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 (بازنشستگی)خروج از خدمت 

اهداف 

 کلی

 

اهداف 

 رفتاری

 انین و مقررات مربوط به آن آشنائی با انواع خروج از خدمت و قو 

  دقت و توجه در نحوه اجرای خروج از خدمت کارکنان 
 

  فراگیران دوره قوانین و مقررات خروج از خدمت، در پایان دوره بتوانند انواع خروج از

 .خدمت را، بیان نمایند

 روج از خدمت را فراگیران دوره قوانین و مقررات خروج از خدمت، در پایان دوره بتوانند خ

 .در قوانین مختلف، شرح دهند

      فراگیران دوره قوانین و مقررات خروج از خددمت ، در پایدان دوره بتوانندد ازکارافتدادگی و

 .فوت را جهت مشمولین صندوق کشوری و تامین اجتماعی، با هم مقایسه نمایند

      نندد سدنوات پایدان    فراگیران دوره قدوانین و مقدررات خدروج از خددمت ، در پایدان دوره بتوا

 .خدمت و مبلغ بازخریدی را، با دقت محاسبه نمایند

  فراگیران دوره قوانین و مقررات خروج از خدمت ، در پایان دوره بتوانند انواع بازنشستگی

 .را جهت مشمولین صندوق کشوری و تامین اجتماعی، توضیح دهند
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 :همانگونه که می دانید وظایف عملیاتی مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان عبارتند از

 استخدام یا تدارک نیرو  . 0 

 بهبود و پرورش نیروی انسانی . 1 

 جبران خدمات. 3

 روابط کارکنان . 4

 اری کارکنان نگهد. 5

 .جدا شدن کارکنان از سازمان. 6

توسعه یا بهبود و پرورش نیروی انسانی از طریق آموزش به عنوان فرایندی برای بهبود و اعتالی قابلیت و توانایی ها، افزایش دانش و 

یر رفتار و پیشرفت را یافته و به عنوان چون افراد با یادگیری توانایی تغی. آگاهی، تغییر گرایش و نگرش انسان ها اهمیتی اساسی یافته است

ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملكرد و حل  عنوان وسیله آموزش همواره به. می افزایند سرمایه سازمانی بر اعتبار خود و سازمان

منظور   بدین جهت به .دهد گیرد و فقدان آن نیز یكی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشكیل می مشكالت مدیریت مد نظر قرار می

شك آموزش یكی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و  گیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بی تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره

های جدید هستند و باید  محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت، کارکنان رود شمار میه عوامل برای بهبود امور سازمان ب

 .ها و اطالعات جدیدی کسب نمایند همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد، روش

همچنین از آنجا که تدارک نیرو از جامعه برای به کار گماشتن در سازمان است، منطقی است که وظیفه نهائی آن بازگرداندن کارمند به 

از این رو در این .وش بازنشستگی، برکناری یا ترخیص و انفصال صورت می گیردلذا بحث خروج از خدمت با سه ر. همان جامعه باشد

جزوه آموزشی سعی بر آن شده است به منظور برآورده شدن دو وظیفه عملیاتی مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان و در راستای 

شنائی همكاران با موضوعات خروج از خدمت و مجموعه قوانین بهبود و پرورش نیروی انسانی به مسئله جدا شدن کارکنان از سازمان و آ

 .و مقررات بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی پرداخته شود

 

 

 

 مقدمه



 
 

 
5 

 خروج از خدمت   -و مقرارت استخدامی  قوانیندوره آموزش مقدماتی 

 

 
 

 

 

 

 1.استخدام یا تدارک نیرو  

 2 .بهبود و پرورش نیروی انسانی  

 3 .جبران خدمات  

 4 .روابط کارکنان  

 5 .نگهداری کارکنان  

 6 .جدا شدن کارکنان از سازمان  

 

 

 

 .کند دار از حقوق بازنشستگی استفاده می وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حكم رسمی مراجع صالحیت :بازنشستگی  -1

حالتی است که کارمند رسمی دولت با داشتن شرایط سنی معین یا دارا شدن سنوات معینی از خدمت، یا هر دو طبق قانون وبه موجب 

 .خاتمه یافتن حالت اشتغال او مستحق دریافت حقوق بازنشستگی نیز می شودحكم مرجع صالحیت دار ضمن 

 

کارافتاده فوت نماید ، طبق مستندات قانونی جاری درباره  چنانچه مستخدم رسمی شاغل یا مستخدم بازنشسته یا از: حقوق وظیفه -2

 .شود یفه برقرار میظوراث واجد شرایط وی حقوق و

 

 سابقه بازنشستگی -سابقه خصوصی  –سابقه تجربی  –سابقه خدمت              انواع سابقه           -3

 

 : سابقه خدمت( الف

 های دولتی و شهرداری ها و موسسات و شرکت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان :قانون استخدام کشوری 151ماده 

در دستگاه ). وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور می شوداجرای مقررات قانون استخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی و  ها در

 .(حكم، قرارداد یا سیاهه حقوقی داشته باشد و کسور بازنشستگی آنرا پرداخت کرده باشد یا بنماید. تمام وقت باشد. های دولتی باشد

 نسانیمدیریت منابع ا وظایف عملیاتی

 

 تعاریف
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گی، آن مدت از سوابق خدمت منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشست :قانون مدیریت خدمات کشوری 105ماده  

کارکنان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی 

مشروط بر این ) 0361مصوب  ،استحقاقی و استعالجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان

. و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارکنان محسوب می گردد( سور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشدکه ک

قانون استخدام کشوری آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به  15مفاد ماده  بر اساسضمناً 

خت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی می گردد که با پرداخت کسور ، مدت مزبور حسب آن به صندوق بازنشستگی کشوری پردا

 .مقررات ذیربط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب و منظورمی شود

ت و شرکت عبارت است از مدت خدمت در وازرتخانه ها، موسسا: سابقه خدمت:  آئین نامه اداری و استخدامی دانشگاه 5ماده 

های دولتی که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نمایند و مدت خدمت نیمه وقت 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 12ماده  0و اصالحات بعدی آن و تبصره  0361بانوان به استناد قانون نیمه وقت بانوان مصوب سال 

و مدت خدمت نظام وظیفه و ( در ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور بازنشستگی به صورت کامل پرداخت شده باشدمشروط به اینكه )

ایام مربوط به مرخصی استحقاقی و . خدمت مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان به عنوان سابقه خدمت محسوب می شود

ه به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده است، به عنوان خدت استعالجی مشمولین این ماده و سوابق خدمت غیر دولتی ک

 .دولتی لحاظ می شود

 .در فصل طبقه بندی مشاغل توضیحات الزم در این خصوص داده شده است: سابقه تجربی( ب

ین نوع سابقه، ا. انجام گرفته باشد برابر مقررات آن قسمت از سوابق مستخدم که در بخش خصوصی (:غیردولتی)سابقه خصوصی( ج

اما جهت احتساب در سوابق بازنشستگی  جزو سوابق بازنشستگی افرادی که مشمول صندوق تامین اجتماعی باشند محاسبه می گردد

مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری، به شرط داشتن حداقل شرایط بازنشستگی، تقاضای فرد، نقل و انتقال کسور بازنشستگی از تامین 

 .قابل اعمال می باشدی و پرداخت مابه التفاوت آن به نرخ مورد عمل صندوق اخیرالذکر تا سقف سی سال اجتماعی به کشور

برای مشمولین صندوق تامین اجتماعی عبارت است از هرگونه سابقه ای اعم از دولتی یا خصوصی که حق بیمه : بازنشستگیسابقه ( د

برای مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری عبارت  .ا داشتن شرایط واریز بنمایدآن به صندوق تامین اجتماعی واریز گردیده باشد یا ب

 (.غیر دولتی)است از سوابق تعریف شده در سابقه خدمت و سابقه خصوصی

  :مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی -4

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی  41و کسورات بیمه ای بین صندوقهای بیمه موضوع ماده  ضوابط نقل و انتقال حق بیمه

ریاست  2/6/0311مورخ  13211/0مجلس شورای اسالمی و بخشنامه شماره  02/0/0322و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

کتبی مستخدمین پیمانی که تمایل به اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری دارند، می توانند درخواست  :سازمان بازنشستگی کشوری

خود را از طریق تكمیل فرم شماره یك بضمیمه آخرین حكم کارگزینی ، مستقیما یا بوسیله پست سفارشی یا از طریق دستگاه متبوع خود 

 .به واحد استانی محل اشتغال تقدیم نمایند
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ی از مزایای تامین های اجرائی از لحاظ برخوردار کلیه کارمندان پیمانی دستگاه :قانون مدیریت خدمات کشوری 101ماده  

باشند و کارمندان  اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیكاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می

های اجرائی استخدام نمود از لحاظ  توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه االجراء شدن این قانون، می رسمی را که پس از الزم

برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی 

 . گیرند ذیربط قرار می

توانند در صورت تمایل به جای سازمان تامین اجتماعی یا سازمان  کارمندان می :قانون مدیریت خدمات کشوری 102ماده 

در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات  .ای قرار گیرند های بیمه کشوری مشمول مقررات یكی دیگر از صندوق بازنشستگی

. گردد التفاوت توسط کارمندان پرداخت می باشد و مابه تامین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تامین اجتماعی می

تغییر . باشند اندمی نشستگی، وظیفه از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کردهاین قبیل کارمندان از لحاظ باز

 .باشد صندوق در طول مدت قرارداد فقط یك بار امكانپذیر می

ستگی مستخدمانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنش :قانون مدیریت خدمات کشوری 101ماده   

باشند و یا در صورتی  باشند، با رعایت احكام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می

با رعایت احكام مذکور در این قانون مشمول سایر . که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند

 .بلی خواهند بودمقررات قانونی ق

کارکنانی که به موجب احكام مربوطه و در اجرای قانون استخدام کشوری و همچنین  :سازمان بازنشستگی 104بخشنامه شماره 

قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام رسمی آزمایشی در دستگاههای مشمول قانون مذکور پذیرفته می شوند، در بدو استخدام 

گی کشوری بوده و دستگاههای اجرائی می باید همه ماهه کسور بازنشستگی آنان را به همراه سهم دولت با این مشترک صندوق بازنشست

 .بدیهی است تغییر صندوق بازنشستگی این قبیل کارکنان مطابق ضوابط قانون مربوطه خواهد بود. صندوق واریز نماید

توانند  شدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطالعات می بیمهکلیه  :توسعه قانون برنامه پنج ساله پنجم 21بند ب ماده  

( الف)ای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند  ای نسبت به تغییر صندوق بیمه با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه

 .این ماده اقدام نمایند

فعال تغییر صندوقها  ،تعیین تكلیف پیش بینی نگردیده است و تا دوقهای بازنشستگی در برنامه ششم توسعه تغییر صن :برنامه ششم توسعه

 :انجام می پذیردبه شرح ذیل 

  می تواند تغییر صندوق به بازنشستگی کشوری دهدفعال نمستخدم پیمانی در حین خدمت پیمانی.  

 قانون مدیریت خدمات  010با توجه به ماده  مستخدم پیمانی در هنگام تبدیل وضیعت به رسمی آزمایشی یا قطعی، می تواند

   .ادامه اشتراک در تامین اجتماعی را داشته باشد یا وبه کشوری کشوری تقاضای تغییر صندوق 

  014در صورت عدم ارائه درخواست مستخدم در هنگام تبدیل وضیعت به رسمی آزمایشی و یا قطعی، بر اساس بخشنامه 

 .نمودی صندوق ذینفعان را کشوری انتخاب بایست بازنشستگی کشوری، سازمان
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 می تواند تغییر صندوق بازنشستگی به یكی از صندوقهای کشوری و تامین ن ، فعالمستخدم در طول خدمت پس از رسمی شدن

 .اجتماعی بدهد

 

می تواند  دستگاه اجرائی قانون مدیریت خدمات کشوری، 013ماده بند الف بر اساس مفاد  :مشاغل تخصصی و غیر تخصصی  -5

 تحصیالت با تخصصی مشاغل برای سال پنج و سی و غیرتخصصی مشاغل برای خدمت سابقه سال سی حداقلکارمند خود را با 

تا کنون تعریف خاصی برای  .بازنشسته نماید سال سی از باالتر سنوات برای کارمند درخواست با باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی

 .رائه نگردیده است و معموال بر اساس مدرک تحصیلی انجام می پذیردمشاغل تخصصی و غیرتخصصی ا
 

 

 

 

 

 

قانون مدیریت  013بر اساس مفاد بخشنامه مذکور دارندگان مدارک ذیل در زمره مدارک کارشناسی ارشد مندرج در بند الف ماده 

 :شناخته شد

 .مدارک تحصیلی رسمی دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با ارزش علمی .0

گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و باالتر که با مجوز سازمانهای  .1

  .به اجرا درآمده اند( سابق)امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

س اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی مدارک دوره های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که بر اسا .3

در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی ربط تعیین « معادل کارشناسی ارشد و باالتر» قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی 

 .شده است

االتر را در مشاغل که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و ب( پژوهشی -تخصصی) گواهینامه نوع دوم  .4

 .مشخص شده با تصویب مراجع ذی ربط دارا می باشد

 با مقاطع تحصیلی رسمیمدارک هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده و مدارک آنان  .5

 

 

 

 
 

 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  21/6/1311 -31712/200بخشنامه شماره 

 :جمهور

 

آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یك مقطع تحصیلی باالتر بهره  -تبصره   

  .دشمول این بخشنامه خواهند بومند می گردند و به موجب یكی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند م
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 خروج از خدمت   -و مقرارت استخدامی  قوانیندوره آموزش مقدماتی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

مدرک کارشناسی  برخوردارند نیز با داشتنصیلی باالتر ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یك مقطع تح

  .حكم این ماده می باشند و می توانند تا سی و پنج سال خدمت نمایندمشمول 

  

