقانون؛ استحقاق عیال دائم بیمه شده متوفی  81ماده  1به موجب مفاد تبصره ذیل بند 

االجرا اریخ الزمت قانون حمایت خانواده از 48ماده  1گردید لیکن حسب مفاد بند مجدد زائل می ازدواج

 اج وی مانعزوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار و ازدو 7/2/1392قانون  شدن

 .گرددحقوق مذکور نمی دریافت

  شوهر بیمه شده زن متوفی -6

ق نظر یا طب وکه اوالً تحت تکفل زن بوده و ثانیًا سن او از شصت سال متجاوز باشد مشروط بر این

ستمری ماجتماعی ازکارافتاده بوده و در هر حال  تأمینقانون  91پزشکی موضوع ماده  یونکمیس

 .دریافت ننماید

 فرزند ذکور متوفی -7

 ه و یا منحصراً قانون در صورتی که سن وی کمتر از هیجده سال تمام بود 81ماده  2به موجب مفاد بند 

ه وع مادطبق گواهی کمیسیون پزشکی موض تحصیل اشتغال داشته یا به علت بیماری یا نقص عضو به

اشته گان را د، استحقاق دریافت مستمری بازمانداجتماعی قادر به کار شناخته نشود تأمین قانون 91

االجرا شدن زمالتاریخ  7/2/1392 قانون حمایت خانواده از تاریخ 48ماده  3مفاد بند  لیکن به استناد

ییر و پس از سال تمام( تغ 19ذکور تا بیست سالگی )حداکثر خانواده حداکثر سن فرزند  قانون حمایت

علول مکه در صورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعیین گردیده و یا این آن منحصراً

 .شناخته شود ازکارافتاده نیازمند

 فرزند اناث متوفی -8

 .در صورتی که فاقد شغل و شوهر باشد

 فرزند خوانده متوفی -9

 جلسم 10/7/1392سرپرست مصوب سرپرست و بدانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیدر اجرای ق

وانده در خ، فرزند محترم وزیران هیئت 14/4/1394نامه اجرایی مصوب محترم شورای اسالمی و آئین

 .مند خواهد گردیدفرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره حکم
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 پدر و مادر متوفی -10

 جاوزتنج سال ه و پدر صورتی که اواًل تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجا

 زکارافتادهاجتماعی ا تأمینقانون  91کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

 .و در هر حال مستمری دریافت ننمایند باشند

 : نحوه محاسبه مستمریفصل چهارم

 :گرددستمری بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی به شرح ذیل محاسبه میم

 وانند باتط وی میدر صورت فوت بیمه شده بازنشسته یا ازکارافتاده کلی، بازماندگان واجد شرای -11

 :مقررات زیر از مستمری مربوطه برخوردار شوند رعایت

ه به یا ازکارافتاده کلی بگیران بازنشستریمیزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستم -1-11

ن بازماندگان قانون بی 83استحقاقی آنان تلقی و عینًا به میزان سهام مقرر در ماده  عنوان مستمری

 .گرددواجد شرایط تقسیم می

 حقاقی متوفی، از حاصلمیزان مستمری سهم هر یک از بازماندگان از مجموع مستمری است -2-11

ندگان قانون( در مستمری استحقاقی تقسیم بر مجموع سهام بازما 83فق ماده و) ضرب سهم آنان

 .بدست خواهد آمد

 .باشدین الفوت او میحمنظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری  -3-11

صد لت اداری صددرعمومی دیوان عدا هیئت 30/3/1390مورخ  139در اجرای دادنامه  -4-11

 .نظر از تعداد آنها قابل پرداخت خواهد بودبازماندگان صرف بین مستمری استحقاقی

ید، هر قاقی متوفی تجاوز نمامجموع مستمری بازماندگان متوفی نباید از میزان مستمری استح -5-11

ده لیل دامستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تق گاه مجموع

ریافت دیکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی  اگر شود و در این صورتمی

ر یافت و در ه افزایش خواهد 83تقسیم بندی مذکور در ماده  مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به

 .بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد صد مستمریحال بازماندگان بیمه شده از صددر

 ی ایجادوع مبلغ مستمری استحقاقی تغییرموع سهام بازماندگان در مجماز آنجایی که تغییر مج -6-11

دید ستمری جبایست نسبت به تعیین و تخصیص میزان سهم منماید لذا واحدهای اجرایی صرفاً مینمی

 .یندقانون از طریق صدور حکم تغییرات اقدام نما 83بازماندگان با رعایت ماده  هر یک از

ار، مشروط کسال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال  10ای که در هدر صورت فوت بیمه شد -12

ان واجد شرایط روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگ 90 ظرف آخرین سال حیات حق بیمه کهبر این

 :مند خواهند شدگردد بهرهمستمری که به شرح ذیل محاسبه می وی از
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              ماری منجر به فوتفوت یا شروع بی روز قبل از تاریخ 720ل کسر حق بیمه ظرف دستمزد مشمو × 30=  متوسط دستمزد ماهیانه

 وت یا شروع بیماری منجر به فوتفروز قبل از تاریخ  720روزهای کارکرد ظرف                                                  

 

 ماهیانه متوسط دستمزد× سنوات پرداخت حق بیمه   =مستمری استحقاقی

 30                  

ن داقل دستمزد کارگر عادی در زماچنانچه مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی کمتر از ح -1-12

ستمری مترمیم قانون ) 111مستمری قابل پرداخت به بازماندگان با رعایت ماده  برقراری باشد،

 .گردددستمزد کارگر عادی( تعیین می استحقاقی تا حداقل

ه شده د یا حقوق ماهانه بیممستمری استحقاقی به دست آمده نباید از پنجاه درصد متوسط مز -2-12

 متوسط صد آن بیشتر باشد، چنانچه مستمری استحقاقی محاسبه شده از شصت درصدصددر کمتر و از

شروط کمک م آنها کمتر باشد عالوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان مزد یا حقوق

 .مستمری و کمک از شصت درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد ر آنکه جمعب

اجتماعی مبلغ  تأمینلی سازمان شورایعا 26/2/1373و  1/8/1372بر اساس مصوبات مورخ  -3-12

یزان عیین متازکارافتادگی جزئی ناشی از کار به عنوان قسمتی از دستمزد محسوب شده و در  مستمری

 .ثر خواهد بودبازماندگان مؤ مستمری

 نید میزات نمابنابراین هرگاه بیمه شده مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار، فو

 حاسباتبایست همانند یکی از عناوین حقوق و مزایای بیمه شده متوفی در ممستمری متعلقه می

د. افزوده شو رد بیمه شدهها و روزهای کارکون عیناً حسب مورد به دستمزد ماهقان 72ماده  -2تبصره

می در ایا بوده ونمبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار به تنهائی قابل احتساب  بدین معنا که

 .باشد مؤثر نخواهد بودکارکرد می که متوفی فاقد

اشد بنمی شی از کار مشمول کسر حق بیمههمچنین از آنجا که مبلغ مستمری ازکارافتادگی جزئی نا

 ولای مشمهنگام احتساب آن به عنوان بخشی از دستمزد متوفی رعایت حداکثر حقوق و مزای هلذا ب

شمول مزایای تواند مازاد بر حداکثر حقوق و مامی نیست بنابراین مبلغ مذکور میکسر حق بیمه الز

 .حق بیمه متوفی در زمان محاسبه متوسط دستمزد منظور گردد کسر

اجتماعی بوده  تأمینقانون  80ماده  3فی فاقد شرایط مقرر در بند در صورتی که بیمه شده متو -13

رایط ان واجد شسال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ فوت پرداخت نموده باشد، بازماندگ 20 حداقل ولی

گردد ین میقانون( که به شرح زیر تعی 111 توانند از مستمری بازماندگان )با رعایت مادهمی وی

 .استفاده نمایند
 هحق بیم ظرف آخرین دو سال پرداخت مجموع مزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه=  متوسط دستمزد ماهیانه

                                                                                                  24 

  متوسط دستمزد ماهیانه× سنوات پرداخت حق بیمه   =مستمری استحقاقی

30 
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یکن سابقه لقانون بوده  80ماده  3ای که فاقد شرایط مقرر در بند در صورت فوت بیمه شده -14

ویب قانون سال باشد، بازماندگان واجد شرایط وی از تاریخ تص 20تا  10بیمه آن بین  پرداخت حق

سب متنا استحقاق دریافت مستمری 20/11/1386 قانون مصوب 80 ماده 3اصالح بند  3 اصالح تبصره

واهند داشت اجتماعی را خ تأمینقانون  83پرداخت حق بیمه به نسبت سهام مقرر در ماده  با سنوات

 :باشدمستمری آنان به شرح ذیل می که نحوه محاسبه

 

 هحق بیم ظرف آخرین دو سال پرداخت مجموع مزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه=  متوسط دستمزد ماهیانه

                                                                                   24 

 متوسط دستمزد ماهیانه× سنوات پرداخت حق بیمه   =مستمری استحقاقی

 30 
با  77وق وفق تبصره ذیل ماده محاسبه ریز دستمزد مالك برقراری مستمری مشمولین ف -1-14

مال دستمزد بر این چنانچه پس از اع رفت بنابرقانون صورت خواهد پذی 72ضوابط مقرر در ماده  رعایت

؛ ل باشدقابل پرداخت طبق فرمول ذی میزان مستمری متعلقه کمتر از حداقل مستمری مبنای مذکور

 .دست آمده تا حداقل مستمری موردنظر ترمیم خواهد گردید مبلغ مستمری به
 سال فوتد دستمز حداقل× سنوات پرداخت حق بیمه   =قابل پرداختمستمری حداقل 

                                                                           30 

 80 ماده 3اصالح بند  3اصالح تبصره  ای قبل از تاریخ تصویب قانونچنانچه فوت بیمه شده -2-14

ل فوت، سا الذکر به جای حداقل دستمزددر فرمول فوق واقع شده باشد،( 20/11/1386قانون )مصوب 

  نون )مورخگیرد و پرداخت مستمری از تاریخ تصویب قامالك عمل قرار می 1386دستمزد سال  حداقل

 .پذیردصورت می( 20/11/1386

ه پرداخت اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیم تأمینمشمولین قانون تعیین تکلیف  -15

  :اندکرده

اند، چنانچه به بعد فوت شده 27/7/1376فی که از تاریخ بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متو -1-15

ک تا ده سال یقانون بوده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین  80ماده  3شرایط مقرر در بند  فاقد

قرر در قانون مک از تعهدات از هیچ ی( 11/9/1392) االجرا شدن قانون مذکورالزم باشند و تا تاریخ

حق  پرداخت اخیرالذکر استحقاق دریافت مستمری متناسب با سنوات تاریخ مند نشده باشند، ازبهره

د سازمان در قانون را خواهند داشت. شایان ذکر است عملکر 83بیمه و به نسبت سهام مقرر در ماده 

می دیوان عدالت اداری عمو هیئت 24/6/1394 مورخ 795-794اجرای این قانون طی دادنامه شماره 

 .ار گرفته استیید قرأنیز مورد ت

که  ی اشخاصیاجتماع تأمینپرداخت مزایای جانبی به بازماندگان مشمول قانون تعیین تکلیف  -2-15

 .باشدمی اند به نسبت سنوات پرداخت حق بیمهکمتر حق بیمه پرداخت کرده ده سال و
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ل ره ذی، تبصی مشمولین قانون فوقستمری برقرارمالك محاسبه ریز دستمزد مبنای تعیین م -3-15

داقل مستمری حقانون خواهد بود و  72اجتماعی با رعایت ضوابط مقرر در ماده  تأمینقانون  77ماده 

، اجتماعی نتأمیقانون  111بازماندگان بیمه شده متوفی نیز بر مبنای مفاد ماده  قابل پرداخت به

 .اشدبذیل میات پرداخت حق بیمه به شرح شده و متناسب با سنو حداقل دستمزد سال فوت بیمه

 بیمه سنوات پرداخت حق× حداقل دستمزد سال فوت =بازماندگان حداقل مجموع مستمری استحقاقی

                                        30 

 :ت بامیزان سهم مستمری هر یک از بازماندگان واجد شرایط برابر اس -4-15

 ی متوفیمبلغ مستمری استحقاق× هر فرد میزان سهم   =میزان سهم مستمری هر یک از بازماندگان

 جموع سهام بازماندگانم                                                                                

 تمزدذکر واقع شده حداقل دسالفوت آنان قبل از تصویب قانون فوقدر مورد بیمه شدگانی که  -5-15

ر ت به پدپرداخت غرامت مقطوع فو باشد لیکن در موردحاسبه میالك مسال تصویب قانون( م) 1392

 .تحت تکفل بیمه شده متوفی حداقل دستمزد زمان فوت مالك محاسبه خواهد بود و مادر

بت ز دریافت مستمری به نسااز آنجا که مطابق قانون همسران و فرزندان بیمه شده متوفی  -6-15 

 ر یک ازنابراین های نشده است، بد لیکن به پدر و مادر اشارهشونمند میپرداخت حق بیمه بهره سنوات

اهند دار خوشرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت به نسبت سهام مقرر در قانون بر خور والدین واجد

 .گردید

 بازماندگان واجد شرایط 11/9/1392توجه خواهند داشت که تا قبل از تصویب قانون مذکور  -7-15

اجتماعی(  مینتأقانون  80ماده  3 بند 3 قانون اصالح تبصره) 20/11/1386تاریخ  ای که ازبیمه شده

رامت غریافت شده و دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین یک تا ده سال بودند، استحقاق د به بعد فوت

 .قانون را دارا بودند 83یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده  مقطوع فوت را بطور

 وتحداقل دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال ف× سنوات پرداخت حق بیمه غرامت مقطوع فوت = 

 فوت طوعمق غرامت      ×        20%                =   میزان سهم مستمری هر یک از والدین

 م بازماندگان واجد شرایطمجموع سها                                                                     

 ان فوتحداقل دستمزد زمًا والدین بیمه شدگان متوفی صرف ور محاسبه غرامت مقطوع فوتبه منظ

ر شناسائی داز آنجا که گواهی انحصار وراثت به عنوان سند اصلی و مهم  .محاسبه خواهد بود مالك

ل از ظفند قبگردد لذا واحدهای اجرائی مووی محسوب می بازماندگان قانونی متوفی از جمله والدین

 .وراثت اقدام نموده باشند رداخت غرامت مقطوع فوت نسبت به اخذ انحصارپ

 .باشدخت میقانون نبوده و عینا ً قابل پردا 89موضوع ماده درصد  2غرامت مقطوع فوت مشمول کسر 
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متناسب  «...اجتماعی تأمینکلیف تعیین ت»که برقراری مستمری در اجرای قانون با توجه به این -8-15

ت به فند نسبباشد لذا واحدهای اجرایی در زمان برقراری مستمری مکلپرداخت حق بیمه می با سنوات

 .اقدام نمایند  3بازماندگان متقاضی مطابق فرم پیوست شماره  اخذ اطالعات الزم از

ظر ون در نت نماید بدای فوهای حرفهدر مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری -16

 ستحقاقسابقه پرداخت حق بیمه، بازماندگان واجد شرایط وی طبق مقررات این بخشنامه ا نگرفت

 .دباشمی 12خواهند داشت که نحوه محاسبه مستمری متعلقه همانند بند  دریافت مستمری را

  نکات قابل توجه -17

 در آخرین بل از تاریخ فوت و نیزقدراحتساب سابقه پرداخت حق بیمه متوفی ظرف ده سال  -1-17

ام زد ایمت دستم؛ مدت استفاده از غراوه بر مدت کار و پرداخت حق بیمهبیمه شده عال سال حیات

آزاد  مشاغل ، دوران پرداخت حق بیمه به صورت اختیاری یا حرف ومقرری بیکاری ،بیماری و بارداری

ات مقرر وضوابط  حق بیمه مؤثر( و مدت خدمت نظام وظیفه عمومی با رعایت )با در نظر گرفتن نرخ

 .قانونی مربوطه منظور خواهند شد

باشد روز کامل می 365 ،ری بازماندگانوط به برقراری مستممبنای سال کامل در محاسبات مرب -2-17

در  ( نیززی، اجزای سال )ماه و رواست از آنجا که در تعیین سنوات پرداخت حق بیمه متوف بدیهی

 توفی )بهملذا در این خصوص پس از تقسیم مدت بیمه پردازی باشند مالك عمل می محاسبات مربوطه

ار به عنوان مدت سابقه پرداخت حق بیمه مؤثر متوفی با احتساب سه رقم اعش 365روز( بر عدد ثابت 

 .کسری از سال به دست خواهد آمد

داخت حق بیمه، متوفی محسوب پر هرچند مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری، جزء سوابق -3-17

قرری بیکاری روز قبل از تاریخ فوت در حال دریافت م 720 چنانچه متوفی در تمام دوره شود لیکنمی

، حقوق روز 720برقراری مستمری بازماندگان برای تعیین میانگین دستمزد ظرف   بوده باشد در فرآیند

کار  شتغال بهاز تاریخ شروع مقرری بیمه بیکاری )حقوق و مزایای زمان ا روز قبل 720 و مزایای ظرف

 .گیردمتوفی( مالك محاسبه قرار می

 نحوه تقسیم سهام: فصل پنجم

جد شرایط تقسیم بازماندگان وا قانون بین 83مستمری بازماندگان به میزان سهام مقرر در ماده  -18

 : گرددمی

استحقاقی بیمه شده  میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری -1-18

قانون  48 ماده 1صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مطابق تبصره بند  و در است

 .مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد حمایت خانواده
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و پنج درصد مستمری استحقاقی  میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست -2-18

ذکور میزان م و مادر را از دست داده باشد سهم او دو برابرباشد و در صورتی که پدر می بیمه شده

 .خواهد بود

گردد حاسبه میم 50اند به طور مضاعف %زندانی که والدین آنها فوت نمودهاز آنجا که میزان سهام فر

 هویتی در این خصوص واحدهای اجرائی به هنگام ثبت اطالعات فرزندان در پایگاه اطالعات لذا

یا   "پسر بازمانده"این قبیل فرزندان را حسب مورد   "نسبت"موظفند وضعیت  مستمری بگیران

 .ثبت نمایند  "دختر بازمانده"

ه و ه بودتوجه خواهند داشت که فرزند خوانده نیز به موجب قانون در حکم فرزند حقیقی بیمه شد

ست بایمی جراییاحدهای در این راستا وا سایر فرزندان از سهام مربوطه برخوردار خواهد گردید. همانند

د سب مورثبت اطالعات در پایگاه هویتی مستمری بگیران نسبت این قبیل فرزندان را ح به هنگام

 .ثبت نمایند« فرزند خوانده دختر»یا « فرزند خوانده پسر»

معادل بیست درصد مستمری  میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی -3-18

 .باشدمیشده  استحقاقی بیمه

؛ از حاصل تمری استحقاقی متوفیاز مجموع مس میزان مستمری سهم هر یک از بازماندگان -4-18

 .وی در مستمری استحقاقی تقسیم بر مجموع سهام بازماندگان به دست خواهد آمد ضرب سهم

  مدارک و مستندات الزم جهت برقراری و صدور حکم مستمری: فصل ششم

  مدارك ضروری -19

 (کیمستمری )طبق فرم پیوست شماره  رخواست بازماندگان متوفی مبنی بر تقاضای برقرارید -1-19

ر محل جز شه که در برخی موارد آخرین محل اشتغال به کار بیمه شده متوفی در شهری بهنظر به این

ین ه تردد امندی بازماندگان و جلوگیری از مشکالت مربوط بباشد لذا به جهت رضایتمی سکونت وی

ن زدیکتریان به نکننده حق بیمه، ارائه درخواست بازماندگآخرین شعبه دریافت افراد از محل سکونت تا

از  ایست پسبکننده درخواست میبوده که در این صورت شعبه دریافت شعبه محل سکونت آنان بالمانع

ربط عبه ذیشبه  موضوع و ارسال مدارك زمان ممکن با انعکاس تریندارك مورد نیاز، در کوتاهاخذ م

 .مایدنکننده حق بیمه متوفی پیگیری دریافت مراتب را تا حصول نتیجه نهایی از آخرین شعبه

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه متوفی -2-19

 اصل و تصویر کارت ملی متوفی -3-19

بت اره ثدابایست جهت اخذ کد ملی به که متوفی فاقد کارت ملی باشد، بازماندگان می در مواردی

 .پیشخوان دولت )ارائه دهنده خدمات ثبت احوال( راهنمایی شوند احوال یا دفاتر

 زمان ثبت احوالاصل و تصویر گواهی وفات بیمه شده صادره از سوی سا -4-19
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رگ بج در استفاده احتمالی توجه خواهند داشت که تاریخ فوت مندربرای جلوگیری از هر گونه سوء

و  داشته لیه مدارك و مستندات مربوطه از جمله جواز دفن صادره مطابقتبایستی با ک خالصه فوت

 م گواهیربط روشن باشد در این ارتباط و هنگام تسلیحیث برای شعبه ذی صحت تاریخ فوت از هر

ه مهر شناسنامه متوفی که مشخصات مرحوم در آن درج و ممهور ب فوت برابر اصل شده صفحه آخر

 .دداری شوبازماندگان دریافت و در پرونده مربوطه نگه گردیده نیز ازاداره ثبت احوال مربوطه 

جع ادی ازدواج دائم که از سوی مرااصل و تصویر سند رسمی ازدواج دائم متوفی یا سند ع -5-19

 .اصالت شده باشد قضایی احراز

 اجد شرایط متوفیواصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه افراد تحت تکفل  -6-19

 توفیمو تصویر کارت ملی افراد تحت تکفل واجد شرایط  اصل -7-19

 حوال یاه ثبت ابایست جهت اخذ کد ملی به ادارافراد مذکور فاقد کارت ملی باشند، میدر مواردی که 

 .پیشخوان دولت )ارائه دهنده خدمات ثبت احوال( راهنمایی گردند دفاتر
 اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت -8-19

 .باشدیمسپری شدن از تاریخ فوت متوفی  ماه پس از 9واهی انحصار وراثت حداکثر مهلت ارائه گ

جتماعی ا أمینتتوجه خواهند داشت عدم ارائه مدارك از سوی بازمانده یا بازماندگانی که وفق قانون 

جمله  یلی ازمندی از مزایای مستمری مربوطه را دارا هستند لیکن بنا به دالالزم جهت بهره شرایط

 ان واجدازماندگبورزند، مانعی جهت برقراری مستمری سایر خانوادگی از ارائه آن امتناع می ختالفاتا

 .نخواهد بود شرایط

  مدارك حسب ضرورت -20

 صالح در خصوصراجع ذیاز سوی م گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی معتبر و تأیید شده -1-20

 سال 19ذکور باالی  فرزندان

 ذکور کمیسیون پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی کلی فرزندان اصل نظریه -2-20

 اصل و تصویر طالق نامه فرزندان اناث -3-20

ر ت و شوهوهر اسشکه نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده با عنایت به صراحت قانونی دائر بر این

ق نامه ائه طالان ارونی تا زمامکان رجوع به زن را دارد لذا برخورداری زوجه از مزایای قان در این ایام

 .باشدپذیر نمیمدت عده و عدم رجوع شوهر، امکان شدن قطعی حاکی از سپری

 ( 2 یوست شمارهپطبق فرم ناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر )نامه فرزندان اتعهد -4-20

 هرگونه فتی( مبنی بر عدم دریانامه هر یک از بازماندگان متوفی )به استثنای همسر متوفهدتع -5-20

 ی بیمه وهاوقیگر از سازمان یا هر یک از صندمستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و وظیفه یا وجوه د

 ( 4کشور )طبق فرم پیوست شماره  بازنشستگی
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اندگان ی در وجه احدی از بازمنامه محضری از بازماندگان به منظور پرداخت مستمراصل وکالت -6-20

جد ندگان وابازما (ای یکساله به منظور اطمینان از احراز شرایط الزامی استهانجام کنترل) واجد شرایط

بازماندگان  ی ازاحد( 5 توانند با حضور در شعبه و ارائه وکالت نامه )طبق فرم پیوست شمارهشرایط می

 .دنماین کننده مجموع سهام مستمری بازماندگان تعیینوان وکیل و دریافتواجد شرایط را به عن

ید شعبه تجد بایست سالیانه با حضور موکلین درشوند میهائی که به این روش صادر مینامهوکالت

 .گردند

 43اده و م 6/5/1364نها مصوب با توجه به قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آ -7-20

لیکن در  شدبارزندان صغیر برعهده مادر آنها میحضانت ف 1/12/1391حمایت خانواده مصوب  قانون

متوفی  صالح حکم رد صالحیت مادر صادر و سرپرستی فرزندانسوی مراجع قضائی ذی صورتی که از

ی یا اخذ تصویر حکم مبنی بر رد صالحیت مادر و حکم سرپرست شده باشد به فردی دیگر سپرده

 .الزامی است نامه از سرپرست یا قیم فرزندانقیم

 خواندگانعی جهت فرزندستی آزمایشی و یا قطی سرپرأر -8-20

 ( صالحصورت صدور از سوی مراجع قضائی ذیتصویر گواهی رشد )در  -9-20

 یا شوهر بیمه شده زن متوفیاصل نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی والدین  -10-20

ادثه ح وت بیمه شده بر اثر وقوعفمدارك احراز وقوع حادثه ناشی از کار در مواردی که علت  -11-20

شامل:گزارش وقوع حادثه و گزارش بررسی حادثه، کروکی و گزارش پلیس راه در مورد )  بوده است

 ( ...ی وگزارش مقامات انتظامی، گزارش بازرس کار، گواهی پزشکی قانون تصادفات منجر به فوت،

وزارت  رجیره کل اشتغال اتباع خاتایید پروانه اشتغال به کار معتبر و یا گواهی صریح ادا -12-20

 توفی درمه شده رفاه اجتماعی در مورد اتباع خارجی مبنی بر بالمانع بودن اشتغال بیم تعاون، کار و

 های انفرادیاز سوی واحد نامنویسی و حساب کارگاه و مشاغل مربوطه

 اصل مدارك مربوط به کفالت والدین -13-20

طبیق با تیادشده را پس از کنترل و ها موظف است تصویر مستندات واحد امور فنی مستمری :نکته

دگان بازمان را به ممهور نمودن به مهر برابر با اصل، در پرونده مستمری ضبط و اصل اسناد اصل اسناد و

ه پروند است از این پس با توجه به اقداماتی که سازمان در زمینه تشکیل اعاده نماید. ضروری

جهت برابر اصل نمودن مدارك مأخوذه از مهری که  اجرائی  الکترونیک در دست اقدام دارد واحدهای

 .نمونه آن در ذیل آمده است استفاده نمایند

          باشد ین تصویر برابر با اصل ابرازی میا
                کارشناس مستمری( )مثالً: سمت -  (علی علیزاده )مثالً: نام کارمند واحد

  کارشناس مستمری  –علی علیزاده 

 14/2/1394: یدتاریخ تأی                                                یید ........ تاریخ تأ
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بر  دارك راها که مسئولیت کنترل مسمت کارمند واحد امور فنی مستمریدرج نام، نام خانوادگی و 

  عهده دارد

متر تهیه انتیس (3*6طبق مهر نمونه الزامی است. ضمنا ً ضروری است مهر مورد نظر حداکثر در ابعاد )

 .شود

 نحوه برقراری مستمری بازماندگان :فصل هفتم

 متوفی برقراری مستمری بازماندگان مستمری بگیر بازنشسته و از کارافتاده کلی -21

 این بخشنامه از "فصل ششم "ج دراخذ اسناد و مدارك مورد نیاز مطابق با موارد مندر -1-21

ار از رت خودکریخ فوت بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی به صوکه تابه این بازماندگان با توجه

ای ج و مبنبط دررپایگاه اطالعات سازمان ثبت احوال فراخوان و مستقیماً در پایگاه اطالعات شعبه ذی

درج  ن تاریخقرار خواهد گرفت لذا ضروری است در صورت مشاهده هر گونه مغایرت بی هاارائه حمایت

ویتی هالعات درج صحیح اط اسناد و مدارك ارائه شده توسط بازماندگان، ابتدا از شده در سیستم با

ان را ازماندگتولد و شماره ملی( اطمینان حاصل نموده و در صورت نیاز ب الخصوص تاریخمتوفی )علی

 ه خدماته دهندبه اداره ثبت احوال یا دفاتر پیشخوان دولت )ارائ جهت رفع مغایرت و اصالح اطالعات

 .بت احوال( راهنمایی نمایندث

مستمری  اندگان متقاضی دریافت، بازبینی و عندالزوم ثبت اطالعات هویتی متوفی و بازمکنترل -2-21

 .های انفرادی شعبهنویسی و حسابسیستم مکانیزه نام در

نه ر زمید، قبل از هرگونه اقدام ایرت در ثبت اطالعات هویتی افراددر صورت مشاهده هرگونه مغ

قیق طالعات دهای انفرادی شعبه موظف به اصالح یا ثبت انویسی و حسابمستمری، واحد نام رقراریب

تمری اخت مسسیستم مکانیزه شعبه خواهند بود. در هر حال صدور حکم تبدیلی و پرد هویتی افراد در

 .باشدافراد در سیستم مکانیزه شعبه می اطالعات هویتی منوط به تکمیل

ی ات هویتاطالع ها امکان هرگونه تغییر درز ثبت اطالعات در سیستم مکانیزه مستمریاز آنجا که پس ا

 و کنترل ا در ثبتباشد لذا کاربران سیستم مکلفند تنمی پذیرمستمری به سهولت امکان و احکام

مول ت را معمستمری اعم از اطالعات هویتی افراد و اطالعات احکام نهایت دق هایاطالعات پرونده

 .ددارن

فوت  ه قبل و بعد از تاریخبوضعیت پرداخت مستمری و سایر مزایای متعلقه به متوفی مربوط  -3-21

 طالباتبگیر و مبالغ برگشت شده از مبادی پرداخت به منظور محاسبه و تعیین تکلیف م مستمری

ل و ی، کنترو ه بهماترك( یا مطالبات سازمان از متوفی بابت مبالغ اضافه پرداخت شد) متوفی از سازمان

 .بررسی گردد

در صورت تکمیل و تأیید مدارك و اسناد ارائه شده به سازمان و پس از ثبت اطالعات مورد نیاز  -4-21

؛ حکم برقراری مستمری بازماندگان با فراخوان اطالعات پرونده مستمری هامکانیزه مستمری در سیستم
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بینی شده در ، طبق فرمت پیششده در سیستم و اطالعات جدید ثبتازکارافتادگی کلی  بازنشستگی یا

ربط ثبت دفتر تهیه گردیده و پس از کنترل و امضاء توسط کارکنان و مسئولین ذی سیستم مکانیزه

 .نسبت به تخصیص شماره مستمری اقدام خواهد شد شعبه شده و در نهایت

ز اگاهی بازماندگان آ و ، تصویر حکم مزبور جهت اطالعپس از صدور حکم برقراری مستمری -5-21

لیانه زایش ساکام افتوانند احواهد شد. پس از آن بازماندگان می، به ایشان ارائه خعمل آمده اقدامات به

 .یندمستمری ماهیانه خود را رأسا ً از طریق سایت رسمی سازمان دریافت نما مستمری و فیش

 برقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان متوفی -22
صل و تصویر اسناد و اربط موظف است پس از اخذ های شعبه ذیامور فنی مستمریواحد  -1-22

ازماندگان باین بخشنامه( و درخواست برقراری مستمری از " فصل ششم "نیاز )مندرج در مدارك مورد

ت ریز سرع وقشماره یک( و کلیه مدارك و مستندات از بازماندگان واجد شرایط در ا )طبق فرم پیوست

 .حق بیمه متوفی را از واحد مربوطه استعالم نماید سوابق پرداخت دستمزد و

در  فت مستمری بازماندگانکنترل و ثبت اطالعات هویتی متوفی و بازماندگان متقاضی دریا -2-22

 .گفت های انفرادی شعبه و سایر اقدامات پیشنویسی و حسابمکانیزه نام سیستم

نفرادی های ایسی و حسابنوامت حق بیمه متوفی از واحد ناستعالم مکانیزه مدت سابقه پرداخ -3-22

سبت به ترین زمان ممکن نانفرادی شعبه موظف است در کوتاه هاینویسی و حسابواحد نام شعب

 رثؤمه مو اعالم نهائی مدت سابقه پرداخت حق بیمه متوفی بر اساس نرخ حق بی گردآوری، تجمیع

 .اقدام نماید

های انفرادی ی و حسابنویسیمه موظف است در صورت استعالم واحد نامواحد درآمد حق ب -4-22

اه ی کارگاعالم پاسخ در حداقل زمان ممکن اقدام نماید. بدیهی است در مواردی که بده نسبت به

ر اسرع اده و دبایست موضوع را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دبرآوردی است می مربوطه در مرحله

 .م نمایدوقت نتیجه را اعال

عالم ام شعبه مبدأ نسبت به بایست در اسرع وقت از تاریخ وصول استعالکلیه شعب سازمان می-5-22

 .پرداخت حق بیمه متوفی به شعبه مربوطه اقدام نمایند سوابق

م یمه شده به هنگام اعالبه منظور محاسبه میزان مستمری استحقاقی متوفی ریز دستمزد ب -6-22

  .گرددصورت هوشمند استخراج و اعالم می ، بهیمهپرداخت حق ب سوابق

 ثر درؤدستمزد م ه و ریزها موظف است سابقپس از اعالم سابقه، واحد امور فنی مستمری -7-22

نان ا اطمیمستمری بازماندگان را از هر حیث از جمله نرخ حق بیمه کنترل و از صحت آنه برقراری

 .حاصل نماید

 12ه اجرایی صاحبان حرف و مشاغل آزاد، سوابق پرداخت حق بیمه با نرخ نامبا عنایت به آئین -8-22

نمایند در احراز شرایط ازنشستگی فوت میدسته از بیمه شدگان که قبل از احراز شرایط ب آندرصد 
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محاسبه مبلغ مستمری مربوطه منظور نخواهد  مندی از مستمری بازماندگان و نیزبهره قانونی جهت

 .گردید

ایی موظفند از های اجربه علت بیماری رخ داده باشد واحدمواردی که فوت بیمه شده در  -9-22

 .های پایانی حیات اطمینان حاصل نمایندالخصوص در ماهکار بیمه شده علی اشتغال به

-ررسیبالعات و مدارك و انجام ه اطپس از اعالم سوابق پرداخت حق بیمه و کنترل همه جانب -10-22

اری م برقر، حکهاگان از سوی واحد امور فنی مستمرینه برقراری مستمری بازماندالزم در زمی های

ز ه و پس اها تهیه گردیدسیستم مکانیزه مستمری بینی شده دربازماندگان طبق فرمت پیش مستمری

ماره شربط ثبت دفتر شعبه شده و در نهایت نسبت به تخصیص توسط مسئولین ذی کنترل و امضاء

 .خواهد گردید مستمری اقدام

لزامی فصل پنجم این بخشنامه ا اخذ اسناد و مدارك مرتبط با حادثه ناشی ازکار مندرج در -11-22

 .است

 تأمینقانون  66وضوع ماده در صورتی که مقصر حادثه کارفرما باشد، اجرا و پیگیری م -12-22

 .است الزامی اجتماعی

اجتماعی اشخاصی که ده سال و  نتأمییین تکلیف تع»ماده واحده قانون  (1در اجرای تبصره ) -13-22

، شدرزند باسر و فدر صورتی که بیمه شده متوفی صرفا ً دارای هم« اندحق بیمه پرداخت کرده کمتر

قطوع رامت مغمستمری بازماندگان و چنانچه صرفا ً دارای والدین تحت تکفل باشد حکم  حکم برقراری

ن حکم همزما رزند دارای والدین واجد شرایط تحت تکفل باشدعالوه بر همسر و ف فوت و در صورتی که

 .غرامت مقطوع فوت صادر خواهد شد مستمری بازماندگان و حکم

از  راد اعمیه افاحکام مستمری بازماندگان مشمولین این قانون همواره با درنظر گرفتن میزان سهام کل

تفاوت که صرفاً  و صادر خواهد شد با این قانون محاسبه 83فرزند و والدین متوفی براساس ماده  همسر،

 .ردیدواهند گخمند قانون از مستمری بازماندگان بهرهفرزندان متوفی به نسبت سهام مقرر در  همسر و

ند و ، فرزدر زمان صدور احکام و محاسبه غرامت مقطوع فوت میزان سهام کلیه افراد اعم از همسر

دین متوفی به قانون اعمال خواهد شد لیکن صرفاً  وال 83متوفی براساس سهام مقرر در ماده  والدین

بلغ مپس از صدور سند و پرداخت  مند خواهند شد.از غرامت مقطوع فوت بهره نسبت سهام خود

 .باشددیگری در ارتباط با آن متصور نمیاقدام  غرامت مقطوع فوت به والدین،

 بر ی این قانونهای ناشی از اجراهزینه مینتأماده واحده قانون تعیین تکلیف ..، 2 طبق مفاد تبصره

ده در دولت بوده لذا مراتب هم زمان با صدور حکم مستمری، جهت نگهداری حساب و استفا عهده

ه بها مرین، از طریق سیستم مکانیزه مستهای بعدی مطالبات سازمامالی و پیگیری بیالن هر سال

 .گرددمنتقل می واحد حسابداری شعبه

 دانداشتهشده مراجعه ن اریخ فوت بیمهمستمری بازماندگانی که بیش از دو سال بعد از ت برقراری -23
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 ورقراری جهت ب گونه بازماندگان عالوه بر اخذ مدارك و مستندات الزمبه منظور برقراری مستمری این

توفی مموضوع فصل ششم این بخشنامه( مدارك ذیل به انضمام پرونده فنی بیمه شده ) صدور حکم

 :دربط می بایست به اداره کل استان مربوطه ارسال گردشعب ذی جهت اتخاذ تصمیم از سوی

 ربطئید کلیه سوابق پرداخت حق بیمه توسط مسئولین ذیأت -1-23

یمه بدر صورتی که فوت فی )ق آن با علت و تاریخ فوت متواخذ پرونده پزشکی متوفی و تطبی -2-23

 .(ن اتفاق افتاده باشدزمان بستری و در بیمارستا شده در

الخصوص ق بیمه علیحی در طول مدت پرداخت بررسی وضعیت و صحت اشتغال به کار متوف -3-23

 .انتهایی قبل از تاریخ فوت بیمه شده هایدر سال

ن به راجعه ایشان به سازمااخذ اقرارنامه مکتوب از بازماندگان در خصوص علت تأخیر در م -4-23

اری ان برقرالزم بذکر است رعایت مراتب پیشگفت در زم مستندات مورد ادعا مدارك و انضمام تصویر

 .د داشتتعیین تکلیف .... موضوعیت نخواه مستمری بازماندگان بیمه شدگان متوفی مشمول قانون

 برقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان شهید -24

ین بخشنامه در راه به ثمر ا 1-6 و 1-2چنانچه بیمه شدگان متوفی مشمولین قوانین موضوع بندهای 

به تشخیص  ، شرکت در عملیات جنگی و ...انقالب اسالمی، حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی رساندن

 ه ترتیببوظفند م، واحدهای اجرائی ارگران به عنوان شهید معرفی شوندو امور ایث و تأیید بنیاد شهید

 :ذیل اقدام نمایند

م این وارد مندرج در فصل ششمك مورد نیاز از بازماندگان شهید طبق اخذ کلیه اسناد و مدار -1-24

 بخشنامه

د و ادت از سوی بنیاد شهیاخذ مدارك مرتبط با شهادت بیمه شده از جمله تأیید گواهی شه -2-24

 محل سکونت بازماندگان  امور ایثارگران

ستان ازم از سوی اداره کل الارسال مدارك مرتبط با شهادت بیمه شده پس از کنترل و بررسی  -3-24

 هااداره کل امور فنی مستمری ربط بهذی

کز ارگران مرنیاد شهید و امور ایثبها با انجام مکاتبات الزم از سوی اداره کل امور فنی مستمری -4-24

 تأیید شهادت بیمه شده به منظور

یمه از تأیید شهادت بپس  صدور حکم برقراری مستمری بازماندگان شهید توسط شعبه مربوطه -5-24

اری و س برقر، تخصیص کد اساارگران مرکز و اخذ مجوز صدور حکمسوی بنیاد شهید و امور ایث شده از

-از طرف اداره کل امور فنی مستمری تأمینشرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی  الزم با هماهنگی

 ها

و چهارم جمع حقوق و مزایای میزان مستمری بازماندگان مشمول برابر است با یک بیست  -6-24

حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه. در مواردی که سابقه پرداخت حق بیمه  ماخذ کسر
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تاریخ شهادت کمتر از دو سال باشد، میزان مستمری قابل پرداخت عبارت است از  مشمولین قبل از

 .رکرد ضرب در سیماخذ کسر حق بیمه تقسیم بر روزهای کا جمع مزد یا حقوق و مزایای

 هادت به منظور حفظش "با موضوع  15705 اساس برقراری مستمری بیمه شدگان شهید کد -7-24

 .باشدمی  "دستاوردهای انقالب اسالمی

 طمینان از احراز شرایطاهای الزم به منظور واهند داشت که انجام تمامی کنترلتوجه خ -8-24

( ..تغال و.ق ، اشربوطه ) بررسی حیات و ممات، ازدواج و طالتمری ممورد نظر از مزایای مس بازماندگان

 .عهده واحدهای اجرایی مربوطه خواهد بود مستمری بگیران بر همانند سایر

 لت اشتغال مستخدمین شهیدقانون حا 6قانون اصالح تبصره "در اجرای بند )ج( ماده واحده  -9-24

ناء بیمه از اجرای این قانون را )به استث سازمان موظف است اعتبارات ناشی " 30/6/1372مصوب 

ی هاوردههای ملی نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیش و پخش فرآوزارت نفت ایران، شرکت شدگان شهید

بور به یاد مزاختیار بنیاد شهید انقالب اسالمی قرار دهد تا از طریق بن نفتی ایران( هر ماهه در

 .بازماندگان واجد شرایط پرداخت گردد

اخت های پردبازماندگان شهدا را از سایر لیستمنظور الزم است لیست پرداخت مستمری بدین 

 90004ه منفک و تحویل بنیاد شهید نموده و چک معادل تعهدات قانونی را به حساب شمار مستمری

حویل لیست و تبه نام بنیاد شهید مرکز واریز نمایند. پس از  (760شاهد تهران )کد  بانک ملی شعبه

عدی به باقات فمسئولیت پرداخت مستمری به بازماندگان شهدا و هر گونه ات ز وجه به ترتیب فوق،واری

 .باشدعهده بنیاد شهید می

عمل  ریزی وهای برنامبایست به گونهبنیاد شهید انقالب اسالمی نیز میعمل آمده ه حسب توافقات ب

 یی که ازهایستلپایان همان ماه بر اساس  تا وجوه دریافتی بابت مستمری هر ماه را حداکثر نماید که

ت ب پرداخعد مراتبگیران پرداخت نماید و حداکثر تا پایان دو ماه بگردیده به مستمری سوی شعب ارائه

د، شده باشنرداخت نماید و چنانچه مستمری و مزایای مربوطه افراد به هر علت پ مستمری را کتباً اعالم

 .ازمان بازپس دهدشعبه س آن را طی یک فقره چک به

 برقراری مستمری در اجرای آرای دیوان عدالت اداری -26

ی مستمر بندی اطالعات پرونده مستمری بیمه شدگان متوفایی که احراز شرایط برقراریجهت طبقه

ذیرد پت میصالح صورایشان براساس آرای دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع قضائی ذی بازماندگان

با  15850ری بگیران صرفا ً از کد اساس برقرادر پایگاه اطالعات مستمری موظفند واحدهای اجرائی

 .استفاده نمایند  "قضائی آراء صادره از سوی مراجع"عنوان 

 اض بودهل اعترهای صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری قابتوجه خواهند داشت مفاد دادنامه

 .باشنداالجرا میهای تجدیدنظر قطعی و الزم دادنامه و



        109                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

ا یستان و ره کل ابایست از طریق حوزه حقوقی اداابهام در مورد نحوه اجرای آرا میبدیهی است هرگونه 

 .مرکزی مرتفع گردد ستاد

 تغییرات مستمری بازماندگان :فصل هشتم

 :پذیردبازماندگان در موارد ذیل صورت میصدور حکم تغییرات  -27

 پرداخت حق بیمه یا دستمزد متوفی افزایش یا کاهش سابقه -1-27

ه یش سابقافزا اعم از کاهش یابیمه و دستمزد بیمه شده متوفی ) تغییرات در میزان سابقه پرداخت حق

ر شعبه دربط یدستمزد( ضرورتا ً باید بر اساس مستندات قانونی و معتبر که به تأیید مسئولین ذ یا

 .پذیرد رسیده، صورت

 داد بازماندگان واجد شرایطافزایش یا کاهش تع -2-27

ساس ااید بر گان بورود یا خروج فرد یا افراد از ردیف بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری بازماند

ا خروج یورود  دربط در شعبه رسیده است، انجام شوقانونی و معتبر که به تأیید مسئولین ذی مستندات

نون( قا 83ه ع مادموضوه مجموع درصد سهام بازماندگان )کفرد یا افراد از ردیف بازماندگان اعم از این

 اخت بهل پرد، بیشتر یا کمتر از صددرصد گردد، تأثیری در مجموع مستمری قابپس از اعمال تغییرات

عایت با ر بازماندگان ندارد زیرا به هرترتیب همواره صددرصد مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی

 .قیمانده قابل پرداخت خواهد بودنفر، به افراد با میزان سهم هر

احد ان، ودر صورت خروج کلیه افراد و عدم وجود بازمانده واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگ

 رموظف به صدو تعیین وضعیت مطالبات سازمان )اضافه پرداختی پس از تاریخ فوت و (... اجرائی پس از

 عات آن در پایگاه اطالعاتاطال ها و ثبتسیستم مکانیزه مستمری حکم مختومه از طریق

 .باشدبگیران شعبه میمستمری

 فرآیند بررسی و چگونگی احراز شرایط بازماندگان :فصل نهم

  :همسر -28

ازدواج زوجه دائم متوفی  7/2/1392قانون حمایت خانواده از تاریخ  48ماده  1به موجب بند  -1-28

 ت واقعهواج مجدد همسر متوفی و به منظور ثبباشد. در صورت ازدحقوق مذکور نمی مانع دریافت

ه نام کزوجین  نامه و شناسنامهاز همسران الزم است تا تصویر عقدگروه  ازدواج و نگهداری آمار این

ذکور اویر ممات سیستمی تصپس از ثبت اطالعات و انجام اقدا طرفین در آن درج گردیده باشد اخذ و

 .گردد اصل گردیده در پرونده مربوطه ضبط مهر برابرربط و ممهور به یید مسئول ذیأکه به ت

وفی یا مستمری بگیران مت برقراری مجدد مستمری آن دسته از همسر یا همسران بیمه شدگان -2-28

، از تاریخ اندودهازدواج نم 7/2/1392 تاریخ الزم االجراء شدن قانون حمایت خانواده  مورخ  که قبل از

 .ربوطه بالمانع خواهد بودضوابط م اخیرالذکر با رعایت
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دواج یر متوفی )به دلیل ازچنانچه پس از تاریخ قطع مستمری همسر بیمه شده یا مستمری بگ -3-28

عاقباً د و متسایر بازماندگان صددرصد مستمری و سایر مزایای قانونی را دریافت نموده باشن (مجدد

ه رکدام کمجدد )ه ن قانون یا تاریخ ازدواجاالجراء شدالذکر از تاریخ الزماجرای قانون فوق همسر در

ی پس انونی وقگیرد در این صورت سهم مستمری و سایر مزایای  بازماندگان قرار مؤخر باشد( در ردیف

 .دلیست پرداخت مستمری تأدیه خواهد ش تعیین و با اولین  7از تکمیل فرم پیوست شماره 

ورت فوت همسر بعدی بگیر متوفی در ص چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری -4-28

گی ازنشستهای بیمه و بفت مستمری وی را نیز داشته باشند، سازمان یا سایر صندوقدریا استحقاق

   .که میزان آن بیشتر است را به متقاضی پرداخت نمایند موظفند آن مستمری

 به  ًا سریعاشتر راز مستمری بینفع نیز رأسا ً مکلف است در این گونه موارد مراتب برخورداری البته ذی

تب را در صورتی که همسر یا همسران متوفی مرا بیمه و بازنشستگی مربوطه اطالع دهد. صندوق

 ع ندهندطه اطالترین زمان ممکن به صندوق بیمه و بازنشستگی مربورا در کوتاه کتمان نموده و موضوع

یده دزیان نچه صندوق بیمه و بازنشستگی؛ چنامستمری مضاعف نمایند و از طرفی مبادرت به دریافت

ر سایهای پرداختی و ذی مدخل موظف است کلیه مستمری ، شعبهاجتماعی باشد تأمینسازمان 

  رداختیپبراساس میزان آخرین مستمری و مزایای  هائی که من غیر حق پرداخت شده است راهزینه
 .اطب وصول نمایدمخ از قبیل بن، عیدی، کمک هزینه اوالد، مسکن و ...( از)

)عیال دائم بیمه شده متوفی  اجتماعی تأمینقانون  81ماده  1 که تبصره بندبا توجه به این -5-28

 (7/2/1392) االجراء شدن قانون حمایت خانواده( تا تاریخ الزمشوهر اختیار نکرده است مادام که

بت الغی بالیل مبرات قبلی به هر دنفع در اجرای مقرچنانچه احدی از افراد ذیا قابلیت اجرا داشته لذ

دهای د، واحبه دلیل عدم اعالم ازدواج( به سازمان بدهکار باشن اضافه دریافتی مستمری )از جمله

 .ایندمربوطه وفق ضوابط پیشگفت اقدام نم اجرائی موظفند بدواً نسبت به تعیین تکلیف بدهی

بیمه  ل کشور )همسرانک 1390سال  قانون بودجه 103 ادامه پرداخت مستمری مشمولین بند -6-28

 90 ت اسفندگردند، چنانچه از فروردین لغایمند میفی که از مستمری بازماندگان بهرهشدگان متو

عایت ره و با نع بودمبادرت به ازدواج نمایند کماکان مستمری خود را دریافت خواهند نمود( بالما مجدداً

 .استمرار خواهد داشت ضوابط قانونی

ی بازنشستگی یا ازکارافتادگی قانون حمایت خانواده، دریافت مستمر 48 ماده  2موجب بند  به -7-28

خواهد  المانع، بتوفی در صورت احراز شرایط قانونیبگیر میا همسران بیمه شده یا مستمری کلی همسر

 .بود

ند، نمایاستفاده می شدگان متوفی که از مستمری شوهر خودآن دسته از همسران بیمه -8-28

 .باشدفوت پدر یا مادر در مورد آنان قابل برقراری و پرداخت نمی مستمری از بابت

 فرزند ذکور -29
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یل راز هر یک از شرایط ذفرزندان ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران متوفی در صورت اح -1-29

 :دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت استحقاق

ك مثبته به سال تمام( بوده یا منحصراً به موجب مدار 19 )حداکثر سال 20الف( سن آنان کمتر از 

 .دانشگاهی اشتغال داشته باشند تحصیالت

از  ورداریبا اشتغال مجدد به تحصیل برخ در صورت ترك تحصیل استفاده از مزایای مذکور متوقف و

 .پذیر نخواهد بودبحث امکان مزایای مورد

دی که ی ارائه شده ضرورت دارد واحدهای اجرائی در موارهای تحصیلی دانشگاهدر خصوص گواهی

ل رد کنترطه را مونمایند با دقت مدارك مربومبادرت به ارائه گواهی تحصیلی میسنین باال  فرزندان در

رد رزند موکار ف و به نحو مقتضی از اشتغال به تحصیل دانشگاهی و عدم اشتغال به و رسیدگی قرار داده

 .مایندنظر اطمینان حاصل ن

 .ب( چنانچه معلول ازکارافتاده نیازمند باشد

گان یمه شدببایست مراتب به واحد امور فنی در این قبیل موارد )به دلیل عدم وجود شرط سنی( می

بخشنامه  4.1و  1های پیوست شماره ن اخذ تعهدنامه مربوطه مطابق فرمربط ضمواحد ذی اعالم تا

ز معرفی ع: چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن...( قبل افنی و درآمد )موضو مشترك 14شماره 

مه بخشنا پزشکی، با اعزام بازرس فنی به محل سکونت متقاضی و توجه به مفاد ایشان به کمیسیون

عدم  ینان ازهزینه زندگی و همچنین اطم تأمینشغلی، مالی، نحوه  اخیرالذکر بدواً پیرامون وضعیت

ررسی بشده(  زمان ارائه درخواست و نیز زمان فوت بیمه) مورد نظر بیمه پردازی وی در مقطع زمانی

سبت ربط نیذتحت تکفل بودن فرزند توسط شعبه  ئیدأجانبه معمول نمایند تا در صورت تالزم و همه 

 .اقدام گردد به معرفی ذینفع به کمیسیون پزشکی حسب ضوابط و مقررات

د نظر ی مورمستمری بگیران متوفی در مقاطع زمان بدیهی است چنانچه فرزندان ذکور بیمه شدگان یا

راد به بیل افسابقه پرداخت حق بیمه باشند ضرورت دارد حسب ضوابط مقرر قبل از معرفی این ق دارای

نونی ایط قااصلی به کمیسیون پزشکی، وضعیت آنان بررسی و در صورت عدم احراز شر عنوان بیمه شده

ن فرد ست کفالت و معرفی وی به کمیسیون پزشکی به عنواسپس درخوا مراتب به متقاضی اعالم و

 .تبعی مورد رسیدگی قرار گیرد

ستحقاق دریافت مستمری اکه بازماندگان بیمه شدگان متوفی در صورتی با عنایت به این -2-29

سته از ا آن دخواهند داشت که در زمان فوت بیمه شده حائز شرایط مقرر قانونی باشند لذ مربوطه را

شتغال به سال تمام( و عدم ا 19دالیلی نظیر رسیدن به سن خروج از تکفل ) دان ذکور که بهفرزن

ل به بیمه شده تحت تکفل وی قرار نداشته و پس از فوت به لحاظ اشتغا تحصیل در زمان حیات

زم ارند الدبه ردیف بازماندگان را جهت دریافت مستمری  تحصیل و یا ازکارافتادگی درخواست ورود

 : موارد ذیل مد نظر قرار گیرداست 
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ی پس از فوت بیمه شده/ مستمری بگیر با ادعا در خصوص آن دسته از فرزندان ذکور که -1-2-29

فتادگی ع ازکارابایست موضوباشند، میمندی از مزایای مستمری مربوطه میمتقاضی بهره ازکارافتادگی،

بگیر  ز فوت توسط بیمه شده/ مستمریمخارج آنان قبل ا تأمینبودن و همچنین  کلی، تحت تکفل

 خود در تحصیل( ی احراز شرایط قانونی )سن کم و یا اشتغال بهواسطه اصلی و یا در زمانی که فرد به

الج و زشک معپمستمری قرار داشته، محرز گردد. )ارائه گواهی  زمره بازماندگان واجد شرایط دریافت

ستمری مشده/  ناظر بر نوع بیماری در زمان حیات بیمه تاریخ مدارك و مستندات درمانی متقاضی باید

حق به ورتی مصبنابراین افراد موصوف صرفًا در  (بگیر اصلی و یا دوره مستمری بگیر بودن فرد باشد

مان زقانون،  91پزشکی موضوع ماده  هایازماندگان خواهند بود که کمیسیوندریافت مستمری ب

د ری فرمستمری بگی ت بیمه شده/ مستمری بگیر و یا دورهازکارافتادگی کلی آنان را قبل از فو

حین )بگیر  تشخیص دهند. در این قبیل موارد رعایت شرط سنی در زمان فوت بیمه شده/ مستمری

 ورخم 817الفوت( موضوعیت نخواهد داشت. اقدامات سازمان در این راستا طی دادنامه شماره 

 .ئید قرار گرفته استأورد تعمومی دیوان عدالت اداری م هیئت 9/11/1391

حد  وت بیمه شده/ مستمری بگیر، سن آنها بیش ازفآن عده از فرزندان ذکور که در زمان  -2-2-29

 بوده و پس ازنسال تمام( بوده و در هنگام فوت بیمه شده مشغول به تحصیل 49در قانون )  نصاب مقرر

 .اشتی بازماندگان را نخواهند د، استحقاق دریافت مستمرتحصیل گردند آن مجدداً مشغول به

 فرزند اناث  -30

لس شورای اسالمی، مج 1/12/1391قانون حمایت خانواده مصوب  48ماده  3مطابق بند  -1-30

 مندهرهباندگان وانند از مستمری بازمتوفی به شرط نداشتن شوهر و شغل میبیمه شده مت فرزندان اناث

 .شوند

از "اشند دارای شرایط مزبور ب جهت فرزندان اناثی که حین الفوت برقراری مستمری بازماندگان -2-30

تحت  افراد و در خصوص آن عده از فرزندان اناثی که بدلیل ازدواج و اشتغال در ردیف "تاریخ فوت

و  ن شوهریا از ردیف خارج شده باشند در صورت احراز شرایط مجدد )نداشت پوشش قرار نگرفتند و

ده اصل شناسنامه ، پس از مشاهربطر دبیرخانه واحد اجرایی ذید تقاضا ریخ ثبتاز تا (عدم اشتغال بکار

 .پذیر خواهد بودفرزند و تکمیل تعهدنامه مربوطه امکان

اعالم  صل شناسنامه متقاضی وادعای نداشتن شغل )درآمد ناشی از اشتغال( و شوهر با رویت ا -3-30

یید مراتب أت و 2 رائی مربوطه طبق فرم پیوست شمارهفرزندان اناث پس از ثبت در دفتر واحد اج کتبی

 ن صحت وشود و تشخیص موارد خالف و یا به عبارت دیگر تعییشعبه پذیرفته می توسط بازرس فنی

 .بود ها خواهدیس شعبه و مسئول امور فنی مستمریید رئیأبا ت سقم ادعای مزبور در هر شعبه
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ده یا یی بازمانمدارك شناسا بندی،مانار طبق برنامه زکلیه شعب سازمان موظفند ساالنه یکب -4-30

ر این ام رعایت جمله شناسنامه و کارت ملی آنان را مورد بررسی دقیق قرار دهند. عدم بازماندگان از

 .مقررات مربوطه با آنان رفتار خواهد شد تخلف محسوب شده و وفق

ی تعهدات مندی از مزایابهره کشور جهت متقاضیان خارج از به منظور اطمینان از احراز شرایط -5-30

نه ی سالیاای زمانهامه عدم ازدواج و اشتغال در بازهاجتماعی اخذ تعهدن تأمینمقرر در قانون  بلندمدت

 .جمهوری اسالمی ایران رسیده باشد، الزامی است یید سفارتأکه به ت

دازی زمان نسبت به بیمه پردریافت مستمری والدین متوفی توسط فرزندان اناثی که بطور هم -6-30

 .باشدیاری اقدام نموده اند بالمانع میاخت طورهخود ب

یوان عدالت اداری دعمومی  هیئت 21/2/1394مورخ  135به موجب مفاد دادنامه شماره  -7-30

گی( ازنشستهای بیمه و بمری بازنشستگی از هر یک از صندوقفرزندان اناث )دریافت مست بازنشستگی

ی ز مستمرمندی اه لذا مانع احراز شرایط جهت بهرهمحسوب شد اشتغال ایشان استمرار در تدوام و

 اجتماعی خواهد بود.  تأمینبازماندگان در قانون 

اری اختی تاین چنانچه فرزند اناث مستمری بگیر متوفی که در حال پرداخت حق بیمه به صور بنابر

 از تاریخ نماید، نشستگی یا ازکارافتادگی را احرازمندی از مستمری بازباشد شرایط الزم جهت بهرهمی

قد ه وی فاگان ببرقراری مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی مشارالیها، پرداخت مستمری بازماند

 .خواهد بود موضوعیت

رت تمایل نمایند در صوستفاده میاز مستمری والدین خود افرزندان اناثی که به نحوی از انحاء  -8-30

نایع اغالن صان و شیمه پردازی و انعقاد قرارداد در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، قالیبافب به

 .مستمری در دوره بیمه پردازی آنان متوقف خواهد گردید دستی پرداخت

های مستمری ز پروندهازایای جنبی به آن دسته از آنجا که وضعیت پرداخت مستمری و م -9-30

ل ا ً فعادگان واجد شرایط مجددها مختومه بودن به سبب حضور بازمانمدت پس از بازماندگان که

 سازیالنگام فعحدهای اجرائی باید به هشود لذا وابرقراری آنها سنجیده می گردند بر اساس تاریخمی

  "ندهجدد پرومسازی تاریخ فعال"درخواست بازماندگان را در منوی های مستمری مختومه، تاریخپرونده

  .نمایند ها درج و ثبتمرییستم مکانیزه مستدر س

س درخواست بازماندگان و های مستمری مختومه که براسادر خصوص آن دسته از پرونده -10-30

  :گردندط قانونی از تاریخ تقاضا فعال میشرای پس از احراز

  د نه سبکل کشور ،کمک هزی 1388قانون بودجه سال  39پرداخت مزایای قانونی موضوع بند

خواهد ناساسا ً موضوعیت  1392مصوبه افزایش سال  (2کمک هزینه موضوع بند ) خانوار و

 . داشت
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 ه محاسب سازی مجدد پرونده، با توجه به تاریخ فعالعیدی در سال برقراری مجدد پرونده

 .خواهد شد

 در تعیین حق سنوات، تاریخ فعال سازی مجدد پرونده مالك محاسبه خواهد بود. 

کور از ی نیز با رعایت ضوابط مذراری مستمری فرزندان واجد شرایط بیمه شدگان زن متوفبرق -11-30

ر ی و سایاجتماع تأمینقانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون  تصویب تاریخ

 .بالمانع خواهد بود 5/10/1386بازنشستگی مصوب  هایصندوق

ایت ی به رعنیاز قراری مستمری فرزند یا فرزندان بیمه شده زنبنابراین در اجرای قانون مذکور جهت بر

ز ابوده و سن او  پدر آنها در قید حیات نبوده یا تحت تکفل زنقانون )  82ماده   (2بند ) "الف" قسمت

ارافتاده کاجتماعی از  تأمینقانون  91یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده  شصت سال متجاوز

 .باشدنکند( نمیدریافت  ستمریبوده و در هر حال م

رعایت  ری بادر مواردی که فوت بیمه شده زن قبل از تاریخ تصویب قانون مذکور بوده برقراری مستم

 .تاریخ تصویب قانون صورت خواهد پذیرفت موارد فوق از

 رداختبا عنوان قانون پ 15316 یهای مذکور کد اساس برقراربه منظور ثبت اطالعات پرونده -12-30

 وبتگی مصهای بازنشساجتماعی و سایر صندوق تأمینمستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون 

 .بینی شده استپیش5/10/1386

ایط آنان اند، فرزندان واجد شرودهکه هر دو بیمه پرداز سازمان بدر صورت فوت پدر و مادری  -13-30

 .ی استفاده نمایندالذکر از هر دو مستمررعایت شرایط فوق توانند بامی

 فرزند خوانده  -31

سرپرست مصوب سرپرست و بدان بین حمایت از کودکان و نوجوانقانو 19در اجرای ماده  -1-31

 ا تعیینافراد تحت تکفل سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و ت 10/7/1392

در ( 14/4/1394نامه اجرایی مصوب آئین 7موضوع ماده سازمان بهزیستی ) سرپرست جدید از سوی

ی باید ای اجرایگردند. در این ارتباط واحدهمند میقانونی بهره صورت احراز شرایط از کلیه مزایای

های یتائه حماط افراد یاد شده جهت اراحراز شرای های الزم به منظور اطمینان ازضمن انجام کنترل

ای هر بازهجدید به صورت مستمر و د تعیین سرپرستبلند مدت مطابق رویه های فعلی، مراتب را تا 

ست سرپر تاریخ تعیین زمانی حداکثر شش ماهه از سازمان بهزیستی پیگیری نمایند. بدیهی است از

 .داشت نخواهد ، پرداخت مستمری و سایر مزایای متعلقه بواسطه فوت سرپرست قدیم موضوعیتجدید

کودك یا نوجوان تحت  ور،نامه اجرایی قانون مذکنآیی 6با عنایت به مفاد تبصره ماده  -2-31

 ن قراربیمه شدگان و مستمری بگیران جزو عائله تحت تکفل آنان محسوب شده و از زما سرپرستی

ن ر فرزندااجتماعی همانند سای تأمینهای مندرج در قانون از کلیه حمایت حکم سرپرستی آزمایشی

 .دیدواهد گررعایت ضوابط و مقررات مربوطه برخوردار خبگیران با  تحت تکفل بیمه شدگان و مستمری
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داخت مستمری که به موجب قانون، صدور حکم سرپرستی، مانع پر 18با توجه به مفاد ماده  -3-31

ه در ن چنانچسرپرست یا بدسرپرست تعلق گرفته نخواهد گردید بنابرایکودك یا نوجوان بی قانون به

ند همان) ستسرپرست یا بدسرپره کودك یا نوجوان بیمستمری ب اجتماعی و ... تأمینراستای قانون 

جر به ستی من( تعلق گرفته باشد، صدور حکم سرپرپدر یا مادر اصلی مستمری بازماندگان بواسطه فوت

 .قطع آن نخواهد گردید

رست به شرح پیشگفت، سرپرست و بدسرپمری متعلقه به کودك یا نوجوان بیپرداخت مست -4-31

رپرست سمندی )حسب مورد( که بر اساس مقررات جاری به حق اوالد یا عائلهپرداخت  جهت مانعی

 .باشدنمی تعلق خواهد گرفت،

حق به اسطه فوت وی، فرزند مدر صورتی که سرپرست در زمره بیمه شدگان سازمان بوده و به و -5-31

ه مبلغ ه و مستمری کقانون بود 94مستمری به صورت همزمان گردد موضوع مشمول ماده  دریافت دو

مری خواهد شد. بدیهی است در صورت تعیین سرپرست جدید، پرداخت مست آن بیشتر است پرداخت

ت ورت فواصلی( در صورت احراز شرایط قانونی استمرار و در ص اولیه )به واسطه فوت پدر/ مادر

 یفت ضرورقانون بشرح پیشگ 94اعمال ماده  (اجتماعی تأمینسرپرست دوم )بیمه شده قانون 

 .باشدمی

ست در های انفرادی موظف انویسی و حساب، واحد نامنظور جلوگیری از پرداخت من غیرحقبه م

فنی  د امورراتب را به واح، به محض تحویل دفاتر درمانی افراد یاد شده متغییرات صورت هر گونه

 .ها اطالع دهدمستمری

 پدر و مادر -32

 :که پدر و مادر متوفی در صورتی -1-32

ه تشخیص بسال تمام باشد یا در موارد عدم احراز شرایط سنی  55سال و سن مادر  60سن پدر  -

 .قانون ازکارافتاده کلی باشند 91پزشکی موضوع ماده  کمیسیون

 .اجتماعی مستمری دریافت ننمایند تأمینبه موجب قانون  -

 گی و یابیمه یا کسور بازنشستهای بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق مشمول سایر صندوق -

 .حقوق و مستمری نباشند دریافت

در مواردی که والدین بیمه شده پس از فوت بیمه شده مدعی تحت تکفل بودن فرزند متوفی  -2-32

حیات وی باشند، پذیرش درخواست این قبیل افراد در صورت احراز شرایط سنی فوق در  زمان خود در

باشد و صرفًا پس از تحقیق و بررسی در ل و مدارك معتبر میرائه دالیمنوط به ا زمان فوت بیمه شده

ای مقرر در قانون هز آنها توسط سازمان، ارائه حمایتشرایط قانونی و احرا صورت تحقق و تجمیع کلیه

 14بخشنامه شماره  7بند  13ذکر است مطابق مفاد جزء  خواهد بود. شایانپذیربه ایشان امکان
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یید کفالت این افراد منوط أتحت تکفل بودن...( ت : چگونگی احراز شرایطعمد )موضومشترك فنی و درآ

 .باشدربط مییید کمیته کفالت اداره کل استان ذیأبه ت

 ذیر خواهدپکلی در صورتی امکان ارائه تعهدات قانونی به افراد مذکور به واسطه ازکارافتادگی -3-32

جام گیر انبمیسیون پزشکی قبل از فوت بیمه شده/ مستمری ازکارافتادگی آنان طبق نظریه ک بود که

 .پذیرفته باشد

ابط و را با رعایت تمامی ضو ، والدین خویششده یا مستمری بگیر در زمان حیاتچنانچه بیمه  -4-32

تمری ری مسبل از برقرا، واحد اجرائی موظف است قی تحت تکفل خود معرفی نموده باشدقانون مقررات

 .دل نمایانجام بازرسی فنی از پایدار بودن شرایط کفالت والدین اطمینان حاص ا، ببازماندگان

 تأمینقانون  82و  81مواد  3و بند  58ماده  4چنانچه پدر بیمه شده حسب مفاد بند  -5-32

ز که ه وی نیالنفقفرزند خود قرار گیرد، همسر واجب کفالت بوده و تحت تکفل شرایط اجتماعی، واجد

ه شده ادر بیممگردد. بنابراین چنانچه وی تحت تکفل بیمه شده تلقی می ده باشد به تبعمادر بیمه ش

مری یای مستمندی از مزاالفوت بیمه شده حائز شرایط بهرهحین متوفی به دلیل عدم احراز شرط سنی

، ر قانونو حصول شرایط مندرج دپایداری شرایط کفالت  بازماندگان قرار نگرفته باشد، در صورت

ز مزایای قانونی ن اضافه و ا( به ردیف بازماندگاسالگی 55س از رسیدن به سن مقرر درقانون )تواند پیم

 .مند گرددبهره

 شوهر -33

 ندگانچنانچه بیمه شده اصلی، زن باشد شوهر وی در صورت داشتن شرایط ذیل از مستمری بازما

 :خواهد شد برخوردار

اوز کرده یا طبق سال تج 60یر زن متوفی بوده ثانیًا سن او از اوالً تحت تکفل بیمه شده یا مستمری بگ

ز سازمان اقانون از کارافتاده بوده و در هر حال مستمری  91کمیسیون پزشکی موضوع ماده  نظریه

سور کهای بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا مشمول سایر صندوق دریافت نکند و

 .مستمری نباشد بازنشستگی و یا دریافت حقوق و

 کنترل وضعیت بازماندگان :فصل دهم

زندان به منظور کنترل حیات و ممات مستمری بگیران ، بررسی وضعیت اشتغال به تحصیل فر -34

واحد  د نفرهوضعیت اشتغال یا ازدواج فرزندان اناث و پرداخت مستمری بازماندگان چن ذکور، کنترل

 قانونی شرایط زم را معمول و از استمرار و پایدار بودنهمواره بررسی های ال های اجرائی موظف اند

 .مستمری مربوطه اطمینان حاصل نمایند ایشان جهت بهره مندی از مزایای

های من غیر حق، حسب تعامل صورت پذیرفته اهمیت و ضرورت جلوگیری از پرداختبا توجه به  -35

ی بگیران در شعب سازمان فراهم ت مستمرثبت احوال، امکان استعالم مکانیزه حیات و مما با سازمان

بررسی  -ها و آمارها گزارش -واحدهای اجرایی باید از مسیر تعهدات بلند مدت  باشد. در این راستامی
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بررسی و اقدامات الزم را قبل از محاسبه لیست مستمری هر ماه  حیات و ممات، موارد اعالم شده را

زمانی که در صورت نیاز به استعالم موردی )داشت  توجه خواهند حسب ضوابط جاری بعمل آورند

پایگاه  -تواند از مسیر تعهدات بلند مدت اجرایی می فهرست اعالمی کافی به منظور نباشد( واحد

 .موضوع اقدام نماید کلید حیات و ممات نسبت به بررسی -اطالعات مستمری 

حدهای ، واعینعات در فواصل زمانی مالریزی یکسان جهت کنترل اطبه منظور ایجاد نظم و برنامه -36

ها به ستمریمرا در سیستم مکانیزه  تاریخ خروج بازماندگان از کفالت ها موظفندفنی مستمری امور

 :ثبت نماید ترتیب ذیل

رین ه سال پس از تاریخ آختاریخ خروج از کفالت همسر یا همسران متوفی حداکثر به مدت س -1-36

اج ع ازدوه به کنترل وضعیت حیات و ممات به صورت سیستمی و رفع مانوضعیت آنها )با توج کنترل

 (مستمری جهت پرداخت

اشتغال به تحصیل حداکثر تا  سال را در صورت 19تاریخ خروج از کفالت فرزندان ذکور باالی  -2-36

