
 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3219191949 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال 34میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 41

 % زن می باشند41/16% مرد و 16/96نفر حقوق بگیر1  141164از 

 211411تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 9/15, 536,74 وزارت آموزش وپرورش  

 ,97/4 926501 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/40 56053 وزارت راه وشهرسازي  

 5/23 76979 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/02 065,9 وزارت كشور 

 0/42 96191 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 0/73 96891 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 0/79 96337 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 5/45 76588 سایر

 966 141164 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 996051 8 996059 همسر 

 61,9, 1,9 6222, فرزند 

 793 2 793 مادر 

 11 11 2 پدر 

 05 1 94 نواده 

 986,42 96233 936437 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 آرذبایجان شرقی

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 136448 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 98 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 436881 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3319641629 

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند41/16% مرد و 14/96نفر حقوق بگیر1  361294از 

 911311تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 5/44, 706450 وزارت آموزش وپرورش  

 97/84 6189, وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/12 06137 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/35 96885 وزارت كشور 

 9/85 103 وزارت راه وشهرسازي  

 8,/9 853 وزارت دادگستري  

 7,/9 800 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 9/48 318 وزارت صنعت6معدن وتجارت 

 4/05 06,50 سایر

 966 361294 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 61,5, 99 6147, همسر 

 56954 72, 76494 فرزند 

 983 2 983 مادر 

 47 47 2 پدر

 1 0 3 نواده 

 996748 ,1, 0,,926 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

ربی  آرذبایجان غ

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 376584 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 599 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 526171 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3211411199 

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند49/66% مرد و 16/94نفر حقوق بگیر1  491919از 

 461421تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 8,/39 946791 وزارت آموزش وپرورش  

 99/78 06570 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/71 96949 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/74 ,39 وزارت كشور 

 9/41 771 وزارت راه وشهرسازي  

 9/49 707 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 ,9/5 797 وزارت دادگستري  

 2/37 ,94 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 0/19 00, سایر

 966 491919 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 063,8 7 063,4 همسر 

 96314 743 96578 فرزند 

 900 2 900 مادر 

 50 50 2 پدر

 0 2 0 نواده 

 56301 520 56703 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 اردبیل

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 726558 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 ,98 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 946348 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3214461141 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال 34میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 41

 % زن می باشند93/93% مرد و 42/43نفر حقوق بگیر1  9691644از 

 391234تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 4/24, 36200, وزارت آموزش وپرورش  

 97/87 956049 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 7/39 76809 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/72 76520 وزارت راه وشهرسازي  

 7/95 ,7607 وزارت كشور 

 0/12 06185 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 0/90 ,0698 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/50 965,5 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 5/40 2,,56 سایر

 966 9691644 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 976478 97 976404 همسر 

 36099 96237 6978, فرزند 

 938 2 938 مادر 

 78 78 2 پدر

 94 8 3 نواده 

 026182 96970 916858 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 اصفهان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 9096,84 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 42, بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 486788 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3219111694 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 46

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 41

 % زن می باشند29/34% مرد و 34/22نفر حقوق بگیر1  921129از 

 491999تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 8/33, 056201 وزارت آموزش وپرورش  

 1/93 76027 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 8/39 76255 وزارت جهاد كشاورزي 

 0/10 96200 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 0/44 819 نهادریاست جمهوري  

 9/87 52, وزارت دادگستري  

 ,9/4 454 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/54 ,42 وزارت كشور 

 7/25 962,7 سایر

 966 921129 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 56021 2 56021 همسر 

 06874 014 06452 فرزند 

 ,7 2 ,7 مادر 

 97 97 2 پدر

 4 9 5 نواده 

 36218 721 6381, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 البرز

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 0,64,0 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 3, بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 056974 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3612191916 

سال                                                    46میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 46

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 96

 % زن می باشند96/19% مرد و 69/61نفر حقوق بگیر1  941992از 

 991439تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 9,/0, 36413 وزارت آموزش وپرورش  

 95/38 96317 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 1/23 96929 وزارت جهاد كشاورزي 