 

 

 

 و 4 ،3 ،2 بندهای ابطال موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 775 شماره رأی

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 21/6/11 ـ31712/200 شماره بخشنامه تبصره

 مهورج رئیس

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون 0312د30221/111 شماره بخشنامه ذیل تبصره و 4 ،3 ،1 بندهای که این به نظر

 دانسته شده یاد قانون 013 ماده الف بند مشمول را باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی تحصیالت فاقد کارمندان جمهور، رئیس

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای تصمیمات ، کشوری خدمات مدیریت قانون 006 ماده ذیل موجب به همچنین و است

 تصمیم شكایت مورد بخشنامه در و است شده اعالم االجرا الزم قانون، مشمول های دستگاه برای جمهور رئیس تأیید از پس

 و است شده ابالغ کشوری خدمات ریتمدی قانون مشمول اجرایی های دستگاه کلیه به انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شورای

 شكایت، مورد بخشنامه ذیل تبصره و 4 ،3 ،1 بندهای بنابراین ندارد، جمهور رئیس توسط شده یاد شورای تصمیم تأیید بر داللتی

 و تتشكیال قانون 11ماده و 01ماده 0 بند استناد به و شود می داده تشخیص وضع مرجع اختیارات حدود از خدارج و قانون خالف

 .شود می ابطال ،0321سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین

 

 :قانون مدیریت خدمات کشوری 103قانون اصالح بند الف ماده 
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 مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی .3
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  :قانون استخدام کشوری  74ماده 
 

 

 

 

 

  

 

 غیر هیات علمی هیات علمی
 قوانین

 داوطلبانه نهغیرداوطلبا داوطلبانه غیرداوطلبانه

 آراء هیاتهای

 انتظامی

تبصره یك 

 24ماده 

قانون 

 استخدام

 کشوری

مورخ  12144تخلفات و تصویبنامه  2بند ح ماده 

 (مازاد بر نیاز) 3/6/0312

تبصره یك 

 24ماده 

 قانون استخدام

 کشوری

مورخ  12144تصویبنامه  تخلفات، 2بند ح ماده 

 ماده ،( واگذاری) 10، ماده (مازاد بر نیاز) 3/6/0312

و  013ماده  3، تبصره (کسب نتایج ضعیف ارزیابی) 41

 (آماده به خدمت)011ماده  0تبصره 

- 

قانون مدیریت 

 خدمات

 کشوری

 آراء هیاتهای

 012انتظامی و ماده 

، ( واگذاری)16تخلفات ، ماده  2بند ح ماده  26ماده 

 (آماده به خدمت) 011ماده  0و تبصره ( خروج)32

آئین نامه اداری  001ماده 

 استخدامی

 بازخریدی .1

 

 بازخریدی در قانون استخدام کشوری

و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر  ها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانكها، مؤسسات کلیه وزارتخانه -1تبصره  

تأمین  به جز مشموالن قانون کار و )دمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را مستخ توانند است، می آنها مستلزم ذکر نام

مقام دستگاه اجرایی مشروط به آنكه بیش از  اساس درخواست کتبی آنان و موافقت باالترین ، در مشاغل غیر تخصصی بر( اجتماعی

در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال  خدمت بازنشسته و سنوات بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس

 .بازخرید نمایند باشد،
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مزایای مستمر در ازاء هر سال سابقه خدمت قابل قبول  روز حقوق و 45شوند، مبلغی معادل  به افرادی که بر اساس این قانون بازخرید می

پرداختی  بعالوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه (محسوب خواهد شداز شش ماه باشد، یك سال تمام  که کسر یك سال بیش در صورتی)

 .خواهد شد های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت مزایای مرخصی سهم مستخدم و حقوق و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شصت و پنج مجلس خرداد ماه یك هزار و سیصد و  شنبه بیست و هفتم قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز سه

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 4/4/65 اسالمی تصویب و در تاریخ شورای

 

 

 

واگذاری  به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون که به علت :قانون مدیریت خدمات کشوری 21ماده 

 : یكی از روشهای زیر رفتار خواهد داشت ز نباشد ، بهتمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی به خدمت آنان نیا

 .بازخرید سنوات خدمت کارمند  -پ 

شده بر اساس آخرین حقوق  ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره پرداخت یك 

  .ستگی نداشته باشدبازنش و فوق العاده های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینكه شرایط

 :گردند کارمندان رسمی در یكی از حاالت ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می :انون مدیریت خدمات کشوریق 41ماده 

ای که با  براساس آئین نامه) بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملكرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب  - 

 (. رسد نهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میپیش

 :قانون مدیریت خدمات کشوری( 41)ماده ( 3)نامه اجرایی بند  آیین

 :بازخریدی در قانون مدیریت خدمات کشوری

باالترین مقام دستگاه اجرایی و  مفاد تبصره یك در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت -2تبصره    

ن امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و دبیر کل سازما االختیار وزیر نمایندگان تام تصویب شورایی مرکب از

 .مربوط قابل اجراء خواهد بود دستگاه اجرایی

در این مدت با توجه به معرفی  مستخدمینی که بیش از یك سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که -3تبصره    

طبق شرایط  دستگاههای دولتی نگردند شرایط احراز آنرا دارند، جذب استخدامی کشور در مشاغلی که سازمان امور اداری و

  .شوند یا بازنشسته می این قانون بازخرید

و . شوند، ممنوع است بازنشسته می هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا -4تبصره   

اند در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع است و  هبازخرید شده و یا بازنشسته گردید مزبور که خدمتشان  همچنین اشتغال مجدد افراد

مجازات مقرر در قوانین، کلیه  اند، عالوه بر از دستگاههای دولتی درآمده  صورتی که ثابت شود افراد فوق به خدمت یكی در

دمت آنان خواهد شد و دولت در قبال سوابق خ  یا حق بیمه پس گرفته وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و

 .تعهدی نخواهد داشت
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های مربوط، امتیارات آنان در سه سال متوالی یا چهار  کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملكرد کارمندان و دستورالعمل ـ1ماده

بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی  تیازات پیشسال متناوب از پنجاه درصد کل ام

 .گردند قانون مذکور، بازخرید می( 013)موضوع 

های ذخیره  شوند به اضافه وجوه مرخصی نامه بازخرید خدمت می وجوه مربوط به بازخریدی کارمندانی که در اجرای این آیین ـ2ماده

 .د تعیین خواهد شد0316قانون مدیریت خدمات کشوری د مصوب ( 011)ماده ( 0)اساس تبصره شده آنان، بر

توانند هیچگونه پرداختی به آنان  هرگونه به کارگیری کارمندان بازخریدی در دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و دستگاهها نمی ـ3ماده

 .از هر محل داشته باشند

 .نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود اجرای مفاد این آیین دستورالعمل مربوط به چگونگی ـ4ماده

دستگاههای اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن  :قانون مدیریت خدمات کشوری 103ماده  3تبصره 

. سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است سقف. باشند را بازنشسته کنند و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می

سال سابقه خدمت  تسال است، در صورتی که بیش از بیس الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج کارمندان تخصصی فوق

  .شوند توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می داشته باشند می

در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت  -0تبصره : قانون مدیریت خدمات کشوری 122ماده 

خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دار بودن شرایط بازنشتسگی، 

یافت یك ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره بازنشسته و در غیر این صورت با در

 .شده باز خرید خواهند شد

 

 

 

این آیین نامه به بخش غیر  11با کارمند رسمی موسسه که وظایف وی در اجرای ماده : آئین نامه اداری و استخدامی 26ماده 

 :ز روش های ذیل عمل خواهد شددولتی واگذار شده است، به یكی ا

 بازخرید سنوات خدمت،( ب

 .موافقت با بازنشستگی در صورت تحقق شرایط( ح

کامند رسمی در یكی از حاالت ذیل از خدمت در موسسه :  علمیئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات آ 37ماده 

 :خارج می گردد

 بازخریدی،( ج

سال است و در  آمادگی به خدمت حداکثر یك. 0تبصره  :ستخدامی کارکنان غیر هیات علمیآئین نامه اداری و ا 101ماده 

صورت عدم اشتغال کارمند، طی دوران مزبور، حسب مورد طبق مقررات مربوط بازخرید خدمت یا در صورت داشتن شرایط 

 .بازنشستگی، بازنشسته خواهد شد

 :بازخریدی در آئین نامه اداری و استخدامی 
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برابر دستورالعملی خواهد بود که به  کارمندانبازخریدی :ر هیات علمیآئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غی 112 ماده

های موضوع هر گونه به کارگیری کارمندان بازخرید شده موسسه یا سایر موسسات وزارت متبوع دستگاه. رسدتصویب هیأت امناء می

 . باشدقانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می 5ماده 

اعضای بازخرید سنوات خدمت موسسه می تواند با تقاضای  :خدامی کارکنان هیات علمیآئین نامه اداری و است 76ماده 

روز مجموع حقوق و مزایای  45که حائز شرایط بازنشستگی نیستند ، موافقت نموده و در ازاء هر سال خدمت مبلغی معادل هیات علمی 

  .مندرج در آخرین حكم کارگزینی  به آنان پرداخت نماید

 .اخت حقوق و مزایای مدت مرخصی های استحقاقی ذخیره شده به اعضای هیات علمی باز خرید شده بالمانع استپرد :0تبصره 

پرداخت کسورات بازنشستگی و یا انتقال آن به سایر صندوقهای بازنشستگی با تقاضای عضو هیات علمی باز خرید شده بالمانع  :1تبصره  

 . است

هر گاه رئیس مؤسسه از رکود علمی و عدم کفایت و  :می کارکنان غیر هیات علمیآئین نامه اداری و استخدا 101ماده 

صالحیت هر یك از اعضای هیات علمی مؤسسه برای اجرای وظایف آموزشی و یا پژوهشی مطلع گردد، کمیسیونی مرکب از سه استادی 

اد، تادراین زمینه برابر آیین نامه رکود تحقیق که صالحیت رسیدگی در مورد کارهای آموزشی و پژوهشی وی را دارند تشكیل خواهد د

تشكیل و گزارش کمیسیون مذکور به طور محرمانه خواهد بود و در صورتی . به عمل آورند و گزارش کاملی به رئیس موسسه ارائه دهند 

یس مؤسسه مراتب را که این گزارش حاکی از رکود علمی عضو یا عدم کفایت و یا صالحیت او برای اجرای وظایف محوله باشد رئ

چنانچه . جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیات ممیزه مؤسسه و در مؤسسه های فاقد هیات ممیزه به هیات ممیزه مرکزی ارجاع می نماید

هیأت ممیزه پس از رسیدگی به کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات الزم از او، رکود علمی یا عدم کفایت و 

 :عضو را محرز دانست به خدمت اوبعنوان عضوهیأت علمی خاتمه داده و به یكی از روشهای زیر با وی رفتار می شودصالحیت 

 . باپیشنهاد هیأت ممیزه وتائید رئیس موسسه عضو هیأت علمی را می توان به کارمند غیر هیأت علمی  تبدیل وضعیت نمود( الف

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

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

 

 

 

سال سابقه خدمت دولتی در  11بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از  :قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1ماده  حبند 

در  حقوق مبنای مربوطروز  45تا  31در مورد مستخدمین مرد با پرداخت سال سابقه خدمت دولتی  15مورد مستخدمین زن و کمتر از 

 .قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی

بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  12/2/0321شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ  

 1/3/0320مورخ  011شماره دادنامه قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ( 006)ماده ( ب)ردیف  5 و 4و با استناد به بندهای 

رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات بازخریدی در قانون 

 :انتظامی اعضای هیات علمی

http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/771-128.html
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نحوه اعمال مجازات بند  را در خصوص 0/4/0311مورخ  34111/11112شماره بخشنامه  1هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بند 

 : مجلس شورای اسالمی ابطال نموده است، مقرر نمود 2/2/0321قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  2ماده ( ح)

انون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با در نظر گرفتن مقطع تحصیلی، نوع و که حقوق مبنای پیش بینی شده در ق با عنایت به این

حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسؤولیت ها، رسته و رشته شغلی تعیین می شده و این عوامل در حق شغل و شاغل مشمولین قانون 

ذکور از قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مدیریت خدمات کشوری نیز لحاظ گردیده است، لذا اعمال مجازات موضوع بند م

روز حق شغل و شاغل مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت  45تا  31مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس 

 .صادر کننده رأی خواهد بود

بجای : وبه فوق به این شرح اصالح گردیدسازمان اداری و استخدامی کشور، مص 11/1/26مورخ  0501144بخشنامه شماره  3براساس بند 

 .قانون مدیریت خدمات کشوری منظور می شود 65حقوق مبنا، حق شغل موضوع ماده 

 

 :مقررات انتظامی اعضای هیات علمیقانون  1ماده  1بند 

ر قبال هر سال نسبت روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یك ماه حقوق د 45بازخرید خدمت با پرداخت  -1

به مازاد ده سال خدمت، کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یك سال خدمت، 

 .یك سال محسوب می شود

 

 

 

 

قانون ( 45)دستورالعمل نحوه بازخرید خدمت مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع آیین نامه اجرایی ماده 

ک مورخ 34764ت/11244تصویبنامه شماره)الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

3/6/1317): 

 -قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 45)مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده  -0ماده

ربط یا مقام  اعالم واحد محل خدمت و تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیآن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به  -0314مصوب

 .مجاز از طرف وی، به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد

 

 

 :بنامه های هیات وزیرانبازخریدی بر اساس تصوی

تشخیص مازاد برنیازبودن کارکنان موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است که توسط باالترین مقام  -تبصره   

 .شود دستگاه مربوط تشكیل می

 

http://shenasname.ir/1391-08-16-10-01-37/961-34088.html
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داری کل کشور مبنی بر وجود منابع اعتباری الزم برای بازخریدی، نسبت  دستگاههای اجرایی موظفند پس از اخذ تأییدیه خزانه -2ماده

