
 
 

                          صندوق بازنشستگی کشوريراهنماي قوانین و خدمات     
            12/12/1400بروزرسانی                                                                      فهرست مطالب                                          shift+Altجستجوي  صفحه   

  صفحه  بازنشستگی ، ازکارافتادگی، فوت - ششم بخش  صفحه  مفاهیم  بیمه اجتماعیآشنائی با   -بخش اول
  91  ... فرآیند برقراري حقوق بازنشستگی ، فرمول محاسبه ،  2   دستگاههاي اجرائیآشنائی با ، اصطالحات،  مقدمه

  94  عمومی -زنشستگیشرایط برقراري حقوق با  5  تامین اجتماعی  و رفاه  اجتماعیمفاهیم  
  95  پیش از موعد ..................................................   7   ، بیمه هاي تجاري ، بیمه هاي اجتماعیبیمه 

  97  ازکارافتادگی  ..................................................  9  بیمه بازنشستگی ، چندالیه بازنشستگی هاي سیستم
  98  مشاغل سخت و زیان آور ..................................................    يکشور یبا صندوق بازنشستگ یآشنائ-بخش دوم 

  99  ...)،ماده واحده ، 6تبصره(جانبازان...................................................   12  صندوق  خدمات خالصه ،آمار و اطالعات ، اساسنامه،  تاریخچه
  102  ...کفالت،حضانت،،قطع حقوق، )بازماندگان( حقوق وظیفه وراث  20   ، منابع و مصارفصندوق مشترکان 

  110  10فرم ماده ، مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی   22           رم افزار اطالعات شاغلیننکسورات بازنشستگی  ، 
  114  بازنشستگانهمسان سازي حقوق / ترمیم حقوق بازنشستگی     ي مشترکان صندوقنظامهاي حقوق و مزایا -بخش سوم

  119  ...جداول تحوالت حقوق بازنشستگی، جدول ضریب حقوق،   30  ...)...،حق شاغل ، ایثارگري،حق شغل(خدمات کشوريقانون مدیریت 
  122  پاداش،... فوت،عیدي،کمک نقدي/زدواج،ا اوالد /عائلهکمک هزینه   37  ...)عددمبنا،ف شغل،جذب، جدول ضریب(علمی دانشگاهها هیات...
  125    ...،گواهی حقوق، بازنشستگان و موظفین  حقوقفرآیند پرداخت   39  ....)رتبه،پایه،فوق العاده ها(غیر هیات علمی دانشگاهها ...
  130  ،آراء دیوان )...ساختار جامع ،خدمات کشوري،(مقررات بازنشستگی  41  ....)حقوق مبنا،فوق العاده هاي شغل،جذب،( ضاتق...
  139  وضعیت منابع و مصارف صندوق  –افق پیش رو   42  ...)، شهرداریها(کارکنان   ظام هماهنگ پرداختن...

  142  مجلسنمایندگان تعامل با  صندوق ، پارامتریک/سیستمیاصالحات   48  )واگذاري به بخش خصوصی...شرایط ادامه اشتراك (قانون کار... 
    بسته هاي حمایتی/تسهیالت - هفتم  بخش    از لحاظ بازنشستگی خدمت قابل قبولسابقه -بخش چهارم 

  146  10/11/84مصوب پیشکسوتان...واعطاي تسهیالت آئین نامه ارتقاء منزلت   50   کارکنان دولتحاالت استخدامی 
  147    الکترونیکی/حضوري مات خدفهرست ،درگاه خدمات الکترونیکی   54  ...)شرایط پذیرش،خدمت نیمه وقت،(سابقه خدمت رسمی 

  149  میز خدمت ،اپلیکیشن صبا ، خدمات واگذار به دفاتر پیشخوان  56  استثنایی پ .آمشاغل سخت،جانبازان،-ارفاقی...

  152  تقسیطی ، تسهیالت ، بیمه هاي  تخفیفی و)بسته هاي حمایتی( طرح یاري  59  )...طرح ، حق التدریس،نهضتنظام وظیفه،.بیمه پردازي،( غیررسمی...

  155   بازنشستگان جشنواره ورزشی،وام ضروري ، تورهاي گردشگري     66  .)...در نهادهاي انقالبی،جبههسابقه ( غیررسمی...
     بیمه عمر ،) تکمیلی/پایه (بیمه درمان -هشتم بخش  69  )موثر درتعیین حقوق  بازنشستگی صرفا (غیر دولتیسابقه 

  158  )بازنشسته/شاغل(کارکنان دولت ی درمانپایه  مهیب    ، نقل وانتقال حق بیمه تغییر صندوق/اشتراك -پنجمبخش 
  161  ... ،کمک هزینه عینکو موظفین  بازنشستگان بیمه تکمیلی درمان  70  ...،خویش فرمایی اشتراك مستخدمین جدیداالستخدام 

  165  حوادث  و عمر تکمیلیبیمه طرح هاي /  عمر و حادثهبیمه پایه   76  ....مقایسه صندوقهاي بازنشستگی ،  ،تغییر صندوق بیمه اي 
  169  )مطالعه( عمر بیمه سرمایه گذاريحساب پس انداز کارکنان ،   78  1395تا پایان سال  پذیرش اشتراك کارکنان پیمانی

    ...آموزشفعالیتهاي اجتماعی ،  - نهم بخش  80  ضوابط نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی/قانون
  170  مردم نهاد  هاي سازمانذي الحجه ، 25مراسم ، خانه امید بازنشستگان  85  از صندوق بازنشستگی کشوري  به سایرص  نتقال کسوربازنشستگیا

  181  رفتار حرفه اي افراد حرفه اي ،،  مهارت هاي زندگی ، شخصیت شناسی  88  استرداد کسوربازنشستگی 
  185  فرم ها و چک لیست ها – دهمبخش   89  سال30زاد برما)سهم کارمند(استرداد کسور بازنشستگی

  231    )نسبت به نسخه قبلی(تغییرات فایل    90  اشتباه واریزي /استرداد اضافه واریزي 
  021-2500تلفن  افزار صبا اَپ   ،  نرم  ، ir.cspf.www،  سایت   ir.Sabasrm. wwwصندوق بازنشستگی کشوري   درگاه خدمات الکترونیکی  

  »راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  «سایت ورود به  :از طریق  دانلود فایل*
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  الرحمن الرحیم ... بسم ا
  )25- حدید( لیقوم الناس بالقسطب و المیزان و انزلنا معهم الکتا رسلنا رسلنا بالبیناتلقد ا

  .دهدمیهرکس آنچه سزاوار اوست به که  است یراده محکماو    ارزشهاي واال همه زیربناي، اساس آفرینش    عدالت-
مستلزم ایجاد و گروهی ،اقدامات فردي عالوه بر  )فرصتهاي برابرایجاد تخصیص منصفانه منابع و (عدالت اجتماعی استقرار-
  .میباشد مبتنی بر ارزشهاي واالي الهی و تجربیات ارزشمند بشري مقتدرادهاي قانونی و نه
به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهاي اجتماعی، اقتصادي، طبیعی و پیامدهاي آن، -

  )رفاه قانون ساختار نظام جامع  1ماده (برقرارمیگرددنظام تامین اجتماعی 
، مشارکت عمومیو  يریپذ تیمسئول با ایجاد سازوکارهاي مناسب موجب »پایدار، خودکفا وعدالت محور« تامین اجتماعیِنظام -

  .شودمی تسهیل پیشرفت کشور و یارتقاء کرامت انسان امنیت و امید در جامعه، احساس
  )6/6/1400با هیات دولت در تاریخ دیدار  .(دالت داشته باشندبخشنامه ها و مصوبات دولت باید پیوست ع:رهبر معظم انقالب فرمودند

پرداختهاي  موعد، بازنشستگی پیش از، با اصول بیمه ايمغایر/ن حمایتیقوانی( حاکمیتیتحت تاثیرمتغیرهاي  ایران  یبازنشستگ هايصندوق علیهذا-
 نسبت پشتیبانیکاهش (جمعیتی متغیرهاي و .)....وري سرمایه گذاریها ،بهره  کاهش نرخ تورم، افزایش( اقتصاديي متغیرها،)....بالانقطاع به وراث،

   .قرارگرفته اندبحران تامین مالی درآستانه و شده  ومصارف منابع عدم تعادل دچار )......، به زندگی امید با عدم تناسب سن بازنشستگی،
قرار مجریه  و قواي مقننهدر دستور کار  ازنشستگیصندوقهاي ب توانگري وبهبود شاخصها فوري براي اقدامات  ضروریست کهلذا 

  .تضمین شود جامعه هدفمعیشت،سالمت و کرامت تا   گیرد
  

     "قوانین وخدمات صندوق بازنشستگی کشوري راهنماي"  الکترونیکی فایل  و مشخصات تاریخچه
  .است  بوده یندهاي اجراییفرآ اصالح و مقررات بازنشستگی در مداوم ات تغییر شاهد کشور ما در دهه هاي اخیر

»  فوري و آسان دسترسی«جهت نیاز مخاطبان   پاسخگوي ند نمی توانست) ُجنگ شخصی  جزوات ،کتب ،(روشهاي سنتی اطالع رسانی
  .دنصندوق بازنشستگی کشوري باش متنوع و مقررات حوزه فعالیت هاي به  قوانین 

  .آغاز شد1385سال از   بازنشستگی کشوري راهنماي قوانین و خدمات صندوقرونیکی الکتفایل  )داوطلبانه(تدوین لذا اقدامات الزم براي
مورد استفاده  WWW.IRANMARDOM.IRبه آدرس پورتال» صندوق  خدمات  شناسنامه «براي تکمیل 1389درسالفایل مذکور 

  .،همواره در حال تکامل و بروزرسانی بوده استجامعه هدف  عالیقو  نیازهابراساس و از آن تاریخ .... قرارگرفت
   ..........تطبیقی آمار واطالعات ، ، فرآیندهاي اجرائی ماعیخدمات بیمه اي و اجت شرح ومقررات کاربردي، قوانین :محتوي فایل

  . عسری جابجاییو  آسان یدسترس،کم حجم، update/بروز ،انسجام  جامعیت،: فایل هايویژگی
                 

   راهنما اهداف تهیه فایل الکترونیکی
  )خ كقانون مدیریت  37ماده اجراي ( ....خدماتارائه فرآیند  و بازنشستگی مقررات اطالع رسانی الکترونیکی -1
     )منشور حقوق شهروندي 33و30مواددر اجراي ( حضوري و الکترونیکی میز خدمت سازي بستر -2
   )پیشگیري از هرگونه اشتباه احتمالی( ئه خدمات حسن ارا عمومی بر نظارتامکان  ایجاد شفافیت و -3
  ، گسترش پوشش و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور ارتقاء دانش بیمه اي -4
  

  :نکات مهم
  .معتبر است متن اصلی قوانیناستناد به  باصرفا   قانونی یا تعهد  هرگونه اقدام  اجرائی  . می باشد  » عمومی اهنماير «  این فایل یک √
  .ارتباط برقرار شوداستان مدیریت صندوق بازنشستگی کشوري  با   بازنشستگی اموردر  مشاوره طرح سوال و اخذ بمنظور  -
    09153846067پیامک به شماره  با ارسال  پیشنهادات سازندهارائه -

   محمدابراهیم خادمی: و بروز رسانی  تدوین                                                                                                                                     
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  تعاریف/اصطالحات
  .قاعده تنظیم روابط و رفتار اشخاص در اجتماع  :قانون -
ص کننده میزان تمرکز قدرت و راهنمـاي  عالیترین سند حقوقی یک کشور ؛ تعیین کننده نظام حاکم ؛مشخ :قانون اساسی-

  .باشد هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایر.تنظیم سایر قوانین است
قانون اساسی در عموم مسایل و درحـدود مقـرر در قـانون     71براساس اصل  که مجلس شوراي اسالمی قانونی :عادي قانون-

  ....، قانون برنامه پنج ساله)01/01/1388 از شاغلین(08/07/1386وب همچون قانون مدیریت خدمات کشوري مصاساسی وضع می نماید
                        960101الی   900101  قانون برنامه پنجم توسعه                        740101الی   690101  قانون برنامه اول  توسعه 

  14010101الی   960101  شم توسعه ش قانون برنامه  790101الی    740101  قانون برنامه دوم توسعه
                            840101الی   790101  قانون برنامه سوم توسعه

      900101الی    840101  قانون برنامه چهارم توسعه

  قانون اساسی 138براي انجام وظایف اداري طبق اصل  ي مصوب هیات وزیراننامه هاتصویبنامه ها وآئین :مقررات دولتی  -
شرایط استخدام ؛ضوابط وروند ارتقاء رتبه وطبقه شغلی؛ضریب ریالی حقوق ؛تصویب فوق العاده ها ونیز  :مقررات استخدامی-

  .از جمله مقررات استخدامی میباشد......مستمریا غیرمستمرتلقی کردن فوق العاده هاي مصوب ؛
حق بیمه بازنشستگی ؛سن وسابقه خدمت قابل قبول  /نحوه اشتراك با صندوق بازنشستگی ؛نرخ کسور :مقررات بازنشستگی-

فصل (قانون استخدام کشوري ......ازلحاظ بازنشستگی؛فرمول تعیین حقوق بازنشستگی ؛ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه ؛
  08/07/1386مصوب )13فصل (،قانون مدیریت خدمات کشوري  31/3/45مصوب )8

موکول به تصویب آیین و مواد  تامین اعتبار در بودجه جاريدر صورت  باشد ن بار مالیکه متضمموادي از قانون :شرایط اجراي قانون
  )معاونت حقوقی ریاست جمهوري4/10/1392مورخ 153881/21146بخشنامه ( میباشدقابل اجراء  تصویب آیین نامه مربوط درصورتنامه 

  کشور،مگرآنکه درخودقانون تاریخ خاصی مقرر شده باشد روز پس از انتشار در روزنامه رسمی15 :تاریخ الزم االجراء شدن قانون
مقنن درکلیه موارد الزم االجراء میباشدودرمواردي که مربوط به گذشته است  زمان بیان مراد از تفسیر:تاریخ الزم االجرا شدن نظریه تفسیري

  شوراي نگهبان10/3/76مورخ 583/2/76نظریه ش  .نمی یابد فسیرقانون به موارد مختومه مذکور تسريت...ومجریان برداشت دیگري ازقانون داشته اند
   .از تاریخ ابالغ قابلیت اجراء دارد آئین نامه داخلی30طبق ماده  مصوبات دولت :تاریخ الزم االجراء شدن مصوبات هیات دولت

از  بایدباشد تعیین منابع مالی  بدونطرح هاي مجلس شوراي اسالمی ولوایح دولت  اگر  :مالحظات قانونگذاري حوزه بیمه هاي اجتماعی
شـدگان برداشـت و بـه مصـرف غیـر       از منابع سایر بیمـه اگر قانون اساسی است و  75شود که مغایر با اصل اعتبار بودجه عمومی تامین 

  .و نیز خالف حق الناس و شرع استبوده قانون اساسی  43اصل  5و بند  40برسد که موجب اضرار به غیر و خالف اصل 
  .مقرراتی که مقام صالحیت دار مانند وزیر براي تسهیل اجراء وتشریح قانون وضع ودرمعرض اجراء میگذارد :نامهآئین -
 .تعیین ضوابط وروشهاي دقیق اجرائی براي واحدها و کارمندان اداري در اموري که مستلزم دراختیارداشتن :دستورالعمل -

  .ها وکمسیونها هستندمرجع وضع دستورالعمل شورا.اطالعات فنی وعملی است
  .اجرائیدستورالعملی براي تسهیل اجراي قوانین وآئین نامه ها از طرف مقام صالحیت دار به کارکنان دستگاه : بخشنامه -
  .مصوبه گفته میشود )بجز تصمیمات قضائی(....به کلیه قوانین ؛آئین نامه ها؛تصویب نامه ها؛: مصوبه -

  .اري و شنیداري که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و داراي ارزش نگهداري باشداطالعات ثبت شده نوشتاري،دید:مدرك
   .قابل استناد باشد/...) مستند/به عنوان مدرك (هر نوشته اي که در مقام دعوي یا دفاع  :سند

  ...نامه اداري، بنگاه ، لنامهقو .که اعتبارآن منوط به احراز اصالت توسط مدعی است بین مردمنوشته هاي تنظیم شده :سند عادي
به  ماموران رسمینزد  -3) طالق/ازدواج/اسناد(دفاتراسناد رسمی - 2امالك  و اداره ثبت اسناد -1اسناد تنظیم شده در :سندرسمی

  به عنوان مثال صورتجلسه اعتراف مجرم در دادگاه نزد قاضی. لحاظ وظایف قانونی و در حین انجام وظیفه 
  .است که قانون به شخص داده استیا قدرتی  اختیار ، امتیاز :حقوق /حق

  !جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.تعهد و الزامی که شخص براي پاسخگویی به قانون دارد  :مسئولیت 
  )ماهیت اعتباريداراي ...موسسات،شرکتها،بنگاهها،(حقوقیشخص،    )انسان زنده از بدو تولد تا مرگ( حقیقیشخص :اشخاص
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   تعاریف/اصطالحات
  :دستگاه اجرائی عبارتند از - )ق م خدمات کشوري 5ماده  موضوع( دستگاه اجرائیتعریف 

  واحدسازمانی مشخصی که طبق قانون ایجاد و تحقق یک یاچند هدف دولت رابرعهده دارد  :وزارتخانه-1
  پرسنل نفر000/034/2تقریبا  وزارتخانه با18دستگاه اجرائی درقالب 3605شامل تخمینی *
گانـه  3واحدسازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد وباداشتن استقالل حقـوقی بخشـی ازوظـایف قـواي      :موسسه دولتی-2

  ...نهاد ریاست جمهوري ؛دانشگاهها؛-سازمان انرژي هسته اي-سازمان ثبت احوال-موسسه ازجمله دیوان محاسبات911شامل .رابرعهده دارد
ازمانی مشخص داراي استقالل حقـوقی کـه باتصـویب مجلـس ایجـاد شـده و بـیش        واحدس :موسسه یانهادعمومی غیردولتی-3
    عهده دارخدماتی با جنبه عمومیکه د بودجه آن ازمحل منابع غیردولتی تامین شو%50از
  پرسنل نفر 000/603با ...... بازنشستگی ؛ صندوق17و  شهرداري1240و  موسسه637تخمینی به تعداد *
سـرمایه  %50صادي که بموجب قانون براي انجام قسمتی ازتصدیهاي دولـت ایجـاد شـده وبـیش از    بنگاه اقت :شرکت دولتی -4

سـهام ناشـی از سـرمایه گـذاري وزارتخانـه ها؛موسسـات       % 50شرکت تجاري که بـیش از  .وسهام آن متعلق به دولت میباشد
  نفر پرسنل 000/436با ....؛ت ملی نفت نکها ؛شرکشرکت دولتی ازجمله با779 شامل.*وشرکتهاي دولتی ایجادشودشرکت دولتی است

روابط میان واحدهاي سازمانی که حدوداختیارات ؛سلسله مراتب ؛نحوه تقسیم وتوزیع وظایف میان واحدها را نشـان   :ساختار سازمانی
  .میدهدوشامل شرح وظایف ؛نمودارسازمانی وپستهاي سازمانی میباشد

  واحد678/97 به تعدادتخمینی *  معاونت ؛اداره کل ؛دفتر؛مدیریت ؛اداره  اجزاي ساختارسازمانی همچون :واحدهاي سازمانی 
  .باالترین سطح سازمانی پس ازباالترین مقام موسسه دولتی که انجام بخشی ازوظایف ؛مرتبط بااهداف دستگاه رابرعهده دارد :معاونت

دستگاه بوده که وجه غالب وظایف آن اجرائـی  / سطح سازمانی که عهده دارانجام بخشی ازوظایف متجانس معاونت  :اداره کل 
  .پست معاون پیش بینی شده است 2. اداره سازماندهی میشود5است وظایف اداره کل درقالب حداقل 

دستگاه بوده و وجـه غالـب وظـایف آن مطالعـاتی     / سطح سازمانی که عهده دارانجام بخشی ازوظایف متجانس معاونت  :دفتر
  .آن کارشناسی باشدتشکیل میگردد%70پست سازمانی که 25اس دفترمدیرکل ؛ داراي حداقل درر.؛آموزش یاتحقیقاتی است

پست کارشناسی وکاردانی 5حداقل داراي . مدیریت میباشد/سطح سازمانی که عهده دارانجام چندوظیفه ازوظایف دفتر :گروه 
  .اس آن رئیس گروه قرارداردماهیت وظایف گروه مطالعاتی وتحقیقاتی بوده فاقد واحدتابعه ودرر. خواهدبود

/ وجـه غالـب وظـایف اداره اجرائـی     .مـدیریت باشـد  /سطح سازمانی که عهده دارانجام چندوظیفه ازوظـایف اداره کـل    :اداره 
اداراتی که انجام فعالیت آن مستلزم ایجادپستهاي کارشناسی باشدمیبایست (پست سازمانی 15پشتیبانی بوده وحداقل داراي 

  .خواهدبود)پست آن کارشناسی خواهدبود4ت سازمانی که پس7داراي حداقل 
آن دسته از واحدهاي سازمانی دستگاه هاي اجرایی هستند که تولید، تامین و ارایه خدمات اصلی و نهایی  :واحد عملیاتی:ب

  حرفه اي -موزه ها، مراکز فنی واحدعملیاتی همچون مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها،386/149 تخمینی به تعداد* .دستگاه را بر عهده دارند
  انقالب اسالمینهادهاي 

خرداد،بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد مسکن ،بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ، جهـاد دانشـگاهی،جهاد   15بنیاد شهید و ایثارگران،بنیاد
  نفره واگذاري زمین7یته امداد ،کمیته هاي انقالب ،هیات سازندگی ،سازمان تبلیغات اسالمی،سپاه پاسداران ،شوراي عالی انقالب فرهنگی ،کم

  دستگاههاي نظارتی 
هـاي واحـدهاي    هـا و اقـدام   هاي اشخاص حقیقی یا حقـوقی از تصـمیم   ها و اعتراض ها، تـظلم رسیدگی به شکایت :دیوان عدالت اداري

  )قانون اساسی 173اصل (ها  شهرداريو دولتی 
) کـه بـه نحـوي ازبودجـه عمـومی کشـور اسـتفاده میکننـد        (ظارت مستمربرعملیات مالی کلیه دستگاهها اعمال کنترل ون :دیوان محاسبات 

  بررسی وحسابرسی وجوه مصرف شده ؛درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار بمنظورپاسداري ازبیت المال ازطریق
  )قانون اساسی 174اصل طبق (دستگاهها  دربر حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین  نظارت :سازمان بازرسی

  44شرکتهاي واگذاري اصل 
قندیاسـوج   ،ایـران  ،فـرش  دخانیات،رجـاء ،صـنایع شـیر   اسـتقالل ، /توسعه /آسمان،جهاد نصرشرکتهايقانون اساسی 44در اجراي اصل 

  . نده ادشواگذار غیر دولتی به بخش ....مهندسی آب وخاك، نکاچوب،مخابرات،  ،کشتیرانی مغان ،/کشت وصنعت جیرفت،مشانیر،
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    مبانی نظام تامین اجتماعی اصول و، اهداف -    بازنشستگی   امور آشنائی با

  )(social welfare رفاه اجتماعی
تا زمینه  )موسسات رفاهی و نهادهاي اجتماعی از طریق(پاسخگویی به نیازهاي مادي و معنوي انسان یی برايها برنامهاجراي 

  .....؛اجتماعی برنامه هاي بهبود کیفیت زندگی، سالمت،امنیت غذایی،عدالت .شودو فراهم ا و حفظ کرامت انسانی رشد و تعالی
       .نظام رفاه اجتماعی تابعی از نظام اقتصادي و اجتماعی هر کشور است *
  )social security( تامین اجتماعی 

  )ISSAاساسنامۀ اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی ( تعریف تامین اجتماعی -
اعضاي جامعه را در مقابل بروز حوادث ناشی از اشتغال، بیماریهاي ناشی از شغل، بیکاري،  که اجباريبرنامه و طرح  ره

   .حاملگی، بیماري، نقص عضو، پیري، بازنشستگی، بازماندگی و مرگ از طریق پرداختهاي نقدي یا جنسی حمایت کند
  )ن بین المللی کارسازما102مقاوله نامه شماره (تعریف تامین اجتماعی -

به منزله حمایتی است که جامعه درقبال پریشانیهاي اجتماعی واقتصادي پدیدآمده بواسطه قطع یاکاهش شـدیددرآمد افـراد   
عائلـه  /براثربیکاري ؛بیماري ؛بارداري ؛ازکارافتادگی ؛سالمندي وفوت وهمچنین افزایش هزینه هاي درمان ونگهداري خـانواده  

  رائه میدهدمندي به اعضاي خود ا
  خصوصیات نظام تامین اجتماعی 

  تضمین سطح استاندارد درآمد ومعاش افراد جامعه ) مستمري( کفایت-1
  اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی 102پوشش تمامی خدمات پیش بینی شده در کنوانسیون  )خدمات(جامعیت -2

ي نقدي؛ ایام بیماري و بارداري؛ حوادث ناشی از کار ؛ خدماتی همچون سالمندي ؛ ازکارافتادگی ؛ فوت ؛ بیکاري ؛ مزایا
  را شامل شود)مراقبتهاي درمانی و هزینه عائله مندي 

  .تا حد امکان اکثر جمعیت کشور را تحت پوشش قراردهد )پوشش(فراگیري -3
ا درمقابل شوك هاي به گونه اي طراحی شود که در بلند مدت دوام آورده وتعادل خود ر) منابع ومصارف( پایداري مالی-4 

  اقتصادي و اجتماعی حفظ کند
  قلمرو تامین اجتماعی

  )بیسمارکینظام ( / social insurance بیمه اجتماعی: الف
پرداخت اجباري حق بیمه ماهانه توجیه برخورداري از حقوق اجتمـاعی فـرد یـا افرادتحـت      افراد شاغل با :افراد تحت پوشش 

  .تکفل وي به شمار میرود
  حق بیمه ها و سود حاصل از سرمایه گذاري آنها :بیمه هاي اجتماعی لیتامین ما

   )نظام بوریجی(/   social assistance حمایت اجتماعی :ب
  .پوشش فراگیر کلیه اقشار جامعه با اجراي کامل نظام تامین اجتماعی :افراد تحت پوشش

  .ودحقوق اجتماعی افراد محسوب میش برخورداري از نفس شهروندي ؛توجیه
ــن نظــام براســاس همبســتگی عمــومی      ــارکت و مســئولیت کــل جامعــه      ای جهــت رویــارویی بــا پیامــدهاي    مبتنــی بــر مش

  .بنا شده است اجتماعی و اقتصادي تحوالت منفی 
  و مشارکت مردمی  )مالیات؛درآمدنفتی وسایر درآمدها(درآمدهاي دولت  :حمایت اجتماعی تامین مالی

  تامین اجتماعیکارکرد 
و ارتقاء سرمایه اجتماعیهویت بخشی  -2   همکاري و مشارکت اجتماعی پذیري،  ایجاد مسئولیت -1 :کالنسطح -الف  

کاهش فقر و شکاف اجتماعی از طریق برقراري عدالت اجتماعی -4پایدار    کمک به توسعه - 3   
ياقتصادپیشگیري از مخاطرات و گسستهاي زندگی اجتماعی و  -2 تضمین سالمت فردي -1 :طح خردس-ب  
  ارتقاء مسئولیت پذیري فردي در محیط کار و جامعه - 4  ارتقاء بهره وري نیروي کار در نتیجه امنیت و رضایت فردي -3
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  اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی-    آشنائی با امور بازنشستگی  
   در ایران  تامین اجتماعیقانونی جایگاه 

ازنظربازنشستگی ؛بیکاري ؛پیري ؛ازکارافتادگی ؛بی سرپرستی ؛درراه ماندگی ؛حوادث وسوانح  امین اجتماعیبرخورداري ازت :قانون اساسی 29اصل 
درآمـدهاي  طبـق قـوانین ازمحـل     حقی است همگانی ودولت موظف است؛نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهاي پزشکی بصورت بیمه وغیره 

  .تامین کند یک افرادکشوربراي یک  ات وحمایتهاي مالی فوق راخدممشارکت مردم  و درآمدهاي حاصل از عمومی
                                                        17/3/1383 مورخ    18292شماره     قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهاي اجتماعی،  اعیتوسعه عدالت اجتمبه منظور  ....قانون اساسی ) 29(در اجراي اصل  ـ1ماده 
  .برقرارمیگردداقتصادي، طبیعی و پیامدهاي آن، نظام تامین اجتماعی 

  . محسوب می شود برخورداري از تامین اجتماعی به نحوي که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولتـ 1تبصره  
  .هاي اقتصادي و اجتماعی می باشندو تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق رویداد ـ آثار2تبصره
  :نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد ـ2ماده 

ماندگان و شامل بخش بیمه هاي اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیکاري، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و باز :لف ـ حوزه بیمه ايا  
  می باشد) بهداشت و درمان(بخش بیمه هاي درمانی 

  تبصره ـ خدمات بیمه هاي اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود  
بـیمه هاي تکـمیلی به آن دسته از خدمات بیمه اي گفته می شود که عالوه برسطح خدمات بیمه هاي همگانی، با انعقاد قراردادهاي *
رادي یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی انف

  .نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی الزم از این گونه بیمه ها می باشد
و اعطاي یارانه و کمکهاي مالی به افراد و خانواده هاي  شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی :ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی

حوزه فعالیت (نیازمندي است که به دالیل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوي حداقل زندگی آنان را نمی نماید
  .....)سازمان بهزیستی وکمیته امداد ،

  )حوزه فعالیت جمعیت هالل احمر (بهشامل امداد، نجات در حوادث غیرمترق :ج ـ حوزه امدادي
   سیاستهاي اجرایی نظام جامع تامین اجتماعیـ 9ماده 

  .جامعیت به معناي ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است :الف ـ جامعیت
  دوم تامین حداقل نیازهاي اساسی جامعه درمرحله اول و آنگاه ارتقاء کمیت وکیفیت خدمات درمرحله  :ب ـ کفایت

  .که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید براي کلیه آحاد ملت تامین و تضمین شود :ج ـ فراگیري 
اعمال این سیاست شامل هرسه حوزه بیمه اي، حمایتی و امدادي می باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی  :د ـ پیشگیري

براي پیشگیري از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکالت  با سایر دستگاههاي موثر تاکید می شود به نحوي که تالش
  .اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبناي عمل قرار گیرد

سیاست توانمندسازي به مـعناي کاهـش روشهاي مبتنی بر تامین مستقیم نیاز و متقابال  افزایش توانائی  :هـ ـ توانمندسازي
  .یازها توسط خود افراد وابسته می باشدهاي فردي و جمعی به منظور تامین ن

سیاست کارگستري، سازوکاري غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه هاي اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط  :و ـ کارگستري 
  .خود او فراهم می شود و به معناي ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است

  .حقوق افراد با سیستم جامع آماري و اطالعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهاي تحقیرآمیز رسیدگی به :ز ـ نیازمندیابی فعال
 يهـا  و بسـط پوشـش   ریپـذ  بیاز اقشـار آسـ   تیو حما یتحقق عدالت اجتماع يدولت مکلف است در راستا :قانون برنامه ششم78ماده 
بـه اهـداف    لیـ ن يالزم بـرا  يهـا  برنامه يو اجرا یبه طراح نسبت  یاعاجتم يها بیو کاهش آس يریشگیو پ يا مهیو ب یتیحما ،يامداد

  به مجلس ارائه کند بار کیماه  شش هرکار را  شرفتیاقدام و گزارش پ لیمندرج در جدول ذ
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   اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی -    آشنائی با امور بازنشستگی  
  )insurance( آشنائی با بیمه

ــراردادي ا ــه  قـ ــر  بیمـ ــه گـ ــب آن بیمـ ــه بموجـ ــت کـ ــتگی؛ (سـ ــندوقهاي بازنشسـ ــرکتهاي بیمه؛صـ ــود  ......)شـ متعهدمیشـ
؛درصـــورت وقـــوع حادثـــه یـــا     )اشـــخاص حقیقـــی یـــا حقـــوقی   (درازاي دریافـــت حـــق بیمـــه ازبیمـــه گـــذار    

   .رویدادمشخص؛نسبت به جبران خسارت وارده یا پرداخت مبلغ معینی به ذینفع  اقدام نماید
  )علت اصلی پیدایش و ادامه حیات بیمه ها( میزان خطر پذیري :ریسک

  انواع بیمه
   )اولیه/بیمه گر پایه( بیمه هاي اجتماعی -الف

  بیمه پایه بازنشستگی -3بیمه پایه عمر  -2بیمه پایه درمان  -1
   تجاري/  بیمه هاي بازرگانی -ب
  .....)بري ،وسایل نقلیه ، آتش سوزي ،زلزله ، سیل ، بیمه باربیمه (اموال  / بیمه اشیاء- 1
  )بیمه هاي تکمیلی درمان ؛ بازنشستگی و عمر(بیمه اشخاص -2
  تضمین /بیمه اعتبار-4بیمه مسئولیت  -3

   : هاي بازرگانی اصول بیمه
 اصل  -6بیمه   تعدد اصل -5جانشینی   اصل-4پذیر   بیمه نفع اصل-3زیان  / غرامت اصل -2گر   بیمه طرف از نیت حسن اصل-1

  نزدیک علت اصل   -8داوري   اصل-7  )مشارکت(اتکائی
  

 مقایسه بیمه ها 

 بیمه هاي تجاري بیمه هاي اجتماعی

 )به استثناء بیمه شخص ثالث خودروها( غیراجباري اجباري
 وقرارداد فی مابین براساس توافق طرفین                              براساس قوانینبیمه گر وبیمه گذار رابطه 

 ونرخ حق بیمه ریسک حادثهمیزان حق بیمه براساس                                  براساس حقوق ودستمزدمه میزان حق بی
 پرداخت کل حق بیمه  توسط بیمه گذارتوسط کارفرما                               از حق بیمه  بخشیپرداخت 

 بیمه گذاراستپرداخت حق بیمه توسط  منوط بهتعهد بیمه گر       کارفرما نیستپرداخت حق بیمه توسط منوط به تعهد بیمه گر
  

  ) 1400 /01/01آمار تخمینی(   صندوقهاي بیمه اجتماعی ایران
  مستمري بگیر  بیمه پرداز  نام صندوق بیمه  ردیف  مستمري بگیر  بیمه پرداز  نام صندوق بیمه  ردیف

  000/12  000/13  وسیما صدا  10  000/230/4  000/500/14  تامین اجتماعیسازمان   1
  000/35  000/20  بانک مرکزي  11  503/571/1  834/917  1400آذر بازنشستگی کشوري  2
  230  290  بیمه مرکزي   12  000/730  000/550  نیروهاي مسلح بازنشستگی   3
  000/12  000/13  شهرداري تهران  13  000/108  000/270/1  روستائیان و کشاورزانبیمه   4
  300/2  300/1  بنادر و کشتیرانی  14  000/110  000/170  بانکها   5
  500/4  300  صنایع مس   15  000/75  000/93  نفت  6
  000/12  000/15  هما   16  000/86  000/12  فوالد  7
  .....  ......  اطالعات   17  1000  000/28  وکال  8
  000/000/7  000/500/17  جمع  500/4  000/11  آینده ساز  9

کشـور را زیرپوشـش دارنـد    ) شـاغل  ( درصد بیمه شـدگان   85و درصد مستمري بگیران 75بازنشستگی کشوري مجموعاً   سازمان تامین اجتماعی وصندوق *
  .درصدجمعیت کشور تحت پوشش هیچ صندوق بیمه اي نمیباشند30همچنین 
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   اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی -    آشنائی با امور بازنشستگی  

     صندوقهاي  بیمه اجتماعی

 محسوب میشوند   تعهدي و   اجتماعی    اقتصادي  بنگاههاي صندوقهاي بیمه اجتماعی
   ماهیت  اقتصادي-1

  .رکن اصلی حیات صندوقهاي بیمه اي ازجمله صندوق بازنشستگی کشوري  ؛فعالیتهاي اقتصادي است 
ــه هــاي اجتمــاعی بــا درآمــد حاصــل از محــل حــق بیمــه        بــرداري وجــوه ذخــایر  میبایســت     هگــذاري و بهــر  هــا و نیــز ســرمایه   بیم

  . تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت خود را انجام دهند
   ماهیت  اجتماعی- 2

اند و نوعی ضمانت اقتصادي از  هاي اجتماعی با هدف ایجاد رفاه نسبیِ عمومی و برقراري عدالت اجتماعی در بین اقشار جامعه شکل گرفته بیمه
   . روند شمار می  بهسوي دولت براي افراد شاغل تحت پوشش 

  ماهیت تعهدي-3
ــدینگی ؛    ــزان نقـ ــا؛اموال ومیـ ــارف؛دارائی هـ ــابع ومصـ ــابی منـ ــه   .. ارزیـ ــدهاي بیمـ ــاس فرآینـ ــت براسـ ــتگی  میبایسـ ــندوقهاي بازنشسـ صـ

  .اي در دراز مدت باشد و نه مقاطع کوتاه مدت 
  

   اصول بیمه هاي اجتماعی
  عمومی بودن   -1
  منابع بین نسلی و مشاع  -2
  بع غیرقابل ادغام منا -3
  )مگربا تامین بارمالی(ممنوعیت افزایش تعهدات وهزینه ها  -4
  مسئولیت وضمانت دولت براي تداوم خدمات                -5
  .تابع قانون مدنی نیستند، زیرا خود قانون مستقلی دارندبیمه هاي اجتماعی *
  

  منابع صندوقهاي  بیمه اجتماعی
  )سهم کارمند؛کارفرما؛دولت (اعضاء حق بیمه هاي دریافتی از -1
   سودحاصل از سرمایه گذاریها-2 
  هدایا ، کمکها ، جریمه دیرکرد -3 

  
  مصارف صندوقهاي بیمه اجتماعی

  تعهدات کوتاه مدت : الف
  )تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی (پروتز و اورتز ..... حمایت هاي درمانی در هنگام بیماري ، بارداري، حادثه ؛ .1
  هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه ،ارداري ب/ قطوع ، غرامت دستمزد ایام بیماري غرامت نقص عضو م .2
  هزینه کفن و دفن       ، کمک هزینه ازدواج .3
  مقرري بیمه بیکاري .4
  :تعهدات بلندمدت: ب
  مستمري بازنشستگی         .1
  مستمري از کارافتادگی کلی   .2
       مستمري بازماندگان    .3
  کمک هزینه عائله مندي ، کمک هزینه اوالد ، عیدي  .4 

  صندوق هاي  بیمه اجتماعی از لحاظ تخصیص اعتبار تقسیم بندي مصارف
     یک سوم حق بیمه ها به   سرمایه گذاري -1
  )بیمه پردازان و مستمري بگیران(یک سوم حق بیمه ها به  درمان بیمه شدگان  -2
  ه  پرداخت مستمري بازنشستگان وازکارافتادگان  و بازماندگانیک سوم حق بیمه ها ب -3
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    اهداف  ، اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی -    آشنائی با امور بازنشستگی  
  multi-pillar pension systems چندالیه سیستم هاي بازنشستگی

درمقابل ...... ی وذهنی ؛سالمندان ازکارافتاده ؛افرادکم درآمد؛دولتها با اجراي برنامه ضدفقر ازناتوانهاي جسم :دولت پشتیبان-الیه اول
  نوسات اقتصادي حمایت و ثبات اجتماعی آنان را بابرقراري حداقل مستمري ماهانه ازمحل درآمدهاي عمومی دولت تضمین میکنند

  ي و ارائه بهینه سایرخدمات به آنانضامن حفظ قدرت خرید افراد دردوران بازنشستگی با تامین مستمر :کارفرما پشتیبان- الیه دوم
اساس این سیستم بر رشد جمعیت ) مزایاي معین/G.Y.A.P DB)pay as you go -Defined benefitsسیستم بازنشستگی    - 1

سنوات خدمت؛ میانگین دستمزدنهائی؛ نرخ ( را براساس فرمولی)جوان(نسل حاضردولت کسوربازنشستگی . بیمه پرداز بنا شده است
  1881- آلمان.مینماید )سالمند(نسل قبلصرف پرداخت حقوق بازنشستگی   )ثابت

 در )سهم کارمندوکارفرما(حق بیمه بازنشستگی افراد)حق بیمه معین/DC-FF)Defined contributionبازنشستگیسیستم  -2
  1982-یلیش.حسابهایی بنام ذینفع ثبت ؛سرمایه گذاري شده ودرآغازبازنشستگی سهم هرفرد از منابع مشخص است

حق بیمه درحساب ):حق بیمه معین براساس مبلغ اسمی/DC-PAYG )NDC Notional Defiend contributeسیستم - 3
  1994-سوئد.شخصی افراد به صورت اسمی ثبت میشوداما بجاي انباشت وسرمایه گذاري ،صرف پرداخت مستمري بازنشستگان میشود

   :خصوصی– الیه سوم
توسط  بیمه پرداخت حق )اجتماعی /شرکتهاي بیمه تجاري( بیمه گرو ) کارمند( بیمه شدهاد قرارداد فی مابین با انعقاختیاري که  طرحهاي
   .انجام می پذیرد مستمري بازنشستگی مکملبرخورداري از  بمنظور  معین طی سنوات )بدون سهم کارفرما( بیمه شده

  سیستم هاي بازنشستگی چندالیه
  یمنابع مال  جامعه هدف  سطح  الیه

  الیه سوم
  بیمه هاي اجتماعی تکمیلی

  )عمر/درمان/بازنشستگی(

  حق بیمه هاي انفرادي وگروهی  براي همه افراد و خانوارهاي جامعه  بیمه هاي تجاري

  حق بیمه هاي انفرادي وگروهی  براي همه افراد و خانوارهاي جامعه  بیمه هاي خصوصی

  حق بیمه هاي انفرادي وگروهی  زنشستگیبراي اعضاي صندوقهاي بیمه وبا  حسابهاي انفرادي

  الیه دوم
  بیمه هاي اجتماعی پایه

  کمک دولت+حق بیمه مبتنی بر درآمد    مشموالن بیمه هاي اجباري  بیمه اجتماعی اجباري

  کمک دولت+حق بیمه مقطوع  افراد غیرمشمول بیمه هاي اجباري  )ملی(بیمه اجتماعی فراگیر

  الیه اول
  مساعدت هاي اجتماعی

  مشارکت عمومی+ کمک حمایتی دولت   مشمولین طرح هاي توانمندسازي  مایتی نسبی و موقتح

  مشارکت عمومی+ کمک حمایتی دولت   افراد غیرقابل توانمندسازي  حمایتی کامل و مستمر

1/12/95مورخ    32/96683شمارهمصوبه   ـقانون احکام دائمی برنامه توسعه  -  بیمه تکمیلی بازنشستگی  
ماده (3)- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی براي صندوق هاي بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود 

 .صندوق هاي بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه  مصوب هیأت وزیران ایجاد گردد

  است هیال چند یاجتماع نیتأم نظام قالب در و مکمل يها مهیب هیال در ها دوقصن گونه نیا تیفعال ـ تبصره
بمنظور برقراري بیمه تکمیلی بازنشستگی ، صندوقهاي بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي شخصی جهت بیمه -  )5(ماده 

  .اقدام نمایند شدگان با مشارکت فرد بیمه شده 
1/1/1396اجراء  –وسعه  قانون برنامه ششم ت  

 يروزآمدساز و استقرار ،يبرقرارمه برنا نیتدو به نسبت ششم، برنامه یکل يها استیس) 40( بند ياجرا در است مکلف دولت- )81 (ماده 
 در خدمات يبند سطح تیرعا با سالمت جز به یاجتماع يها مهیب و یتیحما ،يامداد حوزه بر مشتمل هیال چند یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام

 و افراد درآمد ای و دستمزد سطح بر یمبتن و فعال یابیازمندین و وسع آزمون و یاجتماع يغربالگر براساس مکمل و مازاد ه،یپا سطوح
  درآورد اجراء به یسنوات بودجه مطابق یقانون مراحل یط از پس و اقدام خانواده

  142تا  139در صفحات مشاهده مطالب مرتبط  *
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    اهداف  ، اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی -    با امور بازنشستگی  آشنائی 

  آشنائی با بیمه بازنشستگی
طبـق قـانون وحکـم رسـمی مقـام صـالحیت دار ازحقـوق         شـرایط سـنی وسـابقه معـین    وضع مستخدمی است که باداشتن 

  .؛ توافقی ؛ اجباري  ویا قهري باشد) مستخدم / دستگاه (بازنشستگی ممکن است اختیاري . بازنشستگی استفاده میکند
  نظام هاي بیمه بازنشستگی پیدایش 

  .برنامه هاي بیمه وبازنشستگی به منظورحمایت افراددرایام پیري ؛ازکارافتادگی ؛بیکاري ؛بیماري وفوت تهیه واجراءمیشود
  بودیم ....نعتی واقتصادي نقالب صنعتی ورشدجنبشهاي کارگري شاهد پیدایش بحرانهاي صدر اواخر قرن هجدهم باآغازا

رشـدکرده  حمایت ازکارکنان درزمان پیـري وبیکـاري وازکارافتـادگی    فکر بمنظور پیشگیري از فروپاشی ملی و اجتماعی، لذا 
  .تجلی کرد و بازنشستگی به عنوان یک حق اجتماعی)1882سال(وطرح بیمه درمان 

تامین نداشته ونسبت بـه حـال وآینـده خـوددلگرم ومطمـئن      اگرنیروي کارآنان  متوجه شدندبتدریج دولتهاوموسسات بزرگ 
وحمایـت  تامین آتیه وتحصیل سودبیشتربراي آنان ممکن نخواهدشد لذابه فکرامکان افزایش تولیدوپیروزي دربازاررقابت نباشد

  . گی راتهیه و اجراء کردندافتاده ، برنامه هاي بیمه وبازنشست.....ازکارکنان وخانواده آنان درایام پیري ؛ازکارافتادگی ؛بیماري و
  

  نظام هاي بازنشستگیاهداف 
  کارمندودولت مشارکت وظیفه ازطریق ایجادصندوق بازنشستگی با/ تامین وجوه الزم براي پرداخت حقوق بازنشستگی -1
  خودوخانواده اش  تامین آتیهایجاددلگرمی ؛تعهد؛تعلق ؛انگیزه وافزایش کارائی  درکارمندان  بلحاظ -2
  پس ازداراشدن سابقه خدمتی وسن معین ویاازکارافتادگی براي مادام العمرکارمندزندگی  تامین-3
  وافرادتحت تکفل کارمندپس ازفوت وي  خانوادهتامین زندگی -4
  .که ممکن است درنتیجه عدم اطمینان به آینده بوجودآید جلوگیري ازمفاسدمالی-5
  

  مهم سیستم هاي بازنشستگی  عناصر
      است؟ آیا جامع:پوشش-١
       اجباري است یا اختیاري ؟:مشارکت-2
  طیف پرداخت مزایا تعیین شده است؟:حق بیمه -3
   پرداخت مستمري تا چه حدي  امید به زندگی را در نظر میگیرد؟:مزایا-4
   دارائی ها تا چه حد بدهی هاي آینده را پوشش میدهند؟:تامین وجه -5
  دولتی است یا خصوصی و یا مختلط؟ آیا طرح :حاکمیت/ مالکیت / مدیریت - 6
  

  در طراحی سیستم بازنشستگی مولفه هاي تاثیر گذار

      سطح توسعه یافتگی -1
      روندهاي جمعیتی -2
     سیاست هاي اقتصاد کالن -3
     زیرساخت ها-4
  ظرفیت بازارهاي مالی-5
  
ول سالیان گذشته تامین وپرداخت شود و حـق بیمـه هـاي    مستمریهاي بازنشستگی میبایست از محل سود انباشته حق بیمه ها در ط*

  .برابر شود تا امکان انجام درست تعهدات صندوقهاي بیمه فراهم شود25امروز میبایست سرمایه گذاري شده وحداقل 
  142تا  139در صفحات مشاهده مطالب مرتبط  *
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  )104001 ردیف بودجه(14002720542شناسه ملی - بازنشستگی کشوري صندوق آشنائی با  ■
و یکـی از دسـتگاههاي    داراي شخصـیت حقـوقی واسـتقالل مـالی واداري    ، موسسه اي مستقل کشوري صندوق بازنشستگی 

  .رفاه اجتماعی میباشد و تعاون؛کار زیرمجموعه وزارت
پایه و  ، بیمهبرقراري مستمري بازماندگان /و فوت  یزکارافتادگا ،یبازنشستگ اعم از یجتماعا يها مهیخدمات بو گسترش ارائه : صندوق  ماموریت

  . .می باشد )نیمشترکتعداد  شیبا اهتمام به افزا( ربطیذ نیدر چارچوب قوان  تکمیلی درمان، بیمه تکمیلی عمر 
   محور و عدالت افتهی خودکفا، توسعه دار،یپا یصندوق :انداز صندوق  افق چشم

  :صندوق  بازنشستگی کشوري اهداف 
  .بازنشستگان یحفظ کرامت انسان-
  ....رعایت اصول بنگاه داري  و ...محاسبات بیمه اي براساس )تعهدات = دارائیها (خودکفا پایدار و  یبازنشستگ صندوق  جادی ا-
  .سودآور و زودبازده ي اقتصاد ي ها تیدر فعال ي گذار هی سرما  قی صندوق از طر ي ها ییاز دارا بخش نانیو اطم ي اقتصاد ي بردار بهره-
  .جهت بازنشستگان یو توسعه خدمات رفاه ارتقاء-
  .مختلف در جهت انجام امور بازنشستگان ي ها تشکل جادی ا نهیآوردن زم فراهم-
  

  :تاریخچه صندوق  بازنشستگی کشوري
  ازنصف حقوق ماهانه )پدر؛مادر؛همسر؛فرزندان ونوادگان(ي وراث کارمندان متوفیبرخوردار-مجلس اول مشروطه  در قانون وظائفتصویب  31/01/1287
بمنظور اانجام امور  اداره کل حسابداري وزارت دارائی در دایره تقاعدایجاد ازسوي مجلس و  قانون استخدام کشوريتصویب  1301/ 22/09

استفاده کارمندان دولت ازحقوق بازنشستگی باداشتن  .»اره کل بازنشستگیدا«تغییر نام دایره تقاعد به  1313سال . بازنشستگی کارکنان دولت 
  حقوق وظیفه وراث بعدازفوت/حقوق وظیفه ازکارافتادگی درصورتی که علیل وازکارافتاده شوند/سال سابقه 25سال سن و55
  )ابع سازمان اموراداري و استخدامی شداداره کل بازنشستگی ت(فعلی به جاي قانون قبلی قانون استخدام کشوري  جایگزینی 31/03/1345
  بصورت موسسه اي مستقل وابسته به سازمان اموراداري واستخدامی کشور سازمان بازنشستگی کشوريتشکیل  01/01/1354
  اجتماعی از سازمان مدیریت و برنامه،  الحاق به وزارت رفاه براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین بازنشستگی صندوقانتزاع  21/02/1383

   :ارکان اصلی صندوق  بازنشستگی کشوري
  هیات نظارت-4       مدیرعامل -3     هیئت مدیره  -2هیات امناء      -1

  برنامه هاي صندوق  سیاستهاي صندوق
  بیمه تکمیلی عام براي کلیه بازنشستگان وموظفین   اهتمام درتامین منابع الزم جهت ارتقاءوضعیت فعلی بازنشستگان

  بیمه عمروحادثه کارمندان شاغل وبازنشسته دولت   د نمودن مصارف ازطریق پیشنهاداصالح قوانین ومقررات کارآم
  تورهاي سیاحتی و زیارتی بازنشستگان  تعمیم سیستم پرداخت مستقیم جهت ارتقاءسطح کنترل بروجوه

  .....  کارت خرید اعتباري از سوي بانک پرداخت وام ضروري،صدور  سال طی برنامه زمانی 65افزایش حداقل سن بازنشستگی تا
  .......)دریافت حکم ، فیش حقوق،(استمراراتوماسیون عملیات سازمان  سال طی برنامه زمانی 35افزایش مدت بیمه پردازي تا

  خاطبانمهندسی مداوم بمنظورارتقاءخدمت رسانی شایسته به م  ....انتخاب سبدمناسب سرمایه گذاریها درمحدوده بازاهاي پولی و
    ایجاد شرایط تشویقی جهت تشکیل صندوقهاي بازنشستگی مکمل 

    اهم وظایف
    اداره اموربازنشستگی ؛ازکارافتادگی ؛وظیفه وراث مستخدمین مشترك 

    اجراي قوانین ومقررات ناظربرصندوق بازنشستگی کشوري 
    تهیه واجراي طرحهاي بهره برداري ازوجوه صندوق-

مجلس براي متناسب / سب قانونی از طریق دولت انجام اقدامات منا
  افزایش هزینه هاي زندگی با توجه به ساختن حقوق بازنشستگان 

  

    امناء  صندوق بازنشستگی /اجراي مصوبات هیات مدیره 
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري -    آشنائی با امور بازنشستگی  

  ) هیئت محترم وزیران22/08/1387مصوب ( صندوق بازنشستگی کشوري فعلی اساسنامه
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده  30/3/1386مورخ  86/ص/4144بنا به پیشنهاد شماره  26/3/1387هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ـ اساسنامه  1386وري ـ مصوب قانون مدیریت خدمات کش 113ـ و ماده  1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ) 17(
  :صندوق بازنشستگی کشوري را به شرح زیر تصویب نمود

ـ به  1383قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ) 12(ماده ) 2(ـ نام سازمان بازنشستگی کشوري به موجب تبصره 1ماده
  .شود ه اختصار صندوق نامیده میصندوق بازنشستگی کشوري تغییر نام یافته و در این اساسنامه ب

هاي اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یادشده، همچنین تمرکز  ـ هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه2ماده
داري در  یمه و رعایت اصول بنگاهاي در حوزه ب وجوه و درآمدهاي موضـوع قوانین و مقررات بازنشستـگی کشور با بـکارگیري اصول محاسبات بیمـه

  .باشد گیري از وجوه و ذخایر می گذاري با بهره حوزه سرمایه
اي مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات  ـ موضوع فعالیت صندوق در راستاي تحقق اهداف بیمه3ماده

ـ ، از جـمله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق وظیفه و  1386مـصوب  بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوري ـ
  .باشد هاي قانونی می هاي تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت مستمري و همچنین بیمه

ته به سازمان تأمین اجتماعی باشد و به صورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابس ـ صندوق داراي شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداري می4ماده
  .طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد

تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاري برخی از امور به  ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می 5ماده
   .ها اقدام نماید کارگزاري

 .ت ـ هیئت نظارت   .پ ـ مدیرعامل  .مدیره ب ـ هیئت   .الف ـ شورا :ان صندوق عبارتند ازارک ـ 6ماده
مدیره  مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیئت اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهاي شورا و رییس آن به ترتیب به عهده هیئت ـ7ماده

  .باشد سازمان یاد شده می
  :باشد ت شورا به شرح زیر میوظایف و اختیارا ـ 8ماده

  .الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهاي کالن صندوق
  .ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهاي مالی و عملکرد ساالنه صندوق

  .مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل صندوق با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پ ـ نصب و عزل اعضاء هیئت
نظارت در حدودي که شوراي حقوق و دستمزد   الزحمه هیئت مدیره، مدیرعامل و حق حقوق و مزایا و پاداش اعضاي هیئتت ـ تعیین و تصویب 

  .قانون تجارت) 241(نماید و با رعایت ماده  تعیین می
ندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی هاي موردنیاز ص نامه هاي مالی، معامالتی، اداري، استخدامی و سایر آیین نامه ث ـ اتخاذ تصمیم در مورد آیین

  .جهت تصویب در صورت لزوم
   .مدیره ج ـ بررسی و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هیئت

  .مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعامل چ ـ تصویب پیشنهاد هیئت
   .ح ـ پیشنهاد تغییر و یا اصالح اساسنامه
گردد در چارچوب مفاد این  مدیره صندوق در شورا مطرح می سایر مواردي که بنا به پیشنهاد هیئتخ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص 

  .اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
اي خواهدبود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیرعامل سازمان تأمین  نامه ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین1تبصره

   .رسد جتماعی میا
  .کنند مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأي در جلسات شورا شرکت می ـ مدیرعامل و اعضاي هیئت2تبصره
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین  (17)ماده » ب« نفر خواهدبود که با رعایت بند ) 5(مدیره صندوق متشکل از پنج  اعضاي هیئت ـ9ماده

  .شود آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می) 1(اجتماعی و تبصره 
  .مدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است ـ صدور احکام اعضاء و رییس هیئت1تبصره
نماید که وظایف رئیس  مدیره، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می عنوان رئیس هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضاي خود یک نفر را به ـ هیئت2تبصره
  :مدیره در این زمینه به شرح زیر است هیئت

مدیره به  شورا و هیئت مدیره به شورا و ابالغ مصوبات پ ـ انعکاس پیشنهادات هیئت .مدیره ب ـ اداره جلسات هیئت .مدیره جهت تشکیل جلسات الف ـ دعوت از اعضاي هیئت
 مدیرعامل

  .مدیره، کلیه وظایف را نائب رییس بر عهده دارد هیئت  ـ در غیاب رییس3تبصره
   .مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت ـ کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئت4تبصره
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري -    آشنائی با امور بازنشستگی  

  )هیئت محترم وزیران22/08/1387مورخ  هـ37309ت /147448 مصوبه ش( صندوق بازنشستگی کشوري فعلی امهاساسن
تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این . مدیره چهارسال است مدت عضویت اعضاي هیئتـ 10ماده

  .اساسنامه خواهدبود
  .مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود مدیره جدید، هیئت تـ تا زمان انتخاب اعضاي هیئ1تبصره
مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف  ـ در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هریک از اعضاي هیئت2تبصره

   .یک ماه جانشین وي را تعیین نماید
  :زیر است مدیره به شرح وظایف و اختیارات هیئت ـ11ماده

  .هاي اجرایی الزم براي دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا مشی، راهبردهاي کالن و برنامه الف ـ بررسی و تأیید خط
  .ب ـ بررسی و تأیید بودجه، صورتهاي مالی و عملکرد ساالنه صندوق جهت ارایه به شورا

   .ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا نامه داري و استخدامی و سایر آیینهاي مالی، معامالتی، ا نامه پ ـ بررسی و تأیید آیین
  .ت ـ بررسی و تأیید ساختار و تشکیالت کالن صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیالت تفصیلی صندوق

  .پیشنهاد آن به شورا گذاري و برداري از وجوه و ذخائر صندوق و سرمایه ث ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره
  .ج ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا

  .هاي تکمیلی و سایر قراردادهاي توافقی به شورا چ ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهاي بیمه
متعلق به  ح ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان

   .باشد صندوق می
  .خ ـ تصویب ساز و کارهاي عملیاتی نمودن تصمیمات شورا

مدیره صندوق در شورا  د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردي که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت
  .گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه مطرح می

  .ر الزم براي صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطذ ـ انجام سایر امو
این واگذاري رافع مسئولیت . مدیرعامل تفویض نماید تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیره می تبصره ـ هیئت

   .مدیره نخواهد بود هیئت
اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاي  مدیره با حضور حداقل چهار نفر از جلسات هیئتـ 12ماده

  .حاضر معتبر خواهدبود
  .رسد مدیره می تصویب هیئت اي خواهدبود که به نامه تبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین

مدیره با  دي است که خارج از اعضاي شورا و هیئتمدیرعامل صندوق به عنوان باالترین مقام اداري و اجرایی صندوق، فرـ 13ماده
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی براي ) 17(ماده » د« بند  (1(مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره  پیشنهاد هیئت

   .باشد مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وي بالمانع می
  :عامل به شرح زیر استـ وظایف و اختیارات مدیر14ماده

  .مدیره هاي مصوب شورا و هیئت ها و دستورالعمل ها، برنامه الف ـ اداره امور جاري صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی
  .مدیره جهت ارایه به هیئت عملکرد صندوقب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهاي مالی و 

  .نمودن ساختار و تشکیالت مصوب پ ـ استقرار و عملیاتی
مدیره شرکتهاي  ت ـ معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهاي تابعه و معرفی نماینده صندوق جهت عضویت در هیئت

  .تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن
تواند این اختیار را شخصاً و یا  صندوق بوده و میـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده 1تبصره

  .کند اعمال نماید به وسیله نمایندگان یا وکالیی که تعیین می
  .ـ مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهدبود2تبصره
  .ی و مهر صندوق معتبر خواهدبودهاي صادره با امضاي مدیرعامل و مدیر مال ـ چک3تبصره
   .مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید تواند بامسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به ـ مدیرعامل می4تبصره
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري -    آشنائی با امور بازنشستگی  

  )هیئت محترم وزیران22/08/1387مورخ  هـ37309ت /147448 مصوبه ش( صندوق بازنشستگی کشوري فعلی اساسنامه
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین ) 17(ماده » د« بند ) 1(اعضاي هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره  ـ15ماده

  .شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است اجتماعی توسط شورا انتخاب می
ت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجراي وظایف خود جهت دریافت اطالعات موردنیاز و ـ هیئت نظار1تبصره

   .رسیدگی به دفاتر و مدارك باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید
هاي قانونی یا تعیین شده در  در مهلتنظارت باشد   ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارك یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت2تبصره

  .اختیار آنان قرار دهد
اي خواهد بود که توسط هیئت مذکور  نامه ـ اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین3تبصره

  .تدوین و تصویب خواهد شد
  .باشد عهده رییس شوراي صندوق می نظارت، بهـ انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضاي هیئت 4تبصره
 باشد ـ صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شوراي صندوق می 5تبصره
 .ظهارنظر ارایه خواهد نمودباشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و ا ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می 6تبصره
  :وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر استـ 16ماده

  .اجراي مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی الف ـ نظارت بر حسن
  .ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا

  .قانونی پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس
  .باشد ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صالحیت هیئت نظارت می

به اطالع تبصره ـ چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خالف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را 
 دشورا خواهد رسان

یابد به استثناي سال اول که از تاریخ شروع  سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می ـ17ماده
   .فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهدبود

  :ها و درآمدهاي صندوق عبارتند از ـ دارایی18ماده
  .گذاریهاي صندوق ع حاصل از سرمایههاي موجود و مناف الف ـ وجوه و دارایی

  .شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرري ماه اول کارکنان هاي دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه ـ حق بیمه ب 
  .پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهاي نقدي موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها

  .ي اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشورها ت ـ هدایا و کمک
 ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق  ها، کمک ث ـ بدهی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق ) 7(ج ـ سایر منابعی که براساس ماده 
  .باشد

  .درصد منابع بودجه ساالنه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد%) 50(تبصره ـ بیش از پنجاه 
مدیره مکلف است تا پایان آذر هرسال بودجه پیشنهادي صندوق را براي سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است  هیئتـ 19ماده

  .را تصویب و ابالغ نمایدحداکثر تا پانزده روز پس از ابالغ بودجه ساالنه کشور آن 
همچنین گزارش مالی . ربط تهیه و تسلیم گردد مراجع قانونی ذي ترازنامه ساالنه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به ـ20ماده

بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال  ساالنه صندوق مشتمل بر صورتهاي مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال
  .گردد

شود  صالح قانونی تدوین شده یا می ـ صورتهاي مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهاي حسابداري که توسط مرجع ذي1تبصره
   .تهیه و ارایه گردد

مدیره براي عملکرد مالی سال موردنظر  ل و اعضاي هیئتـ تصویب صورتهاي مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصاً حساب مدیرعام2تبصره
  .باشد می

ها را ظرف پانزده  ها و بدهی اي از نظرات خود در مورد ترازنامه ساالنه و گزارشهاي مالی و صورت دارایی ـ هیئت نظارت مکلف است نسخه3تبصره
  .مدیره تسلیم نماید روز از تاریخ دریافت آن به هیئت

   .یره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کندمد ـ هیئت4تبصره
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري -    آشنائی با امور بازنشستگی  

  )محترم وزیران هیئت22/08/1387مورخ  هـ37309ت /147448 مصوبه ش( صندوق بازنشستگی کشوري فعلی اساسنامه
شوراي صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد ساالنه و صورتهاي مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی ـ 21ماده

  اتخاذ نماید
صندوق را  اي گزارش محاسبات فنی بیمه) حداقل هر سه سال یک بار(مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب  هیئت ـ22ماده .

  .گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید اي تهیه می کارشناسان واجد صالحیت حرفه که توسط
مدیره و  هاي نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت نامه هاي مالی، معامالتی، اداري و استخدامی به همراه آیین نامه آیینـ 23ماده

ربط  صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابالغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذي هاي موردنیاز نامه نظارت و سایر آیین  هیئت
  .برسد

  .باشند هاي موجود به قوت خود باقی می نامه اند آیین هاي مذکور به تصویب نرسیده نامه تبصره ـ مادامی که آیین
ر معامالتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام توانند د مدیره و مدیرعامل نمی اعضاي شورا، هیئت نظارت، هیئت ـ24ماده

  .پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند می
  .شود ـ پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی1تبصره

ن و کارفرمایان موظفند کلیه اطالعات، اسناد، اوراق و گذارا ها، عموم بیمه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی، شهرداري ـ وزارتخانه25ماده
  .مدارك موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند

   .ـ تغییر و یا اصالح این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهدبود26ماده
  
  

   صرفا جهت مطالعه–) سین وقتکمسیونهاي پارلمانی مجل 8/3/1354مصوب (سازمان بازنشستگی کشوري اولین اساسنامه   برخی مواد*
  سازمان موسسه اي مستقل وابسته به سازمان اموراداري واستخدامی کشور:1ماده 
  .سازمان داراي شخصیت حقوقی وطبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد:2ماده 
  وبهره برداري قرارخواهدداد سازمان طبق آئین نامه مصوب شورا ؛وجوه صندوق را با رعایت مراتب زیر مورد استفاده:4ماده 
  درصد موجودي صندوقها 50اعطاي وام به مستخدمین شاغل وبازنشسته حداکثر تا  -الف
  درصد موجودي صندوقها 25انجام هرنوع فعالیت بازرگانی تا -ب
  بقیه موجودي به صورت سپرده بانکی یا صرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه شود-ج

مان عبارتند از دبیرکل سازمان اموراداري واستخدامی ؛قائم مقام رئیس کل بانک مرکزي ؛خزانه دارکـل کشـور؛معاون   شوراي ساز:6ماده 
  تامین اجتماعی وزارت رفاه ؛معاون سازمان برنامه وبودجه 

  
  

  صرفا جهت مطالعه – )هیئت وزیران22/5/1382مصوب ( اساسنامه بعدي سازمان بازنشستگی کشوري  برخی مواد*
استفاده وبهره برداري از وجوه صندوق بمنظـور اقـدامات رفـاهی بازنشسـتگان وهمچنـین هرگونـه فعالیـت ازجملـه فعالیتهـاي          :4ده ما

  .اقتصادي وبازرگانی وبه هرشکل طبق آئین نامه یا بودجه ساالنه مصوب شوراي سازمان خواهد بود
  داراي اختیارات و وظائف زیر است ....رئیس سازمان :9ماده 
نماینـدگی صـندوق دربرابـر     -و....تهیه وتنظیم برنامه وبودجه سازمان وپیشنهاد به شورا جهـت تصـویب   -اجراي مصوبات شورا  ب-الف

رئیس سازمان میتواند حق نمایندگی دربرابر اشخاص ومراجـع قـانونی را بوسـیله    –اشخاص حقیقی وحقوقی و مراجع قانونی      تبصره 
  نماید......میکند اعمال  وکیل یا نماینده اي که انتخاب

مکلفند هرماه کسور بازنشستگی سهم مستخدم وسهم خود را حداکثرتا پایان مـاه بعـد بـه حسـاب     ....وزارتخانه ها ؛موسسات و:11ماده 
درصورت تاخیر عالوه برتادیه وجوه مذکور مکلف به پرداخت نیم درهـزار وجـوه عقـب افتـاده     .صندوق بازنشستگی کشوري واریز نمایند

خزانه مکلف است درهرمورد به تقاضاي سازمان مطالبات صـندوق را از محـل اعتبـارات یـا وجـوه جـاري       .براي هرروزتاخیر خواهند بود
  .سازمان مربوط برداشت ودراختیار صندوق قراردهد
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    آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  )بگیر مستمري(و  بازنشسته ) بیمه پرداز(مشترکان  شاغل  آمار و اطالعات

  )30/09/1400(گزارش   شاخص ها
  )تقریبی(  نفر 834/917  )بیمه پردازان(شاغلینتعداد 

  )تقریبی(ریال  000/444/84  میانگین حقوق ومزایاي ماهانه مشمول کسوربازنشستگی
  ریال  680/577/18  )سهم کارمند وکارفرما ومقرري(بازنشستگی ماهانه حق بیمه % 5/22میانگین 

   ریال 000/543/71  بازنشستگان وموظفین قمیانگین حقو
   حق اوالد ریال 120/960   ،     حق عائله مندي ریال320/703/3  ها  میانگین کمک هزینه 

  نفر 503/571/1   بازنشستگان و موظفین تعداد کل
  )حقوق بگیران% 81( نفر 865/275/1  تعداد بازنشسته 

  )بگیرانحقوق % 1(  نفر 273/13   تعداد ازکارافتاده
  )حقوق بگیران%4(پرونده 789/61  تعداد شاغل متوفی 

  )حقوق بگیران%14(پرونده 576/220  تعداد بازنشسته متوفی 

  )نفرباشد7در حالیکه عدد مطلوب باید(  1نفر یعنی کمتراز  06/0  )به بازنشستگان اننسبت بیمه پرداز( support ratio پوشش حمایتی

    %92  )لین حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق اشتغالنسبت او(نرخ جایگزینی حقوق

  )...سال30کمترازافراد با%40(سال 28  ) اشتغال به خدمت(مدت بیمه پردازي میانگین 
     )سال 23ورثه ،  سال 10بازنشسته(سال  28  بازنشستگی و وظیفهحقوق پردا خت  میانگین مدت 

  )سال  64میانگین فعلی (سال   8/51 )اکنون و  هم بازنشستگی آغازدر ( گیمیانگین سن بازنشست

  )سال55میانگین فعلی (سال42نفر   ،   720/377  )برقراري مستمري درآغاز( مستمري بگیر میانگین سن ورثهتعداد و 

  ....علوم،% 2،ارتباطات% 3وزارت کشور،% 4، راه وشهرسازي%2/5؛جهاد کشاورزي %13؛وزارت بهداشت % 62آموزش وپرورش: ترکیب دستگاهی
   درصد4): تعدادمشترکان صندوق به جمعیت کشور(در کشور نرخ نفوذ خدمات

   یانآقا% 6  و  هاخانم% 94  :بازماندگانتفکیک جنسیت     )نفر 901/521(% 33خانمها  و) نفر602/049/1(% 67آقایان  :تفکیک جنسیت بازنشستگان
  نفر 750/5 :شهیدنفر  200/133 :بازنشستگان ایثارگر                                                                 بازنشستگان داراي لیسانس وباالتر%33 :مدرك تحصیلی 

   سال77سال و خانمها 74آقایان  :امید به زندگی سن
  )...، قتصادي نسبت به رشد جمعیتمشارکت اندك زنان در اقتصاد ،کاهش رشد اناشی از ( درصد 30 ) :سالگی64-15(نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت کشور

  
  )30/09/1400  مورخ( برخی خدمات  صندوق بازنشستگی کشوري

  ریال – مبلغ  نفر-تعداد  موضوع
    163/858  غرامت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

  میلیون ریال150  هر نفر  )پایه(و حادثه  غرامت بیمه عمر
    294/146  )تکمیلی (و حادثه  غرامت بیمه عمر
    268/6  آزمایش آنالین 

    597/3  خدمات دندانپزشکی بیمه ملت 
  هزارتومان370یارانه هر نفر   محدودیت کرونا  یتورهاي سیاحتی وزیارتی داخل

  میلیون ریال100هرنفر   906/186  )یالمیلیون ر120به مبلغ  1400از آبان (  وام ضروري
    900/2  وام ازدواج فرزندان بازنشسته 

  میلیارد ریال 988  778/6  ...صندوق بازنشستگی به مه   انتقال حق بی
 میلیارد ریال 20  850  به سایر صندوقها صندوق بازنشستگیاز انتقال کسور 

  میلیارد ریال151  644  استرداد کسور
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 برخی از خدمات فراگیرصندوق بازنشستگی کشوري          

  خدمت  ردیف
  درگاه خدمات

  اَپ صبا افزارنرم   ، www.cspf.ir سایت اینترنتی ،www. Sabasrm.ir  الکترونیکی 

  www.sabasrm.ir با مراجعه به مشترکانمشاهده سوابق بیمه اي وکسورپردازي   استعالم بیمه پردازي   1

 تاییدیه کسوربازنشستگی،  2

  ...نقل و انتقال حق بیمه  
نظام ( غیررسمی ،فرم کسور سوابق )ماهانه(شاغلین نشستگیکسوربازبررسی وتایید اسناد

  ... مابه التفاوت  محاسبهو حق بیمه بازنشستگی یا  نقل و انتقال کسور، .)...وظیفه ،قراردادي،

پرداخت حقوق   3
  بازنشستگی و وظیفه

   بازنشستگان و بازماندگانصدور احکام ، تامین اعتبار وپرداخت حقوق ماهانه 
  www.sabasrm.irحکم  /فیش حقوق دریافت .عیدي، اوالد  و هزینه  عائلهکمک پرداخت 

4  

درمان بیمه تکمیلی 
  بازنشستگان و موظفین

  

  هزارتومان30حق بیمه هر نفر ماهانه،28/12/1400تا1/1/1400از :با شرکت آتیه سازان حافظ قرارداد
،  عمومی مان بستريتو 000/000/22،  تومان بستري فوق تخصصی 000/000/44: سقف تعهدات

  ).فرانشیز%30با ...... (تومان آزمایشگاه 000/800،  تشخیصی تومان خدمات 000/700/1
تومان  00/500 سمعکتومان ،000/100عصا/واکرتومان هر سه سال ،000/200عینک: سقف کمک هزینه ها

 تومان000/200 ویزیتتومان هرسه سال ، 000/300 دست دندانیکتومان ،000/000/1 ویلچرهر پنج سال،

  AZMAYESHONLINE.COM با مراجعه به) تومان000/500تاسقف (در منزلتهران خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی به بازنشستگان 

5  
 و حادثه عمر بیمه پایه

   )1400سال(
  )1400سال...(عمر تکمیلیبیمه 

  1400لبابت سا شاغلین وبازنشستگان وحادثه فوت پایه رامتغ تومان000/000/15سقف تا
فوت وحادثه بازنشستگان وموظفین،آتش  تکمیلیغرامت  میلیون تومان100تاسقف

  1400سال بابت» www.sabasrm.ir در ثبت نام با«.... سوزي وزلزله،بستري روزانه

بیمه نامه هاي تخفیفی و   6
  بازنشستگان تقسیطی

   www.melat.irشرکت بیمه ملتدریافت اطالعات و خدمات با مراجعه به شعب 
  )ماهه11اقساط + نقد %20(...، % 25، آتش سوزي منزل % 30بیمه بدنه خودرو  تخفیف

  تور سیاحتی و  7
  )به بعد1/7/97نرخ (زیارتی

 سایتمراجعه به  ) بازنشسته ویک نفر همراه ويبراي (تومان یارانه سفر000/740
www.sabasrm.ir ملی  سفرکارت /ایرانگردي /پرشین گلف جهت ثبت نام و اعزام ازشرکت  

  تسهیالت قرض الحسنه  8
  )وام ضروري(

  )ماهه،بدون ضامن36درصداقساط 4کارمزد ( قرض الحسنهوام تومان  000/000/12
   www.sabasrm.ir به مراجعه .....ی،اعالم نتایجقرعه کش و 01/09/1400ثبت نام تا 

تسهیالت ازدواج فرزندان   9
  بازنشستگان

  )ماهه ،بدون ضامن60درصد واقساط 10کارمزد (تومان وام قرض الحسنه000/000/25
  www.sabasrm.ir به بامراجعه ...،اعالم نتایجقرعه کشی ،25/2/1400ثبت نام لغایت

  ماهه4از فروشگاههاي زنجیره اي رفاه با اقساط.....اعتباري خرید تومان تسهیالت000/000/2  )طرح یاري(تسهیالت اعتباري  10
  کارشناسی ارشد و دکتري فرزندان بازنشستگانپایان نامه تسهیالت تومانمیلیون 5و3  طرح حمپاد   11

تسهیالت خرید لوازم   12
  )گروه انتخاب( خانگی

  %10 با کارمزد) ساله5به اقساط%98نقد و%2(خرید کاال  تومان تسهیالت 000/000/50تاسقف
  www.entekhabino.comدر  ثبت سفارش  1400لغایت شهریور 20/7/99از تاریخ 

  تکمیل فرم اطالعات  ،4*6یک قطعه عکس،کارت ملی اصل با مراجعه به دفاتر پیشخوان  بازنشستگان کارت شناسائی  13
 www.sabasrm.irستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجعه به به درخواست م  ضمانت کسر حقوق/گواهی  14

 ..... انتقال تجربیات،جلسات آموزشی مهارتهاي زندگی ، ورزش،تغذیه،برگزاري   خانه امید بازنشستگان  15

*  
 قابل دریافت از خدمات

  دفاترپیشخوان

استعالم بازنشستگان خارج از کشور     - 4. ..استعالمات وام -3چاپ فیش حقوق وحکم     - 2صدورکارت شناسائی    -1
خدمات امداد خودرو  -8)  بیمه ملت(نامه شخص ثالثخرید بیمه -7گواهی کسر از حقوق  -6 استعالم بیمه پردازي -5
  )بازنشسته(صدور گواهی مشترکان-10 کاهش افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی درمان /افزایش-9
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري 

  :صندوق بازنشستگی کشوري  مشترکان
   موسسات دولتی کارکنان رسمی وزارتخانه هاو-

    )به استثناء شهرداري تهران 13/12/68آئین نامه استخدامی  مورخ 37مشمولین ماده ( مستخدمین رسمی وثابت شهرداریها-
دارندگان رتبه قضائی واموراداري وزارت دادگستري ، اعضاي رسمی هیئـت علمـی   ،  خارجهرسته اداري وسیاسی وزارت کارکنان  -

دانشگاهها ، کارکنان مجلس شورا و شوراي نگهبان ، کارکنان شوراي عالی انقالب فرهنگی ، کارکنـان دفترمقـام معظـم رهبـري ،     
  کارکنان دیوان محاسبات ، 

  )بشرح ذیل فیمابین سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشوري25/12/67مه مورخ توافق نابراساس  ( کارکنان تبدیل وضع یافته-
  تبدیل وضع گردیده اند1/1/47ك که از تاریخ .ا.ق 137مشمولین ماده -
  تبدیل وضع گردیده اند1/7/57ك که ازتاریخ .ا.الحاقی به ق150مستخدمین موضوع ماده -
  5/3/1352مشمول مقررات استخدامی شرکتهاي دولتی مصوب ، 10/9/58مستخدمین موضوع ماده واحده -
  تبدیل وضع شده اند18/2/58مستخدمین سازمانهاي منطقه اي بهداري وبهزیستی که قبالً بیمه پرداز بوده اند واز تاریخ-
  وري گردیده اندحسب الیحه قانونی مشمول قانون استخدام کش1/6/58مستخدمین تبدیل وضع یافته شهرداریهاي کشور که از تاریخ-
  تبدیل وضع گردیده اند19/5/1356که از تاریخ )مشمول قانون فرمان آموزش رایگان(مستخدمین تبدیل وضع یافته -
  1358قانون بودجه سال 36تبصره ))ب((مستخدمین تمام وقت  در استخدام دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به موجب بند -
  یطبق الیحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان واحدهاي آموزشی غیر دولت1359مدارس غیر دولتی که درسال مستخدمین -
   برنامه پنجم28بندب ماده در صورت بازخرید؛استعفاء؛اخراج طبق  )فاقد رابطه استخدامی با دستگاه اجرائی( خویش فرما مستخدمین-
  برنامه پنجمقانون 28تنفیذي برنامه چهارم وبندب ماده 103ماده و : توسعه سوم قانون برنامه 42ماده مشمول  کارکنان تغییرصندوق شده-
 13/6/1367مقـررات اسـتخدامی نهضـت مصـوب      34مـاده  کارکنان ثابـت نهضـت طبـق     :نهضت سوادآموزيکارکنان رسمی یا ثابت -

  .کشوري قرارگرفتند درشمول صندوق بازنشستگی
ازهمین تـاریخ درشـمول ق ا ك قرارگرفتـه وتبـدیل      11/2/1370بموجب ماده واحده مصوب :میکارکنان دادسراها ودادگاههاي انقالب اسال

  .درآندستگاه محاسبه واخذشده است 11/2/70کسور بازنشستگی سوابق قبلی کارمندان تبدیل وضع یافته .وضع می یابند
بـه حسـاب صـندوق     1/1/76ازتـاریخ  بلیغات اسـالمی  سازمان تکارکنان  کسوربازنشستگی :11/2/75سازمان تبلیغات اسالمی مورخ کارکنان 

که اشتباهی به حساب صـندوق   1375لغایت اسفند  11/2/75از کشوري واریزشده لذا بابت اجراء تاصدور حکم تبدیل وضع استخدامی 
  . تامین اجتماعی واریز شده را بدهکارند

هیـات  14/6/61تاسیس وبه موجب مصوبه مورخ  1359سال نفره واگذاري زمین در7هیاتهاي  )7/11/75(مشترکان صندوق اموراراضی
بـا سـازمان    7/11/71نفره واگذاري واحیاء اراضی درتـاریخ  7ستاد مرکزي و هیات هاي  .وزیران جزو نهادهاي انقالب اسالمی قرارگرفت

کسـور  .ي قرارگرفتـه انـد  درشمول صندوق بازنشستگی کشـور  7/11/75ازتاریخ  .اصالحات اراضی ادغام وسازمان اموراراضی تشکیل شد
که برعهده مستخدم بوده تعیین بدهی شده وهمچنین فهرست کسـور بازنشسـتگی    6/5/1370بازنشستگی کارکنان بابت سوابق قبل از

  .توسط سازمان اموراراضی تنظیم میشود 30/9/1378لغایت  6/5/70کارمندان این سازمان از 
  .همه ماهه به حساب صندوق بازنشستگی واریزشده است 1/10/78ریخ ازتا کسوربازنشستگی جاري کارکنان مشمول ق ا ك 

اعضاي رسمی جهادسازندگی به لحاظ استخدامی مشمول قانون مقررات :)21/10/90(مشترکان صندوق معذوریت جهاد 
ده واحده ماطبق ... و صندوق معذوریت کارکنان جهاد بودند 23/1/1367مالی؛اداري؛استخدامی وتشکیالت جهادسازندگی مصوب 

  .درشمول مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوري قرارگرفتند 21/10/1390از تاریخ قانون ادغام 
کارکنانی که بموجب احکام مربوط ودر ،) معاون وقت فنی صندوق 17/04/1391مورخ  5805نامه شماره ( 104بموجب بخشنامه شماره 

ریت خدمات کشوري به استخدام رسمی آزمایشی دردستگاههاي مشمول این اجراي قانون استخدام کشوري و همچنین  قانون مدی
  ......و مشترك صندوق بازنشستگی کشوري بودهدر بدو استخدام قانون پذیرفته می شوند،

،  به استناد )شگاهها از جمله در خصوص اعضاي هیات علمی دان(درصورتی که وضعیت استخدامی  کارمندان طبق احکام صادره از رسمی به پیمانی تبدیل شود*
هیات محترم 15/6/68مورخ 6641ت /52282قانون استخدام کشوري و تصویب نامه شماره  6آیین نامه استخدامی کارکنان پیمانی موضوع تبصره ماده  11ماده 

بـراي ادامـه اشـتراك بـا      تمایل کتبی خـود   وزیران واصالحات بعدي آن ، از نظر بیمه وبازنشستگی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند شد مگر آنکه
   .صندوق بازنشستگی کشوري را به مدیریتهاي استانی صندوق ارائه دهند تا پس از بررسی ، وفق مقررات اقدام الزم معمول دارند
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    آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  )میلیارد ریال( صندوق بازنشستگی کشوري )درآمدهاي(منابع 

  وجوه ودارائیهاي موجود ومنافع حاصل از سرمایه گذاریها:اساسنامه  18ه بند الف ماد -1
  مقرري ماه اول دولت ، /،سهم کارفرما دریافتنی سهم بیمه شدگان/حق بیمه هاي دریافتی :اساسنامه  18بندب ماده  -2
  ررات یا احکام قطعی دادگاهها وجوه حاصل ازخسارات ؛ جرایم و جزاهاي نقدي موضوع قوانین ومق:اساسنامه  18بندپ ماده  -3
  بدهی ها ؛کمک ها وتعهدات قانونی دولت به صندوق : اساسنامه  18بندث ماده  -4

  )رم ( سایر  ) م ر( سود سرمایه گذاري  )م ر( حق بیمه انتقالی از   )م ر(کسور بازنشستگی  ) م ر( دولت کمک/تعهد  ) م ر(جمع  سال
1399  629/922  218/571  516/143  789/60  887/44  219/102  
1398  129/596  699/378  445/102  630/61  047/53  308  
1397  556/430  574/270  799/83  315/43  471/32  397  
1396  479/336  112/221  023/62  233/33  566/19  545  
1395  823/285  724/157  878/68  352/35  374/23  495  
1394  576/239  667/123  854/58  999/31  565/24  491  
1393  114/207  999/104  225/47  058/29  338/25  494  

  
  )میلیارد ریال(صندوق بازنشستگی کشوري )هزینه هاي(مصارف 

  پرداخت حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و بازماندگان  -1
  انتقال کسور بازنشستگی به حساب سایر صندوقهاي بیمه اي -2
  )ازمحل بخشی از کسوربازنشستگی (انجام سرمایه گذاري  -3
    صندوق  هزینه هاي اداري و پرسنلی-4
 )ازمحـل بودجـه رفـاهی   (پرداخـت سوبسـیدتورهاي سـیاحتی وزیـارتی     ،  رداخت یارانه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مـوظفین پ-

  )ازمحل حق بیمه عمر کارمندان شاغل وبازنشسته دستگاهها( ،پرداخت وام ضروري ، پرداخت غرامت حادثه وفوت کارکنان وبازنشستگان دولت
  )ر م (  هزینه پرسنلی  ) م ر( سرمایه گذاري  )رم (  حق بیمه انتقالی به  ) م ر (  ق بازنشستگیحقو  )میلیارد ریال( جمع  سال

1399  629/922  919/881  978/12  801/25  931/1  

1398  129/596  749/542  022/6  014/46  344/1  

1397  556/430  691/397  998/4  728/26  139/1  

1396  479/336  929/306  751/3  071/25  728  

1395  823/285  256/259  263/3  665/22  639  

1394  756/239  382/214  603/2  027/22  564  

1393  114/207  285/181  059/1  349/24  421  
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    آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  : کسوربازنشستگی 

  وق بازنشستگی واریزشوددرصدي از حقوق ومزایا که میبایست طبق مقررات بمنظور تامین پوشش بازنشستگی هرماهه به حساب صند
  مستندات کسور بازنشستگی در قانون استخدام کشوري 

هاي  العادهق هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ومزایاي مستمر و فوِ ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه ـ وزارتخانه 71ماده 
مستخدمین  ، کم کرده و بابت سهم کار و کسر صندوق و روزانه تضمین واضافه العادهق مستخدمین رسمی ومستخدمین آزمایشی را به استثناي فوِ

 .به صندوق بازنشستگی کشوري بپردازند
آزمایشی را طی کرده و به   مکلفند حقوق و فوِالعاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ـ وزارتخانه 72ماده 

 .شوندبرداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوري بپردازند ته میاستخدام رسمی پذیرف
هر ماه مبلغی برابرهشت و نیم درصد حقوق  71مکلفند عالوه بر کسور موضوع ماده  ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ـ وزارتخانه 73ماده 

 .زندآزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوري بپردا مستخدمین رسمی و مستخدمین
العاده شغل مستخدمین رسمی وآزمایشی کسر ق تفاوت تطبیق حقوق و فوِ ـ درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و 100ماده 

هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و  این قانون و مبلغ ماه اول 137و تبصره پنج ماده  72و  71شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد می
درآمد  دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی.  مستخدم ده شغلالعاق فوِ

  .عمومی تأمین و پرداخت کند
  قانون مدیریت خدمات کشوري 106موضوع ماده  مبناي محاسبه کسوربازنشستگی

     68ماده 10بند هوق العادحقوق ثابت به اضافه  فوق العاده هاي مستمر و ف
   و سرپرستی فوق العاده مدیریت –حق شاغل  –حق شغل : حقوق ثابت -1
  ق م خ ك76تبصره ماده )ف مشاغل تخصصی -سختی کار –خدمت اداري درمناطق جنگزده  –ف ایثارگري :فوق العاده هاي مستمر -2
  )درصدمشاغل25قوق ثابت وفوق العاده هاي مستمربه حداکثردرصدسقف امتیازح50پرداخت حداکثر 68ماده 10حسب بند(فوق العاده ویژه -3

  تقسیم بندي کسور بازنشستگی
  ) 13/02/79ق اصالح پاره اي ازمقررات بازنشستگی مصوب 12ق ا ك وماده 71موضوع ماده (حقوق وفوق العاده هاي مستمر %9 :سهم کارمند-الف

   )13/12/68قانون اصالح  مقررات بازنشستگی مصوب 7ق ا ك و ماده  73موضوع ماده (یک ونیم برابر سهم کارمند  :سهم کارفرما-ب
  میباشد ویژهوفوق العاده  مستمروفوق العاده هاي  حقوق ثابت مبناي کسرمقرري ماه اول براي مشمولین خدمات کشوري :مقرري ماه اول -ج

حقـوق وفـوق   تمـام   همچنین و ق ا ك100موضوع ماده مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق وفوق العاده شغل  براي مشمولین نظام هماهنگ
   13/12/68قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب 8ق ا ك و نیزماده 72موضوع ماده کارمند استخدام قطعی اولین ماه العاده شغل 

معاون محترم 31/6/1390رخ مو15049/200بخشنامه شماره  اساسنامه صندوق ؛18بندب ماده  ق ا ك ؛ 100و 72مواد :مستندات مقرري ماه اول
  دیوان محاسبات کشور 8/4/95مورخ 173/40300،نامه شمعاون هزینه ورئیس خزانه  16/7/90مورخ 5096/129بخشنامه ش ؛ ...توسعه مدیریت

عم ا(مقرري ماه اول همه مشترکان صندوق بازنشستگی کشوري 1/1/1388با الزم االجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوري  از -توضیح
   )اداره کل درآمد و هزینه22/05/1397مورخ8051نامه ش  (اخذ و به حساب صندوق واریز شود  بدون وقفه میبایست) از رسمی وپیمانی

  
  
کلیه دستگاه هـاي اجرائـی    ایثارگران قانون جامع 37ماده  1صره تببراساس  : بازنشستگیاز پرداخت کسور معافیت جانبازان وآزادگان-

عتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسـبت بـه تـامین و پرداخـت کسـورات بازنشسـتگی سـهم اسـراء،         موظفند از محل ا
  .آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند

 )رسال سابقه پرداخت کسو30مازاد بر( 13/12/68مصوب ...قانون اصالح مقررات بازنشستگی 3ماده 2تبصره مشمول معافیت کارمندان -
بـه صـندوق بازنشسـتگی     سال کسوربازنشستگی30رداخت کارمندرسمی پس ازاحراز پ :و مقرري ماه اول از ادامه  پرداخت سهم کارمند 

لـیکن کسـور    دشدنمعاف خواهبه صندوق  )01/01/1400از تاریخ (و همچنین مقرري ماه اول  ازپرداخت کسورسهم کارمند کشوري ؛ 
  .به حساب صندوق واریز شودکسر و می بایست ذینفع حقوق و مزایاي سهم کارفرمائی 

  
  05/06/1399مورخ  81108/53موضوع نامه شماره مستند قانونی همکاري ذیحسابان دستگاههاي اجرائی با صندوق بازنشستگی کشوري -
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    آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  حقوق ومزایاي مشمول کسوربازنشستگی

  )104001 ردیف بودجه(14002720542شناسه ملی،   410100483110000574010000IR زد خزانه معین استانحساب هزینه و کسورات صندوق ن
  44شرکتهاي موضوع اصل   قانون مدیریت خدمات کشوري  قانون نظام هماهنگ پرداخت  ردیف

  مزد سنوات ، مزد شغل  حق شغل  حقوق مبناء  1
  حق ایثارگري،  یه سربازيمزد پا  سرپرستی/فوق العاده مدیریت  افزایش سنواتی  2
  منزلت شغلی ف ، مزد رتبه  حق شاغل  فوق العاده شغل  3
  ، ف شرایط کار سرپرستی ف  68ماده 2بند فوق العاده ایثارگري  مشاغل؛مناطق محرومفوق العاده جذب   4
  مزایاي ماندگاري سرپرستی  خدمت درمناطق جنگزده  فوق العاده ویژه  5
  مزایاي ماندگاري شرایط کار  رسختی کا  فوق العاده تخصصی  6
  ف جذب ، تفاوت تطبیق  فوق العاده مشاغل تخصصی  برجستگی  7
  مزد گروههاي تشویقی سنوات قبل  ف ویژه مدیریت بحران /فوق العاده ویژه  مدیریت/ حق سرپرستی   8
  حق سرپرستی%75  حق سرپرستی ابالغی،  تفاوت حداقل دریافتی   نوبتکاري  9

  تفاوت حق جذب  )1/1/88(1تطبیق تفاوت  سختی کار  10
  78بند ذ ماده 2سرپرستی تبصره   88ق بودجه 11تفاوت جزءب بند  تفاوت تطبیق  11
  ف محرومیت از تسهیالت زندگی   97سال ق بودجه  تفاوت ضریب تعدیل  تفاوت حداقل دریافتی  12
  ف بدي آب و هوا  98بودجه12تفاوت تطبیق بند ي تبصره  حق اشعه  13
  )مرزي/نقاط محروم(ف محل خدمت   99ق بودجه12بند الف تبصره 1جزء تفاوت   13840101صنایع ومعادن  ريبهره و  *14
  کمک هزینه خواربار ،ك ایاب ذهاب    7/11/81از فوق العاده تالش شهرداران  15
  ك نهار ، حق جذب مدیران ارشد    همترازي  16
  کاري ، تعطیل کاري اضافه    )هزارتومان600تاسقف( 86سال فوق العاده تعدیل  17
  )نوبت کارها( مزدشبکاري، تعطیل کارها    24/2/81حق استثنائی  وق العادهف  18
  حق شیفت ،ف آماده به کاري     ...قضات؛آموزش فنی وحرفه اي؛ ف خاص  19
  حق التدریس، مزد حقوق ساعتی     97ق بودجه12بند الف تبصره 1جزء  تفاوت تعدیل  20
  مابه التفاوت طبقه بندي مشاغل     98بودجهق  12صرهتفاوت تطبیق بند ي تب  21
  مزد مبنا،حق مسکن،ك اقالم مصرفی    99ق بودجه12بند الف تبصره 1جزء تفاوت   22

  آیتم 37جمعا مزد سنوات            آیتم14جمعا   آیتم 22جمعا   
در  بر مبناي مقررات قانون تامین اجتمـاعی  % 5/13و % 9به ماخذ قانون اساسی 44کارکنان شرکتهاي اصل از اخذ کسوربازنشستگی  *

  )کمک هزینه :كفوق العاده  ، : ف(هیات عمومی دیوان عدالت اداري  14/08/98مورخ  2360دادنامه شماره  اجراي 
  ریال950/554/26دستمزد حداقل  و ریال000/468/22خدمات کشوري مشمول و فوق العاده هاي مستمر حقوق حداقل 1400درسال *
  باشد شتریقانون م خ ك  ب 76برابرحداقل حقوق موضوع ماده  15از  دیمشمول کسور نبا يایحقوق و مزا)سقف(جمع 1400قانون بودجه  12بند الف تبصره  7جزء  راساسب*
 ف -4 محـل خـدمت  ف  -3محرومیـت ازتسـهیالت زنـدگی    ف -2 فوق العاده بدي آب وهوا-1:مشمول کسوربازنشستگیغیر فوق العاده هاي -

حـق محرومیـت   -10 فوق العاده کارانه-9 فوق العاده ماموریت روزانه-8 کسرصندوق-7اضافه کار ساعتی -6تضمین  ف-5 ق کمترتوسعه یافتهمناط
  فوق العاده کارائی-14نقل مکان /هزینه سفر-13  7/11/81از فوق العاده تالش شهرداران-12مدیریت اعضاي هیئت علمی فوق العاده-11ازمطب 

   .پرداخت ف ویژه به کادر آموزشی شاغل در پست هاي اداري فاقد مجوز میباشد) 01/07/1398اجراء (م رتبه بندي معلمان در اجراي نظا-
   .باشد مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی) حداقل حقوق % 25(قانون جامع ایثارگران  51فوق العاده ایثارگري موضوع ماده -

قـانون   51موضوع ماده  بابت ایثارگري هاي فوق العاده پرداخت توامان 13/03/1399مورخ  393مه شماره براساس دادنا :ایثارگري فوق العاده -
  .به مشمولین قانون  بالمانع میباشد از سوي دستگاه اجرائی  قانون خدمات کشوري  68ماده 2موضوع بند بابت جامع ایثارگران و نیز 
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    آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  ت نرخ کسورمشمولین صندوق بازنشستگی کشوري تاکنونجدول تحوال

  )42حساب(ثابت شهرداریها  )41حساب (رسمی شهرداریها  )22حساب(شرکتهاي دولتی  )2حساب( موسسات دولتی  سال
  کارفرما  سهم کارمند  کارفرما  سهم کارمند  کارفرما  سهم کارمند  کارفرما  سهم کارمند

گروه پایه %5/8  1/1/47   از
  مزایا+ 

5/8%  
  گروه پایه

گروه پایه 5/8%
  مزایا+ 

گروه پایه 5/8%
  مزایا+ 

گروه پایه 5/8%
  مزایا+ 

+ گروه پایه %7  گروه پایه 5/8%
  مزایا

  گروه پایه 14%

گروه پایه %5/8  1/1/69    از
  مزایا+ 

گروه 75/12%
  مزایا+ پایه 

گروه پایه 5/8%
  مزایا+ 

گروه 75/12%
  مزایا+ پایه 

گروه پایه 5/8%
  مزایا+ 

گروه 75/12%
  مزایا+ پایه 

+ گروه پایه 7%
  مزایا

گروه پایه 14%
  مزایا+

  %)5/13(دولت/ئیبرابرسهم کارمند بابت سهم کارفرما5/1حقوق ومزایاي مستمر بابت سهم کارمند                        و %9  1/7/79    از
  تاریخچه حساب درآمد صندوق بازنشستگی کشوري 

  .مفتوح بود1376لغایت سال ) 42و41شماره (ثابت-،شهرداریها رسمی)22شماره (، شرکتهاي دولتی)2شماره (دستگاههاي دولتیبراي :  حسابهاي خزانه*

  مفتوح بود 31/03/1389لغایت  01/01/1377از تاریخ   763کد نزدبانک صادرات شعبه دکتر فاطمی تهران55555شماره حساب * 

   .مفتوح میباشد تاکنون 01/04/1389از تاریخ   763کد شعبه دکتر فاطمی تهران نزدبانک صادرات0107777777006شماره حساب *

  جریمه دیرکرد

درصورت تاخیردرواریزکسوربازنشستگی عالوه برتادیه وجوه مذکور مکلف به پرداخت مبلغی معادل نـیم درهـزار وجـوه    دستگاه اجرایی 

  .عقب افتاده براي هرروزتاخیر میباشد

جریمـه   فیش واریزي به انضمام) که توسط صندوق صادرشده (ریمه  دیرکرد میبایست  فرم اعالمیه بدهکاريبه منظور تسویه بدهی ج

  .دیرکرد توسط دستگاه  به صندوق بازنشستگی ارائه شود

  :مشترکان در سنوات قبل  سابقه پرداخت کسور

اجرائی به ذیحسابی دستگاه میبایست مستقیما توسط 1/1/1375مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ازتاریخ  کارفرمائیکسورسهم 

  .تا قبل ازاین تاریخ تعهد پرداخت سهم کارفرمائی وزارتخانه ها وموسسات دولتی برعهده دولت بود.حساب صندوق واریزشده باشد

  .اریزشده باشدکسوربازنشستگی سهم کارمند وکارفرمائی شرکتهاي دولتی وشهرداریها میبایست مستقیما به حساب صندوق و
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    آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  

  لیست دستگاههاي اجرائی که کسوربازنشستگی آنان به حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریز شده است
 تعداد  نام دستگاه ردیف تعداد  نام دستگاه ردیف

 16 اجتماعی مؤسسه کارو تأمین 21   271 سازمان آب منطقه اي تهران  1
 271 آموزشگاه فنون هواپیمایی 22   1587 دخانیات 2
 196 ایران فرش شرکت 23   259 سازمان قضایی نیروهاي مسلح  3
 650 ایران خون انتقال ملی سازمان 24   151 مارستان علی اصغر بی 4
 239 آمارایران مرکز 25   459 اورژانس تهران  5
 90 وترابري راه وزارت 26   335 )ایرانشهر(شهیدرهنمون 6
 218 آهنگی پیش ملی  سازمان 27   39 آموزش و پرورش جیرفت  7
 1715 شهیدرجایی قلب 28   184 اسناد پزشکی  8
 4311 هید بهشتی دانشگاه ش 29   2869 مشانیر 9
 4737 سازمان مرکزي تعاون روستائی  30   2338 اسالمی انقالب دادسراهاودادگاههاي 10
 7237 خدمات اجتماعی  31   956 شرکت توانیر 11
 863 شیالت  ایران  32   611 سازمان تعاون و شهر و روستا  12
 2974 دربار 33   17 باغ گیاه شناسی  13
 599 دانشگاه صنعتی شریف  34   72 شرکت کرم ابریشم  14
 80 هیه و توریع علوفه مرکز ت 35   125 سپاهان سیمان سهامی شرکت 15
 5907 )رضاپهلوي(تجریش شهداي 36   59 خان کوچک بیمارستان میرزا 16
 4783 شیراز دانشگاه 37   20 وفاضالب استان تهران آب 17
 1492 اموراراضی سازمان 38   44 شهیدبهشتی ومامایی پرستاري دانشکده 18
 402 وفنون علوم دانشگاه 39   82 چاپخانه دولتی 19
         29 بنیاد مستضعفان 20
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  مستندات کسوربازنشستگی -      آشنائی با امور بازنشستگی  
 کسور بازنشستگی شاغلین  اخذ و واریز فرآیند

معاون اول ریاسـت جمهـوري مبنـی بـر لـزوم همکـاري دسـتگاههاي         13/10/1393مورخ  119421/51346براساس بخشنامه شماره 
هـویتی  هرماهه  فایـل اطالعـات    رونیک ؛کلیه دستگاههاي اجرائی میبایستاجرائی با صندوق بازنشستگی در راستاي تحقق دولت الکت

بـه   )ارسـال بـه سـرور   (  webاز طریـق  ازتهیه لیست خروجـی پس را  واستخدامی  و همچنین اطالعات حقوق و مزایا ي کارمندان 
   .نمایند ارسال )قرارمیگیرد...تاناسمدیریت بازنشستگی کشوري  در دسترس نهایی و تاییدبررسی بمنظور (صندوق بازنشستگی کشوري 

   خزانه دار کل کشور به ذیحسابان محترم 12/11/1400مورخ 189791/53موضوع نامه ش * 
  دستگاهها به مدیریتهاي استانی صندوق  از سوي   حداکثر تا پانزدهم ماه بعدهر ماه و فایل اطالعات شاغلین  1/5لزوم تهیه وارسال فرم 

  ازنشستگی صورت ارسال وجه کسور ب
 تاییدیه صورت ارسال وجه کسور بازنشستگی :نام خدمت

 تمام دستگاههاي اجرائی مشترك صندوق:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

  اساسنامه صندوق 18قانون استخدام کشوري و ماده  100و73،  72،  71مواد :قوانین ومقررات 
    13/2/79مصوب ...قانون اصالح پاره اي ازمقررات 12ق ا ك وماده  71ق ماده حقوق ومزایاي مشمول کسورطب%9هرماهه  : سهم کارمند -1
حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین ؛   ق ا ك 72ماده حقوق وفوق العاده شغل اولین ماه مستخدم رسمی قطعی  :)کارمند(مقرري ماه اول-2

  ،  فوق العاده ویژهق ا ك 100ابت؛فوق العاده مستمر موضوع ماده تفاوت افزایش حقوق ث؛    ق ا ك 138ماده 5تبصره تبدیل وضع یافته 
  معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوري 31/6/1390مورخ 15049/200و بخشنامه شماره 

 ق ا ك 73ق ا ك طبق ماده 71برابرسهم کارمند موضوع ماده 5/1هرماهه معادل ):دولت(سهم کارفرما-3

 فیش واریزي یا فرم کسورات خزانه - نسخه3یا خالصه لیست حقوق و مزایاي کارکنان در) 1/5(صورت ارسال وجه فرم :مدارك موردنیاز

  صندوق بازنشستگی کشوري :آدرس محل مراجعه  حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

ربازنشستگی مربوطه را نیز بالفاصله دستگاههاي اجرائی میبایست همزمان باپرداخت حقوق ماهانه کارمندان شاغل؛ کسو: سایرتوضیحات
 .اخذنمایند تاییدیه الزم رااطالعات هویتی ؛استخدامی وحقوق ومزایا  ارسال فایلبه حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریز وپس از 

   هزینه هاي مربوط به خدمت
 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک مبلغ

  صندوق بازنشستگی کشوري  0107777777006 763 ترفاطمی تهرانشعبه دک صادرات ..........