ین خراریخ آتاعتبار گواهی تحصیلی و در صورت ازکارافتادگی کلی حداکثر به مدت سه سال از  پایان

 .آنها کنترل وضعیت

 یت آنهااریخ آخرین کنترل وضعتتاریخ خروج از کفالت فرزندان اناث حداکثر به مدت یکسال از  -3-36

ضعیت تاریخ آخرین کنترل و تاریخ خروج از کفالت والدین متوفی حداکثر به مدت سه سال از -4-36

 آنها

ندگان ریافت کنبودن استحقاق و شرایط د واحدهای اجرایی موظفند به منظور اطمینان از پایدار -37

 :ویژه بازماندگان تک نفره و فرزندان اناث به ترتیب ذیل اقدام نمایند مستمری به

ر ستمری که به تنهائی دمبه منظور کنترل وضعیت آن دسته از بازماندگان دریافت کننده  -1-37

 ان قرارازماندگبفراد دیگری در ردیف واجد شرایط دریافت مستمری هستند و فرد یا ا  ردیف بازماندگان

ن در آنتیجه  و های منظم ادواری مورد بررسی قرار گرفتهطریق انجام بازرسی مراتب باید از ندارد،

 .درج گردد نفعپرونده مستمری ذی

مورد  فره حداقل سالی یک بارهای مستمری تک نخاذ نمایند تا در هر صورت پروندهترتیبی ات -2-37

  .گیرند بررسی قرار

 از احراز فره به منظور اطمینانکنترل وضعیت اشتغال به کار و نیز ازدواج فرزندان اناث تک ن -3-37

 .درار گیرمندی از مزایای مستمری مربوطه هر شش ماه یکبار مورد بررسی قجهت بهره شرایط آنان
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 معرفی به بانک و افتتاح حساب :فصل یازدهم

د در اجرائی موظفن ی و سایرمزایای قانونی به بازماندگان، واحدهایبه منظور پرداخت مستمر -38

ان ازماندگعرفی بپرداخت و بر اساس توافقات به عمل آمده با مبادی ذیربط، نسبت به م تعامل با مبادی

 .پس انداز همراه اقدام نمایند جهت اخذ شماره حساب

 العاتت هویتی مستمری بگیران اطبدیهی است پس از ثبت شماره حساب همراه در پایگاه اطالعا

ست ه در لیماهان متعلقه به بازماندگان اعم از مستمری و کلیه مزایای قانونی به صورت مربوط به وجوه

ن راستا در ای .، پرداخت خواهد شدل و متعاقباً  از طریق بانک عاملاعما پرداخت مستمری شعبه

  .ضروری است

فی ، فرم معرستمری بگیرانمگاه اطالعات هویتی ری در پایپس از ثبت اطالعات پرونده مستم -1-38

مکلفند  اجرائی احدهایصورت مکانیزه تهیه و در اختیار بازماندگان قرار داده شود. بنابراین و به بانک به

 .های غیرمکانیزه اکیداً  خودداری نمایندفرم استفاده از از تهیه و

م نها در حکآاجد شرایط که اسامی وونی صرفا ً به افراد از آنجا که پرداخت مستمری و مزایای قان-2-38

وسط تنحصراً مباشد لذا فرم معرفی به بانک باید ی بازماندگان درج گردیده مجاز میمستمر برقراری

( م و ...ل ، قیشرایط تنظیم و تکمیل شده و از ثبت هرگونه مشخصات افراد غیر )وکی بازماندگان واجد

و به  ار داردایط قرحدی از بازماندگان که خود نیز در ردیف بازماندگان واجد شرا به استثنای مواردی که

 .است، در فرم مذکور جدا ً جلوگیری گردد عنوان وکیل/ قیم انتخاب شده

وکیل  هت دریافت مستمری خودبدیهی است چنانچه بازماندگان بنا به دالیل موجه و قانونی ج -3-38

د؛ عیین شوتشخیص مراجع ذی صالح برای بازماندگان قیم قانونی تمنصوب نمایند و یا طبق  قانونی

 لکه حسببردیده معرفی بازماندگان به بانک و افتتاح حساب به نام ایشان ایجاد نگ تغییری در فرآیند

بق ئه تا طاخت ارامبادی پردنامه( را به اسناد مربوطه )وکالتنامه یا قیم مورد وکیل یا قیم الزم است

  .خت مستمری در وجه آنها از سوی بانک انجام شود؛ پرداضوابط

 ارجاع پرونده :فصل دوازدهم

 سایر نکات :فصل سیزدهم

 18/2/1387اجتماعی مصوب  تأمینقانون   80قانون الحاق یک تبصره به ماده   -40

 در اجرای قانون مذکور چنانچه مستمری بگیر بازنشسته و یا ازکارافتاده کلی به مدت حداقل شش ماه

طرح ادعای خود مبنی بر اظهار  مستمری خود را مطالبه ننماید و افراد خانواده وی نسبت به متوالی

انتظامی اقدام صالح از جمله محاکم قضایی، دادستانی و نیروی نامبرده در مراجع ذی اطالعی ازبی

واجد شرایط وی اجرایی موظفند در صورت درخواست افراد تبعی )بازماندگان(  هاینموده باشند، واحد

به تغییر وضعیت مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی به مستمری  پس از اخذ مدارك مربوطه نسبت

و  82،83، 81اعمال سهام متعلقه با رعایت مفاد مواد  و( بازماندگان )بدون تغییر شماره مستمری
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به صورت موقت  متعلقه اجتماعی صرفاً نسبت به پرداخت مستمری تأمینقانون  111عنداللزوم ماده 

 .اقدام نمایند

 80اده می به تبصره الحاق»ری با استفاده از اساس برقراری بدین منظور الزم است حکم تغییرات مستم

 .و با حفظ اطالعات اولیه صادر گردد «15400کد با  18/2/1387 مصوب  قانون

نحصار اهی اع آن عدم صدور گوبا عنایت به عدم صدور گواهی فوت در خصوص این قبیل افراد و به تب

 .شوندن بازماندگان واجد شرایط تلقی میافراد تحت تکفل به عنوا وراثت،

اید براتب یید عدم دریافت مستمری و سایر مزایای جنبی از سوی مستمری بگیر اصلی مأبه منظور ت

 .مبادی پرداخت مربوطه استعالم گردد کتباً از

ی کتبی و اعالم باشد باازکارافتاده کلی در حال حیات می ته و یاکه معلوم شود فرد بازنشسدر صورتی

ه بها ختاجتماعی وضعیت مستمری به حالت اولیه اعاده و از آن پس کلیه پردا تأمین به سازمان

 .ازکارافتاده انجام خواهد شد شخص بازنشسته و یا

ارج از ه به خازکارافتاده ک دسته از مستمری بگیران بازنشسته و یاتوجه خواهند داشت در خصوص آن

 ارند درخواهند برای مدتی مستمری خود را دریافت دسافرت نموده و یا به هر دلیل نمیم کشور

 .ودبخواهند نکتباً به سازمان اعالم نمایند، مشمول مطالب عنوان شده پیشگفت  که مراتب راصورتی

 :فوت فرضی -41

 مانی کهزذا تا گردد ل)عادی یا فرضی( اثبات می اهی فوتکه وقوع فوت صرفاً با ارائه گونظر به این

هد ود نخواصالح صادر نشده باشد، امکان برقراری مستمری وجمربوطه از سوی مراجع ذی گواهی فوت

از  ادر شدهصگونه موارد باید توجه داشت که پس از اعالم تاریخ فوت در گواهی فوت این داشت، در

 مربوطه قرراتمایر ضوابط و قانونی به بازماندگان با رعایت س تعهدات سوی سازمان ثبت احوال، ارائه

 .پذیر خواهد بودامکان

 انصراف از دریافت مستمری -42

 دگان باازمانبا عنایت به اعالم نظر دفتر قوانین و مقررات از آنجا که برقراری هرگونه مستمری ب

د ذیر خواهپامکان با درخواست ذینفع ریافت نیزباشد بالطبع انصراف از دپذیر میامکان درخواست ذینفع

دم واهان عدلیل خ احدی از بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری به هر این چنانچه بود. بنابر

نه گوز هر، موظف است به منظور جلوگیری اخود از سازمان باشد دریافت مستمری و مزایای قانونی

د واهد شربط خست کتبی که ثبت دفتر شعبه ذیدرخوا ی، مراتب را طتبعات حقوقی بر علیه سازمان

د. م نمایمان اعالرسمی صادر گردیده است، به ساز دفاتر اسناد منضم به اقرارنامه محضری که در یکی از

 :دم نمایاقرارنامه محضری درج و اعال درضمن متقاضی مکلف است موارد ذیل را صراحتا ً در متن

 ازماندگاناجتماعی در زمینه مستمری ب تأمینو مقررات قانون  مراتب آگاهی کامل از ضوابط -1

 مزایای متعلقه و میزان آنها مراتب آگاهی از شرایط مستمری، -2
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 علت انصراف از دریافت مستمری -3

 مراتب آگاهی از آثار انصراف دریافت مستمری -4

 "انصراف از دریافت مستمری به اختیار خویش "درج عبارت -5

 صراف بهاعالم ان یح مبنی بر عدم هرگونه ادعا نسبت به حقوق و مزایای متعلقه از تاریخصر اظهار -6

 بعد

 فبه توق نسبت ، از تاریخ ثبت درخواست در دفتر شعبهائی موظفند بنا به تقاضای خواهانواحدهای اجر

 ود رجوعف خصرامستمری اقدام نمایند. بدیهی است این دسته از افراد چنانچه در آینده از ان پرداخت

 رقراریمجدداً متقاضی دریافت مستمری مربوطه باشند در صورت وجود شرایط قانونی ب نمایند و

 .تقاضا بالمانع خواهد بود مستمری آنان از تاریخ

 محترم هیئتیک هزار و ششصد و چهل و هفتمین جلسه  4 سازد حسب مفاد بندخاطر نشان می

دریافت  مستمری کمتر از حداقل گیرانی که وفق قانون،صرفاً مستمری ب 30/10/1394مورخ  مدیره

وهر غل و شنداشتن ش مجموع مستمری بازماندگان کمتر از حداقل دستمزد باشد( در صورت) نمایندمی

فی مسر متوهری بازماندگان از کلیه حقوق خود بابت مستم رسمی مبنی بر انصراف نامهو ارائه تعهد

ده ورد استفامبازماندگان بابت فوت پدر یا مادر حسب  از مستمریدرخواست  توانند از تاریخخود می

 . نمایند

مورخ  139ره اجتماعی و دادنامه شما تأمینقانون  83ماده  3در این راستا با توجه به صراحت بند 

 استحقاق که وقوع فوت یا فقدان شرایطعمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این هیئت 30/3/1390

ی به بازماندگان خواهد گردید بنابراین در صورت عدم پرداخت مستمر سایر همموجب افزایش س

 .واجد شرایط افزایش نخواهد یافت متقاضیان سهم بقیه بازماندگان

  سوابق منتقله -43

ستمری ماجتماعی در احراز شرایط و میزان  تأمینها به سازمان سوابق منتقله از سایر صندوق

 .گیردار میمحاسبه قر بازماندگان مالك

روج از ع و خبازماندگان آن دسته از بیمه شدگانی که متعاقب قطع رابطه استخدامی با دستگاه متبو

نتقال تقاضای ا اند لیکن در زمان حیاتاجتماعی گردیده تأمینپرداز سازمان صندوق قبلی بیمه عضویت

امر  ت به اینصورت تمایل نسباند، مجاز خواهند بود در شعب سازمان ارائه ننموده کسور خود را به

 .اقدام نمایند

فنی  روندهپدر این راستا ضروری است موارد به همراه مدارك مربوط به انتقال کسور بازنشستگی و 

 .مجوز الزم به اداره کل امور فنی بیمه شدگان منعکس گردد جهت اخذ

 ربوطهملتفاوت امابهپرداخت ثیر سوابق منتقله در میزان مستمری بازماندگان از تاریخ أبدیهی است ت

 .خواهد بود
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 :تقسیط بدهی -45

ز بدهی اگیری مطالبات ناشی یکسان سازی امور مربوط به باز پسبه منظور ایجاد وحدت رویه و 

حسب  دهی یکجای مبالغ اضافه دریافتی،رغم ضرورت بازپسمستمری بگیران که علی دسته ازآن

وطه بدهی مرب به علت عدم توان مالی، امکان بازپرداخت یکجایربط اجرایی ذی های جامع واحدبررسی

ریخ از تا اقدامات الزم در خصوص تقسیط و وصول بدهی مذکور را ندارند، مسئولیت بررسی و انجام

و ( 16/7/1391 مدیره )مورخ  هیئتبیستمین جلسه  یک هزارو سیصد و 1 در اجرای بند 6/11/1393

ران کل مستقیماً به مدی 23/8/1391 مورخ 1195/91/11 شماره همصوب "ب"با توجه به مفاد بند 

کید بر أهی و تتر در جلوگیری از ایجاد بدبیش لذا ضمن اهتمام هر چه .ها واگذار گردیده استاستان

ائه حوه ارنر خصوص رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی د های ایجاد شده و لزوموصول یکجای بدهی

پرداخت  اجتماعی خصوصا ً ضوابط مربوط به تأمینند مدت مقرر در قانون های بلخدمات و حمایت

 وگیران ببدهی این قبیل مستمری  مستمری بازماندگان؛ ضروری است به منظور تعیین تکلیف وضعیت

باط با در ارت املجامع و ک ؛ گزارشیربط در هر موردوارده به سازمان؛ واحد اجرائی ذیوصول خسارات 

تمکن  وضعیت و ، معرفی عامل یا عوامل مقصر در ایجاد بدهیبدهی و میزان آن، دوره یعلت ایجاد بده

 .و معیشت مدیون تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به اداره کل استان مربوطه ارسال نماید

ی تن تمامظر گرفها مجاز خواهند بود تا براساس گزارشات واصله و با درنبدیهی است مدیران کل استان

اطمینان از عدم توان مالی ه مصالح سازمان و وضعیت مالی مدیون؛ در صورت جمل جوانب از

دهی بنامه معتبر با تقسیط یکجای بدهی پس از اخذ ضمانت و تعهد بگیر در بازپرداختمستمری

  .نمایند قسط اقدام 24بگیران حداکثر در مستمری

د، ی باشنتمری دارای مطالباتدلیل از جمله به دلیل قطع مس در صورتی که مستمری بگیران به هر

پس ده و سمستمری بگیر به عنوان پیش قسط منظور و از مجموع مطالبات سازمان کسر گردی مطالبات

 .تقسیط خواهد شد باقیمانده بدهی وی

، سازمان ده بههای واره کارکنان سازمان در ایجاد خسارتدر صورت اثبات تخلف و اقدام عامدانضمنا ً

 .وابط و مقررات قانونی با افراد متخلف رفتار گردداست برابر ض ضروری

یافت ، چنانچه مدیون شرایط درعیین تکلیف نهائی وضعیت بدهی فردالزم به ذکر است پس از ت

ر و سای همچنان دارا باشد، در قبال تضامین اخذ شده از وی پرداخت مستمری متعلقه مستمری را

از آنجا  نابرایناشد. ببابط و مقررات قانونی بالمانع میمی ضوماهانه با رعایت تما مزایای قانونی به صورت

عبه سوی ش ه حسابی که ازپرداخت و واریز وجه اقساط بدهی خویش به شمار که مدیون رأسا ً مسئول

ورت عدم صهرگونه وجه از بابت بدهی از مستمری ماهانه وی در  باشد لذا کسرگردد میتعیین می

 .تمایل مجاز نخواهد بود
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 عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مستمری  هیئت ۱۳9رأی شماره 

  89/344کالسه پرونده:  139شماره دادنامه:  30/3/1390تاریخ: 

 عمومی دیوان عدالت اداری  هیئتمرجع رسیدگی: 

 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

 37و  3/2/1381ورخ ها ممستمری 35های شماره موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه

 اجتماعی تأمینسازمان  3/3/1382ها مورخ مستمری

های اداری با یس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاهئمقام سازمان بازرسی کل کشور و ر گردشکار: قائم

، اشعار 17/6/1388مورخ  302ط//87/40نامه شماره قانون سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت

 :داشته است که

 تأمینهای سازمان مستمری 3/3/1382مورخ  3501و  3/2/1381مورخ  35های شماره نامهبخش

زمان مورد های اداری این سااجتماعی از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه

  د.دارها به شرح زیر معطوف میبررسی قرار گرفت. توجه جناب عالی را به نتیجه بررسی

رخورداری بهای متوالی )در طول سالیان مختلف( حق اجتماعی با صدور بخشنامه أمینتسازمان  -1

  :لحاظ نموده است. به طور نمونه %75برخی از بازماندگان متوفای بیمه شده را 

  :بیان گردیده 3/2/1381مورخ  35الف ـ در مثال دوم بخشنامه شماره 

توسط مفوت نموده و  1/2/1381یمه در تاریخ سال سابقه پرداخت حق ب 34ای با داشتن شدهبیمه

بل پرداخت باشد، لذا مستمری قاریال می 1200قانون(  72ماده  2دستمزد آن مرحوم )موضوع تبصره 

 :باشد، عبارت است ازبه بازماندگان واجد شرایط که شامل یک همسر و یک فرزند می

 612000=  612000ریال مستمری استحقاقی 

    612000 × %75 = 459000 ی بازماندگانریال مجموع مستمر

 :بیان گردیده 3/3/1382مورخ  3501ب ـ یا در مثال دوم بخشنامه شماره 

ه و میزان فوت نمود 1/2/1382سال سابقه پرداخت حق بیمه در تاریخ  12ای با داشتن شدهبیمه

ماندگان داخت به بازباشد، از مستمری قابل پرریال می 000/000/1مستمری استحقاقی بازماندگان 

  :باشد، عبارت است ازواجد شرایط که شامل یک همسر و یک فرزند می

  000/000/1  ×  %75=  750000ن ریال مجموع مستمری بازماندگا

گان متوفی سهم بازماند %75اجتماعی در توجیه تعیین  تأمینهای سازمان مدیرکل امور فنی مستمری 

  :اعالم داشته است 3/3/1388مورخ  5303/5030 های مذکور طی شمارهدر بخشنامه

 :بنابه دالیل ذیل روش جاری سازمان مغایرتی با مفاد قانون پیشگفت ندارد

شده متوفی مستمری حین منظور از مستمری استحقاقی بیمه»لف ـ به موجب تبصره ماده مذکور ا

 .«باشدفوت او می
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ه ه است بشده متوفی را مشخص نمودماندگان بیمهقانون، سهم مستمری هر یک از باز 83توضیح: ماده 

هر  میزان مستمری»ن ، در بند دو آ«شده متوفیمیزان مستمری همسر بیمه»طوری که در بند یک آن 

ن شده تعیی« شده متوفیمیزان مستمری پدر و مادر بیمه»و در ابتدای بند سه « شده متوفیفرزند بیمه

ن از میزا شده متوفی نبایدمجموع مستمری بازماندگان بیمه»....  کید گردیده کهأو در ادامه بند سه ت

بیین تی )جهت در این ماده قانون« مستمری استحقاقی»، بنابراین «اقی تجاوز نماید...مستمری استحق

وت او شده متوفی را مستمری حیث فموضوع در تبصره ماده مذکور قانونگذار مستمری استحقاقی بیمه

وده بد نظر به عنوان محاسبه و تعیین سهم هر یک از بازماندگان واجد شرایط مدانسته است( تنها 

  .است

ستمری مجموع مب ـ معنای عبارت مجموع مستمری بازماندگان که در قانون فوق به کار برده شده )... 

به  یپرداخت شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید...( جمعبازماندگان بیمه

ا یازمانده شده متوفی بوده، به بیان دیگر همان مبلغ قابل پرداخت به ببازماندگان واجد شرایط بیمه

 .بازماندگان است

قانون، این مهم  83توضیح: با توجه به تعیین سهام هر یک از بازماندگان واجد شرایط در بندهای ماده 

شده متوفی مهاین افراد مستمری استحقاقی بیمدنظر قرار گرفته که حداکثر مستمری قابل پرداخت به 

 باشد. در زمان فوت وی می

ه نسبت ایط ببنابراین در برقراری مستمری بازماندگان، مستمری استحقاقی بین بازماندگان واجد شر

ری که در هر حال مجموع مستممشروط بر این .گرددقانون تقسیم می 83سهام مقرر در ماده 

گذار فرمایید قانوندستمزد سال مربوطه کمتر نباشد. همان گونه که مالحظه میبازماندگان از حداقل 

اده استف« انمستمری بازماندگ»و « مستمری استحقاقی»ونی مذکور از دو عبارت جداگانه در ماده قان

اشت و دربرخواهد تردید معنای عبارات فوق یکسان نبوده و جایگاه قانونی متفاوتی را دنموده است و بی

ثال منوان عین مهم در اقدامات سازمان جهت برقراری مستمری این عزیزان کامالً محسوس است. به ا

 شد که عبارات مذکور معنای یکسانی دارند، در این صورت مبلغ مستمریاگر چنین فرض می

پرداخت به بازماندگان چند نفره هیچ پرداخت به یک بازمانده تک نفره با مبلغ مستمری قابلقابل

از  ک میزانف به ینظر از تعداد بازماندگان واجد شرایط، افراد موصوفاوتی نداشته و در هر صورت صرفت

ر داشته و گذار شرط عدالت را مدنظگردیدند، بنابراین قانونمند میمزایای مستمری مربوطه بهره

نای مر مبین ابازماندگان را با توجه به سهام مربوطه تعیین نموده است که هم مستمری هر یک از

 .اقدامات قانونی این سازمان بوده است

  :اجتماعی مقرر نموده است تأمینقانون  83ماده  -3

  :باشدیر میزشده متوفی به شرح سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه 
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 وشده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است میزان مستمری همسر بیمه -1

واهد شده مرد دارای چند همسر دایم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خی که بیمهدر صورت

 .شد

شده شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمهمیزان مستمری هر فرزند بیمه -2

  .دواهد بوخذکور مباشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان می

 شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقیمیزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه -3

ی شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقباشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمهشده میبیمه

  .متوفی تجاوز نماید

اده دز مستمری به نسبت تقلیل هرگاه مجموعه مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک ا

 ریافتشود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دمی

 ت. در هربندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافمستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم

 .توفی استفاده خواهند کردماندگان مشده از صددرصد مستمری بازحال بازماندگان بیمه

 :اعضای کمیسیون یادشده با عنایت به -4

  :دارداجتماعی که بیان می تأمینقانون  2ماده  16اوالً: مفاد بند 

ز متی امستمری وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قس 

 .شودماندگان وی به آنان پرداخت میشت بازمعی تأمینشده و در صورت فوت او برای درآمد بیمه

 ر یک از بازماندگاناجتماعی که پس از تعیین سهام ه تأمینقانون  83ماده  3ثانیاً: تکلیف مقرر در بند 

ستفاده متوفی ا در هر حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان».... دارد، تصریح می

 .«خواهند کرد

دالت اداری عتجدیدنظر دیوان  4شعبه  30/7/1384مورخ  1588الك از دادنامه شماره ثالثاً: وحدت م

ی که اجتماعی دایر بر برقراری صددرصد مستمر تأمیندر خصوص شکایت شخصی به طرفیت سازمان 

 .شعبه مذکور حکم به ورود شکایت وی داده است

مینه امور ر زدی اجرای قانون مذکور موضوع راهنما 12/5/1354فنی مورخ  336رابعاً: بخشنامه شماره 

ی هیم مستمرتس» تصریح نموده است، « سهم هر یک از بازماندگان از مستمری»فنی که در زیر عنوان 

در هر حال  بینی شده است...های اجتماعی پیشبازماندگان عینًا به ترتیبی است که در قانون بیمه

 أمینتلیکن سازمان «. ستفاده خواهند نمودبازماندگان از صددرصد مستمری استحقاقی متوفی ا

از مستمری  های متوالی حق برخورداری صددرصد بازماندگاناجتماعی در سنوات بعد با صدور بخشنامه

ها مورخ مریمست 35های مرتبط با این مورد، بخشنامه متوفی را نادیده گرفته است. آخرین بخشنامه

بل ها مستمری قاکه در مثال دوم در قسمت مثالباشد می 3/3/1382مورخ  3501و  3/2/1381

 .دانسته استرا شامل آنها ن %25لحاظ نموده و الباقی  %75پرداخت به همسر و یک فرزند متوفی را 
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وابیه شماره های سازمان مذکور در ج: غیرموجه بودن دالیل ابرازی مدیرکل امور فنی مستمریخامساً

ی به تند قانونه اقدام غیرقانونی آن سازمان به جای ارائه مسکه در توجی 3/3/1388مورخ  5303/5030

وصوف امه متمایز و تفاوت مستمری استحقاقی با مستمری بازماندگان پرداخته و درصدد توجیه بخشن

 .برآمده است

سازمان  3/3/1382مورخ  3501و  3/2/1381مورخ  35های شماره های دوم بخشنامهالنهایه مثال 

یده که اجتماعی تشخیص گرد تأمینقانون  83ر خالف نص صریح قسمت اخیر ماده اجتماعی ب تأمین

ست ابطال قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخوا 2ماده  2بر این اساس و در اجرای تبصره 

 تهیئر دمصوبات یادشده در این قسمت را دارد. خواهشمند است دستور الزم در خصوص طرح موضوع 

  .و از نتیجه تصمیمات آن مرجع این سازمان را مطلع فرمایند عمومی دیوان صادر

م نموده ، اعال15/8/1389مورخ  2565/7100اجتماعی به موجب الیحه دفاعیه شماره  تأمینسازمان 

 :است که

های مندرج اناجتماعی از جمله تعاریفی است که در جهت تبیین عنو تأمینقانون  2ماده  16بند -1

رج شده دباشد که در نهایت چنانچه در قانون مذکور عبارت مستمری تماعی میاج تأمیندر قانون 

  .بایست در چارچوب تعریف مزبور قرار گیردباشد منظور می

د را بیست درص اجتماعی میزان مستمری هر یک از پدر و مادر متوفی تأمینقانون  83ماده  3بند  -2

ان ته که مجموع مستمری بازماندگمه بیان داششده مقرر نموده و در ادامستمری استحقاقی بیمه

 ی از اینشده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید. هرگاه مجموع مستمربیمه

تی که یکی از شود و در صوربگیران به نسبت تقلیل داده می میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری

ه به با توج یط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنانبگیران فوت شود یا فاقدشرا مستمری

شده از صددرصد بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمهتقسیم

  .مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد

هام مقرر بازماندگان متوفی اعم اجتماعی س تأمینقانون  83که در بندهای سه گانه ماده با عنایت به این

شده متوفی تعیین شده است بدین معنا که مبنای تعیین از همسران و فرزندان و پدر مادر بیمه

شده متوفی دارای باشد لذا در فرضی که بیمهمستمری هر یک از بازماندگان سهام مقرر قانونی آنها می

بایستی از صددرصد مستمری ه دارا باشد مییک همسر و دو فرزند و پدر و مادر به عنوان بازماند

درصد و پدر و مادر نیز هرکدام 25درصد و هر یک از فرزندان  50شده استحقاقی متوفی به همسر بیمه

که مجموع سهام مقرر بازماندگان بیست درصد براساس سهام تقسیم و تعلق گیرد. لذا با توجه به این

نسبت هر سهم از آن کسر گردد تا مجموع سهام به  بایست بهباشد به ناچار میدرصد می 140

ضمناً چنانچه یکی از بازماندگان مستمری بگیر فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی . صددرصد برسد
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بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت  دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم

  .از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کردشده بازماندگان بیمه و در هر حال

ی مستمر» و عبارتاده مذکور و تبصره آن دگذار در مکه قانونبنابراین با عنایت به مراتب فوق و این

شده  مهرا تصریح نموده که منظور از مستمری استحقاقی بی« مستمری بازماندگان»و « استحقاقی

 دثه یا بیماری فوتنوع حا شدگانی که در اثر هر باشد و در مورد بیمهو میفوت امتوفی، مستمری حین

مورد  شده ازکارافتاده کلی حسب شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه

رت فوت، بگیر بازنشسته و ازکارافتاده کلی در صو شود، به عبارت دیگر برای مستمریبرقرار می

یل فوت ای که به هر دلشدهشود و برای بیمهاو مستمری استحقاقی تلقی میمستمری حین فوت 

 خذ آنکند میزان مستمری استحقاقی عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به مأمی

ه بنـجر محق بیمه دریافت گـردیده ظرف هفتصـد و بیست روز قبل از وقوع حـادثه یا بیماری که 

قی که ستحقااگذار مستمری ت شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، قانونازکارافتادگی یا فو

ق وی تعل نون بهشده اصلی است را با مستمری بازماندگان که به نسبت سهام مقرر در قا متعلق به بیمه

 .گیرد را تفکیک نموده استمی

شته )... در هر اعی که بیان دااجتم تأمینقانون  83ماده  3اجتماعی وفق ذیل بند  تأمینلذا سازمان 

که نو ای حال بازماندگان بیمه شده از صددرصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد(

 زماندهگذار از عبارت صددرصد مستمری بازماندگان، صددرصد سهم متعلق به هر بامنظور قانون

عنه نموده های معترضم بخشنامهظیشده اصلی، مبادرت به تنباشد نه مستمری استحقاقی بیمهمی

 .است

ط از آن استنبا باشد و باید دارای شرایط و عواملی باشد که بتوانوحدت مالك که همانا قیاس می -3

 30/7/1384مورخ  1588صحیحی به عمل آورد بنابراین استدالل قاضی صادرکننده دادنامه شماره 

رسی کل کشور دلیلی بر اثبات ادعای سازمان باز تواننظر دیوان عدالت اداری را نمی تجدید 4شعبه 

 .الفارق باشد رسد قیاس به عمل آمده قیاس معدانست لذا به نظر می

یین شده و از ندگان تعهای اجتماعی، سهام مقرر بازماقانون بیمه 69الزم به ذکر است در ماده  -4

 یت بهت. بنابراین با عنانظر سازمان بازرسی کل کشور تصریحی به عمل نیامده اسموضوع مورد

اجتماعی  ینتأمقانون  83عنه وفق ماده های معترضالیحه دفاعیه، بخشنامه 2توضیحات مندرج در بند 

های یمهنون بتنظیم و جهت اجراء به واحدهای اجرایی ابالغ شده است. بنابراین استناد شاکی به قا

اجتماعی  تأمینانون ق 83اجتماعی منطبق با ماده  تأمینقانون  69که عینًا ماده اجتماعی و اقرار به این

 .باشدباشد، صحیح نبوده و قابل ایراد میمی

 تأمیننون قا 83عنه مستند به ماده های معترضبا عنایت به مراتب فوق و از آن جایی که بخشنامه

 .ستدعاستاشکایت شاکی مورد  تقاضای رد .باشداجتماعی تنظیم شده است و ادعای شاکی بالدلیل می
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البدل شعب یعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عل هیئت

ه صدور رت بـدیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباد

 .نمایدرأی می

 عمومی هیئترأی 

دگان ، سهم مستمری هر یک از بازمان3/4/1354 اجتماعی مصوب تأمینقانون  83به موجب ماده 

اندگان شده متوفی در سه بند تعیین گردیده و در ادامه تصریح گردیده که مجموع مستمری بازمبیمه

این  شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز نماید و هرگاه مجموع مستمری ازبیـمه

شود و در این صورت اگر گیران به نسبت تقلیل داده میبمیزان تجاوز کند، سهم هر یک از مستمری

ان با یه آنیکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بق

شده از بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هرحال بازماندگان بیمهتوجه به تقسیم

های شماره ههای دوم بخشنامی استفاده خواهند نمود. علیهذا مثالصددرصد مستمری بازماندگان متوف

و  اجتماعی که مـبین پرداخت مستـمری در حق یک فرزند تأمینهای سازمان مستمری 37و  35

ازماندگان باشـد و در نتیجـه بدرصد از مستمری بازمـاندگان متوفی می 75همسر متوفی به میزان 

 مقنن ستمـری استـحقاقی متوفی محروم خواهند گردید، خالف حکمصد مددرمتـوفی از دریافـت ص

  .گردنداری ابطال میقانون دیوان عدالت اد 42الذکر بوده و به استناد بند یک ماده و ماده در قانون فوق

 محمدجعفر منتظری عمومی دیوان عدالت اداری ـ هیئترئیس 

 هیئت ۳۰/۳/۱۳9۰مورخ  ۱۳9ی شماره أر اجتماعی موضوع تأمینهای مستمری 6۲بخشنامه شماره 

 عمومی دیوان عدالت اداری

لحوظ نظر عمومی دیوان عدالت اداری و با م هیئت 30/3/1390مورخ  139در اجرای دادنامه شماره 

رقراری باجتماعی و تبصره ذیل آن، نحوه صدور احکام  تأمینقانون  83ماده  3داشتن مفاد بند 

 های مذکور بشرح ذیل خواهد بود:تغییرات در مستمریمستمری بازماندگان و اعمال 

 قانون( 80ماده  4و  3)مشمولین بندهای  رقراری مستمری بازماندگان بیمه شدگان متوفیب -1

و قبل  83ماده  3مستمری استحقاقی حین الفوت بیمه شده متوفی بر مبنای تبصره ذیل بند  (1-1

 شود.قانون تعیین می 111ز اعمال ماده ا

ده ایت مااستحقاقی بیمه شده متوفی بر اساس شرایط احراز و در صورت لزوم با رعمستمری  (2-1

 گردد.قانون ترمیم می 111

ان واجد قانون عینا بین بازماندگ 83مستمری محاسبه شده به میزان سهام مقرر در ماده  (3-1

 گردد.شرایط دریافت مستمری تقسیم می

ین مشمول) ازنشسته و ازکارافتادگی کلی متوفیبرقراری مستمری بازماندگان مستمری بگیران ب -2

 قانون( 80ماده  2و  1بندهای 
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ن عنوا میزان مستمری قابل پرداخت حین الفوت مستمری بگیر بازنشسته و ازکارافتادگی کلی به

 ندگان واجدقانون بین بازما 83به میزان سهام مقرر در ماده  مستمری استحقاقی وی تلقی و عیناً

 .گرددمی تقسیم شرایط

 تغییرات به علت ورود یا خروج بازماندگان: -3

د ایجا ستمری استحقاقی تغییریاز آنجایی که تغییر مجموع سهام بازماندگان در مجموع مبلغ م

ستمری بایست نسبت به تعیین و تخصیص میزان سهم م مینماید، لذا واحدهای اجرایی صرفاًنمی

 قانون اقدام نمایند. 83 جدید هر یک از بازماندگان با رعایت ماده

ر از نظرفصصد مستمری استحقاقی بین بازماندگان ی است در اجرای دادنامه مذکور صددرنکته: بدیه

 تعداد آنها قابل پرداخت خواهد بود.
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 وراث ط الزمشرای

 عیال دائم بیمه شده متوفی -

ظر نل متجاوز باشد یا طبق . سن او از شصت سا2. تحت تکفل زن بوده 1

ر هر داین قانون از کار افتاده بوده و  91کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

 .ال مستمری از سازمان دریافت نکندح

 شوهر

ه اشتدبه تحصیل اشتغال  سن آنان کمتر از بیست سال باشد و یا منحصراً

 وعباشند یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موض

زحقوق اتوانند ر بکار نباشند. نوادگان بشرطی میاین قانون قاد 91ماده 

 وفوت نموده  ،وظیفه برخوردار شوند که پدرشان درزمان حیات مستخدم

 تحت تکفل مستخدم بوده باشند.

فرزندان و نوادگان ذکور 

 )پسر(

 حقوق وظیفه توانند ازو شوهر باشند. نوادگان بشرطی می فاقد شغل

 تحت فوت نموده و ،زمان حیات مستخدم ر شوند که پدرشان دربرخوردا

 تکفل مستخدم بوده باشند.

فرزندان و نوادگان اناث 

 )دختر(

 ون حمایت از کودکان قانو 19ماده ) باشد.در حکم فرزند حقیقی می

 (و... مجلس 10/7/1392سرپرست و بدسرپرست مصوب نوجوانان بی
 فرزند خوانده

و  . سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه2 ،ده.تحت تکفل او بو1

ضوع سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موپنج

 ازمانسمستمری از  این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال 91ماده 

 .دریافت ندارند

 پدر و مادر

بازماندگان واجد شرایط متوفی جهت دریافت 

 مستمری
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 بخش نهم: بازنشستگی

 

 اجتماعی تأمینندوق : بازنشستگی مشمولین صاولگفتار 
 

 

 

 

 

 

را  بازنشستگی از مستمری استفاده زیر حق شرایط حائز بودن در صورت قانون این مشمولین :۷6 ماده

 .خواهند داشت

 باشند.  پرداخته بازنشستگی تقاضای از تاریخ مقرر را قبل بیمه حق سال ده ـ حداقل1

 باشد. رسیده تمام سالو پنج  پنجاه به زن و سن متما سال شصت مرد به ـ سن2
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اخته ا به سازمان پردسال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور ر 30کسانی که  -1تبصره 

توانند تقاضای مستمری سال تمام باشد می 45سال و سن زنان  50که سن مردان باشند در صورتی

 بازنشستگی نمایند.

انیکی مک شیمیایی، ،فیزیکی عوامل آنها در که است کارهایی آور زیان و سخت کارهای -الف -2تبصره

ظرفیت های  از التربا مراتب به تنشی کارگر اشتغال اثر در و بوده کار غیراستاندارد محیط بیولوژیکی و

 آن از یناش عوارض و شغلی بیماری آن که نتیجه شودمی ایجاد وی در ( روانی و )جسمی طبیعی

 آور زیان و تسخ صفت و غیره ایمنی و بهداشتی مهندسی، فنی، تمهیدات کارگیری به با بتوان بوده و

 .کرد حذف یا کاهش مشاغل آن را از بودن

حسب  آنها اغلمش از برخی یا تمام که اجتماعی تأمین قانون مشمول هایکارگاه کلیه کارفرمایان -1

 ال ازس دو مکلفند ظرف خواهند گردید یا گردیده عالما آور زیان و سخت ربطذی مراجع تشخیص

 و مجـاز حد مطابق کار محیط شرایط سازی عواملایمن به نسبت قانون این تصویب تاریخ

 این در عهموضو قوانین سایر و مربوطه هاینامهآیین و کار قـانون در مشخص شده استانداردهای

 د.نماین زمینه اقدام

و  سخت رهایکا ارجاع از مکلف هستند قبل اجتماعی تأمین قانون مشمول ایهکارگاه کارفرمایان -2

 جسمانی استعداد و قابلیت لحاظ از آنان پزشکی معاینات ضمن انجام شدگان، بیمه به آورزیان

 انجام هب نسبت اجتماعی(، تأمین قانون 90 ماده )موضوع شده داده رجوع کارهای با نوع متناسب

 روند از گاهیآ منظور به باشد، بار یک از کمتر نباید سال هر در که حداقل نای آنادوره معاینات

  نمایند. اقدام روحی و فرسایش جسمی از پیشگیری و بیماری به هنگام تشخیص و سالمتی

 در را الزم تمهیدات مکلفند اجتماعی امور و کار و آموزش پزشکی و درمان ،بهداشت هایوزارتخانه

 .اعمال نمایند کارفرمایان سیلةو به بند این انجام

 :هاحمایت  -ب

 )مخل آور زیان و سخت کارهای در متناوب سال 25 و متوالی سال 20 حداقل که افرادی -1

 ند،باش پرداخته سازمان به مزبور را مدت بیمه حق هر مورد در و داشته اشتغال سالمت(

 هایکار در بیمه حق داختپر سابقه سال هر نمایند، بازنشستگی توانند تقاضای مستمریمی

 شد. خواهد یک و نیم سال محاسبه  آور زیان و سخت

 دچار انونقمقرر در این  سابقه به رسیدن از قبل تبصره این موضوع شدگان بیمه که صورتی در -2

با تأیید  گردند آور زیان و سخت کارهای در اشتغال از ناشی روحی جسمی و فرسایش

از  متخد سابقه میزان هر اجتماعی( با تأمین قانون 91 ماده )موضوع پزشکی هایکمیسیون

 .شد خواهند برخوردار تبصره این در مندرج مزایای
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 مستمری از استفاده برای بیمه حق پرداخت سابقه حداقل شدگان بیمه سایر مورد در -3

 این هک آن تا یافت خواهد افزایش سال یک سال هر قانون این تصویب از تاریخ بازنشستگی

 د.تمام برس سال بیست به حداقل

قانون  رد بیمه حق نرخ به درصد تبصره چهار این مشموالن، جهت قانون این تصویب تاریخ از -4

 یا یکجا رطو به قانون، مشموالن تقاضای صورت در هم آن که شد خواهد افزوده اجتماعی تأمین

 .خواهد شد پرداخت کارفرمایان وسیله به طور اقساطی به

رسایش ف تشخیص نحوه ،اشتغال تناوب و توالی احراز نحوه و آور زیان و سخت مشاغل تشخیص -5

که  دبو خواهد اینامهآیین موجب به تبصره این مطروحه در موارد سایر و روحی و جسمی

 و جتماعیا امور و کار هایوزارتخانه و اجتماعی تأمین سازمان توسط ماه چهار حداکثر ظرف

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و هیهت پزشکی آموزش و ، درمانبهداشت

 از قبل ختاری به آور زیان و سخت کارهای در بیمه حق پرداخت سابقه دارای که شدگانی بیمه -6

 بازنشستگی ستدرخوا قانون این مزایای از استفاده با توانندمی باشند قانون این تاریخ تصویب

 بیمه حق دانمکلف مربوطه کارفرمایان ،شده بیمه توسط شرایط احراز با این صورت نمایند در

 هاردرصدچ همچنین و 2 تبصره در مندرج شرایط احراز تا را برقراری میزان مستمری و مربوطه

 پرداخت انسازم به یک جا را قانون این تصویب از قبل سنوات به نسبت مستمری برقراری میزان

 .نمایند

 نظر در دونب توانندمی باشند بیمه حق پرداخت قهساب تمام سال 35 دارای که شدگانی بیمه: 3تبصره

 .نمایند بازنشستگی تقاضای قانون در مقرر سنی شرط گرفتن

 روز 20  با بیمه حق پرداخت شرط به سن سال 42 و کار سابقه سال 20 داشتن با کارگر زنان: 4تبصره

 .شوند بازنشسته توانندمی حقوق

ضرب  شده بیمه حقوق یا مزد متوسط امسی یک از تعبارتس بازنشستگی مستمری میزان :۷۷ماده

تجاوز  قوقح یا مزد ( متوسط30/35) امسی وپنج،از سی آنکه بر مشروط بیمه حق پرداخت سنوات در

  ننماید.

 قوقح یا مزد مجموع از عبارتست بازنشستگی مستمری محاسبه برای حقوق یا مزد متوسط تبصره

 قسیمت بیمه حق پرداخت سال دو آخرین ظرف گردیده داختپر بیمه حق آن براساس که بیمه شده

 چهار بیست و بر

سن  به دنرسی از پس سالپنج حداقل که را شدگانی بیمه بازنشستگی تواندمی کارفرما :۷۸ماده

سال  65مردان برای ) .تقاضا نماید سازمان از اندداده ادامه خود کار به قانون این در مقرر بازنشستگی

 سال( 60و زنان 
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ابل قبول و ققانون و با احراز حداقل سابقه  76این ماده قانونی منحصراً در خصوص مشمولین ماده 

 قانون جاری نیست. 76های ماده پذیر بوده و در مورد تبصرهتغییرات بعدی آن امکان

محترم  یئتهشنهاد قانون با پی 78شایان ذکر است که به لحاظ وجود ابهاماتی در رابطه با اجرای ماده  

ارات کارفرما مبنی بر حدود اختی 3/6/77مورخ  11036/5000مدیره و موافقت شورایعالی دستور اداری 

ه ی فوق بادار جهت بازنشستگی بیمه شدگان صادر گردیده که سازمان بنادر و کشتیرانی بر علیه دستور

ن ر قانوفوق را مغای عمومی دیوان دستور اداری هیئتی أدیوان عدالت اداری شکایت کرد لیکن ر

( و 76ماده  1قانون به تبصره  78اده )تسری م 10607های ندانست. که در این راستا اساس برقراری

غیرفعال  3/6/77( با صدور این دستور اداری از 76ماده  2قانون به تبصره  78)تسری ماده  10608

 گردیدند.

 به علقمت آنها سهام اکثریت قانون بموج به که دولتی هایشرکت مستخدمین مورد در :۷9ماده

 :شد خواهد رفتار زیر ترتیب بشود به یا شده بخش خصوصی

 هایشرکت مستخدمین و دولتی هایشرکت استخدامی مقررات 33 ماده مشمول مستخدمین -1

 وظیفه و بازنشستگی مقررات تابع اندبوده خاص و وظیفه بازنشستگی مقررات مشمول که دولتی

 د.بو واهندخ خود مورد عمل

 این تمقررا مشمول هستند اجتماعی های بیمه قانون مشمول که دولتی هایشرکت مستخدمین -2

 د.ش قانون خواهند

 و پیری از ناشی برابر اثرات در کارمندان حمایت قانون مقررات تابع مستخدمین سایر -3

  .شد خواهند و فوت ازکارافتادگی

کسور  پرداخت میزان و 3 و 1 بندهای در کورمذ مستخدمین دولتی خدمت سوابق احتساب نحوه -4

ه وظیف و بازنشستگی حقوق تعیین ترتیب همچنین کارفرما و و مستخدم توسط بازنشستگی

موزش آدرمان و  بهداشت، وزارت توسط که بود خواهد اینامهآئین موجب به مستخدمی آنان

اجتماعی  نتأمی عالی ورایش به تصویب کشور استخدامی و امور اداری سازمان همکاری با پزشکی

 رسد.می

 ۲5۱6/96/۱۰۰۰به شماره  :۷/۴/۱۳96اجتماعی مورخ  تأمینهای مستمری ۲/5۸بخشنامه شماره 

 ۷/۴/۱۳96مورخ 

مهوری جهنگی با عنایت به اتمام مهلت اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فر

ده و مفاد بخشنامه ها ملغی االثر اعالم شمستمری 1/58اره بخشنامه شم 1/1/96اسالمی ایران، از تاریخ 

 ینتأمی مشمول قانون های اجرایها در خصوص بازنشستگی کارکنان دستگاهمستمری 58شماره 

نفیذ مجلس شورای اسالمی ت 8/7/86قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  103اجتماعی وفق ماده 

 گردد.می
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-دستگاه کارکنان بازنشستگی موضوع با اجتماعی تأمینسازمان  هامستمری 5۸دستورالعمل شماره 

 کشوری خدمات مدیریت قانون ۱۰۳ ماده استناد به اجرائی های

 مشمولین قانون -الف

له های اجرایی از جماجتماعی دستگاه تأمینکلیه مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون 

ستلزم ر آنها مهایی که شمول قانون بلیه دستگاههای دولتی و کها، مؤسسات دولتی، شرکتوزارتخانه

 باشند.ذکر نام و یا تصریح نام است مشمول این قانون می

 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها، مؤسسات و تشکیالت و 117تبصره: طبق مفاد ماده 

مومی عهای ادشوند، وزارت اطالعات، نههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میسازمان

و قضات،  علمی هیئت( همان قانون تطبیق دارند، اعضاء 3غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده )

ان های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلح نظام، مجلس خبرگهیئت

د از دارنل های اجرایی اشتغارهبری و همچنین کارمندانی که مشمول قانون کار بوده و در دستگاه

 باشند.شمول این قانون مستثنی می

 شرایط الزم -ب

توانند با معرفی های اجرایی میالذکر، دستگاه( قانون فوق103ماده ) (ب)و  (الف)به استناد بندهای 

ن خود ارکنامستخدمین مشمول قانون و پس از اعالم احراز یکی از شرایط ذیل از سوی شعب سازمان ک

 را بازنشسته کنند:

دون بسال سابقه خدمت قابل قبول دارای مشاغل غیرتخصصی و  30ردان و زنان با داشتن حداقل م -1

 شرط سنی

ت سال خدمت قابل قبول، دارای مشاغل تخصصی با تحصیال 35ن با داشتن حداقل مردان و زنا -2

 دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر و بدون شرط سنی

ارای سال سابقه خدمت قابل قبول، د 30کتبی، داشتن حداقل  با ارائه درخواست مردان و زنان -3

 مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر و بدون شرط سنی

 سال سن 60سال سابقه خدمت قابل قبول و  25ردان دارای حداقل م -4

رط شقبول و بدون سال سابقه خدمت قابل  25نان با ارائه درخواست کتبی و دارا بودن حداقل ز -5

 سنی

 نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی -ج

اجتماعی و تبصره  تأمین( قانون 77محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین این قانون با استناد به ماده )

بوده لیکن در  30/30( قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای 104لحاظ مفاد ماده ) ذیل آن و نیز با

 35سال سابقه خدمت دارند تا سقف  30تگی به بیمه شدگانی که بیش از بازنشس هنگام تعیین حقوق
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( رقم تعیین شده حقوق 5/2مازاد بر سی سال، دو نیم درصد ) سال به ازای هر سال بیمه پردازی

 بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 نکات: -د

شرایط  که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احرازابقه قابل قبول عبارت است از سنواتی س -1

 بازنشستگی جزو سنوات خدمت مالك محاسبه قرار گیرد.

 را ندارد.( قانون مورد اشاره قابلیت اج127ها به استناد ماده )مستمری 7ره مفاد بخشنامه شما -2

 به الزم راهنمایی ستیبای می کارفرمایان، سوی از اشتباه گونه هر بروز از جلوگیری منظور به-3

 با سازمان شعب انشایی، حکم صدور از قبل و ارائه مشمول، مؤسسات و ها شرکت ها، دستگاه مسئولین

 ارگزینیک حقوقی حکم آخرین به منضم خود کارکنان نمودن بازنشسته جهت کارفرما تقاضای دریافت

 اجرایی دستگاه به ار نتیجه و داده رارق بررسی مورد را شدگان بیمه بر قانون شمول و شرایط احراز آنان،

 .نماید اعالم کار ترك جهت شده بیمه و خدمت محل

  :۳۰/5/۱۳96مورخ  565۸/96/۱۰۰۰به شماره  اجتماعی تأمینهای مستمری ۲/۴6بخشنامه شماره 

نی بر محترم وزیران، مب هیئت17/8/95هـ مورخ  51231ت /101414به پیوست تصویب نامه شماره 

  (5د )اجرای بن

 عادی و علولیننامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و مآیین

ر د30/5/1368مورخ  652ت /45664سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره  شاغلین مشاغل

ه رمانی بدها و سایر مراکز بهداشتی و کارکنان شاغل در بیمارستان خصوص تعیین برخی از مشاغل

ن فاد ایواحدهای اجرایی را به رعایت دقیق م عنوان مشاغل سخت و زیان آور ارسال و نظر کلیه

 .نمایدبخشنامه جلب می

 مشمولین و شرایط الزم -الف

ها، رکتها، شها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی کلیه وزارتخانهکارکنان شاغل در بیمارستان -2

ها مستلزم هایی که شمول قانون بر آنو شرکت مؤسساتها، انکها، بشهرداری دولتی، مؤسسات

مت و سال تمام سابقه خد 20حداقل  دولتی که دارای ذکر نام است و نهادهای عمومی غیر

  ،صدراالشاره نامهآیین (5بند ) (1ایام مذکور را طبق تبصره ) دو سوم پرداخت حق بیمه بوده و

ن شرط بدو تواننداین بخشنامه باشند می (2ل بند )متصدی هر یک از مشاغل مذکور در جدو

 ازنشستگیبت با سنی تقاضای بازنشستگی خود را به باالترین مقام دستگاه ارائه و در صورت موافق

اشتغال  ائیدیهتبایست درخواست مربوطه همراه با کلیه احکام پرسنلی از بدو استخدام، آنان، می

 رابر بابپرسنلی متقاضی پس از ممهور نمودن به مهر  سازمانی و خالصه پرونده هایدر پست

 .رددگ به آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه ارسال اصل، به منظور بررسی احراز شرایط
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 :دباشیدرجه بندی مشاغل سخت و زیان آور و میزان سنوات ارفاقی هریک مطابق جدول زیر م -3

 

مشاغل درجه 

 یک

یک ماه سنوات )

خدمت ارفاقی 

 (اء هر سالبه از

متصدیان پست های سازمانی کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد اتاق عمل مستقردر 

 .ها و مراکز بهداشتی و درمانیواحدهای عملیاتی بیمارستان

 هوشبری مستقر در ارشد های سازمانی کاردان، کارشناس و کارشناسمتصدیان پست

 .و درمانیها و مراکز بهداشتی عملیاتی بیمارستان واحدهای

ها، هزایشگا ها وهای سازمانی ماما مستقر در واحدهای عملیاتی، بیمارستانمتصدیان پست

 .مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و تسهیالت زایمانی

 مستقر در هایهای سازمانی رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه در آزمایشگاهمتصدیان پست

ی هاآزمایشگاه های تشخیص پزشکی،ها و مراکز آزمایشگاهواحدهای عملیاتی بیمارستان

سازمان انتقال خون  مرجع انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین

ین های علوم پزشکی و همچندانشگاه های مرجع حوزه وزارت بهداشت وایران، آزمایشگاه

، کارشناس مسئول و رشدا کارشناس و کارشناس سازمانی کاردان، هایمتصدیان پست

ل های کنتردر آزمایشگاه مستقر در واحدهای عملیاتی هارئیس و مسئول فنی آزمایشگاه

موزش کیفیت سازمان انتقال خون ایران، سازمان غذا و دارو وابسته به بهداشت درمان و آ

 پزشکی

ی عملیات های پزشکی مستقر در واحدهایهای سازمانی مسئول فوریتمتصدیان پست

 (۱۱5های پزشکی )اورژانس ها و مراکز فوریتاورژانس بیمارستان

مشاغل درجه 

 دو

دو ماه سنوات )

خدمت ارفاقی 

 (به ازاء هر سال

ارشد  های سازمانی کاردان، کارشناس، کارشناس مسئول، کارشناسمتصدیان پست

راکز لیاتی معم های مستقر در واحدهایگزار )لوله شور( در آزمایشگاهآزمایشگاه و خدمت

یه و درمانی خیر پزشکی، مراکز بهداشتیها، مراکز روانبهداشتی و درمانی، بیمارستان

ین تشخیص پزشکی و روت های مرجع انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاهدولتی، آزمایشگاه

-گاهحوزه وزارت بهداشت و یا آزمایش سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه مرجع سالمت

 .یبطهای تشخیص آزمایشگاه های علوم پزشکی و مراکزدانشگاه های مرجع

 30اید از سال بوده و مجموع سنوات اصلی و ارفاقی نب 5حداکثر سنوات ارفاقی قابل احتساب  -4

 .سال تجاوز نماید

م کشوری، قانون استخدا 39العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند )خ( ماده پرداخت فوق :توجه

 .مشاغل سخت و زیان و آور نخواهد بودتشخیص  مالك

ست ای ممنوع بوده و الزم اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این بخشنامه پس از بازنشستگ    -5

 .توسط متقاضی تکمیل و اخذ گردد تعهد نامه پیوست

 نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی -ب

نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ آیین نامه اجرایی قانون  5بند  4طبق تبصره 

 5و همچنین ماده  1/9/1367و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب  تحمیلی
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های ناشی وزیران، نحوه محاسبه هزینه هیئت 10/2/1385اصالح قانون مذکور مصوب  نامه قانونآیین

  :است از اجرای قانون به شرح زیر

 :بیمه تا زمان احراز شرایط قانونیحق 

 ی سن یادت کسرمهای مربوط به حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برابر است با هزینه

ه )وفق یمه شداحراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشد ضرب در متوسط دستمزد ب سابقه تا زمان

 .درصد نرخ حق بیمه 30 اجتماعی( ضرب در تأمینقانون  77تبصره ماده 

 :مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی

ت ت با مدابر اسهای مربوط به مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی برهزینه

غ موع مبلتر باشد ضرب در مجسابقه تا زمان احراز شرایط قانونی هر کدام که بزرگ کسری سن یا

 .های جنبیبرقراری به عالوه مبالغ مربوط به کمک بل پرداخت در تاریخمستمری قا

 فرآیند انجام کار -ج

یه جاری، این بخشنامه مطابق رو (1واحدهای اجرایی مکلفند پس از دریافت مدارك موضوع بند )- 

گفت یشنونی پحق بیمه متقاضیان را بررسی و پس از حصول اطمینان از احراز شرایط قا سوابق پرداخت

اسبه به مح ارسالی توسط بیمارستان و سایر مراکز بهداشتی و درمانی، نسبت وفق مدارك و مستندات

صول ورا جهت  تفکیک سهم متقاضی و مراکز مذکور اقدام و مراتب های ناشی از اجرای قانون بههزینه

 .به دستگاه مربوطه اعالم نمایند

د یمه، واحسیستم مکانیزه توسط واحد درآمد حق بهای ایجاد شده در هزینه پس از تعیین تکلیف -

ی جهت ویه جارصدور نامه اعالم ترك کار بیمه شده و انجام سایر اقدامات وفق ر ها نسبت بهمستمری

 .نمایدمی صدور حکم بازنشستگی اقدام

ری و مستم های مربوطه شامل حق بیمهالتفاوت هزینهپس از صدور حکم مستمری بازنشستگی، مابه- 

 کانیزهتاریخ برقراری تا زمان بازنشستگی قانونی به صورت هوشمند توسط سیستم م پرداختی از

 .پیگیری مطالبات واحد درآمد حق بیمه منظور خواهد شد ها محاسبه و در سیستممستمری

ز سوی اقبًا اها و وجوه دریافت شده ناشی از اجرای این بخشنامه، متعنحوه نگهداری حساب هزینه -

 .مالی اعالم خواهد شد نت اداری ومعاو

 ان ارشدارشناسکای و اداری مالی، رؤسا و مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین بیمه

احدهای ربط در وها و مسئولین ذیمالی ادارات کل استان ها، درآمد حق بیمه و امورمستمری امور فنی

 .خواهند بود تأمینینی مدیریت و خدمات ماش ای و شرکت مشاوربیمه

، 76ه )ماد یاجتماع تأمینهای شاغل در دانشگاه همچنان بر اساس مقررات مربوط به نکته: قراردادی

 شوند.( بازنشسته می 78و  77
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 بازنشستگی، ،بیماری فوت، از ناشی هایمستمری یا حقوق دریافت لحاظ از کارگر :قانون کار ۲۳ ماده

 قانون تابع نهاآ به مربوط شرایط و مقررات حمایتی و یا جزئی و کلی دگیکارافتا از تعلیق، بیکاری،

 .بود خواهد اجتماعی تأمین

 : بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوریومدگفتار 

 هیئتاعم از  انواع بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوریبنداول: 

 :علمی هیئتعلمی و غیر

 بازنشستگی توافقیالف( 

 ( اختیار کارفرما۲-( اختیار مستخدم   ب۱-بازنشستگی اختیاری: بب( 

 بازنشستگی قهریج( 

 بازنشستگی اجبارید( 

 

 

 

 

دن نشسته ش، شرط اصلی بازبازنشستگی و موافقت دستگاه متبوعتقاضای مستخدم برای  ،در این حالت

 است.

و  ۱۳/۱۲/۱۳6۸ه مصوب قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیف ۲ماده  ۱بند الف و ب تبصره 

 :علمی( هیئت) اصالحات آن

 زیر و موافقت شرایط توانند با دارا بودنمی قانون این مشمول و یا ثابت رسمی مستخدمین -1تبصره

 :شوند خود بازنشسته متبوع دولتی دستگاه

 خدمت سابقه سالو پنج و بیست سن الس 50مرد با  مستخدمین -الف

 سوم مورخ شنبهروز سه علنی لسهجماده واحده موضوع ) خدمت سابقه سال 20با  زن تخدمینمس -ب

تأیید  به11/10/1370در تاریخ که تصویب اسالمی شورای تاد مجلسیکهزار و سیصد و هف ماه دی

 ف گردید.(سال حذ 45سن  .است رسیده نگهبان شورای

 :(مدیریت خدمات کشوری )مشاغل تخصصیقانون  ۱۰۳ماده  (الف)بند 

 :ایدتواند کارمند خود را بازنشسته نمدستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می :103ماده

ی ارشد و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناس و و سی .....حداقل  -الف

 .سال 30باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از 

 الف( بازنشستگی توافقی
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ارند برخورد االترایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی ب -تبصره

کم ول حمشم نیز با داشتن مدرك کارشناسی یا مدرك کارشناسی معادل )که ارزش استخدامی دارد(،

 توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.می  باشند واین ماده می

 :(سال ۲5قانون مدیریت خدمات کشوری )مستخدمین زن با  ۱۰۳اده م ۱تبصره 

 ول سخت برای متصدیان مشاغ (ب)سابقه مذکور در بند )الف( و همچنین شرط سنی مزبور در بند  

 .گرددباشد و شرط سنی برای زنان منظور نمیآور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر میزیان

 :5/6/۱۳۸6موعد کارکنان مصوب قانون بازنشستگی پیش از 

نان شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکبه دولت اجازه داده می :ماده واحده

ه خدمت ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقوزارتخانه رسمی، پیمانی و قراردادی

رکنان نی در صورت تقاضای کاسبدون شرط  سال سنوات ارفاقیقابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج

سال سی راساسو موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان ب

 بوده و ست سالشد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بی پرداخت خواهد

س براسا بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد

 شد. سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد

سال  انون درهای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجراء این قدستگاه -1تبصره

تی در ای آهبرای سال را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز 1386

 خواهد شد. تأمینبینی و قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش

 گی و یاهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستـ سهم صندوق2تبصره

و به  مینتأ( 1) حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره

 شد. ی مذکور پرداخت خواهدهاصندوق

ز منابع اتوانند صرفاً با استفاده های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی میـ شرکت3تبصره

 مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.

ات ین و مقررای سایر قوانحقوق و مزای شوند ازـ کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می4تبصره

 بود. مند خواهنداست بهرهکه برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده

ن هاد سازمانامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنـ آئین5تبصره

 واهدوزیران خ هیئتو به تصویب  ی تهیهاجتماع تأمینریزی کشور و وزارت رفاه و مدیریت و برنامه

 رسید.

ماه هریورقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم ش

یید به تأ 12/6/1386یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .شورای نگهبان رسید
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ک ۳۸۴۳۴ت /۲۱۳۱9۱شماره  یش از موعد کارکنان دولتنامه اجرایی قانون بازنشستگی پآیین

۲۷/۱۲/۱۳۸6 

بنا  1386 /23/10وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 

 نتأمی وبه پیشنهاد مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه 

ولت ـ مصوب د( ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان 5اجتماعی و به استناد تبصره )

نامه اجرایی قانون آیین 10/10/1386هـ مورخ 373ت/164082نامه شماره ـ و با رعایت تصویب 1386

 یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 د:روننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین :1ماده

 ـ1386الف ـ قانون: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ مصوب 

رایط راز شب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتی است که طبق قوانین و مقررات مربوط از لحاظ اح

 گیرد.بازنشستگی جزو سنوات خدمت مالك محاسبه قرار می

 پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

حداقل  ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودنرکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانهکا:2ماده

توانند در مهلت ( سال سابقه خدمت قابل قبول )بدون رعایت شرط سنی( می25بیست و پنج )

 ت دستگاهبینی شده در قانون با ارایه در خواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقپیش

 سال بازنشسته شوند.سنوات ارفاقی تا سقف سی ( سال5وع با استفاده از حداکثر پنج )متب

شتن باشـنـد، به شرط داـ بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در این مـاده می1تبصره

گاه توانند با ارایه درخواست کتبی و موافقت دست( سال سنوات خدمت قابل قبول می20حداقل بیست )

 ( سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.5بوع با استفاده از حداکثر پنج )مت

ه نامه را احراز و ب( این آیین2ـ افرادی که در طول مدت اجرای قانون شرایط موضوع ماده )2تبصره

با  5/6/1389نامه تا پایان ( این آیین3صورت مکتوب در خواست خود را ارایه نمایند و مطابق ماده )

 نامه خواهند بود.ازنشستگی آنها موافقت شود، مشمول این آییندرخواست ب

وی های جامع نیرمنظور بررسی درخواستی بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با برنامهه ب :3ماده

 ارگروهیتواند کیس دستگاه یا باالترین مقام مسئول دستگاه اجرایی میهای دولتی، رئانسانی دستگاه

 هد.ربط دستگاه متبوع تشکیل ددهای ذیمرکب از مدیران واح

رار قسیدگی رهای مشموالن قانون پس از اعالم نظر مدیر بالفصل متقاضی در کارگروه مورد درخواست

 گیرد.می

جرا قابل ا ستگاهدتبصره ـ تصمیمات کارگروه در صورت وجود اعتبار الزم و پس از تأیید باالترین مقام 

 خواهد بود. 
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ایان اداش پان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پپاداش پای :4ماده

 ـ و اصالحات بعدی آن و با1375های ضروری به کارکنان دولت ـ مصوب خدمت و بخشی از هزینه

 شود.احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می

نامه شماره نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویبمطابق آیینـ در مورد مستخدمان پیمانی 1تبصره

احکام  و اصالحات بعدی آن و در مورد مشموالن قانون کار مطابق 15/6/1368مورخ  664ت/52282

 شد. مندرج در قانون کار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد

دمت به میزان ( سال سابقه خ25ج )ـ پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با کمتر از بیست و پن2تبصره

 شد. سنوات خدمت قابل قبول )بدون احتساب سنوات ارفاقی( محاسبه و پرداخت خواهد

اعتبار الزم برای پرداخت کسور  1386ها و مؤسسات دولتی مکلفند در سال وزارتخانه: 5ماده

یای مزا رین حقوق وبازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخ

ت التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوامشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یکجا و نیز مابه

به وزارت اعالم  و( ماده واحده قانون محاسبه 1ارفاقی آنان را )همان سال( به ترتیب مقرر در تبصره )

ساب حها کسر و به ستگاهکند. وزارت موظف است اعتبار اعالم شده را از سر جمع اعتبارات د

 ربط واریز نماید.های بازنشستگی ذیصندوق

داخت کسور ( سال پس از مهلت اجرای قانون، اعتبار الزم برای پر5تا پنج ) 1387از سال : 6ماده

ایای و مز بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس  آخرین حقوق

ها وزارتخانه ( محاسبه و در ردیف بودجه1/1طور یکجا و با اعمال ضریب )هی بمشمول کسور بازنشستگ

رکنانی التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از کاو مؤسسات دولتی، همچنین مابه

 بینی خواهد شد.ای ذیل بودجه وزارت پیشاند در ردیف جداگانهکه تا سال قبل بازنشسته شده

های های بازنشستگی را ساالنه به حساب صندوقاست سهم هر یک از صندوق وزارت موظف

 ربط واریز نماید.بازنشستگی ذی

رفرما ها و مؤسسات دولتی مکلفند کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کاتبصرهـ وزارتخانه

 های بازنشستگی پرداخت نمایند.طور یکجا به صندوقهبابت سنوات ارفاقی را ب

ه در کمتیازاتی شوند پی از بازنشستگی از اکارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می :7ماده

 مند خواهند شد.شود بهرهسایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می

را  رکنان واجد شرایطتوانند کاهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی میشرکت :8ماده

 نامه بازنشسته کنند.صرفاً از محل منابع مالی خود و براساس مفاد این آیین

 یر هستند: نامه، اشخاص زمنظور از کارکنان قراردادی در آیین :9ماده

 های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.ـ مستخدمان موقت شرکتالف
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رای ها و مؤسسات دولتی داکارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانهـ آن دسته از مستخدمان متناظر ب

 اند.مقررات خاص که به موجب قرارداد به استخدام درآمده

 به صورت خریـد خدمـت با 22/3/1362مورخ  17598نامه شماره ـ کارکنانی که براساس تصویبج

 تغال دارند.های مشمول این قانون اشرعایت قوانین و مقررات مـربوط در دسـتگاه

-اهمت دستگدر خد ـ آن دسته از کارکنان مشمول قانون که براساس مجوزهای قانونی با انعقاد قراردادد

طبق  اند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه )اعم از سهم مستخدم و کارفرما( آنهاهای یادشده بوده

 بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است. هایمقررات به صندوق

ر حکم دقانون  های مزبور برای استفاده از تسهیالتارکنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاهـ کتبصره

  مستخدم رسمی هستند.

تخدامی های مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قید مشخصات اسدستگاه :10ماده

ت و دیریتوسعه م هر یک از آنان، میزان سنوات ارفاقی و پاداش پایان خدمت پرداختی به معاونت

 نند.کاجتماعی در فواصل شش ماهه ارسال  تأمینسرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و 

ان ئت وزیراجتماعی موظف است هر سال گزارش اجرای قانون را به هی تأمینوزارت رفاه و  :11ماده

 ارایه نماید.

ت مربوط مالك انبازان مقرراآور و جدر خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان :12ماده

  عمل خواهد بود.

 است.به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده  26/12/1386نامه در تاریخ این تصویب

 

  :۱۳9۰ضوابط اجرایی بودجه سال  ۲۰بند 

ده ضوع ماوزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مو هیئتاختیارات 

ده ( ما5ه )نامه اجرایی موضوع تبصرن بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصالح آیینواحده قانو

وادی به قانون م( قانون الحاق 41شده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده ) واحده یاد

شود. می تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض

یش از تگی پموافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ موضوع قانون تمدید قانون بازنشس

های زینهایر هموعد کارکنان دولت ـ منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در س

بصره توضوع موی وی شده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از س دستگاه و تأیید مراتب یاد

وز از مالی مربوطه و پس از اخذ مج ( قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیر53( ماده )1)

 باشد.شده می کمیسیون یاد
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  :۱۳9۱قانون بودجه سال  9۴ ماده

وع جاز موضقام مبازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه یا م

ت ( قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پس53( و )52)مواد 

ها و ستگاهدسازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع 

 واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

  :۱۳9۲قانون بودجه سال  ۱۲۱ماده 

ن قانو یه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وبازنشستگی پیش از موعد کل

( قانون 53)( و 52) تمدید آن با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد

ابع حل منمحکم از محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این 

 اموال دولتی قابل پرداخت است. ها و واگذاریدستگاه

  :۱۳9۳قانون بودجه سال  ۱9تبصره 

 تان دولبازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکن (:د)بند 

ئی اجرا قاممهای اجرائی دولتی با موافقت باالترین  و قانون تمدید آن در دستگاه 5/6/1386مصوب 

ات ارفاقی سنو ( قانون محاسبات عمومی کشور و بدون53( و )52) موضوع مواددستگاه یا مقام مجاز 

یروها نجویی ناشی از کاهش صرفه ها یاای دستگاهمجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه

و  تأمینرسد، قابل ر میراهبردی رئیس جمهو ریزی و نظارتکه میزان آن به تأیید معاونت برنامه

 .ستپرداخت ا

  :۱۳9۴ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۸تبصره 

 تان دولبازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکن (:ج)بند 

ئی اجرا قاممهای اجرائی دولتی با موافقت باالترین و قانون تمدید آن در دستگاه 5/6/1386مصوب 

ات ارفاقی سنو ( قانون محاسبات عمومی کشور و بدون53و ) (52) دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد

نج درصد پقف حداکثر ها تا سای مصوب دستگاههزینه اجرای این حکم از محل اعتباراتمجاز است. 