اند، به طریق مقتضی اقدام و  نامه به عنوان مستخدم مازاد شناخته شده این آیین( 0)فرادی که طبق شرایط مندرج در ماده به آگاه کردن ا

 .اطالعات الزم را درخصوص میزان وجوه تشویقی بازخریدی متعلقه، حسب مورد در اختیار آنان قرار دهند

شود، به کارکنان  ساس مقررات فعلی به کارکنان بازخرید شده پرداخت میدستگاههای اجرایی موظفند عالوه بر وجوهی که برا -3ماده

روز آخرین حقوق و ( 61)شوند معادل شصت  قانون یادشده بازخرید می( 45)دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر که براساس ماده 

آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان وجوه تشویقی روز ( 25)تر معادل هفتاد و پنج  مزایای مستمر و برای کارکنان فوق دیپلم و پایین

 .بازخریدی پرداخت نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 -نامه در دستگاههای خارج از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  وجوه تشویقی بازخریدی موضوع این آیین -4ماده

 و مدیریت توسعه معاونت تأیید و ها دستگاه این هادپیشن براساس -0316 مصوب –و قانون مدیریت خدمات کشوری  -0321مصوب

 .باشد می پرداخت قابل جمهور رییس انسانی سرمایه

 

 

 

که خدمت نیمه  -0361مصوب -محاسبه وجوه بازخریدی تشویقی مستخدمان مشمول قانون راجع به خدمات نیمه وقت بانوان  - 5ماده

 .گیرد وقت داشته یا دارند براساس سه چهارم سنوات مذکور صورت می

 .گیرد های خدمت، مالک عمل قرار می نامه کسر سال به نسبت ماه در محاسبه وجوه تشویقی بازخریدی موضوع این آیین - 6ماده

شوند، به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار تأدیه  نامه، بازخرید می کارکنانی که طبق مقررات این آیین -7ماده 

 .توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما می

 

 

 

ل آنان کمتر از میزان العاده شغ العاده شغل در وجوه تشویقی کارکنانی که حقوق و فوق مبنای محاسبه حقوق و فوق -1تبصره   

 -حداقل حقوق موضوع الیحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت 

 .باشد، حداقل حقوق موضوع الیحه قانونی مذکور خواهدبود می -شورای انقالب 0351مصوب

نامه، وجوه تشویقی بازخریدی آنان پس از  ضوابط این آیین درصورت تمایل مستخدمین ایثارگران برای استفاده از -2تبصره 

 .افزایش خواهدیافت%( 05)این ماده به میزان پانزده درصد ( ب)و ( الف)محاسبه روشهای موضوع بندهای 

 

در هر صورت میزان وجوه تشویقی موضوع این ماده در دستگاه های یادشده نباید از وجوه تشویقی بازخریدی  -تبصره     

 .هنگ کارکنان دولت تجاوز نمایدمستخدمین رسمی مازاد مشابه در دستگاههای مشمول قانون نظام هما
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یا مقررات انضباطی مشابه، محكوم به بازخرید  -0321مصوب -مستخدمانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری  - 1ماده

 .نامه نیستند شوند، مشمول دریافت وجوه تشویقی موضوع این آیین خدمت یا بازنشستگی شده یا می

 .نامه نیستند اند، مشمول این آیین نامه، بازخرید یا بازنشسته شده ینافرادی که قبل از تصویب این آی -1ماده

شوند هر سه ماه یكبار به  نامه، بازخرید می دستگاههای اجرایی، موظفند فهرست اسامی مستخدمانی را که در اجرای این آیین -10ماده

 .معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعالم کنند

 . باشد می 2/3/0312هد مورخ 32206ت/35125نامه شماره  تصویب( 4)نامه با رعایت تبصره بند  ای این آییناجر -11ماده

 .باشند نامه نمی دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از خدمات افراد بازخرید شده موضوع این آیین -12ماده 

قانون  12تبصره ( ج)هیات وزیران موضوع آئین نامه اجرائی بند  24/3/1316مورخ  33766تصویب نامه شماره 

 (بازخرید نیروهای مازاد) 16بودجه سال 

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند -1ماده 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ( 0)دستگاه های موضوع ماده : دستگاه های اجرایی -الف

 .رانایاسالمی 

کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها بر اساس سیاست های اصالح ساختار نیروی انسانی : کارکنان مازاد -ب

دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید باالترین مقام 

 .دستگاه اجرایی ذیربط خواهد رسید

 .و قرارداد کارگری( مشخص)کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین : کارکنان غیررسمی -پ

دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش  -2ماده 

این آیین نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان ( 0)ماده ( ب)ند بینی شده است، می توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت ب

در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین . مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند

باری حاصل از فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد مكفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع اعت

 .در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند

دستگاه های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود  -3ماده 

یر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری به استثنای انفال و اموال دستگاه های ز

های مشمول کسور بیمه و بازنشستگی  العاده کسور بازنشستگی، پس از بازخریدی بر مبنای آخرین حقوق و فوق -تبصره   

شامل )باشد که باید همه ماهه متناسب با افزایش ضریب حقوق ساالنه کارکنان دولت به صندوق مربوط، در کل  زمان اشتغال می

 .رید شده پرداخت شودتوسط مستخدم بازخ( سهم مستخدم و سهم دولت

 

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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منابع حاصل از ( )101110)اسالمی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف های شماره 

نزد خزانه داری کل کشور ( اصل از فروش و واگذاری اراضی دولتیمنابع ح( )101111)و شماره ( فروش ساختمان ها و تأسیسات دولت

جدول ( 531111-065)سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف . واریز نمایند

قانون بودجه سال جاری به دستگاه ( 01)صره تب( ج)کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند  0326قانون بودجه سال ( 2)شماره 

 .های اجرایی ذی نفع اختصاص دهد

دستگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به  -4ماده 

ام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند این آیین نامه اقد( 0)ماده ( ب)اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند 

قانون مدیریت خدمات ( 011)از جمله ماده )مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند اطالعات الزم را مطابق و مقررات مقررات مربوط 

 .در خصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند( کشوری

 

 

 

 

 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 45)بازخریدی کارکنان موضوع این آیین نامه بر اساس ماده  -5ماده 

 . ت بعدی آن خواهد بودو اصالحا آیین نامه اجراییو  -0314مصوب - (0)
 

 

 

 قوانین غیر هیات علمی هیات علمی

 استخدام کشوریقانون  62تا  64ماده  62تا  64ماده 

 مدیریت خدمات کشوریقانون  - قانون استخدام کشوری 62تا  64ماده 

 آئین نامه اداری استخدامی 004ماده  003ماده 

 

 

 استعفا .2

 

پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان بر اساس قوانین و مقررات ذیربط و تاریخ صدور حكم  اولویت با -تبصره  

 .بازنشستگی خواهد بود

 

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tanzim/646-ta84.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tanzim/646-ta84.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tanzim/646-ta84.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tanzim/4015-89244.html
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  ستخدم رافع تعهدات او در کند در هیچ مورد استعفای م استعفاتواند با یك ماه اعالم قبلی از خدمت دولت  مستخدم رسمی می : 64ماده

یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حكم رسمی با آن موافقت  دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می برابر 

اگر تا پایان یك ماه  یا مؤسسه دولتی مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتباً اعالم دارد وزارتخانه. کند

تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق  ابالغ نگردد این امر در حكم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می  مذکور رد یا قبول استعفا

 .شكایت کند 61ماده 

   نشود از تاریخ ترک در صورتی که مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطالع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر  : 65ماده

این قانون باشد که در آن  25یا  24شود مگر آن که مشمول مقررات مواد  شناخته شده و مانند مستخدم مستعفی با وی رفتار می خدمت مستعفی

 . خواهد شد  صورت بازنشسته

انسته است در محل خدمت حاضر شود و هر گاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتو -تبصره  

تواند شكایت خود را به ضمیمه مدارک  حضور خود را اطالع دهد و ادعای او مورد قبول وزارتخانه یا مؤسسه مربوط قرار نگیرد می یا عدم

كلف است در اسرع وقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم کند شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور م مورد استناد به

در صورتی که حكم شورا حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت . و حكم مقتضی صادر کند به شكایت مزبور رسیدگی

ه خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که مستعفی شناخته شده آماده ب و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت

 .شود خدمت با وی رفتار می خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به

   وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد : 66ماده . 

  سوابق خدمت . ه وجود او مانعی ندارداستعفا کرده است در صورت احتیاج ب 64استخدام مجدد مستخدم رسمی که طبق ماده  : 67ماده

اند یك جا  دریافت داشته 66مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده   این قبیل

 . بازنشستگی مسترد دارند به صندوق 

   وطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه از خدمت استعفا نموده است دا 64هر گاه مستخدمی که طبق ماده  : 61ماده

 .تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد کننده می وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام تر باشد پائین

  التر از گروه مورد اشتغال از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی با 64هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده  : 61ماده

تواند او را از گذراندن  کننده می باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام سابق خود

 .دارد دوره آزمایشی معاف

 

 

 قانون استخدام کشوری در استعفا 
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  اند با درخواست کتبی از خدمت در کارمند رسمی می تو :آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی 114ماده

استعفا از تاریخی تحقق می یابد که . در هیچ مورد، استعفای کارمند رافع تعهدات او در برابر موسسه نخواهد بود. موسسه استعفا کند 

کتباً اعالم  موسسه مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول آن را. موسسه به صورت رسمی با آن موافقت نماید

 .چنانچه تا پایان یك ماه رد یا قبول استعفا ابالغ نگردد، این امر در حكم قبول استعفا تلقی خواهد شد. دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

  عضو هیأت علمی رسمی قطعی و رسمی آزمایشی مؤسسه می تواند  :آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان هیات علمی 113ماده

ماه قبل از شروع نیم سال تحصیلی قصد شروع خود را  1قبول استعفاء موکول به آن است که عضو الاقل . شود  از خدمت مؤسسه مستعفی

 .استعفاء از تاریخی تحقق می یابد که مؤسسه به موجب حكم رسمی با آن مؤافقت کند. کتباً اعالم دارد 

 

 

 

 

 

در صورت درخواست کارمند مستعفی، استرداد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت  :1تبصره     

 .کرده است، تابع ضوابط صندوق مربوط خواهد بود

تخدام مجدد کارمند رسمی که استعفا کرده است در صورت نیاز موسسه برابر ضوابط اس :2تبصره     

احتساب سوابق خدمت این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی . استخدامی مندرج در این آیین نامه خواهد بود

 .مشروط به اینكه وجوه کسور بازنشستگی دریافت نكرده باشند، بالمانع است

 .کارمند مستعفی وجوه مرخصی استفاده نشده پرداخت خواهد شد به : 3تبصره       

گردد ، می بایست حداقل ( استعفاء ) چنانچه عضو هیأت علمی پیمانی متقاضی فسخ قرارداد : 1تبصره      

در غیر این   ،فقت مؤسسه به عنوان استعفاء تلقیماه قبل درخواست خود را ارائه دهد و در صورت مؤا 1

 .شد لقی شده و برابر مقررات با وی برخورد خواهدصورت غیبت ت

انتقال یا پرداخت کسور بازنشستگی منوط به تقاضای عضو هیأت علمی و براساس قوانین و  :2تبصره    

 .مقررات مربوطه می باشد 

 

 آئین نامه اداری و استخدامیدر استعفا 
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 :اری، استخدامی و تشکیالتی کارکنان غیر هیأت علمیآیین نامه اد 71ماده  2دستورالعمل اجرای مفاد تبصره 

تبصره به شرح ذیل با تاریخ اجرای  1ماده و  01به منظور تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان در 

 .به تصویب هیأت امناء موسسه رسید 0/0/0320

  تقاضای کارمندان جهت استفاده از مرخصی بدون  مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان ، موافقت موسسه با. 1ماده

آیین نامه اداری استخدامی است که از تاریخ اجرای حكم  21حقوق خارج از محدودیت های زمانی مندرج در ماده 

 . کارگزینی شروع و تا زمان حصول شرایط بازنشستگی برابر ضوابط صندوق بازنشستگی مربوطه تداوم خواهد داشت 

  ان رسمی قطعی و پیمانی مشمول ضوابط این دستورالعمل می باشند ، مشروط به آنكه تعهدات خود را نسبت کارمند. 2ماده

 .به موسسه انجام داده باشند

  استحقاقی ذخیره بهره مندی از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان منوط به استفاده از کلیه مرخصی های  .3ماده

 .شده فرد می باشد

 

 

 

 

 

  ای مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان منوط به تسویه حساب مالی و اموالی خواهد بوداعط .4ماده . 