   فرم هاي مربوط به خدمت
 دریافت فایل توضیحات کدفرم نام فرم

 * هرماه یکبارتکمیل میشود 1/5 )ماهانه(صورت ارسال وجه 
 *  درپایان سال مالی تکمیل میشود  تاییدیه یکساله صورت ارسال وجه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ریال095/554/26دستمزد حداقل  و ریال000/468/22خدمات کشوري مشمول اده هاي مستمر و فوق العحقوق حداقل 1400درسال
  باشد شتریقانون م خ ك  ب 76برابرحداقل حقوق موضوع ماده  15از  دیمشمول کسور نبا يایحقوق و مزا)سقف(جمع 1400قانون بودجه  12بند الف تبصره  7راساس جزء ب*
  

 

 

 دستگاه اجرایی 
 حقوق ومزایاي مشمول کسور کارکنان به حساب صندوق%5/22واریز

 )یالیست خزانه1/5(تکمیل و ارسال صورت ارسال وجه کسورات 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري
 بررسی و تائید صورت ارسال وجه واعاده نسخه تاییدي به دستگاه 
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  مستندات کسوربازنشستگی -     آشنائی با امور بازنشستگی  
  )تهیه ؛بررسی وتاییدنهائی(شاغلین اطالعات سیستم 

   دستگاه اجرائیاطالعات شاغلین توسط  فایلتهیه -الف
   مشترك صندوق بازنشستگی کشوري شاغلینجمع آوري اطالعات سیستم  نرم افزار ونصب  دانلود- 1

  ونصب کنیددریافت  ،درج شناسه وکلمه عبور و  وشاغلین دولتی دستگاههاي هسامانبا لینک بر   www. Sabasrm.irاز  را این نرم افزا
قابل دریافت از طریق صندوق بازنشستگی کشوري ویا ( وکد دستگاه ذینفع  1وبراي کلمه عبور نیز عدد 1براي کاربر عدد نرم افزار شده  وارد- 2

  مرحله بعد اولین سال و اولین ماه فایل مورد نظر را وارد کنید آنگاه در .و ذخیره نمایید درج را ) ازطریق  جستجو در نرم افزار
  نمایید تا از بروزرسانی نرم افزار مطمئن شویددر قسمت باالي برنامه سمت چپ تاریخ ویرایش را مالحظه 

  .ریافت نماییدد )حقوق و مزایاو   استخدامی و هویتی اعم از(  Excel2003 از طریق فایل صندوق را مشترك اطالعات مستخدمین- 3
  انتخاب لیست حقوق و و سپس  انتخاب اضافه براي ثبت مشخصات حکم؛   اطالعات هویتی و سپس  انتخاب اضافه  باکسانتخاب 
  .تهیه لیست وآنگاه مشخصات لیست ظاهرمیشود باکس انتخاب 

  ) امه خزانه را ثبت میکنیمبراي دستگاههاي خزانه اي مشخصات چک یا ن(آنگاه مبلغ وتاریخ فیش را درآن ثبت میکنیم 
را  CSVویا  Excel2003میکنیم حال یکی از گزینه هاي  okرا   Bros folder ارسال لیست را انتخاب کرده و روي گزینه باکس 

  شودبه صندوق بازنشستگی کشوري ارسال  از طریق وبمیبایست ،فایل مذکور  csvفایل پس از ایجاد  .می نمائیم انتخاب 
  صندوق بازنشستگیتوسط جمع آوري اطالعات شاغلین  CDیدبررسی وتای-ب

CD  را در  درایور کامپیوتر قرارمیدهیم اطالعات شاغلین دستگاه جمع آوري  
نوارمستطیل باالي صفحه در سمت (را باز میکنیم در باکس عملیات  )نام کاربري وکلمه عبور( صندوق شاغلینجامع برنامه سیستم 

  میکنیم   enterو کرده را درج )ن کد اختصاصی بیمه عمرهما(رقمی دستگاه8کد)راست
  را انتخاب کرده و صفحه اي باز میشود  CSVدرپایین صفحه فرمت 

  دستگاه را انتخاب وبرنامه باز میشود فایلمربع انتخاب فایل را کلیک کرده آنگاه 
میشود داخل باکس را تیک زده عمل ذخیره انجام  اگر مغایرتی نباشد روي مبلغ فیش را دابل کلیک کرده آنگاه باکس ذخیره  فعال

  می نمائیم  okمیشود وگزینه بعدي را 
شاغلین به نام دستگاه مربوطه ذخیره   فایلاگر اطالعات صحیح باشد پس از ثبت در سیستم جامع ؛ اطالعات را در پوشه مربوط به 

روي آنرا کلیک کرده تا صفحه مغایرت باز شده وازآن پرینت اما اگر اطالعات داراي مغایرت باشدلیست مغایرت فعال شده میکنیم 
  گرفته وجهت رفع مغایرت براي دستگاه ارسال میکنیم 

  :نکات مهم 
در روش صحیح  چگونه رفع مغایرت کنیم؟مغایرت مربوط به نحوه محاسبه مقرري ماه اول توسط دستگاهها میباشدیکی از دالیل اصلی - 1

  مقرري ماه اول از سرجمع حقوق ومزایاي مشمول کسور کسر شود و آنگاه کسور سهم کارمند وکارفرما تعیین شود محاسبه ابتدا می بایست مبلغ
  کدملی شخص با درج  چگونه رفع مغایرت کنیم؟ در ردیف مربوطه درج نشده است وسیستم اعالم خطا میکندبه دالیلی شماره مستخدمی  - 2
است وسیستم اعالم خطا .... قد برخی رشته هاي تحصیلی ویا پست هاي سازمانی ؛رشته هاي شغلی ؛نرم افزار جمع آوري اطالعات شاغلین فا- 3

  تایپ و در ردیف مربوطه ثبت نمایددستگاه میتواند موارد مذکور را به صورت دستی  میکند چگونه رفع مغایرت کنیم؟
در قسمت مشخصات  داردچگونه اقدام کنیم؟اضافه واریزي   مشخص شد که دستگاهتوسط سیستم جامع ...جمع آوري  فایلدرهنگام بررسی - 4

  ثبت شود ودر صورت اضافه واریزي سیستم خطا نمیدهد)با احتساب اضافه واریزي(فیش باید عدد مندرج در فیش 
آوري اطالعات شاغلین در بخش اطالعات هویتی نرم افزارجمع  چگونه ثبت میشود؟اطالعات کارمندان مازاد برسی سال شاغلین ؛ فایلدر تهیه  - 5

در پائین صفحه باکس مازاد برسی سال را تیک زده وتاریخ معافیت از سهم کارمند را وارد می کننددر صورت اعالم خطا میبایست تاریخ شروع 
  ....وپایان ونیزمدت خدمت رسمی وغیر رسمی کنترل شودو

تاریخ تغییرصندوق در اطالعات هویتی کارمند پیمانی ثبت  ثبت میشود؟شاغلین ؛سنوات خدمت کارمندان پیمانی به چه صورت  فایلدر تهیه -6
  میشودوسابقه آنان در ردیف سابقه غیررسمی درج شود

کلیه دستگاه هاي اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسبت  –قانون جامع  37ماده  1صره تب-
  .ستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایندبه تامین و پرداخت کسورات بازنش
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/88و براي شاغلین   8/7/86براي بازنشستگاناجراء )  15/09/1386ء الزم االجرا( حقوق ومزایا -قانون مدیریت خدمات کشوري 
  )ك.م خ.ق 65موضوع ماده  حق شغلامتیازات ( جدول شماره یک

 رتبه

 گروه طبقه 
 مقدماتی پایه ارشد خبره عالی

 عادي  آموزشی عادي آموزشی عادي آموزشی عادي آموزشی عادي آموزشی

 5تا1 1 2400 2640 2650 2915      

      3135 2850 2860 2600 2 6 

      3355 3050 3080 2800 3 7 

5060 4600 4450 4050 3960 3600 3575 3250 3300 3000 4 8 

5280 4800 4675 4250 4180 3800 3795 3450 3520 3200 5 9 

5500 5000 4895 4450 4400 4000 4015 3650 3740 3400 6 10 

5720 5200 5115 4650 4620 4200 4235 3850 3960 3600 7 11 

5940 5400 5335 4850 4840 4400 4455 4050 4180 3800 8 12 

6160 5600 5555 5050 5060 4600 4675 4250 4400 4000 9 13 

6380 5800 5775 5250 5280 4800 4895 4450 4620 4200 10 14 

6600 6000 5995 5450 5500 5000 5115 4650 4840 4400 11 15 

6820 6200 6215 5650 5720 5200 5335 4850 5060 4600 12 16 

7040 6400 6435 5850 5940 5400 5555 5050 5280 4800 13 17 

7260 6600 6655 6050 6160 5600 5775 5250 5500 5000 14 18 

7480 6800 6875 6250 6380 5800 5995 5450 5720 5200 15 19 

7700 7000 7095 6450 6600 6000 6215 5650 5940 5400 16 20 
  

  ضریب افزایش حقوق ساالنه 
  1395  1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  سال

  1541  1376  1207  1006  805  700  636  600  490  454  ضریب حقوق
            1400  1399  1398  1397  1396  سال

            3048  2438  2120  1797  1695  ضریب حقوق
  
  
  
  
  
  
  
  ...وزیرمجموعه 50/1؛قوه قضائیه  2/1وزیرمجموعه آن  35/1پستهاي سیاسی وزارت کشور،1/1آموزشی وبهداشتی  ریب حق شغلض

  1/1/94به سازمان ثبت احوال از ) وزارت کشور در خصوص( 6/5/92مورخ 38753/م/12749تسري تصویبنامه شماره 
  



31 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  دولت  حقوق و مزایاي کارکنان -آشنائی با امور استخدامی    
  امتیاز تجربه+ امتیاز سابقه خدمت + امتیاز مهارت  +امتیاز ساعات آموزش ضمن خدمت + تحصیالت امتیاز  :حق شاغل

   ارتقاء طبقهعوامل موثر در 
   مر ،اخذ مدرك تحصیلی جدید ،تشویقی کسب تجربه ،تخصیص به پست مست

فـوق   ؛)سـال 5هـر (8-3طبقـه  دیپلم؛) سال 5هر(7 -2ه طبق سیکل؛)سال تجربه6هر( 6 -2طبقه  ابتدائی :مدرك تحصیلی√
دکتـري  ؛ ) سـال  4هـر (12-6طبقـه   ؛  فوق لیسـانس   )سـال  4هر(11 -5طبقه  لیسانس؛ ) سال5هر( 9-4طبقه   دیپلم

  ).  سال 4هر(14-8طبقه  دکتري تخصصی ؛) سال 4هر(13-7طبقه  حرفه اي
بشرح  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري یک طبقه.... ه یک طبقه ورودي کلیه مشاغل جدول شمار 1/1/96از تاریخ -توضیح

    )هیات وزیران 24/12/1395مصوبه مورخ (یافتافزایش   فوق
  .است سازمان اموراداري واستخدامی )ق م خ ك16ماده (اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان منوط به بررسی شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی*
  طبقه5جمعا بعالوه گردان عاشورا  4حداکثر ... بابت رزمندگان و جانبازان و آزادگان و باالترین نمره ارزشیابی:یطبقه تشویق*
یـک طبقـه   )حـداکثر یکبـار درطـول خـدمت    ( بود 85سال متوالی 5بی عملکرد آنان دربه کارکنان ومدیرانی که مجموع ارزیا 1396قبل از سال *

  .هیات عمومی دیوان لغو گردید 26/8/94مورخ 1926-1927ت رویه که طبق راي وحد تشویقی اعطا میشد
  .ارتقاء می یابند...اختصاص یافته و بر اساس تجربه ) مقدماتی،پایه ،ارشد،خبره، عالی(رتبه5 هریک از مشاغل حداکثر در: حق شغل

  ارتقاء رتبهعوامل موثر در 
   ساعت200   ساعت ؛ رتبه خبره250ساعت ؛ رتبه ارشد 300آموزش الزم براي ارتقاء به رتبه پایه  :آموزش ضمن خدمت-1
   :خدمت سابقه-2

  رتبه ارشـد سال تجربه حـداکثردر 20وباداشتن رتبه پایه در سال سابقه دولتی وتجربه مرتبط 8به ازاء کاردانی تاسطح مشاغل
 )18(؛خبـره )12(؛ارشـد )6(رتبـه هـاي پایـه   در سـال سـابقه دولتـی وتجربـه مـرتبط     6هر به ازاء وباالتر مشاغل کارشناسی

   .صرفا باعث تغییرحق شغل میشود....ارتقاءطبقه بعلت تکمیل دوره * . قرارمیگیرند)24(وعالی
  امتیاز رتبه خبره80امتیاز رتبه ارشد ؛ 70امتیازبراي رتبه پایه ؛ 60داشتن حداقل  :ارزشیابی ساالنه-3

   ):براي ارتقاءشغلی( عوامل ارزشیابی
جلـب رضـایت اربـاب رجـوع     -5      آموزشـهاي طـی شـده   -4انجام خدمات برجسـته  -3یش مهارت افزا-2ابتکاروخالقیت-1
  )امتیاز20از عوامل تا هریک(

  ارشدارتقاء به رتبه شرایط احراز  
  ...؛)امتیاز70حداقل (؛ ارزشیابی ساالنه)ساعت آموزش250(؛آموزش)سال خدمت دولتی ومرتبط12(منطقه جغرافیائی خدمت؛ سابقه 

  خبرهارتقاء به رتبه راز  شرایط اح
  ...؛)امتیاز80حداقل (؛ ارزشیابی ساالنه)ساعت آموزش200(؛آموزش)سال خدمت دولتی ومرتبط18(منطقه جغرافیائی خدمت؛ سابقه 

  توسط نماینده معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوري)خبره(تاییدحکم ارتقاء رتبه 
   یعال ارتقاء به رتبهشرایط احراز  

  ...؛)امتیاز90حداقل (؛ ارزشیابی ساالنه)ساعت آموزش150(؛ آموزش)سال خدمت دولتی ومرتبط24(منطقه جغرافیائی خدمت ؛سابقه
  ریاست جمهوري.....توسط نماینده کمیته تخصصی نظام شغلی شوراي توسعه مدیریت و)عالی(تاییدحکم ارتقاء رتبه 

  .قوانین مربوطه اعمال میشودمتن صریح ورد با استناد به حسب م.... موارد استثناء یا امتیازات خاص *
  مناطق کمترتوسعه یافتهمزایاي خدمت -

  .کارمندان شاغل دراین مناطق به ازاي هرسال سوابق تجربی  از یک سال تعجیل درارتقاء رتبه برخوردار خواهند شد
  .تبه خبره ؛دانشیاربارتبه عالی همترازشناخته میشوندمربی بارتبه ارشد؛استادیاربار) همترازي(ه.ن.ق8عناوین مشمولین ماده *

  سال سابقه قابل محاسبه خواهدبود2به ازاي هرسال سوابق تجربی ؛ : کارمندان مشاغل کاردانی وباالتر در مناطق کمترتوسعه یافته* 
  جدول نیز اعمال میشود حق شغل% 50و رتبه عالی % 35آموزش و پرورش رتبه خبره ) آموزشی(براي کارکنان حرفه اي : 1توجه
  16/12/96از تاریخ % 50تا  کارکنان امور مالیاتی اعمال امتیازات حق شغل و حق شاغل -2توجه
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  19/12/1399اصالحیه -)65ماده 2موضوع تبصره  فوق العاده مدیریتامتیازات (2جدول شماره 
 معاون موسسه مدیرکل معاون مدیرکل رئیس اداره معاون اداره سطح مدیریت

 4600 3700 2800 1900  1000 %)50حداقل (شهرستان یکطح س

 4700 3800 2900 2000 1100 شهرستان دوسطح 

 4800 3900 3000 2100 1200 %)20حداکثر(شهرستان  سهسطح 
 4900 4000 3100 2200 1300 %)50حداقل (سطح یک استان  

 5000 4100 3200 2300 1400 سطح دواستان 
 5100 4200 3300 2400 1500 %)20حداکثر(سطح سه استان 
 5200 4300 3400 2500 1600 %)50حداقل (سطح یک ملی 

 5300 4400 3500 2600 1700 سطح دوملی 
 5400 4500 3600 2700 1800 %)20حداکثر(سطح سه ملی 

  )66موضوع ماده  شاغلحق امتیازات (3جدول شماره 

 سوابق مدیریتی 
تجربـــه مربـــوط 

 مدرك تحصیلی  تحصیالت  دوره هاي آموزشی    مهارت وتوانائیها سال  /خدمت سنوات سال /ومشابه 

 پائین ترازدیپلم  1100 به ازاءهرساعت 200 10 8 

 دیپلم  1200 مصوبدوره آموزش  250 15 10 

 فوق دیپلم  1400 نیم امتیاز 300 20 12 

 لیسانس  1700 امتیاز500حداکثر 400 25 14 

 وق لیسانس ف 2000  600 30 16 

 دکتري  2300  800 35 18 
  اضافه خواهدشد حق شاغلبه مجموع امتیازات %10درصدوحداکثر یک )معاون ورئیس اداره (هرسال سلبقه خدمت درمشاغل سرپرستی 
  هدشدبه مجموع امتیازات حق شاغل اضافه خوا%20دو درصدوحداکثر )معاون مدیرکل وباالتر(هرسال سلبقه خدمت درمشاغل مدیریتی 

  سال قابل محاسبه خواهدبود30تاحداکثرتجربه کارمند/امتیازسابقه ).دیوان عدالت 19/12/99م 1960راي ش (میباشد حق شغل%75حداکثرامتیازحق شاغل 
  شودصرفا باعث افزایش حق شاغل می) یکروزقبل ازبازنشستگی(درحال حاضرارائه مدرك تحصیلی باالتر واحتساب سابقه مربوط به سال آخرخدمت 

  .نخواهد بود )مهارتی ؛تخصصی ؛پژوهشی(دوره هاي آموزشی موثردرامتیازحق شاغل ؛مالك اعطاي گواهینامه هاي نوع دوم 
 )68ماده 2موضوع بند ایثارگريامتیازات (4جدول شماره 

 ردیف درصد...تا/جانبازي ماه...تا/اسارت  ماه...تا/جبهه  امتیاز
 1  5 3-6  )*امتیاز 200ماه3روزتا45( 6-3 400
500 12 12 10 2 
600 18 18 15 3 
700 24 24 20 4 
800 30 30 25 5 
900 36 36 30 6 
1000 42 42 35 7 
100 48 48 40 8 
1200 54 54 45 9 
1300 60 60 50 10 
1500 70 70 60  11 
 12 درصدوباالتر 60 ماه وباالتر70 ماه وباالتر70 1550

  )980515مورخ259047نامه ش (قابلیت اجراء دارد28/12/96ماه صرفا از تاریخ 3روزتا 45امتیاز .  امتیاز130اطق جنگزده ازاء هرسال خدمت اداري درمنبه 
  میباشد1550درصورت اجتماع حاالت ایثارگري سقف امتیازات هرایثارگر 24/7/91هیات عمومی ازتاریخ  511بموجب دادنامه شماره 

  داوطلبانه تلقی میگردد 21/10/88ستادکل نیروهاي مسلح سه چهارم مدت خدمت وظیفه درجبهه ازتاریخ  21/10/88مورخ 11/40/206حسب ابالغیه 
حداقل حقوق % 25به میزان  قانون جامع ایثارگران  51فوق العاده هاي ایثارگري موضوع ماده  پرداخت توامان 13/03/1399مورخ  393براساس دادنامه شماره *
  .قانون خدمات کشوري از سوي دستگاه اجرائی  به مشمولین قانون  بالمانع میباشد  68ماده 2موضوع بند  و ) شستگی نمی باشدکه مشمول برداشت کسور بازن(
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  حقوق و مزایاي کارکنان دولت -آشنائی با امور استخدامی    
 قانون مدیریت خدمات کشوري  

  ك ق م خ 78شاغلین دراجراي تبصره ماده  تفاوت تطبیقنحوه محاسبه * 
 500ضریب ×)ف مدیریت+ایثارگري +نشان دولتی +شغل خدمت اداري درمناطق جنگزده  قح+شاغل  قح( امتیازات )=88(حقوق جدید
 نوبت کاري وسختی کار -حقوق ومزایاي مشمول کسور) = 87(حقوق قدیم

 ن تفاوت تطبیق درحکم درج میشود باشدمابه التفاوت ریالی حاصله تحت عنوا)x500امتیازات (حقوق جدید بیشتراز حقوق قدیم اگر
افـزایش داشـته   %15کمتراز حقوق قدیمنسبت به  تفاوت تطبیق+ ) x600امتیازات (جدیدحقوق اگر : مرحله اول)سایر(مابه التفاوت 

 .محاسبه ودرج میشود%15سقف  باشدمابه التفاوت تا
کمک هزینه عائله مندي واوالد نسبت بـه دریـافتی   +طبق تفاوت ت+)x600امتیازات (اگرحقوق جدید: مرحله دوم  )سایر(مابه التفاوت

میلیـون ریـال افـزایش داشـته باشـدمابه       کمترازیـک )کمک هزینه عائله مندي واوالد+ حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور(87حکم 
  التفاوت حاصله تاسقف یکمیلیون ریال محاسبه ودرج میشود

  قانون  شاغل با فصل دهمتطبیق وضع مستخدمین 
  .تطبیق دهید...قانون مدیریت با راآقاي علی جاویدان کارمند دانشگاه علوم پزشکی  87وق پایان سال حق

؛یکسـال  )2سـطح  (سـال رئـیس بیمارسـتان شهرسـتان     6تجربه مرتبط؛/سال سابقه27مدرك تحصیلی لیسانس ؛: مشخصات 
  .تفاده میکردنداسفوق العاده ویژه که از16ساعت دوره آموزشی باگروه 800جانبازي؛ %5جبهه و

  ) ریال سختی کارونوبت کاري 167825شامل(ریال 5653049مبلغ 1378حقوق ومزایاي مشمول کسورطبق حکم  
  فرزند3ریال بابت همسرو219520کمک هزینه عائله مندي واوالد 

  ) 1/1x5200= 5720مشاغل آموزشی وبهداشتیارشدرتبه 12طبقه (     )امتیاز   5720(حق شغل -الف
)                                                                                    800÷2= 400امتیازدوره هاي آموزشی حین خدمت (؛   )   1700امتیازمدرك تحصیلی لیسانس (  )امتیاز     3553(اغلحق ش  -ب
)                                                                                                                            27x14= 378سال تجربه مربوط27امتیاز(؛ )  27x25=675دمت  سال سابقه خ27امتیاز(؛  )   400امتیازمهارت وتوانائی بامدرك لیسانس (  

   )  x3553%6=18/213سال سابقه رئیس اداره 6امتیاز(؛) 1000امتیازات فوق العاده  مدیریت() امتیاز   18/1213(  فوق العاده مدیریت –ج 
    )x 400% 25=100جانبازي%5امتیاز(    ؛   )500 امتیازیکسال جبهه(    )    امتیاز  600(فوق العاده ایثارگري -د
  18/11086     ←  جمع کل امتیازات 

   ←  500باضریب  محاسبه تفاوت تطبیق
  حقوق قدیم )حقوق ومزایاي مشمول کسور - سختی کار( -حقوق جدید )حق شغل ؛حق شاغل ؛خدمت درمناطق جنگزده ؛ف مدیرت ؛ف ایثارگري (

57866-  =5543090 -  5485224 → )500x18/11086حقوق قدیم 5653049-167825(     -)   حقوق جدید(  
  تفاوت تطبیق تعلق نمیگیردشده است 1387باتوجه به اینکه حقوق جدیدبیشترازحقوق سال 

   ←600باضریب  1مابه التفاوت 
  کم اضافه میشودافزایش یافته باشد تاسقف ریالی مذکوردرح%15درصورتیکه حقوق جدید نسبت به حقوق قدیم کمتراز

  ) امتیازات حقوق جدیدxضریب600+مبلغ تفاوت تطبیق (6651708 –) حقوق ومزایاي مشمول کسورقدیم  -سختی کار(5485224=1346484
  .تعلق نمیگیرد 1مابه التفاوتحقوق قدیم میباشد%115باتوجه به اینکه حقوق جدیدبیش از

   ←600باضریب  2مابه التفاوت
حقوق ومزایـاي  (1387ازدریافتی سال ) حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسوربعالوه کمک هزینه عائله مندي واوالد(درصورتیکه دریافتی جدید

کمترازیکمیلیون ریال افزایش داشته باشدمابه التفاوت حاصـله تاسـقف یکمیلیـون    )مشمول کسوربعالوه کمک هزینه عائله مندي واوالد
  . ریال به حقوق جدیداضافه شود

  1/1/88دریافتی جدید)6651708+  864000( – 1378دریافتی سال ) 219520+5485224=(1810964
  تعلق نمیگیرد 2مابه التفاوت1387باتوجه به بیش ازیکمیلیون ریال افزایش دریافتی جدیدنسبت به سال 

یت وسـرمایه  دیرامورنظامهـاي جبـران خـدمت معاونـت توسـعه مـ       30/5/90مورخ12652/90/222یه شمارهجواببراساس  -توضیح مهم
و ایثـارگري  در اعمـال فـوق العـاده مـدیریت     ...) همچون جهاد،منابع طبیعی،(دستگاهها /وزارتخانه هابرخی اقدام انسانی رئیس جمهور، 

  فاقدوجاهت قانونی دانسته لذا این مبلغ درتعیین حقوق بازنشستگی ذینفع موثرنخواهدبود) 2/1/88(پس ازمحاسبه تفاوت تطبیق
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -استخدامی     آشنائی با امور

  قانون مدیریت خدمات کشوري78موضوع تبصره ماده تفاوت تطبیق حقوق شاغلین
حقـوق ثابـت وفـوق العـاده هـاي مشـمول کسوربازنشسـتگی        ،)1/1/1388درتـاریخ (درصورتیکه با اجراي فصل دهم این قانون

دریافـت   تفـاوت تطبیـق  نمودنـدکاهش یابـد،تامیزان دریـافتی قبلـی،     کارمندکه به موجب قوانین ومقررات قبلی دریافت می
در احکـام   لذا تغییـر مبلـغ تفـاوت تطبیـق    دراحکام بعدي انعکاس پیداکند "عینابوده که عددي ثابت که این  .خواهندنمود

  .فاقدمجوزمیباشدکارگزینی سنوات بعد بدون رعایت مبانی قانونی 
  

  97ق بودجه سال  12جزء  ا بند الف تبصره تعدیل  تفاوت
  ) 97امتیاز ناشی از تقسیم عدد تعدیل بر ضریب سال (در احکام کارگزینی اعمال شد 2120امتیازي شد وبا ضریب  98تفاوت  تعدیل در سال 

 طبق جدولی)97 سال افزایش حقوق1797پس از اعمال ضریب (97بودجه ق  12موضوع تفاوت جزء  ا بند الف تبصره  ضریب تعدیل:توضیح
   )صدم درصد تفاوت 22به ازاي هر یکمیلیون ریال (شدتعیین میلیون ریال 50 تا میلیون ریال12حقوق ومزایاي مشمول کسور بین براي  ردیف39اب

  ریال برخوردارشد200/003/1مبلغ به ) درصد  8.36 (ضریب افزایش بیشترین  از )میلیون ریال12 (جدول کمترین حقوقبه عنوان مثال 
  .میلیون ریال صفر50و براي افزایش ریال 800/107صدم درصد به مبلغ 22میلیون ریال 49حقوق  براي.... و 50-12=38 ×صد صدم در22=36/8

  
  98بودجه12بند ي تبصره تفاوت تطبیق

، نسبت 97ر سال کلیه کارمندان در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها د حقوق ومزایاي مستمرمبلغ مابه التفاوت ریالی افزایش 
مستند به ( مشمول افزایش حقوق سالهاي آتی خواهد بودخواهد بود که  98ریال پس از تبدیل به امتیاز ماخوذه ضریب سال 000/400/4به 
  )هیات محترم وزیران 31/01/1398مورخ  8724/56485مصوبه 7بند

ل ونظام هاي پرداخت سازمان اداري واستخدامی کشور تفاوت امور مدیریت مشاغ07/04/1398مورخ 173139حسب نظریه شماره  )مهم  توضیح
تصویبنامه شماره )8(و)7(کارکنان دولت موضوع بندهاي 1397کل کشور وضریب تعدیل سال 1398قانون بودجه سال )12(تبصره »ي«بند

نظیرحقوق ثابت ( 1397رگزینی سالتمامی اقالم مندرج در حکم کاهیات محترم وزیران ،با درنظر گرفتن 31/01/1398هـ مورخ 56485ت/8724
فوق العاده هاي مناطق کمتر توسعه یافته،ایثارگري ،سختی کار،کمک هزینه عائله مندي ،حق   -حق شغل وشاغل،حق سرپرستی ومدیریت-

  محاسبه می گردد...) اوالد،فوق العاده شغل مشاغل تخصصی ،فوق العاده ویژه و
  )ف شغل تخصصی(5بندو)سختی کار(3بند ،)ایثارگري(2بند هاي فوق العاده :خدمات کشوري  قانون68ماده موضوع فوق العاده هاي مستمر

  
  99ق بودجه سال  12جزء  ا بند الف تبصره  تفاوت

  
  تخصصی و تحقیقی  فوق العاده شغل

   برنامه پنجم ق)50(ماده ) الف(و بند 1386مصوب - م خ كقانون ) 68(ماده ) 5(بند  حسبهیأت وزیران  17/01/93مورخ 2941مصوبه
 به توجه با مجازند.... وابسته و تابع سازمانهاي و کشوري خدمات مدیریت قانون )5( ماده موضوع اجرایی هاي دستگاه

 کاردانی سطح تا مشاغل براي مهارتها و تخصص سطح با متناسب شغل العاده فوق برقراري به نسبت ...و ساختاري اصالحات
 از حاصل منابع محل از و اقدام )امتیاز 2000( باالتر مشاغل و ،)امتیاز1500( ارشناسیک همسطح مشاغل ،)امتیاز 700(

  .کنند پرداخت مربوط مقررات رعایت با جویی صرفه
بود علیهذا حسب مـاده  1500ومشاغل باالترحداکثر1000؛کارشناسی حداکثر500امتیاز فوق العاده شغل تاسطح کاردانی حداکثر 96قبل از سال *

  انون نحوه تعیین میزان فوق العاده موصوف تا سقف مقرر دراختیارمقام مسئول دستگاه میباشدهمان ق77
   امتیاز 1500وباالتر 1000کارشناسی ؛همسطح500 کاردانی سطح تا وپرورش آموزش کارکنان براي 26/3/92 مورخ 49302ت/71893 ش مصوبه
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  تحقوق و مزایاي کارکنان دول -آشنائی با امور استخدامی    
   -مدیریت خدمات کشوريقانون  

   فوق العاده ویژه -
  مشاغل%25براي ) % 50قوه قضائیه تا .( .....درصد حقوق ثابت ومزایاي مستمر کارکنان متناسب با کارایی واثربخشی 35تا 

کشور،مشـاغل   سازمان مدیریت وبرنامه ریزي 17/3/94مورخ 38188و شماره  24/12/93مورخ 170246براساس بخشنامه هاي شماره 
هیـات   15/11/93مـورخ  50000ت/138091موضـوع تصـویبنامه شـماره    )ق م خ ك 68مـاده  10بند(مشمول دریافت فوق العاده ویژه 

  باید به تایید سازمان مذبور رسیده باشد وزیران می
  )  نیستند1/1رسته غیرآموزشی که مشمول ضریب  کارکنان(1/1/95ودر سطح ادارات کل استانی از  1/12/94ستادمرکزي وزارت آموزش وپرورش از  مشاغل --

  )برنامه ریزي کشاورزي-امورزمین/آبخیزداري/کارشناس جنگل ومرتع( 26/10/94از تاریخ  استانی سازمان جنگلها /  ستاديمشاغل واحدهاي -
   مورد تایید میباشد01/10/1399از تاریخ ی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشک کارکناندراجراي آئین نامه استخدامی  پرداخت فوق العاده ویژه *
ازمجموع حق شغل و (01/01/1400از تاریخدرصد12 %27وعالی% 26،خبره % 245،ارشد% 49، پایه% 18رتبه مقدماتی  :فوق العاده ویژه معلمان*

  8/6/1400اسبات  در مورخ بر اساس صورتجلسه دیوان مح )وسختی کارایثارگري،تخصصی و تحقیقی،ضریب تعدیل و بندي  شاغل وف مدیریت
  سختی کار-
  منعکس شد) عدد ثابت(ابتدا مبلغ سختی کار از حکم نظام هماهنگ عینا در حکم قانون خدمات کشوري -

وبه ازاي  براساس درصدهاي قبلی) 5/10/1389از تـاریخ  (قانون مدیریت خدمات کشوري68ماده 3موضوع بنددستورالعمل  4بند آنگاه 
  .در احکام کارگزینی درج شد 5/10/1389از تاریخ )امتیاز1500حداکثر ( زامتیا 12هریک درصد 

مـورخ   413706نامه شماره(1/1/97اجراء –امتیاز  240به  120افزایش امتیاز سختی کار مشمولین طرح طبقه بندي مشاغل معلمان از 
  )سازمان اموراداري و استخدامی کشور 5/8/97
  و موثر در تعیین حقوق بازنشستگیبوده مشمول کسور  1/9/1397از تاریخ  ت علمی دانشگاه فرهنگیان سختی کار اعضاي هیات علمی و غیرهیا-
  و موثر در تعیین حقوق بازنشستگیبوده مشمول کسور  1/1/1394از تاریخ  علمی کاربردي  سختی کار اعضاي غیرهیات علمی دانشگاه -
مورد پذیرش صندوق بـوده   1394تا سال ) 1/1/1390(از ابتداي برنامه پنجم سختی کار  در خصوص افزایش مبلغ مصوبات هیات امناء دانشگاهها -

  .نیستدر محاسبات میانگین حقوق بازنشستگی موثر ) به علت عدم مجوز شوراي حقوق و دستمزد(علیهذا افزایش سختی کار دانشگاه پیام نور.است
   فوق العاده بهره وري کارکنان وزارت صنایع ومعادن سابق

قابل تسري به کارمندان سایردستگاههاوموسسات ازجمله کارمندان وزارت بازرگانی سابق نیست واحتساب مبلغ موصوف درمحاسبه تفاوت تطبیـق  
  .کارمندان بازرگانی فاقد مجوزاست

درقالب تفاوت تطبیق هیات وزیران ف بدي آب وهوا ومناطق کمترتوسعه یافته حذف و15/5/91مورخ 48186/ت/96689بموجب تصویبنامه شماره 
  .جدید دراحکام کارمندان آموزش وپرورش درج شده که مشمول کسورنبوده ودرتعیین حقوق بازنشستگی موثرنخواهدبود

  استثنائات تغییر حقوق ومزایا درطول سال
  :مگره پیش بینی نشد...)معاونت توسعه21/2/88م14593براساس بخشنامه شماره(اصالح حقوق ومزایاي کارکنان درطول سال

  .کاهش فوق العاده مدیریت میگردد/انتصاب ویا عزل پست مدیریتی ویا سرپرستی که موجب برقراري ویاحذف -1
  .اعمال مدرك تحصیلی باالترکه موجب افزایش حق شاغل میگردد -2
  ارتقاء طبقه ویا رتبه که موجب تغییردرحق شغل وممکن است موجب تغییردرحق شاغل نیزگردد -3
حـق شـغل   %75حق شغل بوده باشد،پس ازارتقاءطبقه یارتبـه،حق شـاغل نیزتاسـطح   %75حق شاغل قبل ازارتقاء طبقه یارتبه معادل درصورتی که(

  ).همچنین امکان افزایش حق شاغل تاحد درصدقبلی خودازحق شغل وجوددارد---جدیدقابل تغییراست
 21/6/1389 - 31792/200 شماره بخشنامه ذیل تبصره و 4 ،3 ،2 ت اداري بندهايهیات عمومی دیوان عدال7/11/92مورخ 775براساس دادنامه شماره  :نکته

  .شود می ابطال انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون
 و اداري امور سازمانهاي مجوز با که باالتر و ارشد کارشناسی مقطع در استخدامی ارزش با مدت بلند آموزشی هاي دوره هاي گواهینامه-2متن بند

  اند درآمده اجرا به) سابق( کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان و کشور یاستخدام
 با مربوط مشاغل در »باالتر و ارشد کارشناسی معادل«  استخدامی ارزش آنها براي... که دولت کارکنان توسط شده طی آموزشی هاي دوره مدارك- 3متن بند
 است شده تعیین ربط ذي مراجع تصویب

 باشد می دارا ربط ذي مراجع تصویب با ... باالتر و ارشد کارشناسی مدرك نظیر کارکردي اداري نظام در که)پژوهشی -تخصصی(  دوم نوع گواهینامه-4متن بند
   باشند کارشناسی مدرك داراي فوق بندهاي از یکی موجب به و گردند می مند بهره باالتر تحصیلی مقطع یک امتیاز از که ایثارگرانی -متن تبصره
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  جدول حقوق اعضاي هیئت علمی دانشگاهها
 استاد دانشیار استادیار یمربی پژوهش مربی آموزشیار رده علمی

 170 145 125 100 90  عددمبنا

 98/2 2.87 2.60 2.10 1.77 )1/1/77از(شغلفوق العاده  ضریب

  101/3  060/3  978/2  83/2  73/2  )01/01/79از(ضریب فوق العاده جذب
  7/7  5/8  9  5/6  5/6  )84/ 01/01از(ضریب فوق العاده  ویژه

        حقوق سال ضریب ×عددمبنا+5×پایه = هیئت علمیمبناي حقوق 
 غلضریب فوق العاده ش×هیئت علمی  مبناي حقوق= هیئت علمی شغلفوق العاده 
   جذب  ضریب فوق العاده×هیئت علمی  مبناي حقوق = جذب هیئت علمیفوق العاده 

  )نیز سقف حذف شد 91ضریب تغییر کردبا اعمال سقف ،ازسال 89درسال (.....مجموع حقوق وف شغل وجذب %20 =  فوق العاده ویژه
  1368ربرابراشعه مصوب براساس مقررات قانون حفاظت د 01/01/96از % 35تاسقف  =  Xفوق العاده اشعه 

  = )غیر مشمول کسوربازنشستگی(فوق العاده مدیریت
 سال  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394
 ضریب هیئت علمی  6521  6880  7431  8546  9059  9965  11460  14325  17190  19597

 سال  1395  1396  1397  1398  1399  1400        
 ضریب هیئت علمی  21949  24144  25593  30200  34730  43413        
منـدرج در حکـم کـارگزینی کارکنـان دانشـگاهها و       فوق العاده هاي مصوب هیات امنـاء هیئت  دولت  5/3/88ت مورخ /49236براساس مصوبه *

  .یباشندموسسات آموزش عالی اعم از اعضاي هیات علمی و غیرهیات علمی مانند ف جذب ،ویژه ،بهره وري مشمول کسورات بازنشستگی م
  )هیات وزیران19/5/81ه مورخ 26917ت/21188مصوبه شماره(مشمول کسور بازنشستگی نمیباشد 1/1/81اعضاي هیات علمی دانشگاهها  از تاریخ  فوق العاده مدیریت

) 1/1/1399( خیتاراز  هیات علمی  يفوق العاده جذب اعضا شیسازمان برنامه و بودجه کشور افزا 5/7/1399-351700مطابق مفاد نامه شماره *
و در قالب  يو فنآور قاتیمشابه مورد عمل در وزارت علوم، تحق بیبالمانع خواهد بود که با ضرا یدرصورت) 1/10/1399( خیاز تار ژهیو فوق العاده و

  .گردد میهمان مرجع تنظ دییو تا یکه با هماهنگ یاصالحجدول 
  )ق برنامه پنجم  توسعه 20بندب ماده (   10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه مصوب 

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و  دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالی وزارتخانه
به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههاي دولتی به ویژه قانون باشند بدون الزام  ربط می بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذي

هاي مـالی،   نامه محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین
امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و در   معامالتی و اداري ـ استخدامی ـ تشکیالتی مصوب هیأت  

  . نمایند رسد، عمل می جمهور می مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس
حکم ایـن بنـد شـامل    . این بند هستندهاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم  اعضاء هیأت علمی ستادي وزارتخانه

ــین   ــمیمات و آئ ــوبات، تص ــه مص ــی    نام ــز م ــی نی ــاقی هســتند          هــاي قبل ــود ب ــوت خ ــه ق ــالح نگردیــده ب ــه اص ــادام ک ــده م ــردد و مصــوبات یادش   .گ
پژوهشـی دولتـی و همچنـین    ـ هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی ـ اداري، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالی و   1تبصره

  .فرهنگستانهاي تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است
قانون برنامه پنجم به سازمان انتقـال خـون ایـران و همچنـین     20رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی بند ب ماده 5/10/94مورخ  15472/94طبق نامه شماره *

  .سازمان غذا و دارو تسري یافت
قـانون برنامـه   ) 7(ماده ) ث(توسعه کشور و بند  يبرنامه ها یقانون احکام دائم) 71(ماده  يدر اجرا :ق بازنشستگی کشورينظریه اداره کل فنی صندو

 يمبنا شیمشاغل و افزا يو طبقه بند یجداول حقوق ب،یضرا ریی، تغ التیتشک راتیینامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغ بیتصو هیششم توسعه کشور، کل
قابل اجرا است که مجوز سازمان  یباشند درصورت یم یبارمال يآن که دارا ریامناء و نظا اتیمصوبات ه رو،ین يریو به کارگ تخداممجوز هرنوع اس ياعطا ،یحقوق

  .آن صادر شده باشد يبر بالمانع بودن اجرا یبرنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبن
ونت حقوقی،مجلس ونظارت سازمان اموراداري واستخدامی کشور افـزایش ضـریب حقـوق ومزایـاي کارکنـان      معا 7/10/95مورخ 923804براساس نامه شماره *

و اخذ موافقت شوراي حقوق و دستمزد در بـاره تغییـر مبـانی    قانون خدمات کشوري بوده 74مشمول ماده ) اعم از هیات علمی و یا غیر هیات علمی(دانشگاهها 
  .امی میباشدپرداخت حقوق و مزایاي کارکنان الز
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی دانشگاهها 
  آیین نامه اعضاي هیات علمی دانشگاههاي علوم پزشکی51براساس تبصره 

 به بعـد  1/1/1391که از  جغرافیـائی  تمام وقت اعضاي هیات علمی به فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص  2/1اعمال ضریب
  )12/10/75اصالحی آیین نامه اداري و استخدامی اعضاي هیات علمی وزارت بهداشت مصوب73سال خدمت موضوع ماده 10حداقل ( بازنشسته شوند

 01/10/93کـه از تـاریخ    اعضاي هیات علمی تمام وقت جغرافیائی به فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص 6/1اعمال ضریب 
   )اداره کل فنی به شرکت بهور15/8/97مورخ 13545نامه شماره (بازنشسته  میشوند

  سال قبل از احراز شرایط بازنشستگی 10شرط جذب از میان کارکنان رسمی غیرهیات علمی اینکه حداقل ... آئین نامه 10ماده 2تبصره  *
   )همه اشخاص(باید بصورت پیمانی باشد و این مقرره داراي اطالق است  بتداا استخدام کلیه اعضاي هیات علمی:هیات عمومی 435راي شماره *
 1/1/1396مجراي از ( 10/11/1395با توجه به اینکه اختیار یاد شده به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه مصوب  (

عالی و ها و موسسات آموزشدانشگاه« کشور مبنی بر اینکه ؛  1396ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  30دائمی شده و با مالحظه تبصره ماده 
 - هاي توسعه کشور قانون احکام دایمی برنامه) 1(هاي موضوع ماده نامههاي علم و فناوري براساس آیینها و پاركپژوهشی و فرهنگستان

معاونت حقوقی رئیس جمهور  ،  21/5/1397مورخ  66014/31102و از سوي دیگر با مالحظه نظریه شماره » . کنند عمل می -1395مصوب 
کارکنان دانشگاه هاي علوم پزشکی و سایر موسسات پژوهشی و مراکز آموش عالی تحت پوشش امتیاز حق شغل  در این صورت احتساب

ه استخدامی مصوب بر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تابع مصوبات هیات هاي امناء ذیربط شناخته شده اند  حسب آیین نام
  . با احراز وصول کسور بازنشستگی متعلقه و رعایت سایر مقررات مربوط بالمانع می باشد  5/1و  2/1،  1/1ضرایب مبناي 

به بعد بازنشسته یا موظف شده و در احتساب حقوق آنان ضرایب یاد شده  1/12/1390لذا حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنانی که از تاریخ 
  مل قرار نگرفته است با رعایت سایر مقررات مربوط مجددا مورد بررسی و اصالح قرار گیرد مالك ع

بدون  احتساب فوق العاده جذبهیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر  27/11/93مورخ  1907همچنین با عنایت به دادنامه شماره 
کی سراسر کشور لذا اعمال ضرایب مزبور در مورد کارکنان از زمان و احتساب ضریب حق شغل کارکنان دانشگاههاي علوم پزش رعایت سقف

 20/2/1394مصوبه هیات امناء و نیز شاغلین حوزه ستادي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران از تاریخ 
  . بالمانع میباشد

  
  ؟ عاده هاي مشمول کسور میبایست به تصویب شوراي حقوق و دستمزد برسدچرا مصوبات هیات امناء در خصوص تغییر مبانی حقوق و فوق ال -

،مکلفند قبل از اتخاذ مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند قانون مدیریت خدمات کشوري ،کلیه دستگاههاي اجرائی اعم از اینکه74به موجب ماده  اوال
ی ومقررات حقوق ومزایاي کارمندان خود ویا هر نوع پرداخت جدید موافقت شوراي مذکور را کسب تصمیم درمراجع قانونی ذیربط براي تعیین ویا تغییر مبان

  . کنند
قانون برنامه ششم توسعه ، مصوبات هیات هاي امناء که متضمن بار مالی باشد ، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که  7ماده ) ج ( با توجه به بند  ثانیا

  . اسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشدبارمالی آن قبالً مح
قانون الحاق برخی مواد به قانون  29ماده ) ن ( و ایضاً مفاد بند 10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه مصوب  71حسب نص صریح  ماده   ثالثا

شستگی کشور مجاز به احتساب تصمیمات هیات هاي امناء دانشگاه ها راجع به ، اصوال صندوق بازن 4/12/1393مصوب )  2( تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت 
  . حقوق و مزایاي کارکنان که واجد بار مالی براي این صندوق هستند و تامین اعتبار هم نشده اند ، در محاسبه حقوق بازنشستگی نمی باشد

شوراي  22/07/1393مورخ 9942/93/222ل محترم رییس جمهور ، بخشنامه شماره معاون او 22/01/1394مورخ  4567/45545  الذکر طی بخشنامه مراتب فوق
سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور مورد تاکید واقع شده 11/05/1395مورخ 647444توسعه مدیریت سازمان اداري و استخدامی کشور ونیز بخشنامه شماره 

  . است
قانون م خ ك براي درنظر گرفتن 104حکم ماده  عدم تسريومی دیوان عدالت اداري مبنی بر هیات عم 21/3/98مورخ 567وحدت رویه شماره راي :تذکر

  سال در تعیین حقوق30درصد افزایش به ازاي هرسال خدمت مازاد بر 5/2
  
توسعه موضوعیتی  قانون برنامه ششم 88ماده » ث«بند ) 6(اساساً اعمال یک مقطع تحصیلی باالتر موضوع جزء  ایثارگربراي اعضاي هیات علمی  *

امتیاز یک رتبه ) جانباز وآزاده(آئین نامه اعضاي هیات علمی سازمان مذکوربراي عناوین  52ماده ) 4(نداشته لیکن با عنایت به اینکه در تبصره 
ت امناءکه به تائید وزیر مگرآنکه  مستند قانونی یا مجوز هیا. پیش بینی نشده است»رزمندگان « باالتر پیش بینی نموده اند،در نتیجه حکمی براي

  .مربوطه رسیده باشد را ارائه نمایند
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  01/10/1390اجراء  -)تحت پوشش وزارت علوم(دانشگاهها وموسسات آموزشیغیرهیات علمی  آئین نامه استخدامی
داراي آئین نامه اسـتخدامی  1/12/1390مدیریت خدمات کشوري بودند اما از تاریخ  کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها مشمول قانون

حقوق وفوق العاده هاي مستمراعضاي غیرهیات علمـی دانشـگاهها وموسسـات پژوهشـی وآمـوزش عـالی       . میباشندخود خاص دانشگاه 
  میبایست به تایید هیاتهاي امناء و سپس وزیر مربوطه برسد

  
  )و مدارك پائینترتا رتبه مهارتی ارتقا مییابند 3دارندگان مدرك فوق دیپلم تا رتبه (   1؛رتبه 2؛رتبه 3ارتی؛رتبه مقدماتی؛مه :رتبه شغلی

  )سال بالمانع است30ارتقاء پایه براي سوابق مازاد بر(به ازاي هریکسال خدمت قابل قبول یک پایه به کارمند تخصیص می یابد :پایه
  پیش بینی شده  و درهرحال حداکثر پایه هاي تشویقی از هفت تجاوزنمیکند  پایه تشویقی5بابت ایثارگري تا 

  دانشگاه تعیین میشود/درصد فوق العاده رئیس موسسه 30حداکثرتا   :فوق العاده مدیریت
  )نیم درصدحقوق  به ازاي هر یک درصد سختی کارمقرر( براساس مضربی از رتبه وپایه  :فوق العاده سختی کار

  1368براساس مقررات قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب  01/01/96از % 35تا سقف  :اربااشعهفوق العاده ک
  ...ضریب فوق العاده*حقوق رتبه وپایه  = فوق العاده شغل ؛ فوق العاده جذب ؛فوق العاده ویژه

  محاسبه میشود در حقوق بازنشستگی) 1/1/1390 بعد از(این فوق العاده از تاریخ اجراي آئین نامه اداري واستخدامی دانشگاهها: فوق العاده جذب
  نسبتی از حق شغل،حق شاغل،ف مدیریت، ف ایثارگري ، ف سختی کار :مبناي محاسبه ف جذب 

  01/12/1398اصالحیه 
  جمع  فوق العاده ویژه  فوق العاده جذب  فوق العاده شغل  فوق العاده ها/ رتبه 

  210/2  073/1  %715  %422  مقدماتی
  340/2  105/1  %780  %455  مهارتی

  470/2  138/1  %845  %488  3رتبه
  665/2  235/1  %910  %520  2رتبه 
  860/2  333/1  %975  %552  1رتبه 

  )طبق جدول ذیل به ضریب فوق العاده شغل وفوق العاده جذب آنان اضافه میشود(افزایش ناشی از پست هاي مدیریتی و سرپرستی
  میزان افزایش ضریب فوق العاده جذب  ه شغل میزان افزایش ضریب فوق العاد  نوع مسئولیت

  40  50  مدیر یا عناوین مشابه
  20  40  معاون مدیر
  10  20  اداره/رئیس گروه
  10  10  کارشناس مسئول/معاون اداره

  5/112وضریب ف جذب او میشود) 50وضریب 5/42جمع ضریب ( 5/92میشود2به عنوان مثال ضریب ف شغل مدیرکل داراي رتبه 
هیات عمومی دیوان عدالت اداري، دستور العمل مربوط به پرداخت فوق العاده ویژه دراجراي آئین نامه 11/04/1398مورخ 602به دادنامه شماره  با عنایت*

یت قانون مدیر68ماده )10(استخدامی کارکنان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تهیه وتدوین نشده است پرداخت فوق العاده موصوف در اجراي بند 
 .مجوزي ندارد) از جمله سازمان انتقال خون(خدمات کشوري به کارکنان وزارت مذکور،دانشگاههاي علوم پزشکی وسازمانهاي تابعه 

  
  فوق العاده جذب دانشگاه شهید باهنر 

تاریخ اجراي آئین نامه (1/12/90الی  1/1/90که از تاریخ )هزارتومان200به مبلغ (کرمان فوق العاده جذب هیات امناء دانشگاه شهیدباهنر-
  .کارکنان غیرهیات علمی  صرفا پس از صدور راي دیوان در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است)استخدامی غیر هیات علمی

هیاتهاي هیات وزیران که فوق العاده هاي مصوب 27/2/88قانون برنامه پنجم  وبه استناد مصوبه مورخ 20راي دیوان معموال در اجراي بندب ماده 
  .امنا مانند فوق العاده جذب را مستمر و مشمول کسور بازنشستگی قرارداده به نفع بازنشسته شاکی صادر میشود
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  حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    
   دانشگاههاي علوم پزشکیآئین نامه استخدامی اعضاي غیر هیات علمی 

درج شمول مقررات صندوق بازنشستگی کشـوري  (اصالح پ .ع.اعضاي غیرهیات علمی دتخدامی تا هنگامی که آئین نامه اس-
  .قانون مدیریت خدمات کشوري هستندهمچنان مشمول این افراد شود و به امضاء وزیر برسد ) به مشمولین این آئین نامه 

نحـوه اشـتراك ؛ نـرخ کسـور     از حیـث مقـررات بازنشسـتگی و وظیفـه نظیـر     کارکنان رسمی دانشگاههاي علوم پزشکی -
؛روش محاسبه حقوق بازنشسـتگی و وظیفـه ؛ ورثـه مشـمول دریافـت      ) سن وسابقه(بازنشستگی؛شرایط عمومی بازنشستگی 

  .تابع صندوق بازنشستگی کشوري میباشند.............حقوق وظیفه و
تعیین و احصاء فوق العـاده هـاي    یرنظ حیث مقررات اموراداري و استخدامیاز کارکنان رسمی دانشگاههاي علوم پزشکی -

مشـمول  مستمر مشمول برداشت کسور بازنشستگی ؛ضوابط و روند ارتقاء رتبه و طبقه شغلی ؛ضریب ریالی حقوق مورد عمل 
  .آئین نامه استخدامی خود میباشند

  
  فوق العاده شغل 

از تـاریخ  )امتیـاز  2000وسـایرحداکثر 700بـراي مشـاغل تـا سـطح کـاردانی      (آئـین نامـه    54مـاده  6فوق العـاده شـغل موضـوع بنـد    -
  .میباشدبازنشستگی مشمول کسور1/8/93
  

  ضریب حق شغل 
در محاسبه ) 5/1یا  2/1(اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوري ضریب حق شغل  15/7/97مورخ  11306براساس نامه شماره 

  :میانگین حقوق بازنشستگی کارکنان علوم پزشکی به ترتیب ذیل اعمال میشود
  . می باشد )  1/12/1390( تاریخ اجراي ضریب مورد عمل براي کلیه کارکنان وزارت بهداشت از تاریخ اجراي آیین نامه  -1

  .مالك عمل است  20/2/1394در باره کارکنان حوزه ستادي وزارتخانه و سازمان انتقال خون تاریخ 
، امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جداول حق شغل با ضریب  آیین نامه اداري و استخدامی مربوطه 50ماده  5طبق تبصره  -2

و براي سایر مشاغل با   5/1، دارندگان مدرك دکتري حرفه اي ، متخصصین و باالتر و جانبازان مدرك کارشناسی ارشد با ضریب 2/1
 .محاسبه می گردد  1/1ضریب 

براساس بررسی اسناد مالی توسط  مدیریتهاي استانی در تطبیق با اطالعات بررسی و احراز واریز کسور بازنشستگی احکام اصالحی   -3
  .سیستم شاغلین  با اعالم کتبی به این اداره کل رسیدگی و اقدام می شود 

  
  فوق العاده جذب 

  ) 20/02/1394ز اجراء  ا(،ف اشعه سختی کارف مشاغل تخصصی ، ، ف ایثارگري ،ف مدیریت،مجموع حق شغل؛حق شاغل  %35 : فرمول محاسبه
  . تفاوت بند ي و تفاوت تعدیل به عنوان مزایاي مستمر قابل احتساب نیست مگر با تایید هیات امناء و وزیر مربوطه:توضیح
بدون رعایت  احتساب فوق العاده جذبهیات عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر  27/11/93مورخ  1907دادنامه شماره حسب :توضیح
اعمال ضرایب مزبور از زمان مصوبه هیات امناء و نیز شاغلین حوزه ،حق شغل کارکنان دانشگاههاي علوم پزشکی  و احتساب ضریب سقف

  )اداره کل فنی صندوق  25/9/97مورخ16493نامه شماره (بالمانع میباشد 20/2/1394ستادي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران از تاریخ 
قانون مدیریت خدمات کشوري نمی باشد لیکن براساس توافق 76ده جذب ، جزو فوق العاده هاي موضوع ماده علی رغم آنکه فوق العا: سابقه

ف  ،ف مـدیریت، حـق شـغل؛حق شـاغل    % 35بـر مبنـاي   (...  فوق العاده  جذب هیـات امنـاء    1/1/91از تاریخ  بین صندوق و وزارت بهداشت 
هزارتومان براي لیسانس و 350هزارتومان براي فوق دیپلم وسطوح پایین تر،تاسقف 300تا سقف   )سختی کارف مشاغل تخصصی ، ایثارگري، 

  .مشمول برداشت کسوربازنشستگی قرارگرفته بودهزارتومان براي دکتري 400ف لیسانس ،تاسقف 

   
  ویژه فوق العاده 

   )سازمان برنامه و بودجه 27/08/99مورخ  458230 مارهنامه شبراساس (  .بالمانع میباشد01/10/1399از تاریخ  پرداخت فوق العاده ویژه
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  حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    
   1/1/70نظام هماهنگ قضاتاشتغال جدول حقوق 

  )29/02/89مورخ 9000/6226/100ابالغیه (افزایش یافت  12به گروه  8 گروه سقف گروه قضات از 01/01/1389از تاریخ *
  گروه   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

  عددمبنا  80  90  100  110  120  130  140  150  160  170  180  190

  

 سال  1395  1396  1397  1398  1399  1400        
 قضات ضریب   21949  24144  25593  30200  34730  43413        

  )سنوات خدمت قابل قبول * ضریب افزایش سنواتی  + عددمبنا (ضریب حقوق = حقوق 

  %150*حقوق =  فوق العاده شغل

  %148)*فوق العاده شغلها=افزایش سنواتی =حقوق مبناء(= جذب عمومی 

  عالوه برجذب عمومی به قضات عضوهیئت رسیدگی به تخلفات اداري پرداخت میشود%20الی  15= جذب خاص 

   ضریب ریالی* عددمبنا= حقوق مبناء

  %5دبه بع70وازسال %3معادل 69تاپایان سال : ضریب افزایش سنواتی 

  :حقوق ومزایاي مشمول برداشت کسورقضات 

مـدیران  (4مـاده  1فوق العاده شغل تبصره -4%   150وحداکثر%50حداقل )عمومی (4فوق العاده شغل ماده -3افزایش سنواتی  -2حقوق مبناء  -1

  لعاده جذب خاص فوق ا-7فوق العاده جذب عمومی  -6) تخصصی (4ماده 2فوق العاده شغل تبصره -%   25حداکثر)وسرپرستان 

  

در رسـته   یتیریو مـد  یقضات ، پرداخت توامان فوق العـاده سرپرسـت   ینیاداره کل کارگز 18/8/1400-5000/77163/9000نامه شماره  حسب*
ن ایـ  (...خواهند شد ییقضا يسمتها ازاتیصرفا مشمول امتو قضات شاغل مجوز نداشته  ینیدر احکام کارگز يادار يها تیقضات و مسئول یقضائ
  ) مد نظر قرار گیرد )1/7/1399(  حقوق بازنشستگان متناسب سازياجراي در نامه 

  

  

  

  

  )01/01/1399اجراء ( ك.خ .م .ق  110بندب ماده  قضات بازنشستگان وموظفینجدول همترازي حقوق 
  )سال سابقه30براساس (  2438ضربدر ضریب ریالی )  8طبق مقررات فعال تا گروه (امتیازآخرین گروه  

  8  7  6  5  4  3  2  1  گروه

  22450  21450  19950  19000  17900  16950  15900  14800  امتیاز

  .تعیین شده است 43413بازنشسته میشوند عدد  1400ضمنا ضریب حقوق قضات که در طول سال *
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/1370پرداخت کارکنان دولت  نظام هماهنگنون  حقوق مبناي مشمولین ماده یک قاضریب جدول 
  )1400(3048  )1399(2438  )1398(2120  )1397(1797 )94(1797  490(87)  100(70)  ضریب  گروه 
١٢١٩٢٠٠  ٩٧٥٢٠٠ ٨٤٨٠٠٠ ٧١٨٨٠٠٠ ٥٥٠٤٠٠ ١٩٦٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٤٠٠ ١  

١٣٧١٦٠٠  ١٠٩٧١٠٠  ٩٥٤٠٠٠  ٨٠٨٦٥٠٠ ٦١٩٢٠٠ ٢٢٠٥٠٠ ٤٥٠٠٠ ٤٥٠ ٢  

١٥٢٤٠٠٠  ١٢١٩٠٠٠  ١٠٦٠٠٠٠  ٨٩٨٥٠٠٠  ٦٨٨٠٠٠ ٢٤٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٥٠٠ ٣  

١٧٠٦٨٨٠  ١٣٦٥٢٨٠  ١١٨٧٢٠٠  ٩٨٨٣٥٠٠  ٧٧٠٥٦٠ ٢٧٤٤٠٠ ٥٦٠٠٠ ٥٦٠ ٤  

١٨٨٩٧٦٠  ١٥١١٥٦٠  ١٣١٤٤٠٠  ١١١٤١٤٠  ٨٥٣١٢٠ ٣٠٣٨٠٠ ٦٢٠٠٠ ٦٢٠ ٥  

٢٠٧٢٦٤٠  ١٦٥٧٨٤٠  ١٤٤١٦٠٠  ١٢٢١٩٦٠  ٩٣٥٦٨٠ ٣٣٣٢٠٠ ٦٨٠٠٠ ٦٨٠ ٦  

٢٢٥٥٥٢٠  ١٨٠٤١٢٠  ١٥٦٨٨٠٠  ١٣٢٩٧٨٠  ١٠١٨٢٤٠ ٣٦٢٦٠٠ ٧٤٠٠٠ ٧٤٠ ٧  

٢٤٦٨٨٨٠  ١٩٧٤٧٨٠  ١٧١٧٢٠٠  ١٤٥٥٥٧٠  ١١١٤٥٦٠ ٣٩٦٩٠٠ ٨١٠٠٠ ٨١٠ ٨  

٢٦٨٢٢٤٠  ٢١٤٥٤٤٠  ١٨٦٥٦٠٠  ١٤٥٥٥٧٠  ١٢١٠٨٨٠ ٤٣١٢٠٠ ٨٨٠٠٠ ٨٨٠ ٩  

٢٨٩٥٦٠٠  ٢٣١٦١٠٠  ٢٠١٤٠٠٠  ١٧٠٧١٥٠  ١٣٠٧٢٠٠ ٤٦٥٥٠٠ ٩٥٠٠٠ ٩٥٠ ١٠  

٣١٠٨٩٦٠  ٢٤٨٦٧٦٠  ٢١٦٢٤٠٠  ١٨٣٢٩٤٠  ١٤٠٣٥٢٠ ٤٩٩٨٠٠ ١٠٢٠٠٠ ١٠٢٠ ١١  

٣٣٢٢٣٢٠  ٢٦٥٧٤٢٠  ٢٣١٠٨٠٠  ١٩٥٨٧٣٠  ١٤٩٩٨٤٠ ٥٣٤١٠٠ ١٠٩٠٠٠ ١٠٩٠ ١٢  

٣٥٣٥٦٨٠  ٢٨٢٨٠٨٠  ٢٤٥٩٢٠٠  ٢٠٨٤٥٢٠  ١٥٩٦١٦٠ ٥٦٨٤٠٠ ١١٦٠٠٠ ١١٦٠ ١٣  

٣٧٤٩٠٤٠  ٢٩٩٨٧٤٠  ٢٦٠٧٦٠٠  ٢٢١٠٣١٠  ١٦٩٢٤٨٠ ٦٠٢٧٠٠ ١٢٣٠٠٠ ١٢٣٠ ١٤  

٣٩٦٢٤٠٠  ٣١٦٩٤٠٠  ٢٧٥٦٠٠٠  ٢٣٣٦١٠٠  ١٧٨٨٨٠٠ ٦٣٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠ ١٣٠٠ ١٥  

٤١٧٥٧٦٠  ٣٣٤٠٠٦٠  ٢٩٠٤٤٠٠  ٢٤٦١٨٩٠  ١٨٨٥١٢٠ ٦٧١٣٠٠ ١٣٧٠٠٠ ١٣٧٠ ١٦  

٤٣٨٩١٢٠  ٣٥١٠٧٢٠  ٣٠٥٢٨٠٠  ٢٥٨٧٦٨٠  ١٩٨١٤٤٠ ٧٠٥٦٠٠ ١٤٤٠٠٠ ١٤٤٠ ١٧  

٤٦٠٢٤٨٠  ٣٦٨١٣٨٠  ٣٢٠١٢٠٠  ٢٧١٣٤٧٠  ٢٠٧٧٧٦٠ ٧٣٩٩٠٠ ١٥١٠٠٠ ١٥١٠ ١٨  

٤٨١٥٨٤٠  ٣٨٥٢٠٤٠  ٣٣٤٩٦٠٠  ٢٨٣٩٢٦٠  ٢١٧٤٠٨٠ ٧٧٤٢٠٠ ١٥٨٠٠٠ ١٥٨٠ ١٩  

٥٠٢٩٢٠٠  ٤٠٢٢٧٠٠  ٣٤٩٨٠٠٠  ٢٩٦٥٠٥٠  ٢٢٧٠٤٠٠ ٨٠٨٥٠٠ ١٦٥٠٠٠ ١٦٥٠ ٢٠  

  
  ضریب افزایش ساالنه حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

  1382  1381  1380  1379  1378  1377  1376  1375  1374  1370  سال 
  320  290  260  230  200  180  160  140  120  100  ضریب حقوق 

  
  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  سال 

  1006  805  700  636  600  490  454  432  380  350  ضریب حقوق 
  

      1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  1393  سال 
      3048  2438  2120  1797  1695  1541  1376  1207  ضریب حقوق 

   ریال000/468/22خدمات کشوري  مشمولینفوق العاده هاي مستمر و  قحداقل حقودرصد ،  52میزان  به 1400افزایش حقوق سال 
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/1370قانون  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
  )؛تشویقی ؛ارفاقی استحقاقی( ارتقاءگروه شغلی

  که مستخدم حسب مدرك تحصیلی ونوع وحساسیت شغل وتجربه درآن تخصیص مییابد )20الی   1(گروهی ازجدول حقوق نظام هماهنگ.  
  

مـــــدرك 
  تحصیلی 

  ابتدائی 
  سال 6/5

  سیکل 
  سال 5

  دیپلم
  سال  5

  فوق دیپلم 
  سال 5

  لیسانس 
  سال 4

  ف لیسانس
  سال 4

  دکتري 
  سال4

  10  9  8  7  6  4  3  ورودي 
  16  15  14  12  11  9  9/    8/    7  سقف

  
  قی گروه استحقا

نتوانـدازامتیازیک  ...آزاده  بعلت عدم وجودمقطع تحصیلی باالترو/درصورتیکه مستخدم جانباز20/5/71مورخ 2727بخشنامه شماره 6به استنادبند -
  .گروه عالوه برگروه استحقاقی به وي اعطا میگردد1مقطع تحصیلی باالتراستفاده نماید 

  .گروه باالترازمستخدمین شاغل ومشابه تخصیص مییابند2مواره دربشونده/ مستخدمینی که به درجه شهادت نائل شده *
  .یک گروه باالترومستخدمین جهادکشاورزي ازیک الی دوگروه باالتربرخوردارمیباشند)1/1/80از(مستخدمین راه آهن*
  .به سه اصالح شد1/1/75یک بوده که در 1/1/70درپایان ابتدائی  گروه ورودي دارنده مدرك-

بـه  .باشـند  /..داراي مدرك پایان ابتدائی وگواهینامه پایه یک که راهسازي /وسائط نقلیه تندرووسنگین پست هاي سازمانی راننده 8/11/76ریخ ازتا
  . تخصیص مییابند9الی  4سال تجربه درگروههاي 25؛22؛16؛10؛5؛0ترتیب با
  .سال کاهش یافت5سال به 6هاي شغلی رسته اداري ومالی  از مدت توقف براي ارتقاءبه گروه باالتر دارندگان این مدرك دررشته3/6/83ازتاریخ 

  .اصالح گردید چهاربه 1/1/75و از دو به 1/1/73بوده که در یک 1/1/70در سیکلگروه ورودي دارنده مدرك -
  .ساله بهیاري راگذرانده باشندازمزایاي دیپلم استفاده میکنند2بهورزان دارنده مدرك سیکل که دوره / بهداشتیاران  -
  .به شش اصالح گردید1/1/75به چهارو از1/1/73سه بوده که در1/1/70در دیپلمگروه ورودي دارنده مدرك -
  .به هفت اصالح شد1/1/75پنج بوده که از1/1/70در فوق دیپلمگروه ورودي دارنده مدرك -
  .به هشت اصالح شد1/1/75هفت بوده که در 1/1/70در لیسانسگروه ورودي دارنده مدرك -
  .گروه وبراي لیسانس یک گروه اضافه شد2براي مقاطع کمترازلیسانس 1/1/1375گروه بازنشستگان قبل از/حقوق 1/10/1378از*
  

  : تشویقیگروه ☺
  .قانون نظام هماهنگ به مستخدمین مشمول اعطامیگردد3ماده 4گروهی است که عالوه برگروه استحقاقی بموجب تبصره  

  29/5/67تا31/6/59)  گروه2سال حضوردرجبهه 3بیش از– گروه1متناوب حضوردرجبهه  ماه9/ ماه متوالی 6حداقل ( رزمندگان
  ) گروه2جانبازي  %40بیش از– گروه1 جانبازي%40تا( جانبازان
  ) گروه2سال اسارت 3بیش از – گروه1سال اسارت 3تا( آزادگان

  )ه.ن .ق 3ماده 4بارعایت تبصره گروه تشویقی 1همانندجانبازان از(فرزندان شاهد
  1/1/1375از) گروه 2سال متوالی 6ودر – گروه1سال متوالی 3کسب باالترین امتیازارزشیابی در( کارکنان
  کل کارکنان %10حداکثر......) یک گروهویژه خالقیتهاي بروز/ ازطریق ارزشیابی  27/10/77مورخ 7455/11بخشنامه 3بند( کارکنان
  )گروه2...... سال تصدي پست 4 –گروه 1وباالتر27سال تصدي پست مدیریتی با نمره ارزشیابی 2( مدیران

اعطـاي  *. امیتواند به مستخدم اعطاشودگروه ارفاقی گردان عاشور1بعالوه ......  قانون نظام هماهنگ 3ماده 4مطابق تبصره  گروه تشویقی4حداکثر*
  )13/2/1379.... قانون اصالح پاره اي ازمقررات8ماده طبق ( ك.ا.ق 83و80به مستخدمین موضوع مواد گروه 2

هماهنگ تطبیق داده میشونددرازاي هرسال سـابقه خـدمت دولتـی قابـل قبـول      .ن .براساس ق 1/1/70مستخدمینی که حقوق آنان در
  .حقوق مبناي آخرین گروه استحقاقی برخوردارمیشوند%3ازافزایش سنواتی به میزان 1369خودتاپایان سال 

  .اعطا میشود گروه ارفاقی اسال تمام عضوگردانهاي عاشوراباشند 4بمدت 28/8/77براي کسانی که بعدازتاریخ  ارفاقیگروه 
 اعطامیشودیک گروه درزمینه رشته شغلی مربوط شوندکارآموزي که موفق به گذراندن دوره  پایان ابتدائیبه دارندگان مدرك تحصیلی *
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/1370هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  قانون  نظام
   :حقوق مبناء -١

   قانون نظام هماهنگ 1مربوط ماده  عددمبناءگروهق ا ك در 33موضوع ماده )سال( ضریب حقوق حاصلضرب برابراست با
  قانون نظام هماهنگ پرداخت1ماده  حقوق/ جدول گروه 

  
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  گروه

  950  880  810  740  680  620  560  500  450  400  مبنا عدد
  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  گروه

  1650  1580  1510  1440  1370  1300  1230  1160  1090  1020  مبنا عدد
  

  ضریب افزایش حقوق ساالنه 
  1382  1381  1380  1379  1378  1377  1376  1375  1374  1370  سال

  320  290  260  230  200  180  160  140  120  100  ضریب حقوق
  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  سال

  1006  805  700  636  600  490  454  432  380  350  ضریب حقوق
      1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  1393  سال

      3048  2438  2120  1797  1695  1541  1376  1207  ضریب حقوق
  : افزایش سنواتی-2

هماهنگ تطبیق داده میشونددرازاي هرسال سابقه خدمت دولتی قابل قبول خودتاپایان سال .ن .ساس ق برا1/1/70مستخدمینی که حقوق آنان در
  .حقوق مبناي آخرین گروه استحقاقی برخوردارمیشوند%3ازافزایش سنواتی به میزان 1369

  :میشود؛افزایش سنواتی سالهاي بعدبه شرح ذیل محاسبه 1/1/1370پس ازبدست آوردن میزان افزایش سنواتی در
  )1+ضریب افزایش سنواتی * (حقوق سال قبل 

  
   :افزایش سنواتی تشویقی -

اشتغال وماموریـت زیـرآتش   / ازکارافتادگی جانبازان%10هر/ هرسال  اسارت/ 23/12/69تاتاریخ  خدمت داوطلبانه درجبههبه ازاءهرسال 
  حقوق %6بمیزان 67مستقیم دشمن تاپایان سال 

  حقوق %3اشتغال وماموریت درمناطق جنگی  /درجبهه لبانهغیرداوطخدمت هرسال به ازاء
  مبنا حقوق%3 بمیزان73ازابتداي سال )داراي تعهدخدمت تمام وقت درسپاه ( بسیجیان ویژهخدمت هرسال به ازاء
  حقوق مبنا%3ومسولین وفرماندهان %2سایراعضاء؛%1عادي جهت بسیجیان 73عضویت درگردان عاشوراوالزهرا ازابتداي سال هرسال به ازاء

  
   :افزایش سنواتی مضاعف  -

دولتـی باشندوکسـوررات مربوطـه     سـال سـابقه خـدمت   30بـیش از هماهنـگ مسـتخدمینی کـه داراي    .ن .ق 2ماده 4دراجراي تبصره 
  .راپرداخت کرده باشندازاین افزایش بهره مندخواهندشد
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/1370نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قانون  
   فوق العاده شغل -3

ــب  ــاده بموج ــداقل        4م ــین ح ــتخدمین ب ــغل مس ــاده ش ــوق الع ــزان ف ــاي آن می ــره ه ــت وتبص ــگ پرداخ ــام هماهن ــانون نظ ــد 50ق درص
  .حقوق مبناگروه مربوطه تعیین میشوددرصد150وحداکثر)1/9/79از75%(

  امتیاز 1500ثارگري تافوق العاده ای:ك .خ .م .ق 68ماده 2بند*
  فوق العاده سرپرستی ومدیریت  -

  .درصد حقوق مبنابه ارقام فوق افزوده گردید25الی  5درخصوص دارندگان مشاغل مدیریتی وسرپرستی وتخصصی از 
  روساي سازمانها  مدیران کل /معاونین دستگاه  معاون مدیرکل  بخش/قسمت/رئیس اداره   مسول /معاون اداره   عنوان 
  درصد25حداکثر  درصد20حداکثر  درصد15حداکثر  درصد10حداکثر  درصد 5حداکثر  درصد

  فوق العاده مشاغل تخصصی وتحقیقی -
  حقوق مبنا%20وسایرمشمولین %25دارندگان پایه قضائی 1/1/74
  فوق العاده برجستگی  -

ق مبنـاي گـروه اسـتحقاقی رادریافـت خواهنـدکرد      حقو%20که باالترین امتیازراکسب کرده باشندبمدت یکسال %10درهردوره ارزشیابی کارکنان 
  . حقوق مبناي گروه استحقاقی بمدت یکسال استفاده خواهندکرد%10کارکنان که باالترین امتیازبعدي راکسب کرده باشنداز%10مچنین هو
  فوق العاده سختی کار  -4

حقـوق مبنـا ودرموردسـایرین     )حـداقل (%75شی وتحقیقـاتی  حداکثرمیزان فوق العاده سختی کاردرموردمستخدمین مراکزبهداشتی ؛درمانی ؛آموز
  . قابل پرداخت ودر تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه میشود1/1/74این فوق العاده باتوجه به نوع شغل از.حداقل حقوق مبنا میباشد50%
ــ :ك .خ .م .ق 68مـــاده 3بنـــد* ت ویـــژه بیمارســـتانی کاربااشـــعه وموادشـــیمیائی ؛بیمـــاران روانـــی ؛اورژانـــس وبخـــش ســـوختگی ومراقبـ
  برابرباتصویب هیئت محترم وزیران 3تا...امتیازوکارباموادسمی وآتش زاوو1000تا
  .درخصوص کارمندان آموزش وپرورش اغلب اوقات درصدي ازعددمبناي حکم کارگزینی مالك تعیین سختی کار بوده است*
  فوق العاده نوبت کاري -5

میزان این فوق العاده .مستخدمینی که درنوبتهاي غیرمتعارف مجبوربه انجام وظیفه باشند پرداخت میشودبه 39این فوق العاده به استنادبند د ماده 
  .حقوق مبناي گروه استحقاقی بوده است %35تا%5به بعد1/1/78حداقل حقوق مبناواز%35تا%5از1/1/78قبل از

  .درتعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب میباشد1/1/74این فوق العاده نیزاز
  تفاوت حداقل حقوق -6

سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشورمکلف است قبل  4/2/58مصوب ...... براساس الیحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل و
  .ازپایان هرسال حداقل وحداکثرهاي حقوق سال بعدرابراي تصویب به دولت پیشنهادنماید

  .خدم کمترازمیزان حداقل حقوق سال باشد مبلغی بعنوان تفاوت حداقل دریافتی پرداخت میشودمجموع حقوق وفوق العاده شغل مستاگر
  مشاغل تخصصی وتحقیقی ،هماهنگ ؛فوق العاده سرپرستی ؛ برجستگی .ن .ق 4مجموع فوق العاده شغل موضوع ماده : منظورازفوق العاده شغل 

مـاده  4مزایـاي ریـالی گروههـاي تشـویقی موضـوع تبصـره       2/1/85اي اسالمی ازتاریخ مجلس شور....و3ماده 4به موجب قانون استفساریه تبصره *
  .قابل پرداخت است ....هماهنگ عالوه بررقم حداقل حقوق کارکنان دولت .ن.ق 17وهمچنین افزایش سنواتی موضوع تبصره 3

محاسـبه شـده   )نبازان وآزادگان وگروه ارفـاقی بسـیج   بااحتساب مقطع تحصیلی جا(براي این کارابتداحقوق وفوق العاده شغل گروههاي استحقاقی 
  .ودرصورتیکه کمترازحداقل باشدمابه التفاوت اعمال میشود

تاریخ استخدام بعدازآن ونیزافزایش سنواتی بسیج درسالهایی کـه اعمـال شـده    /  1/1/1370الزم بذکراست افزایش سنواتی بابت ایثارگري درتاریخ 
  .مستخدم کسروخارج ازحداقل محاسبه شودمیبایست عینا ازافزایش سنواتی 

  .استبه بعدقابل پرداخت 1/1/78عالوه بررقم حداقل حقوق از...) دادگستري ؛ثبت احوال ؛ثبت اسنادو(قوه قضائیه ... فوق العاده شغل کارکنان35%*
  درج میشود1ومزایاي فرم شماره  درتعیین معدل حقوق بازنشستگی اینگونه مستخدمین مبلغ مذکوردر حکم کارگزینی عینا درجدول حقوق*
  تفاوت تطبیق حقوق-7

  مستخدمینی که تنزل گروه مییابندمابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلی باگروه جدیدبه اضافه : هماهنگ.ن .ق 3ماده 5به استنادتبصره 
  تااستهالك ...سنواتی ناشی ازارتقاءگروه ولیکن هرگونه افزایش جدید درحقوق وافزایش .مجموع افزایشهاي سنواتی قبلی رادریافت خواهندکرد

  به التفاوت مذکورکسرخواهدشد کامل ازما
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/1370قانون  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
   فوق العاده کاربااشعه-8

مـاه ارفـاق  درازاي یکسـال سـابقه کاربااشـعه حسـب موردجهـت بازخریـدي         6/وه بربراحتساب یکسال عال :20/1/68قانون حفاظت دربرابراشعه 20براساس ماده 
  .حقوق وفوق العاده شغل نیزبه اینگونه مستخدمین قابل پرداخت میباشد%50؛بازنشستگی وازکارافتادگی؛ تا

  .ورمتعلقه  درتعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب میباشدبه کارکنان ذینفع بشرط واریزکس)بعدازنظام هماهنگ (این فوق العاده ازتاریخ پرداخت 
  :فوق العاده ویژه -9 

بمنظورجذب ونگهداري نیروهاي متخصص ومدیریت دستگاههاي اجرائی که داراي شـرایط وامتیـازات   قانون نظام هماهنگ پرداخت  6نظر به ماده 
مجموع حقوق ؛فوق العاده شـغل وحـق   % 75؛ % 55؛ % 35عاده ویژه اي بترتیب الزم براي ارتقاءبه سطوح کارشناسی ارشد؛خبره وعالی باشندفوق ال

  .گردید مشمول برداشت کسورازبدودرج درحکم84درسال پرداخت شدکه 81جذب ازشهریور
  .بالمانع شد)توامان (پرداخت تفاوت همترازي وفوق العاده ویژه  6/3/86مورخ 34183دراجراي تصویبنامه شماره 6/3/86ازتاریخ * 
  درصدمشاغل25درصدسقف امتیازحقوق ثابت وفوق العاده هاي مستمربه حداکثر50پرداخت حداکثر:ك .خ .م .ق 68ماده 10بند*

   سایرمشاغل/مشاغل تخصصی / مدیران فوق العاده جذب  -10
حـت عنـوان فـوق    هیئت وزیران فوق العاده خاصـی ت 4/2/74مورخ 21134هماهنگ ودراجراي تصویبنامه شماره .ن .ق 6به استنادماده 

  %200وحداکثر%43حداقل جذب     :العاده جذب بترتیب ذیل براي مدیران ؛کارشناسان وسایرمشاغل برقرارگردید
  فوق العاده جذب سایرمشاغل 1/1/79فوق العاده جذب مشاغل تخصصی ؛  1/1/75فوق العاده جذب مدیران ؛ 1/1/74

  01/07/1399ریخ از تا%  50افزایش ف جذب کارکنان دیوان محاسبات تا 
  )11/06/99م  54756و    تصویبنامه ش      27/11/98م  151339تصویبنامه ش (    شهرداریهاجذب  وق العادهف *

  حداقل دریافتی + بند ي+ضریب تعدیل+فوق العاده تخصصی ومدیریت و برجستگی +ف شغل+افزایش سنوتی+حقوق مبنا : مبناي محاسبه 
  11/06/99ف جذب از   01/12/98ف جذب از  پست سازمانی   11/06/99ف جذب از   01/12/98ف جذب از  پست سازمانی

  %148  %108  کارشناس  %178  %128  مدیرکل
  %128  %93  سایر مشاغل  %168  %118  معاون مدیرکل

        %158  %108  رئیس اداره 
  %)205درجه دوازده ....،% 175، درجه شش % 170نج ،درجه پ% 165، درجه چهار % 160، درجه سه % 155،درجه دو % 150درجه یک ( براي شهرداران

  )11/06/99م  54756تصویبنامه ش ( فوق العاده خاص شهرداریها -11
  حق جذب  +ف شغل +  افزایش سنواتی+ مبنا  مجموع حقوق%20تا سقف 

   جنگی/فوق العاده جذب نیروي انسانی به مناطق محروم  -12
براساس جدول ضـریب محرومیـت شهرسـتان محـل خـدمت مسـتخدم        7/12/67مصوب ........انسانی به فوق العاده مذکورطبق قانون جذب نیروي 

  محاسبهدرحقوق بازنشستگی 1/1/74این فوق العاده  ازتاریخ  .حقوق مبناقابل پرداخت میباشد%50حقوق مبنا ودرموردافرادغیربومی تا%45حداکثرتا
   فوق العاده روستائی وعشایري -13

به کلیه مشمولین قانون نظـام هماهنـگ کـه محـل خـدمت ثابـت آنـان منـاطق          هیئت وزیران12/10/71مورخ 39443شماره  بموجب تصویبنامه
  .روستائی وعشایري باشد براساس درصدي ازحقوق گروه مبنا قابل پرداخت است 

   فوق العاده تعدیل-14
درصـدحداقل حقـوق مبنـاي بـراي     150زشی وبهداشتی وهمچنین درصدحداقل حقوق مبنا براي کارکنان آمو300فوق العاده اي معادل 1/1/86از

وسایرکارکنان %25مبلغ مقطوع فوق العاده تعدیل براي کارکنان آموزشی وبهداشتی 1/1/87از. سایرکارکنان وبازنشستگان باسازوکارخاص برقرارشد
  درج میشود)بدون ضریب (سال آخرعینا 2درتعیین معدل حقوق . افزایش یافت 50%
  مشمول مقرري نمیباشد93از سال *  07/11/1381ازتاریخ  )حقوق مبنا و فوق العاده شغل% 100حداکثر تا (لعاده تالش شهرداران فوق ا-15
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/1370قانون  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 
  : تفاوت همترازي-15

غل دارندگان مدرك تحصیلی فوق لیسانس ودکتري شـاغل درمراکزآموزشـی وتحقیقـاتی دسـتگاههاي     حقوق وفوق العاده ش
  .کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هیئت علمی دانشگاههاکمترباشدمجموع حقوق وفوق العاده شغل %80مشمول نبایداز

  ضریب حقوق   * عددمبنا+ 5* پایه = حقوق هیئت علمی 
  ضریب فوق العاده شغل* حقوق  =می فوق العاده شغل هیئت عل

  8546/  1388اعضاي هیئت علمی براساس ضریب سال  درصدحقوق وفوق العاده شغل80
 دانشیارپژوهش استادیارپژوهش مربی پژوهش مربی آموزشیار پایه

1  1,799,104 2,225,378 3,199,622 3,968,762 
2 1,893,794 2,331,349 3,322,685 4,101,054 
3 1,988,483 2,437,319 3,445,747 4,233,347 
4 2,083,173 2,543,290 3,568,810 4,365,639 
5 2,177,863 2,649,261 3,691,873 4,497,932 
6 2,272,552 2,755,231 3,814,935 4,630,224 
7 2,367,242 2,861,202 3,937,998 4,762,516 
8 2,461,931 2,967,172 4,061,060 4,894,809 
9 2,556,621 3,073,143 4,184,123 5,027,101 
10 2,651,311 3,179,114 4,307,186 5,159,394 
11 2,746,000 3,285,084 4,430,248 5,291,686 
12 2,840,690 3,391,055 4,553,311 5,423,978 
13 2,935,379 3,497,025 4,676,373 5,556,271 
14 3,030,069 3,602,996 4,799,436 5,688,563 
15 3,124,759 3,708,967 4,922,499 5,820,856 
16 3,219,448 3,814,937 5,045,561 5,953,148 
17 3,314,138 3,920,908 5,168,624 6,085,440 
18 3,408,827 4,026,878 5,291,686 6,217,733 
19 3,503,517 4,132,849 5,414,749 6,350,025 
20 3,598,207 4,238,820 5,537,812 6,482,318 

مختار ( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشمول فوق العاده ویژه نبوده اند  8به رغم اینکه مشمولین ماده  برخی دستگاههاي اجرایی*
حاسبه کرده قانون اخیرالذکر فوق العاده ویژه نیز براي نامبردگان م 8، عالوه بر تخصیص مزایاي ماده ) به انتخاب فقط یکی از این دو مزایا بوده اند 

هیات عمومی دیوان عدالت اداري بوده و لذا  19/11/1388مورخ  835-836تصویبنامه و همچنین راي شماره ) 3(اند که برخالف تاکید بند 
  .آن از طرف صندوق فاقد مستند قانونی می باشدپذیرش 
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 حقوق و مزایاي کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  قانون کار شمولین حقوق و مزایاي م
نه سهام ( وظایف آنهابا کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههاي اجرائی که تمام یا بخشی از  - قانون مدیریت خدمات کشوري  21ماده 

  .می گردد به یکی از روشهاي ذیل عمل خواهد شدواگذار به بخش غیردولتی )آنها
  .اجرائی دیگر انتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا دستگاه - الف
  .بازخرید سنوات خدمت -ب
  .موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال -ج 
در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق . باشد انتقال به بخش غیردولتی که مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده می -د

  . تأمین می گردد توسط دولتق مربوط ربط با حفظ سواب ذي جایی تغییر صندوق هزینه جابهبازنشستگی 
  .کند انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایاي وي را بخش غیردولتی پرداخت می -هـ

 قانون کاربه نحوي که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات  درصورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتی - 1تبصره 
توانند  شوند و درصورت تمایل می و این افراد، کارمندان کارفرماي جدید محسوب می اعمال می گرددار شده برکارمندان شرکت واگذ

   .کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند 
واگذار  غیردولتی ربط به بخش برداري بخشی از دستگاه ذي بهره)  یا شرکت دولتی(در مواردي که با حفظ مالکیت دولت  - 2تبصره 

  .رسد تصویب هیأت وزیران می نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به آئین .باشد گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می
ربوطه دستگاه م. دستگاه اجرائی اعالم کند تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به کارمند می -3تبصره 

  .باتوجه به اولویت تعیین شده از سوي کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند مکلف است
کارکنان شرکتهاي واگذارشده یک ماه مهلت داشتند در صورت تمایل تقاضاي کتبی ادامه اشتراك با صندوق بازنشستگی 

دبیرخانه شرکت ؛اصل تقاضانامه به صندوق  کشوري خود را به اموراداري شرکت ارائه شده پس از ثبت ودرج شماره
  .در هنگام بازنشستگی مورد استناد قرارگیردبازنشستگی کشوري ارسال شود و 

اشتراك وبه تبع آن بازنشستگی  عدم درخواست هریک از کارکنان شرکت یادشده وتکمیل ننمودن فرم مربوطهدر صورت 
  .اکان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی خواهند بودآنان از صندوق بازنشستگی کشوري موضوعیت ندارد وکم

ضمناً هرگونه پرداختی کسور بازنشستگی بدون تمایل کتبی کارکنان اشتباه واریزي تلقی ومراتب قبالًطی مکاتبات متعدد از 
  .به آن شرکت منعکس شده است )تصویرپیوست(07/08/1392مورخ 1366/ص/15207جمله نامه شماره 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسـعه   31قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده  21یک ماده  به موجب تبصره-
کارکنان شـرکت مخـابرات ، مشـمول قـانون کـار بـوده واز تـاریخ         8/11/1386مصوب  44در اجراي سیاست هاي کلی اصل 

طـرح طبقـه   (تگی کشوري خارج می شـوند به بخش خصوصی از شمول صندوق بازنشس)18/8/1388(واگذاري شرکت مخابرات
  )به تایید وزارت تکرا رسید واز همین تاریخ قابلیت اجرا یافت 1/6/1389بندي مشاغل کارکنان شرکت مطابق با ضوابط قانون کار درتاریخ 

ل اما طـرح طبقـه بنـدي مشـاغ    درشمول قانون کـار قرارگرفتنـد   44دراجراي اصل 18/8/88ازتاریخ  مخابراتکارکنان شرکت 
  .قابلیت اجرا یافتواز همین تاریخ به تایید وزارت تکرا رسید  1/6/1389درتاریخ کارکنان شرکت مطابق با ضوابط قانون کار 

منظورازسابقه خدمت براي بازنشستگی آن مدت ازسوابق خدمت میباشد که قبل ازواگذاري به بخـش غیردولتـی درحالـت    *
ام شده باشدوپس ازآن نیز به صورت تمام وقت درشرکت مخابرات انجـام شـده   اشتغال تمام وقت بوده ودردستگاه دولتی انج

  .وکسورمربوطه را پرداخت نموده یا مینماید
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        از لحاظ بازنشستگی )قابل قبول( سابقه خدمت
  ) ق ا ك124و همچنین ماده (قانون مدیریت خدمات کشوري120کارمندان دولت موضوع ماده حاالت استخدامی

   اشتغال-1
  )ك.ا.ق124ماده (وضع مستخدمی که در پست معینی انجام وظیفه میکند ؛)خ ك  ق م120بندالف ماده ( اشتغال دریکی ازپستهاي سازمانی

  )ق م خ ك 87ماده ( ساعت کاردرهفته44ساعات کارمستخدمین مشمول ق ا ك ؛ قانون کار وقوانین خاص : اشتغال تمام وقت
  18/1/1364یمه وقت بانوان قانون خدمت نانجام وظیفه بصورت کار نیمه وقت ویا حق التدریس همچون : اشتغال نیمه وقت

  توضیحاتی در خصوص  شغل 
 )ك .ا.ق 7ماده (مجموع وظایف ومسئولیتهاي مرتبط ؛مستمر؛ومشخص که ازطرف سازمان اموراداري واستخدامی به عنوان کارواحدشناخته شده 

  )ق م خدمات کشوري6ماده (شود جایگاهی است در ساختار سازمانی دستگاه که براي تصدي یک کارمند در نظر گرفته می
  انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی و بطور کلی  شغل یعنی  

  )دانشنامه ویکی پدیا(  پیشه نامیده میشود/فعالیتی منظم که در ازاي دریافت پول انجام میشود شغل 
نظام خاص که جایگـاه هرمسـتخدم را درسـازمانهاي دولتـی      پیونداستخدامی افراد با دولت براساس یک :طبقه بندي مشاغل -
  تعیین میکندشکل میگیرد که طبقه بندي مشاغل نام دارد )براساس روابط منطقی وظایف ومسئولیتهاي شغل ؛شرایط احراز ؛حقوق ومزایا(

  .ات مختلف میباشددشواري وظایف داراي درج/چندطبقه شغلی که ازلحاظ نوع کارمشابه لیکن ازنظراهمیت :رشته شغلی -
  .مجموع رشته هاي مشاغلی که ازلحاظ نوع کار؛حرفه ؛رشته تحصیلی وتجربی وابستگی نزدیک دارند: ستھر -
   ...قراردادن طبقه شغلی دریکی ازگروههاي جدول : ب  قراردادن یک شغل درطبقه شغلی مربوط   :الف  عبارتنداز: تخصیص -

جایگاهی کـه درساختارسـازمانی دسـتگاه اجرائـی بـراي انجـام وظـایف        ): ك .خ.ق م6ماده ( توضیحاتی در خصوص پست سازمانی
  .ومسئولیتهاي مشخص پیش بینی وبراي تصدي یک کارمنددرنظرگرفته میشود

  پستی که صرفا براي مشاغل حاکمیتی  ایجاد وجنبه استمرار دارد :پست ثابت 
  ممنوع استرسمی ار نداشته واستخدام افرادبراي تصدي این پست ها بصورت پستهایی که جنبه استمر):ك.ا.ق  8ماده 1تبصره ( پست موقت

  :)ق م خ ك46ماده (خدمت آزمایشی -2
دوره یـک  ) قطعـی (وضع مستخدمی که درامتحانات ورودي استخدام رسمی قبـول شـده ومیبایسـت قبـل ازورودبـه خـدمت رسـمی         

  :ستخدمین رسمی برخوردارندبه استثناءاینگونه مستخدمین ازکلیه حقوق م. رابگذراند ساله3آزمایشی 
حق انتقال به دستگاه دیگر؛ حق ارتقاءگروه ؛حق تغییررسته ؛حق استفاده ازخدمت نیمه وقت ؛حـق اسـتفاده ازمرخصـی بـدون حقـوق      

  ).ماه مرخصی بدون حقوق بارعایت مقررات بالمانع است2استفاده اینگونه مستخدمین ازحداکثر(
براي ق ا ك 30هاي جداول حقوق موضوع ماده  رسمی در یکی از گروه موجب حکم کسی است که به :سمیتوضیحاتی در خصوص مستخدم ر

  )ق ا ك 5ماده (، استخدام شده باشد ها یامؤسسات دولتی مشمول این قانون تصدي یکی از پستهاي سازمانی وزارتخانه
   )ق م خ ك45بندالف ماده(استخدام رسمی براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکمیتی*

مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد بطورموقت براي مـدت معـین وکـار مشـخص     : توضیحاتی در خصوص مستخدم  پیمانی
  )ق م خ ك45بندب ماده (براي مدت معین  استخدام پیمانی براي تصدي پستهاي سازمانی و - )ق ا ك6ماده (استخدام میشود

اجرائی از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت،  کلیه کارمندان پیمانی دستگاههاي-
  )ق م خ ك101ماده (.… باشند ول قانون تأمین اجتماعی میبیکاري، درمان با رعایت این قانون مشم

  ).ق ا ك4تبصره ماده  (کار رفتار خواهد شد شوند کارگرشناخته شده و با آنان طبق قانونقانون کار بخدمت دولت مشغول افرادي که طبق -
مسـتخدمین پیمـانی وزارتخانـه هـا وموسسـات دولتـی مشـمول قـانون اسـتخدام           1354از اول سـال  -قانون استخدام کشوري 70ماده  3تبصره 

تگی کشوري عهده دار وظـایف  مشمول مقررات قانون حمایت کارمندان دربرابر پیري وازکارافتادگی  وفوت خواهند بود وصندوق بازنشس....کشوري
  .صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود

قانون حمایت کارمنـدان در برابـر اثـرات ناشـی از      مذکورازتاریخ  16/4/1355بموجب قانون تشکیل وزارت بهداري وبهزیستی مصوب -
  .انون ومقررات تامین اجتماعی گردیده اندمشمول ق )ان پیمانیازجمله کارمند(پیري وازکارافتادگی وفوت ملغی و کلیه مشموالن آن 
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        از لحاظ بازنشستگی )قابل قبول( سابقه خدمت
  ) ق ا ك124و همچنین ماده (قانون مدیریت خدمات کشوري120کارمندان دولت موضوع ماده حاالت استخدامی

   مرخصی-3
وز حـق مرخصـی کـاري بادریافـت حقـوق      ر30کارمندان دستگاههاي اجرائی سالی ) :ق م خ ك84ماده (مرخصی استحقاقی -

  .حداکثرنیمی از مرخصی استحقاقی ساالنه کارمندان  قابل ذخیره شدن میباشد. وفوق العاده هاي مربوطه رادارند
 .قابل احتساب است بازنشستگی تعیین حقوقو  احراز شرایطدر  خدمات کشوريقانون  مشمولکارمندان  مرخصی استحقاقی ذخیره شده*

صرفا  )مخابرات محاسبات، شهرداریها؛دانشگاهها ؛قضات ؛دیوان(قانون خدمات کشوري غیرمشمول کارمندانذخیره شده  قاقیمرخصی استح
  ).....ات بازنشستگی آخرین حقوق وکسور%5/22با پرداخت (قابل احتساب میباشد   در تعیین حقوق بازنشستگی  بازنشستگی پس از کسب شرایط

مستخدم رسمی میتواند هنگام تقاضاي بازنشستگی ،حقوق و فوق العاده هاي  : 27/10/1366قانون تعدیل نیروي انسانی مصوب 3تبصره ماده ) مستند قانونی 
مربوط به ایام مرخصی هاي استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه ویا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا 

 .....دمت رسمی وي اضافه شود وازکارافتادگی به جمع خ

وبـراي صـعب   (مـاه  4کارمندان دستگاههاي اجرائی سالی حـداکثر  :)قانون مدیریت خ ك84ماده 2تبصره (مرخصی استعالجی -
  .حق مرخصی استعالجی طبق گواهی وتایید پزشک معتمد را دارند)العالج یکسال

  فوق العاده ها وبیشترازآن صرفا با دریافت باحقوقدرصورت تمدید یکسال اول مرخصی صعب العالج بادریافت حقوق و
  : مرخصی بدون حقوق -

   ../../....) :الی 1/1/88(قانون مدیریت خدمات کشوري84ماده1تبصره 
سال براي ادامه تحصیالت عالیه دررشـته شـغلی مـرتبط از مرخصـی بـدون      5سال به لحاظ نیازشخصی ویا 3کارمندان میتوانند حداکثر

  .نمیشود محسوب نند که جزء سابقه خدمتحقوق استفاده ک
  )ق م خ84ماده 4تبصره (سال مرخصی بدون حقوق استفاده کنند6کارمندان زن که همسرآنان درماموریت بسرمیبرندمیتوانندازحداکثر

     است امروزه نیز بالمانع)با شرایط مربوطه(اگر مدت مرخصی بدون حقوق در طول اجراي ق ا ك واقع شده باشداحتساب آن :نکته
  بازنشستگی کشوري در حالت مرخصی بدون حقوق  ادامه اشتراك با صندوق

  )به بعد  1/1/1396از   تاریخ اجرا ( 10/11/95مصوب   قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه 6بندالف ماده 
  .......ماه از اجراي حکم3حداکثر)ندوقي ذینفع در صتقاضاثبت ازتاریخ (بشرط عقد قرارداد  با صندوق بازنشستگی کشوريادامه اشتراك *

  ضربدر ماههاي مدت مرخصی بدون حقوق)از صندوق(زمان درخواست آخرین حقوق ومزایاي حکم کارگزینی% 5/22 :محاسبه بدهی
  محسوب نمیشود... دیق خدمت دولتی از مصا) خویش فرمایی(ایام مرخصی بدون حقوق :نکته مهم

مسـتخدم میتوانـد بـا موافقـت دسـتگاه از       : )1/1/1388الـی   31/3/45اجـراء از  ( ام کشـوري قانون استخد49ماده )مقررات قبلی.
  .قابل تمدید است)سال 5حداکثر(سال دیگر 2سال مرخصی بدون حقوق استفاده کند ولی براي ادامه تحصیالت عالیه تا 3حداکثر

 اخذ مـدرك تحصـیلی   نیازدستگاه مربوط به و تخصصی مورد هتحصیالت عالی براي ادامهق ا ك صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که  49ماده 4طبق تیصره 
  بازنشستگی قابل احتساب میباشد از لحاظ) با درج عنوان مدرك در حکم کارگزینی( بشود منجر شده باشد
کـه  )افزایش حقـوق بـراي سـال بعـد     با اعمال ضریب(آخرین حقوق ومزایاي ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق % 5/22: محاسبه بدهی

  .میبایست طبق قرارداد خویش فرمائی در موعد مقرر به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود
   ):01/01/1396الی  1/1/1390(قانون برنامه پنجم توسعه 30ماده  -اجراي قانون) مقررات قبلی

از تاریخ تقاضا صرفا از لحاظ بازنشسـتگی و  ) بدون محدودیت زمانی( ،بدون حقوقادامه اشتراك خویش فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوري در مدت مرخصی 
  .وظیفه قابل احتساب میباشد

سازمان امـوراداري   24/3/96مورخ1221211مطابق نامه ش (عدم محدودیت زمانی براي عضویت در صندوق بازنشستگی منظور :  تفسیر بدون محدودیت زمانی
  )وبودجه استان کرمانواستخدامی به سازمان برنامه 

   ) :1/1/90الی 1/1/84(قانون برنامه چهارم توسعه147ماده -سابقه قبلی اجراي قانون
از تاریخ تقاضا براي ادامه اشتراك خویش فرمائی با صندوق بازنشستگی صرفا از لحاظ بازنشستگی  غیردولتی مدت مرخصی بدون حقوق درصورت اشتغال دربخش

  .اشدو وظیفه قابل احتساب میب
کـه  )با اعمال ضریب افـزایش حقـوق بـراي سـال بعـد     (آخرین حقوق ومزایاي ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق %5/22: محاسبه بدهی

  .میبایست طبق قرارداد خویش فرمائی به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود
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        از لحاظ بازنشستگی )قابل قبول( سابقه خدمت
  ) ق ا ك124ماده (قانون مدیریت خدمات کشوري120کارمندان دولت موضوع ماده دامیحاالت استخ

  :ماموریت -4
وضع مستخدمی که به طورموقت مامورانجام وظیفه خاص شده ویا از طرف دستگاه اجرائی خود به طـور موقـت بـه دسـتگاه     

کلیه دستگاههاي مشمول مکلفنـد بـا    31/3/1374زان مصوب قانون تسهیالت استخدامی جانبا12براساس ماده .اجرائی دیگر اعزام شده باشد
ادامه تحصیل مستخدمین ایثارگر درکلیه مقاطع تحصیلی رسمی تا پایان تحصیالت دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت 

  .در خصوص مقطع تحصیلی دکتري تخصصی ماموریت تمام وقت خواهدبود.موافقت نمایند
  
  :انتقال-5
انتقال مسـتخدمین رسـمی مشـمول ق    20/2/59مصوب ......ك والیحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین .ا.ق 10براساس ماده  
ك به شرکتهاوموسسات دولتی مستثنی شده ازقانون مذکوروشهرداري تهران باتقاضاي دستگاه اجرائـی متقاضـی ورضـایت    .ا.