 5/88 410 وزارت كشور 

 0/01 038 وزارت راه وشهرسازي  

 2/15 995 وزارت دادگستري  

 2/17 997 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 2/88 923 نهادریاست جمهوري  

 0,/7 571 سایر

 966 941992 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 96492 2 96492 همسر 

 96741 779 96208 فرزند 

 35 2 35 مادر 

 98 98 2 پدر

 0 0 2 نواده 

 061,7 749 06,90 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 ایالم

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 026089 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 984 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 926379 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3211311346 

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 43

 % زن می باشند43/96% مرد و 12/16نفر حقوق بگیر1  941399از 

 991499تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 4,/4, 926845 وزارت آموزش وپرورش  

 97/72 06911 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 7,/5 ,,3 وزارت جهاد كشاورزي 

 5/40 358 وزارت كشور 

 0/32 553 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 0/01 738 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 0/21 ,75 وزارت راه وشهرسازي  

 ,9/0 028 وزارت دادگستري  

 7/44 483 سایر

 966 941399 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 06243 9 ,0624 همسر 

 96319 014 ,9651 فرزند 

 7, 2 7, مادر 

 05 05 2 پدر

 91193 946 91493 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 بوشهر

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 096,93 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 81 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 16547 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3214311419 

سال                                                    46میانگین سن فعلی  

 سال 34میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 94

 % زن می باشند91/46% مرد و 46/66نفر حقوق بگیر1  9961146از 

 9221493تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 54/52 9596910 وزارت آموزش وپرورش  

 97/57 ,,5963 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 3/25 096880 وزارت راه وشهرسازي  

 5/74 ,97640 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 5/23 906,45 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 5/29 906584 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/80 996815 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 7/23 ,1645 نهادریاست جمهوري  

 95/82 5,6207 سایر

 966 9961146 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 496141 72 496101 همسر 

 746944 06399 706555 فرزند 

 795 2 795 مادر 

 ,, ,, 2 پدر

 48 97 54 نواده 

 9 2 9 خواهر 

 836447 06802 856377 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 تهران

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 0056382 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 329 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 9356,11 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3414111643 

سال                                                    46میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 91

 % زن می باشند41/42% مرد و 14/94نفر حقوق بگیر1  911966از 

 921269تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 3/53, 996410 وزارت آموزش وپرورش  

 95/41 ,0642 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/87 96229 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/23 408 وزارت كشور 

 0/39 ,,5 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 5,/9 080 وزارت راه وشهرسازي  

 9/92 981 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 2/39 900 نهادریاست جمهوري  

 0/88 515 سایر

 966 911966 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 96329 9 96322 همسر 

 96994 087 870 فرزند 

 84 2 84 مادر 

 ,0 ,0 2 پدر

 0 0 2 نواده 

 41141 994 41491 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 چهارمحال و بختیاری 

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 076705 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 532 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 956759 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3419941244 

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند41/92% مرد و 16/44نفر حقوق بگیر1  941439از 

 931139تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 1/25, ,99651 وزارت آموزش وپرورش  

 99/87 961,1 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/82 1,4 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/50 4,1 وزارت كشور 

 0/42 ,59 وزارت راه وشهرسازي  

 0/21 758 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/34 019 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 9/09 029 وزارت دادگستري  

 0/78 ,71 سایر

 966 941439 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,9680 0 96805 همسر 

 96255 722 355 فرزند 

 41 2 41 مادر 

 75 75 2 پدر

 9 9 2 نواده 

 061,5 773 06,03 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان جنوبی

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 ,93634 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 05 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 ,99675 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3211431693 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال 34میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند99/69% مرد و 44/11نفر حقوق بگیر1  9931664از 

 161221تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 5/74, 356405 وزارت آموزش وپرورش  

 97/58 946,23 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 9,/5 46774 وزارت جهاد كشاورزي 

 5/78 46230 وزارت كشور 

 7/01 76895 وزارت راه وشهرسازي  

 0/97 065,0 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 9/87 06907 وزارت دادگستري  

 9/32 96130 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 5/07 56817 سایر

 966 9931664 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 946385 95 946332 همسر 