  قانون فوق  31ه این دستورالعمل در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قابل اجرا خواهد بود و در صورت تنفیذ ماد . 5ماده

 .تداوم خواهد داشت

  ی را که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاده می کنند از موسسه موظف است پست سازمانی افراد . 6ماده

 .تاریخ شروع مرخصی بال تصدی نماید

  به کارمندان مشمول این دستورالعمل که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاده می نمایند در  . 7ماده

و مزایای مستمر پرداخت خواهد  یك ماه آخرین حقوقصورت تقاضای شخص و تأمین اعتبار مالی به ازاء هر سال خدمت 

 .شد

  استخدام مجدد کارمندانی که از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاده می کنند برابر ضوابط . 1ماده 

 .استخدامی مندرج در آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی خواهد بود

 مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی .3

 

حقوق استفاده نموده اند مانعی برای شمولیت این  افرادی که در طول سنوات خدمت از مرخصی بدون  ::تبصرهتبصره          

 .دستورالعمل نخواهد بود 
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  ه از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان موظف هستند به منظور استمرار کارمندان در صورت استفاد . 1ماده

نی به صندوق مذکور اشتراک در صندوق بازنشستگی مربوطه شخصاً ظرف حداکثر یك ماه پس از صدور حكم کارگزی

 .مراجعه نمایند

  

  

 

 

  کارمندان موارد ذیل را درج نمایدموسسه موظف است در متن احكام مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان   .10ماده: 

  0موضوع ماد ه  "لغایت حصول شرایط بازنشستگی "تاریخ شروع و عنوان عبارت  ..الف الف 

  دستورالعمل در حكم کارگزینی  2و   1،  6،  4درج مفاد مواد  ..ب ب 

 

 

 

 

ونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امور حقوقی مجلس و دبیرخانه شورای معا 04/4/0323مورخ  4236/23/133بر اساس نامه شماره 

 31 ی عبارت بدون محدودیت زمانی در ماده"بیان می دارد ، ارسال گردیده است صندوق بازنشستگی کشوری که توسطرئیس جمهور 

این  در حاالت مصرح در به معنای عدم محدودیت زمان در ادامه عضویت در صندوق بازنشستگی ی پنجم توسعه، قانون برنامه پنج ساله

 .قانون مدیریت خدمات کشوری الزم الرعایه است 14ماده  4و  0بنابر این همچنان رعایت سقف مقرر در تبصره های  .ماده است

استفاده نموده اند،  آیین نامه اداری، استخدامی و تشكیالتی کارکنان غیر هیأت علمی 21ماده  1لذا کارکنانی که از دستورالعمل تبصره 

 .شندبال تكلیف می با

 

 

 

 

 

 

 

 

در هر صورت پرداخت کسورات سهم کارمند و کارفرما برابر مفاد دستورالعمل های صندوق های  ::تبصرهتبصره

 .بازنشستگی ذیربط به عهده کارمند می باشد 

 

س و دبیرخانه شورای معاونت توسعه س و دبیرخانه شورای معاونت توسعه امور حقوقی مجلامور حقوقی مجل  13131313//44//1414مورخ مورخ   233233//1313//41364136نامه شماره نامه شماره 

 مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
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  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قانون برنامه چهارم توسعه 147ماده: 

 :آید عمل می های ذیل به جایی کارکنان اقدام جابه  نشستگی و سهولت های باز منظور تقویت صندوق به

های دیگر منتقل  خرید خدمت شوند یا به دستگاه صورتی که باز رشود د های بازنشستگی اجازه داده می به کارکنان مشمول صندوق( الف

دولتی اشتغال یابند، کماکان مشمول صندوق بازنشستگی  در بخش غیر( بدون محدودیت زمان)شوند یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق 

 .خود باشند

  قانون برنامه پنجم توسعه 30ماده: 

 و استعفاء اخراج، بازخریدی، یا دستگاهها سایر به انتقال درصورت شود می داده اجازه بازنشستگی صندوقهای مشمول کارکنان به

 بیمه حق صورت این در . باشند خود بازنشستگی صندوق مشمول کماکان زمان محدودیت بدون، حقوق بدون مرخصی از استفاده

 .است شده بیمه عهده به شده منتقل افراد استثناء به کارفرما و شده بیمه سهم

 :احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 6بند الف ماده 

توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و  های بازنشستگی می کارکنان تحت پوشش صندوق -الف

ین صورت حق بیمه سهم در ا. استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند

 .شده است عهده بیمه شده به استثنای افراد منتقل شده و کارفرما به بیمه

 

 و مرخصی بدون حقوق مستندات پرداخت کسور بازنشستگی

 احتساب در سوابق بازنشستگی

 

مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیالت عالی و  :قانون استخدام کشوری 41ماده  4تبصره    

تخصصی در رشته های مورد نیاز وزارتخانه یا موسسه مربوط مشروط به اینكه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ 

  .ابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می شودفه با پرداخت کسور مربوطه جزو سیبازنشستگی و وظ
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مصوب  -های توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه( 6)ماده « الف»دستورالعمل چگونگی اجرای بند 

 در صندوق بازنشستگی کشوری 10/11/1315

 

بعد در  که من)های توسعه کشور، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری  می برنامهقانون احكام دائ( 6)ماده « الف»در اجرای بند 

از دستگاه اجرایی متبوع خود بازخرید خدمت، مستعفی یا اخراج  0/0/0326چنانچه از تاریخ ( شود این دستورالعمل صندوق نامیده می

دیگر منتقل شوند، در صورت تمایل و با ارائه تقاضای کتبی،  شده یا از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده و یا به دستگاه اجرایی

توانند با عقد قرارداد و با رعایت مفاد این دستورالعمل به شرح  مشروط به عدم دریاف یا انتقال تمام یا قسمتی از کسور پرداختی، می

 .بندهای آتی بدون محدودیت زمانی همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهند

 ادامه اشتراک در حاالت بازخرید خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق: ولبخش ا

بازخرید )توانند تقاضای ادامه اشتراک در صندوق را حداکثر ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم مربوطه  این قبیل کارکنان می -0

ه ارائه نموده و پس از عقد قرارداد ادامه اشتراک، به مدیریت صندوق در استان مربوط( خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق

 :کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را با رعایت موارد زیر به حساب صندوق واریز نمایند

های مستمر مشمول برداشت کسور، در حكم کارگزینی زمان استغال در  العاده مبنای محاسبه کسور پرداختی، آخرین حقوق و فوق -الف

 .رایی متبوع خواهد بوددستگاه اج

 .شود نرخ کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما مطابق مقررات مورد عمل صندوق تعیین می -ب

میزان کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما در ابتدای هر سال معادل ضریب افزایش ساالنه حقوق مشمولین قانون  -ج

 .یابد مدیریت خدمات کشوری افزایش می

 .شود عالوه بر کسور بازنشستگی به حساب صندوق واریز می( ج)اولین ماه افزایش موضوع بند  -د

ارائه شود، ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجرای حكم ( 0)چنانچه تقاضای ادامه اشتراک ظرف مدت مذکور در بند  -هد

اخیر فاصله زمانی اجرای حكم تا تاریخ تقاضا جزو سابقه اشتراک در صندوق  و در غیر اینصورت از تاریخ تقاضا خواهد بود و در مورد

 .منظور نخواهد شد

 .متقاضیان ادامه استراک در صندوق مكلفند کسور بازنشستگی هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب صندوق واریز نمایند -و

جای کسور معوقه با  تواند با پرداخت یك ه متوقف شود، مشترک میدر صورتی که پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر تا سه ما -ز

توقف پرداخت به . احتساب خسارت دیرکرد به میزان نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر، همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهد

قرارداد جدید مطابق مقررات این دستورالعمل  مدت بیش از سه ماه، موجب انفساخ قرارداد بوده و ادامه اشتراک منوط به تقاضا و عقد

 .شود خواهد بود و در این صورت مدت توقف پرداخت کسور، جزو سوابق اشتراک در صندوق محسوب نمی
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متقاضیان ادامه اشتراک در صندوق که رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع خود به دلیل بازخرید خدمت، استعفاء یا اخراج قطع  -1

 :د با رعایت موارد زیر حسب مورد از حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و وظیفه وراث استفاده خواهند نمودشده باش

سال  15سال سن با الاقل  65تواند در صورت دارا بودن حداقل سی سال سابقه پرداخت کسور یا دارا بودن حداقل  مشترک می -الف

 .صندوق مكلف به قبول آن استسابقه پرداخت کسور، درخواست بازنشستگی نماید و 

حقوق وظیفه از کارافتادگی پس از تأیید مراتب از کارافتادگی کلی مشترک از سوی کمیسیون پزشكی وزارت بهداشت، درمان و  -ب

آموزش پزشكی و تأیید کمیته ذیربط در صندوق و نیز حقوق وظیفه ورثه در صورت فوت مشترک به تناسب مدت پرداخت کسور با 

 .گردد قررات عمومی مورد عمل صندوق در خصوص از کار افتادگی و فوت عادی محاسبه و برقرار میرعایت م

در برقراری حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث، قوانین و مقررات مورد عمل صندوق نظیر روش  -ج

نیز حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب هیأت وزیران سال و  محاسبه حقوق، افزایش بابت پرداخت کسور مازاد بر سی

 .شود رعایت می

قانون استخدام  12و  16تعیین ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه مشمولین این دستورالعمل و سهم هر یك از آنان با رعایت مواد  -د

 .باشد کشوری و اصالحات بعدی آن می

طول استفاده از مرخصی بدون حقوق با پرداخت کسور بازنشستگی در اشتراک صندوق باقی  در 0/0/0326کارکنانی که بعد از  -3

مانند، در مدت مزبور صرفاً از لحاظ پرداخت کسور تابع مقررات این دستورالعمل بوده و پس از خاتمه مرخصی و ادامه اشتغال و نیز  می

یا فوت شوند، از لحاظ برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات  در مواردی که قبل از اشتغال مجدد بازنشسته، از کارافتاده و

 .استخدامی مربوط و مقررات عمومی مورد عمل صندوق خواهند بود

 ادامه اشتراک در صورت انتقال -بخش دوم

ی دیگر منتقل شده و کارمندان شاغل مشترک صندوق که به موجب قوانین و مقررات مربوط از یك دستگاه اجرایی به دستگاه اجرای -4

در این . توانند با تقاضای کتبی کماکان در اشتراک صندوق باقی بمانند ای دیگری باشد، می دستگاه محل انتقال آنان تابع صندوق بیمه

مكلف است کسور بازنشستگی آنان اعم از سهم کارمند و کارفرما و مقرری ماه اول را بر اساس ( مقصد)صورت، دستگاه محل انتقال 

بازنشستگی، ازکارافتادگی و برقراری وظیفه وراث در مورد مشمولین . مقررات مورد عمل صندوق کسر و به حساب صندوق واریز نماید

 .باشد این بند با رعایت مقررات عمومی مورد عمل صندوق می

 سایر مقررات -بخش سوم

ادامه اشتراک که در هنگام اشتغال ارائه و در احكام  آن بخش از سوابق خدمت غیررسمی تمام وقت و قابل قبول دولتی متقاضی -5

 کارگزینی صادره از سوی دستگاه اجرایی از نظر ترفیع پایه، افزایش سنواتی، امتیاز حق شغل، ارتقاء گروه یا طبقه و عناوین مشابه منظور

که متقاضی  مشروط به آن(  رسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات 12موضوع ماده )شده باشد و همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه 

بر مبنای بیست و دو و ( حداکثر سی سال)ادامه اشتراک، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تعیین بدهی ایام مذکور 

العاده های مشمول کسور بازنشستگی در زمان قطع رابطه استخدامی اقدام نماید، مدت مذکور به  آخرین حقوق و فوق%( 1125)رصد نیم د
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 6هر گونه درخواست در موارد فوق پس از سپری شدن . گردد عنوان سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می

 . شود پذیرفته نمی ماه مهلت مقرر تحت هیچ شرایطی

توانند با ارائه تقاضای کتبی و عقد قرارداد از  می( بازخرید، استعفا، اخراج)قانون برنامه پنجم توسعه  31افراد واجد شرایط در ماده  -6

 .تاریخ ثبت تقاضا نسبت به ادامه اشتراک ادامه دهند

اند، مشروط  ن و مقررات مربوطه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمودهقانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس قوانی 31افراد موضوع ماده 

ماه از تاریخ صدور این دستورالعمل مهلت  6به اینكه مرخصی بدون حقوق آنان تا زمان تقاضا در صندوق ادامه داشته باشد، ظرف مدت 

مرخصی استفاده شده طبق مقررات مورد عمل دارند با ارائه تقاضای کتبی و عقد قرارداد نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی مدت 

صندوق شامل سهم مستخدم، کارفرما و مقرری ماه اول با احتساب جریمه دیرکرد مربوطه به مأخذ نیم در هزار برای هر روز تأخیر اقدام 

 .نمایند، در این صورت مدت مذکور به عنوان سابقه الزم برای بازنشستگی محسوب خواهد شد

این دستورالعمل در مدتی که با عقد قرارداد در اشتراک صندوق قرار دارند، در مورد نقل و انتقال کسور یا حق بیمه  کارکنان موضوع -2

 .باشند التفاوت تابع قوانین و مقررات عمومی می های بیمه و بازنشستگی و پرداخت مابه بین صندوق

 خصوص در است، شده تصریح دستورالعمل این در که واردیم در جز ربط ذی دستگاه عمل  قوانین و مقررات استخدامی مورد -1

اند قابل اجرا  به اشتراک در صندوق ادامه داده( د خدمت، استعفا، اخراجبازخری) دستگاه با استخدامی رابطه قطع دنبال به که کارکنانی

نماید و این افراد پس از  منعقده رفتار می نیست و صندوق در قبال این افراد صرفاً مطابق مقررات این دستورالعمل و بر اساس قرارداد

 .نمایند برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه صرفاً از افزایش ساالنه حقوق معادل افزایش ساالنه مصوب هیأت وزیران استفاده می

در صندوق ادامه داده و های چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا به اشتراک خود  که در اجرای احكام قانونی مقرر در برنامه کارکنانی -2

توانند همچنان در اشتراک  ادامه داشته است، از تاریخ مزبور به بعد با رعایت مقررات این دستورالعمل می 0/0/00326اشتراک آنان تا 

 .باقی بمانند

رسد و امضای  می ها و متقاضی اشتراک قرارداد موضوع این دستورالعمل توسط صندوق تنظیم و به امضای مدیر صندوق در استان -01

 .قرارداد توسط متقاضی به منزله اطالع و آگاهی از مفاد این دستورالعمل است

صندوق  1012222222116متقاضیان ادامه اشتراک مكلفند در مدت قرارداد کسور بازنشستگی و مقرری ماه اول را به حساب شماره  -00

 .و رسید بانكی را به مدیریت صندوق در استان تحویل و تأییدیه دریافت دارندنزد بانك صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران واریز 
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 : تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از :قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان   1 ماده

  .اخراج از دستگاه متبوع -ی

 .انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون -ک

  برای کارمندانی که با حكم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی  :قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان  11ماده

به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محكوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت 

سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت  51خدمت و  سال سابقه 05داشتن بیش از 

این مقرری از محل اعتبار . خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نكند برقرار می گردد

چگونگی اجرا و مدت . ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می شودوزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع 

 .آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است

 

 

 

  انواع مجازات ها به ترتیب اهمیت عبارتند از :هیات علمیاعضای مقررات انتظامی  1ماده: 

 اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط   -2

 متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور اخراج از مؤسسه -01

 ل دائم از خدمات دولتیصاانف - 00

 

 

 

 

 

 

انفصال دائم از خدمات دولتی و اخراج.  5و  4  

 رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قانون

 

 یهیات علماعضای مقررات انتظامی 
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برای کارمندانی که به صورت قراردادی با دستگاه همكاری می نمایند، با توجه به موارد ذیل فسخ قرارداد یا خاتمه همكاری صادر و از 

 :فك می گردنددستگاه من

 پایان مدت قرارداد 

 فوت طرف دوم قرارداد 

 با یك ماه اعالم قبلی به صورت کتبی توسط هر یك از طرفین 

 (تخلفات، گزینش و ) رای مراجع ذیصالح... 