زی کشور رینامهبه تأیید سازمان مدیریت و برجویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن ( یا صرفه5%)

 .اخت استو پرد تأمینرسد، قابل می

بلیت اجرایی در به بعد قا 1395بر اساس قوانین و مقررات استفاده از مزایای بازنشستگی فوق از سال 

 را ندارد. مؤسسه

لین قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغ

 و اصالحات آن: مجلس شورای اسالمی ۱/9/۱۳6۷مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

قانون نحوه بازنشستگی ها ها، بانکها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، شرکتکلیه وزارتخانه :ماده واحده 

آور جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت و زیان



 خروج از خدمت و بازنشستگی، المتنظام اداری در حوزه س                                                                      144

 

هایی که شمول قانون بر انها و سازممؤسسات و شرکت مجلس شورای اسالمی( 1/9/1367)مصوب 

اعم از جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ توانند مستخدمین معلول )نام است می آنها مستلزم ذکر

خاص کار و معلولین عادی( رسمی یا ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط تحمیلی، معلولین حوادث

ن مشمول قانون کار( به شرط داشتن حداقل بیست جز کارگراهبثابت یا دارای عناوین مشابه خود را )

یب شورای امور اداری و استخدامی کشور سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصوسال تمام 

حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیالً بر

اخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرد

 .بازنشسته نمایند

 ین حقوقن آخرخدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنا

 .گیردبازنشستگی مبنای محاسبه قرار می قبل از

قص عضو یا ن %40تا  %20ت بین در مورد جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی در درجا .1

آستانه  تا %40حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین ها برای انجام کار اعضاء یا کاهش توانایی

خدمت از کارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات

ان غاز تا زمباالترین میزان معلولیت از آدرجه معلولیت  شود. مالك ارفاق از نظرمستخدمین افزوده می

 .بازنشستگی است

ار در کهای ناشی ازشرایط خاص دث ناشی از کار و یا بیماریهای مربوط به حوادر مورد معلولیت .2

کثر رای انجام کار حداقل دو و حداها بو یا کاهش توانایینقص عضو یا اعضاء  %40تا  %20درجات بین 

تناوب ل بهتا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سا %40 پنج سال و درجات بین

 .شوددرجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می

 %40ا ت %20بین  اند در درجاتدر مورد معلولین عادی که به دالیل غیر ناشی از کار معلول شده .3

 تا %40 رجات بیندحداکثر سه و در  کار حداقل دو و انجام ها براینقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی

خدمت  آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق

 .شودمستخدم اضافه می

ی علولیت جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی به عهده کمیسیون پزشکمتشخیص درجه  -1تبصره

ر م کار دای انجادرجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی بر نوع معلولیت و بنیاد شهید و تشخیص

اد نفر از افرمورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه 

اهد کی خومتخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور بر اساس موارد فوق یین مدت سنوات ارفاقیبود و تع

 .باشدمی
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انین قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قو 79ه به استناد ماده مستخدمینی ک -2تبصره

مت آنان بدون شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمیهای مذکور در این الیحه از کارافتاده دستگاه

این قبیل مت پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خد

 .افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد

ای هآور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیل سخت و زیانشاغلین مشاغ -3تبصره

حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی توانند با داشتنگردد، میجسمی و روحی می

 .خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند

استخدامی با  ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و 3نامه اجرایی ماده فوق ظرف یینآ -4تبصره 

 .دوزیران خواهدرسی هیئتتصویب تهیه و بههمکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی 

 معلولین عادی و جنگ تحمیلی و وبازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی  نامه اجرایی قانون نحوهآیین

 ۳۰/5/6۸مورخ  65۲ت /۴566۴نامه شماره موضوع تصویب آورو زیان سخت مشاغل شاغلین

ازمان امور س 13/4/1368د مورخ /1601شماره  بنا به پیشنهاد 28/5/68 وزیران در جلسه مورخ هیئت 

اسالمی  البجانبازان انق بنیاد 28/4/68مورخ  5901/010 استخدامی کشوری و نظرات شماره اداری و

نحوه بازنشستگی  قانون نامه اجراییآیین سازمان بهزیستی کشور 8/8/1368مورخ  3124/868و شماره 

آور مصوب شاغلین مشاغل سخت و زیان معلولین عادی و وجانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 

 :نمودند تصویبزیر را به شرح 1/9/67

ها و شرکت و مؤسسات ها وها، بانکها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و شرکتکلیه وزارتخانه .1

بی درخواست کت تصور توانند دراست می هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامسازمان

ایط از شر بیماران ناشی کار و لی و معلولین حوادث ناشی ازیجانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحم

خدمت قابل قبول از لحاظ  سابقه شتن بیست سال تمامکار و معلولین عادی به شرط داخاص

ه بر ستخدامی کشواشورای امور اداری و  تصویب و نامهبازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آیین

 .نمانید بازنشسته استثنای مشمولین قانون کار

 حداکثر ظرف صورت کامل بودن مدارك ورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است درش -تبصره

تگی و با بازنشس مبنی بر موافقت یا مخالفت خود را مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارك نظریه

 .نماید همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعالم

ی کور مبلغمذ یهادستگاه حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان نمالك محاسبه آخری .2

 .بازنشستگی قرارخواهد گرفت محاسبه حقوق است که در مقررات استخدامی آنان مبنای

جانبازان و  تحمیلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد درجه معلولیت جانبازان انقالب اسالمی و جنگ .3

عادی توسط کمیسیون  شرایط خاص کار و معلولین بیماران ناشی از لولین حوادث ناشی از کار ومع

 و آموزش پزشکی تشکیل نفر افراد متخصص با معرفی وزارت بهداشت، درمان پزشکی مرکب از سه
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 معلولین در سازمان بهزیستی تعیین خواهد گردید. دبیرخانه کمیسیون پزشکی مربوط به گردد،می

 .اهد بودخو

ا مقررات ی استخدام کشوری قانون 79به سنوات خدمت هر یک از مستخدمینی که به استناد ماده  .4

سال  دستگاه مربوط سه شوند رأساً توسطمی ازکارافتاده مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاه ها 

 .گردداضافه می

دت م ال باشدس ب سه سال کمتر از پانزدهگونه افراد با احتسادر صورتی که سنوات خدمت این -تبصره

 .خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد

ز انامساعد  رایط محیطیشمربوط به پست سازمانی که عمدتًا در  آور و درجاتمشاغل سخت و زیان .5

 عماق،ازا، کار در عفونت رادیواکتیو و پرتوهای مضره، محیط شیمیایی، کار با مواد قبل وجود گازهای

بروز  موجب وظایف مربوط به شغل انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام شود و

ون و ی مشمول این قانهاهر یک ازدستگاه نا به پیشنهادهای جسمی و روحی شدید گردد، بناراحتی

 .وزیران خواهد رسید هیئت تصویب به تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور

تمام بوده و  سال خدمت 20حداقل دارای  که آور در صورتیتصدیان مشاغل سخت و زیانم  -1تبصره

توانند نموده باشند می اده خدمتمآور موضوع این زیان و خدمت خود را در مشاغل سخت دو سوم

 .نمایند تقاضای بازنشستگی

در  وظایف و به انجامتوجه  دت سنوات ارفاقی به هر یک از متصدیان موضوع این ماده بام -2تبصره

 .گرددمی شرح زیر تعیین ننماید به سال تجاوز 5که از درجات مختلف مشروط به این

 .انجام وظایف در مشاغل درجه یک به ازاء هر یکسال خدمت یکماه -الف

 .انجام وظائف در مشاغل درجه دو به ازاء هر یک سال خدمت دوماه -ب

 .ه ازاء هر یک سال خدمت سه ماهانجام وظائف در مشاغل درجه سه ب -پ

ری کشو استخدام قانون 39ماده  (خ)حیط کار موضوع بند العاده سختی شرایط مپرداخت فوق -3تبصره

 .نخواهد بود آورخیص مشاغل سخت و زیانمالك ت

ارفاقی  حسب مدت سنوات سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر کسور بازنشستگی -4تبصره

ط تگی مربوبازنشس مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق رعایت سایر قوانین و دم باتوسط مستخ

  .خواهد شد واریز

بازنشستگی اضافه  ورکس نامه بدون پرداختاین آیین 4رفاقی موضوع ماده سنوات خدمت ا -5تبصره

 .گرددمی

 می کشور وو استخدا ان امور ادارینامه بنا به پیشنهاد سازمآیین هر گونه تغییر در مفاد این -6تبصره

 .وزیران خواهد بود هیئتتصویب 
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ر پرستا" دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور

 "و بهیار

سالمی و جنگ نامه قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اآئین 5ماده  2در اجرای تبصره  -الف

المی مجلس شورای اس 1/9/67آور مصوب علولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانم تحمیلی و

شرایط  ه دارایکقانون فوق جهت بازنشستگی و سنوات ارفاقی استفاده نمایند  توانند ازمستخدمینی می

 ذیل باشند: 

 سال سابقه خدمت باشند. 20داقل دارای ح -1

 انبازان و .......... باشد.جستگی بازنشمستخدم براساس قانون نحوه  تقاضای کتبی -2

 اشد.های شغلی پرستار و بهیار بهت بازنشستگی شاغل در یکی از رشتهنگام درخواسهمستخدم ب -3

 غلی پرستار و بهیار باشد.های قابل محاسبه در طول دوران خدمت در رشته شکلیه پست -4

ده استفا الذکر جهت بازنشستگیوقحداقل سن بازنشستگی برای مردان که بخواهند از قانون ف -5

  باشد.سال می 50نمایند 

مجلس  1/9/67ضمناً مستخدمینی که به استناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ........ مصوب 

اشند چون آور خدمت نموده بمشاغل سخت و زیان چند در اند هرشورای اسالمی بازنشسته شده

ا ارفاق شد لذبازنشستگی آنها قانون نحوه بازنشستگی نمیمستند بازنشستگی آنها قانون نحوه با

 قانون درباره آنان موردی ندارد. 3قسمت اخیر تبصره 

 

 

کور بشرح ذیل نامه اجرایی قانون مذآئین 5ماده  2نحوه محاسبه سنوات ارفاقی مندرج در تبصره  -ب

 :است

دم ر آن از جمع کل خدمت مستخ، برگ خدمت و یا نظایصی بدون استفاده از حقوق، انفصالمرخ -1

 . شودکسر می

 قت بانوان کسر یک دوم آن در احتساب مدت سنوات ارفاقی قابل محاسبه است.خدمت نیمه و -2

خدمت، دوسوم از کل  نامه اجرائی قانون منظور از دوسومآئین 5توجه به مفاد تبصره یک بند  با -3

طی  حوه احتساب مدت سنوات ارفاقی قبالًخدمت مستخدم قابل محاسبه است. ضمناً در مورد ن

وزارت  دفتر اموراجتماعی و اقتصادی این سازمان به 2/2/70مورخ  6799/42دستورالعمل شماره 

 است.  ، درمان و آموزش پزشکی ابالغ گردیدهاشتبهد

 
ی دن عاقانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولی

 رآوو شاغلین مشاغل سخت و زیان
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 ون عادی علولیمن و جنگ تحمیلی و قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایرا :ماده واحده

   :شوده شرح زیر اصالح میب - 1/9/1367صوب م -آور شاغلین مشاغل سخت و زیان

 .شوده حذف میاز متن ماده واحد« به جز کارگران مشمول قانون کار»عبارت   -1

  :شود( به ماده واحده یاد شده اضافه می6( و )5های )های زیر به عنوان تبصرهتبصره  -2

( 2اده )م( 2اجتماعی با لحاظ تبصره ) تأمینانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و ج -5تبصره

این  مشمول 13/12/1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 

  .ندباشیقانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه سال با داشتن سی سال سابقه کار نم

ت تا ح این قانون اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخهای ناشی از اصالپرداخت هزینه -6تبصره

 عهده ی دولتی بههاهاحراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات در دستگا

ست اهده دولت عی مشمول قانون کار به های غیردولتی از جمله دستگاههادستگاهدستگاه مربوط و در 

بودجه  اله درای همه ساجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه تأمینکه با اعالم آن توسط سازمان 

  .د شدبینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهکل کشور پیش

ان ایثارگر ری بنیاد شهید و اموراجتماعی با همکا تأمیننامه اجرایی این قانون توسط سازمان آیین -3

  .رسدوزیران می هیئتتهیه و به تصویب 

 یکهزار ت ماهقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهش

ی نگهبان یید شورابه تأ 22/2/1383تصویب و در تاریخ ای اسالمی و سیصد و هشتاد و سه مجلس شور

  .رسیده است

 

 

ی گ تحمیلانقالب اسالمی ایران و جن نامه اجرایی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازانآیین

هـ مورخ ۳۳۷5۰ت /۲۲6۸6نامه شماره )تصویبآورعادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان و معلولین

6/۳/۸5) 

ها و شرکت و مؤسساتها، بانک ها،، شهرداریدولتی مؤسساتها، ها، شرکتکلیه وزارتخانه :1ماده

ت کتبی توانند در صورت درخواساست می شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام هایی کهسازمان

خاص  یطز شراامعلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی  تحمیلی، جانبازان انقالب اسالمی و جنگ

سال  20ن حداقل آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتسخت و زیان مشاغل کار، معلولین عادی، شاغلین

دراین  ط مندرجبیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرای خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق تمام سابقه

 .نمایند کشور بازنشسته نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامیآیین

ـ کلیه جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی ازکار، بیماران ناشی از شرایط خاص 1تبصره

مین اجتماعی بوده و در بخش أقانون کار و قانون ت آور که مشمولشاغلین مشاغل سخت و زیان کار و

 1373لتی ـ مصوب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دو مؤسسات مشمول غیر دولتی و یا
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باشند، مشمول مقررات غل میهای دارای مقررات استخدامی خاص شایا دستگاه ـ و اصالحات بعدی آن

 .نامه خواهند بوداین آیین

ین اکلیه مستخدمین دولت که مشمول  ـ شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص2تبصره

ه رك، نظریارك ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدامد گردند، مکلف است در صورت کامل بودنمی قانون

ی ت ارفاقدت سنوابا بازنشستگی افراد اعالم نماید همچنین تعیین م یا مخالفت خود را مبنی بر موافقت

 .باشدشورای مذکور می به عهده این قبیل از مشمولین

شهید  ه بنیادبه عهدو آزادگان شاغل در بخش غیر دولتی  ـ تعیین مدت سنوات ارفاقی جانبازان3تبصره

اغل یردولتی شنامه که در بخش غمشمولین این آیین تعیین مدت سنوات سایر ایثارگران و نیز و امور

عی اجتما مینأتنامه در سازمان ماه پس از ابالغ این تصویب کارگروهی که ظرف دو عهده باشند بهمی

  .شود، خواهد بودتشکیل می

یید بنیاد شهید أر و قانون تأمین اجتماعی پس از تمشمول قانون کا گرـ جانبازان و آزادگان کار4تبصره

 .نمایند توانند درخواست بازنشستگین و با رعایت قوانین و مقررات میایثارگرا و امور

تعیین حقوق بازنشستگی قابل  ـ در هر حالت خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در5تبصره

 .نخواهد بود محاسبه

نامه در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی و آزادگان مشمول این آیین کلیه جانبازان -6تبصره

 30، سال 10سال( و سنوات ارفاقی )حداکثر  20احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت )حداقل  با آنها

ت ورت با رعایصاز احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود در غیر این( سال تمام باشد

وظیفه قانون استخدام کشوری،  اجرایی قانون اصالح مقررات بازنشستگی و نامه( آیین4مفاد ماده )

 دارا بودن حداقل شرط سنی برای آنان18/7/1369مورخ  267ت/80524 نامه شمارهموضوع تصویب

  .سال( الزامی است45) ( سال و زنان حداقل50حداقل )مردان 

 بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین رای کلیه معلولین عادی،حداقل سن بازنشستگی ب -7تبصره

( قانون نحوه بازنشستگی 3آور مشمول تبصره )و زیان حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت

آور ـ و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان انقالب اسالمی ایران جانبازان

  .باشد( سال می45( سال و )50برای مردان و زنان ) ترتیب ـ به 1367مصوب 

محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث  مالك :2ماده

های دستگاه نامه اعم از شاغلین درو بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین از کار ناشی

رسمی، ثابت یا دارای عناوین  ( که دارای احکام استخدام1( بند )1ره )یا تبص (1مورد اشاره در بند )

که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی  آخرین حکم استخدامی باشند، مبلغ مندرج دره میمشاب

گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد  بازنشستگی قرار حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق
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باشند، مطابق قانون تأمین ( شاغل می1بند  1تبصره  ردولتی )مشمولینموصوف که در بخش غی

 .تغییرات بعدی عمل خواهد شد اجتماعی و

آزادگان اعم از شاغلین در بخش دولتی یا غیر  تشخیص و تعیین درجه معلولیت جانبازان و :3ماده

و تعیین نوع معلولیت و شهید و امور ایثارگران و نیز تشخیص  کمیسیون پزشکی بنیاد دولتی به عهده

ها برای انجام کار در مورد معلولین عادی و حوادث و یا کاهش توانایی ءدرجات نقص عضو و یا اعضا

 نامه که در بخش دولتی شاغلکار مشمول این آیین و بیماران ناشی از شرایط خاص ناشی از کار

بهداشت، درمان و  معرفی وزارتنفر پزشک با  هستند، به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از سه

  .آموزش پزشکی بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری خواهد بود

در سازمان  های شاغلین در بخش دولتیدبیرخانه اجرایی کمیسیون پزشکی معتمد مربوط به معلولیت

  .گرددکشور تشکیل می بهزیستی

ها برای کاهش توانایی و یا ءامعلولیت و درجات نقص عضو و یا اعض همچنین تشخیص و تعیین نوع

 نامه که در بخشناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین انجام کار، حوادث

خواهد  مین اجتماعیأهای پزشکی سازمان تهستند به عهده کمیسیون خصوصی یا غیر دولتی شاغل

 .بود

های غیر دولتی مکلف است هر ساله با ستگاهریزی کشور در خصوص دسازمان مدیریت و برنامه :4ماده

طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور منظور و به  مین اجتماعی اعتبار مورد نیاز راأسازمان ت اعالم

 .یادشده پرداخت نماید حساب سازمان

ن این شرایط واجدی مین اجتماعی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به احرازأسازمان ت :5ماده

 نسبت به خصوص دستگاه های دولتی های متعلقه، موظف است درمحاسبه و تعیین هزینه ه ونامآیین

ده را شتعیین  محل خدمت متقاضی بازنشستگی وجوه مربوطه اقدام نماید تا دستگاه اعالم میزان هزینه

 .نماید به حساب سازمان واریز

درصد نقص عضو/کاهش 

 توانائی
 افتادگیتا آستانه ازکار  %40 %40تا   20%

 جانبازان
 6 حداکثر و 3حداقل 

 سال

سال به تناسب   10 حداکثر و 6حداقل 

 درجه معلولیت

معلولین ناشی از حوادث 

 بیماری ناشی ازکار/

 5 حداکثر و 2حداقل 

 سال

سال به تناسب  8 حداکثر و 5حداقل 

 درجه معلولیت

 معلولین عادی
 3 حداکثر و 2 حداقل 

 سال

ال به تناسب س 6 حداکثر و 3حداقل 

 درجه معلولیت
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نامه ماده یک تصویب ۷عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره  هیئت 5رأی شماره 

 وزیران هیئت 6/۳/۱۳۸5هـ مورخ  ۳۳۷5۰ک/ت۲۲6۸6شماره 

 85/679کالسه پرونده:  5شماره دادنامه:  18/1/1387تاریخ: 

مورخ  هـ3350ت ك/22686  نامه شمارهتصویب ماده یک 7موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 

 .وزیران هیئت 6/3/1385

تبصره یک  (است، براساس قانون اصالح بند )ب مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته

اسالمی،  مجلس شورای 2/10/1370اصالح مقررات بازنشستگی وظیفه مصوب  قانون 2 ماده

بازنشسته شوند. از  توانندسابقه خدمت و بدون شرایط سنی می الس 20مستخدمان زن با دارا بودن 

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان  نامه اجرایی قانون اصالحماده یک آیین 7طرفی بر اساس تبصره 

آور مصوب شاغلین مشاغل سخت و زیان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و

سال تعیین شده لذا تقاضای  45مستخدمان زن  سنی برای وزیران، حداقل شرط هیئت 10/2/1385

الذکر را دارم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در فوق نامهماده یک تصویب 7ابطال تبصره 

مبادرت به ارسال تصویر نظریه  3/5/1386مورخ  70379/319الیحه شماره  پاسخ به شکایت فوق طی

 تأمینمعاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه و  23/11/1385مورخ  85/ص/15724شماره 

جانبازان  ـ ماده واحده قانون اصالح نحوه بازنشستگی1نموده است در این نامه آمده است،  اجتماعی

 1/9/1367آور مصوب زیان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و

ها و و شرکت مؤسساتها و بانک ها،دولتی، شهرداری مؤسساتا، هشرکت ها،کلیه وزارتخانه

توانند مستخدمین معلول )اعم از است، می هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامسازمان

تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط  جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ

 ادی( رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را )به جز کارگران مشمولع خاص کار و معلولین

 سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبی آنان و تصویب 20به شرط داشتن حداقل ( قانون کار

حسب نوع و  شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیالً بر

پرداخت کسور و فقط از  و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمت آنان بدون درجه معلولیت

سال این افراد قابل محاسبه  30 لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نمایند، خدمت زاید بر

قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار  آخرین حقوق نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان

بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی  قانون اصالح نحوه 5ق تبصره گیرد... طبمی

 2اجتماعی با لحاظ تبصره  تأمین آزادگان کارگر مشمول قانون کار و ، جانبازان و22/2/1383مصوب 

 13/12/1368اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب  قانون 2ماده 

 سال سابقه کار 30سال با داشتن  50ون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی قان مشمول این

 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب 2باشند. برابر ماده نمی
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، مؤسسات ها،، بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه13/12/1368

ذکر نام است، با  دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم مؤسساتها و یهای دولتی، شهردارشرکت

مربوط خواهد بود و طبق  حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات

توانند با دارا بودن شرایط قانون می تبصره یک ماده مذکور مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این

 25سال سن و  50شوند، الف ـ مستخدمین مرد با  اه دولتی متبوع خود بازنشستهزیر و موافقت دستگ

همین  2سال سابقه خدمت و در تبصره  25سال سن و  45 سال سابقه خدمت. ب ـ مستخدمین زن با

جانبازان انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، معلولین، شاغلین مشاغل  ماده آمده است، صرفاَ بازنشستگی

قانون استخدام کشوری از شمول حکم  74و بند )الف( ماده  77مشمولین ماده  ر و نیزآوزیان سخت و

 6مستثنی بوده و تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگی خواهد بود. تبصره  این ماده

اسالمی موضوع  نامه اجرایی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالبماده یک آیین

نامه در صورتی که مدت آیین کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این» 6/3/1385نامه مورخ تصویب

سال( و سنوات 20خدمت )حداقل  خدمت مبنای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه

حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود  سال تمام باشد از احراز شرط 30سال(  10ارفاقی )حداکثر 

نامه اجرایی قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه آیین 4صورت با رعایت مفاد ماده این در غیر

دارا بودن شرط  18/7/1369مورخ  267ت/80523نامه شماره تصویب قانون استخدام کشوری موضوع

یی با نامه اجراآیین 6تبصره  .سال( الزام است 45سال و زنان حداقل  50حداقل  سنی برای آنان )مردان

معلولین  موضوع به قانون اصالح نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و ارجاع

 30به شرط داشتن  نماید این افرادبیان می 1/9/1367آور مصوبزیان عادی و شاغلین مشاغل سخت و

در  ارفاقی( بدون خدمت و با افزودن سنوات خدمت سال سابقه 20سال سابقه خدمت )حداقل

اداری در تاریخ فوق با حضور  عمومی دیوان عدالت هیئتگردند. نظرگرفتن شرط سنی بازنشسته می

و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با  البدل شعب دیوان تشکیلرؤسا و مستشاران و دادرسان علی

  .نمایدرأی می اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور

 عمومی هیئترأی 

و معلولین  قرر در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلیحکم م

مقررات اصالحی  آن و همچنین 3و تبصره  1367آور مصوب عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان

اعم ازجانبازان انقالب ) در باب نحوه بازنشستگی مستخدمین معلولین 1383الذکر مصوب قانون فوق

بیماران ناشی از شرایط خاص کار و  المی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار،اس

وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز  آور کهمعلولین عادی( و شاغلین مشاغل سخت و زیان

به شرط سنی خاصی نشده است، بنابراین تبصره  شود مقید و مشروطهای جسمی و روحی میناراحتی

حداقل سن بازنشستگی »الذکر که مقرر داشته قانون فوق نامه اجرائی قانون اصالحیک آیین ماده 7
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بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین  برای کلیه معلولین عادی،

گ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جن 3آور مشمول تبصره زیان مشاغل سخت و

زنان  به ترتیب برای مردان و 1367آور مصوب و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان تحمیلی

تضییق و محدود  و با افزایش شرط سنی مذکور دایره شمول قانون را« باشدسال می 45سال و  50

تی وضع مقررات دول کرده است، خالف هدف و حکم مقنن و خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه در

جمهوری اسالمی ایران و ماده  قانون اساسی 170شود و تبصره مزبور به تجویز اصل تشخیص داده می

  .گرددابطال می 1385اداری مصوب  قانون دیوان عدالت 42و ماده  19یک و بند یک ماده 

 : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 9/۸/۱۳96مورخ  ۷۴5دادنامه شماره 

ب جانبازان انقال نامه اجرایی ماده واحده قانون نحوه بازنشستگیآئین 5بند  مبنی بر ابطال تبصره یک

 1/9/1367آور مصوب معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و

 هیئت وزیران: 30/5/1368مورخ  652ت /45664نامه شماره موضوع تصویب

بصره وضوع تمر از سنوات ارفاقی آولین مشاغل سخت و زیانبر اساس دادنامه مذکور برخورداری شاغ»

خت و سقانون مورد اشاره، مستلزم آن است که عین بیست سال سابقه خدمت کارمند در مشاغل  3

 «آور انجام شده باشد و بحث حداقل دو سوم خدمت منتفی شده است.زیان

 داریهیئت عمومی دیوان عدالت ا ۱/5/۱۳9۸مورخ  ۸۴۸دادنامه شماره 

ل سا 50 در خصوص لزوم داشتن ...موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی 

 آورسن جهت قبول درخواست بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان

سازمان مدیریت، قانون  1394؍4؍3-50960مصوبه ) متن بخشنامه نحوه موافقت با بازنشستگی 

 :( و تنها شروط مندرج و قابل اجرا1394قانون بودجه  18صره تب (ج)بازنشستگی و بند 

 (قانون محاسبات عمومی 53و  52با مسئولیت باالترین مقام )موضوع مواد  -1

 بدون سنوات ارفاقی -2

شوری( کقانون مدیریت خدمات  107پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی )ماده  -3

  .ایاعتبارات هزینه %5حداکثر 

 :متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است 

 "بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور  شرایط متقاضیان" 

 فقط مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری - 

 سال سن 50سال سابقه خدمت و  25مرد:  - 

 سال سابقه خدمت بدون شرایط سنی 25زن:  - 

یید أپزشک و ت العالج با داشتن گواهی عبسال سابقه خدمت و داشتن بیماری خاص و ص 20زن:  - 

 پزشک معتمد دانشگاه
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 الزامی است شاغل بودن دو سوم از کل خدمت در پست یا رشته شغلی مشاغل سخت و زیان آور - 

 آور باشدهای مشاغل سخت و زیانآخرین پست سازمانی در پست - 

 "توضیحات به متقاضی قبل از ارائه درخواست " 

 گی بر اساس سابقه خدمت اصلی + سنوات ارفاقیحقوق بازنشست - 

 (گرددخذ میماهه ا 18پاداش پایان خدمت بر اساس سابقه خدمت اصلی )تعهد محضری حداقل  - 

هده مستخدم های ارفاقی به عآخرین حقوق* ماه %9بابت سنوات ارفاقی بدهی سهم مستخدم  - 

 باشدمی

 چشمگیری دارد حقوق بازنشستگی به نسبت حقوق شاغلی کاهش - 

 "مدارك الزم "

 قید و شرط موافقت واحد محل خدمت بدون درخواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون - 

 قید و شرط موافقت معاونت مربوطه بدون درخواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون - 

 د نیستدر دفترخانه شود و نیازی به صدور سن ءتعهد محضری فقط گواهی امضا - 

 تکمیل فرم درخواست بازنشستگی - 

 پرونده خالصه شده طبق چک لیست + کلیه جلدهای پرونده پرسنلی - 

 آورصدور حکم بازنشستگی با نوع حکم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان - 

 تکم الزامی اسحارائه پرونده خالصه شده طبق چک لیست به همراه حکم بازنشستگی جهت امضاء  - 

 29/12/1396اجرای حکم بازنشستگی  تاریخ - 

  .طور کامل تا پایان آذر ماه تحویل اداره بازنشستگی شودها بهپرونده - 

دالت اداری عمعاونین دیوان  با حضور رئیس و 1398؍5؍1عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  هیئت 

ه شرح راء بآی با اکثریت و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررس

 .زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 عمومی هیئترأی 

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و  3ماده  3اوالً: مطابق تبصره 

شاغلین »که مقرر شده است:  1367آور مصوب سال معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان

های جسمی و روحی آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیو زیان مشاغل سخت

توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت و بر اساس درخواست کتبی خود با گردد، میمی

قانون مدیریت خدمات کشوری  103ماده  1و در تبصره « حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

و همچنین شرط سنی مـزبور در  (الف)سابقه مذکور در بند »یز مقرر شده است: ن 1386مصوب سال 

د و باشن و معلـوالن تا پنج سال کمتر میآور و جانبازابند )ب( برای متصدیان مشـاغل سخت و زیـان

این حکم به مفهوم آن است که سن شاغلین مشاغل سخت و « گردد.شرط سنی برای زنان منظور نمی
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حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر : »103شمول بازنشستگی بند )الف( مادهآور مزیان

تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با 

یابد و در هیچ یک از پنج سال خدمتی کاهش می« سال. 30درخواست کارمند برای سنوات باالتر از 

 ه مذکور شرطی برای برخورداری از جهت سن فرد متقاضی پیش بینی نشده است. این دو مقرر

المی نامه اجرایی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسآیین 1ماده  7تبصره  :ثانیاً

 هیئت 1385آور مصوب سال ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان

اشی از اران نحداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیم» ه در آن مقرر شده بود:وزیران ک

 3بصره تآور مشمول شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیـان

اغلین و شـ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی

( سال 45) ( سال و50بـه ترتیب بـرای مردان و زنان ) 1367آور مصوب سـال مشـاغل سخت و زیـان

عمومی  هیئت 18/1/1387-5و مورد استناد شاکی واقع شده است به موجب دادنامه شماره « باشد.می

 ت. جهت افزایش شرط سنی مذکور و تضییق شمول قانون ابطال شده اس دیوان عدالت اداری به

اداری، استخدامی و  نامهآیین 97ها نیز به موجب ماده مقررات اختصاصی حاکم بر دانشگاه الثاً: از نظرث

 شرایط»امناء مقرر شده است:  هیئت 1391علمی مصوب سال  هیئتتشکیالتی کارمندان غیر 

 :به شرح ذیل است مؤسسهبازنشستگی کارمندان در 

 زنشسته نماید. ه سی سال سابقه خدمت دارند، بامکلف است کارمندان خود را ک مؤسسه -الف 

پنج سال  وتواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست می مؤسسه -ب

 سابقه خدمت با حداقل بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید. 

مدرك  دانی که دارایمجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمن مؤسسه -1تبصره

 اکثر تاسه حدرئی هیئتتحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می باشند، در صورت تمایل کارمند با تصویب 

 سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید. 

یان و همچنین شرط سنی مزبور در بند )ب( برای متصد 97در بند الف ماده  سابقه مذکور -2تبصره

ان رای زنباشد و شرط سنی بمعلوالن تا پنج سال کمتر می مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و

کم مقرر در حماده مذکور نیز مشابه  2شود در تبصره گونـه که مالحظه میهمان« گردد.منظور نمی

ور و آقانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان 103ماده  1تبصره 

ای ی بـرخـدمتی کاهش یافتـه و جهت بـرخورداری از آن شرط جانبازان و معلـوالن پنج سـال سن

وانین قت با سن فرد متقاضی پیش بینی نشده است. بنا بر مراتب مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایر

دالت اداری عقانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان   88و ماده  12ماده  1پیش گفته مستند به بند 

 .ودشابطال می 1392مصوب سال 
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 ... وهای مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران بخشنامه به کلیه دستگاه

 (۲6/۱۱/۸۷مورخ  ۱۱۱9۱۱/۱۸۰۲)شماره  مجلس شواری اسالمی و اصالحات آن ۱/9/۱۳6۷مصوب 

ران و المی ایقالب اسنامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ان( آیین1( ماده )2در اجرای تبصره )

-ستگاهدمحترم وزیران(  هیئت 6/3/1385هـ مورخ 33750ت /22686نامه شماره )موضوع تصویب ...

یین و تع های متبوع مستخدمین موضوع این تبصره برای درخواست بازنشستگی متقاضیان واجد شرایط

شنهاد ه پیکر شدسنوات ارفاقی آنان موظفند نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام و همراه با مدارك ذ

روری ض مایند.ال نارس "امور "الزم را با امضاء باالترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی به این

نی ه انساهای مشمول این بخشنامه قبل از وصول مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایاست دستگاه

ن زمینه غ در ایابال ور هر گونه حکم یامبنی بر موافقت با بازنشستگی با استفاده از سنوات ارفاقی از صد

 برای کارمند اکیداً خودداری نمایند.

انبازان در قسمت بازنشستگی ج) 23/11/1372د مورخ /7029ه شماره این بخشنامه جایگزین بخشنام

 گردد.و معلولین با استفاده از سنوات ارفاقی( می

 مدارک الزم

 توسط کارمندتکمیل درخواست بازنشستگی مندرج در ظهر فرم  -1

ستقر مزشکی اصل گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جانبازان و اصل گواهی شورای پ -2

 ولیتد معلدر سازمان بهزیستی کشور برای معلولین مبنی بر تعیین درصد جانبازی و یا درص

 گردد(مربوط به سالی که پیشنهاد ارسال می)

 گردد(پیشنهاد ارسال می )مربوط به سالی که اصل آخرین حکم کارگزینی -3

 اصل فرم تکمیل شده مربوط -4
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 بسمه تعالی

 )اعم از عادی و یا به سبب انجام وظیفه( برگ مشخصات جانبازان و معلولین

المی( و اصالحات ( مجلس شورای اس1/9/1367موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران... )مصوب  "

 "آن

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1( ت 87-11)23-فرم ع

 

 .توجه : تکمیل درخواست بازنشستگی مندرج درظهر فرم توسط کارمند الزامی است 
 

 

 کد ملی:   -2 وزارت/ مؤسسه: -1

 نام پدر:   -5 گی : نام خانواد -4 آقای    /نام: خانم -3

   

 زند:داد فرتع -9 مجرد وضعیت تاهل: متاهل  -8 ماره شناسنامه :ش -7 اریخ تولد:ت -6

 آدرس محل سکونت فعلی: -10
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ین تفویض اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین و همچن

 ن شهدا به صندوق بازنشستگی کشوریبازنشستگی و سنوات ارفاقی فرزندا

جنگ  و ایران های مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمیبخشنامه به کلیه دستگاه 

 مجلس شورای 1/9/1367آور )مصوب تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان

دیریت توسعه م معاونت 25/9/1391مورخ  37421/91/204)بخشنامه شماره  اسالمی( و اصالحات آن

  2/7/1391شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ  یس جمهور(ئو سرمایه انسانی ر
 

 می کشورستخدااپیشنهاد نمود در موارد زیر که وظیفه، مسئولیت و اختیار برای شورای امور اداری و 

بند )ب( ماده  (9بینی شده، صندوق بازنشستگی کشوری اتخاذ تصمیم نماید که با استناد به جزء )پیش

 قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید رییس جمهور محترم رسید: 116

حوه نانبازان و معلولین موضوع قانون میم در خصوص بازنشستگی و سنوات ارفاقی جاتخاذ تص -الف

خت و سشاغل بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین م

 (21/2/1383شورای اسالمی( و اصالحات آن )مصوب  1/9/1367آور )مصوب زیان

 44 شستگی و سنوات ارفاقی فرزندان شهدا موضوع بند )الف( مادهزناتخاذ تصمیم در خصوص با -ب

 انبازانجشستگی ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران با رعایت قانون نحوه بازنقانون برنامه پنج

 1/9/62آور )مصوب انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان

 (.21/2/1383قانون اصالحی آن )مصوب مجلس شورای اسالمی( و 

 انند ضمنتومی (ب)و  (الف)های متبوع کارمندان موضوع بندهای با عنایت به مراتب فوق دستگاه

( و 1های )تمدارك و مستندات الزم را )پیوس ( حسب مورد(،4( و )3های )بوط )پیوستتکمیل فرم مر

ت از سنوا تفادهمراه با پیشنهاد بازنشستگی با اس( حسب مورد( با رعایت قوانین و مقررات مربوط ه2)

و  هت بررسیجرسد ه و یا مقام مجاز از طرف آنان میارفاقی که به امضای وزیر یا باالترین مقام دستگا

 هه شماراین بخشنامه جایگزین بخشنام اتخاذ تصمیم به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال نمایند.

 گردد.می 26/11/1387مورخ  111911/1802

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت  ۱6/۴/۱۳9۳د مورخ /۲۰۱۳/۲۰9بخشنامه شماره 

 درمان و آموزش پزشکی

 آوراالجرا بودن قانون مشاغل سخت و زیانموضوع: در خصوص الزم

انون ها در خصوص اجرای قبه منظور پاسخ به برخی ابهامات و سئواالت واصله از سوی دانشگاه احتراماً  

 110آور با استناد به ماده گردد مشمولین قانون مشاغل سخت و زیانآور اعالم میمشاغل سخت و زیان

د /2849/209بخشنامه شماره  5علمی و با توجه به بند  هیئتنامه اداری و استخدامی اعضاء غیر آئین

اسالمی ایران و جنگ  این معاونت در اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب 6/8/92مورخ 

با اصالحات  1/9/1367آور موضوع مصوب سخت و زیان تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل
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االجراء بوده و الزم است آن های پزشکی الزمبعدی جهت مشاغل پرستار، بهیار، کمک بهیار و فوریت

ل خدمت خود را تکمیل دانشگاه فهرست متقاضیان مذکور را که با احتساب سنوات ارفاقی سی سا

 بینی اعتبار مالی پاداش آنان در بودجه سالیانه بازنشسته نمایند. نموده اند با پیش

هداشت بمعاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت  6/8/92د مورخ /2849/209بخشنامه شماره  5بند 

عضاء غیر دامی انامه اداری و استخآئین 111و  110،109یا عنایت به مواد  درمان و آموزش پزشک

حمیلی تجنگ  وعلمی اجرای قوانین حق اشعه، قانون بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران  هیئت

د و باشا میاالجرآور و قوانین و مقررات ایثارگران الزمو معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان

ی سال سن فوق ات ارفاقی موضوع قوانیباشد افرادی را که با احتساب سنوبنابراین دانشگاه مکلف می

دیهی بد بود. نخواه اند، بازنشسته نماید و نبود اعتبار مالی رافع تکلیف فوقخدمت خود را تکمیل نموده

وات بت سنای بااست این افراد در صورت خدمت مازاد بر سی سال )با سنوات ارفاقی( هیچ استفاده

 خدمت مازاد نکرده و متضرر خواهند شد.

 محترم وزیران: هیئت ۱۷/۸/۱۳95هـ مورخ  5۱۲۳۱ت /۱۰۱۴۱۴نامه شماره یبتصو

ید سازمان و تائ زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیوبه پیشنهاد  9/8/1395در جلسه  وزیران هیئت

ان و می ایرو هشتم قانون اساسی جمهوری اسال و سی اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد

ی و و جنگ تحمیل نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمیآیین (5)اجرای بند در 

ورخ م 652ت /45664نامه شماره آور موضوع تصویبسخت و زیان معلولین عادی و شاغلین مشاغل

 تصویب کرد. 30/5/1368

 درمانی ها و سایر مراکز بهداشتی وآور و درجه آنها در بیمارستانمشاغل سخت و زیان -1

ی و ن عادقانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولی مشمول

 :شودبه شرح جدول زیر تعیین می 1367مصوب  آورسخت و زیان شاغلین مشاغل

 ردیف )دو ماه سنوات ارفاقی به ازاء هر سال( درجه دو درجه یک )یک ماه سنوات ارفاقی به ازاء هر سال(

های سازمانی کاردان، کارشناس و ان پستمتصدی

در واحدهای  کارشناس ارشد اتاق عمل مستقر

 .یها و مراکز بهداشتی و درمانعملیاتی بیمارستان

____________ 1 

های سازمانی کاردان، کارشناس و متصدیان پست

 واحدهای هوشبری مستقر در ارشد کارشناس

 .درمانی ها و مراکز بهداشتی وعملیاتی بیمارستان

______________ 2 

های سازمانی ماما مستقر در متصدیان پست

اکز ها، مرها وزایشگاهواحدهای عملیاتی، بیمارستان

بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و تسهیالت 

 .زایمانی

____________ 3 



 خروج از خدمت و بازنشستگی، المتنظام اداری در حوزه س                                                                      160

 

های سازمانی رئیس و مسئول فنی متصدیان پست

ر واحدهای مستقر د هایآزمایشگاه در آزمایشگاه

های ها و مراکز آزمایشگاهعملیاتی بیمارستان

های مرجع انستیتو آزمایشگاه تشخیص پزشکی،

 پاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین

های مرجع سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه

 های علوم پزشکی ودانشگاه حوزه وزارت بهداشت و

کاردان،  سازمانی هایهمچنین متصدیان پست

، کارشناس مسئول و ارشد کارشناس و کارشناس

مستقر در  هارئیس و مسئول فنی آزمایشگاه

های کنترل در آزمایشگاه واحدهای عملیاتی

کیفیت سازمان انتقال خون ایران، سازمان غذا و 

 دارو وابسته به بهداشت درمان و آموزش پزشکی

های سازمانی کاردان، کارشناس، متصدیان پست

ارشد آزمایشگاه و  رشناس مسئول، کارشناسکا

های مستقر خدمت گزار )لوله شور( در آزمایشگاه

عملیاتی مراکز بهداشتی و درمانی،  در واحدهای

و  یها، مراکز روانپزشکی، مراکز بهداشتبیمارستان

های مرجع درمانی خیریه دولتی، آزمایشگاه

تشخیص پزشکی  انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه

روتین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه  و

حوزه وزارت بهداشت و یا  مرجع سالمت

 های علوم پزشکی وهای مرجع دانشگاهآزمایشگاه

 .های تشخیص طبیآزمایشگاه مراکز

4 

های های سازمانی مسئول فوریتمتصدیان پست

عملیاتی اورژانس  پزشکی مستقر در واحدهای

س های پزشکی )اورژانریتها و مراکز فوبیمارستان

115) 

___________________ 5 

 

نی ی سازماهانامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پستمندی از مزایای این تصویببهره -2

 مربوط است.

 .استاشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این بخشنامه پس از بازنشستگی ممنوع  -3

 )فرزندان شهداء(: عهقانون برنامه پنجم توس ۴۴ماده  (الف)بند 
 جانباز ی شخصفرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برا -الف

 رند. خورداپنجاه درصد و باالتر به استثناء تسهیالت خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری بر

همسران  وکلیه فرزندان  می ایران:قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسال ۸۷ماده  (خ)بند 

انند با توقانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران می 2های موضوع ماده شهدای شاغل در دستگاه

 سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند. حداکثر هشت سال
 

 

 
 

 د برایواند از اختیارات خوتدر بازنشستگی اختیاری دستگاه و مستخدم هر یک تحت شرایطی می

 :بازنشستگی استفاده کنند و بر دو گونه است

 بازنشستگی اختیاریب(
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 :اختیار دستگاه -۱-ب
: مجلس شورای اسالمی ۱۳/۱۲/۱۳6۸قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  ۲ماده 

 علمی( هیئت)

، دولتی های، شرکتتها، مؤسساوزارتخانه مشابه عناوین و دارای ، ثابترسمی مستخدمین بازنشستگی 

 سابقه سال سی با حداقل است ذکر نام بر آنها مستلزم قانون شمول که دولتی ها و مؤسساتشهرداری

 .خواهد بود مربوط مقررات طبق بازنشستگی از لحاظ قبول قابل خدمت

 قانون مدیریت خدمات کشوری :  ۱۰۳ماده  (الف)بند 

 :تواند کارمند خود را بازنشسته نمایدداشتن یکی از شرایط زیر میدستگاه اجرایی با 

 پنج سال برای مشاغل تخصصی و غل غیر تخصصی و سیسال سابقه خدمت برای مشاحداقل سی -الف

  .سال 30ر از با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالت

ارند برخورد االتره به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بایثارگرانی ک -تبصره

کم مول حنیز با داشتن مدرك کارشناسی یا مدرك کارشناسی معادل )که ارزش استخدامی دارد(، مش

 توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایند.میاده می باشند و این م

 شوری: قانون مدیریت خدمات ک ۱۰۳ماده  (ب)بند 

 .روز حقوق حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج -ب

های به کلیه دستگاه سازمان اداری استخدامی کشور ۲5/9/۱۳9۸مورخ  5۴۳۴۲۰بخشنامه شماره 

 قانون مدیریت خدمات کشوری ( 5)  اجرایی موضوع ماده

ساله ششم توسعه اقتصادی، قانون برنامه پنج 28( ماده الف) در راستای نیل به اهداف مقرر در بند

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دایر بر کاهش حجم و منطقی نمودن اندازه دولت و 

گیری از منظور ایجاد ظرفیت الزم برای اجرای تدابیر دولت تدبیر و امید مبنی بر بهرهه همچنین ب

 ای و افزایش سهم وهای مدیریت حرفهکشور برای تصدی پستهای زنان و جوانان مستعد توانمندی

شورای  30/5/1396مورخ  1351824نامه شماره نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویب

 داردمدیریت خدمات کشوری که تصریح می قانون (103)ماده  (الف)عالی اداری، بر اساس بند 

 با حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و تواند کارمند خود رادستگاه اجرایی می»

با درخواست  و باالتر پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد سی و

مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا با استفاده   «.سال بازنشسته نماید  30از  کارمند برای سنوات باالتر

نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرك تحصیلی کارشناسی و  از اختیار حاصل از بند مذکور

تخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز تر در مشاغل تخصصی و غیرپایین

ارشد و باالتر با سی سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای  یدارندگان مدرك تحصیلی کارشناس

خدمت دولتی و با هرسنی اقدام الزم معمول و سپس مطابق بخشنامه  ذینفعان و سی و پنج سال سابقه
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، شماره مستخدم آنان در سامانه کارمند ایران ابطال این سازمان 14/7/1398مورخ  383689شماره 

 گردد.

های هدستگا های اجرایی اختیار بازنشستگی را در مورد کارمنداناهه است کلیه دستگهمچنین شایست

ابر بر های بازنشستگیاص و در خصوص مشمولین کلیه صندوقوانین و مقررات خاجرایی دارای ق

 مقررات مربوط اعمال نمایند.

  :اختیار مستخدم -۲-ب
  علمی( هیئت): قانون استخدام کشوری ۷۴ماده  (الف)بند 

 ن است :آتواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول می مستخدم رسمی 

 اشتن شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت.د -فال

 :۲۰/۱/۱۳6۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

ال با اشعه اشتغ طور مستمر به کارهقانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که ب 20ماده  3باستناد بند 

 داشته باشند از افزایش خدمت به شرح زیر استفاده خواهند کرد.

 10ر حداکث سال افزایش خدمت مورد قبول تا )الف( بازاء هر سال خدمت یک کار با پرتو گروه -الف

 سال.

 سال. 5 کثرافزایش خدمت مورد قبول تا حدا ماه 6کار با پرتو گروه )ب( بازاء هر سال خدمت -ب

ری جمهو دستگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی 

  خواهد بود.اسالمی ایران 

ه شود ازنشستنامه اجرائی آن بشخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین

 .کار با اشعه نخواهد بوده مجاز ب

 کمیسیون اجتماعی ۳/۴/۱۳۸6 مصوب جلسه مورخ رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمت ۲۴ماده 

 مجلس شورای اسالمی

حیات( و  ر قید( و باالتر، شیمیایی و اعصاب و روان )متوفی یا د%50درصد )همسران جانبازان پنجاه 

اند، در صورت هنمود همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و باالتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج

و  افت حقوقتوانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریشاغل بودن می

 مند گردند.مزایای کامل بهره

سال تر از پنج( و آزادگان با سنوات اسارت کم%50ـ همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد )1تبصره

رسد از یک تا پنج سال سنوات ای که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیأت وزیران مینامهبراساس آیین

 گردند.مند می ارفاقی بازنشستگی بهره

 

 



        163                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

 :قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران 9۰ماده  (پ)بند  ۲و  ۱ره تبص

( و %15انبازان پانزده درصد )جشامل فرزندان و همسران شهدا، )علمی ایثارگر  هیئتاعضای  -1تبصره

 و( %25) درصد باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج

صت و داقل شبا سی و پنج سال خدمت و ح (، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبههباالتر

 شوند.پنج سال سن بازنشسته می

 یل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سالدر صورت تما -2تبصره

 تواند درخواست بازنشستگی نماید.سن می

 
 
 

داری اتخلفات  های رسیدگی بهتصالح از جمله هیأآرای مراجع ذی والًبر اثراین نوع بازنشستگی معم

 گیرد.کارکنان صورت می

 :قانون رسیدگی به تخلفات اداری 9ماده  (ط)بند 

 یش ازبازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و ب

و دک یا ن مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یسال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمی 25

  .گروه

 7/9/1372وب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مص 9سابقه خدمت مورد اشاره در بند )ط( ماده  نکته:

قه خدمت مرد( اشاره به ساب مستخدمینسال برای  25زن و حداقل  مستخدمینسال برای  20)حداقل 

طه مربو ی بدون حقوق که کسور بازنشستگی آن به صندوق بازنشستگیدولتی دارد. لذا دوران مرخص

زبور منونی واریز شده است از مصادیق خدمت دولتی نبوده و در احراز شرط موضوع بند )ط( ماده قا

 باشد.قابل احتساب نمی

 :علمی هیئتقانون مقررات انتظامی 

، قانون مقرر در این ترتیب ، بهشودداده  غیر مفید تشخیص علمی هیئتدر صورتیکه عضو : 14ماده

 . نمایدمی  و .. بازنشسته هیئت

 زیر خواهد بود:  ترتیب به 14 ماده افراد مشمول : بازنشستگی15هماد

 خدمت سنوات ، بر اساسباشند داشته دولتی خدمت ابقهس سال بیست حداقل که در صورتی -الف

 خواهند شد. بازنشسته استخدام کشوری قانون طبق

اره دستورالعمل نحوه اعمال تنبیهات اداری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری )بخشنامه شم

 جمهور(یسئایه انسانی رمعاونت توسعه مدیریت و سرم ۱۰/۰۴/۱۳۸۸مورخ  ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰

 
 

 بازنشستگی قهریج( 
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 . تنبیه اداری بند )ط(:4

 قانون آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق بادر صورت محکومیت کارمندان به این مجازات، از 

ز امدیریت خدمات کشوری، حسب مورد یک یا دو گروه کسر و در احتساب حقوق بازنشستگی پس 

 تنزل گروه طبق مقررات مالك محاسبه قرار گیرد.

 ۲6/۱۲/9۱مورخ  ۴5۴۴۰/9۱/۲۰5بخشنامه شماره 

زارت وی به تخلفات اداری کارمندان های رسیدگهیئتنماینده محترم وزیر و مسئوول هماهنگی 

 درمان و آموزش پزشکی بهداشت،

 موضوع: اعالم نظر

 :دارداشعار می 12/12/1391ص مورخ /4150بازگشت به استعالم شماره  با سالم و احترام،

اداری را در  رسیدگی و تعیین تنبیهات ( قانون مدیریت خدمات کشوری،97) که مادهبا عنایت به این

هات ال تنبین، اعمبنابرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد تأیید و تأکید قرار داده است،چهارچوب 

ری را وین دیگن عناتوااداری مذکور در قانون اخیرالذکر کماکان معتبر و قانونی است و به جای آنها نمی

حقوق  توانمینه فوق ( ماد)ج در اجرای تنبیه اداری بند . در این راستا،دبه عنوان تبیه اداری اعمال نمو

)ز(  ی بندثابت مستخدم را مشمول کسر حقوق موضوع این تنبیه اداری دانست. در مورد تنبیه ادار

ی بقه شغلقانون رسیدگی به تخلفات اداری، از آنجا که در قانون مدیریت خدمات کشوری ط 9ماده 

، ئتهیأی ریزان و مدت مقرر در معادل گروه شغلی منظور شده است، لذا در اجرای این تنبیه به م

 افتد.یابد و یا ارتقاء طبقه وی به تعویق میمی لطبقه شغلی مستخدم تنز

 بند ن نامه،در ایراجع به مجازات اداری بازنشستگی با تقلیل گروه نیز با عنایت به توضیح مذکور در ص

ت که بر مواردی اساین دبیرخانه، ناظر  10/4/1388مورخ  34088/17/200( بخشنامه شماره 4)

خلفات اداری، تن رسیدگی به انوق 9)ط( ماده  کارمند محکوم به بازنشستگی با تقلیل گروه موضوع بند

دی که موار پس از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقاء طبقه نداشته باشد. لکن، در

 ومیت ویدل محکیه اداری فوق، معاطبقه داشته باشد، در تنب پس از اجرای فصل مزبور، کارمند ارتقاء

ستگی ق بازنشالذکر، در احتساب حقوگردد و حسب تبصره یک ماده فوقطبقه( ایشان کسر می) از گروه

-ار می)طبقه( مالك محاسبه قر )طبقه( جدید پس از کسر یک یا دو گروه مستخدم  موصوف، گروه

 گیرد.

های موضوع بندهای ص نحوه اجرای مجازاتمصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصو

 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری 9ماده )« ح»و « ط»، «ز»، «ج»

 سازمان اداری و استخدامی کشور( 22/8/1396مورخ  1512844)بخشنامه شماره 

قانون مدیریت خدمات کشوری؛ نحوه اجرای « 116»ردیف )ب( ماده « 5»و « 4»به استناد بندهای 

که در  قانون رسیدگی به تخلفات اداری( 9ماده )« ح»و « ط»، «ز»، «ج»ای موضوع بندهای همجازات

https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72.html
https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72.html
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شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم  01/08/1396جلسه مورخ 

 گردد:دیده است جهت اقدام الزم ابالغ میگر

بجای  قانون رسیدگی به تخلفات اداری: 9ماده « ط»و « ز»در مورد مجازات موضوع بندهای  -2

 محاسبه شود.« طبقه شغلی»، «گروه»

 
 
 

یط زیر مکلفند مستخدم را با توجه به شراموظف و های اجرایی در این نوع بازنشستگی دستگاه

 .بازنشسته کنند

 علمی( هیئت قانون استخدام کشوری: )صرفاً ۷۷ماده 

 صت و پنجشدولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که  مؤسساتها و وزارتخانه 

 سال سن دارند بازنشسته کنند.

می حکم مجلس شورای اسال 1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  10در اجرای ماده  -تبصره

 ه در خصوص مشاغل تخصصی محدود گردیده است.این ماد

 قانون مدیریت خدمات کشوری: ۱۰۳ماده  ۳و  ۲تبصره 

غل اـرای مشـابقه خدمت بـال سـس دانی که دارای سیـرایی مکلفند کارمنـهای اجاهگدست -2تبصره

ای غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت بر

  .مایندباشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن میم

و  اقل بیستهای اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حددستگاه -3تبصره 

د هفتاباشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی پنج سال سابقه خدمت می

سال است، در که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنجالذکر فوقسال است. کارمندان تخصصی 

ال توانند تا رسیدن به بیست و پنج سسال سابقه خدمت داشته باشند می تصورتی که بیش از بیس

 .شوندسابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می

 نکات ضروری:

 وری، قانون استخدام کش 83و  82، 81، 80، 79های ت خدمات کشوری، مادهقانون مدیری

ب آور مصوقانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان

ر د 20/1/1368و اصالحات بعدی آن و قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  1/9/1367

وق علمی مشمول صند هیئتغیر   خصوص بازنشستگی،  فوت و از کارافتادگی کارکنان

  .باشدبازنشستگی کشوری قابل اجرا می

  قانون استخدام کشوری، قانون  83و  82، 81، 80، 79های قانون استخدام کشوری، ماده

و  1/9/1367آور مصوب نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان

 یاجباربازنشستگی  ج(
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در خصوص  20/1/1368ابر اشعه مصوب اصالحات بعدی آن و قانون حفاظت در بر

کشوری  بازنشستگی مشمول صندوق علمی هیئتبازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی کارکنان 

  باشد.قابل اجرا می

 دها،نها استثناء به اجرائی هایدستگاه کلیه :کشوری خدمات مدیریت قانون 117 ماده 

 شوند،می اداره رهبری معظم ممقا مستقیم زیرنظر که هایی سازمان و تشکیالت و مؤسسات

 دارند، قتطبی( 3) ماده در مذکور تعریف با که غیردولتی عمومی نهادهای اطالعات، وزارت

 معمج نگهبان، شورای محاسبات، دیوان مستشاری هایهیأت قضات، و علمی هیأت اعضاء

 در و شوندمی قانون این مقررات مشمول رهبری خبرگان مجلس و نظام مصلحت تشخیص

 .شودمی عمل رهبری معظم مقام نظر مطابق انتظامی و نظامی نیروهای خصوص

  وزارت  بعمنا معاونت توسعه مدیریت و26/8/1392د مورخ /3257/209با توجه به نامه شماره

تگی صندوق بازنشس 1/7/92مورخ  1366ص//13015 اجرای توافقنامه شماره در بهداشت و

د از امه که مشترك صندوق بازنشستگی کشوری هستننکارکنان مشمول این آیین"کشوری: 

عمل  نظر مقررات بازنشستگی و وظیفه از جمله سنوات خدمت تابع مقررات قانونی مورد

  " .می باشند صندوق مزبور
 استناد ماده به موسسات تابعهنامه اداری و استخدامی اصالح و آئین 98و  97لذا مفاد ماده 

 نمایند.عمل میوری قانون مدیریت خدمات کش 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        167                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

 

 

 

 :فصل سوم

 

 فلوچارت(رقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه )تشریفات ب
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شورای امور اداری و  ۲6/۲/۱۳66قانون استخدام کشوری مصوب  ۱۰۲نامه اجرایی ماده آیین

 استخدامی کشور

تگی بازنشس رقراری حقوقبو صدور احکام و ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی  :102ماده

تیب و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و ظیفه مستخدمین رسمی و همچنین تر

هیه و تی کشور خدامای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استنامهها طبق آییننگهداری حساب

 ی رسد.به تصویب شورا

 ریفات و برقراری حقوق بازنشستگیترتیب اجراء و تش :فصل اول

رات : مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمینی که مشمول مقر1ماده 

 باشند در مواردی که طبق مقررات قانون مربوط تحقق امرقانون مزبور می بازنشستگی و وظیفه

داقل د را حگی موظفند تقاضای خوتمایل به بازنشست بازنشستگی منوط به تقاضای آنان است در صورت

وطه اری مربا شهردشرکت دولتی و ی یک ماه قبل از تاریخ بازنشستگی کتباً به وزارتخانه یا مؤسسه و یا

 شود تسلیم نماید.نامه دستگاه نامیده میکه در این آیین

 .دارند ـ مستخدمین مأمور تقاضای بازنشستگی خود را باید به دستگاه متبوع خود ارسال1تبصره

بایست تقاضای بازنشستگی قانون استخدام کشوری می 144ـ مستخدمین رسمی موضوع ماده 2تبصره

 .محل خدمت تسلیم نمایند خود را به دستگاه

نامه بعد از دریافت این آیین 1: دستگاه مربوط مکلف است در مورد مستخدمین موضوع ماده 2هماد

خدم نی که بازنشستگی آنان منوط به تقاضای مستهمچنین در مورد مستخدمی تقاضای مستخدم و

انونی استخدامی در صورتی که مستخدم را واجد شرایط ق باشد بعد از رسیدگی به سوابق و مداركنمی

ا مقام یلتی و باالترین مقام مؤسسه دو بازنشستگی تشخیص دهند حکم بازنشستگی را به امضاء وزیر یا

 اریخ اجرای حکم به مستخدم ابالغ نماید.مجاز از طرف آنان صادر و قبل از ت

ی زنشستگ: کارگزینی دستگاه مربوط همزمان با صدور حکم بازنشستگی حکم برقراری حقوق با3ماده

ام کشوری و ( بر اساس مقررات فصل هشتم قانون استخد54ـ 3)44استفاده از فرم ع ـ  مستخدم را با

کشوری  تگی و بدهی او به صندوق بازنشستگیحقوق بازنشس سایر مقررات مربوط که در آن میزان

 دارد.مالی مربوطه ارسال می دنماید و رونوشت آن را به واحتعیین شده است صادر می

ی در زنشستگ: واحد امور مالی دستگاه مربوط درخواست وجه را بر اساس حکم برقراری حقوق با4ماده

 رد.داربط ارسال میبه کارگزینی دستگاه ذی نسخه صادر و 5

ق به ضمیمه حکم برقراری حقو : کارگزینی دستگاه مربوط کلیه نسخ درخواست وجه را5ماده

ده پرون همراه با بازنشستگی و نسخه کارگزینی و اسناد و مدارك مربوط بازنشستگی نسخه سازمان

ه ببازنشستگی و تسجیل و حواله حقوق بازنشستگی  یید حکم برقراری حقوقأاستخدامی جهت ت

 نماید. بازنشستگی کشوری ارسال می سازمان
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 ن متوفیتخدمیتبصره ـ دستگاه مربوط به منظور رفاه حال بازنشستگان و از کار افتادگان و وراث مس

بازنشستگی و از کار افتادگی و  ماه حقوق 4حقوق بازنشستگی حداکثر به مدت  تواند تا برقراریمی

ورثه  ان به مستخدم یااز محل تنخواه گردان بازنشستگالحساب علی شش ماه حقوق وظیفه را به عنوان

گی ید سارمان بازنشستیأالحساب با تپرداخت علی قانونی وی پرداخت نماید. در صورت ضرورت مدت

 کشوری تمدید خواهد شد.

 : : مدارك الزم جهت برقراری حقوق بازنشستگی به شرح زیر است6ماده

 .تحقق بازنشستگی منوط به تقاضای مستخدم باشد ـ تقاضای بازنشستگی در مواردی کهالف

 ـ حکم بازنشستگیب

 قانون ـ خالصه اطالعات حکم اجرای مرحله اول و یا اولین حکم استخدام رسمی پس از تصویبج

 . 31/3/1345مصوب استخدام کشوری

ها و رتخانهزاغیر مشمول و ها دستگاهـ حکم تطبیق وضع و حکم انتقال در مورد مستخدمینی که از د

 اند.قانون استخدام کشوری منتقل گردیده دولتی مشمول مؤسسات

ره ، ارتقاء گروه و تفاوت حقوق ناشی از تنزل گروه مستخدم موضوع تبص، تغییر ضریبـ احکام ترفیعهـ

 گیرد. استخدام کشوری که در تعیین حقوق بازنشستگی مالك عمل قرار میقانون 36ماده  2

 (. 53ـ  7) 38سبه مدت خدمت فرم ع ـ ـ برگ محاو

 (. 53ـ 7)40ـ برگ محاسبه بدهی کسور بازنشستگی فرم ع ـ ز

 (.53ـ 7) 39ـ برگ محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه فرم ع ـ ح

 . ـ نشانی آخرین محل سکونت یا آدرس پستی مستخدم بازنشسستهط

ستخدام کشوری و قانون ا 74ماده  1اصالح تبصره قانون  2نفره مذکور در تبصره  3ییدیه شورای أـ تی

 .یدر مورد دارندگان مشاغل تخصصتبصره به آن 3الحاق 

 ر صورتد: سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی حکم برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه 7ماده

 به دستگاه خدمبه ضمیمه پرونده استخدامی مست یید و یک نسخه از آن راأمذکور را ت ، حکمصحت

صورت اسناد و مدارك را برای رفع نقص به دستگاه ذیربط اعاده دارد و در غیر اینمربوط ارسال می

 نماید.می

تگی ازنشسیید حکم برقراری حقوق بازنشستگی اعاده به خدمت یا تغییر تاریخ بأـ پس از تتبصره 

 .مجوز قانونی است مستخدم منوط به کسب

 بط اعالمرتگی کشور پس از تسجیل درخواست وجه مراتب را به واحدهای ذیسازمان بازنشس :8ماده 

 نماید.می
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سجیل تتبصرهـ در صورتی که مستخدم بازنشسته مقیم شهرستان باشد یک نسخه از درخواست وجه  

رسال نفع اشده به واحد امورمالی دستگاه مربوط و نسخه دیگر مستقیماً به دارائی محل سکونت ذی

 گردد.می

 ترتیب اجراء و تشریفات برقراری حقوق وظیفه :فصل دوم 

 80و  79دستگاه مربوط مکلف است پیشنهاد برقراری حقوق وظیفه مستخدمین موضوع مواد  :9ماده

 قانون مذکور را 83کشوری و حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین موضوع ماده قانون استخدام

ه با نان همراآه و یا مقام مجاز از طرف باالترین مقام دستگا ا( به امضاء وزیر یهای مربوطه)مطابق فرم

 د.بازنشستگی کشوری ارسال نمای تأییدیه شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان

 6ده های مندرج در مادر مورد برقراری حقوق وظیفه وراث عالوه بر مدارك مذکور در ردیف :10ماده

 باشد: ( ارسال مدارك زیر حسب مورد ضروری می(ب) و (الف) )به استثنای بندهای

 ( 54ـ  3)45ـ حکم برقراری حقوق وظیفه وراث فرم ع ـ الف

 .ـ رونوشت برگ خالصه مرگ متوفیب

 (. 53ـ 7) 41ـ اعالم نامه برقراری حقوق وظیفه فرم ع ـج

 . ـ رونوشت شناسنامه وراث قانونی یا فتوکپی مصدق آند

جیت لقه زودق عقدنامه همسر یا گواهی حصر وراثت یا مدارك مثبته دال بر وجود عـ فتوکپی مصهـ

 قانونی رسیده باشد.  دائم که به گواهی مراجع

ادگان دان و نویا مؤسسات آموزش عالی رسمی دایر بر اشتغال به تحصیل فرزن هادستگاهـ گواهی از و

  . مستخدم متوفی

 اند. ودهبکفل او تمحل سکونت دایر بر این که پدر و مادر متوفی تخت ـ گزارش کالنتری یا ژاندارمری ز

اده ی موضوع مو مؤسسات غیردولت ها دستگاهـ استشهاد محلی دایر بر عدم اشتغال همسر متوفی در ح

 استخدام کشوری که به تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد.  اصالحی قانون 88

و بودن قص العضیا پزشکی قانونی دایر بر تأیید علیل بودن یا ناـ گواهی کمیسیون پزشکی مربوط و ط

 فرزندان یا نوادگان وشوهر مستخدم متوفی بر حسب مورد. 

ه واحده ماد 2 ـ تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اشتغال و تمکن مالی وراث موضوع قانون اصالح تبصرهی

 2/10/63... مصوب و مستمری اجازه پرداخت وظیفه

بگیر به عائله تحت تکفل آنان موضوع : جهت پرداخت حقوق مستخدمین بازنشسته و یا وظیفه11ماده  

العاده مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور به اجازه پرداخت حقوق و فوق الیحه قانونی راجع

 3/8/1360وب اند به عائله تحت تکفل آنان مصعراق درآمده و یا در مناطق اشغالی وجنگی باقی مانده

نامه ارسال گزارش سپاه پاسداران این آیین 10مجلس شورای اسالمی عالوه بر مدارك موضوع ماده 
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انقالب اسالمی یا جهاد سازندگی و یا هالل احمر مبنی بر اسارت یا مفقوداالثرشدن مستخدم بازنشسته 

 . الزامی است

کفل تحت ت کار افتادگی و وظیفه عائله ـ در مورد مشمولین قانون برقراری حقوق وظیفه ازتبصره

 ه را بهیید شدأاست یک نسخه از حکم ت ذیربط مکلفاسالمی ایران کارگزینی جانبازان و شهداء انقالب

 بنیاد شهید انقالب اسالمی ارسال نماید.

ی تگازنشسازمان بس: قطع سهم هر یک از وراث قانونی و افزایش آن به سهام بقیه وراث با تأیید 12ماده 

 شود.دستگاه مربوط انجام می کشوری توسط

لحاظ  یر را ازمکلفند حداقل هر سال یک بار وضعیت وراث منحصر به فرد وظیفه بگ هادستگاهـ تبصره

غیر  ای که منحقوق وظیفه مورد بررسی قرار داده و نسبت به استرداد حقوق وظیفه استحقاق دریافت

 تضی معمول دارند.مق حق پرداخت گردیده است اقدامات

 ترتیب احتساب مدت خدمت و استرداد و انتقال کسور بازنشستگی :فصل سوم 

 : در صورت تقاضای مستخدمین جهت احتساب سوابق خدمت غیر رسمی آنان جزو سابقه13ماده

غیر  مکلفند همزمان با قبول تقاضا، بدهی کسور بازنشستگی مدت خدمت هادستگاهخدمت رسمی

 70ده ع ـشقانون استخدام کشوری محاسبه و فرم تکمیل   85 ماده 2بر اساس تبصره رسمی آنان را 

 ه سازماناستخدامی جهت تقسیط کسور ب ( را همراه با تقاضای مستخدم به انضمام پرونده63ـ 6)

 بازنشستگی کشوری ارسال نمایند. 

ب این ه قبل از تصویکستخدمینی مکلفند در مورد م هادستگاهنامه ـ از تاریخ تصویب این آیین1تبصره

ط و تعیین بدهی و تقسی خدمت غیر رسمی آنان محاسبه گردیده است مراتب را جهت نامه سوابقآیین

 کشوری اعالم دارند. دریافت کسور به سازمان بازنشستگی

ودن بـ سازمان بازنشستگی کشوری پس از بررسی مدارك مربوط مکلف است در صورت کامل 2تبصره

و  قص اسنادنیید نماید و در غیر این صورت با تصریح موارد أمذکور را تکمیل و ت فرم 15یف آن رد

 مربوط اعاده کند. مدارك را جهت تکمیل به کارگزینی دستگاه

گی ازنشستـ دستگاه متبوع مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا ب3تبصره

ا ینامه آن اقدامات الزم جهت انتقال کسور بازنشستگی و آیین مجلس شورای اسالمی 27/3/65مصوب 

این  محل خدمت قبلی مستخدم مکلف به همکاری درهای دستگاه حق بیمه مربوط به عمل آورد و

 باشند.زمینه می

مکلفند به هنگام  هادستگاه: به منظور انعکاس سوابق پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم 14ماده

 3ـ ) 82م ع مستخدمین صورت حقوق و مزایا و کسورات بازنشستگی آنان را مطابق فر هانتقال این گون

( به همراه پرونده فاقد ذیحسابهای دستگاهمدیر امور مالی )در  یید ذیحساب یاأ( تهیه و پس از ت66ـ

نقالب و نهادهای ا ها دستگاهنمایند. ضمناً  پرسنلی مربوط به دستگاه جدید محل خدمت آنان ارسال
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مأمور  هادستگاه به آن هانامه مأموریتآیین 2اسالمی موظفند در مورد مستخدمینی که بر طبق ماده 

الذکر عمل نموده و فهرست تنظیمی را پس از پایان مأموریت به دستگاه اند به نحو فوقگردیده

 .مستخدم ارسال دارنداصلی

تقال د یا انانونی تقاضای کتبی مبنی بر استردا: در مورد مستخدمینی که بر اساس مبانی ق15 ماد 

ا تکمیل و همراه ر( 63ـ 6)69دستگاه متبوع مستخدم مکلف است فرم ع ـ نمایندکسور بازنشستگی می

وری رسیدگی و اقدام الزم به سازمان بازنشستگی کش پرونده پرسنلی متضمن درخواست وی جهت

 ارسال نماید. 