 996253 96,57 16525 فرزند 

 007 2 007 مادر 

 34 34 2 پدر

 07 , 93 نواده 

 036940 96378 046595 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان رضوی

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 9796587 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 31 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 356,80 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3314141136 

سال                                                    46میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 49

 % زن می باشند99/66% مرد و 44/14نفر حقوق بگیر1  941469از 

 921119تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 ,7/,3 16738 وزارت آموزش وپرورش  

 1/59 ,9694 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 5/43 4,9 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/28 738 وزارت كشور 

 9/50 935 وزارت دادگستري  

 9/00 942 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/09 958 وزارت راه وشهرسازي  

 2/38 ,1 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 9/14 052 سایر

 966 941469 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 96727 2 96727 همسر 

 96212 078 840 فرزند 

 47 2 47 مادر 

 91 91 2 پدر

 41243 431 41466 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خراسان  شمالی

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 956,00 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 2 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 86,25 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3211241946 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال 34میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 43

 % زن می باشند46/24% مرد و 19/36نفر حقوق بگیر1  421169از 

 261291تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 7,/48 786244 وزارت آموزش وپرورش  

 97/98 86443 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 8/91 ,4679 وزارت راه وشهرسازي  

 4/91 76739 وزارت جهاد كشاورزي 

 5/94 ,06,1 وزارت كشور 

 0/40 ,96,7 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 0/00 96552 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 9/59 190 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 5/42 06102 سایر

 966 421169 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 926232 7 9262,3 همسر 

 ,86,2 962,9 36454 فرزند 

 939 2 939 مادر 

 4, 4, 2 پدر

 92 0 8 نواده 

 986100 96979 936319 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 خوزستان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 6282,, بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 41 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 7161,5 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3911641413 

سال                                                    44میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 41

 % زن می باشند41/32% مرد و 16/24نفر حقوق بگیر1  961166از 

 931229تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 43/80 926134 وزارت آموزش وپرورش  

 90/83 06550 وزارت راه وشهرسازي  

 8,/90 ,0652 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/21 ,,1 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/78 50, وزارت كشور 

 9/50 0,1 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/59 0,8 وزارت دادگستري  

 9/72 053 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 5/27 3,4 سایر

 966 961166 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 06,92 9 06,21 همسر 

 96,78 ,00 96590 فرزند 

 41 2 41 مادر 

 09 09 2 پدر

 7 2 7 نواده 

 56779 058 56287 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 زنجان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 0,68,4 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 024 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 ,946,1 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3912641922 

سال                                                    43میانگین سن فعلی  

 سال 34میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 46

 % زن می باشند46/94% مرد و 19/62نفر حقوق بگیر1  461631از 

 11969تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 40/85 926418 وزارت آموزش وپرورش  

 94/70 76230 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 99/53 06729 وزارت راه وشهرسازي  

 99/, ,9600 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/48 398 وزارت كشور 

 9/31 741 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/39 750 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 5,/9 701 وزارت دادگستري  

 4/45 96990 سایر

 966 461631 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76571 9 76578 همسر 

 96332 079 96471 فرزند 

 75 2 75 مادر 

 8 8 2 پدر

 5 2 5 نواده 

 9 2 9 خواهر 

 ,4604 052 ,4629 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 سمنان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم
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بازنشسته از کار افتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی

زن 5,411 57 63 117

مرد 10,302 94 781 3,232



 تعداد شرح

 0868,9 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 54 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 9064,3 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3411331999 

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 46

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 49

 % زن می باشند42/43% مرد و 13/13نفر حقوق بگیر1  411461از 

 931149تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 ,43/2 946347 وزارت آموزش وپرورش  

 ,98/9 46297 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 38/, 96830 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/12 ,9623 وزارت كشور 

 2,/7 114 وزارت راه وشهرسازي  

 0/88 315 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 ,0/5 31, وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/72 741 وزارت دادگستري  

 ,7/8 ,,962 سایر

 966 411461 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,,467 96705 56250 فرزند 

 561,1 9 561,8 همسر 

 13 2 13 مادر 

 59 59 2 پدر

 7 9 0 نواده 

 961214 91941 11961 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 سیستان و بلوچستان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 076,50 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 042 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 986972 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال 