 انتقال 

 بازنشستگی 

 ازکارافتادگی 

 

 

 فسخ قرارداد، خاتمه همکاری. 6

 :نکته
 :قانون مدیریت خدمات کشوری 41ماده 

گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا  کارمندانی که به موجب احكام مراجع قانونی از خدمت منفصل می -0تبصره 

 . هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت

اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه گردند،  کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می -1تبصره 

  .اجرائی را نخواهد داشت

موسسه اجازه به کارگیری کارمندان منفصل از  :آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی 31ماده

 .اردخدمت و همچنین کارمندان اخراج شده توسط سایر موسسات و واحدهای تابعه وزارتخانه را ند
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  :2ماده 

  یا کار  سابق کار به اشتغال با نتواند که ینحو به شده بیمه کار قدرت کاهش از عبارتست کلی کارافتادگی از -03بند

 . آورد دست به را خود قبلی درآمد از سوم یك از بیش دیگری

  کار دیگر یا سابق کار به اشتغال با که نحوی به شده بیمه کار قدرت کاهش از عبارتست جزئی کارافتادگی از - 04بند 

 . آورد دست به را خود درآمد از فقط قسمتی

 و بخشی توان  خدمات از انجام پس شوند می داده تشخیص عالج قابل غیر معالج پزشك نظر طبق که شدگانی بیمه -70 ماده 

 بعضاً یا کالً را خود توانائی قانون این 20 ماده در پزشكی مذکور کمیسیون های نظر طبق چنانچه اشتغال یا بخشی توان نتیجه اعالم

 : شد تار خواهدآنها رف با زیر ترتیب به باشند داده دست از
 

 

 .باشد و بیشتر% 66درجه کاهش قدرت کار بیمه شده : ازکارافتادگی کلی                    

   

 و به علت حادثه ناشی از کار باشد %66تا % 33درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین: از کارافتادگی جزئی                     

 

 و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد %33تا % 01درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین  : عمقطوغرامت نقص                     

 

 نظر در شود بدون شناخته کلی کارافتاده از ای حرفه بیماری یا کار از ناشی حادثه اثر در که ای شده بیمه : 71 ماده 

 . داشت خواهد کار را از شینا کلی از کارافتادگی مستمری دریافت استحقاق بیمه حق پرداخت مدت گرفتن

 شده بیمه حقوق متوسط یا مزد ام سی یك از عبارتست کار از ناشی کلی کارافتادگی از ماهانه مستمری میزان : 72 ماده 

 آن درصد صد از و کمتر او ماهانه متوسط یا حقوق مزد درصد پنجاه از مبلغ این اینكه بر مشروط بیمه حق پرداخت سنوات در ضرب

 از آنها استحقاقی مستمری و باشند داشته تكفل تحت مادر یا پدر یا فرزند یا همسر بوده دارای که شدگانی بیمه مورد در .اشدنب بیشتر

ازکار افتادگی مشمولین صندوق تامین . 7

 اجتماعی

 70ماده 
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 آنكه مشروط بر کمك عنوان به استحقاقی مستمری درصد ده معادل آن بر عالوه باشد کمتر آنها متوسط یا حقوق مزد درصد شصت

 . شد خواهد پرداخت نكند جاوزدرصد ت 61 از  کمك و مستمری جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دست از را خود توانایی کار درصد شش و شصت تا سه و سی بین کار از ناشی حادثه اثر در که ای شده بیمه به : 73ماده 

 ضرب حاصل از عبارت است میزان مستمری  .شد خواهد پرداخت کار از ناشی جزئی کارافتادگی از مستمری باشد داده

 . گردد می تعیین قانون این 21 ماده طبق استحقاقی که کلی ازکارافتادگی مستمری مبلغ در کارافتادگی از درصد

 
 

 باشد  داده از دست را خود کار توانایی درصد سه و سی تا ده بین کار از ناشی حادثه اثر در که ای شده بیمه : 74 ماده

 استحقاقی مستمری برابر شش و از سی است عبارت غرامت این میزان داشت خواهد را عضو نقص غرامت دریافت استحقاق

 کارافتادگی از درصد در، ضرب قانون این 21 ماده مقرردر

 : شوند می محسوب شده بیمه تكفل تحت زیر شرایط با مادر یا پدر یا فرزند یا شوهر :1 تبصره     

بوده  کلی کارافتاده از این قانون 20 ماده موضوع پزشكی کمیسیون های تشخیص به یا باشد متجاوز سال شصت از شوهر سن -0

 . شود تأمین زن او توسط معاش ننماید و دریافت مستمری قانون این حكم به حالت دو هر در و

 .باشند قانون این 51 ماده 3 بند در مذکور شرایط حائز که شده بیمه فرزندان -1

 این 20 ماده پزشكی موضوع کمیسیون های تشخیص به اینكه یا بوده بیشتر سال پنج و پنجاه از مادر سن و شصت از پدر سن  -3

 . ندارند دریافت مستمری قانون این به موجب حال هر در و تأمین شده بیمه توسط آنها معاش و باشند کارافتاده از قانون

 حق آن خذمأ به که حقوق او یا مزد کل جمع از است عبارت ماده این موضوع شده بیمه ماهانه متوسط حقوق یا مزد :2 تبصره   

از  به منجر که ای حرفه بیماری شروع کار یا از ناشی حادثه وقوع از قبل روز بیست و هفت صد ظرف گردیده دریافت بیمه

 سی در ضرب کار روزهای به تقسیم است شده کارافتادگی
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 یكسال  بیمه حداقل حق بیماری به ابتالء یا کار از ناشی غیر حادثه وقوع از قبل سال ده ظرف که ای شده بیمه : 75 ماده

پرداخت  باشد کارافتادگی از به بیماری منجر یا حادثه از وقوع قبل یكسال رفظ کار روز نود بیمه حق متضمن که را کار

 خواهد را ماهانه کار از ناشی غیر کلی از کارافتادگی مستمری از استفاده حق کلی کارافتادگی از صورت در باشد نموده

 . داشت

 

 

 

 

 

 

 

 این 21 ماده در مقرر ترتیب به فوق ماده موضوع کارافتادگی از مستمری و دستمزد متوسط محاسبه :تبصره   

 . گرفت خواهد صورت آن 1 تبصره و قانون
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 قصور میزان و فوت کارگر و غیر کار از ناشی یا کار از ناشی ایبیماریه یا و و جزئی کلی کارافتادگی از تشخیص موارد:  33ماده

 وزیر کار پیشنهاد به که بود خواهد ضوابطی براساس می شود، کار قرارداد خاتمه به منجر که قانونی وظایف محوله در انجام کارفرما

 رسید خواهد وزیران تصویب هیات به امور اجتماعی و

                              

 

یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کارکردن  هرگاه مستخدم رسمی، علیل (عادی):قانون استخدام کشوری 71ماده 

 ی که تمام مزایا را دریافت می نمودهمیانگین آیتمهای مشمول کسور دو سال آخر خدمت: نحوه محاسبه حقوق ازکارافتادگی .باز بماند

 ( (با احتساب سنوات ارفاقی)سنوات خدمت  ضربدر سنوات خدمت تقسیم بر

هرگاه مستخدم رسمی، علیل یا به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب ( به سبب انجام وظیفه) :قانون استخدام کشوری 10ماده 

مزایای حقوق و آخرین تمام : نحوه محاسبه حقوق ازکارافتادگی .انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کارکردن باز بماند

 3مجلس موضوع تبصره  03/1/0322مصوب ... قانون اصالح پاره ای از مقررات  1ماده بر اساس  با اعطاء دو گروه باالتر  مشمول کسور

 (قانون نظام هماهنگ 3ماده 

 

 

 

 

 

 کارقانون  

 

 کشوری بازنشستگی  صندوقازکارافتادگی مشمولین 

http://bazneshaste-j.blogfa.com/post-81.aspx
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و  نامه اداریآئین  14و  10و  11،22یا ماده  خدمات کشوری قانون مدیریت 14ماده   1تبصره )طی نمودن مراحل قانونی  •

  (استخدامی کارکنان غیر هیات علمی

  کمیته ارفاقی صندوق بازنشستگی کشوری: مرجع تصویب کننده •

 قانون استخدام کشوری 22سه سال سنوات ارفاقی جهت مشمولین ماده  •

  ( قانون استخدام کشوری 22تبصره یك ماده ). سال محاسبه می گردد 05سال باشد،  05سنوات کمتر از  •

 جهت مشمولین  ازکارافتادگی حداقل حقوق سال رعایت •

                         

                                                                                    

 

 مرخصی صعب العالج یا تقاضای ازکارافتادگی

 تائید توسط شورای پزشکی

حق شغل و شاغل، مدیریت، تطبیق، )مرخصی استعالجی بیش از یکسال   

(آئین نامه  14و دستورالعمل ماده  11ماده ( )و اوالدایثارگری، عائله   

و دستورالعمل  11ماده ()حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر)مرخصی استعالجی تا یکسال   

(آئین نامه  14ماده   

 شروع بیماری

 از کار افتادگی فرآیند

 

 نکات ضروری در خصوص از کار افتادگی
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  (فوت عادی) :قانون استخدام کشوری 11ماده 

یده باشد از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و یك روز بعد از فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرس هر گاه مستخدم رسمی

 .سال محاسبه می شود 05سال،  05سنوات کمتر از : تبصره .تاریخ فوت برای وراث قانونی وی حقوق برقرار خواهد شد

  (بازنشستهفوت ) :کشوریقانون استخدام  12ماده 

 .برقرار خواهد شد حقوق وظیفهبرابر مقررات ث واجد شرایط وی شود یكروز بعد از فوت برای وراه فوت بازنشستمستخدم هر گاه 

  (فوت به سبب انجام وظیفه) :کشوریقانون استخدام  13ماده 

هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که از بابت آن کسور بازنشستگی 

 3مجلس موضوع تبصره  03/1/0322مصوب ... قانون اصالح پاره ای از مقررات  1ماده )ایش دو گروه کسر گردیده است با رعایت افز

  .به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد (قانون نظام هماهنگ 3ماده 

 

 

 

  کشوریقانون استخدام  16ماده 

 (مجلس شورای اسالمی 03/01/0361مصوب )ری استخدام کشو قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون  

 وزیران  هیأت 1/2/0362  مصوب  کشوری  استخدام  قانون  و وظیفه  بازنشستگی  مقررات  اصالح  قانون  اجرائی  نامه آئین  

 15/00/24   مصوب  و وظیفه  بازنشستگی  و مقررات  قوانین  اصالح  قانون 

 آذرماه 11  مصوب  کارمندان  وراث  و مستمری  وظیفه  پرداخت  اجازه  قانون  واحده  ماده 1  صرهتب  اصالح  قانون  اجرائی  نامه آئین  

  وزیران  هیأت 1/4/0364  مصوب  اناث  و نوادگان  در مورد فرزندان  وظیفه  حقوق  و برقراری 0331

 ها وسایر کارکنان نواده، خا ، بانوان شاغل ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی قانون اصالح پاره 

  ریزی کشور، موضوع دستورالعمل نحوه اجرای قانون  سازمان مدیریت و برنامه 11/6/22مورخ  1226/015بخشنامه شماره

 مجلس 03/1/22ها وسایر کارکنان مصوب  ، خانواده ، بانوان شاغل ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی اصالح پاره

 شورای اسالمی

 شورای امور اداری و استخدامی کشور 16/1/0366قانون استخدام کشوری مصوب  011اجرایی ماده  آیین نامه 

  5/01/16قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مصوب 

 (کشوری مشمولین صندوق بازنشستگی)فوت. 1

 

 :جهت برقراری حقوق وظیفه برخی از مستندات قانونی
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 ال بكار فرزندان و نوادگان اناث ازدواج و اشتغ 

  شروط به اینكه به تحصیالت عالیه اشتغال نداشته باشند و درصورت ادامه سالگی م 11رسیدن فرزندان ذکور به سن

 عالی دایر به اشتغال به تحصیل  سالگی به شرط ارائه گواهی از موسسات آموزشی 15تحصیل تا پایان 

  ترک تابعیت 

  فوت هریك از وراث وظیفه بگیر  

 ه قانونی حائز شرایط نباشددرهنگام فوت دارای ورث. 

 و..... 