نیز  هادستگاهاند این قبیل مختلف خدمت نمودههای دستگاهدر تبصرهـ در مورد مستخدمینی که 

 و ارسال آن به دستگاه متبوع مستخدم خواهند بود.الذکر فوق موظف به تکمیل فرم

 عده فرم : سازمان بازنشستگی کشوری پس از وصول پرونده پرسنلی مستخدم و نسخ تکمیل ش16ماده

تگی ور بازنشسمزبور اقدام و پس از گواهی واریز مبالغ کسرسیدگی به درخواست  ( در مورد63ـ 6)69ـ

 وکشوری نسخه مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری را ضبط پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی

نده مراه پروسایر نسخ فرم مذکور را به ه ،پس از ارسال نسخه مربوط به مرجع پرداخت کننده وجه

 نماید.عاده میپرسنلی به دستگاه ذیربط مستخدم ا

 هاترتیب نگهداری حساب :فصل چهارم

خه ( مکلف است و پس از دریافت نسداری کلکننده وجه )در حال حاضر خزانه: مرجع پرداخت17ماده

 ربط اقدام نماید.حواله مبلغ تأیید شده در فرم به دستگاه ذی مربوط نسبت به

شوری کستخدمین مشترك صندوق بازنشستگی مکلفند کسور بازنشستگی م ها دستگاه: کلیه 18ماده

های تبصره وقانون استخدام کشوری  100، 73، 72، 71 کارفرمائی موضوع مواد خود را به همراه سهم

( حداکثر تا نامهاین آیین 13خدمات غیررسمی )موضوع ماده  مربوط حسب مورد و همچنین کسور

 ول حکمخیر مشمأنمایند در صورت ت ی واریزهای صندوق بازنشستگی کشورپایان ماه بعد به حساب

ور در حال حاضر مزب های صندوقاساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری خواهند شد. حساب 11ماده 

 باشد:به شرح زیر می

مشمول  خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مربوط به مستخدمین 2ـ حساب شماره الف

 . قضات قانون مزبور و اعضای هیأت علمی و 144ین موضوع ماده و مستخدم قانون استخدام کشوری

وضوع مخزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مربوط به مستخدمین  22ـ حساب شماره ب

ررات های دولتی و مشمولین الیحه قانونی راجع به شمول مقاستخدامی شرکت مقررات 33ماده 

أمین تهای دولتی مشمول قانون مستخدمین شرکت کشوری بهبازنشستگی و وظیفه قانون استخدام 

 .شورای انقالب اسالمی ایران 10/9/58اجتماعی مصوب 
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 هاهرداریشخزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مربوط به مستخدمین  41ـ حساب شماره ج

  . تهران به جز شهرداری

 ود. بکتبی سازمان بازنشستگی کشوری خواهد با اعالم الذکر فوقهای ـ تغییر حساب1تبصره

دوق ی که طبق ضوابط قانونی به نحوی از خدمات مشترکین صنمؤسساتـ نهادها و سایر 2تبصره

بنای منمایند، مکلفند بر عنوان مأمور با پرداخت حقوق و مزایا استفاده می بازنشستگی کشوری به

 وه سهمنموده و بعال تگی سهم مستخدم را کسربازنشس قانون استخدام کشوری کسور ضوابط مقرر در

وری ستگی کشهای بازنشصندوق هایکارفرمایی به ترتیبی که در این ماده مقرر گردیده است به حساب

 واریز نمایند.

ارند و د اختیار ردمکلفند وجوه مربوط به حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را که  هادستگاه: 19ماده 

های های مربوطه حسابه حسابباشد در اسرع وقت بفع نمیپرداخت به ذینابلطبق ضوابط مقرر ق

وری را ارسال مدارك مربوطه سازمان بازنشستگی کش حسب مورد برگشت داده و با 18موضوع ماده 

 مطلع نمایند. 

 ر مالیحد اموحسابی و یا واینفع و عدم وجود موانع قانونی ذیصورت مراجعه مستخدمین ذ ـ درتبصره

یل ای تسجاقدامات الزم را جهت صدور درخواست وجه عمل آورده و درخواست مزبور را بر مکلف است

 کشوری ارسال نماید.به سازمان بازنشستگی

سازمان  های مصوبنامه فرمهای اشاره شده در کلیه مواد و تبصرهای این آیین: منظور از فرم20ماده

ان یید سازمأبایست به تها میتغییرات بعدی در این فرم باشد واستخدامی کشور می امور اداری و

امور  شورای 26/2/66تبصره در جلسه مورخ  14ماده و  20فصل و  5نامه در مذکور برسد. این آیین

 های مغایر بارسید و از تاریخ تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل اداری و استخدامی کشور به تصویب

 .آن ملغی است

مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری بخشنامه شماره  ری حقوق بازنشستگیروش برقرا

 شورای عالی اداری ۱۴/۷/۱۳۷۲دش مورخ /۳695

داری و بنا به پیشنهاد سازمان امور ا 6/7/72شورای عالی اداری در چهل و ششمین جلسه مورخ 

و  ح کارآئیارتقاء سطهای انجام کار و به منظور ها و روشبهبود سیستم استخدامی کشور در زمینه

ری ش برقرابا رو مراجعین موارد ذیل در رابطه دستیابی به نظام کارآمد اجرایی و تسهیل و تسریع امور

 مین اجتماعی تصویبأت نشستگی کشوری و سازمان( در سازمان بازحقوق و مستمری )بازنشستگی

 نمود: 

 :تگی کشوریـ روش برقراری حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشسالف

 ،قل یک ماه قبل از موعد بازنشستگیمتبوع مشترکین صندوق بازنشستگی موظفند حداهای دستگاهـ 1

همراه پیش نویس حکم برقراری حقوق بازنشستگی و ه ب واجدین شرایط بازنشستگی را پرونده پرسنلی
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ارسال نمایند و یید قطعی به سازمان بازنشستگی کشوری أت وظیفه از کارافتادگی جهت بررسی و

بررسی و نواقص و اشکاالت را با  پرونده را سازمان بازنشستگی کشوری موظف است ظرف مدت مذکور

حکم بازنشستگی  هرحال همزمان با تاریخ اجرایه ربط برطرف نموده و بهماهنگی دستگاه اجرائی ذی

 وی اقدام نماید. 

اری و ند قبل از موعد بازنشستگی اجبـ دستگاه متبوع مشترکین صندوق بازنشستگی موظفتبصره

جدین رونده واهای الزم نسبت به بررسی و رفع نواقص پریزیانجام برنامه متقاضیان واجد شرایط با

 شرایط اقدام نمایند.

داره صورت غیر متمرکز اهـ مؤسسات مشترك صندوق بازنشستگی کشور که امور پرسنلی آنها ب2

اری ی تا مرحله صدور حکم برقرکه کلیه مراحل روش بازنشستگ اینداتخاذ نم شود موظفند ترتیبیمی

گی نمایند ی و یاو مستقیماً به سازمان بازنشستگی کشور راساً توسط واحدهای استانی تابعه انجام شده

 گردد. ها ارسال میآن در استان

زم التدابیر  فند با اتخاذپذیرد موظیی که امور پرسنلی آنها به صورت متمرکز انجام میهادستگاهـ تبصره

 رند.عمل آوهمفاد این بند اقدام الزم را بنسبت به اجرای

ه شماره چک ب انجام کلیه امور مربوط به صدور حواله وجه و اختصاص و اعالم 1/1/1373ـ از تاریخ 3

گردد و سازمان عهده سازمان بازنشستگی کشوری محول میهاجرائی بهای دستگاه ذیحسابی

 عملهب زم راوزارت امور اقتصادی و دارائی در این زمینه اقدام ال تگی موظف است با همکاریبازنشس

 آورد.

 های واجدینمنظور تسریع در امر رسیدگی به پروندهه ـ سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است ب4

ر امر احتساب های ضروری دای حاوی راهنمائیاقدام الزم را نسبت به تهیه مجموعه شرایط بازنشستگی

های نامهود در قوانین و آییناحتساب حقوق و رفع ابهامات موج ، مدارك مورد نیاز،سنوات خدمت

وی ، زمینه آموزش نیرمشمولهای دستگاه اجرائی و سایر مشکالت مبتال به معمول و ضمن ارسال به

 نماید.  مربوط فراهمهای دستگاهانسانی شاغل در امور بازنشستگان را با همکاری 

 :ـ روش برقراری مستمری بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعیب

مر ل در اهای مشمول قانون تأمین اجتماعی موظفند به منظور تسریع و تسهیـ کارفرمان کارگاه1

ی متقاضیان بازنشستگ وبه تهیه فهرست واجدین شرایط بازنشستگی  ، قباًل نسبتبرقراری مستمری

مان شدگان نسبت به اعالم لیست مذکور به سازماه قبل از تاریخ ترك کار بیمه 4حداقل اقدام نموده و 

 تأمین اجتماعی شعبه محل ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. 

در کلیه  الذکرـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به نظارت بر اجرای مفاد بند فوق1تبصره

 انون تأمین اجتماعی اقدام نماید.مشمول ق هایکارگاه
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ل توانند طبق مفاد این بند راساً نسبت به ارائه تقاضا به شعبه مح، میـ بیمه شدگان اختیاری2تبصره

 نمایند.  پرداخت حق بیمه اقدام

ر و سای هادستگاه، مؤسسات، ها، کارخانجاتـ منظور از کارگاه در این مصوبه کلیه شرکت3تبصره

 باشند.نحوی از انحاء تحت پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی می ست که بهواحدهایی ا

ان شود کارفرمایـ در مواردی که قانون بازنشستگی پیش از موعد به حکم قانون اجراء می4تبصره

 بند به موارد فوق عمل نمایند. موظفند عیناً طبق مفاد این

اجد ماه از تاریخ دریافت فهرست و 4مدت ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف 2

نسبت به  1کنندگان بازنشستگی تا تاریخ ترك کار موضوع مفاد بند درخواست شرایط بازنشستگی و

 یند. قدام نمااحق بیمه و همچنین انجام مراحل مورد لزوم  آوری سوابق پرداختررسی پرونده و جمعب

 ریخ تركالم تاتأمین اجتماعی موظفند در همان روز اع های مشمول قانونـ کلیه کارفرمایان کارگاه3

وز ا که هنرمدت کارکرد و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه شدگان مزبور  کار بیمه شده گواهی

شعب  اند به سازمان تأمین اجتماعی ادارات کل وننموده نسبت به ارسال لیست و پرداخت آن اقدام

 ارسال نمایند.

 مایدنقدام اجتماعی مکلف است نسبت به صدور و تحویل حکم بازنشستگی به نحوی ا ـ سازمان تأمین4

 ، برقرار و به مستمری بگیر قابل پرداخت باشد. کار، مستمری بازنشستگیکه از تاریخ ترك

اجدین وها و سوابق ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور تسریع در امر رسیدگی به پرونده5

رداخت پنسبت به تهیه مجموعه راهنما حاوی نحوه جمع آوری و احتساب سنوات  شستگیشرایط بازن

ات مورد میزان مستمری و رفع ابهامات موجود و سایراطالع ، مدارك مورد نیاز، نحوه محاسبهحق بیمه

 ارسال نماید.اجتماعیهای مشمول قانونلزوم اقدام نموده و به کلیه کارگاه

 تماعی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امر برقراری مستمریسازمان تأمین اج ـ6

اخت ، تاریخ اولین پردفرم تقاضای بازنشستگی حاوی مشخصات بیمه شده بازنشستگی نسبت به طراحی

ل و های مورد عمعات مورد نیاز و سایر فرمدیگر اطال ، آخرین محل کار، فاصله خدمتی وحق بیمه

 بازنشستگی اقدام نماید. راحل زائد گردش کار برقراری مستمریهمچنین حذف مدارك و م

ر د( موظف است ظرف مدت شش ماه به منظور تسریع ـ سازمان تأمین اجتماعی )ادارات کل و شعب7

 ایر شعبه در سکاطالعات الزم مستمراً سوابق پرداخت بیمه کلیه افراد تحت پوشش را  امر دستیابی به

 ترتیبی آوری نمود وسوابق پرداخت بیمه هستند استعالم و جمع ور دارایهای مختلف کششهرستان

ل به منتقرین شعپرداخت حق بیمه آنها به آخ اتخاذ نمایدکه به هنگام انتقال بیمه شدگان کلیه سوابق

 شود.

آخرین  مه شدههای مشمول قانون تأمین اجتماعی موظفند همزمان با اشتغال بیـ کارفرمایان کارگاه8

 ایند. ( اعالم نمرا به سازمان تأمین اجتماعی )شعب دریافت کننده حق بیمه حل پرداخت بیمه آنانم
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 سبت بهـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی موظفند در ارائه خدمات فوق نج

توسعه  ه دومرنامطوری که در طول بههای انجام کار خود اقدام نموده بروش تسریع در مکانیزه نمودن

 ، اجتماعی و فرهنگی به اتمام رسد. اقتصادی

های ـ وزارت کشور )سازمان ثبت احوال کشور( موظف است ضمن هماهنگی الزم با سازماند

جرای طرح اهای خاص اعم از بازنشستگی و حمایتی در اجتماعی و کلیه صندوق و بازنشستگی کشوری

  کد ملی تسریع به عمل آورد. 

ازنشستگی بمشترك صندوق های دستگاههای بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و کلیه انـ سازمه

ی مفاد سن اجرامشمول قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ابالغ این مصوبه مسؤول ح کشور و کارفرمایان

نه خاه دبیربهای یاد شده مکلفند هرسه ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای آن را آن بوده و سازمان

 شورای عالی اداری اعالم نمایند. 

 ثیرگذار در میزان حقوق بازنشستگیأمتغیرهای ت

ب گی اغلاگر چه سابقه پرداخت کسور بازنشست سابقه پرداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه .1

که  ایدر محاسبه حقوق بازنشستگی سابقه گردد لیکنسابقه خدمت تلقی می مترادف با

رد گیپرداخت گردیده است مالك قرار می ت شده و یا تعهدکسور بازنشستگی آن پرداخ

ی خاص هادالئل ویژگیه ربط بعضاً جهت برخی از کارکنان بهمچنین به موجب قوانین ذی

 نشستگیوق بازشود که در افزایش میزان حقفاقی سنوات کاری در نظر گرفته میطور ارهب

  .باشدثر میؤآنان م

 چند سال آخر بازنشستگی در داخت حق بیمه یا کسورمعدل حقوق و مزایای مشمول پر .2

 .معدل حقوق و مزایای مشمول(خدمت )

 سر حقک، معدل حقوق و مزایای مشمول ار دیگر در میزان حقوق بازنشستگیگذثیرأمتغیر ت

جهت  باشد در حال حاضر این معدلبازنشستگی در چند سال آخر خدمت می بیمه یا کسور

خر آسال  2ربط بر مبنای دریافتی کشوری حسب قوانین ذی بازنشستگی مشترکین صندوق

 .شودی سال بازنشستگی در نظر گرفته میبا اعمال آخرین ضریب حقوق

ق ت حقومدت زمان الزم جهت پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی به منظور امکان دریاف .3

 .بازنشستگی به میزان یک ماه حقوق و مزایای مشمول پرداخت )ضریب سنوات(

لقی تابت هم را ث توان آنگذار در میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه )که میثیرأمتغیر سوم ت

ی و بازنشستگی الزم جهت دریافت حقوق بازنشستگ نمود( پبش فرض سنوات پرداخت کسور

بط رذی . حسب قوانینباشدوظیفه به میزان کامل )معادل معدل حقوق و مزایای مشمول( می

ق سال است با این توضیحات ضریب سنوات در محاسبه حقو 30بر این پیش فرض برا

 .باشدام میبازنشستگی و وظیفه برابر یک سی
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 میزان حقوق بازنشستگی

و  1ها به موجب ماده میزان حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی و صندوق شهرداری

و ماده  ریقانون استخدام کشو 13/12/1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  2ماده  3تبصره 

گی مصوب ستای از مقررات بازنشقانون اصالح پاره 6ها و ماده نامه استخدامی شهرداریآئین 43

 :برابر است با 13/12/1379

زایا ممعدل حقوق و  × (سال 30سنوات خدمت قابل قبول )حداکثر  = یمیزان حقوق بازنشستگ

×30/1 

 2ی است در کسور بازنشستگ می حقوق و مزایای دریافتی که مالكمعدل تما = امزای معدل حقوق و

 اعمال آخرین ضریب حقوق سال آخر خدمت با

 ردگیمحاسبه قرار می سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق مالك = سنوات خدمت قابل قبول

وق اقل حقحد 23/06/1373قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب  4با توجه به ماده 

 .باشدایای مقرر برای مستخدمین شاغل میبازنشستگی همواره برابر حداقل حقوق و مز

-در صورتی قانون نظام هماهنگ پرداخت 1ماده  4و تبصره  قانون استخدام کشوری 98به موجب ماده 

ینه که ضریب جداول حقوق مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هز

 .گان و وظیفه بگیران را ترمیم کندب این تغییر شده است حقوق بازنشستزندگی موج

حقوق  مبلغ ماه اول هرگونه افزایش قانون استخدام کشوری 124و  100با توجه به مفاد ماده 

ن کارکنا . این امر در موردگرددصندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میبازنشستگی و یا وظیفه به 

 .ها تصریح نداردشهرداری

خت مالیات وظیفه از پردا ، حقوق بازنشستگی وهای مستقیمقانون مالیات 91ماده  5به موجب بند 

 .باشدمعاف می

 تعریف کسور بازنشستگی

قانون  73 و 71مفاد مواد ربط )، درصدی از حقوق و مزایا است که حسب مقررات ذیکسور بازنشستگی

 38ماده  و 13/12/1368مصوب  زنشستگی و وظیفهقانون اصالح مقررات با 7و ماده  استخدام کشوری

خدمین( مین پوشش بازنشستگی و وظیفه مشترکین )مستأها( برای تنامه استخدامی شهرداریآئین

ورد مها حسب طور ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی شهرداریهصندوق ب

ن فرمایا)کارکنان( و درصدی هم توسط کار . درصدی از این وجوه توسط مستخدمینگرددپرداخت می

 .گرددمحل اشتغال کارکنان( پرداخت میهای دستگاه)

 نرخ کسور بازنشستگی

مزایای مشمول کسر ، نرخی )درصدی( است که با اعمال آن در جمع حقوق و نرخ کسور بازنشستگی

ل بر مبنای االصوگردد. این نرخ علیکسور بازنشستگی، میزان کسور بازنشستگی مشخص می
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ای بازنشستگی مورد هبا توجه به وضعیت مالی صندوق  محاسبات آماری تعیین و در مقاطع چند ساله

نرخ کسور بازنشستگی در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در حال   .گیردبررسی قرار می

گی مصوب ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستقانون اصالح پاره 12ه موجب ماده حاضر ب

هیئت وزیران از تاریخ  07/12/1379هـ مورخ  23358ت /55880و مصوبه شماره  13/02/1379

 %5/13باشد و آن مربوط به مستخدمین )کارکنان( می %9باشد که می %5/22برابر  01/07/1379

کارکنان( محل اشتغال های دستگاه( از آن مربوط به کارفرمایان )عادل یک برابر و نیم سهم کارکنانم)

 .باشدمی

 مقرری ماه اول

 زمایشیشود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی )آمقرری ماه اول به وجوهی اطالق می 

ه ت و ببه رسمی( و یا افزایش حقوق و مزایا به شرح موارد ذیل از حقوق مستخدم برداش

 .گرددصندوق بازنشستگی واریز می

  نون قادولتی مشمول  مؤسساتها و زارتخانهو قانون استخدام کشوری 72به موجب ماده

را  زمایشیالعاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آمکلفند حقوق و فوق استخدام کشوری

شوری صندوق بازنشستگی کشوند برداشت و به استخدام رسمی پذیرفته می طی کرده و به

 .بپردازند

ت تطبیق ش حقوق و تفاول هرگونه افزای، مبلغ ماه اوقانون استخدام کشوری 100حسب مفاد ماده 

 .دوق بازنشستگی کشوری پرداخت گرددالعاده شغل مستخدم بایستی به صنحقوق و فوق

از  هر یک را به وجوهی که اشخاصی خدمت سوابق یا بازنشستگی بیمه حق :واحده ماده -ح

کار یا  محل کهاند در صورتینموده تپرداخ مشابه هاییا صندوق یا بازنشستگی بیمه هایصندوق

 باشند، یا طبق شده خارج مربوط صندوق خدمات از شمول آن تبع و به تغییر نموده آنان خدمت

 که آنان و مزایای حقوق درصد آخرین 4 میزان اند، بهشده دیگری صندوق ، مشتركقانونی ضوابط

 تبع ، بهمشمول که صندوقی به هر ماه بابت است قرار گرفته یا بازنشستگی بیمه حق برداشت مبنای

 شود.می منتقل است شده آن خود مشترك شغل

 مربوط بازنشستگی صندوق خدمات از شمول قانون این تصویب بعد از تاریخ که در مورد اشخاصی

درصد مذکور در  4 نرخ جای قرار گیرند به دیگری بازنشستگییا  بیمه صندوق و زیر پوشش شده خارج

از  پس است شده پرداخت مستخدم قبلی یا بازنشستگی بیمه صندوق به که وجوهی کلیه ماده این

 واریز خواهد شد. است شده آن مشترك مستخدم که صندوقی عیناً به درمان کسر حق

 قوانین موجبهب قانون این از تصویب قبل که اشخاصی ، یا کسور بازنشستگیبیمه حق انتقال -1تبصره

دیگر  بازنشستگی صندوق به بازنشستگی صندوق از یک آنان ، یا کسور بازنشستگیبیمه ، حقمربوط

 نخواهد بود. قانون این مقررات مشمول است شده منتقل
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، یا کسور بیمه حق برداشت مبنای که مستخدم دولتی قبول قابل خدمت از سنوات قسمت آن -2تبصره

گیرد. و قرار می رسمی جزء خدمت ، یا کسور بازنشستگیبیمه حق با انتقال قرار گرفته بازنشستگی

 خواهد بود. مربوط بازنشستگی صندوق مقررات مشمول مازاد بر آن

 بازنشستگی سهم که مشابه هایو صندوق اجتماعی تأمین از مشمولین دسته آن وصدر خص -3تبصره

- با اخذ مابه است گردیده دریافت بازنشستگی هایوقاز سایر صند واحده مأخذ مذکور در ماده به آنان

 محاسبه آنان خدمت ات، سنواز مستخدم مربوط و مقررات قوانین براساس بازنشستگی سهم التفاوت

 خواهد بود که اینامهآئین براساس تبصره مذکور در این بازنشستگی اخذ سهم و نحوه خواهد شد میزان

 رسد.می وزیران هیئت تصویب به

ار و یکهز خردادماه و هفتم بیست شنبهروز سه در جلسه تبصره و سه واحده بر ماده مشتمل فوق قانون

 نگهبان تأیید شورای به 19/4/1365 و در تاریخ تصویب اسالمی شورای مجلس و پنج سیصد و شصت

 .است رسیده

 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران: ۸۲ماده 

اعم از کشوری، های بازنشستگی )شدگان صندوق برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه

 میانگین ها( بر مبناینکنهادها و با ها،های بازنشستگی دستگاهاجتماعی و سایر صندوق تأمینلشکری، 

 باشد.دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می
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 تشریفات صدور ابالغ بازنشستگی کارکنان

 

 

آیا حکم مورد تائید 

 سازمان قرار می گیرد؟

آیا بازنشستگی فرد از نظر 

باشد ؟بالمانع می هیئت تخلفات  

نحوه بررسی سوابق خدمتی کارکنان )اخذ گزارش سابقه 

 از سیستم جامع نرم افزار پرسنلی و یا درخواست فرد(

 

 بق خدمتی کارکناننقل و انتقال سوا

 
تهیه فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی 

 شاغلین

 

 

 واحد مربوطه

-برقراری و پرداخت عائله

 ایمندی و اوالد و امور بیمه

 توسط امور مالی 

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

ارسال به های محاسبه حقوق بازنشستگی و وراث و تهیه فرم

 ید حکمئسازمان بازنشستگی جهت تأ

بازخرید ذخیره 

 مرخصی 

 تکمیل چک لیست بازنشستگی

پرداخت پاداش پایان 

 خدمت
 

 های بدوی انتظامی و رسیدگی به تخلفات استعالم از هیئت

 

 

 واحد مربوطه
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 ابقه(انواع س) سوابق خدمتی کارکنان و احتساب بخش اول: نحوه بررسی
  :دولتی و بازنشستگی سابقه خدمتفصل اول: 

 توضیحات مربوط به این قسمت در بخش تعاریف و مفاهیم آمده است.

 : احتساب سوابق خدمت رسمی

کارفرما به صندوق  و بازنشستگی سهم کارمند سابقه دولتی که کسور :کشوری خدمت رسمی

 .گرددمحاسبه میل قبول پرداخت شده است به عنوان سابقه قاب کشوری بازنشستگی

 :خدمت نیمه وقت  بانوان

 18/1/1364قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب  -

ز ااستفاده  ات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت الزم برای بازنشستگی وسنو -7ماده

و  بازنشستگی در احتساب حقوق محسوب خواهد شد لیکن حقوق وظیفه یا مستمری، به طور کامل

نصف مدت  خدمت تمام وقت( عالوه بر مدتوظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه این گونه کارمندان )

هم یا حق بیمه مربوط به س خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی

به  وگیرد، کسر ون به آنان تعلق میقان مزایایی که بر اساس این کارمندان مزبور به نسبت حقوق و

 .صندوق مربوط واریز خواهد شد

مام نسبت ت وات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه بهسن -تبصره

قوق حسه سال از لحاظ  العاده شغل و یا عناوین مشابه تافوق حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و

 شود. مازاد برآن نصف محاسبه می .شودوقت محسوب می دمت تمامبازنشستگی در حکم خ

اد قانون : مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استنقانون مدیریت خدمات کشوری 105به موجب ماده  -

طور کامل ط بر این که کسور بازنشستگی بهرو)مش – 1362مصوب  -راجع به خدمت نیمه وقت بانوان 

 .گرددکارکنان محسوب میو بازنشستگی سابقه خدمت  پرداخت شده باشد( به عنوان

نامه اداری و استخدامی دانشگاه: سابقه خدمت: مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد آئین 5ماده  -

قانون مدیریت  87ماده  1و اصالحات بعدی آن و تبصره  1362قانون نیمه وقت بانوان مصوب سال 
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ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور بازنشستگی به صورت کامل که در )مشروط به این خدمات کشوری

 شود.سابقه خدمت و بازنشستگی محسوب میپرداخت شده باشد( به عنوان 

  :احتساب مرخصی بدون حقوق

ت مه تحصیالمدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادا قانون استخدام کشوری: ۴9ماده  ۴تبصره 

خذ جر به اکه منمربوط مشروط به این مؤسسهاز وزارتخانه یا های مورد نیعالی و تخصصی در رشته

ی ت رسمسابقه خدممدرك تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوطه جزو 

 شود. مستخدم محسوب می

 :اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قانون برنامه چهارم توسعه ۱۴۷ماده 

 آید:عمل میهای ذیل به جایی کارکنان اقدامبهجا نشستگی و سهولتبازهای منظور تقویت صندوق به

خرید خدمت صورتی که باز شود درجازه داده میاهای بازنشستگی به کارکنان مشمول صندوق -الف

مان( زحدودیت مهای دیگر منتقل شوند یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق )بدون یا به دستگاهشوند 

 دولتی اشتغال یابند، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.غیردر بخش 

 :اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قانون برنامه پنجم توسعه ۳۰ماده 

 یا ها ستگاهد سایر به صورت انتقال در شودمی داده اجازه بازنشستگی هایصندوق مشمول کارکنان به

 مشمول کماکان زمان محدودیت حقوق، بدون بدون مرخصی زا استفاده و استعفاء اخراج، بازخریدی،

 افراد استثناء به کارفرما و شده بیمه سهم بیمه صورت حق این در. باشند خود بازنشستگی صندوق

 .است شده بیمه عهده به شده منتقل

 :های توسعه کشوراحکام دائمی برنامهقانون  6ماده  (الف)بند 

یا  هاستگاهدد در صورت انتقال به سایر تواننای بازنشستگی میهندوقکارکنان تحت پوشش ص -الف

مول ان مشبازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماک

استثنای افراد شده و کارفرما بهصندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه

 ده است.شعهده بیمهشده بهمنتقل

صوب م -های توسعه کشور ( قانون احکام دائمی برنامه6ماده ) (الف)دستورالعمل چگونگی اجرای بند 

 در صندوق بازنشستگی کشوری 10/11/1395

های توسعه کشور، کارمندان مشترك صندوق ( قانون احکام دائمی برنامه6ماده ) (الف)در اجرای بند 

شود( چنانچه از تاریخ ین دستورالعمل صندوق نامیده میبعد در ا بازنشستگی کشوری )که من

دون رخصی باز دستگاه اجرایی متبوع خود بازخرید خدمت، مستعفی یا اخراج شده یا از م 1/1/1396

قاضای ترائه احقوق استفاده نموده و یا به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شوند، در صورت تمایل و با 

د و با د قرارداتوانند با عقانتقال تمام یا قسمتی از کسور پرداختی، می یا تکتبی، مشروط به عدم دریاف

د در اك خورعایت مفاد این دستورالعمل به شرح بندهای آتی بدون محدودیت زمانی همچنان به اشتر

 صندوق ادامه دهند.
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 ادامه اشتراک در حاالت بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق دوم: فصل

تاریخ  توانند تقاضای ادامه اشتراك در صندوق را حداکثر ظرف یک ماه ازن قبیل کارکنان میای -1

ر دوق داجرای حکم مربوطه )بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق( به مدیریت صن

ا را رمکارف وخود  استان مربوطه ارائه نموده و پس از عقد قرارداد ادامه اشتراك، کسور بازنشستگی سهم

 با رعایت موارد زیر به حساب صندوق واریز نمایند:

شت کسور، در ل برداهای مستمر مشموالعادهبنای محاسبه کسور پرداختی، آخرین حقوق و فوقم -الف

 تغال در دستگاه اجرایی متبوع خواهد بود.شحکم کارگزینی زمان ا

 شود.مورد عمل صندوق تعیین می رخ کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما مطابق مقرراتن -ب

زایش ازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما در ابتدای هر سال معادل ضریب افبمیزان کسور  -ج

 یابد.ساالنه حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می

 شود.میفزایش موضوع بند )ج( عالوه بر کسور بازنشستگی به حساب صندوق واریز اولین ماه ا -د

اشتراك با پرداخت  ( ارائه شود، ادامه1چنانچه تقاضای ادامه اشتراك ظرف مدت مذکور در بند ) -ه

له خیر فاصامورد  صورت از تاریخ تقاضا خواهد بود و درکسور معوقه از تاریخ اجرای حکم و در غیر این

 واهد شد.زمانی اجرای حکم تا تاریخ تقاضا جزو سابقه اشتراك در صندوق منظور نخ

به  ماه بعد د کسور بازنشستگی هر ماه را حداکثر تا پایانتراك در صندوق مکلفنشمتقاضیان ادامه ا -و

 حساب صندوق واریز نمایند.

تواند با پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر تا سه ماه متوقف شود، مشترك می در صورتی که -ز

تأخیر،  د به میزان نیم در هزار به ازای هر روزیرکردجای کسور معوقه با احتساب خسارت پرداخت یک

فساخ جب انهمچنان به اشتراك خود در صندوق ادامه دهد. توقف پرداخت به مدت بیش از سه ماه، مو

واهد خرالعمل دستو قرارداد بوده و ادامه اشتراك منوط به تقاضا و عقد قرارداد جدید مطابق مقررات این

 شود.داخت کسور، جزو سوابق اشتراك در صندوق محسوب نمیبود و در این صورت مدت توقف پر

لیل امه اشتراك در صندوق که رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع خود به دمتقاضیان اد -2

، زنشستگیوق بابازخرید خدمت، استعفاء یا اخراج قطع شده باشد با رعایت موارد زیر حسب مورد از حق

 ستفاده خواهند نمود:از کارافتادگی و وظیفه وراث ا

داقل حتواند در صورت دارا بودن حداقل سی سال سابقه پرداخت کسور یا دارا بودن مشترك می -الف

کلف به مسال سابقه پرداخت کسور، درخواست بازنشستگی نماید و صندوق  25سال سن با الاقل  65

 قبول آن است.

ارافتادگی کلی مشترك از سوی کمیسیون حقوق وظیفه از کارافتادگی پس از تأیید مراتب از ک -ب

ربط در صندوق و نیز حقوق وظیفه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید کمیته ذی



 خروج از خدمت و بازنشستگی، المتنظام اداری در حوزه س                                                                      184

 

ورثه در صورت فوت مشترك به تناسب مدت پرداخت کسور با رعایت مقررات عمومی مورد عمل 

 گردد.می صندوق در خصوص از کار افتادگی و فوت عادی محاسبه و برقرار

مقررات  وقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث، قوانین حدر برقراری  -ج

سال و نیز مورد عمل صندوق نظیر روش محاسبه حقوق، افزایش بابت پرداخت کسور مازاد بر سی

 شود.وزیران رعایت می هیئتحداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 

 ک از آنان باتعیین ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مشمولین این دستورالعمل و سهم هر ی -د

 باشد.قانون استخدام کشوری و اصالحات بعدی آن می 87و  86رعایت مواد 

در طول استفاده از مرخصی بدون حقوق با پرداخت کسور  1/1/1396بعد از  کارکنانی که -3

ت بع مقررامانند، در مدت مزبور صرفًا از لحاظ پرداخت کسور تای میبازنشستگی در اشتراك صندوق باق

شتغال از ا این دستورالعمل بوده و پس از خاتمه مرخصی و ادامه اشتغال و نیز در مواردی که قبل

رات ابع مقرتظیفه مجدد بازنشسته، از کارافتاده و یا فوت شوند، از لحاظ برقراری حقوق بازنشستگی و و

 بوط و مقررات عمومی مورد عمل صندوق خواهند بود.استخدامی مر

 ادامه اشتراک در صورت انتقال :ومس فصل

به  غل مشترك صندوق که به موجب قوانین و مقررات مربوط از یک دستگاه اجراییکارمندان شا -4

د، ای دیگری باشدستگاه اجرایی دیگر منتقل شده و دستگاه محل انتقال آنان تابع صندوق بیمه

ل ل انتقاگاه محتوانند با تقاضای کتبی کماکان در اشتراك صندوق باقی بمانند. در این صورت، دستمی

س بر اسا ول را)مقصد( مکلف است کسور بازنشستگی آنان اعم از سهم کارمند و کارفرما و مقرری ماه ا

رقراری و ب گیمقررات مورد عمل صندوق کسر و به حساب صندوق واریز نماید. بازنشستگی، ازکارافتاد

 باشد.وظیفه وراث در مورد مشمولین این بند با رعایت مقررات عمومی مورد عمل صندوق می

 سایر مقررات :مچهار فصل

آن بخش از سوابق خدمت غیررسمی تمام وقت و قابل قبول دولتی متقاضی ادامه اشتراك که در  -5

تگاه اجرایی از نظر ترفیع پایه، افزایش هنگام اشتغال ارائه و در احکام کارگزینی صادره از سوی دس

سنواتی، امتیاز حق شغل، ارتقاء گروه یا طبقه و عناوین مشابه منظور شده باشد و همچنین مدت 

که ( مشروط به آن رسانی به ایثارگراننون جامع خدماتقا 27حضور داوطلبانه در جبهه )موضوع ماده 

متقاضی ادامه اشتراك، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تعیین بدهی ایام مذکور 

های مشمول العاده( آخرین حقوق و فوق%22.5))حداکثر سی سال( بر مبنای بیست و دو و نیم درصد 

رابطه استخدامی اقدام نماید، مدت مذکور به عنوان سابقه خدمت قابل  کسور بازنشستگی در زمان قطع

گردد. هر گونه درخواست در موارد فوق پس از سپری قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می

 شود. ماه مهلت مقرر تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمی 6شدن 

https://shenasname.ir/subjects/sar/1452-1392-01-07-05-18-32.html
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توانند با ارائه ه )بازخرید، استعفا، اخراج( میقانون برنامه پنجم توسع 30فراد واجد شرایط در ماده ا -6

 تقاضای کتبی و عقد قرارداد از تاریخ ثبت تقاضا نسبت به ادامه اشتراك ادامه دهند.

دون از مرخصی ب قانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه 30افراد موضوع ماده 

دامه اتا زمان تقاضا در صندوق  مرخصی بدون حقوق آنانکه اند، مشروط به اینحقوق استفاده نموده

عقد  واضای کتبی ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل مهلت دارند با ارائه تق 6داشته باشد، ظرف مدت 

مل قرارداد نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی مدت مرخصی استفاده شده طبق مقررات مورد ع

نیم  ه مأخذبمقرری ماه اول با احتساب جریمه دیرکرد مربوطه صندوق شامل سهم مستخدم، کارفرما و 

رای زم بالدر هزار برای هر روز تأخیر اقدام نمایند، در این صورت مدت مذکور به عنوان سابقه 

 بازنشستگی محسوب خواهد شد.

ر رند، دوع این دستورالعمل در مدتی که با عقد قرارداد در اشتراك صندوق قرار داکارکنان موض -7

 فاوت تابعالت بههای بیمه و بازنشستگی و پرداخت مامورد نقل و انتقال کسور یا حق بیمه بین صندوق

 باشند.قوانین و مقررات عمومی می

 العملدستور این در که مواردی در جز ربطذی دستگاه عمل رات استخدامی موردقوانین و مقر -8

د خدمت، زخریبا) دستگاه با استخدامی رابطه قطع دنبال به کهکارکنانی خصوص در است، شده تصریح

رفاً صن افراد اند قابل اجرا نیست و صندوق در قبال ایاستعفا، اخراج( به اشتراك در صندوق ادامه داده

اری از برقر نماید و این افراد پسمطابق مقررات این دستورالعمل و بر اساس قرارداد منعقده رفتار می

زیران و یئتهفه صرفًا از افزایش ساالنه حقوق معادل افزایش ساالنه مصوب حقوق بازنشستگی یا وظی

 نمایند.استفاده می

های چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا به که در اجرای احکام قانونی مقرر در برنامهکارکنانی -9

خ مزبور به اریتادامه داشته است، از  1/1/1396اشتراك خود در صندوق ادامه داده و اشتراك آنان تا 

 توانند همچنان در اشتراك باقی بمانند.بعد با رعایت مقررات این دستورالعمل می

ها و وع این دستورالعمل توسط صندوق تنظیم و به امضای مدیر صندوق در استانقرارداد موض -10

ن رسد و امضای قرارداد توسط متقاضی به منزله اطالع و آگاهی از مفاد ایمتقاضی اشتراك می

 دستورالعمل است.

 به حساب امه اشتراك مکلفند در مدت قرارداد کسور بازنشستگی و مقرری ماه اول رامتقاضیان اد -11

د ز و رسیصندوق نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران واری 0107777777006شماره 

 ن تحویل و تأییدیه دریافت دارند.بانکی را به مدیریت صندوق در استا
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  :احتساب مرخصی استحقاقی استفاده نشده

 توسط کارفرما و مستخدم سهم یبازنشستگ کسور پرداخت بامرخصی استحقاقی استفاده نشده 

 حکم نیآخر در یبازنشستگ کسور برداشت مشمول یهاالعادهفوق و حقوق اساس بر) مستخدم

 طیراش احراز یبرا و ینشستگباز قبول قابل خدمت سنوات نظر از( یبازنشستگ از قبل ینیکارگز

 امیا وعه،متب دستگاه یسو از مستخدم یبازنشستگ ابالغ صدور از پس .باشدیم بالمانع یبازنشستگ

 منظور یستگبازنش حقوق نییتع در و اضافه یو( یارفاق ای و) شده انجام خدمت سنوات جمع به مزبور

 مورخ 77682/24770 شماره مصوبه ضوعمو هایمرخص نامهنییآ 1 ماده( الف) بندمطابق  .گرددیم

 .یکشور خدمات تیریمد قانون  84 ماده به راجع 8/4/1389

 :خدمته دوران آمادگی باحتساب 

دمت ، جزء سابقه ختمام حقوق بازنشستگی به ماخذ پرداخت کسور دوران آمادگی به خدمت با 

امی کارکنان اداری استخد نامهآئین 108ماده  4)تبصره  کارمندان رسمی و پیمانی محسوب خواهد شد.

 .ها(علمی دانشگاه هیئتغیر 

  ؛...(: ، دستیاری خدمت پزشکان و پیراپزشکانسربازی، ) دولتی احتساب سوابق خدمت غیررسمی

ه کسوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی  آن قسمت از قانون استخدام کشوری 85براساس ماده 

رسمی بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیربازنشستگی مربوط به آن به صندوق  کسور

 .که در قسمت بعدی توضیح داده خواهد شد گرددتلقی می

  :التدریسسابقه خدمت حق

 ورپرداخت کس پرورش با ساعت تدریس درهفته برای مدرسین در آموزش و22بشرط داشتن حداقل 

 بود. بازنشستگی قابل احتساب خواهد

 (: )غیردولتی سابقه خصوصی 

قه، ع سابآن قسمت از سوابق مستخدم که در بخش خصوصی برابر مقررات انجام گرفته باشد. این نو

 ما جهتگردد ااجتماعی باشند محاسبه می تأمینجزو سوابق بازنشستگی افرادی که مشمول صندوق 

 رایطاحتساب در سوابق بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری، به شرط داشتن حداقل ش

ت پرداخ واجتماعی به کشوری  تأمینبازنشستگی، تقاضای فرد، نقل و انتقال کسور بازنشستگی از 

 د.باشذکر تا سقف سی سال قابل اعمال میالتفاوت آن به نرخ مورد عمل صندوق اخیرالمابه

دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری وابق خدمت غیرقانون نحوه تأثیر س

 مجلس شورای اسالمی( ۱9/۰۲/۱۳۷۲دولت )مصوب کارکنان 

ها و و نهادهای انقالب اسالمی در شرکتها شهرداریسوابق خدمت مستخدمین دولت،  :ماده واحده

ربط پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی دولتی که بابت آن حق بیمه یامؤسسات غیر

صندوق  شستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما بهگردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازن

بازنشستگی مربوط به مستخدم در حاالت بازنشستگی و وظیفه و وظیفه ازکارافتادگی صرفاً در تعیین 
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در باشد مشروط بر آن که مستخدمین مزبور )قابل احتساب می حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه

 ( سال سابقه خدمت دولتی باشند.20)حالت بازنشستگی( دارای حداقل بیست 

وضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت الزم برای بازنشستگی، اعطاء مسنوات خدمت  -1تبصره

 گردید.پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد 

 ها و مؤسسات دولتی کهمنجمله قوانین خاص شرکت ی دولتیهاگاهدستقوانین استخدامی  -2تبصره

تعیین حقوق  لحاظ سنوات خدمت الزم برای بازنشستگی، بر آنان مستلزم ذکر نام است ازشمول قانون 

 بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است.

شود و میزان کسور ازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل میبمیزان کسور  -3تبصره

ای که ظرف مدت سه ماه از نامهاین دو مبلغ بر اساس آیین التفاوتمچنین مابهبازنشستگی متعلقه و ه

زیران و هیئت تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب

 رسد، تعیین خواهد گردید.می

 هزار و اه یکدهم اردیبهشت مقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه نوز

ه تأیید شورای نگهبان ب 26/2/1372تصویب و در تاریخ  سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسالمی

 رسیده است.

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور  ۲۸/۱/۱۳۷۳ -هـ  ۴۲۱/ ت  ۱5۷۷6شماره بخشنامه 

سازمان  30/5/1372د مورخ /2801ره بنا به پیشنهاد شما 24/12/1372وزیران در جلسه مورخ  هیئت

مت غیر دولتی ثیر سوابق خدأواحده قانون نحوه ت 3تناد تبصره امور اداری و استخدامی کشور و به اس

ی نامه اجرایآیین – 1372صوب م -در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت 

 : مذکور را به شرح زیر تصویب نمود قانون

 یست سالحداقل بالذکر در هنگام بازنشستگی )با دارا بودن ستخدمین موضوع قانون فوقم :1ماده

حق  دولتی غیر مؤسساتها و ( یا از کار افتادگی در صورتی که بابت خدمت شرکتسابقه خدمت دولتی

ا حق یشستگی توانند با درخواست کتبی کسور بازنشستگی پرداخت نموده باشند میبیمه یا کسور بازن

نتقال خود ا ی محل خدمت فعلینامه به صندوق بیمه یا بازنشستگیمه مزبور را طبق مفاد این آیینب

قوق در محاسبه میزان ح اند صرفاً یمه کسور بازنشستگی پرداخت نموده. مدتی که حق بدهند

 واتسن اسبهگردد و در محبه جمع سنوات خدمت آنان اضافه میبازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی 

 . یا نظایر آن منظور نخواهد گردید ، درجهخدمت الزم برای بازنشستگی، اعطای پایه

ذکر الفوق د شرایطموده یا نمایند و واجاالجرا شدن قانون فوت نـ مستخدمینی که از تاریخ الزمتبصره

 اروق قرظیفه مشمول حکم ماده فباشند با درخواست کلیه مستمری بگیران از لحاظ تعیین حقوق و

 . گیرندمی
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 و سهم کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سوابق خدمت مستخدم اعم از سهم مستخدم :2ماده

دوق ه صنب کارفرما وجهی که بابت بیمه درمانی پرداخت شده است طبق سوابق و مدارك مربوط کالً 

 . گی محل خدمت فعلی منتقل خواهد شدبازنشست

ن رقم اشد لکه بیمه درمانی جزو کسور بازنشستگی منظور شده بـ در صورتی که ارقام مربوط ب1تبصره

بیمه یا  موع حق( مج4بر روی  1معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد )

 . گرددم کارفرما( از این بابت منظور میسهم مستخدم و سهکسور بازنشستگی )

، حق بیمه مربوط به علت فقد مدارك مشخص نیست ربوطـ در مواردی که میزان ارقام بیمه م2تبصره

اعم از سهم مستخدم  اجتماعی تأمینقانون مشمول  مؤسساتها و به سوابق خدمت مستخدم در کارگاه

ین دستمزد مشمول کسر حق بیمه نزد سازمان ( براساس میانگین آخرو کارفرما )منهای سهم درمان

گی محل خدمت فعلی اجتماعی و حداقل دستمزد زمان موصوف محاسبه و به صندوق بازنشست تأمین

 . منتقل خواهد شد

العاده و فوق ل بر مبنای آخرین رقم حقوقمیزان کسور بازنشستگی متعلقه طبق ضوابط مورد عم :3ماده

 . گرددفوت تعیین می ،، از کار افتادگیبازنشستگیا عناوین مشابه قبل از شغل ی

 سهمده )نتقل شه یا کسور بازنشستگی مالتفاوت کسور بازنشستگی متعلقه با مبلغ حق بیمتبصرهـ مابه

رث وایا  دولتی از مستخدمو حداکثر در دو سوم مدت خدمت غیر( به اقساط ماهانه شخص و کارفرما

 .وظیفه بگیر وی وصل خواهد شد

ید خدمت ، بازخرتخدمینی که به لحاظ استعفا اخراج، انفصالنامه در مورد مسمقررات این آیین :4ماده

سور ود و کمحل خدمت قطع شده یا بش مؤسسهیا به هر علت دیگر رابطه استخدامی آنان با شرکت یا 

که  یدمینبازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشند مجری خواهد بود و در مورد مستخ

رده یا افت کتگی مربوط دریاز صندوق بازنشس یا کالً  کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط را جزئاً

 . داهد بونامه قابل محاسبه نخوین، مدت خدمت غیر دولتی آنان در اجرای مقررات این آینمایند

دوق ا در صنهت، منوط به وجود همان حمایهای قانونی صندوق جدیدمبنای استفاده از حمایت :5ماده

 .باشدهای مزبور میپیشین مستخدم و پرداخت کسور مربوط براساس نوع حمایت

  :ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پنج ۲۲۸ماده

ر کمیته د 1370 های برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا ابتدای سالدر طول سال

دت یزان مماند به وقت خدمت کرده اه پاسداران انقالب اسالمی به صورت تمامانقالب اسالمی و سپ

 اند به میزانهای جنگ حضور داشتهخدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه

 .گردنددر جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میمدت حضور 

ذکر و الوقمه سهم کارمند توسط افراد فاری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیبرخورد 

 .سهم کارفرما توسط دولت است

http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowLaws&LawID=12087
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ماعی اجت تأمینهای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رفاه و نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآئین

 .رسدوزیران می هیئتتنظیم و به تصویب 

 رهشما ه جمهوری اسالمی ایرانساله پنجم توسعقانون برنامه پنج( ۲۲۸نامه اجرایی ماده )آیین

 ۸/9/۱۳9۱ مورخ هـ ۴۸۳5۳ت/۱۷5۸۴۷

نی نیروهای های دفاع و پشتیبابنا به پیشنهاد وزارتخانه 16/7/1391هیئت وزیران در جلسه مورخ 

نجم توسعه پساله قانون برنامه پنج( 228مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده )

 صویب نمود:تنامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر ـ آیین 1389ـ مصوب جمهوری اسالمی ایران 

ای ه از ابتدکساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، افرادی های برنامه پنجدر طول سال: 1ماده

المی ن انقالب اسدر کمیته انقالب اسالمی و سپاه پاسدارا 1370پیروزی انقالب اسالمی تا ابتدای سال 

ت نی که به صوراند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگاورت تمام وقت خدمت کردهبه ص

گی ازنشستبمه اند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیهای جنگ حضور داشتهداوطلبانه در جبهه

د ط افرابیمه سهم کارمند توس گردند. برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حقمی

 ر و سهم کارفرما توسط دولت است.الذکفوق

ال بتدای ساهای جنگ از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا ـ مدت حضور داوطلبانه در جبههتبصره

بل ده قاراجع اعزام کننطبق دستورالعمل صادره از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و تأیید م 1370

 باشد.احتساب می

 شود:اب سوابق به شرح زیر بررسی میحتستقاضای افراد مشمول، برای ا :2ماده

ق ا صندوید توسط دستگاه مربوط ـ درمورد سوابق خدمت در کمیته انقالب اسالمی درخواست فرالف

 شود. می جمهوری اسالمی ایران ارسال میربط جهت بررسی و تأیید به نیروی انتظاذی

ا ربوط یمد توسط دستگاه ت فرـ درمورد سوابق خدمت در سپاه پاسداران انقالب اسالمی درخواسب

 شود.پاسداران انقالب اسالمی ارسال میربط جهت بررسی و تأیید، به سپاه صندوق ذی

دوق ط یا صند توسط دستگاه مربوهای جنگ، درخواست فررد سوابق حضور داوطلبانه در جبههـ درموج

تظامی روی انمی ایران و نیربط حسب مورد به سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش جمهوری اسالذی

بسیج  انازمجمهوری اسالمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهادکشاورزی، س

ا جنگ ر هایکه صـالحیت اعزام افراد به جبهه ها و ستادهای قانونیمستضعفین یا سایر سازمان

ازمانی سا واحد تأیید تقاضا ب بررسی وشود. در سایر موارد اند برای بررسی و تأیید ارسال میداشته

 باشد.ربط در وزارت کشور میذی

عالم خواست اهای یادشده موظفند ظرف شش ماه نظر خود را مبنی بر تأیید یا رد درـ دستگاهتبصره

 نمایند.
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ل ورد عممتعیین میزان کسور بیمه بازنشستگی )سهم مستخدم و سهم دولت( براساس مقررات  :3ماده

 ازنشستگی ذی ربط خواهد بود.صندوق ب

 وقاضی تبصرهـ حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب به نسبت سهم مستخدم یا بیمه شده توسط مت

 شود.ربط توسط دولت پرداخت میدوق ذیسهم کارفرما با رعایت نرخ مورد عمل صن

بت به بلی نسبوط قنامه شامل افراد مشمول که براساس قوانین و مقررات مرمقررات این آیین :4ماده

خواهد ماید، ننربط اقدام نموده یا میبازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیپرداخت حق بیمه یا کسور 

 بود.

کمیسیون اجتماعی مجلس  ۳/۴/۱۳۸6 مصوب جلسه مورخ رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمت

 شورای اسالمی

و  ستخدامادگان و شهدا در جبهه قبل از مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزا :27ماده

ت و غل سخاشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشا

التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی هگردد. دولت مکلف است مابم( محسوب میآور )یک به یک و نیزیان

وق و ی )حقت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامسهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مد

 اید.های مربوط واریز نممزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی( محاسبه و یکجا به صندوق

 

انتقال و  –نقل و انتقال سوابق خدمتی کارکنان )تغییر صندوق  بخش دوم:

 استرداد کسور بازنشستگی(
شورای امور اداری و  ۲6/۲/۱۳66م کشوری مصوب قانون استخدا ۱۰۲نامه اجرائی ماده آئین

 استخدامی کشور

 ترتیب احتساب مدت خدمت و استرداد و انتقال کسور بازنشستگی :اولفصل 

یمه یا دستگاه متبوع مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل و انتقال حق ب :13ماده 3تبصره 

نتقال کسور ه آن اقدامات الزم جهت اناماسالمی و آیین مجلس شورای 27/3/65بازنشستگی مصوب 

به  های محل خدمت قبلی مستخدم مکلف دستگاه بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به عمل آورد و

 باشند.همکاری در این زمینه می

ها مکلفند به هنگام  : به منظور انعکاس سوابق پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم دستگاه14ماده 

 3ـ ) 82م ع صورت حقوق و مزایا و کسورات بازنشستگی آنان را مطابق فر مستخدمین گونهانتقال این

( به همراه پرونده فاقد ذیحسابهای دستگاه)در مالی مدیر امور  یید ذیحساب یاأ( تهیه و پس از ت66ـ

و نهادهای انقالب  ها دستگاهنمایند. ضمناً  پرسنلی مربوط به دستگاه جدید محل خدمت آنان ارسال

مأمور  ها دستگاه به آن ها نامه مأموریتآیین 2ی موظفند در مورد مستخدمینی که بر طبق ماده اسالم
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 عمل نموده و فهرست تنظیمی را پس از پایان مأموریت به دستگاه اصلیالذکر فوقاند به نحو گردیده

 .مستخدم ارسال دارند

ر تقال کسویا ان اضای کتبی مبنی بر استرداد: در مورد مستخدمینی که بر اساس مبانی قانونی تق15ماده

کمیل و همراه ( را ت63ـ 6) 69دستگاه متبوع مستخدم مکلف است فرم ع ـ نمایندبازنشستگی می

شوری رسیدگی و اقدام الزم به سازمان بازنشستگی ک پرونده پرسنلی متضمن درخواست وی جهت

 ارسال نماید. 

نیز  هادستگاهاند این قبیل مختلف خدمت نمودههای اهدستگدر مورد مستخدمینی که در  -تبصره

 و ارسال آن به دستگاه متبوع مستخدم خواهند بود.الذکر فوق موظف به تکمیل فرم

 عه فرم : سازمان بازنشستگی کشوری پس از وصول پرونده پرسنلی مستخدم و نسخ تکمیل شد16ماده

ستگی ور بازنشدام و پس از گواهی واریز مبالغ کسرسیدگی به درخواست مزبور اق ( در مورد63ـ 6)69ـ

 وکشوری نسخه مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری را ضبط پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی

ده مراه پرونسایر نسخ فرم مذکور را به ه ،کننده وجهمربوط به مرجع پرداخت پس از ارسال نسخه

 نماید.ربط مستخدم اعاده میپرسنلی به دستگاه ذی
  اسالمی شورای مجلس ۲۷/۳/۱۳65 مصوب یا بازنشستگی بیمه حق و انتقال نقل قانون

 هایاز صندوق هر یک را به وجوهی کهاشخاصی خدمت سوابق یا بازنشستگی بیمه حق :واحده ماده

تغییر  آنان کار یا خدمت محل کهاند در صورتینموده پرداخت مشابه هاییا صندوق بازنشستگی یا بیمه

 ، مشتركقانونی ضوابط باشند، یا طبق شده خارج مربوط صندوق خدمات از شمول آن تبع و به نموده

یا  بیمه حق برداشت مبنای که آنان و مزایای حقوق درصد آخرین 4 میزان اند، بهشده دیگری صندوق

 شده آن خود مشترك شغل تبع ، بهمشمول که صندوقی به هر ماه بابت است قرار گرفته بازنشستگی

 .شودمی منتقل است

 مربوط بازنشستگی صندوق خدمات از شمول قانون این تصویب بعد از تاریخ که در مورد اشخاصی

درصد مذکور در  4 نرخ جای رند بهقرار گی دیگری یا بازنشستگی بیمه صندوق و زیر پوشش شده خارج

از  پس است شده پرداخت مستخدم قبلی یا بازنشستگی بیمه صندوق به که وجوهی کلیه ماده این

 .واریز خواهد شد است شده آن مشترك مستخدم که صندوقی عیناً به درمان کسر حق

 قوانین موجبهب قانون این از تصویب قبل که اشخاصی تگی، یا کسور بازنشسبیمه حق انتقال -1تبصره

دیگر  بازنشستگی صندوق به بازنشستگی صندوق از یک آنان ، یا کسور بازنشستگیبیمه ، حقمربوط

 .نخواهد بود قانون این مقررات مشمول است شده منتقل

، یا کسور بیمه حق برداشت مبنای که مستخدم دولتی ولقب قابل خدمت از سنوات قسمت آن -2تبصره

گیرد. و قرار می رسمی جزء خدمت ، یا کسور بازنشستگیبیمه حق با انتقال قرار گرفته بازنشستگی

 .خواهد بود مربوط بازنشستگی صندوق مقررات مشمول مازاد بر آن

http://www.accpress.com/news/1390/01/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%e2%80%8c-%d9%86%d9%82%d9%84%e2%80%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%e2%80%8c-%d8%ad%d9%82%e2%80%8c-%d8%a8%d9%8a%d9%85%d9%87%e2%80%8c-%d9%8a%d8%a7-%d8%a8/
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 بازنشستگی سهم که مشابه هایو صندوق اجتماعی تأمین از مشمولین دسته آن در خصوص -3تبصره

با اخذ  است گردیده دریافت بازنشستگی هایوقاز سایر صند واحده مأخذ مذکور در ماده به آنان

 محاسبه آنان خدمت ، سنواتاز مستخدم مربوط و مقررات قوانین براساس بازنشستگی سهم التفاوتمابه

 خواهد بود که اینامهآئین براساس تبصره مذکور در این بازنشستگی اخذ سهم و نحوه هد شد میزانخوا

 .رسدمی وزیران هیئت تصویب به

یکهزار و  خردادماه و هفتم بیست شنبهروز سه در جلسه تبصره و سه واحده بر ماده مشتمل فوق قانون

 نگهبان تأیید شورای به 19/4/1365 و در تاریخ تصویب اسالمی شورای سمجل و پنج سیصد و شصت

 .است رسیده

 مجلس ۲۷/۳/65 مصوب یا بازنشستگی بیمهحق و انتقال نقل قانون واحده ماده ۳ تبصره نامهآیین

 اسالمی شورای

 سازمان 12/9/1365 مورخ ق/3226 ارهپیشنهاد شم بنا به 8/11/1365 مورخ در جلسه وزیران هیئت

 یا بازنشستگی بیمهحق و انتقال نقل قانون واحده ماده 3 تبصره نامهکشور، آیین و استخدامی اموراداری

 نمودند: زیر تصویب شرح را به اسالمی شورای سمجل 27/3/65 مصوب

یا  بیمه حق که مشابه هایو صندوق بازنشستگی هایوقو صند اجتماعی تأمین قانون مشمولین :1ماده

 محل ضوابط طبق که اند در صورتینموده مذکور پرداخت هایاز صندوق هر یک به کسور بازنشستگی

 یا بشوند یا طبق شده خارج مربوط صندوق از شمول آن تبع و به تغییر نموده آنان کار یا خدمت

 به آنان بیمه یا حق کسور بازنشستگی یا بشوند چنانچه شده دیگری صندوق مشترك قانونی ضوابط

 و انتقال نقل قانون 3 در تبصره مندرج التفاوتمابه پرداخت باشد از لحاظ نشده جدید منتقل صندوق

 د.خواهند بو نامهآیین این مقررات تابع یا بازنشستگی بیمه حق

 خدمات از شمول 27/3/65 از تاریخ قبل که شخصی یا کسور بازنشستگی بیمه حق چنانچه: 2ماده

 انتقال است قرار گرفته دیگری صندوق و زیر پوشش شده خارج مربوط یا بازنشستگی بیمه صندوق

خواهد  مجری وی به متعلقه التفاوتو مابه لانتقا قابل وجوه در تعیین نامهآیین این باشد مقررات نیافته

 .بود

 صندوق مشترك کار یا خدمت تغییر محل لحاظ یا به قانونی ضوابط طبق که در مورد اشخاصی: 3ماده

مورد نظر  خدمت از سنوات ( هرماهشخص )سهم متعلقه بیمه یا حق بشوند کسور بازنشستگی دیگری

کسر  مبنای جدید که خدمت در محل ماهانه و مزایای حقوق اولین برمبنای مورد عمل ضوابط طبق

 )سهم یا کسور بازنشستگی بیمه با حق آن التفاوتو مابه گیرد محاسبهقرار می یا بازنشستگی بیمه حق

خواهد  وصول از شخص نامهینمقرر در آی ترتیب به شده جدید منتقل صندوق به و کارفرما( که شخص

 .شد
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  و نتقالا سبب به قانونی، ضوابط طبق که اشخاصی مورد در –( 3/8/1377)الحاقی  1تبصره 

 هر علقهمت بیمه حق بشوند، یا شده اجتماعی تأمین صندوق مشترك سازمانی، ساختار تغییر

 سهم%( 7) درصد هفت –%( 18) درصد هجده مأخذ به نظر مورد خدمت سنوات از ماه

 محل رد تقاضا زمان ماهانه مزایای و حقوق –%( سهم کارفرما 11) درصد یازده و مستخدم

 نایمب مزایای و حقوق آخرین یا و گیردمی قرار بیمه حق کسر مبنای که جدید خدمت

 التفاوتمابه و محاسبه( باشد بیشتر هرکدام) قبلی خدمت محل در بازنشستگی کسور برداشت

به  به صندوق جدید منتقل شده است که( کارفرما و شخص سهم) ازنشستگیب کسور با آن

 .ترتیب مقرر در این تبصره از شخص و کارفرمای سابق وصول خواهد شد

  رابطه جاخرا و بازخریدخدمت استعفا، دلیل به که اشخاصی –( 3/8/1377)الحاقی  2تبصره 

ده ش اجتماعی تأمین صندوق كمشتر و است گردیده قطع مربوط دستگاه با آنان استخدامی

بوط اه مرزئی از دستگشوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جیا می

ماده  ( این1بصره )%( به ترتیب مذکور در ت18اند به مأخذ هجده درصد )وصول ننموده

 .التفاوت )سهم شخص و کارفرما( از شخص وصول خواهد شدمحاسبه و مابه

  سه رفظ ماده این( 2و1) هایتبصره مشمولین کهدرصورتی –( 3/8/1377)الحاقی  3تبصره 

 آن پرداخت برای ترتیبی یا و ننمایند اقدام التفاوتمابه پرداخت به نسبت ابالغ تاریخ از ماه

 خواهد لوصو قابل التفاوتمابه مذکور، هایتبصره رعایت و مجدد تقاضای اساس بر ندهند

 .بود

  مندرج علل از یکی به که اجتماعی تأمین مشمولین سوابق –( 3/8/1377حاقی )ال 4تبصره 

 و محفوظ یندنمامی یا نموده استخدامی رابطه قطع متبوع دستگاه با ماده این( 2) تبصره در

 .شوندمی مندبهره آن قانونی مزایای از

 حقوق بر پرداخت عالوه عمل مورد مقررات طبق چنانچه نامهآیین این موضوع هایصندوق :4ماده

 درمانی خدمات ها بیمهخود را در برابر بیماری ، مشترکینوراث و وظیفه ، ازکارافتادگیبازنشستگی

دیگر  هایصندوق ها بهصندوق گونهاز این بیمهیا حق کسور بازنشستگی انتقال هنگام باشند، به نموده

کسر  انتقالی وجوه باشد از جمعمزبور می بیمه تأمین در ازای که بیمه کسور یا حق از این بخشی

 گردد.می

  کسور از معینی رقم مربوط مقررات طبق درمانی خدمات بیمه حق کهصورتی در ـتبصره 

یا کسور  بیمه حق ( مجموعچهارمندهد، )یک را تشکیل پرداختی بیمه حق یا بازنشستگی

 .گرددمنظور می بابت و کارفرما از این شخص سهم بازنشستگی
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 بیمه صندوق مقررات در اجرای که یا بازنشستگی بیمه حق پرداخت از سنوات قسمت صرفًا آن :5ماده

 مالك التفاوتمابه میزان شود در تعیینیا می شده تلقی احتساب قابل شخص متبوع و بازنشستگی

 گیرد.قرار می عمل

یا  نامهآیین این مقررات طبق که شخص به متعلقه التفاوتو مابه یا کسور بازنشستگی بیمه حق: 6ماده

 محل که در صورتی است شده دیگر منتقل صندوق به صندوق از یک مربوط و مقررات سایر قوانین

یا  شده دیگری صندوق مشترك قانونی ضوابط بنماید یا طبق یا ودهمجدداً تغییر نم شخص خدمت

 نخواهد شد. وصول التفاوتیمابه سوابق گونهاین گردد و از بابتمی جدید منتقل صندوق بشود عیناً به

 کل به با توجه اقساط خواهد شد. میزان وصول ماهانه اقساط به نامهآیین این موضوع التفاوتمابه: 7ماده

 مربوط و صندوق شخص توافق طبق و سایر مالحظات شخص و مزایای حقوق ، میزانالتفاوتمابه مبلغ

 باشد.می مورد محاسبه خدمت سنوات معادل التفاوتمابه پرداخت گردد، حداکثر مدتمی تعیین

، بازخرید استعفا، اخراج لحاظ به متبوعش دستگاهبا  شخص استخدامی رابطه که در صورتی :8ماده

باشد  ننموده خود را دریافت بیمهیا حق شود و کسور بازنشستگییا می شده قطع دایم یا انفصال خدمت

 این مقررات تابع متعلقه التفاوتمابه خود و احتساب بیمه یا حق کسور بازنشستگی انتقال از لحاظ

 را جزئاً یا کالً از صندوق متعلقه کسور بازنشستگی که خواهد بود. در مورد اشخاصی نامهینآی

. )این ماده به است کسور موضوعاً منتفی و انتقال نقل اند مسألهداشته دریافت ربطذی بازنشستگی

بلی آن است( متن ق وزیران به شرح متن فوق جایگزین گردیده هیئت 28/5/1368موجب مصوبه مورخ 

 عبارت بوده از:

شود و کسور  استعفا قطع لحاظ به متبوعش با دستگاه شخص خدمتی رابطه که در صورتی :8ماده»

و  بیمه یا حق کسور بازنشستگی انتقال باشد از لحاظ ننموده خود را دریافت بیمه یا حق بازنشستگی

 «.خواهد بود نامهآیین این مقررات تابع متعلقه التفاوتمابه احتساب

 ،بازنشستگی سبب به آنان خدمتی رابطه که بود نخواهد اشخاصی شامل ماده این مقررات ـتبصره

 .است شده قطع ازخدمت دایم انفصال یا اخراج ،خدمت بازخرید

 صرفاً سوابق نامهآیین و این یا بازنشستگی بیمه حق و انتقال نقل قانون مقررات در اجرای :9ماده

یا  شده منتقل نامهآیین این مقررات طبق آن یا کسور بازنشستگی بیمه حق که کارکنان دولتی خدمت

 باشد.می احتساب قابل و وظیفه بازنشستگی از لحاظ آنان دولتی خدمت شود جزء سنواتمی

 باشند سوابقمی اجتماعیتأمین قانون تابع که غیردولتی و واحدهای ها و مؤسساتدر مورد شرکت

 از لحاظ آنان خدمت جزء سنوات مربوط بیمه یا حق کسور بازنشستگی با انتقال کارکنان دولتی خدمت

 گردد.و منظور می محسوب و وظیفه بازنشستگی

ر بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجرای کسو :(3/8/1377)الحاقی  10ماده

شود، برای اجتماعی منتقل شده یا می تأمینمقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه، به سازمان 
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متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه 

اخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد. گردد و در سنوات پردآنان اضافه می

 احراز در شوندکسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که ازکارافتادگی کلی یا فوت می

 خواهد قرار محاسبه مالك آنان مستمری میزان و فوت و کلی ازکارافتادگی مستمری برقراری شرایط

 .گرفت

  انتقال وهنح قانونی الیحه اجرای در که مستخدمین از گروه آن –(3/8/1377تبصره )الحاقی 

 اتمؤسس به کشوری استخدام قانون مشمول دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه مستخدمین

 و شوندمی منتقل انقالب شورای 20/2/1359 مصوب بالعکس و مزبور قانون از شده مستثنی

به  تخدامی خاص که طبق مقررات مربوطرای مقررات اسدا دولتی مؤسسات مستخدمین نیز

 .شوند تابع قوانین مربوط خواهند بودی دولتی منتقل شده یا میهادستگاهسایر 

نامه تبصره اصالح آیین وزیران موضوع هیئت ۱۱/۰۸/۱۳۷۷هـ ۱56۴9ت / 5۲۳۷۳ شماره نامهتصویب

 ( ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ۳)

موضوع ) 1365 ( ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب3نامه تبصره )آیین

 شود:زیر اصالح می ( به شرح27/11/1365مورخ  59522نامه شماره تصویب

 :شودده اضافه مینامه یاد ش( آیین3صره به شرح زیر به ماده )چهار تب -الف

شترك سازمانی، م ابط قانونی، به سبب انتقال و تغییر ساختاراصی که طبق ضودر مورد اشخ -1تبصره 

ذ ر به مأخخدمت مورد نظ هر ماه از سنوات اجتماعی شده یا بشوند، حق بیمه متعلقه تأمینصندوق 

 و( سهم کارفرما حقوق %11) ( سهم مستخدم و یازده درصد%7) ( هفت درصد%18هجده درصد )

ن گیرد و یا آخریحق بیمه قرار می خدمت جدید که مبنای کسرزمان تقاضا در محل  مزایای ماهانه

ه شد( محاسبرکدام بیشتر باه) محل خدمت قبلی حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در

ست قل شده اکه به صندوق جدید منت التفاوت آن با کسور بازنشستگی )سهم شخص و کارفرما(و مابه

 شخص و کارفرمای سابق وصول خواهد شد. از به ترتیب مقرر در این تبصره

مربوط  با دستگاه شخاصی که به دلیل استعفا، بازخرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنانا -2تبصره

 شستگی یا حق بیمهکسور بازن شوند وشده ما میاجتماعی تأمینقطع گردیده است و مشترك صندوق 

ترتیب ( به%18) اند به مأخذ هجده درصدننموده بوط وصولخود را به طور کلی یا جزیی از دستگاه مر

سهم شخص و کارفرما( از شخص وصول خواهد التفاوت )مابه ( این ماده محاسبه و1در تبصره ) مذکور

 شد.

ابالغ نسبت به  ریخاین ماده ظرف سه ماه از تا (2) و (1های )ر صورتی که مشمولین تبصرهد -3تبصره

د و قاضای مجدندهند بر اساس ت پرداخت آن اوت اقدام ننمایند و یا ترتیبی برایالتفپرداخت مابه

 بود. التفاوت قابل وصول خواهدهای مذکور، مابهرعایت تبصره
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ستگاه دماده با  ( این2ی که به یکی از علل مندرج در تبصره )اجتماع تأمینسوابق مشمولین  -4تبصره

 شوند.مند می نی آن بهرهقانو از مزایای و نمایند محفوظمی متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا

 شود:اضافه می نامه یاد شده( و تبصره آن به آیین10ان ماده )متن زیر به عنو -ب

نتقال قل و ان کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجرای مقررات قانون :10ماده

ر ازنشستگی تنها دمتقاضیان ب شود، برایعی منتقل شده یا میاجتما تأمینحق بیمه، به سازمان 

گردد و در بیمه آنان اضافه می محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق

 منظور نخواهد شد. بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی سنوات پرداخت حق

حراز شوند در امی ار افتاده کلی یا فوتکسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که از ک

واهد قرار خ آنان مالك محاسبه مستمری شرایط برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و فوت و میزان

 گرفت.

ها و هوزارتخان روه از مستخدمینی که در اجرای الیحه قانونی نحوه انتقال مستخدمینآن گ -تبصره

العکس بانون مزبور و ق مؤسسات مستثنی شده از کشوری به مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام

 ات دولتی دارای مقرراتمؤسس شوند و نیز مستخدمینشورای انقالب منتقل می 20/2/59مصوب 

شوند تابع دولتی منتقل شده یا می هایاستخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه

 .قوانین مربوط خواهند بود.

نامه شماره موضوع تصویبنامه یاد شده )( اصالحی آیین8از ماده ) "یا انفصال دایم"عبارت  -پ

 شود.(، حذف می31/5/1368مورخ  653ت 54194.