 9911سال  دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال     3219621641 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند99/96% مرد و 44/16نفر حقوق بگیر1  9641941از 

 491434تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 3/14, 16713, وزارت آموزش وپرورش  

 ,97/0 976450 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 5/17 46271 وزارت جهاد كشاورزي 

 0/31 ,0685 وزارت كشور 

 0/43 06,09 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 0/25 06231 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/42 96474 وزارت راه وشهرسازي  

 9/09 96077 وزارت دادگستري  

 ,7/3 76873 سایر

 966 9641941 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 906109 01 906810 همسر 

 86482 96597 369,3 فرزند 

 752 2 752 مادر 

 927 927 2 پدر

 97 0 99 نواده 

 9 2 9 خواهر 

 096148 96453 026599 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 افرس

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 90,6544 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 40 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 76300, وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابرقره پررداخرت :  بازنشسته  

 كسور بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفره 

 و ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نمررایررد شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 )به سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پرداخرت 

 مي نمایند.

غررلرريررن وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شررا ش ثِ بازن : ورا

 .  متوفي كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركان سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال     3911931441 

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 46

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند96/12% مرد و 49/64نفر حقوق بگیر1   961164از 

 991111تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 7,/1, 976200 وزارت آموزش وپرورش  

 92/97 96815 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 3/78 96789 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/27 ,,4 وزارت كشور 

 ,,/9 799 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/47 083 وزارت راه وشهرسازي  

 9/57 0,3 وزارت نيرو 

 9/01 050 وزارت دادگستري  

 7/19 370 سایر

 966 961164 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 06087 2 06087 همسر 

 96087 935 96921 فرزند 

 ,5 2 ,5 مادر 

 03 03 2 پدر

 76,71 029 76578 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 قزوین

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 036218 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 025 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 906095 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال     3316941463

سال                                                    44میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 46

 % زن می باشند41/41% مرد و 16/19نفر حقوق بگیر1   921699از 

 921964تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 3/17, ,92623 وزارت آموزش وپرورش  

 90/84 ,9612 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 99/, ,12 وزارت راه وشهرسازي  

 ,0/1 571 وزارت كشور 

 0/47 ,73 وزارت جهاد كشاورزي 

 0/02 ,70 وزارت دادگستري  

 ,9/8 ,03 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 2/18 ,95 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 0/48 780 سایر

 966 921699 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 06297 9 06290 همسر 

 96534 058 96003 فرزند 

 75 2 75 مادر 

 92 92 2 پدر

 4 0 7 نواده 

 76473 0,9 ,7603 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 قم

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 006951 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 992 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 926089 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پررداخرت :  بازنشسته  

 كسور بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني بره تشرخريرص :  از کار افتاده 

مراجع صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دسرت داده و 

 حقوق وظيفه و ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 )به سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشرخراصري كره بره : افراد کسورپرداز  

موجب قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسرور 

 پرداخت مي نمایند.

غررلرريررن وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .  متوفي كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

سررتررگرري سن بازنشستگی  شرر راي بررازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 مشتركان صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب
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 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال     3911441144

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند41/21% مرد و 14/39نفر حقوق بگیر1   431944از 

 491469تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 0/30, 946192 وزارت آموزش وپرورش  

 8,/,9 56072 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/97 96729 وزارت جهاد كشاورزي 

 5/27 96209 وزارت كشور 

 0/00 4,7 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 0/93 442 وزارت راه وشهرسازي  

 9/31 547 وزارت دادگستري  

 9/00 792 وزارت صنعت6معدن وتجارت 

 5/24 96208 سایر

 966 431944 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76913 5 76917 همسر 

 069,1 714 96335 فرزند 

 909 2 909 مادر 

 73 73 2 پدر

 7 0 9 نواده 

 9 2 9 خواهر 

 46408 578 46212 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کردستان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 ,7,685 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 ,92 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 ,94619 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3214231946 

سال                                                    44میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 49

 % زن می باشند96/99% مرد و 49/61نفر حقوق بگیر1   311446از 

 221444تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 8,/,, 786947 وزارت آموزش وپرورش  