 وراث ط الزمشرای

- 
عیال دائمی 

 متوفی

ی بوده در صورتی که علیل و از کار افتاده بوده و در زمان حیات عیال متوفای خود تحت تكفل و
 ..باشد

 شوهر

نوادگان بشرطی می . سالگی  15سال و درصورت اشتغال به تحصیل عالی تا پایان سن  11تا سن 
توانند ازحقوق وظیفه برخوردار شوند که پدرشان درزمان حیات مستخدم فوت نموده وتحت تكفل 

 .مستخدم بوده باشند

فرزندان و 
نوادگان ذکور 

 (پسر)

نوادگان بشرطی می توانند ازحقوق وظیفه برخوردار شوند که پدرشان  .وهربه شرط نداشتن شغل و ش
 .درزمان حیات مستخدم فوت نموده وتحت تكفل مستخدم بوده باشند

فرزندان و 
نوادگان اناث 

 (دختر)

 .د نعلیل و یا ناقص العضو بوده و مادام العمر قادر به انجام کار نباش
فرزندان و 

 نوادگان

 پدر و مادر .د نوفی تحت تكفل وی بوده باشدر زمان حیات مت

 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد  02ماده .)در حكم فرزند حقیقی است
 (...و  مجلس 01/2/0321سرپرست مصوب 

 خوانده فرزند
 

 موارد قطع حقوق وظیفه وراث 
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 داشت دریافت خواهند بازماندگان مستمری زیر حاالت از یكی در متوفی شده بیمه شرایط واجد بازماندگان : 10 ادهم : 

 بازنشسته  شده بیمه فوت صورت در -0

  بگیر مستمری کلی کارافتاده از شده بیمه فوت صورت در -1

 آخرین ظرف بر اینكه مشروط کار، سال یك بیمه حق خود، حداقل حیات آخر سال ده در که ای شده بیمه فوت صورت در -3

 . باشد کرده پرداخت را کار روز 21 بیمه حق حیات سال

 .ای فوت نمایدهای حرفهدر مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تامین اجتماعیمشمولین صندوق )فوت 

هر گاه مستمری بگیر بازنشسته یا از کارافتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی   :1 تبصره

گان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و خود را مطالبه ننماید، بازماند

مستمری او به حالت اول اعاده می  در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع. دریافت کنند

 .های بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بودبازنشستگان کلیه صندوق. گردد

 در هر علت به و شده فوت واحده ماده این تصویب از قبل که اجتماعی تأمین قانون مشمول شدگان بیمه :2صره تب

  .هستند( 1)ه تبصر یا بند این مقرردر شرایط مشمول مورد حسب ، است نشده برقرار مستمری مورد آنان

 فوت قبل از را مقرر بیمه حق سال 11 حداقل باشد ولی بند این در مقرر شرایط فاقد شده بیمه چنانچه :3 تبصره

 مشموالن ماهانه یا حقوق مزد متوسط درتعیین .شد خواهند برخوردار مستمری از وی بازماندگان باشد، کرده پرداخت

 .گیرد می قرار عمل مالک تأمین اجتماعی قانون 22 ماده تبصره ، مستمری میزان محاسبه برای تبصره این

 بند می باشد، این در مقرر شرایط فاقد و شود می فوت بعد به قانون این تصویب تاریخ از که ای شده بیمه :4 تبصره

 سابقه سال هر ازای در بازماندگان وی به باشد، سال 01از  بیشتر و سال 11 از کمتر او بیمه حق پرداخت سابقه چنانچه

 به و یك جا طور به فوت زمان در دستمزد کارگر عادی حداقل ماه یك معادل مقطوعی غرامت ، بیمه حق پرداخت

 . شود می اجتماعی پرداخت تأمین قانون 13  ماده در مقرر سهام نسبت
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 از عبارتند داشت خواهند را مستمری دریافت استحقاق که متوفی شرایط واجد بازماندگان : 11 ماده:  

 . نكرده است اختیار شوهر که مادام متوفی شده بیمه دائم عیال -0

 

 

 

 

 

 

 علت به یا باشند اشتغال داشته تحصیل به منحصرا یا و باشد تمام سال هجده از کمتر آنان سن که صورتی در متوفی فرزندان -1

 . نباشند کار به قانون قادر این 20 دهموضوع ما پزشكی کمیسیون گواهی طبق عضو نقص یا بیماری

 تجاوز سال پنج و از پنجاه مادر سن و سال شصت از پدر سن ثانیاً بوده او تكفل تحت اوالً که صورتی در متوفی مادر و پدر -3

 از مستمری حال هر در و باشند از کارافتاده قانون این 20 ماده موضوع پزشكی کمیسیون تشخیص به آنكه یا و باشد کرده

 . ندارند دریافت سازمان

 کرد خواهند استفاده مستمری از زیر شرایط با زن شده بیمه بازماندگان : 12 ماده:  

 موضوع پزشكی نظر کمیسیون طبق یا باشد متجاوز سال شصت از او سن ثانیاً بوده زن تكفل تحت اوالً اینكه بر مشروط شوهر -0

 . دریافت نكند سازمان از مستمری الح هر در و بوده کارافتاده از قانون این 20 ماده

 : زیر شرایط بودن حائز صورت در فرزندان -1

 . نكند استفاده مستمری دیگری از و باشد ماده این بنداول در مذکور شرایط واجد یا نبوده حیات قید در آنها پدر . الف

 نقص یا بیماری علت به یا و پایان تحصیل تا باشند داشته اشتغال تحصیل به منحصراً یا و باشد تمام سال هجده از کمتر آنها سن . ب

  نباشند کار به قانون قادر این 20 ماده موضوع پزشكی کمیسیون گواهی طبق عضو

 یا و باشد تجاوز کرده سال پنجاه از مادر سن و سال شصت از پدر ثانیاً سن بوده او تكفل تحت اوالً که صورتی در مادر و پدر -3

 دریافت سازمان از مستمری حال هر در و باشند از کارافتاده قانون این 20 ماده موضوع پزشكی کمیسیون تشخیص به آنكه

 . ندارند

 باشد می زیر بشرح متوفی شده بیمه بازماندگان از یك هر مستمری سهم : 13 ماده:  

 مرد شده که بیمه صورتیدر  و است شده بیمه استحقاقی مستمری درصد پنجاه معادل متوفی شده بیمه همسر مستمری میزان -0

 . خواهدشد تقسیم آنان بین تساوی به مستمری باشد دائم همسر دارای چند

 پدرو که صورتی در و شده می باشد بیمه استحقاقی مستمری درصد پنج و بیست معادل متوفی شده بیمه فرزند هر مستمری میزان -1

 . بود ر خواهدمذکو میزان برابر دو او مستمری باشد داده دست از را مادر

 تأمین دوم، توسط شوهر فوت صورت در ( دائم عقد)اند  نموده اختیار شوهر که متوفی شدگان بیمه همسران :تبصره      

 بیمه به دولت کمك درصد محل سه از تبصره این از ناشی یمال بار .شد خواهد پرداخت مستمری آنها مجدداً به اجتماعی

 تصویب به و پیشنهاد اجتماعی تأمین سازمان توسط ماه مدت دو ظرف قانون این اجرائی نامۀ آئین خواهدشد تأمین شدگان

 .رسید خواهد وزیران هیأت
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 مجموع .شده می باشد بیمه  استحقاقی مستمری درصد بیست معادل متوفی شده  بیمه مادر  و پدر از یك هر مستمری میزان  -3

تجاوز  میزان این از مستمری مجموع گاه هر تجاوز نماید متوفی استحقاقی مستمری میزان از نباید متوفی شده بیمه بازماندگان مستمری

فاقد  یا شود فوت بگیران مستمری از یكی اگر صورت این در شود و می تقلیل داده نسبت به بگیران مستمری از یك هر سهم کند

 درهر حال و یافت خواهد افزایش ماده این در مذکور بندی تقسیم به توجه با آنان بقیه سهم گردد دریافت مستمری استحقاقی شرایط

 .کرد خواهند استفاده متوفی بازماندگان یمستمر صد در صد از شده بیمه بازماندگان

 

 

 

 

 

 :سایر مستندات

  هیات عمومی  30/3/1310مورخ  131مستمریهای تامین اجتماعی موضوع رای شماره  62بخشنامه شماره

 دیوان عدالت اداری

  تلخیص و تجمیع بخشنامه  تامین اجتماعی موضوع بازماندگان 1/1/15مورخ  7127/15/100بخشنامه شماره

 ها، دستورالعملها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که شدگانی مورد بیمه در .باشد می او فوت حین مستمری متوفی شده بیمه استحقاقی مستمری از منظور  :تبصره   

 از شده بیمه برای ازمستمری که است عبارت استحقاقی مستمری شوند فوت بیماری یا حادثه نوع هر اثر در

 . شود برقرارمی مورد حسب کلی کارافتاده
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 وراث شرائط الزم

 عیال دائم بیمه شده متوفی -

سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون . 1تحت تكفل زن بوده . 0
ازمان این قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از س 20پزشكی موضوع ماده 

 .دریافت نكند 
 شوهر

سن آنان کمتر از بیست سال باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا بعلت 
این قانون قادر  20بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشكی موضوع ماده 

نوادگان بشرطی می توانند ازحقوق وظیفه برخوردار شوند که پدرشان . بكار نباشند
 .حیات مستخدم فوت نموده وتحت تكفل مستخدم بوده باشنددرزمان 

 (پسر)فرزندان و نوادگان ذکور 

نوادگان بشرطی می توانند ازحقوق وظیفه برخوردار شوند که  .دنفاقد شغل و شوهر باش
 .پدرشان درزمان حیات مستخدم فوت نموده وتحت تكفل مستخدم بوده باشند

فرزندان و نوادگان اناث 
 (دختر)

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی  02ماده .)  .حكم فرزند حقیقی می باشد در
 (...و مجلس 01/2/0321سرپرست و بدسرپرست مصوب 

 فرزند خوانده

سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز .  1تحت تكفل او بوده .0
این قانون از کار  20اده کرده باشد و یا آنكه به تشخیص کمیسیون پزشكی موضوع م

 .افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند 
 پدر و مادر

 

 

 

 

 

 

 

 

بازماندگان واجد شرایط متوفی جهت دریافت 

 مستمری
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 بازنشستگی توافقی .1

 اختیار کارفرما( اختیار مستخدم   ب( الف: بازنشستگی اختیاری .2

 قهریبازنشستگی  .3

 اجباریبازنشستگی  .4

 

 

 

 

 .شرط اصلی بازنشسته شدن است ازنشستگی و موافقت دستگاه متبوع ،در این حالت ،تقاضای مستخدم برای ب

 

 و اصالحات آن 13/12/1361مصوب قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه  2ماده  1بند الف و ب تبصره 

 :(صرفا هیات علمی)

 

 

 

 

 

 

 

 بازنشستگی. 1

 
مشمولین صندوق  انواع بازنشستگی

 بازنشستگی کشوری

 بازنشستگی توافقی .1

 

خود   متبوع  دولتی  دستگاه  زیر و موافقت  شرایط  توانند با دارا بودن می  قانون  این  مشمول  و یا ثابت  رسمی  مستخدمین :1تبصره 

 :شوند  بازنشسته

  خدمت  سابقه  سال و پنج  و بیست  سن  سال 51مرد با   مستخدمین( الف

یكهزار و سیصد و   ماه  دی  سوم  مورخ  شنبه روز سه  علنی  ماده واحده جلسهموضوع )   خدمت سابقه  سال 11با   زن  مستخدمین( ب

سال حذف  45سن  . است  رسیده  نگهبان  تأیید شورای  به00/01/0321 در تاریخ که  تصویب  اسالمی  شورای  هفتاد مجلس

 .(گردید
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 :(مشاغل تخصصی)قانون مدیریت خدمات کشوری  103بند الف ماده 

 :تواند کارمند خود را بازنشسته نماید دستگاه اجرایی با داشتن یكی از شرایط زیر می -013ماده 

پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای  و و سی .....حداقل ( الف

  .سال 31سنوات باالتر از 

 :(سال 25مستخدمین زن با )قانون مدیریت خدمات کشوری  103ماده  1تبصره 

آور و جانبازان و معلوالن  برای متصدیان مشاغل سخت و زیان« ب»د و همچنین شرط سنی مزبور در بن( الف)سابقه مذکور در بند  

 .گردد شرط سنی برای زنان منظور نمیباشد و  تا پنج سال کمتر می

 :5/6/1316قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مصوب 

سال ( 15)حداقل بیست و پنج  ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه د1ماده

بینی شده در قانون با ارایه در خواست کتبی مبنی بر  توانند در مهلت پیش می( بدون رعایت شرط سنی)سابقه خدمت قابل قبول 

 سال بازنشسته سال سال سنوات ارفاقی تا سقف سی( 5)بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج 

  .شوند

 

 

 

 

 

  نامه، اشخاص زیر هستند منظور از کارکنان قراردادی در آیین ـ1ماده:  

  .های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی الف د مستخدمان موقت شرکت

موجب ها و مؤسسات دولتی دارای مقررات خاص که به  ب د آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه

  .اند قرارداد به استخدام درآمده

به صورت خریدد خدمدت با رعایت قوانین و مقررات  11/3/0361مورخ  02521نامه شماره  ج د کارکنانی که براساس تصویب

 .های مشمول این قانون اشتغال دارند مدربوط در دسدتگاه

اند و  شده بوده های یاد ا انعقاد قرارداد در خدمت دستگاهد د آن دسته از کارکنان مشمول قانون که براساس مجوزهای قانونی ب

های بازنشستگی مربوط پرداخت  آنها طبق مقررات به صندوق( اعم از سهم مستخدم و کارفرمای)کسور بازنشستگی یا حق بیمه 

 .گردیده است

 

باشدندد، به شرط داشتن حداقل بیست  بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقدرر در این مداده می: 1تبصره     

توانند با ارایه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج  سال سنوات خدمت قابل قبول می( 11)

  .سنوات ارفاقی بازنشسته شوندسال ( 5)

 

  .های مزبور برای استفاده از تسهیالت قانون در حكم مستخدم رسمی هستند کارکنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاه :تبصره     
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  بود بوط مالک عمل خواهدآور و جانبازان مقررات مر  درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان ـ12ماده. 