 ۳۰/5/69پزشکی مصوب آموزش و درمان بهداشت، وزارت مقررات استخدامی قانون

 تصویب تاریخ پزشکی از زشآمو و درمان بهداشت، وزارت تشکیل قانون 9 ماده به توجه با :واحده ماده

 استثنای به آن به مؤسسات وابسته و مذکور وزارتخانه دائم یا ثابت یا رسمی مستخدمین قانون این

 .شوندمی کشوری استخدام قانون مشمول مقررات استخدامی نظر از اجتماعی تأمین سازمان کارکنان

 علمی هیئتاستخدامی  نامهآیین قرراتم تابع پزشکی های علومدانشگاه علمی هیئت اعضاء -1تبصره

 مقررات طبق که ههای وابستشرکت کارکنان و باشدمی آن بعدی اصالحات و الحاقات و تهران دانشگاه

 .بود خواهند 5/3/1352 های دولتی مصوبشرکت استخدامی مقررات مشمول گردیده، تأسیس قانونی

 و درمان هداشت،وزارت ب توسط کارکنان وضع یقتطب نحوه و قانون این اجرایی نامهآیین -2تبصره

 وزیران هیئت تصویب به استخدامی کشور و اداری امورسازمان  تأیید از پس و تهیه پزشکی آموزش

 .رسید خواهد

 این مستخدمین مشمول شغل مزایای و حقوق یا شغل العادهفوق و حقوق که صورتی در -3تبصره

 از کمتر های دولتیاستخدامی شرکت مقررات یا کشوریستخداما قانون با وضع تطبیق از پس قانون

 و حقوق تطبیق تفاوت عنوان به التفاوتگردد، مابه آنان شغل مزایای یا شغل العادهفوق و حقوق مجموع
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 گونه آن شغل مزایای یا شغل العادهفوق و حقوق افزایش هرگونه و شد خواهد پرداخت آنان به مزایا

 .گردید خواهدکسر تطبیق مذکور تتفاو از مستخدمین

 یک ماه ام مردادسی مورخ شنبهسه روز علنی جلسه در تبصره سه و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 شورای ییدتأ به 4/6/1369 تاریخ در و تصویب اسالمیشورای مجلس نه و شصت و سیصد و هزار

 .است رسیده نگهبان

 و زشکیپآموزش  و درمان بهداشت، وزارت پیشنهاد به بنا 1/12/1369 مورخ جلسه در وزیران هیئت

 مقررات قانون ماده واحده( 2) تبصره استناد به و کشور استخدامی و اداری امور سازمان تأیید

 را مزبور قانون اجرای نامهآیین30/5/1369 مصوب پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت استخدامی

 :نمود تصویبزیر شرح به

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت استخدامی مقررات قانون اجرایی نامهآیین

 و درمان بهداشت، زارتودائم  یا ثابت یا رسمی کارکنان کلیه از عبارتند نامهآیین این مشمولین :1ماده

 .اجتماعی تأمین سازمان ناستثنای کارکنابه آن به شرکت های وابسته و مؤسسات و پزشکی آموزش

 های دولتیرکتو ش مؤسسات و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نامهآیین این در -1هتبصر

 پزشکی آموزش و درمان ،وزارت بهداشت استخدامیمقررات قانون و "وزارتخانه" اختصاراً آن به وابسته

 .شودمی نامیده "قانون" اختصارا30/5/1369ً مصوب

 علمی هیئت نامه استخدامیآیین مقررات تابع پزشکی ای علومهدانشگاه علمی هیئت اعضای -2تبصره

 طبق که قانون ولهای مشمکارکنان شرکت و باشندمی آن بعدی اصالحات و الحاقات و تهران دانشگاه

 5/3/1352 مصوب های دولتیاستخدامی شرکت مقررات تابع اندگردیده تأسیس قانونی مقررات

 .بودخواهند

 بر اندبوده دمتخ در30/5/1369 تاریخ در که "وزارتخانه" دائم یا ثابت یا رسمی انکارکن کلیه :2ماده

 قانون های مشمولرکتش دائم یا کارکنان ثابت و کشوری استخدام قانون با نامهآیین این مقررات اساس

 .یابندوضع می تطبیق های دولتی،شرکت استخدامی مقررات با

 ثابت تاساس پس بر را قانون مشمول کارکنان شغلی طبقه و گروه است مکلف "وزارتخانه" :3ماده

 هایطرح ترعای قانون با تصویب تاریخ در آنان احراز شرایط و تصدی مورد مستمر یا شغل سازمانی

 مربوط گروه در را آنان هپای و وضع دهد تطبیق آن به مربوط ضوابط و هانامهآیین و مشاغل بندیهطبق

 .نماید عیینت پایه یک سال دو هر ازای به 30/5/1369تاریخ  تا دولتی خدمت سنوات کلیه احتساب با

 در نباشند ونتصویب قان تاریخ در تصدی مورد شغل یا پست احراز شرایط واجد که کارکنانی -1تبصره

 رب و آنان احراز رایطش به با توجه استحقاقیگروه  و شغلی طبقه و گردندمی ابقا شغل یا پست همان

 .شد خواهد تعیین ضوابط مربوط و نامهآیین مشاغل، بندیطبقه هایطرح اساس
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 تخصیص مزبور طبق در نباشد نیز مربوط شغلی رشته یک طبق احراز شرایط واجد فرد که صورتی در

 احراز شرایط به با توجه وی استحقاقی گروهلیکن شد خواهد برخوردار آن شغل العادهفوق از و یابدمی

 .گرددمی تعیین تجربی و لیتحصی

 دیجهت تص گذشته مقررات اساس بر آنان تحصیلی مدرك که مستخدمینی از دسته آن -2تبصره

 رشته یا لیشغ همان رشته در که زمانی تا باشد گردیده تلقی مرتبط یا مطلوب مربوط، سازمانی پست

 .شد هدتلقی خوا مطلوب آنان تحصیلی مدرك باشد داشته اشتغال مشابه شغلی

 شاغلمو  سازمانی ثابت هایپست از عبارتند مستمر شغل یا سازمانی ثابت هایپست -3تبصره

 امور زمانسا به تصویب دولتی یهادستگاه انسانی نیروی تعدیل نحوه قانون اجرای در که مستمری

 تاریخ در مورد عمل مصوب تشکیالت موارد سایر در. رسدمی کشور استخدامی و اداری

 .بود خواهد وضعیت تطبیق مالك30/5/1369

 مزایای و یهو پا گروه حقوق جمع یا شغل العادهفوق و درجه و رتبه حقوق جمع که صورتی در :4ماده

 دامیاستخ مقررات کشوری یا استخدام قانون با وضع تطبیق از پس قانون مشمول مستخدمین شغل

 گردد، آنان شغل ایایمز یا العاده شغلفوق و پایه و گروه حقوق مجموع از کمتر های دولتیشرکت

 حقوق تعیین حاظل از و شد خواهد پرداخت به آنان مزایای و حقوق تطبیق تفاوت عنوان به التفاوتمابه

 گونه هر. گیردمی قرار محاسبه مالك خدمت به آمادگی و حقوق ازکارافتادگی و وظیفه و بازنشستگی

 کسر مذکور تطبیق تتفاو از مستخدمین گونهاین شغل مزایای یا العاده شغلفوق و حقوق افزایش

 .شد خواهد

 مؤسسات پزشکی و آموزش و درمان بهداشت، وزارت در کشوری استخدام قانون اجرایی کمیته :5ماده

 های دولتیتدر شرک مشاغل بندیطبقه طرح اجرایی کمیته و پزشکی های علومدانشگاه و وابسته

 .دارند به عهده را نامهآیین این مفاد اجرای مسئولیت مزبور وزارت به وابسته

 :بود دوضع نخواه تطبیق مانع زیر موارد در30/5/1369 تاریخ در خدمت به اشتغال عدم : 6ماده

 از قبل ابت سازمانیث پست اساس بر باشندمی حقوق بدون مرخصی از استفاده حال در که کارکنانی -1

 .شوندمی داده وضع بیقتط حقوق بدون مرخصی شروع

 در صورت باشند گرفته قرار تعقیب تحت دارصالحیت مراجع طرف از قانون مشمولین که موادی -2

 تطبیق نامهناین آیی مقررات رعایت با مذکور مراجع سوی از برائت حکم صدور یا تعقیب موقوفی صدور

 آنان خدمت به اعاده چهکیفر، چنان تحمل از پس یابندمی محکومیت که کارکنانی شوند،می داده وضع

 و ارجاعی پست اساس بر و نامهآیین این رعایت مقررات با خدمت به اعاده تاریخ از باشد نداشته مانعی

 آن، مطرازه یا محکومیت از قبل پست اساس بر باشد وجود نداشته آنان به ارجاع جهت پستی چنانچه

 .یابندمی وضع تطبیق
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 از پست قبل آخرین اساس بر برندمی بسر مرخصی در العالجصعب بیماری لتع به که کارکنانی -3

 .شوندمی داده وضع تطبیق العالج، صعب بیماری از ناشی مرخصی

 به خدمت دگیآما از قبل پست اساس بر برندمی بسر خدمت به آمادگی حالت در که کارکنانی -4

 .شد اهدپرداخت خو کشوری استخدام انونق مقررات اساس بر آنان حقوق و یابدمی وضع تطبیق

 به نسبت نامهاین آیین تصویب تاریخ از ماه شش مدت ظرف حداکثر است موظف "وزارتخانه" :7ماده

 تاریخ. نماید اقدام مربوط نامهطبق آیین کارینوبت و کار محیطی شرایط سختی العادهفوق برقراری

 .باشدمی یق وضعتطب اجرای زمان مذکور العادهفوق برقراری

 630ت54910شماره  نامهتصویب موضوع کار محیط" شرایط سختی العادهفوق میزان حداکثر -1تبصره

 این مشمول و تحقیقاتی آموزشی درمانی، و بهداشتی مراکز مستخدمین مورا در9/8/1366 مورخ

 .گرددمی یینتع ( ریال30000) کشور استخدامی و اداری امور سازمان تشخیص با نامهآیین

 نوبت و ت کارصعوب حق دریافت مشمول ،30/5/1369 تاریخ از قبل که کارکنانی مورد در -2تبصره

 برای ماده این طبق که نوبت کاری و کار محیط شرایط سختی العادهفوق میزان چنانچه اندبوده کاری

 تغییر عدم رطش به باشد کمتر کاری دریافت نوبت و کار صعوبت حق میزان از گرددمی برقرار آنان

 .بود خواهد پرداخت قابل آنان مربوط به التفاوتمابه کار، محیط شرایط و خدمت محل

 .باشدمی االجراالزم30/5/1369 تاریخ از نامهآیین این مفاد :8ماده

 

 

هـ ۲۳99۷ت /۱۴۲۳۰شماره: به  های بیمهای بین صندوقضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسور بیمه

 ۴/۴/۱۳۸۰ مورخ 

مورخ  7199/105 -1608/319بنا به پیشنهاد شماره  27/3/1380هیئت وزیران در جلسه مورخ 

سوم توسعه  ( قانون برنامه42و به استناد ماده ) ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه18/10/1379

تقال حق بیمه وابط نقل و انض -1379صوب م -اسالمی ایران  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

 ی بیمه را به شرح زیر تصویب نمود:هاای بین صندوقو کسورات بیمه

انند توند میشومی های بیمه که از این پس بیمه شده نامیده: شاغالن مشترك هر یک از صندوق1ماده

 .اقدام نمایند نسبت به تغییر صندوق بیمه خود

ه نسبت به پذیرش درخواست مشترکان نامبهای بیمه موظفند با رعایت این تصویصندوق -1تبصره

 .جدید اقدام کنند

 .رت اطالعات و نیروهای مسلح از شمول این تصویب نامه مستثنی هستندکارکنان وزا -2تبصره

 .مجاز به تغییر صندوق بیمه خود هستند : هر یک از بیمه شدگان فقط برای یک بار2ماده
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انتخاب  م استخدام قطعی نسبت بهانند قبل از صدور حکتواالستخدام نیز میبیمه شدگان جدید -تبصره

 .صندوق بیمه خود اقدام نمایند

ندوق صکند.  : بیمه شده تقاضای انتقال خود را به صورت کتبی به صندوق بیمه جدید ارایه می3ماده

ماید نضا میی تقاجدید نیز تا یک ماه انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بیمه قبل

ابل جوه قو صندوق بیمه قبلی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تقاضی صندوق بیمه جدید، و

  .انتقال رابه آن صنددوق منتقل نماید

توسط  تقال کهالتفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی قابل انچگونگی محاسبه مبلغ مابه :4ماده

مه دوق بیصن بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر در شود بشرح زیر است: کسورمستخدم پرداخت می

اریخ تی در تالعاده دریاففوق( بر مبنای آخرین حقوق و جدید )اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما

یمه یا ر حق بجایی با اولین حقوق و مزایای ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید که مشمول کسبهجا

ل ابل قبوهای سنوات خدمت ق( ضرب در تمام ماهام که بیشتراستشوند )هر کدکسور بازنشستگی می

لقه ه متعبازنشستگی یـا حق بیم در صندوق بیمه جـدیـد منهای مجموع وجوهی که بـه عنوان کسور

ان از ه درم( و تفاوت تطبیق حقوق و مقرری ماه اول و حق بیم)اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما

 .بیمه قبلی به صندوق بیمه جدید منتقل شده است صندوق بیمه درمان از صندوق

، بازنشستگی حقوق بر پرداخت ، عالوهمورد عمل مقررات طبق بیمه هایـ اگر صندوق1تبصره

 ایام ، حقوق، بارداریازدواج ها، کمکخود را در برابر بیماری ، مشترکانو بازماندگان کلی ازکارافتادگی

 انتقال باشند، هنگام نموده نیز بیمه جزئی ازکارافتادگی عضو و مستمری نقص مقطوع ، غرامتبیماری

یاد  مزایای درصد بابت یک عالوه به درمان دیگر، سهم بیمه صندوق به یا کسور بازنشستگی بیمه حق

 مقررات مطابق درمان بیمه حق نرخ که شود و در صورتیکسر می انتقال قابل وجوه از جمع شده

 حق مجموع سومندهد یک را تشکیل پرداختی بیمه یا حق از کسور بازنشستگی معینی رقم مربوط

  گردد.منظور می بابت و کارفرما از این شخص سهم یا کسور بازنشستگی بیمه

، وراث و وظیفه ، ازکارافتادگینشستگیباز حقوق بر پرداخت جدید عالوه بیمه ـ اگر صندوق2تبصره

 ایام به مربوط درمان بیمه حق کسور، ذخیره انتقال نیز بنماید، هنگام درمان خود را بیمه مشترکان

 بیمه صندوق در وجه شده بیمه توسط مورد عمل مقررات مطابق انتقالی سنوات میزان به بازنشستگی

 شود.یم جدید تأدیه

ک سال از یالتفاوت قابل پرداخت به صندوق بیمه جدید را حداکثر تا یمه شده باید مبلغ مابهب -5ماده 

 تاریخ اعالم صندوق بیمه جدید به آن صندوق پرداخت نماید.

 هیأت وزیران به شرح ذیل اصالح شده است( 28/4/1385)ماده فوق به موجب مصوبه مورخ 

جدید توسط بیمه شده به اقساط ماهانه و  بیمه صندوق به پرداخت قابل تفاوتالمابه مبلغ :5ماده

 بود. خواهد های خدمت مورد نظر از تاریخ اعالم صندوق بیمه جدید به آن صندوقحداکثر معادل ماه
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 هر دلیل یا به شود نماید یا ازکارافتاده فوت التفاوتمابه مبلغ کل از پرداخت ، قبلـ اگر مستخدمتبصره

 یا حقوق مستمری دریافت مستحق ، خود یا بازماندگانشربطذی صندوق مورد عمل مقررات طبق

 شود.آنها کسر می از دریافتی ماهانه صورت به التفاوتمابه مبلغ شوند، بقیه وظیفه

 دستورالعمل اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری کارکنان پیمانی

قانون  42یمه موضوع ماده بهای ای بین صندوقس ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمهبراسا 

مجلس  17/1/1379، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب قتصادیبرنامه سوم توسعه ا

، ریریاست سازمان بازنشستگی کشو 9/6/1382مورخ  23702/1شورای اسالمی و بخشنامه شماره 

اب ود انتخدوق بازنشستگی خعنوان صنه توانند صندوق بازنشستگی کشوری را بن پیمانی میمستخدما

 ،موصوف ارکنانر امر تغییر صندوق کمنظور وحدت رویه در جهت ایجاد تسهیالت الزم ده ، لذا بنمایند

 :تورالعمل ذیل انجام خواهد پذیرفتدرخواست اشتراك آنان براساس دس

ست توانند درخوا، میراك صندوق بازنشستگی کشوری دارندشتمایل به امستخدمین پیمانی که ت -1

سیله وهب یا ، مستقیماًیک بضمیمه آخرین حکم کارگزینی کتبی خود را از طریق تکمیل فرم شماره

 . پست سفارشی یا از طریق دستگاه متبوع خود به واحد استانی محل اشتغال تقدیم نمایند

ای استانی صندوق بازنشستگی بت تقاضای مستخدم در واحدهثپس از وصول درخواست و  -1/1

س تا ربط مستخدم منعک، این صندوق حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب را به دستگاه ذیکشوری

نشستگی ور باز( و واریز کسصدور حکم تغییر صندوق از تاریخ )اولین روز ماه بعد از تقاضاه نسبت ب

 .ان اقدام نمایدبانک صادرات ایر 55555بحساب جاری 

 .باشد( میاریخ اشتراك مستخدم پیمانی، تاریخ )اولین روز ماه بعد از تقاضات -2/1

زنشستگی مستخدمین پیمانی مطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی نرخ کسور با -2

د درص 5/13، سهم کارفرمایی درصد 9در حال حاضر سهم مستخدم )باشد مشترك این صندوق می

 .درصد است( 5/22” مجموعا

 التفاوت .حوه انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی قبلی و تعیین مبلغ مابهن -3

شتراك انی و در مرکز اداره کل استان تهران حداکثر ظرف یک روز کاری پس از اواحدهای است -1/3

ای ق بیمهدوصنههمراه تصویر تقاضای کتبی وی بهب 2مستخدم پیمانی با ارسال نمونه فرم شماره 

 . آوردعمل میهنسبت به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام الزم را ب

انی بحساب صندوق تعاقب انتقال حق بیمه یا کسورات بازنشستگی قبلی مستخدم پیمم -2/3

 ینتأم، واحدهای استانی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از وصول سوابق از بازنشستگی کشوری

سور ضمن کنترل میزان ک یر صندوق از ناحیه دستگاه محل اشتغال منقاضیاجتماعی و حکم تغی

 پیمانی مستخدم التفاوت متعلقه مستخدم را محاسبه و از طریق دستگاه متبوع، میزان مابهمنتقل شده

 .التفاوت اقدام نمایدبه وی اعالم تا نسبت به پرداخت مابه
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 5ی ال 3ر بازنشستگی و نحوه پرداخت حسب مواد والتفاوت ناشی از انتقال کسمحاسبه مابه -3/3

 .رفتواهد پذیصورت خ 4/4/1380ای مصوب ضوابط نقل و انتقال بیمه

ور گونه مستخدمین که بابت آن حق بیمه یا کسحتساب سوابق خدمت تمام وقت قبلی اینا -4

 دریافت کسور ( با تقاضای آنان وسربازی واند )اعم از خدمت دولتی بازنشستگی پرداخت نکرده

گی و ازنشستکم زمان تقاضا از لحاظ بح، بر مبنای )سهم مستخدم و کارفرما( از مستخدم بازنشستگی

 .رددط تسلیم گبه واحد استانی ذیرببایست . در اینصورت تقاضای کتبی میباشدپذیر میوظیفه امکان

تواند دولتی قطع گردد و ن ا دستگاهبکه رابطه استخدامی مستخدم پیمانی به هر دلیل در صورتی -5

ستگی تواند اشتراك خود را با صندوق بازنشمایل میتای خود را تغییر بدهد در صورت صندوق بیمه

 کشوری حفظ نماید.

ر ه کسودر این صورت پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرمایی را براساس آخرین مبلغی ک

 هایخشیا از طریق ب رصد حقوق ساالنه، شخصاًها و افزایش دپرداخت نموده، با رعایت حداقل

آن را  رسید وداخت آید ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری پر به استخدام در میغیردولتی که بعداً

 دریافت نماید. 

رداخت نشود ماه متوالی با یکسال متناوب کسور یادشده به هر دلیل پ 6چنانچه ظرف مدت  -تبصره

احیه قبال مشترك به استثنای استرداد وجوه دریافتی مستقیم از ن صندوق هیچگونه تعهدی در

 مستخدم را نخواهد داشت.

ابند یدر بخش خصوصی به خدمت اشتغال می که از دستگاه دولتی خارج شده و 5فراد موضوع بند ا -6

کار(  زناشی افه )که به سبب انجام وظی، در صورتیاندبازنشستگی کشوری باقی مانده و مشترك صندوق

نفر از پزشکان  3یید از کار افتاده شوند و مراتب به تأ، یا بطور عادی از کار افتاده و یا فوت شوند

قراری ، با پیشنهاد این صندوق برنماید، برسدصندوق بازنشستگی کشوری معرفی می متخصصی که

ر بعمل کشو خدامیو است حقوق وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث پس از تصویب شورای امور اداری

 .خواهد آمد

ق و اطالعات استخدامی مستخدمین موضوع دستورالعمل حاضر در مدارك، سواب کلیه اسناد، -7

سوی  های صادره ازصندوق بازنشستگی کشوری حفظ و چگونگی شیوه نگهداری آن وفق دستورالعمل

 .صندوق بازنشستگی کشوری انجام خواهد گرفت

 بینی نشده است مطابق مقررات ناظر بر مستخدمین رسمیرالعمل پیشکه در این دستومواردی -8

 .مشترك صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود

های اجرائی از لحاظ کلیه کارمندان پیمانی دستگاه :قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۱ماده 

کاری، درمان با رعایت اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بی تأمینبرخورداری از مزایای 

االجراء شدن باشند و کارمندان رسمی را که پس از الزماجتماعی می تأمیناین قانون مشمول قانون 
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های اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاهاین قانون، می

اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد  ینتأماجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون  تأمینمزایای 

 گیرند. عمل دستگاه اجرائی ذیربط قرار می

 تأمینتوانند در صورت تمایل به جای سازمان کارمندان می :قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۲ماده 

رند.در ای قرار گیاجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه

رمایی اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارف تأمینن صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات ای

گردد. این قبیل التفاوت توسط کارمندان پرداخت میباشد و مابهاجتماعی می تأمینمقررات قانون 

اب نتخای که کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوق

 باشد. پذیر میباشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانمی اندکرده

خدام مستخدمانی که تا قبل از تصویب این قانون به است :قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۸ماده 

ی بینباشند، با رعایت احکام پیشری میدرآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشو

ستخدام باشند و یا در صورتی که پس از اجراء این قانون به اشده در این فصل تابع صندوق خود می

ات یر مقررول سارسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشم

 قانونی قبلی خواهند بود.

 ۱۳۸9جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه( ۲۸بند )ب( ماده )

وزارت تعاون، کار 23/4/1392مورخ  65871به پیشنهـاد شماره 21/12/1392وزیران در جلـسه  هیئت

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند )ب( ماده و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه

نامه نحوه تغییر ـ، آیین1389اسالمی ایران ـ مصوب ساله پنجم توسعه جمهوری قانون برنامه پنج( 28)

 ای را به شرح زیر تصویب کرد:های بیمهای بین صندوقصندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه

 یای بیمههاای بین صندوقنامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمهآیین

 روند:کار میهحات زیر در معانی مشروح مربوط بنامه اصطالدر این آیین :1ماده

 ی.ا دولتیـ صندوق بیمه ای: صندوق های بیمه یا بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی الف

رك و ده، مشتای بوده و با عناوینی از قبیل بیمه شـ بیمه شده: فردی که عضو اصلی صندوق بیمهب

 شود.عضو نامیده می

ابت شابه بمبالغی که تحت هر عنوان اعم از کسور بازنشستگی، حق بیمه یا عناوین ـ حق بیمه: مپ

 شود.ربط پرداخت میای ذیعضویت بیمه شده به صندوق بیمه

رك مه، مشتای مبدأ: صندوقی که بیمه شده در زمان عضویت در ازای پرداخت حق بیـ صندوق بیمهت

  آن شده است.

ا از رای خود ها و سوابق بیمهقی که بیمه شده به اختیار، حق بیمهای مقصد: صندوـ صندوق بیمهث

 کند.ای مبدأ به آن منتقل میبیمه صندوق
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ستخدم مسهم  ج ـ حق بیمه قابل انتقال: مجموع وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه از

نوات سطول  وق مربوط( درو کارفرما از حقوق و مزایای مبنای کسر کسور بیمه شده )طبق ضوابط صند

ری خدمت کسر شده است به همراه سود متعلقه براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهو

 اسالمی ایران.

وابط ضا رعایت بتوانند نیروهای مسلح و وزارت اطالعات میکلیه بیمه شدگان به استثنای کادر : 2ماده

 نند.کای اقدام های بیمهبه سایر صندوقای خود نامه نسبت به تغییر صندوق بیمهاین آیین

ذیرش سبت به پنای، ول و الزامات محاسبات بیمهای موظفند با رعایت اصهای بیمه: کلیه صندوق3ماده

 د.م نماینا اقداهای از سایر صندوققال حق بیمه و احتساب سوابق بیمهدرخواست متقاضیان مبنی بر انت

ود را خای ق و انتقال حق بیمه و سوابق بیمهتغییر صندو بیمه شده موظف است درخواست :4ماده

ای هدوق بیمای مقصد ارائه و صنه صورت کتبی به صندوق بیمهای مربوط( ب)طبق ضوابط صندوق بیمه

 ل نمایدارسا ی مبدأااست، تقاضای او را به صندوق بیمهمذکور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ درخو

ربوط های مماه نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمهز موظف است ظرف یک ای مبدأ نیو صندوق بیمه

م قصد اقدامای مهپردازی و اعالم آن به صندوق بی)اعم از سهم بیمه شده و کارفرما( با ذکر مدت بیمه 

 نماید.

ماه،  ای مبدأ، ظرف یکاست پس از وصول نامه صندوق بیمه ای مقصد موظف: صندوق بیمه5ماده

 متعلقه را محاسبه و به متقاضی اعالم نماید. التفاوتمابه

ر، یند تغییدامه فرااالتفاوت متعلقه و تصمیم به یزان مابهبیمه شده موظف است پس از اطالع از م: 6ماده

قصد مای مهای مقصد ارائه نماید. صندوق بیقاضای کتبی خود را به صندوق بیمهظرف پانزده روز ت

بدأ وق ممدت مقرر نسبت به ارسال تقاضای بیمه شده به صند موظف است پس از وصول تقاضا در

ق بیمه قال حبه انت ای مبدأ پس از وصول تقاضای مذکور ظرف یک ماه نسبتاقدام نماید. صندوق بیمه

 نماید.ل متقاضی به صندوق مقصد اقدام میای قابل انتقاو سوابق بیمه

ور نرخ کس از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذحق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه  :7ماده

 تقاضا زمان مورد عمل صندوق مقصد )طبق قوانین و مقررات مربوط( و براساس حقوق و مزایای ماهانه

ق بیمه گی یا حالتفاوت آن با کسور بازنشستگیرد، محاسبه و مابهکه مبنای کسر بازنشستگی قرار می

اطی شده است از شخص متقاضی به طور یکجا یا اقس که از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل

 گردد.می )حداکثر سی قسط ماهانه( وصول

طبق  ه شود ور افتادالتفاوت، فوت نماید و یا از کاشده قبل از پرداخت کل مبلغ مابه ـ اگر بیمهتبصره

 ا حقوقی یربط، خود یا بازماندگانش مستحق دریافت مستمرای ذیمقررات مورد عمل صندوق بیمه

 ود.شسر میکالتفاوت به صورت یک چهارم مستمری ماهانه از دریافتی آنها وظیفه شوند، بقیه مابه
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یمه ، حق بوطنامه به موجب قوانین مرباشخاصی که قبل از تصویب این آیینانتقال حق بیمه  :8ماده

مول ست، مششده ا لای بازنشستگی دیگر منتقای بازنشستگی به صندوق بیمهآنان از یک صندوق بیمه

 نامه نخواهد بود.مقررات این آیین

 سازمان بازنشستگی کشوری ۱۷/۴/۱۳9۱مورخ  ۱۳66ص//5۸۰5طی نامه  ۱۰۴بخشنامه شماره 

 رساند:های اجرایی به اطالع میبا عنایت به سؤاالت دستگاه

ریت مدی انونکارکنانی که به موجب احکام مربوطه و در اجرای قانون استخدام کشوری و همچنین ق

ر وند، دشته میهای مشمول این قانون پذیرفاستخدام رسمی آزمایشی در دستگاه خدمات کشوری به

ور اهه کسباید همه مهای اجرایی میق بازنشستگی کشوری بوده و دستگاهبدو استخدام مشترك صندو

وق صند ت تغییربازنشستگی آنان را به همراه سهم دولت به این صندوق واریز نمایند. بدیهی اس

 ق ضوابط قانون مربوطه خواهد بود.تگی این قبیل کارکنان مطابسبازنش

 :۱۰/۱۲/۱۳9۲مورخ  ۸۱9۴۰/۴۱۰به شماره  ۱۳9۳ماده واحده قانون بودجه سال  ۱5بند )ز( تبصره 

دی رارداقحق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمانی و یا 

کار و  اجتماعی وصول شده است بر اساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون، تأمینوق توسط صند

ز ایل کند خدم تحمکه بار اضافی بر مستابالغ می شود بروزرسانی شده و بدون این رفاه اجتماعی تهیه و

 گردد.دوق به صندوق بازنشستگی منتقل میاین صن

 

 

 ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:وزرا ۲6/۸/۱۳9۳مورخ  ۱59۷55بخشنامه شماره 

 3اده م 6تبصره  کل کشور و 1393( ماده واحده قانون بودجه سال 15در اجرای بند )ز( تبصره )

زنشستگی موضوع انتقال  حق بیمه  یا با ماده واحده قانون نقل و 3نامه اجرائی تبصره اصالحی آئین

یل ابالغ دستورالعمل به شرح ذ زیران،و هیئت 17/7/1393مورخ  50387ت/80954نامه شماره تصویب

 گردد.می

 کشور: 1393ماده واحده قانون بودجه سال  15)ز( تبصره  دستورالعمل بند

 وند:رکار میهدر این دستورالعمل تعاریف و اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط ب :1ماده

 ای آنها درصندوق بیمهدولت که  ستخدمین رسمیدسته از ماین دستورالعمل: آن مشمولین -الف

ه بگذار نم قانواجتماعی بوده و به تبع  رسمی شدن، به حک تأمیندوران پیمانی و یا قراردادی صندوق 

انون شدن ق االجراءو کسور حق بیمه آنان قبل از الزمصندوق بازنشستگی کشوری تغییر یافته باشد 

 دوق منتقل نشده باشد.( به این صن1392)تا پایان سال  کل کشور 1393بودجه سال 

های سازمانی ب حکم رسمی برای تصدی یکی از پستمستخدم رسمی دولت: کسی که به موج -ب

های مشمول قانون استخدام کشوری، استخدام یا تبدیل وضعیت شده باشد، ها و سایر دستگاهوزارتخانه
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دیریت خدمات کشوری های اجرایی مشمول قانون میا به موجب حکم، کارمند رسمی یکی از دستگاه

 محسوب شود.

نی، ی و یا قراردادی: مجموع دوره زمانی که مستخدم رسمی دولت به عنوان پیمادوران پیمان -پ

شمول مهای اهها و سایر دستگمستقیم با  وزارتخانه خرید خدمت و سایر عناوین قرارداد قراردادی،

به  ق بیمهحکارگیری شده و به تبع آن هقانون استخدام کشوری و یا قانون مدیریت خدمات کشوری ب

 اجتماعی پرداخته باشد. تأمینصندوق 

 اجتماعی است. تأمیناجتماعی، منظور سازمان  تأمینصندوق  -ت

ای که شامل سهم شخص و کارفرما به استثنای سهم بیمه: مجموع میزان حق کسور حق بیمه -ث

کل کشور )تا  1393االجرا شدن قانون بودجه سال انی و یا قراردادی و قبل از الزمدرمان طی دوره پیم

 اجتماعی وصل شده باشد. تأمین( توسط صندوق 1392پایان سال 

وق ای که در صندبا حق بیمه سازی کسور حق بیمهسور حق بیمه به روز رسانی شده : معادلک -ج

ره ه تبصبد ستناکشوری برای سنوات خدمت قبلی شخص در دوران پیمانی و قراردادی با ا بازنشستگی

ه یا بازنشستگی انتقال حق بیم ماده واحده قانون نقل و 3نامه اجرایی تبصره اصالحی آئین 3ماده  6

ات وزیران باید مطابق مقرر هیئت 17/7/93مورخ  50387ت//80954نامه شماره موضوع تصویب

الوه ع هبحق بیمه، وزیران محاسبه شود. )کسور  هیئت 27/11/1365مورخ  59522نامه شماره تصویب

الی مهیچ بار  که نحویهباشد، بنامه مذکور بر عهده شخص میالتفاوتی که مطابق مقررات تصویبمابه

 اضافی بر عهده شخص قرار نگیرد.(

روز کاری از زمان وصول  30صندوق بازنشستگی کشوری موظف است حداکثر طی مدت  :2ماده

 بیمه ، نسبت به تشکیل پرونده و محاسبه کسور حقتقاضای هر یک از مشمولین این دستورالعمل

 اجتماعی اعالم نمایند. تأمینرسانی شده وی اقدام و به متقاضی و صندوق روزبه

 30ت اجتماعی موظف است پس از اعالم صندوق بازنشستگی حداکثر ظرف مد تأمینصندوق  :3ماده

 شده اقدام نماید.روز کاری نسبت به پرداخت تمامی کسور حق بیمه به روز رسانی 

ه ظفند به نحو مقتضی نسبت باجتماعی مو تأمینصندوق بازنشستگی کشوری و صندوق : 4ماده

قدام احق بیمه خود  رسانی به مشمولین این دستورالعمل که هنوز نسبت به انتقال کسوراطالع

ه ک هفتف یای ظرازنشستگی کشوری موظف است طی نامهاند اقدام نمایند. همچنین صندوق بننموده

ربط جرایی ذیاهای و ابالغ می شود، مراتب را به اطالع کلیه دستگاه پس از ابالغ این دستورالعمل تهیه

 نیز برسانند. 

وق با ارائه درخواست کتبی به صند 1393مشمولین این دستورالعمل مکلفند طی سال  –تبصره

 ر غیرق بیمه اقدام نمایند دبازنشستگی کشوری و اخذ رسید، نسبت به تقاضای انتقال کسور ح

 صورت از مزایای این دستورالعمل برخوردار نخواهند شد.این
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زنشستگی اجتماعی به صندوق با تأمینرسانی شده منتقله از صندوق روز: کسور حق بیمه به5ماده

 اً مالكعین (کشوری در احراز شرایط و میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت )بازماندگان

 محاسبه خواهد بود.

 تأمینندوق ماده و یک تبصره تهیه و تنظیم و جهت اجرا به ص 6ورالعمل مشتمل بر تاین دس :6ماده

ده بر عه گردد. نظارت حسن اجرای این دستورالعملصندوق بازنشستگی کشوری ابالغ می اجتماعی و

 باشد.کار و رفاه اجتماعی می معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،

 ۱/۷/9۲مورخ  ۴۸۳۱۲ت//۱۲۱6۰6وزیران شماره  هیئتنامه ویبتص

زارت امور و 17/4/92مورخ  61629/62بنا به پیشنهاد شماره  27/6/92وزیران در جلسه مورخ  هیئت

ازنشستگی مصوب بانتقال بیمه یا  ( ماده واحده قانون نقل و3به استناد تبصره ) اقتصادی و دارائی و

 تصویب نمود: 1365

ازنشستگی مصوب بانتقال حق بیمه یا  ( ماده واحده قانون نقل و3نامه اجرائی تبصره )( آئین3) ماده

 شود:به شرح زیر اصالح می 27/11/1365مورخ  59522نامه شماره موضوع تصویب 1365

شترك مدرمورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت،  :3ماده

ه نظر ب ماه از سنوات خدمت مورد بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر صندوق دیگیری

 مزایای وبر اساس حقوق  )طبق قوانین و مقررات مربوط( و مآخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید

 وگیرد محاسبه ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می

ده است تقل شا کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منالتفاوت آن ببهما

 از شخص متقاضی وصول خواهد شد.     

 

                                                                                                                                                     

 ۱۷/۷/9۳مورخ  5۰۳۸۷ت /۸۰95۴وزیران  شماره  هیئتنامه تصویب

رت دفاع و وزا 14/12/92مورخ  2/23/106/24206به پیشنهاد شماره  16/7/93وزیران در جلسه  هیئت

یمه یا بازنشستگی انتقال حق ب ( ماده واحده قانون نقل و3پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره )

 شود:به شرح ذیل اصالح می 17/7/92مورخ  48312ت /121606شماره  نامهموضوع تصویب

ت و عبار "کسور بازنشستگی متعلقه"پس از عبارت کسور بازنشستگی  ")سهم شخص(" عبارت –1

 شود.اضافه می "کسور بازنشستگی یا حق بیمه"پس از عبارت  ")سهم شخص و کارفرما("

 شود:به ماده یاد شده اضافه می (6( و )5های )متون زیر به عنوان تبصره –2

نامه بر اساس قانون مذکور از شمول صندوق در مورد اشخاصی که پس از ابالغ این تصویب -5تبصره

گیرند، ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار میبیمه یا بازنشستگی ذی

ه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به صندوق بیمه یا بازنشستگی مبداء موظف است ظرف یک ما
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پردازی شده و کارفرما( با ذکر مدت بیمه محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی )اعم از سهم بیمه

انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف  و

 شخص( را محاسبه و از شخص وصول نماید. التفادت متعلقه )سهماست ظرف یک ماه مابه

مول این ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشهای بیمه یا بازنشستگی ذیصندوق –6تبصره

ام نموده یا نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقد 1393پایان سال  ماده که تا

ات مقرر ، مطابقالتفادت متعلقه )سهم شخص(هنمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت ماب

( 15بصره )ترفتار نمایند. در مورد مشمولین بند )ز(  27/11/1365مورخ  59522نامه شماره تصویب

 کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است. 1393قانون بودجه سال 

 صندوق بازنشستگی کشوری ۲۱/۸/۱۳9۳مورخ  ۲5۰ص//۱659۸بخشنامه شماره  

 رساند:ضار میالتفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه به استحتراماً در خصوص نحوه محاسبه مابهاح

ق بیمه یا کسور نتقال ح( قانون نقل وا3( اصالحی آئین نامه اجرائی تبصره )3بر اساس اصالحیه ماده )

صی که ، اشخانوزیرا هیئت 17/7/97مورخ  50387ت /80954نامه شماره ، موضوع تصویببازنشستگی

ه یا ق بیمطبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت مشترك صندوق دیگری بشوند ح

ر کسو خذ نرخآکسور بازنشستگی متعلقه )سهم شخص( هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر آنان به م

قاضا تزمان  ماهانهمزایای  مورد عمل صندوق جدید )طبق قوانین و مقررات مربوط( و بر اساس حقوق و

 ا کسوربالتفاوت آن گیرد محاسبه و مابهکه مبنای کسر بازنشستگی قرار می در محل خدمت جدید

شده  لی به صندوق جدید منتقلبازنشستگی یا حق بیمه )سهم شخص و کارفرما( که از صندوق قب

 است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.

ور ناشی از انتقال التفاوت کس( مذکور مابه3الحاقی به ماده ) (6که طبق مفاد تبصره )با عنایت به این

یا کسور  نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه 1393حق بیمه مشمولین ماده مذکور که تا پایان سال 

 محاسبه 27/11/65مورخ  59522ه نامه شماره یا بنمایند مطابق مقررات تصویبودم نمبازنشستگی اقدا

زم قدام الرسانی موضوع به کارمندان مشمول قانون مذکور اسبت به اطالعگردد، مستدعی است نمی

 معمول گردد.

قابل  1393 ( الحاقی تا پایان سال6التفاوت کسور طبق مفاد تبصره )شایان ذکر است محاسبه مابه

وق و حق %9اصالحی ) 3مشمول مفاد ماده  1394های واصله در سال باشد و درخواستانجام می

 مان تقاضا( خواهد گردید.مزایای ز

درمان و  اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، ۲۱/۸/۱۳9۳د مورخ /۴۴۱۱/۲۰9بخشنامه شماره 

 آموزش پزشکی

این مدیریت در خصوص ارسال مصوبه شماره  5/8/93د مورخ /4157/209پیرو بخشنامه شماره 

( 3نامه اجرائی تبصره )آئین اصالحیه"حترم وزیران موضوع م هیئت 17/7/93مورخ  80954/50387

که مهلت رساند با توجه به اینبه آگاهی می "انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ماده واحده قانون نقل و
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باشد لذا کلیه کارمندان دانشگاه اعم از می 1393ن سال الذکر تا پایامصوبه فوق 6 و 5اجرای بندهای 

، قراردادی، ابق خدمتی اعم از استخدام پیمانیعلمی که به هر شکلی سو هیئتغیر علمی و هیئت

رسمی قبل از استخدام مثل خدمت نظام وظیفه و یا سوابق دولتی از قبیل شرکتی و یا خدمت غیر

بوده و متقاضی های بازنشستگی دارا شکان، را در سایر صندوقپزشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرام

باشند، بایستی تقاضای انتقال حق بیمه ستگی فعلی میخود در صندوق بازنش نظرانتقال سوابق مورد

 عنوان سوابق مورد تقاضای انتقال صندوق محاسبه گردد.یان سال جاری ارائه تا بهاپ ازخود را تا قبل 

ز اموضوع   اینبا توجه به موارد مطروحه و با عنایت به اهمیت و اولویت موضوع خواهشمند است سریعاً 

ابعه های تهای واحدیک جلسه همگانی به کلیه کارگزین ، درنی آن دانشگاهمدیران نیروی انسا سوی

ه اصالحی جرائیاعالم گردد ضمن ابالغ واضح موضوع به کلیه افراد در دانشگاه و گوشزد نمودن مهلت ا

روز آینده  15الی  10مورد اشاره، دستور فرمائید نسبت به اخذ تقاضای افراد مشمول در ظرف مهلت 

رد وابق مووان سزیده و مراتب مربوطه به دفاتر نمایندگی بازنشستگی استان اعالم تا به عنمبادرت ور

، خ فوقتقاضای انتقال صندوق بازنشستگی کارمندان منظور گردد. بدیهی است پس از پایان تاری

 ذیرفت.اهد پاقدامات الزم جهت انتقال حق بیمه کارمندان بر اساس مقررات آتی مورد عمل، صورت خو

 

 

 اجتماعی تأمینسازمان  ۲۰/۱۰/9۳مورخ  ۱۰۲۳۳/9۳/۱۰۰۰بخشنامه شماره 

 1393ماده واحده قانون بودجه سال  "15"دستورالعمل بند )ز( تبصره  موضوع:

 اجتماعی استان........... تأمیناداره کل 

قرر گردیده ور مکل کش 1393 ماده واحده قانون بودجه سال 15تبصره  (ز)که به استناد بند نظر به این

 تأمینحق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای مستخدمین رسمی دولت که توسط صندوق "است 

 ه وی تهیرفاه اجتماع ، کار ودستورالعملی که توسط وزیر تعاون اجتماعی وصول شده است بر اساس

ه بندوق صین که بار اضافی بر مستخدم تحمیل کند از ارسانی شده و بدون اینروزبهشود ابالغ می

ماده  3ه نامه اجرائی تبصراصالحی آئین 3ماده  "6"تبصره  و "گرددصندوق بازنشستگی منقل می

مورخ  50387ت//80954نامه شماره ق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویبانتقال ح واحده قانون نقل و

وی از س 26/8/93مورخ  159755محترم وزیران، دستورالعمل مربوطه طی شماره  هیئت 17/7/93

ائی های اجرذا واحدرفاه اجتماعی صادر و به این سازمان ابالغ گردیده است، ل کار و وزیر محترم تعاون،

ق نظر به حساب صندوبه انتقال حق بیمه مشمولین مورد مکلفند با رعایت موارد ذیل نسبت

 بازنشستگی کشوری اقدام نمایند.

 مشمولین قانون –1
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 مینتأنون ان پیمانی و یا قراردادی مشمول قاروباشند که دلت مین دسته از مستخدمین رسمی دوآ

ستگی ق بازنشصندوای آنان به ر و به تبع رسمی شدن، صندوق بیمهگذااجتماعی بوده و به حکم قانون

ل کشور )تا ک 1393االجرا شدن قانون بودجه سال کشوری تغییر یافته و حق بیمه آنان قبل از الزم

 ه صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نشده باشد.( ب1392پایان سال 

رج و ماعی خااجت نتأمیبنابراین کلیه بیمه شدگانی که فبالً تبدیل وضع یافته و از شمول مقررات قانون 

ع بدیل وضنظر از تاریخ تاجتماعی آنان صرف تأمیندرخواست انتقال حق بیمه ایام مشمول قانون 

شمول گردد، ممحل خدمت به شعب سازمان منعکس میهای از طریق دستگاه 1393منحصراً در سال 

 این دستور اداری خواهند بود.

نجام شده یا ا 93تذکر: بیمه شدگانی که انتقال حق بیمه آنان به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 

ول یز مشمنرائی گردیده باشد شود مشروط بر آنکه درخواست آنان دراین سال ثبت دفتر واحد اجمی

 مندی از مزایای مندرج در این دستور اداری خواهند بود.هبهر

 دوران پیمانی و یا قراردادی –2

 ی،داقرارد در مقطعی از خدمت به عنوان پیمانی، "مستخدم رسمی دولت"مجموع دوره زمانی که 

شمول های مها و سایر دستگاهوجب قرارداد مستقیم با وزارتخانهخرید خدمت و سایر عناوین، به م

ه بق بیمه حکارگیری شده وبه تبع آن، هیا قانون مدیریت خدمات کشوری ب انون استخدام کشوری وق

 پرداخت شده باشد. "اجتماعی تأمینصندوق "

 تی و یاای دوله)پیمانی و قراردادی( این قبیل مشمولین نزد سایر دستگاه در این صورت سوابق دولتی

ر وابق غید داشت سباشد. ضمناً توجه خواهنروزرسانی( می)بهتابع ضوابط این دستور اداری  اجرائی نیز

 بایستیوده و ماجتماعی اساساً مد نظر نب تأمینهای مشمول قانون دولتی متقاضیان موصوف در کارگاه

م الزم امور فنی بیمه شدگان اقدا 15حسب ضوابط مقرر در بخش دوم بخشنامه تلخیص شده شماره 

 معمول گردد.

 رسانی شدهروزابل انتقال بهحق بیمه ق –3

ای مزای عبارت است از مجموع وجوهی )سهم مستخدم و کارفرما( که به عنوان حق بیمه از حقوق و

ردیده، گربط سازمان واریز به حساب شعب ذی مبنای برداشت حق بیمه در طول سنوات خدمت کسر و

 3ماده  مطابق ت احتمالی کهالتفاوحق بیمه پرداختی( به عالوه مابه پس از کسر سهم درمان )یک سوم

ستخدم بر التفاوت از ممحترم وزیران )اخذ مابه هیئت 27/11/65مورخ  59522نامه شماره تصویب

ی د به نحوگردیبه و به سازمان اعالم ممبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه در دستگاه مربوطه( محاس

 یرد.که هیچ گونه بار مالی اضافی بر عهده شخص قرار نگ

 گردش کار –4
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دوق شعب موظفند به محض دریافت نامه دستگاه مربوطه مبنی بر انتقال حق بیمه به صن -الف

ه به کمنضم به درخواست ارائه شده از سوی مستخدم به همراه اولین حکمی  بازنشستگی کشوری،

ه سبت ب، نکشوری قرار گرفته است )حکم استخدام رسمی آزمایشی( موجب آن مشمول قانون استخدام

ه خشناممحاسبه و انتقال حق بیمه سوابق مورد درخواست متقاضی حسب ضوابط مقرر در بخش دوم ب

 امور فنی بیمه شدگان اقدام نمایند. 15تلخیص شده شماره 

 وی صندوقالتفاوتی از سبه صندوق بازنشستگی کشوری، مابه چنانچه پس از انتقال حق بیمه -ب

بابت سوابق  کل کشور صرفاً 1393ماده واحده قانون بودجه سال  15صره تب (ز)مذکور در اجرای بند 

عب سازمان به ش " 1فرم شماره  "های اجرائی ذیربط مطابق پیمانی و قراردادی متقاضی در دستگاه

اسبه اوت محالتفبایست پس از کنترل مبلغ مابهصورت واحد اجرائی مربوطه می اعالم گردد، در این

 ر اساسبیا قراردادی،  ه پرداخت حق بیمه پیمانی وروق بازنشستگی کشوری و دز سوی صندوشده ا

 ق مزبوره صندورسانی شده بروزالتفاوت احتمالی حق بیمه بهیل نسبت به محاسبه و انتقال مابهروش ذ

 اقدام نمایند. " 2فرم شماره"مطابق 

مبلغ حق 

بیمه منتقل 

 شده قبلی

- 

مدت سابقه 

بیمه پردازی 

ان نزد سازم

اجتماعی  تأمین

 ) به روز(

 × (%9نرخ ) ×

اولین حقوق و مزایای 

روزانه مبنای برداشت 

کسور بازنشستگی در 

تاریخ تبدیل وضع 

 ÷استخدامی

 

= 

مبلغ حق 

بیمه قابل 

انتقال به روز 

 رسانی شده

 کد مالی –5

 20ده ی مانونپرداخت وجوه مالی این گروه از بیمه شدگان از مخل اعتبارات فصل چهارم تعهدات قا

تقال حق بیمه استرداد و ان"با عنوان  6198000002ه کد حساب و ب تأمین)اسرداد و انتقال حق بیمه( 

و کد حساب  "رکل کشو 1393ماده واحده قانون بودجه سال  15تبصره  (ز)مشمولین بند 

ه قانون دحماده وا 15تبصره  (ز)هزینه به روز رسانی شده مشمولین بند "با عنوان  8312000005

 گردد.منظور می "کل کشور 1393بودجه سال 

 اطالع رسانی –6

-اطالع سبت بهها موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در اسرع وقت و به نحو مقتضی نادارات کل استان

بیمه  ر زمرهدهای مشمول مقررات قانون استخدام کشوری که مشترکین آنان رسانی این امر به دستگاه

زم قدام الارند ادوضع یافته موضوع ماده قانونی صدرالذکر و مفاد این دستور اداری قرار شدگان تبدیل 

 عمل آورند.هب
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ن شناساارسا و کای و اداری و مالی، رور اداری مدیران کل، معاونین بیمهمسئول حسن اجرای این دستو

ل کدارات ی و مالی اهای انفرادنویسی و حساب، درآمد حق بیمه، نامارشد امور فنی بیمه شدگان

 ربط در شعب خواهند بود.مسئولین ذی ونین واها و روسا، معاستان

تا  ه است وبینی نگردیدهای بازنشستگی پیشدر برنامه ششم توسعه تغییر صندوق برنامه ششم توسعه:

 پذیرد:ها به شرح ذیل انجام میتغییر صندوق ، فعالً تکلیف تعیین

 ری گی کشوتواند تغییر صندوق به بازنشست نمیپیمانی فعالً مستخدم پیمانی در حین خدمت

 دهد. 

 ه وجه بتتواند با یعت به رسمی آزمایشی یا قطعی، میمستخدم پیمانی در هنگام تبدیل وض

ه قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضای تغییر صندوق به کشوری و یا ادام 101ماده 

 اجتماعی را داشته باشد.   تأمیناشتراك در 

 یا  ر صورت عدم ارائه درخواست مستخدم در هنگام تبدیل وضیعت به رسمی آزمایشی ود

ا رسازمان بازنشستگی کشوری، بایستی صندوق ذینفعان  104قطعی، بر اساس بخشنامه 

 کشوری انتخاب نمود.

 ًی به تواند تغییر صندوق بازنشستگ نمیمستخدم در طول خدمت پس از رسمی شدن، فعال

 .اجتماعی بدهد تأمینهای کشوری و یکی از صندوق

 ساله ششم توسعه کشورقانون برنامه پنج ۸۸ماده  (خ)بند 

بهه جضور در حابقه سایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه 

و یمه ندوق بصیر ای ناشی از تغیفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهالتبرای یکبار از پرداخت مابه

ودجه بر قالب الیه از دولت منظور و دعنوان مطالبه صندوق منتقلبازنشستگی معافند. این مبلغ به

 شود.اتی توسط دولت پرداخت و تسویه میسنو

 

 

نحوه تهیه فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر  بخش سوم:

 رسمی شاغلین
ر ت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسوآن قسم :قانون استخدام کشوری 85ماده 

ی تلقی باشد خدمت غیر رسم آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده بازنشستگی مربوط به

 ت آنانهای زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدممذکور با توجه به تبصره گردد و مدتمی

 منظور خواهد شد.محسوب و

غیر رسمی  تواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمتدم موضوع این ماده میمستخ -1تبصره

حقوق وظیفه موضوع  در این صورت حقوق بازنشستگی و یا خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند
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ام یک سی او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت غیررسمی به عالوه 79ماده 

کرده است احتساب خواهد شد و  سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمتمتوسط حقوق ضربدر 

به عالوه مدت خدمت او در استخدام  شود کهمستخدم محاسبه می فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی

 واقع نخواهد شد. سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب 30رسمی به 

صورتی که کسور  اند درق یا تبدیل وضع یافتهنون تطبیمستخدمینی که طبق مقررات این قا -2تبصره

حقوق پایه رسمی که در  درصد 5/8ماده را بر مبنای  بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این

 حاظلکنند سوابق مذکور از  به آنان تعلق داشته است پرداخت 1347تاریخ اول فروردین ماه 

که  و در مورد مستخدمینی شد سوب خواهدبازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان مح

ی که در بدو شوند اولین حقوق پایه رسم به استخدام رسمی پذیرفته شده یا31/3/1345بعد از تاریخ 

  .وع این تبصره خواهد بودکسور بازنشستگی موض گیرد مالك پرداختتعلق می خدمت رسمی به آنان

 مثال و نمونه فرم محاسبه:

 ظیفه وذیل تقاضای احتساب و پرداخت کسور بازنشستگی دوران خدمت نظام وکارمندی با مشخصات 

 طرح پزشکان و پیراپزشکان خود را نموده است:

 2/2/68تا  2/2/66خدمت نظام وظیفه از تاریخ 

 1/2/70تا  1/2/69خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان از تاریخ 

 1/12/70)مشمول صندوق کشوری( از تاریخ  استخدام رسمی آزمایشی

 کنونتا 25/10/72رسمی قطعی از تاریخ  استخدام

 

  مشخصات اولین حکم رسمی کشوری:

 ریال 18000حقوق پایه گروه: 

 ریال  32500العاده شغل: فوق 

 ریال 3600نوبت کاری 

 ریال 6300سختی کار  

 ریال 4000اوالد و ریال 20000عائله 

 باشد(:غ به ریال می)مبال نحوه و فرمول محاسبه بدهی کسور بازنشستگی
ور های مشمول کسجمع حقوق و فوق العاده × 9 ٪  ×)تعداد روز  ÷ 30مبلغ بدهی کسور بازنشستگی=

 (بازنشستگی اولین حکم رسمی کشوری

 60400 × 9 ٪=  5436 ×720= 3913920 ÷ 30=130464 مبلغ بدهی کسور بازنشستگی خدمت نظام وظیفه

 60400 × 9 ٪=  5436 ×360= 1956960 ÷ 30=65232 طرح پزشکان و پیراپزشکانمبلغ بدهی کسور بازنشستگی خدمت 
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ده ششوری کنکته: چنانچه کارمند در زمان استخدام پیمانی با درخواست، مشترك صندوق بازنشستگی 

ی مالك بازنشستگهای مشمول کسور العادهجمع حقوق و فوق 5/22 ٪باشد در فرمول محاسبه بدهی 

 .محاسبه خواهد بود
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 محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین
 و استخدامی کشور ( سازمان امور اداری63-6) 70-فرم ع

 

 

 وزارت          

 لوم پزشکی ...........دانشگاه عـــــــــ : -۱

 مؤسسه        

 ******شماره ملی:  -۳ ******شماره مستخدم:  -۲

 ی:  نام خانوادگو  نام -۴

**** 

 ****نام پدر:  -5

 

ماره شناسنامه: ش -6

**** 

 

 ****حل صدور: م  -۷

 ضعیت استخدامی کشور: رسمی و -۱۰ *****مدرک تحصیلی:   -9 ****تاریخ تولد:  -۸

 مشخصات اولین حکم استخدام رسمی: -۱۱

 ریال ۸۴۴۰۰ یزان حقوق:م                     ۱پایه:             6گروه:              ۱/۱۲/۷۰ تاریخ اجرا:                ۲5/۱۲/۷۰تاریخ صدور حکم:           ۰۰۰۰شماره حکم:   

 مشخصات مدت خدمت غیر رسمی قابل احتساب -۱۲

 مدت خدمت غیر رسمی  تاریخ شروع و خاتمه خدمت غیر رسمی

شماره و تاریخ حکم 

یا گواهی محاسباتی 

 خدمت قابل احتسابنوع  قابل قبول 

  روز ماه  سال  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع 

 خدمت نظام وظیفه گواهی خدمت سربازی ۰ ۰ ۲ ۲/۸/6۸ ۲/۸/66

 گواهی پایان طرح شماره .. مورخ ... ۰ ۰ ۱ ۱/۲/۷۰ ۱/۲/69
خدمت طرح پزشکان و 

 پیراپزشکان

   ۰ ۰ ۳ جمع مدت خدمت غیر رسمی قابل احتساب

 خانوادگی مقام مسئول: نام و نام  -۱۳

 امضاء                                     عنوان پست ثابت سازمانی:                  

 

 و تاریخ صدور: شماره -۱۴

 : شماره :                                       تاریخ

 ازنشستگی خدمت غیر رسمی و اقساط مربوطهبمحاسبه بدهی کسور  -۱5

سبه مبنای محا

 بدهی کسور
 مبلغ بدهی )به حروف(  ریال نرخ کسور بازنشستگی

مبلغ بدهی )به عدد(  

 ریال

تعداد 

 اقساط
 مالحظات

6۰۴۰۰ 9% 
  - 130464  چهارو  شصتو  چهارصد هزار و سییکصد و 

  - 65232  دو و سی و و دویستهزار  پنج شصت و

  - ۱95696 ششو  ششصد و نودهزار و  پنجو  نودو یکصد  جمع مبلغ بدهی کسور متعلقه و اقساط مربوطه 

 رسیدگی و تایید سازمان بازنشستگی کشوری -۱6

 امضا  تاریخ  عنوان پست ثابت سازمانی  نام و نام خانوادگی  مسئولین مربوط 

     بررسی کننده

     بازبین 

     تایید کننده 

 شماره و تاریخ صدور:  -۱۷

 تاریخ:                                                               شماره:               
 نسخه: 
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 استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال:

گی یا سال تمام کسور بازنشست 30مستخدمینی که بابت سنوات خدمت قابل قبول خود به مدت  -

تگی و انون اصالح مقررات بازنشسق 3ماده  2به موجب تبصره  حق بیمه پرداخت کرده باشند

 باشند.از پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم معاف می 13/12/68وظیفه مصوب 

 بدهی کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال واریز شده بحساب صندوق بازنشستگی در صورت عدم -

 رمستخدم به صندوق بازنشستگی کشوری با تهیه و تکمیل فرمهای درخواست استرداد کسو

 باشد.بازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال و ارائه مدارك مثبته قابل استرداد می

 های درخواست استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر سی سالنحوه تکمیل فرم

ستگی شماره و تاریخ در این محل تاریخ و شماره صدور فرم درخواست استرداد کسور بازنش -

 .ستگاهامضاء فرم مزبور توسط مسئول امور مالی دخدمات مازاد بر سی سال پس از تکمیل و 

این فرم از سه قسمت تشکیل شده است، قسمت اول توسط کارگزینی، قسمت دوم توسط  -

 .ربط و قسمت سوم توسط صندوق بازنشستگی کشوریذیحسابی دستگاه ذی

 اول: قسمت

 شود.ته مینوش نام دستگاه: در این محل عنوان دستگاه اجرائی درخواست کننده استرداد

رج دم شده ای که به عنوان کد شناسائی از طرف این سازمان اعالدر این محل شماره شناسائی: کد

 گردد.می

داری و ور اسازمان ام 35شماره مستخدم: در این قسمت شماره مستخدم موضوع دستورالعمل شماره 

 گردد.استخدامی سابق قید می

 گردد.نشستگی افراد بازنشسته درج میدر این محل تاریخ باز تاریخ بازنشستگی:

 شود.در این قسمت شماره کدملی بر اساس کارت ملی ذینفع قید می شماره ملی:

ا بمربوط  )صرفاً شودای است که در حکم بازنشستگی درج گردیده نوشته میشماره دفتر کل: شماره

 باشد(بازنشستگان می

ا توجه به بالعات مربوط به مشخصات فردی مستخدم در این محل همه اط :000و  نام و نام خانوادگی

 گردد.شناسنامه و احکام مربوط در پرونده پرسنلی درج می

داخت تسویه بدهی خدمت غیررسمی: در این قسمت تاریخ تسویه بدهی خدمت غیر رسمی و مبلغ پر

 گردد.می شده درج

ود شه میمی مستخدم عالمت زدمشمول قانون استخدام کشوری: این محل با توجه به مقررات استخدا

ضات، ق ها،)قانون استخدم کشوری و سایر شامل: مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه

 ها و ...(رینامه استخدامی شهرداآئین های دولتی،شرکت
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ررات قانون اصالح مق 3ماده  2تاریخ معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی: در اجرای تبصره 

کمیل اریخ تتباشد بنابراین در این قسمت وظیفه از پرداخت کسور بازنشستگی معاف می بازنشستگی و

 گردد.سال درج می 30

هد قانون استخدام کشوری مستخدم متع 85ماده  2که در اجرای تبصره بدیهی است در صورتی

 پرداخت کسور بازنشستگی خدمت غیر رسمی شده باشد چنانچه با احتساب خدمت مذکور خدمت

ین در ا مستخدم به سی سال تمام یا بیشتر برسد تاریخ اتمام اقساط بدهی کسور خدمت غیر رسمی

 گردد.قسمت قبد می

دمت خبا عنایت به سوابق خدمت مسخدم سوابق  ها خدمت رسمی: در این ردیف خدمت غیر رسمی،

 ن.گردد همچنین تاریخ شروع و پایان آمیغیررسمی و رسمی به روز، ماه، سال درج 

 :دوم قسمت

شستگی ر بازنمازاد کسوربط با ذکر مبلغ در این بخش مراتب توسط ذیحسابی یا امور مالی دستگاه ذی

نک و و با طکسور بازنشستگی مستخدم شماره حساب دستگاه مربوئید و جهت واریز مازاد و مدت آن تأ

 گردد.می شعبه مربوطه درج

 سوم: قسمت

 مستخدمی کشوری تکمیل و مبالغ کسور بازنشسستگی سهم صندوق بازنشستگ این بخش توسطدر 

ه در ربط واریز و شماره چک و حوالک به حساب جاری دستگاه ذیمازاد بر سی سال خدمت طی چ

 شود.محل مزبور درج می

تخدم هم مساداره کل درآمد و هزینه سازمان بازنشستگی کشوری تکمیل و مبالغ کسور بازنشستگی س 

ه در ربط واریز و شماره چک و حوالخدمت طی چک به حساب جاری دستگاه ذیمازاد بر سی سال 

 شود.محل مربوط درج می

رایی های اجتگاهدس ئید شده و جلوگیری از تداخل امور: به منظور تسریع در اعاده فرم تأنشانی دستگاه

 گردد.نشانی دقیق دستگاه در این قسمت تکمیل می

 گیرندگان نسخ فرم: 

 د.شوت استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال در سه نسخه تهیه میفرم درخواس

  کشوری بازنشستگی صندوقاداره کل امور مالی  :نسخه اول -

 های استانی صندوق بازنشستگی کشوریمدیریت :نسخه دوم -

 : دستگاه ذیربطنسخه سوم -

 (4)فرم  سالمدارك مورد نیاز در استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر سی 

 فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال در سه نسخه •

 تصویر حکم استخدام اولیه •
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می، )رسمی آزمایشی، تبدیل وضع استخدا تصویر حکم شمول به صندوق بازنشستگی کشوری •

 تغییر صندوق بازنشستگی، انتقال و ...(

 غیبت و ...( تطبیق، )مرخصی بدون حقوق، تصویر احکام عدم اشتغال •

 خدمت غیر رسمی مدارك واریز کسور ایام •

 مدارك مثبته مبنی بر تسویه بدهی ایام خدمت غیر رسمی •

 فهرست ریز کسور بازنشستگی و فیش حقوقی ایام مازاد بر سی سال خدمت •

 تصویر احکام حقوقی سنوات مازاد بر سی سال خدمت •

ی صندوق بازنشستگ 24/10/69مورخ  1078/20بخشنامه  2شایان ذکر است بر اساس مفاد بند 

دهی بقساط اکشوری، چنانچه بابت ایام خدمت غیر رسمی سازمان تعیین بدهی شده یا بشود مادام که 

و وظیفه  قانون اصالح مقررات بازنشستگی 3ماده  2مقرر مستهلک نشده است مستخدم مشمول تبصره 

 نخواهد شد.
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سازمان بازنشستگی کشوری ،جنانچه بابت ایام خدمت غیر رسمی  ۲۴/۱۰/69مورخ  ۱۰۷۸/۲۰ بخشنامه ۲بر اساس مفاد بند 

 ۳ماده  ۲سازمان تعیین بدهی شده یا بشود مادام  که اقساط بدهی مقرر مستهلک نشده است . مستخدم مشمول تبصره 

 نخواهد بود. ۱۳/۱۲/6۸قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 

 

 

نام 

 گاه:دست

 

 تاریخ بازنشستگی مستخدم: شماره  مستخدم: کد شناسائی:

 شماره دفتر کل:

شماره   نام خانوادگی: نام:

 شناسنامه:

 محل خدمت: عنوان پست سازمانی:

 استان:          شهرستان:

 تسویه بدهی غیر رسمی:

 تاریخ:                مبلغ:

 مشمول قانون استخدام کشوری 

 ات استخدامیمشمول سایر مقرر

 تاریخ معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی:

 روز               ماه                  سال

 جمعا به مدت : خدمت رسمی خدمت غیر رسمی و زیر پرچم:

  تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ      از تاریخ           

 سال ماه روز سال ماه روز به مدت سال ماه روز به مدت

 اریخ ت                      و نام خانوادگی مقام مسئول امور اداری و کارگزینی:                                                         نام 

 تاییدیه ذیحساب یا امور مالی دستگاه :  

حساب  و حق بیمه نامبرده به مدت سی سال تمام به گواهی میشود بر اساس فهرست پیوست ،اعالمیه ضمیمه شده و لیست های موجود کسور بازنشستگی

 ویال بابت سال جاری سال خدمت سهم مستخدم به مبلغ )                               (  ر ۳۰صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردیده است و کسور مازاد بر 

 مورد تائید میباشد. (                       بلغ )       عا به منوات قبل در مدت         سال       ماه           روز جممبلغ)                                                  ( ریال بابت س

 اریز نمائید.و                   ان     لطفا مبلغ فوق را به حساب شماره               عهده بانک                  شعبه                   استان                 شهرست

 مضاءا نام و نام خانوادگی ذیحساب و مدیر کل امور مالی:                                     تاریخ:                                 

 موافقت سازمان بازنشستگی کشوری

 ذیحسابی/ امور مالی:

 مبلغ به عدد:

 مبلغ به حروف:

                                                                                          طی حواله شماره            ورخ                          م        ریال به موجب چک شماره                                                                                                     

 ب جاری شماره                              عهده بانک                   شعبه                بنام آن دستگاه واریز گردیدبه حسا

 مضاءا                                          نام و نام خانوادگی مسئول درآمد:                                                                                تاریخ      

 مدیر کل/مدیر/ رئیس نمایندگی استان

 مضاءا                                                          نام و نام خانوادگی:                                                              تاریخ :           

 سازمان بازنشستگی کشوری

 اداره  کل درآمد و هزینه

                          زاد بر سی سال              درخواست استرداد کسور بازنشستگی خدمات ما

قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  3ماده   2موضوع تبصره 

13/12/1368 

 تاریخ:

 شماره:

4فرم   
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 ا انتقال کسور بازنشستگیاسترداد و ی
 استرداد کسور بازنشستگی -الف

در صورت قطع رابطه استخدامی و خارج شدن از شمول مقررات مشترکین صندوق بازنشستگی 

 مایند.افت نتوانند دریاستخدام کشوری کسور بازنشستگی سهم خود را به استناد مجوزهای قانونی می

 مجوزهای استرداد کسور بازنشستگی:

 استعفاء: -الف

م قبلی از تواند با یک ماه اعالمی قانون استخدام کشوری 64ستخدم رسمی دولت به موجب ماده م -

تخدام قانون اس 66خدمت دولت با شرط قبول دولت استعفاء نماید در این صورت حسب مفاد ماده 

ت داخکلیه وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرکشوری 

 گردد.میکرده است به او مسترد 

 های دولتی ازقانون مقررات استخدام شرکت 65سمی شرکت دولتی که به موجب ماده مستخدم ر -

به  کسور بازنشستگی که به حساب صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده خدمت مستعفی گردد

 گردد.قانون استخدام کشوری به وی مسترد می 66استناد ماده 

 خدمت:ازبازخرید  -ب

مین ، مستخد27/03/1365مصوب قانون استخدام کشوری  74با توجه به اصالحیه تبصره یک ماده 

خواست توانند با درسال می 20اشتن سابقه کارکمتر از شاغل در مشاغل غیر تخصصی در صورت د

قانون  74الحی همان تبصره یک ماده اص به موجب شخصی و موافقت باالترین مقام دستگاه اجرایی و

 )سهم مستخدم( به آنها مسترد خواهد شد. استخدام کشوری کسور بازنشستگی پرداختی

افقت توانند با موقانون استخدام کشوری می 120مستخدمین آماده به خدمت به موجب ماده  -

خدام قانون است 120دستگاه بازخرید خدمت شوند و در این حالت به موجب تبصره یک ماده 

 اند را دارند.ه صندوق بازنشستگی کشوری پرداختهدریافت وجوهی که بکشوری حق 

د تبصره یک توانند به استنامی 81های بودجه سال 4کارکنان بازخریدی بر اساس بند ب تبصره  -

 یافت نمایند.رقانون استخدام کشوری کسور بازنشستگی سهم مستخدم را د 120ماده 

ید گردیده انون بازسازی نیروی انسانی از خدمت بازخرق 20ماده  8مستخدمی که بر اساس بند   -

را دریافت  تواند وجوه سهم مستخدمقانون رسیدگی به تخلفات اداری می 29است، به موجب ماده 

 نماید.

ه موجب بقانون رسیدگی به تخلفات اداری  9ماده  (هـ)کارکنان بازخرید شده در اجرای بند  -

د آنان مستر تواند کسور سهم مستخدم را بهلفات اداری میقانون رسیدگی به تخ 9ماده  2تبصره 

 نمود.
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 اخراج: -ج

 ینقانون استخدام کشوری و همچنین مستخدم 65مستخدمین رسمی دولتی که به موجب ماده  -

ند در گردهای دولتی از خدمت اخراج میقانون شرکت 66های دولتی که به موجب ماده شرکت

سهم خود را  توانند کسور بازنشستگیسیدگی به تخلفات اداری میقانون ر 9ماده  2اجرای تبصره 

 دریافت نمایند.