  .مستخدم وموافقت موسسه دولتی متبوع مجازمیباشد
  .......ماه از اجراي حکم3حداکثر)ي ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ (بشرط عقد قرارداد  با صندوق بازنشستگی کشوريادامه اشتراك *

  
  خدمت زیرپرچم-6

  وضع مستخدمی که به خدمت زیر پرچم مشغول است
  
  ) :ق م خ ك122ماده ( آمادگی به خدمت-7
نبودپست سازمانی بعـدازاتمام  /انحالل موسسه دولتی / ذف پست سازمانی وضع مستخدمی که حداکثربمدت یکسال بعلت ح 

ماهـه اول ایـن دوران تمـام    6در .نـداردودرانتظارارجاع خـدمت اسـت    ماموریت یامرخصی بدون حقوق تصدي شغلی رابرعهده
ق مسـتخدمین  ماه نصف حقوق مذکورقابل پرداخت میباشدکه درهرحال ازحداقل حقو6ودرمدت مازادبر) حقوق ثابت(حقوق 

  .شاغل کمترنخواهدبود
دوران آمـادگی   .درصورت عدم اشتغال این افراددردستگاههاي اجرائی دیگر باتوجه به شرایط بازنشسته یا بازخرید خواهندشد

  .به خدمت با پرداخت کسوربازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهدشد
  
  :انفصال موقت -8
براي مدت معـین ازاشـتغال بـه    / ... جب راي قطعی هیئت تخلفات اداري موضوع بند د قانون رسیدگی به تخلفات اداري بمو 

  مدت بازداشت ومحکومیت مستخدمین منطبق باانفصال موقت خواهدبود.خدمت محروم میباشد
  
  :انفصال دائم -9
دادگـاه  / قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري     9 وضع مستخدمی که بموجب حکم قطعی دادگاه اداري موضوع بنـدك مـاده   

  .امکان استخدام اینگونه مستخدمین درهیچ موسسه دولتی وجودندارد. کیفري براي همیشه ازخدمت دولت محروم میشود
به تشخیص هیاتهاي تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداري مربوط؛ازمحل اعتباروزارتخانه یاموسسـه ذیـربط  بـراي معیشـت     *

  .گونه مستخدمین مقرري ماهانه اي که مبلغ آن ازحداقل حقوق کارمندان دولت تجاوزنکند برقرارمیشودخانواده این
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        از لحاظ بازنشستگی )قابل قبول( سابقه خدمت
  ) ق ا ك124ماده (قانون مدیریت خدمات کشوري120کارمندان دولت موضوع ماده حاالت استخدامی

  :اخراج-10
قـانون رسـیدگی بـه    9ماه متناوب غیبت غیرموجه بـه اسـتناد بنـد ي مـاده     4/ماه متوالی 2ه علت اخراج از دستگاه اجرائی ب 

اینگونه کارمندان اجـازه اسـتخدام ویـا هرگونـه اشـتغال مجـدد درهمـان        . تخلفات اداري وبموجب حکم قطعی دادگاه اداري
   .دستگاه اجرائی را نخواهند داشت

  .......ماه از اجراي حکم3حداکثر)ي ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ (بشرط عقد قرارداد  با صندوق بازنشستگی کشوريادامه اشتراك *
  ... به ذینفع ازطریق دستگاه ویا  انتقال کسوربازنشستگی به درخواست کتبی صندوق بیمه جدید متقاضیبازنشستگی استرداد کسور* 
  
  ك.ا.ق 64به استنادماده  :استعفاء-11  
  .......ماه از اجراي حکم3حداکثر)ي ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ (بشرط عقد قرارداد  ندوق بازنشستگی کشوريبا صادامه اشتراك *
  استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا  انتقال کسوربازنشستگی به درخواست کتبی صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ امکانپذیراست* 
  

  بازخریدي-12
وهمچنین عدم اشـتغال بـیش   سال متناوب 4سال متوالی یا 3نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد در کارمندرسمی به دلیل کسب

ق م خ 48م(بازخریـد خواهدشـد  ؛ )بشرط نداشتن شـرایط بازنشسـتگی  ( ازیکسال در دستگاههاي اجرائی به علت آمادگی به خدمت
  .ازخریدي متقاضی موافقت میشودق ا ك اگر شخص شرایط بازنشستگی را نداشته باشد با ب 74وبراساس ماده ) ك
  .......ماه از اجراي حکم3حداکثر)ي ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ (بشرط عقد قرارداد  با صندوق بازنشستگی کشوريادامه اشتراك *
منوط به پرداخت وجوه کسوربازنشستگی به .......ك . ا. ق 151موضوع ماده احتساب سنوات خدمت مستخدمین بازخریدي *
  ساب صندوق میباشدح
  

  غیبت موجه -13
درمـدت غیـب موجـه بـه کارمنـد      .حال مستخدمی که به عللی خارج ازقدرت واختیارخودنتوانسته درمحل خدمت حاضرشود

  .حقوق ثابت پرداخت میشود با رعایت حداقل و ازلحاظ بازنشستگی بصورت کامل قابل محاسبه میباشد
وان سابقه خدمتی مستخدم محسوب نمیشود واز لحـاظ بازنشسـتگی نیـز قابـل     مدت غیبت غیرموجه  به هیچ وجه بعن: نکته

  . احتساب نمیباشد
  

   ازکارافتادگی-14
ازکارافتـادگی بـه سـبب انجـام     (ك .ا.ق  80یا ماده )ازکارافتادگی عادي (ك .ا.ق 79وضع مستخدمی است که به استنادماده 

  .نمایدقادربه کارکردن نبوده وازحقوق وظیفه استفاده ) وظیفه
  

  بازنشستگی -15
طبـق قـانون وحکـم رسـمی مقـام صـالحیت دار ازحقـوق         شـرایط سـنی وسـابقه معـین    وضع مستخدمی است که باداشتن 

  .؛ توافقی ؛ اجباري  ویا قهري باشد) مستخدم / دستگاه (بازنشستگی ممکن است اختیاري . بازنشستگی استفاده میکند
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  زنشستگیاز لحاظ با )قابل قبول( سابقه خدمت

  سوابق خدمت مستخدمین
  رسمی )دولتی( سابقه خدمت-1

  از هرلحاظ قابل احتساب است پرداخت کسوربشرط پیمانی در حالت اشتراك با صندوق بازنشستگی کشوري /سابقه خدمت رسمی
لحـاظ  ازشـهرداریها   و دولتـی ؛موسسـات وشـرکتهاي   سازمانها؛دروزارتخانـه ها تمام وقت خدمت ؛ك .ا.ق151ماده  بموجب-

  :مشروط برآنکهخواهدشد بازنشستگی ووظیفه جزوخدمت دولتی محسوب ومنظور
  اوال داراي رابطه استخدامی بوده باشد 

  کارکرده باشد )ساعت کارهفتگی44(ثانیا تمام وقت
  .دستمزدگرفته باشد/ثالثا درقبال کارحقوق 

دسـتمزد کـه بـه    / دستمزد موید میزان ساعت کار هفتگی و حقـوق  /حقوق ابالغ و قراردادهاي خدمتی به همراه فهرست ریز : نحوه اثبات سابقه *
مالك اطمینان از خدمت  و تاثیر در حالت بازنشستگی مشـاهده اصـل احکـام و    .تایید توامان دوایر مالی و اداري دستگاه محل خدمت رسیده باشد

علیهـذا ارائـه صـرفا سـیاهه حقـوق بـراي       . میباشد) افزایش سنواتی/هاز لحاظ ترفیع پای(قراردادهاي خدمتی و نیز محاسبه آن در احکام کارگزینی 
  .احتساب سابقه فاقد مجوز قانونی میباشد

  فراغت از تحصیل تا اشتغال به خدمت متعهدین خدمت در آموزش و پرورش فاصله خدمتی -1/1
ت از تحصیل تا اشتغال به کار فراغهیات عمومی دیوان عدالت اداري فاصله خدمتی 24/4/1387مورخ  153بموجب راي شماره 

  .قابل احتساب میباشد )که تعهد ثبتی درآغاز تحصیل ارائه کرده باشند(متعهدین خدمت در آموزش و پرورش
دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکـز تربیـت    8/3/1369مصوب قانون متعهدین خدمت در آموزش وپرورش  3و1با استناد به مواد  :توضیح

سـال  5کـه حـداقل آن کمتـر از     در آغاز تحصـیل گاههاي تربیت معلم و رشته هاي دبیري دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند معلم ودانش
برابر تحصیل در هر محلی که آموزش و پرورش تعیـین  2که پس از فراغت از تحصیل بمیزان  تعهد ثبتی بسپارندنباشد به وزارت آموزش و پرورش 

آمـوزش و پـرورش   این قانون از آغاز تحصیل خود بـه اسـتخدام آزمایشـی وزارت     6درقبال تعهد مذبور به موجب ماده .... می نماید خدمت کنند و
   .....درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارك تحصیلی الزم برخوردار میشوند 

  
  خدمت نیمه وقت بانوان  -2/1

  ق م خ ك 105و همچنین ماده  18/1/1364وقت بانوان مصوبقانون مربوط به خدمت نیمه   7بموجب ماده 
  ..........):مخابرات ؛شرکت رجاء ؛(44سابقه خدمت کارکنان شرکتهاي واگذارشده  اصل -3/1

انجام  دستگاه دولتیآن مدت ازسوابق خدمت که قبل ازواگذاري به بخش غیردولتی درحالت اشتغال تمام وقت بوده ودر
  .به صورت تمام وقت درشرکت مخابرات انجام شده وکسورمربوطه را پرداخت نموده یا مینماید شده باشدوپس ازآن نیز

  مدت آماده به خدمت-4/1
  .قابل احتساب استاز لحاظ بازنشستگی باپرداخت کسوربازنشستگی به ماخذتمام حقوق ومزایا  دوران آمادگی به خدمت

  مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده -5/1
مرخصـی اسـتحقاقی   ، مـدت   8/4/1389 مـورخ  77682/24770 شـماره  مصـوبه  موضوع ها یمرخص نامه نییآ 1 ماده) الف ( بندمطابق 

  . قابل احتساب است) 84 ماده(خدمات کشوريم انون مشمولین ق محاسبه حقوق بازنشستگیو  احراز شرایطدر استفاده نشده 
   .میباشد احتساب قابل کارکنان   درتعیین حقوق بازنشستگیدستگاههاي مستثنی از ق م خدمات کشوري، این مدت  درخصوص

 کسـور  مشـمول  يهـا  العـاده  فـوق  و حقـوق از  کارفرما و مستخدم سهم(مدت مذکور  یبازنشستگ کسور حالت میبایست2در هر :نکته *
  .شودبه حساب صندوق بازنشستگی واریز کارمند توسط)  یبازنشستگ از قبل ینیکارگز حکم نیآخر در یبازنشستگ



55 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  رسمی -دولتیسوابق خدمت  -      از لحاظ بازنشستگی )قابل قبول( سابقه خدمت
  احتساب سابقه خدمت نیمه وقت بانوانفرآیند 

  احتساب سابقه خدمت نیمه وقت بانوان :نام خدمت
   دستگاههاي اجرائی مشترك صندوق:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

   :قوانین ومقررات 
 ازخدمت نیمه وقت بانوان میتواند سال3حداکثر 18/1/1364قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 7ماده براساس - 1

  .مازادبرآن نصف محاسبه میشود و محاسبه شوددرتعیین حقوق بازنشستگی تمام وقت 
در ) از اینکه کمتر یا بیشتر از سه سال باشد اعم(به بعد  احتساب خدمت نیمه وقت 1/1/88ق م خ ك از تاریخ 105براساس ماده  -2

  .میباشد) بر مبناي تمام حقوق ومزایا (تعیین حقوق بازنشستگی،  مشروط به پرداخت کامل کسور بازنشستگی کامل 
  )سال 3حداکثرتا(اخذکسوربازنشستگی به ماخذ تمام حقوق ومزایاي مشمول کسور  :هزینه هاي انجام خدمت

   صورت ارسال وجه-مدارك واریزکسورات سنوات مربوطهم کارگزینی مربوطه ؛حک :مدارك موردنیاز
  ذیربط دستگاه اجرائی  :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

   :سایرتوضیحات
  .حقوق ومزایاي پرداختی به  مستخدم نیمه وقت  مشمول مقررات حداقل حقوق پرداختی به کارکنان شاغل نخواهدبود-
به دستگاههاي موضوع این قانون اجازه داده  19/1/76براساس قانون الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب -

میشود در صورت تقاضاي بانوان کارمند رسمی وثابت وموافقت باالترین مقام مسئول بتوانند به جاي نیمه وقت ؛ ساعات خدمت آنان را 
  قلیل دهندبه سه چهارم ساعات کارمقررت

 

 

 

   کارمندشاغل
  درخواست احتساب خدمت نیمه وقت درتعیین حقوق بازنشستگی

 
 

 دستگاه اجرایی 

 حقوق ومزایا تمام محاسبه وواریزکسوربازنشستگی به ماخذ 

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 بررسی مدارك ومستندات؛ارسال تاییدیه الزم به دستگاه

 
 

 

  

  
  
خدمت نیمه وقت میباشد مدت خدمت قابل احتسـاب از   سال 11 داراي 1/7/94تا تاریخ 1/7/83تاریخ  ازکارمند رسمی :المث

دراجـراي   1/1/88تـا  1/7/83از لحاظ بازنشستگی و همچنین مدت سابقه موثر بر حقوق بازنشسـتگی وي را محاسـبه کنیـد؟   
  .محاسبه میشود105جراي ماده در ا1/7/94تا 1/1/88محاسبه و ازتاریخ  18/1/64مصوبه 

سال اول بطور کامل ویک ونیم سال مازاد نصف 3مدت )سال ونیم 4( 1/1/88قبل از سابقه  مدت ازلحاظ حقوق بازنشستگی 
  تمام مدت خدمت نیمه وقت بصورت کامل محاسبه میشود 1/1/88و پس از .حساب میشود
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  سنوات ارفاقی-دولتیابق خدمت سو      از لحاظ بازنشستگی )قابل قبول( سابقه خدمت
  ارفاقی  سابقه -

سنواتی که با مجوز مراجع ذیصالح به مدت خدمت موثر کارمندان مشترك صـندوق بازنشسـتگی کشـوري اضـافه میشـود و      
   . حسب مورد پس ازپرداخت کسور یا حتی بدون پرداخت کسور درتعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان محاسبه میشود

  )با پرداخت کسور توسط دستگاه سال سابقه خدمت 20داشتن حداقل ( رفاقی جانبازانسنوات ا -1 
  )سال ارفاق10وحداکثر3حداقل (21/02/1383مصوب ....قانون اصالح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 

  تا آستانه ازکارافتادگی %  40  %40تا %  20  کاهش توانائی /درصدنقص عضو
  سال به تناسب  درجه معلولیت 10وحداکثر6حداقل   سال 6وحداکثر3حداقل   جانبازان 

  سال به تناسب درجه معلولیت8وحداکثر5حداقل   سال 5وحداکثر2حداقل   بیماري ناشی ازکار/معلولین ناشی از حوادث 
  سال به تناسب درجه معلولیت6وحداکثر3حداقل   سال 3وحداکثر2حداقل   معلولین عادي  

   )سال سابقه قابل قبول30(21/3/1383مصوب ....قانون اصالح نحوه بازنشستگی جانبازان  الحاقی6تبصره مشمول  جانباز رفاقیا کسور بدهی
  آخرین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور×% 5/22 ×ماههاي مدت ارفاقی  ........=بدهی کسوربازنشستگی ارفاقی  -1
  .که کال برعهده دستگاه اجرائی میباشد       ماههاي مدت ارفاق ×اولین حقوق بازنشستگی  ........= بدهی حقوق بازنشستگی ارفاقی -2

   )سال سن50سال باحداقل 30جانبازان کمتراز(1/9/1367مصوب . ...مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان  بدهی کسور ارفاقی جانباز
  .که کال برعهده دستگاه اجرائی میباشد         مشمول کسور آخرین حقوق وفوق العاده هاي×% 5/22 ×ماههاي مدت ارفاقی 

  ماه ارفاق در سنوات خدمتی برخوردارمیشوند 8/1به ازاي هریک درصد جانبازي ؛از : توضیح
کلیه دستگاه هاي اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار  –قانون جامع  37ماده  1صره تب-

  .تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایندابالغی نسبت به 
دستگاههاي اجرایی میبایست بمنظور جلوگیري از تضییع حقوق قانونی افراد ؛درخواستهاي مشمولین واجد شرایط را به انضمام مدارك  :توجه

مسـتقر در صـندوق بازنشسـتگی    (تمام به کمیته مصوبات حقوق وظیفـه وارفـاقی جانبـازان     سال30ماه قبل از رسیدن سابقه آن به 4حداقل 
  .تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیردارسال نمایند )کشوري 

  
  سنوات ارفاقی معلوالن-2

  )ارفاقسال 10وحداکثر3حداقل (21/02/1383مصوب ....قانون اصالح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 
  تا آستانه ازکارافتادگی %  40  %40تا %  20  کاهش توانائی /درصدنقص عضو

  سال به تناسب درجه معلولیت8وحداکثر5حداقل   سال 5وحداکثر2حداقل   بیماري ناشی ازکار/معلولین ناشی از حوادث 
  سال به تناسب درجه معلولیت6وحداکثر3حداقل   سال 3وحداکثر2حداقل   معلولین عادي  

  ◄  1/9/1367مصوب ... معلولین و...بازنشستگی جانبازان قانون نحوه مشمول بدهی کسورارفاقی معلولین *
   کارمند برعهده  ماههاي مدت موردنظر ×آخرین حکم کارگزینی  ي مشمول کسورطبقحقوق ومزایا% 9

  دستگاهبرعهده  برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی5/1ونیز 
  
    اسارت آزادگان  سنوات ارفاقی -3

  )ازهرلحاظ(آزادگان  احتساب مدت اسارت 13/9/1369قانون حمایت ازآزادگان مصوب13ماده :قوانین ومقررات 
  اسارت) به ماه(برابرمدت2×)اولین حکم رسمی(حقوق ومزایاي % 5/22◄نحوه محاسبه بدهی کسور

  فیش –برابر ایام اسارت آزادگان 2محاسبه کسور لیست – کشوري قاشتراك صندو/ ولین حکم کارگزینی رسمیا –گواهی مدت اسارت  :مدارك
راسـاس حقـوق   ب مـدت اسـارت  کسورسهم مستخدم وکارفرمـا   برابر2مدت اسارت راسپري کرده باشد  ازاستخدام رسمی قبلدرصورتی که کارمند 

و  واریزمیشـود صـندوق  وبه حسـاب  شده تامین  ) نقانون جامع ایثارگرا 37ماده 1طبق تبصره (توسط دستگاه اولین حکم استخدام رسمی ومزایاي
مسـتخدم وکارفرمـائی مـدت اسـارت      کسورسـهم یـک برابر مدت اسارت خودراسپري کرده باشد فقـط   خدمت رسمیاگر کارمنددرحین اشتغال به 

  .واریزمیشود0107777777006محاسبه وتوسط دستگاه به حساب 
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  سنوات ارفاقی-دولتیوابق خدمت س      از لحاظ بازنشستگی )قابل قبول( سابقه خدمت
  سنوات ارفاقی متصدیان  مشاغل سخت وزیان آور -4

کارهایی که درآنها عوامل فیزیکی ،شیمیایی،مکانیکی وبیولوژیک محیط کار ):براي مشمولین قانون کار ( تعریف مشاغل سخت وزیان آور
در وي ایجـاد میگـردد کـه نتیجـه آن     )جسمی و روانـی (ظرفیتهاي طبیعی غیر استاندارد بوده که دراثر اشتغال کارگر تنشی بمراتب باالتر از 

  بیماري شغلی وعوارض ناشی از آن خواهدبود
  26/12/95برعهده کمیته بدوي وتجدید نظر استانی آئین نامه مصوب ...به درخواست کارگر  :نحوه تعیین سخت وزیان آوربودن شغل

  ..مشمولین صندوق بازنشستگی کشوري ازطریق کمیته مربوطه درصندوق.ار الزم االجراء میباشدمصوبات این کمیته صرفا براي مشمولین قانون ک*
  ) سال5/1سال به ازاء هرسال 5تا(سال سابقه کار وپرداخت حق بیمه درکارهاي سخت 25 :شرایط بازنشستگی

  امین اجتماعی واریز نماید میزان مستمري کارگر  را یکجا به حساب ت%4پس از احراز بازنشستگی ،کارفرما مکلف است  
   )سال ارفاق5وحداکثر  سال خدمت در مشاغل سخت20حداقل ( 1/9/1367مشاغل سخت مصوب...قانون بازنشستگی 3ماده 3تبصره 

  ارفاقبه ازاءهریکسال خدمت یکماه 1مشاغل سخت درجه 
  ارفاقماه 2به ازاءهرسال خدمت 2مشاغل سخت درجه 
  ماه ارفاق3ل خدمت به ازاءهریکسا 3مشاغل سخت درجه 

  کارمند ارفاق برعهده ماههاي مدت  ×آخرین حکم کارگزینی  ي مشمول کسورطبقحقوق ومزایا% 9 =نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی*
  دستگاهبرعهده  برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی5/1ونیز  
از مشاغل سخت وزیان آور دانشگاه علـوم  ) مور اداري و استخدامی کشورشوراي ا 8/11/1375مورخ 46000به استناد مصوبه ش ( پرستار و بهیار -

  .دانشگاه علوم پزشکی میباشد.. پزشکی بوده و تعیین مدت ارفاق آنها  برعهده کمیته 
  هیات دولت 17/8/1395مورخ  51231ت/101414تصویبنامه  شماره  -

ومعلـولین عـادي   ...کز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مشاغل سخت وزیان آور و درجه آنها در بیمارستانها ومرا -1بند
  بشرح ذیل میباشد 1367وشاغلین مشاغل سخت وزیان آور مصوي 

  )ماه ارفاق 1به ازاي هرسال خدمت  (1درجه   )ماه ارفاق 2به ازاي هرسال خدمت  (2درجه 
س ارشـد اتـاق عمـل مسـتقر در     متصدیان پستهاي سـازمانی کـاردان ،کارشـناس و کارشـنا      

  واحدهاي عملیاتی ،بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی 
  ، ماما کاردان ،کارشناس و کارشناس هوشبري ....  

ــناس     ــناس مسئول،کارش ــازمانی کاردان،کارشناس،کارش ــتهاي س ــدیان پس متص
اشتی مستقر در واحدهاي عملیاتی مراکز بهد) لوله شور(ارشدآزمایشگاه وخدمتگزار

ودرمانی ،بیمارستانها،مراکزروانپزشکی،انستیتوپاستور،انتقال خون،آزمایشـگاههاي  
  مرجع دانشگاههاي علوم پزشکی 

مســتقر در واحــدهاي عملیــاتی مراکــز بهداشــتی ودرمــانی  رئــیس ومســئول فنــی آزمایشــگاه ...
دانشگاههاي  ،بیمارستانها، مراکز روانپزشکی، انستیتوپاستور،انتقال خون،آزمایشگاههاي مرجع

  علوم پزشکی
  115مسئول فوریت هاي پزشکی مستقر در واحدهاي عملیاتی ،اورژانس بیمارستانها ،اورژانس ......
  

  بهره مندي از مزایاي این تصویبنامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست هاي سازمانی مربوط است-2بند
  بنامه پس از بازنشستگی ممنوع است اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصوی-3بند
  
  )صرفا ازلحاظ بازنشستگی( ارفاقی کاربااشعه سنوات -5

  )ق م خ ك خواهدبود103مستندبازنشستگی همچنان ماده (  20/1/68قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب 20ماده  3بندبراساس 
  .تاییدیه الزم اقدام نماید/انرژي اتمی جهت اخذ گواهی  دستگاه اجرائی میبایست نسبت به تهیه وارسال مدارك ومستندات به سازمان

پرتوهاي گروه وبابت   یکسال ارفاقبه ازاي هرسال سابقه )پرتوهاي یونساز مثل اشعه ایکس(پرتوگروه الفمدت ارفاق براساس کاربا
  .اعمال میشودسازمان انرژي اتمی پس ازتایید  ماه ارفاق6به ازاءهرسال سابقه مدت )پرتوهاي غیریونساز مثل اشعه ماوراء بنفش( ب

   :هزینه هاي انجام خدمت
     کارمندارفاق  برعهده ماههاي مدت  ×آخرین حکم کارگزینی  ي مشمول کسورطبقحقوق ومزایا% 9=نحوه محاسبه بدهی کسور

  دستگاهبرعهده  )  بابت سهم کارفرمائی(برابرکسورسهم مستخدم 5/1وهمچنین  
  .احتساب خواهدبودقابل ؛بازخریدي  بازنشستگی ؛ازکارافتادگی جهت  منحصراسال ارفاق 10حداکثرتا  ه صندوقکسورمدت ارفاق بپرداخت  با

  ك بدون پرداخت کسور.ا .ق 79موضوع ماده  سال3بمدت  سنوات ارفاقی ازکارافتادگی کلی -6
  1/9/1367آور مصوب  زیان شاغل سخت وو شاغلین م .....نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب قانون  3ماده  2به استناد تبصره 
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  سنوات ارفاقی -رسمی -دولتیسوابق خدمت -     از لحاظ بازنشستگی )قابل قبول( سابقه خدمت
   آموزش وپرورش استثنائی ارفاقی سنوات -7

پـرورش  سال خـدمت درآمـوزش و  5؛ هر21/9/1369قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی مصوبماده واحده  5تبصره  طبق
سـال   6 اولیـه  مصوبه طبق هرلحاظ از  تواما توسط دستگاه اجرائیبشرط پرداخت کسورسهم مستخدم وکارفرما  21/9/69استثنائی  ازتاریخ 

   .محاسبه میشود
  ارفاق) به ماه(مدت × هردوره صادره درپایان کارگزینی  ومزایاي حکم حقوقدرصد 5/22◄ارفاقینحوه محاسبه بدهی کسور

محاسبه   حکم کارگزینی روز ، مدت مورد بحث بر مبناي حقوق و فوق العاده هاي مستمر سنوات ارفاقیورت عدم واریز به موقع کسور در ص :نکته
رئیس سازمان بازنشستگی به معاون آموزش استثنایی وهمچنین نامه شماره 2/11/82مورخ 69153/1نامه شماره (و تعیین بدهی خواهد شد 

  ) .....و تاکیدات بعدي ره کل درآمدو هزینه به مدیر استان مرکزيادا 29/7/97مورخ 12337
  .اخذ جریمه دیر کرد الزامی بوددر صورت تعویق زمان واریز کسور ،محاسبه و 28/11/82مورخ 69237/220دراجراي بخشنامه *

   :یادآوري
لـیکن حسـب تصـویبنامه     ابهامـاتی روبروشـد  قانون مدیریت خدمات کشوري محاسبه سنوات ارفاقی استثنایی با  105در اجراي ماده -

سنوات ارفـاقی موضـوع تبصـره    هیات عمومی 2/7/98مورخ 1330و دادنامه شماره هیات وزیران  12/10/91مورخ 48619ت/200634
 بـر  ی مربوطـه ارفـاق پرداخـت کسـور   .نیز قابل محاسبه میباشـد )ماه ارفاق9( 12/10/91الی  1/1/88از   بازنشستگی لحاظ ازماده واحده 5

  .است بر عهده دستگاه)تاریخ ثبت دردبیرخانه صندوق(آخرین حکم کارگزینیحقوق و مزایاي مشمول کسور  درصد5/22مبناي
مادام که کسور متعلقه سنوات ارفاقی کارکنان مدارس آموزش و پرورش استثنایی به این صندوق پرداخت نشده باشد احتساب سنوات موصوف از -

  باشدنظر بازنشستگی مجاز نمی 
 بـه حقـوق ومزایـاي مسـتمر    2/1، اعمـال ضـریب    25/2/93مـورخ  2001/1998حسب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت به شـماره  -

  .پس از واریز کسورومقرري ماه اول بالمانع است  1/1/1388تا  1/1/1387پ استثنائی مندرج در حکم کارگزینی.کارکنان آ
  تشکیالت سازمان آموزش و پرورش استثنایی

مجلس شوراي اسالمی  21/9/1369واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب و پرورش استثنایی به موجب ماده  آموزش
اساسنامه  )6( مجلس شوراي اسالمی رسیده و در ماده آموزش و پرورشبه تصویب کمیسیون  29/5/1370اساسنامه سازمان در تاریخ  .شدتاسیس 

  داده شده است  با هماهنگی سازمان امور اداري و استخدامی کشوراختیار تصویب مقررات خاص استخدامی براي کارکنان سازمان به شوراي سازمان 
ه که کارکنان رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی مقرر شد)  29/10/1375مصوب ( امی سازمان آیین نامه استخد 52در همین راستا در ماده 

  اجتماعی می باشند مشمول قانون تامین 
سازمان امور اداري و استخدامی کشور  بدون اخذ موافقتو  17/12/1379شوراي سازمان آموزش و پرورش استثنایی در جلسه مورخ  "متعاقبا

قانون  کارکنان رسمی سازمان به لحاظ بازنشستگی ووظیفه تابع مقررات بازنشستگی ووظیفهکرده و مقرر داشت )  52(مبادرت به اصالح ماده 
کسور بازنشستگی کارکنان  1/1/1380پس از تاریخ و  ..... استخدام کشوري هستند وتاکید شده که خدمات نقل وانتقال حق بیمه هم فراهم گردد

لیکن دفتر حقوقی سازمان مدیریت وبرنامه ریزي به موجب نظریه شماره  .به حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریز نموده اندرا 
  .فاقد اعتبار حقوقی اعالم نموده است آئین نامه موصوف را 52اصالحیه ماده 15/2/80ورخ م1706/53/2

به استخدام رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی درآمده اند از لحاظ بازنشستگی  1/1/1380تا تاریخ  1/1/1376از تاریخ فرادي که ا *
بنابراین کارکنان یادشده مشترك صندوق  دوق تامین اجتماعی واریز شده استو حق بیمه آنان به صنمشمول سازمان تامین اجتماعی بوده 

سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور موظف بوده درخواست تغییر صندوق بیمه اي  18/10/1395بازنشستگی کشوري نبوده و حسب توافق 
مراتب را به ) 1395(حکم اصالحی تغییر صندوق بازنشستگی  مبنی بر اشتراك در صندوق بازنشستگی کشوري را از کارکنان اخذ و پس از صدور

  صندوق ابالغ دارد تا نسبت به اعالم آن به سازمان تامین اجتماعی براي انتقال حق بیمه اقدام نماید
ان و فقط در چارچوب لذا کسور واریزي آنها از مصادیق اشتباه واریزي تلقی نمی شود، بلکه اشتراك آنان در این صندوق با تقاضاي شخصی متقاضی

و انتقال حق بیمه و ) 1395مجرا تا پایان سال (قانون برنامه پنجم توسعه  28ماده ) ب(قانون برنامه سوم توسعه و بند  42ضوابط اجرایی ماده 
تا تاریخ اولین  1376پس از اینکه حق بیمه پرداختی در حدفاصل سالهاي  .پرداخت مابه التفاوت متعلقه توسط مستخدم امکان پذیر خواهد بود
محاسبه  1395حقوق و فوق العاده هاي مشمول کسور در حکم سال % 22.5واریز به حساب این صندوق منتقل گردید، مابه التفاوت آن براساس 

  )رونوشت به همه استانها–اداره کل فنی  02/09/1398مورخ  14344موضوع نامه ش ( می گردد



59 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت  -         ستگیقابل قبول از لحاظ بازنش سابقه خدمت

   غیررسمی سابقه خدمت دولتی -3

داراي قـرارداد خـدمت بـا    بشرط (در وزارتخانه ها؛موسسات دولتی ؛شرکتهاي دولتی ونهادهاي انقالب اسالمیمستخدمین سابقه خدمت -

  .خدمت غیر رسمی تلقی میشودسابقه  تگی کشوريبا صندوق بازنشس عدم اشتراك درحالت)دستگاه و دریافت حقوق از منابع دولتی

هیات محترم  27/11/1365مورخ 59522تصویبنامه شماره (یبازنشستگ/مهیقانون نقل وانتقال حق ب آئین نامه اجرایی9بموجب ماده -

جزء  شودیم ایشده منتقل نامه  نییآ نیآن طبق مقررات ا یکسوربازنشستگ ای مهیکارکنان که حق ب یصرفا سوابق خدمت دولت )وزیران

  باشد یقابل احتساب م فهیووظ یازلحاظ بازنشستگآنان  یسنوات خدمت دولت

همزمـان بـا قبـول تقاضـا     درصورت تقاضاي مستخدمین جهت احتساب سوابق غیررسمی آنان جزو سابقه رسمی ،دسـتگاهها مکلفنـد   -

 توسـط صـندوق بازنشسـتگی کشـوري    متعلقـه  وت حـق بیمـه   مابه التفا اقدام وسپس نسبت به انتقال حق بیمه آنان از صندوق مبداء ،

  .شودواریز بازنشستگی کشوري به حساب صندوق  )حداکثر به مدت ماههاي بیمه پردازي(محاسبه شود وبصورت یکجا و یا اقساط 

  .اشدبالمانع میب ذینفع  از تاریخ ارائه تقاضاي مستخدماشتغال کارگزینی  در احکام اعمال سابقه غیررسمی/ اصالح *

  پرداخت شود اقساط حداکثر  دو سوم  مدتبصورت یکجا  و یا به ) 12/9/63مورخ 2772/31ابالغیه شماره (36دستورالعمل شماره 4بند این بدهی طبق:توجه
 علمین ، م 1/1/1375کارکنان پیمانی و نیز کارکنان شرکت هاي دولتی از بدو استخدام ، آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزي از تاریخ

مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و دستگاه متبوع آنان مکلف به پرداخت حق  1/7/1388حق التدریس وزارت آموزش و پرورش از تاریخ 

  )مدو هزینهدرآاداره کل  17/9/97مورخ 22002/د/15731شماره نظریه (....پس از انتقال حق بیمه و....بیمه متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و می باشند

  ) 2/10/57ق ا ك مصوب151ماده (ازهرلحاظ  دروزارتخانه ها ؛موسسات وشرکتهاي دولتی وشهرداریهاخدمت تمام وقت  -1/3

      حسب مورد ....سابقه حق التدریس؛ دوران طرح ، خدمت در نهضت سوادآموزي  ،  -2/3

  خدمت در نهادهاي انقالبی -3/3 

       خدمت نظام وظیفه-4/3

  ) 29/5/67لغایت 31/6/59از  (دمت داوطلبانه درجبهه خ-5/3

  مدت معالجه وسابقه حضور درجبهه بابت جانبازان -6/3

  

  سابقه خدمت غیر رسمی به دو بخش تقسیم میشود

  فاقد الزام به بیمه پردازي -1

  ملزم به بیمه پردازي -2
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  )ملزم به بیمه پردازيغیر (غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی متخدسابقه 
   به بیمه پردازي فاقد الزام قانونیخدمت غیررسمی   فرآیند احتساب سابقه

   الزام قانونی به  بیمه پردازي فاقد  خدمت غیررسمی سابقهاحتساب  :نام خدمت
  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

       ق ا ك  102آیین نامه اجرائی ماده  13،  ماده  ق ا ك 85ماده2تبصره  :قوانین ومقررات 
   :هزینه هاي انجام خدمت

   سابقه خدمت غیررسمی  ) به ماه(مدت  ×% 9× اولین حکم رسمی  حقوق ومزایاي=رسمیبدهی کسور کارمند * 
  سابقه خدمت غیررسمی) به ماه(مدت ×  % 5/22× اولین حکم اشتراك صندوق  حقوق ومزایاي =پیمانیبدهی کسور کارمند *

  خدمت غیررسمی پرداخت شود اقساط حداکثر  دو سوم  مدتبدهی سابقه غیررسمی میبایست بصورت یکجا  و یا به :توجه
  فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی ؛فیش واریزبدهی کسورات –اشتراك صندوق کشوري /اولین حکم رسمی :مدارك موردنیاز
  دستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه ذیربط قبلی :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :ه خدمتنحوه دسترسی ب
   :سایرتوضیحات

  .میباشد )1/7/88قبل از (و حق التدریس تمام وقت  خدمت نظام وظیفه ،مهمترین مصداق سابقه غیررسمی فاقد الزام قانونی به بیمه پردازي 
همزمان با قبول تقاضا ،بدهی  یررسمی آنان جزو سابقه رسمی ،دستگاهها مکلفنددرصورت تقاضاي مستخدمین جهت احتساب سوابق غ

به مدیریت بازنشستگی ) مدارك ذیل را(ق ا ك ا محاسبه و  85ماده 2براساس تبصره   کسوربازنشستگی مدت خدمت غیررسمی آنان را
آئـین نامـه اجرائـی مـاده      13موضـوع مـاده   (نفع نگهداري نمایندارائه و تاییدیه الزم را اخذ کرده در پرونده پرسنلی ذی....کشوري در استان 

  )واستخدامی شوراي اموراداري22/6/1366ق ا ك مصوب 102
  محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین به انضمام تقاضاي مستخدم/ 70-فرم ع-1
  بانکی همراه با اعالمیه) 0107777777006اعالمیه بانکی واریز بدهی به حساب  -2

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *    70 -ع  فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی شاغلین
 

 

 

  کارمند شاغل
 تقاضاي احتساب خدمت غیررسمی با ارائه گواهی انجام خدمت 

 
 

 دستگاه اجرایی
رم بررسی وپذیرش سابقه ؛احتساب درحکم کارگزینی ؛تکمیل ف

 ؛ واریزبدهی وارسال مدارك به صندوق   70- محاسبه کسور ع
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 )به دستگاه( بررسی مدارك ومستندات؛واعاده فرم پس تایید

 
 

 

  
  
  

فواصل زمانی دائر بر رائه میشودبعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوي سازمان تامین اجتماعی ا: نحوه محاسبه بدهی سابقه خالء بیمه پردازي*
  .خدمت وي میباشد  قراردادهاي خدمتی کارمند موید استمرار بدون انقطاعمشاهده میشود درحالیکه  عدم پرداخت حق بیمه

احتساب مدت خالء بیمه  17/7/1393مورخ  50387ت/80944تصویبنامه شماره )1(معاونت فنی صندوق و در اجراي بند 27/6/96مورخ 220/د/10537براساس نظریه شماره 
  اداره کل درآمد وهزینه 22/7/1396مورخ  22002/د/11911وبارعایت شرایط مندرج در نامه شماره    حقوق و مزایاي زمان تقاضا%9پردازي پس از تعیین بدهی برمبناي 
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  )ه بیمه پردازيملزم بغیر (غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
   خدمت زیرپرچماحتساب سوابق فرآیند 

  مچاحتساب سابقه خدمت زیرپر :نام خدمت
  استان دستگاه اجرائی متبوع کارمند ؛ صندوق بازنشستگی کشوري:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

       ق ا ك 85ماده2تبصره  - قانون مدیریت خدمات کشوري 105قانون استخدام کشوري و ماده  34ماده  :قوانین ومقررات 
  )به ماه(نظام مدت خدمت × حکم رسمی اولین  مشمول کسور حقوق ومزایاي %9رسمیمحاسبه بدهی کسور کارمند * :هزینه هاي انجام خدمت

  ) به ماه( نظاممت مدت خد× اولین حکم اشتراك صندوق م ك  حقوق ومزایاي %5/22پیمانیمحاسبه بدهی کسور کارمند *                           
  مستخدم با صندوق بازنشستگی کشوري اشتراك اولین حکم کارگزینی  :حکم اولینمنظوراز 

  بدهی کسور بانکی واریزفیش  - م محاسبه کسورخدمت غیررسمی فر-اشتراك باصندوق کشورياولین حکم کارگزینی  :مدارك موردنیاز
  دستگاه اجرائی متبوع :عهآدرس محل مراج   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

،کسر ایام عضـویت  )برابر2یک برابر یا (مدت خدمت نظام وظیفه در مقاطع مختلف براساس قانون با احتساب مدت جبهه : سایرتوضیحات
  .قبول است قابلمت خدبه عنوان سابقه  ، مدت مندرج در کارت پایان خدمتبوده باشد لذا ....ماه یا 18ماه یا  28ماه  یا 24میتواند ...در بسیج ،

صندوق بازنشسـتگی   آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به - 85ماده 
به تبصره هاي زیر از لحاظ بازنشستگی  کشوري پرداخت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی می گردد و مدت مذکور با توجه

  .ب و منظور خواهد شدو وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسو
  بشرط تعیین بدهی وپرداخت کسوربازنشستگی ازهرلحاظ قابل احتساب میباشد ق ا ك 85ماده2تبصره  خدمت نظام وظیفه طبق

میبایست بصـورت یکجـا  و   ) 12/9/63مورخ 2772/31ابالغیه شماره (36دستورالعمل شماره 4بدهی سابقه غیررسمی براساس بند:توجه
  خدمت غیررسمی پرداخت شود دو سوم  مدت  اقساط حداکثریا به 

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *    70 -ع  فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی شاغلین 
 

 

 

  کارمند شاغل 
 تقاضاي احتساب خدمت زیرپرچم با ارائه گواهینامه پایان خدمت

 
 

 دستگاه اجرایی
و احتساب درحکم کارگزینی ؛تکمیل فرم محاسبه  بررسیهاي الزم

 ؛ واریزبدهی و ارسال مدارك به صندوق جهت تایید70-کسور  ع
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 دستگاه)فرم(بررسی مدارك ومستندات؛تایید واعاده نسخه 

 
 

 

  
  
بـه عنـوان خـدمت داوطلبانـه      وظیفه در جبهه نظاممت سه چهارم مدت خداحتسـاب    16/02/99 مورخ 257براساس دادنامه شماره * 

   .میباشدقابل تسري به دستگاههاي اجرائی ) ستادکل نیروهاي مسلح  21/10/1388مورخ 11/40/206ابالغیه موضوع (
  )ماه20×3÷4=15(=ماه15وي مدت خدمت داوطلبانه آنگاهبوده ماه 20 مدت حضور در جبهه ماه و 24):مطابق کارت(مت سربازي مدت خد:مثال

  ماه ونیم7= قانون جامع27به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور  موضوع ماده ذینفع وهمچنین مدت خدمت قابل احتساب 
  )ماه24+ماه5/7=(روز 15ماه و 31 میشود جمع کل خدمت سربازي و جبههنتیجه اینکه 
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  )ملزم به بیمه پردازي(سمیغیر ر-دولتی  سوابق خدمت            قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
   به بیمه پردازي ملزم خدمت غیررسمی  فرآیند احتساب سابقه

   داراي الزام قانونی به بیمه پردازي خدمت غیررسمیسابقه احتساب  :نام خدمت
  دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛صندوق بیمه ذیربط قبلی:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

قانون 42مادههیئت وزیران ؛ 17/7/93مورخ 80954مصوبه  ؛27/03/1365ل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب قانون نق :قوانین ومقررات 
  وتنفیذ آن دربرنامه هاي بعدي مجلس شوراي اسالمی17/1/1379مصوب..... برنامه سوم توسعه

  )اقساط حداکثر ماههاي پذیرش یکجا ویا به (کارمندان رسمی وپیمانی مابه التفاوت حق بیمه :هزینه هاي انجام خدمت
  حق بیمه منتقل شده  – ) به ماه(سابقه بیمه پردازيمدت ×  زمان تقاضاکارگزینی حکم  حقوق ومزایاي% 9  مابه التفاوت بدهی کسور کارمندرسمی*
  حق بیمه منتقل شده  –سابقه بیمه پردازي ) به ماه(مدت ×  کارگزینی اشتراك صندوقحکم  حقوق ومزایاي% 5/22 مابه التفاوت بدهی کسور کارمندپیمانی *

ذینفع  به حساب تاریخ   انتقال حق بیمه  با  هم زمان حقوق ومزایاي مشمول کسور مستخدم  چیست؟ زمان تقاضامنظور از  حقوق ومزایاي  حکم کارگزینی 
  )معاونت محترم فنی 28/4/95م 4461و نامه یئت وزیرانه 17/7/1393مورخ  80954اصالحی تصویبنامه شماره  3ماده موضوع ( صندوق بازنشستگی کشوري

لیست سیاهه ماههاي بیمه پردازي ازصندوق بیمه قبلی ؛  –اشتراك صندوق کشوري /اولین حکم رسمی   -گواهی سابقه خدمت ازدستگاه  :مدارك موردنیاز
   فیش بانکی انتقال حق بیمه
  دستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه ذیربط قبلی :هآدرس محل مراجع   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

   :سایرتوضیحات
سازمان تامین اجتماعی،کلیه کارکنان 28/10/67مورخ 589وهمچنین بخشنامه شماره 1354قانون تامین اجتماعی مصوب  28و 7براساس مواد 

 بیمه و خود سهم بیمه پرداخت حق مسؤول رماکارفو میباشندمشمول بیمه تامین اجتماعی  ، غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاههاي دولتی
  در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تامین اجتماعی استشده 

  میباشد ....، حق التدریسخرید خدمت،  قراردادي، پیمانیخدمت سابقه سابقه غیررسمی داراي الزام قانونی به بیمه پردازي ،  مصادیق از*
  شودواریز  به حساب صندوق بازنشستگی کشوري) حداکثر به مدت ماههاي بیمه پردازي(بصورت یکجا و یا اقساط  بدهی مابه التفاوت حق بیمه میبایست*

 

 

 

  )مشترك فعلی صندوق بازنشستگی کشوري(کارمند شاغل 
 ) تامین اجتماعی(تقاضاي کتبی انتقال حق بیمه از صندوق مبدا

 
 

 و سازمان تامین اجتماعیدستگاه اجرایی 
بررسی وپذیرش درخواست؛ انتقال حق بیمه ذینفع به حساب صندوق 

 کشوري؛ارسال مدارك به صندوق؛احتساب سابقه 
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 بررسی واعالم مابه التفاوت حق بیمه به دستگاه؛اخذ بدهی ازکارمند

 
 

 

  
  

سازمان تامین اجتمـاعی وسـازمان بازنشسـتگی کشـوري بـه شـرح ذیـل بـه         25/1267ه مورخ مشمول توافقنام تبدیل وضع یافتهحق بیمه کارکنان  :توضیح
  :قابل پذیرش میباشد 47/10ریال به حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریزگردیده است که باتکمیل فرم 184320ازاءهرنفر

... و5/3/52ن مشمول مقررات استخدامی شرکتهاي دولتی مصـوب  مستخدمی-2    1/7/1357الحاقی تبدیل وضع یافته ازتاریخ 150مستخدمین موضوع ماده -1
مسـتخدمین  -4      18/2/58تبدیل وضع یافته ازتـاریخ  )بیمه پرداز(مستخدمین سازمانهاي منطقه اي بهداري وبهزیستی -3    10/9/1358موضوع ماده واحده 

  1/6/1358زتاریخ ا2/7/58ك درباره کارکنان شهرداري مصوب .ا.موضوع الیحه قانونی شمول ق 
فواصل زمانی دائر بر عدم پرداخت حق بعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوي سازمان تامین اجتماعی ارائه میشود: نحوه محاسبه بدهی سابقه خالء بیمه پردازي*

  .خدمت وي میباشد  قراردادهاي خدمتی کارمند موید استمرار بدون انقطاعمشاهده میشود درحالیکه  بیمه
احتساب مدت خالء بیمه  17/7/1393مورخ  50387ت/80944تصویبنامه شماره )1(معاونت فنی صندوق و در اجراي بند 27/6/96مورخ 220/د/10537براساس نظریه شماره 

  اداره کل درآمد وهزینه 22/7/1396 مورخ 22002/د/11911وبارعایت شرایط مندرج در نامه شماره    حقوق و مزایاي زمان تقاضا%9پردازي پس از تعیین بدهی برمبناي 
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  )ملزم به بیمه پردازي(غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت            قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
  به بیمه پردازي ملزم  خدمت غیررسمی سابقه

 نییآ يکنند حسب مورد در اجرا افت مزد یا حقوق کارمیهر عنوان در مقابل دری که به )  ...و  سی، حق التدر ي، قرارداد یمانیپ( یررسمیکارکنان غ-
سازمان  تركتابع مقررات قانون مزبور و مش 1354مصوب   یاجتماع نیقانون تام 4ماده ) الف ( قانون کار و بند  148و  ماده  یمانینامه استخدام پ

مکلف است کـه در موقـع پرداخـت    ) دستگاه محل خدمت(  کارفرما یاجتماع نیقانون تام 36شوند و به موجب ماده  یمحسوب م یاجتماع نیتام
  . سازمان مذکور پرداخت نماید  متعلقه سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به مهیمهانه آنان ، حق ب يمزد یا حقوق ومزایا

 27/11/1365مـورخ   59522نامه شماره  بیموضوع تصو یتگبازنشس ای مهیقانون نقل و انتقال حق ب یینامه اجرا نییآ 9به موجب ماده  نیهمچن
شود، جـزو   نامه منتقل شده یا می طبق مقررات این آیین صرفاً سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آن«    رانیوز اتیه

 ریـ سوابق خدمت غ یکسور بازنشستگ یبده نییصوال تعصورت ا نیدر ا» . باشد آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می دولتیخدمت 
کسور پرداخت  ای مهیحق ب یو بازنشستگ مهیب يصندوق ها ریکه بابت آن به سا يقانون استخدام کشور 85صندوق موضوع ماده  نیمشترک یرسم

و مقـررات موضـوعه بـه حسـاب صـندوق       نیالزامـا در چـارچوب قـوان    دیـ با یسوابق م لیقب نیکسور ا ای مهیندارد و حق ب تیعشده باشد ، موضو
  .منتقل گردد يکشور یبازنشستگ

در مهلت مقرر در این شده  بیمه و خود سهم بیمه پرداخت حق مسؤول قانون تامین اجتماعی کارفرما 40و 39و  36و  30بر اساس مواد-
  )عدالتهیات عمومی دیوان  25/08/95مورخ 563راي ش (... قانون به سازمان تامین اجتماعی است

وزارتخانه ها  مستخدمین پیمانی 1354از اول سال  28/12/1353قانون اصالح پاره اي از مواد قانون استخدام کشوري مصوب  70ماده  3تبصره  طبق-
که مشمول مقررات  ق ا ك و موسسات دولتی مستثنی شده از  موقت شرکتهاو آن دسته از مستخدمین ق ا ك  و موسسات دولتی مشمول

  تگی ووظیفه خاصی نمی باشند مشمول قانون حمایت کارمندان دربرابر اثرات ناشی از پیري و ازکارافتادگی وفوت خواهند بودبازنشس
  . به صندوق تامین اجتماعی واگذارشدباکلیه وجوه وتعهدات  29/12/55درتاریخ ) ق ا ك70ماده 3موضوع تبصره ....(پیمانیصندوق حمایت ازکارمندان 

ت عدم بیمه پردازي بابت سابقه غیررسمی،دستگاه اجرائی مستخدم مکلف است حق بیمه سهم مستخدم وکارفرما را براساس در صور :1تذکر
 احکام کارگزینی مربوطه محاسبه وبه حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و در ادامه نسبت به انتقال حق بیمه ومحاسبه مابه التفاوت

  اقدام شود
، مدت معالجه وسابقه حضور در  1/7/88داوطلبانه در جبهه ،حق التدریس غیر تمام وقت،حق التدریس تمام وقت قبل از  مدت حضور :2تذکر

  جبهه جانبازان همچنان پس از محاسبه وپرداخت  بدهی کسور بازنشستگی بر اساس مقررات مربوطه انجام  میشود
مـورخ  589وهمچنـین بخشـنامه شـماره    1354قانون تامین اجتماعی مصـوب   28و 7براساس مواد :..هیات عمومی 22/2/93مورخ 148شماره  راي*

مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار  1/9/67تامین اجتماعی،کلیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاههاي دولتی از تاریخ 28/10/67
الـزام آمـوزش وپـرورش بـه     ..... حمایتی خاص نبوده اند لذا معلمان حق التدریس علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام.....میگیرند

حق بیمه از تـاریخ  و الزام تامین اجتماعی به دریافت ) به بعد  1/7/88حق التدریس تمام وقت (اشخاص  کارکرد واقعیپرداخت حق بیمه ایام 
  .صحیح میباشد 1/9/1367
  
  به بیمه پردازي ملزم خدمت غیررسمی   سابقه-

، معلمـین   1/1/1375ی و نیز کارکنان شرکت هاي دولتی از بدو استخدام ، آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزي از تاریخ کارکنان پیمان
 مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و دستگاه متبوع آنان مکلف به پرداخت حق 1/7/1388حق التدریس وزارت آموزش و پرورش از تاریخ 

  )هزینهاداره کل درآمدو 17/9/97مورخ 22002/د/15731نظریه شماره ....(پس از انتقال حق بیمه و....جتماعی بوده و می باشندمتعلقه به سازمان تامین ابیمه 
  از لحاظ بازنشستگی خدمت غیررسمی  احتساب سابقه فرآیند

حق بیمـه ذینفـع  از سـازمان تـامین     انتقال  -2 .بابت سوابق خدمت غیررسمی ، حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده یا بشود -1
 50387/ت/80954مصوبه شماره ( پرداخت مابه التفاوت ناشی از انتقال بیمه توسط مستخدم -3اجتماعی به حساب صندوق بازنشستگی کشوري

  .م بالمانع میباشدارائه تقاضاي مستخد از تاریخذینفع اشتغال احکام کارگزینی  اصالح /سابقه اعمال -4) هیات وزیران 17/07/1393مورخ 
  منتقل شده از صندوق قبلی مستخدمحق بیمه  –ماههاي خدمت  x9 %x )زمان تقاضا(کارگزینیحقوق وفوق العاده حکم  :مابه التفاوتمحاسبه نحوه 

ذینفع  بـه حسـاب     تاریخ   انتقال حق بیمه هم زمان باحقوق ومزایاي مشمول کسور  چیست؟ زمان تقاضاحقوق ومزایاي  حکم کارگزینی  منظور از 
 )معاونت فنی 28/4/95م 4461و نامه هیئت وزیران 17/7/1393مورخ  80954اصالحی تصویبنامه شماره  3ماده موضوع ( صندوق بازنشستگی کشوري
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  )ملزم به بیمه پردازي(غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
   لتدریسحق اسابقه خدمت  -

قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف اسـتخدامی معلمـان حـق التـدریس و آموزشـیاران نهضـت        طبق :وقت غیرتمامحق التدریس –الف
 درمدارس دولتی) غیرتمام وقت(، سابقه حق التدریس صرفا بمدت یکسال 5/2/96از  27/11/95مصوب  آموزش وپرورشسوادآموزي در وزارت 

احتساب سـابقه   .استقابل احتساب از لحاظ بازنشستگی  )1396سال (الزم اجراء شدن قانون حداقل حقوق سال % 5/22برمبناي ورکسبا پرداخت 
  .میباشد شروع پرداخت اقساط بدهی قبل از پایان مهلت قانونیمشروط به تقاضاي مستخدم و 

قـانون  85مـاده  2براساس تبصـره   1/7/1388قبل از  تتمام وق بدهی سوابق خدمت معلمان حق التدریس :وقت تمامحق التدریس -ب
  .قابل احتساب میباشدقبل از برقراري حقوق بازنشستگی ، وپس ازتسویه بدهیاستخدام کشوري محاسبه 

  درآمدو هزینهاداره کل  17/9/97مورخ 22002/د/15731شماره نظریه ،  ...معاونت هماهنگی  20/6/97مورخ 81102/35716نظریه ش 
  .نمی باشد) بعلت تفاوت شخصیت حقوقی....دانشگاه فرهنگیان (آموزش و پرورش  موسسات وابسته به وزارتقابل تسري و تعمیم به  نقانواین *
حـق بیمـه   انتقال حـق بیمـه وپرداخـت مابـه التفـاوت      منوط به ، 01/07/1388ازبعد معلمان احتساب سابقه حق التدریس تمام وقت -
  .وآیین نامه هاي اجرایی آن خواهدبود27/3/1365ال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب علقه موضوع قانون نقل و انتقمت
   .محسوب نمیشود) حق التدریس(جزو ایام تدریس ماهه تابستان که  3وروز تعطیالت نوروزي 15همچون  ایامی :کارکرد واقعی ایام  توضیح *

 بابت سـابقه تمـام وقـت ویـا بـه تناسـب      22/6/95مورخ 1396095ستخدام شساس جوابیه امور مدیریت مشاغل سازمان اموراداري و ابـرا  :توضیح 
وکمتر از این سـاعت بـه   ) به بعد 1/7/79از (ساعت درهفته 24و) 31/6/97تا (ساعت تدریس درهفته 28آموزگاران و مربیان تربیتی بشرط حداقل 

) سـاعت ازکـارهفتگی کسرمیشـود   2داشتن مدرك لیسانسبشرط (ساعت 24تناسب خدمت تمام وقت ؛ براي هنرآموزان ودبیران مدارس متوسطه 
ساعت به تناسب مدت تمام وقت ، سابقه حق التدریس اعضاء هیات علمی و مربیـان سـازمان فنـی و حرفـه اي بشـرط حـداقل       20؛براي مدرسین 

  .ساعت تدریس در هفته قابل بررسی خواهد بود40
   اداري عدالت دیوان عمومی هیأت  1173/92: کالسه پرونده 1393,2,22 مورخ 148 شماره رأي

  پرورش و آموزش التدریسی حق کارکنان خصوص در اجتماعی تأمین قانون مقررات مشمولیت موضوع
 ، 1367,10,28 – 589 شماره بخشنامه اساس بر اجتماعی تأمین سازمان ، 1354 سال مصوب اجتماعی تأمین قانون 48 و 7 مواد استناد به که این به توجه با

 التدریس حق معلمان که این به عنایت با و است قرارداده بیمه مشمول 1367,9,1 تاریخ از را دولتی هاي دستگاه خاص حمایتی نظام مشمول غیر کارکنان کلیه
 و دوم شعبه 1391,2,17 – 9109970900200215 شماره دادنامه لذا ، اند نبوده اي بیمه خاص حمایتی نظام مشمول ، حقوق دریافت و اشتغال رغم علی نیز

 کارکرد ایام بیمه حق پرداخت به پرورش و آموزش الزام بر مبنی اداري عدالت دیوان پنجم و بیست شعبه 1391,7,10 -  9109970902502362 شماره دادنامه
   باشد می مقررات موافق و صحیح 1367,9,1 تاریخ از اجتماعی تأمین مقررات مبناي بر بیمه حق دریافت به اجتماعی تأمین سازمان الزام و مذکور اشخاص واقعی

  نهضت سوادآموزيسابقه خدمت در -
   13/6/67 مقررات استخدامی نهضت مصوب 34موضوع ماده اشتراك کارکنان ثابت نهضت سوادآموزي با صندوق بازنشستگی کشوري 

پرداخت کسـور بازنشسـتگی   با   مطلوببه نحو  الیمتو خدمت یکسالحداقل انجام بشرط   8/8/1363از سابقه خدمت افراد در نهضت سواد آموزي 
با استعالم از سازمان تامین اجتماعی ،حق بیمـه سـوابق بیمـه پـردازي میبایسـت بـه       : به منظور تعیین بدهی سوابق مذکور .قابل احتساب میباشد

  لیکن  ریز حق بیمه محاسبه و اخذ شودحساب صندوق بازنشستگی منتقل شود و مابه التفاوت انتقال حق بیمه طبق مقررات مربوط به سال وا
  .ق ا ك تعیین بدهی خواهد شد 85ماده 2طبق تبصره  آنانسوابق قبل یا بعد از بیمه پردازي 

درصـد حقـوق ومزایـاي حکـم     %5/8برمبنـاي   13/6/67الی  8/8/1363از  آنان نهضتخدمت کسور بازنشستگی سابقه : رسمی/ثابتکارکنان 
  )فرم تعیین بدهی با استناد به (محاسبه و توسط نهضت به حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریز گردید) وضع تبدیل(1367کارگزینی شهریور
   )...توسط نهضتهم سهم کارمند %50(محاسبه و به حساب صندوق واریزشدنیز  1/5/70الی   13/6/67بابت  این افراد  کسور بازنشستگی

  . به حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریزشد مستقیمارسمی نهضت /ن ثابتکسوربازنشستگی مستخدمی 01/05/1370از تاریخ 
وبموجـب توافقنامـه بـین تـامین اجتمـاعی و نهضـت       هیات عمـومی دیـوان عـدالت     14/12/86مورخ  1497دادنامه شماره حسب :آموزشیاران

مکلف به پرداخـت حـق بیمـه بابـت آنـان بـوده لـذا        تحت حمایت تامین اجتماعی قرارگرفته ونهضت 1/1/1375سوادآموزي ،آموزشیاران نهضت از 
  .مابه التفاوت مربوط امکانپذیراست پرداختو  فقط با انتقال حق بیمه1/1/1375بعد از احتساب سوابق آموزشیاران بابت 

  . مل کسور قانونی استمستلزم وجود احکام و مدارك خدمتی و نیز پرداخت کا ...مقررات استخدامیبعد از تصویب در نهضت  احراز سابقه خدمت -
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  )ملزم به بیمه پردازي(غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
که در اجراي این قانون  هستند کارمندانیمدیریت خدمات کشوري قانون  105حکم تبصره ذیل ماده مشمولین  :سابقه تحصیل در ابتدا یا حین خدمت

شوند و سه چهارم  مند می و از مزایاي تحصیالت مربوطه بهره یابند میتحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال به ا حین خدمت در ابتداء ی
  .  از وقت اداري را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند 

 60بصره ت"ب  "که براساس بندتخدام آزمایشی افرادي اس 27/10/66قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دستگاه هاي دولتی مصوب  5ماده  طبق-
  باشداشند ، مجاز میکه حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باستخدامی  مینماینددر صورتی کشور تعهد1360قانون بودجه سال 

  :به استثناء  ق ا ك نمی باشد 151ماده درذکر شده سابقه تحصیل قبل از استخدام از موضوعات اشتغال در موسسات  :سابقه تحصیل قبل از خدمت 
   :تربیت معلم /دانشسراي مقدماتی وعالی وعشایريدر مدت تحصیالت عالیه-

پرداخـت  بشرط داراي حکم رسمی آزمایشی  8/3/69قانون متعهدین خدمت درآموزش وپرورش مصوب 7مدت تحصیل مشمولین ماده 
  .ب خواهدبودقابل احتسا )معوق/جاري (کسور بازنشستگی 

و   1378الی  1369سال  در حدفاصلشده  جادیا یفاصله خدمتبابت  يعدالت ادار وانید یعموم اتیه 12/3/1387مورخ  153شماره  يرا يچنانچه در اجرا*
پرداخت شده باشد ،  یات قانونشده و کسور یمنجر به صدور احکام استخدام رسم 15/9/1399-825آن به دانش آموزان دانشسراها، قبل از دادنامه شماره  يتسر
مـورخ   825بـه شـماره    يعـدالت ادار  وانیـ د يصادره از سو هیوحدت رو يرا نیآخر نصورتیا ریدر غ قابل بررسی خواهد بود لیذ طیصورت با احراز شرا نیدر ا
  .طبقه محسوب نخواهد شد ایارتقاء گروه  يتجربه برا عنوان مشمول چیمورد بحث به ه یفاصله خدمت امیا ضمنا .باشد یم یبر عدم جواز قانون یمبن 15/9/1399

در جمـع سـنوات    نیحداقل حقوق زمـان مربوطـه بـوده و همچنـ     تیکامل با رعا يایو مشمول حقوق و مزا دهیدادنامه مذکور صادر گرد خیاحتساب سابقه که قبل از تار یمالحظه احکام استخدام رسم -1
  .خدمت لحاظ شده باشد

  .مذکور که قبل از دادنامه فوق اقدام شده باشد یاز بابت احکام احتساب سوابق خدمت رسم رکردید مهیماه اول به همراه جر يو مقرر ییداخت کسور سهم مستخدم و سهم کارفرماپر تیوضع یبررس -2
  .باشد یم يشده باشد و مستلزم بازنگر یبده نییتع) 85(ماده ) 2(بابت سوابق قبال طبق تبصره  کهیدر صورت -3
و فاقـد جـواز    ییمشـمول نامـه معاونـت قضـا     دهیـ تاکنون سوابق آنها در جمع سوابق خدمت لحاظ نگرد.. عدم درخواست احتساب و  نش،یگز دییازجمله اخراج، عدم تا یقانون لیکه به دال یکسان هیکل -4

  .احتساب است
  

 حسب و را داشته "به تعهدي براي اشتغال پس از اتمام تحصیلجن"سابقه تحصیل کارکنان جهاد کشاورزي  :سابقه تحصیل کارکنان جهاد کشاورزي
  .فاقدمجوز قانونی استمذکور  احتساب ایامسازمان اداري واستخدامی  08/11/1397مورخ  618079نامه شماره 

حقـوق ومزایـا   %22/ 5بشرط واریز کسور بازنشستگی بر مبناي  : تربیت معلممراکز ) اشتغال تافراغت از تحصیل (سنوات  دوران بالتکلیفی -
  ...تحصیلاستخدام قطعی این افراد بعد از فراغت  ).هیات عمومی دیوان عدالت12/03/87مورخ  153راي شماره (احکام همان سنوات 

   :)151تبصره ماده  فرمان آموزش رایگان(مدارس غیردولتیسابقه خدمت در -
  .ساب استقابل احت...بشرط انتقال حق بیمه وپرداخت مابه التفاوت کسور

    سابقه خدمت در مهد کودك آموزش وپرورش-
   اجرائی قابل احتساب است دستگاه  اعتبارات اخذ حقوق ماهانه  از بشرط عقد قرارداد و

   :سابقه دوران طرح-
باپرداخت 3/7/1379تا تاریخ قانون  این دوران طرح مشموالن ،12/2/75قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان مصوب 11طبق ماده 

  .مورد پذیرش میباشد قبولقابل  عنوان سابقه خدمتبحکم مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوري  کسور بازنشستگی5/22%
 به صندوق تامین اجتماعی مشمول پرداخت حق بیمه 3/7/79بعد از تاریخ ؛دوران طرح 11قانون الحاقی به ماده 3تبصره  طبق -

  )قابل استرداد میباشدمبلغ به حساب صندوق بازنشستگی کشوري ؛  3/7/79بابت ایام بعد از  کسوربازنشستگی ي واریزاشتباه درصورت (میباشد
  :ثبت سابقه و کسور بازنشستگی وانتقال کسوربازنشستگی دوره طرح 

  دانشگاه علوم پزشکی میبایست نسبت به تکمیل وارسال مدارك ذیل به مدیریت بازنشستگی استان ؛جهت اخذ تاییدیه اقدام نماید
  فیش واریزي -3درسه نسخه       1/5فرم -2فهرست ریز کسور بازنشستگی سنوات طرح      -1

پـس از  (؛نسـبت بـه انتقـال کسـور بازنشسـتگی ذینفـع       )بشرط درخواست کتبی صندوق تامین اجتماعی(صندوق بازنشستگی کشوري 
  . اقدام خواهدکرد....) تکمیل فرم انتقال کسور ؛ احکام کارگزینی؛

   :بهداشت مدارسحصیل درمدرسه عالی سابقه ت-
اسـتخدام  راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري؛ مدت تحصیل درمدرسه عالی بهداشت مدارس صرفا جهت مستخدمینی کـه   براساس

  .قابل احتساب میباشدبوده ازنظربازنشستگی ووظیفه  وزارت آموزش وپرورش آنان در اولیه
   :ريدوره دستیااشتغال به خدمت قراردادي  -

  )13/3/88مورخ 88/131هیئت عمومی به شماره 200راي شماره (ك .ا.ق 151به شرط تحقق شرایط مقرردرماده 
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  )ملزم به بیمه پردازي(غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
  ):سابق(وزارت جهاد کشاورزيخدمت غیر رسمی مشترکان صندوق بازنشستگی -

و مزایـاي  برمبنـاي حقـوق    بدهی خدمت غیررسمی ایـن افـراد  .ق ا ك میباشد 85ماده 2مالك تعیین بدهی خدمت غیررسمی، تبصره 
  محاسبه وتعیین میشود)21/10/1390(مندرج در حکم کارگزینی مقطع زمانی ادغام صندوق یادشده مشمول کسور 

  :دوران کارآموزيسابقه -
موزي دربخش دولتی قبـل ازپذیرفتـه شـدن بـه خـدمت رسـمی بشـرط تمـام وقـت بـودن ؛دریافـت            کارآ/مدت دوره هاي آموزشی  -

  جزءسابقه خدمت محاسبه نمیشود وحق کارآموزي فقط بعنوان بخشی ازشرایط احرازرسته شغلی مستخدم قابل احتساب  بوده /دستمزد
   :کارمشخص سابقه قرارداد- 

  .نه بازخرید میشود نمیتواند به عنوان سابقه دولتی پذیرفته شودبا توجه به اینکه سابقه قرارداد کارمشخص ساال
  
  

  :  نهادهاي انقالبی اسامی
بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع -5بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -4بنیاد مستضعفان و جانبازان-3خرداد 15بنیاد-2بنیاد شهید و امور ایثارگران -1

شـوراي  -11سپاه پاسـداران  -10سازمان تبلیغات اسالمی-9دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علیمه قم  -8جهاد سازندگی -7جهاد دانشگاهی-6مقدس 
  نفره واگذاري زمین7هیات -14کمیته هاي انقالب -13کمیته امداد امام خمینی  -12عالی انقالب فرهنگی 

  :اسالمینهادهاي انقالب سابقه خدمت در
مین وزارتخانه ها؛موسسات وشرکتهاي دولتی در نهادهاي انقالب اسالمی مصـوب  قانون احتساب سوابق خدمت مستخد 1ماده بموجب 

مستخدمین وزارتخانه ها؛موسسات وشـرکتهاي دولتـی وشـهرداریها درنهادهـاي     )قبل از استخدام(سابقه خدمت تمام وقت  6/11/1364
  .آنان منظور ومحسوب خواهدشد بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی و)سنوات(ازلحاظ پایه.... انقالب اسالمی

   :شرایط احتساب سابقه 
حـق   مابه التفاوتبه صندوق بازنشستگی وپرداخت  انتقال حق بیمه، ساعت کاردرهفته 40دارابودن قرار داد استخدامی ؛ داشتن حداقل 

  ) تگیدرصورت عدم بیمه پردازبودن با ارائه گواهی عدم بیمه پردازي وسپس واریزبدهی کسوربازنشس(بیمه 
احراز انجام خدمت در نهاد و تمام وقت بـودن آن براسـاس مـدارك مثبتـه بـه عهـده دسـتگاه         –براساس آئین نامه اجرائی این قانون *

  .سابقه خدمت در شرکتها وموسسات وابسته به نهادهاي انقالب اسالمی سابقه غیردولتی محسوب میشود.متبوع مستخدم میباشد
  -آگاهی از مقررات قبلی

سپاه پاسداران و کمیته انقـالب  سابقه خدمت تمام وقت  افـراد در  ) 30/12/1395لغایت  1/1/1390(قانون برنامه پنجم228اس ماده براس
با اجراي برنامه پنجم موضوع انتقال حق بیمـه منتفـی شـده بـود و     .مشمول بیمه بازنشستگی میباشد1/1/1370از بدو پیروزي انقالب تا  اسالمی

سوابق مذکور ) حکم کارگزینی زمان تقاضابراساس  سهم دولتتوسط کارمند و  سهم مستخدم(سا بدهی کسور بازنشستگی دستگاه اجرائی را
   .را محاسبه به حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریز مینمود

ه فقط عضویت در در سپاه قابل احتساب است لیکن گواهی هاي صادره ک اعضاي ویژه بسیجسابقه خدمت تمام وقت وبا عقد قرارداد *
  .پایگاه مقاومت بسیج را گواهی می نمایند از مصادیق قرارداد خدمت تمام وقت بسیج ویژه تلقی نمیشود

  
بـه عنـوان خـدمت داوطلبانـه      سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جبههاحتسـاب    16/02/99 مورخ 257براساس دادنامه شماره * 

  . قابل تسري به دستگاههاي اجرائی میباشد) ستادکل نیروهاي مسلح  21/10/1388مورخ 11/40/206ابالغیه موضوع (
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  )ملزم به بیمه پردازيغیر (غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
  )29/5/67لغایت 31/6/59از (داوطلبانه درجبهه خدمت احتساب سوابق فرآیند

  )یک  به یک ونیم برابربه ماخذ( داوطلبانه در جبهه بقه خدمت احتساب سا :نام خدمت
  استان دستگاه اجرائی متبوع کارمند ؛ صندوق بازنشستگی کشوري:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

   2/10/91اجراء- قانون جامع ایثارگران27ماده :قوانین ومقررات 
  ) به ماه(مدت  × %5/22×  زمان تقاضاحکم طبق  مشمول کسور ايحقوق ومزایمحاسبه بدهی کسور * :هزینه هاي انجام خدمت

  اجرایی دستگاه بر عهده %)5/13(کارفرماو سهم مستخدم رزمنده  بر عهده %)9(سهم کارمندکسور : بابت اصل سابقهکسورات *
   )دستگاه ذیربط مستخدم( لتبرعهده دو تماما) %5/22(کسورات سهم کارمند و کارفرما: سابقه بابت نیم برابر افزایشکسورات * 

  بدهی کسور بانکی واریزفیش  –م محاسبه کسورخدمت غیررسمی فر-اشتراك باصندوق کشوريحکم کارگزینی  :مدارك موردنیاز
  دستگاه اجرائی متبوع :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

قبل از استخدام (دمت داوطلبانه جانبازان ؛رزمندگان ؛آزادگان وشهداء در جبهه مدت خ قانون جامع ایثارگران27براساس ماده  :سایرتوضیحات
یک ونیم (به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور در صورت تمایل جزء سنوات خدمت از لحاظ بیمه وبازنشستگی )یا در حین اشتغال

ند و یا کارگر و کارفرما را براي مدت مذکور به مأخذ التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارم دولت مکلف است مابه .محسوب میشود)برابر
  .محاسبه و یکجا به صندوقهاي مربوط واریز نماید) حقوق و مزایاي مشمول کسور بیمه و بازنشستگی(آخرین وضعیت استخدامی 

ازجمله در خصوص مشـمولین  ( نیخدمت داوطلبانه درجبهه و اعمال مزایا در حکم کارگزیاحتساب  درهنگام  دستگاه اجرایی موظف است -توضیح 
نسـبت بـه محاسـبه     )موضوع احتساب ایام حضور در جبهه ومدت معالجه جانبازان  31/4/1374قانون تسهیالت استخدامی واجتماعی جانبازان مصوب  6ماده 

      نمایداقدام  به حساب صندوق بازنشستگی کشوري )سهم کارمند وکارفرمااعم از  %5/22(بازنشستگی مربوطه کسوربدهی  وواریز
   فرم هاي مربوط به خدمت

  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم
  *    70 -ع  فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی شاغلین 

 

 

 

  کارمند شاغل 
تقاضاي احتساب خدمت داوطلبانه درجبهه  توسط مستخدم با ارائه 

 گواهی از مراجع ذیصالح 
 

 

 دستگاه اجرایی
تکمیل فرم محاسبه بدهی تساب درحکم کارگزینی ؛بررسی و اح

 ؛ واریزبدهی و ارسال مدارك به صندوق جهت تاییدکسور خ داوطلبانه
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 )نسخه دستگاه(بررسی مدارك ومستندات؛اعاده فرم پس از تایید

 
 

 

و حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسـور وي   )ماه24معادل (سال2خدام در قبل از استکارمند در جبهه  اگرمدت حضور داوطلبانه:مثال
  : ریال باشد آنگاه مجموع بدهی احتساب سابقه جبهه000/000/12در هنگام ثبت تقاضا در دبیرخانه صندوق بازنشستگی کشوري 

  000/000/12×%9×24=000/920/25         رزمنده               سهم) ماه حضور در جبهه 24بابت اصل (سهم کارمند بدهی 
   000/000/12×%13.5×24=000/880/38                             ) ماه حضور در جبهه 24بابت اصل (دولت /دستگاه سهم بدهی 
  000/000/12×%22.5×12=000/400/32) ماه12(دولت /دستگاه صرفا سهم ) داماه ماز12بابت (یک به یک ونیم مابه التفاوتبدهی 

مندي از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و براي رزمندگان با  بهره «- قانون برنامه برنامه ششم 88ماده ) ث ( از بند )  6( جزء  *
فساریه حسب جوابیه استکه  .» یاجتماع در حقوق و مزایاي)29/5/1367لغایت  31/6/1359مقطع زمانی(ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس حداقل شش

روز پس 15(الزم االجراء شدن قانون  22/02/98از این حکم براي افرادي که قبل..شامل مزایاي مالی واستخدامی نیز میباشد مجلس شوراي اسالمی 21/12/1397مورخ 
  )یئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداريه 29/8/1398مورخ  547دادنامه .( بازنشسته یافوت شده اند قابل اعمال نمیباشد )از انتشار در روزنامه رسمی کشور 



68 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  )ملزم به بیمه پردازيغیر (غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
  داوطلبانه درجبهه  خدمت مستندات قانونی احتساب

   )2/10/91تاریخ اجرا (قانون جامع ایثارگران27ماده -
در  29/5/67لغایت 31/6/59از  )حین اشتغال/قبل از استخدام(هداء در جبهه ازان ؛رزمندگان ؛آزادگان وشمدت خدمت داوطلبانه جانب

   .محسوب میشود)یک ونیم برابر( به ماخذ مشاغل سخت وزیان آورصورت تمایل جزء سنوات خدمت از لحاظ بیمه وبازنشستگی 
بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را براي مدت مذکور به التفاوت کسور بیمه و  مکلف است مابه) دستگاه اجرائی(دولت 

  .محاسبه و یکجا به صندوقهاي مربوط واریز نماید) حقوق و مزایاي مشمول کسور بیمه و بازنشستگی% 5/22(مأخذ آخرین وضعیت استخدامی 
بـه عنـوان خـدمت داوطلبانـه      وظیفه در جبههسه چهارم مدت خدمت نظام احتسـاب    16/02/99 مورخ 257براساس دادنامه شماره * 

  . قابل تسري به دستگاههاي اجرائی میباشد) ستادکل نیروهاي مسلح  21/10/1388مورخ 11/40/206ابالغیه موضوع (
  :مدت حضور داوطلبانه   درجبهه براي جهادگران

  نوات وبازنشستگی و وظیفهازلحاظ س )مشترك صندوق معذوریت قبلی(جهادگران  احتساب ایام حضور درجبههشرایط 
  مربوطه را واریز کرده باشد  کسوربازنشستگی-2      باشدتمام وقت -1

  :مدت حضور داوطلبانه در جبهه براي مشمولین قانون کار
مـدت  16/3/88مورخ 88/155هیئت عمومی دیوان عدالت اداري بشماره 205راي شماره  و1383مصوب قانون کار 14حسب تبصره اصالحی ماده 

 .قابل احتساب استتامین اجتماعی نزد ازلحاظ سابقه کارحین اشتغال /درجبهه قبل  کارگران دمت وظیفه ؛خدمت داوطلبانهخ
  )1/1/90تاریخ اجراء (قانون برنامه پنجم توسعه 228ماده 

ب اسالمی و سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی بـه صـورت     در کمیته انقال 1370در طول سالهاي برنامه، افرادي که از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی تا ابتداي سال 
اند بـه میـزان مـدت حضـور در      هاي جنگ حضور داشته اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه وقت خدمت کرده تمام

  .گردند جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می
   وزیران هیات8/9/1391مورخ 175847تصویبنامه شماره 

رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه هاي جنگ حضور داشتند بـه میـزان مـدت حضـور در     ....درطول سالهاي برنامه پنجم توسعه ؛ -1ماده 
  .جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میگردند

  .کارفرما توسط دولت است پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق الذکر وسهمبرخورداري ازمزایاي بیمه مذکور مستلزم 
طبق دستورالعمل صادره ازطرف ستاد  1370مدت حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ از ابتداي پیروزي انقالب اسالمی تا ابتداي سال  –تبصره 

  .کل نیروهاي مسلح وتایید مراجع اعزام کننده قابل احتساب میباشد
یا صندوق ذیـربط حسـب مـورد بـه سـپاه       توسط دستگاه مربوطه هاي جنگ درخواست فرد درمورد سوابق حضور داوطلبانه در جبه-2بندج ماده 

  پاسداران ؛ارتش؛نیروي انتظامی؛وزارت دفاع ؛جهاد کشاورزي؛سازمان بسیج براي بررسی وتایید ارسال میشود 
  .دوق بازنشستگی ذیربط خواهد بودبراساس مقررات مورد عمل صن)سهم مستخدم وسهم دولت (تعیین میزان کسور بیمه بازنشستگی -3ماده 

  .خواهدبود.........حق بیمه سهم کارگر برعهده خود وسهم کارفرما برعهده  –تبصره 
مقررات این آئین نامه شامل افراد مشمول که براساس قوانین ومقررات مربوط قبلی نسبت به پرداخت حق بیمه یـا کسـور بازنشسـتگی بـه     -4ماده 

  دام نموده یا می نماید نخواهد بودصندوق بازنشستگی ذیربط اق
   معاونت فنی صندوق 5/10/1391مورخ  15375شماره  آئین نامه اجرائی

که طبق گواهی مراجع ذیصالح به )  1/1/1370تا  31/6/1359حد فاصل (سوابق حضور درجبهه کارکنان درقبل از استخدام 1/1/1390ازتاریخ -2
  .دوران اشتغال منظور شده باشد ازهرلحاظ از نظر بازنشستگی و وظیفه محاسبه میشودعنوان ایام ایثارگري در احکام کارگزینی 

محاسـبه میشـود کـه     حکم کارگزینی هنگام تقاضـا کسور بازنشستگی مشمولین بر مبناي آخرین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور در -3
  .زنشستگی کشوري واریزو تسویه شودمیبایست در دوران اشتغال و قبل از موعد بازنشستگی به حساب صندوق با

محاسـبه ومنجـر بـه صـدور کـارت پایـان       ) سربازي(درصورتی که مدت حضور درجبهه به عنوان کسرخدمت دوره ضرورت نظام وظیفه عمومی -5
  .خدمت شده باشد مدت محاسبه شده مشمول این آئین نامه نمیشود

  ن آئین نامه هستندمشترکان خویش فرما با پرداخت کسور متعلقه در شمول ای-6
به هر دلیلی رابطه استخدامی آنها با دستگاههاي اجرائی قطع شـده  )  1/1/1390قبل  از (اشخاصی که قبل از تاریخ اجراي قانون برنامه پنجم   -7

  .وشاغل محسوب نمی گردند  در شمول آئین نامه این قانون نیستند
معتبـر   یمنوط به ارائه گواه یاز رزمندگ یناش یو استخدام يادار ازاتیامت : يعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 08/09/1400مورخ  1104براساس دادنامه شماره *

صورت  یاز بازنشستگ شیتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر يتقاضا گریبه عبارت د. گردد یخدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نم
  .گرفته باشد
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  غیردولتی سابقه -      قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت
  :  )بازنشستگی مورد نیاز براي زلحاظ تجربه درحین اشتغال ؛ازلحاظ سابقه ا( احتساب سوابق خدمت غیردولتیفرآیند 

    )حقوق بازنشستگیمحاسبه درصرفا ( تاثیر سابقه خدمت غیر دولتی :نام خدمت
  دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛صندوق بیمه ذیربط قبلی ؛ صندوق بازنشستگی کشوري:تگاههاي مرتبط درانجام خدمتدس

  19/2/1379قانون تاثیرسوابق خدمت غیردولتی درحقوق بازنشستگی کارکنان دولت مصوب :قوانین ومقررات 
  ام با  بیمه پردازي به سازمان تامین اجتماعی تو)داراي گواهی ثبت شرکت(سابقه خدمت در موسسات وشرکتهاي غیردولتی 

  .موثر خواهدبود حقوق بازنشستگیتعیین صرفا در باشد که در آن صورت  حداقل شرایط بازنشستگی آنکه مستخدم داراي بشرط
   :هزینه هاي انجام خدمت

  انتقالی ازصندوق مبداءحق بیمه  منهاي) سال5حداکثر( ماههاي خدمت غیردولتی x 5/22 %xآخرین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور← محاسبه بدهی
سیاهه ریزحق بیمه پرداختی ازصندوق بیمه ؛فیش بانکی انتقال حق –) ثبت شده( ازموسسه یاشرکت تمام وقتگواهی سابقه کار :مدارك موردنیاز

  سایرمدارك طبق دستورالعمل  -زنشستگی آخرین حکم کارگزینی قبل ازبا – بیمه ازصندوق بیمه موردنظر به صندوق بازنشستگی کشوري
  دستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه ذیربط قبلی :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

  )میباشد قابل جستجوجداول پایه ، /از طریق سیستم احکام صندوق بازنشستگی کشوري  فهرست موسسات غیر دولتی: (سایرتوضیحات
  .دستگاه با بازنشستگی وي موافقت کرده باشد قل شرایط بازنشستگی باشدومستخدم داراي حدا-1
  تقاضاي کتبی خودرا مبنی بر تاثیرسوابق غیردولتی درحقوق بازنشستگی ارائه نماید-2

ابقه خـدمت  سال س25تحقق بازنشستگی با( قانون مدیریت خدمات کشوري103ماده  3؛  2؛ 1بندب وتبصره هاي بهره مندي ازاین قانون دراجراي 
  بالمانع میباشد.) سال سن حسب مورد65ویا60دولتی وداشتن 

  شده باشد منتقلصندوق بازنشستگی کشوري 0107777777006به حساب  ذینفع  حق بیمه خدمت غیردولتی -3
  )ارمندتوسط ککسورسهم مستخدم وکارفرما راسا .(مابه التفاوت انتقال حق بیمه را بر اساس اعالم صندوق پرداخت نماید -4

  میباشدبالمانع ..... سال 30بیش از سابقه خدمت غیردولتی بابت )ق م خ ك 104موضوع ماده (درصد افزایش حقوق بازنشستگی 5/2اعمال   :نکته
   هزینه هاي مربوط به خدمت

  توضیح  نام صاحب حساب  شماره حساب  کدشعبه  نام بانک  مبلغ
  *  صندوق بازنشستگی کشوري   0107777777006  763  شعبه دکترفاطمی تهران صادرات  طبق محاسبه

 

 

 

   کارمندشاغل
پس از احراز شرایط ....درخواست کتبی براي محاسبه خدمت غیردولتی

 بازنشستگی 
 

 

 دستگاه اجرائی
اقدام جهت انتقال حق بیمه سنوات خدمت غیردولتی ازصندوق ذیربط 

 به حساب صندوق کشوري 
 

 استان- يصندوق بازنشستگی کشور

  تاثیر برحقوق بازنشستگیمدارك؛تعیین واخذ بدهی مابه التفاوت؛ بررسی

 
 

 

  :بخش غیردولتی  تجربهمدارك الزم براي احتساب 
  رشته شغل موردتصدي  فقط در)باقیدتاریخ شروع ؛استمرار؛خاتمه وعنوان شغل موردتصدي(گواهی سابقه کارتمام وقت 

  )درآن مقطع (کسوربازنشستگی از صندوق مربوطه /تاییدیه پرداخت حق بیمه سیاهه ریزحقوقی و/ارائه لیست 
  ارائه جوازتاسیس /گواهی ثبت شرکت 

  دربانکهاوجمعیت هالل احمرباارائه گواهیهاي الزم وبدون ارائه گواهی پرداخت حق بیمه نیزقابل احتساب است)غیردولتی (سوابق تجربی 
هیـات   4/6/99مـورخ   742دادنامـه ش  (تهاي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتی  وظایف و امور دولتی دستگاهها را انجام میدهند غیر دولتی تلقـی میگـردد   سوابق خدمتی افرادي که تحت پوشش شرک*

  )عمومی دیوان عدالت
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  اشتراك مستخدمین جدیداالستخدام رسمی
 يایـ از مزا ياز لحـاظ برخـوردار   یاجرائـ  يدسـتگاهها  ینمایکارمندان پ هیکل ":  داردیمقررم يخدمات کشور تیریقانون مد 101ماده 

باشـند و   یمـ  یاجتمـاع  نیقـانون  مشـمول قـانون تـام     نیـ ا  تیبا رعا... ، فوت ، و  ی، از کار افتادگ یبازنشستگ رینظ یاجنماع نیتام
اسـتخدام شـوند از    یاجرائـ  يدر دسـتگاهها  یتیمشاغل حـاکم  يتوان برا یقانون ، م نیاز الزم اجرا شدن ا پسرا که  یکارمندان رسم
مـورد عمـل    یبازنشسـتگ  نیقـوان  ایـ  یاجتمـاع  نیخود مشمول قـانون تـام   يحسب تقاضا یاجنماع نیتام يایاز مزا يلحاظ برخوردار

  . رندیقرار گ ربطیذ یدستگاه اجرائ
  .الزم است موارد ذیل با هماهنگی دستگاههاي اجرایی پیگیري و اقدام شودلذا 

  مـه یقانون نقل و انتقال حق ب يدر اجرا فهیو وظ یو احتساب آن از لحاظ بازنشستگ یدولت یرسم ریسوابق خدمت غ نکهیباتوجه به ا-1
از انتقال حـق   یما به التفاوت کسور ناش زیو وار مهیآن مستلزم انتقال حق ب يو اصالحات بعد 1365مصوب سال  یکسور بازنشستگ ای
آن  يالزم از سـو  يریـ گیو اشـتراك در صـندوق پ   یرسـم  داالسـتخدام یص کارکنان جداست  مراتب درخصو يلذا ضرور باشدیم مهیب

  . دیبعمل آ تیریمد
آن ، سوابق خدمت در موسسـات   ینامه اجرائ نییو آ 1372مصوب سال  یدولت ریسوابق بخش غ ریقانون تاث يدر اجرا نکهینظر به ا -2

افـراد    ياطـالع از موضـوع بـرا    نیـ نخواهـد بـود بنـابر ا    یبازنشسـتگ  طیمـوثر در احـراز شـرا   )  يمانکـار یپ(  یدولتـ  ریـ غ يو شرکتها
  .باشدیم يضرور داالستخدامیجد

وضـع   لیدر زمان تبد) سال  40حداکثر (  یشرط سن تیرعا يخدمات کشور تیریقانون مد 42و ماده  یبموجب مقررات استخدام -3
  .است  یط مربوط الزامطبق ضواب یو به تبع آن اشتراك با صندوق بازنشستگ یاستخدام رسم

  .قانون استخدام کشوري مجاز است 144ماده 3طبق تبصره  »ناشی از انتقال به دستگاه غیر مشمول« رسمیتغییر صندوق بیمه کارمندان *
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   خویش فرمائی باصندوق بازنشستگی کشورياشتراك 
   خصی بدون حقوق؛مستعفی ؛اخراجی بازخریدي؛انتقالی ؛مراشتراك کارمندان  ادامه  :نام خدمت

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
  )به بعد 1/1/1396 اجراء از( 10/11/95برنامه هاي توسعه مصوب  قانون احکام دائمی 6بندالف ماده  :قوانین ومقررات 

به سایردستگاهها یا بازخریدي،اخراج،استعفاء و استفاده از  کارکنان تحت پوشش صندوقهاي بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال
   .مرخصی بدون حقوق  بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند

  خویش فرما کسوربازنشستگی ومقرري ماه اول توسط مستخدم%5/22عقد قرارداد با صندوق بازنشستگی کشوري و پرداخت ماهانه بشرط *
  بازخرید؛انتقالی ؛مرخصی بدون حقوق ؛مستعفی و یا  اخراج بعلت  95لغایت90ادامه اشتراك از سال...برنامه پنجم  انونق30ماده ) بلیمستندات ق

    خش غیردولتیبشرط اشتغال ب مرخصی بدون حقوقاستفاده از بازخرید ؛انتقال ؛ بعلت  90لغایت84ادامه اشتراك از سال...قانون برنامه چهارم147ماده ) مستندات قبلی
   راه وترابري کارکناني بازخریدبعلت   84لغایت79ادامه اشتراك از سال...قانون برنامه سوم  127ماده ) مستندات قبلی

  بازنشستگی کشوري صندوقبه حساب ومقرري ماه اول ) اعم ازسهم کارمند وکارفرما ( ماهانه کسوربازنشستگی واریز :هزینه هاي خدمت
  حقوق  حداکثر/حداقل و رعایت حقوق ساالنه کارکنان دولت  اعمال ضریبآخرین حقوق ومزایاي مشمول کسور مشترك با : ور بازنشستگی مبناي محاسبه کس*

  تکمیل فرم درخواست ادامه اشتراك در صندوق بازنشستگی کشوري -1 :مدارك موردنیاز
  ) برنامه چهارم 1/1/84بعد از( ....بشرط  ؛انتقال ؛مرخصی بدون حقوقبازخریدي ارائه حکم   )برنامه پنجم1/1/90بعد از(ارائه حکم اخراج ؛استعفا-٢
  براي عقدقرارداد خویش فرمائی   ...؛مستعفی؛اخراجی؛اطالعات انفرادي مستخدمین بازخرید شدهو نیز  تسویه بدهی ارائه فرمهاي  - 3

  گی کشوري استانصندوق بازنشست :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
  )...حکم صدورماه از 3حداکثر(قابل پذیرش استقاضا صرفا ازتاریخ ت ادامه اشتراك خویش فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوري: سایرتوضیحات

  .باشدفاصله زمانی خروج ازخدمت تا پذیرش ادامه اشتراك ؛خالء خدمتی محسوب شده و بعنوان سابقه خویش فرمائی گذشته قابل پذیرش نمی*
  .محسوب نمیشود... از مصادیق خدمت دولتی ) خویش فرمایی(ایام مرخصی بدون حقوق :نکته مهم

   هزینه هاي مربوط به خدمت
  توضیح  نام صاحب حساب  شماره حساب  کدشعبه  نام بانک  مبلغ

    صندوق بازنشستگی کشوري   0107777777006  763  شعبه دکترفاطمی تهران صادرات  ............
   هاي مربوط به خدمتفرم 

  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم
  *  برداشت وجه ازحساب ذینفع جهت واریزبه حساب صندوق توسط بانک     فرم درخواست تداوم اشتراك 

  *  تسویه بدهی سوابق خدمت غیررسمی ومشخصات فیشهاي واریزي     فرم تسویه بدهی 
  *   ریزکسورماهانه حسب اعالم صندوق وا    فرم وکالتنامهفرم تعیین کسوربازنشستگی 

  *  جهت ثبت درسیستم صندوق     فرم اطالعات مشترك؛میزان کسورواریزي 
  

 

 

 )مشترك خویش فرما(کارمند اسبق

  تحقیق وتقاضاي کتبی جهت ادامه اشتراك با صندوق کشوري 
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 ورماهانه مشترك اشتراك ؛تعیین کس بررسی مدارك؛ پذیرش

 

 مشترك خویش فرما 

 واریزکسوربازنشستگی ماهانه وارسال فیش واریزي به صندوق 

 
 

 

  )31/3/99درمشمول نفر740( دمیباشاعالمی برابر حداقل حقوق 7وحداکثر معادل  ریال 000/468/22به مبلغ  1400سال حداقل حقوق خویش فرمایی
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   زنشستگی کشوريصندوق با خویش فرمایی بااشتراك 
   10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب ) 6(ماده ) الف ( دستورالعمل چگونگی اجراي بند 

قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور ، کارمندان مشترك صندوق بازنشستگی کشوري چنانچه از تاریخ ) 6(ماده ) الف (در اجراي بند 
استفاده نموده و یا به دستگاه  مرخصی بدون حقوقشده یا از  اخراج یا مستعفیخدمت ،  بازخریده اجرایی متبوع خود از دستگا 1/1/96

می توانند با در صورت تمایل و با ارائه تقاضاي کتبی ، مشروط به عدم دریافت یا انتقال تمام یا قسمتی ازکسور پرداختی ، شوند ،  منتقل اجرایی دیگر
  .همچنان به اشتراك خود در صندوق ادامه دهندبا رعایت مفاد این دستورالعمل بدون محدودیت زمانی و عقدقرارداد 

  مرخصی بدون حقوق –اخراج  –استعفاء  –بازخرید خدمت  ادامه اشتراك در حاالت : بخش اول 
از  سه ماه تا حداکثرصندوق را مه اشتراك در این حفظ رابطه و ادا تقاضاي کتبیمیتوانند شخصا  یا از طریق وکیل قانونی  این قبیل کارکنان-1

تا پس از  ،ارائه  به مدیریت بازنشستگی استان محل اقامت  ) مرخصی بدون حقوق –اخراج  –استعفاء  –بازخرید خدمت ( مربوطه  کارگزینی حکم صدور
  :با رعایت موارد زیر به حساب صندوق واریز نمایند  عقد قرارداد ادامه اشتراك ، کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را و  پرونده بررسی

تصویر مصدق اولین حکم استخدامی اشتراك با صندوق،تمام صفحات شناسنامه، (مراجعه حضوري و ثبت تقاضاي کتبی ادامه اشتراك به انضمام  مدارك-الف
  )مشمول کسوربازنشستگی باشد،حکم خروج از خدمت  کارت ملی،آخرین حکم حقوقی زمان اشتغال تمام وقت که حاوي حقوق و فوق العاده هاي

  با رعایت حداقل و حداکثر حقوق  تمام وقت اشتغال حالتحکم کارگزینی آخرین در ،العاده هاي مشمول برداشت کسور  حقوق و فوق :مشمولین مبناي محاسبه کسور پرداختی –ب

  پرداخت میگردد...)  مطابق مقررات مورد عمل(وضوع این دستورالعملنرخ کسوربازنشستگی سهم کارمند و کارفرما تماما توسط مشترك م-پ
  ..مشمولین ق م خ كدر ابتداي هرسال متناسب با افزایش ساالنه )و مقرري ماه اول(میزان کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند ،کارفرما -ت
  ریز میشودعالوه برکسور بازنشستگی به حساب صندوق وا اولین ماه افزایش حقوق ساالنه-ث
ادامه اشتراك با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجراي حکم و در غیراینصورت  ارائه شود) 1(بند چنانچه تقاضاي ادامه اشتراك ظرف مدت  -ج

    .خواهد شدنو درمورد اخیر فاصله زمانی اجراي حکم تا تاریخ تقاضا جزو سابقه اشتراك در صندوق خواهد بود  ي کتبی درصندوقتقاضاثبت از تاریخ 
  ....بعد به حساب صندوق واریز نمایندمکلفند کسور بازنشستگی هرماه را حداکثر تاپایان ماه متعهد و متقاضیان ادامه اشتراك در صندوق  – چ
ب متوقف شود ، مشترك می تواند با پرداخت یکجاي کسور معوقه با احتسا شش ماهدر صورتی که پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر تا  -ح