 97/28 36580 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/88 767,7 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/77 96125 وزارت كشور 

 0/28 96917 وزارت راه وشهرسازي  

 9/17 96923 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 9/89 96277 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/08 370 وزارت دادگستري  

 7/15 06047 سایر

 966 311446 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 36253 78 36221 همسر 

 46377 96973 ,5641 فرزند 

 798 2 798 مادر 

 991 991 2 پدر

 72 8 00 نواده 

 976053 96720 996154 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کرمان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 436835 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 959 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 786701 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابرقره پررداخرت :  بازنشسته  

 كسور بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع : از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفره 

 و ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غررلرريررن وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شررا ش : وراثِ بازن

 .  متوفي كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3212961912 

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 46

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند41/12% مرد و 14/44نفر حقوق بگیر1   911944از 

 461619تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 9/00, 006849 وزارت آموزش وپرورش  

 ,95/8 46458 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 3/79 06301 وزارت جهاد كشاورزي 

 5/41 96395 وزارت كشور 

 0/59 818 وزارت راه وشهرسازي  

 0/74 838 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/37 55, وزارت دادگستري  

 ,9/5 ,45 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 5/23 96498 سایر

 966 911944 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 46038 0 ,4603 همسر 

 569,4 4,1 ,7641 فرزند 

 931 2 931 مادر 

 47 47 2 پدر

 99 5 3 نواده 

 9 2 9 خواهر 

 16,83 08, 16241 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کرمانشاه

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 536583 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 910 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 796504 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3119661432 

سال                                                    46میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 99

 % زن می باشند92/16% مرد و 63/96نفر حقوق بگیر1  991149از 

 931991تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 1/99, 16,51 وزارت آموزش وپرورش  

 ,97/5 96831 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 8/58 96985 وزارت جهاد كشاورزي 

 5,/0 7,8 وزارت كشور 

 9/44 093 وزارت راه وشهرسازي  

 9/77 984 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 4,/2 19 نهادریاست جمهوري  

 ,2/4 38 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 0/00 792 سایر

 966 991149 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 96,97 2 96,97 همسر 

 964,4 7,4 96022 فرزند 

 32 2 32 مادر 

 77 77 2 پدر

 9 9 2 نواده 

 76080 711 06887 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 کهگیلوهی و بوریاحمد

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 916838 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 30 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 ,95674 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3214421963 

سال                                                    44میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 43

 % زن می باشند42/93% مرد و 13/63نفر حقوق بگیر1  991219از 

 491491تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 3/73, 096025 وزارت آموزش وپرورش  

 1/51 06188 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4,/8 06309 وزارت جهاد كشاورزي 

 4,/7 96951 وزارت راه وشهرسازي  

 ,0/1 177 وزارت كشور 

 9/11 04, وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/75 500 وزارت دادگستري  

 2/13 725 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 7/48 96903 سایر

 966 991219 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 ,5649 9 56494 همسر 

 760,7 495 06351 فرزند 

 12 2 12 مادر 

 77 77 2 پدر

 3 2 3 نواده 

 36121 458 367,9 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 گلستان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 596227 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 903 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 096954 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3911911412 

سال                                                    43میانگین سن فعلی  

 سال 34میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 43

 % زن می باشند99/22% مرد و 44/34نفر حقوق بگیر1   411931از 

 461463تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 4/27, ,54692 وزارت آموزش وپرورش  

 95/80 926089 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 4/12 56212 وزارت جهاد كشاورزي 

 0/13 062,2 وزارت كشور 

 9/43 96281 وزارت دادگستري  

 9/40 96240 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/40 96249 وزارت نيرو 

 9/52 139 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 4/03 76,43 سایر

 966 411931 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 86895 92 86825 همسر 

 46,48 434 46287 فرزند 

 977 2 977 مادر 

 40 40 2 پدر

 4 2 4 نواده 

 9 2 9 خواهر 

 7,,956 73, ,95620 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 گیالن

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 ,999631 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 078 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 706852 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3216141344

سال                                                    44میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 43