ون رسیدگی ماده قان (ی)قانون تخلفات اداری و همچنین بند  17کارکنان اخراجی بر اساس ماده  -

ور بازنشستگی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کس 9ماده  2به تخلفات اداری نیز بر اساس تبصره 

 باشد.آنان قابل استرداد میسهم مستخدم 

 انفصال دائم: -د

سانی از قانون بازسازی نیروی ان 20ماده  (11)کسور بازنشستگی کارکنانی که بر اساس بند  -

 باشد.د میقانون بازسازی نیروی انسانی قابل استردا 27گردند بر اساس ماده خدمت منفصل می

گردند ج مین استخدام کشوری از خدمت اخراقانو 20شایان ذکر است کارکنانی که بر اساس ماده 

جهت  )عدم تائید هسته گزینش در خصوص قطعی نمودن کارکنان رسمی آزمایشی( مجوزی

 بینی نگردیده است.گونه کارکنان پیشاسترداد کسور بازنشستگی این

 هـ: قطع خدمت در شهرداری

تخدم در ، هر گاه خدمت مس15/8/81ها مصوب نامه استخدامی شهردارییینآ 80به موجب ماده 

سترد مری قطع شود وجوهی که مستخدم بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است به او شهردا

 گردد.می

 کسور بازنشستگی: استرادمدارك مورد نیاز جهت 

ریاست محترم سازمان به کلیه  29/8/86مورخ  95433/250بر اساس بخشنامه شماره 

شستگی مشترکین صندوق بازن) هاهای دولتی و شهرداریتگاهها و دسسازمان ها،وزارتخانه

 باشد:کشوری( مدارك مورد نیاز به منظور استرداد کسور بازنشستگی به شرح زیر می

 تصاویر شناسنامه و کارت ملی  -1

 فرم درخواست استرداد و انتقال کسور بازنشستگی در چهار نسخه -2

 زنشستگی کشوریفرم اطالعات مربوط به احکام مشترکین صندوق با -3

 )برابر با اصل شده( تصویر احکام استخدام اولیه -4

 -میتبدیل وضع استخدا –صندوق بازنشستگی آزمایشی و قطعی تصویر حکم اشتراك با -5

 مشمول به مشمول و یا احکامی کهغیر مؤسساتتقال از ان -تغییر صندوق بازنشستگی

 مبین شمول مستخدم به فصل هشتم استخدام کشوری باشد.
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 -استعفاء) یر حکم قطع رابطه استخدامی با محل خدمت با ذکر مجوز مربوطهتصو -6

ری که به های رسیدگی به تخلفات اداج( و ارائه تصویر آراء هیئتاخرا -انفصال -بازخرید

 موجب آن رابطه استخدامی ذینفع با دستگاه قطع گردیده است.

دون فاده از مرخصی بتصویر احکام مرخصی بدون حقوق یا عدم اشتغال در صورت است -7

 حقوق و ...

ستگاه مالی یا ذیحساب دئید شده توسط مدیریت امور فهرست ریز کسور بازنشستگی تأ -8

 ها توسط شهردار.ریدر شهردا

 مدارك واریز بدهی اجراء تا صدور حکم تبدیل وضع استخدامی -9

 اهستگدرخواست کتبی ذینفع مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی که ثبت دبیرخانه د  -10

 مربوطه گردیده باشد.

 گواهی ذیحساب در خصوص اعالم عدم دریافت کسور بازنشستگی -11

تگی صندوق بازنشس 22/1/68مورخ  47/10ئید شده منضم به بخشنامه شماره فرم تأ  -12

 کشوری در مورد انتقال حق بیمه کارکنان تبدیل وضع یافته.

 :ط به احتساب سنوات خدمت غیر رسمی و سربازیمدراك مربو

 زیواری ف( فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی و سربازی به همراه مداركال

 ب( مدارك انتقال حق بیمه و یا کسور بازنشستگی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری

شی از التفاوت کسور ناج( تصویر تأئیدیه صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص دریافت مابه

 انتقال حق بیمه

در  دمت وخئید فرم محاسبه بدهی موضوع ردیف )الف( این بند ارسال کارت پایان هت تأضمناً ج

دمت خئید دولتی و تمام وقت بودن گواهی دستگاه مبنی بر تأ خصوص بدهی خدمت غیر رسمی،

 غیر رسمی ضروری است.

 (۲/۱)فرم های استرداد کسور بازنشستگینحوه تکمیل فرم

 شود.دولتی مربوط نوشته می ؤسسهمفرم نام وزارتخانه یا  :1ردیف

شور درج کسازمان امور اداری و استخدامی در  5شماره مستخدم موضوع دستورالعمل شماره  :2ردیف

 گردد.

در  هکه وطو احکام مرب و کارت ملی اطالعات مربوط به مشخصات فردی مستخدم با توجه به شناسنامه

 گردد.فرم قید می 7تا  3های ردیف باشد درذینفع می پرونده پرسنلی

یر پرچم و مدارك مربوط به خدمت ز فرم با توجه به آخرین حکم کارگزینی و : 13الی  8های ردیف

 شود.مضبوط در پرونده پرسنلی تکمیل می بدهی غیر رسمی 
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ورد مر حسب : وضعیت استخدامی مستخدم قبل از خروج از خدمت یا انتقال به دستگاه دیگر ب14ردیف

 شود.در مربع مربوطه مشخص می( ×) از عالمت با استفاده

ال، انتق ،)اخراج، استعفاء : علت درخواست استرداد کسور بازنشستگی مستخدم بر حسب مورد15ردیف

 شود.گذاری میانفصال و بازخریدی( عالمت

ه به وجتطه و با : فرم بر اساس احکام مضبوط در پرونده پرسنلی، قوانین و مقررات مربو20الی 16ردیف 

 گردد.درخواست مستخدم تکمیل می

  ردد.گج می: مجوز خروج از خدمت بر اساس مفاد حکم قطع رابطه و یا آراء هیئت تخلفات در21ردیف

سور : بر اساس مجوز استرداد کسور بازنشستگی درج شده در جدول مستندات استرداد ک22ردیف

 گردد.( تکمیل می1)پیوست  بازنشستگی

-یمی درج تاریخ درخواست کتبی ذینفع مبنی بر استرداد دریافت کسور بازنشستگ: شماره و 23ردیف

 گردد. 

ربوطه ممحل خدمت مستخدم با ذکر نام بانک و شعبه  مؤسسهدستگاه یا  ره حساب آنشما: 24ردیف

 گردد.درج می

 شود.: با توجه به احکام صادره مضبوط در پرونده پرسنلی مستخدم تکمیل می25ردیف

م تگی سهجمع مدت خدمت پس از کسر ایام مرخصی بدون حقوق و ... وجه کسور بازنشس:26ردیف

 گردد.ئید شده توسط ذیحسابی دستگاه ذیربط تکمیل میهای تأمستخدم با توجه به فهرست

ی دولت ؤسسهمیا  : نام و نام خانوادگی و عنوان پست ثابت سازمانی باالترین مقام وزارتخانه و27ردیف

 گردد.می درج و امضاء

 گردد.دولتی درج می مؤسسه: شماره و تاریخ صدور فرم توسط وزارتخانه و یا 28ردیف

رائی، های اجستگاهئید شده و جلوگیری از تداخل امور د: به منظور تسریع در اعاده فرم تأنشانی دستگاه

 خواهشمند است نشانی دستگاه را در ذیل فرم در محل تعیین شده قید فرمائید.

 گان نسخ:گیرند

 شود و گیرندگان نسخ عبارتند از:تهیه می هنسخ 4فرم استرداد در 

 های استانی صندوق بازنشستگی کشوری= مدیریتنسخه اول

 الی صندوق بازنشستگی کشوریمنسخه دوم = امور 

 نسخه سوم= امور مالی دستگاه مربوطه

 نسخه چهارم= کارگزینی دستگاه

 گردد.وری تکمیل می: توسط صندوق بازنشستگی کش29ردیف

 گیرندگان نسخ دوم :

 شود.نسخه تهیه می 5درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی در  "فرم 
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 گیرندگان نسخ عبارتند از:

مور ازمان اول و دوم سازمان بازنشستگی کشوری، نسخه سوم حسابداری مربوطه، نسخه چهارم سا نسخ

ار اده قرعنوان پیش نویس نیز مورد استفه رگزینی که باداری و استخدامی کشور و نسخه پنجم کا

 گیرد.می

شماره  شنامهفهرست مدارك مورد نیاز جهت استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی با توجه به مفاد بخ

 صندوق بازنشستگی کشوری 29/8/86مورخ  95433/250

 نکات مهم در استرداد کسور بازنشستگی

زینی ری و کارگمسئولین امور اداباالترین مقام اجرایی دستگاه و یا بایست توسط های مذکور میفرم

 ئید شود.تأ

 باشد.وجود تقاضای کتبی ذینفع مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی الزامی می

 باشد.کسور سهم کارفرما و مقرری ماه اول قابل استرداد نمی

نیز به  47/10 ه با تهیه و تنظیم فرمکسور بازنشستگی ایام خدمت غیر رسمی کارکنان تبدیل وضع یافت

 باشد.ریال به اضافه سهم مستخدم قابل استرداد می 184320مبلغ 

 هاانتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سایر صندوق

انفصال دائم  ،بازخرید اخراج، چنانچه رابطه استخدامی شخصی با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، -

طع اشند قبهایی که مشمول مقررات بازنشستگی و صندوق بازنشستگی دیگری میل به دستگاهانتقا و

تقال است انتواند در صورتی که کسور بازنشستگی خود را دریافت ننموده باشد درخوشود مستخدم می

 کسور بازنشستگی خود به صندوق بازنشستگی جدید را ارائه نماید.
 مستندات انتقال کسور بازنشستگی

وب گی مصانتقال کسور بازنشستگی به استناد قانون نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشست -1

 مجلس شورای اسالمی. 273/65

  ی اند، کسور بازنشستگمشترك صندوق دیگری شده 27/3/65مستخدمینی که بعد از تاریخ

 اشد.بد میگونه افراد اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما قابل انتقال به صندوق جدیاین

 ی اند، کسور بازنشستگمشترك صندوق دیگری شده 27/3/65که قبل از تاریخ مستخدمینی

ا شت حق بیمه یین حقوق و مزایای ماهانه آنان که مبنای برداردرصد آخ 4گونه افراد بر اساس این

 گردد.کسور بازنشستگی قرار گرفته است هرماه محاسبه و به صندوق جدید منتقل می

ی دولتی هااهنحوه تعدیل نیروی انسانی دستگ کسور بازنشستگی به استناد ماده یک قانون انتقال -2

 اشد.باجتماعی می تأمینصرفاً کسور سهم مستخدم قابل انتقال به صندوق  27/10/66مصوب 

مه سوم توسعه قانون برنا 42نامه اجرایی ماده آئین 3نشستگی به استناد ماده انتقال کسور باز -3

 وسعه تقانون برنامه پنجم  28ماده  (ب)برنامه چهارم توسعه و بند  103ر ماده تنفیذی د
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افته در ینامه مذکور کسور بازنشستگی مستخدمین تغییر صندوق آئین 4توضیح: بر اساس ماده 

قال به قابل انت قانون برنامه سوم اعم از سهم مستخدم و کارفرما و مقرری ماه اول 42اجرای ماده 

 باشد.می صندوق جدید

 ر اساسشوند کسور بازنشستگی آنان بکارکنانی که بر اساس مجوزهای ذیل از خدمت خارج می

اریخ اشتراك به )با توجه به ت باشد.قابل انتقال می 27/3/65قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب 

قال نتدرصد( آخرین حقوق و مزایای و یا سهم مستخدم و کارفرما قابل ا 4اجتماعی  تأمین

 باشد.(می

 موارد قطع رابطه مستخدم برای انتقال کسور بازنشستگی

 الف: استعفاء

 قانون استخدام کشوری 64ماده  -1

 های دولتیقانون شرکت 65ماده  -2

 ب: بازخریدی

 قانون استخدام کشوری 120ماده  -1

 مستخدم خدمت سابقه خدمت او را بازخرید وهتواند به تقاضای مستخدم آماده بدولت می

 بور را از خدمت دولت معاف کند.مز

 قانون بازسازی نیروی انسانی 20ماده  8بند  -2

ال انزده ساز پ بازخرید افراد با کمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگی افراد با بیش

 سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی با توجه به سنوات خدمت

 ریقانون رسیدگی به تخلفات ادا 9ماده  (ح)بند  -3

دمین سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخ 20بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 

 45ا ت 30سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت  25زن و کمتر از 

 یأروز حقوق مبنای مربوطه در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده ر

 81تبصره بودجه سال  (ب)بند  -4

 انفصال دائم  -ج

 قانون بازسازی نیروی انسانی 20ماده  (11)بند  -1

 وابسته به دولت مؤسساتانفصال دائم از خدمات دولتی و 

 قانون تخلفات اداری 9ماده  (ك)بند  -2

 های مشمول این قانونال دائم از خدمات دولتی و دستگاهانفص

 اخراج: -د

 قانون استخدام کشوری 65ماده  -1
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بت مستخدمین ملغی االثر شده و در مورد غی 65ازی نیروی انسانی ماده با تصویب قانون بازس

 شود.طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار می

 های دولتیقانون شرکت 66ماده  -2

د روز بدون اطالع و عذر موجه در محل خدمت خو 15در صورتی که مستخدم شرکت مدت 

ر نوان دعشود استخدام مجدد او به هر یحاضر نشود از تاریخ ترك خدمت از شرکت اخراج م

 شرکت ممنوع است.

 قانون بازسازی نیروی انسانی 20ماده  (10)بند  -3

ج ص اخرادولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخ مؤسسهاخراج از وزارتخانه یا 

 .شده به خانواده وی

 بوعقانون رسیدگی به تخلفات ادری اخارج از دستگاه مت 9ماده  (ی)بند  -4

سال  تناوب درقانون تخلفات اداری کارمندانی بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه م 17ماده 

 گردند.بدون عذر موجه غیبت نمایند از دستگاه محل خدمت اخراج می

 قانون تخلفات اداری 23ماده  -5

 قانون استخدام کشوری 20ماده  -6

 انتقال  -ه

 قانون استخدام کشوری 144ماده  -1

انون قر اساس اند کسور بازنشستگی آنان ببر اساس مجوزهای ذیل بازخرید گردیدهکارکنانی که 

ستخدم )صرفاً سهم م باشد.قابل انتقال می 27/10/1366نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 

 گردد(:منتقل می

 قانون استخدام کشوری 74تبصره یک اصالحی ماده  -1

 قانون استخدام کشوری 74ماده  3و  2تبصره  -2

 قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذی در برنامه چهارم  127ماده  (ب)بند  -3

 81تاکنون به استثناء سال  79های های بودجه سالتبصره -4

ررات مالی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مق 45نامه اجرایی ماده آئین -5

 شود.()صرفاً سهم مستخدم منتقل می1384دولت مصوب

 (باشدی)کسور سهم مستخدم، کارفرما و مقرری ماه اول قابل انتقال م تگیتغییر صندوق بازنشس

 ( برنامه چهارم توسعه103)ماده  قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی 42ماده  -1

 هایصندوق ای بینو انتقال حق بیمه و کسورات بیمه نامه ضوابط نقلآیین 3بر اساس ماده 

 باشد.بل انتقال میکسور بازنشستگی قا 4/4/80ای مصوب بیمه

 ساله پنجم توسعهقانون برنامه پنج 28ماده  (ب)بند  -2
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ا ای بیمههای بای بین صندوقنامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمهآئین

 تصویب گردیده است. 25/12/1392هـ مورخ 49467ت /190242شماره 

یئت وزیران قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب ه 28ماده  (بنامه اجرایی بند )توضیح: آیین

نامه آئین (ج)رسیده، لکن به دلیل نامشخص بودن سود متعلقه به کسور قابل انتقال موضوع بند 

 گردد.عمل می 4/4/80کماکان طبق ضوابط نقل و انتقال مصوب 

 مدارک مورد نیاز جهت انتقال کسور بازنشستگی

 کلیه به سازمان محترم ریاست 29/8/86 مورخ 95433/250 شماره بخشنامه اساس بر

 ستگیبازنش صندوق مشترکین) هاشهرداری و دولتی هایدستگاه و هاسازمان ها،وزارتخانه

 :باشدمی زیر شرح به بازنشستگی کسور انتقال منظور به نیاز مورد مدارك( کشوری

  ملی کارت و شناسنامه تصاویر -1

 نسخه چهار در بازنشستگی کسور نتقالا و استرداد درخواست فرم -2

 کشوری بازنشستگی صندوق مشترکین احکام به مربوط اطالعات فرم -3

 اولیه استخدام احکام تصویر -4

 -استخدامی وضع تبدیل – قطعی و آزمایشی) بازنشستگی صندوق با اشتراك حکم تصویر -5

 بینم که احکامی یا و لمشمو به غیرمشمول مؤسسات از انتقال -بازنشستگی صندوق تغییر

 (.باشد کشوری استخدام هشتم فصل به مستخدم شمول

قانون استخدام  144ماده  3درخواست کتبی ذینفع در خصوص مشمولین موضوع تبصره  -6

 کشوری

 -ازخریدب -استعفاء) مربوطه مجوز ذکر با خدمت محل با استخدامی رابطه قطع حکم تصویر -7

طه ه موجب آن رابئی که بآرا تصویر ارائه و( غیر شمول و... سهمؤسانتقال به  – اخراج -انفصال

  استخدامی ذینفع با دستگاه قطع گردیده است.

 حقوق بدون مرخصی از استفاده صورت در اشتغال عدم یا حقوق بدون مرخصی احکام تصویر -8

 ...  و

 در هتگادس ذیحساب یا مالی امور مدیریت توسط شده ئیدتأ بازنشستگی کسور ریز فهرست -9

 .شهردار توسط هاریشهردا

 استخدامی وضع تبدیل حکم صدور تا اجراء بدهی واریز مدارك  -10

 امه صندوق جدید در خصوص پذیرش سنوات و اعالم شماره حسابنموافقت  -11

 بازنشستگی کسور دریافت عدم اعالم خصوص در ذیحساب گواهی  -12

 شوریک بازنشستگی صندوق 22/1/68 مورخ 47/10 شماره بخشنامه به منضم شده ئیدتأ فرم  -13

 یافته وضع تبدیل کارکنان بیمه حق انتقال مورد در
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 سربازی و رسمی غیر خدمت سنوات احتساب به مربوط مدراك  -14

 اریزیو مدارك همراه به سربازی و رسمی غیر خدمات بازنشستگی کسور بدهی محاسبه فرم -الف

 کشوری بازنشستگی صندوق ابحس به بازنشستگی کسور یا و بیمه حق انتقال مدارك -ب

 از یناش کسور التفاوتمابه دریافت خصوص در کشوری یبازنشستگ صندوق ئیدیهتأ تصویر -ج

 بیمه حق انتقال

 باشد.روری میضممهور نمودن کلیه تصاویر احکام و سایر مدارك به مهر امور اداری   -15

 (۲/۱)فرم های انتقال کسور بازنشستگینحوه تکمیل فرم

 شود.دولتی مربوط نوشته می مؤسسه: فرم نام وزارتخانه یا 1ردیف

 سازمان امور اداری سابق درج گردد. 5شماره مستخدم موضوع دستورالعمل شماره : 2ردیف

ه در کبوطه اطالعات مربوط به مشخصات فردی مستخدم با توجه به شناسنامه و کارت ملی و احکام مر

 گردد.فرم قید می 7تا  3های باشد در ردیفونده پرسنلی ذینفع میپر

ر پرچم و فرم با توجه به آخرین حکم کارگزینی و مدارك مربوط به خدمت زی :13الی  8های ردیف

 شود.بدهی غیر رسمی  مضبوط در پرونده پرسنلی تکمیل می

ورد محسب  : وضعیت استخدامی مستخدم قبل از خروج از خدمت یا انتقال به دستگاه دیگر بر14ردیف

 شود.در مربع مربوطه مشخص می( ×) استفاده از عالمت با

انتقال،  )اخراج، استعفاء، : علت درخواست انتقال کسور بازنشستگی مستخدم بر حسب مورد15ردیف

 شود.گذاری میانفصال و بازخریدی( عالمت

وجه به تبا  طه و: فرم بر اساس احکام مضبوط در پرونده پرسنلی، قوانین و مقررات مربو20الی 16ردیف 

 گردد.درخواست مستخدم تکمیل می

 ردد. گج می: مجوز خروج از خدمت بر اساس مفاد حکم قطع رابطه و یا آراء هیئت تخلفات در20ردیف

 گردد.: مشخصات حکم خروج از خدمت، انتقال و یا تغییر صندوق درج می21ردیف

سور جدول مستندات استرداد ک: بر اساس مجوز استرداد کسور بازنشستگی درج شده در 22ردیف

 گردد.تکمیل می بازنشستگی

نتقال اجتماعی مبنی بر اعالم شماره حساب جهت ا تأمینپذیرش صنوق  : شماره و تاریخ23ردیف

 گردد.کسور بازنشستگی درج می

 گردد.صندوق جدید با ذکر نام بانک و شعبه مربوطه درج می:  شماره حساب 24ردیف

 شود.حکام صادره مضبوط در پرونده پرسنلی مستخدم تکمیل می: با توجه به ا25ردیف

هم تگی سجمع مدت خدمت پس از کسر ایام مرخصی بدون حقوق و ... وجه کسور بازنشس :26ردیف

 .گرددربط تکمیل میئید شده توسط ذیحسابی دستگاه ذیهای تأمستخدم با توجه به فهرست
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ی دولت ؤسسهمیا  ابت سازمانی باالترین مقام وزارتخانه و: نام و نام خانوادگی و عنوان پست ث27ردیف

 گردد.درج و امضاء می

 گردد.دولتی درج می مؤسسه: شماره و تاریخ صدور فرم توسط وزارتخانه و یا 28ردیف

 گردد.یل میم: توسط صندوق بازنشستگی تک29ردیف

ئی، ای اجراهستگاهاز تداخل امور دئید شده و جلوگیری ر تسریع در اعاده فرم تأنشانی دستگاه: به منظو

 خواهشمند است نشانی دستگاه را در ذیل فرم در محل تعیین شده قید فرمائید.

 گیرندگان نسخ:

 شود و گیرندگان نسخ عبارتند از:تهیه می هنسخ 4فرم استرداد در 

 های استانی صندوق بازنشستگی کشورینسخه اول= مدیریت

 زنشستگی کشوریالی صندوق بامنسخه دوم= امور 

 نسخه سوم= امور مالی دستگاه مربوطه

 نسخه چهارم= کارگزینی دستگاه

 نکات مهم در انتقال کسور بازنشستگی

قام مترین ئید باالانتقال کسور بازنشستگی به لحاظ تأهای درخواست استرداد یا بررسی فرم -

 اجرایی دستگاه.

ذیرش سنوات خدمت و درج نامه صندوق بازنشستگی جدید در خصوص پکنترل موافقت -

 .2/1فرم  22شماره و تاریخ آنها در ردیف 

 کنترل مجوز قانونی خروج از خدمت مستخدم -

 کنترل مجوز استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی -

ماره شو تطبیق  2/1فرم  24 واریز کسور قابل انتقال در ردیف کنترل درج مشخصات محل -

شعبه  )اعالم کد اجتماعی تأمینا نامه پذیرش اجتماعی و نام و کد شعبه ی تأمینحساب 

 باشد.(بانک ضروری می

ی هابایست بر اساس لیستهای ریزکسور بازنشستگی که میبررسی نحوه کنترل فهرست -

ق صندو حقیقی تنظیم گردد و با احکام کارگزینی مندرج در فرم اطالعات احکام مشترکین

 بازنشستگی کشوری مطابقت داشته باشد.

 واریز کسور اجرا تا صدور حکم تبدیل وضع استخدامیکنترل  -

به  مربوط 47/10بررسی و کنترل انتقال حق بیمه سنوات خدمت غیر رسمی در قال فرم  -

وق مابین دو صندفی 25/12/67نامه مورخ مستخدمین تبدیل وضع یافته موضوع توافق

 .اجتماعی تأمینبازنشستگی کشوری  و 
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ام رسمی در رابطه با مستخدمینی که دارای حکم استخد 47/10از فرم بررسی عدم استفاده  -

 اند.ودهمحل خدمت خود قطع رابطه نم مؤسسهبا  27/3/65آزمایشی بوده یا قبل از تاریخ 

 عدم انتقال مقرری ماه اول به استثناء انتقال کسور در موارد تغییر صندوق. -

جرای مستخدمینی که در ا بررسی عدم انتقال کسور بازنشستگی سهم کارفرمائی در خصوص -

های جه سالقانون برنامه سوم توسعه و تبصره های بود 127و بند ب ماده  74تبصره یک ماه 

 اند.بازخرید گردیده 81ناء سال تاکنون به استث 79

م کنترل جمع کل سنوات خدمت قابل انتقال پس از کسر ایام مرخصی یدون حقوق و عد -

 و انتهای تاریخ اشتغال به کار( اشتغال و .. ) با توجه به ابتدا

ستگاه با د 27/3/65بررسی و کنترل انتقال کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی که قبل از  -

و  درصد آخرین حقوق 4اند بر اساس طع رابطه و مشترك صندوق دیگر شدهمحل خدمت ق

 مزایا.
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 سازمان بازنشستگی کشوری

 ۲/۱ رمف                                درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی                                                  
 کد ملی:-3 ماره مستخدم:  ش -2 د بهشتی:دانشگاه علوم پزشکی شهیمؤسسهوزارت /  -1

اریخ ت -7 نام پدر: -6 انوادگی: نام خ -5 نام :  -4

 تولد:

 مه:شناسنا شماره -8

 گروه :  -11 رسته :  -10 مانی:عنوان پست ساز-9

 محل خدمت:    -12

 استان :     تهران            شهرستان: تهران 

 است  نکرده  و کسور آن را پرداخت کرده ندارد خدمت زیر پرچم دارد   -13

 است.  نکرده   و کسورآن راپرداخت کرده ندارد خدمت غیر رسمی دارد -14
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 بخش چهارم: تشریفات صدور ابالغ بازنشستگی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعایت نکات ذیل در ابالغ بازنشستگی الزامی است:

 .تاریخ بازنشستگی باید در ابالغ ذکر شود .1

 نباید موخر بر تاریخ بازنشستگی باشد. تاریخ صدور ابالغ بازنشستگی .2

 مستند قانونی بازنشستگی باید در ابالغ ذکر شود. .3

 مشخصات فرد باید در ابالغ ذکر شود. .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ............خانم سرکار/ آقای جناب

 .................... محترم  ...........

 سالم با

 این وجبم به خدمت، طول در الي / سرکار عاليجنابع شائبهبي زحمات از قدرداني و تشكر ضمن

 اميد. گردیديم نائل تگيبازنشس افتخار به ............ تاریخ از ............ قانون ........ ماده استناد به و ابالغ

 .باشيد دموی و موفق نيز زندگي امور سایر در و سالمت متعال، خداوند پناه در همواره آنكه

 .شد خواهد غابال و صادر قانوني مراحل طي از پس متعاقباً شما بازنشستگي محك صدور است بدیهي

 

 

 :ها رونوشت

 ............. 

 تاریخ:

 شماره: 

 امضاء:
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 بخش پنجم: نحوه تکمیل چک لیست بازنشستگی
چک لیست مدارك مورد نیاز جهت صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی مشمولین صندوق 

 ی:بازنشستگی کشور

 تصویر فرم افتتاح حساب  .1

 به روز سوابق خدمتیخالصه  .2

 تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی .3

 آدرس، کدپستی و شماره تلفن تماس .4

 تصویر گواهی پایان خدمت سربازی یا معافیت .5

 تصویر آخرین مدرك تحصیلی .6

 تصویر اولین حکم یا ابالغ حقوقی اشتغال .7

 قطعی یا ثابتتصویر حکم استخدام آزمایشی و حکم استخدام  .8

حکم  ، تصویر(1/6/58و  25/4/58، 18/2/58)1358 در صورت تبدیل وضع استخدامی در سال .9

 مذکور

 ه، تصویر حکم مذکور و تعهدنام30/5/1369خدر صورت تطبیق وضع استخدامی در تاری .10

 مربوطه

 ،ی دولتیاجتماع تأمینالذکر و داشتن سوابق های فوقدر صورت تبدیل وضع نشدن در تاریخ .11

 مدارك نقل و انتقال حق بیمه )اعالم وصول صندوق بازنشستگی(

 ذکرالوقفهای تصاویر کلیه احکام قراردادی و پیمانی در صورت تبدیل وضع نشدن در تاریخ .12

 تصویر احکام مرخصی بدون حقوق و اعاده به خدمت   .13

 تصویر احکام گروه و طبقه تشویقی .14

 فاقی در صورت لزومدرخواست بازنشستگی و مدارك تعیین سنوات ار .15

 ابالغ بازنشستگی .16

 سال آخر خدمت 2تصویر احکام  .17

 از هیئت بدوی تخلفات اداری دانشگاه ئیدیهتا .18

 و کسور بازنشستگی در صورت لزوم مدارك واریز مقرری ماه اول .19

 تگی  درخواست تمایل یا عدم تمایل به استفاده از بیمه تکمیلی درمان پس از بازنشس .20
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 ۳و  ۲، ۱)فرم  های محاسبه حقوق بازنشستگینحوه تهیه فرم :بخش ششم

 وراث(
  برقراری...( ئیدتأ برای نیاز مورد اطالعات ) :یک شماره فرم

ورثه  جهت یا و شده افتاده ازکار یا و بازنشسته آن طریق از مستخدم که دستگاهی نام :1ردیف -1

 اعالم ستگاهبه د قبالً که شکل همان به اهدستگ کد و ثبت نماید م وظیفه حقوق برقراری درخواست

 .گردد درج شده بینیپیش محل در کامل طورهب است گردیده

 اشتغال جا آن در تفو یا و افتادگی کار از بازنشستگی، از قبل مستخدم که محلی آخرین :2ردیف -2

 .شود درج است داشته کار به

 .شد خواهد ثبت و جاستخرا گزینیکار احکام از مستخدم شماره :3ردیف -3 

 مالحظه با مستخدم، ویتیه مشخصات مزبور هایردیف در :11و 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4های ردیف -4

 .گردد درج اولیه استخدام حکم با آن تطبیق پرونده و در آن کپی و شناسنامه

 و یدیتأ حصالذی مراجع توسط که مستخدم تحصیلی رشته و سطح آخرین :13و  12هایردیف -5

درك م آخرین اخذ تاریخ است ضروری 13 ردیف در .گردد درج است، بوده انتصاب مستخدم مالك

 .شود درج نیز مستخدم تحصیلی

 شده عالمت ذکر ناوینع مقابل در باشد رزمنده یا و آزاده جانباز، مستخدم، کهدرصورتی :14ردیف -6

 .شود گذاشته ضربدر

 خود حلم در و ذکر استخدامی مقررات از ریکه به مستخدم شمول ،15 ردیف در :15ردیف -7

  شود. زده عالمت ضربدر

 واریز کسور لیناو تاریخ و کشوری استخدام قانون هشتم فصل به مستخدم شمول تاریخ :16ردیف -8

 مقررات وضع با تطبیق آزمایشی، رسمی استخدام تاریخ مورد حسب که گردد درج صندوق به

 .بود صندوق خواهد تغییر تاریخ یا و مشمولهای هدستگابه  انتقال کشوری، استخدام

 مستخدم به هوظیف و بازنشستگی هنگام در و کارگزینی حکم در که ایرسته آخرین :17ردیف -9

 .شود درج است تعلق داشته

 از قبل مستخدم که است غلیش جایگاه ،18 ردیف در مندرج سازمانی پست آخرین :18ردیف -10

 شده نی درجسازما ثابت پست عنوان به کارگزینی حکم در و بوده برخوردار آن از تاریخ بازنشستگی

 بورمز ردیف در یا قاضی و علمی هیئت ترتیب به قضات و علمی هیئت اعضاء خصوص در و است

 .شد خواهد نوشته

 اجرای در دممستخ که است هاییگروه 19 ردیف در تشویقیهای گروه منظوراز تعداد: 19ردیف -11

و الزهرا  عاشورا هایگردان مدیران، آزاده(، و رزمنده )جانباز، ایثارگران ارزشیابی، طرح مانندمقرراتی 

 فت نموده است.ای مقررات .. مصوب و نظایر آن را دریاقانون اصالح پاره 8ماده  )علیهما السالم(،
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 نظایر آن یا لیشغ روهگ ،20ردیف در شده بینیپیش علمی پایه و مرتبه یا گروه آخرین :20ردیف -12

 .است بوده دارا بازنشستگی هنگام به مستخدم که است

وظیفه  و ازنشستگیب حقوق که است قانونی مجوز ،21 ردیف در مندرج برقراری مستند :21ردیف -13

 .شودمی برقرار آن استناد به ورثه وظیفه یا و کارافتادگی از

که  است تاریخی 22 فردی در مندرج افتادگی کار از یا و بازنشستگی تاریخ از منظور: 22ردیف -14

 .شودمی یا و شده مندبهره افتادگی کار یا از و بازنشستگی حقوق از مستخدم اً نقانو

 حقوق استدرخو آنها ورثه جهت و اندنموده فوت که مستخدمینی فوت تاریخ: 24 و 23ردیف -15

 خواهد ثبت 23 ردیف در و استخراج ،احوال ثبت سازمان از صادره فوت گواهی روی از شودمی وظیفه

 مستخدم وتف تاریخ از روز بعد یک ،24 ردیف در مندرج وظیفه حقوق برقراری تاریخ از منظور و شد

 د.باشمی

 که ورثه ظیفهو و افتادگی کار از وظیفه و بازنشستگی حقوق فرم، 25 ردیف در :26و  25 ردیف -16

 حلاز م منظور و شد خواهد درج شودمی محاسبه مقررات برابر مستخدم متبوع توسط دستگاه

 فرد هک است و مکانی محل ،است شده تقسیم شهرستان و استان به که 26ردیف در حقوق پرداخت

 .دنمایمی دریافت درآنجا بانکی حساب طریق از را خود حقوق بگیر وظیفه یا و بازنشسته

وسط ت صادرات هایبانک شعب از یکی در که سپهری حساب شماره ،27ردیف در :27ردیف -17

 شماره ربا ذک باشد،می حقوق پرداخت جهت منحصرًا و گردیده افتتاح بگیر وظیفه یا بازنشسته

 .شد خواهد درج شعبه کد شعبه، بانک، نام حساب،

 و داشته سکنی آنجا در مستخدم که است نشانی 28 ردیف در آدرس از منظور: 29و  28ردیف -18

 خواهد او ههمرا تلفن شماره یا و شهر کد ذکر با ثابت تلفن شمارة 29 ردیف در تلفن وی یشماره

 .بود

ی احکام ساسبرا مستخدم خدمت آخر سال دو در مزایا و حقوق تغییرات 30 ردیف در :30 ردیف -19

 ثبت است یدهگرد مندبهره قانونی و مزایای حقوق از و شده صادر متبوع دستگاه توسط کارگزینی که

 دد.گرمی

 ستون رد اشندبدولت می کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون تابع که کارمندانی خصوص در -1

 شستگیبازن صندوق مشترك علمی هیئت درباره اعضاء و درج آنان مبنای گروه علمی، پایه/گروه

حل م آخرین افرادی که خصوص در .شد خواهد ثبت علمی هیئت عضو پایه ستون، همان در کشوری

 شده ازهمتر شغلی همترازی گروه صورت در اشد،بمی مشمول غیر مؤسسات در موریتمأ آنها خدمت

 .شد خواهد منظور گردیده درج احکام وی در که شغلی گروه آخرین صورتاین غیر در و
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 قرراتم از زمان اشتغال در که است علمی هیئت اعضاء خاص علمی( )مرتبه به مربوط ستون -2

 حقوق ازاتمو به مستخدم علمی مراتب این ستون در و نمایدمی تبعیت علمی تهیئ اعضاء استخدامی

 .شد خواهد درج مستخدم خدمت آخر دو سال قانونی هایلعادهافوق و

 نظام قانون ی مشمولینمبنا گروه حقوق مزایا...( و حقوق تغییرات مبناء )جدول حقوق ستون در -3

 رتبهم پایه حقوق علمی هیئت اعضاء در خصوص و دش خواهد درج دولت کارکنان پرداخت هماهنگ

 شغل، ادهالعفوق ،سنواتی افزایش بینیپیش بر عالوه .شودنوشته می ستون این در علمی هیئت

 سایر به ربوطشود ممی مشاهده جدول در که هاییستون سایر برجستگی، العادهفوق و العاده جذبفوق

 .است گردیده کسر اشتغال در زمان بازنشستگی کسور اآنه از که است قانونی هایالعادهفوق

 :30ردیف در مندرج مزایای و حقوق مبالغ درج هنگام به -4

 خدمت آخر سال دو رد دارند کسور بازنشستگی برداشت برای مجوز که قانونی هایالعادهفوق صرفاً -

 .گردد درج

 رصدد – سازمانی پست - شغلی گروه لحاظ از خدمت آخر سال دو کارگزینی احکام صحت -

 .بگیرد قرار توجه مورد قانونی هایالعادهفوق

 الزم قتد خدمت سال آخر دو قانونی هایلعادهافوق و حقوق معدل محاسبه و ثبت در گردد توجه

 حیحناص فاکتورهای پذیرش از کامپیوتری سازمان سیستم صورتاین غیر در زیرا گردد معمول

 خواهدن قرار ئیدتأ مورد وظیفه یا بازنشستگی حقوق و صحت معدل نآ تبع به و نموده خودداری

 .گردید خواهد بازنشستگی حقوق برقراری ئیدیهتأ صدور در خیرتأ موجب امر این و گرفت

 سال دو العادهقفو و حقوق معدل به اختصاص فرم 32 و 31 هایردیف: 32و 31ردیف -20

 درج دستگاه توسط مربوطه محاسبات از سپ که دارد مستخدم حقوق بازنشستگی و آخرخدمت

 .شودمی

 و اداری امور کل مدیران  :از دعبارتن که کننده ییدتأ مقام امضاء به مربوط 33 ردیف :33ردیف -21

 ندرجاتمتمام  سقم و صحت مسئولیت است بدیهی .باشدمی اجرایی دستگاه مشابه عناوین مالی یا

 . بود خواهد مستخدم بوعمت دستگاه عهده به ارسالی مدارك و فرم

 و شماره  ترتیب به 35 دیفر در :قانون مدیریت خدمات کشوری( 104رعایت ماده  )با 34 ردیف -22

 مورد مدارك میمهض به مزبور فرم شد و درج خواهد ها(نامه صدور دستگاه )دفتر اندیکاتور دفتر تاریخ

 نیاز که اشتد خواهند گردد توجه ارسال سازمان بازنشستگی استانی هایمدیریت به اقدام جهت نیاز

و  شماره نزلهم به فرم ذیل تاریخ شماره و و بود نخواهد مدارك ارسال جهت جداگانه نامه تنظیم به

 .باشدمی دستگاه درخواست تاریخ

 کشوری ابالغ بازنشستگی سازمان توسط کل دفتر شماره اختصاص از پس نیز 36ردیف :36ردیف -23

 درخواست صورت در یا وظیفه، بازنشستگی حقوق برقراری ئیدیهتأ احکام صدور از پس .گردید خواهد
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 دفتر شماره مربوط هایفرم الزم در تغییرات درج ضمن و وظیفه، بازنشستگی حقوق اصالحیه هرگونه

 گردد. درج نیز 35 ردیف در مستخدم کل

 خدمت مدت محاسبه و سوابق :دو شماره فرم

 که ان شکلهم به دستگاه کد و شد خواهد تنظیم مستخدم متبوع ه گادست توسط فرم صدر ردیف -1

 درج دهش بینیمحل پیش در کامل طور به شده اعالم قبالً سازمان استانی هایمدیریت طریق از

 شد. خواهد

غیر  و ارفاقی سمی،ر غیر رسمی، از اعم خدمت نوع مبین خدمت( )عنوان 36 ردیف :36ردیف -2

 با و شودیدرج م مورد حسب 5 الی 1 هایردیف در و عنوان این مجموعه زیر در که اشدبمی دولتی

 برای بولق قابل نهایتًا خدمت شده بینیپیش هایستون در خدمت، انتهای  و ابتدا نمودن مشخص

 و ابتدا ذکر به نیازی ارفاقی است خدمت بدیهی شد، خواهد ثبت روز و ماه، سال، به بازنشستگی

 قبول ابلق خدمت جمع و شودمی درج ستون مربوط در آن نوع ذکر با اًصرف و شتهندا خدمت انتهای

 ظیفهو و بازنشستگی حقوق آن براساس که است مدتی ،بازنشستگی و وظیفه حقوق محاسبه برای

 .خواهد شد برقرار و تعیین

 ستخدماز م منظور "شده پرداخت کسور آن بابت اشتغال زمان در که خدمتی مدت" که است خدمتی

 کشوری گیصندوق بازنشست به آن بیمه حق یا و نموده پرداخت کسور مقررات طبق اشتغال زمان در

 یمهب حق یا و کسور آن از بابت که رسمی غیر خدمت مورد، حسب بنابراین .است شده منتقل

 رد.گینمی قرار عنوان این زیر مجموعه در دولتی غیر خدمت و ارفاقی مدت و نشده پرداخت

 نام با هاردیف رد آن انجام محل ،"محل خدمت" خدمت نوع هر مقابل در 37 ردیف در :37 دیفر -3

 .شد خواهد دقیق درج

 مانز صادره از استخدامی احکام بررسی مستلزم مستخدم خدمت محل عناوین درج نمایند توجه

 خواهد شده نجاما دمتبودن خ انقطاع بال و استمرار اثبات جهت به بازنشستگی تاریخ تا اولیه استخدام

 .بود

 و بودهن وقت اشتغال تمام در کهصورتی در بازنشستگی کسور واریز صحت و مستخدم خدمت بررسی

 – خدمت به آمادگی - موجه غیبت :مثل کشوری استخدام قانون 124 ماده دیگر حاالت در

 احتساب اظلح از .تاس بردهبسر می … و دیگرهای دستگاه به موریتأم - گروه تقلیل -العالجصعب

 اریزو و شغلی گروه ،سنواتی افزایش جهت اعمال خدمت سنوات مجموع از کسر یا خدمت سنوات

 .است ضروری بازنشستگی لحاظ از احتساب برای متعلقه کسور

 غیره و غیبت خدمت، انفصال حقوق، بدون مرخصی نظیر خدمتی فواصل ردیف دراین :38ردیف  -4

 .گردددرج می
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 خدمت، عنوان ترتیب هب رسمی غیر دولتی خدمت کسور پرداخت وضعیت 39 در ردیف :39ردیف  -5

 .گرددمی درج بدهی واریز مشخصات و کسور محاسبه مبنای روز، و ماه سال، به مدت آن

 قرارگیرد: دقیق توجه مورد زیر موارد است الزم بنابراین

 نانآ صندوق قبلی واگذاری یا وضعی تبدیل مستخدمین بازنشستگی کسورات واریز بررسی -

ان سازم ئیدیهتأ و وجود سیاسی محکومان و آزادگان اسارت ایام کسور واریز بررسی -

 .آنها پرسنلی پرونده در بازنشستگی

ها قبل استخدام آن تاریخ که مستخدمینی رسمی غیر سوابق بیمه حق انتقال وضعیت بررسی -

 بوده است. 27/3/1365از 

 خدمت زیر و دولتی غیر رسمی خدمت سوابق بازنشستگی کسورات واریز بدهی بررسی -

 حساب صندوق به که پرورش( و کادرآموزش )برای دانشسرا در تحصیل دوران و پرچم

 . باشد واریز شده بازنشستگی

که  ادیافر قبلی سوابق بازنشستگی کسور التفاوتمابه تعیین و بیمه حق انتقال بررسی -

ییر ست تغدرخوا 4/4/1380پس از  چنین افرادی کهبوده و هم 27/3/1365استخدام آنها 

 مربوطه التفاوتمابهاند و واریز صندوق نموده

و  دهنمو پرداخت بیمه حق آیا است شده وضع تبدیل قانونی مواعید در مستخدم چنانچه -

 .گیرد قرار بررسی و توجه مورد گردیده؟ تکمیل وی جهت 47/10فرم 

 شده ختمربوط پردا بدهی کل آن بابت از و محاسبه قبالً مستخدم رسمی غیر خدمت که صورتی در

 تگیبازنشس سازمان به حساب پرداختی بانکی فیش تاریخ و شماره پرداختی، وجه میزان است،

 صورت رد و گردد درج است شده بینیپیش 2 شماره فرم در منظور همین به که ردیفی در کشوری،

 شود. ارسال ئیدیه ذیحسابیتأ اقساط صورت به بدهی کسر

 :۲و  ۱فرم شماره  ایمثال بر

 به افتخار بازنشستگی نائل شده است. 30/10/97ـ مستخدمی با مشخصات ذیل در تاریخ 

 30/10/97ـ تاریخ بازنشستگی:    

 ـ پست سازمانی:     رئیس ادره امور عمومی 

 ـ آخرین مدرك تحصیلی:     دیپلم

 ـ آخرین رتبه:     عالی

 10ی:    ـ آخرین طبقه شغل

 11/7/69:    ـ تاریخ استخدام رسمی

 سوابق خدمتی:

 (ظام وظیفه )غیر رسمینسابقه خدمت  15/2/58تا تاریخ  15/12/56از تاریخ  -
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 (در نهضت سواد آموزی )غیر رسمی سابقه خدمت 1/7/61تا تاریخ  1/7/60از تاریخ  -

 سابقه خدمت رسمی  30/8/97خ تا تاری 11/7/69از تاریخ  -

 دون حقوقمرخصی ب 1/4/72تا تاریخ  1/2/77از تاریخ  -
 

 

 

 ۲رم شمارهف                          فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت                                                      

 
 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و نام دستگاه:

 درمانی 
   : مستخدمشماره  نام خانوادگی :     نام :  کد دستگاه : 

ف
دی

ر
ت ) عنوان خدم – ۳6 

رسمی ، غیر رسمی، غیر 

 دولتی ، ارفاقی (

 تاتاریخ از تاریخ

 خدمت قابل قبول
مدت خدمتی که در زمان اشتغال بابت آن کسور یا حق بیمه 

 پرداخت شده است

 مدت
 محل خدمت

 مدت

 سال ماه روز سال ماه روز

 ۱ ۲ - خدمت نظام وظیفه ۱ ۲ - ۱5/۲/5۸ ۱5/۱۲/56 غیر رسمی ۱

)نهضت سواد  پرورش آموزش و ۱ - - ۱/۷/6۱ ۱/۷/6۰ رسمیغیر ۲

 آموزی(
- - ۱ 

 ۲۸ ۳ ۱9  ۲۸ ۳ ۱9 ۳۰/۱۰/9۷ ۱۱/۷/69 رسمی ۳

سال مورد  ۳۰خدمت قابل قبول برای محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه )حداکثر 

 محاسبه قرار می گیرد (
۱9 ۳ ۳۰ 

جمع خدمتی که از بابت آن کسور یا حق 

 ۳۰ ۳ ۱9 است . بیمه پرداخت شده

 

خدمتهای تحت عناوین نیمه وقت ، آماده بخدمت ، غیبت موجه ،  – ۳۷

 ماموریت به دستگاه های غیر مشمول ...

 فواصل خدمت نظیر ) مرخصی بدون حقوق ، انفصال خدمت ، غیبت و ... ( – ۳۸

ف
دی

ر
 

عنوان محل خدمت 

 ماموریت /
 تا تاریخ از تاریخ

 مدت

ف
دی

ر
 

 ا تاریخت ازتاریخ عنوان
 مدت

 سال ماه روز سال ماه روز

۱       ۱ 
مرخصی 

 بدون حقوق
۱/۲/۷۲ ۱/۴/۷۲ - ۲ - 

۲       ۲       

 وضعیت پرداخت کسور خدمت دولتی غیر رسمی ) قرار دادی ، روزمزدی ، سربازی و ... ( – ۳9

ف
دی

ر
 

 سال ماه روز تا تاریخ از تاریخ عنوان خدمت
مدت 

 به روز

 مبنای

محاسبه 

 کسور

مبلغ 

 بدهی

شماره و تاریخ 

مدارک واریز 

 کسور

تاریخ 

 واریز
 مالحظات

     %9 ۴۲۰ ۱ ۲ - ۱5/۲/5۸ ۱5/۱۲/56 خدمت نظام وظیفه ۱

     %9 ۳6۰ ۱  - ۱/۷/6۱ ۱/۷/6۰ نهضت سوادآموزی ۲

             

      جمع کل
جمع 

 بدهیها
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  :اء کنندگان ذیل می باشدمسئولیت صحت موارد فوق کاًل بر عهده امض

  تائید کنندگان :

  امضاء             : نام و نام خانوادگی    ......... مدیر   – ۲           امضاء        : نام و نام خانوادگی  .......  ...مدیر   – ۱

 
سال آخر  و تغییرات  حقوق و مزایای  دو ش آنافزای اصالح و  ئید برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و أفرم اطالعات مورد نیاز برای ت

 (شماره یک فرم)کسر کسور خدمت مشمولین
ـ نام دستگاه:دانشگاه علوم  ۱

 ..……پزشکی 

 ۱9۴۳کد دستگاه : 

 محل خدمت : ـ ۲

 استان :

 :شهرستان 

شماره  ـ ۳

 مستخدم :

 

 

 نام : ـ ۴

 

 

 نام خانوادگی : ـ5
 

 

 ـ نام پدر : 6

 

 

اره مش ـ ۷

 لی :کد م

 

 مه :شماره شناسنا ـ ۸

 شماره سریال شناسنامه :

 ـ تاریخ تولد : 9

 

 

 

 محل صدور : ـ ۱۰

 

 

 

 جنیست ـ ۱۱

  زن مرد 

 

ـ مدرک  ۱۲

 تحصیلی :

 دیپلم

 

تاریخ اخذ آخرین  ـ ۱۳

 مدرک تحصیلی :

 

 

 ـ ایثارگر : ۱۴

جانباز  آزاده 

 رزمندهعضو بسیج 

 

وضعیت  ـ ۱5

 استخدامی :

بت شهرداریثا 

        استخدام کشوری 

شرکتهای دولتی 

 ـ تاریخ استخدام رسمی : ۱6

صندوق بازنشستگی  )اشتراک با

 کشوری (
11/7/69 

 

 رسته : ـ ۱۷

 

 اداری مالی

 آخرین پست سازمانی: ـ ۱۸

 

 رئیس اداره امور عمومی

تعداد گروه)طبقه(  ـ ۱9

 تشویقی

 

ـ گروه ،  ۲۰

مرتبه علمی ) 

 پایه ( :با ذکر 

 عالی    ۱۰

 تمایل به بیمه تکمیلی درمان:

 

 ندارد         دارد 

 :ی یا وظیفه حقوق بازنشستگمستند برقراری  ـ ۲۱

 قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۳ماده 

 

ـ تاریخ بازنشستگی یا از  ۲۲

 کار افتادگی :

۳۰/۱۰/9۷ 

 تاریخ فوت : ـ ۲۳

 

 

تاریخ برقراری حقوق ـ  ۲۴

 وظیفه :

 

ـ حقوق ۲5

 بازنشستگی یا وظیفه :

 

۳۲۴۰9۷5۳ 

 محل پرداخت حقوق : ـ ۲6

 استان :

 شهرستان :

مشخصات حساب بانکی و بانک محل پرداخت  ـ ۲۷

 حقوق:

 : شماره حساب

 : بهکدشع             شعبه :                 نام بانک:

 ماره تلفن  تماس:ش -۲9                        (             پستی :      ) کد                                                                                              متری  باکری ۲۰خیابان چیانه  –: نقده آدرس ـ  ۲۸

 ازنشستگی ب تغییرات حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت مشمول کسر کسور بازنشستگی براساس احکام و اعمال ضریب سال -۳۰
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 ج
ق
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در 
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ج

 

 ۱۰ عالی 6۱ ۱/۱/96 ۳۰/۱۰/95 ۱
رئیس اداره امور 

 عمومی

۱۱
۴6

۴۸
6۰

 

۲۱
56

۴۰
۰

 5۰
۰۴

6۴
5

 ۱۲
۸9

۷۸
۳

 

- 

۳5
9۴

۰۰
۰

 

-
 ۳۰

۳۴
۲

 

- 

۷۷
۷6

96
۷

 ۳۱
۳۱

69
9۷

 

 ۱۰ عالی ۳6۰ ۱/۱/9۷ ۱/۱/96 ۲
رئیس اداره امور 

 عمومی

۱۱
۴6

۴۸
6۰

 

۲۱
56

۴۰
۰

 5۱
96

9۲
۴

 ۱۲
۸9

۷۸
۳

 

- 

۳5
9۴

۰۰
۰

 

-
 ۳۰

۳۴
۲

 

-
 

۷۸
۴۴

۲6
5

 ۳۱
5۷

65
۷۴

 

 ۱۰ عالی ۲99 ۳۰/۱۰/9۷ ۱/۱/9۷ ۳
رئیس اداره امور 

 عمومی

۱۱
۴6

۴۸
6۰

 

۲۱
56

۴۰
۰

 5۳
۴۴

۲۷
۸

 

۱۲
۸9

۷۸
۳

 

- 

۳5
9۴

۰۰
۰

 

-
 ۳۰

۳۴
۲

 ۱۲
۷۴

۰۳
۸

 ۷۸
95

۸۳
9

 

۳۳
۰۴

95
۴۰

 

۴                  

 ریال     ۳۲۱66۲۷۲      معدل  حقوق و فوق العاده های مستمر :   -۳۱

 یالر ۳۲۱66۲۷۲                      حقوق بازنشستگی یا وظیفه : -۳۲

 ریال   ۳۲۴۰9۷5۳   قانون خدمات کشوری( ۱۰۴) بارعایت ماده -۳۴

 مسئولیت  صحت موارد فوق کالً بر عهده امضاء کنندگان ذیل می باشد .

 تائید کنندگان : -33

 ءامضا         نام و نام خانوادگی :  گاه اجرائی :     عناوین مشابه دستمدیرکل امور اداری /  -1

 مضاءا         نام و نام خانوادگی :             دیرکل  امور مالی / ذیحساب دستگاه اجرائی  :   م -2
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 ماره دفتر اندیکاتور  دستگاه :ش -۳5

 تاریخ صدور :
 فتر کل :د -۳6

 

 

 

 

 

 
 

             

                        مشخصات وراث قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه                                                                          

                                                                                                                                       

 3فرم شماره                                                                                                                      
نام دستگاه : 

 ...............دانشگاه 

 کد دستگاه :

 شماره مستخدم:

 

 نام:
 

 

 نام خانوادگی:

 

 

 نام پدر:

 

 

 شماره ملی:

 

 شماره دفترکل:

 

 

 تاریخ فوت:

 

 اسامی وراث واجد شرایط

رد
ف

ی
 

ام 
ن

 

ی
دگ

وا
خان

م 
نا

 

 

در
م پ

نا
 

 

ی
مل

ره 
ما

ش
مه 
نا

اس
شن

ره 
ما

ش
 

ور
صد

ل 
مح

 

لد
تو

خ 
ری

تا
 

ت
سب

ن
 

 جنسیت

جو
ش

دان
 

ج
ند

ب
 

مشخصات حساب بانکی و بانک پرداخت 

 کننده

سهم حقوق 

 وظیفه

 )ریال(

رد
م

 

ن
ز

 

شماره 

 حساب

نام 

 بانک

نام 

 شعبه

کد شعبه 

 بانک

                  

                  

                  

  

 شماره دفتراندیکاتور دستگاه:

 تاریخ صدور:   
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احکام کارگزینی صادر  سال آخر خدمت مشارالیه براساس 2حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی 

 ( 1397باشد )ضریب سال بازنشستگی شده به قرار زیر می

 

 1/1/96لغایت  30/10/95از 

  6380غل             شامتیاز حق  -

 1200العاده مدیریت   امتیاز فوق -

 2785اغل             شامتیاز حق  -

 ریال 783/289/1طبیق          تمبلغ تفاوت  -

 2000العاده شغل       امتیاز فوق -

 ریال  30342(  11جز ب بندمبلغ سایر ) -

 %35العاده جذب       درصد فوق -

 1/1/97لغایت   1/1/96از 

  6380غل             شامتیاز حق  -

 1200العاده مدیریت   امتیاز فوق -

 2892اغل             شامتیاز حق  -

 ریال 783/289/1طبیق          تمبلغ تفاوت  -

 2000العاده شغل       امتیاز فوق -

 ریال  30342(  11ایر ) جز ب بندسمبلغ  -

 %35العاده جذب       درصد فوق -

 30/10/97لغایت  1/1/97از 

  6380غل             شامتیاز حق  -

 1200العاده مدیریت   امتیاز فوق -

 2974اغل             شامتیاز حق  -

 ریال 837/289/1 ق         مبلغ تفاوت تطبی -

 2000العاده شغل       امتیاز فوق -

 ریال  30342(  11مبلغ سایر )جز ب بند -

 %35العاده جذب       درصد فوق -

 ره یک(محاسبه در فرم شما( مبلغ تعدیل -

 

 روز( 61: ) 1/1/96لغایت  30/10/95طریقه محاسبه مبالغ مربوط به ردیف اول فرم شماره یک از تاریخ

 11464860 = 1797 ×6380                             حق شغل                                               

  

  2156400 = 1797 × 1200     العاده شغل                                                 فوق              

        5004645 = 1797 × 2785                                         حق شاغل                                 

  1289783                                                       شود( )عیناً در فرم وارد می تفاوت تطبیق

 3594000 = 1797 × 2000                                                    العاده شغلفوق                 

 30342                                                                     شود( )عیناً در فرم وارد می سایر

11464860 ) + 2156400+ 5004645+ 3594000  ( × 35%  فوق العاده جذب         7776967 = 
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11464860+ 2156400 + 5004645 + 1289783+ 3594000+ 30342+ 7776967 =        

                       31316997                 مجموع ردیف اول   

 360: )1/1/97لغایت  1/1/96از تاریخ  –طریقه محاسبه مبالغ مربوط به ردیف دوم فرم شماره یک 

 روز(

 حق شغل 11464860 = 1797 × 6380

 حق شاغل 2156400 = 1797 × 1200

2892 × 1797 = 9692451 العاده مدیریتفوق   

شود( عیناً در فرم وارد می 1289783 )   تفاوت تطبیق

العاده شغلفوق 3594000 = 1797 × 2000  

شود( عیناً در فرم وارد میسایر ) 30342  

(11464860+ 2156400+ 5196924+ 3594000) × 35%  فوق العاده جذب 7844265 = 
  

11464860+ 2156400+ 5196924+ 1289783+ 9400035 + 30342+ 7844265 =  

                                                                                       مجموع ردیف دوم 31576574

         

 299: ) 30/10/97لغایت  1/1/97طریقه محاسبه مبالغ مربوط به ردیف سوم فرم شماره یک از تاریخ 

 روز(

6380 × 1797 = 86011464  حق شغل         

العاده مدیریتفوق 2156400 = 1797 × 1200  

 حق شاغل 5344278 = 1797 × 2974

شود( عیناً وارد فرم می 1289783 )   تفاوت تطبیق

العاده شغلفوق 3594000 = 1797 × 2000  

شود( سایر )عیناً وار فرم می 30342  

(11464860+ 2156400+ 5344278+ 3594000) × 35%  فوق العاده جذب 7895839 =

97حق تعدیل سال          1274038   

11464860+ 2156400+ 5344278+ 1289783+ 3594000+ 30342+ 7895839+ 

مجموع ردیف سوم                                                                     33049540 = 1274038
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 :97عدیل سال فرمول و نحوه محاسبه حق ت

) × 0/22- = ضریب تعدیل(درصد)  با واحد 97)حقوق ومزایای مشمول کسور بازنشستگی سال 

 11 + میلیون ریال

  31775502برابر است با  97حقوق و مزایای مشمول کسور در ردیف سوم مربوط به سال 

 ضریب حق تعدیل(درصد)     4/0095 = 11 + (31/775) × 0/22-

31775502 × 4% / 5009  حق تعدیل               1274038 = 

 نحوه محاسبه و معدل گیری دو سال آخر خدمت:

 مجموع ردیف اول ضربدر مدت ردیف اول به روز:

31316997 × 61 = 1910336817 

 مجموع ردیف دوم ضربدر مدت ردیف دوم به روز:

31576574 × 360 = 11367566640 

 :مجموع ردیف سوم ضربدر مدت ردیف سوم به روز

33049540 × 299 = 9881812460 

ف آخر خدمت=مجموع هر سه ردیف تقسیم بر مجموع مدت هر سه ردی میانگین یا معدل دو سال

 روز(: 720)

1910336817+ 11367566640+ 9881812460= 23159715917 

 معدل دو سال آخر خدمت                                          32166272 = 720 ÷23159715917
 

 محاسبه حقوق بازنشستگی متناسب با سنوات خدمت: 

روز  10800سال =  30  

روز 10800معدل دو سال ضربدر مدت سنوات خدمت به روز تقسیم بر   

سال سنوات خدمت   30حقوق بازنشستگی متناسب با   32166272 = 10800 ÷ 10800 ×32166272

                                                                                                                                              
خدمات  قانون مدیریت 104با توجه به اینکه نامبرده بیش از سی سال سابقه خدمت دارند ماده 

 کشوری رعایت خواهد شد.

 روز می باشد.  19ماه و  3سابقه مازاد بر سی سال نامبرده 

21662723 × 5/2% = 804157 

804157× 109÷  360 = 243481 

روز  19ماه و  3سال و  30حقوق بازنشستگی متناسب با        32409753 = 243481 +32166272
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سال آخر  و مزایای  دو و تغییرات  حقوق افزایش آن اصالح و  ئید برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و أفرم اطالعات مورد نیاز برای ت

 (شماره یک فرم)کسر کسور خدمت مشمولین
ـ نام دستگاه:دانشگاه علوم  ۱

 ..……پزشکی 

 ۱9۴۳کد دستگاه : 

 محل خدمت : ـ ۲

 استان :

 :شهرستان 

 ـ۳

شماره 

مستخد

 م :

 

 

 نام : ـ ۴

 

 

 نام خانوادگی : ـ5
 

 

 ـ نام پدر : 6

 

 

مش ـ ۷
ی :

مل
د 

ه ک
ار

 

 

 سنامه :شماره شنا ـ ۸

 شماره سریال شناسنامه :

 ـ تاریخ تولد : 9

 

 

 

 محل صدور : ـ ۱۰

 

 

 

 جنیست ـ ۱۱

  زن مرد 

 

 ـ مدرک تحصیلی : ۱۲

 دیپلم

 

تاریخ اخذ آخرین  ـ ۱۳

 مدرک تحصیلی :

 

 

 ـ ایثارگر : ۱۴

جانباز  آزاده 

 رزمنده عضو

 بسیج

 

وضعیت  ـ ۱5

 استخدامی :

 ثابت

 شهرداری

استخدام 

        شوری ک

 شرکتهای

 دولتی

 ـ تاریخ استخدام رسمی : ۱6

صندوق بازنشستگی  )اشتراک با

 کشوری (
11/7/69 

 

 رسته : ـ ۱۷

 

 اداری مالی

آخرین پست  ـ ۱۸

 سازمانی:

 

 رئیس اداره امور عمومی

تعداد  ـ ۱9

گروه)طبقه( 

 تشویقی

 

 ـ گروه ، مرتبه علمی ) با ذکر پایه ( : ۲۰

 عالی    ۱۰

مایل به بیمه تکمیلی ت

 درمان:

 

 ندارد         دارد 

شستگی یا حقوق بازنمستند برقراری  ـ ۲۱

 :وظیفه 

 قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۳ماده 

 

ـ تاریخ بازنشستگی یا از  ۲۲

 کار افتادگی :

۳۰/۱۰/9۷ 

 تاریخ فوت : ـ ۲۳

 

 

تاریخ برقراری حقوق ـ  ۲۴

 وظیفه :

 

ـ حقوق ۲5

ا بازنشستگی ی

 وظیفه :

 

۳۲۴۰9۷5۳ 

 محل پرداخت حقوق : ـ ۲6

 استان :

 شهرستان :

مشخصات حساب بانکی و بانک محل  ـ ۲۷

 پرداخت حقوق:

 : شماره حساب

 : دشعبهک             شعبه :                 نام بانک:

 فن  تماس:شماره تل -۲9                        (             پستی :      ) کد                                                                                              متری  باکری ۲۰خیابان چیانه  –: نقده آدرس ـ  ۲۸

 ازنشستگی تغییرات حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت مشمول کسر کسور بازنشستگی براساس احکام و اعمال ضریب سال ب -۳۰
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 ۱۰ عالی 6۱ ۱/۱/96 ۳۰/۱۰/95 ۱
رئیس اداره امور 

 عمومی
۱۱۴6۴۸6۰ ۲۱56۴۰۰ 

5۰۰۴6۴

5 

۱۲۸9

۷۸۳ 
- 

۳59۴۰

۰۰ 
- 

۳۰۳

۴۲ 
- 

۷۷۷

696۷ 

۳۱۳۱

699۷ 

 ۱۰ عالی ۳6۰ ۱/۱/9۷ ۱/۱/96 ۲
رئیس اداره امور 

 عمومی
۱۱۴6۴۸6۰ ۲۱56۴۰۰ 

5۱969۲

۴ 

۱۲۸9

۷۸۳ 
- 

۳59۴۰

۰۰ 
- 

۳۰۳

۴۲ 
- 

۷۸۴

۴۲65 

۳۱5۷

65۷۴ 

 ۲۱56۴۰۰ ۱۱۴6۴۸6۰ رئیس اداره امور عمومی ۱۰ عالی ۲99 ۳۰/۱۰/9۷ ۱/۱/9۷ ۳
5۳۴۴

۲۷۸ 

۱۲۸

9۷

۸۳ 

- 
۳59

۴۰۰۰ 
- 

۳۰

۳۴

۲ 

۱۲

۷۴

۰۳

۸ 

۷۸

95

۸۳

9 

۳۳۰

۴9

5۴۰ 

۴                  

      وق العاده های مستمر :  فمعدل  حقوق و  -۳۱
 ریال     ۳۲۱66۲۷۲

                          فه :حقوق بازنشستگی یا وظی -۳۲
 ریال ۳۲۱66۲۷۲

     قانون خدمات کشوری( ۱۰۴) بارعایت ماده -۳۴
 ریال   ۳۲۴۰9۷5۳

ماره دفتر اندیکاتور  ش -۳5

 دستگاه :

 تاریخ صدور :

فتر د -۳6

 کل :

 مسئولیت  صحت موارد فوق کاًل بر عهده امضاء کنندگان ذیل می باشد .          

 تائید کنندگان : -33         

 مضاءا               نام و نام خانوادگی :  شابه دستگاه اجرائی :     ن ممدیرکل امور اداری / عناوی -1

 مضاءا               نام و نام خانوادگی :             دیرکل  امور مالی / ذیحساب دستگاه اجرائی  :   م -2
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 وظیفه حقوق دریافت مشمول قانونی وراث مشخصات :سه هشمار فرم

 که شکل همان به دستگاه کد و شد خواهد تنظیم مستخدم بوعمت دستگاه توسط فرم صدر ردیف -1

 درج دهش ینیبمحل پیش در کامل طور به شده اعالم قبالً سازمان استانی هایمدیریت طریق از

 .شد خواهد

 برای آنها قبالً که است مستخدمینی به مربوط کل دفتر شماره ردیف این در که داشت خواهند توجه

 .است شده برقرار وراث وظیفه یا و ازکارافتادگی هوظیف بازنشستگی، حقوق

 نده حقوقکندریافت مشخصات شرایط، واجد وراث اسامی قسمت در مربوط اولجد در نموده دقت -2

 در عالیه صیلبه تح اشتغال صورت در و استخراج قانونی و معتبر شناسنامه روی از دقیقاً را وظیفه

 خصوص در و گردد گذاریدانشجو عالمت به مربوط ستون ی،علم عالی مؤسسات و هادانشگاه از یکی

 برخوردار وظیفه حقوق از العمرکه مادام )وراثی .قانون استخدام کشوری 86 ماده )ج( بند مشمول ورثه

 الزامی است. )ج( بند ستون در گذاریعالمت شوند(می

 یک از هر حساب اتخصمش و افتتاح جداگانه بانکی حساب کبیر(، وراث )ورثه از هریک جهت -3

 ناحیه از مو قی بوده صغیر وراث کهصورتی در است بدیهی گردد، ثبت مربوط محل در جدول در وراث

 .شد ثبت خواهد جدول در شده افتتاح حساب مشخصات نماید، حساب افتتاح صغار

 و مالی اداری امور کل مدیران ز:عبارتند ا که ییدکنندهتأ مقام امضاء به اختصاص فرم پایانی قسمت -4

و  فرم اتتمام مندرج سقم و صحت مسئولیت است بدیهی .باشدمی اجرایی دستگاه مشابه عناوین یا

 .خواهدبود مستخدم متبوع دستگاه عهده به ارسالی مدارك

 شده است برقرار ازکارافتادگی فهوظی یا بازنشستگی حقوق آنها قباًل جهت که مستخدمینی درمورد -5

 خانهاز طریق دبیر از صدور پس و تکمیل 3 شماره فرم صرفًا وراث وظیفه قحقو برقراری جهت

 هایمدیریت هب مدارك مربوطه همراه ( به3 شماره فرم درذیل دبیرخانه تاریخ و شماره )درج دستگاه

 گردد. ارسال سازمان استانی

 موارد سایر

 به ضمیمه تنظیمی یهافرم وظیفه حقوق و بازنشستگی حقوق برقراری درخصوص گردد توجه -1

 دهارسال پرون به نیازی و شود مورد( ارسال )حسب مدارك ارسال راهنمای در مندرج مدارك

 باشد.نمی استخدامی

 ستثنای قطعا به و وظیفه، بازنشستگی حقوق برقراری احکام اصالح گونه هر به نیاز صورت در -2

 در مذکور یهاعیناً فرم وراث، از دیاح وظیفه حقوق سهم یا و وظیفه حقوق یا و بازنشستگی حقوق

 نیاز وردم )مدارك مستند تغییرات همراه به و تنظیم باشد،می اصالح مستلزم که مورد هر خصوص

 دد.گر ارسال هااستان در های سازمانمدیریت به بعدی اقدامات جهت مربوط( راهنمای حسب
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 راث طیواز  احدی وظیفه حقوق سهم یا و وظیفه حقوق یا و بازنشستگی حقوق قطع خصوص در -3

 استان در سازمان هایمدیریت به حقوق، قطع علت مدرك بود خواهد پیشنهاد منزله به که اینامه

  گردد. ارسال ربطذی

 گیری باشد.كال و خدشه هرگونه فاقد و تایپی طورهب بایستمی هافرم مندرجات تمام ثبت تذکرمهم:

 اجرایی واحدهای رسیدگی در قابل غیر و نبوده اعتبار دارای مخدوش هایفرم ارسال است بدیهی

  بود. خواهد سازمان

 
 

             

                        مشخصات وراث قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه                                                                          

                                                                                                                                       

 3فرم شماره                                                                                                                      
نام دستگاه : 

اه دانشگ

............... 