توقف پرداخت به مدت بیش . خسارت دیرکرد به میزان نیم در هزار به ازاي هر روز تاخیر ، همچنان به اشتراك خود در صندوق ادامه دهد 
قرارداد بوده و ادامه اشتراك منوط به ارائه تقاضا و عقدقرارداد جدید مطابق مقررات این دستورالعمل خواهد بود و  فسخ ، موجبماه  6 از

  .صورت مدت توقف پرداخت کسور ، جزو سوابق اشتراك در صندوق محسوب نمی شود   در این
را حسب ...،دستگاه اجرایی می بایست عبارت  در صورت تمایل به ادامه اشتراك ...بمنظور آگاهی کارکنان از امکان حفظ و ادامه اشتراك -2

  نمایدو یا بازخرید کارمندان درج  مورد در متن شرح حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق ،استعفا ،اخراج
  ..بازخرید1390بازخرید شده ونیز کارکنانی که از ابتداي 1389تا پایان 1384کارکنان دستگاههاي اجرایی مشترك صندوق که از ابتداي سال -3
و دستگاه محل انتقال  میشونددیگر منتقل  کارمندان شاغل مشترك صندوق که به موجب قوانین و مقررات مربوط از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی-4

مادام که کتبا تقاضاي تغییر صندوق و خروج از این صندوق را به اموراداري و مالی دستگاه اجرایی محل انتقال ارائه آنان تابع صندوق بیمه اي دیگري باشد ،
مکلف است کسور بازنشستگی آنان اعم از سهم کارمند و ) مقصد ( قال در این صورت دستگاه محل انتنداده باشند همچنان مشترك این صندوق باقی میمانند 

بازنشستگی ، ازکارافتادگی و برقراري وظیفه وراث در . کارفرما و مقرري ماه اول را براساس مقررات مورد عمل صندوق کسر و بحساب صندوق واریزنماید 
  .می باشد  مورد مشمولین این بند با رعایت مقررات عمومی مورد عمل صندوق 

ندوق را با متقاضیان ادامه اشتراك درصندوق که رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع به دلیل بازخرید،استعفا و اخراج قطع شده و اشتراك خود در ص-5
  .یفه وراث برخوردار شوندحفظ نموده اند میتوانند با رعایت شرایط زیر از حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی و وظ.... پرداخت کامل کسور متعلقه 

سال سابقه  25سال سن با الاقل  65مشترك می تواند در صورت دارا بودن حداقل سی سال سابقه پرداخت کسور یا دارابودن حداقل  – الف
  .پرداخت کسور ، درخواست بازنشستگی نماید و صندوق مکلف به قبول آن است  

تب  ازکارافتادگی کلی مشترك از سوي کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش حقوق وظیفه ازکارافتادگی پس از تایید مرا –ب 
پزشکی و تایید کمیته ذیربط در صندوق و نیز حقوق وظیفه ورثه در صورت فوت مشترك به تناسب مدت پرداخت کسور با رعایت مقررات 

  .می گردد   رقرار عادي محاسبه و بعمومی مورد عمل صندوق در خصوص ازکارافتادگی و فوت 
  ق م خ ك محاسبه میگردد 76با رعایت ماده ...حقوق بازنشستگی  و وظیفه ازکارافتادگی  و وظیفه وراث مطابق قوانین مورد عمل صندوق-پ
  اشدقانون استخدام کشوري  و با توجه به مقررات مورد عمل صندوق میب 87و  86با رعایت مواد ....ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه -ت
سال منتهی به فوت یا 2برقراري حقوق وظیفه فوت یا ازکارافتادگی مشمولین این دستورالعمل مشروط به آن است که فرد مشترك حداقل در -ث

ت سال پرداخ2درغیراینصورت حقوق وظیفه برمبناي مبلغ مشمول کسور در .ازکارافتادگی ،کسوربازنشستگی متعلقه را بدون انقطاع پرداخت نموده باشد
  .کسور محاسبه میگرددو ایام عدم پرداخت کسور در تعیین مدت موثر در تعیین حقوق وظیفه محاسبه نمیشود
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  اشتراك خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوري 
   10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور مصوب ) 6(ماده )الف ( دستورالعمل چگونگی اجراي بند-ادامه 

در اجراي بند الف قانون احکام دائمی در  1/1/1396برنامه پنجم و نیز بعد از 30برنامه چهارم ونیز ماده  147ماده ) الف(در طول اجراي بند انی کهکارکن-6
احاظ  حالت مرخصی بدون حقوق با عقد قرارداد خویش فرمایی و پرداخت کامل کسور بازنشستگی در اشتراك صندوق باقی میمانند در مدت مذکور از

ادامه اشتغال و نیز در مواردي که قبل از اشتغال مجدد بازنشسته ، ازکارافتاده و یا فوت  در صورت انتصاب مجدد وو ....پرداخت کسور وجریمه دیرکرد 
  .  شوند ، از لحاظ برقراري حقوق بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات استخدامی مربوط و مقررات عمومی مورد عمل صندوق خواهند بود

آن بخش از سوابق خدمت غیررسمی تمام وقت و قابل قبول دولتی متقاضی ادامه اشتراك که در هنگام اشتغال ارائه و در احکام کارگزینی  -7
و  و عناوین مشابه منظور شده باشدافزایش سنواتی ، امتیاز حق شغل ، ارتقاء گروه یا طبقه ،  نظر ترفیع پایهصادره از سوي دستگاه اجرایی از 

مشروط به آنکه متقاضی ادامه اشتراك ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  27موضوع ماده ( همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه 
( بر مبناي بیست و دو نیم درصد ) حداکثر سی سال ( ، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تعیین بدهی ایام مذکور 

ن حقوق و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگی در زمان قطع رابطه استخدامی اقدام نماید ، مدت مذکور به عنوان آخری% ) 5/22
  .  سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می گردد 

  . می شود  ماه مهلت مقرر تحت هیچ شرایطی پذیرفته ن6هرگونه درخواست در موارد فوق پس از سپري شدن -الف
روز کاري از تاریخ اخذ و ثبت تقاضاي مشترك خویش فرما نسبت به محاسبه و ابالغ 10مدیریت اجرایی صندوق موظف است ظرف -ب

  مورد اشاره این بند به متقاضی اقدام کند بدهی کسور سوابق خدمت 
معادل ماههاي مورد احتساب از تاریخ ابالغ به حساب  مشترك خویش فرما مکلف است مبلغ کسور یا  مابه التفاوت اعالم شده را حداکثر-پ

  صندوق واریز کند
در صورتی که مشترك تمام یا بخشی از مبلغ کسور یا مابه التفاوت را پرداخت ننماید احتساب سوابق خدمت موضوع این بند منوط به -ت

  .ه هاي مشمول کسور زمان مراجعه وتقاضاي جدیداستتقاضاي مجدد مشترك و پرداخت کسور یا مابه التفاوت برمبناي حقوق و فوق العاد
  .میباشد..... برقراري حقوق بازنشستگی  و وظیفه مشترك خویش فرما موکول به تسویه بدهی سوابق غیررسمی ،مابه التفاوت حق بیمه و-ث
عقد قرارد نسبت به انتقال حق بیمه  ماه از تاریخ6مکلفند ظرف ...مشترکین موضوع این دستورالعمل در مدت عقد قرارداد خویش فرمایی -8

  .یا کسور بازنشستگی سابقه خدمت قابل قبول از صندوق بیمه قبلی به صندوق بازنشستگی کشوري اقدام نماید
به سایر صندوقهاي بیمه و بازنشستگی و نیز استرداد آن پس از ...انتقال کسور بازنشستگی دوران خدمت و حالت اشتغال ایام خویش فرمایی -9

  .قطع رابطه اشتراك با این صندوق  با تقاضاي خویش فرما و درچارچوب مقررات عمومی مورد عمل صندوق قابل انجام میباشد
صندوق در قبال مشترکینی که پس از بازخرید خدمت ، اخراج یا استعفا از دستگاه اجرایی محل خدمت سابق منتزع شده و با عقد قرارداد -10

متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه ...ن دستورالعمل اشتراك خود را با پرداخت کامل کسوربازنشستگی خویش فرمایی در اجراي ای
  .ازکارافتادگی و وظیفه وراث با رعایت مبلغ حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و ضریب ساالنه افزایش حقوق مصوب دولت میباشد

  در مورد استفاده از خدمات بیمه درمان تابع مقررات سازمان بیمه سالمت هستندمشترکان خویش فرمایی موضوع این دستورالعمل -11
کارکنانی که در اجراي احکام قانونی برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا و عقد قرارداد با پرداخت کسور بازنشستگی به اشتراك -12

  .ه است از تاریخ مزبور به بعد نیز میتوانند در اشتراك صندوق باقی بمانندادامه داشت 1/1/96در صندوق ادامه داده و اشتراك آنان تا خود 
 خدمات الکترونیکی صندوق  درگاه از طریقاول را متقاضیان ادامه اشتراك مکلفند در مدت قرارداد کسور بازنشستگی و مقرري ماه  -13

www. Sabasrm.ir )واریز کرده  نک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهراننزد با 0107777777006به حساب شماره  )آنالین/تحت وب
  .  و تاییدیه دریافت نمایند

تغییراتی که به موجب مصوبات قانونی در آینده در موضوع ضوابط و مقررات عمومی بازنشستگی و وظیفه مشترکان صندوق ایجاد -14
  .خواهد شد شامل مشترکین موضوع این دستورالعمل نیز خواهد شد

شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا  مشمول صندوقهاي بازنشستگی اجازه داده می به کارمندان)  : 1395لغایت-1390... (قانون برنامه پنجم توسعه30 ماده)1توضیح
   .بازخریدي، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند

  .شده است  بیمه شده وکارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده در این صورت حق بیمه سهم بیمه
  کمسیون اموراجتماعی ودولت الکترونیک3/6/1387ك مورخ 34764ت/89244براساس تصویب نامه شماره  )2توضیح 

دم دریافت کسورپرداخت شده قبلی واستمرارتادیه کسور اعم ازسهم خود وسهم کارفرمـا میتواننـد   میشوند به شرط ع بازخریدکارکنانی که طبق مقررات این آئین نامه -7ماده 
  .کماکان تابع صندوق مربوط  باقی بمانند

ناسـب بـا افـزایش    متکسوربازنشستگی ؛پس ازبازخریدي برمبناي آخرین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسوربیمه وبازنشستگی زمان اشتغال میباشدکه بایـد همـه ماهـه    -تبصره
  توسط مستخدم بازخرید شده پرداخت شود)شامل سهم مستخدم وسم دولت (ضریب حقوق ساالنه کارکنان دولت به صندوق مربوطه درکل 
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  تاریخ          شماره          قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور) 6(قرارداد ادامه اشتراك مشمولین بند ً الف ً ماده 
........... مورخ  250/ص...... /..............قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور و دستورالعمل منضم به نامه شماره )  6( اجراي بند ً الف ً ماده در 

خانم وی شود که منبعد صندوق نامیده م صندوق بازنشستگی کشوري مابین............  در تاریخ  این قراردادصندوق بازنشستگی کشوري ، 
 .........صادره................متولد................شماره شناسنامه........................... شماره ملی..............فرزند.....................................آقاي/

شماره  کارگزینی که به موجب حکم........................ تلفن ثابت .................................راه تلفن هم...................................................................:نشانی
مرخصی و یا در دستگاه مذکور از  قطع رابطه    اخراج           بازخریدي         استعفا     بعلت ............با دستگاه .......... .........تاریخ................... 
ثبت دفتر مدیریت ............. مورخ ............که به شماره  برابر درخواستاستفاده نموده و من بعد مشترك طرف قرارداد نامیده می شود  بدون حقوق

                                                                                                            .                                                      گردیده است منعقد می شود  ................ صندوق در استان 
(                                  ) مبلغ  حقوق و فوق العاده هاي مشمول برداشت کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم زمان اشتغال در دستگاه متبوع به -1
ریال می باشد که همه ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق ساالنه کارکنان دولت افزایش خواهد یافت و                                       ال به حروف         ری

  .واهد بود  نخ میشود تعیین و یا بیشتر از سقف حداکثر مصوب هیات وزیران که براي کارکنان دولت در هر حال کمتر از حداقل حقوق 
  .خواهد بود   1حقوق و فوق العاده هاي مشمول برداشت کسور بازنشستگی موضوع بند % 5/22نرخ کسور بازنشستگی  -2
این قرارداد را هر ماه و همچنین مبلغ ماه اول هر گونه افزایش حقوق و فوق العاده هاي  1مشترك طرف قرارداد مکلف است کسور بازنشستگی موضوع بند  -3

به حساب شماره ) آنالین/تحت وب( www. Sabasrm.ir از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق را ول برداشت کسور بازنشستگی مشم
  .  نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران واریز کرده و تاییدیه دریافت نمایند 0107777777006

مشمول تاخیر عالوه بر کسور متعلقه همان ماه سور بازنشستگی هرماه تا پایان ماه بعد اقدام ننماید ، چنانچه مشترك طرف قرارداد نسبت به واریز ک -3-1
  .دیرکرد به میزان نیم درهزار در هر روز تاخیر خواهد بود  

در خصوص تاریخ شروع اشتراك ...  10/11/95مصوب ...قانون احکام دایمی  6نحوه اجراي بند الف ماده بخش اول دستورالعمل  1بند  ح  و جمفاد جزء  -3-2
  .مجري خواهد بود  که مورد مطالعه و قبول تام طرف این قرارداد است  در واریز کسور بازنشستگی و انتقال کسور  و تاخیر  فاصله زمانی ایجاد  و هرگونه

 بازنشستگی آن تماما به حساب این صندوق واریز شده  مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوري که کسور سابقه خدمت قابل قبول براساس قوانین و مقررات -4
  .روز می باشد  .... ماه و  ......سال و .... در هنگام عقد قرارداد برابر با 

 قابل قبول صندوق با ارائه اسنادماه در صورت داشتن سابقه خدمات غیررسمی  6مشترك طرف قرارداد مکلف است از تاریخ عقد قرارداد حداکثر ظرف مدت 
بدیهی است بدهی کسور تعیین . بدهی خدمت غیررسمی اقدام نماید  همچنین پرداخت حسب مورد نسبت به انتقال حق بیمه از سایر صندوق هاي بیمه اي و 

تحقق نظر تا قبل از  معادل ماههاي موردشده و مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه طبق مقررات مربوط به صورت یکجا یا به تشخیص صندوق به اقساط مساوي 
  .و تسویه حساب گرددپرداخت  می باید بازنشستگی 

و صندوق در قابل احتساب نبوده  ماه مهلت مقرر 6پرداخت کسور یا حق بیمه بعد از انعقاد قرارداد و سپري شدن خدمت یا سابقه مدارك ارائه هرگونه  -4-1
  .قبال این سوابق تعهدي ندارد  

وق ، محرز گردد اسناد و مدارکی را که مشترك طرف قرارداد جهت احراز شرایط انعقاد قرارداد ارائه نموده ، غیرواقعی یا خالف واقع چنانچه به تشخیص صند -5
 رارداد رابه مشترك ، قفسخ قرارداد باشد صندوق می تواند به صورت یکطرفه و بدون نیاز به هیچ گونه اقدام قضایی و صرفاً با ارسال نامه و جعلی و یا مخدوش 

   .یکطرفه از همان تاریخ انعقاد و شروع پرداخت کسور لغو و کسور پرداخت شده در طول قرارداد را مسترد نماید
هزینه هایی متوجه صندوق گردد مشترك طرف قرارداد تعهد می نماید کلیه هزینه ها و خسارات مربوطه را برحسب اعالم  5در صورتی که در اجراي بند  -5-1

در هرحال مشترك طرف قرارداد با امضاي . ضمناً صندوق حق دارد هزینه هاي مذکور را از محل مطالبات احتمالی مشترك وصول نماید . داخت نماید صندوق پر
  .این قرارداد حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب می نماید  

 65سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و حداقل  25ت کسور و یا احراز توأمان حداقل مشترك طرف قرارداد صرفاً در صورت احراز سی سال سابقه پرداخ -6
  .سال سن به افتخار بازنشستگی نائل خواهد شد

ایید کمیته پزشکی و تبرقراري حقوق وظیفه ازکارافتادگی نیز پس از تایید مراتب ازکارافتادگی کلی مشترك از سوي کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش  -7
در صورت فوت ، حقوق وظیفه براي وراث واجد شرایط . ذیربط در صندوق به نسبت سنوات خدمت قابل قبول که از بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت گردیده ، می باشد 

  قانون مزبور واصالحات بعدي آن برقرارمی گردد   87قانون استخدام کشوري با رعایت مفاد ماده  86موضوع ماده 
تی هاي مربوط کسور بازنشستگی پرداختی موضوع این قرارداد بابت برخورداري از حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث میباشد وسایرپرداخ-8

  .به کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههاي اجرایی را در بر نمیگیرد
  .ین قرارداد تغییر نموده مراتب را بالفاصله کتباً به صندوق اعالم نماید  مشترك طرف قرارداد موظف است چنانچه نشانی مندرج در ا -9

اینجانب با مطالعه  .خواهد بود وکیل وي/مشتركو یک نسخه نزد صندوق تنظیم گردید یک نسخه در پرونده مشترك طرف قرارداد در مدیریت  و دو نسخه  بند 9  این قرارداد در
  .اقدام به امضاي این قرارداد می نمایم 26/06/99مورخ  22002/د/10211گانه دستورالعمل منضم به نامه شماره 15ین قرارداد ومفاد  بندهاي دقیق و قبول تمامی مفاد بندهاي ا

  .........                .......تاریخ        اثرانگشت  و امضاء  ..................................:ادامه اشتراك )یا وکیل قانونی(نام و نام خانوادگی متقاضی-
        ...................               تاریخ              مهر و امضاء                                                         ....مدیر صندوق بازنشستگی در استان  -
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   مرخصی بدون حقوق درحین با صندوق بازنشستگی کشوري اشتراك   ادامه
   درحین مرخصی بدون حقوقکارمند اشتراك  پذیرش تداوم:خدمت نام

  به بعد  1/1/1396از ...قانون احکام دائمی 6بندالف ماده  :قوانین ومقررات 
   .میباشدبرعهده کارمند  که کالموردپذیرش   )به ماه(مدت ×حقوق ومزایا % 5/22  محاسبه بدهی  :هزینه هاي انجام خدمت

  کارگزینی اشتغال به خدمتآخرین حکم -ادامه اشتراك وعقد قرارداد خویش فرمائی  درخواست  ائهار :مدارك موردنیاز
   )مدت وشرایط قانونی احتساب از لحاظ بازنشستگی(مرخصی بدون حقوق :سایرتوضیحات

از تـاریخ تقاضـا بـراي    ) نیبدون محدودیت زمـا (مدت مرخصی بدون حقوق  ):01/01/6139الی  1/1/1390(قانون برنامه پنجم توسعه 30ماده 
   .ادامه اشتراك خویش فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوري صرفا از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد

سـازمان امـوراداري    24/3/96مـورخ 1221211مطابق نامـه ش  عدم محدودیت زمانی براي عضویت در صندوق بازنشستگی:بدون محدودیت زمانیتفسیر 
  )به سازمان برنامه وبودجه استان کرمان واستخدامی

با اعمال ضریب افزایش حقوق براي سال (آخرین حقوق ومزایاي ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق %5/22: محاسبه بدهی
  .که میبایست طبق قرارداد خویش فرمائی به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود)بعد

  اعمال جریمه دیرکردبه صندوق بازنشستگی کشوري؛احتساب مدت مذکور پس از  تعیین بدهی با قاضاي اشتراك تاخیر در ارائه تدر صورت 
از تاریخ تقاضا براي ادامه اشتراك  غیردولتی مدت مرخصی بدون حقوق درصورت اشتغال دربخش :) 1/1/90الی 1/1/84(انون برنامه چهارم توسعهق147ماده 

  )1/1/90عقد قرارداد حداکثرتا قبل از(ستگی صرفا از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشدخویش فرمائی با صندوق بازنش
کـه  )با اعمال ضریب افـزایش حقـوق بـراي سـال بعـد     (آخرین حقوق ومزایاي ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق %5/22: محاسبه بدهی

  .ب صندوق بازنشستگی واریزشودمیبایست طبق قرارداد خویش فرمائی به حسا
سال براي ادامه تحصیالت 5سال به لحاظ نیازشخصی ویا 3کارمندان میتوانند حداکثر : ../../....)الی 1/1/88(قانون مدیریت خدمات کشوري84ماده1تبصره 

  نمیشود محسوبعالیه دررشته شغلی مرتبط از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند که جزء سابقه خدمت 
سال مرخصی بدون حقوق استفاده کند ولی 3مستخدم میتواند با موافقت دستگاه از حداکثر : )1/1/1388الی  31/3/45(قانون استخدام کشوري49ماده 

  .قابل تمدید است)سال 5حداکثر(سال دیگر 2براي ادامه تحصیالت عالیه تا 
 اخذ مدرك تحصیلی نیازدستگاه که منجر به و تخصصی مورد هامه تحصیالت عالیبراي ادق ا ك صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که  49ماده 4طبق تیصره 

  .بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد از لحاظ شود
  ضربدر ماههاي مدت مرخصی بدون حقوق    زمان درخواست حکم کارگزینی  آخرین حقوق ومزایاي% 5/22 :محاسبه بدهی

  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم
  *  اشتراك با صندوق بازنشستگی     فرم درخواست تداوم اشتراك باصندوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 کارکنانی که در طول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه تاکنون از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده ،*

می توانند با مراجعه حضوري به مدیریت بازنشستگی کشوري استان نسبت  97حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قدامی ننموده اند ، لیکن نسبت به عقد قراردادخویش فرمایی و پرداخت کسور متعلقه ا
  )معاونت فنی  2/10/97مورخ 16925موضوع نامه ش (به عقد قراردادخویش فرمایی و واریز کسور بازنشستگی مربوطه طبق مقررات اعالمی قبلی اقدام نمایند

که  بررسی شود) براي چهارمین سال و پس از آن(م انعقاد قرار دادخویش فرمایی ، حکم کارگزینی تمدید مرخصی بدون حقوق بیش از سه سالهنگا*
  ...با چه مجوزي  با توجه به منع قانونی ،

  

 

 

 کارمند شاغل 
تقاضاي کتبی ازصندوق براي ادامه اشتراك در حین مرخصی بدون 

  )همراه با ارائه احکام کارگزینی مرتبط(حقوق 
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 خصی بدون حقوق بررسی تقاضا وتعیین کسور خویش فرمائی مر
 

 کارمند 

 واریز کسوربازنشستگی ماهانه وارسال فیش واریزي به صندوق 
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  )صرفا جهت آگاهی -1395اعتبار تا پایان سال ( تغییر صندوق بیمه بازنشستگی کارمندان
  :مستندات 

  )1/1/1396الی    1/1/1390از(قانون برنامه پنجم توسعه  28ماده ب بند 
اي نسبت به تغییر صندوق  با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه توانند میشدگان به استثناء کادر نیروهاي مسلح و وزارت اطالعات  کلیه بیمه

   .اقدام نمایند )خصوصی(ماده اینالف جمله صندوقهاي موضوع بند   اي خود به سایر صندوقها از بیمه
بصورت هیئت دولت اقساط مابه التفاوت حق بیمه میبایست توسط مستخدم  25/12/1392برنامه پنجم مصوب 28دراجراي آئین نامه بندب ماده *

  .قسط به حساب صندوق واریزشود30یکجا ویا حداکثر در
  )1/1/1390الی     1/1/1384از(توسعه  چهارمقانون برنامه 103ماده 

  قانون برنامه سوم توسعه 42تنفیذ ماده 
  )1/1/1384الی  1/1/1379از(توسعه  سومقانون برنامه 42ماده  موضوع

  می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه اي خوداقدام کنند) به استثناي کادرنیروهاي مسلح وکارکنان وزارت اطالعات (کلیه بیمه شدگان 
   .فاقدمجوز قانونی است  01/01/1396از تاریخ دستگاههاي اجرائی  پیمانی تغییر صندوق بیمه اي کارکنان *
کارمند پیمانی پس از تغییر وضعیت به استخدام رسمی ،مشترك صندوق بازنشستگی کشوري خواهد بود مگر آنکه با ارائه تقاضاي کتبی به  *

  )خدمات كق م 101و ماده  قانون استخدام کشوري 71مستفاد  از ماده .(دستگاه متبوع خود، متقاضی ادامه اشتراك با سازمان تامین اجتماعی شود
  

  صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تامین اجتماعینگاهی به  

  مشترکان سازمان تامین اجتماعی  مشترکان صندوق بازنشستگی کشوري  موضوع
  سهم کارفرما  کارگر/سهم کارمند  سهم کارفرما  سهم کارمند

  %23  ....حقوق و مزایا%7  %5/13  ...حقوق و مزایا %9  ارافتادگی،بازماندگان بیمه بازنشستگی،ازک
  خیر  ،  بلی   ..)بدي آب و هوا، نوارمرزي،(،خیر  )کسر افزایش حقوق ماه اول( بلی  گانه3مقرري ماه اول  ، فوق العاده هاي 

  شتغالبرابر حداقل حقوق ا7 حداکثرتحت تاثیر  فاقد سقف حقوق   سقف حقوق بازنشستگی 
  حقوق و مزایاي زمان تقاضاآخرین براساس   حکم استخدام رسمی اولینبراساس حقوق و مزایاي   تعیین بدهی احتساب خدمت نظام وظیفه

  سابقه خدمت غیر دولتی
  )بشرط بیمه پردازي( 

از لحاظ سنوات بازنشستگی بال اثر لیکن در محاسبه 
  موثر است  ...).....انتقال حق بیمه با (حقوق بازنشستگی 

هم از لحاظ سنوات بازنشستگی و هم در تعیین 
  حقوق بازنشستگی موثر است

  معموال ارتباط قطع میشود   برقرار است ) برخی خدمات و مزایادریافت (ارتباط  پس از بازنشستگیمتبوع ارتباط با دستگاه 
  4نفر ، با نسبت پشتیبانی  000/730/18  %07نفر ، با نسبت پشتیبانی  000/500/2  تعداد مشترکان  و ضریب پشتیبانی  

  از اعتبارات تامین اجتماعی   دستگاه متبوع / از اعتبارات دولت   بازنشستگانکمک هزینه عائله و اوالد ، عیدي 
  %)30از کل%9(حساب سازمان تامین اجتماعی   )کارفرما% 5کارمند و % 2(حساب سازمان بیمه سالمت  بیمه درمانی 
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  نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهاي بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی    -     یرصندوق بیمه اي تغی
  آیاپس ازپذیرش تقاضاي عضویت درصندوق بازنشستگی کشوري؛امکان انصراف یا تغییر مجدد صندوق بیمه وجوددارد؟-1سوال
  .زنشستگی براي کارمندان رسمی وپیمانی فقط براي یکبار امکانپذیراستق م خ ك اجازه تغییرصندوق با102خیر براساس ماده -پاسخ
  به حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریزشودمطلع شوم؟ از تامین اجتماعی چگونه ازمیزان حق بیمه اي که قرار است-2سوال
بـدوا سـهم درمـان را    از کـل حـق بیمـه شـما     . ره شـده اسـت  که حق بیمه شما درآنجا ذخی از طریق مراجعه به  امور بیمه شدگان شعبه تامین اجتماعی-پاسخ

  .ومابقی مبلغ قابل انتقال به حساب صندوق بازنشستگی کشوري را اعالم خواهندکرد کسرخواهند کرد
به نظر می آید که نرخ حق بیمه مشترکان تامین اجتماعی در مجموع باالتر از نرخ مورد عمل صندوق بازنشسـتگی کشـور    -3سوال

  بله -پاسخ یا امکان دارد که متقاضی بابت مابه التفاوت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوري بدهکار شود،چطور ؟میباشد  آ
کسـور   مبنـاي تعیـین بـدهی   درحالیکه  همان سنوات اخذ و ذخیره شده است) کمتر(حق بیمه هاي  چندسال گذشته کارمند طبیعتا براساس حقوقهاي اوال

  .میباشدحقوق ومزایا  آخرین% 5/22رصندوق کشوري بازنشستگی کارمند پیمانی د
وصرفا  مابقی حق می نماید  کسررا ازسرجمع حق بیمه ذینفع  ) کل حق بیمه%25معادل(سهم بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات بدوا  ثانیا
  .واریزمینمایدرابه حساب صندوق بازنشستگی کشوري  بیمه

  به  صندوق بازنشستگی کشوري بپردازم چقدرخواهدبود؟که میبایست حق بیمه  مابه التفاوت ؛ سابقه درصورت پذیرش-4سوال
  براساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه میشود) بدون احتساب حق بیمه موجود در صندوق مبدا (کل بدهی سوابق دولتی بیمه شده-پاسخ

  کل بدهی =)طبق زمان تقاضا(رحقوق ومزایاي مستم ×%  5/22 ×) حسب ماه(مدت خدمت بیمه پردازي  
  آنگاه پس از انتقال حق بیمه سوابق بیمه شده توسط صندوق بیمه مبداء ؛مابه التفات حق بیمه متقاضی بشرح ذیل محاسبه میشود

  مابه التفاوت] =)طبق حکم تغییرصندوق(حقوق ومزایاي مستمر ×%  5/22 ×) حسب ماه(مدت خدمت بیمه پردازي[  -حق بیمه انتقالی 
  

بـه اشـتراك صـندوق    01/08/95ازتـاریخ   علـوم پزشـکی   پیمانی کارمنـد حکمتی...خانم  : مثالی از محاسبه مابه التفاوت انتقال حق بیمه*
. بـود  )طبق حکم کـارگزینی تغییرصـندوق  (ریال000/500/25حقوق ومزایاي ماهانه مشمول کسور وي مبلغ ایشان ، .بازنشستگی پذیرفته شد
ریال بـه حسـاب صـندوق بازنشسـتگی     000/850/410نامبرده ؛مبلغ   ماه سابقه خدمت پیمانی 1سال و7بابت عی اگرسازمان تامین اجتما

  :مابه التفاوت انتقال حق بیمه وي عبارت خواهد بود از بدهی ناشی از کشوري منتقل کرده باشد 
  )صندوق جدید(زمان تقاضا حکم  حقوق ومزایايx )%5/22(نرخ کسورx)ماههاي بیمه پردازي(مدت= به صندوق کشوري کل بدهی کسوربازنشستگی

     000/500/25   ×%              5/22   ×)                 ماه( 85=             500/687/487   کل بدهی اولیه                
  )بدهی اولیه(500/876/487 – )حق بیمه انتقالی(000/850/041 =500/837/76 )کارمند(بدهی مابه التفاوت انتقال حق بیمه

  
  .ماه پرداخت نماید30مابه التفاوت حق بیمه را یکجا ویا به اقساط حداکثر باید بدهی  )ق برنامه پنجم28ماده بندب مشمول (مستخدم : 1نکته
لعمل نحـوه  دسـتورا  4طبق بنـد ( آنانبدرخواست کتبی  باشدمستخدم پیمانی مشترك که حق بیمه پرداخت نشده  غیررسمی خدمتسوابق  :2نکته

  .میشود تعیین بدهی در زمان تقاضاحکم کارگزینی  تمام حقوق وفوق العاده هاي%5/22براساس ؛ )اشتراك کارکنان پیمانی
  به استخدام رسمی میزان مبلغ مابه التفاوت وي اصالح نخواهدکرد) مشترك کشوري(درصورت تبدیل وضع استخدامی کارمندپیمانی :3نکته

لیکن این افـراد    ق ا ك مشترك صندوق بازنشستگی کشوري میشوند 71آزمایشی پذیرفته شوندطبق ماده  رسمیه استخدام کارمندانی که ب:4نکته 
  .،همچنان به اشتراك خود با صندوق تامین اجتماعی ادامه دهند ) ثبت دبیرخانه ودرج در پرونده پرسنلی( بنابرتقاضاي کتبیمجاز هستند  
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  نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهاي بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی    -     تغییرصندوق بیمه اي 
  )صرفا جهت آگاهی -1395اعتبار تا پایان سال (فرآیند تغییر صندوق و پذیرش اشتراك کارمندان پیمانی

  اشتراك کارمندان پیمانی با صندوق بازنشستگی کشوريپذیرش  :نام خدمت
  کارمندقبلی  بازنشستگیصندوق بیمه  ؛دستگاه اجرائی :رانجام خدمتدستگاههاي مرتبط د

  هیات دولت 17/7/93مورخ 50387ت/80954تصویبنامه ،)1/1/96تا 1/1/90(قانون برنامه پنجم توسعه28بندب ماده  :قوانین ومقررات 
   )  1/1/90-1/1/84(برنامه چهارم 103ماده  ؛ تنفیذ در) 1/1/84-1/1/79(قانون برنامه سوم  42ماده: مقررات قبلی عبارت بودند از

  هیئت وزیران 1/7/1392مورخ  121606؛ تصویبنامه شماره ) کارمندان رسمی(قانون مدیریت خدمات کشوري102ماده 
   :هزینه هاي انجام خدمت

  انتقالی ذینفع حق بیمه – دپذیرشسابقه مور)به ماه(مدت ×حکم زمان تقاضا  حقوق ومزایاي% 5/22مابه التفاوت حق بیمه کارمند پیمانی 
  انتقالی ذینفع حق بیمه –) به ماه(سابقه موردپذیرش مدت ×) 1/1/94از(زمان تقاضاحکم  حقوق ومزایاي% 9کارمندرسمی ........ مابه التفاوت

ذینفع  به حساب تاریخ   انتقال حق بیمه  با  هم زمان حقوق ومزایاي مشمول کسور مستخدم  چیست؟ زمان تقاضامنظور از  حقوق ومزایاي  حکم کارگزینی 
  )معاونت محترم فنی 28/4/95م 4461و نامه هیئت وزیران 17/7/1393مورخ  80954اصالحی تصویبنامه شماره  3ماده موضوع ( صندوق بازنشستگی کشوري

  صندوقحکم اشتراك –از تغییرصندوق آخرین حکم استخدامی قبل  –پیمانی /رسمیفرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین  :مدارك موردنیاز
  صندوق بازنشستگی کشوري استان :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

  :توضیحات
  . یکبار و بادرخواست کتبی ؛صندوق بازنشستگی خودرا ازتامین اجتماعی  به کشوري تغییر دهدفقط  کارمندپیمانی میتواند-
   .تعیین میشود% 5/22نرخ  به ظیفه و مابه التفاوت انتقال حق بیمه در هنگام اشتراك پیمانی با صندوق بدهی خدمت غیررسمی،نظام و*
مـاده  3موضوع تبصره ....(پیمانیصندوق حمایت ازکارمندان 16/4/55قانون تشکیل وزارت بهداري وبهزیستی مصوب  11بموجب تبصره یک ماده  -

  . به صندوق تامین اجتماعی واگذارشدوتعهدات باکلیه وجوه  29/12/55درتاریخ ) ق ا ك70
   .فاقدمجوز قانونی استرسمی دستگاههاي اجرائی  /پذیرش هرگونه درخواست تغییر صندوق بیمه اي کارکنان پیمانی  1/1/96از تاریخ *

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *       درخواست تغییرصندوق مستخدم
 

 

 

 کارمند پیمانی شاغل 
  تحقیق اولیه و سپس تکمیل فرم اشتراك باصندوق بازنشستگی کشوري

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري
پذیرش اشتراك ؛درخواست انتقال حق بیمه سوابق بیمه پردازي ذینفع  ازتامین 

 اجتماعی ودرخواست مدارك از دستگاه وي جهت تعیین بدهی ومابه التفاوت
 

 دستگاه اجرائی 
کسورماهانه کارمندبه حساب صندوق؛ %5/22صدورحکم تغییرصندوق؛ واریز

 واریز بدهی ناشی از مابه التفاوت حق بیمه کارمند به حساب صندوق
 
 

 

 
 

وده اند کماکان را حفظ نم)تامین اجتماعی(آن دسته از اعضاي هیات علمی که پس از استخدام رسمی آزمایشی؛صندوق قبلی خود :نکته مهم 
  .مشترك صندوق مزبور خواهندبودوعدم آگاهی یا جهل برقوانین سلب مسئولیت نمیکند

صرفا با تغییر در صندوق بازنشستگی کشوري )که مشمول تامین اجتماعی بوده اند(لذا پذیرش اشتراك اعضاي رسمی وپیمانی هیات علمی 
  امکان پذیراست وپرداخت مابه التفاوت مربوط ه پنجم وآئین نامه اجرائی آنقانون برنام28براساس مفاد بندب ماده  صندوق بیمه اي

  معاون فنی صندوق به خراسان رضوي12/3/94مورخ 210/ص/6877نامه شماره  جزئیات در
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  نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهاي بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی    -     تغییرصندوق بیمه اي 
  )صرفا جهت آگاهی -1395اعتبار تا پایان سال (پیمانیوحدت رویه در امر تغییر صندوق کارکنان  دستورالعمل

مستخدمین پیمانی که تمایل به اشتراك صندوق بازنشستگی کشوري دارند، می توانند درخواست کتبی خود را از طریق تکمیل فرم شماره یک  -1
  .محل اشتغال تقدیم نمایند........استانی بضمیمه آخرین حکم کارگزینی ، مستقیما به واحد 

پس از وصول درخواست و ثبت تقاضاي مستخدم در واحدهاي استانی صندوق بازنشستگی کشوري ، این صـندوق حـداکثر ظـرف یـک روز      -1/1
و واریـز کسـور   ) ز تقاضـا اولـین روز مـاه بعـد ا   (کاري مراتب را به دستگاه ذیربط مستخدم منعکس تا نسبت بصدور حکم تغییر صـندوق از تـاریخ   

  . بانک صادرات ایران اقدام نماید 0107777777006بازنشستگی بحساب جاري 
  )اولین روز ماه بعد از تقاضا (تاریخ اشتراك مستخدم پیمانی ، تاریخ  -2/1
  .اشدمطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی مشترك این صندوق می ب نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین پیمانی -2
  .نحوه انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی قبلی و تعیین مبلغ مابه التفاوت -3
 2واحدهاي استانی و در مرکز اداره کل استان تهران حداکثر ظرف یک روز کاري پس از اشتراك مستخدم پیمانی با ارسال نمونه فرم شماره  -1/3

متعاقب انتقـال   -2/3. ت به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام الزم بعمل می آوردبه همراه تصویر تقاضاي کتبی وي به صندوق بیمه اي نسب
حق بیمه یا کسورات بازنشستگی قبلی مستخدم پیمانی بحساب صندوق بازنشستگی کشوري، واحدهاي استانی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس 

گاه محل اشتغال متقاضی ضمن کنترل میزان کسور منتقل شده ، میزان مابه از وصول سوابق از تامین اجتماعی و حکم تغییر صندوق از ناحیه دست
  .التفاوت متعلقه مستخدم را محاسبه و از طریق دستگاه متبوع مستخدم پیمانی به وي اعالم تا نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نماید

 4/4/1380ضوابط نقل و انتقال بیمه اي مصوب  5الی  3اخت حسب مواد محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و نحوه پرد -3/3
  .صورت خواهد پذیرفت

اعم از خدمت دولتی (احتساب سوابق خدمت تمام وقت قبلی اینگونه مستخدمین که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت نکرده اند  -4
از مستخدم ، برمبناي حکم زمان تقاضا از لحـاظ بازنشسـتگی و   ) سهم مستخدم و کارفرما(با تقاضاي آنان و دریافت کسور بازنشستگی ) و سربازي

 .در اینصورت تقاضاي کتبی می بایست به واحد استانی ذیربط تسلیم گردد. وظیفه امکانپذیر می باشد
ندوق بیمه اي خود را تغییر بدهد در صـورت  در صورتیکه رابطه استخدامی مستخدم پیمانی به هر دلیل با دستگاه دولتی قطع گردد ونتواند ص -5 

  .تمایل می تواند اشتراك خود را با صندوق بازنشستگی کشوري حفظ نماید
 در اینصورت پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرمایی رابراساس آخرین مبلغی که کسور پرداخت نموده با رعایت حداقلها و افزایش درصد

طریق بخشهاي غیردولتی که بعداً به استخدام در می آید ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوري پرداخـت و رسـید آنـرا    حقوق ساالنه ، شخصاً یا از 
  .دریافت نماید

ترك به ماه متوالی یا یکسال متناوب کسور یادشده به هردلیل پرداخت نشود صندوق هیچگونه تعهدي در قبال مش 6چنانچه ظرف مدت  –تبصره 
  .جوه دریافتی مستقیم از ناحیه مستخدم را نخواهد داشتاستثناي استرداد و

که از دستگاه دولتی خارج شده و در بخش خصوصی به خدمت اشتغال می یابند ومشـترك صـندوق بازنشسـتگی کشـوري      5افراد موضوع بند  -6
نفـر   3ا بطور عادي از کارافتاده شوند و مراتب به تایید از کارافتاده و یا فوت شوند، ی) ناشی از کار(باقی مانده اند، درصورتیکه به سبب انجام وظیفه 

از پزشکان متخصصی که صندوق بازنشستگی کشوري معرفی می نماید، برسد، با پیشنهاد این صندوق برقـراري حقـوق وظیفـه از کارافتـادگی یـا      
  .وظیفه وراث پس از تصویب شوراي اموراداري و استخدامی کشور بعمل خواهد آمد

اد، مدارك ، سوابق و اطالعات استخدامی مستخدمین موضوع دستورالعمل حاضر در صندوق بازنشستگی کشـوري حفـظ و چگـونگی    کلیه اسن -7
  .شیوه نگهداري آن وفق دستورالعملهاي صادره از سوي صندوق بازنشستگی کشوري انجام خواهد گرفت

ظر بر مستخدمین رسمی مشترك صندوق بازنشسـتگی کشـوري خواهـد    مواردیکه در این دستورالعمل پیش بینی نشده است مطابق مقررات نا -8
  .بود
  
  
  
  
  

   .فاقدمجوز قانونی استرسمی دستگاههاي اجرائی  /پذیرش هرگونه درخواست تغییر صندوق بیمه اي کارکنان پیمانی  1/1/96از تاریخ *
تقاضاي کتبی ادامه اشتراك ، ر حکم  استخدام رسمی آزمایشی همزمان با صدو 1/1/96کارکنان پیمانی دستگاههاي مشمول فصل هشتم ق ا ك که از *

  .میتوانند کماکان مشترك آن سازمان باقی بمانند)ثبت دبیرخانه وضبط در پرونده استخدامی(وابقاء در سازمان تامین اجتماعی داده باشند 
  تصویب و ابالغ نشده لذا امکان اجراي مفاد این قانون وجودنداردقانون مدیریت خدمات کشوري  102با توجه به اینکه تاکنون آیین نامه اجرایی ماده *
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  نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهاي بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی   
  متعلقه مابه التفاوتومحاسبه از سایرصندوقهاي بیمه اي  به صندوق بازنشستگی کشوري  انتقال حق بیمه فرآیند 

  .باشد%)9پیمانی /رسمی ( کشوريدرحال حاضرمشمول صندوق بازنشستگی مستخدم میبایست  -1
  ق ا ك102آئین نامه اجرائی ماده 13ماده .جهت احتساب سوابق غیررسمی جزو سابقه رسمیاز دستگاه متبوع مستخدم کتبی تقاضاي -2
مـه آن اقـدامات   ناوآئین27/3/65مصـوب  متبوع مستخدم مکلف است در اجراي قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشسـتگی  دستگاه  -3

جهـت انتقـال   )مکاتبه با صندوق بیمه ذیـربط بـا ذکـر مشخصـات هـویتی و نیـز تـاریخ شـروع وپایـان بیمـه پـردازي مسـتخدم            (الزم 
  ق ا ك102 آیین نامه اجرایی ماده13ماده 3موضوع تبصره.مربوطه بعمل آورد)از صندوق بیمه مبدا به صندوق مقصد(یا حق بیمه کسوربازنشستگی 

نزدبانـک   صندوق بازنشستگی کشوري0107777777006سپهري به حساب سازمان تامین اجتماعی نسبت به انتقال حق بیمه ذینفع -4
فهرسـت سـوابق بیمـه    /سـیاهه  اعالمیه بـانکی را بـه انضـمام     و اقدام  )رقمی10درج کدشناسه ( 763 دکترفاطمی تهران کد صادرت شعبه

  را به مدیریت بازنشستگی استان ارسال مینمایدومبلغ حق بیمه قابل انتقال   فرم اعالم مدت و پردازي
  .ذینفع به مدیریت بازنشستگی استان اقدام نماید تصویرکارت ملیپیمانی همراه با  / ارسال حکم رسمیدستگاه اجرائی نسبت به  -5
. مینمایـد ذینفع اقـدام  به دستگاه اجرائی میزان بدهی واعالم  حق بیمه محاسبه مابه التفاوت نسبت به  صندوق بازنشستگی کشوري-6
   بازنشستگی کشوري حقوق ومزایاي اولین حکم اشتراك با صندوق % 5/22مبناي محاسبه مابه التفاوت حق بیمه  کارمند پیمانی *
  .میباشد زمان تقاضاحقوق ومزایاي حکم % 9 )1/1/94از(رسمی کارمندمبناي محاسبه مابه التفاوت حق بیمه *
ازحقــوق مســتخدم کســروپس ازواریزوجــه بــه حســاب  ) بصــورت یکجاویااقســاط چندماهــه(را ذیحســابی محتــرم دســتگاه بــدهی-7

نسبت بـه تکمیـل و ارسـال فـرم محاسـبه      کارگزینی دستگاه نیز  .فیش واریزي رابه کارگزینی دستگاه ارائه میدهد0107777777006
  .تگی استان اقدام وتصویري ازمدارك رانیزدرپرونده پرسنلی ذینفع بایگانی مینمایدمدیریت بازنشس براي بدهی به انضمام فیش واریزي

  .مستخدم ارسال خواهدکرداجرایی مدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی ؛ تاییدیه صحت عملیات ومیزان واریزي مابه التفاوت رابه دستگاه -8
  )هیئت وزیران 17/7/1393مهر 80954تصویبنامه شماره  (مابه التفاوت حق بیمهنحوه محاسبه 

درمورداشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترك صندوق دیگري بشوند حق بیمه یا  - اصالحی 3ماده 
ق و حقوو بر اساس به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدیدهر ماه از سنوات خدمت مورد نظر  سهم شخصکسور بازنشستگی متعلقه 

در محل خدمت جدید که مبناي کسر بازنشستگی قرار می گیرد، محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور )به بعد1/1/94از( زمان تقاضامزایاي ماهانه 
  . که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد وکارفرما سهم شخصبازنشستگی یا حق بیمه 

بمنظور احتساب سابقه از  تعیین مابه التفاوت حق بیمه هنگامحقوق ومزایاي مشمول کسور ؟  زمان تقاضاوق ومزایاي  حکم کارگزینی منظور از حق
 17/7/1393مـورخ   80954اصـالحی تصـویبنامه شـماره     3ماده موضوع .) به صندوق مقصد ذینفع انتقال حق بیمه همزمان با تاریخ(لحاظ بازنشستگی

  درآمد وهزینه8/6/95مورخ6158وجوابیه استعالم  معاونت محترم فنی 28/4/95م 4461نامه و هیئت وزیران

در  17/1/94به تـاریخ  سابقه بیمه پردازي  سال3براي انتقال )بازنشستگی کشوري مشترك صندوق( رسمی کارمند درخواست کتبی :مثال 
حق بیمه ذینفـع   ریال7500000مبلغ   15/2/94ز بررسی درتاریخ پس ا تامین اجتماعی. ه بودثبت شد سازمان تامین اجتماعیدبیرخانه 

در تـاریخ   ذینفـع   حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسوراگر.صندوق بازنشستگی کشوري منتقل کرد 0107777777006به حساب  را 
  امحاسبه کنید ؟مابه التفاوت حق بیمه وي ر .باشد  ریال 000/000/10مبلغ   )ثبت در دبیرخانه تامین اجتماعی(تقاضا

  از صندوق بیمه اي زمان تقاضا حقوق ومزایاي حکم x %)9(سهم کارمندنرخ کسور)xماه (مدت = کل بدهی کسوربازنشستگی 
                                    000/400/32  = 36          x          9         %           x       000/000/10  
  )کل بدهی(000/400/32 -)ازتامین اجتماعی  منتقلهحق بیمه (000/500/7=  000/900/24 اوت انتقال حق بیمهمابه التفناشی از بدهی 

  انتقال حق بیمه محاسبه مابه التفاوت تغییر نحوه تاریخچه 
  ) 29/12/92لغایت    27/3/65 تاریخاز (به حساب صندوق بازنشستگی  سازمان تامین اجتماعی انتقال حق بیمه  ازسوي  -الف

  اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوري حقوق ومزایاي × % 9× ماههاي بیمه پردازي  –حق بیمه انتقالی═...... برعهده مستخدم  
                                          برعهده تامین اجتماعی1393قانون بودجه  15در اجراي بند ز تبصره  1393سال ثبت شده درسازمان تامین اجتماعی صرفا تقاضاهاي - ب

  اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوريحقوق ومزایاي × % 9× ماههاي بیمه پردازي  –حق بیمه انتقالی═...برعهده تامین اجتماعی
  )به بعد1/1/94 تاریخاز (به حساب صندوق بازنشستگی  انتقال حق بیمه  ازسوي  سازمان تامین اجتماعی -ج

   انتقال حق بیمه  زماندر حکم رسمی  حقوق ومزایاي× % 9× ماههاي بیمه پردازي  –حق بیمه انتقالی═......  برعهده مستخدم                       
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  نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهاي بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی   
  27/3/1365قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی مصوب 

 يصندوقها ای یبازنشستگ ای مهیب يازصندوقها کیرا به هر یکه وجوه یسوابق خدمت اشخاص یبازنشستگ ای مهیحق ب ماده واحده ـ
و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده  رنمودهییخدمت آنان تغ ایمحل کار کهیمشابه پرداخت نموده اند درصورت

برداشت حق  يآنان که مبنا يایحقوق و مزا نیدرصد آخر 4 زانیشده اند  بم يگریصندوق د ك، مشتر یطبق ضوابط قانون ایباشند 
  .شود یکه مشمول ، به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل م یقرارگرفته است بابت هرماه به صندوق یبازنشستگ ای مهیب

 یبازنشستگ ای مهیپوشش صندوق ب ریمربوط خارج شده و ز یگازشمول خدمات صندوق بازنشست 27/3/65که بعد از  یدرمورد اشخاص
مستخدم پرداخت شده  یقبل یبازنشستگ ای مهیکه به صندوق ب یوجوه هیماده کل نیدرصد مذکور درا 4نرخ  يبه جا رندیقرارگ يگرید

  .خواهد شد زیکه مستخدم مشترك آن شده است وار یبه صندوق نایدرمان ع رحقاست پس ازکس
 یکسور بازنشستگ ای،  مهیمربوط ، حق ب ـنیقانـون بموجـب قوان ـنیا بیکه قبل ازتصو یاشخاص یکسور بازنشستگ ای،  مهیانتقال حق بـ 1تبصره 
  .قانون نخواهد بود نیشده است مشمول مقررات ا گرمنتقلید یبه صندوق بازنشستگ یصندوق بازنشستگ کیآنان از

با انتقال حق قرارگرفته  یکسـور بازنشستگ ـای،  مـهیبرداشت حق ب يمبنامستخدم که  یول دولتسنوات خدمت قابل قبـ آن قسمت از2تبصره  
  .مربوط خواهد بود  یو مـازاد بـر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگ ـردیگ یقرار م یجزء خدمت رسم یکسوربازنشستگ ای،  مهیب

آنان به ماخذ مذکور درماده واحده  یمشابه که سهم بازنشستگ يو صندوقها یاجتماع نیتام نیدرخصوص آن دسته ازمشمولـ3تبصره
ومقررات مربوط ازمستخدم ،  نیبراساس قوان یاست با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگ دهیگرد افتیدر یبازنشستگ يرصندوقهایازسا

  خواهدبود رانیوز اتیه بیتصومصوب نامه  نیساس آئتبصره برا نیمذکور درا یو نحوه اخذ سهم بازنشستگ زانیمخواهد شد بهسنوات خدمت آنان محاس
  )دولت27/11/65مورخ59522مصوبه(27/11/1365مصوب  یبازنشستگ ای مهیماده واحده قانون نقل و انتقال حق ب 3نامه تبصره  نییآ

 يازصندوقها کیبه هر یتگکسور بازنشس ای مهیمشابه که حق ب يوصندوقها یبازنشستگ يوصندوقها یاجتماع نیقانون تام نیمشمول -1 ماده
 ایبشوند  اینموده وبه تبع آن ازشمول صندوق مربوط خارج شده  رییخدمت آنان تغ ایطبق ضوابط محل کار  کهیمذکورپرداخت نموده اند درصورت

تقـل نشـده باشـد من ـدیآنـان بـه صنـدوق جد مـهیحق ب ای یبشوند چنانچه کسور بازنشستگ ایشده  يگریمشترك صندوق د یقانونطبق ضوابط 
  .نامه خواهند بود نییآ نیتابع مقررات ا یبازنشستگ ای مهیقانون نقل وانتقال حق ب 3ازلحـاظ پرداخـت مابه التفاوت مندرج درتبصره 

 رپوششیارج شده وزمربوط خ یبازنشستگ ای مهیاز شمول خدمات صندوق ب  27/3/1365 خیکه قبل از تار یشخص یکسوربازنشستگ ای مهیچنانجه حق ب -2 ماده
  .خواهد بود يرمج يوجوه قابل انتقال ومابه التفاوت متعلقه و نیینامه درتع نییآ ـنیباشـد مقـررات ا افتـهیقرارگرفته است انتقـال ن يگریصندوق د

 مهیحق ب ای یشستگبشوند کسوربازن يگریخدمت مشترك صندوق د ایکار رمحلییبه لحاظ تغ ای یکه طبق ضوابط قانون یدرمورد اشخاص-3ماده
کسرحق  يکه مبنا دیماهانه درمحل خدمت جد يایحقوق ومزا نیاول يهرماه ازسنوات خدمت موردنظرطبق ضوابط مـورد عمـل بـر مبنا متعلقه

 بیترتمنتقـل شده ب ـدیکه بـه صنـدوق جد یکسوربازنشستگ ای مهیمحاسبه ومابه التفاوت آن با حق ب ـردیگ یقـرارم یبازنشستگـ ـای مهیب
  این ماده به شرح ذیل اصالح شد .نامه ازشخص وصول خواهد شد نییآ نیمقرردرا

  هیئت وزیران  17/7/1393مهر 80954تصویبنامه شماره *
 ای مهیبشوند حق ب يگریخدمت، مشترك صندوق د ایمحل کار  رییبه لحاظ تغ ایو  یکه طبق ضوابط قانونی درمورداشخاص - اصالحی 3ماده 

حقوق و و بر اساس دیبه ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدهر ماه از سنوات خدمت مورد نظر  سهم شخص متعلقه یگکسور بازنشست
 ای یمحاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگ رد،یگ یقرار م یکسر بازنشستگ يکه مبنا دیدر محل خدمت جد ماهانه زمان تقاضا يایمزا

   .وصول خواهد شد یمنتقل شده است از شخص متقاض دیبه صندوق جد یصندوق قبل که از وکارفرما سهم شخص مهیحق ب
متعلقه هرماه ازسنوات خدمت  مهیبشوند حق ب ایشده  یاجتماع نی،مشترك صندوق تام یرساختارسازمانییسبب انتقال وتغ ،بهیکه طبق ضوابط قانون یـ درمورد اشخاص1 تبصره

 يکه مبنا دیزمان تقاضا درمحل خدمت جد اهانهم يایسهم کارفرما ـ حقوق ومزا%) 11(زده درصد  ایسهم مستخدم و%) 7(فت درصدـ ه%) 18(درصد جدهیمورد نظربه ماخذ ه
 یستگمحاسبه ومابه التفاوت آن با کسوربازنش) شترباشدیهرکدام ب( یدرمحل خدمت قبل یبرداشت کسوربازنشستگ يمبنا يایحقوق ومزا نیآخر ایو ردیگ یقرارم مهیکسرحق ب

  .سابـق وصـول خواهـد شد يتبصره ازشخص وکارفرما نیدرامقرر  بیمنتقل شده است به ترت دیکه به صندوق جد) سهم شخص وکارفرما (
شوند  یم ایشده  یاجتماع نیاست ومشترك صندوق تام دهیآنان با دستگـاه مربـوط قطـع گرد یخدمت واخراج رابطه استخدام دیاستعفاء ،بازخر لیکه به دل یـ اشخاص2 تبصره

ماده محاسبه  نیا) 1(مذکوردرتبصره  بیبه ترت%) 18(ازدستگاه مربوط وصول ننموده اند به ماخذ هجده درصد  یجزئ ای یخـود را بـه طورکل مـهیحـق ب ـای یوکسوربازنشستگ
  .ازشخص وصول خواهدشد) سهم شخص وکارفرما(ومابه التفاوت 

پرداخت آن ندهند  يبرا یبیترت ایو ندیابالغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننما خیماده ظرف سه ماه ازتار نیا) 2(و) 1( يهاتبصره  نیمشمول کهیـ درصورت3 تبصره
  .مذکور،مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود يتبصره هـا ـتیمجـدد ورعا يبـراسـاس تقاضـا

آن  یقانون يایمحفوظ وازمزا ندینما یم اینموده  یماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدام نیا) 2(مندرج درتبصره ازعلل  یکیکه به  یاجتماع نیتام نیـ سوابق مشمول4 تبصره
  .شوند یبهره مند م
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  نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهاي بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی   
   ادامه – یبازنشستگ ای مهیماده واحده قانون نقل و انتقال حق ب 3نامه تبصره  نییآ

صندوق  رپوششیخارج شده و ز ربطیذ یبازنشستگ ای مهینامه از شمول صندوق ب بیتصو نیکه پس از ابالغ ا یدر مورد اشخاص-جدید5تبصره 
نسبت به شده  مهیب يماه از زمان تقاضا کیمبدا موظف است حداکثر ظرف  یبازنشستگ مهیصندوق ب رند،یقرار گ يگرید یبازنشستگ مهیب

 یبازنشستگ ایو انتقال آن به صندوق  يپرداز مهیبا ذکر مدت ب) شده و کارفرما مهیاعم از سهم ب( یکسور بازنشستگ ای مهیمحاسبه مبلغ حق ب
از شخص  ورا محاسبه )سهم شخص(مابه التفاوت متعلقه  کماهیموظف است، حداکثر ظرف  زیمقصد ن یبازنشستگ ای مهیمقصد اقدام و صندوق ب

  )1393مصوب مهرماه(وصول کند
نسبت به  1393سال  انیماده که تا پا نیمکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول ا ربطیذ یبازنشستگ مهیب يصندوقها-جدید6تبصره

مطابق مقررات  هقاز هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعل دینما ایاقدام نموده  یکسور بازنشستگ ای مهیانتقال حق ب يتقاضا
  )1393مصوب مهرماه(.اقدام کنند 65بهمن ماه سال  27مورخ  59522نامه شماره  بیتصو
 مهیب هایماریخود را دربرابرب نیوراث ، مشترک فهیو وظ ی، ازکارافتادگ ینامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل عالوه برپرداخت حقوق بازنشستگ نییآ نیموضوع ا يصندوقها -4 ماده

 یمزبورم مهیب نیتام يکه در ازا مهیحق ب ایکسور نیازا یگربخشید يصندوقها به صندوقها نگونهیاز ا مهیحق ب ای ینموده باشند به هنگام انتقال کسوربازنشستگ یت درمانخدما
  .گرددیکسرم یباشد ازجمع وجوه انتقال

 ای مهیمجمـوع حـق ب% 25ندهـد  ـلیرا تشک یپرداختـ  مـهیحـق ب ـای یازکسـور بازنشستگـ ینـیطبق مقررات مربوط رقم مع یخدمات درمان مهیکه حق ب یدرصورت -تبصره  
  .گرددیبابت  منظورم نیسهم شخص و کارفرما ازا یکسوربازنشستگ

 نییدر تع شودیم ایشده  یحتساب تلقمتبوع شخص قابل ا یو بازنشستگ مهیمقررات صندوق ب يکه دراجرا یبازنشستگ ای مهیصرفا  آن قسمت ازسنوات پرداخت حق ب - 5 ماده
  .ردیگ یمابه التفاوت مالك عمل قرارم زانیم

شده  گرمنتقلیصندوق به صندوق د کیومقررات مربوط از نیقوان ریسا اینامه  نییآ نیو ما به التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات ا یکسور بازنشستگ ای مهیحق ب -6 ماده
و از بابت  گرددیمنتقل م دیبه صندوق جد نایع بشود ایشده  يگریمشترك صندوق د یطبق ضوابط قانون ای دیبنما اینموده  رییمجددا تغ یمحل خدمت شخص کهیاست درصورت

  . وصول نخواهد شد یسوابق مابه التفاوت نگونهیا
شخص ،  يایحقوق ومزا زانیـا توجـه بـه کـل مبلغ ما به التفاوت ماقسـاط ب ـزانیم.نامـه باقسـاط ماهانـه وصـول خواهـد شـد نییآ نیمابه التفاوت موضوع ا -7 ماده
  .باشد یم محاسبهحداکثرمدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد  گرددیم نییطبق توافق شخص وصندوق مربوط تع رمالحظاتیوسا
حق  ای یشود و کسور بازنشستگ یم ایانفصال دائم قطع شده  ایخدمت ،  دیاخراج ،بازخرشخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء ،  یکه رابطه استخدام یدرصورت - 8 ماده

که کسور  یدرمورد اشخاص.نامه خواهد بود نییآ نیو احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات ا مهیحق ب ای یننموده باشد ازلحاظ انتقال کسور بازنشستگ افتیخود را در مهیب
  .است یمنتف "داشته اند مسئله نقل وانتقال کسورموضوعا افتیدر ربطیذ یکال ازصندوق بازنشستگ ایجزئا متعلقه را  یبازنشستگ

 ایمنتقل شده نامه  نییآ نیآن طبق مقررات ا یکسوربازنشستگ ای مهیکارکنان که حق ب یصرفا سوابق خدمت دولت یبازنشستگ/مهیقانون نقل وانتقال حق ب يدراجرا - 9 ادهم
  .باشد یقابل احتساب م فهیووظ یازلحاظ بازنشستگآنان  یسنوات خدمت دولتجزء  شودیم

مربوط جـزء  مهیحق ب ای یکارکنان با انتقال کسور بازنشستگ یباشنـد سوابـق خدمـت دولت یم یاجتماعـ ـنیکه تابع قانون تام یردولتیغ يدرمورد شرکتها وموسسات وواحدها
  .گردد یمحسوب و منظور م فهیو وظ یگـسنـوات خدمـت آنـان از لحـاظ بازنشست

 يشود ، برا یم ایمنتقل شده  یاجتماع نی، به سازمان تام مهیمقررات قانون نقل وانتقال حق ب يکه دراجرا یشدگان مهیب یسوابق خدمت دولت یکسوربازنشستگ  -10 ماده
 طیاحراز شرا يبرا مهیودرسنوات پرداخت حق ب ددگر یآنان اضافه م مهیوات پرداخت حق ببه جمع سن یبازنشستگ يمستمـر ـزانیتنهـا درمحاسبـه م یبازنشستگـ ـانیمتقاض

وفوت  یکل یازکارافتادگ يمستمر يبرقرار طیشوند دراحراز شرا یفوت م ای یکه ازکارافتاده کل یشدگان مهیب یسوابق خدمت دولت یکسوربازنشستگ.منظورنخواهد شد یبازنشستگ
  .محاسبه قرارخواهد گرفتآنان مالك  يمستمر زانیوم

  4/4/1380هـتاریخ 23997ت /14330: شماره  ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه اي بین صندوقها ي بیمه
 -1379مصوب  –قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسالمی ایران ) 42(به استناد ماده  27/3/1380هیئت وزیران در جلسه مورخ 
   : را به شرح زیر تصویب نمود.......ضوابط نقل وانتقال حق بیمه 

ــاده  ــده          : 1مـــــ ــده نامیـــــ ــه شـــــ ــس بیمـــــ ــن پـــــ ــه از ایـــــ ــه کـــــ ــاي بیمـــــ ــندوق هـــــ ــک از صـــــ ــر یـــــ ــترك هـــــ ــاغالن مشـــــ   شـــــ
   . می شوند می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه خوداقدام نمایند

   . نسبت به پذیرش درخواست مشترکان جدید اقدام کنندصندوقهاي بیمه موظفند با رعایت این تصویبنامه  -1تبصره 
   . هر یک از بیمه شدگان فقط براي یک بارمجاز به تغییر صندوق بیمه خود هستند: 2ماده 

   بیمه شدگان جدید االستخدام میتوانند قبل از صدور حکم استخدام قطعی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند –تبصره 
صندوق جدید نیز تا یک ماه انتقـال وجـوه حـق بیمـه یـا کسـور       . مه شده تقاضاي انتقال خود را به صورت کتبی به صندوق بیمه جدید ارایه می کند بی: 3ماده 

قابـل انتقـال    جوهبازنشستگی را از صندوق بیمه قبلی تقاضا می نماید و صندوق بیمه قبلی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تقاضی صندوق بیمه جدید ، و
   . رابه آن صندوق منتقل نماید

 توسط مستخدم پرداخت شود که میبایست محاسبه مبلغ مابه التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی  نحوه :4ماده 
وق العاده دریافتی در تـاریخ  بر مبناي آخرین حقوق و ف) اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ( کسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر درصندوق بیمه جدید 

) هر کدام کـه بیشتراسـت   ( اولین حقوق و مزایاي ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید که مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی می شوند  یاجا به جایی 
اعـم از  ( کسور بازنشستگی یـا حق بیمه متعلقـه   ضرب در تمام ماههاي سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه جـدیـد منهاي مجموع وجوهی که بـه عنوان

و تفاوت تطبیق حقوق و مقرري ماه اول و حق بیمه درمان از صندوق بیمه درمان از صندوق بیمه قبلی به صندوق بیمـه جدیـد   ) سهم مستخدم و سهم کارفرما 
  منتقل شده است
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  ق بازنشستگی نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهاي بیمه  به حساب صندو
  )فواصل زمانی عدم بیمه پردازي(مبناي محاسبه بدهی کسور بازنشستگی ایام خالء در بیمه پردازي 

 فواصل زمانی دائر بر عدم پرداخت حق بیمهبعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوي سازمان تامین اجتماعی ارائه میشود

  .خدمت وي میباشد  موید استمرار بدون انقطاع قراردادهاي خدمتی کارمندمشاهده میشود درحالیکه 

 50387ت/80944تصویبنامه شماره )1(معاونت فنی صندوق و در اجراي بند 27/6/96مورخ 220/د/10537براساس نظریه شماره 

ایط ذیل وبارعایت شر  حقوق و مزایاي زمان تقاضا%9احتساب مدت خالء بیمه پردازي پس از تعیین بدهی برمبناي  17/7/1393مورخ 

  : بالمانع میباشد)اداره کل درآمد وهزینه 22/7/1396مورخ  22002/د/11911موضوع نامه (

 .و احتساب سنوات خدمت مورد نظر یبده نییبر تع یمستخدم مبن یاخذ درخواست کتب-1

 .اشدآن منتقل نشده می بایست صرفاً در مابین دوران بیمه پردازي خدمت مستخدم ب مهیحق ب که یفاصل زمان-2

 يقرار دادها  ایو  ینیاحکام کارگزآن منتقل نشده؛ پس از احراز اشتغال مستخدم با توجه به  مهیحق ب تعیین بدهی مدتی که-3

 . انجام گرددباشد  یاستمرار بدون انقطاع خدمت م دؤیم وي که یخدمت

ق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوري باشد؛ در صورتیکه درخواست مستخدم مبنی بر تعیین بدهی مدت مذکور، در زمان انتقال ح-4

جهت محاسبه مابه التفاوت کسور بطور  3همزمان با دریافت حکم زمان تقاضا نسبت به دریافت مستندات و مدارك مثبته موضوع بند 

 .در غیر اینصورت مبناي محاسبه کسور، حکم زمان تقاضاي جدید مستخدم خواهد بود.یکجا اقدام گردد

مفاد بخشنامه فوق الذکر مربوط به تعیین بدهی ایام خالء سنوات خدمتی است که حق بیمه آن پس از صدور شایان ذکر است 

  .بخشنامه به حساب این صندوق منتقل شده و می شود 
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  نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهاي بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی 
 جبهه در حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا -مه ششم قانون برنا 88بند خ ماده 

.معافند یبازنشستگ و مهیب صندوق رییتغ از یناش يا مهیب سنوات سال پانزده يبرا التفاوت به ما پرداخت از بار کی يبرا  
شود یم هیتسو و پرداخت )طبق آیین نامه( دستگاه طتوس یسنوات بودجه قالب در و منظور دولت از هیلا منتقلٌ صندوق مطالبه عنوان به مبلغ نیا   
 

  وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی  21/03/1399مورخ  42930بخشنامه شماره  – قانون برنامه ششم88دستورالعمل بندخ ماده 

 حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا کلیه بیمه شدگان شامل)2ماده 
برنامه ششم توسعه قانون  که تغییر صندوق بیمه داده و ارائه درخواست آنان به صندوق بیمه مقصد در زمان حاکمیت  جبهه در

دتورالعمل هستنمشمول این دس محقق شده باشد)  01/01/1396بعد از (  
  که حق بیمه مربوطه به صندوق مبدا پرداخت شده –مطابق با قوانین صندوق بیمه مقصد – کلیه ایام قابل احتساب به عنوان بیمه پردازي:مه سوابق بی)1بند ث ماده
  تغییر صندوق بیمه اي به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی ، تغییر محل کار یا خدمت یا فعالیت در چارچوب مقررات: تغییر صندوق بیمه)1بندج ماده 

 تقاضاي کتبی بیمه شده به صندوق بیمه مقصد براي انتقال سوابق بیمه اي خود از صندوق بیمه مبدا به صندوق بیمه مقصد:درخواست)1ند چ ماده ب
بیمه قابل قابل انتقال  تفاوت مبلغ محاسبه شده به عنوان حق بیمه مورد عمل براي سوابق قابل انتقال به صندوق بیمه مقصد با مبلغ حق:مابه التفاوت )1بند د ماده  

سال سنوات بیمه اي ناشی از تغییر صندوق بیمه 15وحداکثر تا مدت  بار کی يبرا  از صندوق بیمه مبدا  
ا صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست بیمه شده ،نسبت به بررسی و انجام مکاتبه الزم با صندوق بیمه مبد)3ماده
عالم صندوق بیمه مبدا مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول مکاتبه مذکور ،نسبت به بررسی سوابق ،محاسبه حق بیمه قابل انتقال و ا.مایداقدام ن

 آن به صندوق بیمه مقصد اقدام نماید
صندوق بیمه مبدا ، نسبت  صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه پس از اعالم حق بیمه قابل انتقال از سوي)4ماده 

.به محاسبه مابه التفاوت و اعالم و وصول آن به شرح ذیل اقدام نماید  
ماه پس 3مکلف است حداکثر ظرف  ذیربط  دستگاه در صورت وجود رابطه استخدامی بیمه شده با یکی از دستگاههاي مشمول ، 

. ل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سنواتی اقدام نمایداز اعالم صندوق بیمه مقصد ،نسبت به پرداخت مابه التفاوت از مح  
 5/22قانون برنامه پنجم توسعه  28ماده ) ب ( برنامه سوم توسعه تنفیذي در برنامه چهارم و بند  42مبناي محاسبه مابه التفاوت مشمولین ماده -

 .درصد می باشد 

 

 

 

 

نی وي میتواننـد تقاضـاي انتقـال حـق بیمـه سـوابق غیررسـمی        ق ا ك ، وراث قـانو  82و  81در صورت فوت مستخدم موضوع مـواد  *
 . ارائه نمایند) صندوق بازنشستگی کشوري(مستخدم نزد سازمان تامین اجتماعی را جهت احتساب سنوات خدمت به صندوق مقصد 

 

اي  سـنوات بیــمه   پـانزده سـال  براي  فاوتالت از پرداخت مابهبراي یک بار  ایثارگران و فرزندان شهداء ـ45مادهقانون برنامه پنجم :سابقه قبلی 

 استخدامی اسـت،  ناشی از تغییر دستگاهاي از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که  ناشی از انتقال سـوابق بیمه

   این قانون منقضی شده است .شود میالیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه  این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل .معافند
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    به حساب سایر صندوقهاي بیمه   بازنشستگیانتقال  کسور
  / ...سایر صندوقهاي بیمه ايبه  انتقال کسوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوري

  )به صندوق بیمه متقاضی ازصندوق کشوري(  انتقال کسوربازنشستگی:نام خدمت
  متقاضی؛دستگاه اجرائی ذیربط کارمند جدید صندوق بیمه:دمتدستگاههاي مرتبط درانجام خ

قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی ؛  هیئت وزیران17/7/93مورخ 80954و  1/7/1392مورخ  121606تصویبنامه شماره  :قوانین ومقررات 
سازمان اموراداري و  35دستورالعمل شماره ،   شم توسعهقانون برنامه ش88بندخ ماده  ، قانون مدیریت خ کشوري102ماده  ؛ 27/03/1365مصوب 

  بازنشستگی کشوري  دوقصن 1386/ 29/8 خیتار95433/250بخشنامه شماره استخدامی ، 
  نسخه4فرم درخواست انتقال کسورتکمیل  -ازصندوق کشوريبا اعالم شماره حساب متقاضی جدید صندوق بیمه  کتبی درخواست:مدارك موردنیاز

 سایرمدارك حسب مورد -احکام کارگزینی شروع خدمت ؛خروج ازخدمت  - سنوات قوق ومزایا وکسوربازنشستگیصورت ح -

  دستگاه اجرائی ذیربط - صندوق بیمه فعلی:آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
  :سایرتوضیحات

  .باشددیگري بیمه  ل حاضرمشترك صندوقودرحا) ء ؛انفصال؛بازخرید؛انتقالاخراج؛استعفا(قطع شده صندوق کشوري باکارمند  بیمه پردازي رابطه-1
  نمایدتسلیم  ....)؛تامین اجتماعی (صندوق فعلی انتقال کسورسابقه رسمی خودرابه شعبه ذیربط  تقاضاي کتبیمیتواندمستخدم -2
جهت اخذ مدارك و بررسـی موضـوع    ستخدم م اشتغال به خدمت مربوطه محل  دستگاه از)مقصد( فعلیدرخواست کتبی صندوق بیمه  -3
  .)استردادکسورخدمت /اولین حکم استخدام رسمی ؛حکم خروج ازخدمت ؛فهرست کسوربازنشستگی ؛گواهی عدم دریافت (
وضـمن اعـالم   کرده ارسال  استان – بازنشستگی کشوري صندوقنامه اي رابه  )درصورت قابل پذیرش بودن مدارك(صندوق بیمه فعلی متقاضی -4

 ..................شـماره  اعالمی خدمت ذینفع رابه حساب بازنشستگی سوابق ؛تقاضاي انتقال کسورمشمول قانون تامین اجتماعی شده  تاریخی که ذینفع
  .رامینماید.......شهرستان ....نزدبانک رفاه شعبه مربوط به تامین اجتماعی 

رونوشـت نامـه مـذکور فرمهـاي      براسـاس ق ا ك و 102ن نامـه اجرائـی مـاده    آئـی  13مـاده  3بـه استنادتبصـره   دستگاه اجرائی مکلف اسـت -5
پرونده کرده و همراه با)مهروامضاء(راتکمیل وتایید )سخه2درفهرست ریزکسورنسخه و  5درفرم انتقال کسور (اصالحی  35دستورالعمل شماره 

  .ارائه نماید .....استانکشوري به مدیریت بازنشستگی پرسنلی 
 جبهه در حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا -خبند 88ماده –شم قانون برنامه ش

 عنوان به مبلغ نیا. معافند یبازنشستگ و مهیب صندوق رییتغ از یناش يا مهیب سنوات سال پانزده يبرا التفاوت به ما پرداخت از بار کی يبرا
 مطالبه صندوق منتقلٌ الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود

  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم
  *  تایید میشود) نسخه4(توسط رئیس دستگاه اجرائی ذیربط  1/2  فرم استردادوانتقال کسوربازنشستگی 

  *  تاییدمیشود) نسخه2(اب دستگاه اجرائی ذیربطتوسط ذیحس  82-ع  فرم صورت حقوق ومزایا وکسور ساالنه 
 

 

 

 صندوق بیمه وبازنشستگی جدید 
  مدارك الزم از دستگاه اجرائی /درخواست بیمه شده؛اخذ احکام 

 صندوق کشوري بررسی وپذیرش سابقه ؛تقاضاي کتبی انتقال کسوراز
 

 دستگاه اجرائی 

 ور؛احکام کارگزینیتکمیل وارسال فرم انتقال کسور؛فهرست ریزکس

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 بررسی وتایید فرم انتقال کسور؛ صدورچک دروجه صندوق جدید

 
 

 

  
  منتقل میشود...)به استناد ماده یک قانون تعدیل ( صرفا کسور سهم کارمندق ا ك   74ماده 1تبصره  موضوع بازخریديدرخصوص افراد *
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  به حساب سایر صندوقهاي بیمه   انتقال  کسوربازنشستگی  
  )1/2فرم (انتقال کسوربازنشستگی  نحوه تکمیل فرم -35دستورالعمل شماره 

  اطالعات شناسنامه اي براساس کپی شناسنامه مستخدم-
        دمت ؛تـاریخ اسـتخدام اولیـه براسـاس اولـین حکـم ورودبـه خـ        ؛اطالعات مربوط به پست سازمانی ورسته وگروه براساس آخرین حکـم رسـمی   - 

             تاریخ استخدام رسمی منظورتـاریخ اجـراي حکـم رسـمی آزمایشـی ویاتبـدیل وضـع میباشـدونیزدرج شـماره وتـاریخ حکـم رسـمی آزمایشـی ؛             
  وشماره وتاریخ همین حکم آخرین حکمتاریخ خروج ازخدمت ومجوزخروج براساس شرح حکم ویا راي صادره ازسوي مرجع قضائی طبق 

قـانون  9قـانون بازسـازي وبنـدح مـاده     20مـاده  8؛اخراج و بازخریدي موضوع بنداستعفاء انتقال کسور در صورت ( ال کسورطبق قانونمجوزانتق
امـا انتقـال کسـور    .انجـام میشـود    27/3/65رسیدگی به تخلفات  مستند به ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مصـوب  

  )قانون تعدیل نیروي انسانی انجام میشود1مقررات شرکتهاي دولتی مستند به ماده 64وبازخریدي موضوع ماده 74ماده 1ه بازخریدي موضوع تبصر
سایرصندوقها ؛ درخواست تامین اجتمـاعی ازصـندوق بازنشسـتگی    / نامه تامین اجتماعیحسب وهمچنین  درخواست انتقال کسور شماره وتاریخ؛-

  .میباشد....شهرستان .........استان .......بانک رفاه شعبه .........حساب ودستگاه مستخدم معموال شماره 
  فقط مدت انفصال وغیبت غیرموجه ومرخصی بدون حقوق درج خواهدشد25ردیف 
نوشته براساس سابقه خدمت رسمی قابل قبول ومیزان کسورسهم مستخدم وکارفرما طبق فهرست کسوربازنشستگی ....جمع مدت خدمت 25ردیف 

  .درج نخواهدشددرفرم مقرري ماه اول اهدشدلیکن خو
درآمده باشدبه جاي تنظیم فهرسـت کسـورفقط    به اشتراك صندوق تامین اجتماعی27/3/65قبل ازاگرکارمندرسمی که بادستگاه قطع رابطه کرده 

  .محاسبه ودرج خواهدشد)به ماه (مشمول کسوروي ضربدرسنوات خدمت  آخرین حقوق ومزایاي4%
تکمیل 47/10بودند وذیحساب دستگاه براي وي فرم بیمه پردازکه قبل ازاستخدام رسمی  تبدیل وضع یافته ايبیمه ؛براي کارمندان منظورازحق 

  درج وبه سایرمبالغ اضافه میشود ریال184320کرده باشدمبلغ 
تعیین بدهی شده وطبق مدارك درهمـان   درصورتی که سابقه خدمت زیرپرچم ویاقراردادي مستخدم رسمی قبل ازقطع رابطه:منظورازکسوربدهی 

اعـم ازسـابقه    26دراین خصوص جمع مدت خـدمت قابـل درج درردیـف    .مقطع به حساب صندوق بازنشستگی واریزشده باشدعینا درج خواهدشد
  .رسمی وسابقه غیررسمی تعیین بدهی شده خواهدبود

جهت بررسی واقـدام طـی نامـه اي همـراه بامـدارك      )مهروامضاء(ستگاه دتاییدباالترین مقام اجرائی نسخه تکمیل وپس از5فرم انتقال کسوردر-
  موردنیازبه مدیریت بازنشستگی استان ارسال میشود

  نحوه تکمیل فهرست کسوربازنشستگی 
نسخه تکمیل وذیـل فـرم بـه تاییدکارشـناس مـالی وسـپس       2فهرست کسوربراي هرسال خورشیدي ازسوابق خدمت رسمی مستخدم میبایست در

این فرم براساس اسنادحسابداري تنظیم خواهدشدلیکن نبایدازاحکام کارگزینی پرونده انحـراف  .خواهدرسید )مهروامضاء(حترم دستگاه ذیحساب م
  .معناداري داشته باشد

  .مستخدمین رسمی ضمن توجه به جدول کسوربادقت الزم محاسبه شود 1/1/69سهم کارفرمائی قبل از* 
میزان کسـورات  )ازفهرست حذف شود(میبایست درتکمیل این فهرست لحاظ شده /....انفصال موقت /حقوق  مرخصی بدون/غیبت غیرموجه هرگونه 

  .به نسبت اشتغال وحقوق دریافتی محاسبه ودرج شده باشد
  .....سال فرم فهرست کسوربازنشستگی ساالنه مستخدمان مشمول صندوق بازنشستگی 

  :تاریخ :                     شهرستان :                          استان             :                                نام دستگاه 
  :شماره مستخدم   :کدملی   :نام   :نام خانوادگی 

  جمع کسور  کسورسهم کارفرما  مقرري ماه اول   کسورسهم مستخدم   جمع حقوق ومزایا  فوق العاده شغل   حقوق وتفاوت تطبیق   ماه
                فروردین

                اردیبهشت
.............                
                جمع 

  :نکته 
؛ سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سابقه خدمت غیررسـمی هریـک ازکارکنـان تبـدیل وضـع یافتـه بـه رسـمی         5/5/73بموجب صورتجلسه 

  .ندوق بازنشستگی کشوري پرداخت کرده است ریال به ص184320که قبل ازتبدیل بیمه پردازبودندمبلغ .....) و1/7/57؛18/2/58؛10/9/58(
ازسوي ذیحسابی دستگاه که نشانگرمدت بیمه پردازي ذینفـع میباشـد مبلـغ     47/10بشرط تکمیل فرم  تبدیلیلذادرهنگام انتقال کسورکارکنان 

  .منتقل میشود)عالوه برکسورخدمت رسمی (نیزبه عنوان حق بیمه سنوات غیررسمی )ریال 184320(مذکور
  .مقرري ماه اول هم منتقل میشود....)قانون برنامه سوم و42موضوع ماده (درهنگام انتقال کسورناشی از تغییرصندوق صرفا *
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  انتقال  کسوربازنشستگی  به حساب سایر صندوقهاي بیمه   
   –انتقال کسوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوري  نکات مهم

  :امین اجتماعی شده باشدصندوق ت مشترك27/3/65بعداز مستخدم اگر -الف
  )ك .ا.ق 74بجزمشمولین ماده -براساس فهرست کسور(مجموع کسورسهم مستخدم وکارفرما = کسوربازنشستگی قابل انتقال

لیکن .پذیرفته شدآزمایشی  به استخدام رسمی1/7/68وي در.استخدام گردیدآموزش وپرورش به صورت قراردادي در1/5/66شخصی درتاریخ :مثال 
حقـوق ومزایـاي مشـمول    . ازخـدمت محکـوم گردیـد   اخـراج  بـه   وبادستگاه قطـع  1/1/70درتاریخ  غیبت غیرموجه تخدامی وي به علترابطه اس

  .ریال افزایش یافت 50000به مبلغ 1/7/69ریال واز30000مبلغ 1/7/68ایشان دررسمی کسورخدمت 
پرداخـت  ) قبلـی  (تمـاعی شـده ولذامتقاضـی احتسـاب سـوابق      بعلت اشتغال درکارگاهی مشترك صـندوق تـامین اج  1/3/70این شخص  ازتاریخ 

  .ریال 127500سابقه خدمت قابل انتقال یکسال وشش ماه وکسوربازنشستگی بمبلغ . کسورخودنزدصندوق بازنشستگی کشوري گردید
  کسورجمع   سهم کارفرما  سهم مستخدم   مدت   تاتاریخ   ازتاریخ   حقوق ومزایا   )فوق العاده شغل (مزایا  حقوق پایه

  25500  1700*6  2550*6  ماه 6  1/1/69  1/7/68  30000  10000  20000
  38250  3825*6  2550*6  ماه 6  1/7/69  1/1/69  30000  10000  20000
  63750  6375*6  4250*6  ماه 6  1/1/70  1/7/69  50000  20000  30000

  .)مطابق جدول (محاسبه میشدحقوق پایه %5/8 فقطحقوق ومزایا   لیکن سهم کارفرمائی % 5/8کسورسهم مستخدم 1/1/69از قبل*
  .حقوق پایه ومزایا   وسهم کارفرما یک ونیم برابرسهم مستخدم اصالح شد%5/8کسورسهم مستخدم  1/7/79لغایت 1/1/69بعداز

  
  :باشدصندوق تامین اجتماعی شده  مشترك27/3/65قبل ازمستخدم  اگر –ب 

  ماههاي خدمت رسمی %*4*ي مشمول برداشت کسورآخرین حقوق ومزایا=  کسوربازنشستگی قابل انتقال
به اسـتخدام رسـمی تبـدیل    10/9/58دردانشگاه علوم پزشکی بصورت قراردادي استخدام شده ودرتاریخ 1/1/57شخصی درتاریخ: مثال

شـده  مشـترك صـندوق تـامین اجتمـاعی     1/2/65اگروي بعدازبازخریدي درتـاریخ  .ازخدمت بازخریدشد10/9/64وضع یافته وباالخره در
باشدسابقه خدمت  ومبلغ کسور بازنشستگی که ازصندوق بازنشستگی کشوري به صندوق تامین اجتماعی منتقـل خواهدشدرامحاسـبه   

  .ریال بود28000یادآورمیشودحقوق ومزایاي وي قبل ازبازخریدي .نمائید
  x 4%  x 28000  72=80640                                      خدمت رسمی سابقه ماه 72سال معادل 6 کسور بازنشستگی بابت

   ریال184320ردازي       سابقه خدمت بیمه پ مبلغ موضوع تفاهمنامه فی مابین بابت یکسال وهشت ماه ونه روز
 

  
  
  
  

  :توجه
  .قابل انتقال است فقط سهم مستخدمباشد  ك.ا.ق 74ماده موضوع  بازخریديدرصورتی که مستندخروج ازخدمت رسمی ؛ * 
  راسا به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است  1/1/1375قبل ازسورسهم کارفرمائی مستخدمین رسمی دستگاههاي اجرائی رابابت دولت ک*
  .مقرري ماه اول میبایست درفهرست کسوردرج شودلیکن قابل انتقال نمیباشد*
انتقـال حـق بیمـه سـوابق غیررسـمی       ق ا ك ، وراث قـانونی وي میتواننـد تقاضـاي    82و  81در صورت فوت مستخدم موضوع مـواد  *

  . ارائه نمایند) صندوق بازنشستگی کشوري(مستخدم نزد سازمان تامین اجتماعی را جهت احتساب سنوات خدمت به صندوق مقصد 
ــه .نبــوده انــدصــندوق بازنشســتگی  مشــمول/...)حــق التــدریس /پیمــانی /اعــم ازخریدخــدمت (قــراردادي کارمنــدان  * لــذا هیچگون

   برنامه سوم..قانون توسعه 42ازبابت این سوابق به حساب صندوق بازنشستگی واریزنشده است مگرمشمولین ماده  گیکسوربازنشست
جهـت انتقـال   (دریافـت کسوربازنشسـتگی پـس از بازخریـدي    متعاقبـا  دیوان عدالت اداري تعیین بدهی و  271به موجب راي شماره *

  .مجوزي ندارد )کسور
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  به حساب دستگاه اجرائی    .... استرداد  کسور بازنشستگی یا
   استرداد کسور بازنشستگیفرآیند 

  کسوربازنشستگی استرداد :نام خدمت
  ذیربط   دستگاه اجرائی :دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

  اصالحی 35؛دستورالعمل شماره    27/03/1365بازنشستگی مصوب  کسور قانون نقل وانتقال حق بیمه یا :قوانین ومقررات 
فهرسـت ریـز     - فرم درخواسـت اسـترداد کسـور    –کسوربازنشستگی )دریافت(مبنی براسترداد ازصندوق درخواست کتبی کارمند :مدارك موردنیاز

  اشتراك صندوق ؛حکم خروج ازخدمت ؛سایراحکام حسب مورد/احکام کارگزینی استخدام رسمی  – کسورات
  دستگاه اجرائی ذیربط :هآدرس محل مراجع   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

  :سایرتوضیحات
 صرفا کسور سهم کارمندقطع شده باشد ...)بدلیل استعفاء؛اخراج؛بازخریدي؛(باصندوق  اوکه ارتباط ي کتبی مستخدمی درصورت تقاضا 

  .تا از آنطریق به ذینفع پرداخت شودمیباشدبه حساب ذیحسابی دستگاه اجرائی  قابل استرداد
  :پروسه اقدامات 

  رخواست کتبی ذینفع ازصندوق بازنشستگی کشوري  د-1
  بررسی سوابق وتکمیل فرم استردادکسور وهمچنین فرم صورت حقوق ومزایا وکسورساالنه توسط دستگاه اجرائی ذیربط-2
  استان–ارسال مدارك توسط دستگاه اجرائی ذیربط به صندوق بازنشستگی کشوري -3
  ائی وتایید فرم نسبت به صدورچک استرادکسور دروجه ذیحساب دستگاه ذیربط اقدام خواهدکردمدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی نه-4
  رادروجه ذینفع صادرخواهدکرد)که از صندوق کشوري دریافت داشته(ذیحساب دستگاه چکی معادل کسور بازنشستگی -5
  دارد زمیلیون تومان مجو8فقط تاسقف  1394استرداد کسور توسط مدیریتهاي استانی درسال *

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *  توسط رئیس دستگاه اجرائی ذیربط تایید میشود  1/2  فرم استردادوانتقال کسوربازنشستگی 
  *  توسط ذیحساب دستگاه ذیربط تاییدمیشود  82-ع  فرم صورت حقوق ومزایا وکسور ساالنه 

 

 

 

 کارمند

  استرداد کسور ازصندوق بازنشستگی کشوريتقاضاي کتبی 
 

 دستگاه اجرائی

 تکمیل وارسال فرم استردادکسور؛فهرست ریزکسور؛احکام کارگزینی

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري
  بررسی وتایید فرم ؛صدورچک استردادکسور دروجه ذیحسابی دستگاه

 )ندذیحساب متعاقبا وجه کسور را به حساب ذینفع واریز میک(
 
 

 

 

  .استرداد کسور صرفا کسور سهم کارمند قابل استرداد میباشدهنگام  در
کسورسـهم کارمنـد    -2مجـوز نـدارد  ) اخراج درحین خدمت رسمی آزمایشی(قانون استخدام کشوري 20استردادکسور مشمولین ماده -1:استثناء

  ه خانواده ذینفع مجاز استفقط ب) اخراجی(قانون بازسازي نیروي انسانی 20ماده 10مشمولین بند
   31/3/1374قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 4براساس ماده  :توجه

  دستگاههاي اجرائی مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قبال در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند
  



89 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  دستگاه اجرائی    به حساب .... استرداد  کسور بازنشستگی یا
  )4فرم ( سال30فرآیند استردادکسوربازنشستگی مازادبر* 

  استرداد کسوربازنشستگی مازادبرسی سال:نام خدمت
  اجرائی  هايدستگاه:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

 مصوب صالح مقررات بازنشستگیقانون ا7ماده ؛    13/12/1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  3ماده 2تبصره  :قوانین ومقررات 
     23/02/1380مورخ 9980دستورالعمل شماره ،    13/12/68

  هزینه دریافت نمیشود :هزینه هاي انجام خدمت
فرم محاسبه بدهی خدمت غیررسمی به انضمام -2) 4 فرم(درخواست استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال  تکمیل فرم- 1 :مدارك موردنیاز

 ....)شامل احکام (ذینفع پرونده پرسنلی-4 کسورماههاي اضافه پرداختی کسوربازنشستگیفهرست ریز -3)  داراي مهرتایید صندوق(زيفیش واری

  صندوق بازنشستگی کشوري :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
   :توضیحات

بر  که مستخدمین از پرداخت کسور بازنشستگی بابت خدمت مازاد در مواردي : 13/12/68قانون اصالح مقررات بازنشستگی 7ماده -
در خصوص پرداخت  قبال تایید الزم رامکلف است  مستخدم معاف می باشند ، دستگاه متبوع) قانون  3ماده  2موضوع تبصره ( سال  30

  .از صندوق کسب نمایدسال تمام ،  30کسور بازنشستگی توسط مستخدم به مدت 
  :سال 30مازادبرسهم مستخدم  اعمال معافیت ازپرداخت کسور شروع ل ازقب مهم سوال  -
بطور کامل  در زمان مقرر و  محاسبه مستخدم ارفاقی سوابق بدهی  ویا)پیمانی/ قراردادي / سربازي (غیررسمی  سوابقبدهی  آیا 

     سط بدهی مالك شروع معافیت استتاریخ پرداخت آخرین ق..... ؟شده است و تسویه  پرداخت
  .است معافیت از کسورمالك  ،مهمترین )بدهی تسویهجهت (ي به حساب صندوق بازنشستگی کشوريتاریخ مندرج در فیش واریز *
  

به صندوق  پرداخت کسور بازنشستگی سابقهسال تمام 30احراز ..... قانون اصالح مقررات3ماده 2براي اعمال معافیت تبصره  :توجه
   سال سابقه خدمت30داشتن صرفا نهي معافیت است و بازنشستگی کشوري مالك عمل برا

سال خدمت 6و )مشترك صندوق بازنشستگی کشوري(سال سابقه رسمی 29وي داراي.میباشد سال سابقه خدمت35 کارمندي داراي:مثال
از خدمت  سال1 تازمانی که بدهی کسور بازنشستگیدقت شود .در دستگاه دولتی است) ملزم به بیمه پردازي تامین اجتماعی(غیررسمی
  .نمی باشد از پرداخت کسور بازنشستگیمعافیت قانون مشمول نبوده و سال سابقه پرداخت کسور 30داراي ننماید  را تسویهغیررسمی 

ه مقرري مابرداشت از مصادیق کسور بازنشستگی تلقی میشود لذا  »مقرري ماه اول «حسب اعالم معاونت حقوقی ریاست جمهوري ، نظر به اینکه   -
  .منتفی میگردد 01/01/1400از تاریخ .....قانون اصالح مقررات بازنشستگی  3ماده  2از افزایش حقوق و مزایاي کارکنان مشمول تبصره  اول

  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم
  *    4  سال 30درخواست استردادکسورخدمات مازادبر

 

 

 

 دستگاه اجرایی 
  براي استرداد کسورمازادبرسی سال  تبوعم تقاضاي کارمند ازدستگاه

  )اعم از رسمی وغیررسمی(سال سابقه پرداخت کسور30احراز بیش از
 

 دستگاه اجرائی

 تکمیل وارسال فرم استردادکسورمازادبرسی سال وسایرمستندات

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 گاهبررسی وتایید فرم ؛صدورچک استردادکسور دروجه ذیحسابی دست
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  به حساب دستگاه اجرائی    .... استرداد  کسور بازنشستگی یا
  )1/3فرم (کسوربازنشستگی  اشتباه واریزي/ فرآیند استرداداضافه واریزي  

   کسور اضافه واریزي/ استرداد اشتباه واریزي  :نام خدمت
  دستگاه اجرائی ذیربط :دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

  23/02/1380مورخ 9980دستورالعمل شماره : قوانین ومقررات
سـایرمدارك  -درصورت نیـاز   1/5فرم اصالحی  –بانکی نشانگر اضافه واریزي  اعالمیه  –)  1/3(اشتباه واریزي/فرم استرداد اضافه :مدارك موردنیاز

  اشتباه واریزي/دال بر اضافه
  ازنشستگی کشوري صندوق ب :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

  :سایرتوضیحات
الزم اضافه واریزي باارائه مـدارك  /درصورتی که دستگاه اجرائی ویا بانک عامل ؛  به اشتباه وجهی رابه حساب صندوق واریزکرده باشد مبلغ اشتباه  

  ینفع مستردخواهدشدحساب ذ به
  را تکمیل وپ) نسخه 3در( 1/3فرم دستگاه ذینفع میبایست به این منظور  

به مدیریت سازمان بازنشستگی دراستان .....)؛ کارگزینی حکم/ فیش واریزي؛لیست ( مستنداتآنرا  رابه ضمیمه )مهروامضاء(س از تایید 
  .ارائه تااقدام الزم بعمل آید

  میباشد ضروري1/3درخصوص علت اشتباه واریزي درمتن فرم  توضیحات کوتاهارائه 
  دستگاه باشدونه شخص حقیقی ذینفع  ذیحسابیمربوط به  میبایستقابل درج درفرم  شماره حساب

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم
  *    1/3  اشتباه واریزي کسور/درخواست استرداداضافه واریزي 

  
 

 

 

 دستگاه اجرائی 

  اضافه واریزي به حساب صندوق/بررسی وحصول اطمینان از اشتباه 
 

 ه اجرائی دستگا

 )فرم اشتباه واریزي؛فیش واریزي؛مستندات(تکمیل وارسال مدارك

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 بررسی مدارك وصورنحساب ؛تایید فرم ؛صدورچک دروجه ذیحسابی

 
 

 

  :توجه
رخ )مـاه 3الـی  1بابـت  (یک دسـتگاه    کسورماهانهریز حقوق ومزایا و صورتیا  1/5درصورتیکه اضافه واریزي ازطریق فرم -

وتـه  (ویا صورت خزانه مربوطه فرم اشتباه واریـزي اوال توسـط ذیحسـابی دسـتگاه      1/5داده باشد میبایست ضمن اصالح فرم 
درصـورتیکه  .نیزباشـد )ازبابت اطـالع  (تکمیل وتاییدشود وثانیا حتی االمکان داراي تاییدیه خزانه) عامل ذیحساب درشهرستان

  .اولیه نیازنیست 1/5ماه باشداصالح فرم 3ش ازاشتباه واریزي بابت بی
  .میبایست مربوط به ذیحسابی دستگاه باشد  1/3شماره حساب اعالمی درفرم  -
مقرري ماه برداشت از مصادیق کسور بازنشستگی تلقی میشود لذا » مقرري ماه اول «حسب اعالم معاونت حقوقی ریاست جمهوري ، نظر به اینکه   *

  .منتفی میگردد 01/01/1400از تاریخ .....قانون اصالح مقررات بازنشستگی  3ماده  2وق و مزایاي کارکنان مشمول تبصره از افزایش حق اول
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  شرایط ومستندات برقراري حقوق بازنشستگی-حمایت هاي بلندمدت صندوق   

  فرآیند برقراري حقوق بازنشستگی 
  ذیربط دستگاه اجرائیمراحل اداري در  –الف 

بجـز  ( غیررسمیخدمت انتقال حق بیمه سوابق لزوم ،  دولتی بودن سابقه اطمینان از :پرونده ازبابت سنوات خدمت قابل قبولبررسی -1
   )آموزش وپرورش ...در دانشسرا مدت تحصیل ، 1/7/88مدت خدمت وظیفه،حق التدریس تمام وقت قبل از: ك .ق ا 85ماده 2مشمولین تبصره 

  پیمانی آئین نامه اجرائی این قانون وهمچنین ائین نامه استخدامی9وماده   27/3/65مصوب ...ده قانون نقل وانتقال حق بیمه ماده واح2استناد به تبصره *
  باذکرمستندقانونی درشرح حکم پس از مشاوره با مستخدم و  صدورابالغ بازنشستگی -2
) 02کـد (ویا سپرده کوتاه مـدت ) 03کد(ض الحسنهسپهري نزد بانک صادرات  بصورت قر افتتاح حساببراي  راهنمائی مستخدم-3

  ...از واحدهاي داخلی؛ فرم تسویه حسابانصراف  بیمه تکمیلی درمان ، تکمیل / ش فرم پذیرتکمیل  ؛بمنظور واریز حقوق بازنشستگی 
  وثبت داده ها در سامانه  برقراري حقوق بازنشستگی 3و2و1تکمیل وتایید فرمهاي شماره -4

جمـع  « ←دستگاههاي دولتی وشاغلینسامانه ←  ir.Sabasrm. wwwسایت  در برقراري حقوق بازنشستگی 2و1شماره  هاي اطالعات فرم ثبت
   به صندوقارسال براي سامانه  گواهی ثبت از اخذپرینتبا کدشناسه و کلمه عبور انحصاري هر دستگاه و  »ي حقوقآوري اطالعات برقرار

  صندوق بازنشستگی کشوري به ) همراه با مدارك فیزیکی( ارسال درخواست تایید برقراري حقوق بازنشستگی -5
براي تایید برقراري حقوق بازنشستگی  میبایسـت حـداقل    شوراي عالی اداري  مدارك الزم14/7/1372مورخ 3695طبق بخشنامه 

  . یکماه قبل از زمان بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوري ارائه شود
برقراري حقوق بازنشستگی ،درخواست کتبی موافقت با بازنشستگی افـراد   2و  1فرمهاي شماره ،  ابالغ بازنشستگی :مورد نیاز عبارتندازمدارك 

نس وباالتر، احکام کارگزینی مرتبط ؛احکام قرارداد خدمت غیررسمی؛مدارك انتقال حق بیمه سوابق غیررسمی به حسـاب صـندوق   داراي فوق لیسا
ومدارك پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و در غیـر اینصـورت جوابیـه کتبـی تـامین اجتمـاعی مبنـی بـر غیـر بیمـه پـرداز بـودن ذینفـع ،تصـویر               

  انصراف بیمه تکمیلی درمان و سایر مدارك  حسب درخواست /نکی گواهی خدمت نظام ؛مدارك ایثارگري،پذیرششناسنامه،کارت ملی،دفترچه با
  

  کشوري صندوق بازنشستگیمراحل اداري در :ب 
  قوانین  باانطباق محاسبات و مستندات  به لحاظ برقراري حقوق بازنشستگی2و1فرم شماره  مندرجاتبررسی -1

سـال  2اولین حکم استخدام رسمی واحکام کـارگزینی   با بازنشستگی ،  ن داراي مدرك فوق لیسانس وباالترخواست کتبی مستخدمیرویت در
   ...........)،مدارك ایثارگري، آخرخدمت ؛تصویر شناسنامه وکارت ملی،  دفترچه حساب سپهري