د اختیارات هیأت وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان 0321ضوابط اجرایی بودجه سال  11بند 

ماده واحده ( 5)نامه اجرایی موضوع تبصره  دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصالح آیین

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 40)عطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده شده و ا یاد

موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت د موضوع . شود به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می

رکنان دولت د منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کا

( 53)ماده ( 0)شده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره  های دستگاه و تأیید مراتب یاد هزینه

 .باشد شده می کمیسیون یاد مالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از قانون محاسبات عمومی و ذیحساب یا مدیر

 د بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام 0320قانون بودجه سال  14 ماده

قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یك پست سازمانی به ازای ( 53)و ( 51)مجاز موضوع مواد 

 .ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است اجرای این حكم از محل منابع دستگاه. یش از موعد مجاز استهر بازنشسته پ

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون  -0321قانون بودجه سال  010ماده 

قانون محاسبات عمومی کشور و بدون ( 53)و ( 51)اه یا مقام مجاز موضوع موادتمدید آن با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگ

 .ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است حكم از محل منابع دستگاهاجرای این . سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انون بازنشستگی پیش از بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن ق -دبند :  0323قانون بودجه سال  11تبصره 

های اجرائی دولتی با موافقت باالترین  و قانون تمدید آن در دستگاه 5/6/0316مصوب  موعد کارکنان دولت

سنوات  قانون محاسبات عمومی کشور و بدون( 53)و ( 51)اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد مقام

جویی ناشی از کاهش نیروها  صرفه ها یا ای دستگاه هزینهاجرای این حكم از محل اعتبارات . ارفاقی مجاز است

 .رسد، قابل تأمین و پرداخت است راهبردی رئیس جمهور می ریزی و نظارت که میزان آن به تأیید معاونت برنامه

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون  -بند ج  :0324ماده واحده قانون بودجه سال  11تبصره 

های اجرائی دولتی با  و قانون تمدید آن در دستگاه 5/6/0316مصوب  از موعد کارکنان دولت بازنشستگی پیش

قانون محاسبات عمومی کشور و ( 53)و ( 51)اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد موافقت باالترین مقام

ها تا سقف  اههزینه ای مصوب دستگ اجرای این حكم از محل اعتبارات. سنوات ارفاقی مجاز است بدون

یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه %( 5)حداکثر پنج درصد 

 .ریزی کشور می رسد، قابل تأمین و پرداخت است
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مشاغل سخت شاغلین  انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و جانبازان نحوه بازنشستگیقانون 

 :اصالحات آنو  1/1/1367یان آور مصوب و ز

 سال  11سال سن و شاغلین زن با داشتن  51 و سال سابقه خدمت 15با داشتن  و معلولین شاغلین مرد مشاغل سخت و زیان آور

و با موافقت دستگاه  سابقه خدمت و بدون شرط سنی و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند

 .زنشسته شوندبا

  31ارفاقی به  واقعی و یا با احتساب سنوات سال سن 51و( با احتساب ارفاقی) سال سابقه خدمت 15با داشتن  جانباز مردشاغلین 

می توانند تقاضای بازنشستگی  سال سابقه خدمت بدون شرط سنی 11زن با داشتن و  (بدون رعایت شرط سنی) دنسال برس

 .بازنشسته شوند و با موافقت دستگاه نمایند
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 :هیات محترم وزیران 17/1/1315هـ مورخ  51231ت /101414تصویبنامه شماره 
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 :(فرزندان شهداء)قانون برنامه پنجم توسعه 44بند الف ماده 

التر به استثناء فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد و با( الف

 . تسهیالت خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند 

  بدون )سال برسد 31یا با احتساب سنوات ارفاقی به  سال سن 51و( با احتساب ارفاقی) سال سابقه خدمت 15مرد با داشتن

و با موافقت  ی بازنشستگی نمایندمی توانند تقاضا سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی 11زن با داشتن  (رعایت شرط سنی

 .دستگاه بازنشسته شوند

 

 

 

 

در بازنشستگی اختیاری دستگاه و مستخدم هر یك تحت شرایطی می تواند از اختیارات خود برای بازنشستگی استفاده کنند و بر دو گونه 

 است

 :اختیار دستگاه

 (صرفا هیات علمی: )مجلس شورای اسالمی 13/12/1361قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  2ماده 

  که  دولتی  ، شهرداریها و مؤسسات دولتی  ، شرکتهای ها، مؤسسات وزارتخانه  مشابه  عناوین  و دارای  ، ثابت رسمی  مستخدمین  بازنشستگی 

خواهد   مربوط  مقررات  طبق  بازنشستگی  لحاظ از  قبول  قابل  خدمت  سابقه  سال  سی  با حداقل  است  ذکر نام  بر آنها مستلزم  قانون  شمول

 .بود

  :قانون مدیریت خدمات کشوری  103ماده بند الف 

 :کارمند خود را بازنشسته نماید تواند میدستگاه اجرایی با داشتن یكی از شرایط زیر 

با تحصیالت دانشگاهی  پنج سال برای مشاغل تخصصی  و  سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی حداقل سی( الف

  .سال 31کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از 

 بازنشستگی اختیاری .2
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  :قانون مدیریت خدمات کشوری 103بند ب ماده 

 .روز حقوق  حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج( ب

  :اختیار مستخدم

مستخدم رسمی می تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مكلف به   :ام کشوریقانون استخد 74بند الف ماده 

 :قبول آن است 

 .داشتن شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت -الف

 :20/1/1361قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 

ر با اشعه اشتغال داشته باشند از افزایش خدمت به شرح زیر قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که بطور مستمر به کا 11ماده  3باستناد بند 

 .استفاده خواهند کرد

 .سال 01سال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر  بازاء هر سال خدمت یك( الف)کار با پرتو گروه ( الف

 .سال 5 افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر ماه 6بازاء هر سال خدمت( ب)کار با پرتو گروه (ب 

  .ستگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران خواهد بودد 

 .کار با اشعه نخواهد بوده شخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرائی آن بازنشسته شود مجاز ب

بدون رعایت شرط )سال برسد 31یا با احتساب سنوات ارفاقی به  سال سن 51و( با احتساب ارفاقی) دمتسال سابقه خ 15مرد با داشتن 

 .می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی 11زن با داشتن ( سنی

 

 

 

 

 

 .ه تخلفات اداری کارکنان صورت می گیرداین نوع بازنشستگی معموالًبر اثرآرای مراجع ذی صالح از جمله هیات های رسیدگی ب

 :قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1بند ط ماده 

سال سابقه خدمت دولتی برای  15بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 

 (بقهط) .مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یك یا دو گروه

 :قانون مقررات انتظامی هیات علمی

 . نماید می   ..و   بازنشسته ، هیات قانون  مقرر در این  ترتیب  ، به شودداده   غیر مفید تشخیص در صورتیكه عضو هیات علمی:  04 ماده

 : زیر خواهد بود   ترتیب  به 04 ماده  افراد مشمول  بازنشستگی:  05 ماده

 قهریبازنشستگی  .3
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  بازنشسته  استخدام کشوری  قانون  طبق  خدمت  سنوات  باشند ، بر اساس  داشته  دولتی  خدمت  سابقه  سال  بیست  حداقل  که  در صورتی(  الف

 .خواهند شد 

 

 

 

 

 

 در این نوع بازنشستگی دستگاه های اجرایی مكلفند مستخدم را با توجه به شرایط زیر بازنشسته کنند

 (صرفا هیات علمی) :قانون استخدام کشوری 77ماده 

 .وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مكلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته کنند 

 

 

 

 

 

 :قانون مدیریت خدمات کشوری 103ماده  3و  2تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازنشستگی اجباری .4

 

مجلس شورای اسالمی حكم این ماده در  0361قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  01در اجرای ماده  :تبصره    

 .ده استخصوص مشاغل تخصصی محدود گردی

 

اغل غیر تخصصی و شصت درای مشدابقه خدمت بدال سدس  دانی که دارای سیدرایی مكلفند کارمندهای اج اهگدست :2تبصره    

باشند  یسال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن م

  .را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند

های اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت  دستگاه :3تبصره  

الذکر که سابقه  فوق کارمندان تخصصی. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. باشند را بازنشسته کنند می

توانند تا رسیدن به  سال سابقه خدمت داشته باشند می تسال است، در صورتی که بیش از بیس خدمت آنها کمتر از بیست و پنج

 .شوند بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می
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 تذکر

 

  قانون استخدام کشوری، قانون نحوه بازنشستگی  13و  11، 10، 11، 22قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده های

و اصالحات بعدی آن و قانون حفاظت در  0/2/0362جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

در خصوص بازنشستگی،  فوت و از کارافتادگی کارکنان  غیر هیات علمی مشمول  11/0/0361برابر اشعه مصوب 

 تگی کشوری قابل اجرا می باشد صندوق بازنشس

  ،قانون استخدام کشوری، قانون نحوه بازنشستگی جانبازان،  13و  11، 10، 11، 22ماده های  قانون استخدام کشوری

و اصالحات بعدی آن و قانون حفاظت در برابر اشعه  0/2/0362معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

شستگی، فوت و ازکارافتادگی کارکنان هیات علمی مشمول صندوق کشوری در خصوص بازن11/0/0361مصوب 

  .قابل اجرا می باشد

 و تشكیالت و مؤسسات نهادها، استثناء به اجرائی های دستگاه کلیه :کشوری خدمات مدیریت قانون 002 ماده 

 که غیردولتی عمومی دهاینها اطالعات، وزارت شوند، می اداره رهبری معظم مقام مستقیم زیرنظر که هایی سازمان

 محاسبات، دیوان مستشاری های هیأت قضات، و علمی هیأت اعضاء دارند، تطبیق( 3)ماده در مذکور تعریف با

 در و شوند می قانون این مقررات مشمول رهبری خبرگان مجلس و نظام مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شورای

 .شود می عمل رهبری ظممع مقام نظر مطابق انتظامی و نظامی نیروهای خصوص

  وزارت بهداشت ودراجرای  معاونت توسعه مدیریت ومنابع16/1/0321د مورخ /3152/112با توجه به نامه شماره

کارکنان مشمول این آیین نامه که ": صندوق بازنشستگی کشوری 0/2/21مورخ  0366/ص/03105توافقنامه شماره

رات بازنشستگی و وظیفه از جمله سنوات خدمت تابع مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند از نظر مقر

  " .مقررات قانونی مورد عمل صندوق مزبورمی باشند

قانون مدیریت خدمات 013آئین نامه اداری و استخدامی اصالح و دانشگاه ها به استناد ماده   21و  22لذا مفاد ماده 

 .کشوری می توانند کارکنان خود را بازنشسته نمایند
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 . را خواهند داشت  بازنشستگی  از مستمری  استفاده  زیر حق  شرایط  حائز بودن  در صورت  قانون  این  مشمولین :76  ماده

 . باشند  پرداخته  بازنشستگی  تقاضای  از تاریخ  مقرر را قبل  بیمه  حق  سال  ده  د حداقل0

 .باشد  رسیده  تمام  سالو پنج   پنجاه  به  زن  و سن  تمام  سال  شصت  مرد به  د سن1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سخت ذیربط مراجع سب تشخیصح آنها مشاغل از برخی یا تمام که اجتماعی تأمین قانون مشمول کارگاه های کلیه کارفرمایان :0

 محیط شرایط سازی عوامل ایمن به نسبت قانون این تصویب تاریخ سال از دو مكلفند ظرف خواهند گردید یا گردیده اعالم آور زیان

 اقدام زمینه این در موضوعه قوانین سایر و مربوطه های نامه آیین و کار قدانون در مشخص شده و استانداردهای مجداز حد مطابق کار

 . نمایند

مشمولین صندوق تامین  بازنشستگی انواع

 اجتماعی

سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیكه  31کسانی که  -1تبصره   

 .توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند سال تمام باشد می 45سال و سن زنان  51سن مردان 

 

 محیط بیولوژیكی مكانیكی و ، شیمیایی ، فیزیكی عوامل آنها در که است کارهایی آور زیان و سخت کارهای  -الف :2 تبصره  

 شود می ایجاد وی در ( روانی و جسمی) ظرفیت های طبیعی باالتراز مراتب به تنشی کارگر اشتغال اثر در و بوده کار غیراستاندارد

 و غیره ایمنی و بهداشتی ، مهندسی ، فنی تمهیدات کارگیری به با بتوان بوده و آن از ناشی عوارض و شغلی بیماری آن تیجهکه ن

 . کرد حذف یا کاهش مشاغل آن را از بودن آور زیان و سخت صفت
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 ، شدگان بیمه به آور و زیان سخت کارهای ارجاع از مكلف هستند قبل اجتماعی تأمین قانون مشمول کارگاه های کارفرمایان :1

 قانون 21 ماده موضوع)  شده داده رجوع کارهای با نوع متناسب جسمانی استعداد و قابلیت لحاظ از آنان پزشكی معاینات ضمن انجام

 روند از آگاهی منظور به باشد، بار یك از کمتر نباید سال هر در که حداقل ای آنان دوره معاینات انجام به نسبت ،(ماعیاجت تأمین

آموزش  و درمان ، بهداشت هایوزارتخانه  .نمایند اقدام روحی و فرسایش جسمی از پیشگیری و بیماری به هنگام تشخیص و سالمتی

 . اعمال نمایند کارفرمایان وسیلۀ به بند این انجام در را الزم تمهیدات فندمكل اجتماعی امور و کار و پزشكی

 : حمایت ها  ب

 

 

 

 

 

 