 کد دستگاه :

 شماره مستخدم:

 

 نام:
 

 

 نام خانوادگی:

 

 

 نام پدر:

 

 

 شماره ملی:

 

 شماره دفترکل:

 

 

 تاریخ فوت:

 

 اسامی وراث واجد شرایط
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 بانکی و بانک پرداخت کنندهمشخصات حساب 
سهم 

حقوق 

 وظیفه

 )ریال(

رد
م
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ز

 

شماره 

 حساب

نام 

 بانک

نام 

 شعبه

کد شعبه 

 بانک

                  

                  

                  

  

 شماره دفتراندیکاتور دستگاه:

 تاریخ صدور:   
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 حقوق بازنشستگیثر برؤ: نحوه محاسبه اقالم مبخش هفتم
مجلس  ۱۳/۱۲/۱۳6۸قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری )مصوب 

 شورای اسالمی(

از معدل  قانون استخدام کشوری عبارت است 79و  78میزان حقوق بازنشستگی موضوع ماده : 1ماده

 .ل اشتغال آخر خدمتم در سه ساالعاده شغل مستخدفوق خالص حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و

فاوت ه سابقه خدمت موضوع این ماده از سه سال کمتر باشد، آخرین حقوق و تدر مواردی ک -1تبصره

 .گیردالعاده شغل زمان اشتغال مستخدم مالك عمل قرار میتطبیق حقوق و باالترین فوق

ته شغلی تعیین قانون استخدام کشوری رش 144و  143ر موارد مستخدمین موضوع مواد د -2تبصره

العاده شغل تعیین شده در مستخدمین، مبنای تعیین فوق شده در همطرازی برای تشخیص گروه

 .برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان طبق مقررات این قانون محاسبه خواهد شد

 ... :2ماده

 مستخدمینی این ماده و نیز 1یزان حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین مشمول تبصره م -3تبصره

ال سابقه قانون استخدام کشوری با کمتراز سی س 79و 77و مواد  74ماده  (الف)که بر اساس بند 

 تیجه یکاین قانون ن 1ماده  اسبه بر اساس مفادشوند، پس از محخدمت بازنشسته یا ازکارافتاده می

 .شودرب میضام در سنوات خدمت قابل قبول آنان سی

شوری کقانون استخدام  74ماده  (الف)و بند  77ین ماده سابقه خدمت مشمول در مواردی که -4تبصره

 .مورد نظر پانزده سال محسوب خواهد شد کمتر از پانزده سال باشد، سنوات خدمت

خدمینی که حسب نیاز دستگاه و موافقت مستخدم بیش از سی سال خدمت به حقوق مست -3ماده

ی هر سال گیرند، به ازاعناوین مشابه آن قرار گرفته و یا می ط و یانمایند و در آخرین پایه گروه مربومی

آن اضافه ه مشاب خدمت مازاد بر سی سال معادل ریالی آخرین پایه دریافتی درگروه مربوطه و یا عناوین

العاده شغل تشویقی گیرد ولی هر گونه فوقو در تعیین حقوق بازنشستگی آنان مالك محاسبه قرار می

 .حقوق بازنشستگی مستخدمین محاسبه نخواهد شدغال مازاد بر سی سال در تعیینجهت اشت

 های حقوق موضوع این ماده در زمان بازنشستگی، فوت وازکارافتادگی بهخالص افزایش -1تبصره

 .دشدر مورد این قبیل مستخدمین اضافه خواهد  4ماده  حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع

زنشستگی و یا حق بیمه پرداخته، از ین موضوع این ماده که سی سال کسور بامستخدم -2تبصره

لکن کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی سنوات خدمت بازنشستگی معاف خواهند بود  پرداخت کسور

دم قابل قبول مستخدم در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان وسیله دستگاه متبوع مستخ

 .گرددمی ن دولت و رفاه بازنشستگان واریزصندوق بازنشستگی کارکنابه

اده متوانند حداکثر یک چهارم ساعات کار مقرر هفتگی مستخدمین مشمول این ها میدستگاه -3تبصره

 .را در مشاغل تخصصی کاهش دهند
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ع به بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث موضوع این قانون راج حداکثر حقوق -4ماده

وم و مجلس شورای اسالمی معادل چهار س 1361سال  ق بازنشستگی مصوب خرداد ماهحداکثر حقو

تعیین ری قانون استخدام کشو 32حداقل آن معادل دو پنجم باالترین رقم جدول حقوق موضوع ماده 

 .گرددمی

ده ین ششود که در مواقع ضروری نسبت به افزایش حداقل تعیوزیران اختیار داده می هیئتبه  -تبصره

 .در این ماده اقدام نماید

خدمین اث مستحقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث و مجموع پرداختی به ور :5ماده

ن وظیفه مشمول قانو و مستخدمینی که از لحاظ بازنشستگی ورسمی مشمول قانون استخدام کشوری 

و ازکارافتاده و یا بازنشسته  1346ن سالباشند و تا پایامزبور و مشترك صندوق بازنشستگی کشوری می

تا پایان  1/1/1347مورد مستخدمینی که از تاریخ  یابد و درافزایش می %20اند، به میزان فوت شده

ر اند، به ازای هر دو سال سابقه پرداخت کسویا فوت شده وبازنشسته یا ازکارافتاده  1368سال 

نیم درصد در ) %1های مربوط العادهشغل یا مزایای شغل و فوقالعاده بازنشستگی از مزایای مستمر، فوق

د فزوده خواهامذکور حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی و یا وظیفه وراث  %20سال( عالوه بر 

وع های مزبور اعمال نخواهد شد( مشروط بر این که مجمارفاقی افزایش شد )در ازای سنوات خدمت

وظیفه ازکارافتادگی و  ی وحقوق بازنشستگ %30رای مستخدمین مورد بحث از های این ماده بافزایش

 .شودوظیفه وراث تجاوز نکند. کسر سال یک سال محسوب می

اند، حقوق بازنشستگی بدون خدمینی که با ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شدهدر مورد مست -تبصره

 .خواهد گرفت ارفاق مالك افزایش موضوع این ماده قرار

ها، مؤسسات و شوری، شهرداریقانون استخدام ک ها، مؤسسات دولتی مشمولوزارتخانه: 7ماده

ی که مستخدمین آنها مشترك صندوق بازنشستگی کشورهای دولتی خارج از شمول قانون مزبورشرکت

کسور کلفند عالوه برم 73ماده  2و تبصره  71ماده  1ین مؤسسات موضوع تبصره باشند و همچنمی

کارفرما از بودجه  برابر آن را به عنوان سهم 5/1قانون مزبور هر ماه معادل  71زنشستگی موضوع ماده با

 .واریز نمایندخود به صندوق بازنشستگی کشوری 

کسور بازنشستگی سهم مستخدم مالك  %8.5الص حقوق بازنشستگی و وظیفه در احتساب خ -تبصره

 .گیردمحاسبه قرار نمی

 :شودهای فصل بازنشستگی قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصالح میبصرهمواد و ت :8ماده

 "حقوق و تفاوت تطبیق حقوق"به عبارت  "حقوق گروه پایه"عبارت  71ماده  2در تبصره  -الف

 "العاده شغلو فوق حقوق"به عبارت  "حقوق"کلمه  72در ماده  -ب

العاده حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق"رت به عبا "متوسط حقوق"بارت ع 85ماده  1در تبصره  -د

 "شغل
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ی اولین حقوق گروه و پایه رسم"به عبارت  "اولین حقوق پایه رسمی"بارت ع 85ماده  2در تبصره  -ه

 "العاده شغلو تفاوت تطبیق و فوق

 تفاوت تطبیق حقوق و"به عبارت  "تفاوت حقوق"و  "حقوق و مزایا"های عبارت 100در ماده  -و

 "العاده شغلحقوق و فوق

 "حقوق و تفاوت تطبیق حقوق"به عبارت  "تمام حقوق"عبارت  117ماده  1در تبصره  -ز

یز و ن 5/3/1352های دولتی مصوب در مورد مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکت :9ماده

رات استخدامی مقر گردند و درخاص که مشمول این قانون می های دارای مقررات استخدامیدستگاه

دیگری نظیر قانون استخدام کشوری عناوین  38موضوع ماده العاده شغل )آنان به جای عنوان فوق

اداری  باشند با تأیید سازمان امورمزایای شغل ذکر شده است و مشمول برداشت کسور بازنشستگی می

 .(ودبشغل خواهند  العادهقانون مشمول احکام مربوط به فوقو استخدامی کشور از لحاظ این 

 .... :10ماده

انون قهای بازنشستگی و عناوین مشابه به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین کلیه صندوق :11ماده

ن بخش کارگران، صاحبا)اجتماعی تأمیناسالمی ایران و سازمان استخدام نیروهای مسلح جمهوری 

دولت و رفاه  ندوق بازنشستگی کارکنانص"حرف و...( در یکدیگر ادغام و صندوقی تحت عنوان 

ن ها، موجودی، اسناد و اوراق و تعهدات و مستخدمیگردد، کلیه وظایف، داراییتشکیل می "بازنشستگان

 .شوندبازنشستگی کارکنان دولت و رفاه بازنشستگان منتقل میکننده آنها به صندوق اداره

 تأمیناریخ تصویب این قانون مشمول صندوق لیه کارمندان رسمی و یا ثابت که در تک -1تبصره

 .کارکنان، دولت و رفاه بازنشستگان خواهند شد باشند، مشترك صندوق بازنشستگیاجتماعی می

و ضوابط  ز تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه اساسنامه صندوق مذکورا -2تبصره

مان استخدام کشوری توسط ساز بور با قانونهای مزصندوقمربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنان

وزیران و هیئتهای مذکور تهیه و پس از تأیید امور اداری و استخدامی کشور با همکاری صندوق

ماهنگ ظام هتصویب کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسالمی قابل اجرا خواهند بود. ن

ه کنی خواهد بود های ادغام شده بر اساس قانوقمشترکین صندو وظیفه پرداخت حقوق بازنشستگی و

 .وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید هیئتبنا به پیشنهاد 

فاد های معوقه ناشی از عدم اجرای مدولت مکلف است نسبت به پرداخت کلیه بدهی :12ماده

وق بازنشستگی کارکنان دولت استخدام کشوری را به صند قانون 73و ماده  70ماده  2و  1های تبصره

 .نمایدبینی یشو رفاه بازنشستگان واریز نماید و میزان وجوه پرداختی را در قانون بودجه هر سال پ

 نظور وم "صندوق بازنشستگی کشوری"در هر مورد که در قوانین و مقررات موضوعه عبارت  :13ماده

 .شوداصالح می "بازنشستگان دولت و رفاهبازنشستگی کارکنان  صندوق"مقرر گردیده، به عبارت 
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تخدامی اداری و اس نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امورآیین :14ماده

 .خواهد رسید وزیران هیئتکشور تهیه و به تصویب 

ور ا آن از تاریخ مذکاالجرا خواهد بود و مقررات مغایر بالزم 1/1/1369مفاد این قانون از تاریخ  :15ماده

 .شودلغو می

 فند ماههم اسقانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزد

به تأیید 20/12/1368شورای اسالمی تصویب و در تاریخیک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس

 .شورای نگهبان رسیده است

 مصوب کشوری استخدام قانون و وظیفه بازنشستگی مقررات حاصال قانون اجرائی نامهآئین

 (۱۸/۷/69ت هـ مورخ /۸۰5۲۴نامه شماره )موضوع تصویب وزیران هیأت ۸/۷/۱۳69

 مصوب کشوری استخدام قانون و وظیفه بازنشستگی مقررات اصالح قانون نامهآئین در این: 1ماده 

« صندوق»و « قانون» ترتیب به بازنشستگان رفاه و دولت کارکنان تگیبازنشس و صندوق 13/12/1368

 .شودمی نامیده

( 30کمتر از ) خدمت با سنوات که مستخدمینی و از کارافتادگی بازنشستگی حقوق تعیین برای: 2ماده

و  حقوق تطبیق تفاوتو  حقوق خالص معدلام یک سیشوند می و یا از کارافتاده بازنشسته سال

 .گرددمی ضرب مستخدم خدمت در سنوات آخرخدمت اشتغال سال سه شغل العادهفوق

از  مدت در آن مستخدم که است زمانی از مدت عبارت نامهآئین این موضوع اشتغال مدت -1بصرهت

 .است همند شدبهره مشابه یا عناوین شغل العادهفوق و حقوق

 محکوم گروه با تقلیل بازنشستگی مجازات به که مستخدمینی بازنشستگی حقوق در محاسبه -2تبصره

 گروهشغل العادهو فوق اند حقوقخود ارتقاء یافته استحقاقی گروه آخرین به کهشوند از تاریخیمی

 .گیردقرار می عمل تر مالكپایین

( 144( و )143مواد ) موضوع مستخدمین شغلی ، گروه( قانون1) ( ماده2) تبصره یدر اجرا: 3ماده

 و مقررات قوانین (، براساسهر سال تفکیک به) آخر خدمت اشتغال سال در سه کشوری استخدام قانون

-ی فوقهاگروه شغل العادهگردد و فوقمی کشور مشخص و استخدامی امور اداری شورای توسط مربوط

 حقوق خواهد شد تا در برقراری و ابالغ مزبور تعیین شورای دبیرخانه مذکور توسط الذکر در مدت

 .قرار گیرد عمل مالك مستخدم و وظیفه بازنشستگی

از  رجخا ثابت را در مأموریت از آن و یا قسمتی آخر خدمت سال سه که در مورد کارمندانی -تبصره

 و طبق استحقاقی گروه براساس مأموریت به از اعزام قبل که شغلی العادهفوق اند،سر برده کشور به

و از  بازنشستگی حقوق محاسبه مالك است گرفتهمی تعلق مستخدم کشور به ، در داخلمربوط ضوابط

 .قرار خواهدگرفت کارافتادگی



        253                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

بند  مشمولین استثنای ، بهقانون( 2) ( ماده2) تبصره مشمولین برای ازنشستگیب سن حداقل: 4ماده

و  ( سال50) معادل و زنان مردان برای ترتیب به کشوریاستخدام ( قانون77) ( و ماده74) ماده (الف)

 د.(ردیسن بازنشستگی برای زنان حذف گ 3/10/1370)بر اساس مصوبه . باشدمی ( سال45)

 که است از مشاغلی عبارت ( قانون10) ( و ماده3) ( ماده3) تبصره موضوع تخصصی مشاغل: 5ماده

 حداقل دارای بایستیمی مربوط تجربه احتساب بدون شغلی رشته طبقه اولین ورود به برای آن شاغل

 پیشنهاد دستگاه به تخصصی ر موارد مشاغلباشد. در سای آن معادل یا دانشگاهی تحصیلی مدرك

 .خواهد شد کشور تعیین و استخدامی امور اداری شورای و تأیید ربطذی

 ماده مشمول کار مقرر هفتگی مستخدمین ( ساعات14) میزان توانند حداکثر بهها  میدستگاه -تبصره

 .دهند یا یکجا کاهش وبتنا مورد به ، حسبتخصصی را در مشاغل ( قانون3)

 ( سال30مازاد بر ) خدمت سنوات ، صرفاً( قانون3) در ماده مندرج از امتیازات برخورداری برای: 6ماده

 مانجا 1/1/1369 و بعد از تاریخ نیاز دستگاه حسب که مشابه و عناوین و یا ثابت رسمی مستخدمین

 نشده پرداخت مشابه و یا عناوین شغل العادهفوق مستخدم به آن بابت کهایامی استثنای باشد به شده

 .گیردقرارمی محاسبه ، مالكاست

 ( سال30مازاد بر ) خدمت بابت کسور بازنشستگی از پرداخت مستخدمین که در مواردی: 7ماده

را  قباًل تأیید الزم است مکلف مستخدم تبوعم باشند، دستگاهمی ( معافقانون 3 ماده 2 تبصره )موضوع

 کسب ، از صندوقتمام ( سال30) مدت به مستخدم توسط کسور بازنشستگی پرداخت در خصوص

 یکماه مدت مزبور را حداکثر ظرف ، تأییدیهمدارك بودن تکمیل در صورت است مکلف نماید. صندوق

 .صادرنماید

صرفًا از نظر  )که ( قانون2) ماده (2) تبصره مشموالن بازنشستگی به مربوط مقررات ثنایاست به: 8ماده

 )که اجباری بازنشستگی باشند( و نیز مقرراتخود می به مربوط مقررات تابع خدمت سابقه شرط

 قانون االجراء شدنالزم یخباشد(، از تارمی وی بازنشستگی به مکلف ، دستگاهمستخدم سن براساس

 25کمتر از ) زودرس و یا بازنشستگی ارفاقی با سنوات بازنشستگی به مربوط و مقررات قوانین کلیه

ها و و شهرداری دولتی هایشرکت و مؤسسات ( در کلیهمقرر در قانون سنی شرایط و با رعایت سال

 .باشدمی ، ملغیاستذکر نام ها مستلزمبر آن قانون شمول که مؤسساتی

 از کارافتادگی و وظیفه بازنشستگی حداکثر حقوق 1/1/1369 از تاریخ ( قانون4) ماده در اجرای: 9ماده

 جدول رقم ( باالترین25) معادل آن ( و حداقل43) معادل (وراث به پرداختی )جمع وراث و وظیفه

 .گرددمی ، تعیینکشوری استخدام قانون( 32) هماد موضوع حقوق

 ماده ( براساسوراث به پرداختی)جمع وراث و وظیفه از کارافتادگی ، وظیفهبازنشستگی حقوق: 10ماده

 .:شودمی زیر محاسبه طریق به ( قانون5)
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     یازکارافتادگ بازنشستگی یا وظیفه حقوق واقعی مبلغ =                                                                                  
                                                         

 (به وراث پرداختی)جمع وظیفه وراث  × ارفاق بدون خدمت سنوات  واز کارافتادگی وظیفه ،بازنشستگی حقوق آخرین    

  و وظیفه وراث                             = 

 (وراث به پرداختی )جمع    ارفاقی سنوات یا خدمت مدت جمع                     

 
 

 وظیفه ،بازنشستگی حقوقمبلغ واقعی                                                               

        از ( قانون5) موضوع ماده افزایش مبلغ    =      و وظیفه وراث کارافتادگیاز     × وعموض هایدرصد افزایش جمع    

 به بعد 1/1/69 تاریخ

     (وراث به پرداختی )جمع                            ( قانون5) ماده               
                             

  وظیفه بازنشستگی حقوق آخرین                                              
از  بازنشستگی یا وظیفه حقوق مبلغ         =    و وظیفه وراث از کارافتادگی+               موضوع افزایش مبلغ

 و وظیفه وراث کارافتادگی

 ماده(بر اساس وراث به پرداختی )جمع      (          ثورا به پرداختی )جمع                         ( قانون5) ماده 

 ( قانون5)

 سهم کسور بازنشستگی ماه یک مکلفند حداکثر ظرف ( قانون7) های مذکور در مادهدستگاه. 11

 .نمایند واریز صندوق و به و خود را محاسبه مستخدم

را  نامهآئین این اجرای برای الزمایهدستورالعمل استکشور مجاز  و استخدامی امور اداری سازمان. 12

ها  دستگاه به پاسخگوئی مسئول کشور همچنین و استخدامی امور اداری نماید. سازمان و ابالغ تهیه

 .باشدمی واجد ابهام که است نامهآئین از این مواردی کلیه به راجع

کشور و  و استخدامی امور اداری پیشنهاد سازمان بنا به نامهآئین این تغییر در مفاد هر گونه. 13

 .خواهدگرفت صورت وزیران هیأت تصویب

 ۲5/۱۱/۷۴ مصوب و وظیفه بازنشستگی و مقررات قوانین اصالح قانون

ــ و  1368 مصوب ــ کشوریاستخدام قانون و وظیفه بازنشستگی مقررات اصالح قانون: ماده واحده

 نیروی تعدیل نحوه ــ و قانون 1373 مصوب ــ و وظیفه بازنشستگی حقوق هماهنگ نظام قانون

زیر  ــ بشرح 1345 ــ مصوب کشوری استخدام ــ و قانون1366ــ مصوب های دولتیدستگاه انسانی

 :شودمی اصالح

 قانون و وظیفه بازنشستگی مقررات اصالح ( قانون3) ماده1ه( و تبصر1) از ماده« خالص» کلمه -الف

 حذف و وظیفه بازنشستگی حقوق هماهنگ نظام ( قانون1) ( ماده1) تبصره و کشوری استخدام

 .شودمی
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 راتمقر اصالح ( قانون8) ماده (ج)( و بند 1) ماده موضوع و وظیفه بازنشستگی حقوق در احتساب -ب

 و سایر شغل العاده، فوقحقوق تطبیق ، تفاوتحقوق کشوری استخدام قانون و وظیفه بازنشستگی

 .گیردقرار می شود مورد محاسبهمی دریافت نشستگیآنها کسور باز از بابت که هاییالعادهفوق

( 9) و ماده کشوری استخدام انونق و وظیفه بازنشستگی مقررات اصالح ( قانون7) ماده تبصره -ت

 .شودمی ــ حذف 1366 ــ مصوب های دولتیدستگاه انسانی نیروی تعدیل نحوه قانون

و  بازنشستگی حقوق هماهنگ نظام ( قانون2) ماده ( به6و )( 5) ،(4)هایتبصره عنوان زیر به ث( متون

 .یابد( تغییرمی8( و )7) به ترتیب به یاد شده ( ماده5و ) (4) هایتبصره شماره و اضافه وظیفه

 و فوت ، از کارافتادهبازنشسته1374سال در طول که مستخدمانی و وظیفه بازنشستگی حقوق -4تبصره

و  و وظیفه بازنشستگی حقوق هماهنگ نظام قانون مشمول شوند همانند مستخدمانمی یا شده

 .شودمی و پرداخت محاسبه ( ریال120) یکصد و بیست ضریب با آن اجرائی هایهنامآئین

 ، ازکارافتادهبعد بازنشسته به 1/1/1375 از تاریخ که مستخدمانی و وظیفه بازنشستگی حقوق -5 تبصره

آخر  سال در سه لمورد عم حقوق ضریب ، بر مبنایسنواتی افزایش استثنای شوند، بهمی و فوت

 و پرداخت کمتر نخواهد بود محاسبه ریال (120) از یکصد و بیست در هر حال که مستخدم خدمت

 .شودمیاعمال بعدی هایضریب ،ضریب افزایش شود و در صورتمی

در  آنان به مربوط ضرایب با اعمال و قضات علمی هیأت اعضای و وظیفه بازنشستگی حقوق -6تبصره

 .شودمی پرداخت و محاسبه هر سال

 هماهنگ نظام ( قانون5) ماده موضوع و کارانه» عبارت ،کشوری استخدام ( قانون71) در ماده -ج

 .شودمی اضافه« و روزانه و کسر صندوق» بعد از عبارت« ــ 1370 ــ مصوب دولت کارکنان پرداخت

 .االجراستالزم1/1/1374 از تاریخ انونق مفاد این -چ

یکهزار  ماه بهمن و پنجم بیست مورخ روز چهارشنبه علنی در جلسه واحده بر ماده مشتمل فوق قانون

 تأیید شورای به 26/11/1374 و در تاریخ تصویب اسالمی شورای و سیصد و هفتاد و چهار مجلس

 .است رسیده نگهبان

ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و ( قانون اصالح پاره9ون اصالح ماده )قان

 ۱۳۷9خانوارها و سایر کارکنان مصوب 

، خانوارها ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل( قانون اصالح پاره9) ماده :ماده واحده

 گردد:الح میبه شرح زیر اص 1379و سایر کارکنان مصوب 

( قانون استخدام کشوری و 144( و )143) ( و مواد133) ( ماده2) مستخدمان موضوع تبصره :9ماده

های دولتی و یا کارکنان همچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت

اعم از دولتی و  ها ی دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاههادستگاه

یا غیردولتی مأمور یا منتقل شده یا بشوند، درصورتی که بازنشسته یا ازکارافتاده یا فوت شده یا بشوند، 
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اند در دو معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده

یحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل سال آخر خدمت مشروط براین که از حداکثر حقوق موضوع ال

همان سال بازنشستگی و  1358حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 

 ازکارافتادگی و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.

ن و وانیه طبق قدرصورتی که در تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه و یا فوت، حقوق قبلی بازنشست

 .حقوق بیشتر خواهد بود مقررات مربوط بیشتر باشد، مالك پرداخت در تعیین حقوق بازنشستگی

 ماه یکهزار و سیصد وام آبانقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی

گهبان ورای محترم نبه تأیید ش 8/9/1385هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 رسید.

 ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه ۲۸/6/۷9مورخ  ۲۷۷6/۱۰5خشنامه شماره ب 

ی میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگ 1379، از ابتدای سال قانون 6ـ در اجرای ماده 7

های آن مصوب صره( قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تب1کلیه مشمولین مندرج درماده )

ه مالك کمعدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان  مجلس شورای اسالمی برابر است با 23/6/73

 . کسر کسور بازنشستگی بوده است در دو سال آخر خدمت

ال سـ در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی موضوع این بند ضریب حقوق 1تبصره

 گی مبنای محاسبه خواهد بود.بازنشستگی یا از کارافتاد

ع های موضوالعادهـ چنانچه سابقه خدمت مستخدم کمتر از دو سال باشد آخرین حقوق و فوق2تبصره

 گیرد. قرار میاین بند مالك عمل

ز اته یا ـ حقوق بازنشستگی وظیفه مستخدمینی که با کمتر از سی سال سابقه خدمت بازنشس3تبصره

ام معدل در سنوات خدمت سی محاسبه بر اساس مفاد این ماده به میزان یک ازشوند پسکار افتاده می

 سنوات خود کسوری به مستخدمینی که بابت قسمتی از شود و در موردقابل قبول آنان تعیین می

نون استخدام قا 85تبصره یک ماده  صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت ننموده یا ننمایند با توجه به

 شد.  کشوری عمل خواهد

( مدت زمانی است که ـ در احتساب معدل دو سال آخر خدمت منظور از کلمه )خدمت4تبصره

و  ین و مقررات مربوط از حقوقخدمت اشتغال داشته یا طبق قوان مستخدم در آن دو سال به

 تی از آنچنانچه مستخدم در این مدت یا قسم نموده باشد و های مربوط به اشتغال استفادهالعادهفوق

، غیبت موجه و خدمتمادگی بهدر حالت عدم اشتغال یا عدم استفاده از حقوق اشتغال از قبیل آ

، مرخصی بدون حقوق و... قرار العالج بیش ازیکسال، مرخصی استعالجی صعب، انفصال موقتموجهغیر

حتساب الك اهای مربوط استفاده نموده است مالعادهآخرین دو سالی که از حقوق و فوق گرفته باشد،

 بود. معدل خواهد
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وت فنجام وظیفه قانون موضوع اعطاء دو گروه باالتر به مستخدمینی که به سبب ا 8ـ در اجرای ماده  8

 بشوند:  و یا از کار افتاده شده یا

شند اعطاء دو گروه افتاده شده بافوت یا از کار 1/1/74ل از تاریخ چنانچه مستخدمین مورد نظر قب -الف

 ه مصوبتخصیص موضوع اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیف ر فرم کمیتهباالتر د

و  78ـ  77 ـ 76ـ  75های تعیین شده پس از افزایش سال العاده شغلاعمال و حقوق و فوق 73سال 

ه سال قانون بودج 10( تبصره )ی بنا به مورد افزایش حقوق یک یا دو گروه موضوع ترمیم حقوق بند

 باشد.قابل پرداخت می 1/1/79از تاریخ  79کل کشور و افزایش ترمیم حقوق سال  78

افتاده شده رفوت یا ازکا 1/1/79تا تاریخ  1/1/74چنانچه مستخدمین موضوع این بند از تاریخ  -ب

های هالعادشتغال مستخدم اعمال و حقوق و فوقباالتر در آخرین حکم زمان ا باشند اعطاء دو گروه

 وت یاق متعلقه از تاریخ فول کسور بازنشستگی تعیین شده پس ازاعمال افزایش ترمیم حقومشم

( تبصره بند )ی گروه موضوع و بنا به مورد افزایش ناشی از یک یا دو 1/10/78افتادگی تا تاریخ ازکار

أت هی 23/12/78مورخ  63781نامه شماره کل کشور و یا بند )و( تصویب 78قانون بودجه سال  10

 .قابل پرداخت است 1/1/79، از تاریخ 79وزیران و سپس افزایش ترمیم سال 

شوند احکام اعطای دو گروه آنان افتاده شده یا میفوت یا ازکار 1/1/79مینی که بعد از مستخد -ج

 . افتادگی قرار خواهد گرفتحقوق وظیفه یا ازکار صادر و مالك پرداخت

ستخدام قانون ا 144و  143قانون )مشمولین مواد  9ضوع ماده ـ حقوق بازنشستگی مستخدمین مو9

 گردد.این دستورالعمل محاسبه و تعیین می 7( با رعایت بند کشوری

ی که تا افتادگی و وظیفه وراث مستخدمین، وظیفه ازکار، حقوق بازنشستگینونـ در اجرای ماده قا10

 گردد: یاند به شرح زیر اصالح مافتاده و یا فوت شده، ازکاربازنشسته 1/1/79تاریخ 

اند حقوق مندرج در شده افتاده و یا فوت، ازکاربازنشسته 1/1/74ل از تاریخ مستخدمینی که قب -الف

ان آن 73موضوع اجرای نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال  فرم کمیته تخصیص

اده شغل مستخدم در دو سال العو فوق میانگین حقوق گیرد. بدین ترتیب کهمالك عمل قرار می

ق ی حقوکارافتادگوظیفه از اشتغال آخر خدمت محاسبه و با در نظر گرفتن استناد بازنشستگی یا

 مورد و بنا به 78ـ  77ـ  76ـ  75های های سالگردد، سپس افزایشبازنشستگی یا وظیفه تعیین می

ل کشور اعمال و پس ک 78قانون بودجه سال  10( تبصره افزایش حقوق یک یا دو گروه موضوع بند )ی

 گردد.قابل پرداخت می 1/1/79حقوق بازنشستگی یا وظیفه از  79از افزایش حقوق سال

اند محاسبه حقوق افتاده و یا فوت شده، ازکاربازنشسته 1/1/79تا  1/1/74 مستخدمینی که از تاریخ -ب

)فرم  "هاالعادهتغییر حقوق و فوق حاسبه مدت خدمت وم"( فرم وظیفه مندرج در بند )ج بازنشستگی یا

اسبه ( سازمان اموراداری و استخدامی کشور مالك عمل قرار گرفته و پس از مح1(ت 76ـ 7) 88ع ـ

و بنا به  6( با رعایت ماده استخدام کشوری قانون 79افتادگی )ماده حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکار
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کارافتادگی یا فوت مستخدم تا علقه از تاریخ بازنشستگی ازافزایش حقوق متقانون و اعمال  2مورد ماده 

سال  قانون بودجه 10( تبصره و سپس اعمال افزایش یک یا دو گروه موضوع بند )ی 1/10/78تاریخ 

هیأت وزیران و سپس افزایش  23/2/78مورخ  63871کل کشور و یا بند )و( تصویب نامه شماره  78

 .قابل پرداخت است 1/1/79تاریخ از 79ترمیم سال 

ای )الف ، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث در اجرای بندهصدور احکام اصالح حقوق بازنشستگی -ج

 باشد.متبوع مستخدم می مؤسسه عهده ( بهو ب

 قانون مدیریت خدمات کشوری:  ۱۰6ماده 

انون ی کارمندان مشمول این قمبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگ

  .باشد( این قانون می68ماده)« 10»العاده بند های مستمر و فوقالعادهحقوق ثابت به اضافه فوق
 ها:علمی دانشگاه هیئتآئین نامه اداری استخدامی کارکنان  ۱۰۲ماده 

مه ناییناین آمبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول  

العاده جذب و فوق 54ماده  12العاده ویژه موضوع بند های مستمر و فوقالعادهحقوق ثابت به اضافه فوق

 باشد.نامه میاین آیین 54ماده  17موضوع بند 

  :هاعلمی دانشگاه هیئتآئین نامه اداری استخدامی کارکنان  ۷9 ماده

 ، جذب العادهفوق مخصوص، العادهفوق مبناء، حقوق شامل کسور مشمول مزایای و حقوق: 1تبصره

 .باشدمی اشعه العادهفوق و ویژه العادهفوق
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 نحوه محاسبه اقالم موثر بر حقوق بازنشستگی قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

 اقالم حقوقی نحوه محاسبه

 حقوق مبنا الضربدر ضریب ریالی س گروه فرد طبق جدول نظام هماهنگ

سال  جمع سنواتی و بسیجی حکم ضربدر ضریب سال بازنشستگی تقسیم بر ضریب سال قبل از

 مورد محاسبه
 افزایش سنواتی

 بسیجی شودسال مورد محاسبه اخذ می عینا از حکم

 العاده شغلفوق مربوطه حقوق مبنا ضربدر درصد

 مترازی،ه شغل، تخصصی، برجستگی، هالعادهای حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوقجمع آیتم

 سرپرستی و حداقل دریافتی ضربدر درصد مربوطه
 العاده جذبفوق

 (87رقم اعالمی طبق جدول قانون و در حکم )به استثناء سال 

 درصد مربوطه ×= حقوق مبنا)با توجه به ضریب ریالی سال بازنشستگی(87سال 
 العاده نوبت کاریفوق

 سختی کارالعاده فوق مربوطهحقوق مبنا ضربدر درصد 

 مترازی،العاده شغل، تخصصی، برجستگی، ههای حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوقجمع آیتم

ضربدر  یافتیسرپرستی، جذب، ویژه، سختی کار، تعدیل، نوبتکاری، تطبیق ایثارگری و حداقل در

 درصد مربوطه

 العاده اشعهفوق

 رپرستی،العاده شغل، تخصصی، برجستگی، ستی، فوقهای حقوق مبنا، افزایش سنواجمع آیتم

 جذب و حداقل دریافتی ضربدر درصد مربوطه
 العاده ویژهفوق

 اجرا شده است.  87و  86های العاده تعدیل در احکام شاغلین سالفوق

عیناً در  احکام شاغلین، 86العاده تعدیل سال رقم فوق 87و  86در احکام بازنشستگی سال 

 گردد.طبق فرمول ذیل محاسبه می 87گردد و در سال درج میبازنشستگی 

 87+ جزء تعدیل= تعدیل سال  86تعدیل سال 

 شند.بابرای کسانی که رسته غیربهداشتی و درمانی می %50 ×86جزء تعدیل= تعدیل سال 

 شند.بابرای کسانی که رسته غیربهداشتی و درمانی می %25 ×86جزء تعدیل= تعدیل سال 

 لاده تعدیالعفوق

 العاده برجستگی یا ممتازیفوق حقوق مبنا ضربدر درصد مربوطه

 العاده سرپرستیفوق حقوق مبنا ضربدر درصد مربوطه

 تفاوت حداقل دریافتی شودسال مورد محاسبه اخذ می عیناً از حکم

، رجستگیالعاده شغل، تخصصی، برقم همترازی منهای جمع حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق

 سرپرستی و حداقل دریافتی
 همترازی
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قانون مدیریت خدمات کشوری و از اجرای  ثر بر حقوق بازنشستگی بعدؤنحوه محاسبه اقالم م

 نامه اداری  و استخدامیآئین

 اقالم حقوقی نحوه محاسبه

 حق شغل امتیاز مندرج در حکم ضربدر ضریب سال بازنشستگی

 شاغلحق  ال بازنشستگیامتیاز مندرج در حکم ضربدر ضریب س

 العاده مدیریتفوق امتیاز مندرج در حکم ضربدر ضریب سال بازنشستگی

 تفاوت تطبیق شودمبلغ از حکم زمان اشتغال اخذ می عیناً

د ، بنلالعاده شغفوق ،درصد حق شغل و شاغل، مدیریت، ایثارگری، سختی کار 35

ن بودجه قانو 12( تبصره الف)بند  1و جزء  98قانون بودجه سال  12تبصره  (ی)

 97سال 

دان به پائین سه میلیون ریال، )مقطع کار با رعایت سقف 1/12/1390از  -

ار کارشناسی و کارشناسی ارشد سه میلیون و پانصد هزار ریال و دکتری چه

 میلیون ریال(

 یت سقفبه بعد بدون رعا 1/1/1394از  -

  العاده جذبفوق

 العاده شغلفوق ضریب سال بازنشستگی امتیاز مندرج در حکم ضربدر

 العاده سختی کارفوق امتیاز مندرج در حکم ضربدر ضریب سال بازنشستگی

صد ضرب در در )به غیر از تطبیق و سایر( های مشمول کسور بازنشستگیآیتم

 مربوطه
 العاده اشعهفوق

 سایر شود مبلغ از حکم زمان اشتغال اخذ میعیناً

 العاده ایثارگریفوق حکم ضربدر ضریب سال بازنشستگیامتیاز مندرج در 

، با سال( درصد حداقل حقوق هر 25) شود مبلغ از حکم زمان اشتغال اخذ میعیناً

( و 7/7/97مورخ  344752های سازمان امور اداری و استخدامی)توجه به استعالم

ر د و نبودهمشمول کسر کسور  العاده، این فوقصندوق بازنشستگی کشوری

 گردد.بازنشستگی اعمال نمی

امع جانون ق 5۱ماده ) العاده ایثارگریفوق

 خدمت رسانی به ایثارگران(

 ۱۱بند ج ماده  شود مبلغ از حکم زمان اشتغال اخذ میعیناً

 زدهالعاده خدمت اداری در مناطق جنگفوق امتیاز مندرج در حکم ضربدر ضریب سال بازنشستگی

 ربدر ضریب سال بازنشستگیامتیاز مندرج در حکم ض
قانون  ۱۲( بند )الف( تبصره ۱تفاوت جزء )

 9۷بودجه سال 

 امتیاز مندرج در حکم ضربدر ضریب سال بازنشستگی
قانون بودجه سال  ۱۲تفاوت بند )ی( تبصره 

۱۳9۸ 

ند بدرصد حقوق ثابت )حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت(، تفاوت  50

 12ه ( بند )الف( تبصر1، تفاوت جزء )1398جه سال قانون بود 12)ی( تبصره 

ط و فوق العاده های شغل، جذب ، سختی شرایط محی 1397قانون بودجه سال 

ه و (، خدمت اداری در مناطق جنگ زد54ماده  2کار، ایثارگری )موضوع بند 

 نشان های دولتی

 فوق العاده ویژه
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 خصیم: پاداش پایان خدمت و بازخرید ذخیره مرهشتبخش 
 

 
 

بخشنامه موضوع  های ضروری به کارکنان دولتقانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه

 ۳۰/۲/۷5ـ ق مورخ  ۴9۴۷شماره 

های دولتی ها، مؤسسات و شرکتبه کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه :1ماده

جمهوری  ـ نیروهای مسلح 1370مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 

مول مقررات پژوهشی مشآموزش عالی و  مؤسساتها و ت علمی دانشگاهاسالمی ایران و اعضای هیأ

ادل ی، معت علمی دانشگاه تهران در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگمی هیأاستخدا

ها به عنوان پاداش پایان خدمت العادهالعاده شغل و سایر فوقدو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق

هد واشود. خدمت مازاد برسی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخپرداخت می

 بود.
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های سال درصورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد، پاداش به نسبت -1تبصره

 شود.شود. در این محاسبه کسر سال معادل یک سال منظور میخدمت محاسبه و پرداخت می

وضوع مدرصورت فوت مستخدم، پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی مستخدم متوفی،  -2تبصره

 گیرد.( قانون استخدام کشوری تعلق می86)ماده 

ور کامل ( بط1پاداش موضوع ماده )به مستخدمان شاغل که شهید، از کارافتاده یا فوت شوند، -3تبصره

 شود.می پرداخت

 ان خدمتبه مستخدمانی که در سال آخر خدمت، محکومیت اداری داشته باشند، پاداش پای :2ماده 

 شود.پرداخت نمی

ت برابر حداقل حقوق ( یا ورثه بالفصل آنان، معادل بیس1موارد زیر به کارکنان موضوع ماده ) در :3ماده 

رداخت پـ به عنوان کمک هزینه  1370مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 

 شود.می

 ورد،مکمک هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دائم مستخدم شاغل،یا فرزند وی فقط یک بار حسب 

 تکفل وی.بازنشسته و افراد تحت  د فوت مستخدم شاغل،کمک هزینه در مور

 .مشموالن قانون کار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند -تبصره

شم قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ش

 27/2/1375هفتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

  ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه

رداخت نظام هماهنگ پ دولتی مشمول قانونشرکتهای و  مؤسساتها، بخشنامه به کلیه وزارتخانه

ز سطر ا (فرزند تا سه)محدودیت  28/6/1379مورخ  2777/105پیرو بخشنامه شماره  کارکنان دولت

ه حقــوق بای از مقررات مربوط قانون اصالح پاره 7موضوع ماده  دسـتورالعمل 5دوم ذیل بنــد 

ای اسالمی مجلس شور 13/2/1379کارکنان مصوب  هـا و سـایربازنشسـتگی، بـانوان شـاغل، خانواده

 .گرددمی حذف

ات ای از مقررقانون اصالح پاره ۷دستورالعمل موضوع ماده  ورریزی کشسازمان مدیریت و برنامه

مجلس  ۱۳/۲/۷9ها و سایر کارکنان مصوب شاغل، خانواده بازنشستگی، بانوان مربوط به حقوق

  شورای اسالمی

مول دولتی مشـی هاشرکتو  مؤسساتها، به کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه -1

 تهیئای مجلـس شورای اسالمی و اعض 1370ماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ه امقانون نظ

انشگاه دعلمی  هیئتآموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی  مؤسسات ها ودانشـگاه یعلم

ر سال هبازای  ل کلیه سوابق خدمت دولتیافتادگی یا فوت در مقابتگی، ازکارسبازنش نگامه هتهران بـ

 .شودمی تپایان خدمت پرداخخدمت پاداش 
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ــه ی مستخدم کای دریافتهالعادهمبنای محاسبه پاداش موضوع این ماده آخرین حقوق و فوق -1تبصره

  .کسور بازنشستگی قرار گرفته خواهد بود رمالك کس

  .گیردهای انجام خدمت مالك محاسبه قرار میکسر سال به نسبت ماه -2تبصره

از  تفادهاس الت در حوافتادگی یا فشستگی، ازکارام بازنخدم زن به هنگدر صورتی که مست -3تبصره

  .بود های مربوط مبنای محاسبه پاداش خواهدالعادهوقت باشد، تمام حقوق و فوق نیمه تخدم

 وقوانین  سنوات خدمت قابل قبول از لحاظ احتساب این وجوه سنوات خدمتی است که در اجرای -2

  .ستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت مستخدم محسوب شده باشدلحاظ بازنش مقــررات از

در  ی یا فوتافتادگزکارچنانچه مستخدم موضوع این دستورالعمل به هنگام بازنشستگی یا ا -1تبصره

ن د، آخریده ننمایهای مربوط استفاالعادهوق و فوقه باشد که از حقتاالت استخدامی قرار داشح ی ازیک

شسـتگی، یب حقوق زمان بازنردریافتی قبل از حاالت مذکور با اعمال ضهای العادهفوق وق وحق

 .مالك عمل قرار خواهد گرفت وتافتادگی یا فازکار

ـرر در ــهیالت مقعمل که در طول خدمت خود از تسلآن دسته از مشمولین این دستورا -2تبصره

وده باشند، آن استفاده نمو اصالحات بعدی  10/9/62خدمت نیمه وقت بانوان مصوب  هقـانون راجع ب

ه محاسب لحاظ پرداخت پاداش پایان خدمت به نسبت مدت انجام شده خدمت قــابل قبـول آنـان از

 .گرددمی

-رار نمیسنوات خدمت ارفاقی مستخدمین در پرداخت پاداش پایان خدمت مورد محاسبه ق -3تبصره

 .گیرد

 .دگیرنرار نمیمفاد این دستورالعمل ق مستخدمین پیمانی و سایر کارکنان غیررسمی در شمول -3

ن کار شمول قانوک از این حیث مدولتی مذکور در ماده ی مؤسساتها و کارگران شاغل در وزارتخانه-4

 .باشندمجمع تشخیص مصلحت نظام می 1369اسالمی ایران مصوب  هوریجم

 :دشوت میزدواج پرداخینه ادر موارد زیر به کارکنان موضوع ماده یک یا ورثه بالفصل آنان کمک هز -5

 ازدواج دائم کارمند  -

 (دسه فرزن تا)افتاده و متوفی ستخدم اعم از شاغل، بازنشسته، ازکارازدواج دائم فرزندان م  -

 تخاهنگ پرداموضوع این ماده معادل بیست برابر حداقل مبنای قـانون نظام همکمک هزینه  -تبصره

 تورای اسالمی است و فقط یک بار حسب مورد پرداخمجلس ش 1370 کارکنان دولت مصوب سال 

 .شودمی

 ها و سایر کارکنان، خانوادهنوان شاغلبازنشستگی، با ای از مقررات مربوط به حقوققانون اصالح پاره

 شود:می ( قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن88بندهای ماده ) :1ماده

خدمت برای  وق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخریددریافت بیش از یک حق :88ماده

دولتی، های شرکت ها، مؤسسات،مربوط به وزارتخانه هایها و صندوقایام واحد خدمت از سازمان
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 دولتی که بیش از بیست و و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیرها شهرداری

 تأمینوزیران از محل درآمد عمومی  هیئته یا بودجه ساالنه آنها به تشخیص ( سرمای%25پنج درصد )

 شود ممنوع است.می

و بند 31/3/1345 ( قانون استخدام کشوری مصوب87( ماده )1( و تبصره )82) ( و81در ماده ) :2ماده

رد در موجز 25/11/1374مصوب  وظیفه ومقررات بازنشستگی )پ( ماده واحده قانون اصالح قوانین و

، میزان چهار شودمیاجتماعی مستخدم برقرار حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق

 گردد.بازنشستگی اصالح می حقوق پنجم به تمام حقوق وظیفه یا

ر دسته را بازنش کارافتاده و یاینه عائله مندی کارکنان شاغل، ازدولت موظف است کمک هز: 3ماده

 ازد.بپرد در قید حیات باشندمسر دائم آنها، مادامی کهصورت فوت، به ه

حذف « متوفی عیال دائمی»( قانون استخدام کشوری عبارت بعد از 86در بند )ت( ماده ) :4ماده

 گردد.می

ث کارمندان ورا ( ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری2قانون اصالح تبصره ) :5ماده

نوادگان اناث مصوب  وظیفه در مورد فرزندان و و برقراری حقوق 1328آذرماه  28مصوب 

 شود:می به شرح زیر اصالح2/10/1363

  گردد.حذف می« حرفه»کلمه « شوهر»ر بند )ب( قانون مذکور پس از کلمه د -1

  یابد.( تبدیل می2( به تبصره )3گردد و تبصره )( قانون مذکور حذف می2بصره )ت -2

م هماهنگ حقوق نظا ( قانون2( ماده )2( و بند )ج( و تبصره )1دو سوم مندرج در ماده ) عبارت :6ماده

ظیفه حقوق بازنشستگی و و و محدودیت حداکثر پرداخت در23/6/1373 بازنشستگی و وظیفه مصوب

 ك کسور بازنشستگی استمال دریافتی که حالت معدل تمامی حقوق و مزایای گردند و در هرحذف می

سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق  ل آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوقدر دو سا

 بود. بازنشستگی یا وظیفه خواهد

های ضروری نههزی ( قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از3( ماده )1( و بند )1ماده ): 7ماده

 گردد:یزیر اصالح م ترتیب به16/8/1376اصالحیه آن مصوب  و26/2/1375به کارکنان دولت مصوب 

ر مقابل دفوت  دگی یا، ازکارافتااالشاره هنگام بازنشستگیارکنان شاغل مذکور در قوانین فوقبه ک -

های العادهو فوق معادل یک ماه آخرین حقوق کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت

 شود.پرداخت می دریافتی که مالك کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت

 افتاده ون مستخدمین شاغل، بازنشسته ازکارزدواج دائم خود و فرزندااکمک هزینه ازدواج در مورد  -

 بار حسب مورد.متوفی فقط یک
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موضوع 13/6/1370 ( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب3( ماده )3تبصره ): 8ماده

شوند ده و یا بشفوت و یا ازکارافتاده  ظیفهکه به سبب انجام ویاعطاء دو گروه باالتر در مورد مستخدمین

 االجراء است.نیز الزم

ات دولتی مؤسس ( قانون استخدام کشوری که در یکی از144( و )143مستخدمین موضوع مواد ) :9ماده

ین نهماهنگ پرداخت و قوا انون نظامقنمایند تابع خدمت می مستثنی شده از قانون استخدام کشوری

ی مزایای دریافت کارافتادگی، معدل تمامی حقوق و از اصالحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا

یفه در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظ آنان که مالك کسور بازنشستگی است

 خواهد بود.

نشستگی و باز م هماهنگ( قانون نظا1این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده ) :10ماده

شوند از ده شده و یا میازکارافتا بازنشسته، فوت و یا که23/6/1373های آن مصوب وظیفه و تبصره

قانون لغو قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این باشد و هر گونهاالجراء میالزم 1/1/1379تاریخ 

 گردد.می

 1/1/1379 ایان خدمت در مورد کارکنانی که از( موضوع پاداش پ7سمت اول ماده )ق -تبصره

 باشد.االجراء میالزم شوندبازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده یا می

گذاری و سود سرمایه بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و :11ماده

لت و مازاد دوهای بدهیصندوق، های دیموجواعم از مشترکین ) های کسور بازنشستگیگذاریسپرده

 :خواهد شد تأمینمنابع زیر  ربط و سایرهای ذیطراز مثبت صندوق( از سوی صندوق

 ( قانون برنامه سوم توسعه.3د( و )ه( ماده )بندهای ) -

 کل کشور. 1379( قانون بودجه سال10( و قسمت دوم بند )ی( تبصره )4ند )ه( تبصره )ب -

آن  اصالحیه های ضروری به کارکنان دولت وپاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه قانون پرداخت -

 .16/9/1376و 26/2/1375مصوب 

شوند، در سال می های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشسته، فوت و یا ازکارافتادهردیف -

 مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت

بازنشستگی  این قانون که از آن کسور« 6»و « 5»، «4» ،«2»، «1»مواد کسور بازنشستگی مربوطه ) -

 شود.(دریافت می

شوری و اعم از ک شود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتیبه دولت اجازه داده می :12ماده

و نیم برابر آن سهم دولت  هم کارکنان و یکس( %9نه درصد )لشکری را به صورت یکسان و حداکثر تا

 نخواهد بود. صویب و اجراء نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانونت

پشتیبانی نیروهای  های اجرائی حسب مورد، توسط وزارت دفاع ودر صورت نیاز به دستورالعمل :13ماده

 تأمینبرای مشمولین ) بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نیروهای مسلح( وزارتمسلح )
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ابالغ خواهد  مشمولین این قانون تهیه و ان امور اداری و استخدامی کشور برای سایراجتماعی( و سازم

 گردید.

زار ه ماه یک شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشتقانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه

ود ل ناص مهلت مقرر در تصویب و نظر شورای نگهبان در و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسالمی

 نگردیده است.ی اسالمی واصلشورا نامه داخلی مجلس( آئین184( قانون اساسی و ماده )94و چهارم )

 کارکنان دولت های ضروری بهقانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه

 لتیهای دوشرکت ها، مؤسسات وبه کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه :1ماده

رضایت از خدمت آنان  ر صورتد - 1370دولت مصوب  مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان

پاداش  العاده شغل به عنوانفوق به هنگام بازنشستگی، معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و

 شود.خدمت پرداخت می

های سال اداش به نسبتدر صورتی که سابقه خدمت مستخدم از سی سال کمتر باشد، پ :1تبصره

 شود.می ل معادل یک سال منظورمحاسبه کسر ساشود. در اینخدمت محاسبه و پرداخت می

موضوع  متوفی، در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع این ماده به وزارت قانونی مستخدم :2تبصره

  گیرد.می ( قانون استخدام کشوری تعلق86ماده )

خدمت  پایان ر سال آخر خدمت، محکومیت اداری داشته باشند، پاداشبه مستخدمانی که د: 2ماده

  شود.پرداخت نمی

ابر حداقل حقوق بر ( یا ورثه بالفصل آنان، معادل ده1در موارد زیر به کارکنان موضوع ماده ): 3ماده

خت کمک هزینه پردا به عنوان 1370دولت مصوب  مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان

 ود.شمی

 دمت.طول خ مک هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دایم مستخدم یا فرزند اول وی فقط یک بار درک -

  ستخدم و افراد تحت تکفل وی.کمک هزینه، در مورد فوت م -

 ط به خودمربو ای مسلح و مشموالن قانون کار از این لحاظ تابع مقررات و ضوابطپرسنل نیروه -تبصره

 هستند.

یک  ماه تشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشقانون فوق م

ای به تأیید شور 27/2/1375ر تاریخ اسالمی تصویب و دهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای

 نگهبان رسیده است.

 کنانها و سایر کارنوان شاغل ، خانوادهبازنشستگی، با ای از مقررات مربوط به حقوققانون اصالح پاره

های ضروری نههزی ( قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از3( ماده )1( و بند )1ماده ): 7ماده

  گردد:می ترتیب زیر اصالح به 16/8/1376اصالحیه آن مصوب  و 26/2/1375به کارکنان دولت مصوب 
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ر مقابل دفوت  ، ازکارافتادگی یاشستگیشاره هنگام بازناالبه کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق -

های العادهو فوق معادل یک ماه آخرین حقوق کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت

  شود.پرداخت می دریافتی که مالك کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت

و  ر افتادهکا مین شاغل، بازنشسته ازر مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدکمک هزینه ازدواج د -

 بار حسب مورد.متوفی فقط یک

موضوع  13/6/1370 ( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب3( ماده )3تبصره ) :8ماده

شوند ده و یا بشفوت و یا ازکارافتاده  ظیفهکه به سبب انجام واعطاء دو گروه باالتر در مورد مستخدمینی

  جراء است.االنیز الزم

نشستگی و باز ( قانون نظام هماهنگ1این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده ) :10ماده

شوند از اده شده و یا میازکارافت بازنشسته، فوت و یا که 23/6/1373های آن مصوب وظیفه و تبصره

قانون لغو ایر از تاریخ تصویب اینقوانین و مقررات مغ باشد و هر گونهاالجراء میالزم 1/1/1379تاریخ 

 گردد.می

 1/1/1379 ( موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از7سمت اول ماده )ق -تبصره

 باشد.االجراء میالزم شوندبازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده یا می

های ضروری به کارکنان ینههز ( قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از۲قانون اصالح ماده )

 دولت

به کارکنان  های ضروری( قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه2ماده ) :ماده واحده

  شود:اصالح می به شرح زیر -26/2/1375مصوب  -دولت 

دمت خپایان  به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، یک ماه از پاداش :2ماده

  شود.خدم کسر میمست

 یکهزار ن ماهفروردی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم

ی نگهبان به تأیید شورا28/1/1381 اسالمی تصویب و در تاریخ و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای

 رسیده است.

مجازات اخطار کتبی بدون درج در : تعالی نظار هیئت 31/2/1382حسب تصمیم جلسه مورخ  -

تنبیهات اداری  قانون رسیدگی به تخلفات اداری از مصادیق 9ماده  (الف)پرونده استخدامی موضوع بند 

 کوم بهشود و باعث محرومیت مستخدم محمندرج در قانون پرداخت پاداش پایان خدمت محسوب نمی

 گردد.مجازات مذکور از دریافت پاداش یاد شده نمی

  :قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۷ه ماد

 قوق وشوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حبه کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می

 د.های ذخیره شده پرداخت خواهد شمزایای مستمر )تا سی سال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصی
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خدمتی  اند از سنواتزخریدی دریافت نمودهآن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه با

 شود.که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می

  ها:علمی دانشگاه هیئتنامه اداری استخدامی کارکنان غیرآئین ۱۰۳ماده 

مت شوند، به ازاء هر سال خدنامه که بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت میبه کارمندان مشمول این آیین

های استحقاقی سال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصین حقوق و مزایای مستمر )تا سییک ماه آخری

دی ازخریذخیره شده، پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه ب

 شود.گردد، کسر میاند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه میدریافت نموده

ه تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشدمی سهمؤسکارمند  -تبصره

موظف است  مؤسسهخود را در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی درخواست و 

 .دنمای حکم مرخصی قبل از بازنشستگی نامبرده را صادر و سپس مبادرت به صدور حکم بازنشستگی

  :هاعلمی دانشگاه هیئتستخدامی کارکنان نامه اداری اآئین ۷9 ماده

 مزایای و حقوق آخرین ماه یک خدمت سال هر ازای به شوند،می بازنشسته که علمی هیأت اعضای به

 واهدخ پرداخت شده ذخیره هایمرخصی به مربوطه وجوه اضافه به( سال 30 حداکثر) کسور مشمول

 شد

 جذب، العادهفوق مخصوص، العادهفوق مبناء حقوق شامل کسور مشمول مزایای و حقوق -1تبصره

 .باشدمی اشعه العادهفوق و ویژه العادهفوق

 نجاما علمی هیئت غیر صورت به قبالً این از بخشی که علمی هیئت اعضای خدمت سنوات -2تبصره

 .است محاسبه پاداش پرداخت سابقه عنوان به است، شده

 هیئت عضایا از یک هر سال 30 بر مازاد علمی خدمات به که مواردی در تواندمی مؤسسه -3تبصره

 مرخصی دبازخری به نسبت ذینفع تقاضای صورت در، باشد داشته نیاز تمامی استاد مرتبه با علمی

 به وکولم نشده استفاده هایمرخصی بازخرید صورتاین غیر در نماید مبادرت وی استحقاقی ذخیره

 .بود خواهد علمی هیئت عضو بازنشستگی

 : کل کشور ۱۳9۷ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۲تبصره  (الف)بند  ۲ زءج

های ضروری به پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه

های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و و اصالحات آن و پاداش 26/2/1375 کارکنان دولت مصوب

( قانون 5) ( قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده29) اجرائی موضوع ماده هایدستگاهکارکنان کلیه 

مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر 

( قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر 76) معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده

گیرد، خواهد سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالك محاسبه قرار میسی سال خدمت تا سقف
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بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در 

  اموال عمومی است.

های توسعه رنامه( قانون احکام دائمی ب1( قانون برنامه ششم توسعه، ماده )74)ب( ماده ) احکام بند 

 لتقررات مالی دو( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از م28)ی( ماده ) کشور و تبصره بند

 است. ( بر حکم این جزء حاکم2)

 :کل کشور ۱۳9۸ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۲تبصره  (الف)بند  ۲ جزء

های ضروری به خشی از هزینهخدمت و باخت پاداش پایانخدمت موضوع قانون پردپاداش پایان 

های مشابه به مقامات، با اصالحات و الحاقات بعدی آن و پاداش 26/2/1375کارکنان دولت مصوب 

توسعه و  ( قانون برنامه ششم29) رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده

ل حقوق حداق کثر معادل هفت برابرهمچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حدا

سال یس( قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 76) و مزایای موضوع ماده

ج از گیرد. هرگونه پرداخت خارخواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالك محاسبه قرار می

 ستامومی رف غیرقانونی در اموال عضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تص

 : کل کشور ۱۳99ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۲تبصره  (الف)بند  ۳ جزء

های ضروری به پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه

مقامات، رؤسا، های مشابه به و پاداشو الحاقات بعدی اصالحات  با 26/2/1375 کارکنان دولت مصوب

ه و همچنین ( قانون برنامه ششم توسع29) های اجرائی موضوع مادهمدیران و کارکنان کلیه دستگاه

 مزایای قوق وحوزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل 

 خواهد بود سالسقف سی ( قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا76) موضوع ماده

این  گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابطکه از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالك محاسبه قرار می

 در اموال عمومی است.غیرقانونی این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف قانون تحت 

  :کل کشور ۱۳99ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  ۲۱ماده 

ستانی، های اجرایی ا( قانون و همچنین دستگاه7) اجرایی مندرج در جدول هایدستگاه :21ماده

ل و ی منقوهاد را از محل فروش اموال و داراییو بازخرید کارکنان خو اداش پایان خدمتپمکلفند 

مین و صاصی تأای از محل درامد اختای و اعتبارات هزینهول، صرفه جویی در اعتبارات هزینهمنقغیر

 ند.پرداخت نمای

 کل کشور: ۱۴۰۰قانون بودجه سال  ۱۲بند الف تبصره  6جزء 

های ضروری به خدمت و بخشی از هزینهخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانپایان پاداش

با اصالحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول  26/2/1375کارکنان دولت مصوب 

( قانون مذکور به 68( ماده )10العاده بند )شوری با احتساب فوق( قانون مدیریت خدمات ک107ماده )
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( قانون برنامه ششم توسعه 29های اجرائی موضوع ماده )دستگاهمقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه 

و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل 

سال و تا ( این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی2غلین موضوع جزء )حقوق و مزایای شا

 .( ریال خواهد بود4.720.000.000سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون )

 

 مقایسه اجمالی بین صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی:

  صندوق بازنشستگی کشوری  ندوق تأمین اجتماعیص
  نوع صندوق                  

 هامولفه ه هامولفه

 درصد سهم مستخدم7

 درصد سهم کارفرما 20

 درصد سهم مستخدم 9

 درصد سهم کارفرما 13.5
 نرخ کسور بازنشستگی

 مقرری ماه اول دارد ندارد

 دفترچه درمانی بیمه خدمات درمانی با پرداخت هزینه از محل کسورات بازنشستگی

 حقوق بازنشستگی عال حداکثر نداردف -حداقل دارد  داکثر داردح -حداقل ندارد 

 شرائط بازنشستگی اولویت با سابقه خدمت قه و هم شرط سنیهم ساب

 محاسبه حقوق بازنشستگی آخر خدمت با ضریب روز میانگین دو سال میانگین دو سال آخر حقوق و دستمزد

 اصالحیه پس از بازنشستگی اعمال اصالحیه احکام بازنشستگی عدم امکان اصالحیه احکام

به صورت های مشمول کسور احتساب همه آیتم

 کامل

بر  های حقوقاحتساب برخی از آیتم عدم

 اساس مصوبات هیئت امناء
 های حقوقیاحتساب آیتم

 بدون هزینه قابل احتساب است
با داشتن شرائط بازنشستگی و انتقال 

 کسور و پرداخت مابه التفاوت

احتساب سوابق بخش خصوصی در 

 بازنشستگی

 وجود ندارد وجود دارد
راك پس از حالت امکان ادامه اشت

 انفصال دائم از خدمات دولتی

 شودمشمول معافیت می شودت نمیمشمول معافی

معافیت از پرداخت کسور 

سال سهم  30بازنشستگی مازاد بر 

 کارمند

 با پرداخت کسور مربوطه به روز
درصد اولین حکم رسمی  9با پرداخت 

 کشوری

احتساب سوابق غیررسمی دولتی 

 دستیاریمثل سربازی، طرح و 
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 فصل چهارم:

 

 مقایسه اجمالی بین دو صندوق بازنشستگی کشوری و - مطالعات تطبیقی

 تأمین اجتماعی
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 مقدمه

 دان ومخارج زندگی سالمن تأمین های مستمری در بسیاری از کشورها نقش مهمی درامروزه سیستم

 جهان تا به امروز، این سیستم ها مستمری بگیران دارند. از زمان آغاز به کار اولین سیستم مستمری در

 های مستمری که امروزهین نمونه سیستمتررسد کاملاند. به نظر میتغییرات گسترده ای را تجربه کرده

 تأمینالمللی انجمن بین د و توسط بانک جهانی ودر بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دار

  .باشدهای چند الیه میشود نظامتوصیه می اجتماعی

به  نابع آنه و ماصوالً ساختار نظام چند الیه بدین شکل است که الیه اول حمایتی و غیر مشارکتی بود

های روهگپذیر های آسیبگروه .شودمالی می تأمینها معمول از محل درآمدهای عمومی دولت طور

 .است الیه هستند و اهداف باز توزیعی و کاهش فقر دو رسالت اصلی در این الیه در این هدف

 ان آنهاط مشترکای هستند که منابع آنها از محل پرداخت حق بیمه توسهای بیمهالیه دوم و سوم الیه

 هاآن در مشارکت های مستمری مبتنی بر مشاغل بوده والیه دوم از نوع طرح شود.مالی می تأمین

 .تاختیاری اس حال آنکه مشارکت در الیه سوم به عنوان الیه تکمیلی کامالً است. اجباری

ل ور معموطول به اها تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. دو الیه ر مدیریتی و حاکمیت نیز این الیهاز نظ

ته شایان الب تر است.شود حال آنکه حضور بخش خصوصی در مدیریت سوم پررنگاداره می دولت توسط

-فیتمله معاهایی از جد برای مشارکت در الیه سوم سیاستها به منظور تشویق افرادولت ذکراست که

 .شنداشته بایه سوم دمستقیم نیز در الثیری غیرأگیرند تا بتوانند از این طریق تنظر می در های مالیاتی

نان ل اطمیتوزیعی و حصو باز های مستمری دارای اهداف چندگانه هستند. در مرحله اول، نقشسیستم

ستمری ؛ هدف دوم تضمین مناسب و معقول برای همه افراد مسناستانداردهای زندگی م تأمین از

 .بازنشستگی

ازی موارسبه نحوی که استاندارهای زندگی قبل و بعد از بازنشستگی دچار تغییرات شدید نشود )ه

و هدف دلف و پوشش ریسک طول عمر است. و هدف سوم ارائه بیمه در برابر رویدادهای مخت( مصرف

 دهخانوا هموارسازی مصرف در چرخه زندگی و پوشش ریسک طول عمر مشترکان صندوق و اعضای

ی کار رانرآمد دوها بخشی از دافراد با مشارکت در این سیستم ای است.آنها اهداف اصلی دو الیه بیمه

 ی کههایالسکنند تا بتوانند در منتقل می یمه به دوران بازنشستگیخود را به صورت پرداخت حق ب

ول عمر طمورد  کنند. با توجه به عدم اطمینان در تأمینتوان کار کردن ندارند مخارج زندگی خود را 

  .هد داشتها تا زمان مرگ مشترکان و بازماندگان قانونی آنها ادامه خویپرداخت مستمر افراد،

و  های پـس از انقـالب صنعتـی در اروپـا هسـتندد سـالهـای بیمـه اجتماعـی مولـواگرچـه نظام

شـکل  کننـده خدمـات بیمـه اجتماعـی و بازنشسـتگی، از نیمـه دوم قـرن نوزدهـم های ارائهسـازمان

متعـدد،  هـایها و رویههـا تجربـه و آزمـودن سیاسـتانـد، امـا ورود دههیافته گرفتـه و تکامل

دهـه دوم  هـای بازنشسـتگی فائـق آیـد و درروی صندوقر مشـکالت پیـشانسـته تاکنـون بـنتو
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رو هسـتند. روبـه هـا همچنـان بـا معضـالت و مشـکالت متعـددیهـزاره سـوم میـالدی، ایـن صندوق

-هـا، بهرهصندوق منظـور رفـع مشـکالت اداره و حکمرانی هایـی بهحلدر تـالش بـرای یافتـن راه

تجـارب کشـورهای  کـه مـرور تجـارب دیگـر کشـورها نقشـی سـترگ و آموزنـده دارد؛ چراگیـری از 

کارها و قواعـد اداره و  و سـاز تـر ازسـاز شـناخت عمیق مختلـف و تمرکـز و کالبدشـکافی آنهـا، زمینه

 .هـای بازنشسـتگی خواهـد بـودحکمرانـی صندوق

یـن ا ازهاینی تأمیندر خصـوص جبران خدمات بازنشسـتگان و الزم بـه یـادآوری و تأکیـد اسـت که 

ـده ش رفتهگهـای متعدد و متفاوتـی در کشـورهای مختلف در نظـر افـراد در قـرن گذشـته برنامه

ن و بـدو دناـدهاندازی شهـای بازنشسـتگی متفاوتـی در کشـورها راهاسـت و بـه عبـارت بهتـر، نظام

اط ضعـف نقـ عقـوت و ضعف خود را داراسـت و کشـورها همـواره بـه دنبال رف شـک هـر نظـام، نقـاط

بـر زمان ضمـن و تقویـت نقـاط قـوت خـود هسـتند. تجربـه یـک نظـام و تالش بـرای اصـالح آن،

حمیـل هـا تلتدو به ها و بـه دنبـال آنبـودن، هزینـه مالـی و اجتماعـی باالیـی را نیـز بـه سـازمان

رده کی پیـدا اسـتهبرج کنـد. از ایـن رو در دنیـای امـروز، اسـتفاده از تجربیـات دیگـران جایـگاهمی

 .اسـت

 زیل،ند برتوسـعه مان در نیمـی از کشـورهای جهـان شـامل برخـی از بزرگترین اقتصادهـای درحال

 بـا هایکشـور ود دارد. درای بـرای کارمندان دولـت وجهـای بازنشسـتگی جداگانهچیـن و هنـد، طرح

 م کلهـای بازنشسـتگی بـرای کارگـران بخـش عمومـی یک چهـارهزینه OECDدرآمـد باالتـر 

 الً ـبت معمویافته این نس دهـد. در کشـورهای کمتر توسـعههـای بازنشسـتگی را تشـکیل میهزینه

ا بـ یسـهدر مقا بازنشسـتگی، بخصوصهای بیشـتر اسـت. بـا این وجـود درباره طـرح و اصالحات برنامه

  .های بازنشسـتگی ملی، بسـیار کم نوشـته شـده اسـتانبـوه متون برنامه

 درآمـد رهای بـاهـا بـار مالـی بیشـتری از کشـوایـن هزینه توسـعه در بسـیاری از کشـورهای درحال

 اسـت، دارنـد.  تـربـاال، جایـی کـه پایـه مالیاتـی بزرگ

و  دولتی هایـدان دولـت و دیگر کارمندان بخش عمومـی )در ارتش، آموزش و پرورش، شـرکتکارمن

 ینشسـتگهای بازهـای کارگرانی بودند که تحت پوشـش طرحغیـره( اغلـب در میـان اولیـن گروه

، ونانگالدش، یکشـورها مثـل بن شـماری از گرفتنـد. در تعـداد انگشتتحـت حمایـت دولـت قـرار می

ط یک ه توسـگروهی هسـتند ک بوتسـوا، اریتـره، لبنان و مالدیو،کارمندان بخـش عمومی هنوز تنها

 .شـوندطرح بازنشسـتگی رسـمی پوشـش داده می

 هایحاد طرمنطـق ارائـه حقـوق بازنشسـتگی بـرای کارمنـدان دولت تـا حـدودی متفـاوت از ایجـ

 :باشـندیمهـای کارمندان دولت موارد زیر مختص به طرحبرخـی از اهداف . بازنشسـتگی ملـی بود

انتقال هزینه پاداش  جذاب ساختن یک شغل در خدمت عمومی استقالل کارمندان دولتی تأمین

 تر به روش قابل قبول اجتماعی و سیاسیکردن کارمندان قدیمی هبازنشست کارمندان دولتی به آینده
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 به بخـش خصوصی هم گسـترش یافـت، در بـه کارگیری اجبـاری زمانـی کـه پوشـش بازنشسـتگی

 هـای جدید ملـی اغلب هدفکارمنـدان دولتـی )کـه چیدمـان خاص خودشـان را داشـتند( در طرح

 رسـید. کارمنـدان دولتی همچنین در حمایت از مزایای مالی خودشـان قدرتمندکوچکـی به نظر می

 -ای بازنشسـتگی خدمت عمومی بعضـی از اهداف اجتماعیهعمـل کردنـد. عالوه بر آن، اگرچه طرح

 گذارنـد، آنهـا همچنیـن بایـد سیاسـتهـای بازنشسـتگی ملـی را بـه اشـتراك میسیاسـی برنامه

 عنوان یـک کارفرمـا را اصالح کننـد. منابـع انسـانی دولـت به

ر یافت تایینولتـی یکسـان یـا پکشـورها، سـن بازنشسـتگی معمولـی بـرای کارمنـدان د در بیشـتر

 دهـد کـهیتوسـعه نشـان م ایـن، شـواهد طیـف وسـیعی از کشـورهای درحال عـالوه بـر .شـودمی

ا ه بعدهـمسـئل دولتـی امیـد بـه زندگـی باالتـری نسـبت بـه باقـی جمعیـت دارنـد. ایـن کارمندان

شـود یسـانی مککارمنـدان دولـت در مقایسـه بـا  میانگیـن بیشـتر طـول دوره بازنشسـتگی منجـر به

 .اندامـکان بازنشسـتگی زودهنـگام اسـتفاده کرده که از

 یشف افزاها برخـالها یـا دههشـرایط سـنی بـرای دریافت حقوق بازنشسـتگی اغلب در طول سـال

 ای ملیهز طرحبسـیاری اتوان همین مـورد را بـرای امیـد بـه زندگـی تغییر کرده اسـت )البتـه می

 سـن سـنگال در الًاند، مثرها جدیـداً سـن را افزایـش دادهکشـو نـام بـرد.( اگرچـه، تعـداد کمـی از

 .افزایـش پیدا کرد 60 بـه 55از  2002بازنشسـتگی معمولـی در سـال 

د این مواراسـت. در بعضی  6/58متوسـط سـن بازنشسـتگی معمولی برای مردان در خدمات دولتی 

یدا ی ملی پهاتر اسـت. همچنین سـن متفاوت بیـن زن و مرد هنـوز در طرحبـرای زنـان پایین سـن

 .شـودمی

 . برایشـودشایسـتگی گاهـی اوقـات )بسـیار کمتـر از گذشـته( تنهـا بـه طـول خدمت وابسـته می

 در 1999 رد و ترکیه از سـالمعرفی ک 1998مثال، برزیل شایسـتگی سـن بازنشسـتگی را در سـال 

 اییارد، جای کـردن در چنین شـرایطی اسـت. دقیقاً همین مـورد در مکزیک وجـود دحـال مرحلـه

 ـوند و درشسـال خدمت بازنشسـته می28و زنان بعد از  سال 30کـه مـردان در هـر سـنی بعـد از 

( )زنان/مردان سال 30-20سـن بعـد از نظر از توانند صـرفایـران جایـی کـه کارمنـدان دولت می

 فعـال حقـوق سـال بـدون تـرك خدمـت20تواننـد بعـد از بازنشسـته شـوند. در مالدیـو افـراد می

 دشـونیمتواننـد هر بار کـه واجد شـرایط طول خدمت بازنشسـتگی دریافـت کننـد، همچنیـن می

 .کنندیـک حقـوق بازنشسـتگی دوم یا حتی سـوم دریافـت 

 رفاه اجتماعی

سعادت  تأمینهایی است که به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و ها و سیاستبرنامه

شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم ارائه می (رفاهی و نهادهای اجتماعی مؤسساتاز طریق )انسان 

بوده که هدف آن حفظ کرامت  رفاه اجتماعی معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. آورد
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های تقای توانمندی کلیت جامعه درعرصهافراد جامعه، در قبال یکدیگر و ار پذیریانسانی و مسئولیت

  .باشدجمعی می فردی و

 (ISSA اجتماعی تأمینالمللی ساسنامة اتحادیة بینا) اجتماعی تأمینتعریف 

ی شاهای نبیماری بل بروز حوادث ناشی از اشتغال،هر برنامه و طرح اجباری که اعضای جامعه را در مقا 

ریق طحاملگی، بیماری، نقص عضو، پیری، بازنشستگی، بازماندگی و مرگ از  بیکاری، از شغل،

 .های نقدی یا جنسی حمایت کندپرداخت

 (المللی کارسازمان بین782مقاله نامه شماره ) اجتماعی تأمینتعریف 

 یا واسطه قطعاقتصادی پدیدآمده ب های اجتماعی وقبال پریشانی دربه منزله حمایتی است که جامعه 

همچنین  وت وف سالمندی و ازکارافتادگی؛ بارداری؛ بیماری؛ بیکاری؛ براثر درآمد افراد شدید کاهش

 .دهدمندی به اعضای خود ارائه مینگهداری خانواده /عائله های درمان وافزایش هزینه

 اجتماعی تأمینقلمرو 

 (نظام بیسمارکیsocial insurance / )بیمه اجتماعی  -الف

ماعی حقوق اجت افراد شاغل با پرداخت اجباری حق بیمه ماهانه توجیه برخورداری از :افراد تحت پوشش

 .رودتکفل وی به شمار می تحت فرد یا افراد

 گذاری آنهاها و سود حاصل از سرمایهحق بیمه :های اجتماعیمالی بیمه تأمین

 (نظام بوریجیsocial assistance / )مایت اجتماعی ح -ب

 .اجتماعی تأمینپوشش فراگیر کلیه اقشار جامعه با اجرای کامل نظام  :افراد تحت پوشش

 .شودتوجیه برخورداری از حقوق اجتماعی افراد محسوب می ؛نفس شهروندی

 ابارویی جهت رویرکت و مسئولیت کل جامعه ااین نظام براساس همبستگی عمومی مبتنی بر مش

 .منفی تحوالت اجتماعی و اقتصادی بنا شده است پیامدهای

 دمیشارکت مرمسایر درآمدها( و  درآمدنفتی و درآمدهای دولت )مالیات؛ :مالی حمایت اجتماعی تأمین

  اجتماعی تأمینخصوصیات نظام  

 معاش افراد جامعه مستمری( تضمین سطح استاندارد درآمد و)کفایت -1

المللی اتحادیه بین 782بینی شده در کنوانسیون خدمات( پوشش تمامی خدمات پیش)یت جامع -2

ری و مایام بی؛ مزایای نقدی؛ ااتی همچون سالمندی؛ ازکارافتادگی؛ فوت؛ بیکاریخدم اجتماعی تأمین

 .را شامل شود (مندیهای درمانی و هزینه عائلهمراقبت ؛بارداری؛ حوادث ناشی از کار

 .دهد پوشش( تا حد امکان اکثر جمعیت کشور را تحت پوشش قرار) فراگیری -3

خود را  تعادل رده وای طراحی شود که در بلند مدت دوام آومصارف( به گونه منابع و)پایداری مالی  -4

 .اقتصادی و اجتماعی حفظ کند مقابل شوهای در



 خروج از خدمت و بازنشستگی، المتنظام اداری در حوزه س                                                                      276

 

 رنظ اجتماعی از ینتأم برخورداری از جمهوری اسالمی ایرانقانون اساسی  21براساس اصل 

مات به خد نیاز ح؛سوان حوادث و راه ماندگی؛ در سرپرستی؛بی ادگی؛ازکارافت پیری؛ بیکاری؛ ستگی؛بازنش

موظف  دولت است همگانی و حقی ،غیره ه وصورت بیمههای پزشکی بمراقبت انی ودرم بهداشتی و

های تحمای و ت مردم خدماتاست طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارک

 .کند تأمین کشور برای یک یک افراد مالی فوق را

 اجتماعی در ایران تأمینحوزه فعالیت 

  ایحوزه بیمه  -الف

درمانی  هایبخش بیمه سوانح و حوادث و بیکاری؛ بازماندگان؛ ازکارافتادگی؛ شامل بازنشستگی؛

 .باشداجباری می آن مشارکت ذینفع در باشدکهمی )همگانی /تکمیلی(

 :توانبخشی حوزه حمایتی و -ب

که  ندهای نیازمخانواده و های مالی به افرادکمک اعطای یارانه و توانبخشی و ارائه خدمات حمایتی و

 ..(ی وزمان بهزیست)حوزه فعالیت سا نمایدنمی حداقل زندگی را آنان تکافوی به کارنبوده / درآمد قادر

 :حوزه امدادی -ج

  نجات درحوادث غیرمترقبه و دادشامل ام

  اجتماعی تأمینهای اجرایی نظام جامع سیاست

 :ـ سیاست جامعیتالف

 .جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است

 :ـ سیاست کفایتب

 حله دوممر در مرحله اول و آنگاه ارتقاء کمیت وکیفیت خدمات حداقل نیازهای اساسی جامعه در تأمین

 :ـ سیاست فراگیریج

 .دو تضمین شو تأمیناجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت  تأمینکه براساس آن خدمات نظام 

 :ـ سیاست پیشگیرید

ر ضرورت باشد و مطابق آن بای، حمایتی و امدادی میسه حوزه بیمه اعمال این سیاست شامل هر

هور یا ظبه نحوی که تالش برای پیشگیری از  شودکید میأثر تؤهای مدستگاه هماهنگی با سایر

رار عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل ق گسترش انحرافات و مشکالت اجتماعی به

 .گیرد

 

 :ـ سیاست توانمندسازیه

فزایش ا مستقیم نیاز و متقابالً  تأمینهای مبتنی بر ش روشسیاست توانمندسازی به معنای کاه

 .باشدنیازها توسط خود افراد وابسته می تأمینجمعی به منظور  های فردی وتوانائی
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 :ـ سیاست کارگستریو

نیاز  تأمین های اشتغال فرد، امکانغیرحمایتی است و با ایجاد زمینه سیاست کارگستری، سازوکاری

 .ن استشود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معیمی توسط خود او فراهم

 :ست نیازمندیابی فعالـ سیاز

فی انی و نت انسکید بر کرامأسیستم جامع آماری و اطالعاتی و ترسیدگی به حقوق افراد با استفاده از 

  .های تحقیرآمیزروش

 فکر ....واقتصادی  های صنعتی وپیدایش بحران های کارگری وجنبش رشد انقالب صنعتی و آغاز با

زنشستگی به با طرح بیمه و کرده و ازکارافتادگی رشد و کاریبی زمان پیری و در کارکنان حمایت از

 .عنوان یک حق اجتماعی تجلی کرد

ت نسب داشته ون تأمینآنان  نیروی کار بزرگ به این نتیجه رسیدندکه اگر مؤسسات و هاتدریج دولته ب

تحصیل  بت وارق بازار پیروزی در و امکان افزایش تولید نباشد مطمئن دلگرم و آینده خود به حال و

نان آخانواده  و دخو کارکنان حمایت از آتیه و تأمین به فکر شد لذا برای آنان ممکن نخواهد بیشتر سود

 .ردندو اجراء ک تهیه بازنشستگی را های بیمه وبیماری و.....، برنامه ؛ازکارافتادگی ؛ایام پیری در

 های بازنشستگیاهداف نظام

 زنشستگی باصندوق با طریق ایجاد حقوق بازنشستگی / وظیفه ازوجوه الزم برای پرداخت  تأمین -1

 دولت و مشارکت کارمند

-نوادهخا و آتیه خود نتأمی ظلحاهکارمندان ب افزایش کارائی در انگیزه و ؛تعلق تعهد؛ ؛دلگرمی ایجاد -2

 اش

ای بر ازکارافتادگی یا سن معین و شدن سابقه خدمتی و دارا پس از زندگی کارمند تأمین -3

 فوت وی پس از تحت تکفل کارمند افراد زندگی خانواده و تأمین ،العمرمادام

 .یدآ وجودهنتیجه عدم اطمینان به آینده ب مالی که ممکن است در مفاسد جلوگیری از -4

 های بازنشستگیعناصر مهم سیستم

   آیا جامع است؟: پوشش -1

   ؟یاجباری است یا اختیار :مشارکت -2

   طیف پرداخت مزایا تعیین شده است؟ :حق بیمه -3 

    گیرد؟پرداخت مستمری تا چه حدی امید به زندگی را در نظر می :مزایا -4

   دهند؟پوشش می های آینده راها تا چه حد بدهیدارائی: وجه تأمین -5

 آیا طرح دولتی است یا خصوصی و یا مختلط؟  :مدیریت / مالکیت / حاکمیت -6

 گذار در طراحی سیستم بازنشستگیثیرأهای تلفهؤم

 سطح توسعه یافتگی -1
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 روندهای جمعیتی  -2

 های اقتصاد کالن سیاست -3

 ها زیرساخت -4

 ظرفیت بازارهای مالی -5

 های بازنشستگی خاورمیانهمروری بر نظام
 گیری صحیح برای اصالح نظام بازنشستگی در کشورها به اطالعات علمی وگیری مؤثر و جهتتصمیم

 روشن نیازمند است. 
های امایسه نظهای فرهنگی و اقلیمی و اقتصادی کشورهای خاورمیانه مطالعه و مق با توجه به شباهت

حاظ لتواند به درك بهتر از راهکارهای اصالح نظام بازنشستگی کشور نیز کمک کند. از موجود می

ت کمترین بیشترین جمعیت و کویکشور نمونه خاورمیانه، ترکیه دارای  5وضعیت اقتصادی در میان 

 جمعیت را دارد.