حکـم تبـدیل وضـعیت و    /م  رسـمی اولین حکـ  تاریخ  اجراء تا صدور جاري، کسور:بررسی واطمینان از  اخذ کسور بازنشستگی-2
  )خدمت(پرداخت کسورسال سابقه 30ن داراي بیش از مستخدمیئی ؛پرداخت کسور سهم کارفرماشمول صندوق بازنشستگی کشوري 

  سابقه خدمت غیررسمی  وضعیت بیمه پردازيبررسی -3
محاسبه  مابه التفاوت حق بیمـه توسـط    منظورالزم باز صندوق بیمه مبدآ ، ارائه مدارك  سوابق خدمت غیررسمی لزوم انتقال حق بیمه

  .......صندوق بازنشستگی کشوري ، اعالمیه بانکی واریز مابه التفاوت اعالمی توسط ذینفع به حساب صندوق ،
  جهت اقدامات الزم ارسال به دستگاه اجرائی ذیربط  و) حداکثرظرف یکهفته(مستخدمصدور تاییدیه برقراري حقوق بازنشستگی -4
   بازنشستگی ماهانه  ین اعتبار و پرداخت حقوقتام -5

جهـت محاسـبه وتـامین اعتبـارالزم     (دردهم هرماه لیست حقوق را براساس اطالعات مندرج  درسیسـتم احکـام    اداره کل امور مالی صندوق
   .گزارشگیري می نماید )ازمنابع داخلی وکمکهاي دولت

براسـاس پیامـک ارسـالی بـه کارشـناس      (و کسورات بازنشستگان را در موعد مقرر از طرف دیگر دستگاه اجرائی نیز میبایست فایل مزایا
  .بارگذاري نماید)www. Sabasrm.irسایت (در نرم افزار پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان ) مالی 

  . حواله خواهدشددر پایان ماه خالص پرداختی به حساب بازنشسته  واریز میشود و کسورات اعالمی نیز  به حساب ذیحسابی دستگاه 
 درهمان ماهحقوق ومطالبات ذینفع معموال باشد  قبل ازدهم ماهتوسط صندوق بازنشستگی  تاییدیه برقراري حقوق رتاریخ صدودرصورتیکه  :نکته*

  .خواهدشد لهحوا ماه بعدي در معموالحقوق ومطالبات ذینفع بعدازنهم هرماه صادرشود  تاییدیهو درصورتیکه  خواهدشد ذینفع واریزبه حساب 
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  مستندات برقراري حقوق بازنشستگی ووظیفه
  توضیحات   شرایط  مستند

  اختیاردستگاه   تخصصی شغلسال 35و عادي شغلسال سابقه در 30  قانون مدیریت 103ماده الف  ندب
  اختیار دستگاه   آقایان سال سابقه براي  25با سن سال 60  یریتقانون مد 103بند ب ماده 

  اختیار دستگاه   درکلیه مشاغل  خانمهاسابقه براي سال 25  قانون مدیریت 103ماده 1تبصره 
  تقاضاي مستخدم و موافقت دستگاه –توافقی   فوق لیسانس و تخصصی شغل در سال سابقه 35 – 30  قانون مدیریت 103ب الف ماده 

بـدون  (تقاضاي مستخدم و موافقت دسـتگاه - توافقی  سال سابقه براي جانبازان؛معلوالن ومشاغل سخت  25  قانون مدیریت 103ماده1صره تب
  )جانبازي% 20زیر-ارفاق براي جانبازان لیسانس وکمتر

  ي مستخدم و موافقت دستگاه تقاضا- توافقی  .......ارفاق براي جانبازان؛معلوالن؛مشاغل سخت  1/9/67 قانون بازنشستگی جانبازان
مقـررات   قانون اصـالح 2ماده 1تبصره 

  13/12/68 بازنشستگی
  تقاضاي مستخدم و موافقت دستگاه- توافقی  سال سابقه20سال سن آقایان؛خانمها با 50سال سابقه و25

  مستثنی شدگان از قانون مدیریت خدمات کشوري  
  تقاضاي مستخدم و موافقت دستگاه- توافقی   سابقه براي خانمهاسال  20آقایان وسال سابقه براي 25  5/6/86پیش ازموعد  بازنشستگی

  توافقی   )درصد50امتیاز ارفاق جانباز بیش از (فرزندان شهدا   قانون برنامه پنجم 44ماده 
      
      

  تکلیف دستگاه –اجباري   درمشاغل عادي  سن سال 60و  سال سابقه 30  قانون مدیریت 103ماده 2تبصره 
   تکلیف دستگاه -اجباري   غیرتخصصی سال سن درمشاغل 65سال سابقه و25  قانون مدیریت 103ماده 3تبصره 
  تکلیف دستگاه  -اجباري  سال سن درمشاغل تخصصی  65سال سابقه و 35  قانون مدیریت 103ماده 2تبصره
  تکلیف دستگاه  –ي اجبار  سال سن درمشاغل تخصصی  70سال سابقه و 25  قانون مدیریت 103ماده 3تبصره 

      
  )تقلیل یک یا دو گروه اب(قهري   سال آقایان25وخانمها سال خدمت دولتی براي 20بیش از   7/9/72تخلفات اداري9بندط ماده 

  ازکارافتادگی به  تایید صندوق بازنشستگی    عاديازکارافتادگی    قانون استخدام کشوري 79ماده 
  ازکارافتادگی به تایید صندوق بازنشستگی    ناشی ازانجام وظیفه افتادگیازکار  قانون استخدام کشوري 80ماده 
  ------------------   بصورت عادي فوت مستخدم   قانون استخدام کشوري 81ماده 
  فوت ناشی ازکار به تایید صندوق بازنشستگی    ناشی از انجام وظیفهفوت مستخدم   قانون استخدام کشوري 83ماده 
    فوت بازنشسته   ستخدام کشوريقانون ا 82ماده 

جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد،رزمندگان با (ایثارگران  )23/03/1399از تاریخ (ق م خ ك  103نظر به الزم االجراء شدن استفساریه بند الف ماده *
  سال خدمت نمایند35تن مدرك کارشناسی میتوانند تاکه به موجب قوانین از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردارند نیز با داش ) ماه جبهه 6داشتن 

معتبـر   یمنوط به ارائه گواه یاز رزمندگ یناش یو استخدام يادار ازاتیامت : يعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 08/09/1400مورخ  1104براساس دادنامه شماره *
صورت  یاز بازنشستگ شیتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر يتقاضا گریبه عبارت د. گردد یده و شامل بازنشسته ها نمخدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بو

  .گرفته باشد
  

  مبناي تعیین حقوق بازنشستگی 
   : 13/02/1379مصوب ....قانون اصالح پاره اي از مقررات  6 ماده*

 حقوق ضریب آخرین اعمال با آخر سال دو در است بازنشستگی کسور كمال که دریافتی مزایاي و حقوق تمامی معدل حالت هر در......
   .بود خواهد وظیفه یا بازنشستگی حقوق تعیین مبناي بازنشستگی سال

 ،يلشکر ،يکشور از اعم(  یبازنشستگ يها صندوق شدگان مهیب هیکل يبرا بازنشستگان يمستمر يبرقرار:قانون برنامه ششم82ماده *
  باشد یم یبازنشستگ کسور يدارا که یافتیدر آخر سال دو نیانگیم يمبنا بر) یبازنشستگ يها صندوق ریسا و یاجتماع نیتأم
  آخرین حقوق و مزایاي مشمول برداشت کسور بازنشستگی زمان اشتغال :) 33کد مستند(جانبازان و فرزندان شاهد  *

  سال سن 50ور شاهد کمتر از جانبازان و فرزندان ذکمربوط به هزینه سنوات ارفاقی     گزینه نقدي
  سال سن و بیشتر و فرزندان اناث شاهد 50سنوات ارفاقی  مربوط به جانبازان هزینه      گزینه تعهدي
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�محاسبه حقوق بازنشستگی نحوه 

آخرخدمت  اشتغال سال2میانگین حقوق ومزایاي دریافتی  مشمول کسوربازنشستگی در :ريمشمولین نظام هماهنگ و قانون خدمات کشو
  )   13/2/79قانون اصالح پاره اي ازمقررات بازنشستگی مصوب  6ماده ( 30÷سنوات خدمت قابل قبول ×بااعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی 

  .حق شغل دریافت کرده باشد/العاده شغل وضعیت کارمندي است که طبق حکم کارگزینی فوق منظور از اشتغال◄
  اضافه شود)سال30مبناي (ستگیحقوق بازنشدرصدبه /5/2سال 30هرسال سابقه بیش از به ازاءقانون م خدمات کشوري 104صرفا براي مشمولین ماده *

یر حقـوق بگیـران   ومزایاي مستمر شاغلین مشـمول ایـن قـانون وسـا     حداقل وحداکثرحقوق : خدمات کشوريقانون مدیریت 76ماده 
  .دستگاههاي اجرائی هرسال به تصویب هیات وزیران میرسد

  .تجاوز کندثابت و فوق العاده هاي مستمر  حداقل حقوق برابر7نباید از سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر  -76تبصره م
گاه ها و موسسات آموزش عالی و اعضاي هیئت علمی دانش: هیئت وزیران 13/03/95مورخ  29931تصویبنامه  6ماده تبصره 
و شاغل در پست هاي سیاسی وزارت امور خارجه از  یاسیمحاسبات کشور و کارمندان س وانیو قضات و وزارت اطالعات و د یپژوهش

  .باشند یم یمستثنحداکثر حقوق شمول بند 
  

وق رتبه وپایـه؛ف شـغل ؛ف ویـژه ؛ف سـختی کـار؛ف      حق(میانگین کلیه حقوق ومزایاي مستمرمشمول کسور:  اعضاء غیرهیات علمی دانشگاهها
....... آئـین نامـه اسـتخدامی   77مـاده  ( یسال منتهی به پایان خدمت وي با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگ2در )مدیریت؛تفاوت تطبیـق 

   )هیات عمومی دیوان عدالت1907و راي شماره مصوب هیات امناي دانشگاه تهران 
ب ؛ویژه  و سایر فوق العاده هاي مستمر مندرج در آئـین نامـه اسـتخدامی کارکنـان غیـر هیـات علمـی        احتساب فوق العاده جذ :تذکر

  به بعد بازنشسته شده اند1/1/1390قانون برنامه پنجم که از 20دانشگاههاي علوم پزشکی  موضوع ماده 
   

عـدم  عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بـر   هیات 21/3/98مورخ 567وحدت رویه شماره راي :1تذکر*–اعضاي هیات علمی دانشگاهها 
  سال در تعیین حقوق 30درصد افزایش به ازاي هرسال خدمت مازاد بر 5/2قانون م خ ك براي درنظر گرفتن 104حکم ماده  تسري

فوق العاده جذب ومخصوص اعضاي هیئت علمی وزارت بهداشت که داراي خدمت تمام وقت )یک ودودهم(2/1اعمال ضریب  :2تذکر*
  سال آخرخدمت آنان بالمانع است2به بعد باشد دراحساب میانگین 1/1/1391رافیائی بوده وتاریخ اجراي بازنشستگی آنها جغ
  .بالمانع میباشد 1/1/1389ازتاریخ بازنشستگان بعداعمال فوق العاده ویژه اعضاي هیئت علمی دانشگاهها براي  :3تذکر*

منـدرج در حکـم کـارگزینی کارکنـان دانشـگاهها و       فوق العاده هاي مصوب هیات امنـاء یئت  دولت ه 5/3/88ت مورخ /49236براساس مصوبه  :4تذکر
  مشمول کسورات بازنشستگی میباشندموسسات آموزش عالی اعم از اعضاي هیات علمی و غیرهیات علمی مانند ف جذب ،ویژه ،بهره وري 

  
   ) 29/2/81مورخ 71-70وان عدالت دادنامه شماره هیات عمومی دی1907راي شماره موضوع داراي مقررات خاص  (قضات 

  :...)آئین نامه 6ونیزتبصره  30/6/72مستخدمین شهید وجانباز ازکارافتاده کلی مصوب ( مشمولین قانون حالت اشتغال
  آخرین حقوق ومزایاي دریافتی مشمول کسور قبل ازبازنشستگی 

 44کنـان شـرکتهاي واگذارشـده بـه بخـش غیردولتـی مشـمول اصـل         سال آخرخـدمت کار 2مبناي محاسبه معدل مشمولین قانون کار
  طبقه شغلی درسیستم احکام /حقوق ومزایاي قانون کار بدون اعمال ضریب وبدون درج گروه ؛ ..) ...مخابرات؛شرکت رجاء ؛(
  واز همین تاریخ قابل اجراستبه تایید وزارت تکرا رسید 01/06/1389در .... واگذار شد اما طرح طبقه بندي مشاغل کارکنان 18/8/88در  44شرکت مخابرات براساس اصل *
  

  )عدد مبنا ضربدر ضریب سال(حقوق بازنشستگی مقامات 
  1700....)   با معاون وزیر بشرط داشتن حداقل مدرك لیسانس و معاون استاندار همطراز(معاونین وزراء :الف
    %180حقوق ومزایاي کارکنان وزارت کشور     فوق العاده شغل براساس جدول*  1800 استانداران ؛سفراء :ب
  %198حق جذب معاون استاندار  *
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  بازنشستگیبرقراري حقوق عمومی  شرایط ات ومستند
  ان دولتکارمند بازنشستگی تاییدیه برقراري :نام خدمت

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند:ط درانجام خدمتدستگاههاي مرتب
   :قوانین ومقررات 

  خدمات کشوري قانون مدیریت مشمولین 
کارمند ) درخواست کتبی با( سال براي مشاغل تخصصی  با مدرك فوق لیسانس35درمشاغل غیر تخصصی و سال سابقه خدمت30حداقل : بند الف

  از تاریخ استفساریه ا ارزش استخدامی بمعادل  مداركو*  )سال30براي سنوات باالتراز
  ).شرط سنی براي خانمهامنظورنمیگردد(سال خدمت25سال سن و 60داشتن حداقل :قانون بندب 

 103درخصوص متصدیان مشاغل سخت وزیان آوروجانبازان ومعلوالن سابقه خدمتی موضوع بندالف وشرط سنی بنـدب مـاده    : 103 ماده1تبصره 
  .شده وشرط سنی براي زنان منظورنمیگرددسال کمترمحاسبه 5بمدت 
  )سال سابقه دارندگان مشاغل تخصصی 35سال سن و65(  سال سابقه30سال سن و60بازنشستگی اجباري با:  103ماده 2تبصره 
  )سال دارندگان مشاغل تخصصی 70( سال سابقه25سال سن وحداقل 65بازنشستگی اجباري با :  103ماده  3تبصره

  درصدبه حقوق تعیین شده مشمولین ق م خدمات کشوري اضافه خواهدشد5/2سال بمیزان 30ابقه خدمت بیش ازبه ازاي هرسال س* 
  :مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت

   )ب.قانون اصالح م1بندالف تبصره (سال سن براي مردان50سال سابقه و25داشتن حداقل -2 )ب.قانون اصالح م 2ماده (سال سابقه30داشتن -1
بنـدالف مـاده   (سـال سـن باهرقدرسـابقه    60داشـتن حـداقل   -4) ب.قانون اصالح م2ماده 1بندب تبصره (سال سابقه  براي خانمها20حداقل  داشتن-3

  )دستگاه توسطاجباري ك .ا.ق 77ماده (سال سن باهرقدرسابقه65داشتن -5  )تقاضاي مستخدمبا ك.ا.ق74
  : حقوق بازنشستگی * 

  بااعمال ضریب سال بازنشستگی  30÷سنوات خدمت قابل قبولضربدر سال اشتغال آخرخدمت2در شمول کسورحقوق وفوق العاده هاي ممیانگین 
  سایرمدارك طبق دستورالعمل –فرم منزلت –سال آخرخدمت  5تصویراحکام کارگزینی–برقراري 2و1فرم شماره- ابالغ بازنشستگی :مدارك موردنیاز

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :مراجعه آدرس محل   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
بـوده  ) پیمـانی / خریدخدمت ( خدمت دولتی غیررسمیاگر کارمند قبل ازاشتراك باصندوق بازنشستگی کشوري داراي سابقه خدمت زیرپرچم ؛: سایرتوضیحات
  .اقدام شودپرداخت بدهی وي به صندوق کشوري نسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمتباشد ضروریست 

  .بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد برقراري ح 2و  1نشستگی ؛تهیه مدارك وتاییدفرم شماره بررسی سوابق؛موافقت ؛صدورابالغ باز*:
بجـز شـرکتها   (لـه و اوالد وهمچنین تامین اعتبار کمک هزینه عائبازنشستگی صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق خالصه پرونده ، تاییدنهائی و  بررسی *

  .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوري )به بعد1/1/92از(؛حق بیمه پایه درمان سهم دستگاه؛عیدي پایان سال) وشهرداریها
  اخت میشودتامین وپرد گانبازنشستمحل اعتبارات داخلی دستگاه محل اشتغال به خدمت از ...ازدواج؛فوت؛پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *  ضمیمه شود...فیش واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛  2و1  ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هايفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 
پرداخـت کسوربازنشسـتگی؛   ) رسمی وغیررسـمی (بررسی کامل سوابق

 وسایرمدارك 2و1تهیه وارسال فرم  ؛بازنشستگی وصدورابالغ  موافقت با
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 صدور حکم ؛تامین اعتبارحقوقتاییدو؛بررسی مدارك ومستندات

                                             

  دستگاه اجرایی 
  ...داختدرج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپر
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  شرایط ومستندات برقراري حقوق بازنشستگی-حمایتهاي بلندمدت صندوق           

   )سال 8بمدت 5/6/94 تمدیدتاو 5/6/89 الی 5/6/86(  پیش ازموعد بازنشستگیبرقراري حقوق فرآیند 
 قـانون ) 2( تبصـره  مطـابق  و یتلقـ  قبول قابل خدمت سنوات عنوان به را یارفاق سنوات است مکلف دولت -تبرنامه ششم ، بند  انونق28ماده 

 و مشـمول  بازنشسـتگان  يمسـتمر  يبرقـرار  به یاجتماع نیتأم سازمان توسط 5/6/1386 مصوب دولت کارکنان موعد از شیپ یبازنشستگ
  ....... مؤسسات و یدولت يشرکتها. کند اقدام آنان یبازنشستگ خیتار از یارفاق سنوات مهیب حق پرداخت آخر سال دو نیانگیم براساس

  
  .در خصوص مشترکان صندوق بازنشستگی کشوري ،موضوعیت قانونی نداردتوسعه  قانون برنامه ششم 28لذا بند ت  ماده *

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
  5/6/1394مدیدآن تاتاریخ وت مجلس شوراي اسالمی05/06/1386مصوب ش ازموعدیزنشستگی پقانون با :قوانین ومقررات 

  ؛ کل کشور 1393قانون بودجه  19بند د تبصره کل کشور  ؛ 1394قانون بودجه  18بند ج تبصره 
سال براي خانمها؛ موافقت رئیس دستگاه ؛حذف یک 20سال سابقه خدمت براي آقایان وحداقل 25تقاضاي مستخدم بشرط داشتن حداقل  :شرایط

  )بدون سنوات ارفاقی انجام میشود 1391سال از بازنشستگی پیش ازموعد (سته پست سازمانی  به ازاي هربازنش
  )سال بااعمال ضریب( 30÷سنوات خدمت قابل قبول× سال اشتغال آخرخدمت2میانگین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور در: حقوق بازنشستگی * 

  بود بشرح ذیل محاسبه میشد همراه ه با اعمال سنوات ارفاقی ک 1391قبل ازهزینه بازنشستگی پیش ازموعد  :هزینه هاي انجام خدمت
  و  1/1ارفاق ضربدر)به ماه(حقوق ومزایاي آخرین حکم زمان اشتغال ضربدر مدت % 5/22 :کسورارفاقی-1نحوه محاسبه بدهی 

  که کال برعهده دستگاه متبوع میباشد  )به ماه(مدت ارفاق ×) به ماه(کل خدمت ÷) به ماه(مدت خدمت ارفاق ×حقوق بازنشستگی :حقوق ارفاقی -2
سایرمدارك طبق  -–سال آخرخدمت2تصویراحکام کارگزینی–برقراري 2و1فرم شماره-بالغ بازنشستگیا–موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه  :مدارك موردنیاز

  )1391بابت اجراي قانون قبل ازسال  قفیش واریز بدهی کسوروحقوق ارفاقی به حساب صندو – - فرم کسور وحقوق ارفاقی ( دستورالعمل
  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

بـوده  ) پیمـانی / خریدخدمت ( خدمت دولتی غیررسمیاگر کارمند قبل ازاشتراك باصندوق بازنشستگی کشوري داراي سابقه خدمت زیرپرچم ؛: سایرتوضیحات
  .اقدام شودپرداخت بدهی وي به صندوق کشوري نسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمتت باشد ضروریس

  میتوانند باداشتن شرایط مقرر وبااستفاده ازاین قانون بازنشسته شوند 30/6/72مصوب ....مستخدمین جانبازمشمول قانون مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده ؛*
  .فرمها ي بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشدواریزکسوروحقوق ارفاقی ؛تکمیل ازنشستگی ؛صدورابالغ بواخذمجوز ؛ بررسی سوابق*:
وهمچنین تامین اعتبار کمک هزینه عائله و اوالد؛حق بیمه پایه درمان سهم  صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از *

  .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوري )به بعد1/1/92از(ایان سالدستگاه؛عیدي پ
  ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشود ...ازدواج؛فوت؛پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *  ضمیمه شود...فیش واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛  2و1  ...؛سوابق خدمت وییرات حقوق ومزایاتغ اطالعات هايفرم
  *  فیش واریزکسورارفاقی ضمیمه شود    فرم محاسبه کسوروحقوق سنوات ارفاقی پیش ازموعد 

 

 

 

 دستگاه اجرایی استان
 تکمیـل  ؛بررسی سوابق؛ اخذمجوزها؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 

 به صندوق  وسایرمدارك 2و1رسال فرم وا
 

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 تامین اعتبارحقوقصدور حکم ؛تاییدو؛بررسی مدارك ومستندات

 

  دستگاه اجرایی استان
 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

  



96 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  تندات برقراري حقوق بازنشستگیشرایط ومس-حمایتهاي بلندمدت صندوق         

 ادامه توضیحات -مستندات وشرایط برقراري حقوق بازنشستگی پیش ازموعد

   ؟اجرا شدچگونه  5/6/94لغایت 4139سال در بازنشستگی پیش ازموعد
ی پـیش از موعـد   بازنشستگی پیش از موعـد کلیـه مشـموالن قـانون بازنشسـتگ      کل کشور 1394قانون بودجه  18تبصره ) د(بند  در اجراي 

و قانون تمدید آن، در دستگاههاي اجرایی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز  1386شهریور سال 5کارکنان دولت مصوب 
  .قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است 53و  52موضوع مواد 

هیئت وزیران مقـرر شـد کـه مابـه التفـاوت       12/10/1394هـ مورخ 52582ت/132552همچنین براساس تصویب نامه شماره 
بـه صـندوق    دستگاه اجرایی دولتیمحاسبه و از طریق ) ماه  60( حقوق بازنشستگی تا احراز بازنشستگی عادي حداکثر تا پنج سال 

  بازنشستگی پرداخت شود
  سال خدمت قابل قبول براي آقایان25ل سال خدمت قابل قبول براي خانمها  و داشتن حداق20داشتن حداقل -1
  تقاضاي مستخدم -2
  موافقت باالترین مقام دستگاه-3 
  بدون سنوات ارفاقی-4
  )1394ویژه(محاسبه و واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی-5

ن هزینه اي است که از بوده و مابه التفاوت وصولی صرفا بابت جبرا بدون سنوات ارفاقی 1394در سال  اجراي بازنشستگی پیش از موعد
  . بازنشستگی زودتر از موعد بر  صندوق بیمه و بازنشستگی تحمیل می شود 

سال و  2ریال حقوق بازنشسته می شود ، به مدت  000/000/20روز سابقه خدمت قابل قبول و با مبلغ  13ماه و  9سال  27کارمندي که با :مثال
با توجه به تصویب نامه و دستورالعمل ابالغی ، هزینه اي را که دستگاه اجرایی . ازنشسته شده است زودتر از موعد ب) روز  797( روز  17ماه و  2

  :می باید بابت بازنشستگی پیش از موعد این کارمند به صندوق بازنشستگی کشوري واریز نماید به قرار زیر محاسبه می شود 
  ریال 000/000/20*  797/  30=  333/531/ 333

 30سال اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات قابل قبول تقسیم بر2معدل حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور در :گی پیش ازموعدحقوق بازنشست
  . خواهدبود بدون اعطاي سنوات ارفافیبدین ترتیب موافقت با بازنشستگی پیش ازموعد مستخدمین متقاضی ؛ 

  چگونه بود؟ 1390نحوه اجراي بازنشستگی پیش ازموعد در سال 
  کل کشور  1390ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 20تبصره به استناد 

  موافقت ذیحساب  -6
  سال 30سال ارفاق تاسقف 5تامین بارمالی حداکثر -6
  مجوز کتبی ازکمسیون اجتماعی دولت -7
باداشـتن   نیزمیتوانستند  1372/.30/6ب مصو.....؛مفقوداالثر) حالت اشتغال(عزیزمشمول قانون مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی  انجانباز*

  .شرایط مقرربه استناد قانون بازنشستگی پیش ازموعد بازنشسته شوند
فـرم   –سال آخرخدمت2تصویراحکام کارگزینی–برقراري 2و1فرم شماره-بالغ بازنشستگیا–موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه  :مدارك موردنیاز

  فیش واریز بدهی کسوروحقوق ارفاقی به حساب صندوق بشرح توضیحات – ق دستورالعملسایرمدارك طب –کسور وحقوق ارفاقی 
  و  1/1ارفاق ضربدر)به ماه(حقوق ومزایاي آخرین حکم زمان اشتغال ضربدر مدت % 5/22 :کسورارفاقی-1◄نحوه محاسبه بدهی

  که کال برعهده دستگاه متبوع میباشد  )به ماه(مدت ارفاق ×) به ماه(کل خدمت ÷) به ماه(مدت خدمت ارفاق ×حقوق بازنشستگی :حقوق ارفاقی -2
  )سال بااعمال ضریب( 30÷سنوات خدمت قابل قبول× سال اشتغال آخرخدمت2میانگین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور در:  حقوق بازنشستگی* 

اگرآخـرین  .بقه پرداخـت کسـورموردپذیرش قرارگرفتـه اسـت     سال سا25باداشتن 1/7/87درتاریخ درخواست بازنشستگی پیش ازموعدمستخدم رسمی  : مثال
ریـال باشـد   4400000سـال ارفـاق مبلـغ    5ریـال وحقـوق بازنشسـتگی بااحتسـاب     4500000طبـق حکـم کـارگزینی    مشمول کسورحقوق وفوق العاده هاي 

  کسوربازنشستگی ؛حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی وپاداش پایان خدمت وي رامحاسبه کنید
1/1 x30÷ به روز(ت ارفاق مد( x 5/22 %x فرمول محاسبه کسورسنوات ارفاقی=آخرین حقوق ومزایاي مشمول کسور  

66825000=1/1 x 60750000=30÷1800 x 1012500=5/22% x 4500000ریال  
    رفاقیفرمول بدهی تفاوت حقوق ب ا=حقوق بازنشستگی  x )به روز(خدمت ارفاقی  ÷ )به روز(کل خدمت x )به روز(مدت ارفاق  ÷30

43999980=30÷1800 x 733333=10800÷1800 x4400000 ریال  
   فرمول محاسبه پاداش پایان خدمت=آخرین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور x )قابل قبول وارفاقی (سنوات خدمت 
135000000=30 x 4500000ریال   
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  شستگیشرایط ومستندات برقراري حقوق بازن-یتهاي بلندمدت صندوق           حما

   وظیفه ازکارافتادگی برقراري حقوقفرآیند  ◄
   کارمندان مشترك صندوق ازکارافتادگی  :نام خدمت

  ...دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شوراي توسعه مدیریت وسرمایه انسانی:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
   :قوانین ومقررات 

  ویامعلولیت قادربه ادامه خدمت نباشدحادثه منجربه نقص عض/ مستخدم رسمی که بعلت بیماري 
   )صندوق بازنشستگی کشوري .....مصوبات حقوق وظیفهکمیته بشرط گواهی شوراي پزشکی استان  وتصویب ( سال ارفاق3ازکارافتادگی عادي با ك.ق ا 79ماده 

  )سال بااعمال ضریب( 30÷سنوات خدمت قابل قبول×تسال اشتغال آخرخدم2میانگین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور در: میزان حقوق بازنشستگی * 
  )وتصویب کمیته مربوطه در صندوق بازنشستگی کشوريبشرط گواهی شوراي پزشکی استان  (ازکارافتادگی ناشی ازانجام وظیفه ق ا ك 80ماده 

  گروه باالتر2وبااحتساب )شستگیبااعمال ضریب سال بازن(تمامی آخرین حقوق ومزایاي مشمول برداشت کسور: میزان حقوق بازنشستگی * 
حقوق  برقراري2و1فرم شماره-ازکارافتادگیبالغ ا -اخذ موافقت کمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان صندوق بازنشستگی کشوري  :مدارك موردنیاز

  سایرمدارك طبق دستورالعمل –سال آخرخدمت 2تصویراحکام کارگزینی- ازکارافتادگی
  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :متنحوه دسترسی به خد

بـوده  ) پیمـانی / خریدخدمت ( خدمت دولتی غیررسمیاگر کارمند قبل ازاشتراك باصندوق بازنشستگی کشوري داراي سابقه خدمت زیرپرچم ؛: سایرتوضیحات
  .اقدام شوده صندوق کشوري پرداخت بدهی وي بنسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمتباشد ضروریست 

  .بررسی سوابق؛موافقت ؛ صدورابالغ ازکارافتادگی ؛تهیه مدارك وتاییدفرمها ي بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد*:
عائله و اوالد؛حق بیمه پایه درمان سهم وهمچنین تامین اعتبار کمک هزینه  صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از *

  .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوري )به بعد1/1/92از(دستگاه؛عیدي پایان سال
  ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشود ...ازدواج؛فوت؛پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  م فرمنا

  *  ضمیمه شود...فیش واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛  2و1  ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هايفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 
گواهی ازکارافتادگی از شوراي پزشـکی سـپس تاییـد آن توسـط     اخذ

وق بازنشستگی ؛ صندکمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان 
 وسایرمدارك 2و1وارسال فرمتکمیل ؛موافقت با ازکارافتادگی وصدورابالغ 

 
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 تامین اعتبارحقوقصدور حکم ؛تایید نهائی و؛بررسی مدارك ومستندات

 

  دستگاه اجرایی 
 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

  سال ارفاق بدون پرداخت کسور3با) ك.ا.ق 84و79ماده (غیرناشی ازکار / ازکارافتادگی عادي -1
  )سال بااعمال ضریب( 30÷قابل قبول سنوات×سال اشتغال آخرخدمت2میانگین حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسور در: حقوق ازکارافتادگی * 
  گروه باالتر2محاسبه حقوق با)  ك.ا.ق 84و80ماده (ازکارافتادگی ناشی ازکار-2

  گروه باالتر2مستخدم بااحتساب )باضریب سال(تمامی آخرین حقوق ومزایاي مشمول برداشت کسور=حقوق ازکارافتادگی ناشی ازکار
  .برسد)يمستقر در صندوق بازنشستگی کشور(کمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان ازکارافتادگی میبایست به تایید وتاریخ مراتب*
  .نفر پزشک متخصص که از طرف صندوق معرفی میشوند برسد3مراتب ازکارافتادگی مشترکان پیمانی می بایست بدوا به تایید *
سالگی با )60(قبل از رسیدن به سن  84سازمان اموراداري واستخدامی  اعاده به خدمت مشمولین تبصره ماده  2/12/95مورخ 1049928براساس نظریه شماره *
  ذیربط امکانپذیراست موافقت دستگاه و پست خالیدرصورت وجود توانایی انجام کار   و بهبودي کاملئه گواهی کمسیون پزشکی دایر بر ارا
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  شرایط ومستندات برقراري حقوق بازنشستگی-حمایتهاي بلندمدت صندوق          

  آور مشاغل سخت وزیان کارمندان متصدي   بازنشستگی برقراري حقوق فرآیند◄ 
  مشاغل سخت وزیان آور کارمندان متصدي   بازنشستگی  :نام خدمت

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
  )...توسط کمسیون  سال ارفاق5حداکثرو سال خدمت 20حداقل ( 1/9/1367مشاغل سخت مصوب...ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان :قوانین ومقررات 

  سال سن براي مردان50سال سابقه و25داشتن حداقل )* سال کمتر محاسبه میشود5سابقه بند الف و سن بند ب این ماده  تا(ق م خ ك 103ماده 1صره تب 
  )ماه ارفاق 3به ازاءهریکسال خدمت  3ماه ومشاغل درجه 2به ازاءهرسال خدمت 2به ازاءهریکسال خدمت یکماه ارفاق؛درجه 1مشاغل سخت درجه *
  سال ارفاق به تناسب معلولیت 8وحداکثر2سال ارفاق به تناسب معلولیت ؛ معلولین ناشی ازکار باحداقل 6وحداکثر 2معلولین عادي باحداقل  *

  )سال کمتر محاسبه میشود5سابقه بند الف وموضوع سن بند ب این ماده  تا(ق م خ ك 103ماده 1تبصره 
  )سال بااعمال ضریب( 30÷سنوات خدمت قابل قبول× سال اشتغال آخرخدمت2العاده هاي مشمول کسور در میانگین حقوق وفوق: میزان حقوق بازنشستگی * 

   :هزینه هاي انجام خدمت
    )اقساط/یکجا( کارمندارفاق برعهده ماههاي مدت  ×آخرین حکم کارگزینی  ي مشمول کسورطبقحقوق ومزایا% 9نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی *

  با ثبت در سیستم درآمد و هزینه  )واریز یکجا ( دستگاهبرعهده  رسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائیبرابرکسو5/1ونیز 
 –سال آخرخدمت 2تصویراحکام کارگزینی-ابالغ بازنشستگی – دانشگاههاي علوم پزشکیتاییدیه مدت ارفاق توسط کمیته اجرائی  :مدارك موردنیاز

   سایرمدارك طبق دستورالعمل  -صندوق اعالمیه بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب
  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 يحداقل سابقه برا يعدالت ادار وانید یعموم أتیه 18/09/1399مورخ  1204و  1203و  1082 یال 1064حسب دادنامه شماره : سایرتوضیحات
  .باشد یسال م 25انون مزبور به استناد ق یبازنشستگ

بـه  1/1/92از(کمک هزینه عائله و اوالد؛حق بیمه پایه درمان سهم دستگاه؛عیدي پایان سال و صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه تایید و پس از *
  از اعتبارات داخلی دستگاه متبوع ...دواج؛فوت؛ازپاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه * .میباشد  برعهده صندوق بازنشستگی کشوري ،  بازنشسته )بعد

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *  ضمیمه شود...فیش واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛  2و1  ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هايفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 
تگی ؛ تاییدیـه کمیتـه اجرائـی    بررسی سوابق پرداخت کسوربازنشسـ 

 وسایرمدارك 2و1وارسال فرم  تکمیل؛؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 
 

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 تامین اعتبارحقوقصدور حکم ؛تاییدو؛بررسی مدارك ومستندات

 

  دستگاه اجرایی 
 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

  
مشاغل سخت وزیان آور هردستگاه میبایست به تایید سازمان اموراداري واستخدامی برسد آنگاه براي تعیـین مـدت ارفـاق از لحـاظ بازنشسـتگی      -

  یندارسال نما) ستاد(میبایست هر دستگاه اجرائی  راسا  مدارك ومستندات ذینفع را به کمیته مصوبات حقوق وظیفه صندوق بازنشستگی کشوري
  .دانشگاه علوم پزشکی میباشد.. پرستار و بهیار از مشاغل سخت وزیان آور دانشگاه علوم پزشکی بوده و تعیین مدت ارفاق آنها  برعهده کمیته -

استاندارد بـوده کـه دراثـر     کارهایی که درآنها عوامل فیزیکی ،شیمیایی،مکانیکی وبیولوژیک محیط کار غیر):براي مشمولین قانون کار ( تعریف مشاغل سخت وزیان آور
  در وي ایجاد میگردد که نتیجه آن بیماري شغلی وعوارض ناشی از آن خواهدبود)جسمی و روانی(اشتغال کارگر تنشی بمراتب باالتر از ظرفیتهاي طبیعی 

  26/12/95مه مصوب برعهده کمیته بدوي وتجدید نظر استانی آئین نا...به درخواست کارگر  :نحوه تعیین سخت وزیان آوربودن شغل
  سال 5/1 سابقه  به ازاء هرسال )ارفاق سال5تا(سال سابقه کار وپرداخت حق بیمه درکارهاي سخت 25 :شرایط بازنشستگی

  میزان مستمري کارگر  را یکجا به حساب تامین اجتماعی واریز نماید %4پس از احراز بازنشستگی ،کارفرما مکلف است  
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  شرایط ومستندات برقراري حقوق بازنشستگی-   حمایتهاي بلندمدت صندوق     

  .....آئین نامه 6مستند به تبصره )سال سن50کمتر از ( عزیزجانبازان  بازنشستگیبرقراري حقوق فرآیند 
  سال سابقه موثروارفاق30سال سن و 50جانبازي ؛ کمتر از % 20با حداقل  جانبازانبازنشستگی  :نام خدمت

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند:خدمتدستگاههاي مرتبط درانجام 
  )سال ارفاق10وحداکثر3حداقل (21/02/1383مصوب ....اصالح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی  قانون آئین نامه6تبصره  :قوانین ومقررات 

  )سال ارفاق5/1جانبازي %10به ازاي هر( - هیات وزیران 6/3/1385مورخ 33750ت/22686موضوع تصویبنامه شماره 
  )بااعمال ضریب سال بازنشستگی(  30÷سنوات خدمت قابل قبول× وفوق العاده هاي مشمول کسورآخرین حقوق :میزان حقوق بازنشستگی * 

  : :هزینه هاي انجام خدمت
  فوق العاده هاي مشمول کسورآخرین حقوق و×% 5/22 ×ماههاي مدت ارفاقی ........=  بدهی کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی -1نحوه محاسبه بدهی 
  میباشد نقدي پرداخت هزینه هاي ارفاقی*            ماههاي مدت ارفاق ×اولین حقوق بازنشستگی ........=  بدهی حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی -2

–حقوق بازنشستگی  برقراري2و1فرم شماره -ستگیبازنشبالغ ا - بااعالم مستند برقراري حقوقریاست جمهوری..تاییدیه شوراي توسعه مدیریت :مدارك موردنیاز
  سایرمدارك طبق دستورالعمل  - طبق توضیحات اعالمیه بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق –سال آخرخدمت2تصویراحکام کارگزینی

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
  : سایرتوضیحات

  .شود واریزکشوري  بازنشستگی صندوقوبه حساب محاسبه   درهمان اوایل خدمت) پیمانی/ خریدخدمت ( خدمت دولتی غیررسمیسابقه خدمت زیرپرچم ؛ی بده
مـان سـهم   ؛کمـک هزینـه عائلـه و اوالد؛حـق بیمـه پایـه در      )1/1/1390از(صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانـه  وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از *

  .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوري )به بعد1/1/92از(دستگاه؛عیدي پایان سال
  

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *  ضمیمه شود...فیش واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛  2و1  ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هايفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 
 مدت ارفـاق ازکمیتـه  مجوز رسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛بر

ــازان   ــاقی جانب ــا صــندوق مصــوبات حقــوق وظیفــه وارف ؛موافقــت ب
 وسایرمدارك 2و1وارسال فرم  تکمیل؛بازنشستگی وصدورابالغ 

 
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 امین اعتبارحقوقتصدور حکم ؛تاییدو؛بررسی مدارك ومستندات

 

  دستگاه اجرایی 
 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

  :مثال عینی
  .روزسابقه خدمت قابل قبول بود20ماه و10سال 24داراي  10/12/1387آموزش وپرورش درتاریخ %35ریحانی کارمندجانباز...آقاي 

حقوق وفوق العاده هاي .ماه ارفاق موافقت گردید3سال و5ومنابع انسانی ریاست جمهوري با درخواست بازنشستگی ذینفع با  براساس مجوز معاونت توسعه مدیریت
حقوق بازنشستگی ؛بدهی کسـورارفاقی ؛بـدهی حقـوق     .ریال میباشد4060848مبلغ 13گروه با)طبق آخرین حکم کارگزینی اشتغال(مشمول کسوربازنشستگی 

  ارالیه رامحاسبه کنید؟ارفاقی مش بازنشستگی
  ریال5225000 ق م خ ك109تطبیق باجدول ماده حقوق بازنشستگی  پس از←ریال 4114455اعمال ضریب سال بازنشستگی با :حقوق بازنشستگی

  :بدهی کسور سنوات ارفاقی
  4060848×%5/22×1840÷30=56039702سال پذیرفته شده                             30تاسقف )روز1840جمعا (روز 10ماه و1سال و5مدت 

  5225000×1840÷30=320466666                                                     :بدهی حقوق بازنشستگی مدت ارفاق
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  شرایط ومستندات برقراري حقوق بازنشستگی-حمایتهاي بلندمدت صندوق           

   ....ماده واحده 1مستند به بند ) سال سن50حداقل با ( عزیزجانبازان  بازنشستگیبرقراري حقوق فرآیند 
  سال سابقه موثروارفاق30سال سن و 50 حداقلجانبازي ؛ % 20با حداقل  جانبازانبازنشستگی   :نام خدمت

  ؛صندوق بازنشستگی کشوري..دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شوراي توسعه مدیریت وسرمایه انسانی :دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
   1/9/1367ومعلولین عادي مصوب....قانون بازنشستگی جانبازان  ماده واحده1بند :قوانین ومقررات 

  .قبل از بازنشستگی مبناي محاسبه قرار میگیرد حقوقآخرین ودر تعیین حقوق بازنشستگی .......  1/9/67طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 
  کاهش توانائی/سال ارفاق  به تناسب نقص عضو10وحداکثر6تاآستانه ازکارافتادگی حداقل % 40سال ارفاق  واز6وحداکثر3ل حداق%40تا% 20 جانبازان
  سال ارفاق به تناسب معلولیت 8وحداکثر2سال ارفاق به تناسب معلولیت ؛ معلولین ناشی ازکار باحداقل 6وحداکثر 2عادي باحداقل  معلولین

  )سال سابقه25با(محاسبه میشود سال کمتر5تا  ومعلوالن جانبازاندرخصوص  بند الف وموضوع سن بند ب این ماده سابقه:ق م خ ك 103ماده 1تبصره *
  )بااعمال ضریب سال بازنشستگی(  30÷سنوات خدمت قابل قبول× وفوق العاده هاي مشمول کسورآخرین حقوق :میزان حقوق بازنشستگی * 

   دولت میباشد/ برعهده دستگاه ذیربط %5/22کل بدهی  :هزینه هاي انجام خدمت
  )و بودجه جهت وصول از سازمان برنامه( میشودثبت  در سیستم درآمد و هزینه صندوقبوده و تعهديکسوربازنشستگی سنوات ارفاقی  پرداخت

حقوق  برقراري2و1فرم شماره - زنشستگیبابالغ ا - باذکر مستندبازنشستگی ریاست جمهوري..شوراي توسعه مدیریتدبیرخانه تاییدیه  :مدارك موردنیاز
  سایرمدارك طبق دستورالعمل  - اعالمیه بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق –سال آخرخدمت 2تصویراحکام کارگزینی-بازنشستگی 

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
  : سایرتوضیحات

   بوط به خدمتفرم هاي مر
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *  ضمیمه شود...فیش واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛  2و1  ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هايفرم
  .به تصویب رسید10/2/1385که درتاریخ ......ماده واحده قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 3ماده یک آئین نامه اجرائی بند: مستند اخذ حق بیمه 

 

 

 

 دستگاه اجرایی 
  مدت ارفاق ازصـندوق بررسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛ مجوز

 وسایرمدارك 2و1وارسال فرم  تکمیل؛؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 
 

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 ین اعتبارحقوقتامصدور حکم ؛تاییدو؛بررسی مدارك ومستندات

 

  دستگاه اجرایی 
 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

  
مـاده  ) ز ( و ) چ ( بندهاي   يسال  بازنشسته شده اند و در اجرا 35و باالتر با سابقه خدمت کمتر از  سانسیل یلیکه با مدرك تحص یآزادگان  و جانبازان :توجه

سال اشـتغال بـه خـدمت خـود      35 لیاعاده به خدمت شده باشند ،  تا تکم ربطیدستگاه ذ ياز سو ینیبا صدور حکم کارگز 1/1/1396از برنامه ششم قانون  87
   .نخواهد داشت  تیموضوع یسال خدمت ، بازنشستگ 35 لیاست در صورت عدم تکم یهیبد. مجدد آنان بالمانع خواهد بود  یداده آنگاه بازنشستگ امهاد

دستگاههاي اجرائی مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قبال در خـدمت   31/3/1374قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 4براساس ماده 
  .دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند

  . براساس قوانین جاري خواهدبود) یکبار اعاده به خدمت شده پس از بازنشستگی(تغییرمجدد وضعیت مستخدم جانباز ازاشتغال به بازنشستگی* 
ناشی ) ازجمله  درخصوص جانبازان عزیز(پرداخت هزینه سنوات ارفاقی مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد: معاونت محترم فنی  13/3/1391مورخ 3941اعالم نظر شماره *

  . به خدمت مستخدمین جانباز مجوزي ندارداز تکلیف قانونی بوده واسترداد آن در صورت  اعاده 
  .بازنشسته شوند21/3/83....نمیتوانند طبق قانون بازنشستگی جانبازان 30/6/1372مصوب ....مستخدمین جانبازمشمول قانون حالت اشتغال * 
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  شرایط ومستندات برقراري حقوق بازنشستگی-حمایتهاي بلندمدت صندوق          

  حالت اشتغال عزیزجانبازان  بازنشستگیبرقراري حقوق فرآیند 
  )سال خدمت30ق م خ ك با 103استناد به ماده (حالت اشتغالقانون  مشمول کارمندان  جانبازبازنشستگی  :نام خدمت

  ..دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شوراي توسعه مدیریت وسرمایه انسانی :دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
  30/06/1372مصوب ...احده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی ؛ماده و :قوانین ومقررات 

  )سال بااعمال ضریب( 30÷سنوات خدمت قابل قبول×سال اشتغال آخرخدمت2وفوق العاده هاي مشمول کسور درمیانگین حقوق  :میزان حقوق بازنشستگی * 
   :هزینه هاي انجام خدمت

  سایرمدارك طبق دستورالعمل–سال آخرخدمت 2تصویراحکام کارگزینی–حقوق بازنشستگی  برقراري2و1فرم شماره - بازنشستگیبالغ ا :مدارك موردنیاز
  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

  : سایرتوضیحات
بـوده باشـد   ) پیمـانی / قراردادخریدخـدمت  ( خـدمت دولتـی غیررسـمی   ه خدمت زیرپرچم ؛اگر کارمند قبل ازاشتراك باصندوق بازنشستگی کشوري داراي سابق

  .نسبت به محاسبه بدهی وي اقدام شود درهمان اوایل خدمت ضروریست 
  .بررسی سوابق؛صدورابالغ بازنشستگی ؛تهیه مدارك وتاییدفرمها ي بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد*:
بـه  1/1/92از(عیدي پایان سال ؛کمک هزینه عائله و اوالد؛ )به بعد1/1/90از(صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه وتاییدنهائی  الزم  یبررسپس از *

  .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوري )بعد
  ه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشودازمحل اعتبارات داخلی دستگا ...ازدواج؛فوت؛پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

   هزینه هاي مربوط به خدمت
  توضیح  نام صاحب حساب  شماره حساب  کدشعبه  نام بانک  مبلغ

    صندوق بازنشستگی کشوري   0107777777006  763  شعبه دکترفاطمی تهران صادرات  
   فرم هاي مربوط به خدمت

  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم
  *  ضمیمه شود...فیش واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛  2و1  ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا عاتاطال هايفرم

 

 

 

 دستگاه اجرایی 
.... بررسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛ اخـذمجوز شـوراي توسـعه   

 وسایرمدارك 2و1وارسال فرم  تکمیل ؛؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 
 

 

 استان- تگی کشوريصندوق بازنشس

 وتامین حقوق بازنشستگی  صدور حکم بررسی مدارك وتاییدنهائی

 

  دستگاه اجرایی
 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

  
صـدور راي ازکارافتـادگی   مبنا ء ومبدا پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشـتغال ؛تـاریخ    -1391قانون بودجه سال  68ماده 

  .کلی توسط کمسیون پزشکی بنیاد شهید وامورایثارگران میباشد
  .سال سابقه بازنشسته شود30سال سابقه؛حقوق حالت اشتغال به وراث وي پرداخت خواهدشد تا با احراز 30داشتن درصورت فوت قبل از*
دامی کشور و همچنین با مالحظه نامه شماره سازمان اداري و استخ 6/6/1396مورخ  1365434نظریه شماره  براساس*

 29/6/1396مورخ  220/د/10678شماره  نامهمعاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛ 1/3/1396مورخ  1520/530/540
مت کارمندان اعاده به خد معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوري 18/07/1396مورخ   25020/د/589 شماره وهمچنین حسب نامه 

  .جانبازي که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند ، مجوزي ندارد 
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 قانونیوراث وظیفه شرایط ومستندات برقراري حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق           

  قانونی حقوق وظیفه وراث برقراريفرآیند ◄
   دان  متوفیکارمن قانونی برقراري حقوق وظیفه وراث درخواست :نام خدمت

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
  )تاییدیه شورا با  ناشی از شغل مستخدمفوت (83ماده  -      ) فوت بازنشسته(ق ا ك 82ماده   -   )فوت شاغل عادي(ق ا ك 81ماده  :قوانین ومقررات 

  13/2/1379...بانوان شاغل ...قانون اصالح پاره اي ازمقررات  –)   شرایط فرزندان ذکورواناث(كق م خ 111ماده 2بند -)    وراث قانونی (ق ا ك  86ماده 
استعالم عدم بیمه  -فرم تعهدنامه فرزندان اناث - کپی عقدنامه-کپی شناسنامه وراث-گواهی فوت-حسب مورد3؛2؛1فرم شماره  :مدارك موردنیاز

  مدارك طبق دستورالعملي بیمه اي؛استعالم عدم ازدواج از ثبت احوال ؛ سایر صندوقهاسایرپردازي و یا عدم دریافت حقوق از 
  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

  : سایرتوضیحات
بـوده باشـد ضروریسـت    ) پیمانی/ خریدخدمت ( خدمت دولتی غیررسمیاگر کارمند قبل ازاشتراك باصندوق بازنشستگی کشوري داراي سابقه خدمت زیرپرچم ؛

  .اقدام شودپرداخت بدهی وي به صندوق کشوري نسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمت
  .بررسی سوابق ؛تهیه مدارك وتاییدفرمها ي برقراري حقوق وظیفه وراث کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد*:
وهمچنین کمـک هزینـه عائلـه و اوالد؛حـق بیمـه پایـه درمـان سـهم          تامین اعتبار حقوق ماهانهحکم وظیفه وراث وصدور وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از *

  .میباشد  برعهده صندوق بازنشستگی کشوري موظفین )به بعد1/1/92از(دستگاه؛عیدي پایان سال
  ته تامین وپرداخت میشودازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشس کارمندان بازنشسته  پاداش پایان خدمت*

   فرم هاي مربوط به خدمت
  فایلدریافت   توضیحات  کدفرم  نام فرم

  *  درج شود .....آدرس دقیق منزل ؛تلفن ؛موبایل؛  3و2و1   تغییرات حقوق؛مشخصات وراث اطالعات 3و2و1هاي فرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی استان
ی سـوابق؛ تکمیـل   اطالع رسانی به خانواده متوفی واخذ مدارك ؛ بررس

 وسایر مدارك الزم  به صندوق  3؛2؛1وارسال فرمهاي 
 

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 تامین اعتبارحقوقصدور حکم ؛تاییدو؛مدارك؛بررسی محاسبات  بررسی

 

  دستگاه اجرایی استان
 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه وظیفه وراث وپرداخت

 
 

 

  

 :از جمله میباشد  مقررات قانونیبازنشستگی و وظیفه ،ضوابط و  برقراري حقوقمعیار 
  فوت غیرناشی ازکار )ك .ا.ق 81ماده (فوت مستخدم رسمی شاغل -1

  هرگاه مستخدم رسمی فوت شود درتاریخ فوت بازنشسته محسوب وتمام حقوق بازنشستگی اوبه وراث قانونی وي پرداخت میشود
  )ك .ا.ق 82ه ماد(فوت بازنشسته  -2

  .هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شودتمام حقوق بازنشستگی اوبه عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی پرداخت خواهدشد
  )80تبصره اصالحی ماده (فوت مستخدم ازکارافتاده ناشی ازکار) / 79ماده 2تبصره (فوت ازکارافتاده عادي -3

  .علق میگیردت وتمام حقوق وظیفه این مستخدم به وراث قانونی ا
  گروه باالتر2محاسبه حقوق وظیفه با) ك .ا.ق 84و83ماده (فوت مستخدم رسمی شاغل ناشی ازکار-4

گـروه  2هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت نمایدتمامی آخرین حقوق ومزایاي مشـمول کسوربازنشسـتگی قبـل ازفـوت بااحتسـاب      
  .ن حقوق وظیفه به وراث قانونی وي پرداخت میشودباالترواعمال ضریب سال بازنشستگی به عنوا

  .نفر پزشک متخصص که از طرف صندوق معرفی میشود برسد3فوت به سبب کار مشترکان پیمانی می بایست بدوا به تایید *
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 وراث قانونیوظیفه شرایط ومستندات برقراري حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق           

  .فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدري که در کفالت متوفی بوده اند : ق ا ك 86وع ماده موض )حائز شرایط(ونیوراث قان
  سالگی 25در دانشگاهها تا هسالگی ودرصورت ادامه تحصیالت عالی20فرزندان ذکورتا -الف

  .دوق بازنشستگی الزامی میباشدبه کارگزینی دستگاه وصن)ترم تحصیلی یک گواهی بابت هر (عالیه  تغال به تحصیالتارائه گواهی اش
  یالت در حوزه هاي علمیه طی دوره سطح یک ویا باالترادامه تحص ،... مورد تایید وزارت علوممدارك دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  -
 معلول که درصورتی منحصراً آن از بعد و الگیس بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صـورت در اناث فرزنـدان :قانون حمایت از خانواده48ماده 3بند-
گردند می برخوردار خود والدین وظیفه حقوق ...اوالد، هزینه کمک از باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند افتاده کار از  
 
  شوهر  / شغلبشرط نداشتن  اناث  فرزندان-ب 

  )سالگی20پس از سن (ق ا ك  86ظیفه پس از اسقاط شرایط بند ب ماده برقراري حقوق وو مدارك الزم  براي شرایط 
  بانک اطالعات ایرانیان از جمله  طبق گواهی صندوقهاي بیمه اي و سامانه هاي در دسترساحرازعدم اشتغال و بیمه پردازي و عدم استحقاق مستمري -1
در خصـوص پزشکان،دندانپزشکان،کارشناسـان و   )وانه طبابـت فعـال  داراي پر(استعالم از سازمان نظام پزشکی ایران بابت عدم اشتغال -

  شنوائی سنجی ،گفتار درمانی  /مقاطع باالتر رشته هاي تغذیه ،مامایی ،بینائی 
  احراز عدم ازدواج طبق استعالم از ثبت احوال و رویت شناسنامه -2
  )21/4/1400م1972راي ش ...صورت ازدواج ورثه اناث و فوت همسر ويدر (احراز عدم استحقاق دریافت مستمري از سایر صندوقها از بابت شوهر -3
  )درصورت طالق(ارائه گواهی ابطال دفترچه درمانی از ناحیه همسر -4
  .با یکدیگر مطابقت داشته و مخدوش نباشد.....)گواهی استعالم ،شناسنامه ،کارت ملی ،(مشخصات هویتی در تمام مدارك -5
رجه مبنی گواهی وزارت خا استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزي ویا اقامت مضاعف ،:رج کشورورثه اناث مقیم خا مدارك-6

 ،  تجـرد  ،گـواهی عـدم اشـتغال   گـواهی  ، اداره کـل فنـی   5/4/1395مورخ 22001/د/3456منضم به نامه شماره و تکمیل فرم  بر نداشتن تابعیت مضاعف
  .کشورمقصد ارائه شود بیمه اجتماعیعدم پوشش گواهی 

  )6در صورت عدم کسب مدارك بند(گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسر مالیات در کشور مقصد 
آئـین نامـه اجرائـی قـانون     10مـاده   موضوع برقراري حقوق وظیفه از تاریخ تقاضا و شرط  حقوق وظیفه از تاریخ استحقاق پرداخت میشود -1نکته

  )هیات عمومی دیوان عدالت اداري 4/11/1389مورخ  489-490بموجب دادنامه شماره  (ابطال گردید  2/10/1363 مصوب
  میتواند از بابت پدر مشمول تامین اجتماعی و مادر مشمول صندوق بازنشستگی کشوري حقوق بگیرد) فاقد شغل وشوهر(فرزند اناث --2نکته

بازماندگان والدین براي وراث اناثی که ازدواج نموده و پـس از فـوت شوهرشـان از مسـتمري      مندي از مستمري عدم امکان بهره"-3نکته 
 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی  21/04/1400مورخ  1972موضوع رأي  ".باشند مند می وي بهره

  دریافت حقوق   باانجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی  ف شغل ؟یتعر-
  .،حقوق وظیفه و کمک هزینه اوالد  قابل پرداخت میباشد به فرزند حاصل از ازدواج موقت -
  1392طبق آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب .قابل پرداخت است... حقوق وظیفهسالگی 16فقط تا پایان فرزندخوانده به -
  

  مستخدمین متوفی نوادگان تحت تکفل - ب
سالگی به شرط اشتغال بـه  25تا  سالگی بشرط نداشتن شوهر و20تا(د فوت شده و درکفالت مستخدم متوفی بوده ان) قبل از پدربزرگ(پدرشان  -1

  .شوهر باشد استمرار حقوق وظیفه بالمانع است یامادامیکه ورثه مذکور فاقد شغل  و میتواند برقرار شود) تحصیالت عالیه
بـیش از  (قانون مدیریت خدمات کشوري برقراري حقوق وظیفه نوادگـان انـاث کـه شـرایط قـانون صـدرالذکر       11ماده 2بندیادآورمیشود دراجراي 

   )اداره کل فنی 14/9/97مورخ 15639نظریه شماره (را ازدست داده باشندمجوزي ندارد ........) سال سن و20/25
  بانک اطالعات ایرانیاناز جمله  ق گواهی صندوقهاي بیمه اي و سامانه هاي در دسترسطب احرازعدم اشتغال و بیمه پردازي و عدم استحقاق مستمري -2
  احراز عدم ازدواج طبق استعالم از ثبت احوال و مشاهده شناسنامه -3
  )زمان صغار(احراز مدارك کفالت از جمله دفترچه خدمات درمانی یا قیم نامه سرپرستی -4
  .با یکدیگر مطابقت داشته و مخدوش نباشد.....)استعالم ،شناسنامه ،کارت ملی ،گواهی (مشخصات هویتی در تمام مدارك -5
مبنی  گواهی وزارت خارجهاستعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزي ویا اقامت مضاعف،  :ورثه اناث مقیم خارج کشور مدارك-6

  کشورمقصد ارائه شود بیمه اجتماعی درش ازدواج و عدم پوشعدم عدم اشتغال و بر نداشتن تابعیت مضاعف،
  )6در صورت عدم کسب مدارك بند(گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسر مالیات در کشور مقصد -7
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  وراث قانونیوظیفه شرایط ومستندات برقراري حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق           
  متوفی مستخدم مادر پدر و -پ
  بانک اطالعات ایرانیان از جمله  طبق گواهی صندوقهاي بیمه اي و سامانه هاي در دسترساحرازعدم اشتغال و بیمه پردازي و عدم استحقاق مستمري -1
  ..)..شوهر نیز  مادر متوفی بدوا تحت تکفل شوهر خود بوده مگرآنکه(... طالق ، فوت/ تعیین وضعیت مادر مستخدم متوفی از بابت فقد شوهر  -2
  ) توسط سازمان بیمه سالمت( از طریق مستخدم متوفی ترجیحا تبعی یک  درمانیپایه گواهی پوشش بیمه -3
 )محسوس و غیرمحسوس مامور انتظـامی گزارش (در زمان حیات  گواهی حین الفوت نیروي انتظامی محل اقامت متوفی مبنی بر تحت تکفل بودن والدین-4

  26/2/1366ق ا ك مصوب  102ائی ماده آییننامه اجر10ماده زموضوع بند 
  4و  3در صورت عدم احراز کفالت مطابق بندهاي  حکم دادگاه صالحه-5
   سال از فوت متوفی گذشته باشد3ارائه گواهی انحصار وراثت  در صورتیکه -6
  
  

   ی متوفی دائم) زن(عیال-ت
  )13/2/79ق اصالح 4ماده (ق وظیفه وکمک هزینه عائله مندي وي نمیشودازدواج مجدد عیال دائمی مستخدم متوفی موجب قطع حقو1/1/1379ازتاریخ 

همسـر دوم  ؛ در صورت ازدواج مجدد  22/1/1390نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  9قانون اصالح قانون اصالح ماده 1تبصره حسب 
  .خوردار میشودفوت نماید از مستمري بازنشستگی هرکدام از همسران که بیشتر است برذینفع  نیز 

  
  
  درصورتیکه در هنگام حیات همسرش علیل وازکارافتاده بوده وتحت تکفل عیال متوفی خود بوده باشد شوهر-ث

  :ك.ا.ق 102آئین نامه اجرائی ماده 10بندط ماده  شرایطاحراز 
  بانک اطالعات ایرانیان از جمله  هاي در دسترس صندوقهاي بیمه اي و سامانهطبق گواهی بیمه پردازي و عدم استحقاق مستمري ال و عدم اشتغاحراز-1
  )،استعالم از ثبت احوال وشناسنامه عقدنامهتطبیق از طریق (تا زمان فوت عیال  اطمینان از برقراري نسبت زوجیت-2
  )ز فوت عیالصادره قبل ا(شوهر ازکارافتادگی کلیبا ذکرنام بیماري وتاریخ حدوث استان کمسیون پزشکی  پزشکی قانونی ویا گواهی-3
  .یادآور میشود اعالم شروع یا حدوث بیماري به منزله تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی  نخواهد بود*
  تایید اخذ دفترچه درمانی از ناحیه متوفیهنی بر گواهی سازمان بیمه سالمت مب -4
  ) ثبت نام همسر متوفیه در افراد تبعی سیستم احکام درصورت عدم(مندي  مبنی بر پرداخت حق عائله دستگاه اجرائی گواهی امورمالی -5
  )فراهم نباشد 5و4مدارك بندهاي  امکان ارائه در صورتی که( دال برتحت تکفل بودن ورثه حکم مرجع قضائی -6
  
  یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشد مادام العمر فرزندان علیل -ج

   :ق ا ك  102مه اجرائی ماده آئین نا10شرایط بند ط ماده 
  بانک اطالعات ایرانیان از جمله  طبق گواهی صندوقهاي بیمه اي و سامانه هاي در دسترساحرازعدم اشتغال و بیمه پردازي و عدم استحقاق مستمري -1
  )صادره قبل از فوت متوفیهی تاریخ گوا(کلیازکارافتادگی کمسیون پزشکی استان با ذکرنام بیماري وتاریخ حدوث /پزشکی قانونی گواهی-3
  .یادآور میشود اعالم شروع یا حدوث بیماري به منزله تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی  نخواهد بود*
  ) سیستم احکام در افراد تبعی فرزند جزودرصورت عدم ثبت نام (مندي  گواهی امورمالی دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت حق عائله -4
  ) 1تبعی ترجیحا (انی دفترچه درم - 5
  )فراهم نباشد 5و4در صورتی که امکان ارائه مدارك بندهاي (دال برتحت تکفل بودن ورثه  حکم مرجع قضائی -6
  سال از فوت متوفی گذشته باشد 3ارائه گواهی انحصار وراثت  در صورتیکه -7
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 وراث قانونیوظیفه  شرایط ومستندات برقراري حقوق-حمایتهاي بلندمدت صندوق           

  حقوق بازنشستگی یا وظیفه  برقراري مجدد /موارد قطع 
   ورثه اناث  ازدواج-1
این افراد داراي ساله مینماینداگر99درت به صیغه برخی خانمها پس از ثبت طالق ،مبا( امهق نیا طال مالحظه اصل شناسنامه وکارت ملیبا -

  )ثبت میشود در دفاتر اسناد آنها  و صیغه نواده قرار میگیرندقانون حمایت از خا 21فرزند باشند ذیل ماده 
  .شرایط دریافت حقوق وظیفه نداردباشدسازمان تامین اجتماعی -کفالت زن توسط شوهر -پوشش بیمه شده اصلیاگر ورثه اناث تحت -
  ضروري میباشد بمنظور برقراري حقوق وظیفه )یاصل شده مهیب با هکمتار(يا مهیب پوشش رفع مبنی بر ارائه گواهی از سازمان تامین اجتماعی-
  بیمه پردازي ورثه /اشتغال بکار  -2

  از سازمان تامین اجتماعیاستعالم  از جمله از صندوقهاي بیمه اي و حمایتیاستعالم  /از طریق بانک اطالعات ایرانیان 
  ه اشتغال به کار بوده و در نتیجه قطع حقوقنشان) بجز بیمه پردازي خویش فرمایی(بیمه پردازي به سازمان تامین اجتماعی -
ارائه گواهی از  سازمان تامین اجتماعی با ذکر شماره بیمه شده ،  درصورت ازدست دادن شغل یا قطع بیمه پردازي  حقوق وظیفه مجددبرقراري  -

  .ضروري میباشدابطال دفترچه و  )، فهرست تاریخ شروع و استمرار وپایان مستمري فهیوظ ، یبازنشستگ يمستمر نوع مشخص کردن 
  سایر صندوقهاي بازنشستگی مستمري یا مقرري از /دریافت حقوق بازنشستگی -3
خـود   متـوفی  فرزند/مادر/نمیتوانند ازحقوق وظیفه پدر استحقاق دریافت مستمري داشته باشندبانوانی که از ناحیه شوهر متوفاي خود -

  )باشدنیز فرزندش  /مادر/پدر الت شوهر بوده و نمیتواند بطورهمزمان تحت کفالتحقوق وطیفه  زن به علت کف(برخوردارشوند خود
 حقوق یا مستمري از هرصندوق بازنشستگی دریافت میکنند از قبـل پـدریا   )خود(پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان ونوادگان اناث که -

  21/2/1394مورخ 135دنامه ش دامستند به –  حتی بشرط قطع حقوق از تامین اجتماعی میباشد   مادرممنوع
  دیوان مبنی بربازنشستگی  شغل نیست ورثه اناث حقوق بازنشستگی بگیر را مستحق دریافت حقوق وظیفه پدریامادرمیدانست15/12/90مورخ 572راي-1*
  شد خواهد طعق یبازنشستگ صندوق از فهیوظ حقوق یاجتماع نیتام يمستمر يبرقرار بمحض یفرمائ شیخو يپرداز مهیب صورت در - 2*
  استاز ناحیه شوهري که حقوق وظیفه بیشتر داشته  انتخاب حقوق وظیفه -4
      قانون برنامه ششم 87ماده ) ز ( و ) چ ( در اجراي بندهاي  اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان بازنشسته -5

   در صورت بازنشستگی مجدد ،حقوق بازنشستگی ذینفع برقرار میشود
  .....   سته به سمت مقاماتانتصاب بازنش-6 

  موجب برقراري مجدد حقوق بازنشستگی میشود بازنشستگی مجدد بازنشسته اعاده به خدمت شده
  براي دریافت حقوق وظیفه  فوت بازنشسته و فقد ورثه قانونی-7
  )عائله وي پرداخت خواهدشد/ که حقوق به وراث( محرومیت اجتماعی بازنشستهمحکومیت به -8

  ق ا ك موجب برقراري مجدد حقوق بازنشستگی میشود 94ازنشستگان موضوع ماده کسب برائت ب
  از سوي مراجع قضائی ابطال حکم بازنشستگیویا  انفصال دائم ازخدمات دولتی پس از بازنشستگیصدور حکم -9

  ق ا ك موجب برقراري مجدد حقوق بازنشستگی میشود 94کسب برائت بازنشستگان موضوع ماده 
  )قطع موقت(ماه 6یا وظیفه براي مدت بیش از عه به بانک براي دریافت حقوق بازنشستگیعدم مراج-10

  .برقراري مجدد حقوق بالمانع است.... در صورت مراجعه به صندوق بازنشستگی و ارائه مدارك هویت و احراز شرایط که 
  )مستمري بگیر/اعم از بازنشسته ( ترك تابعیت-11

  )داشتن تابعیت دوگانه موجب قطع حقوق نمیشودلیکن (ت موجب قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه میشودق ا ك ترك تابعی 97طبق ماده 
  .موجب انفصال دایم و عدم جواز برقراي حقوق بازنشستگی میشودخ ك تابعیت مضاعف در زمان اشتغال ، ق م 98طبق ماده :نکته

  سالگی25ترك یافراغت ازتحصیل قبل از و یا  )عالیهدرصورت ادامه تحصیالت (سالگی 25یا  20رسیدن ورثه ذکور به -12
  ،)اعم از وکالت داخل یا خارج کشور( درخصوص تک ورثه اناث که حقوق آنها را وکیل دریافت مینماید-13

  )  وکیل وارسال از طریق سیستم چارگون/ خودتوسط ( ...مخصوص مشخصاتبا تکمیل فرم همراه دریافت مدارك 
  )16/6/1395مورخ  22001/ص/6577رعایت  نامه شماره ( ج از کشور دریافت گواهی از وزارت امور خارجهدر باره ورثه مقیم خار
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 وراث قانونیوظیفه شرایط ومستندات برقراري حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق           

  اداره کل فنی  05/04/1395مورخ   22001/د/2346موضوع نامه -  احراز هویت  و استحقاق دریافت حقوق وظیفه وراث
   :قانون استخدام کشوري )  102( آیین نامه اجرایی )  12( تبصره ماده 

مورد  از لحاظ استحقاق دریافت حقوق وظیفهدستگاهها مکلفند حداقل هر سال یک بار وضعیت وراث منحصر به فرد وظیفه بگیر را 
  .رداخت گردیده است اقدامات مقتضی معمول دارند من غیرحق پ سبت به استرداد حقوق وظیفه اي کهبررسی قرار داده و ن

   :قانون مدیریت خدمات کشوري111ماده 
حمایتهاي قانونی مشترکین کلیه صندوق هاي بازنشستگی دستگاههاي اجرائی مشمول این قانون، بندهاي زیر  ....به منظور یکنواختی 

  .االجراءخواهد بود الزم
که تحت پوشش هیچ یک از  توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی دوقهاي بازنشستگی میکلیه شاغلین و بازنشستگان مشترك صن - 1

  .خدمات درمانی خود قرار دهند  هاي خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه  بیمه
که ورثه قانونی باشند تا  آنو فرزندان ذکور مشروط بر که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر  فرزندان اناث مشروط بر آن - 2

  .کمک هزینه اوالد، بیمه و یا مستمري والدین خود برخوردار می گردند سالگی از  سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیست و پنج بیست
  
  

   مرتبط با موضوع  برقراري مستمري ورثه قانونی :عقد دائم و عقد موقت  -
  قد ازدواج موقتع  عقد ازدواج دائم  موضوع

   )سال99یک ساعت ،یک روز  وحتی (تعیین مدت الزامی است  دائمی  مدت
  تعیین میزان مهریه الزامی است  تعیین مهریه ،الزامی نیست  میزان مهریه
   ندارد و ارث را )مگر آنکه از شرایط عقد باشد(زن حق مطالبه نفقه   زن حق مطالبه نفقه داشته وازهمدیگر ارث میبرند  نفقه و ارث

ثبت دفتر اسناد 
  رسمی

   )قانون حمایت خانواده21ماده (الزامی نیست مگر در سه مورد  الزامی است
  شرط ضمن عقد-3توافق طرفین -2باردار شدن -1

  ..بارعادت2-فسخ نکاح/بذل مدت توسط شوهر/اتمام مدت عقد  بار عادت ماهانه 3 -طالق  جدایی و عده
  طبق قوانین.... حق نفقه و ارث   بق قوانین ط....حق نفقه و ارث  حقوق فرزند

  
  تحقیقات انجام شده از طرف مراجع  در صورتی که پس از برقراري حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قانونی مستخدم متوفی بر اساس -             
  حقوق مزبور از وي  آن نبوده و یا بعداً شرایط استفاده از مربوط به طریقی معلوم گردد که از ابتدا واجد شرایط قانونی مقرر براي دریافت         
  هیات عمومی دیوان عدالت اداري 10/11/1364مورخ  41دادنامه » . باشد سلب گردیده قطع آن خالف مقررات قانونی مجوز برقراري حقوق وظیفه نمی         

  
  ي هیات عمومی دیوان عدالت ادار 26/07/1383مورخ  361دادنامه شماره 

 از به استفاده را متوفی مستخدم الکفاله تحت مادر و پدر استحقاق کشوري استخدام قانونی الیحه 86 ماده بشرح قانونگذار اینکه به نظر
 بیمه دفترچه داشتن منحصر به مذکور اشخاص بودن الکفاله تحت احراز اینکه به عنایت با و است داده قرار تأکید مورد انهھما وظیفه حقوق
 بازنشستگی سازمان 1382/2/6مورخ 1/5231 شماره بخشنامه 5 بند بنابراین ، نیست متوفی مستخدم توسط مأخوذه درمانی تخدما

 تصویر ارائه طریق از منحصراً متوفی والدین مستخدم بودن الکفاله تحت احراز مفهم بخشنامه آن عبارات به سیاق توجه با که کشوري
 مذکور سازمان اختیارات حدود از خارج است مورد معتبر درخصوص مدارك و اسناد اعتبار نافی نتیجتاً و آنان درمانی خدمات بیمه دفترچه

  میگردد ابطال اداري عدالت دیوان قانون 25ماده قسمت دوم تجویز به و میشود داده تشخیص دولتی مقررات وضع در
  

  ت اداريهیات عمومی دیوان عدال 10/11/1364مورخ  41دادنامه              
  تحقیقات انجام شده از طرف مراجع مربوط  در صورتی که پس از برقراري حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قانونی مستخدم متوفی بر اساس :راي هیات عمومی          

  حقوق مزبور از وي سلب گردیده قطع آن خالف  عداً شرایط استفاده ازابتدا واجد شرایط قانونی مقرر براي دریافت آن نبوده و یا ب از به طریقی معلوم گردد که                
  ». باشد وظیفه نمیحقوق قانونی مجوز برقراري مقررات           
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  شاهد) ورثه قانونی( وظیفه شرایط ومستندات برقراري حقوق-حمایتهاي بلندمدت صندوق          
  برقراري حقوق وظیفه وراث شهداي گرانقدر

  شهید گرانقدر کارمندان  درخواست برقراري حقوق وظیفه وراث :نام خدمت
   بنیادشهید دستگاه اجرائی ؛:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

  30/06/1372مصوب ...ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی ؛ :قوانین ومقررات 
سال حالت اشتغال برعهده دستگاه ؛صدورحکم بازنشستگی وبرقراري حقوق 30واتی تاازتاریخ شهادت صدوراحکام افزایش حقوق سن◄

            .پرداخت حقوق طبق احکام حالت اشتغال واحکام بازنشستگی برعهده بنیادشهید میباشدوظیفه بدرخواست دستگاه توسط صندوق ؛ 
  کسور آخرین حقوق وفوق العاده هاي مشمول:وظیفه /میزان حقوق بازنشستگی* 

   :مدارك موردنیاز
  سایرمدارك طبق دستورالعمل -فرم تعهدنامه فرزندان اناث -کپی عقدنامه-کپی شناسنامه وراث- شهادتگواهی -حسب مورد3؛2؛1فرم شماره - ابالغ بازنشستگی 

  دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
  : سایرتوضیحات

  .ررسی سوابق؛صدورابالغ بازنشستگی ؛تهیه مدارك وتاییدفرمها ي بازنشستگی کارمند شهید برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشدب*:
برادر و خواهر علیل تحـت  -ق ا ك  ب86افراد موضوع ماده -الف: 25/11/61شهید مصوب ...قانون برقراري حقوق وظیفه  7افراد تحت تکفل ماده *

  سالگی25سالگی و در صورت ادامه تحصیالت عالیه تا20و برادر تحت تکفل  تا ) رط نداشتن شوهربش(خواهر-تکفل  ج
  ..و ممر درآمد بشرط نداشتن شوهرسالگی 25یا 20پس از فرزندان دختر و خواهر تحت تکفل : 13/6/73 مصوب...آئین نامه حالت اشتغال 16بندج ماده  1تبصره *

 

 

 

 دستگاه اجرایی 
 رسانی به خانواده شهید واخذ مدارك ؛ بررسـی سـوابق؛ تکمیـل    اطالع 

 وسایرمدارك  3و 2و1وارسال فرم 
 

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري
وپرداخت حقوق وظیفه وراث  صدور حکم مدارك وتاییدنهائی بررسی
 )صادر نمیشودتوسط صندوق  برقراري درحال حاضر حکم(شهید

 

  ئیبنیادشهید ودستگاه اجرا
 پرداخت کمک هزینه ها توسط دستگاه وسایرخدمات توسط بنیاد

 
 

 

  
  .ملغی شد1/1/88ازتاریخ )سرپرستی بوده اند/که درزمان حیات فاقد پست مدیریتی(اعمال پست مدیریتی براي شهداي گرانقدر  -

دسـتگاهها براسـاس   ....غال کارکنـان  تعیین وپرداخـت حقـوق ومزایـاي حالـت اشـت     -1:قانون جامع ایثارگران40شرایط اعمال ماده 
  قانون  39مقررات استخدامی نیروهاي مسلح طبق ماده 

  قانون توسط هیات وزیران61تصویب وابالغ آئین نامه اجرائی موضوع ماده -2
تـابع  ... روه وبه منزله مستخدم شاغل تلقی شده ؛ ازلحاظ حقوق وفوق العاده شغل وارتقـاءگ ...مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی و

  .بازنشسته شوند)سال 30(تاباسنوات مقرر.... گروه ارفاقی باالتر؛2قانون نظام هماهنگ باتداوم 
  .تعیین میشود%5وازاین تاریخ به بعدبرمبناي %3برمبناي 1/1/70افزایش سنواتی آنان تاتاریخ 

  .میشد ل وبه مدیریت بازنشستگی استان ارسالتکمی دستگاه اجرائیازسوي  3و2و1سال سابقه ؛فرمهاي شماره 30پس ازداراشدن 
 افزایش هاي بعدي اینگونه مستخدمین  توسط صـندوق بازنشسـتگی صـادر   احکام  وظیفه وهمچنین/حکم برقراري حقوق بازنشستگی  

رقـراري توسـط صـندوق    که درحال حاضر نیازي بـه بررسـی وتاییـد ب   (میشدارسال مربوط  دستگاه اجرائیبه )به بعد 1/1/90از(وپس ازتامین اعتبار
  ) بازنشستگی کشوري نمیباشد

  .پس ازاحرازشهادت ؛تاریخ وقوع حادثه مالك عمل ارائه خدمات توسط بنیادمیباشد: بنیادشهید استان خ ش 4/8/1389مورخ 5838/820/300اعالم نظرشماره * 
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  اصطالحات 
  الیتی منظم میباشد که در ازاي دریافت پول انجام میشود فع: شغل تعاریف مختلفی دارد  از جمله در  دانشنامه ویکی پدیا : شغل-

  )ك .ا.ق 7ماده (مجموع وظایف ومسئولیتهاي مرتبط ؛مستمر؛ومشخص که ازطرف سازمان اموراداري واستخدامی به عنوان کارواحدشناخته شده 
  اجتماعی  انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامینو بطور کلی  شغل یعنی  

پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ،بر عهده جد پدري . نفقه اوالد بر عهده پدر است  -قانون مدنی  1199طبق ماده :کفالت -
  .است و در صورت نبودن جدپدري ویا عدم قدرت او ،نفقه بر عهده مادر است

  .که به سن قانونی و بلوغ نرسیده استصغیر کسی است . ) تر و خشک کردن و تربیت(نگهداري صغیر  :حضانت-
  است  نیوالد فیاطفال هم حق و هم تکل ينگهدار - یقانون مدن1168ماده 
پدر طفل  یهرچند متوف.طفل با آنکه زنده است خواهد بود)ينگهدار(،حضانت  نیاز ابو یکیدر صورت فوت  - یقانون مدن1172 ماده

فرزندان مثال  یقانون تیوال کنیبا مادر است ل) یسالگ2و پسر تا  یسالگ7دختر تا (ها کرده باشد حضانت بچه نیمع میاو ق يبوده و برا
  .باشدیم يپرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ پدر ایدختر و  يادر موضوع ازدواج نوه ه

   )الغنامه سرپرستیاب=قیم نامه(تعیین میشود)جد پدري/ فاقدپدر(شخصی که بموجب حکم دادگاه  براي اداره امور حقوقی طفل :قیمومیت-
  چیزهایی که شخص براي زندگی احتیاج دارد همچون خوراك ، پوشاك،مسکن ، اثاثیه منزل  :نفقه -
محجور شده و از تصرف ) جنون(ونداشتن عقل) سفه(ویا کمی عقل) صغر(سن شخصی که به علت کمی.هلیت استیفاء عدم ا :حجر -

  .در حقوق مالی و اموال خود و دیگران ممنوع گردد
  .خود نباشد ونیبه مال خود ، قادر به پرداخت د یعدم دسترس ایو  ییدارا تیکه بواسطه عدم کفا یشخص :معسر-
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  جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -دمدت صندوق           حمایتهاي بل

  زنشستگی جدول ضریب حقوق شاغلین بمنظور محاسبه حقوق با
  1400سال  

  3048ضریب 
  شاغلین

  1399سال
  2438ضریب 

  شاغلین

  1398سال
  ٢١٢٠ضریب

  شاغلین

  1397سال
  ١٧٩٧ضریب

  شاغلین
  ضریب

  109جدول ماده 
  خدمات کشوري

  طبقه
خدمات 
  کشوري

  گروه
  نظام

  هماهنگ
 1219200  9752000 ١,٢    ٤٠٠٠ ٧١٨٨٠٠٠ ٨٤٨٠٠٠٠ 
  1371600  10971000 ٣  ٤٥٠٠  ٨٠٨٦٥٠٠  ٩٥٤٠٠٠٠ 
  1524000  12190000 ٤   ٥٠٠٠  ٨٩٨٥٠٠٠  ١٠٦٠٠٠٠٠ 
  1706880  13409000 ٥  ١ ٥٥٠٠  ٩٨٨٣٥٠٠  ١١٦٦٠٠٠٠ 
  1889760  14628000 ٦ ٢ ٦٠٠٠  ١٠٧٨٢٠٠٠  ١٢٧٢٠٠٠٠ 
  2072640  15847000 ٧ ٣ ٦٥٠٠  ١١٦٨٠٥٠٠  ١٣٧٨٠٠٠٠ 
  2255520  17066000 ٨ ٤ ٧٠٠٠  ١٢٥٧٩٠٠٠  ١٤٨٤٠٠٠٠ 
  2468880  18285000 ٩ ٥ ٧٥٠٠  ١٣٤٧٧٥٠٠  ١٥٩٠٠٠٠٠ 
  2682240  19504000 ١٠ ٦ ٨٠٠٠  ١٤٣٧٦٠٠٠  ١٦٩٦٠٠٠٠ 
 2895600  20723000 ١١ ٧ ٨٥٠٠  ١٥٢٧٤٥٠٠  ١٨٠٢٠٠٠٠ 
  3108960  21942000 ١٢ ٨ ٩٠٠٠  ١٦١٧٣٠٠٠  ١٩٠٨٠٠٠٠ 
  3322320  23161000 ١٣ ٩ ٩٥٠٠  ١٧٠٧١٥٠٠  ٢٠١٤٠٠٠٠ 
  3535680  24380000 ١٤ ١٠ ١٠٠٠٠  ١٧٩٧٠٠٠٠  ٢١٢٠٠٠٠٠ 
  3749040  25599000 ١٥ ١١ ١٠٥٠٠  ١٨٨٦٨٥٠٠  ٢٢٢٦٠٠٠٠ 
  3962400  26818000 ١٦ ١٢ ١١٠٠٠  ١٩٧٦٧٠٠٠  ٢٣٣٢٠٠٠٠ 
  4175760  28037000 ١٧ ١٣ ١١٥٠٠  ٢٠٦٦٥٥٠٠  ٢٤٣٨٠٠٠٠ 
  4389120  29256000 ١٨ ١٤ ١٢٠٠٠  ٢١٥٦٤٠٠٠  ٢٥٤٤٠٠٠٠ 
  4602480  30475000 ١٩ ١٥ ١٢٥٠٠  ٢٢٤٦٢٥٠٠  ٢٦٥٠٠٠٠٠ 
  4815840  31694000 ٢٠ ١٦ ١٣٠٠٠  ٢٣٣٦١٠٠٠  ٢٧٥٦٠٠٠٠ 

٥٠٢٩٢٠  سال 
٠  

1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  

  %)20(1207  %)25(1006  %)15(805  )%10(700  %)6(636  %)9(600  %)10(550  500  ضریب 
    1400  1399  1398  1397  1396  1395  1394  سال 

    )%25(3048  )%15(2438  %)18(2120  %)10(1797  %)10(1695  %)12(1541  %)14(1376  ضریب 
  

  ...،  ضریب حقوق بازنشستگی مقامات   43413ضریب حقوق بازنشستگی هیات علمی وقضات :  1400در طول سال 
  %90ریال  ،  جامعه تحت پوشش همسانسازي 000/468/22به مبلغ  1400حداقل حقوق بازنشستگی در سال 

  
  
  
  

  
  

  :ال آخر خدمت س2درجدول حقوق و مزایاي مشمول کسور 
  19/12/1399امتیاز از تاریخ  3600فرهنگی آموزش و پرورش حداکثر تا  بازنشستگان رسته آموزشی و امتیاز مدیریت

  امتیاز1400ق م خ ك نمیباشند حداکثرتا  109بوده اما مشمول ماده  حق مسئولیتافرادي که داراي  امتیاز سرپرستی
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  ول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جدا-حمایتهاي بلندمدت صندوق           
  مثالی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوري

سـال  2در) سال خدمت قابل قبول32و فوق لیسانس مدرك با(حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسوربازنشستگی مستخدمی 
ونیـز  سال آخر خـدمت  2معدل حقوق باشد 01/07/1400اریخ بازنشستگی وي اگر ت .اشتغال آخرخدمت بشرح ذیل میباشد

   محاسبه کنید؟ حقوق بازنشستگی وي را
میبایسـت بـا ضـریب سـال     1400و 1399، 1398کـارگزینی سـالهاي    احکـام  حقوق ومزایاي مشـمول کسـور ایشـان طبـق     

  :شیوه امکانپذیراست2با   شستگیاعمال ضریب سال بازن . شودمحاسبه ) 1400سال ضریب 3048عدد (بازنشستگی 
   براي اعمال ضریب حق شاغلروش اول : الف

  میکنیم ضرب  را در ضریب سال بازنشستگیبراي حق شاغل امتیاز مندرج درحکم کارگزینی :  98 سال حکم کارگزینی
  میکنیم ال ضریب اعمنیز  آیتم ها و براي سایر )امتیاز(5031/25*) ضریب(3048=15335250                        

  براي اعمال ضریب حق شاغلروش دوم : ب
ضـریب  ضـرب کـرده آنگـاه بـر      )3048(1400ضریب سال بازنشستگی را در 1398حکم کارگزینی سال مندرج درحق شاغل 

  ...اعمال ضریب براي سایر آیتم ها نیز 10666250* 3048 / 2120 =15335250  تقسیم میکنیم)  2120(1398سال 
   
  جمع   ...ف   ف ایثارگري  حق شاغل   حق مدیریت  حق شغل  طبقه   مدت  تا تاریخ  از تاریخ  

  31972250  4240000  848000  10666250  2226000  13992000  14  150  981201  980701  حکم کارگزینی
  45967650  6096000  1219200  15335250  3200400  20116800  14  150  981201  980701  باضریب سال
  47958375  6360000  1272000  15999375  3339000  20988000  14  30  990101  981201  حکم کارگزینی
  68951475  9144000  1828800  23002875  4800600  30175200  14  30  990101  981201  باضریب سال
  5626904  7314000  1462800  18784790  3839850  24867600  15  360  14000101  990101  حکم کارگزینی
  70347840  9144000  1828800  23484840  4800600  31089600  15  360  14000101  990101  باضریب سال
  71106792  9144000  1828800  24243792  4800600  31089600  15  300  14000701  14000101  حکم کارگزینی
  71106792  9144000  1828800  24243792  4800600  31089600  15  300  14000701  14000101  باضریب سال

  .نمی پذیرند  که ضریب است عدد ثابتی 88ق بودجه سال  11و تفاوت جزء ب بند ق تفاوت تطبی*
  :سال اشتغال آخرخدمت2 مشمول کسور در حقوق وفوق العاده ها ي  یا میانگینمعدل 

  تقسیم میکنیم )سال2(روز720مجموع آنها را درعددآنگاه وسطر  مدت هرضربدر جمع حقوق وفوق العاده هاي هرسطر 
62437406=720  /300*71106792   +360*70347840   +30*68951475  +150*45967650  

  :حقوق بازنشستگی 
  تقسیم میکنیم 30ضرب کرده وآنگاه برعدد )سال30تاسقف (سنوات قابل قبول سال اشتغال آخرخدمت را در2معدل 

    میشودمحاسبه  سال خدمت30حقوق بازنشستگی بر مبناي ابتدا   62437406*30/30= 406/437/62 
  )ق م خ ك 104موضوع ماده ( سال 30سابقه خدمت مازاد بر  سال2ناشی از % 5افزایش آنگاه   %62437406 * 5= 870/121/3
  حقوق بازنشستگی بر اساس حکم صادره  62437406+  3121870 =276/559/65
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  سبه حقوق بازنشستگی جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محا-حمایتهاي بلندمدت صندوق           
  1/1/70مثالی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت 

سـال  2در) سـال سـابقه خـدمت قابـل قبـول     30داراي مدرك لیسـانس بـا  (حقوق وفوق العاده هاي مشمول کسورمستخدمی 
سـال وحقـوق بازنشسـتگی وي    2ل معـد .بـه شـرح ذیـل میباشـد    ) 1/1/70طبق نظام هماهنـگ مصـوب   (اشتغال آخرخدمت

  محاسبه کنید؟)باداشتن یک گروه تشویقی ارزشیابی (را
  مدت  ازتاریخ           تاتاریخ 

  )روز( 
افــــــزایش   حقوق مبنا  گروه

  سنواتی 
فــوق العــاده   

  %140شغل 
سا
  یر

  جمع   %35ویژه   %85جذب 

  3959196  1026458  1347474    743904  310000  531360  14  180  طبق حکم 1/7/85-1/1/86

  4610926  1195425  1569284    843780  399737  602700  14  180  اعمال ضریب 1/7/85-1/1/86

  4416949  1145135  1503266    826280  352068  590200  15  360  طبق حکم 1/1/86-1/1/87

  4815393  1248435  1638822    891800  399336  637000  15  360  اعمال ضریب 1/1/86-1/1/87

  4815133  1248368  1638784    891800  399181  637000  15  180  طبق حکم 1/1/87-1/7/87

  4894186  1268863  1665689    891800  430834  637000  15  180  اعمال ضریب 1/1/87-1/7/87

 ] 4610926×180+4815393×360+4894186×180[÷720=4783974)بااعمال ضریب سال (اشتغال آخرخدمت ) روز720(سال2میانگین حقوق ومزایاي 

  ریال 4783974=میانگین حقوق =سال سابقه خدمت قابل قبول بوده لذاحقوق بازنشستگی 30نظربه اینکه ذینفع داراي 

  
   حقوق مبناء ضریب سال بازنشستگی براثر= حکم کارگزینی طبق حقوق مبناxضریب سال بازنشستگی ÷ کارگزینیحکم ضریب مطابق 

بازنشسـته  490باضـریب   87ریـال بـود اگرذینفـع درسـال     531360مبلـغ  432باضـریب  85درسـال  14گـروه   حقوق مبنـاي 
  .ریال افزایش مییابد602700سال آخربه مبلغ 2شودعددمبناي جدیدموثردر تعیین میانگین 

.602700=454÷490x531360  
  افزایش سنواتی تگی براثر ضریب سال بازنشس =افزایش سنواتی طبق حکم کارگزینی   ×ضریب سال بازنشستگی  × حکمماقبل  ضریب سال

بازنشسته شـده باشـدافزایش سـنواتی    87ریال باشدوذینفع درسال 352068مبلغ  86اگرافزایش سنواتی مندرج درحکم سال 
  بااعمال ضریب سال بازنشستگی رامحاسبه کنید؟              

  352068 ×)85یعنی ضریب سال 86ضریب سال ماقبل (432÷)87ضریب سال (490=399336       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



112 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  1/1/74نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی ووظیفه صدورحکم-محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهاي صندوق    
  .اقدام خواهدکرد.......کمیته اجرائی طرح طبقه بندي مشاغل دردستگاه اجرائی پس ازبررسیهاي الزم قانونی نسبت به تطبیق وضع وتعیین  

   ؛سابقه خدمتبراساس مدرك تحصیلی : تعیین گروه
  120عددمبناءجدول نظام هماهنگ ضربدرضریب  :تعیین حقوق مبناء

   قابل قبول ضربدرسنوات خدمت%3ضربدر)100براساس ضریب (حقوق مبناء:تعیین افزایش سنواتی 
  درصدي ازحقوق مبناء:تعیین فوق العاده شغل 

  %) 90لیسانس /7؛گروه%  60فوق دیپلم /5؛گروه %  55 دیپلم معادل/3؛گروه  % 50سیکل معادل / 2وابتدائی / 1گروه ورودي (
حقوق بازنشسـتگی بعنـوان   %100نفریابیشترباشند5حقوق بازنشستگی ودرصورتیکه تعدادوراث %80نفرباشندفقط 5درصورتیکه تعدادوراث کمتراز*

  حقوق وظیفه وراث قابل پرداخت میباشد
  باداشتن شرایط ذیل 16020317دفترکل  لوقره باش براي آقاي رضا 1/1/1374 تکمیل فرم تخصیص:مثال 

  سال ؛2:سابقه غیررسمی   1/3/1350:تاریخ بازنشستگی  1/11/1321:پایان ابتدائی   ؛استخدام رسمی :مدرك تحصیلی 
  روز9610روز یعنی 10ماه و8سال و26جمع سوابق قابل قبول 

  )سابقه یک گروه باالتر سال 6به ازاء هر(قرارمیگیرد 5 گروهل سابقه درسا24مستقرو باداشتن حداقل 1دارنده مدرك پایان ابتدائی بدوا درگروه 
             ٦٢٠٠٠×%٣=١٨٦٠×٩٦١٠÷٣٦٠=٤٩٦٥٢         ←١/١/٧٤در)لایر ٦٢٠٠٠( 5عددمبناءگروه 100باضریب  افزایش سنواتی 

  .بدست می آید71سال ....ترتیب وبه همین 72ریال کسرنمائیم افزایش سنواتی سال 1860بمیزان 74اگرازافزایش سنواتی سال 
  x74400% 50=37200                         ←برحقوق مبناء120ایشان باعنایت به مدرك پایان ابتدائی واعمال ضریب  فوق العاده شغل

  جمع  فوق العاده شغل  افزایش سنواتی  حقوق مبنا  گروه  مدت  تاتاریخ  ازتاریخ
1/1/1371  21/3/1371  80  4  67200  45932  33600  146732  

21/3/1371  1/1/1372  280  5  74400  45932  37200  157532  
1/1/1372  1/1/1373  360  5  74400  47792  37200  159392  
1/1/1373  1/1/1374  360  5  74400  49652  37200  161252  

  میانگین حقوق=158592     ►حقوق بازنشستگی    → 158592×9610÷10800=141117
  )وظیفه بگیر2(حقوق وظیفه →x  141117  %80=112894   → 74سال  حداقل حقوق=117000

  13/12/1379مورخ..پاره اي ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و قانون اصالح10تکمیل فرم اجراي ماده 
  وظیفه باتغییرات ذیل همراه شد/براساس قانون مذکورحقوق بازنشستگی 1/1/1379 ازتاریخ

  30÷سنوات خدمت  ×آخراشتغال بخدمت  سال2) بااعمال ضریب سال (ن حقوق ومزایامیانگی:  فرمول حقوق بازنشستگی
  عینا به وراث پرداخت میشود) بدون شرط تعدادورثه (تمام حقوق بازنشستگی  :حقوق وظیفه  فرمول

  . ت می آیددرج وسپس معدل وحقوق بازنشستگی جدیدبدس 10را درفرم ماده )نظام هماهنگ(سال آخر2بدین منظورحقوق ومزایاي 
  جمع  فوق العاده شغل  افزایش سنواتی  حقوق مبنا  گروه  مدت  تاتاریخ  ازتاریخ

1/1/1372  1/1/1373  360  5  74400  47792  37200  159392  
1/1/1373  1/1/1374  360  5  74400  49652  37200  161252  

  سال آخرخدمت2در...انگین حقوق ومی=160322 →    1374حقوق بازنشستگی سال = حقوق وظیفه →160322×9610÷10800=142657
  بترتیب ذیل محاسبه میشود/......حقوق بازنشستگی افزایشهاي بعدي * 
  %)18(1/1/1379 -)گروه 2یا1(1/10/1378 -%)5/16(1/1/1378 -%)5/17(1/1/1377 -%)20(1/1/1376 - %)6/16(1/1/1375
. بازنشسـته ؛فـوت؛  1374اپایان سال توظیفه مستخدمینی که /شستگی حقوق بازن23/12/1378مورخ 63871براساس مصوبه 1/10/1378ازتاریخ *

   .افزایش یافتجدول طبق )باالتریک گروه/گروه  ولیسانس 2پایان ابتدائی ؛سیکل ؛دیپلم ؛فوق دیپلم (شده اندمعادل ریالی یک یادوگروه 
روه ( مدرك پایان ابتدائی غ ٣گ  ،ریـال  39000بمبلـغ  8گـروه  ، ریـال 36000بمبلـغ 7و6و5 گـروه  ، ریـال 33000بمبلـغ  4گـروه  ، لایر٣٠٠٠٠بمبل

   ) ریال42000وباالتربمبلغ 9گروه
  )ریال43400وباالتربمبلغ 9گروه،  ریال40300بمبلغ 8گروه ،  37200بمبلغ 7؛6؛5گروه  ، ریال34100بمبلغ 4گروه ( مدرك سیکل
  ) ریال44800تربمبلغ وباال9گروه ،ریال41600بمبلغ 8گروه  ؛ ریال38400بمبلغ 7و6گروه ( مدرك دیپلم

  )ریال46200وباالتربمبلغ 9گروه ، ریال42900بمبلغ 8گروه ریال ؛39600بمبلغ 7گروه( مدرك فوق دیپلم
  ) ریال28000وباالتربمبلغ 8گروه (مدرك لیسانس
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق          
  )دراجراي قانون خدمات کشوري( ان وموظفینبازنشستگ 87-86مطالبات معوق یکساله 

 1387قانون مدیریت خدمات کشوري را در شهریورماه  109صندوق بازنشستگی کشوري احکام تطبیق وضع حقوق بازنشستگان و موظفین با ماده 
  .صادر ودر اختیار دستگاهها قرارداد 6/7/1386به تاریخ اجراي 

الـی   6/7/1386لیکن بابت افزایش یکباره حقوق بازنشستگان از تاریخ .بصورت نقدي پرداخت شد1387اه افزایش حقوق ماهانه افراد ذینفع ازمهر م
  : قانون مدیریت خدمات کشوري میباشد126مطالباتی ایجاد شد که روش تادیه آن طبق ماده   1/7/1387

در بنگاههـاي اقتصـادي    ازطریق واگذاري سهام دولتیون بارمالی هرگونه افزایش یکباره حقوق ومزایاي کارمندان وبازنشستگان موضوع این قـان 
  .تامین میشودقابل عرضه در بورس و حداکثردر طول مدت اجراء آزمایشی این قانون 

در اختیـار سـازمان    27/2/1390مـورخ  250/ص/951صندوق بازنشستگی کشوري فهرست کامل بازنشستگان وموظفین ذینفع را طی نامه شماره 
  .قرار داد) به درخواست آن سازمانبنا ( خصوصی سازي 

با توجه به مکاتبات و درخواستهاي فراون بازنشستگان براي تبدیل سهام به وجه نقد؛سازمان خصوصی سازي موافقت کرد نسبت به فروش قطعـات  
  حساب افراد ذینفع واریزشودبه حساب صندوق بازنشستگی اقدام تا عینا به  واریز وجوه نقدسهام در بازاربورس اقدام و درهرمرحله نسبت به 

  .تسویه شد به حساب بازنشستگان واریز و این حساب 1393سال )چهارم شهریور(درنهایت آخرین قسط از مطالبات همزمان با هفته دولت 
  توضیح  )ریال(استانمبلغ   تعداد  تاریخ  امورمالی/ مرحله استان

  ریال2500000تامبلغ   11357141010  4598  901228  .....)؛1مرحله (اول
  ریال 1700000تامبلغ   7501095455  4464  910404  ....)؛4مرحله (دوم
  ریال 2000000تامبلغ   8322097489  4323  910823  ........)؛7مرحله (سوم

  ریال2000000تامبلغ   7531748469  3954  911227  ........)؛14مرحله (چهارم
  ریال 1800000لغ تامب  6292079516  3601  920301  .......)و17مرحله (پنجم 
  ریال 2000000تامبلغ   6427646882  3404  920510  ........)؛19مرحله (ششم
  ریال 2000000تامبلغ   5754931705  3004  920809  ........)؛23مرحله (هفتم 
  ریال2500000تامبلغ   6340057841  2705  921121  ......)؛29مرحله (هشتم 

  ریال 3000000تامبلغ   6340805661  2412  930211  ..........)؛33مرحله (نهم 
  ریال1000000تامبلغ   105419265  182  930321  کمترازیک میلیون ریال...)؛36(دهم 

  مابقی مبلغ   8979779253  1693  930604  ) آخرین مرحله  39مرحله (یازدهم 
   پرونده راکدشرایط پرداخت مطالبات معوق به بازنشستگان متوفی  داراي 

              تصویرگواهی انحصاروراثت- 4 )با رویت اصل(تصویر کارت ملی وشناسنامه- 3فرم تعهدنامه -2طالبات فرم درخواست م- 1
؛نسبت به پرداخت مطالبات  جاريپرداخت آخرین مرحله از مطالبات رکوردهاي  پس از )با رویت اصل (تصویر وکالت نامه - 5

  ام شوداقد) پس از دریافت مدارك فوق الذکر( راکدرکوردهاي 
 ) قبل از پرداخت مستقیم( سوابق