 ناشی روحی جسمی و فرسایش دچار مقرر در این قانون سابقه به رسیدن از قبل تبصره این موضوع شدگان بیمه که صورتی در -0

 هر با(  اجتماعی تأمین قانون 20 ماده موضوع) پزشكی های با تأیید کمیسیون گردند آور زیان و سخت کارهای در اشتغال از

 . شد خواهند برخوردار تبصره این در مندرج از مزایای خدمت سابقه میزان

 هر قانون این تصویب از تاریخ بازنشستگی مستمری از استفاده برای بیمه حق پرداخت سابقه حداقل شدگان بیمه سایر مورد در -1

 . تمام برسد سال بیست حداقل به این که آن تا یافت خواهد افزایش سال یك سال

 شد خواهد افزوده اجتماعی قانون تأمین در بیمه حق نرخ به درصد تبصره چهار این مشموالن، جهت قانون این تصویب تاریخ از -3

 . خواهد شد پرداخت کارفرمایان وسیله به طور اقساطی به یا طوریك جا به ، قانون مشموالن تقاضای صورت در هم آن که

 موارد سایر و روحی و فرسایش جسمی تشخیص نحوه ، اشتغال تناوب و توالی احراز نحوه و آور زیان و سخت مشاغل تشخیص -4

 وزارتخانه و اجتماعی تأمین سازمان توسط ماه چهار که حداکثر ظرف بود خواهد ای نامه آیین موجب به تبصره این مطروحه در

 . رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه پزشكی آموزش و ، درمان هداشتب و اجتماعی امور و کار های

 باشند قانون این تاریخ تصویب از قبل تاریخ به آور زیان و سخت کارهای در بیمه حق پرداخت سابقه دارای که شدگانی بیمه -5

 شده،کارفرمایان بیمه توسط شرایط احراز با تاین صور نمایند در بازنشستگی درخواست قانون این مزایای از استفاده با توانند می

 میزان چهاردرصد همچنین و 1 تبصره در مندرج شرایط احراز تا را برقراری میزان مستمری و مربوطه بیمه حق اند مكلف مربوطه

 . نمایند پرداخت سازمان به یك جا را قانون این تصویب از قبل سنوات به نسبت مستمری برقراری

 

 

 داشته اشتغال(  سالمت مخل) آور زیان و سخت کارهای در متناوب سال 15 و متوالی سال 11 حداقل که افرادی -1

 هر نمایند، بازنشستگی توانند تقاضای مستمری می باشند، پرداخته سازمان به مزبور را مدت بیمه حق هر مورد در و

 شد اهدخو یك و نیم سال محاسبه  آور زیان و سخت کارهای در بیمه حق پرداخت سابقه سال
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 بیمه حق پرداخت سنوات ضرب در شده بیمه حقوق یا مزد متوسط ام سی یك از عبارتست بازنشستگی مستمری میزان : 77 ماده

  .تجاوز ننماید حقوق یا مزد متوسط  (31/35) ام سی وپنج، از سی آنكه بر مشروط

 بیمه حق آن براساس که بیمه شده قوقح یا مزد مجموع از عبارتست بازنشستگی مستمری محاسبه برای حقوق یا مزد متوسط تبصره

 چهار بیست و بر تقسیم بیمه حق پرداخت سال دو آخرین ظرف گردیده پرداخت

 به قانون این در مقرر سن بازنشستگی به رسیدن از پس سال پنج حداقل که را شدگانی بیمه بازنشستگی تواند می کارفرما : 71 ماده

 . ا نمایدتقاض سازمان از اند داده ادامه خود کار

 بشود به یا شده بخش خصوصی به متعلق آنها سهام اکثریت قانون موجب به که دولتی شرکت های مستخدمین مورد در : 71 ماده

 : شد خواهد رفتار زیر ترتیب

 مقررات که مشمول دولتی شرکت های مستخدمین و دولتی شرکت های استخدامی مقررات 33 ماده مشمول مستخدمین -0

 . بود خود خواهند مورد عمل وظیفه و بازنشستگی مقررات تابع اند بوده خاص ظیفهو و بازنشستگی

 . شد قانون خواهند این مقررات مشمول هستند اجتماعی های بیمه قانون مشمول که دولتی شرکت های مستخدمین -1

 . شد خواهند و فوت ادگیازکارافت و پیری از ناشی برابر اثرات در کارمندان حمایت قانون مقررات تابع مستخدمین سایر -3

 و مستخدم توسط کسور بازنشستگی پرداخت میزان و 3 و 0 بندهای در مذکور مستخدمین دولتی خدمت سوابق احتساب نحوه -4

 وزارت توسط که بود خواهد ای نامه آئین موجب به وظیفه مستخدمی آنان و بازنشستگی حقوق تعیین ترتیب همچنین کارفرما و

اجتماعی می  تأمین عالی شورای به تصویب کشور استخدامی و امور اداری سازمان همكاری با ش پزشكیبهداشت،درمان و آموز

 .رسد

 

 

 

 

 

 سنی شرط نظر گرفتن در بدون توانند می باشند بیمه حق پرداخت سابقه تمام سال 35 دارای که شدگانی بیمه : 3 تبصره   

 . نمایند بازنشستگی تقاضای قانون مقرر در

میتوانند  قحقو روز 11  با بیمه حق پرداخت شرط به سن سال 41 و کار سابقه سال 11 داشتن با کارگر زنان : 4 تبصره   

 . شوند بازنشسته
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 :7/4/1316مستمریهای تامین اجتماعی مورخ  2/51بخشنامه شماره 

 0/0/26ان، از تاریخ با عنایت به اتمام مهلت اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایر

مستمریها در خصوص بازنشستگی کارکنان دستگاههای  51مستمریها ملغی االثر اعالم شده و مفاد بخشنامه شماره  0/51بخشنامه شماره 

مجلس شورای اسالمی تنفیذ می  1/2/16قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  013اجرائی مشمول قانون تامین اجتماعی وفق ماده 

 .گردد

 قانون 013 ماده استناد به اجرائی های دستگاه کارکنان بازنشستگی موضوع با مستمریها سازمان تأمین اجتماعی 51تورالعمل شماره دس

 کشوری خدمات مدیریت

 مشمولین قانون: الف

دولتی، شرکت های  کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی مشمول قانون تأمین اجتماعی دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات

 .دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است مشمول این قانون می باشند

قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها، مؤسسات و تشكیالت و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم  002طبق مفاد ماده : تبصره

همان قانون تطبیق دارند، اعضاء ( 3)شوند، وزارت اطالعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده رهبری اداره می 

هیأت علمی و قضات، هیأت های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلح نظام، مجلس خبرگان رهبری و 

 .دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشندهمچنین کارمندانی که مشمول قانون کار بوده و در 

 شرایط الزم: ب

قانون فوق الذکر، دستگاه های اجرایی می توانند با معرفی مستخدمین مشمول قانون و پس از اعالم ( 013)به استناد بندهای الف و ب ماده 

 :د را بازنشسته کننداحراز یكی از شرایط ذیل از سوی شعب سازمان کارکنان خو

 سال سابقه خدمت قابل قبول دارای مشاغل غیرتخصصی و بدون شرط سنی 31مردان و زنان با داشتن حداقل  -0

سال خدمت قابل قبول، دارای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر و  35مردان و زنان با داشتن حداقل  -1

 بدون شرط سنی

سال سابقه خدمت قابل قبول، دارای مشاغل تخصصی با تحصیالت  31زنان با ارائه درخواست کتبی، داشتن حداقل مردان و  -3

 دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر و بدون شرط سنی

 سال سن 61سال سابقه خدمت قابل قبول و  15مردان دارای حداقل  -4

 سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی 15زنان با ارائه درخواست کتبی و دارا بودن حداقل  -5

 سایر مستندات
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 نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی: ج

( 014)قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن و نیز با لحاظ مفاد ماده ( 22)محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین این قانون با استناد به ماده 

سال سابقه  31گام تعیین حقوق بازنشستگی به بیمه شدگانی که بیش از بوده لیكن در هن 31/31قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای 

رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی %( 1/5)سال به ازای هر سال بیمه پردازی مازاد بر سی سال، دو نیم درصد  35خدمت دارند تا سقف 

 .عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد شد

 :نكات: د

ل عبارت است از سنواتی که طبق قوانین و مقررات مربوطه از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت سابقه قابل قبو -0

 .مالک محاسبه قرار گیرد

 .قانون مورد اشاره قابلیت اجرا ندارد( 012)مستمریها به استناد ماده  2مفاد بخشنامه شماره  -1

کارفرمایان، می بایستی راهنمایی الزم به مسئولین دستگاه ها، شرکت ها و  به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه از سوی -4

مؤسسات مشمول، ارائه و قبل از صدور حكم انشایی، شعب سازمان با دریافت تقاضای کارفرما جهت بازنشسته نمودن کارکنان 

گان را مورد بررسی قرار داده و خود منضم به آخرین حكم حقوقی کارگزینی آنان، احراز شرایط و شمول قانون بر بیمه شد

 .نتیجه را به دستگاه اجرایی محل خدمت و بیمه شده جهت ترک کار اعالم نماید
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 :30/5/1316مستمریهای تامین اجتماعی مورخ  2/46بخشنامه شماره 

 مشمولین و شرایط الزم ( 0

رتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بانك ها، کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی کلیه وزا

سال تمام سابقه  12موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای حداقل 

ی هر یك از مشاغل مذکور در جدول بند آیین نامه صدراالشاره ، متصد... خدمت و پرداخت حق بیمه بوده و ایام مذکور را طبق تبصره 

این بخشنامه باشند می توانند بدون شرط سنی تقاضای بازنشستگی خود را به باالترین مقام دستگاه ارائه و در صورت موافقت با ( 1)

 و سازمانی  ستهایبازنشستگی آنان، می بایست درخواست مربوطه همراه با کلیه احكام پرسنلی از بدو استخدام، تائیدیه اشتغال در پ

 کننده دریافت شعبه آخرین به شرایط احراز بررسی منظور به اصل، با برابر مهر به نمودن ممهور از پس متقاضی پرسنلی پرونده خالصه

 .گردد ارسال بیمه حق
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 :درجه بندی مشاغل سخت و زیان آورو میزان سنوات ارفاقی هریك مطابق جدول ذیل می باشد (1

 

 .سال تجاوز نماید 31سال بوده و مجموع سنوات اصلی و ارفاقی نباید از  5رفاقی قابل احتساب حداکثر سنوات ا (3

 

متقاضی  اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این بخشنامه پس از بازنشستگی ممنوع بوده و الزم است تعهدنامه پیوست توسط (4

 .....و  .تكمیل و اخذ گردد

 

(  71و  77، 76ماده )ه همچنان بر اساس مقررات مربوط به تامین اجتماعیقراردادیهای شاغل در دانشگا :نکته

 .بازنشسته می شوند
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 :می یابد خاتمه زیر طرق از یكی به کار قرارداد : 21ماده  

 و موقت بامدت کار قراردادهای در مدت انقضاء -د کارگر کلی کارافتادگی از -ج  کارگر بازنشستگی -فوت کارگر  ب -الف

 کارگر استعفای -و    است کار معین به مربوط که قراردادهائی در کار پایان -هد  آن  ضمنی یا صریح تجدید عدم

 

 

 

 

 

 

 

 و کارگر به است، فوق موارد در کارگر اشتغال دوره به ومربوط کار قرارداد از ناشی که مطالباتی کلیه کار، پایان در  : 22ماده

 .شد پرداخت خواهد وی یقانون وارث به درصورت فوت او

 

 

 

 

 

 

 و کلی کارافتادگی از تعلیق، بیكاری، بازنشستگی، بیماری، فوت، از ناشی های مستمری یا حقوق دریافت لحاظ از کارگر:  23ماده

 .بود خواهد اجتماعی تامین قانون تابع آنها به مربوط شرایط و مقررات حمایتی و یا جزئی

 

 بهکتبا  را خود بدواً استعفای و داده ادامه خود کار به یكماه موظف است می کند استعفا که کارگری: تبصره      

 استعفای نماید اعالم کارفرما به کتبا را انصراف خود روز 15 ظرف مدت حداکثر و در صورتیكه دهد اطالع کارفرما

 یا و کارگاه اسالمی شورای به را آن انصراف از و کارگر موظف است رونوشت استعفا و می شود تلقی منتقی وی

 .دهد تحویل کارگران نماینده یا و صنفی انجمن

 

 قانون کار

 

 نای اجتماعی، تامین سازمان توسط مستمری برقراری و اداری مراحل انجام و قانونی تكلیف وراث تعیین تا:  تبصره    

 مدت به و الحساب علی طور به دریافتی، حقوق آخرین میزان به متوفی حقوق پرداخت به موظف است نسبت سازمان

 .نماید تكفل وی اقدام تحت عائله به ماه سه
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 :اداش پایان خدمت کارکنانمستندات و نکاتی در خصوص پ

 

 

 

 

 

 

 

ت
دم

 خ
ن

ایا
ش پ

دا
 پا

و اصالحات بعدی، قانون  1375/2/26مصوب .. قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و: مستندات
قانون مدیریت خدمات کشوری و  107، ماده  1371/2/13مصوب ... اصالح پاره از مقررات 

 آئین نامه اداری استخدامی 103ماده 

قانون  7ماده )به ازاء هر سال خدمت یکماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی
 (اصالح پاره ای از مقررات

 به سنوات مازاد بر سی سال و ارفاقی تعلق نمی گیرد

قانون اصالح )به ازای هربار محکومیت در ده سال آخر خدمت، یکماه از پاداش کسر می شود 

 (0310/0/10مصوب ... قانون پرداخت پاداش   1ماده 

 خدمت نیمه وقت بانوان به نسبت مدت انجام شده
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 :مقایسه اجمالی در برخی زمینه ها، بین دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی

 

 

 

 

 