 % زن می باشند44/46% مرد و 19/26نفر حقوق بگیر1  991696از 

 441941تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 99/,, 026497 وزارت آموزش وپرورش  

 99/53 76448 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 00/, 96101 وزارت جهاد كشاورزي 

 4/54 96,19 وزارت راه وشهرسازي  

 7/55 962,3 وزارت كشور 

 9/12 412 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/75 593 وزارت دادگستري  

 2/15 010 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 7/95 137 سایر

 966 991696 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 56,79 7 56,08 همسر 

 76429 4,0 06171 فرزند 

 937 2 937 مادر 

 8, 8, 2 پدر

 5 2 5 نواده 

 86733 77, 36355 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 لرستان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 736094 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 54 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 056535 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3211941964 

سال                                                    43میانگین سن فعلی  

 سال 34میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند41/11% مرد و 14/69نفر حقوق بگیر1  161644از 

 261912تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 0/75, 586,55 وزارت آموزش وپرورش  

 97/08 9267,9 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 1,/, 46000 وزارت جهاد كشاورزي 

 ,,/5 76,75 وزارت راه وشهرسازي  

 7/91 06510 وزارت كشور 

 0/02 96394 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/85 96573 وزارت دادگستري  

 9/98 100 وزارت صنعت6معدن وتجارت 

 9,/5 76411 سایر

 966 161644 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 926577 99 926500 همسر 

 ,653, 305 46340 فرزند 

 905 2 905 مادر 

 40 40 2 پدر

 1 4 5 نواده 

 936215 310 9,6720 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 مازندران

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 92,6132 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 06552 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 786731 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3916141311 

سال                                                    42میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 41

 % زن می باشند41/19% مرد و 16/41نفر حقوق بگیر1  411144از 

 931496تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 7/35, 936805 وزارت آموزش وپرورش  

 90/31 76433 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 8/47 ,0678 وزارت راه وشهرسازي  

 5/70 96023 وزارت جهاد كشاورزي 

 ,0/1 803 وزارت كشور 

 4,/9 5,9 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 ,9/4 ,57 وزارت دادگستري  

 2/17 0,9 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 7/40 187 سایر

 966 411144 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76187 0 76189 همسر 

 06408 748 06932 فرزند 

 ,3 2 ,3 مادر 

 01 01 2 پدر

 3 2 3 نواده 

 6,07, 781 6075, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 مرکزی

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 596821 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 034 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 986401 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3419911364

سال                                                    46میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 46

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 41

 % زن می باشند96/43% مرد و 41/13نفر حقوق بگیر1  941131از 

 441134تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 9/08, 926717 وزارت آموزش وپرورش  

 93/21 06811 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 5,/5 383 وزارت جهاد كشاورزي 

 1,/7 ,0, وزارت كشور 

 7/59 438 وزارت راه وشهرسازي  

 7/99 403 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 ,0/5 593 وزارت اموراقتصادي ودارائي  

 9/55 055 وزارت دادگستري  

 0/88 588 سایر

 966 941131 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 06735 2 06735 همسر 

 06073 528 96801 فرزند 

 7, 2 7, مادر 

 74 74 2 پدر

 7 9 0 نواده 

 56390 555 560,8 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 هرمزگان

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 996053 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 927 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 906294 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3219641199 

سال                                                    44میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند99/96% مرد و 46/16نفر حقوق بگیر1  931966از 

 491116تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 ,,/,, 076481 وزارت آموزش وپرورش  

 95/33 ,4600 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 ,4/2 96319 وزارت جهاد كشاورزي 

 5,/7 96083 وزارت كشور 

 0/29 399 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 2,/9 4,3 وزارت راه وشهرسازي  

 9/48 448 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 9/01 ,54 وزارت دادگستري  

 7/52 96027 سایر

 966 931966 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 56531 9 56538 همسر 

 06,93 ,53 06959 فرزند 

 ,94 2 ,94 مادر 

 74 74 2 پدر

 1 7 , نواده 

 ,3601 494 6389, جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

ن  همدا

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 5,6724 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 033 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 056330 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب



 

 

 9911اسفندتوزیع دستگاهی حقوق  بگیران در پایان  9911اسفند حقوق بگیران به تفکیک حالت در پایان 