  درهرماه ازسوي ذیحسابی دستگاه )1/1فرم ( تکمیل فرم صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان -4
  . که درلیست حقوق درج میشود)صرفا مبلغ مندرج در حکم بازنشستگی (چیست؟حقوق یکماهه استحقاقی  حقوق جاري -
سـالهاي گذشـته   /مبلغی به عنوان بسـتانکاري بازنشسـته ازبابـت ماههـا    ..... اگر به عللی همچون صدور دیرهنگام حکم برقراري حقوق بازنشستگی ؛صدور حکم افزایش ضریب حقوق سال؛ سنوات قبل چیست؟/ حقوق ماههاي قبل -

  .درلیست حقوق پرداخت شود
   نسبت به لیست حقوق ماه قبل...)شستهفوت بازن(حقوق یاکاهش...)؛جدیدبرقراري حقوق (حقوق  افزایشدرصورت 2/1تکمیل فرم-
  )درصورتی که بازنشسته اي ازطریق صندوق بازنشستگی وام دریافت کرده باشد(تکمیل فرم وام صندوق به تفکیک سنوات اخذ وام -
  توسط مدیریت بازنشستگی استان درهرماه 1/1بررسی ؛ثبت وتایید فرم  -5

ه جـاري ؛اقسـاط وام بـه    دستگاهها ؛مدیریت بازنشستگی استان نسبت به بررسی وثبت اطالعات مربوط به تعدادبازنشستگان وموظفین ؛میزان افزایش یا کاهش حقوق در مـا )1/1(نپس از دریافت فرم پرداخت قطعی حقوق بازنشستگا
  .به امورمالی دستگاه اعاده میشود تایید شده1/1سپس نسخه اي از فرم .ارسال میکند) مرکز(وازطریق شبکه داخلی به امورمالی صندوق.....تفکیک سنوات و

تـاریخ  ریال و6000000اگر حقوق بازنشستگی مندرج درحکم نامبرده  .توسط صندوق بازنشستگی صادر وچندروزبعد نیز دراختیار امورمالی دستگاه قرارگرفت8/7/1390علوي درتاریخ ....حکم برقراري حقوق بازنشستگی آقاي  :مثال
  وق جاري ومطالبات وي را درلیست حقوق مهرماه بازنشستگان محاسبه کنید؟ باشد حق15/5/1390حکم اجراي 

  ریال میباشد 6000000حقوق جاري مهرماه ایشان 
  6000000×46÷30=9200000) مرداد نیزمحاسبه میشود15روزبابت مرداد زیرا خود 16روز شهریور30(روز 46مطالبات ماههاي گذشته به مدت 
وسایرکسورات را کسر مینمائیم تا پس ازاضافه کردن کمک هزینه عائله مندي واوالد ازمحل ااعتبـارات دسـتگاه اجرائـی ؛خـالص پرداختـی بـه       .......نفع ابتدا سهم بیمه مکمل درمان ؛بیمه پایه درمان؛ازجمع حقوق جاري ومطالبات ذی

  . ولیکن مطالبات وي صرفا درستون ماههاي قبل درج خواهدشد.....اري درج ؛حقوق یکماهه مهرنامبرده درردیف افزایش ماه ج 1/1درتنظیم فرم . حساب ذینفع واریزشود
 :1نکتـه  قال دهنـد خزانه معین استان ها از ذیحسابان دستگاهها خواسته اند حساب حقوق بازنشستگان را به یکی از بانکهاي دولتی انت)قانون برنامه پنجم94تازمان ابالغ دستورالعمل ماده (قانون محاسبات عمومی 76دراجراي ماده *

  .احکام صادره قبل ازدهم ماه معموال درهمان ماه تامین وقابل پرداخت میشود
  .برعهده صندوق بازنشستگی میباشد 1/1/90وظیفه جانبازان حالت اشتغال از/پرداخت حقوق بازنشستگی :3نکته .بیمه تکمیلی درمان ایثارگران بازنشسته برعهده بنیاد شهید میباشد:2نکته
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -هاي بلندمدت صندوق          حمایت
  )هیات وزیران29/01/1400مورخ 8013تصویبنامه شماره  1بند ( 1400/ 01/01در  بازنشستگان ساالنه  حقوق میترم

 )ریال 000/000/25 تا سقف( 99بازنشسته نسبت به حقوق سال حقوق%25افزایش 

  )بدون سقف( حداکثرو  ریال  000/468/22به مبلغ  1400ال در س حقوق بازنشستگی حداقل

  
     )...سال ضریب ریالی×طبقه/گروه ضریب همسانسازي(يخدمات کشور تیریقانون مد 109 جدول ماده با  همسان سازي حقوق بازنشستگان

  )امتیاز 125 هر سال مناطق جنگزدهخدمت در سال ، 30مازاد بر / سابقه کمتر از، یسال سابقه مدیریت2حداقل ( امتیازات سایر بعالوه 2438× ضریب همسان سازي
  )109بندب ماده 1موضوع تبصره ( یتیریسوابق مد یازامت- سایرامتیازات √

  ...اضافه درصد25درصد؛ مقامات 20شرکتها رهیمد اتیعامل واعضاءه رانیدرصد؛ مد15رکلیدرصد؛مد10رکلیدرصد؛معاون مد5 یسرپرست مشاغل
  19/12/1399امتیاز از تاریخ  3600فرهنگی آموزش و پرورش حداکثر تا  ازنشستگان رسته آموزشی وب امتیاز مدیریت

  امتیاز1400ق م خ ك نمیباشند حداکثرتا  109بوده اما مشمول ماده  حق مسئولیتافرادي که داراي  امتیاز سرپرستی
  )109بندب ماده 2موضوع تبصره (سال 30امتیازتاثیر سوابق خدمتی بیشتر ویا کمتر از-...√

  .اضافه میشود به رقم تطبیق وضع %)25حداکثر/سال سابقه10تاسقف (درصد5/2االنه سال س30از  بیشبه ازاي هرسال سابقه پرداخت کسور 
  از رقم تطبیق وضع کاسته میشود) سال 15تا (درصد 5/2سال ساالنه 30ازکمتربه ازاي هرسال سابقه پرداخت کسور 

  امتیازبه حقوق بازنشستگی اضافه میشود 125به ازاي هرسال )68ماده 2بند( در مناطق جنگزدهامتیازخدمت اداري - ...√
   امتیاز 188هر سال  01/07/1399در هنگام همسانسازي  20/05/1371مورخ  2727سابقه خدمت اداري در منطقه جنگی موضوع بخشنامه 

  
  گروههاي تشویقی در زمان اعمال قانون نظام هماهنگ پرداخت

گروه براي عضویت در گردانهاي عاشورا یا  1گروه براي خدمات برجسته و مدیریت ،حداکثر2گروه براي ایثارگران ، حداکثر 2کثر حدا
  گروه  5جمع کل گروههاي تشویقی حداکثر . الزهرا  

  در مورد جانبازان ، آزادگان و فرزندان شاهد مشمول یک مقطع تحصیلی باالتر رعایت میشود-
معتبـر   یمنوط به ارائه گواه یاز رزمندگ یناش یو استخدام يادار ازاتیامت : يعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 08/09/1400مورخ  1104امه شماره براساس دادن*

صورت  یاز بازنشستگ شیتا پ دیبا ازاتیامت تافیدر يتقاضا گریبه عبارت د. گردد یخدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نم
  .گرفته باشد

  
  )08/07/1386 خیاجراء از تار( يخدمات کشور تیریقانون مد 110و109 موادوضع حقوق بازنشستگان با  قیتطبمستندات قانونی √

   ) ضریب ریالی×امتیاز آخرین گروه یا طبقه شغلی ( سال خدمت30براساس 109جدول ماده با  تطبیق وضع
   ،)دولتهیئت 07/03/87مورخ 39916ت/35095مصوبه ش (سهام؛پرداخت 500باضریب 8/7/86از 1385لغایت سال تطبیق حقوق بازنشستگان 

  1387سال  يزابتداا  دولتهیئت 07/03/87مورخ 39916ت/35095مصوبه ش 11ماده طبق  550ضریب با  1386سال
  يبرقرار خیازتار، دولتهیئت 07/03/87مورخ 39916ت/35095  مصوبه ش11ماده طبق  550باضریب  1387سال
  يبرقرار خیزتاراهیئت دولت 13/2/1388مورخ 43308مصوبه ش طبق   600باضریب  1388سال 
   )صادرشد 1390در سال  89احکام تطبیق وضع حقوق سال ( يبرقرار خیازتارقانون برنامه پنجم  50بندج ماده طبق   636 بیباضر 1389سال 

  از تاریخ ادغام با صندوق بازنشستگی کشوري ) سابق(صندوق معذوریت جهادیق حقوق بازنشستگان وموظفین مشمول تطب 21/10/1390
  سال مربوطه بیباضر  فهیوظ ای یحقوق بازنشستگ يبرقرار خیقانون برنامه پنجم توسعه  ازتار 50براساس بند ج ماده  1395 لغایت1390سال

  اجراء میشود نسبت به سال قبلبازنشستگان  ترمیم حقوق ساالنهبا صرفا  نیحقوق بازنشستگان و موظف يساز همسانپایان برنامه پنجم توسعه ، با*
  )96ق بودجه  12بند ه تبصره (  96هیات وزیران براي بازنشستگان قبل از26/01/96مورخ 5708مصوبه 2ماده - 1695× ضریب همسانسازي1/1/1396
  ) 97ق بودجه  12بند ج تبصره ( 97هیات وزیران براي بازنشستگان قبل از16/2/97مورخ 12154مصوبه شماره 3ماده -1797× ضریب همسانسازي 1/1/1397
  )98بودجه  ق 12بند ج تبصره (98هیات وزیران براي بازنشستگان قبل از31/1/98مورخ 8203تصویبنامه شماره 3ماده - 2120× ضریب همسانسازي 1/1/1398
  )98بودجه  ق 12تبصره  الف وببند (99هیات وزیران براي بازنشستگان قبل از20/1/99م  307تصویبنامه ش 3ماده - 2438× ضریب همسانسازي 1/1/1399
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                 سال سابقه30براساس  همسان سازي حقوق بازنشستگان/  )8/7/86(تطبیق وضع
   99ماه مهر    

  همسان سازيمبلغ 
  2438ضریب ضربدر

  99ماه مهر
  ضریب 

  سازي همسان
  

  99 اول سال
  همسان سازيمبلغ 

  2438ضریب ضربدر

  99 اول سال
  ضریب 

  همسان سازي

  طبقه
خدمات 
  کشوري

  گروه
  نظام

  هماهنگ

  1و  2  ----- 11200 ٢٧٣٠٥٦٠٠ 14250 ٣٤٧٤١٥٠٠  
    ٣٥٣٥١٠٠٠  14500 ٢٧٤٢٧٥٠٠  11250 ----- 3  
    ٣٥٩٦٠٥٠٠  14750 ٢٧٥٤٩٤٠٠  11300 -----  4  
    ٣٦٥٧٠٠٠٠  15000 ٢٧٦٧١٣٠٠  11350 1  5  
    ٣٧١٧٩٥٠٠  15250 ٢٨٤٠٢٧٠٠  11650 2 6  
    ٣٩٠٠٨٠٠٠  16000 ٢٩٦٢١٧٠٠  12150 3 7  
    ٤١٤٤٦٠٠٠  17000 ٣٠٨٤٠٧٠٠  12650 4 8  
    ٤٣٨٨٤٠٠٠  18000 ٣١٩٣٧٨٠٠  13100 5 9  
    ٤٦٣٢٢٠٠٠  19000 ٣٣٠٣٤٩٠٠  13550 6 10 

  ٤٨٧٦٠٠٠٠ 20000 ٣٤١٣٢٠٠٠ 14000 7 11  
    ٥١١٩٨٠٠٠  21000 ٣٥٢٢٩١٠٠  14450 8 12 

    ٥٣٦٣٦٠٠٠  22000 ٣٦٣٢٦٢٠٠  14900 9 13  
    ٥٦٠٧٤٠٠٠  23000 ٣٧٣٠١٤٠٠  15300 10 14  
    ٦٠٩٥٠٠٠٠  25000 ٣٨٢٧٦٦٠٠  15700 11 15 

    ٦٣٣٨٨٠٠٠  26000 ٣٩٢٥١٨٠٠  16100 12 16  
    ٦٥٨٢٦٠٠٠  27000 ٤٠٢٢٧٠٠٠  16500 13 17  
    ٦٨٢٦٤٠٠٠  28000 ٤١٢٠٢٢٠٠  16900 14 18 

    ٧٠٧٠٢٠٠٠  29000 ٤٢٠٥٥٥٠٠  17250 15 19  
    ٧٣١٤٠٠٠٠  30000 ٤٢٩٠٨٨٠٠  17600 16 20  

  )مناطق جنگزده سال، خدمت در 30سابقه مدیریت،سابقه مازادبر( امتیازات بعالوه ضریب همسان سازي ×2438: 1399افزایش وسپس همسان سازي حقوق سال %15اعمال 

  )2438ضریب(قضات همسانسازي  )2438ضریب(سازي هیات علمیهمسان  )2438ضریب(همسانسازي مقامات
  امتیاز 

01/07/99  
  امتیاز

01/01/99  
  موضوع

1ماده2تبصره
  نظام هماهنگ

  امتیاز 
01/07/99  

  امتیاز 
01/01/99 

  

  رتبه
  علمی

  امتیاز
01/07/99  

  امتیاز
01/01/99  

  

  گروه
  قضائی

  ١  ١٤٨٠٠  ٢٤٠٠٠  مربی آموزشیار  ١٧٥٠٠  ٥٠٨٠٠  )الف(بند  ٢١٣٥٠  ٣٩٠٠٠
 ٢  ١٥٩٠٠  ٢٥٠٠٠  مربی پژوهش  ١٨٥٠٠  ٥٤٢٥٠  )ب(بند  ٢٢٤٥٠  ٤١٠٠٠
  ٣  ١٦٩٥٠  ٢٦٠٠٠  استادیارپژوهش  ٢٢٠٠٠  ٧١٣٠٠  )ج(بند  ٢٣٣٠٠  ٤٣٠٠٠
 ٤  ١٧٩٠٠  ٢٧٠٠٠  دانشیارپژوهش  ٢٤٠٠٠  ٧٥٦٠٠  )د(بند  ٢٤١٥٠  ٤٤٨٠٠
 ٥  ١٩٠٠٠  ٣٨٠٠٠  وهشژاستادپ  ٢٦٠٠٠  ٧٩٧٥٠  )ه(بند  روساي قوا  46700

 ٦  ١٩٩٥٠  ٤٥٠٠٠  )....رئیس جمهور و  و نمایندگان مجلس و معاونین وزرا (، بندج ) راءو سف اناستاندار(، بندب) معاون وزیر(ندالفب :مقامات 
  ٧  ٢١٤٥٠  ٥٦٠٠٠  .افزایش می یابد ریال 000/000/28تامبلغ .... پس از اعمال امتیازات گروههاي شغلی 

  ٨  ٢٢٤٥٠  ٥٦٥٠٠  
  ٩    ٥٧٠٠٠  
  ١٠    ٦٥٠٠٠  

  ١١    ٦٦٥٠٠  2300،  ضریب حقوق بازنشستگی مقامات   34730ضریب حقوق بازنشستگی هیات علمی وقضات  : 1399طول سال در *
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق          
  .جدول شاغلین میباشد درصد میانگین 90، مطابق  1399حقوق قابل پرداخت همسان سازي بازنشستگان و موظفین در مهر*

درصد 100اگر بعد از محاسبه حقوق  چنانچه  اعمال سوابق مازاد برسی سال ، مدیریتی ،خدمت در مناطق جنگزده منجر به افزایش حقوق بیش از 
  وق براي متناسب سازي منتفی میباشدبرابري حداقل حق7اعمال سقف  .حقوق شاغلین شود سقف مربوطه الزم الرعایه میباشد

  محسوب نمیشود) مرخصی بدون حقوق و سنوات ارفاقی و خویش فرمایی(در تعیین سنوات براي احراز گروه شغلی ،مدت  -
  ) :9904کد(متناسب سازي حقوق مشترکان خویش فرمایی*
  با لحاظ سنوات بیمه پردازي  )ازنشستگانمعادل میانگین متناسب سازي حقوق ب( %78/51میزان ب 1/7/1399از 
  
          1399متناسب سازي حقوق بازنشستگان و موظفین در مهر ماه سال ز مثالی ا  

  ریال 054/301/40:برابر است با  99در حکم سال )رئیس اداره (سال سوابق مدیریتی 2روز سابقه و داراي 18ماه و  2سال و 31با  14حقوق فردي در گروه 
  )ازيجدول متناسب س 13امتیاز گروه ( 000/23*2438= 000/074/56
  )مربوط به رئیس اداره (امتیاز سوابق مدیریتی %=5=700/803/2

  )روز18ماه و 2سال و 1(سوابق مازاد بر سی سال  %000/074/56 * 5/2=850/401/1* 438/ 360=584/705/1
  ...)شاغلینحقوق % 90با رعایت سقف حداکثر (حقوق طبق جدول متناسب سازي  000/074/56+  700/803/2+  584/705/1=284/583/60

  )2438امتیاز کامل ضربدر (جدول میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغالن مشترك صندوق
درصد میانگین 90

  حقوق شاغلین
حقوق  شاغلین 

  سال سابقه30برمبناي 
  امتیاز
  کامل

  طبقه
خدمات 
  کشوري

  گروه
  نظام

  هماهنگ
  1و  2  ---  15833 38601667 34741500
35351000  39278889 16111  --- 3  
35960500  39956111 16389  ---  4  
36570000  40633333 16667 1  5  
37179500  41310556 16944 2 6  
39008000  43342222 17778 3 7  
41446000  46051111 18889 4 8  
43884000  48760000 20000 5 9  
46322000  51468889 21111 6  10 

48760000 54177778 22222 7 11 

51198000 56886667 23333 8 12 

53626000  59595556  24444  9 13  
56074000  62304444  25556  10 14  
60950000  67722222  27778  11 15 

63388000  70431111  28889  12 16  
65826000  73140111  30000  13 17  
68264000  75848889  31111  14 18 

70702000  78557778  32222  15 19  
73140000  81266667  33333  16 20  
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  بازنشستگان ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق            
  کشور یو استخدام يبرنامه و بودجه و ادار يها سازمان 11/1399/ 29مورخ  640916نامه شماره براساس

  1399مهر-حقوق بازنشستگان يدر احتساب متناسب ساز يثارگریا ازیاعمال امت
مدت خدمت   مدت اسارت  نبازيدرصد جا  ردیف

  داوطلبانه درجبهه
  جمع امتیازات

ماه3روز تا 45 – –  1  300 
درصد5  2 ماه6تا 3  ماه6تا 3   600 
درصد10تا   3 ماه12تا   ماه12تا    750 
درصد15تا   4 ماه18تا   ماه18تا    900 
درصد20تا   5 ماه24تا   ماه24تا    1050 
درصد25تا   6 ماه30تا   ماه30تا    1200 
درصد30تا   7 ماه36تا   ماه36تا    1350 
درصد35تا   8 ماه42تا   ماه42تا    1500 
درصد40تا   9 ماه48تا   ماه48تا    1650 
درصد45تا   10 ماه54تا   ماه54تا    1800 
درصد50تا   11 ماه60تا   ماه60تا    1950 
درصد60تا   12 ماه70تا   ماه70تا    2250 
درصد60باالتر از   13 ماه70باالتر از   ماه70تر از باال   2250 

ها اجرا شده است ،  درباره آن 110و  109جداول مواد  ازاتیکه امت 1399 /1/7 يساز درباره بازنشستگان مشمول متناسب يثارگریا ازیامت -
 2250سقف  تیبا رعا(یو استخدام يسازمان امور ادار 15/05/1398مورخ  259047بخشنامه شماره  )4(جدول بند  ازیامت يبر مبنا

  .رندیگ یقرار م) 2250(جدول  ازیامت نیمشمول باالتر دیفرزندان شه -  .قابل اعمال است)ازیامت
معتبـر   یمنوط به ارائه گواه یاز رزمندگ یناش یو استخدام يادار ازاتیامت : يعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 08/09/1400مورخ  1104براساس دادنامه شماره *

صورت  یاز بازنشستگ شیتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر يتقاضا گریبه عبارت د. گردد یفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نمخدمت در جبهه و صر
  .گرفته باشد

  »96باره بازنشستگان قبل از سال  گروه باالتر در کیاعمال «
گانه قانون 16 یکارکنان دولت و طبقات شغل خته موضوع قانون نظام هماهنگ پرداگان20 یشغل يها بازنشستگان مشمول جدول گروه هیکل«

 یو استخدام يسازمان امور ادار 22/01/1396مورخ  1113776آنان قبل از بخشنامه شماره  یبازنشستگ خیکه تار يخدمات کشور تیریمد
  » .برخوردار خواهند شد االترب یطبقه شغل/وهگر کی، از ... یاستحقاق طبقه/ سقف گروه تیرعا کشور بوده است، مشروط به

  2/2/1396مورخ  1130740 شو 22/1/1396مورخ  1113776 شبخشنامه  يکارکنان دولت در اجرا یشغل يها سقف گروه
مـــــدرك 

  تحصیلی 
  ابتدائی 

   سال6هر
  سیکل 

  سال5هر
  دیپلم

  سال5هر
  فوق دیپلم 

   سال5هر
  لیسانس 

  سال4هر
  ف لیسانس

  سال4هر
  دکتري 

  سال4هر
  11  10  9  8  7  6  6  ورودي 

  17  16  15  13  12  11  10  سقف
گروه باالتر  کی ازاتیباشد از امت 12یگروه شغل/8سال خدمت در طبقه 30و با  پلمید با مدرك فوق يا زنشستهبه عنوان مثال، چنانچه با-1
  .برخوردار خواهد شد  13گروه/9معادل طبقه  یعنی

  .میشود، منظور ... یاستحقاق يها عالوه بر سقف گروه) 1387 انیتا پا1370از (اهنگ پرداخت قانون نظام هم یقیتشو يها گروه -2
مورخ  11942/200مربوط به بخشنامه شماره  یقیطبقه تشو ،يعدالت ادار وانید یعموم اتیه 26/8/1394 نظریه مطابق  کهییاز آنجا -3

 2/2/1396مورخ  1130740بخشنامه شماره  لذاجمهور لغو شده است، سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت سابق توسعه مد 22/05/1390
  .منظور شده است یمزبور به عنوان گروه استحقاق یجبران طبقه شغل يبرا
  .مقطع باالتر بهره مند هستند کی يایمقطع باالتر برخودار شده اند، کماکان از مزا کیکه در زمان اشتغال از  یثارگرانیدر جدول باال ا -3

تعلق گرفته  يها از گروه يتوسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعداد ینیچنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگز :کرتذ
  .شود یاحکام صندوق اقدام م ستمیبوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه باالتر توسط س »یقیتشو«به عنوان 
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -ق          حمایتهاي بلندمدت صندو
  ....همچون مخابرات و) فاقد گروه هاي شغلی( متناسب سازي رکوردهاي خارج از نظام هماهنگ و خدمات کشوري

  .اضافه میشود   »ورودي و حداکثر گروه گروههاي «  یک گروه به کلیه1/7/1399بمنظور متناسب سازي حقوق از تاریخ 
  سابقه  حداکثر گروه  گروه ورودي  مدرك تحصیلی  سابقه  حداکثر گروه  گروه ورودي  لیمدرك تحصی
  سال 4هر   15  9  لیسانس  سال 6هر   8  4  ابتدایی
  سال 4هر   16  10  فوق لیسانس  سال 5هر   10  5  سیکل
  سال 4هر   17  11  دکتري  سال 5هر   12  7  دیپلم

          سال 5هر   13  8  فوق دیپلم
ودر سیستم مشمول یک مقطع تحصیلی باالتر هستند صدور  1/1/1396ت مخابرات که تاریخ بازنشستگی آنان بعد از در خصوص ایثارگران شرک*

  برعهده کاربر استانی خواهد بود ....احکام یک گروه باالتر 
  .میباشد16طبقه /20حداکثر گروه شغلی قابل اعمال ... گروههاي تشویقی عالوه بر سقف گروههاي استحقاقی جدول فوق منظورخواهد بود 

  
   ) :2090کد (متناسب سازي حقوق  بازنشستگان و موظفین پست بانک *

  بر اساس مدرك تحصیلی و سابقه خدمت  اضافه نمودن یک گروه بعالوه گروههاي تشویقی متعلقه  1/7/99از تاریخ 
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  وقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جداول حق-حمایتهاي بلندمدت صندوق           
  حقوق بازنشستگی سیر تحوالت در

  تحوالت فرمول تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه سیر 
  حقوق بازنشستگی  30سنوات خدمت تقسیم برضربدر    حقوق گروه پایهآخرین 

        31/3/1345ازتاریخ
  حقوق وظیفه وراث  معادل حقوق بازنشستگی 

اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات خدمت  سال3در  مشمول کسور  حقوق و فوق العاده شغلانگین می
  1/1/1369ازتاریخ   حقوق بازنشستگی  30برتقسیم 

قانون اصالح مقررات (
بازنشستگی ووظیفه 

  )13/12/68مصوب
  

ورثــه 5؛% 95ورثـه معـادل   4؛% 90ورثـه معـادل   3؛ % 85ورثـه معــادل  2؛ % 80تـک ورثـه معـادل    
  حقوق وظیفه وراث  حقوق بازنشستگی %100الترمعادل وبا

فقط دوسوم  ازمبلغ باالترازسقف جهت تعیین % (110ضربدرضریب سال بازنشستگی ضربدر 165000
  .                                                   حقوق بازنشستگی قابل محاسبه میباشد

  ........؛و 217800غ مبل74؛سال  181500مبلغ 74-71سقف حقوق قبل 
  سقف حقوق بازنشستگی

  

-1/1/1371ازتاریخ
  1/1/1378تاتاریخ

  
سـال اشـتغال   3 کسـور در سایرفوق العـاده هـاي مشـمول    و فوق العاده شغلو معدل مجموع حقوق 

  30آخرخدمت  ضربدرسنوات خدمت تقسیم بر
   120اساس ضریب باتوجه به سابقه خدمت ومدرك تحصیلی بر: حقوق مبناء گروه استحقاقی   -
   100حقوق مبنا ي ضریب %3به ازاءهرسال سابقه خدمت :افزایش سنواتی   -

  . اصالح گردید120هیئت عمومی به ضریب 21/12/84مورخ 849-850ك دراجراي  دادنامه شماره 
معادل 8یا7؛% 60معادل 6یا5؛ % 55معادل  5یا3؛ % 50معادل 2یا1گروه ورودي :فوق العاده شغل  -

  120مبناء گروه استحقاقی ضریب  حقوق90%

  1/1/1374ازتاریخ   حقوق بازنشستگی
قانون اصالح قوانین (

ومقررات بازنشستگی 
  )25/11/1374مصوب

  حقوق بازنشستگی %90نفریاکمترباشند معادل 4درصورتیکه تعدادورثه 
  حقوق وظیفه وراث  حقوق بازنشستگی %100نفریابیشترباشند معادل 5درصورتیکه تعدادورثه 

گروه به دارندگان مدرك تحصیلی پایان ابتدائی ؛سیکل ؛دیپلم وفوق دیپلم همچنین افزایش 2افزایش 
  یک گروه به دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس 

افزایش گروه ومبلغ 
  ریالی

1/10/1378  

) براساس ضریب سال بازنشسـتگی  (اشتغال آخرخدمت  سال2معدل حقوق ومزایاي مشمول کسوردر
   30خدمت تقسیم بر ضربدرسنوات

  درصدافزایش حقوق اعمال شود5/2سال 30به ازاءهرسال سابقه مازادبر8/7/1386از*
  1/1/1379ازتاریخ   حقوق بازنشستگی

  )10تکمیل فرم ماده (
  

  حقوق وظیفه وراث   حقوق بازنشستگی= حقوق وظیفه وراث 
  

  

  

  

  

    
  

  سال را محاسبه کنید؟30در مدت % 5/22کسور بازنشستگی وي  با نرخ . تومان میباشد 000/000/3انه حقوق و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی کارمندي ،  ماه-
  چقدر میشود و اعالم کنید در طی چه مدت با پرداخت حقوق بازنشستگی مستهلک  خواهد شد؟ % ) 20سود ساالنه (اصل وسود کسور بازنشستگی وي 

  000/000/3× %5/22×  30 × 12=  000/243/ 000سال     30جمع کسور بازنشستگی در مدت                                               
   000/000/243×  % 20=   000/600/48+   000/000/243=  000/600/291  سابقهسال 30اصل و سود کسوربازنشستگی بابت

  000/600/291 ÷  000/000/3  =  2/97ماه      میشود      مستمري بازنشستگی مستهلک/سال حقوق  8با پرداخت حداکثر       
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  جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهاي بلندمدت صندوق           

 

  ریبض
 هیئت علمی

  ضریب نظام هماهنگ
 مدیریت خدمات کشوري

 حداکثرحقوق
 بازنشستگان

  حداقل حقوق
 الس افزایش حقوق بازنشستگان

   86300 18000  58/03/01 

    23000  66/01/01 

   120000 36000  69/01/01 

   146667 44000 10000 69/07/01 

 70/01/01 درصد20 50000 176000 100 1200 

 71/01/01 درصد20 50000 181500 100 1200 

 1200 100 181500 80000  72/01/01 

 1200 100 181500 117000  73/01/01 

 74/01/01 درصد16/5 117000 217800 120 1440 

 75/01/01 درصد16/6 185000 254100  140 1728 

 76/01/01 درصد20 231250 290400 160 1975 

 77/01/01 درصد17/5 297000 326700 180 2321 

 78/01/01 درصد16/5 330000 363000 200 2634 

 78/10/01 درصد16/5 330000 363000 200 2634 

 79/01/01 درصد18 400000 2400000 230 3100 

 80/01/01 درصد13 500000 3000000 260 3504 

 81/01/01 درصد12 600000 3500000 290 4050 

 81/01/01 درصد12 700000 3500000 290 4050 

 82/01/01 درصد12 800000 4500000 320 4617 

 83/01/01 درصد6 1060000 5500000 350 5218 

 84/01/01 درصد12 1187200 8197000 380 5740 

 85/01/01 درصد13/6 2000000  432 6521 

 86/01/01  درصد 5 2000000   454         500 6880 

 87/01/01  درصد10 2000000  490        550 7431 

 1./88/01  درصد 9 2900000   600 8546 

 89/01/01 درصد 6 3100000  636  9059  

 90/01/01  درصد10 3410000  700 9965 

 91/01/01  درصد15 3921500 27450500 805 11460 

 92/01/01  درصد25 4900000 34300000 1006 13752 

 93/01/01  درصد20 6000000  000/000/42 1207 17190 

 01/01/94  درصد14 7500000 52500000 1376 19597 

 01/01/95  درصد15  9000000  63000000  1541  21949  

 01/01/96  درصد5/18  10350000         72450000  1695  24144  

  01/01/97  درصد 10  11385000  79695000  1797  25593  

  01/01/98  درصد18  15785000  110495000  2120  30200  

  01/01/99  درصد15  18152750  ----------  2438  2438  هیات علمی مستثنی از حداکثر
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  جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -       حمایتهاي بلندمدت صندوق    

 

  ریبض
 هیئت علمی

  ضریب نظام هماهنگ
 مدیریت خدمات کشوري

 حداکثرحقوق
 بازنشستگان

  حداقل حقوق
 سال افزایش حقوق بازنشستگان

 01/01/1400 درصد25 22468000 ------------  3048 43413 
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  ، کمک هزینه عائله و اوالد  حقوق -تهاي بلندمدت صندوق          حمای
    ریال 320/703/3ماهانه مبلغ   1400 در سال يعائله مندکمک هزینه 

  )01/12/98اصالحیه -يخدمات کشور تیریقانون مد 68ماده 4موضوع اصالح بند( 3048ضربدر  ضریب   1215امتیاز  :نحوه محاسبه
  که داراي همسردائم باشندازکارافتاده  مردشاغل ؛بازنشسته وستخدم به م:   شرایط پرداخت

  بوده وخودبه تنهائی متکفل مخارج فرزندان باشند کلی همسرآنان معلول وازکارافتاده که   داراي سابقه ازدواجبه مستخدمین زن 
  د مادام که درقیدحیات باش  متوفی همسردائم کارکنان شاغل وبازنشسته وازکارافتاده به 

   )بگیران زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندي مستمري( مشمول تامین اجتماعیبراي  -توضیح
یماري و نقص عضو سال تجاوز نگرده و یا منحصراً به تحصیل در دانشگاه اشتغال داشته باشند و یا به علت ب 19داراي فرزند پسري باشند که سن آن از -2شوهر نداشته باشند-1

به تنهایی متکفل مخارج فرزندان -3. قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشد و فرزند دختر درصورتیکه داراي شغل و شوهر نباشند 91طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 
بایست مستند به مدارك اثبات  ان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهدبود بلکه میمندي به زن مذکور باشند با تأکید بر اینکه صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هرینه عائله

 . باشد دار مخارج فرزندان می گردد که زن به تنهایی عهده

  
    ریال 120/960ماهانه مبلغ  1399در سال اوالد کمک هزینه

  )01/12/98اصالحیه -يخدمات کشور تیریمد قانون 68ماده 4موضوع  اصالح بند( 3048ضربدر ضریب   315امتیاز  :نحوه محاسبه
اوالد ( نداشتن شوهرو )انـاث اوالد ذکورو(نداشتن شغل  بشرط عالیهدر صورت ادامه تحصیالت  سالگی25حداکثر تا  .اوالد تحت تکفل به :شرایط

  )....... ذینفع ان حیات بازنشسته و صغر سنمربوط به زم کلیازکارافتادگی  شروع تاریخگواهی ( کلی محجور و معلول ازکارافتادهو فرزندان ) اناث
  .تیک بزنیدمشمول بندج را  □در ردیف ذینفع ،  افراد تبعی بازنشستهبابت حق اوالد مشمول بند ج  بدوا وارد سیستم احکام شده و بخش -توضیح
 با دریافت حقوق انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعیمنظور از اشتغال  ؟    
؟ کارافتاده کلیمعلول از /محجورفرزندان اوالد  براي  کمک هزینه  چهار شرط همزمان قانونی برقراري  
   سازمان  پزشکی قانونیدر گواهی صادره از سوي  کلی ازکارافتادگی تاریخ شروع و همچنین درج  کلیازکارافتادگی  درج کلمه -1
  استالزامی اداره زندگی  توانائی ذینفع براي عدمدادگاه صالحه مبنی بر حکم ارائه  اهی ازکارافتادگی کلی ،درخصوص محجورین عالوه بر گو - 2
  کارت معافیت پزشکی نظام وظیفه-3 
   1تبعی ارائه دفترچه درمانی  -4 

  شرط ضمن عقد-3توافق طرفین-2وجهباردارشدن ز-1:که میبایست در شناسنامه ثبت شود)قانون حمایت خ21ماده ( واقعه ازدواج موقتسه شرط √
  .در هر حال به فرزند حاصل از ازدواج موقت ،حقوق وظیفه و کمک هزینه اوالد  قابل پرداخت میباشد

  
  کمک هزینه ها سابقه  تغییرات در فرآیند پرداخت 

و عیـدي پایـان   ) 93و92فقط(ه پایه سهم دستگاه؛اعتبارعائله مندي؛اوالد؛بیمسازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور  1/2/92مورخ  4138شطبق بخشنامه 
  وبه اعتبارات هزینه اي صندوق بازنشستگی کشوري اضافه شد کسر وزارتخانه ها و موسسات دولتیسال بازنشستگان از بودجه 

  .پرداخت میشود /...وط  شرکتکماکان از محل منابع داخلی مربموسسات عمومی غیردولتی / شهرداریها/مزایاي مربوط به  بازنشستگان شرکتهاي دولتی *
 نهیکمک هز لیمربوط به بازنشستگان از قب يها نهیهز ریسا..........  ) :31/01/1398مورخ 8722مصوبه شماره (کل کشور1398ضوابط اجرائی قانون بودجه 6 مادهطبق 

  . شود یربط پرداخت م يذ ییاجرا يعمر و حوادث توسط دستگاه ها مهیفوت، حق ب نهیازدواج، کمک هز
  .واریزشود0201820182006میبایست صرفابه حساب ) بعلت اشتباه پرداختی(حق عائله مندي،حق اوالد و عیدي مبالغ برگشتی*
  

  )مستخدم زمان اشتغالاجرائی  دستگاه  تامین اعتبار و پرداخت بر عهده ( ریال000/812/19مبلغ  1400درسال  ازدواج  /کفن ودفن کمک هزینه
  3048ضریب ضربدر   6500تیاز ام: نحوه محاسبه

مخابرات،دخانیات،رجـاء  ( 44ازدواج بازنشستگان شـرکتهاي واگذارشـده اصـل    /پرداخت کمک هزینه کفن و دفن01/01/1389از:توضیح
  برعهده صندوق بازنشستگی کشوري قرار گرفت)بعدصفحه ...،صنایع شیر،کشتیرانی،آسمان،فرش،مشانیر،مهندسی آب وخاك، نکاچوب،

  
  ریال 000/240/15بابت یکسال مبلغ  1400یان سالعیدي پا

     )يخدمات کشور تیریقانون مد75ماده موضوع ( 3048ضربدر ضریب  5000امتیاز :نحوه محاسبه 
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق          
  کمکهاي نقدي و غیرنقدي به بازنشستگان مجوز پرداخت 

 هینسبت به ارا یقانون فیمکلفند در حدود تکال ییاجرا يها قانون برنامه، دستگاه) 30(ماده  يدر اجرا : 1400ضوابط اجرایی قانون بودجه 7اده م 2تبصره 
  .ندیمربوط اقدام نما یخود در سقف اعتبارات ابالغ رانیبگ يبه بازنشستگان و مستمر یامکانات رفاه

  
  به بعد  01/01/1398ازدواج توسط صندوق بازنشستگی کشوري از تاریخ /ت کمک هزینه کفن و دفن پرداخ :44شرکتهاي واگذار شده اصل 

  کد دستگاه  44شرکتهاي واگذاري اصل   ردیف  کد دستگاه  44شرکتهاي واگذاري اصل  ردیف

١ 
 1791 دخانیات

١٩ 
 2178 شرکت جهاد نصر

٢ 
 3340 تهیه و تولید مواد معدنی ایران

٢٠ 
 2135 ی آب و خاك کشورشرکت خدمات مهندس

٣ 
 2534 حمل و نقل ریلی رجاء

٢١ 
 3045 شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران

٤ 
 3045 خدمات مهندسی مشاور ایران

٢٢ 
 2972 شرکت راه آهن شهري تهران و حومه

٥ 
 2531 خدمات و ابنیه فنی راه آهن

٢٣ 
 2136 صنایع چوب فریم

٦ 
 1790 دخانیات ایران

٢٤ 
 2492 البرز شرکت سهامی بیمه

٧ 
 3636 صنایع شیر ایران

٢٥ 
 2493 شرکت سهامی بیمه آسیا

٨ 
 2194 کشاورزي و دامپروري

٢٦ 
 2590 خدمات هوایی کشور آسمان

٩ 
 2143 کشت و صنعت جیرفت

٢٧ 
 1754 قند یاسوج

١٠ 
 2144 کشت و صنعت دامپروري مغان

٢٨ 
 3095 شرکت سهامی فرش ایران

١١ 
 2011 مخابرات استان

٢٩ 
 1351 رکت سهامی مهندسی برق مشانیرش

١٢ 
 2011 مخابرات ایران

٣٠ 
 2145 شرکت سهامی نکا چوب

١٣ 
 2575 توسعه راههاي ایران

٣١ 
 3096 شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران

١٤ 
 3340 توسعه و نوسازي  صنایع معدنی ایران

٣٢ 
 2470 انبارهاي عمومی و خدمات گمرکی ایران

١٥ 
 1698 انتشارات وزارت فرهنگسازمان چاپ و 

٣٣ 
 2170 موسسه جهاد استقالل

١٦ 
 1782 سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران

٣٤ 
 2171 مو سسه جهاد توسعه

١٧ 
 1788 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

٣٥ 
 2167 موسسه جهاد نصر

١٨ 
 1986 شرکت پاالیش و پژوهش خون

٣٦ 
 2580 تولیدي تجهیزات ایمنی راهها
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  ...، کمک هزینه عائله و اوالد ، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق          
  پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه  به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می  :قانون مدیریت خدمات کشوري 107ماده 
  .هاي ذخیره شده پرداخت خواهد شد وجوه مربوط به مرخصی به اضافه  سال تا سی آخرین حقوق و مزایاي مستمر

هیئـت محتـرم وزیـران پـاداش پایـان خـدمت       20/9/1387مـورخ  169303/384موظفند براساس مصـوبه شـماره    دستگاههاي اجرائی
  .خود تامین وپرداخت نمایند منابع داخلی بازنشستگان راازمحل

  پاداش پایان خدمت کارکنان دولت) قبلی(مستندات √
  :25/2/1375مصوب  قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت و اصالحیه آنها

به کارکنان رسمی ، ثابت و داراي عناوین مشابه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت  - 1ماده 
در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی ، معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق العاده  -  1370کارکنان دولت مصوب 

  .ه عنوان پاداش خدمت پرداخت می شودشغل ب
  قانون استخدام کشوري تعلق میگیرد86درصورت فوت مستخدم؛پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی ؛موضوع ماده  -2تبصره 

  قانون اصالح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان
 1375.2.26هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب  هزینه قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از) 3(ماده ) 1(و بند  )1(ماده  - 7ماده  

  :گردد ترتیب زیر اصالح می به 1376.8.16اصالحیه آن مصوب  و
کلیه سوابق خدمت دولتی به ازاي هر سال فوت در مقابل  به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق االشاره هنگام بازنشستگی ، ازکارافتادگی یا -

  .شود پرداخت می هاي دریافتی که مالك کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت العاده و فوق معادل یک ماه آخرین حقوق خدمت
  )از طریق صندوق بازنشستگی کشوري (تاریخچه واریز  باقیمانده پاداش پایان خدمت  کارکنان دولت  

  : )تعیین میشود82که برمبناي حقوق بازنشستگی درسال (1379ده مطالبات پاداش پایان خدمت  بازنشستگان قبل ازسال باقیمان
  پرداخت شد1389بازنشسته شده بودند درشهریور 1378سال  درروزمطالبات پاداش پایان خدمت کارمندانی که 15
  پرداخت شد1389بازنشسته شده بودند درشهریور1378ازسال  قبلروزازمطالبات پاداش پایان خدمت کارمندانی که 20
  به موظفین  پرداخت شد 1389پاداش پایان خدمت بازنشستگان متوفی در بهمن ماه سال *
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق          
  فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

   )104001 ردیف بودجه(14002720542شناسه ملی  ، 410100483110000574010000IR استان نزد خزانه معینصندوق نه و کسورات حساب هزی
  : اقدامات دستگاه اجرائی

   ،   pakبا پسوند  کسور مزایاو سایرتولید فایل - مرحله دوم،         اقدامات اولیه -مرحله اول
                 از سیستم از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوري و دریافت تاییدیه کسور سایرمزایاو ارسال فایل -مرحله سوم
   اقدامات اولیه :مرحله اول

  :با سیستم احکام صندوق بازنشستگی کشوري   اطالعات لیست حقوق بازنشستگان و موظفین دستگاه تطبیق - 1
 ازرا ..........دریافت ،شماره ملی ،شهرستان شماره ردیف ورثهزنشسته ،نام خانوادگی و نام ورثه جاري،،نام خانوادگی ونام با شماره دفترکل         فایل حاوي 

  .کرده و سریعا نسبت به کنترل و تصحیح اطالعات لیست حقوق بازنشستگان آن دستگاه اقدام فرمایید دریافت....  مدیریت بازنشستگی استان
پس از درج شناسه  کلیک کرده اجرائی ودستگاههاي مدیریتها ورود بخشمراجعه و برروي  ir.cspf.wwwبه سایت  :تکمیل شناسنامه دستگاه - 2

  تکمیل کنید  ......)،   Emailبویژه شماره همراه ، (را انتخاب و جدول را  دستگاه  شناسنامهشده  بخش    مدیریتی ویژه بخشو رمز عبور وارد  
  )هرماه صرفا یکبار با مهلت مقررچندروزه(از اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوري باشید   smsنتظر ارسال م-3

 اي را مهلت چند روزه ،براي کارشناس مالی آن دستگاه  در هر ماه فقط یکبار  SMSاداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی با ارسال 
  .اعالم مینماید  وکسورات سایرمزایا اطالعات دریافت سامانهازنشستگان و موظفین  آندستگاه  به ب فایل مزایا و کسورات  براي ورود

  شودجدا خودداري به روزهاي آخر مهلت  مقرر ) واریز وجه و ثبت اطالعات در سامانه( از موکول کردن اقداماتلطفا 
  )یلبه ترتیب ذ( pakبا پسوند  کسور مزایاو سایرتولید فایل  :مرحله دوم

    ستون  با فرمت اکسل 24در  کسورات و مزایافایل  تولید  - 1
  ...  جمع کسور  ....  ....  بیمه عمر  خدمات درمانی  ....  ...  حق اوالد  حق عائله  ردیف ورثه  دفترکل  ماه  سال

..  ..                          
    ردیف ورثه  -4  دفترکل-3   ماه-2سال -1 : مربوط به فیلدهاي شناسائیستونهاي 

-11  عیـدي وپـاداش  -10  بن نقـدي -9   معوقه اوالد-8حق اوالد جاري  -7   معوقه عائله مندي-6   حق عائله مندي جاري-5 : نهاي مزایاستو
   جمع مزایا-14    2سایرمزایا-13   1سایرمزایا-12مطالبات متفرقه  

  حتما صفر درج شود ؛در فایل اي فاقد عدد فیلدهتمام  ؛ درج شود به مبلغ 8و7و6و5بندهاي موضوع عائله واوالد ) توضیح مهم
ه به بدهی متفرق -19بدهی متفرقه به دستگاه - 18 بدهی به کانون -17حق بیمه عمرو حادثه -16 حق بیمه خدمات درمانی- 15 : ستونهاي کسور

  ط مکسوره دستگاهجمع مانده اقسا-24  جمع کسور-23  2سایرکسور-22  1سایرکسور-21جمع اقساط وام مکسوره دستگاه - 20صندوق
  .درج شود23در ستون  22تا15ونیز جمع ستونهاي  درج شود 14در ستون  13تا 5جمع ستونهاي :نکات مهم

  .حذف شود) مربوط به عناوین ستونها( سطر اولو در پایان  با صفر پر شودستونهاي فاقد عدد 
  )  ....save as type  و  save as با دستور (ره کنیدذخیCSV )comma delimited(فرمت  را با    وکسورات مزایا) اکسل(فایل -2

  از سایت دانلود کنید را به شیوه ذیل   حقوق پرداخت فایل ساختار کنترل سیستم آخرین نسخه از نرم افزار   -3
نمایید وپس از درج شناسه کلیک  اجرائی ودستگاههاي ریتهامدی ورود قسمتمراجعه و برروي   ir.cspf.wwwلطفا به سایت اینترنتی صندوق 

  شوید   وکسورات مزایا سایر اطالعات دریافت سامانهورمز عبور وارد بخش ویژه مدیریتی میشوید آنگاه وارد بخش 
اه آخرین نسخه از نرم افزار کلیک کرده وآنگ  اینجا بر روي   ....سپس در پاراگراف توضیحات نحوه آماده سازي فایل براي ارسال به سامانه 

آخرین نسخه را نرم افزار قبلی را حذف و هر ماه یکبار،(وبر روي کامپیوتر خود نصب  نمائید  را دانلود حقوق پرداخت فایل ساختار کنترل سیستم
   .کنید را اجرا pardakhtcheckfile.win.exeفایل خارج کنید و  zipفایل را از حالت )  Winzipاز طریق(آنگاه )د کرده نصب نماییددانلو

کد شناسه دستگاه را در بخش  ردیف بودجه درج و سپس برروي پوشه انتخاب فایل کلیک کنید پنجره اي باز میشود   در نرم افزار اجرا شده
نداشتن خطا ، فایلی  کلیک کرده و در صورت open دکمهروي ، مورد نظررا انتخاب کنید بعداز یافتن فایل  CSVنوع   file of type در زبانه 
  )قابل مشاهده و بهره برداري میباشد) 213از صفحه (فایل راهنما در صفحات پایانی این مجموعه (ساخته می شود PAKبا پسوند 

  طی شود  PAKو    CSVدر صورت اعالم خطا  ، الزم است نسبت به اصالح لیست مزایا وکسورات  اولیه اقدام و مراحل بعدي  ازجمله  ساخت فایل با پسوند *
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق          
  ادامه -فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

  از سیستم....) فرم خالصه ( از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوري و دریافت تاییدیه کسور سایرمزایاو ارسال فایل :مرحله سوم
  را انتخاب کنید  اجرائی ودستگاههاي مدیریتها ورودقسمت  شوید و  واردir.cspf.wwwسایت به 

کلیک  )پایین صفحه(  ادامهشوید آنگاه روي   وکسورات مزایا سایر اطالعات دریافت سامانه وارد قسمت  درج کدشناسه وکلمه عبورآنگاه  با 
آنرا وارد سیستم میکنیم در صورت open را انتخاب کرده وبا کلیک بر روي  PAKایل کلیک کرده فایل با پسوند کرده روي انتخاب ف

  .در قسمت عملیات آیکن لیست سوابق فایلهاي ارسالی مستقر میشود عدم خطا تا مرحله نهایی بارگذاري پیش میرویم تا اینکه باالخره
کلیک کنید صفحه اي بازمیشودروي آیکن چاپ کلیک کنید وفرم خالصه اطالعات مزایا و )ماه مورد نظر(لطفا بر روي آیکن جزئیات 

  .کسور ظاهر میشود آنرا چاپ کنید و هرماهه پس از مهر و امضاء ذیحساب به مدیریت بازنشستگی استان ارسال نمایید
  
   : مزایا وکسور نحوه واریزنکته مهم  در خصوص  

 میبایست حق عائله مندي و اوالد به بازنشستگان پرداخت نمایند مزایایی بجزدر صورتیکه بخواهند ) انه ايخز(دستگاههاي داراي ردیف بودجه 
   واریز نمایند)  دستگاه براي واریز وجه به حساب صندوق الزامی است رقمی10درج کد (به حساب صندوق بازنشستگی چک مربوطه را

به حساب شماره  دستگاه  توسط ذیحسابیمابه التفاوت مربوطه چک مبلغ  باشد )دستگاه(از مبلغ کسورات  مبلغ مزایا بیشتر اگر
 از زمان واریزي  یک ساعتبعد از و  واریز شود 763کشوري نزد بانک صادرات دکترفاطمی تهران کد صندوق بازنشستگی 0201820182006

  .پرداخت مستقیم حقوق ثبت نمایندسامانه در را وآنگاه اطالعات نداخذ نمای  www.cspf.irرا از سایت  تاییدیه واریزي؛
  .واریز خواهدشد توسط صندوق به حساب ذیحسابی دستگاهباشد مابه التفاوت  )طبق فایل دستگاه(از مبلغ مزایا  اگر مبلغ کسورات بیشترو 

  واریز خواهد کردحساب آنان  به)دستگاه +صندوق(بازنشستگان وموظفین را پس از کسر کسورات يحقوق ومزایا صندوق بازنشستگی
جمع حق عضویت ها یا بدهی 17بند   حق بیمه عمر سهم بازنشسته ودستگاه ؛16بند   ؛  بیمه شدهحق بیمه پایه سهم  15موضوع بند )توضیح مهم
 ؛ اهدسـتگ  جمـع اقسـاط وام مـورد تعهـد ذیحسـابی     20بند  بدهی درموارد خاص طبق اعالم کتبی صندوق بازنشستگی کشوري ؛19بند به کانون ؛ 

  .که میبایست همگی در فایل ارسالی دستگاه درج شود میباشد مراجع قضائیدرخواست کتبی کسر از حقوق بازنشسته به  21بند
  در فیلد مربوطه درج شود...باشد جمع اقساط ؛جمع حق عضویتها؛....اگر رکوردي داراي چند قسط وام ؛ چند حق عضویت کانون؛در ضمن 

  
  بخش تقسیم میشود2گان از نظر تعهد واریز به مزایا و کسورات بازنشست-

حق عائله مندي و ازجمله (قانونی مزایاي برخیاز ) برعهده صندوق بازنشستگی کشوري( بازنشستگان و موظفین عالوه بر حقوق ماهانه
بیمه عمر؛بدهی به حق بیمه خدمات درمانی سهم بازنشسته ؛حق از جمله (کسورات/تعهدات وهمچنین....) اوالد ؛عیدي؛پاداش خدمت؛

  .برخوردارند محل خدمت دستگاه اجرائیاز طریق ).......بدهی حسب اعالم مراجع قضائی؛کانون؛اقساط وام مورد تعهد ذیحسابی دستگاه ؛
؛حق عضویت ها یـا بـدهی بـه کـانون ؛ بـدهی      وحادثه ؛ حق بیمه عمر  بیمه شدهحق بیمه پایه سهم شامل  کسورات دستگاه اجرائی-الف

   مراجع قضائیدرخواست کتبی کسر از حقوق بازنشسته به ؛ دستگاه جمع اقساط وام مورد تعهد ذیحسابی عالم کتبی صندوق بازنشستگی ؛طبق ا
  ) 1397براساس لیست حقوق مردادماه (درصد حقوق و مزایاي بازنشستگان  تحت عنوان کسورات دستگاه 20
؛ اقساط وام  سهم دستگاهیلی بازنشستگان ؛حق بیمه پایه صرفا بابت حق بیمه تکم شامل کسورات صندوق بازنشستگی کشوري-ب

  .درج نشودبه هیچ وجه در فایل مزایا و کسورات دستگاه اجرائی که مورد تعهد صندوق و بدهی غیررسمی به صندوق میباشد 
  

  تحلیل حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفین استان خراسان جنوبی 
  )میلیون ریال22رکورد و میانگین حقوق 600/14برمبناي (میلیارد ریال320مبلغ  97در سال ) تقریبی(وظفین حقوق ماهانه  بازنشستگان و م

  )خارج از محاسبات کسور(میلیارد ریال17مبلغ ) تقریبی(حق عائله و اوالد 
  %)  1.3درصد ، سایر بدهی ها  3/1 درصد ، حق بیمه تکمیلی درمان6/2وام قرض الحسنه بانک صادرات (درصد حقوق ماهانه  5:  کسورات صندوق

  ) جزو تعهدات ذیحسابی دستگاهها.....  اقساط فروشگاهها ،شرکتهاي بیمه ، بانکها ،(درصد حقوق ماهانه 20: کسورات دستگاه اجرائی
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق          
   )104001 ردیف بودجه(14002720542شناسه ملی،   410100483110000574010000IR استان نه معیننزد خزاصندوق حساب هزینه و کسورات 

  ) 6تکمیل فرم شماره -واریز شود  0107777777006 به حسابصرفا ( بازنشستگان و موظفین حقوق علی الحساببرگشت از  -
؛اتمـام  فرزند اناث از جمله فوت ؛ازدواج(ه به دالیل قانونی مشخص شود ک بازنشستگان وموظفینبه حساب حقوق  از واریز قبلدرصورتیکه 

 ندارداستحقاق دریافت تمام یا بخشی از حقوق را  ذینفع .. ).......؛در داده هاي سیستم بروز اشتباه؛  سالگی فرزندان ذکور25قبل از تحصیالت عالیه
 763نزدبانک صـادرات شـعبه    0107777777006ده را به حساب ذیحساب محترم دستگاه میبایست مانده اعتبار علی الحساب حقوق مصرف نش

  .دنمایارسال  ...صندوق استانی جهت اخذتاییدیه به مدیریتهايمربوطه به انضمام اعالمیه بانکی  وتکمیل  را 6آنگاه فرم شماره  نمایدواریز 
  ) 7تکمیل فرم شماره -شود  واریز 0107777777006 به حسابصرفا ( بازنشستگان و موظفین حقوق هزینهبرگشت از  -

از جمله فوت؛ازدواج فرزند اناث؛اتمـام  (مشخص شود که  به دالیل قانونی   از واریز حقوق به حساب بازنشستگان وموظفین بعددرصورتیکه 
واریـزي را   حقـوق از  ذینفع  استحقاق دریافت تمام یا بخشـی ....) سالگی فرزندان ذکور؛دریافت حقوق از صندوق دیگر؛25تحصیالت عالیه قبل از 

نزدبانـک صـادرات    0107777777006به حساب  نداشته ذیحسابی محترم دستگاه میبایست موضوع پیگیري ومبلغ واریزي من غیر حق را اخذ  و
  .ارسال نمایدبه انضمام اعالمیه بانکی مربوطه جهت اخذتاییدیه به مدیریتهاي استانی صندوق  7و پس از تکمیل فرم شماره واریز نماید 763شعبه 

  ) 9تکمیل فرم شماره  -واریزشود 0201820182006صرفا به حساب ( حق عائله مندي،حق اوالد و عیديبرگشت از هزینه -
مشخص شود که  به دالیل قانونی ذینفع    به حساب بازنشستگان وموظفین حق عائله مندي وحق اوالد وعیدي از واریز  بعددرصورتیکه 

پیگیري ومبلغ  را ذیحسابی محترم دستگاه میبایست موضوع  را نداشتهعیدي / حق اوالد/حق عائله منديا بخشی از استحقاق دریافت تمام ی
  ........ وواریز نماید 763نزدبانک صادرات شعبه  0201820182006واریزي من غیر حق را اخذ  وبا به ذکر مشخصات ذینفع به حساب 

  )واریز شود 10735073500 صرفا به حساب( بازنشستگان و موظفین )جابصورت یک(وام ضروري اقساط تسویه مانده -
وظیفه بگیـر  /که توسط صندوق بازنشستگی کشوري به بازنشسته (در صورتیکه افراد تمایل داشته باشند قبل از سررسید پایان اقساط وام ضروري 

تقاضاي خود را مدیریت بازنشستگی مراکز استانها ارائه وبا دریافت  نسبت به تسویه مانده اقساط بصورت یکجا اقدام کنند الزم است) پرداخت شده 
  .نزد بانک صادرات شعبه دکترفاطمی تهران اقدام نمایند10735073500کد شناسه نسبت به واریز مبلغ مانده وام به حساب 

  )برعهده ذیحساب محترم دستگاه محل خدمت(  اجراي احکام دادگستري
)  ،سهم کانون،بدهی به فروشگاهها،بدهی به سایربانکها از جمله کسر از حقوق با حکم مراجع قضائی(وري کسورات حقوق بازنشستگان کش

و در سامانه پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان  تهیه شدهتوسط دستگاه محل خدمت بازنشسته تحت عنوان فایل کسورات  هرماه یکبار 
بدوا  به حساب ) از جمله بدهی به مراجع قضائی(از سوي ستاد صندوق ، مبلغ کسورات  درهنگام پرداخت حقوق بازنشستگانبارگذاري میشود 

  .خواهد شد واریز )  از جمله دادگستري(به حساب بستانکاران  و سپس از طریق ذیحسابی دستگاه بازنشسته  واریز میشود  اجرائیدستگاه 
  

  وظیفه /تمدید وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی -
  ....شعبه –م بانک صادرات ریاست محتر
  سالم علیکم 

بـوده و اسـتحقاق   مقیم خـارج از کشـور    ..........اداره کل وظیفه بگیر /بازنشسته .....................به شماره ملی ---------بنا به گواهی ارائه شده، آقاي "احتراما    
  .می باشددریافت حقوق بازنشستگی را دارا 

به  ------- آقاي /خانم : وظیفه نامبرده  توسط وکیل  ایشان  /بمنظور دریافت حقوق بازنشستگی ..................  مورخ ....................اره موضوع وکالتنامه شملذا 
       بالمانع میباشد.............) تا تاریخ .................ازتاریخ (بمدت یکسال دیگر )----- (شماره ملی

  
  )امور مالی صندوق  5/8/99مورخ210/ص/13493موضوع نامه ش ( ضمانت کسر از حقوق /ق بازنشستگی گواهی دریافت حقو-

           ir.sabasrm.wwwبه درخواست مستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجعه به 
  ساط تسهیالت دریافتی از صندوق و دستگاه وکسراقساط گواهی هاي قبلی درصد مبلغ حکم به کسر اق60 برابر است با سقف مجاز هر متقاضی

  ریال باشد000/000/5مبلغ خالص دریافتی متقاضی طبق فیش ارائه شده صندوق بازنشستگی کشوري میبایست حداقل 
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  بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهاي بلندمدت صندوق          
  :ازنشستگی ازاستانی به استان دیگربانتقال حقوق  فرآیند

  دیگراستان به  استانیاز بازنشستگی انتقال محل دریافت حقوق :نام خدمت
  صندوق بازنشستگی کشوري استان مبداء-دستگاه اجرائی مقصد-دستگاه اجرایی مبداء:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

   دستورالعمل مربوطه :قوانین ومقررات 
  

   دستگاه مبدآ جهت انتقال حقوق ذینفع کتبی کتبی پرداخت حقوق از طریق دستگاه اجرایی مقصد ؛درخواستتاییدیه :مدارك موردنیاز
  

  صندوق بازنشستگی استان-دستگاه اجرایی:آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
    :تلفن صندوق  :تلفن دستگاه

 http://www.cspf.ir :آدرس وب سایت صندوق  :آدرس وب سایت دستگاه
   :سایرتوضیحات

  .موظفین میباشد/دریافت حقوق بازنشستگی ازطریق دستگاه استان محل سکونت جدید بازنشستههدف ازاین اقدام 
  همان ماه منعکس میکند 2/1و 1/1دستگاه اجرایی ،نام ذینفع را از لیست حقوق حذف ودرکاهش موازنه فرمهاي  □
  به صندوق ؛میبایست تاریخ انتقال حقوق  ،استان وشهرستان مقصد ؛اقساط بدهی ذینفع  درج شده باشد درتقاضاي ارسالی دستگاه □
  .مقدورنمیباشد) استان2در(دستگاه2امکانپذیراست و پرداخت حقوق وراث ازطریق ) تمام وراث(انتقال حقوق موظین ازاستانی به استان دیگر فقط بصورت یکجا□

 

 

 

   ا موظفینکارمندبازنشسته وی
 اخذ موافقت کتبی ازدستگاه مقصد براي پرداخت حقوق بازنشستگی

 
 

 )مبدا(دستگاه اجرایی
درخواست ذیحسابی دستگاه ازصندوق بازنشستگی کشوري استان براي 

 ) بااعالم شماره دفترکل؛تاریخ انتقال؛شهرمقصد(انتقال حقوق ذینفع 
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 زم و صدورحکم انتقال رکورد ذینفع به شهرمقصد طبق تقاضابررسی ال

 
 

 

  

  
  
  مبنی بر تقاضاي انتقال حقوق بازنشستگی به دستگاه مقصد ارائه درخواست کتبی بازنشسته -1
  )به انضمام حکم بازنشستگی و مدارك مثبته دال بر سکونت در یکی از شهرهاي استان مقصد(
  به دستگاه مبدا  مقصدموافقت کتبی دستگاه ارسال -2
  به دستگاه مقصد مبنی بر موافقت با انتقال حقوق بازنشستگی ذینفع  نامه دستگاه مبداء-3
  )با ذکر نام ونام خانوادگی ،شماره دفتر کل،جزئیات بدهیها و نیز ذکر تاریخ انتقال حقوق  در یکم ماه بعد از صدور تقاضا نامه (
به صندوق بازنشستگی کشوري استان مبداء ارسال تا اقـدام الزم   موافقت کتبی دستگاه مقصدمام به انض رونوشت نامه دستگاه مبداء-4

  .جهت انتقال حقوق ذینفع به استان مقصد بعمل آید
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  مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 
     17/3/83مصوب  اعیقانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتم

ـ ارائه تعهدات بیمه اي صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان 9ماده ط بند
  .و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه اي صورت می پذیرد) سنوات و میزان پرداخت حق بیمه(مشارکت 

 ات و صندوقهاي بیمه اي نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدي داشته و حق بیمه شدگانـ سازمانها، موسس9ماده ي بند
  .منحصر به دریافت تعهدات قانونی استنسبت به صندوقها، 

  مجلس شوراي اسالمی 4/12/93مصوب  )2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
ها  صندوق این  ساختار  اصالح  به   هاي بیمه و بازنشستگی، نسبت ایجاد ثبات، پایداري و تعادل بین منابع و مصارف صندوقدولت مکلف است در راستاي - 29ماده

  :عمل آورد اصول زیر اقدام قانونی به براساس 
طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر  استثناي سهم قانونی دولت در حق بیمه از ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به ـ کاهش وابستگی این صندوق1

حمایتی، تقویت سازوکارهاي وصول به  ها و انتقال آن به نهادهاي اي صندوق هاي غیربیمه اي، کاهش حمایت ها منطبق بر محاسبات بیمه منابع و مصارف صندوق
گذاري موردنظر  گذاري در بازار پول و سرمایه، به نحوي که سود سرمایه مایهگذاري سودآور با اولویت سر هاي اقتصادي و سرمایه ها و تقویت فعالیت موقع حق بیمه

  .کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد
شده فقط در حدود  تعهدات تکلیف. ها ممنوع است اي و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی براي صندوق ـ ایجاد هرگونه تعهد بیمه2

  .مذکور قابل اجراء استارقام 
بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس  بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش ـ صندوق 3

هاي ماهانه در طول سال و کمک  ها، پرداخت گذاري یهگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرما از طی مراحل در اختیار آنها قرار می
  .بگیران خود تأمین نمایند مـندي و اوالد را براي بازنشـستگان، موظفین و مستمري هزینه عائله

  : قانون برنامه ششم7بند ث ماده 
 که است اجراء و بیتصو و طرح قابل یصورت در باشد، یبارمال متضمن که امنا يأتهایه مصوبات نیهمچن .... ها بخشنامه ها، نامه بیتصو هیکل

 اعتبار بر زائد تعهد حکم، نیا برخالف یاجرائ دستگاه اقدام .باشد شده نیتأم کشور کل بودجه قانون در و محاسبه قبالً آن از یناش یمال بار
 گر مهیب يها صندوق و ها سازمان بودجه برنامه، قانون ياجرا آخر سال انیپا تا که دینما يزیر برنامه يا گونه به دولت .شود یم محسوب

  نگردد پرداخت آنها به ياعتبار یعموم بودجه محل از و شده مستقل یاجتماع
  :قانون برنامه ششم 30ماده 
 ازنشستگانب ن،یشاغل امکانات از يبرخوردار و ها افتیدر يساز متناسب و ضیتبع رفع پرداخت، نظام در عدالت يبرقرار جهت الزم  یبررس است مکلف دولت

  ودر جهت تصویب درمسیرقانونی قراردهدو اجرا نماید دهد انجام را مختلف سنوات يلشکر و يکشور  رانیبگ يمستمر و
دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و درابتداي  ):01/01/90 – 1/1/84(قانون برنامه چهارم توسعه 150ماده 

  .ي تمامی رشته هاي شغلی ،متناسب با نرخ تورم افزایش دهدهرسال برا
  ) :1/1/96الی  1/1/90...(قانون برنامه پنجم توسعه50ماده 

تعیین ... هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري  - بند الف 
   .در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتی  است...... ،شوراي حقوق و دستمزد و  زیرانمصوبات هیات و.میگردد
قانون مدیریت خدمات کشوري براساس )110(و ) 109(به منظور رفع نابرابري و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف اعمال احکام و جداول مواد - بند ج

  .تصویب هیات دولت مجاز است ضریب مصوب دولت براي بازنشستگان با
  ....،یها و موسسات دولت ها، سازمان وزارتخانه ه،یمقننه و قضائ ه،یمجر يقوا ينهادها هیبه کلمعاون اول رئیس جمهور  22/1/1394مورخ بخشنامه 
کشور  يادار يها ها و دستگاه در همه بخش یمالو  يانضباط ادار يو به منظور برقرار رانیا یاسالم يجمهور یو ششم قانون اساس ستیو ب کصدیاصل  يدر اجرا

 ماتیتصم ياز اتخاذ و اجرا يریجلوگ زیکارکنان و ن يایدولت در نظام پرداخت حقوق و مزا یعموم يها استیمتعارض با س ماتیتصم ياز اتخاذ و اجرا زیو پره
شوراها،  ه،یمقننه و قضائ ه،یمجر يقوا يها ها و سازمان دستگاه هی، کل)یاساصل سوم قانون اس 9بند (ضیاز جمله اصل منع تبع یحقوق نیبا اصول و مواز ریمغا

 ریمستلزم ذکر نام و سا يها دستگاه ،یردولتیغ یعموم ي، نهادهایموسسات دولت ،یدولت يها ها، شرکت مشابه و وزارتخانه نیعناو ریامنا، ستادها و سا يها ئتیه
با  ایحقوق و مزا يو برقرار يریگ میکارکنان موظفند در هر گونه تصم يایخاص در نظام پرداخت حقوق و مزااعم از مشمول مقررات عام و  یحکومت ينهادها

عمل کرده و قبل  رانیوز ئتیو حسب مورد مصوبات ه) رسد یو م دهیرس جمهور سید رئییکه به تا(حقوق و دستمزد يکسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورا
  .ندیموضوع اخذ نما یاز جهت بار مال ژهیکشور را به و يزیر و برنامه تیریونه اقدام، موافقت سازمان مدو انجام هرگ میاز اتخاذ تصم
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  مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 
   :قانون مدیریت خدمات کشوري موادي از

سایر ویژگیهاي مذکور در موادآتی نظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و  - 64ماده 
امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبناي تعیین حقوق ومزایاي کارمندان . خواهد بود

  .گردد و براي بازنشستگان و موظفین یا مستمري بگیران نیز به همین میزان تعیین میگیرد  قرار می
حداکثرحقوق و مزایاي مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران حداقل و  - 76ماده 

  .دستگاههاي اجرائی و صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد
  . هاي مستمر تجاوز کند العاده برابر حداقل حقوق ثابت و فوق) 7(اي مستمر نباید ازه العاده سقف حقوق ثابت و فوق -تبصره 

  . العاده مستمر تلقی می گردند فوق) 68(ماده) ف شغل تخصصی(5بندو)سختی کار(3بند ،)ایثارگري(2هاي مذکور دربند فوق العاده
  :تواند کارمند خود را بازنشسته نماید ط زیر میدستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرای - قانون م خدمات کشوري103ماده 
مدرك و (با تحصیالت دانشگاهی تخصصیبراي مشاغل  پنج سال و سیحداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و  )الف

  سال  30تر از و باالتر با درخواست کارمند براي سنوات باالکارشناسی ارشد ) از تاریخ استفساریه  معادل داراي ارزش استخدامی
  . حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق )ب

آور و جانبازان و  براي متصدیان مشاغل سخت و زیان» ب«و همچنین شرط سنی مزبور در بند ) الف(سابقه مذکور در بند  -1تبصره 
  .نان منظور نمی گرددکمتر می باشد و شرط سنی براي ز سال معلوالن تا پنج

سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و  دستگاههاي اجرائی مکلفند کارمندانی که داراي سی -2تبصره 
باشند را رأساً و بدون  سال سن می سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی وشصت و پنج همچنین کارمندانی که داراي سی و پنج

  .ته نمایندتقاضاي کارمندان بازنشس
سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت  دستگاههاي اجرائی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پنج -3تبصره 

  .........الذکر کارمندان تخصصی فوق. سقف سنی براي متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. باشند را بازنشسته کنند می
لی که شرایط احراز آنها در طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل ،دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی مورد مشاغ :توضیح در خصوص مشاغل تخصصی

  )معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوري 14/12/96مورخ  32410نظریه شماره (تاکید قرارگرفته باشد 
 با باشند یم مند بهره باالتر یلیتحص مقطع کی ازیامت از مربوط مقررات و نینقوا موجب به که یثارگرانیا - برنامه ششم قانون  87ماده  ر بند ...

  .کنند خدمت سال پنج و یس تا توانند یم و بوده يکشور خدمات تیریمد قانون )103( ماده) الف( بند مشمول ،یکارشناس مدرك داشتن
با معادل  مداركو(ارتخانه هاي علوم و بهداشت با ارزش علمی تمامی مدارك تحصیلی که از سوي وز: توضیح در خصوص مدرك تحصیلی دانشگاهی

  .صادر شود وبراي ادامه تحصیل درمقاطع باالتر مالك عمل قرارگیرد) از تاریخ استفساریه ارزش استخدامی 
اد بر سی در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت ماز -104ماده 

  .رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید%) 5/2(سال، دو و نیم درصد 
مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه  -106ماده 

 .باشد  این قانون می) 68(ماده» 10«لعاده بند ا هاي مستمر و فوق العاده فوق
از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمري بگیران صندوقهاي بازنشستگی کشوري و  -109ماده 

با رعایت  ...ضرب ضریب ریالی  که کمتر از حاصل اند در صورتی بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده 1385لشکري که تا پایان سال 
  .یابد هاي مربوط باشد تا این میزان افزایش می این ماده و تبصره» ب«و » الف«و ارقام مذکور در جداول بندهاي ) 125( ماده

ریال تعیین 500ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم وسیزدهم ،متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء  -125ماده 
  .ودر سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که از سوي بانک مرکزي اعالم میگردد افزایش مییابدمیگردد 

  
  
موادي از قانون که که متضمن بار مالی ویا موادي که موکول به تصویب آیین نامه است در صورت تامین اعتبار در بودجه جاري و تصـویب  *

   )معاونت حقوقی ریاست جمهوري4/10/1392مورخ 153881/21146مه بخشنا(آیین نامه مربوط قابل اجراء خواهد بود 
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  مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 
    1345مصوب خرداد ماه    قانون استخدام کشوري

 : بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است تواند طبق شرایط زیر تقاضاي ـ مستخدم رسمی می 74ماده 
 . خدمت ب ـ داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن باالاقل سی سال سابقه    . سال سن با هر قدر سابقه خدمت الف ـ داشتن حداقل شصت

 .بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند شصت سال سن و الاقل مستخدمین رسمی را کهتوانند  می مشمول این قانون...ها ـ وزارتخانه 76ماده 
 .دارند بازنشسته کنند مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن سات دولتی مشمول این قانونها و مؤس ـ وزارتخانه 77ماده 
 .....ام متوسط  است از یک سی ـ میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت 78ماده 
ام متوسط  اي برابریک سی دن باز بماند حقوق وظیفهشود به نحوي که از کار کر اي ناقص علت حادثه ـ هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به 79ماده 

 .خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوزنکند حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت
ام حقوق نحوي که از کارکردن باز بماند تم سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به علت حادثه ناشی از کار یابه ـ هرگاه مستخدم رسمی به 80ماده 

 .گردد عنوان حقوق وظیفه در مورد وي برقرار می و تفاوت تطبیق و فوِالعاده شغل اوبه
محسوب و تمام حقوق وظیفه  ـ هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حدبازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشسته 81ماده 

 .خواهد شدقانونی وي پرداخت  یا حقوق بازنشستگی او به وراث
مقررات این قانون به وراث  عنوان حقوق وظیفه طبق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او بهق ـ هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوِ 82ماده 

 .قانونی وي پرداخت خواهد شد
حقوق وظیفه به  عنوان ده شغل او بهسبب انجام وظیفه فوت شودتمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِالعا ـ هرگاه مستخدم رسمی به 83ماده 

 .وراث قانونی وي پرداخت خواهد شد
 . باتصویب شورا صورت خواهد گرفت 83و  80و  79ـ برقراري حقوق وظیفه موضوع مواد  84ماده 

از رسیدن به سن  دقبلبهبودي کامل حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشن تبصره ـ اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتی که
 )در صورت وجود پست سازمانی بالتصدي با رعایت شرایط احراز رشته شغلی و موافقت دستگاه ذیربط :سازمان اموراداري و استخدامی 13951202مورخ 1049928نظریه ...(. شصت سالگی بالمانع است

بازنشستگی کشوري پرداخت نشده ق تگی مربوط به آن به صندوِرسمی که کسور بازنشس ـ آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین 85ماده 
 .میشودبازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب  هاي زیر از لحاظ گردد و مدت مذکور باتوجه به تبصره تلقی می باشد خدمت غیررسمی

خدمت غیررسمی  در صورتی که کسور بازنشستگی مدت وندش پذیرفته  به استخدام رسمی 31/3/1345بعد از تاریخ  ...ـ مستخدمینی که  2تبصره 
گیرد پرداخت کنندسوابق مذکور از لحاظ  درصد اولین حقوق پایه رسمی که در بدوخدمت رسمی به آنان تعلق می 5/8موضوع این ماده را برمبناي 

 خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد  بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه
بازنشستگی کشوري قابل ق به صندوِ ......کسور بازنشستگی مربوطمسلح در صورتی که  نیروهاي ثابتستخدمین در کادر ـ سابقه خدمت م 3تبصره 

  .شود و تابع حکم این ماده خواهد بود تلقی می محسوب و در غیر این صورت در حکم خدمت غیررسمی  انتقال باشد جزو خدمت رسمی
اند، همچنین نوادگانی  بوده فرزندان وزوج و زوجه دایمی و مادر و پدري که در کفالت متوفی: ن عبارتند ازـ وراث قانونی از لحاظ این قانو 86ماده 

 :اند با دارا بودن شرایط زیر مستخدم متوفی بوده که پدرشان فوت شده و در کفالت
ثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی موجب مدارك م الف ـ فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشندمگر این که به

 .سال عمر آنان قطع خواهد شد عالی مشغول تحصیل باشند و دراین صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین
هها یامؤسسات آموزشی موجب مدارك مثبته در یکی از دانشگا شوهر ولی اگر به ب ـ فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن

 .رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست وپنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد
 .پ ـ مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر

 . ت ـ عیال دایمی متوفی
 .خود بوده باشدعیال متوفاي  ث ـ شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت

  .العمر قادر به انجام کار نباشند مادام العضو مستخدم متوفی که ج ـ فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص
صندوقهاي مربوط به  یا مستمري یا بازخرید خدمت براي ایام واحد خدمت از ـ دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه 88ماده 

  . شود ممنوع است وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می سرمایه یا بودجه ساالنه آنها به تشخیص هیأت%) 25(درصد  نجکه بیش از بیست و پ.....
  .......از این بابت دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه ها و مؤسسات ـ اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه 90ماده 
دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تامیزان یک چهارم  شستگی یا وظیفه در قبال مطالباتـ توقیف حقوق بازن 96ماده 

  . حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است
 .وظیفه خواهد شدحقوق ـ ترك تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و  97ماده 
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  مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 
 در آن تقسیم نحوه و وي قانونی وراث سایر و فرزندان و متوفی دائم زوجه مستمري یا وظیفه حقوق میزان حمایت از خانواده ـ قانون48ماده
است زیر ترتیب به خاص صندوقهاي سایر و اجتماعی تأمین ، لشکري کشوري، از اعم بازنشستگی صندوقهاي تمام  

 شوهر فوت درصورت و نیست مذکور حقوق دریافت مانع وي ازدواج و گردد می برخوردار وي مستمري یا وظیفه حقوق از متوفی دائم زوجه ـ1
است عمل مالك مستمري بیشترین آن، اثر در زوجه به حقوق تعلق و بعدي  
شود می تقسیم قانونی وراث سایر و آنان بین تساوي به مستمري یا وظیفه حقوق باشد داشته دائم زوجه چند متوفی اگر ـ تبصره  

 حقوق دریافت از مانع متوفی زوجه توسط مورد حسب بازنشستگی یا کارافتادگی از مستمري کارافتادگی، از یا بازنشستگی حقوق دریافت ـ2
نیست متوفی مستمري یا وظیفه  

 افتاده کار از علولم که درصورتی منحصراً آن از بعد و سالگی بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صـورت در اناث فرزنـدان ـ3
 والدین وظیفه حقوق یا بازماندگان مستمري و بیمه اوالد، هزینه کمک از مورد حسب باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند

گردند می برخوردار خود  
 استخدام قانون) 87( ماده مطابق بازنشـسته و شاغل کارکنان کلیه قانونی وراث سـایر و فرزندان و دائم زوجـه مستمري یا وظـیفه حقوق ـ4

گردد می پرداخت و تقسیم آن، بعدي هاي اصالحیه و قانون همان) 86( ماده لحاظ با و آن بعدي اصالحات و 1345/3/31 مصوب کشوري  
  است االجراء الزم نیز اند شده فوت قانون این شدن اجراء از قبل که افرادي مورد در ماده این مقررات ـ تبصره

  
  احتساب مرخصی استحقاقی ذخیره شده  از لحاظ بازنشستگی 

   27/10/1366قانون تعدیل نیروي انسانی مصوب 3تبصره ماده ) مستند قانونی 
مستخدم رسمی میتواند هنگام تقاضاي بازنشستگی ،حقوق و فوق العاده هاي مربوط به ایام مرخصی هاي استحقاقی استفاده نشده خود را 

 .....تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وي اضافه شود ومطالبه ویا 

 توضیحات 
دستگاه قانون تعدیل نیروي انسانی  3مرخصی استحقاقی استفاده نشده موضوع تبصره ماده :  خدمات کشوريقانون  مشمولکارمندان  - الف

  .قابل احتساب است  تعیین حقوق بازنشستگیعمومی بازنشستگی و در  احراز  شرایطدر تواما  27/10/1366مصوب دولتی هاي 
  )واریزکسور یکجا(ضربدر ماههاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده %5/22آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسور ضربدر :بدهی کسور

صرفا پس از احتساب مرخصی استحقاقی :)هها ؛قضات ؛دیوان محاسبات، مخابراتدانشگاشهرداریها،(قانون خدمات کشوري غیرمشمول مندانکار - ب
  )....... کسور مدت %5/22با پرداخت  سال سابقه خدمت25مثال خانمها با داشتن حداقل (مجاز است در تعیین حقوق بازنشستگی شرایط بازنشستگی کسب

  . آن خارج  می باشند  84وري و به تبع آن آیین نامه اجرایی ماده کارکنان شرکت مخابرات ایران از  شمول قانون مدیریت خدمات کش
  .محسوب نمیشود... از مصادیق خدمت دولتی ) خویش فرمایی(ایام مرخصی بدون حقوق :نکته مهم

ورود -2اعالم کتبی غیرصحیح بودن شماره مستخدمی ذینفع توسط صندوق بازنشستگی -1:نحوه اخذ شماره مستخدمی صحیح -
  .... و سپس ورود به بخش   درخواست و صدور شماره مستخدم    ir.karmandiran.wwwنه به ساما

  
   20/2/1395قانون ممنوعیت بکارگیري بازنشستگان مصوب 

زخرید شده یابشوند دردستگاههاي اجرائـی موضـوع   افرادي که دراجراي مقررات بازنشسته یا با بکارگیريازتاریخ ابالغ این قانون  -ماده واحده 
  .ق م خ ك ودستگاههایی که بنحوي از بودجه عمومی استفاده میکنند ممنوع است5ماده 

روسـاي سـه   (بکارگیري بازنشستگان در سمتهاي مذکور در بندهاي الف) مجلس شوراي اسالمی6/6/97اصالحیه مصوب ( -1تبصره
  .قانون مدیریت خدمات کشوري مجاز است)مجلس و اعضاي شوراي نگهبانمعاون رئیس جمهور ونواب (، ب)قوه

  .سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند3درصد، آزادگان باالي 50جانبازان باالي 
االتر بصـورت پـاره وقـت    دستگاههاي موضوع این قانون درصورت لزوم میتوانند ازخدمات بازنشستگان متخصص با مدرك کارشناسی و ب-2تبصره 
     استفاده کنند وحق الزحمه این افرادمتناسـب بـا سـاعات کـاري آنهـا حـداکثرمعادل       ) حداکثر تا یک سوم ساعات اداري کارمندان رسمی(وساعتی

  یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین وپرداخت میشود
ق م خ ك وبنـدب مـاده   95ق ا ك وماده 91وماده  15/8/84رات مالی دولت مصوب مقر...قانون الحاق 41از تاریخ ابالغ این قانون ،ماده -5تبصره

  قانون برنامه پنجم نسخ میشود65
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  مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 
  جانبازان وآزادگان 

  ـ )6فصل (قانون جامع ایثارگران39ماده
 يو لشکر يها، اعم از کشور دستگاه یفتاده کلاگان و جانبازان از کارمفقوداالثر، اسرا، آزاد د،یحالت اشتغال مستخدمان شه يایحقوق و مزا
  .گردد یمسلح محاسبه م يروهاین یو مقررات استخدام نیبراساس قوان

   -)6فصل ( قانون جامع ایثارگران40ماده 
  میشود ......نییتع یافتیدر يایحقوق و مزا نیشهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخر یحقوق بازنشستگ

  ـ  )6فصل ( قانون جامع ایثارگران 51ماده 
،همسران و فرزندان و باالتر و آزادگان) %25(و پنج درصد  ستیقانون موظفند به شهدا و جانبازان ب نیمشمول ا یاجرائ يدستگاهها هیکل

حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر ) %25(پنج درصد  و ستیمعادل ب یشاغل مبلغ) قانون برنامه ششم 88اصالح طبق بندپ ماده ( شهید
  .دیطور ماهانه پرداخت نما به يثارگریالعاده ا عنوان فوق به. شود یم نییسال توسط دولت تع

حداقل حقوق % 25ان به میز قانون جامع ایثارگران  51فوق العاده هاي ایثارگري موضوع ماده  پرداخت توامان 13/03/1399مورخ  393براساس دادنامه شماره *
  .قانون خدمات کشوري از سوي دستگاه اجرائی  به مشمولین قانون  بالمانع میباشد  68ماده 2موضوع بند  و ) که مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد(

 بیتصو بهو  هیته..دیریت سازمان م مسلح و  يروهایستاد کل ن،وزارت دفاع  اد،یبن ياز سو )6فصل( فصل نیا یاجرائ نامه نییآ ـ 61ماده
  .رسد یم رانیوز أتیه

  :قانون برنامه ششم  87بند الف ماده 
 به 4/12/1393 مصوب) 2( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق قانون) 61( ماده ياجرا در است مکلف دولت

 ازین مورد یگواه موظفند یمتول ينهادها کننده اعزام يگانهای. گردند فیتکل نییتع مذکور ماده مشموالن هیکل.....که دینما يزیر برنامه ينحو
ندینما ارائه ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن احراز ونیسیکم به را سانحه صورت و ماده نیا مشمول افراد  

 تیـ مجروح امـا  ندارند را تیمجروح همزمان ینیبال سانحه صورت که مقدس دفاع سال هشت رزمندگان است موظف دیشه ادیبن -تبصره
 يجانباز%) 5( درصد پنج حداقل و دینما یتلق جانباز عنوان به را گردد یم احراز) مسلح يروهاین( کننده اعزام نهاد یپزشک ونیسیکم توسط آنها

   به بعد1/1/96اجراء . ردیگ یم تعلق آنها به
  
  :برنامه ششم87بندزماده *
 تیرعا با و بار کی يبرا توانند یم اند، شده بازنشسته سال یس خدمت از زودتر اسارت سابقه شدن بربرا دو از استفاده لیدل به که آزادگان 

 نیع لحاظ با سپس و کنند لیتکم را خود خدمت سال پنج و یس ای یس مورد حسب خدمت، به بازگشت با سال پنج و شصت ریز یسن شرط
  ندیآ نائل یبازنشستگ به اسارت سوابق

  . سال براي ایثارگران  دارنده مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر مجاز است  35ا اعاده به خدمت ت–
که به موجب قوانین از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردارند نیز با )  ماه جبهه 6جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد،رزمندگان با داشتن (ایثارگران *

  )23/03/1399ق م خ ك از تاریخ  103نظر به الزم االجراء شدن استفساریه بند الف ماده (  نمایند سال خدمت35داشتن مدرك کارشناسی میتوانند تا
 آخرین حقوق و مزایاي مشمول برداشت کسور بازنشستگی زمان اشتغال: حقوق بازنشستگی جانبازان و فرزندان شاهد  *

  رزمندگان
  – قانون برنامه برنامه ششم 88ماده ) ث ( از بند )  6( جزء 

ماه حضور داوطلبانه  مندي از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و براي رزمندگان با حداقل شش بهره« 
   .» یاجتماع در حقوق و مزایاي)29/5/1367لغایت  31/6/1359مقطع زمانی(در دفاع مقدس

  .ایاي مالی واستخدامی نیز میباشدشامل مز مجلس شوراي اسالمی 21/12/1397حسب جوابیه استفساریه مورخ 
بازنشسته یافوت شده اند قابل اعمال  22/02/98) روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور 15(این حکم براي افرادي که قبل الزم االجراء شدن قانون .