بب سوضوع ماما ترکیه از سوی دیگر دارای بیشترین نسبت جمعیت در آستانه بازنشستگی است. همین 

ها را برای جمعیت در حال شده که ترکیه در میان کشورهای خاورمیانه بیشترین نسبت هزینه

داخلی  اخالصنل منابع نفتی بیشترین میزان تولید بازنشستگی انجام دهد. از سوی دیگر کویت به دلی

تگی در ازنشسموجب شده به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی سن ب سرانه را دارد. همین موضع احتماالً

نفتی  مدهایکویت کمتر از همه کشورهای دیگر باشد. از سوی دیگر ترکیه به دلیل عدم اتکا به درآ

 میانه است.شستگی در خاورهای بازندارای یکی از باالترین سن

توسط  بع مالیمنا نتأمیثیر میزان اتکا به منابع نفتی یا میزان تولید ناخالص داخلی سرانه، در درصد أت

لت توان به وضوح دید. به طوری که هر چند دوفرمایان یا کارگران را میدولت یا کارفرمایان یا خویش

ها سبت به سایر کشورنرا برعهده دارد اما از سوی دیگر های مالی صندوق تأمیندرصد  25نیز در ترکیه 

این  فرمایان دارد. درشدگان، کارفرمایان و خویشبیشترین دریافتی را از سه گروه غیردولتی یعنی بیمه

 .داردر ه مذکومالی از سوی دولت و کمترین دریافتی را از سه گرو تأمینمیان باز هم کویت بیشترین 

ن سندگی و به ز ترین میانگین امید به زندگی را دارد اما بیشترین اختالف امیداگرچه کشور عمان بیش

از  است. بازنشستگی در اختیار کویت است یعنی نسبت به عمر فرد به سن بازنشستگی درکویت کمتر

یه کار ر ترکدر اینجا نیز وضعیتی برعکس کویت را داراست. به عبارت دیگ سوی دیگر ترکیه تقریباً

های کشد و کویت کمتر. به جز دو کشور عمان و ایران مابقی کشورشتری را از افراد میبسیار بی

 اند.خاورمیانه موضوع بازنشستگی زودهنگام را در دستور کار نداشته

در خصوص مزایای بازماندگان نیز کویت بهترین وضعیت را دارد به طوری که هیچ محدودیتی برای 

 ندگان مرد ناتوان وجود ندارد. هرچند همه مقررات بازماندگی کویت صرفاًبازماندگان زن مجرد و یا بازما

در داخل مرزهای این کشور اعتبار دارد. از سوی دیگر نسبت به دیگر کشورها، بیشترین پوشش 
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برای افراد بازمانده کویت در اختیار دارد. در همین بخش نیز ترکیه شرایط سفت و  حمایتی را تقریباً 

  مندی از مستمری بازماندگان دارد.بهرهتری برای سخت

 نام کشور ردیف
 سن بازنشستگی امید به زندگی

 زن مرد زن مرد

 58 60 5/78 72 ترکیه ۱

 53 58 7/75 73 عربستان ۲

 58 60 1/78 1/76 امارات ۳

 51 51 8/75 5/73 کویت ۴

 55 60 2/79 15/75 عمان 5

 

سـت، اقرار داده  اجتماعی که کارگران را تحت پوشـش تأمینوه بـر صندوق الدر حـال حاضـر ع

وهـای بازنشسـتگی لشـکری بـرای نیر بازنشسـتگی کشوری برای مسـتخدمین دولت، صندوق صندوق

ـش ـت پوشو عشـایر نیـز جمعیـت روسـتایی کشـور را تح مسـلح، صنـدوق کشـاورزان، روسـتاییان

 صندوق 22ـب دهنـد و به ایـن ترتی دیگـر را پوشـش می هـای دیگـر نیـز حوزه صنـدوق 18دارنـد. 

 کنند.  بازنشسـتگی در کشـور فعالیـت می

ر دنـدوق. صشـود: جمعیـت، منابـع و مصـارف آن متأثـر می صنـدوق بازنشسـتگی از دو مؤلفه مهم

 عدادـت و تساپردازنـد زیاد صنـدوق، تعداد کسـانی که سـهم خـود را بـه آن می مرحلـه جوانی هر

ما بـه ااسـت  پایـدار کننـد، کـم اسـت. در این مرحلـه صندوقکسـانی کـه از آن سـهمی دریافـت می

ابع و دیگر من کند. از سـویتغییـر می شـود، منابـع و مصارفمرور که تعداد بازنشسـتگان زیاد می

 .ای اسـتیک صنـدوق بیمه مصارف نیز از عوامل مهـم و تأثیرگذار روی

 52کسـی که در  سـال بـود. در واقع 60تا  58امیـد بـه زندگـی در کشـور ایران بین  1357در سـال 

کرد. گرفـت و بعـد فـوت میمی شـد حداکثر هشت سـال حق بازنشستگیبازنشسـته می سـالگی

 52در رسـیده اسـت به این ترتیب کسـی که  سـال 72امـروز اما امید به زندگی در کشـور ما به 

های هم باید حقوق بازنشسـتگی بگیرد. بنابراین در صندوق سال 20شـود، سـالگی بازنشسته می

خورد. امـا در این هـم می پشـتیبانی درسـت نباشـد، تعادل منابع و مصارف به بازنشسـتگی اگر نسبت

صندوقی  اگرهای بازنشسـتگی وجود دارد این اسـت که واقعیـت تلخی کـه در مورد صندوق میان

خودشـان را بـه صندوق  ها بخشـی از حقوقورشکسـته شـود، ممکن اسـت حق کسـانی که سـال

های بازنشستگی دالیل متعددی در صندوق اند، پایمال شـود. البته ریشـه بحـران موجودپرداخت کرده

س تصویب شـده قوانیـن متعـددی برای بازنشسـتگی زودر های گذشتهکه در سالدارد از جمله این

آور نیز از دیگر بازنشسـتگی پیش از موعد صاحبان مشـاغل سـخت و زیان اسـت. از سـویی قانون
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-از سیاسـت ت ناشـیالها شـده اسـت. مشـکاسـت کـه موجب ایجـاد بحـران در این صندوق مواردی

  .اندنوبـه خـود در ایجاد ایـن معضل دخیـل بوده های غلـط نیـز بهگذاری

را در  آنها است که صندوق فکوچک بودن جامعه هد ها،های اختصاصی دستگاهالش اساسی صندوقچ

 .سازدیر میذپآسیب شدت ت اقتصادی و یا تغییرات جمعیتی بهالبرابر تحو

فکیک سهم بیمه مربوط به ت بازنشستگی حق ها با ذکر نـرخ حـق کسـوراین صندوقبرخی از فهرست 

 .باشدفرمـا و سـهم دولـت به شرح جدول زیر میشـده، سـهم کار بیمـه

 های بازنشستگی کشورپردازی در صندوق مقایسه وضعیت حقوقی و بیمه

مع
ج

 

 مسه
ت

دول
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 صندوق مدیریت

 بانک مرکزی بانک مرکزی ۱۳۴۱ 5/۸ ۱۷ - 5/۲5

 ایران بیمه ایران بیمه شرکت سهامی ۱۳۱۴ 9 ۲۱ - ۳۰

 اجتماعی تأمین رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و ۱۳۲۸ ۷ ۲۰ ۳ ۳۰

 جهاد کشاورزی کشاورزی وزارت جهاد ۱۳69 9 5/۱۳ - 5/۲۲

 شهرداری تهران سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ۱۳5۴ ۷ ۱۴ - ۲۱

5/۲۲ - 5/۱۳ 9 ۱۳۰۰ 
 نیروهای اجتماعی تأمینسازمان 

 مسلح
 نیروهای مسلح سازمان بازنشستگی

۱/۲5 - ۱/۱6 9 ۱۳5۳ 
 سازمان بنادر و شورای عالی

 کشتیرانی

بنادر و  بازنشستگی سازمان صندوق

 دریانوردی

 سیما سازمان صدا و ۱۳6۳ ۸ ۱6 - ۲۴
 آتیه، رفاه و تأمین صندوق بازنشستگی

 سازمان صدا و سیما آسایش کارکنان

 ایران مس شرکت ملی صنایع ۱۳6۱ ۱۰ ۲۰ - ۳۰
کت ملی شر صندوق بازنشستگی

 مس ایران صنایع

 د ایرانالفو صندوق بازنشستگی رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و ۱۳5۴ ۱۰ ۲۰ - ۳۰

 کارکنان بانکها صندوق بازنشستگی صندوق هیئت رئیسه ۱۳59 9 ۲۱ - ۳۰

5/۲۲ 
 تأمین

 کسری
 کشوری صندوق بازنشستگی اجتماعی تعاون،کارورفاه وزارت ۱۳5۴ 9 5/۱۳

۲9 - ۲۲ ۷ ۱۳55 
 نوسازی صنایع سازمان گستر و

 ایران

 آینده بازنشستگی صندوق حمایت و

 ساز

 ایران شرکت ملی نفت ۱۳۳۷ 6 ۱9 - ۲5
انداز و  پس بازنشستگی، صندوقهای

 کارکنان صنعت نفت رفاه

 هواپیمایی هما یرانا ملی شرکت هواپیمایی ۱۳۷۰ ۷ ۱۴ - ۲۱

 

 ند الیهاعی چجتما تأمین هایاجتماعی، اسـتقرار نظام مینتأرفته های پیشامروزه رویکرد غالب در نظام

 .دهدش میهای جمعیتی را پوشاست که همه گروه
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 تماعی درهای اجهبیم ه اول، اجرایهای اجتماعی در الیبندی نظام امکان ارائه حمایتا الیهواقع بدر 

 وح حمایتیهر کدام با سطفردی در الیه سوم  اندازهایر پسهای خصوصی مبتنی به دوم و بیمهالی

 .ودشراد جامعه فراهم میتوانایی و جایگاه اف طحمشـخص و منطبق با س

-این ردد، زنتعویق اندا ود که افراد بازنشسـتگی خـود را بهاگـر افزایش در سن بازنشستگی موجب ش

-یماغلین تعریف ت مستمری بگیران به شبنس ه به صورتصورت نسبت وابستگی نظام مستمری )ک

 یابد.ود( کاهش میش

ـه بد، دارن تمایل مرای ادامه کار هـتند و بادر به کارکردن هسشدگانی که ق ه بیمهاز کشورها ب در برخی

 ین حالتباشـند. در امجـاز می تعویق انداختن بازنشسـتگی باالتر از سـن معمول بازنشسـتگی

 . بهشـودمی ـرای افراد درنظر گرفتهپذیـری بتعلق های تشـویقی بـه صـورت افزایش نرخمکانیسـم

ت در صور تشـویق افراد برای مشـارکت بیشتر در سیستم مسـتمری منظور طور مثـال، در اتریش به

 یشـتر درب ارکتافـراد در سیسـتم پـس از سـن بازنشسـتگی قانونی، به ازای هر سـال مشـ باقی ماندن

ن ه پس از سـخواهد شـد. البت سـتمری آنها افزودهپذیری مدرصد سـاالنه به نرخ تعلق 2/4سیسـتم 

تگی داشـت. محـدود کردن مزایای بازنشسـ سـالگی ایـن درصد اضافی دیگـر وجود نخواهد 68

زایـای ی از مدرآمد بازنشسـتگی، سـخت کردن شـرایط برخـوردار عمومـی از طریق افزایـش مالیات بر

ایـش افز و های مسـتمرید، کاهـش هزینه مدیریتـی طرحو بازنشسـتگی پیـش از موعـو ازکارافتادگی

بـا  هایسـتمبیمـه در سی حق هـا یـا افزایـشهـای مسـتمری از طریـق افزایـش مالیاتدرآمـد طرح

تواند می های مسـتمریافزایـش پایـداری صندوق از دیگر اقدامـات در خصوص(DB)  مزایـای معیـن

 .باشـد

 انجـام قدامـاتآنهـا ا اجتماعی کشـورها و البته نظام مسـتمری تأمینهـای اماز دیگـر موضوعـات نظ

 شـورهاکبازنشسـتگی اسـت. در بسیاری از  شـده در خصـوص کفایـت درآمد مسـتمری بـرای دوران

ه ـته شـدهایی برداشدر زمینه کفایت درآمد بازنشسـتگی قدم های فردیدر مورد افزایش مسئولیت

 در این "ههای مسـتمری خصوصی داوطلبانتشـویق افراد به مشـارکت در طرح" مثال، طور اسـت به

های مشـوق هـا،هبرنام منظور مشـارکت در این خصـوص، دولـت آلمان بـرای ایجاد انگیـزه در افـراد به

 .نظر گرفته اسـت مالیاتی در

ای یل مزایتعد د اسـتفاده برایهای مـورتـوان بـه تغییر در شـاخصاز جملـه ایـن اقدامـات می

 ـتمزدهایها و دسبـا سـطح قیمت سـازی مزایای مستمریمنظور متناسب مسـتمری اشـاره نمود. به

 هایتـی در مسـتمریالدر اکثـر کشـورها تعدی بگیران جاری و حفـظ قدرت خرید مسـتمری

ها و دسـتمزد تا تغییرات سـطح گیردمـاه یا سـاالنه صـورت می طـور ماهانه، هر سـه پرداختـی به

 .رعایت شـود هـا در آنقیمت
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یـات بـر میـزان مال کاهش (،DB) بیمه معیـن های مسـتمری بـا حقافزایـش نرخ مشـارکت در طرح

 ز دیگـراها گذاری مسـتمریسـرمایه درآمـد بازنشسـتگان و انجـام اقداماتـی در خصـوص امنیت

ای عضـو بـرای دوران بازنشسـتگی در بعضـی کشـوره درآمـد کافـی تأمینراهکارهـا در زمینـه 

 باشـد. می

ای هـه نظاممؤلفـ ترینعنـوان مهم های بازنشسـتگی بهح سیسـتمالهای اخیـر تغییر و اصدر سـال

-لی میکبـوده اسـت. در یـک مـرور  موضوعی مورد بحـث برای کشـورهای جهان ،اجتماعـی تأمین

 :نمود گروه تقسـیم 4حـات را به الصتـوان ایـن ا

توسـعه  سـتگی،بازنش هایح سیسـتمالاولیـن گروه، کشـورهایی هسـتند که انگیزه اصلـی آنها برای اص

مزایا )به  کشـور از طریق کاهش 8. اسـت های بازنشسـتگی بودهپایـداری مالـی درازمـدت سیسـتم

 این کشـورها اند.پاییـن( بـه ایـن هدف دسـت یافتهمتوسـط و  نسـبت مسـاوی برای درآمدهای باال،

 اخالصـتمری نند. مسباشـنـد، آلمـان، ایتالیـا، ژاپن، کـره، پرتغال و ترکیه میالفن شـامل اسـترالیا،

نی که ه کسـانسـبت ب اندحـات قـرار گرفتهالبازنشسـتگی افـرادی کـه تحـت قانون جدید پـس از اص

 بـود.  درصد کمتـر خواهد 22ر داشـتند، تحـت قانون قبلی قـرا

در سـایر  خواهـد بود و درصد( در کشـورهای کـره و پرتغال 40بیشـترین کاهش مزایـا )در حدود 

 .خواهـد بود درصد 25 تـا 10کشـورهای ایـن گروه کاهـش مزایا بین 

-هیـا کردش مزااهـک م بهباشـند که آنها نیـز اقداورهای فرانسـه، مکزیک و سـوئد میگـروه دوم کشـ

نوان ع ـد. بهانکاهـش محافظـت کرده درآمـد در مقابل این حـات از جمعیت کمالانـد اما در این اص

رآمد متوسـط درصـد برای افراد با د 50ها را تـا مسـتمری حـات خودالمثال، کشـور مکزیـک در اص

 در کشـورهای درصد بوده اسـت. 25تر از درآمد کم ایـن کاهـش برای افـراد کم کاهش داده اسـت اما

بـا درآمد کم  افـراد درصـد و برای 20فرانسـه و سـوئد ایـن کاهـش برای افـراد بـا درآمد متوسـط 

 .درصد بوده اسـت 5حـدود 

ی قـراراسـاس بر حات خـود را برالف گروه دوم، کشـورهایی هسـتند کـه اصالگـروه سـوم بر خـ

 .اندشـکل داده های بازنشسـتگی با حقوق دوران اشـتغالمسـتمری ارتباط بین

یـد سیسـتم جد در کشـورهای مجارسـتان، لهسـتان و جمهـوری اسـلواکی، خصیصـه بازتوزیعـی

ـکل مـد به شدرآبـرای افـراد کم هاباشـد. مسـتمریبازنشسـتگی بسـیار کمتـر از گـروه قبلی می

ز اکمتـر  ك یعنیافـراد بـا درآمـد متوسـط، بسـیار انـد هـش برایخودکار تعدیـل خواهد شـد. این کا

االتـری را درصدی( مسـتمری ب 150افـراد بـا درآمد باال )متوسـط درآمد  درصـد خواهـد بود و 5

ر زیـن دجایگ حات، نرخالقوانین جدید دریافت خواهند کرد. در کشـور مجارسـتان پـس از اص تحت

 .داهـد بوشـتر خوافـراد پردرآمد بی ها برایالتر اما ایـن افزایش در مسـتمریهمه سـطوح درآمـدی با
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. در هسـتند حاتالو در نهایـت گروه چهارم کشـورهایی با مسـتمری باال در زمـان پس از اص

. ـی اسـتبازنشسـتگی خصوص هایکشـورهای اسـترالیا و نروژ این امر به دلیل اجباری شـدن طرح

ین ن به اکشـورها وجود داشـت اما اجباری شـدن آ ـز بازنشسـتگی خصوصـی در اینپیـش از آن نی

صوصی های خدرآمـد و افـراد با درآمد متوسـط در مسـتمری کم دلیل بود که از پوشـش افراد

کرد. ن غییریتشـود. در کشـور نیوزلند، سن بازنشسـتگی افزایش یافت ولی سطح مزایا  اطمینان حاصل

ا د شـد تموضوع باعث خواه چک و انگلیس، سـن بازنشسـتگی افزایش خواهد یافت و ایندر جمهوری 

سـتگی بازنش هایوه بـر آن طرحالدریافـت کنند. عـ افراد پس از بازنشسـتگی خود مسـتمری بیشـتری

ش فزایردنـد. اکای با نرخ یکسـان حرکت تدریـج به سـمت مزایای بیمـه به تابع درآمـد دولت انگلیس

یـزان بـرای م که اینحالی درصـد خواهـد بـود در 25درآمـد در حـدود  مزایـا بـرای قشـر کم زیاد

 .درصد اسـت 4درآمد و با درآمد متوسـط فقـط در حدود  قشـر پر

ل( اسـت و به سـا 65) نرخ جایگزین باالتر در کشـور بلژیک ناشـی از فرض سـن بازنشستگی استاندارد

رداخت اضافی پای اشـتغال دارنـد، حرفـه سـالگی خود به فعالیت 65و  62های سـالافرادی که بین 

 .دگیرهم صـورت می

ر هسیستم بازنشستگی در کشورهای مختلف متفاوت است و به همین دلیل زندگی سالمندان در 

های مای در مورد برترین سیستکشوری تفاوت زیادی با دیگر کشورها دارد. روزنامه گاردین مقاله

 است. کرده بازنشستگی در دنیا تهیه و در آن برترین کشورهای دنیا را برای بازنشسته شدن معرفی

 50ش از اد بیسه فاکتور مدنظر: اولین مسئله، وضعیت سالمت روانی سالمندان است بر مبنای سهم افر

تفاوت و بهتری سالگی معنای م49تا  35های کنند زندگی آنها در مقایسه با سالسالی که حس می

 .پیدا کرده است

ت که درآمدی سال اس 60دومین مسئله مدنظر نرخ فقر در دوره سالمندی بر مبنای سهم افراد باالی  

 کنند. کمتر از نصف متوسط دستمزد شاغالن دریافت می

ه اعالم سالی ک 50سومین فاکتور هم روابط اجتماعی سالمندان است بر مبنای سهم افراد باالی 

. این های آنها برخوردار شوندتوانند از حمایتنند خانواده یا دوستانی دارند که در مواقع سختی میکمی

قشر  رای اینی را بامنیت روانی در سالمندان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا زندگ تأمینفاکتور در 

شود و برآیند حاسبه میالعه هر سه شاخص برای کشورهای مختلف مکند. در این مطتر میبهتر و آسان

دهد. این کند که وضعیت کشورها را برای زندگی سالمندان نشان میاین سه، معیاری را ایجاد می

ن خدمات را میالدی تهیه شد و نشان داد کدام کشورها بهتری 2015مبنای اطالعات سال  ندی بربرده

  دهند.به سالمندان ارائه می
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 استرالیا

ترالیا شده توسط این روزنامه کشور اس، طبق مطالعه انجامین به نقل از شرقآنال به گزارش اقتصاد

شور تی در کهای اصالحابهترین سیستم بازنشستگی دنیا را دارد. البته این جایگاه بعد از اجرای سیاست

 ین کشور،اهای اخیر ایجاد شد. استرالیا با هدف جذب حداکثر افراد برای زندگی در استرالیا در سال

 2015های حمایتی زیادی ایجاد کرد که حمایت از سالمندان هم بخشی از آن است. در سال سیستم

زیادی در  میلیارد دالر بود ولی ضعف150میالدی ارزش سیستم رفاهی در کشور استرالیا برابر با 

 تأمینرسانی در این سیستم وجود داشت که سبب شد تا دولت طرح اصالحات سیستم خدمات

 های زیاد دولت در قالب نظامدهد حمایتی را در دستور کار خود قرار دهد. مطالعات نشان میاجتماع

تر و تا یبازنشستگی از سالمندان در این کشور سبب شده است تا افراد در این کشور عمری طوالن

ن تواند بهتر بودهای پایانی عمر خود سطح سالمت باالتری داشته باشند. این سالمت هم میسال

ی ضرور وضعیت جسمی و هم بهتر بودن شرایط روانی را شامل شود که برای داشتن یک زندگی سالم

یشتر از سال بهزار نفر  533سال در استرالیا  65میالدی شمار افراد باالتر از  2013است. در سال 

سالگی 70عد از ا بسال در این کشور اعالم کردند ت 45درصد از افراد باالتر از  17میالدی بود و  2008

-2012در سال  کار خواهند کرد، زیرا از نظر جسمی و روانی توانایی الزم برای کار کردن را دارند.

لتی های بازنشستگی دوچهارم زنان بازنشسته مستمری میالدی نیمی از مردان بازنشسته و یک 2013

  ترین منبع درآمد خود ذکر کردند.را به عنوان اصلی

معاش تکیه داشتند، در  تأمینت که شمار افرادی که تنها به درآمد بازنشستگی برای این در حالی اس

سال که حداقل  65درصد کمتر بود. نکته جالب این است که افراد باالتر از  45میالدی از  2000سال 

کنند و قرار است این سال در این کشور زندگی کرده باشند حقوق بازنشستگی دولتی را دریافت می 10

سالگی وارد استرالیا  55سال برسد. این برای افرادی که حتی در  67میالدی به  2023سن تا سال 

درصد از ساکنان این  60میالدی بالغ بر  2011شوند مزیتی مهم و برای جذب مهاجر است. در سال می

 392لیا )یعنیدالر استرا 776.70شدند و حداقل دریافتی ماهانه آنها برابر با کشور شامل این طرح می

 برای( پوند 32.13 با برابر) استرالیا دالر 63.5 و شدن مبلغ به سالمندان مجرد داده میپوند( بود. ای

های دارویی و درمانی برای سالمندان شد. البته بخشی از افراد، معافیتید دارو به آنها پرداخت میخر

 296دالر استرالیا در ماه )معادل  585.5 هم در این کشور لحاظ شده بود. اما سالمندان متأهل هر یک

رسد. از طرف دالر استرالیا می 1171کنند که مجموع دریافتی هر دو فرد خانواده به پوند( دریافت می

شهری و  های درونای برای مسافرتتوانند از تخفیفات ویژهسال در استرالیا می 60دیگر افراد باالی 

فروشی هم امتیازهایی دریافت خواهند کرد. از طرف  های خردهر خریدشهری برخوردار باشند و د برون

توانند از های بازنشستگی میکنند، بر طبق نظر سازماندیگر سالمندانی که در این کشور زندگی می

های خانگی یا مراقبت در مراکز نگهداری سالمندان هم برخوردار شوند. افراد باالتر از خدمات مراقبت
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های خانگی یا اسکان در مراکز نگهداری از توانند درخواست استفاده از مراقبتاسترالیا میسال در  65

ربط این شود و در صورت تأیید توسط مقامات ذیسالمندان را بدهند. درخواست آنها بررسی می

  گیرد.خدمات به رایگان در اختیارشان قرار می

  آلمان

 خود حق های کاریتگی را در دنیا دارد و افراد در تمام سالهای بازنشسآلمان یکی از برترین سیستم

م های بیکاری هکنند و حتی مبلغی از دستمزد آنها بابت بیمههای درمانی را پرداخت میبیمه و هزینه

های درصد از درآمد ماهانه افراد در کشور آلمان برای هزینه 15.5شود. در سال گذشته کسر می

 1.95 های اشتغال و پرستاری که برای افراد بدون فرزند این سهم بهرای بیمهدرصد ب بهداشتی، سه

ها بین کارمند های بازنشستگی پرداخت و این سهمدرصد برای بیمه 18.9کند و درصد تقلیل پیدا می

نتیجه افراد  کردند. درشد و سهمی را کارفرما و بخشی را کارمند پرداخت میو کارفرما تقسیم می

 مینتأری و های اولیه کاری خود برای پیاند از سالی که در این کشور زندگی و کار کردهسالمند

، در های درمانیهای ماهانه و بیمهتوانند عالوه بر مستمریاند و میریزی کردهنیازهای این دوره برنامه

 شور قراراین ک های بازنشستگی درپوشش بیمه های پزشکی و دارو و حتی عینک هم تحتمورد نسخه

 بگیرند.

کنند و اند، پرداخت حق بیمه را آغاز میهای بازنشستگی قرار گرفتهاز زمانی که افراد تحت پوشش بیمه

ظر گرفته ندرصد از مبلغی را که دولت برای بازنشستگی آنها در  75تا  50پس از بازنشستگی بین 

های ینههای دیگر، ازجمله هزر قالب هزینهکنند و مابقی داست، به صورت دستمزد ماهانه دریافت می

ر درصد از افراد شاغل د 85دهد شود. آمار نشان میبهداشتی و درمانی و دارویی، به آنها پرداخت می

های بازنشستگی دولتی هستند ولی مبلغ حداقل و حداکثری برای این کشور تحت پوشش بیمه

 های کاری و موقعیت درآمدیای دریافتی خود در سالمبن های ماهانه وجود ندارد و هر فرد برپرداخت

ال سد از و شغلی خود، دریافتی مشخصی دارد. سن نرمال بازنشستگی در آلمان برای افرادی که بع

برای زایمان و  هایی از سال راسال است ولی برای زنانی که ماه 67اند برابر با میالدی متولد شده 1964

شده  های تهیهشود. گزارشهستند، شرایط خاصی در نظر گرفته مینگهداری از فرزند در مرخصی 

دهد بیشترین شکاف پرداختی دستمزدهای توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می

ی شود. متوسط دریافتبازنشستگی بین زنان و مردان تمامی کشورهای صنعتی، در آلمان دیده می

های ( است و مردانی که در ایالتپوند 767.46یورو )معادل  1052 لمان برابر باماهانه مردان در غرب آ

ه ( پوند دریافتی در هر ما733.9یورو )معادل  1006کنند به طور متوسط آلمان زندگی میشرقی 

( و در پوند 514یورو )معادل  705آلمان غربی به طور متوسط دارند. این در حالی است که زنان در 

 کنند.پوند( ماهانه دریافت می 380)معادل دالر  521آلمان شرقی 
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 گردد.پرداخت می بیمه حق پرداخت سابقه سال 5 حداقل با سالگی 65 سن دربازنشستگی  مستمری

 گرفته رنظ سالگی در 67 در مستمری دریافت و 1964 سال از بعد متولدین کلیه جهت مستمری این

 سالگی 65 از سنین تدریج به بازنشستگی لمعمو سن ،1965 سال از قبل متولدین برایاست. ) شده

 خواهد یشافزا 2029سال  تا 2012 سال از بیمه حق پرداخت سابقه سال 5 حداقل با سالگی 67 تا

 قهساب سال 45 شرط به سالگی 65 سن در نیز خدمت سنوات ویژه مستمری 2012 سال از .یافت

 50 داقلح ازکارافتادگی درجه یابیارز با سالگی 63 سن . درگردد(می پرداخت بیمه حق پرداخت

 از الگیس  65 سن تا تدریج به مستمری این) گرددمی بیمه پرداخت پوشش سال 35 حداقل و درصد

 و سن سال 65 با که 1952 سال از قبل متولد شده بیمه یابد.( برایمی افزایش 2029 تا 2012 سال

 ماه 6 و سالگی 58 سن از بعد هفته 52 حداقل مدت به بیمه که حق پرداخت سابقه سال 15 حداقل

 وقت هپار شاغل کارکنان جهت بیمه حق پرداخت سال سابقه 15 حداقل با یا باشند، شده بیکار

 حق اختپرد سابقه سال 10 حداقل با زنان برای بازنشستگی یا معمول سن از قبل ماه 24 حداقل

 .گیردمی تعلق سالگی 40 از بعد بیمه

 دائم لمشاغ در اشتغال از بیمه حق پرداخت سابقه سال 25 حداقل با انمعدنچی جهت سال 60 سن

 یابد.(یش میافزا 2029 تا 2012 سال از سالگی 62 سن تا تدریج به مستمری این) باشدزیرزمینی می

 ژاپن

ل سا 65ی باال ژاپن یکی از پیرترین کشورهای آسیایی است و از هر چهار نفر ساکن این کشور، یک نفر

ال داشته س 65میالدی از هر سه نفر ساکن ژاپن یک نفر باالی  2025رود تا سال د. انتظار میرا دار

ا کمک که ب باشند. ژاپن رکورد باالترین سن مرگ را دارد و این یکی از افتخارات دولت ژاپن است

عمر  لهای مالی و بهداشتی توانسته است طول عمر مردم را افزایش دهد. ولی این افزایش طوحمایت

تری باید دستمزدهای هایی را هم برای دولت به همراه داشته است زیرا برای دوره طوالنیهزینه

شور تا کاین  بازنشستگی پرداخت شود. از طرف دیگر با افزایش طول عمر مردم و کاهش نرخ موالید در

 کاسته و بر شمار پردازند،کنند و حق بیمه بازنشستگی مییک دهه آینده از شمار افرادی که کار می

برابر  میالدی حداقل دستمزدهای بازنشستگی در این کشور 2012شود. در سال بازنشستگان افزوده می

  ( بود.پوند در ماه 361.8پوند در سال )یعنی  342ین، معادل چهارهزارو  500و  هزار 786با 

سن دارند باید تحت  سال 59تا  20طبق قانون بازنشستگی در کشور ژاپن تمامی افرادی که بین 

 25سالی که حداقل  65های بازنشستگی باشند و حق بیمه بپردازند ولی تنها افراد باالی پوشش بیمه

وقت  توانند از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند. کارمندان تمامسال در ژاپن کار کرده باشند می

گیرند زنشستگی دولتی ژاپن قرار میهای ژاپنی و همسران آنها به طور اتوماتیک مشمول طرح با شرکت

 85دهد شود. آمار نشان میکنند، اضافه میو این مبلغ به حداقل مبلغ بیمه بازنشستگی که دریافت می

درصد از کل نیروی کاری فعال در کشور ژاپن تحت پوشش بازنشستگی کاری قرار دارند. از طرف دیگر، 
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که پردازند، مگر اینهای درمانی و پزشکی خود را میینهدرصد از هز 10سال تنها  75افراد باالتر از 

توانند های درمانی را میاعالم کنند از نظر درآمد و منابع مالی در سطح باالیی قرار دارند و هزینه

های درصد از هزینه 30بپردازند. در حالت عادی تمامی افرادی که تحت پوشش بیمه هستند باید 

شهری  شهری و برون های سفرهای درونرخی از شهرهای ژاپن تمامی هزینهدرمانی را بپردازند. در ب

جایی  سالمندان هم برعهده دولت است و این به افزایش سطح رفاه سالمندان و بیشتر شدن قدرت جابه

 شان منجر شده است.آنها در سطح شهر و ارتقای سطح روانی

 نروژ

های لتری دارد و در سایافته تم بازنشستگی توسعهنروژ یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که سیس

ته بگیران کاهش یاف افزایش متوسط دستمزد بازنشستگان، سطح فقر در میان مستمری اخیر به دلیل

 1970ز سال سال است و این قانون ا 67است. در این کشور سن بازنشستگی رسمی برای زنان و مردان 

رد خود را فسالگی  62. البته این امکان وجود دارد که از تاس میالدی تاکنون در کشور اجرا شده

م غلب مردادهد.  وقت هم ادامه بازنشسته اعالم و از مزایای بازنشستگی استفاده کند ولی به کار تمام

 م بازنشستگی در نروژهای اخیر سیست کنند. در سالسالگی را سن بازنشستگی خود انتخاب می 67

 شور فعالج شود، هر دو سیستم در کاز دور خار که سیستم قبلی کامالًزمانی تغییر کرده است ولی تا

ر افراد د شود. باید در نظر داشت مبلغی کههستند و مزایای هر دو سیستم در اقتصاد کشور مشاهده می

 طور افزایشی با پردازند بسیار زیاد است و حق بیمه هم بهعنوان حق بیمه می طول دوره کاری خود به

 برای الزم مالی توانایی بازنشستگی هایصندوق کند؛ به همین دلیل ارتقای دستمزد افزایش پیدا می

. است پایین بسیار کشور این در فقر نرخ و دارد را کشور این بازنشستگان به مناسب دستمزد پرداخت

پرداخت  تگینوان بیمه بازنشسع به را درآمدشان از درصد 50بر بالغ کارمندان حالت بیشترین در

رآمدشان ددرصد از  67توانند های کاری آنها سپری شد، میسال از سال 40که کنند ولی بعد از اینمی

های یگر کشورنروژ هم مانند د عنوان مستمری بازنشستگی دریافت کنند. را بعد از کسر مالیات، به

 زار کاروارد با شمار افرادی کهروست. از آنجا که  صنعتی با مشکل افزایش سن و نرخ بازنشستگی روبه

شی دارد، هرساله متوسط پرداختی به بگیران روند افزایشوند کاهشی است و شمار مستمریمی

سال نروژ  64تا  55ین درصد از جمعیت ب 70اکنون  کند. همبازنشستگان در این کشور کاهش پیدا می

درصد افرادی  50که به طور متوسط در اروپا حالی اند و مشغول به کار هستند، درهنوز بازنشسته نشده

 کنند.که در این رده سنی قرار دارند کار می

اکنون  یکم میالدی نروژ سیستم بازنشستگی سخاوتمندتری داشت ولی هم و در ابتدای قرن بیست

کنند و درصد دستمزد دوره کاری خود، حقوق بازنشستگی دریافت می 50بازنشستگان نروژ تنها معادل 

رود دستمزدهای اگر امید به زندگی افزایش یابد و سن بازنشستگی در این کشور رشد نکند، انتظار می

کاهشی داشته باشد. طبق قوانین نروژ حداقل پرداختی به  های آتی روندبازنشستگی در سال
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-خفیفشان است ولی از خدماتی مانند تهای کاریسوم دستمزد آنها در سالبازنشستگان برابر با یک

ها برخوردار خواهند شد. بازنشستگان مانند نقل عمومی و ورود به موزه وهای ویژه برای استفاده از حمل

های مالی از طرف دولت توانند برای دریافت حمایتدیگر افراد نیازمند در کشورهای سوئد و نروژ می

یط خاص ذهنی و جسمی خود را های ناشی از شراهای درمانی یا هزینهاقدام کنند و بخشی از هزینه

 پوشش دهند.

 روسیه

سن  سن بازنشستگی در روسیه مطابق استانداردهای اولیه اروپایی است. در این کشور متوسط

های اخیر در مورد سال است. در سال 55و متوسط سن بازنشستگی زنان  60بازنشستگی مردان 

این  ان درآنجا که امید به زندگی مرد افزایش سن بازنشستگی در این کشور صحبت شده است ولی از

ارایی پذیر نیست. وزیر اقتصاد و دسال است، این تغییر در آینده نزدیک امکان 60کشور اندکی بیش از 

سال  63به  وتدریج افزایش یابد  این کشور در مصاحبه اخیر خود اعالم کرد سن بازنشستگی باید به

ن هم شستگاورت مطالعه بیشتر در مورد وضعیت مالی بازنبرای زن و مرد برسد. همچنین در مورد ضر

گذاران این کشور در حال بررسی است. از طرف دیگر ای مطرح شد که هنوز در میان قانونمسائل تازه

ار سرد کنند، از قبیل افرادی که در شمال روسیه و در مناطق بسیافرادی که در شرایط سخت کار می

است قرر درخومتوانند زودتر از موعد انی که بیش از پنج فرزند دارند، میمشغول به کار هستند، یا مادر

  بازنشستگی کنند.

ماه است ولی  پوند در 40بگیران در این کشور برابر با طبق آمارهای اخیر، حداقل پرداختی مستمری

کند که یم پوند در ماه دستمزد دریافت 110شدن مزایای مختلف، هر بازنشسته روسی  بعد از اضافه

شور کها در این سوم متوسط دستمزد ماهانه افراد است. از طرف دیگر، بازنشسته اندکی کمتر از یک

توانند از آن برای خرید از کنند و میهای ویژه برای خرید دارو دریافت میهای سفر و تخفیفیارانه

. البته هم برخوردار شوندشود ای خاص که در روزهای خاص هفته اعالم میهای زنجیرهمارکت سوپر

ریم جه و این بحران بعد از تحهای زیادی مواهای اخیر با بحرانسال سیستم بازنشستگی روسیه در

  اقتصادی این کشور توسط کشورهای غربی بیشتر هم شده است.

 آمریکا

دان در این عیت سالمنها و نهادهایی که به وضبا افزایش سن جمعیت در آمریکا هر روز بر شمار سازمان

 میزان مورد در اما. شودمی افزوده کنند،می تالش آنها زندگی شرایط بهبود برای و کشور رسیدگی

 در سالمندان دریافتی میزان. کرد اعالم واحدی رقم تواننمی سال 65 سن از بعد سالمندان دریافتی

بعد از سن بازنشستگی به کار  کهاین و کنندمی زندگی ایالت کدام در که دارد بستگی این به دوره این

انداز و ، میزان پسهای کاریاند یا خیر. از طرف دیگر، موقعیت شغلی این افراد طی سالخود ادامه داده

سزایی در دریافتی آنها در دوره بازنشستگی دارد. به گزارش مرکز حقوق شان تأثیر بهگذاریسرمایه
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کنند نیمی ای که در آمریکا زندگی میون نفر بازنشستهمیلی 44.7بازنشستگان در واشنگتن، از میان 

 100پوند( در سال دارند که برابر با هزارو  271هزار و 13دالر )معادل  380هزار و 20درآمد کمتر از 

توانند از پوند در هر ماه است. اما این تنها منبع درآمد سالمندان نیست بلکه بازنشستگان این کشور می

 است، سال در( پوند  852و  هزار9دالر ) 132هزار و  15ماعی که رقمی بالغ بر اجت تأمینمزایای 

 به پرداختی حقوق متوسط که شودمی پرداخت بازنشستگان به شرایطی در مبلغ این. شوند برخوردار

 هر از نفر سه دهدمی نشان مطالعات. آمریکاست دالر 888 و هزار 44 با برابر کشور این در شاغل افراد

 درآمدهای از نیمی مبلغ این کنند اعالم کردند اجتماعی استفاده می تأمیننفری که از مزایای  پنج

 طبقه خانوارهای برای ولی دارد آنها معاش تأمین در بزرگی سهم و دهدمی تشکیل را آنها بازنشستگی

 تأمیند مزایای ازی اهمیت باورند این بر پژوهشگران. است بسیارمهم مالی هایکمک این اقتصادی پایین

معاش سالمندان آمریکایی نشان از دستمزد پایین این قشر و احتمال باالی  تأمیناجتماعی در 

کارآمدن از قرارگرفتن آنها در زیر خط فقر دارد و همین مسئله هم سبب شد تا اوباما بعد از روی

شت سال بسیاری از اهداف های بهداشتی و درآمدی از سالمندان سخن بگوید، اما هنوز بعد از هحمایت

 های او محقق نشده است.و برنامه

 آفریقای جنوبی

شود. اگر این افراد مجرد باشند سال داده می 60در این کشور دستمزدهای بازنشستگی به افراد باالی 

کنند. ریافت میپوند د 527و  هزار پوند دریافت و اگر متأهل باشند ساالنه پنج 763ساالنه دوهزارو 

شد و تحت هزار پوند کمتر با 46شود که دارایی سالمندان از ته این دستمزد در صورتی پرداخت میالب

پوند  75نه پوشش هیچ صندوق بازنشستگی دیگری قرار نداشته باشند. بازنشستگان در این کشور ماها

دی آنها به شود که نیازمنکنند و این مبلغ تنها در صورتی به آنها داده میهزینه دریافت می کمک

ها و مراکز نبودن خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستا اثبات رسیده باشد. اما نکته مهم رایگان

ن در های سالمندان دولتی، خدمات رایگادولتی این کشور است. از طرف دیگر، در بسیاری از خانه

 30که پیش از ان است. اما افرادین گروه از افراد رایگونقل هم برای ایگیرد و حملاختیار افراد قرار می

درصد در  3.6سالگی درخواست بازنشستگی داده باشند، به طور متوسط  60سال کارکردن یا قبل از 

 کنند.سال، دستمزد کمتری دریافت می

 ایتالیا

پوند انگلستان(  167تا  159یورو )معادل  230تا  219های ایتالیایی دستمزد دولتی برای بازنشسته

شود که رقمی سال داده می 80شود. این مبلغ به افراد کمتر از هر هفته به آنها پرداخت می است که

پوند دستمزد  175سال در ایتالیا هر هفته  80پوند در هر ماه است. افراد باالتر از  688تا  636معادل 

یگر اقشار جامعه پوند است. سالمندان این کشور مانند د 700کنند که برابر با بازنشستگی دریافت می

توانند از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در کشور برخوردار شوند. خدمات دیگری که به ایتالیا می
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سال در رم  70شود بستگی به منطقه محل سکونت آنها دارد؛ مثال افراد باالتر از سالمندان داده می

 توانند از اتوبوس و مترو رایگان استفاده کنند.می

  فرانسه

تا  1955های سال است و این سن برای افرادی که بین سال 62ن قانونی بازنشستگی در فرانسه س

شود که اند، اعالم شده است. دستمزد کامل بازنشستگی به افرادی داده میمیالدی متولد شده 1973

رزندشان ز فهایی را برای نگهداری اسال در فرانسه کار کرده باشند، اما افرادی که سال 43تا  40بین 

اند، یا خود با مشکل جسمی مواجه شده مرخصی گرفته یا مسئول نگهداری یک فرد ناتوان بوده

رسند درخواست بازنشستگی و دستمزد کامل دریافت سال می 67تا  65توانند زمانی که به سن می

ی کار های کاری آنها توجهی شود. افرادی که در بخش خصوصکه به تعداد سالکنند بدون این

درصد از درآمد خود را در شش ماه  75توانند بازنشسته شوند و معادل سال می 25کنند، بعد از می

رت تأهل ها در فرانسه در صوآخر کارشان، به عنوان مستمری بازنشستگی دریافت کنند. اما بازنشسته

پوند  988و  ارهزشش با برابر یورو  600و  هزار 9یورو در سال و در صورت تجرد  904هزار و  14

هزار یورو کنند. این درحالی است که خط فقر برای یک نفر در فرانسه معادل هفتدستمزد دریافت می

 هزار یورو در هر سال است. 13در سال و برای یک خانواده دونفری برابر با 

 ایرلند

 80ز ان کمتر شستگابیش شبیه انگلستان است. در این کشور هم بازن و نظام بازنشستگی در ایرلند کم

پوند  175سال  80که افراد باالتر از کنند، درحالیپوند در هفته دستمزد دریافت می 167تا  159سال 

های گرمایی در زمستان را هزینه تأمینم کنند توان گیرند. سالمندانی که اعالدر هفته مستمری می

توانند از برق و گاز سال می 70د باالتر از یشتر دریافت کنند. افراپوند ب20توانند ماهانه ندارند، می

مات تی خدحرایگان استفاده کنند ولی این در صورتی است که شرایط مالی نامساعدی داشته باشند؛ 

نند دوره گیرد تا بتواهای مختلف تلویزیونی به طور رایگان در اختیار این افراد قرار میاستفاده از شبکه

 بگذارند. سر  خوبی پشت سالمندی را به

 دانمارک

تری قرار با توجه به افزایش آگاهی عمومی در مورد آینده، نظام بازنشستگی تحت بررسی موشکافانه

به  هائی است کهملبورن استرالیا از جمله سازمان در "مرسر"گرفته است. سازمان بازنشستگی جهانی 

 پردازد. در آخرینندگی مردم میتگی و تأثیر آن بر زهای بازنشسآوری اطالعات در مورد نظامجمع

گزارش مرسر، از دانمارك به عنوان کشوری یاد شده که بهترین سیستم پرداخت مستمری بازنشستگی 

های پرداخت مستمری در های دوم و سوم بهترین نظامهای استرالیا و هلند نیز در مقامدارد. کشور را

های پرداخت مستمری، کننده، در ارزیابی نظامارزیابی مؤسسهاند. براساس اعالم قرار گرفته جهان

اند. از سوی دیگر کشورهای چین، اندونزی، هند رچگی آنها مورد بررسی قرار گرفتهیکپا کفایت، ثبات و
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رداخت حقوق بازنشستگی در های پجهان داشته و جزء بدترین نظام کمترین امتیاز را در و کره جنوبی

 .باشندجهان می

رده مایز کپرداخت حقوق بازنشستگی دانمارك چیست که آن را از دیگر کشورها متاما ویژگی سیستم 

 است؟

ند و کای به بازنشستگان ارائه میمارك خدمات گستردهسیستم پرداخت مستمری بازنشستگی دان

ظام ویند، نگکارشناسان مرسر می دقیقی بر اجرای قوانین مربوطه به این سیستم وجود دارد. نظارت

ز سوی ده و ادانمارك بهترین در جهان است زیرا بودجه مناسبی برای آن در نظر گرفته ش یبازنشستگ

یستم شود. در این سنظام بازنشستگی دانمارك احساس میواقعی مدیریت ریسک در  دیگر معنای

سر، سان مربازنشستگی بر مبنای حقوق دریافتی تضمین شده است. به اعتقاد کارشنا پرداخت مستمری

ظام بایست در ننشستگی مناسب است و این تعادل میهای یک سیستم بازاز جمله ویژگیتعادل 

باید نگی سالم گذاری برقرار شود. همچنین یک نظام بازنشستیهاجباری و سرما هایعمومی توزیع، طرح

ایت، در نه وبحران پیری جمعیت رو به زوال بگذارد و ثبات آن تهدید شود  به دلیل کسری بودجه یا

ك دانمار هایش تحت کنترل باشد که نظام بازنشستگی شفاف و هزینه مدیریت نظام بازنشستگی باید

  .ها را داردهمه این شاخص

 شمای کلی نظام مستمری دانمارک

ازدیاد  میلیون نفری است که با مشکل 5دانمارك کشوری مرفه در منطقه اسکاندیناوی با جمعیت 

ملکرد ثیرگذار بر عأتراکم جمعیت که از جمله عوامل ت عاملمواجه نیست و از همین رو  جمعیت

شود. سن ظام بازنشستگی این کشور مطرح نمیبازنشستگی است، در مورد ن نامطلوب سیستم

د. این در شوسال نیز پذیرفته می 65تا  60مواردی نیز  سال است و در 65بازنشستگی در دانمارك 

ر قرار است تا کنند. از سوی دیگسال در دانمارك کار می 65باالی  درصد افراد 9حالی است که تنها 

ی سال، یک سال به سن بازنشستگ 5هر  2030 و از سال سال 67سن بازنشستگی به  2022سال 

د گفت بای .دنمودار افزایش متوسط عمر بستگی دار افزوده شود. البته این روند به چگونگی پیشرفت

دریافت بیشترین حقوق نیست. سیستم  تگی به معنیبهترین سیستم پرداخت مستمری بازنشس

میلی اولیه، صندوق بازنشستگی تک دانمارك متشکل از یک صندوق بازنشستگی عمومی بازنشستگی

 خصوصی اجباری است. بازنشستگی عمومی و برنامه بازنشستگی وابسته به درآمد، برنامه

در مورد زندگی  است که تا حد امکانسیاست دولت دانمارك در مورد سالمندان و بازنشستگان این 

بیشترین زمان  تصمیم گیری داشته باشند. در جامعه دانمارك تالش بر این است که افراد تا خود حق

ود را خ ممکن در بازار کار حضور داشته باشند تا حس امید به زندگی در آنها تقویت شود. البته برخی

کلی  به طور  .شوندمند میبازنشستگی پیش از موعد بهره ایایکنند و از مززودتر از موعد بازنشسته می

 سال در دانمارك زندگی کرده باشند، حقوق 40سالگی، به مدت  15افراد در صورتی که پس از 
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 تر شدن این زمان، میزان حقوق دریافتی کاهشکنند و با کوتاهنشستگی را به طور کامل دریافت میباز

طور کلی  به .هاستبر عهده دفتر بازنشستگی شهرداری بازنشستگی یابد. محاسبه میزان دریافتیمی

بیمه  سیستم مستمری دانمارك به سمت افزایش پوشش مستمری مبتنی بر اشتغال و افزایش نرخ حق

در  ترشود و نرخ جایگزینی مناسبثر مانع از فقر در سالخورگی میؤسیستم به طور م درحال گذار است.

 کند. ین میزمان بازنشستگی را تضم

 ستمهای مختلفی دارد. یک جنبه مهم این است که سیتمندی سیستم مستمری دانمارك جنبهقدر

 ذیرپطافی ( انعی مالقابل اعتماد بوده و نسبت به تغییرات )مثالً تغییرات در بازارهای مالی و بحران ها

شوند می عمومی ایجاد هایشوند و اصالحات در مستمریگذاری میهای شغلی سرمایهاست. مستمری

مالی،  ری منابعکنند. این موضوع در پایداداده و و اهداف اصلی را تضمین میچالش پیری را نشان  تا

 .جایگزینی نسبتاً باال و اجتناب از فقر درمیان سالمندان منعکس شده است نرخ

رف و کردن مصبرآوردن اهداف باز توزیعی، هموار  سیستم مستمری خصوصی دانمارك نقش مهمی در

امل گرچه تع دهد کهمیهای عمومی دارند و همچنین تجربه دانمارك نشان بار مالی روی دارایی کاهش

ک دولتی و خصوصی مهم است اما برقراری این تعامل مشکل است. همچنین ی هایمستمری بین

 .ارددود بین توزیع و بیمه از یک سو و ساختار تشویقی از سوی دیگر همواره وج دوراهی ذاتی

بر اساس  اصالحات انجام شده در سن بازنشستگی بر حسب جنس در کشورهای مختلف

 (۱۳۸9اجتماعی )سال  تأمین

ف
دی

ر
ور 

ش
ک

 
 جدید قبل

ف
دی

ر
ور 

ش
ک

 

 جدید قبل

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 64 64 60 55 لبنان 11 66 66 65 65 ایرلند 1

06 55 استونی 12 65 65 62 62 گواتماال 2  58 63 

 62 62 61 57 لتونی 13 --- 65 --- 62 استرالیا 3

 62 60 61 59 کاستاریکا 14 65 65 62 60 آرژانتین 4

 62 57 61 55 چک 15 65 65 62 60 آلمان 5

جنوبی کره 6  62 57 60 55 پاناما 16 65 65 60 60 

 60 60 55 55 اتیوپی 17 65 65 60 60 نیوزلند 7

 60 60 55 55 نیجریه 18 65 65 60 55 پرو 8

 60 60 55 55 بروندی 19 65 60 62 57 کرواسی 9

 50 45 55 55 ایران 20 65 60 60 55 ایتالیا 10

های بازنشستگی در های مالی صندوقهای اخیر به دلیل افزایش امید به زندگی و کاهش بحراندر سال

اصالحات بازنشستگی تغییر یافته است  عنوان یکی از عوامل اصلی، دره سن بازنشستگی ب اکثر کشورها

 10و  5بجز کشور ما که سن بازنشستگی مردان و زنان به ترتیب  فوقکشور  20طور مثال در ه که ب



        293                                                                       خروج از خدمت و بازنشستگی، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

سال افزایش یافته است. قابل  10تا  1بازنشستگی حداقل بین  سال کاهش یافته در سایر کشورها سن

سن بازنشستگی برای  ترین در ایران با پایین بازنشستگی کشور مورد بررسی سن 20توجه است که در 

 مردان و زنان در رتبه بیستم قرار دارد.

قانون برنامه  ۲۷موضوع ماده  multi-pillar pension systemsهای بازنشستگی چندالیه سیستم

 توسعه کشور پنجمساله پنج

 دولت پشتیبان: -الیه اول

 فتاده؛ن ازکاراهای جسمی و ذهنی ؛سالمندااز ناتوانها با اجرای برنامه ضد فقر در این الیه دولت

مری اقل مستری حدافرادکم درآمد؛.. در مقابل نوسات اقتصادی حمایت و ثبات اجتماعی آنان را با برقرا

 نمایند. حل درآمدهای عمومی دولت تضمین میماهانه از م

ثیر  تأانیاً ث ید وا دائما تست نمااستطاعت و درآمد افراد ر که اوالً  این سیستم باید طوری طراحی شود

ر هدف ون اقشاهمچ امدادی توانبخشی و انگیزشی منفی بر افراد نداشته باشد. این الیه حوزه حمایتی؛

 یر پوششهانه زمستمری ما کمیته امداد؛ هالل احمر؛...... را با پرداخت حداقل های بهزیستی؛سازمان

 دهد.قرار می

 :کارفرماپشتیبان-دوم الیه

ران دو در نخدمات به آنا ارائه بهینه سایر کارمندان و ن الیه ضامن حفظ قدرت خرید کارگران وای

ایند رداخت نمبازنشستگی پ کسور برای کارمندانی که در دوره اشتغال حق بیمه / باشد.بازنشستگی می

 شود.حقوق بازنشستگی ماهانه فراهم می

 لشگری؛ های بازنشستگی کشوری؛هدف صندوق قشارای همچون اشکل ذیل حوزه بیمه 2این الیه به 

 .دهد پوشش می را نفت؛..  اجتماعی؛ تأمین

  :ایران ( نظام فعلی بازنشستگی درDefined benefits) DB  P.A.Y.Gسیستم    -الف

 شداساس ر میالدی( بوده که بر 1947)سال  جهان ترین نظام بازنشستگی دراین سیستم سنتی

  .گذاری شده استپایهپرداز جمعیت بیمه

سنوات ) اساس فرمولی را بر )جوان( بازنشستگی نسل حاضر دولت کسور ←حقوق بازنشستگی 

د( )سالمن صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل نهائی؛ نرخ ثابت( خدمت؛ میانگین دستمزد

 نماید. می

 رفرما برکا و م کارمندبازنشستگی/ حق بیمه سه محل کسور از ←این سیستم  منابع مالی در تأمین

 اجباری  )باال( و مبنای نرخ یکسان

 :DB  P.A.Y.Gهای سیستم مزیت

 أمینتانائی نابسامانی اقتصادی متوجه بیمه شدگان نبوده و تو گذاری وتأثیر ریسک سرمایه 

 .دارد منابع عمومی )دولت( را مالی از
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 ازماندگان است؛مستمری ب عادی؛ دارای پوشش سخاوتمندانه بازنشستگی زودرس؛ 

 شود.نظرگرفته می اقشارکم درآمد حداقل حقوق در برای حمایت از 

 ها:نارسائی

 وده و در کالن ب حد انباشت سرمایه در بازنشستگی فاقد علت عدم ذخیره حق بیمه /کسوره ب

 .ثیر استتأبی اقتصادی کشور  رشد

 جمعیتی  مقابل تغییرات به نسل حاضر بوده و در باال تعهدات بسیار دارای بدهی ضمنی و

 است. پذیرآسیب

 یستگبازنش ریذخا یمنها Implicit pension Debt یبازنشستگ تعهدات یفعل ارزش: یضمن یبده)

 ((باشد یم یداخل ناخالص دیتول %40 و %80 کره و نیپیلیف در)

 تمام اای زم برالانگیزه  فاقد آشکار و نسلی به نسل دیگر عدالتی ناشی از انتقال تعهدات ازبی

    .باشدهای دیگر میسیستم مقایسه با دوران خدمت در

  :های نوین بازنشستگینظام ( یکی ازDefined contribution) DCسیستم  -ب

 حاظ سود)به ل های اشتغالسال براساس میزان کسورات بازنشستگی دریافتی در ←حقوق بازنشستگی 

 شود.میمحاسبه  نرخ تورم( و هاگذاریناشی ازسرمایه

هایی سابح در کارفرما( و )سهم کارمند بازنشستگی افراد کسور←این سیستم  منابع مالی در تأمین

 شود.ص میمنابع مشخ از فرد بازنشستگی سهم هر آغاز در گذاری شده وسرمایه نام ذینفع ثبت؛هب

 :  DB-PAYGنسبت به سیستم  DC-FFسیستم  هایمزیت

 ق بیمه دریافتی ازکارمند با حقوق بازنشستگی او()بعلت تناسب ح است. عادالنه 

  حقوق بازنشستگی باالتر( برای برخورداری از )سنوات خدمت بیشتر است.انگیزشی ← 

 افزایش میانگین سن بازنشستگی

 سود  وبازده  ←اقتصادی کشور و رشد هاافزایش فعالیت ←ها( )حق بیمه انباشت سرمایه

 برای بیمه شدگان   باالتر

 هی ضمنیبد فاقد ←است.  ثیرتأاین نظام بی در ها(خروجی و هاات جمعیتی )ورودیتغییر 

 های عملیاتی کمتر ؛........هزینه تر؛زنشستگی پائیننرخ حق بیمه با 

 :  DC-FF سیستم نارسائی

 باشدمی شدگان بیمه متوجه گذاریسرمایه ریسک . 

 باالست درآمد اقشارکم پذیریآسیب. 

   :خصوصی -الیه سوم

 مورد تواندمی ودشهای بیمه عرضه میوسیله شرکتانفرادی که اغلب به اندازهای پساین الیه بیمه در

 گیرد. زمان اشتغال قرار استفاده کارمندان در
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نرخ بهره  ؛مبلغ قرارداد ؛عامل احتمال 3های گوناگون برای محاسبه نرخ حق بیمه ناشی از فرمول

 باشد.می

 هاحلراه بخش دولتی و ات بازنشستگی درضرورت انجام اصالح

های نهافزایش هزی و باعث کاهش درآمدها نبود استخدام دولتی؛.... ایران مسن شدن جمعیت؛ در

 قط ازف (PAYG) این وضعیت سیستم موجود شده است. در ویژه دولتی(ههای بازنشستگی )بصندوق

 بود. به ادامه حیات خواهد قادرکاهش مستمری بازنشستگی  و باال بسیار طریق نرخ کسور

 (:)انجام اصالحات پارامتریک راه حل کوتاه مدت -

  سال  60الی  55ای سن بازنشستگی به افزایش مرحله 

  های زودرس؛......برای بازنشستگی محدودیت شدید ایجاد 

 علمی ئتهی ؛قضات شدگان )اعم ازبرای تعیین حقوق بازنشستگی بیمه اعمال فرمولی یکسان 

 ( مشترکان صندوق بازنشستگی سایر و

 ًشخص برابر تعهدات صندوق بازنشستگی در اصالح فرمول تعیین حقوق وراث )طبیعتا 

 (وراث وی باشد از بازنشسته باید بیشتر

 تعیین سقف سنی برای وراث مستمری بگیر اعم از دختر و پسر 

 : مدت راه حل بلند -

سیستم  در باال نرخ بازدهی بسیار یداری وپا ← DCسمت سیستم هب PAYGسیستم  از عبور

 را مزایا زسطح باالتری ا برای کشور و اقتصادی را رشد ←ملی اندازافزایش پس ←گذاری اندوخته

ه های مربوطاریگذسرمایه سود و هاحق بیمه ؛اندوخته های فاقدبسیاری ازسیستم در برای بازنشستگان

حرافات است که ان)مصرفی(  ستگی مشمول دریافت مالیاتلیکن حقوق بازنش مالیات هستند معاف از

 نی(.بانک جها نظر مناسب از )رفتار. کندحذف می مصرف زمانی را گذاری ومربوط به سرمایه

 زمینه اصالحات بازنشستگی به کشورها سازمان جهانی کار در توصیه بانک جهانی و

هترین وجه بالیه به  (5)طریق سیستم چند توسعه اقتصادی از و همچنین رشد امنیت مالی سالمندان و

 :شودمی تأمین

 صورت غیرمشارکتی هحداقل سطح حمایتی ب تأمینتحت مدیریت دولت برای  الیه صفر -1
 (دف کاهش فقره با درآمد مشارکت اجباری )بازتوزیع مجدد کوچک تحت مدیریت دولت با الیه اول نسبتاً -2

 DC اندازهای اجباری وپس ی کامل باگذارالیه دوم یک سیستم اندوخته -3

رف هموارسازی مص برای تعدیل و اندازهاپس بر )تمرکز شغلی اختیاری شخصی یا اندازالیه سوم برنامه پس -4

 بازنشستگی( هنگام اشتغال و در

 ی به مسکن ودسترس سالمندان در غیرمالی از های مالی ودرون خانوادگی برای حمایت الیه غیررسمی و -5

 دمات درمانیخ
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ات و ال نظرباشد، خواهشمند است با ارس با نواقصی همراه میخواننده محترم: مجموعه حاضر قطعاً

 یاری نمایید. با تشکر روزرسانی این مجموعهه مطالب خود ما را در تکمیل و ب
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