 9911اسفندحقوق بگیران به تفکیک جنسیت وحالت در پایان 

 9911اسفند وراث وظیفه بگیر به تفکیک نسبت در پایان 

 میانگین حقوق پرداختی 

 ریال    3416261262      

سال                                                    49میانگین سن فعلی  

 سال 39میانگین سن بازنشستگی 

میانگین مدت خدمت                                                                      

 سال 41

میانگین مدت پرداخت                                                                   

 سال 44

 % زن می باشند46/26% مرد و 19/46نفر حقوق بگیر1  431491از 

 921919تعداد شاغلین کسور پرداز: 

 درصد تعداد دستگاه 

 ,0/9, 946104 وزارت آموزش وپرورش  

 ,95/8 76823 وزارت بهداشت6 درمان و آموزش پزشكي 

 93/, 96489 وزارت راه وشهرسازي  

 ,7/8 112 وزارت جهاد كشاورزي 

 7/79 851 وزارت كشور 

 9/14 422 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  

 9/30 559 وزارت علوم تحقيقات وفناوري 

 9/49 ,78 وزارت دادگستري  

 5/54 96952 سایر

 966 431491 جمع

 زن و مرد مرد زن نسبت

 76090 0 76092 همسر 

 96937 729 830 فرزند 

 08 2 08 مادر 

 92 92 2 پدر

 9 2 9 نواده 

 56505 797 56999 جمع

 وزارت تعاون ، کار و رافه اجتماعی                   

 صندوق بازنشستگی کشوری 

 زید

 9911پایان  اسفند    -استان رد یک نـگاه
 تدوین

 دفتر ربانمه رزیی و تعالی سازمانی -گروه آمار
 9011فروردین ما ه   -شماره   هشتتم



 تعداد شرح

 036243 بيمه تكميلي درمان بازنشستگان و وظيفه بگيران)غرامت(

 011 بيمه عمر و حوادث

 2 اعزام به تورهاي سياحتي و زیارتي

 946900 وام ضروري اعطائئ به بازنشستگان و وظيفه بگيران

 9911خدمات رفاهی1 حمایتی در سال

 9911سال دفاتر پیشخوان به تفکیک نوع خدمت در 

 تعاریف و مفاهیم 9911 موقعیت استان در کشور در پایان اسفند

فردي است كه پس از احراز شرایط قانوني از نظر سن و سابقه پرداخت كسور :  بازنشسته  

 بازنشستگي مطابق با قوانين موضوعه6 از مزایاي بازنشستگي استفاده مي كند.

فرد كسورپردازي كه قبل از تحقق بازنشستگي قانوني به تشخيص مرراجرع :  از کار افتاده 

صالحيت دار به سبب انجام وظيفه یا غير آن توان انجام كار را از دست داده و حقوق وظيفه و 

 ازكارافتادگي دریافت مي دارد. 

وني6فوت مي نماید )به شاغل متوفی:  ستگي قان ش غلي كه قبل از تحقق بازن فرد شا

 سبب انجام وظيفه یا غير آن( و داراي  ورثه مشمول دریافت حقوق وظيفه مي باشد.

سته یا ازكارافتاده فوت شده اي است كه داراي ورثرره بازنشسته متوفی:   ش بازن

 مشمول دریافت حقوق وظيفه باشد.

آن بخش از كاركنان دستگاه هاي اجرایي و اشخاصي كه به مروجرب :  افراد کسورپرداز  

قوانين موضوعه مشترک صندوق بازنشستگي كشوري شده و به این صندوق كسور پررداخرت 

 مي نمایند.

غلين متوفي وراث وظیفه بگیر )موظفین(  ستگان6 ازكارافتادگان و شا ش : وراثِ بازن

 .   كه بر اساس قوانين موضوعه مشمول دریافت حقوق وظيفه وراث مي گردند

شتركرران سن بازنشستگی  ستگي م ش راي بازن ساس قوانين موضوعه ب را :سني كه ب

 صندوق تعيين مي شود.

شان مي دهد. سن فعلی: خ تهيه گزارش ن گيران را در تاری  سن حقوق ب