امورهماهنگی رفع اختالفات  21/3/98مورخ 32432ه نظریه شمارهیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداري ،  29/8/1398مورخ  547دادنامه .( نمیباشد
امورمشاغل ونظامهاي پرداخت سازمان اموراداري  4/6/98مورخ 299775حقوقی دستگاههاي اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهوري و نیز نظریه شماره 

  ) میشودواستخدامی، قوانین مورداستفساریه اززمان بیان مقنن الزم االجراء میباشد وعطف به ماسبق ن
بـه عنـوان خـدمت داوطلبانـه      سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جبههاحتسـاب    16/02/99 مورخ 257براساس دادنامه شماره * 

  . قابل تسري به دستگاههاي اجرائی میباشد) ستادکل نیروهاي مسلح  21/10/1388مورخ 11/40/206ابالغیه موضوع (
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  ه مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیف
  همسر و فرزندان شاهد

   –قانون جامع ایثارگران  60ماده 
) برنامه ششم88حسب بندژماده(همسر و فرزندان شاهد، این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان ، آزادگان2دستگاههاي موضوع ماده 

  ت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایندکه قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاري نموده اند صرفا براي یکبار نسب
   –قانون برنامه ششم 87بندخ ماده 

 هشت حداکثر با توانند یم ثارگرانیا به یرسان خدمات جامع قانون) 2(ماده موضوع يدستگاهها در شاغل يشهدا همسران و فرزندان هیکل
  )...سازوکار اجرائی قانونس براسا(شوند بازنشسته کامل يایمزا و حقوق افتیدر با و یارفاق سنوات سال

  -قانون برنامه ششم87بندر ماده 
ایثارگرانی که بموجب قوانین از امتیازیک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار میشوند با داشتن مدرك کارشناسی ،مشمول بندالف ماده  

  .سال خدمت کنند35قانون مدیریت خدمات کشوري بوده و میتوانند تا 103
   –برنامه ششم  قانون 88بندت ماده 

 ن،یوالد آزادگان، و جانبازان حوادث و عمر مهیب سرانه%) 100( صددرصد پرداخت و نیتأم به نسبت مکلفند ادیبن و )برنامه وبودجه(سازمان
  ندینما اقدام یسنوات بودجه وفق حوادث، و عمر مهیب پوشش فاقد شهدا فرزندان و همسر

  –قانون برنامه ششم88بندز ماده 
 ياستثنا به باالتر و%) 50( درصد پنجاه جانباز شخص يبرا مختلف مقررات و نیقوان در مقرر يایمزا و ازاتیامت هیکل از شهدا فرزندان

 دیشه فرزند وابستگان شامل بند نیا از یناش ازاتیامت. برخوردارند اشتغال حالت و يکار ساعت کاهش ،يپرستار حق خودرو، التیتسه
شود ینم  

–ون برنامه ششم قان88بندخ ماده   
 به ما پرداخت از بار کی يبرا جبهه در حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا 

 از هیال نتقلٌم صندوق مطالبه عنوان به مبلغ نیا. معافند یبازنشستگ و مهیب صندوق رییتغ از یناش يا مهیب سنوات سال پانزده يبرا التفاوت
 دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود
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  مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 
        قانون برنامه ششم 87ماده ) ز ( و ) چ ( اجراي بندهاي در  اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان بازنشسته

 1520/530/540سازمان اداري و استخدامی کشور و همچنین با مالحظه نامه شماره  6/6/1396 مورخ 1365434نظریه شماره  براساس
وهمچنین حسب  29/6/1396مورخ  220/د/10678شماره  نامهمعاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛ 1/3/1396مورخ 
اعاده به خدمت کارمندان جانبازي که با  ق بازنشستگی کشوريمعاونت فنی صندو 18/07/1396مورخ   25020/د/589 شماره نامه 

  .استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند ، مجوزي ندارد 
اعم از سنوات ارفاقی موضوع قانون نحوه  (شده اند  بازنشسته )بدون انجام خدمت واقعی(سنوات ارفاقیاستفاده از  با جانبازان عزیزي که-1

و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادي  5/6/1386وعد کارکنان دولت مصوب بازنشستگی پیش از م
 87ماده ) چ ( بندمفاد  مشمولبا هر مدرك تحصیلی ،  ) 21/2/1383و اصالحیه   01/09/1367و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

 )هیئت عمومی دیوان عدالت اداري 30/7/1398مورخ  2325دادنامه ش .(موضوعیت ندارددر باره آنها  خدمت اعادهو نبوده قانون برنامه ششم  

سال بازنشسته شده اند با رعایت شرایط عمومی  30و با سابقه خدمت کمتر از فوق دیپلم و پایین تر  جانبازانی  که با مدرك تحصیلی  -2
 . سنوات ، اعاده به خدمت شوندسال  30تا تکمیل دمات کشوري، می توانند قانون مدیریت خ 103بازنشستگی موضوع ماده 

سال بازنشسته شده اند اعاده به خدمت آنان با رعایت شرایط  35وسابقه خدمت کمتر از   لیسانس و باالترجانبازانی که با مدرك تحصیلی -3
دور حکم کارگزینی از سوي دستگاه ذیربط و قطع حقوق در صورت ص سال 35تا تکمیل  )مشاغل تخصصیاز جمله دارا بودن ( عمومی 

 . سال مجاز است  35دارنده مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر براي اعاده به خدمت تا ایثارگران *. بازنشستگی بالمانع است 

مشمولین قانون (سال 35یا   سال 30کمتر از  حسب مورد) صرفاً ایام اسارت ( اعاده به خدمت آزادگانی که با احتساب عین مدت اسارت  -4
 "در بند هاي فوق پس از صدور احکام کارگزینی توسط دستگاه ذیربط و متعاقبا با رعایت شرایط مندرجبازنشسته شده اند  ) خدمات کشوري

  .قطع حقوق بازنشستگی بالمانع خواهد بود 
از جمله (وان محاسبات ، مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت قضات ،  دی ، شرایط عمومی بازنشستگی براي اعضاي هیات علمی  : 1 نکته مهم
 . می باشد 13/12/1368قانون مصوب  2موضوع ماده  سال خدمت 30صرفا ، ) شهرداریهاکارکنان 
ن اعاده به خدمت و منوط به آنست که در زما براي یکبار مجاز بوده "صرفااعاده خدمت جانبازان و آزادگان واجد شرایط به ترتیب فوق  :2نکته مهم 
در اجراي قوانین و مقررات مربوط  به هر دلیل رابطه استخدامی آنان با  "قبالجانبازان و آزادگانی که  لذا. داشته باشند  سال سن 65کمتر از 

  .نخواهند بود اعاده خدمت   براي بار دوم مشمولاستفاده نموده باشند  و از مزایاي اعاده خدمتدستگاه متبوعشان قطع 
  )22/8/97مورخ 14005نامه شماره ( ازنشستگی مجدد آزادگانب
قانون برنامه ششم توسعه  87ماده ) ز( قانون برنامه پنجم توسعه یا بند  44ماده ) ك ( بازنشستگی مجدد آزادگانی که در اجراي بند  

ا لحاظ نمودن عین سوابق اسارت ، ب مستلزم تکمیل سنوات خدمتشده یا می شوند  به خدمت اعاده، به بعد  1/1/1390از تاریخ 
حسب مورد سی یا سی و پنج سال خواهد بود و برخورداري این قبیل آزادگان از امتیاز دوبرابر ایام اسارت از لحاظ بازنشستگی یا 

  درصد حقوق بازنشستگی براي خدمت بیش از سنوات خدمت انجام شده و یک برابر ایام اسارت منتفی می گردد  5/2افزایش 
بدهی قبلی سنوات ( سهم مستخدم و کارفرمایی از تاریخ شروع خدمت تا سی سال توسط دستگاه متبوع آنان  داخت کسورات جاريپر

   اسارت توسط دولت موجب معافیت قبل از سی سال نمی شود
خواسـت جانبـازانی کـه قـبال در     دستگاههاي اجرائی مکلفنـد حسـب در   : 31/3/1374مصوب  قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان4ماده 

  .خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان براي یکبار  اقدام نمایند
برابر شدن سـابقه  2آزادگانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند وبه دلیل استفاده از  :2/10/1391قانون جامع ایثارگران مصوب 10ماده 

سال با بازگشته به خدمت ،سی سال خـدمت را تکمیـل   65سته شده اند میتوانند براي یکبار با رعایت شرط سنی زیرسال بازنش30اسارت زودتر از 
  وبا رعایت شرایط به بازنشستگی نائل آیند)فقط یک برابر(کنند وسپس با لحاظ عین سوابق اسارت

قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 41(م ماده بدون احتساب امتیازات ایثارگري شاغل، از حک سال خدمت  ایثارگران قبل از سی
  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 4/2/1387قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در تاریخ  ».باشند مستثنی می15/8/1384مالی دولت مصوب 

که به سبب سنوات (بکارگیري ایثارگران مشمول این قانون ....... هرئیس امورحقوقی معاونت توسع6/4/1389مورخ  16166/231به استناد نظریه شماره  :توجه 
  با حفظ وضع بازنشستگی بوده واعاده به خدمت محسوب نمیشود) ارفاقی ایثارگري بازنشسته شده باشند
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  ....آراء صادره از سوي هیات عمومی دیوان عدالت اداري ، دیوان محاسبات کشور،
پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاي نظام  :ق م خ ك 64ماده در اجراي 

امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبناي تعیین حقوق . مذکور در موادآتی خواهد بود
  .گردد یا مستمري بگیران نیز به همین میزان تعیین میو براي بازنشستگان و موظفین گیرد  ومزایاي کارمندان قرار می

در محکومیت صندوق بازنشستگی کشوري این باشد که هر افزایش حقوق شاغلین ،براي بازنشستگان نیز  راي دیوان محاسبات کشوراگر منظور *
  عدم امکان اجرا...هزار میلیارد تومان اعتبار 100داعمال شود این کار فقط توسط دستگاه اجرائی محل اشتغال بازنشسته قابل محاسبه است ونیازمن

حداقل و حداکثرحقوق و مزایاي مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر :ق م خ ك  76ماده در اجراي 
  .به تصویب هیأت وزیران می رسد.... .حقوق بگیران دستگاههاي اجرائی و صندوقهاي بازنشستگی وابسته به دستگاههاي اجرائی هر سال 

  .هاي مستمر تجاوز کند العاده برابر حداقل حقوق ثابت و فوق) 7(هاي مستمر نباید از العاده سقف حقوق ثابت و فوق -تبصره 
  هیات عمومی دیوان عدالت اداري 1/5/1398مورخ  838دادنامه شماره 

برابر 7ناظر بر تعیین حداکثر  76بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده .مر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد حقوق ثابت و مزایاي مست: ...اوال  :راي هیات عمومی
  .حداقل حقوق ثابت و مزایاي مستمر  منصرف از حقوق بازنشستگان میباشد

مبناي (قانون مدیریت خدمات کشوري  106اي ماده برابر ،بعد از تعیین حقوق بازنشستگی برمبن7اختیاري براي هیات وزیران راجع به سقف حداکثر: ...ثانیا
 68ماده 10بند  محاسبه کسوربازنشستگی براي محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده

  .مقرر نشده است) این قانون میباشد
کور در فصول دهم وسیزدهم ،متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء ضرایب حقوق مذ:ق م خ ك 125ماده در اجراي 

  ریال تعیین میگردد ودر سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که از سوي بانک مرکزي اعالم میگردد افزایش مییابد500
   94/1124: کالسه     1394/10/29: مورخ   1220: شماره دادنامه   دیوان عدالت اداري در خصوص حقوق بازنشستگان وموظفین  راي                     

  هیأت عمومی دیوان  22/12/1390-584، 585دیوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ... قانون تشکیالت و  91اعمال ماده  :موضوع 
 - 1551الی  1507متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأي شماره  1386و  1387در سالهاي  در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق :گردش کار

به صدور رأي وحدت به شرح زیر  22/12/1390-585الی  584دیوان عدالت اداري به موجب رأي شماره  هیأت عمومیهیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداري آراء معارض صادر کردند و  26/12/1386
  :کرده بودرویه مبادرت 

در طی برنامه چهارم و در ابتداي هر سال  تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولتمبنی بر  1383توسعه مصوب سال  قانون برنامه چهارم 150ماده با توجه به حکم مقرر در  "
، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن 3/3/1388- 206و  16/9/1388-667ومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي و با توجه به آراء هیأت عم متناسب با نرخ تورمبراي تمامی رشته هاي شغلی، 

ع اداري مربوط در موارد مشابه قانون دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراج 43و ماده  19ماده  2این رأي به استناد بند . شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است
  ".الزم االتباع است

رأي مذکور را  لزوما افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به معناي مساوي با نرخ تورم نیست یعنی میتواند کمتر یا بیشتر از نرخ تورم باشدبا این استدالل که  رئیس دیوان عدالت اداري
  .می دیوان عدالت اداري ارجاع کردو به هیأت عمو...... مغایر قانون تشخیص داد

هیأت  26/12/1386-1507الی  1551هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، قسمت الف رأي شماره  29/10/1394-1219به موجب رأي شماره  :رأي هیأت عمومی
مقرر  1387قانون بودجه سال  17بند ین که در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري نقض شده است و با توجه به ا 91عمومی در اجراي ماده 

تصویب اجراست  شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی براي دولت باشد به جز موارد مربوط به اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري در صورتی قابل طرح و
همان قانون ساز و کار و مبالغ اجراي قانون مدیریت  24و در بند  ده باشدبار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شکه 

 150که مخصص حکم ماده  کل کشور 1386قانون بودجه سال  19بند ك تبصره با وجود حکم خاص مقرر در : خدمات کشوري تعیین شده است، بنابراین اوالً
 1386در سال و  صحیح نبوده است 22/12/1390- 584-585قانون برنامه چهارم در رأي شماره  بوده استناد به 1386در سال .... قانون برنامه چهارم توسعه 

  . در ردیفهاي پیش بینی شده براي هر دستگاه صورت می گرفته است با استفاده از منابع موجودکارکنان و بازنشستگان باید  افزایش ضریب حقوق
 10مبنی بر ابطال بند  4/5/1388-377-378، رأي شماره 29/10/1394- 1217لت اداري به موجب رأي شماره با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدا: ثانیاً

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري نقض کرده است، بنابراین  91را در اجراي ماده  هیأت وزیران 7/3/1387-هـ39916ت/35095مصوبه شماره 
برقرار  1386فه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگی کشوري و نیروهاي مسلح که تا پایان سال افزایش حقوق بازنشستگی و وظی

  و نه متناسب با نرخ تورم،  صورت می گرفته است 7/3/1387-هـ39916ت/35095مصوبه  10باید مبتنی بر بند مطابق با احکام مقنن  1387شده است در سال 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  150با لحاظ حکم ماده  1387و  1386هیأت عمومی که براي سالهاي  22/12/1390- 584-585رأي شماره در نتیجه 

  مغایر قانون تشخیص اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعالم کرده است 
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  -محمدجعفر منتظري .....و  می شود

......  
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  ....آراء صادره از سوي هیات عمومی دیوان عدالت اداري ، دیوان محاسبات کشور،
از  یناشـ  یو اسـتخدام  يادار ازاتیـ امت : يعـدالت ادار  وانیـ د یاسـتخدام  یتخصصـ  اتیـ ه 08/09/1400مورخ  1104براساس دادنامه شماره *

بـه  . گـردد  یمعتبر خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نم یمنوط به ارائه گواه یرزمندگ
  .صورت گرفته باشد یاز بازنشستگ شیتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر يتقاضا گریعبارت د

مه و تأمین اجتماعی درخصوص وراث اناثی که با قطع مستمري فوت هیأت تخصصی کار، بی 21/04/1400مورخ  1972رأي *
مندي از مستمري بازماندگان والدین براي  عدم امکان بهره": باشند مندي از حقوق وظیفه والدین متوفاي خود می شوهرشان متقاضی بهره

  ".باشند مند می وراث اناثی که ازدواج نموده و پس از فوت شوهرشان از مستمري وي بهره
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  )1400فروردین ماه -يکشور یصندوق بازنشستگ رعاملیمد(     رو شیپ يها و افق يکشور یصندوق بازنشستگ :مقاله
کرده  میخود ترس يبرا »نفعان يذ تیرضا يحداکثرساز«بر  یمبتن يانداز چشم د،یجد تیریمد ةدر دور يکشور یبازنشستگ صندوق

  . کند یبال ماست و آن را دن
صندوق  جادیبازنشستگان، ا يبرا یبازنشستگان، ارتقا و توسعه خدمات رفاه یانداز، حفظ کرامت انسان چشم نیاهداف ا نیمهمتر
 قیصندوق از طر يها ییاز دارا بخش نانیو اطم ياقتصاد يبردار بهره زین ،یبر اساس مطالعات علم داریخودکفا و پا یتگبازنشس

به امور بازنشستگان  یدگیرس يمختلف برا يها تشکل جادیا يها نهیسودآور، و فراهم آوردن زم ياقتصاد يها تیفعالدر  يگذار هیسرما
  .است

. اند را در معرض خطر قرار داده یچند دهه صندوق بازنشستگ يشده است که برا میترس ياقتصاد يها از چالش یاهداف با آگاه نیا
آن  يریگ چند در شکل یبوده که عوامل رانیا ياقتصاد يها ابرچالش نیتر همواره از مهم یبازنشستگ يها صندوق یخطر ورشکستگ

  . مؤثر است
 ،يارز دیو نوسانات شد يرشد اقتصاد نییو نرخ پا یها، اقتصاد تورم به صندوق يو کاهش منابع ورود یبه کاهش سن بازنشستگ توان یاز جمله م
در  ياقتصاد يها تیفعال يور بودن نرخ بهره نییبه دولت و پا دیشد یکسب وکارها، و وابستگ سکیرو پر ثبات یب طیناکارآمد، مح ینظام بانک
  .ها اشاره داشت صندوق

، )است دهیسال رس 51آن به  نیانگیکه م( یمانند کاهش سن بازنشستگ یعوامل: اند مؤثر بوده دهیپد نیدر بروز ا زین یتیعوامل جمع ها، نیکنار ا در
 یرشد منف گر،یبه عبارت د ایبه صندوق  يورود تیسالمندان و بازنشستگان و کاهش جمع تیسهم جمع شیو افزا تیجمعرشد  یناهمگون

  .یبانیو کاهش نسبت پشت کسورپردازشاغالن 
وکار  منطق کسبنامنطبق با  نیقوان لیتحم: موارد اشاره کرد نیبه ا توان یم انیهستند که از آن م رگذاریتأث انیم نیهم در ا یتیحاکم عوامل

 يساز ی، خصوص)متعدد و مانند آن یتیحما نیقوان بیاز موعد، تصو شیپ یمصوبه در خصوص بازنشستگ 30به  کینزد بیاز جمله تصو(صندوق 
مرتفع  به صندوق رسوددهیغ ای ده انیز يها بنگاه يدولت با واگذار يها یاز بده یکه بخش بزرگ چندان( ،يدار بنگاه استیس لیو تحم هزد شتاب

  .رمتخصصیغ رانیمد نییحاکم، و مداخالت در تع يها با توجه به رکود اقتصاد بنگاه ی، عدم بازده)شده است
 يها ییمنابع و دارا. است یبازنشستگ يِاقتصاد يها مربوط به سازمان یربانکیغ ياقتصاد يادهایبن نیبزرگتر افته،ی توسعه ياغلب کشورها در

 يها صندوق يها ییکشورها، نسبت دارا نیدر ا. محرکه اقتصاد است يرویاز ن یبخش افته،ی توسعه ياز کشورها ياریدر بس یبازنشستگ يها صندوق
 دیدرصد از تول 171برابر با  بایهلند تقر یصندوق بازنشستگ يها یینمونه، دارا يبرا. دارد یشیپ) GDP( یناخالص داخل دیبر تول یزنشستگبا

 دیدرصد تول 40تا  30به زحمت به  رانیدر ا یبازنشستگ يها صندوق ییبود؛ حال آن که ارزش دارا 2018آن کشور در سال  یناخالص داخل
  .رسد  یم یناخالص داخل

 ریتعهدات دولت و سا ،يگذار هیبازنشستگان، درآمد حاصل از سرما یکسورات حقوق افتیاز در يکشور یمنابع درآمد صندوق بازنشستگ نیتر مهم
تحت پوشش،  رانیبگ فهیپرداخت حقوق بازنشستگان و وظ: اند از تعهدات صندوق عبارت نیتر در مقابل، مهم. شود یصل مصندوق حا يدرآمدها
درمان  مهیب يبازنشستگان، برقرار يبرا یو فرهنگ یخدمات رفاه التیارائه تسه ،يمند عائله يها حقوق بازنشستگان و پرداخت يساز همسان

  .اند شده افتیبه نادرست در که یو استرداد کسورات ،یلیتکم
نفر شاغل در شمار  ونیلیم کیهستند و در حدود  يکشور ینفر بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگ ونیلیم میون کیحدود  امروزه

 یزنشستگتومان حقوق با اردیلیهزار م 90از  شیب 1399برآوردها در سال  نیبراساس آخر یصندوق بازنشستگ. دارند يکسورپردازان صندوق جا
مبلغ، همچنان توسط  نیتومان از ا اردیلیهزار م 73. تومان بوده است اردیلیهزار م 95سال بالغ بر   نیتعهدات در ا جموعپرداخت کرده است و م

 نیتر نهنایدر جهان، در بدب) رانیبگ نسبت کسورپردازان به حقوق( یبانیتوجه داشت که نرخ نسبت پشت دیبا. شده است نیتام یاعتبارات دولت
  .بود 0.7برابر  1398سال  يدر انتها يکشور ینرخ در صندوق بازنشستگ نیا. است 8تا  7 تیوضع نیتر نانهیو در خوشب 3کم  حالت، دست

  . شود لیمحض تبد یتیساختار حما کیبه  ،يا مهیب یساختار مال يبه جا يکشور یمعضالت باعث شده که صندوق بازنشستگ نیا مجموعه
 يتوانگر دیدر عمل کاهش شد) یحقوق پرداخت(آن  يها نهیبا هز) يدرآمد يها   سرفصل گریکسورات شاغالن و د(درآمد صندوق  نیعدم تطابق ب

 نیحاصل از ا يها عارضه گریصندوق از د ینیگزیمعنادار نرخ جا شیصندوق و افزا یبانیکاهش معنادار نسبت پشت. دارد دنبالصندوق را به  یمال
  . مشکالت است

نامناسب  يپورتفو نیهمچن ،يگذار هینکردن اصول و قواعد سرما تیصندوق در ادوار گذشته و رعا يها   تیو منطبق با واقع نهیبه يد اکچوئرنبو
ها شده  با سود حاصل از آن ها يگذار هیسرما زانیم قیمانند عدم تطب یمنجر به ظهور مشکالت ،يگذار هیبودن بازده سرما نییو پا يگذار هیسرما

موقع آن و  مطالبات از دولت و عدم وصول به يو حجم باال يدار نگیو نبود ساختار جامع هلد ده انیز يها   ناکارآمد، حضور شرکت يدار بنگاه . ستا
در  و ضعف یساختار سازمان يو ناکارآمد ها يگذار هیمنابع حاصل از کسورات شاغالن و سرما یعدم همخوان لیبه دولت به دل دیشد یوابستگ زین

  .دارد شتکاریو پ یثبات قدم، کار علم ،يزیر برنامه ازمندیاند که سامان دادن به آن ن آورده دیرا پد یکالف سردرگم یهمگ ،یتوسعه منابع انسان
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    آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  این صفحه صرفا جهت مطالعه –بازنشستگی  هاي مولفه هاي  موثر بر منابع ومصارف صندوق

  عوامل حاکمیتی   ، عوامل جمعیتی  ،   ل اقتصاديعوام -
  عوامل اقتصادي -الف

که این سه آیتم (نسبت جمعیت فعال و بیکار /نرخ مشارکت نیروي کار -3حداقل وحداکثرسطح دستمزد -2متوسط دستمزد و نرخ افزایش آن- 1
نرخ -5) موثر بر میزان مستمري بازنشستگی(نرخ تورم  -4) کسوربازنشستگی مشترکان شاغل صندوق موثر است/مستقیما بر میزان حق بیمه 

ترکیب (پرتفوياز طریق تاثیر بر بازارهاي مالی بخصوص ...حاصل از سرمایه گذاریهاي صندوق  interest rateنرخ سود  -6افزایش مستمري ها 
  .، صندوق را تحت تاثیر قرار میدهند)  وبازده سبد سرمایه گذاریها

  .صندوقهاي بیمه اي ازجمله صندوق بازنشستگی کشوري؛فعالیتهاي اقتصادي است رکن اصلی حیات -توضیح
 عمل اي گونه به باید شوند لذا می سالخوردگی پدیده دچار نهایت در و رسند می بلوغ به کنند، می رشد میشوند، متولد ي بازنشستگیصندوقها-

   .است منظور حل این راه گذاري باشند که سرمایه داشته منابع از مناسبی توزیع خود فعالیت دوره طول در که کنند
 اصول،منطق و بازنشستگی داراي صندوقهاي گذاریهاي عامل اساسی و کلید بقاء وپایداري صندوق میباشد سرمایه   investmentسرمایه گذاري

  تاهستند ) اجتماعی هاي بیمه ماهیت ناشی از(محدودیتهایی
  .باشند هرلحظه داشته در را خویش تعهدات به پاسخگویی توان  ذخایر را حفظ کنند و ثانیا اوال ارزش

   انواع سرمایه گذاري
  .بسیار ریسک پذیر است)تورم شدیدو نابسامانی بازار ارز(که باتوجه به بی ثباتی متغیرهاي کالن :سپرده هاي بلندمدت بانکی-الف
  ساالنه و قابلیت فروش سریع سهام مربوطه در بازار انتخاب سهام شرکتها براساس سودحاصل از فعالیتهاي: سهام شرکتها -ب

  مولفه هاي کلیدي سرمایه گذاري توسط صندوق 
  ).تورم قبیل از(اقتصادي نوسانات با متناسب شده گذاري سرمایه ذخایر ارزش حفظ :امنیت سرمایه گذاري - 1
  )بهترین بازدهی در سطح قابل قبولی از ریسک(دکه نرخ آن نباید کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت و سپرده ثابت باش:سودآوري- 2
  توانائی تبدیل سریع سرمایه به نقدینگی براي پاسخگوئی به هزینه هاي جاري صندوق :قدرت نقدشوندگی - 3

  31/06/1400-شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري 
  .را سهام تشکیل میدهد %8/68 وع دارائیهاي صندوق،از مجم.شد سیتاس 1367در سال  يکشور یصندوق بازنشستگ يگذار هیشرکت سرما

درصد در  10و حدود  ،ینفت يها درصد در صنعت فراورده 8تا  7حدود  ،ییایمیدر محصوالت ش يا رشته چند نگیهلد نیا يپرتفو درصد 50حدود 
  . ستشده ا يگذار هیسرما عیصنا ریدر سا زین هیفوالد و بق

  حق الزحمه افتیثروت در مقابل در يگذاران دارا هیسرما يبرا يو حسابدار یحقوق، یمال ،)سهام،اوراق قرضه،بیمه(يگذار هیه سرماارائه خدمات مشاور :مدیریت ثروت 
  
  عوامل جمعیتی -ب

شاغل بیمه / موجب کاهش جمعیت جوان % 41کاهش جمعیت فعال کشور به و همچنین درصد0.6کاهش نرخ رشد جمعیت ایران به 
  مستمري بگیران محسوب میشود/نزله کاهش افراد حامی بازنشستگانپرداز شده که به م

مستمري بگیران شده و در نتیجه /باعث رشد سریع جمعیت سالمند سال75افزایش سن امید به زندگی در ایران  به ازطرف دیگر  
  . تامین مالی تعهدات صندوق را دشوارتر و درنهایت بحران روبرو خواهد کرد

  
  ) کشور سیاستها وقوانین حاکم بر نظام بیمه اي( عوامل حاکمیتی-ج
  . تعدادمشترکان ؛حقوق ومزایاي مشمول حق بیمه بازنشستگی ؛حقوق ومزایاي قابل احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی- 1
  نحوه محاسبه حق بیمه ماهانه و دریافت به موقع حق بیمه بازنشستگی - 2
  سنوات بیمه پردازي- 3
  و مستمري بگیرسن اعضاي بیمه پرداز - 4

چنانچه مستخدمی قبل از رسیدن به سن بازنشستگی فوت نماید ویا درسن پائین تر بازنشسته شود اوال کسور بازنشستگی کمتري را به صندوق 
  .بازماندگان مدت زمان بیشتري از صندوق حقوق دریافت خواهند کرد/ پرداخت کرده است وثانیا خود 

  کسوربازنشستگی /ترکان و درصد حق بیمه میزان افزایش حقوق ومزایاي مش- 5
  سرمایه گذاري وجوه صندوق  -6
  نحوه محاسبه مستمري بازنشستگی ؛ازکارافتادگی؛ بازماندگان - 7
  موجودي صندوق - 8
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  وضعیت منابع ومصارف صندوق بازنشستگی کشوري
 عـدم تعـادل  همدیگرراقطع و 1380درسال وق که صند) حقوق بازنشستگی پرداختی(ومصارف ) حق بیمه هاي دریافتی(خطوط منحنی منابع   

درآمدها وهزینه ها پدیدارشـده بودبـااجراي قـانون بازنشسـتگی پـیش ازموعـد ؛برقـراري حقـوق وظیفـه بـراي همسـران شـاغل ؛حـذف حـداقل               
  .است درحال گسترشهمچنان ..........سن؛

و همزمـان تمهیـدات الزم بـراي تـامین آتیـه      )ق بگیـران صـندوق  حقـو (به کارمندان بازنشسته   ادامه خدمت رسانی شایستهدر این شرایط ، 
  .   ساختن  صندوق بازنشستگی متعادل ؛باثبات و خودکفا مبتنی برعدالت  تحقق خواهد یافتفقط با  )بیمه پردازان(کارمندان شاغل دولت

  .نپذیر خواهد بودحمایت قانونگذاران عزیز ودولت محترم  امکادستیابی به این هدف بزرگ فقط با عزم جدي و 
  .همواره به مراجع قانونی ذیربط منعکس شده استدر دهه هاي گذشته  ،  روند نغییر برخی شاخصهاي کالن 

پایان 
 سال

 سطح حقوق/نرخ جایگزینی  میانگین حقوق پوشش حمایتی تعدادکل

 بازنشسته )بیمه پرداز(شاغل
نسبت تعداد شاغل به 

 بازنشسته
 نسبت حقوق بازنشستگی  به اشتغال تهبازنشس )بیمه پرداز(شاغل

1370  000/329/1  700/186  7  000/211  000/86  41%  

1375  600/437/1  200/330  35/4  000/495  000/254  51%  

1380 900/572/1 278/560 8/2 000/069/1 700/770 72% 

1385  877/417/1  579/852  66/1  600/041/3  000/291/2  75%  

1390 500/147/1 386/110/1 03/1 833/339/5 000/200/5 97% 

1395  071/098/1  386/325/1  83% .  282/498/22  000/000/15  90%  

1396  522/057/1  146/372/1  77% .  612/875/26  000/400/18  97%  

1397  755/031/1  861/429/1  72%.  508/986/29  000/000/22  98%  

1398  668/008/1  491/477/1  7% .  422/112/38  000/000/37  95%  

1399  031/981  105/505/1  7% .  617/900/58  000/600/54  109%  

1400  000/980  000/530/1  7% .  000/000/80  000/000/72  90%  

  .... حمایتی  و مغایر با اصول بیمه اي ناشی از وضع قوانین  80دهه در تعدادبازنشستگان شدنبرابر2مصارف صندوق با توجه به افزایش 
بیمـه پـرداز   /با توجه به رشد منفی تعداد شـاغالن کسـور   )کسورات وسودحاصل ازسرمایه گذاریها %5/22اعم از(صندوق  کاهش منابع درآمدي

،گسترش شمول وافزایش سنوات پرداخت مستمري بـه فرزنـدان و حتـی    ) سال29میانگین سنوات بیمه پردازي ( سال 51،کاهش سن بازنشستگی به 
  ......بنگاههاي اقتصادي به علت رکود و مداخالت در تعیین مدیران غیرمتخصص براي بنگاهها ، نوادگان مستخدمین متوفی ،عدم بازدهی

عدم اکنون این نسبت به  میباشد 7)  انجام سرمایه گذاریهاو  پرداخت حقوق بازنشستگیبراي (صندوقهاي بیمه مطلوب  نسبت پوشش حمایتی
   .میباشد% 110حالیکه نرخ جایگزینی حقوق بالغ بر  در رسیده استبازنشسته  نفر1شاغل درمقابل  7/0تعادل 
  به کمترازیکسال کاهش و اکنون ؟ 1388ل بازنشستگی را داشت که این میزان در سا حقوق سال8اندوخته ذخایر صندوق توانائی پرداخت حداقل  1376درسال 

درصد  75و  ازمنابع داخلی صندوق تامین میشود....)مستمري بازنشستگان وموظفین ؛/حقوق ( درصد هزینه ها25 هم اکنون به طور متوسط 
  .تخصیص می یابدتامین و  )ق ا ك 100طبق ماده تعهدات دولت (هزینه ها  ازمحل بودجه عمومی کشور 

  ورافزایش روزافزون اتکاء به بودجه عمومی کش ← عدم تعادل منابع و مصارف←افزایش سریع هزینه هاوکاهش شدید درآمدهاي صندوق  :نتیجه 
بهبود / اصالحات  لذا تمهیدات فوري  از سوي دولت و مجلس شوراي اسالمی بـراي ................ ← صندوق در انجام تعهدات قانونی  خطر ناتوانی ←

  .ه استبیش از هر زمان دیگري ضرورت یافت برقراري تعادل منابع و مصارف صندوق بمنظور....... و مقررات و پارامتریک قوانین  سیستماتیک 
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  )بمنظور مطالعه ،تکامل و  پیگیري مطالب( اصالحات در نظام بازنشستگی
بیمـه پـردازان   (صندوق بازنشستگی کشوري به دلیل وضع قوانین مغایر با اصول بیمه اي و عمدتا حمایتی با کاهش نسـبت پشـتیبانی   

  .واجه میباشدو عدم تعادل شدید بین منابع و مصارف و پیري زودرس م)  نسبت به بازنشستگان
، ) بعلـت قطـع اسـتخدام رسـمی در دسـتگاهها      (بسته شدن ورودیها : به صندوق ن خلق الساعه و هزینه محور تحمیل شدهنتیجه قوانی

سن بازنشستگی در مقایسـه  ) سال52(، کاهش شدید میانگین) نفر7به کمتراز یک نفر در برابر وضعیت نرمال (کاهش نسبت پشتیبانی 
بدون سقف سنی وشرط درآمد بـراي وراث انـاث و حتـی    (، تعهدات بی پایان درقبال بازماندگان ) سال73(د به زندگیبا افزایش سن امی

حقـوق  آخـرین حقـوق ومزایـاي اشـتغال بابـت      محاسـبه  (و همچنین کاهش اعتماد عمـومی بعلـت تبعـیض هـاي قـانونی      ....)نوادگان 
  ......)کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی برخی مشمولین ، معافیتگی ، حقوق بازنشست بودنسقف  بدون ،برخی گروهها  بازنشستگی

تصـمیم  /تصـمیم سـازان  انجام اصالحات سیستمی و پارامتریک در صندوق بازنشستگی کشوري یک ضرورت فـوري اسـت امـا منـافع     -
  .را به تعویق انداخته است ادیناجماع ملی براي اصالحات بنی شکل گیري) بیمه پردازان،سیاستمداران، نمایندگان مجلس، وزراء(گیران

   DC-FFبه سیستم DB  P.A.Y.G ازسیستم کنونی  اصالح نظام بازنشستگی-الف 
  . به نسل گذشته میباشد باال به نسل حاضر و تعهدات بسیار داراي بدهی ضمنی سنگینفعلی سیستم ... با افزایش سن امید به زندگی 

را سپري کـرده ودر  صندوق دوره جوانی ) کاهش شدید بیمه پردازان(و کاهش ورودي ها ) بگیرانافزایش مستمري (با توجه به مسن شدن جمعیت
  .بودجه عمومی کشور  نیست  از  دوران پیري خود بسر میبرد لذا  قادر  به ادامه حیات و ایفاي نقش بیمه اي خود بدون دریافت کمک

  جدیداالستخدام  براي کارکنان)DC )Defined contribution سیستم بازنشستگی 
این نظـام  میباشـدلذا عملکـرد   توسط ذینفعانحق بیمه بازنشستگی پرداخت شده /دراین سیستم بهره مندي ازمزایاي بازنشستگی؛متناسب با کسور

وق سـنوات خـدمت بیشـتربراي برخـورداري ازحقـ     (بـوده  انگیزشی  ،بعلت تناسب حق بیمه دریافتی با حقوق بازنشستگیاین سیستم .عادالنه است
بـازده   ←افـزایش فعالیتهـاو رشداقتصـادي کشـور    ←) حق بیمه ها(افزایش میانگین سن بازنشستگی وباعث انباشت سرمایه←) بازنشستگی باالتر

  وسود باالتربراي بیمه شدگان 
  ) اصالح قوانین ومقررات مغایر بااصول وسازوکارهاي بیمه اي( اصالحات پارامتریک–ب  
 )حقوق بگیران(از بازنشستگان و موظفین )  بیمه پردازان( ر صندوقهاي بازنشستگی پایدار نسبت پشتیبانی شاغلیند :افزایش نسبت پشتیبانی - 1
  .به کمتر از یک رسیده استاما به دلیل بسته شدن ورودي بیمه پردازان جدید  و افزایش سریع تعداد بازنشستگان صندوق این نسبت  میباشد 7

  .......سایردالیل
    کشوري بازنشستگی صندوق با )رسمی،پیمانی،قراردادي از اعم( دولت کارمندان همه اشتراك امکان براي مجلس قانونی جوزم : پیشنهاد

  میانگین جهانی  به حداقل  سن بازنشستگیافزایش - 2
  . ان مالی صندوق شده استربح بازنشستگی و طوالنی شدن مدت دریافت حقوقافزایش سن امید به زندگی و پائین بودن سن بازنشستگی منجر به 

  .......سایردالیل
  ) متناسب با سن امید به زندگی در ایران(ال س 60زنشستگی به سن باحداقل افزایش  :پیشنهاد

   افزایش حداقل سابقه بیمه پردازي به میانگین نرم هاي جهانی  -3
  .اشدران مالی صندوق بازنشستگی میبکاهش مدت بیمه پردازي یکی از دالیل ایجاد بح

  .......سایردالیل
  سال سن بمنظور برقراري حقوق بازنشستگی 65سال سابقه با 15سال سابقه بیمه پردازي بدون شرط سنی و حداقل 40تا35حداقل :پیشنهاد

  افزایش نرخ کسور بازنشستگی -4
  میشوداصالح  نرخ کسور بازنشستگی .......صندوق و ایفاي بخشی از تعهدات جاري و آتی صندوق بازنشستگی کشوري بمنظورحفظ توانمندي مالی 

  .......سایردالیل
   براي همه بیمه پردازان% 15و سهم دولت به % 10اصالح نرخ کسوربازنشستگی سهم کارمند به  :پیشنهاد

  سال سابقه به ادامه پرداخت کسور سهم کارمند  30الزام مشترکان شاغل داراي بیش از  -5
بین تعهدات صندوق و تناسب  ایجادبمنظورو  سال بیمه پردازي30وق بازنشستگی به ازاي هرسال مازاد بر ایش حقدرصد افز5/2با توجه به اعمال 

  .دپرداخت کسور سهم کارمند و کارفرما و مقرري ماه اول قرار گیرن بیمه پردازان در هنگام اشتغال به کار  در شمولهمه ،مشترکان مسئولیت 
  .......سایردالیل

  ملغی شود  13/12/1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  3ماده 2ه تبصر :پیشنهاد
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  )بمنظور مطالعه ،تکامل و  پیگیري مطالب( اصالحات در نظام بازنشستگی
  تعیین سقف کسوربازنشستگی و در نتیجه سقف حقوق بازنشستگی -6

تعیین سقف حقوق  .اند شکل گرفتههدف ی در بین اقشار جامعه هاي اجتماعی با هدف ایجاد رفاه نسبیِ عمومی و برقراري عدالت اجتماع بیمه
  .شود) بسیار باال حقوق(و اقلیت بازنشستگان ) حقوق متوسط( میتواند باعث کاهش شکاف طبقاتی بین اکثریت بازنشستگان بازنشستگی
  ....................................سایر دالیل 

  برابر حداقل حقوق7بازنشستگی بر مبناي حداکثر حقوق /ستگی در هنگام اشتغال  و سقف مستمريکسوربازنش/حق بیمه سقفتعیین  :پیشنهاد
  )بدون استثناء(  اعمال فرمولی واحد براي تعیین حقوق بازنشستگی -7

بااعمـال  آخرخـدمت  اشـتغال  سـال  2 در حقوق ومزایاي مشمول کسور میانگین برمبناي رك صندوق تمش حقوق بازنشستگی اکثریت بیمه شدگان
ــین میشــود   ــتعیــین حقــوق بازنشســتگی (وجــود اســتثناهایی در قــوانین علیهــذا ضــریب ســال بازنشســتگی تعی ــان دی ــات ،کارکن وان قض

  میکند را تقویتو مغایرت با اصول حاکم بر بیمه هاي اجتماعی شائبه تبعیض ) برمبناي آخرین حقوق وفوق العاده ها ...محاسبات،جانبازان عزیز
  ...........سایر دالیل

    فرمولی یکسانبا در طول خدمت پرداختی  میزان حق بیمه بیمه پردازي و مدتمحاسبه حقوق بازنشستگی براساس  ←پیشنهاد
  بیمه تکمیلی بازنشستگی -8

بیمـه پـردازان   (صندوق بازنشستگی کشوري به دلیل وضع قوانین مغایر با اصول بیمه اي و عمدتا حمایتی با کاهش نسـبت پشـتیبانی   
  .و عدم تعادل شدید بین منابع و مصارف و پیري زودرس مواجه میباشد)  نسبت به بازنشستگان

1/12/95مورخ    32/96683شمارهمصوبه   ـقانون احکام دائمی   3اجراي ماده  ، قانون برنامه ششم توسعه 81تسریع در اجراي ماده  ←پیشنهاد   

  حمایتی از مقررات صندوق تفکیک وظایف -9
برقراري حـداقل مسـتمري ماهانـه ازمحـل      درمقابل نوسات اقتصادي وحفظ ثبات اجتماعی آنان بامستضعفان کالیف مهم دولت حمایت از یکی ازت

؛پـدرومادرتحت  ) سال سن ؛فاقد شغل وهمسـر 20باالي (فرزندان اناث  علیهذا پرداخت مستمري و حمایت بالانقطاع  از. درآمدهاي عمومی میباشد
  .منجر به عوارض جبران ناپذیر اجتماعی و صدمات مالی سنگین به صندوق شده است......دان علیل وازکارافتاده ؛ت تکفل؛فرزنتکفل ؛نوادگان تح

  ....................................سایر دالیل 
مشـخص   )ق ا ك  86ماده  حداقل بگیران و وراث مشمول(از مشمولین  سهم مسئولیتهاي بیمه اي صندوق و حمایتی دولت  ←پیشنهاداصالحی

  .واگذارشود) از جمله کمیته امداد و بهزیستی(حمایتی مسئول نهادهاي  در اجراي الیه اول سیستم بازنشستگی چندالیه  بهوسپس سهم حمایتی 
  قطع اتصال و چسبندگی مقررات استخدامی  به مقررات بازنشستگی -10

براي کارکنان خود فوق العاده هـایی وضـع مینماینـد و اصـرار     ... .اي عالی انقالب فرهنگی می ، شورمجلس شوراي اسالبرخی از دستگاهها ازجمله 
فاقـد سـقف    قضـات در وزارتخانه هاي علوم  و بهداشـت و    اعضاي هیات علمیحقوق  تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه شود و همچنیندارند در 
  . به صندوق بازنشستگی کشوري میشود )دستگاه /بعلت عدم تامین اعتبار از طرف دولت(این مزیت دوران اشتغال ، موجب تحمیل بار سنگینکه میباشد 

  ........سایردالیل
نحوه اشتراك ، نرخ کسور بازنشستگی ،حقوق و مزایـاي مشـمول کسـور    (تدوین قانون جامع براي مشترکان صندوق بازنشستگی کشور ←پیشنهاد 

  ....)قوق بازنشستگی ، شرایط وراث براي دریافت مستمري وظیفه ،بازنشستگی ،شرایط بازنشستگی ، نحوه محاسبه ح
  )وراث(حقوق وظیفه 2ملغی شدن اخذ -11
   صندوق بازنشستگی کشوري در صندوقهاي بازنشستگی ورشکسته  تعهدات) ادغام(تحمیل از  پیشگیري-12
13-...............  
14-...............  
15-...............  
16-...............  
17 -...............  

  
  )6/6/1400با هیات دولت در تاریخ دیدار  .(بخشنامه ها و مصوبات دولت باید پیوست عدالت داشته باشند:رهبر معظم انقالب فرمودند*
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  )بمنظور مطالعه ،تکامل و  پیگیري(  مجلسنمایندگان با    تعامل مدیران صندوقنحوه 
  .است... جهاد فی سبیل اداراي اهمیتی همچون  وضع قوانین عادالنه منطبق با اصول بیمه ايتالش مستمر و خستگی ناپذیر ما براي -
  .آنقدر که کسی نتواند منکر ما شود زحمات ما دیده شوداگر کنار بایستیم و منفعل عمل کنیم  حذف خواهیم شد لذا کاري کنیم که -
بیمـه  (گروههـاي ذي نفـوذ   وري یک ضرورت فوري است اما منـافع  انجام اصالحات سیستمی و پارامتریک در صندوق بازنشستگی کش-

  .را به تعویق انداخته استاجماع ملی براي اصالحات بنیادین  شکل گیري) .... وزراء ،نمایندگان مجلسپردازان،سیاستمداران، 
   .رتباط و مذاکره با آنان استنمایندگان اولین گام مهم در برقراري ا شخصیتو شناخت هرچه بهتر  منابع معتبرکسب اطالعات از -
جایگاه و کمک بزرگی در تبیین میتواند  ها و تشکل ها NGO کمک گرفتن از محترم ومدیران  حسن سلوك و شخصیت اجتماعی -

  .میباشد استان مدیران عالیو ) براي انعکاس به بیت مقام معظم رهبري(براي نمایندگان ، نماینده ولی فقیه  اهداف متعالی صندوق
فنی و توجیهی پاسخ هاي ، با ادب و احترام و ظرافت توام  صندوق عملکرد ارائه  در )حسن تدبیر و سلیقه(ترکیب دانش وهنر -

  .مهم استبسیار براي جلب اعتماد و اقناع نمایندگان ...... مدیریتی به دغدغه هاي نمایندگان و جامعه هدف
  . همراه کنیم ...را وکمک به اصالح قوانین حاکم برصندوق بازنشستگی کشوري ش ما باید بتوانیم  قلب وذهن نمایندگان براي پذیر-
از جمله با تهیه و  آماده ارائه گزارشها ،دیدگاهها و نظرات اصالحی صندوق با استفاده ازشیوه هاي تاثیرگذار باشیم هر لحظهما باید -

  .........با دالیل قوي و حاوي نمودار ، نظرسنجی هاي قابل اتکاء،مبتنی بر مستندات قانونی ، مطالب جذاب  گزارشهاي دوره ايارسال 
، ارتباط از  ي مکتوب دوره ايتهیه و ارسال گزارشها :براي ارتباط با نمایندگان محترم از روشهاي متعددي استفاده میشود از جمله  -

فاتر شهرستان و مرکز ، مالقات ویدئو کنفرانس ، ، ارتباط با مسئوالن د)اینستاگرام ،توئیتر ، وب سایت ذینفع(طریق فضاي مجازي
براي آشنایی با  مراسم/دعوت به حضور در اداره برقراري ارتباط در جلسه شوراي اداري وسایر شوراها یا مراسم ها  ، مالقات حضوري ، 

  ..... کمیت و کیفیت خدمات صندوق 
بیشترین انرژي صرف نمایندگان پیش می بایست امل با مجلس درتع. خاکستري-3پس رو -2پیشرو -1دسته اند 3نمایندگان مجلس -

  .و سپس نمایندگان خاکستري شود رو 
  .زیرسوال رود صندوق ومشترکان براي تعامل نباید عزت .مجلس هست نه  معامله گري ونه تقابل /دولت خواستار تعامل با صندوق -
  چ دانشگاهی تدریس نمیشودتجربه در هی. جایگاهها مهم نیست بلکه اثرگذاریها مهم است-
  : ..........لطفا تجربیات و نکات مورد توجه خود را براي تکمیل این متن ارائه فرمایید  *

  آشنایی با مجلس شوراي اسالمی و برخی اصول قانون اساسی 
کمسـیون  12مجلـس داراي  .تشـکیل شـده اسـت    گاننماینـد کرسی بـراي   290با ) 7/3/1403الی   7/3/1399(یازدهم مجلس شوراي اسالمیدوره 

  .میباشد. ....... 90ن تحقیق؛کمسیون اصل وچند کمسیون خاص ازجمله کمسیو.....تخصصی ازجمله اقتصادي؛اجتماعی؛
  )71اصل (مجلس میتواند درعموم مسائل و درحدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید-
  نون اساسی مغایرباشد تشخیص عدم مغایرت برعهده شوراي نگهبان است این قانون نباید با اصول واحکام مذهب رسمی کشور و یا قا-

  )73اصل .(شرح وتفسیرقوانین عادي درصالحیت مجلس است
  )74اصل (نماینده مجلس قابل طرح در مجلس است15لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران و طرحها به پیشنهاد حداقل -
یندگان درخصوص لوایح که منجر به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی شود درصورتی قابل طرحهاي قانونی یا پیشنهادات اصالحی نما-

  )75اصل (طرح است که طریق جبران آن معلوم شده باشد
  برخی از ابزارهاي قانونی و نظارتی مجلس 

  راي اعتماد به وزراء -1
  )ارسال قوانین به روزنامه رسمی کشور جهت انتشار روزه رئیس جمهور در5مهلت (نظارت بر ابالغ و انتشار قانون  -2
 نظارت بر زمان تصویب آیین نامه ها و همچنین تطبیق مصوبات دولت با قوانین -3

چهار فقره آیین نامه اجرایی و مقرره هاي مربوطه فقط 58علی رغم گذشت بیش از یکسال از اجراي قانون برنامه ششم از میان  15/02/97تا تاریخ 
  .بود فقره نیز گذشته51ه تصویب رسیده و مهلت تدوین فقره ب

ز دیوان محاسبات کشور براي نظارت بر اجراي قوانین با رویکرد پیشگیرانه و هدایتگرانه  اعم از اجـراي قـانون بودجـه سـنوانی،پیگیري تخلـف ا      -4
  یغ بودجه ، تحقیق و تفحص از دستگاهها ساالنه از دستگاهها  ، گزارش تفر/گزارش حسابرسی ماهانه .....اجراي قانون بودجه ،

  براي رسیدگی به شکایات مردم از قواي قضائیه ،مجریه و مقننه  90کمسیون اصل -5
  از وزراء و رئیس جمهور ) کتبی/ شفاهی (تذکر و سوال -6
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  )1394گزارش اکچوئري شرکت مکنزي درسال(تعهدات مالی ناشی از قوانین حمایتی مجلس شوراي اسالمی 
  بار مالی  بموجب  موضوع  فردی

  میلیارد تومان
قانون اصالح مقررات  1حذف کلمه خالص از متن ماده   1

    13/12/68بازنشستگی و وظیفه مصوب 
بازنشستگی مصوب ...بندالف قانون اصالح قوانین 

25/11/1374  
...........  

احتساب سایرفوق العاده هاي مشمول کسور در تعیین   2
  حقوق بازنشستگی 

بازنشستگی مصوب ...ب قانون  اصالح قوانین  بند
25/11/1374  

...........  

اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین حقوق   3
  بازنشستگی 

بند ث قانون اصالح قوانین 6و5و4تبصره هاي 
  25/11/1374بازنشستگی مصوب ...

...........  

اعمال آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسور قضات در   4
  بازنشستگی  تعیین حقوق

هیات عمومی  27/11/81مورخ  70- 71راي وحدت رویه 
ذیل بند ث 6دیوان عدالت اداري با استناد به تبصره 

  25/11/1374بازنشستگی مصوب ...قانون  اصالح قوانین 

...........  

تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان بر مبناي آخرین حقوق   5
ایت حداقل و مزایاي مشمول کسور و عدم الزام به رع

  سال شرط سنی50

مصوب ...قانون اصالح نحوه بازنشستگی جانبازان 
22/2/1383  

...........  

ق ا 133ماده 2تعیین حقوق بازنشستگی مشموالن تبصره   6
) مدیران عامل و اعضاي هیات مدیره شرکتهاي دولتی(ك 

  بدون نیاز به همترازي شوراي اموراداري و استخدامی 

قانون اصالح پاره اي از مقررات 9قانون اصالح ماده 
  30/8/1385مصوب .....مربوط به حقوق بازنشستگی 

...........  

عدم استمرار تامین بار مالی هماهنگ سازي جدول ماده   7
و سپس اجراي مستمر آن براي تمام کارکنانی که بعد  109

  بازنشسته شدند  1386از سال

ن بند ج قانون خدمات کشوري و همچنی 110و  109مواد 
  برنامه پنجم 50ماده 

...........  

تاثیر قهري ناشی از مجوز تغییر نظام پرداخت حقوق   8
کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط هیات 

  امناء  در تعیین حقوق بازنشستگی 

  ...........  قانون برنامه پنجم توسعه 20بند ب ماده 

جهاد با  ادغام صندوق کامال ورشکسته کارکنان  9
  مستمري بگیر000/15

  ...........  مجلس شوراي اسالمی 21/10/1390قانون مصوب 

  ...........  1374مصوب   1374اجراي قانون نظام هماهنگ بازنشستگی سال   10
سال در تعیین حقوق 3سال به جاي 2احتساب میانگین   11

  بازنشستگی 
  ...........  13/2/79قانون مصوب 10ماده 

ت از پرداخت کسور سهم کارمند بابت سوابق مازاد بر معافی  12
  سال 30

  ...........  13/12/68قانون مصوب  3ماده 2تبصره 

  ...........  قانون خدمات کشوري 104ماده   سال 30درصد به ازاي خدمات مازاد بر 5/2احتساب   13
اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال   14

86  
  ...........  ن مدیریت خدمات کشوري اجراي قانو

قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 16و  15مواد   1371درصدي حقوق بازنشستگان قبل از سال 20افزایش   15
13/6/1370  

...........  

تا ( 1375افزایش گروه شغلی بازنشستگان قبل از سال   16
  )گروه1گروه و لیسانس 2سطح فوق دیپلم 

  ...........  1378قانون بودجه سال 10بندهاي و و ي تبصره 

بر مبناي ( 79هماهنگی حقوق بازنشستگان قبل از سال   17
  )مدرك تحصیلی ،سابقه و شغل 

  ...........  1381قانون بودجه سال 4بند ل تبصره 

  درصد از کسري منابع صندوق میتواند ناشی از سوء مدیریت باشد 7حداکثر 
میلیارد تومان  و مطالبات صندوق ناشی از بارمالی تامین نشده 000/424به مبلغ  30/02/1394صندوق در طبق محاسبات ارزش روز تعهدات 

  میلیارد تومان بوده است 155/413به مبلغ  30/4/1394قوانین در
  

......  



146 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  تسهیالت  بازنشستگان وموظفین        
  10/11/84مورخ 67115پیشکسوتان شماره  آئین نامه ارتقاءمنزلت واعطاي تسهیالت اجتماعی ؛فرهنگی ؛رفاهی

سازمان مدیریت و  12/6/1384مورخ  102985/101بنا به پیشنهاد شماره  25/10/1384وزیران در جلسه مورخ هیئت 
قانون اساسی ؛آئین نامـه ارتقـاء منزلـت و اعطـاي تسـهیالت اجتمـاعی        138به استناد اصل  برنامه ریزي کشور و

  :تصویب نمود زیررا بشرح ) پیشکسوتان(سال به باال )60(تگان ؛فرهنگی ورفاهی به بازنشس
براي کلیه بازنشستگان وافراد تحت تکفـل آنـان    صدور کارت شناسائیمکلفند نسبت به صندوقهاي بازنشستگی  )1ماده

  .اقدام نمایند
ه منـد گردندودسـتگاههاي   بازنشستگان مشمول این آئین نامه میتوانند با ارائه کارت شناسائی ازخدمات زیر بهـر )2ماده 

  ذیربط موظف به همکاري با ایشان میباشند
   بصورت رایگان کتابخانه هاي دولتیعضویت در -الف 

  نهادکتابخانه هاي عمومی کشور27/6/87مورخ 12027/11به شماره  مجوزاستفاده ازکتابخانه ها *
ه به دولت با پیشنهاد دستگاههاي فـوق الـذکر   و دستگاههاي وابست تربیت بدنیدر اختیارامکانات ورزشی از استفاده -ب

  .وتایید سازمان برنامه وبودجه  وتصویب هیات وزیران به صورت نیم بهاء حداکثرتاپایان سال سوم برنامه چهارم
  معاونت توسعه مدیریت  سازمان تربیت بدنی کشوربه استانها12/4/87مورخ 30714به شماره  مجوزاستفاده ازامکانات ورزشی *

  داخل کشور بهمراه افراد تحت تکفل به صورت نیم بهاءمسابقات ورزشی دیدار از –پ 
   )تدوین ضوابط توسط صندوقهاي بازنشستگی وشوراي عالی بانکها  (با سود مناسب براي بازنشستگان تسهیالت بانکی پرداخت )3ماده 

  .را دربودجه سنواتی پیش بینی وپرداخت نماید مابه التفاوت نرخ سود بانکیموظف است  دولت/سازمان مدیریت وبرنامه ریزي*
  توسط سازمان حج وزیارت وهمچنین سفربه عتبات عالیات   سهمیه حجتعیین )4ماده  

  بازنشستگان وافرادتحت تکفل آنان تاسقف یکمیلیون ریالمسافرتهاي داخل کشور بار2هزینه %50پرداخت )5ماده 
   .ازاین ماده را دربودجه سنواتی پیش بینی وپرداخت نماید ناشی بارمالی تموظف اس دولت/سازمان مدیریت وبرنامه ریزي* 
چگـونگی پرداخـت هزینـه هـاي دندانپزشـکی ؛سـمعک       دستورالعمل  وزارت رفاه وتامین اجتماعی موظف است)6ماده  
وبـراي   یـه تهمـاه  6سال یکبارظرف مدت 2براي بازنشستگان وهمسرآنان وهزینه عینک درمورد خود آنان براي هر عصایا

  .ارایه نمایدتصویب به مراجع قانونی 
با امضاء قـرارداد بـا موسسـات     میتوانند به منظور بهره مندي ازخدمات بیمه اي؛صندوقهاي بازنشستگی کشوري)7ماده 

  .برخوردارشوند خدمات بیمه اي با تخفیفهاي ویژهخدمات بیمه اي؛ترتیبی اتخاذ نمایند که بازنشستگان از
عاون ؛کارورفاه اجتماعی مسئول هماهنگی با دستگاههاي ذیربط به منظور حسن اجراي ایـن آئـین نامـه    وزارت ت)8ماده 

  .خواهدبود وموظف است گزارش اجراي این مقررات را تا پایان تیرماه هرسال به هیئت وزیران ارائه نماید
  .اجتماعی مشمول این آئین نامه میباشندکلیه بازنشستگان وازکارافتادگان کشوري ولشگري و مستمري بگیران تامین )9ماده
؛دفاع وپشتیبانی نیروهاي مسلح ؛ارتباطات وفن آوري اطالعات ترتیبی  تعاون کار ورفاه اجتماعی وزارتخانه هاي )10ماده

  .به آنان پرداخت شود بانک عامل با رعایت مقرراتحقوق بازنشستگان از طریق  1384اتخاذ نمایند که تا پایان سال 
  

  
  
  هیات محترم وزیران  04/02/1400مورخ  58680ت/10674موضوع تصویبنامه شماره  1400ضوابط اجرایی قانون  بودجه سال 7اده م -

دستگاههاي اجرایی میتوانند در حـدود تکـالیف قـانونی نسـبت بـه ارائـه       قانون برنامه ، 30دراجراي ماده  – 2تبصره 
  .اقدام کنند  ابالغیخود در سقف اعتبارات امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمري بگیران 
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  صندوق بازنشستگی کشوري  درگاه خدمات الکترونیکی
  www. Sabasrm.ir  
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  )استانی رخدمتیز32خدمت و 7( فهرست خدمات مصوب صندوق بازنشستگی کشوري
  ارائه   خ نوع  دمتخزیر کد  دمتخعنوان زیر  دمتخعنوان وکد  ردیف

  
1  

  
نشستگی برقراري حقوق باز

مشترکان صندوق بازنشستگی 
  )19021050000( کشوري

  

 - G2G  19021050100  برقراري حقوق بازنشستگی عادي - 1

  -  G2G  19011050101  برقراري حقوق وظیفه ازکارافتادگی- 2

  -  G2G  19021050102  برقراري حقوق وظیفه وراث شاغلین کسورپرداز-3

  -  G2G  19021050103  اییبرقراري حقوق بازنشستگی خویش فرم- 4

  -  G2G  19021050104  برقراري مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه - 5

  -  G2G  19021050105  برقراري حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی- 6

  
  
2  
  

  
  

استرداد و انتقال کسور 
  )19021950000(بازنشستگی

  

  -  G2G  19021950100  بازنشستگی کشوريانتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی به صندوق - 1

  -  G2G  19021950101  سال خدمت 30استردادکسورمازادبر- 2

  -  G2G  19021950102  انتقال کسوربازنشستگی مشترکان به سایر صندوقهاي بازنشستگی -3

  -  G2G  19021950103  اشتباه واریزي کسوربازنشستگی/استرداد اضافه- 4

  -  G2G  19021950104  گی شاغلین استرداد کسوربازنشست- 5

اشتراك درصندوق بازنشستگی   3
  )19021951000(کشوري 

  -  G2G  19021951100  اشتراك مستخدمین کشوري در صندوق بازنشستگی کشوري- 1

 حضوري G2C  19021951101  اشتراك خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوري- 2

  
  
4  

  
پرداخت یا اصالح حقوق 

  وظفینبازنشستگان و م
)19021952000(  

  حضوري  G2C  19021952100  احرازهویت وتمدید احکام وراث اناث مشترکان صندوق- 1
  -   G2G  19021952101  ...اصالح حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان- 2
  الکترونیک  G2C  19021952102  ...ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوق مشترکان-3
 حضوري  G2C  19021952104  و وظیفه از استانی به استان دیگرانتقال حقوق بازنشستگی - 4

 -  G2G  19021952105  پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین مشترکان صندوق - 5

  -   G2G  19021952106  ...قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان - 6

  
  
  
5  

  
  
  
  

  خدمات رفاهی بازنشستگان 
)19021051000(  

  بیمه گر  G2C  19021051100  بازنشستگان  ،واکر،ویلچرعصا،سمعک نک،عیپرداخت کمک هزینه - 1
 -  G2G  19021051101  برقراري بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشسته دولت - 2

 حضوري  G2C  19021051102  پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت-3

  الکترونیک  G2C  19021051103  موظفین  پرداخت وام ضروري بازنشستگان و- 4

 حضوري  G2C  19021051104  تسویه وام ضروري بازنشستگان و موظفین- 5

  در ستاد  G2C  12031051105  خارج کشور صدور معرفینامه دریافت حقوق بازنشستگان وموظفین - 6
 شرکتها  G2C  17011051106  تورهاي مسافرتی بازنشستگان - 7

 بیمه گر  G2C  19011051107  نیدرمان بازنشستگان وموظف یلیتکم مهیب يبرقرار- 8

  بیمه گر  G2C  19021051108  پرداخت هزینه هاي درمان بازنشستگان و موظفین-9
  پیشخوان  G2C  13011051109  صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز-10
  پیشخوان  G2C  19021051111  صدورکارت شناسائی بازنشستگان - 11

  -   G2G  19021953000  )19021953000(صدورابالغیه سنوات ارفاقی مشترکان  6

 پیشخوان G2G  19021954000  )19021954000(پاسخ به استعالمات مرتبط با مشترکان  7

G2G  خدمت دستگاه به دستگاه   ، G2C خدمت دستگاه به شهروندان     ، G2E خود    ،    خدمت دستگاه به کارکنانG2B خدمت خدمت دستگاه به کسب وکار
  .به صورت حضوري انجام شود) اطالع رسانی، درخواست و تحویل خدمت( خدمتی که کلیه مراحل انجام آن :حضوري

  اجعه حضوري انجام شودالکترونیکی یا حداکثر فقط با یکبار مر)اطالع رسانی، درخواست و تحویل خدمت(خدمتی که کلیه مراحل انجام آن:خدمت الکترونیکی 
خدمتی که بخشی از مراحل اطالع رسانی، درخواست و تحویل خدمت به صورت الکترونیکی و بخشی به صورت حضوري انجام شود و ارائه خدمت به  :خدمت ترکیبی

  .بیش از یکبار مراجعه حضوري نیاز دارد
  2500تلفن، اَپ  صبافزار انرم  ، ir.cspf.www سایت، ir.Sabasrm. www درگاه خدمات الکترونیکی
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  تخدمات قابل ارائه از طریق میز خدم

ف
ردی

 

 کد خدمت عنوان زیرخدمت
ت 

دم
 خ

وع
ن )

G2
C

/G
2

B( 

 محل ارائه
ت 

دم
 خ

میز
ري

ضو
ح

ت  
دم

 خ
میز

کی
ونی

کتر
ال

 

ت 
دم

 خ
میز

ب 
رکی

ت
 و 

ري
ضو

ح
ی 

نیک
رو

لکت
ا

  

 - - * G2C 19021951101  وق بازنشستگی کشورياشتراك خویش فرمایی با صند 1
 -  - * G2C 19021952100  احرازهویت وتمدید احکام وراث اناث مشترکان صندوق 2
 - پیشخوان - G2C 19021952102  2 ...ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوق مشترکان 3
 - - *   G2C 19021952104  انتقال حقوق بازنشستگی و وظیفه از استانی به استان دیگر 4
 - - بیمه گر G2C 19021051100  3بازنشستگان ،واکر،ویلچر بهعصا،سمعک عینک،پرداخت کمک هزینه  5
 - - *  G2C 19021051102  پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت 6
 - * - G2C 19021051103  پرداخت وام ضروري بازنشستگان و موظفین 7
 - - * G2C 19021051104  وام ضروري بازنشستگان و موظفین تسویه 8
 - - در ستاد G2C  12031051105  کشوراز  خارج  نیحقوق بازنشستگان وموظف افتیدر نامهیصدور معرف 9
 - شرکتها - G2C 17011051106  4تورهاي مسافرتی بازنشستگان 10
 - - بیمه گر  G2C 19011051107  3نیدرمان بازنشستگان وموظف یلیتکم مهیب يبرقرار 11
 - - بیمه گر G2C 19021051108  3پرداخت هزینه هاي درمان بازنشستگان و موظفین 12
 - پیشخوان - G2C 13011051109  1صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز 13
 - پیشخوان - G2C 19021051111  2صدورکارت شناسائی بازنشستگان 14

G2G  خدمت دستگاه به دستگاه   ، G2C خدمت دستگاه به شهروندان     ، G2E خود    ،    خدمت دستگاه به کارکنانG2B خدمت دستگاه به کسب وکار 

 .بازنشستگی کشوري درج گردیده است صندوق،  دستگاه پرداخت کننده حقوقبراي بازنشستگان و موظفینی که در حکم بازنشستگی آنها  "صرفا 1
  پرشین گلف و ایرانگردي و جهانگردياگذار شده به شرکت هاي و4 اگذار شده به شرکت بیمه گرو 3اگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومیو2

ل تومان هرپنج سا000/500(،سمعک)تومان000/100مبلغ(، ،عصا) تومان هر سه سال یکبار000/120مبلغ (بررسی مدارك هزینه هاي عینک  - 5توضیح ردیف
  .قرار گرفت) آتیه سازان حافظ(برعهده شرکت بیمه گر  01/03/1399از تاریخ ) تومان000/000/1مبلغ (و ویلچر ) تومان000/100مبلغ (،واکر) یکبار

  نجام شودالکترونیکی یا حداکثر فقط با یکبار مراجعه حضوري ا)اطالع رسانی، درخواست و تحویل خدمت(خدمتی که مراحل انجام آن:خدمت الکترونیکی 
www. Sabasrm.ir: نام گردشگري، وام ضروري،حکم و فیش حقوقی،بیمه تکمیلی،جشنواره ها،استعالم، ثبت...  

epishkhan صدورکارت شناسائی ،پاسخ به استعالم ،چاپ فیش حقوق و حکم :خدمات دفاتر پیشخوان  
  یافت فیش حقوق ،حکم بازنشستگی،پیگیري نامه ،در: اَپ صبافزار انرم...  

www.payesh8523.ir :، ادغام شد ....مشاوره حقوقی،کلینیک مجازي ،نمایشگاه آثار بازنشستگان،پایش استانها  
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    آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  )کیالکترون یصندوق بازنشستگ( اپلیکیش صبا

  
  

  خدمت  ردیف  خدمت  ردیف
  مراکز درمانی  11  یو حکم حقوق شیف افتیدر  1
  مراکز استانی  12  شنهادهایها، انتقادها و پ درخواست ارسال  2
  دفاتر پیشخوان  13  یارسال يها درخواست يریگیپ  3
  خانه هاي امید  14  نامه يریگیپ  4
  بیمه ملت  15  درخواست گواهی کسر از حقوق  5
  وام ازدواج  16  بسته هاي طرح یاري  6
  وام ضروري  17  آزمایش آنالین  7
  نظرسنجی  18  بازنشسته خارج از کشور  8
    19  سهام صندوق سپرده  9
    20  بیمه تکمیلی  10
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    آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

تاریخ   مدارك مورد نیاز  عنوان  ردیف
  ذاري واگ

تعرفه  
  )تومان(

  شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب  چاپ فیش حقوق   1
  784/5  1395تیرماه 

  700/5  1395تیرماه   شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب  چاپ حکم   2
  200/7  1395تیرماه   شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب  ...وام ازدواج /استعالم وام ضروري   3
  184/8  1400فروردین  شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب  بازنشستگان خارج از کشور استعالم  4
  020/7  1400فروردین  شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب  صدور گواهی کسر از حقوق   5
    1395تیرماه   رنگی4*3کارت ملی،حکم بازنشستگی،عکس  گانکارت شناسائی بازنشستتمدید /صدور  6
    1400تیرماه     ملت بیمه ثالث شخص نامه بیمه خرید  7
    1400تیرماه    بازنشستگان ویژه امدادخودرو خدمات خرید  8
 بیمه تکفل تحت افراد کاهش /افزایش  9

  درمان تکمیلی
  

  1400تیرماه
  

    1400تیرماه     بازنشستگی صندوق مشترکین گواهی صدور  10
    آینده ماههاي    غرامت بیمه تکمیلی عمر /ثبت نام/استعالم  11
    ماههاي آینده    بورس   12
    ماههاي آینده    گردشگري  13
    ماههاي آینده     بیمه پردازي در صندوق بازنشستگیاستعالم سابقه   14

  .میشود  ظارتتعیین و نیی ویمقررات و ارتباطات راد میدولت توسط سازمان تنظ شخوانیدر دفاتر پ يکشور یخدمات مربوط به صندوق بازنشستگ يها نهیزتعرفه ه *
  )قبال بر عهده دفاتر پیشخوان (قرار گرفت) آتیه سازان حافظ (اخذ و بررسی مدارك عینک ، عصا ، سمعک ، واکر، ویلچر بر عهده شرکت بیمه گر  01/03/1399از تاریخ  *
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  )تسهیالت اعتباري رفاهی بازنشستگان (طرح یاري 
  31/3/1400عملکرد تا 

  
  )07/12/1398از تاریخ ( تسهیالت خرید از فروشگاههاي زنجیره اي رفاه –ه اول بست

  ، ماهه 4با اقساط% 2ریال با سود000/000/20و از مرحله چهارم  )در مرحله اول ،دوم وسوم(ریال 000/000/12اعتبار تسهیالت خرید 
  خرید  وظیفه در هنگام/ارائه کارت سپهر متصل به شماره حساب حقوق بازنشستگی  

  طرح یاري  /  www.sabasrm.irاعتبار سنجی با ورود به سایت خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوري /کسب اطالعات 
  : تسهیالت خرید از فروشگاههاي کفش ملی - بسته دوم 

  1399تخفیف خرید از فروشگاههاي کفش ملی تا پایان سال 12% 
  :روشگاههاي زنجیره اي افق کورش با ف 29/12/98توافقنامه مورخ - بسته سوم 

بشرط خرید با استفاده از  درصد تخفیف5/3و برخورداري از  08/01/99امکان خرید از شعب فروشگاههاي کورش از  
  هزار تومان 80حداقل خرید به مبلغ و   سپهرکارت متصل به شماره حساب حقوق بازنشستگی

   در فروشگاههاي کورش% 5/21 تخفیف محصوالت پگاه جمعا  به میزان -بسته چهارم 
  )سال2بمدت 12/03/99از تاریخ (  ارائه  بیمه نامه هاي تخفیفی و تقسیطی بیمه ملت  به بازنشستگان محترم-بسته پنجم
  تومان 000/600کلیه بازنشستگان و موظفین با حداقل خالص دریافتی حقوق ماهانه : مشمولین

  تومان 000/000/6تومان تا سقف  000/200/1حقوق ماهانه از  بر اساس مانده خاص: میزان خرید بیمه نامه 
  .... ، بیمه عمر انفرادي% 5/2، بیمه شخص ثالث % 25، آتش سوزي منزل مسکونی  % 30بیمه بدنه خودرو  :تخفیفات 

  ماهه با برداشت از حقوق بازنشستگی11تقسیط + حق بیمه بصورت نقدي %20 :تقسیط
  ) با ارائه کارت ملی و اعالم شماره دفتر کل(  ir.melat.www  شرکت بیمه ملتمراجعه به شعب خدمات با / اطالعات دریافت 
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  )تسهیالت اعتباري رفاهی بازنشستگان (طرح یاري 
  تخفیف  گروه هتل هاي ایرانگردي و جهانگردي –بسته ششم 

  ir.sabasrm.www، ثبت نام در   31/6/1400تا ) سه ماهه (خدمات اقساطی  درصد تخفیف35/ درصد تخفیف نقدي 50با 
  میلیون تومانی  خرید اینترنتی لوازم خانگی از گروه صنعتی انتخاب 50تسهیالت حداکثر -بسته هفتم 

  %10با کارمزد ) ماهه60اقساط%98نقد و%2(بانک صادرات  میلیون تومانی خرید کاال با کارت سپهر 50ارائه تسهیالت حداکثر 
    com.entekhabino.wwwاز طریق ثبت سفارش در   31/06/1400لغایت  20/7/99از تاریخ  

   :تسهیالت طرح حمپاد -بسته هشتم
درصد و اقساط 4کارشناسی ارشد و دکتري فرزندان بازنشستگان،کارمزد ساالنه  میلیون تومانی حمایت از پایان نامه مقاطع5و  3تسهیالت 

  ) ir.sabasrm.wwwدر  31/04/1400الی  26/3/1400ثبت نام مرحله سوم از (ماهه 36
   ياستخدام فرزندان بازنشستگان کشور -بسته نهم

  )نفر2000به تعداد( افق کورش يا رهیزنج يها در مجموعه فروشگاه
   یپزشک خدمات دندانارائه  –بسته دهم 

خراسان فعال در استانهاي   ملت مهیدر مراکز طرف قرارداد با شرکت ب یالیر ونیلیم 30 ياعتبار التیسهبا ت به بازنشستگان و موظفین 
  1399از اسفند  نیبوشهر، زنجان و قزو ،یقم، خراسان جنوب الم،یا ،یشمال

  خدمات گردشگري و سفر  –ته یازدهم  بس
حداکثر سه سهمیه با فاصله (تومان 000/720و یکنفر همراه جمعا  ) دفترکل(هر بازنشسته  کمک هزینه استفاده از تورهاي گردشگري براي

   هزاریال هدیه شرکت علی بابا400بعالوه ) یکساله 
  خدمات ویژه امداد خودرو  –بسته دوازدهم 

 تیمراجعه به وب سا با  )تخفیف %30با ( ، اشتراك امدادسیار ) تخفیف%55پرداخت نقدي تا حداکثر/ ماهه 10اقساط (اشتراك طالیی  
https://zaya.io/bmazb خود ياشتراك خودرو جهت خرید 096440 يتماس با شماره سراسر ای  

  بازنشستگان، همسر و فرزندان يبرا یمهارت يآموزش ها ياجرا –بسته سیزدهم  
مجوز از  يدارا(آزاد  يو در آموزشگاه ها گانیبه صورت را) تیدر صورت داشتن ظرف( يو حرفه ا یآموزش فن یدر مراکز دولتطرح  این

  شود یاجرا م فیدرصد تخف 30تا  5با ارائه ) يو حرفه ا یسازمان فن
نامه مربوطه جهت ثبت نام دوره مورد  یمعرف اخذ و نسبت به مراجعه  يکشور یصندوق بازنشستگ یاستان تیریتوانند به مد یم انیمتقاض

  .تحت وب استفاده کنند یکیاستعالم الکترون ستمیاز س انمایند ینظر خود 
 يفرم ها لیمراجعه و نسبت به تکم يو حرفه ا یآزاد فن يآموزشگاه ها ای یبه مراکز دولت دیبا ینامه، فرد متقاض یمعرف افتیپس از در

  نمایداقدام  یخصوص يآموزشگاه ها يبرا فیمصوب پس از کسر درصد تخف يها نهیهزمربوط به ثبت نام و پرداخت 
  31/06/1400عملکرد تا تاریخ 
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  )تسهیالت اعتباري رفاهی بازنشستگان (طرح یاري 
  .....تسهیالت طرح یاري ، بیمه هاي تخفیفی و تقسیطی ،خالصه 

  توضیحات  موضوع 
  ماهه4و اقساط% 2ریال با سود000/000/20اعتبار تسهیالت خرید   زنجیره اي رفاهتسهیالت خرید از فروشگاههاي –بسته اول 
  1399تخفیف خرید از فروشگاههاي کفش ملی تا پایان سال %12  تسهیالت خرید از فروشگاههاي کفش ملی-بسته دوم 
  درصد تخفیف5/3برخورداري از   تخفیف خرید از فروشگاههاي کورش–بسته سوم 

  تخفیف خرید محصوالت پگاه%  5/21   خفیف خرید محصوالت پگاه از فروشگاه کورشت  -بسته چهارم 

  بیمه نامه هاي تخفیفی و تقسیطی بیمه ملت  - بسته پنجم

، بیمه % 25، آتش سوزي منزل مسکونی  % 30بیمه بدنه خودرو : تخفیفات 
+ حق بیمه بصورت نقدي %20: تقسیط.... ، بیمه عمر انفرادي% 5/2شخص ثالث 

  ماهه با برداشت از حقوق بازنشستگی11تقسیط 
  تخفیف  گروه هتل هاي ایرانگردي و جهانگردي –بسته ششم 

  
  )سه ماهه (درصد تخفیف خدمات اقساطی 35/ درصد تخفیف نقدي 50با 

  تسهیالت خرید لوازم خانگی از گروه صنعتی انتخاب  –بسته هفتم 
  

  ترنتی لوازم خانگی میلیون تومانی  خرید این50تسهیالت حداکثر 

  تسهیالت طرح حمپاد-بسته هشتم
میلیون تومانی حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و 5و  3تسهیالت 

  ماهه36درصد و اقساط 4دکتري فرزندان بازنشستگان کارمزد ساالنه 
  )نفر2000به تعداد( افق کورش يا رهیزنج يها در مجموعه فروشگاهاستخدام    ياستخدام فرزندان بازنشستگان کشور -بسته نهم

    ملت مهیدر مراکز طرف قرارداد ب یالیر ونیلیم 30 ياعتبار التیسهت   یپزشک خدمات دندانارائه  –بسته دهم 
  هدیه شرکت علی بابا تومان 000/40بعالوه  ی تومان000/720کمک هزینه   خدمات گردشگري و سفر  –بسته یازدهم  

  ویژه امداد خودرو خدمات –بسته دوازدهم 
  

، ) تخفیف%55پرداخت نقدي تا حداکثر/ ماهه 10اقساط (اشتراك طالیی 
  )تخفیف %30با ( اشتراك امدادسیار 

بازنشستگان،  يبرا یمهارت يآموزش ها–بسته سیزدهم  
  همسر و فرزندان

 يدر آموزشگاه هاي بصورت رایگان و و حرفه ا یآموزش فن یدر مراکز دولت
  فیدرصد تخف 30تا  5با ارائه ) مجوز يدارا(آزاد 

  
  و درحال حاضر  اقدامی ندارد .... صرفا به عنوان سابقه عملکرد *                       به بازنشستگان محترمواگذاري سهام شرکت بیمه ملت 

  .شد نفر بازنشسته متقاضی واگذار000/130بیمه ملت، از طریق ثبت نام به  شرکت بخشی ازسهام

  1395یکم تا پانزدهم دیماه   :ثبت نام مهلت -

  در سراسر کشور و ارائه مشخصات فردي  دفاتر پیشخوان دولت مراجعه به :نحوه ثبت نام -
 "پست سفارشی" ارسال از طریق←توسط بازنشسته  امضاء فرم ←فرم چاپ ← درخواستتکمیل فرم ←ثبت نام در سامانه ←  www.cspf.irصندوق  سایتآنگاه ورود به 

   )گروه مدیریت ارزش سرمایه(به نام هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوري  1586818811، کدپستی 251خیابان مطهري، نبش چهارراه قائم مقام، ساختمان  به آدرس تهران،
 تسریع موجب بهادار اوراق و بورس سازمان در یباشد کهسهامداري اختیاري م کد نیز درج و بوده الزامی همراه تلفن شماره ملی، شماره بازنشستگی، کل دفتر شماره ذکر:نکته

  ..خواهد شد اقدامات در
  تومان 202سهم و مبلغ هرسهم 3500 حداکثر بازنشسته هر سهام تومان میباشد 000/720ارزش کل سهام  هرنفر : ارزش سهام -

  .تخصیص یافتازنشستگان متقاضی به ب قرض بصورت وامتسهیالت خرید سهام از سوي صندوق بازنشستگی کشوري  :تسهیالت-
  .میشود کسر بازنشسته ذینفع حقوق از )تومان000/30ماهانه (قسط 24در 1398اقساط این وام از فروردین ماه سال 

   .بود خواهد سهم صاحب محترمِ بازنشسته به متعلق تماماً خریداري تاریخ از سهام این سالیانه شده توزیع سود :توزیع سود -
  هزارتومان 56مبلغ  97آبان سال /هزارتومان ، مهر30به مبلغ  96آبان سال :سود مراحل واریز 

   021-88540150 :هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوري  براي پاسخ به سواالت شما شماره تماسهاي 

تماس و پس از هماهنگی ، نسبت به تسویه کامل مبلغ 021- 88736113درصورت فوت بازنشسته قبل از تسویه کامل اقساط،ورثه میبایست با شرکت بیمه ملت به شماره :نکته
درج شود و در  برگ انحصار وراثتنمایند تا متعاقبا مبلغ کل سهام بعنوان یکی از داراییهاي ماترك متوفی در )بانک صادرات0107350735003واریزبه حساب (اقساط اقدام 

  .دنتیجه  امکان خرید و فروش سهام ذینفع در بورس فراهم شو

  و درحال حاضر  اقدامی ندارد.... صرفا به عنوان سابقه عملکرد *                                     فروش اقساطی خودرو- 
  ) 17/7/96در مورخ(نفر از برندگان براي خرید اقساطی خودرو 2000قرعه کشی ومعرفی 
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  خدمات رفاهی-تسهیالت بازنشستگان وموظفین        
  به حالت تعلیق درآمده است فعال با توجه به فراگیري کرونا ، *             ازنشستگان کشوريجشنواره ورزشی ب

  رابازنشستگان محترم  جشنواره ورزشیسالمت محور ، راستاي اشاعه فرهنگ ورزش  در صندوق بازنشستگی کشوري
  . برگزار میکندشستگان سراسر کشور و کانونهاي بازن) بویژه اداره کل ورزش و جوانان(باهمکاري دستگاههاي اجرائی 

  

  
  تاریخچه-

  توضیحات  سطح  سال  عنوان
  کشوري همکاري صندوق بازنشستگیبا و  )آقاي درستکار(آموزش و پرورشوزارت محوریت   فقط تهران   1393  مسابقات ورزشی 

  وپرورش آموزش وزارت همکاريبا و کشوري محوریت صندوق بازنشستگی   فقط تهران  1394  مسابقات ورزشی

اســـــتانها و   1396  اولین جشنواره 
  کشوري

برگـزاري جشـنواره   -14/2/96الی / 2/ 11برگزاري جشنواره استانی از– 25/01/96لغایت  15/12/95ت نام از ثب
  مقام دوم مسابقات شنا جشنواره کشوري آقاي ابوالفضل سیادت از بیرجند*     14/4/96لغایت / 12/4کشوري از 

اســـــتانها و   1397  دومین جشنواره
  کشوري

برگزاري جشنواره کشـوري  – 11/11/96لغایت /8/11برگزاري جشنواره استانی از -23/8/96تا /1/8ت نام از ثب
  مقام اول مسابقات تیراندازي کشوري آقاي محمدناصر سلیمانی از بیرجند*– 2/8/97لغایت /30/7از 

اســـــتانها و   1398  سومین جشنواره
  کشوري

   – 98تیربرگزاري جشنواره استانی از اردیبهشت لغایت -15/01/98لغایت  27/11/98ت نام از ثب
  00/00/0000لغایت   0000 /00/00برگزاري جشنواره کشوري  از 

  شرایط عمومی  -
  :دازبرخی از مواردعبارتن. مقررات برگزاري مسابقات استانی و ملی در دستورالعمل اجرائی برگزاري جشنواره ورزشی هر سال درج میشود

  .همه بازنشستگان محترم مشترك صندوق بازنشستگی کشوري به شرط تایید فرم تعهدنامه در سایت صندوق، مجاز به ثبت نام میباشند
  هربازنشسته مجاز است فقط در یک رشته ورزشی مسابقات شرکت نماید .مسابقات به تفکیک آقایان و خانمها برگزار خواهد شد

  .ورد نیاز بر عهده ورزشکار میباشدتهیه لباس ورزشی  و وسایل م
  فقط افرادي مجاز به شرکت در مسابقات خواهند بود که بدوا در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کرده باشند

  .نفرات اول مسابقات استانی براي شرکت در مسابقات ملی معرفی خواهند شد
  1398در سال  رشته هاي ورزشی-

سـال  65سال و زیر65باالي )قورباغه وکرال(شنا-5     تیراندازي با تفنگ بادي-4      تنیس روي میز-3   دارت-2     شطرنج-1
  سال  65سال و زیر 65متر باالي 1500دو نیمه استقامت -6
  

  )  "خودمراقبتی"با تاکید بر (برنامه هاي سالمت بازنشستگان *
   تشخیص بموقع و درمان- 3...)   اکسیناسیون؛آزمایشات دوره اي،و( خدمات پیشگیري- 2)    ورزش  و تغذیه سالم(  آموزش شیوه زندگی سالم- 1
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 خدمات رفاهی-تسهیالت بازنشستگان وموظفین        

  میلیون تومانی 12 وام ضروري :نام خدمت
  ؛بانک عامل صندوق بازنشستگی کشوري دولت ؛:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

  به بازنشستگان ...ارتقاءمنزلت واعطاي تسهیالت  10/11/1384مورخ 67115ین نامه شماره آئ 3ماده  :قوانین ومقررات 
  )...پس از توافق صندوق بازنشستگی کشوري با بانک عامل(

  مرحله 12دو ماه بابت ثبت نام و قرعه کشی وسپس پرداخت تسهیالت به برندگان در  :میانگین زمان براي سرویس
   صندوق بازنشستگی کشوري اینترنتی ودرج مشخصات متقاضی  در سایتثبت نام :مدارك موردنیاز

  صندوق بازنشستگی کشوري اینترنتی سایت :آدرس محل مراجعه  اینترنت: نحوه دسترسی به خدمت
   :سایرتوضیحات

ر؛بازنشسـتگان ومـوظفین   درصـورت تـامین اعتبا  ...ارتقاءمنزلت واعطاي تسهیالت  10/11/1384مورخ 67115آئین نامه شماره  3ماده طبق * 
 مراجعـه وثبـت    ir.Sabasrm. wwwبه آدرس اینترنتی )  ماهه سوم هر سال3معموال در ( درمهلت قانونی مقررمتقاضی وام میتوانند 

  .خواهدشدذینفع  واریز اعالمی ومبلغ وام  به حساب میشوداداعالم به شماره موبایل افرSMSنتایج ازطریق. تا در قرعه کشی شرکت نمایند نام
  .میباشد) 5.19نرخ سود ( ساالنه %4ماهه بوده و  نوع وام 36اقساط .تسهیالت همچنان از منابع بانک صادرات ایران تامین میشود

  مبلغ وام× نرخ ×) تعداد اقساط+1(÷  2400 =؟    کارمزد/نحوه محاسبه سود
ذینفع درخواست خود را به صندوق بازنشستگی کشوري استان خود ارائه و با دریافت کدشناسه ،مبلغ مربوطه  :مانده اقساط وام ضروري بصورت یکجانحوه تسویه 
  .نزد بانک صادرات شعبه دکترفاطمی تهران واریز مینماید و سپس نامه تسویه حساب دریافت خواهد کرد10735073500را به حساب 

 

   نشسته یا وظیفه بگیرکارمند باز
  ثبت نام درسایت صندوق پس تخصیص اعتبار واعالم عمومی

 
 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 انجام قرعه کشی ؛اعالم اسامی برندگان و نیز واریز وام به حساب ذینفع

 

 دستگاه اجرائی
موظف /انعکاس کسراقساط وام درلیست حقوق ماهانه بازنشسته 

  1/1درادامه انعکاس درفرم  دستگاه  و
 
 
  
  
 

 

  سوابق 
دسـتگاههاي اجرائـی ازحقـوق     ذیحسـابان محتـرم   توسط81 لغایت سال  1377ازسال اعتباروام سنواتی بازنشستگان کشوري  اقساط

  .میگردید واریز) بانک صادرات( بازنشستگان طبق لیست کسروطی چکی به حساب شعب ذیربط 
ن معموال درنیمه دوم هرسال بـه افرادذینفـع پرداخـت شـده لـیکن شـروع کسراقسـاط وام ازفـروردین مـاه سـال           وبعدازآ82وام اعتبار سال 

  .دي ماه همان سال شروع شد درمهرماه پرداخت وشروع کسراقساط از86هرچندکه وام اعتبارسال .بعدآغازشده است 
   . و ادامه یافتشروع  ماهه36اقساط و  % 12میزان کارمزد /با سود  1377تسهیالت ازسال 

  %.8کارمزد /با سود 1390سال   و از%  10کارمزد /به سود  86تسهیالت در سال 
  .ساالنه کاهش یافت%4به سود ) صندوق بازنشستگی کشوري وبانک ملی مشتركازمحل اعتبارات ( 91تسهیالت سال
  میلیونی4مبلغ  96میلیونی وسال 3مبلغ  95ی وسال میلیون2مبلغ  94میلیونی وسال 2مبلغ 93میلیونی  وسال 5/1مبلغ  92تسهیالت سال 
  ، %  4با نرخ سود  میلیون تومان7مبلغ 98، تسهیالت سال ) 5.19(ساالنه %4با نرخ سود  میلیون تومان 5مبلغ 97تسهیالت سال 

  از اعتبارات بانک صادرات % 4با نرخ سود  میلیون تومان10مبلغ 1400 تا مهر ماه 99 هايتسهیالت سال
  از اعتبارات بانک صادرات % 4با نرخ سود  میلیون تومان12 از آبان ماه مبلغ 1400سال الت تسهی
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  خدمات رفاهی-تسهیالت بازنشستگان وموظفین        
  بازنشستگان تورهاي سیاحتی وزیارتی :نام خدمت
  نمایندگیهاي مجاز /شرکت سرمایه گذاري سفرکارت ملی -3 جهانگردي شرکت سرمایه گذاري ایرانگردي و-2  شرکت پرشین گلف -1 :مرتبط درانجام خدمت شرکتهاي

  88396715و   0218396516تلفن شرکت ،    WWW.ITTIC.COM سایت اختصاصی( شرکت سرمایه گذاري ایرانگردي وجهانگردي
  02188069392فکس 02188065056تلفن شرکت   IR.RKHATAMTOU.WWW  سایت اختصاصی -طرح خاتم( شرکت پرشین گلف

   مجوز شوراي صندوق و پیشکسوتان...ارتقاءمنزلت واعطاي تسهیالت  10/11/1384مورخ 67115آئین نامه شماره  5ماده  :قوانین ومقررات 
   قابل مشاهده استتگان ازطریق سامانه خدمات الکترونیکی تورهاي مسافرتی بازنشس هزینه هاي تور :هزینه هاي انجام خدمت

   هزارتومان740مبلغ  1/7/97از  )بازنشسته و یک همراه(یارانه سفر –) از آغاز برقراري تورها (براي هر بازنشسته سفر3حداکثر *
    www.cspf.ir سایت صندوق بازنشستگی کشوري :آدرس محل مراجعه   اینترنتی :نحوه دسترسی به خدمت

   :سایرتوضیحات
   نماید سال متوالی یا متناوب از تورهاي سیاحتی و زیارتی استفاده 3و براي  مرحله 3درصرفا و وظیفه بگیر می تواند  هر بازنشسته-
به ) داماد/،نوه،عروسبرادر/همسر،فرزند،پدر،مادر،خواهر(وي مـی تـواند از یک نفر همراه .حضور بازنشسته متقاضی در سفر الزامی است-

  .استاده و از کمک هزینه سفر بهره مند گردد و حضور همراه مازاد بر یک نفر مشمول پرداخت هزینه منظور مراقبت از خویش استف
 .....از خدمات )داماد/عروس /برادر/خواهر/پسر/دختر/مادر/پدر(نفر از وظیفه بگیران طبق حکم ویا وظیفه بگیر داراي نسبت همسر میتواند همراه یکنفر2حداکثر *

   خدمتهزینه هاي مربوط به 
  توضیح  نام صاحب حساب  شماره حساب  کدشعبه  نام بانک  مبلغ
    شرکت پرشین گلف    8603159/   75  جام  تهران  )حساب جام (ملت  .........

  www. Sabasrm.ir بازنشستگی کشوري ورود به سایت صندوق :فرآیند ثبت نام
ورود به سامانه خدمات تورهاي  ←مطالعه توضیحات ←رزرو هتل /  انتخاب تورهاي سیاحتی زیارتی    –گردشگري  انتخاب

  ← شهرمقصدانتخاب شهرمبدا و تور و  جستجوي ←.....مشاهده  لیست تورها  و  ←زیارتی و سیاحتی 
  ......)تاریخ رفت و برگشت ، طول سفر، نوع هتل،(درخواستی   اطالعات ارائه سایر ← جستجو کلیک روي

  -)درمقابل هر سطر از تورها(رزرو تور ،  )لیک روي جزئیات بیشترک(مشاهده امکانات موجود در تورها 
  ؛ثبت اطالعات همراه )تلفن ثابت وهمراه؛کدملی؛دفترکل ؛شماره حساب؛تعدادمسافر(ثبت اطالعات مسافران

  را یادداشت کنید کدپیگیريدر یخش تکمیل اطالعات 
  )بانک ملت صرفا شرکت پرشین گلف  75/8603159آنالین سایت ویا پرداخت نقدي به حساب ( انتخاب گزینه پرداخت

 پیگیري رزرو ازطریق کدپیگیري
 

  
  .شدهزارتومان اعالم  500جمعا به مبلغ  )براي بازنشسته ویک همراه (رسف کمک هزینه1393ازمهر : مرحله دوم

                                          تومان تعیین شدهزار 600جمعا به مبلغ  )براي بازنشسته ویک همراه (رسف کمک هزینه 1395ازسال :مرحله سوم 
  .افزایش یافت هزارتومان740 به مبلغ97و از مهر   هزارتومان660به مبلغ  96از نیمه دوم سال) براي بازنشسته ویک همراه (یارانه سفر 
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  بازنشستگان وموظفین      )  پایه(بیمه درمان : هفتمبخش 
  دان بازنشسته دولت کارمن پایه درمان بیمه

  هیات محترم وزیران 23/01/1400مورخ  5732مصوبه  3بند  قانون برنامه ششم توسعه  و 70براساس ماده 
  بشرح ذیل تعیین شد)مشترك صندوق بازنشستگی کشوري (کارمندان شاغل و بازنشسته   1400سالحق بیمه درمانی 

    درصد5سهم دستگاه ؛  درصد   2صلی سهم بیمه شده ا : )درصد حقوق و مزایا7(کارمند شاغل
  درصد   3/5؛  سهم دستگاه      7/1سهم بیمه شده اصلی     : )درصدحقوق 7( کارمند بازنشسته

  )فرزندمزدوج /عروس وداماد/مادر/پدر( 3 تبعی  )وبعد فرزندچهارم/همسردوم ( 2تبعی  )فرزند3همسر و( 1بیمه شده اصلی و تبعی   سال  
  ریال  111/875  ریال 000/716  حقوق سهم بازنشسته% 7/1  اغلحقوق سهم ش2%  1400

  ریال 778/680  ریال 000/557  حقوق سهم بازنشسته% 7/1  حقوق سهم شاغل2%  1399

  ریال556/591  ریال 000/484  حقوق سهم بازنشسته% 7/1  حقوق سهم شاغل2%  1398

  ریال778/537  ریال 000/440  حقوق سهم بازنشسته%  7/1  حقوق سهم شاغل2%  1397
  هستند1مشمول تبعی اشتغال / فرزندان اناث تا زمان ازدواج -سالگی25سالگی ودرصورت ادامه تحصیل تا پایان 22فرزندان ذکورتا *

  ضوابط اجرائی قانون بودجه کل کشور 7 ماده
  . شود یت مپرداخ سالمت مهیتوسط سازمان ب ،يدرمان بازنشستگان کشور مهیحق ب يبرا ییسهم دستگاه اجرا......

  .گردد یزمان اشتغال آنان پرداخت م ییتوسط دستگاه اجرا يکشور یتگبازنشس ص بازنشسته ثارگرانیا هیدرمان پا مهیشده بابت حق ب مهیسهم ب
  
   بیمه سالمت 

  استدفع ضرر محتمل  و ضریب همبستگی اجتماعی  فلسفه بیمه درمان 
  .خطر آنان را از آسیب هاي جدي محافظت نمایندبیمه کمربند ایمنی بیمه شدگان است تا در هنگام 

مالی مانع از دسترسی مردم به خدمات سالمت نشود و در صورت دسترسی، مواجه با  که باراي عمل کند  به گونه باید اي نظام بیمه
   .هاي کمرشکن درمان آنها را به ورطه فقر نیاندازد هاي پرداخت از جیب نشود و هزینه هزینه

وق دریافت و توزیع پول نیست بلکه بیمه میتواند ناظر باشد،  بیمه میتواند نظم آفرین باشد ، بیمه میتواند وکیل بیمه بیمه فقط صند
  .شدگان باشد

  چالش هاي  نظام سالمت
  و عدم تخصیص کامل سرانه مصوب غیر واقعی بودن سرانه سالمت  - 1

   !یشود بلکه بر مبناي پیش بینی درآمد ساالنه دولت منابع محدود وانتظارات نامحدودسرانه سالمت براساس استاندارد هاي جهانی تعیین وتامین نم
  غیرواقعی بودن تعرفه ها - 2

  .غیرواقعی بودن تعرفه هاست) بیمه هاي تکمیلی(و رومیزي ) دریافت مازاد (یکی از مهمترین علل اجحاف در حق بیمه شدگان اعم از زیرمیزي 
  پرت منابع  -3

 و )پزشک عمومی ؛ متخصص ؛فوق تخصص(و مراجعات عمودي )چند پزشک هم سطح (اري براي یک بیماري اعم ازمراجعات  افقیویزیتهاي تکر
  در نتیجه  تشخیص هاي متفاوت ؛خرید داروهاي متنوع با هزینه هاي سنگین 

  .حسوب میشود؛سی تی اسکن ؛پاراکلینیک منفی است که هدر رفت منابع م MRIدرصد خدمات 85درکشورما بیش از*
  اي به ترجیحات افراد در پوشش بیمه یتوجه بی و اي عدم تنوع در محصوالت بیمه- 4
  در صورت دریافت نکردن حق بیمه مناسبهاي پرمخاطره  خدمات نامناسب براي گروه - 5
  اي از بار مالی ناشی از بیماري بر دوش مردم،  تحمیل بخش عمده - 6
  میلی هاي پایه و تک تداخل وظایف بیمه - 7
 کاهش سرمایه اجتماعی و مشارکت - 8

  عدم پرداخت به موقع از سوي سازمان بیمه به مراکز درمانی -9
  :بیمارستان

  )زیرنظر وزارت بهداشت (بیمارستانهاي دولتی -1
  ...)بیمارستانهاي تامین اجتماعی،سپاه ،ارتش،(بیمارستانهاي عمومی غیردولتی-2
   ...)خیریه، بیمارستانهاي(بیمارستانهاي خصوصی-3
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  بازنشستگان وموظفین      )  پایه(بیمه درمان : بخش هفتم
  کارمندان بازنشسته دولت  پایه درمان بیمه

قسمتی از هزینه خدمات و مراقبت هاي سالمت مورد تعهد بیمه پایه که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات و مراقبت هاي  :فرانشیز  -
  . مذکور پرداخت نماید

تعاون ؛کمک وهمیاري میبایست ازسوي غنی بسمت فقیر؛ازسوي سالم بسمت بیمار؛ازسوي دارا بسمت جریان : مبستگی اجتماعیاصل ه
  .باشد.........ندار ؛

  تعرفه بخش دولتی+استهالك +سودسرمایه : براساس فرمولی تعیین میشودکه عبارتند از :تعرفه خدمات بخش خصوصی 
  .شودانجام میتوسط دولتها وبااستفاده ازمنابع ملی ومالیاتها .... دیولوژي ؛آزمایشات پزشکی ؛دارو؛ارائه خدماتی همچون ویزیت ؛را

  
   برنامه سالمت بازنشستگان

  آموزش خود مراقبتی  -1
  )با تاکید بر ورزش  و تغذیه سالم(آموزش شیوه زندگی سالم  -2
  ....) واکسیناسیون؛آزمایشات دوره اي؛(خدمات پیشگیري -3
  خیص بموقع   تش-4
  درمان   -5
  

  ابعاد سالمت بازنشستگان 
  سالمت روحی و روانی بازنشستگان   - الف

  ) نگرش مثبت به محیط و پرهیز از بدبینی (ارتباط وتعامل شایسته با اعضاي خانواده ؛دوستان و محیط اطراف خود -
  براي استفاده ازتجربه آنان.... ق فکراداره ؛حفظ رابطه بازنشسته باهمکاران ودستگاه اجرائی ازطریق حضورآنان دراتا-
  پرکردن اوقات فراغت آنان ازطریق فراهم کردن امکانات تفریحی وسیاحتی براي جلوگیري ازاحساس سرخوردگی -
  .توجه وعنایت به  شان ومنزلت اجتماعی پیشکسوتان ازموضوعات مهم تاثیرگذاردرسالمت روانی بازنشستگان میباشد-
د به امور سیاسی، ورزشی و اقتصادي براي سالمت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترل توجه بیش از ح-

  .آنها، باعث اختالالت روانی می گردد
  سالمت جسمانی بازنشستگان  -ب

  .بهترین راه براي حفظ سالمت جسمی خودمراقبتی است 
  ........ایش فشار خون؛کلسترول خون ؛قندخون ؛تغذیه سالم؛ورزش؛آزمایشات دوره اي همچون آزم

داروي تو در خودت است، اما آگاه نیستی و درد تو نیز از خودت ، اما نمی بینی و تو کتاب الهی هستی که با :  می فرمایند) ع(امام علی 
  .حروف و کلمات آن تمام پنهانها آشکار می شوند
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  نشستگان وموظفین باز)  پایه(بیمه درمان : بخش هفتم
هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سالمت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص ) %100(تأمین صددرصد  :اصالحیه بندالف-قانون جامع ایثارگران 13ماده

تکفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت ) گردند خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی(
  گردد منظور میتخصیص یافته  %100بصورت  در قوانین بودجه سنواتی براساس تعداد و سرانه ساله

 همسران و]الدین با اجراي حکم این ماده خدمات بهداشتی وبیمه درمانی مکمل آزادگان ،جانبازان،ایثارگران شاغل و غیرشاغل ،بازنشسته و و:بندباصالحیه 
  فرزندان شهدا وافراد تحت تکفل آنان  برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است 

  01/08/1397و تاریخ اجراي اصالحیه از  19/10/97وتاریخ اصالح قانون در مجلس مورخ  02/10/1391تاریخ اجراي قانون از *
به دستگاههاي اجرائی  91مسئولیت بیمه تکمیلی جانبازان شاغل در سال هده بنیاد جانبازان بودبر ع 1390بیمه درمان ایثارگران لغایت سال خدمات  :تاریخچه

  .به بنیاد شهید واگذار گردید 1/8/97مجددا به دستگاهها و سپس با اصالح قانون مجددا از  1/8/97به بنیاد شهید واگذارشدو سپس از 94و سپس در سال 
شـاغل یـا  بازنشسـته دسـتگاهها     000/420(نفـر از ایثـارگران  000/700/1بنیـاد شـهید  .وظفین صـندوق از ایثـارگران هسـتند   بازنشسـتگان ومـ  )رکورد(درصد10تقریبا *
تقریبـا  98-97کـرده کـه رقـم دوره آتـی     /.....مشمول بیمه تکمیلی درمان نزد شرکت بیمـه دي   1/7/96و افراد تحت تکفل آنان را هرساله  از ) نفر ایثارگر غیرشاغل000/280/1و

  .میلیارد تومان بود3500

  مستندات
اصالح شد به  ) 01/08/1397تاریخ اجراء(قانون جامع ایثارگران3آیین نامه اجرایی فصل 2هیات وزیران ماده  14/7/97مورخ 92138ساس تصویبنامه شماره برا -
داخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل نسبت به تامین و پر....کلیه دستگاههاي اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب -2ماده: 

  ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند
شکی مورد نیـاز وبیمـه   تامین کلیه داروها وتجهیزات واقالم پز...به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران و-قانون جامع ایثارگران 3آیین نامه فصل 2بند -

برعهده ...ستگاههاي اجرائی وبازنشسته تکمیلی جانبازان وافراد تحت تکفل ،آزادگان وافراد تحت تکفل ،فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل ،پدر ومادر وهمسرشهید اعم از شاغل در د
  )1397لغایت مهرماه  94از ابتداي سال (میباشد بنیاد شهید وایثارگران

قانون جامع 13کسورات بیمه درمان همگانی ومکمل مشمولین ماده %100سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشور 2/4/1394مورخ  50956امه شماره طبق بخشن -
  )منظور از دستگاه؛ دستگاه متبوع در زمان اشتغال.(دستگاه تامین وپرداخت شود1394ایثارگران از سرجمع اعتبارات مصوب سال 

) 30440اعتبار برنامه (ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور مکلف است اعتبار موردنیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههاي اجرائی و صندوقهاي بازنشستگی  معاونت برنامه :سابقه
  .شود أمین میاین قانون ت) 9(جدول شماره  550000-53اعتبارات این بند از محل ردیف . کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد

هزینه درمان ایثـارگران بازنشسـته وافـراد تحـت تکفـل آنـان       %100هیئت وزیران پرداخت  25/12/92مورخ  50227ت/190238به موجب تصویبنامه شماره *
  .کماکان برعهده دستگاه متبوع آنان درزمان اشتغال میباشد92تاپایان سال 

  :ق برنامه پنجم 44اصالح بندب ماده  ماده واحده
هزینـه هـاي درمـانی    %)100(وافراد تحت تکفل آنان بـه عهـده دسـتگاه اجرائـی وصددرصـد      بازنشسته هزینه هاي درمانی ایثارگران شاغل و%)100(صددرصد:ب

  .ایثارگران غیرشاغل وافراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید وامورایثارگران است
وبنیاد  صندوقهاي بازنشستگیون را هرساله دربودجه سنواتی پیش بینی نماید ودراختیار دستگاهها و دولت موظف است اعتبارالزم براي اجراي این قان:تبصره 

  .شهید وامورایثارگران قراردهد
   قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) 44(ماده) ب(قانون تفسیر بند

قانون برنامه ) 44(ماده) ب(نشسته و افراد تحت تکفل آنها موضوع بندهزینه هاي درمانی ایثارگران باز) %100(بر اساس موضوع استفساریه، تامین صد درصد 
 )1392مهر ماه  21مورخ مصوب (بر عهده صندوقهاي بازنشستگی ذیربط استپنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 

در تاریخ اول از سوي شوراي نگهبان تایید شده است،  1392مهر ماه  21در مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  1392شهریور 17این قانون که در تاریخ 
  .از سوي رئیس جمهور ابالغ شده است 1392آبان 

  )هیئت وزیران 9/10/91مورخ  47684ت/197284تصویبنامه شماره (  44قانون اصالح بند ب ماده  آئین نامه اجرائی
وافراد تحت تکفل قانونی آنان یعنی  جانبازان وآزادگان(مان ایثارگران شاغل وبازنشسته وتکمیلی وهزینه هاي خاص مرتبط با در بیمه پایهپرداخت سرانه -3ماده 

  .و ایثارگران غیر شاغل برعهده بنیاد شهید و امورایثارگران است  برعهده دستگاه پرداخت کننده حقوق یا مستمري)والدین ؛همسر و فرزندان
  : معاونت فنی صندوق بازنشستگی 7/2/1392مورخ 1366/ص/2006وبراساس نامه شماره   قانون برنامه پنجم 29ماده 

صویبنامه شـماره  دستگاهها وصندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند لذا اجراي ت....
  .اعتبار بار مالی آن در بودجه کل کشور میباشد منوط به تامینستگان عزیز هیات وزیران درباره ایثارگران بازنش 9/10/91مورخ  47684ت/197284

   :قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 13بند پ ماده 
درصـد  هزینه هاي درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان برعهده دسـتگاه اجرائـی و صد  %) 100(تاپایان قانون برنامه پنجم توسعه ؛صددرصد

  .هزینه هاي درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است%)100(
  : 1392قانون بودجه 98براساس ماده 

درصد هزینه هاي درمانی  ایثارگران بازنشسته وشاغل در دستگاههاي اجرائی و افراد تحت تکفل آنان مخیر به استفاده از خدمات بیمه ودرمان تکمیلی و صد
  .مربوط از دستگاههاي اجرائی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشند
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  بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
  جایگاه قانونی

   قانون مدیریت خدمات کشوري 85ماده 
راعالوه بربیمه پایه درمان ؛بامشارکت کارمندان وبازنشستگان وافرادتحت تکفل آنان ...دستگاههاي اجرائی مکلفنددرچهارچوب بودجه  

  تحت پوشش بیمه هاي تکمیلی قراردهند....آنان 
خدماتی را که در بسته بیمه پایه جاي ندارد، پوشش   هاي تکمیلی درمان اجازه دارند براساس قانون بیمه همگانی کشور، بیمه- توضیح
  .اند رمان همواره در حال پوشش دادن به خدمات بیمه پایه بودههاي تکمیلی د این در حالی است که طی سالیان گذشته بیمه. دهند

  -قانون برنامه پنجم 35ماده  5تبصره
شده براي آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایـه   عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین

ري و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص حقیقـی و حقـوقی تحـت هـر عنـوان      هاي تجا سالمت اعالم خواهد شد توسط شرکت بیمه
منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهـد  . شده است پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه. ممنوع است

  .بیمه پایه سالمت نیست
  تاریخچه

  .هستندنزد سازمان بیمه سالمت ایران  بیمه درمانحق بیمه ماهانه ؛ مشمول با پرداخت )بازنشستهشاغل و( کارمندان رسمی دولت
صندوق بازنشستگی  لذا ناتوان بوده وافراد تحت تکفلبیمه خدمات درمانی از تامین کامل هزینه هاي درمانی بازنشستگان  نظربه اینکه

  شد درمان تکمیلیبیمه  خدماتحوزه وارد  1377ال در سبا شرکت بیمه دانا  عقد اولین قرارداد یکساله داوطلبانه ضمنکشوري 
شروع (مهلت تعیین شدهدر مربوطه  یا دستگاه اجرائی ذینفع مگرآنکه باشندهمه بازنشستگان بصورت اتوماتیک مشمول بیمه تکمیلی 

  .انصراف دهندوري با اعالم کتبی از بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشو  شرکت بیمه گر مراجعهبه ) هر قرارداد یکساله جدید
هر سال یکبار پس از تشریفات قانونی مناقصه و با حضور نهادهاي نظارتی در تهران بین صندوق بازنشستگی  بیمه تکمیلی قرارداد

با حق  ارتباط مستقیمتمایل صندوق براي دریافت خدمات حداکثري از شرکتهاي بیمه  .کشوري وشرکت بیمه برنده منعقد میشود
  .دچار تغییراتی شده استدر سالهاي گذشته توجه به هزینه هاي بخش درمان با  کهداشته )؛صندوق،بازنشسته سهم دولت(بیمه 

  دهم درصد حقوق بازنشستگی براي بیمه شده اصلی وافراد تحت تکفل8با سرانه ماهانه 84تا پایان سال 77قراردادهاي ساالنه از سال-
  حقوق بازنشستگی براي بیمه شده اصلی وافراد تحت تکفل  %1نه ماهانه  با سرا92لغایت خرداد ماه 85قرارداد یکساله -
  تعهدات بدون سقف  برابر5/1وسهم صندوق تومان 000/12با سرانه ماهانه   93لغایت تیر  92تیرقرارداد یکساله -
  تعهدات بدون سقف  برابر5/1وسهم صندوق ) تومان000/60حداکثر(براي هرنفر تومان000/15با سرانه ماهانه   94لغایت مرداد93یکساله شهریورقرارداد -
  میلیون تومان 14و سقف تعهدات  براي هرنفرتومان 0000/20با سرانه ماهانه  95لغایت مرداد 94قرارداد یکساله شهریور-
  میلیون ت15سقف تعهدات...)نفر3ن حداکثریلیون توماحقوق کمتر از یکم(براي هرنفر تومان000/24با سرانه ماهانه  96لغایت مرداد 95قرارداد یکساله شهریور-
  میلیون ت17سقف تعهدات )نفر4ریال بابت 000/060/1حداکثر حق بیمه (براي هرنفر تومان500/26با سرانه ماهانه  97لغایت مرداد 96قرارداد یکساله شهریور-
  میلیون تومان20سقف تعهدات تا  )نفر4بابت  کثر حق بیمهحدا(تومان براي هرنفر000/30سرانه ماهانه با 98لغایت مرداد 97قرارداد یکساله شهریور-
  میلیون تومان23سقف تعهدات  )...حداکثر (تومان براي هرنفر000/30سرانه ماهانه با 99اردیبهشتلغایت  98شهریوریکساله قرارداد -
  میلیون تومان44سقف تعهدات  )...حداکثر (تومان براي هرنفر000/30سرانه ماهانه با 1400اسفند لغایت 99یکساله خردادقرارداد -
  

  قرارداد صندوقی با شرکت بیمه آتیه سازان 
  .بسته میشود ) حق العمل کاري(سال است که به علت محدودیت منابع ، قرارداد ما با شرکت آتیه سازان بصورت  صندوقی چند 

وهمچنین مالیات وارزش ) حاشیه امن%15(باشد %85ضریب خسارت نباید بیش از  اینکه ازجمله هستندشرکتهاي بیمه تابع الزامات خاصی 
  .صندوق میباشدفعلی قرارداد فراتر از شرایط % 25که در نهایت نرخ اعالمی شرکتهاي بیمه  ......افزوده را اعالم کنند و
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  بازنشستگان وموظفین      )  تکمیلی(بیمه درمان 
   )28/12/1400لغایت  01/01/1400قرارداد(بازنشستگان وموظفین  درمان تکمیلی  بیمه  :نام خدمت

  بانک صادرات -3 صندوق بازنشستگی کشوري - 2 )آتیه سازان حافظ(شرکت بیمه طرف قرارداد - 1:دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
  )از هر خانوارنفر 4ریال بابت 000/200/1حداکثر ماهانه (بیمه شدگانبابت هریک از تومان000/30 حق بیمه ماهانه :قوانین ومقررات 

  فرانشیز % 30با  )مازادبرسهم بیمه پایه(قرارداد بیمه تکمیلی درمان براساس  بیمه اي  عهداتسقف ت
   تومان000/000/44  ..):....واعصاب؛پیوندکلیهجراحی قلب؛مغز(اعمال جراحی تخصصی وفوق تخصصیبستري و-1
  تومان 22 /000/000 .):.......................رتراپی چشم،اندوسکوپی،جراحی دیسک،لیز( 1اعمال جراحی عمومی ازمحل ردیف بستري و -2
  تومان 000/700/1.........): ،نوارقلب، MRIآنژیوگرافی،ماموگرافی،سونوگرافی ،(خدمات تشخیصی ودرمان سرپائی-3

   ) شهري(هزارتومان200: داخل شهر آمبوالنستومان، 000/920 :عمل هاي مجاز سرپائیتومان، 000/800: خدمات آزمایشگاهی
تومان هـر   00/500 سمعکتومان ، 000/100عصا/واکرتومان هر سه سال یکبار ،000/200عینک:)، فاکتورخریدنسخه پزشکارائه با ( سقف کمک هزینه ها

  تومان000/200ویزیت  سقف تومان ،000/300 دست دندانتومان ، 000/000/1 ویلچرپنج سال یکبار ، 
شامل مشاوره  AZMAYESHONLINE.COM  مراجعه به سایت) میلیون ریال5تاسقف (تهران /در منزلآزمایشگاهی ارائه خدمات تشخیصی و *

  .....ف تخصص ، آزمایش کرونا، نوارقلب،فیزیوتراپی،لیزردرمانی،/متخصص/روانپزشک، ویزیت پزشک عمومی /تلفنی کرونا با پزشک
  .مجاز میباشد لیست داروئی وزارت بهداشتر خصوص داروهاي موجود در پرداخت هزینه داروهاي مورد تعهد در قرارداد ؛صرفا د*

  .تومان  تعیین شد000/000/90به مبلغ ) 1400قرارداد  7ماده  48بند(سقف  تعهدات در خصوص بیماران خاص 
  ي بیمه تکمیلی از حقوق ماهانه ذینفع در سیستم احکام صندوق بازنشستگی کشورحق کسر  :هزینه هاي انجام خدمت

  بیمارستانی مدارك مورد نیاز براي اخذ هزینه هاي 
  اصل شرح عمل،ریز داروها ولوازم مصرفی ،برگه بیهوشی وبرگ پذیرش  تصویربرابر با-2اصل صورتحساب بیمارستان-1

  سرپایی اخذ هزینه هايمدارك مورد نیاز براي 
  ) نزد بانک صادرات(شماره حساب سپهري-4ت کپی صفحه اول دفترچه بیمارو سرپرس - 3کپی جواب-2اصل فاکتورهزینه-1

  نکات بسیارمهم
کماکـان مشـمول    در قـرارداد فعلـی   تداوم داشته1/1/1400تا تاریخ  طبق قرارداد قبلیکه بیمه تکمیلی آنان  کلیه بیمه شدگانی-1 

با مراجعه بـه   31/3/1400حداکثر تا  خود افراد تحت تکفل )واجدشرایط(یا افزایش )فاقدشرایط(کاهشبمنظور ضمنا .دبیمه تکمیلی هستن
نـام  استعالم بیمه تکمیلی درمـان     ←بیمه تکمیلی درمان ←خدمات بیمه اي ← www. Sabasrm.ir سامانه بیمه تکمیلی صندوق به آدرس

  .اعمال نمایند خود را اتتغییر شناسنامه  ه اول ودومبا آپلود کردن تصاویر دفترچه درمانی و صفح .... افرادتحت تکفل را مشاهده کنند خود و
 افـت یو در رشیپـذ  يبـرا  شـدگان  مـه یب لـذا  سـت ینآتیه سازان حافظ  نامه از شرکت یمعرف افتیبه در يازین،  ها نامه یشدن معرف نیبا آنال: توجه 

  .شود یم جامانساعت  24در عرض  )تومان000/500تا (پرداخت اسناد کم حجم . نمایندمراجعه  یبه مرکز درمان میخدمت به طور مستق
 

 

 

  مهلت مقرر قرارداد  درالکترونیکی درخواست ثبت 
 براي هربیمه شده درسیستم حق بیمه تومان 000/30با پرداخت

 
 

 قرارداد مزایاي  برخورداري بازنشسته یا وظیفه بگیر از
فردتحت /مدارك مربوط به هزینه هاي انجام اعمال جراحی بازنشسته 

 نمایندگی  بیمه ارائه شود /به شعبه....) تحساب؛اصل صور(تکفل وي 
 

 ارائه مدارك به شرکت آتیه سازان حافظ

 مدارك؛پرداخت هزینه ها طبق قرارداد به ذینفع از طریق بانک بررسی
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  بازنشستگان وموظفین      )  تکمیلی(بیمه درمان 
  واکر ، ویلچر ، سمعک ، عصا،هزینه عینک کمک فرآیند پرداخت  :نام خدمت

   :قوانین ومقررات 
   وهمچنین مصوبه شوراي صندوق به بازنشستگان...منزلت واعطاي تسهیالت  ارتقاء 10/11/1384مورخ 67115آئین نامه شماره  6 مادهبخشی از

  :مدارك موردنیاز
    متخصص سخه پزشکاصل ن -1
       فاکتورخریداصل  -2
  عکنتیجه آزمایش اودیومتري درخصوص سم -3

  01/03/1399از تاریخ  ) آتیه سازان حافظ(شرکت بیمه گر: آدرس محل مراجعه  اینترنتی :نحوه دسترسی به خدمت
   :سایرتوضیحات

  ) بازنشسته ویاهمسرش(وعصا)صرفا براي بازنشسته(سمعک ،واکر، ویلچر ،پرداخت کمک هزینه عینک 
  :مشمولین

  را پرداخت نمایند بیمه یق صندوق بازنشستگی کشوري باشند و همه ماهه سرانه که مشمول بیمه تکمیلی درمان از طربازنشستگانی 
  :توضیح 

پس از ثبـت اطالعـات   . مراجعه نماید  شعبه شرکت بیمه گربه ذینفع میبایست همراه با کارت ملی  و اصل نسخه پزشک وفاکتور خرید 
  ه شماره همراه ذینفع اطالع رسانی خواهد شد فرآیند کار از طریق پیامک ب.... وپرداخت هزینه خدمت ،چاپ رسید ،

  قابل پرداخت میباشدبه ذینفعان  صرفا براي یکباربا توجه به محدودیت  اعتبار تخصیصی ،در حال حاضر برخی از کمک هزینه ها  :توجه

  مبلغ کمک هزینه 
  به بعد 01/03/1399از تاریخ   1/5/97ازتاریخ    1/4/96ازتاریخ    1/4/95ازتاریخ  9/10/1391از تاریخ  
  1/1/1400از  )سال یکبار3هر(ریال000/000/2  ریال 000/500/1  ریال 000/000/1  ریال000/800  ریال000/500  عینک

  )سال یکبار5هر(ریال000/000/5  ریال000/500/3  ریال000/500/2  ریال000/000/2  ریال000/500/1  سمعک
  ریال000/000/1  ریال000/400  ریال000/250  ریال 000/200  ریال000/100  واکر/عصا

  ریال000/000/10  -  -  -  -  ویلچر
  )سال یکبار3هر(ریال 000/000/3  -  -  -  -  دندان
    ریال 000/000/2          ویزیت

 

 

 

   بازنشسته 
 باپرداخت سرانه؛ توسط صندوق مشمول بیمه تکمیلی درمان  باشد

 
 

  بازنشسته 
نسخه ) آتیه سازان حافظ(ارایه اصل مدارك به شعب شرکت بیمه گر 

 اودیومتري درخصوص سمعکپزشک ؛فاکتورخرید؛نتیجه آزمایش 
 

 صندوق بازنشستگی کشوري
  بررسی مدارك ؛تایید و واریزکمک هزینه به حساب سپهري بازنشسته
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  بازنشستگان وموظفین   )  تکمیلی(بیمه درمان 
  یلیتکم مهیخدمات ب افتیروش در

 مهیدارندگان ب يبرا یدرمان يها نهیهز) سازان حافظ هیشرکت آت( یلیتکم گر مهیطرف قرارداد با شرکت ب که یمراجعه به مراکز درماندر  :اول روش
  . ستیشرکت ن يها یندگیبه نما گذاران مهیبه مراجعه ب يازیو ن شود یپرداخت م گر مهیشرکت ب ياز سو مایمستق درمان یلیتکم

 هیپا مهیدر دو سطح ب مهیسالمت هم باشند، مراجعه کنندگان در عمل از حق ب هیپا مهیمورد نظر، طرف قرارداد با ب یکه مراکز درمانیدر صورت
  .شد هندخوا) است گذار مهیب که بر عهده شخص  نهیاز هز یبخش( زیدرمان برخوردار بوده و تنها موظف به پرداخت فرانش یلیتکم مهیسالمت و ب

، همچنان )سازان حافظ هیشرکت آت( گر مهیبا شرکت ب يکه عالوه بر همکار یدولت یبه آن دسته از مراکز درمان انگذار مهیصورت مراجعه ب در
 راند، مراجعه کنندگان د سالمت بوده  هیپا مهیطرف قرارداد با ب یمراکز درمان نیا نکهیهستند، با توجه به ا زین» طرح تحول نظام سالمت« يمجر

  .را پرداخت خواهند کرد زیمقدار فرانش نیعمل کمتر
خود  یاز مرکز درمان صیبه هنگام ترخ شده مهینخست ب ستند،یدرمان ن یلیتکم مهیکه طرف قرارداد ب یدر صورت مراجعه به مراکز درمان :دوم روش

  .کند یمراجعه م گزار مهیاز شعب شرکت ب یکیبه  یلیتکم مهیب دمبلغ مورد تعه افتیدر يرا پرداخت کرده و برا یدرمان يها نهیشخصا هز
 گر مهیشرکت ب یندگیارائه به نما يرا برا ریمدارك ز دیاند، با پرداخت کرده یخدمات درمان يکه برا یمبلغ دیعالوه بر اصل رس شدگان مهیب 

  .کنند هیته) سازان حافظ هیشرکت آت(درمان  یلیتکم
  يبستر يها نهیهز افتیدر يبرا ازیمورد ن مدارك

  ).یشده اصل مهیبه عنوان ب ماریمتعلق به ب( هیپا مهیه اول دفترچه بصفح ریو تصو اصل- 1
  ).یشده اصل مهیبه عنوان ب ماریمتعلق به ب( یمل کارت- 2
  ).مارستانیممهور به مهر ب(و پزشکان  مارستانیصورتحساب ب اصل- 3
  ).ممهور به مهر پزشک معالج( يتربس يتعداد روزها دیانجام شده، همراه با ق يها بر شرح درمان یپزشک معالج مبن یگواه- 4
  ).ممهور به مهر پزشکان(انجام شده  يها بر نوع درمان یپزشکان معالج مبن گرید یگواه- 5
  ).یهوشیممهور به مهر متخصص ب(  یهوشیو برگه ب) جراح ایممهور به مهر پزشک (شرح عمل  برگه-6
ممهور به مهر جراح و اتاق ( لهیوس دیفاکتور خر ای) ممهور به مهر واحد مربوطه( نمارستایدر ب یدارو و لوازم مصرف زِیفاکتور مربوط به ر اصل- 7

  ).و شرکت فروشنده کاال مارستانیعمل و ب
  ).ممهور به مهر واحد مربوطه(و مانند آن  يولوژیو راد شاتیآزما زیفاکتور ر اصل- 8
  ).خالصه پرونده( ماریشرح حال ب برگه- 9

  مارستانیحساب بموارد مندرج در صورت ریسا-10
  ).ارائه شده باشد هیگر پا مهیبه ب یاصل سند درمان که یدر صورت( هیپا گر مهیب يها سازمان یمبلغ پرداخت یگواه ارائه-11

  
  چگونه از وضعیت بیمه تکمیلی خود وافرادتحت تکفل آگاه  شده ، کاهش یا افزایش بیمه شدگان تحت تکفل را اعمال نمایم؟

     )31/03/1400 لغایت(استعالم بیمه تکمیلی درمان ←بیمه تکمیلی درمان ←خدمات بیمه اي ← www. Sabasrm.ir به آدرس مراجعه
یا  )فاقدشرایط(کاهشو همچنین  1400سال  پذیرش یا انصراف از بیمه تکمیلی  مبنی بر درخواست خود متقاضیان میتوانند 

  دیننمادر سایت  درج  ن تصاویر دفترچه درمانی و صفحات اول و دوم شناسنامهبا آپلود کرد را خود افراد تحت تکفل )واجدشرایط(افزایش
  :)در صورت فوت بیمه شده(مراحل صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت درمان وقطع پوشش بیمه تکمیلی

پیام جاري نبودن /طبق اسنادپزشکی (سازان ، درصورت فوت بیمه شده مدیرعامل محترم شرکت آتیه 2/7/92مورخ 126060براساس نامه شماره اقدامات در شرکت آتیه سازان حافظ -الف
وصرفا به استناد نامه تاییدیه پرداخت هزینه  ارجاع داده شود... متقاضی به مدیریت بازنشستگی کشوري استان به وراث ، پیش از هرگونه پذیرش ویا پرداخت خسارتالزم است ) دفترکل در سامانه

  نسبت به پرداخت هزینه خسارت اقدام شود)مدیریت بازنشستگی استان صادر میشود که از سوي(خسارت درمان 
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان با توجه به اینکه سرانه بیمه تکمیلی درمان به  16/4/94مورخ 240/ص/21083طبق نامه شماره اقدامات در مدیریت بازنشستگی کشوري استان -ب

  .منوط به تسویه سرانه تا پایان قرارداد بیمه تکمیلی درمان میباشدگردد لذا درصورت فوت مشمولین بیمه در بازه قرارداد ،صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارات صورت اقساط ماهانه کسر می
اعالم میشود تا به  ) ورثه(دستگاه به متقاضی) رقمی10(همراه با کدشناسه واریزيسرانه بیمه تا پایان قرارداد تععین و  مانده بدهیباشد و داراي ورثه موظف باشد ) بازنشسته(اگر متوفی بیمه شده اصلی 

  .ودبانک صادرات واریز و اعالمیه بانکی را به مدیریت بازنشستگی استان تحویل دهد آنگاه صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت بالمانع خواهدب 107777777006حساب 
محاسبه و مبلغ کل بدهیها همراه با  طبق حکم ومانده حق بیمه مانده  اقساط وام ،اضافه دریافتی حقوق،بدهیالزم است بدوا بررسی کامل انجام شود و  اشدفاقد ورثه موظف باگر بیمه شده متوفی 

  .ر تاییدیه پرداخت هزینه خسارت بالمانع خواهدبودکدشناسه دستگاه به ذینفع اعالم شود و پس از تسویه کامل بدهی و تحویل اعالمیه بانکی به مدیریت بازنشستگی استان ، آنگاه صدو
  تائیدیه پرداخت هزینه خسارت درمان وقطع پوشش بیمه اي                                                            

  .....شرکت محترم آتیه سازان حافظ شعبه استان             
  با سالم واحترام                 

به وراث ) بیمه شده اصلی........(دفترکل ........... آن شرکت پرداخت خسارت هزینه درمان مرحوم    02/07/92مورخ  92ت/ب/12606پیرو بخشنامه شماره                              
  .قطع می گردد..........  ضمنا پوشش بیمه اي آن مرحوم از تاریخ . قانونی بال مانع می باشد
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  بازنشستگان و شاغالن      و حوادثعمر پایهبیمه 
  بازنشسته دولت عمرکارمندان شاغل و پایه قراردادبیمه :نام خدمت

   صندوقهاي بازنشستگی ذیربط؛ اجرائی  هايدستگاه :دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت
نامه شماره تصویب...ورم وزیران هیات محت8/3/1389مورخ 52078/43410و 18/2/1385مورخ15467تصویب نامه شماره  :قوانین ومقررات 

  مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی به دستگاهها 26/08/1400مورخ  210/ص/14061و نامه شماره .... 23/08/1400مورخ  58594ت/93628
  حق بیمه سهم کارمند وسهم دستگاه حسب مصوبات  :هزینه هاي انجام خدمت

  بیمه شدگان وشماره ملی  اسامی CD –صندوق  تاییدیه واریزوجه ازسایت -فیش واریزي  -عمر بیمه قرارداد تایید شده فرم :مدارك موردنیاز
  استان-صندوق بازنشستگی کشوري  :آدرس محل مراجعه   اینترنت:نحوه دسترسی به خدمت

                                                                                               ......                 کلیه دستگاههاي اجرایی استان :به 
  1400درسال) "شاغل وبازنشسته تواما( کارمندان دولت بیمه عمروحادثهقرارداد : موضوع

  سالم وتحیات عرض  با
کشـوري و  مدیرعامل محترم صندوق بازنشسـتگی  26/08/1400مورخ 210/د/14061بخشنامه شماره ضمن ارسال احتراما                 

تصـویبنامه شـماره    تشکر از همکاري صمیمانه آن دستگاه  در انعقاد قراردادبیمه عمر وحادثه کارکنان  وبازنشسـتگان دولـت موضـوع    با
  .به شرح ذیل اعالم میگردد 1400سال قراردادبیمه عمروحادثه  مراحل عقد،  هیئت محترم وزیران 23/08/1400مورخ 93628

ـ    ... سامانه دستگاههاي دولتیww. Sabasrm.ir  ی بـه آدرس دستگاه اجرائمراجعه -الف فـرم   جهـت تکمیـل  ( هبیمـه عمـر وحادث
  )پیشنهادعقدقراردادبیمه عمروحادثه 

در سامانه و استعالم از سازمان ثبت احـوال و اعـالم   ) ش ملی،نام،نام خانوادگی،نام پدر،ت تولد،ش شناسنامه،جنسیت(بارگذاري مشخصات بیمه شوندگان  -ب
  )باشد ANSIفایل  Encoding که( Notepadساده  دریک فایل متنی لیست مذکور(جمع کل مبلغ حق بیمه توسط سامانه  

اخذ تاییدیـه واریـزي از   )763کد(بانک صادرات شعبه دکترفاطمی تهران 0100055555002مستقیما به حساب سپهري  حق بیمهواریز -پ
جدول لیست فیش هـاي  در )غ ؛شماره وتاریخ فیش ؛کدشعبه مربوطه بانک صادرات مبدامبل( مشخصات فیش واریزيساعت 48ازسایت پس 

  ) رقمی دستگاه اجرائی در فیش درج شود10کدشناسه ( پرینت بگیریدصندوق بازنشستگی را از همان طریق  تاییدیه امورمالیسامانه سایت درج و واریزي 

  پرداخت شود 30/11/1400حق بیمه مذکور میبایست حداکثر تا  :نکته مهم
تاییدیـه   -2  نسـخه 3 تایید شده فرم قرارداد-1 (ارسال مدارك به صندوق بازنشستگی کشوري جهت عقدقرارداد نهایی -ت 

  )csv /excellفرمتبا(اطالعات بیمه شدگانCD -3ازسایت واریزوجه
  .میباشد 25/12/1400حداکثر مهلت انعقاد قرارداد یا افزایش و کاهش  :نکته مهم

  )ریال 150 /000/000با سرمایه ( 1400درسال صندوق بازنشستگی ذیربط/دستگاه /االنه بیمه شده سهم س
    )ریال(جمع   ذیربطصندوق سهم   سهم دستگاه   سهم کارمند  وضعیت
    000/080/1  _______    000/540  000/540  شاغل 

    000/080/1    000/540  000/540  كبازنشسته 
            سایربازنشسته 

  )میلیون وپانصد تومان5(96،)میلیون تومان5(95؛)میلیون تومان 3( 89؛)میلیون تکمیلی1میلیون پایه و2( 88؛ )میلیون تومان2( 87و 86الهاي س←سرمایه
  )تومانو چهارصد  هزارهفتاد و نه میلیون و هشتصد و6(98سرمایه سال ،  )میلیون و هشتصد وسی هزارتومان5(97سرمایه سال 
  )تومان 000/000/15(1400سرمایه سال ،  )تومان310/911/7(99سرمایه سال 
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 عمر و حوادث بازنشستگان و شاغالنپایه بیمه 

  )پایه(  دریافت غرامت فوت یا حادثهفرآیند تقاضا و :نام خدمت
  )بازنشسته/شاغل(متبوع کارمند دستگاه اجرائی :دستگاههاي مرتبط درانجام خدمت

  هیات محترم وزیران 8/3/1389مورخ 52078/43410وشماره 18/2/1385مورخ15467ه شماره تصویب نام :قوانین ومقررات 
  یک هفته:میانگین زمان براي سرویس

  طبق قرارداد دستگاه درموعد مقررسهم  بشرط پرداخت حق بیمه سهم کارمند و :هزینه هاي انجام خدمت
  

   :مدارك موردنیاز
  ذیحساب )مهروامضاء(به تایید)نسخه 3(تکمیل فرم پرداخت سرمایه عمر-1
  گواهی پزشکی قانونی یاپزشک معالج  با درج تاریخ وعلت قطعی فوت -2
  ثبت احوال فوت صادره توسط گواهی  -3
  تمام صفحات شناسنامه متوفیو  برابر اصل کارت ملیتصویر   -4
   انحصاروراثتفرم تعیین سرمایه بیمه عمر ودرغیراینصورت گواهی   -5
  وح حادثه توسط نیروي انتظامی یامرجع قضائی درصورت تصادفواهی مشرگ-6

  دستگاه اجرائی ذیربط :آدرس محل مراجعه   حضوري–پستی :نحوه دسترسی به خدمت
    :تلفن صندوق  :تلفن دستگاه

 http://www.cspf.ir :آدرس وب سایت صندوق  :آدرس وب سایت دستگاه
   :سایرتوضیحات

  فوت میباشد /بازماندگان در برابر هزینه هاي ناشی از حوادث / ایت و پشتیبانی از بیمه شده پوشش بیمه عمرپایه ،حمهدف از
  .داراي مهر برابر بااصل باشند ازسوي دستگاه اجرائی ذیربط میبایست گواهی هاي ارسالی*
  .باشد  ...داد با صندوق طرف قرار مربوط به ذیحسابی دستگاهمندرج درفرم پرداخت سرمایه عمر میبایست شماره حساب اعالمی *
  قرارداد قابل پرداخت میباشد خاللسرمایه عمر بشرط فوت درکه  هستند) یکساله(بیمه عمر زمانیمعموال تحت پوشش کارمندان دولت *

 

 

 

   وراث کارمند متوفی
ثبت  فوت صادره توسط گواهی  - گواهی پزشکی قانونی(ارائه مدارك 

  به دستگاه ....) ؛امه متوفینشناس ملی و برابراصل کارتتصویر   -احوال
 

 

 دستگاه اجرایی

 تکمیل وارسال فرم پرداخت سرمایه عمر؛مستندات طبق دستورالعمل  

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 ؛تاییدوپرداخت غرامت فوت دروجه ذیحسابی دستگاه  بررسی

 
 

 

  
  .ریال میباشد 000/000/150به مبلغ 1400سال در مشمولین بیمه پایه عمر غرامت فوت : توجه
 سایت اصلی صفحه به میتوانند شده فوت بازنشسته حادثه و عمر بیمه از کنندگان استفاده یا قانونی وراث همچنین و دستگاهها کلیه

 ثبت مراحل هکلی ، شده فوت بازنشسته کدملی با ورود و کرده مراجعه  www. Sabasrm.ir آدرس به کشوري بازنشستگی صندوق
  .نمایند مشاهده را....  و دستگاه حساب به واریز زمان و مالی امور کل اداره در تایید و نمایندگیها در عمر غرامت
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  )بازنشستگان و شاغلین( بیمه عمر و حوادث 
    )زمانی (کارمندان شاغل وبازنشسته عمروحوادث  بیمهمستندات قانونی 

   )کلیه کارمندان(هیئت محترم وزیران18/2/85مورخ 15467تصویبنامه شماره * 
بـه   بیمه حادثه وفوت.....خودرا)ثابت(کلیه بازنشستگان ومستخدمان رسمی موظفند.....وکلیه وزارتخانه ها؛سازمانها وموسسات دولتی :1بند

  .هرعلت نمایند
  .خواهدبود ....ریال  میلیون20دراثرحوادث مبلغ ....سرمایه عمربراي هرنفربابت فوت به هرعلت ونقص عضو:2بند
  )اصالح مصوبه اولیه براي کلیه کارمندان(هیئت محترم وزیران 8/3/89مورخ 52078شماره  تصمیم نامه* 

   خواهدبود... میلیون ریال30حداکثرمبلغ دراثرحادثه ....سرمایه بیمه براي هرنفربابت فوت به هرعلت ونقص عضو: 2اصالح بند
حادثه وفـوت   تکمیلیبیمه  وانند بازنشستگان وکارکنان شاغل خودرا عالوه بربیمه پایه ؛تحت پوششدستگاههاي مذکورمیت:11بند تبصره

  .حق بیمه مربوط دراین خصوص راسا توسط بیمه شده اعم از شاغل و بازنشسته پرداخت میگردد......نیزقراردهند
  .الزم االجراء است 1/1/1389این تصمیم نامه ازتاریخ 

  )ایثارگران(وزیران محترم  هیئت 3/7/86مورخ  106795تصویبنامه شماره * 
مشـمول   نباشـند  بیمه عمروحوادث دیگـري  که تحت پوشش)والدین وهمسر(وخانواده شاهد )غیرشاغلشاغل و( کلیه جانبازان وآزادگان-1

د وامورایثـارگران تـامین   بنیادشـهی  اعتبـارات بوده وسهم جانبازودولت ازمحل 18/2/85مورخ 15467بیمه عمروحوادث تصویب نامه شماره 
  .وپرداخت میشود

  .با درنظرگرفتن افزایش ساالنه تعیین میشود و)میلیون ریال20(.................امه براساسسقف سرمایه عمروحوادث مشمولین این تصویب ن-2
  )غلاصالح مصوبه اولیه براي ایثارگران شا( هیئت محترم  وزیران8/3/1391مورخ 45523تصویبنامه شماره * 

  :به شرح ذیل اصالح میشود 3/7/86مورخ 106795تصویبنامه شماره 
جـایگزین  ).....   والدین؛همسروفرزندان(خانواده شاهد و جانبازان وآزادگان متوفی همسرانو)وغیرشاغل شاغل(کلیه جانبازان وآزادگان

  .میشود 3/7/86مورخ 106795مصوبه 1عبارت بند
وجانبـازان  ؛ همسران شهداء هفتـادمیلیون ریـال؛ والـدین شـهداء      وباالتر یکصدمیلیون ریال%25مبلغ سرمایه عمربراي جانبازان -3

  .پنجاه میلیون ریال تعیین میشود جانبازان وآزادگان متوفی همسران فاقد درصدجانبازي و آزادگانو%25زیر
 تحـت پوشـش بیمـه حـوادث     اده شاهدجانبازان؛آزادگان؛همسران جانبازان وآزادگان متوفی؛وخانو واحدمسکونی واثاثیه منزل-4

  .قرارمیگیردناشی از بالیاي طبیعی ازقبیل سیل ؛زلزله؛صاعقه؛طوفان وحوادث ناشی ازآتش سوزي وانفجار  غیرمترقبه
  .تنفیذ میگردد90لغایت  85اقدامات بنیادشهید وامورایثارگران درخصوص سرمایه عمرافرادیادشده درسالهاي -5

  :نکات مهم
  .برعهده دستگاه اجرائی متبوع مستخدم استقانونا )همچون سایرکارمندان دولت(یمه عمروحادثه کارمندان ایثارگرعقدقرارداد ب -1
میلیون تومانی با صندوق بازنشستگی 3قرارداد بیمه عمر 1391کلیه دستگاههائی که بابت سال : ایثارگر شاغلکارمندان درخصوص -2

بیمه ایران (شرکتهاي بیمه سایررا با شاغل ایثارگر  کارمندانبیمه عمر مابه التفاوترداد قراکشوري منعقدکرده اند هم اکنون میبایست 
   .منعقدنمایند )غیر ازصندوق بازنشستگی کشوري.............؛ بیمه دانا؛

اجرائـی   دسـتگاه  میلیون تومـان تعیـین شـده   10به باال که بیمه عمروحوادث آنان درمصوبه جدید %25درخصوص جانبازان شاغل  :مثال
مابه التفـاوت بیمـه عمـر    میلیون تومانی با صندوق بازنشستگی کشوري بطور همزمان قراردادجدید 3مستخدم میبایست عالوه برقرارداد

  .براي آنها منعقد نمایند..)...........؛ بیمه دانا؛ بیمه ایران(را نزد یکی از شرکتهاي بیمه  میلیون تومان7بمبلغ 
  ق ب پنجم44حسب تبصره ماده  برخوردارند... و باالتر %)50(جانباز پنجاه درصد ...ه امتیازات و مزایاي از کلیفرزندان شهداء  -3
در  :اعـالم میـدارد  اداره کل تسـهیالت رفـاهی بنیادشـهید     22/5/91مورخ 617نظریه شماره  ؛ایثارگر بازنشستهکارمندان درخصوص-4

  )نظیرسایربازنشستگان.(ل نگردیده استحاصتغییري بازنشستگان ایثارگروضعیت پوشش بیمه اي 
نـزد  بیمه تکمیلی عمروحادثه ت پوششتح را)شاغل وبازنشسته(کارمندان خودتمام عمر؛پایه عالوه بر بیمه  میتوانددستگاه اجرائی -5

  .بشرط آنکه دراین خصوص حق بیمه مربوط راسا توسط مستخدم پرداخت شود قراردهد شرکتهاي بیمه
  .د قرارداد بیمه عمربا شرکتهاي بیمه و دریافت غرامت بطور همزمان براي شخص واحد بالمانع استطبق مقررات عقد چن-6
  با دستگاهها میباشد بیمه عمروحادثه پایهصندوق بازنشستگی کشوري طبق مقررات مجاز به عقد قرارداد  -7  
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  و موظفین بازنشستگان  حوادث و عمر تکمیلیبیمه 
  مشموالن طرح

به با ثبت نام در درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوري توانند  یم يکشور رانیبگ فهیان و وظبازنشستگ هیکل
شرکت بیمه  بیمه تکمیلی عمر و حوادث نزدتحت پوشش بیمه تکمیلی  عمر وحوادث  سامانه خدمات بیمه اي  ww. Sabasrm.ir  آدرس
   رندیقرار گ ملت

  هدف طرح 
  فوت غرامت ت باال بردن سقف پرداخ

  يپرداخت غرامت روزانه بستر
  لیزلزله و س ،يمانند آتش سوز یدر صورت بروز حوادث هیو اثاث ساتیشامل ساختمان، تأس یخسارت به منازل مسکون پرداخت

  ثبت نام یچگونگ
 رانیبگ فهیستگان و وظمشموالن، بازنش ستیشدن ل یینها ي ماهه کیمهلت  لیدل است و به ياریصورت کامال اخت به نامه مهیب نیا

از طرح ها، ثبت نام  یکیعمر و حوادث، انتخاب  یلیتکم ي مهیب طیاطالع از شرا يبرا 1399/12/27 خیحداکثر تا تار توانند یم يکشور
  .ندیاقدام نما ریز نکیل قیآدرس محل سکونت خود، از طر شیرایو نیدر طرح و همچن

شود که دقت الزم در  یم دیاست و تاک سریم یآدرس ثبت يتنها برا هیتمان و اثاثبه ذکر است که پرداخت خسارت حوادث ساخ الزم
  وجود دارد ینامه، امکان اصالح نشان مهیب کسالهیدر کل زمان  نیهمچن. دیمورد نظر به عمل آ یثبت نشان

  حق بیمه ماهانه 
  نومان000/20)برنزي(3طرح شماره  تومان ،000/30) نقره ايطرح (2تومان  ، طرح شماره 000/50) طالیی(1طرح شماره 

  نامه مهیزمان ب مدت
است و در صورت عدم ثبت نام، امکان افزوده شدن اسم در  1400اسفند  29تا  1400 نیفرورد کمیو از  کسالهینامه  مهیزمان ب مدت

  .ستین سریم يتا دوره بعد ستیل
  :ءاستثنا
 ،یلیهموف ت،یاعصاب و روان، هپات دیشد يها يماری، بMS ،یتاالسم ز،یلایخاص مانند سرطان، د يها يماریسابقه ب يداراکه افراد 

عمر  مهیاز قرار گرفتن تحت پوشش ب شیفوت کند و پ ها يماریب نیاز ا یکیاثر  رب يا شده مهیچنانچه ب. است دزیو ا نیریش ابتید
) 19 دیاز جمله کو( ها يماریب ریکه فوت بر اثر سا یاما در صورت. شود یبوده باشد، غرامت فوت پرداخت نم ییها يماریب نیمبتال به چن

متعهد به پرداخت  مهیمبتال شود، شرکت ب ادشدهی يها يماریاز ب یکیعمر به  مهیبعد از  قرار گرفتن تحت پوشش ب ایحادثه باشد  ای
  .غرامت فوت است

  
  اشدمیب%  50و  حد غرامت خطر سیل و زلزله %  10فرانشیز خطر سیل و زلزله  :نکته
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   26/11/76حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 
   ریال200/457 = )1400ضریب سال ( 3048 × )عدد ثابت/ امتیاز ( 150  : سهم دستگاه اجرائی بابت حساب پس انداز کارکنان شاغل دولت

  :ها؛موسسات وشرکتهاي دولتی وزارتخانه )رسمی؛ثابت وپیمانی(مستخدمین شاغل به درخواست ....اده میشود به دولت اجازه د-1ماده 
مجاز بـه انجـام عملیـات بـا دسـتگاههاي      (حساب سپرده ثابت خاصی تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم نزدیکی ازبانکها-الف

را بـه عنـوان پـس اندازسـهم     ...ق نظام هماهنگ  1حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده %35به نام او افتتاح وهمه ماهه برابر)دولتی
  .تخدم ازدریافتی او کسروبه حساب مزبور واریزنمایدمس
سهم پس اندازپس انداز مستخدم موضوع بند الف ازمحل اعتبارات پرسنلی دستگاه به عنوان پس انداز سهم دولـت  % 100هرماه برابر-ب

  به حساب سپرده ثابت جداگانه اي که به نام مستخدم افتتاح خواهدشد واریزکند
  خواهدبود....قانون عملیات بانکی بدون ربا....ساب متعلق به حسابهاي پس انداز سهم مستخدم وسهم دولت نرخ سود علی الح-2ماده
  موجودي حسابهاي موضوع بندهاي الف وب درزمان اشتغال مستخدم غیرقابل برداشت میباشد -3ماده
ل درمورد مسـتخدمین رسـمی وثابـت بـه     اعم ازاصل وجوه وسودحاص  1کلیه موجودي حسابهاي موضوع بندهاي الف وب ماده -4ماده

هنگام بازنشستگی ؛بازخریدي وازکارافتادگی یا خروج ازخدمت به دالیل دیگـر ودرموردمسـتخدمین پیمـانی بـه هنگـام لغـو یاخاتمـه        
  .قراردادبه طوریکجا دروجه آنان پرداخت میشود

وسودحاصل ازآنها بـین وراث شـرعی  و موجـودي    درصورت فوت مستخدم موجودي حساب پس انداز سهم او اعم ازاصل وجوه -5ماده 
  .ق ا ك تقسیم وپرداخت خواهدشد 86بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده ....حساب پس اندازسهم دولت 

  .الزم االجراء میباشد 1377این قانون از اول سال -12ماده
  ...چه نقشی میتوانید ، زیربناي  بیمه تکمیلی بازنشستگی را ایجاد کرد؟ آیا میتوان با اصالحات قانونی در حساب پس انداز کارکنان دولت :سوال

   )جهت مطالعهصرفا (بیمه سرمایه گذاري عمر و پس انداز
عالوه برفراهم کردن پوشش فوت وازکارافتادگی بیمـه شـده ؛ بـا سـرمایه گـذاري منـابع  وي را در سودحاصـله        تجاري شرکتهاي بیمه 

پوشـش هـاي   و با پرداخـت حـق بیمـه ماهانـه؛ از    ....) ساله؛15ساله؛10(شده میتواند ضمن خرید بیمه نامه بیمه  .نیزسهیم می نمایند
؛ ودرصـورت فـوت عـادي تـا سـقف      )نـزد بیمـه ایـران   (مثال  پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه .نیز برخوردارشوداضافی وتکمیلی 

  .میلیون تومان سرمایه عمر قابل پرداخت میباشد500
  یمه عمر و پس انداز ب تعهدات 

  :ارائه میشود شامل ....) ملت؛پاسارگاد؛دانا؛ایران؛کوثر؛کارآفرین؛سامان ؛(شرکتهاي بیمه این نوع بیمه که توسط 
  ابتال به بیماریها وامراض خاص  -3    نقص عضو-2    )عادي یا براثرحادثه(فوت -1

  :مزیتهاي بیمه عمر  وپس انداز
  سود مشارکت درمنافع سرمایه گذاریها % 85تسهیم-2   عالوه براصل اندوختهسپرده  سود تضمین پرداخت حداقل -1
  امکان بازخرید قبل از سررسید -5معافیت ازادامه بیمه پردازي درصورت ازکارافتادگی کامل -4دریافت وام ازمحل اندوخته -3
  وشش وحق بیمه انعطاف پذیر پ-8  امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمري ماهانه-7معافیت مالیاتی  -6
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  سرمایه اجتماعی 
  بازنشستگان )مهر(خانه امید

وبالندگی تا در فضایی آکنده از شور ونشاط محل گردهمایی یاران دیروز وپیشکسوتان دنیا دیده امروز است  خانه امید
  .فیت مطلوب پرکننداوقات فراغت خود را نیز با کی مورد عالقه ،اجتماعی  فرهنگیفعالیتهاي در مشارکت  ضمن

صنایع  (در حوزه هاي مختلف صاحبان خرد واندیشه آثار ودستاوردهاي ارزشمند خانه امید نمایشگاهی براي عرضه  
   .نسل دیروز به نسل جوان امروز بشمار میرود انتقال گنجینه تجربیات محل و .....)،میراث فرهنگی،دستی 

   :خانه امید امکانات 
  .........،ي آموزشی ،کتابخانه وسالن مطالعهکالسها، یپزشکمشاوره  الن همایش ؛کافی نت ؛کافی شاپ ؛س

   محتوي برنامه هاي خانه امید
  براي حضوردرخانه امید ارائه خدماتی با هدف ایجاد انگیزه در بازنشستگان :الف

؛ثبـت نـام     )اداسـن تاییـد  (خدماتی همچون کمک هزینه هاي عینک وعصـا وسـمعک  بازنشستگان محترم براي دریافت 
بـه سـمت خانـه امیـد سـوق داده      .......چاپ رایگان فیش حقوق وحکـم ، ؛ثبت نام وام ضروري ؛سیاحتی وزیارتی  تورهاي

امکان آشنائی ، حضور مجدد بمنظور مشارکت و نقش آفرینی در یک یا چند فعالیـت دلخـواه   همزمان بطور میشوند که 
  .براي آنان بوجود میآید

  زشی ،انجام فعالیتهاي نشاط آور و عرضه توانمندیها ارائه خدمات آمو:ب
  مراسم ملی مذهبی و  برگزاري جشنها

  ....تعدادي از کالسهاي آموزشی مهارتهاي فنی وحرفه اي ،برگزاري دوره هاي آموزشی بهبود زندگی،برگزاري 
  ) .....حافظ خوانی ،مثنوي خوانی ،؛شاهنامه خوانی ؛سعدي خوانی(خوانیتشکیل جلسات شعر

  ....سرود؛موسیقی؛نمایش ؛مجري گري ؛ آموزشی تشکیل گروههاي
  آموزش استفاده ازکامپیوتر ؛آموزش طراحی ونقاشی و خوشنویسی آموزش صنایع دستی ؛قالب بافی؛

  تولید بسته هاي فرهنگی ؛انتشار کتب ؛نشریات و مجالت 
  .... البالغه؛ نهجارائه تفسیر قرآن مجید ؛ارائه تفسیرقرآن کریم ؛و قرائت آموزش 

  )زوج وفرد(عضویت درکتابخانه و استفاده ازسالن مطالعات 
  برگزاري جلسات اتاق فکر بازنشستگان

  برگزاري جلسات مجمع کانونهاي بازنشستگان استان
  مشاوره درمانی براي بازنشستگان وموظفین / ویزیت 

  استقرارناظر بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان وموظفین 
  .باشد 22الی  17و     14الی  8کاري میتواند از ساعت ساعات       

  اقدامات الزم براي تحقق  اهداف خانه امید
  برنامه ریزي و ارائه خدماتی که نیازهاي مادي و معنوي طیف وسیعی از بازنشستگان و موظفین را پوشش دهد-1
  تگان و موظفینایجاد انگیزه هاي هرچه بیشتر بمنظور حضورفعال ومشارکت شایسته بازنشس-2
  ایجاد فضائی امن مبتنی بر نظم ؛ اخالق ؛پاکی و شادي بمنظورحفظ شان وکرامت و رضایتمندي مراجعان-3
  بهره برداري مناسب از حضور بازنشستگان در خانه هاي امید بعنوان سرمایه بزرگ اجتماعی -4

 مالی خانه امید  برنامه ریزي زمانبندي شده براي رسیدن به خودکفائی و استقالل -5     

از خانـه امیـد پـس از همـاهنگی الزم بـا مـدیریت       .....استفاده بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی؛نیروهـاي مسـلح؛بانکها؛  
  .بازنشستگی استان بالمانع میباشد
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  سرمایه اجتماعی 
  خانه امید بازنشستگان کشوري  وتشکیالت ساختار

   
 هیات نظارت مرکزي

  

   
  رنامه ریزي استانشوراي ب

  
   

    
  

   
  

   

   
 مدیراجرائی 

  
   

  
   

 
            

 مسئول امور فرهنگی وهنري
 

 مسئول اداري ومالی 
 

 مسئول امورسالمت 

  
  

  
  

  
متصدي تورهاي 
 سیاحتی وزیارتی

   

 متصدي اطالعات

 

  متصدي ورزش همگانی
 

کالسهاي  متصدي
 وجلساتآموزشی 

   

خدمات  متصدي
 عمومی

 

وارائه  متصدي ویزیت پزشک
 خدمات سرپائی

متصدي 
  ؛رسانه هاامورکتابخانه

   

ثبت نام متصدي 
  .......؛وام اینترنتی 

 

متصدي تایید کمک هزینه 
  عینک؛عصا وسمعک

  :)تهران(در ستاد هیات نظارت مرکزياعضاي محترم 
مدیرکل ه ،مدیرکل اموراستانها بعنوان دبیر،مدیرکل فرهنگی اجتماعی ،نماینده مدیرعامل صندوق بعنوان رئیس ،نماینده هیات مدیر

   امورحقوقیمدیرکل اموراداري،مدیرکل امورمالی،، مدیرکل  روابط عمومیمدیرکل حراست،
  :شوراي برنامه ریزي استاناعضاي محترم 

ه نفربازنشسته به پیشنهاد  هیات مدیر2، انه امیدخ مدیراجرایی ، استان بعنوان رئیس،رابط فرهنگی اجتماعی بعنوان دبیر صندوق درمدیر
  ورزش و جوانان اداره کل  فرهنگ وارشاد ،نمایندهاداره کل ،نماینده کانونهاي استان،نماینده شهردار 

   
  :درآمدهاي خانه امید میتواند از منابع ذیل تامین شود

  )سات مختلف وافزایش حضور مردم در خانه امید  ولزوم پذیرائی با توجه به برگزاري جشنها ؛تشکیل جل( کافی شاپ و غرفه ها فعالیت-1
   .....،جلب مساعدت مالی دستگاههاي اجرائی و انسانهاي جویاي انجام کار خیر-2
 کسر مثال(کسرمبلغی اندك از حقوق ماهانه با  در تامین بخشی از هزینه هاي نگهداري خانه امیدمشارکت بازنشستگان  -3

  )ک از بازنشستگان مقیم شهرستان مورد نظراز هر یتومان  200
  ..................................استان ؟ کدشناسه    ،  763بانک صادرات شعبه میدان فاطمی تهران کد0212909835002   حساب واریز درآمدها

   :انه بازنشستگانداوطلب فعالیتهاي
پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در موارد خاص ویا تقدیم  لیکن  پذیرش مسئولیت وتصدي خدمت  در خانه امید داوطلبانه بوده

هدیه به اساتید محترم بمنظور قدردانی از آنان در برگزاري دوره هاي آموزشی موفق و رضایتبخش از محل درآمدهاي خانه 
  .امید بالمانع میباشد

  
  :هاخانه امید در شهرستان،موافقت  وآغاز عملیات احداث بررسی  براي  شرایط الزم

   متقاضی نفر بازنشسته در شهرستان  5000حداقل  اقامت-1
  شوراي شهر  به صندوق بازنشستگی   /ازسوي شهرداري دریکی از پارك هاي اصلی شهر بصورت قطعی زمین مناسب تحویل  -2
  درصد اعتبارات از منابع صندوق 50ساخت خانه امید از منابع استانی و  اعتباردرصد 50تامین -3 
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  اجتماعی  سرمایه
  )مهر(دوره هاي آموزشی براي بازنشستگان در خانه امید -بازنشستگان)مهر(خانه امید
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  سرمایه اجتماعی 
  ذي الحجه ؛روزخانواده وتکریم بازنشستگان 25گرامیداشت 

   .امگذاري شدن روزخانواده وتکریم بازنشستگانبعنوان ذي الحجه 25روزباتصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی 1385درسال 
آن اهل بیت سوره مبارکه انسان برپیامبر اسالم که در  مصادف است با روز نزول )1400سال ماه مرداد 14( ذي الحجه25

    )......1(هل اتی علی االنسان حین من الدهرلم یکن شیئا مذکورا . الرحمن الرحیم... بسم ا قرار گرفتند خداوند مورد تقدیر  پیامبر
بازنشستگان  ارزشمند خدماتتشکرازو  ارج نهادن به شخصیت نین روزي مراسم گرامیداشت با شکوهی بمنظورهمه ساله در چ

   .میشود  برگزارنمونه استانی وملی  پیشکسوتانو همچنین معرفی 
 ه کنندمهم است که مشاهدبه ما آموختند  .....و الفباي اخالق ومعنویت که دستمان را گرفتند راه رفتن را  بزرگانی براي
  به یاد آنها هستیم  ؟ نیز  آیا ما

  اهداف روز خانواده و تکریم بازنشستگان 
  بزرگداشت مقام ومنزلت بازنشستگان درخانواده وجامعه -1
  شناسائی ،معرفی وتقدیر از بازنشستگان برجسته ونمونه -2
   )...اجتماعی  فعالیتهاي فرهنگی و(جامعه افزایش انگیزه وترغیب بازنشستگان جهت حضورموثردر- 3
  شناسائی ومعرفی نخبگان بازنشسته به مراجع علمی و تخصصی-4
  فراهم ساختن ایجاد تشکل ها ي تخصصی بمنظور انتقال دانش و تجربه آنان به نسل آینده   -5

  ذي الحجه25برنامه هاي گرامیداشت 
   مونه وبرتربه بازنشستگان ن....جوایز،،دیرقبا اهداء گل،تقدیم لوح تاجراي مراسم ویژه 

  ....در طبیعت ، ورزش صبحگاهی ،  پیاده رويهمچون  اجراي برنامه هاي ورزشی
  ......مسابقه خاطره نویسی ، مسابقات قرآن ،،  تئاتر، سرود و موسیقی محلی ، دکلمه همچون  برنامه هاي فرهنگی و هنري 

   تانیبه میزبانی بنیاد شهید وبا حضور اعضاي ستاد استجلیل از ایثارگران 
  جهت تشریح برنامه ها ...مالقات با ائمه جمعه،،،حضور مدیران و نخبگان بازنشسته در صدا و سیمانشست مطبوعاتی:اقدامات رسانه اي

  :موضوعات مهم و مورد توجه بازنشستگان
تگان محتـرم درفضـائی   ضمن تشریح فلسفه نامگذاري این روز ؛ مسئوالن  اجرایـی و نماینـدگان بازنشسـ   تکریم بازنشستگان در مراسم 
   .بازنشستگان ارائه می نمایند معیشت ،سالمت و کرامتدوستانه گزارشی از اقدامات دستگاه و پیشنهاداتی براي ارتقاء  صمیمی و

  .و در پایان به روشهاي مختلف از بازنشستگان حاضر تقدیر میشود
  دستگاه /تشکیل ستاد برگزاري مراسم تکریم بازنشستگان استان 

نفر 2مدیربازنشستگی استان و نیز از دستگاههاي اجرائی استان ،به ریاست استاندارمحترم وبا حضور مدیرکل تاد این س
  :وظایف آن عبارتند ازبازنشسته معتمد تشکیل میشود که 

  دعوتنامه ها تکریم بازنشستگان اطالع رسانی؛تبلیغات؛پیش بینی مکان مراسم ؛ارسالاجراي شایسته مراسم پیگیري برنامه ریزي و-1
  انتخاب بازنشسته نمونه  بمنظور  بانک اطالعات نخبگان            ir.Sabasrm  .www داوطلبان دراطالع رسانی بمنظور ثبت نام -2

  ) فعالیتهاي ارزنده وتاثیرگذار دوران بازنشستگیبراساس  (استانی/برگزیده ملیمحورهاي انتخاب بازنشستگان 
  فعالیتهاي ورزشی و تندرستی -5فعالیتهاي اجتماعی وعام المنفعه -4کارآفرینی وایجاداشتغال-3فرهنگ وهنر  –2پژوهش علوم ؛آموزش و -1
  ایثار و فداکاري      -6
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  سرمایه اجتماعی 
  ذي الحجه ؛روزخانواده وتکریم بازنشستگان 25گرامیداشت 

   مرد میفردا خواه ایکه گو میکن یزندگ يآخرت طور يبرا و میزنده ا شهیکه انگار هم میکن یزندگ يطور ایدر دن): ع(امام علی 
   .باشد یزندگ ارزشمند تجربیاتنشستن  آغاز دوران به ثمربازنشستگی میتواند 

 باشـد  اگر تـوام بـا حضـور مـوثر در فعالیتهـاي اجتمـاعی       حرکت و تالش جدید براي خدمت به دین و میهن باشدمیتواند بازنشستگی 
  ... و انسان دوستانه ،گروههاي جهادي ،  خواهانه، امور خیر حفاظت از محیط زیست) NGO(زمانهاي مردم نهاد فعالیت در سا: ازجمله 

    توسط دستگاههاي اجرائیاهمیت برگزاري مراسم تکریم بازنشستگان  
    .د ایجاد شده استیک گنجینه ملی است که با جدیت و تالش کارکنانی که هم اکنون بازنشسته شده ان امروز دستگاه اجرائی -1

  عالوه بر وظیفه ملی ؛انسانی و دینی یک وظیفه اداري هم محسوب میشود هبازنشستگرامیداشت خدمات کارمندان 
لـذا تکـریم   شاغلین هر سازمان ، موقعیت و جایگاه آینده خود را در وضـعیت و جایگـاه کنـونی بازنشسـتگان مشـاهده مـی کننـد         -2

   میشود بین مجموعه کارکنان دستگاه روحیه وفاداري و تعلق سازمانی در  ؛ سالمتبازنشستگان موجب افزایش 
  .آنها نیست  نیاز هاي مالیاز تامین  اهمیت توجه به منزلت اجتماعی و تکریم بازنشستگان توسط دولت و دستگاهها کمتر -3
کـرد و از   میرا تکـر  شانیا دیجموعه است و باخدمت کرده وابسته به آن م يکه سالها در مجموعه ا یکس به تعبیر مقام معظم رهبري*

  .هستند  يازنشستگان ،وابستگان به هر مجموعه و نهادلذا ب او بهره مند شد اتیتجرب
  غیر متمرکز محاسن برگزاري مراسم تکریم بازنشستگان به صورت

  .یابندتعداد برنامه ها و تعداد شرکت کنندگان نهائی مراسم تکریم به نحو چشمگیري افزایش می -1
حضور کارمندان شاغل در کنار بازنشستگان آن دستگاه  وهمکـاري آنـان در برگـزاري در مراسـم بخشـی از اهـداف مراسـم را کـه          -2

  . محقق خواهد کرد........برقراري ارتباط سازنده ؛درك متقابل ؛انتقال تجربه ؛
وذ پیامهاي ارزشمند روز تکریم بازنشسـتگان بـه عمـق    گسترش مراسم در شهرهاي بزرگ و کوچک باعث توجه جدي رسانه ها و نف -3

  .اندیشه و قلب خانواده ها میشود
باتصـمیم سـتاد اسـتانی ؛مراسـم گرامیداشـت روزخـانواده وتکـریم        . برگزارشـد ) تهران( 1385اولین مراسم تکریم بازنشستگان در سال 

برگزارمیشـود امـا مـدیریت بازنشسـتگی اسـتان      ) رسـتانها در مرکـز اسـتان وشه  (بازنشستگان دستگاهها بصورت غیرمتمرکز و جداگانه 
ودرنهایت دریافت گزارشات و تکمیل گـزارش نهـائی ایـن    ............همچنان نقش محوري در برنامه ریزي ؛تبلیغات ؛همکاري با دستگاهها؛

  .مراسم ها براي ارائه به ستاد صندوق و  استانداري را ایفا میکند
  خانواده و جامعه  مقام ومنزلت بازنشستگان در

  .استتکلیف الهی  وهموظیفه اجتماعی هم تکریم بازنشستگان لذا ......ملت است سال سرمایه گذاري دولت و30بازنشسته  -
  وپروردگار تو مقدر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احسان و نیکی کنید

  .بودام؛سپاس و بزرگداشت مقام و جایگاه سالمندان و پیران اداي احتر ، روزشهریور ماه هرسال25در ایران باستان  
   عوامل سست شدن جایگاه سالمندان در جامعه

آنهـا بـه    لفروپاشی خانواده هـاي پرجمعیـت و تبـدی   -3شکاف بین نسل ها -2کاهش اعتقاد به سنت ها و ارزشهاي دیرین فرهنگی -1
  با توجه به ظهور  فن آوریهاي جدید )اوستا شاگردي/ ز نسل به نسل ا(تغییر روش انتقال تجربه و دانش-4خانواده هاي کوچک 

  کاهش مشارکت سالمندان در فعالیتهاي اقتصادي و تولیدي-5
  .اهمیت فراوان دارد........ بین نسلها  براي درك متقابل و تفاهم گوي اجتماعی  و نظام گفت استقرارو    نهادهاي میانجیایجاد  *

  حقیقاتی تپروژه /پیشنهاد  چند
  خدمت شیوه هاي آماده سازي روانی و ذهنی بازنشستگان به منظور برخورد فعال و طبیعی با شرایط پس از دوران  -1
   )....پاسخگویی به عالیق شخصی و اجتماعی  مطالعه ، بازبینی تجارب ،(بهبود نگاه به دوران بازنشستگی از یک تهدید به فرصت  -2
  و عاطفی بازنشستگان و بررسی روش هاي تنش زدایی نحوه تامین سالمت روانی -3
  نقش اجتماعی بازنشستگان بویژه در امور عمومی خیریه ها ، موسسات عام المنفعه ، حوزه هاي هنري ، ارتباطی و علمی -4
  براي بازنشستگان همچون خدمات وفعالیتهاي داوطلبانه یافتن نقش هاي جدید اجتماعی  -5
  ز تجارب بازنشستگان در حوزه هاي مختلف فردي و اجتماعی روشهاي بهره گیري ا -6
  روشها و فنون انتقال تجارب بازنشستگان به گروههایی که مراحل آخر اشتغال خود را طی می کنند -7
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  سرمایه اجتماعی 
  1945سال -منشورملل متحد10فصل  71موضوع ماده  )NGO(سازمان مردم نهاد

،خودگردان، غیروابسته به دولت ،داراي شخصیت حقوقی مستقل ،داراي مدیریت مشارکتی و  سازمان غیر انتفاعی و عام المنفعه
دموکراتیک که با مشارکت و فعالیت داوطلبانه مردم در سطوح مختلف محلی و ملی براي رسیدن به اهداف معین در حوزه 

شکل ).... امور صنفی و تخصصی ، امداد و نجات، اعی ،امورخیریه ،بهبود سالمت،مبارزه با آسیبهاي اجتم(اجتماعیفرهنگی، هاي گوناگون
  . سمن ها یکی از ستونهاي جامعه مدنی و پل ارتباط مردم و قواي حاکم کشور وبازوي قدرتمند احقاق حقوق عامه میباشند.میگیرد

  ....................کانون  بازنشستگان
احـزاب   10کـانون  از کمسـیون مـاده     پروانه  فعالیت. غیر انتفاعی است غیر سیاسی و ) N.G.O(موسسه مردم نهاد کانون  بازنشستگان 

 .فعالیت کانون میبایست مطابق اساسنامه آن و درچهارچوب قوانین ومقررات جاري انجام شـود  .اخذ میشود) استانداري/ وزارت کشور (
  . میباشد) استانداري(و یا بیرونی)توسط بازرسان منتخب مجمع عمومی(مرجع نظارت برعملکرد کانون درونی

نقش پـل ارتبـاطی   ..... سازنده ارائه پیشنهادات  ایجاد بانک اطالعات توانمندیهاي اعضاء ، پیگیري امور وبا  میبایستکانون بازنشستگان 
   .نمایدرا ایفا ) ، صندوق بازنشستگی کشوريدستگاههاي دولتی مجلس ، ( ازنشستگان و قواي حاکمیت بین جامعه ب

  .کانون بازنشستگان  میباشد....... حاوي مشخصات ؛اهداف ؛طرحها وبرنامه ها؛شرایط عضویت؛ :انون بازنشستگاناساسنامه ک
  بازنشستگان کانون هدف از تشکیل

  )صندوق بازنشستگی ،دستگاه متبوع،مجلس،دولتش،تعامل با،آموزتشکیل کارگروههاي تخصصی( صیانت از حقوق مادي و معنوي بازنشستگان-1
  )...صص،توانمندیها، آثارماندگارتجربه، تختشکیل بانک (و فراهم کردن زمینه بهره برداري ازآنهائی ظرفیتهاي جامعه بازنشستگانشناسا-2
  .....)مکمل هاي غذائی ،( و تغذیه سالم...)دوچرخه سواري، پینگ پنگ، دو نیمه استقامت،،پیاده روي( ترویج ورزش همگانی سالمت محور -3
  ) ...............،میراث فرهنگی،صندوق بازنشستگی دستگاه متبوع،،، کانوناعضاي ظرفیت با استفاده از ( و خارج استان داخل گردشگريترویج -4
   .).... هاي تولیدي،برگزاري نمایشگاه دستاوردها،تشکیل تعاونیمهارت آموزي،حقوق مکفی پیگیري( بهبود وضع معیشت بازنشستگان تالش براي -5
  )تخفیف خدمات پاراکلینیکی  اخذدر بیمه تکمیلی ،ایفاي نقش آموزش پیشگیري از بیماریها،(ات بهداشتی و درمانی بازنشستگانارتقاء خدم -6
   ).....دوستدارمحیط زیست،خیریه، ،انجمن آلزایمر، موسسات مردم نهاد همچون گروههايبا تعامل (ارتقاء جایگاه اجتماعی بازنشستگان -7
  )......،تکریم ،تقدیر گرامیداشت ، تشکیل جلسات ( اعی بازنشستگانارتقاء منزلت اجتم -8
 میباشد جهادي منوط به حمایت مستمر اعضاء و انتخاب هیات مدیره کاردان و ...کانون بازنشستگانتحقق اهداف    

   کانون بازنشستگان ارکان
  یا فوق العاده برگزارمیشود) یکبارساالنه (عالیترین مرجع تصمیم گیري کانون که به صورت عادي :مجمع عمومی-1

مجمع عمومی عادي تعیین خط مشی کانون ؛انتخاب هیئت مدیره وبازرسان ؛بررسی وتصویب پیشنهادات هیئت مدیره ؛تعیـین میـزان   
شـود  مجمع عمومی فوق العاده نیز که به درخواست هیئت مدیره یا یک سوم اعضاء کـانون تشـکیل می   .را برعهده دارد......حق عضویت؛

  تغییر مفاد اساسنامه ؛عزل هیئت مدیره وبازرسان ؛انحالل کانون را برعهده خواهد داشت
  :سال از سوي مجمع عمومی انتخاب میشوند که داراي وظایف ذیل میباشند3نفر و بمدت 5تعداد اعضاي هیئت مدیره :هیئت مدیره-2

  وپرداخت ؛اجراي مصوبات مجمع عمومی کانون پیگیري اهداف ؛حفظ وحراست از اموال ؛رسیدگی به حسابهاي دریافت
 توصیه میشود اعضاي هیئت مدیره ترجیحا از میان بازنشستگانی که  داراي موقعیت اجتماعی باالتر ؛ روابط عمومی قویتر؛توانمندي هاي شخصی*

در بین اعضاي هیئت مدیره کانون میتواند باعث   حضور افرادي از سطوح سنی مختلف .باشند)استفاده از اینترنت ( از جمله در استفاده از کامپیوتر 
  .جذب و جلب همکاري بیش از پیش اعضاء کانون بازنشستگان  با کانون شود

  :نفروبمدت یکسال از سوي مجمع عمومی  انتخاب میشوند که داراي وظایف ذیل میباشند2تعداد اعضاي بازرسان کانون :بازرسان -3
مطالعه گزارش ساالنه هیئت مدیره براي ارائه گزارش بـه مجمـع عمـومی ؛ گـزارش هرگونـه تخلـف        بررسی اسناد واوراق مالی کانون ؛

  هیئت مدیره از اساسنامه به مجمع عمومی  
  )با کمک اعضاء( کانونمورد نیازومنابع مالی امکانات 

  سهل الوصول براي اعضاء مناسب و  مکان -1
  )پرینت ؛فکس؛اسکن ؛فتوکپی(کاره 4کامپیوترمتصل به اینترنت و یکدستگاه  یکدستگاهحق عضویت، میز؛صندلی ،: امکانات مادي-2
   گردشگريقضائی ؛ورزشی ؛بهداشتی ؛اجتماعی ،مطلع و با تجربه در زمینه اموراداري ؛فرهنگی ؛ استفاده از افراد:امکانات معنوي-3



176 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  سرمایه اجتماعی 
  ي بازنشستگان کانونها زمینه هاي فعالیت

چاپ فیش حقوق ماهانه پیگیري امور بازنشستگان و ارائه خدماتی همچون  :بازنشستگان در کانون همه یت داوطلبانه عضوآماده کردن -1

   همکاري با صندوق بازنشستگی کشوري در موضوعات متعدد ، ي سیاحتی و زیارتیمتقاضیان ؛حکم بازنشستگی  ،ثبت نام تورها

  ) اسکن شده و براي استفاده نگهداري میشوند ....تحصیل ، تخصص ، اطالعاتعکس افراد ،(نها ایجاد بانک اطالعات بازنشستگان و فرزندان آ -2

  .....)، صدور اطالعیه به مناسبتها  اطالع رسانی به بازنشستگان براي آگاهی از حقوق قانونی خود(راه اندازي سیستم ارسال پیامک -3

  )گیریها یکی از روشهاي تحکیم ارتباط کانون با اعضاء خود میباشدمشارکت بازنشستگان  در تصمیم (نظر سنجی از اعضاء  -4

  بمنظور دریافت کاال و خدمات با تخفیف ویژه .....هماهنگی و عقد قرارداد با فروشگاههاي بزرگ ،مطب پزشکان ،آزمایشگاهها ،-5

  گی و ارتباط با موسسات مالی جهت اخذ تسهیالت، هماهنتشکیل صندوق تسهیالت وام و پرداخت وام قرض الحسنه  با مشارکت بازنشستگان -6

در صورت فوت  تومان به این حساب واریز میکنند5000ماهانه (همکاران شاغل وبازنشسته با عضویت راه اندازي صندوق رفاه بازماندگان -7

  )میلیون تومان به خانواده وي پرداخت میشود5هریک از اعضا ، مبلغ 

  بازنشستگان بیمه تکمیلی درمان بدون سقف -8

  بیمه عمر و حادثه بازنشستگان  -9

  )ارایه آموزشهاي پیشگیري و درمان توسط پزشکان متخصص به اعضاي کانون(عضویت در انجمن حمایت از بیماران سرطانی -10

  بمنظور استفاده از تخفیفات ویژه  ....تعامل با آژانس هاي مسافرتی از جمله آژانس-11

  از طریق حق عضویت اعضاء سفرهاي زیارتی اعزام بازنشستگان به  -12

  اهداي کمکهاي بالعوض به برخی از بازنشستگان و ازکارافتادگان-13

  .....عیادت هیئت مدیره کانون  از کهنساالن ؛ بیماران ؛ خانواده بازنشستگان متوفی ؛ -14

  ........اه متبوع ،استاندار ،دستگمدیرکل  ، مجلس شوراي اسالمیمحترم گان برقراري ارتباط موثر با نمایند-15

 و کانون هیات مدیرهمالقات / مکاتبات در ......) حقوق؛ بیمه تکمیلی درمان ؛بیمه تکمیلی عمر؛(طرح موضوعات و مسائل روزمره بازنشستگان

و اقدامات  لوایح/دستگاهها  براي حمایت از طرحها/ آمادگی بیشتري ازسوي مجلس میشودباعث سایر مسئوالن استانی /مجلسگان نمایند

  .فراهم شود موثر در بهبود وضعیت بازنشستگان عزیز 

  با بمنظور آگاه سازي مسئوالن از وضعیت بازنشستگان جلسه در هر سال  چند نوبت برگزاري -16

  ......، داراي عکس و مشخصات بازنشستهبرخی اقالم ساده از جمله پیراهن ورزشی با لوگوي کانون ،جاسوئیچی اهداء تهیه و  -17

  ...همراه با عکس افراد،انتشار مقاله وشار کتاب خاطرات بازنشستگان ت،انجلدي سالمت ورفاه دوران بازنشستگی چند  انتشار مجموعه -18

  )در محل اداره (اجراي ورزش صبحگاهی براي همکاران شاغل و بازنشسته -19

  برگزاري مراسم جشن تکریم بازنشستگان در هر سال-20

  جامعه بازنشستگان  مسائل مهم
 هاي جامعه بازنشستگان میباشد  معیشت، سالمت و منزلت از مهمترین دغدغه

سطوح مسئوالن به  مستقیمامتمرکز و بصورت ها و مطالبات بازنشستگان  خواسته  »کشوري عالی بازنشستگان کانون« با شکل گیريامیدواریم 
  .عالی کشور منتقل شود
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  سرمایه اجتماعی 
   و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهاي بازنشستگان محترمسازماندهی 

  متوقف شده است کارگروهها سفیران  فعالیت              سفیران
 8نسبت به سازماندهی بازنشستگان محترم در  دستگاههاي اجرایی صندوق بازنشستگی کشوري با همکاري و تعامل 

  .کردکارگروه تخصصی به شرح ذیل اقدام 

  )طرح سما( مبارزه با آلزایمر سفیران - 1

  )طرح سور(سفیران ورزش  - 2

  )طرح سات(سفیران تغذیه  -3

  )طرح سام(سفیران آموزش مهارت آموزي  -4

  )آقایان-طرح کاوش( سفیران کار آفرینی و اشتغال  -5

  )بانوان-طرح کاوش( سفیران کارآفرینی و اشتغال -6

  )طرح سامع( سفیران ترویج گیاهان دارویی و غذاي سالم  -7

  )طرح سان( سفیران شناسایی فرهیختگان و نخبگان و آثار ماندگار بازنشستگان  -8

  هر کارگروه تخصصی داراي سه سفیر خواهدبود ....هماهنگی اقدامات کارگروه وارتباط با دستگاههاي ذیربط و بمنظور
   یر در حوزه آقایان، یک نفر خانم یا آقا به عنوان هماهنگ کنندهیک نفر خانم به عنوان سفیر در حوزه خانم ها، یک نفر آقا به عنوان سف*

 تجربه  مرتبط،  التیتحصداراي (نسبت به معرفی بازنشستگان توانمند در سازماندهی کارگروهها  دستگاههاي اجرایی 
  .اقدام نمایند..... به مدیریت بازنشستگی استان) ي امورریگیپ ییتوانا  و زهیانگ داوطلبانه، کار به عالقه د،یمف يکار

  .انتخاب و به ستاد مرکزي معرفی شوند  .........سفیران کارگروهها از بین افراد پیشنهاد شده دستگاههاي استان 
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  سرمایه اجتماعی 
   استفاده از خدمات داوطلبانه بازنشستگان

  چیست؟خدمات داوطلبانه 
مردم جامعه است  خدمت به شب آن را با میل و اختیار انجام می دهد و هدفخدمتی است که فرد داوطلخدمت داوطلبانه  

  .نه کسب منافع مادي
  ویژگیهاي خدمات داوطلبانه

  . نمایدخدمت وجهی دریافت نمی انجام یعنی براي  ـ افتخاري است1
  . اشدنمیب … اهداف خاص سیاسی ، اقتصادي ویعنی داراي  ـ جنبه خیرخواهانه و عامل المنفعه دارد 2
  .صورت می پذیرد  خاص  بدون هیچ گونه تحمیل یا فشاریعنی  ـ اختیاري است 3

  ویژگیهاي یک داوطلب خوب 
  .باشد  … ؛احساس مسئولیت ، قابل اعتماد بودن ، خوش خلقی  همچون ـ داوطلب باید داراي صفاتی 1
  .ـ وقت کافی براي ارائه خدمات داوطلبانه داشته باشد 2
  .باشدوپاکیزه  هري مرتب و مناسبوضع ظاداراي ـ 3
  .خوش بین و عالقمند به پیشرفت دیگران باشد داراي اعتماد به نفس کافی ؛ـ 4
  .ـ داراي پشتکار و جدیت در کار باشد 5

  انواع مختلف خدمات داوطلبانه 
  شکل انجام خدمات-الف

  .می دهد  رات مربوط انجامخدمتی که داوطلب شخصاً با مراجعه به سازمانها و ادا: انفرادي  ماتـ خد1
  دهندگروهی انجام می  در قالب فعالیت هاي ی که داوطلبانخدمت: گروهی  اتخدم- 2

  زمان انجام خدمات -ب
داوطلبی است که به طور مستمر و مداوم قسمتی از اوقات فراغت خود را به فعالیت در زمینه خدمات : داوطلب دائمی - 1

  .دو یا سه روز در هفته و یا یک هفته در ماه فعالیت می کند  مثالً. بشردوستانه اختصاص می دهد 
داوطلبی است که در هنگام بروز حادثه و در مواقع لزوم از مهارت ها و تجارب آنان استفاده می شود : داوطلب غیردائمی - 2

  .و زمان مشخصی براي بهره گیري از آنان وجود ندارد 
  اتکیفیت انجام خدم -پ
سی است که عالوه بر دارا بودن آگاهی و توانایی الزم براي انجام کارهاي خیر ، وظایف خود را به نحو ک: داوطلب مفید - 1

  .احسن انجام می دهد 
کسی که براي پیشبرد مقصود شخصی و یا پیدا کردن مقام و موقعیت خاصی به گروه داوطلبان می : داوطلب غیرمفید  - 2

  .با افکار مسموم خود باعث ناامیدي و بدبینی در گروه داوطلبان یا اجتماع می شود پیوندد و یا فرد ناامید و بدبینی است که
  اهمیت خدمات داوطلبانه براي جامعه 

 هر نظام همه ما میدانیم که انسان موجودي اجتماعی بود و هر فرد نمیتواند نیازهایش را به تنهائی برطرف کند لذا در
یکی از جنبه هاي واالي زندگی انسانها  ودر این راستاضروري میباشد یکدیگرنیاز ع همکاري و تعامل افراد براي رفاجتماعی، 
  . است   داوطلبانهو کمکهاي ، خدمات 

خود سهیم شوند و سازمانها نیز با فشردن دست جامعه  داوطلبان تالش میکنند با انجام خدمت بی منت در حل مسائل
زرگ انسانی  باعث ارتقاء سرمایه هاي اجتماعی و در نهایت همبستگی همکاري داوطلبان وبا استفاده از این سرمایه ب

  .اجتماعی میشوند
  



179 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  سرمایه اجتماعی 
  براي جامعهاستفاده از خدمات داوطلبانه بازنشستگان 

  هاي هسرمایهمچون   انسانی  نیروي در  نوظهوري  هاي پدیده  بلکه نیست   مالی  منابع و ها دارایی همه میدانند که سرمایه فقط
  . نیز در شمار انواع سرمایه ها محسوب میشوند  اجتماعی و  انسانی
  هاي سرمایه" ،دهند میارتقاء  را اتتولید کمیت وکیفیت مواد، در  تغییرات ایجاد با فیزیکی  هاي سرمایه  که طور همان

 کاراتر و تر مطلوب جدیدتر،  هایی شیوه  به ات سازند می قادر را ها انسان؛ خود  معلومات و ها مهارت  واگذاري با نیز "انسانی
  .کنند رفتار

از داوطلبان بوجود آمده اند که با کمال میل و اختیار    بسیاري  هاي گروهو خدمات داوطلبانه یک عمل خیرخواهانه است 
  .گذارند  اشتراك  به  جوامع  اوضاع بهبود  براي راوتوانمندیهاي خود  مهارتمیخواهند  وقت ؛

  .از او پشتیبانی خواهدکردتنها نیست و در هر شرایطی اجتماع هیچ کس این حس را القاء می کند که  داوطلبانهت خدما
  یاري  اجتماعی  یکپارچگی  به توانند می کنند می  شرکت  داوطلبانه  هاي فعالیت در  که بازنشستگان از  دسته  آن در این میان

  .کنند  مقابله هستند،  منفعلی  مددجویان  آنان  که  منفی  عمومی باور  این با و برسانند
  

 بازنشستگان تجربیات و مهارتهاي ارزنده 

بگونه اي طراحی شده که معموال به خدمت کارمندان وکارگران داراي  ساختار استخدامی ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی 
  .داده میشودسال پایان  50باالتر از  در مقطع سنی  ها اي از مهارت گنجینه و تجربهسال سابقه ؛ 30

ارزنده سرمایه ها و تجارب  ها، تخصص مهارتسالگی فقط بهانه اي براي اتالف 50عنوان بازنشستگی کارمندان و کارگران در سن 
ادارات از خدمات کارشناسان و  و اوال موسسات :زیرا هاي انسانی این کشور شده و خسارات مضاعف برکشور وارد میکند

  .گذارد سرنوشت این اقشار می و روح،اثرات منفی بر سالمت جسم ثانیا  خصصین  خود در اوج شکوفائی بی نصیب میشوندمت
با حقوق حتی ها باید بعد از بازنشستگی افراد مجرب دوباره آنها را به کار بگیرند،  ادارات براي جلوگیري از هدر رفتن سرمایه

  . کند وي استفاده شود و هم آن سازمان با هزینه اندك از تجربیات دچار انزوا ن تا هم آن فردوقت  کم و به صورت پاره
حتی  به  صورت داوطلبانه تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارنددالیل مختلف و بحاضرند به  ي نیزافراددر این میان 

  .گسسته شودبا اجتماع  او رشته الفت  نخواهدکه فرد این دلیل 
ها، تخصص و مهارت نیروهاي با سابقه جلوگیري  حمایتی عالوه بر اینکه از هدر رفتن بسیاري از تجربهمناسب هاي  با انجام طرح

  .شود در شادابی و طول عمر گروه زیادي از سالمندان مؤثر خواهد بود می
نه تجربه او سازمانها اما بهتر است از گنجیازتجربه یک بازنشسته ممکن است فقط در خانه اش استفاده شود ما میگوئیم 

  .ودستگاههاي بزرگ نیز استفاده کنند
  صورت ذیل درکلیه امورآموزشی ؛هنري ؛فنی وحرفه اي موردبهره برداري قرارگیرد2استفاده ازتجربه بازنشستگان میتواندبه 

  انتقال تجربه  -2...) چه اتفاقی وچگونه (ثبت تجربه -1
 ستگاههاي اجرائی اهمیت استفاده از خدمات داوطلبانه براي د

  نه ، سازمانهاي داوطلبارزش باالئی برخورداراست بنحوي که  کارداوطلبانه نشانگرحضوروفعالیت مردم درجامعه است واز
  .ومکمل بخش دولتی وخصوصی شناخته میشوند بخش سومعنوان به بلکه   دولتی  خدمات  جایگزین

  کارهاي در  گذاري سرمایه دالر  یک هر  که  است  شده  زده  تخمین ، گرفته  صورت اروپا در  تازگی  به  که  اي مطالعه  اساس بر
  . گرداند برمی سود دالر  هشت ، داوطلبانه
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  سرمایه اجتماعی 
  خدمات داوطلبانه بازنشستگان در دستگاههاي اجرائیاهمیت 
ها و NGO مراهی داوطلبانی که دربسیاري از سازمانها وموسسات بزرگ ترجیح میدهند با استفاده از کمک و ه امروزه

   .به اهداف خود دست یابند تشکل یافته اندسازمان هاي مردم نهاد 
در کشور ما پائین است ودر بهترین حالت قادر به انجام سازمان هاي رسمی آمارها نشان میدهد که بهره وري نیروي کار  

  .مانها هر روز بیش از گذشته احساس میشودحداقل وظایف خود هستند  لذا نیاز به خدمات داوطلبانه در ساز
هویت اصلی بسیاري از کارکنان نظام اداري بر اساس خدمت بی منت و کار براي رضاي خدا شکل گرفته اما امروزه مشاهده 
میشود برخی ها دچار غفلت و استحاله شده  و براحتی براي رسیدن به وجه چند امتیاز ارزشیابی ؛چند ساعت اضافه 

  .تمام اصول و ارزشهاي اجتماعی را به قربانگاه فرستاده تا به مسلخ کشیده شود....غی بیشتر از پاداش ؛کاري؛مبل
  .لذا آموزش و  اقبال عمومی به خدمت داوطلبانه میتواند نویدبخش بازگشت نظام اداري کشور به خویشتن خویش باشد

و توجه خاص به توانمندیهاي داخلی میباشد که سازماندهی در کشور ما یکی از ارکان استحکام و امنیت ؛ اقتصاد مقاومتی 
  .شود......واستفاده مطلوب از نیروهاي داوطلب میتواند باعث کاهش هزینه ها ؛جلوگیري از اصراف ؛افزایش بهره وري و

داري میتواند از سوي نظام ا... تجربه موفق بسیج مستضعفان ؛جهادسازندگی ؛گروههاي سبز ودوست دار محیط زیست و
  .نیز تکرار شود)بمنظور بهره برداري از سرمایه بزرگ داوطلبان و بویژه بازنشستگان داوطلب (

  اهمیت و نتایج  استفاده از داوطلبان در نظام اداري 
  دستگاهانتقال تجربیات به نسل جدید کارکنان  - 1
 با مطلوبیت بیشتر خاص انجام تکالیف  - 2
  ارائه خدمتهزینه شدید  کاهش- 3

   دستگاه در داوطلبان بکارگیري براي زمال اقدامات
  داوطلبان سازماندهی و ؛شناسائی؛جذب فراخوان جهت الزم هاي دستورالعمل و ها نامه آیین تهیه-1
   دستگاه نیاز مورد تخصصهاي و خدمات احصاء-2
   داوطلب نیروهاي آموزش -3
   داوطلب نیروهاي اجرائی  وخدمات فعالیتها وکنترل مدیریت-4
   داوطلب نیروهاي نگهداري بمنظور وانگیزشی تشویقی تمهیدات یريبکارگ-5

  صندوق بازنشستگی کشوري  در ارائه چه خدماتی میتواند از داوطلبان بازنشسته خود کمک بگیرد؟  بعنوان نمونه
اي میتوانند حسب مورد نقش ه بازنشستگانی که دوره اشتغال خود را در صندوق بازنشستگی کشوري گذارانده باشند

  . متفاوتی را در حوزه هاي معاونت محترم اداري ومالی ومعاونت محترم فنی صندوق بپذیرند
  :دو زمینه مهم فعالیت آنان عبارتنداز

کارهاي تجربه نشان داده که درسالهاي اخیر به علت اصالح مداوم قوانین هرازچندوقت حجم انبوهی از :کارهاي حجمی-الف
لذا یکی از  است نی بودن پروسه انجام امور اصالحی همواره باعث نارضایتی مردم شدهجدید متوجه صندوق میشود و طوال

  .انجام کارهاي حجمی و پروژه اي با هزینه بمراتب کمتر خواهدبودکمک به کارکردهاي مهم  داوطلبان 
  کارها وتکالیف ثابت  -ب

فرهنگی و اجتماعی ؛اموراداري وخدمات  با نظر موافق مسئوالن محترم بخش مهمی از خدمات صندوق بویژه در امور
  ارائه شود/........کانون بازنشستگان / خانه هاي امید / میتواند بوسیله داوطلبان ویا باکمک آنان در اداره .... ؛امورفنی؛

ه؛ خدماتی همچون انجام امور مربوط به احراز هویت ؛ تمدید وکالتنامه؛ احراز صالحیت دریافت حقوق بازنشستگی و وظیف
همکاري در برگزاري دوره هاي آموزشی؛ همکاري با واحد کارشناس پاسخگو؛ همکاري در انجام  فعالیتهاي فرهنگی و 

  ......هنري؛ مالقات با پیشکسوتان به مناسبتهاي مختلف به نمایندگی از سوي صندوق؛
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  یزندگ يمهارت ها
فرد  تاشوند  یافراد آموزش داده م یاجتماع یروان يها ییتوانا شیفزاا يبرا ،یزندگ يمهارت هابراساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ، 

  .هستند اریبس نیتمرو  آموزش ازمندین یزندگ يمهارت ها. رو به رو شود یزندگ يو کشمکش ها اتیبه طور موثر با مقتض بتواند
   یمهارت خودآگاه - 1

از  یحیفهم صحشناخت دقیق و درست  و  یعنی یخود آگاه "ستم؟ین کم"که  دیو از خود سوال کن دیشیاندیخود ب ةکه دربار یمعن نیبه ا
  .دیکن یینقاط ضعف و قوت خود را شناسا و دیداشته باش تانیها یها، مهارت ها و کاست ییها، توانا جانیها، ه شهیاند د،ینگرش ها، آرا، عقا

اگر شناخت . دیداشته باش تانیها یها، مهارت ها و کاست ییتوانا ها، جانیها، ه شهیاند د،یاز نگرش ها، آرا، عقا یحیفهم صح یعنی یخود آگاه
  میشویدرو به رو  يادیبا مشکالت ز یمهم و سرنوشت ساز زندگ يدر انتخاب ها دیاز خودتان نداشته باش یدرست

   يریگ میحل مسئله و تصم - 2
اگر حل مسئله به صورت . کند دایروزمره خود پ یزندگمسائل  يبرا يموثر و سازگارانه ا يکند راه حل ها یم یاست که فرد سع يندیفرا

 يماریمانند عالئم ب( یمنف یدهد و منابع روان یم شیرا افزا) و عزت نفس یاز زندگ تیمانند رضا(مثبت  یمنابع روان ردیصورت بگ یدرست
  .دهد یرا کاهش م) و مشکالت سالمت روان یروان يها

تمرکز  شتریمدار افراد ب جانیه کردیدر رو. کنند یمدار و مساله مدار برخورد م جانیه وهیه دو شدر زمان مواجهه با مسائل معموال ب افراد
 يدر ادامه تمام راه حل ها. که مشکل قابل حل است دیریپذ یاول م ۀدر وهل د،یمساله مدار داشته باش کردیدارند، اما اگر رو جاناتیبر ه

  .دیکن یحل مشکل خود انتخاب م يرا برا نهیگز نیبهتر امدها،یبه پو با توجه  دیده یقرار م یممکن را مورد بررس
  یجانیهوش ه ای یهمدل -3

دارند درك  یمناسب یجانیکه هوش ه يافراد. است گرانید يازهایاحساسات و ن رشیشناخت، درك و پذ ییتوانا یبه معن یهمدل مهارت
خشونت و  رینظ يگر بیتخر يداشته باشند و رفتارها يو بهتر شتریب شود آن ها دوستان یمساله باعث م نیدارند، ا گرانیاز د يبهتر

  .از خود نشان دهند گرانیدر رفتار با د يکمتر يپرخاشگر
  يمهارت نه گفتن و جرات ورز -4

. رندیبگ هدیرا ناد گرانید حقوق نکهیاحقاق حقوق خود اقدام کنند بدون ا يتوانند برا یشوند که م یم دهید يدر افراد يمهارت جرات ورز
  .کنند یم انیب یمودبانه و مناسب ةویمخالف باشند حرف خود را به ش گرانیافراد اگر با نظر د نیا

بله گفتن ها  نیا ۀاما همرندیپذ یکه افراد در ظاهر مهربان و فروتن هستند و درخواست همه را م ردیگ یصورت م یمنفعالنه وقت رفتار
  .کنند یم تیو عصبان یافراد منفعل دائما از درون احساس ناراحت. ندیندانه رفتار کنند و نه بگوتوانند جراتم یاست که نم نیاز ا یناش

  تفکر خالق  -5
شود که فرد تنها  یم نیمهارت منجر به ا نیا قتیدر حق. ندیبب يگریرا به نوع د عیتواند وقا یاست که فرد م یمعن نیتفکر خالق به ا مهارت

رو به رو  ،یشخص ياعتماد به دانش و مهارت ها ده،یدر ابراز عق يمثل آزاد یعوامل. اکتفا نکند دادیرو کیاز  ریتفس ای ریحالت، تعب کیبه 
  .تفکر خالق موثر هستند جادیدر ا زیچالش برانگ يتهایبا موقع نشد

  يتفکر انتقاد -6
به کمک تفکر . قرار دهند یابیو باز لیو آن را مورد تحلتفکر خود فکر کنند  ةویش يدهد که درباره  یرا م تیقابل نیبه افراد ا يانتقاد تفکر

  .ردیگ یقرار م يجد يها بیآس ریاو کمتر تحت تاث یو بهداشت روان ردیگ یشکل م يا افتهیفرد به صورت پخته و رشد  ۀشیاند يانتقاد
  مهارت مقابله با استرس -7

 یخاص يها یژگیافراد مقاوم در برابر استرس و.. کنند تیریمد وهیش نیرا به بهتر یزندگ يها یو دگرگون راتییکند تا بتوانند تغ یکمک م
  .کند یم ود دارند که در مقابله با استرس  ها کمکابراز وج ۀنیدر زم يچالش جو بودن و توانمند ،یمتعهد و مسئول بودن، مبارزه طلب رینظ
  مهارت کنترل خشم -8

ابراز کمتر  یکنترل خشم لزوما به معن. شوند یفراد در کنترل آن با مشکل مواجه ما شتریاست که ب یجاناتیه نیاز قدرتمند تر یکی خشم
  .باشد یم دیشما هستند مناسب و مف رامونیکه پ یشما و کسان ياز ابراز کردن است که برا يا وهیش يریفراگ یبلکه به معن ستیخشم ن

  يفرد نیب يارتباط موثر و مهارت ها - 9
 گرانیخود را به وضوح به د يها امیکنند، پ یارتباط برقرار م گرانیبا د ییو با گشاده رو یبه راحت یکاف ییتوانا یارتباط يمهارت ها با افراد

  ارتباط کالمی و غیر کالمی میباشند  مهارتهاي ارتباطی شامل. دارند یپس از برخورد با آن ها احساس مثبت گرانیکنند و د یمنتقل م
  اعتماد به نفس  -10

  .دیبساز یمثبت و واقع يریکند که از خود تصو یاحساس به شما کمک م نیا. دیخود دار ةکه دربار یو احساس دیشیاند یخود م ةز آنچه دربارعبارت است ا
  .دارد ییبسزا ریاعتماد به نفس افراد تاث شیبرخوردارند در افزا... يکردن با الگوها يهمانند ساز گران،یاز جانب د قیانتخاب درست هدف، تشو
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  خصیت شناسیش
الگوهاي ویژه فکري ،احساسی و رفتاري انسان که باعث تمایز او از سایر افراد جامعه میباشد این الگوها ): Personality(شخصیت

  .داراي  سرچشمه درونی وپایدار میباشند
تالش خود  میتواندبا او . تحول پذیر استو قدرت اندیشه وتفکر، تمایالت گوناگون، مختار داراي  ترکیبی از ماده و روح ، انسان

   .کنددر  پستی و گمراهی سقوط کند ویا در غفلت و غرور خود عرش و از ملک تا ملکوت پرواز تا از فرش هدایت الهی و 
همه ي تیپ  زیرا  و احترام گذاشتن به تفاوت ها است افراد هدف اصلی از شناخت تیپ هاي شخصیتی ، درك درست درباره 

  .اما هر یک را بهر کاري ساخته اند ی باشند و نمیتوان گفت یکی بر دیگري برتري داردهاي شخصیتی برابر م
  خود استعدادها وتوانمندیها ونقاط قوت وضعف خود و دیگران شخصیت شناسی یک مهارت است ، مهارتی براي شناخت 

  تریان و محیط اطراف خودشخصیت شناسی مهارتی است براي شناخت وبرقراري ارتباط بهتر با خانواده ،همکاران،مش
  ! !در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد،چگونه پروردگارش را خواهد شناخت ؟: میفرمایند) ع(امام علی 

 واشتباه اشکال دچار….. و ازدواج ، شغل ، تحصیلی ي رشته انتخاب در ً ، خود از محدود و ناقص شناخت دلیل به افراد از بسیاري
  نماییم؟ جلوگیري اشتباهات تکرار از و اصالح بعدي انتخابهاي براي را قصور این دبای چگونه اما میشوند

  .میباشند) استعداد،انگیزه ، توانائیها ،نیازها ،مهارتها ، باورها و رفتارها ( هریک از افراد داراي  تیپ شخصیتی منحصر به فرد 
سازمان تحریک کرد و یا آثار منفی /مسیر پیشرفت جامعه  با شناخت شخصیت و مدل فکري افراد میتوان نقاط قوت آنان  را در

  . نقاط ضعف آنان را به حداقل ممکن برسانیم
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  افراد  حرفه اي 
   .افراد حرفه اي ،کسانی هستند که در هر شرایطی بهترین کار ممکن را انجام میدهند

  .یکنندرا ارائه م) خدمات/محصول (ترین خروجی  آنها همواره بهترین و عالی

  
  برخی از ویژگیهاي افراد حرفه اي

  :دانش تخصصی- 1
  رو به تکامل و  به روز  هستندآنها همیشه  .اهتمام فوق العاده اي براي افزایش کمی وکیفی مهارت هاي خود دارند 

  :صالحیت- 2
  .نفعالنه عمل نمیکننددرمقابل چالشها م .ابزار مورد نیاز کارشان را همیشه همراه خود دارندبه عهد خود وفادارند ، 

  همواره بر روي راه حل ها تمرکز میکنند یا راهی می یابند ویا راهی می سازند
  :صداقت ،درستکاري و پاسخگویی-3

  . ارزشهاي واال همچون راستی و درستی اعتقاد و باور دارندحقیقتا به تعهدات و آنها 
  اشتباه خود را برعهده میگیرند اگر اشتباه کنند با شجاعت کامل مسئولیت رفتار و اقدامات 

  :هوش هیجانی-4
  نیازهاي عاطفی دیگران را احساس کرده وبه آنها پاسخ میدهند 

  :اعتماد به نفس ، ادب  و آراستگی -5
  اعتماد به نفس موج میزند ادب و از نظر ظاهر همیشه مرتب و خوش فرم هستند و در رفتارشان 
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  مشتریان/مراجعانبا حرفه اي رفتار 

  
  . میشود مشتریان /مراجعان ارکنان،  موجب رضایتمندي رفتار درست و حرفه اي از طرف ک

  . دریافت میشود  مراجعانوسط ت % 7 فقط کلمات و جمالت ماو %  38، تن صدا % 55) زبان بدن(اشارات دیداريمفهوم 
  !ند که میتوانید انجام دهید ،نه کاري که نتوانیدآنها خواستار کاري هست.هستندخدمت  سپس دریافتشیفته محبت وابتدا  بازنشستگان

.واضح و شمرده حرف بزنید ، را حفظ کنید تماس چشمی - 1  
  . تعامل برقرار کنید نه در کنار هم   مشتریان /مراجعان  روبروي هم و چهره به چهره با

  .استآسان تر آن  یح تر باشد فهمصر سخن شماهر قدر  .گوش میدهید آنها نشان دهید که با جدیت به حرفهاي مراجعانبه 
.در هم آمیختن موضوعات و مطالب مختلف خودداري کنید از- 2  

اگر چند مساله را با هم ترکیب کنید ممکن است فهم آن براي . عبارات و نظرات خود را به طور منطقی و معقول مطرح کنید
. منتقل کنیدمشتري / عه کننده مراجدر هر ارتباط سعی کنید یک منظور را به . سخت باشد  بزرگساالن  

  .و براي تشریح مفاهیم فنی ،از مقایسه استفاده کنید در ارائه اطالعات فنی مراقب عباراتی با برداشت چندگانه باشید-3

  .را پیش بینی کنید و پاسخ مناسب آماده کنید مشتریان   /سواالت و مخالفت هاي  مراجعان-4
   دنیا بی توجهی کن را طوري خطاب نکنید که احساس تهدید یا تحقیر آنها ،هرگز مشتریان/مراجعاندر برخورد با  -5
  .صدایت ضعیف است بگوییم  صدایت را نمی شنوم...مثال به جاي .سواالت  مثبت استفاده کنید/ز جمالتا -6
  .را قطع نکنید مشتریان  /مراجعان  صحبت .بور باشید و لبخند بزنیدص-7

سیاري از مواقع رفتارهاي کودکانه از خود نشان می دهند ولی توجه کنید که این طرز برخوردها در بممکن است سالمندان 
!خواهد داشتاقع حکایت از فهم و درك شما اقتضاي دوران کهولت سن است پس یک لبخند صادقانه در این مو  

.در صورت امکان از کمکهاي بصري استفاده کنید-8  

از توضیحات تصویري استفاده کنید و . ا شنوایی دارد الزم است که کمی خالقیت به خرج دهیدمشکالت حافظه یمراجعه کننده اگر 
.آنچه را که در باره اش حرف می زنید به وي نشان دهید  

کمرتان درد می کرد، بهتر شد؟: مثال در حالی که به کمرتان اشاره می کنید بگویید   

 9- به جاي حس ترحم ، حس احترام را نشان دهید.

گویند و بیشتر سر به  از این رو معموال، کمتر سخن می ».بینند در خشت خام می بزرگساالن یم،بین آنچه را ما در آیینه می« 
ها،  مان باشد پا به سن گذاشته حواس. کنیم ترحم می  بینیم در این شرایط ما وقتی سکوت آن ها را می. برند گریبان فرو می

.فهمند ا ما دارند و تمایز میان احترام و ترحم را میی بیشتري در مقایسه بهوش اجتماعی و احتماال هوش هیجان  
.ی وي مطمئن شویدتندرست از-10  

.ممکن است مشکالت جسمانی داشته باشند که صحبت کردن و یا فهمیدن صحبت شان را دشوار می کندبزرگسال افراد    
. او را درنظر گرفته ایدروحی  شرایط جسمانی و کنیدکسب اطمینان  وارد تعامل شوید بزرگساالن قبل از اینکه با   

 11-با گذشته مراجعان (مشتریان) شوخی نکنید .  توهین کالمی به هر شکل ممنوع!
! مدیریت بحران -12  

!خیلی متاسفم نظرات ما تفاوت دارند حاال میشه دست از جنگ برداریم و صلح کنیم: اگر به اختالف نظري برخوردید بگویید   
  !ددیوار بشنو  یید ،به در بگو .استفاده شود توصیه میشود از روش محترمانه و  غیر مستقیم بزرگساالنور اصالح رفتار بمنظ
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  چک لیست ها /بخشنامه ها / فرمها
 Go to\page→find→      Edit→درج شود شماره صفحه→Enterمندرجات این مجموعه پس ازانطباق با قوانین جاري قابل استناداست*

  صفحه  وعموض

  186  درآمد  -1فصل 

  186  ) 1/5فرم(؛ صورت ارسال وجه) دستگاههاي خزانه اي(خالصه لیست حقوق ومزایاي کارکنان
  188  سنوات ارفاقی ؛ واریز بدهی کسرواریزي کسور حضورداوطلبانه درجبهه ،؛ می خدمت غیررسمحاسبه بدهی 

  192  درخواست اشتراك با صندوق بازنشستگی کشوري 
  193  واست تغییرصندوق بیمه اي مستخدمین پیمانی درخ

  194  انتقال کسوربازنشستگی ؛ فهرست ریزکسوربازنشستگی/درخواست استرداد
  196  اشتباه واریزي / سال  ؛ درخواست استرداد اضافه واریزي 30درخواست استرداد کسورمازادبر

  198  برقراري حقوق بازنشستگی و بازماندگان-2فصل

  198  برقراري حقوق بازماندگان 3برقراري حقوق بازنشستگی  ؛ فرم شماره  2و  1فرم شماره 
  201  )مبنی بر عدم اشتغال و عدم ازدواج(تعهدنامه وراث اناث 

  202  )پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین(هزینه -3فصل 

  202   )1/2فرم(؛ صورت تغییرات حقوق  )1/1فرم(صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان وموظفین 
  204  44بازنشستگان شرکتهاي واگذارشده اصل (ازدواج / فرم پرداخت کمک هزینه کفن و دفن 

  205  ) 7فرم(بازنشستگان  حقوقفرم برگشت از هزینه 
  206  )9فرم(بازنشستگان  عائله مندي،اوالد وعیدي فرم برگشت از هزینه 

  207  )6فرم(برگشت از علی الحساب حقوق بازنشستگان 
  208  )به کلیه سازمانهاي بیمه اي( عدم بیمه پردازي/رم استعالم عدم اشتغال ف

  210  فرم استعالم عدم ازدواج
  211  در خارج از کشور)به تامین اجتماعی( عدم بیمه پردازي/فرم استعالم عدم اشتغال 

  212  چارت استعالم ورثه که به  خارج از کشور رفته باشند
  213  وظیفه/ دریافت حقوق بازنشستگی فرآیند تمدید وکالتنامه 

  214  )107،  106،  104،  103،  102،  101(  صندوق بازنشستگی کشوري يبخشنامه ها

  222  برقراري حقوق وظیفه چک لیستهاي
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....................  
   13.........ماه سال...............در:                     استان    :                                رسمی نام دستگاه خالصه لیست حقوق ومزایاي کارکنان

  :ردیف دستگاه        550000ازمحل اعتبارردیف متفرقه 
  تغییرات  ماه جاري  ماه قبل  عنوان  ردیف

        حق شغل  1
        حق شاغل   2
        تفاوت تطبیق   3
        فوق العاده سختی کار  4
        نوبت کاري   5
        ده ویژهفوق العا  6
        فوق العاده ایثارگري  7
        فوق العاده مدیریت   8
        تفاوت حداقل دریافتی  9

10          
        فوق العاده بدي آب وهوا  11
        فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته   12
        فوق العاده محل خدمت   13
        فوق العاده محرومیت ازتسهیالت زندگی  14
        مندي  کمک هزینه عائله  15
        کمک هزینه اوالد  16
17          
        بازنشستگی سهم دولت  18
        بیمه تامین اجتماعی سهم دولت   19
        بیمه خدمات درمانی سهم دولت   20
        بیمه خدمات درمانی سهم دستگاه   21
        بازنشستگی سهم دولت سایرصندوقها  22
        جمع هزینه   

  :کسرمیشودکسورقانونی 
        لیات ما  1
        %5/22بازنشستگی سهم دولت وکارمند  2
        مقرري ماه اول وسایرکسوربازنشستگی   3
        بیمه تامین اجتماعی سهم دولت وکارمند  4
        بیمه خدمات درمانی سهم دولت وکارمند  5
        سایرکسور  6
        جمع کسور  
        خالص قابل پرداخت   
        تعدادکارکنان رسمی   
  
  

  :تاییدکننده صندوق بازنشستگی:                                 نام ونام خانوادگی تاییدکننده خزانه:                                    م خانوادگی ذیحساب دستگاهنام ونا
  اء                                                            مهرو امضاءمهرو امض)                                                                     مهروامضاء(تایید      
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 ................  
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  محاسبه بدهی کسوربازنشستگی مدت حضورداوطلبانه درجبهه هاي جنگ تحمیلی                                  

  )قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران27ماده موضوع (
  :موسسه/وزارت- 1

  :شهر:                استان
  :نام پدر - 4  :نام خانوادگی - 3  :نام - 2

  :محل صدور - 8  :ش ملی - 7  :ش شناشنامه-6  :شماره مستخدم - 5
  

  :مستخدم تاریخ درخواست-12  :شماره درخواست مستخدم -11  :وضعیت استخدامی -10  :تاریخ تولد- 9
  

    ریال                            :در زمان تقاضا از صندوق بازنشستگی) مشمول کسور(میزان حقوق ومزایا -13
  مشخصات مدت خدمت قابل احتساب -14

  شماره وتاریخ گواهی مراجع تاییدکننده  نوع خدمت  مدت خدمت  تاریخ شروع وخاتمه خدمت
      زرو  ماه  سال  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع

              
              
              

            مدتجمع 
  %)5/22با نرخ (محاسبه بدهی کسوربازنشستگی-15

  %)5/22(جمع بدهی کسور  )%5/13(سهم کارفرما  %)9(سهم مستخدم  )به روز(مدت  بدهی کسور مبناي محاسبه) حقوق ومزایا (
          
          
          

  ت ارفاقی حضوردرجبهه محاسبه بدهی مابه التفاوت کسوربازنشستگی سنوا-16
  بابت اریام ارفاق)%5/22(مبلغ بدهی مابه التفاوت کسورسهم کارفرما  )به روز(مدت ارفاق   مبناي محاسبه بدهی کسورایام ارفاق

      
  

  :نام ونام خانوادگی مقام مسئول-17
  :عنوان پست ثابت سازمانی

  مهر و امضاء                                                          

) :                          دبیرخانه دستگاه(شماره صدور- 18
  :تاریخ صدور

  :تاریخ:                  شماره فیش واریزي-19
  ):سهم کارمند(تعداداقساط -20

  رسیدگی وتاییدصندوق بازنشستگی کشوري-21
  امضاء  ریختا  عنوان پست ثابت سازمانی  نام ونام خانوادگی  مسئوالن مربوطه

          بررسی کننده
  

          تایید کننده 
  

  :شماره وتاریخ صدور-22
  :تاریخ:                                شماره

  :نسخه-23
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 محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات ارفاقی کارکنان           
  ....آموزش وپرورش استثنائی؛کاربااشعه ؛جانبازان؛

  
  :                            .لاداره ک/سازمان/وزارت - 1

 :شهر:                                     استان
 :شماره مستخدم- 2

 :شماره ملی- 3
 :شماره شناسنامه- 7 :نام پدر-6 :نام خانوادگی- 5 :نام- 4
 :وضعیت استخدام-11 :رشته تحصیلی :مدرك تحصیلی - 9 :تاریخ تولد- 8

 استناددرتعیین بدهی خدمات ارفاقیمشخصات احکام استخدامی مورد- 12
 تاریخ اجراء تاریخ صدور شماره حکم

   
   

  طبقه شغلی
 )گروه مبناء(

  حق شغل
 )حقوق مبناء(

  حق شاغل
 )افزایش سنواتی(

  فوق العاده ایثارگري
 )فوق العاده شغل(

فوق 
  .......العاده

 

سایرفوق العاده هاي مشمول 
 برداشت کسور

      
      
 

 بدهی سهم کارفرما -14 دهی سهم کارمندب-13
 )برابرسهم مستخدم5/1(مبلغ بدهی  )حقوق ومزایاي مشمول کسور%9(مبلغ بدهی  )به ماه(مدت ارفاق جمع حقوق ومزایا

    
    
 

  .به حساب صندوق واریزشد       بمبلغ                             ریال مطابق اعالمیه بانکی شماره          مورخ         جمع بدهی کسورات 
 

  ):دستگاه(نام ونام خانوادگی مقام مسئول-15
  مهروامضاء:                                               عنوان پست سازمانی 

  
 

  :شماره - 16
 :تاریخ      

 
 رسیدگی وتایید صندوق بازنشستگی کشوري استان-17

  .بابت خدمت ارفاقی موردتاییدمیباشد)به حروف                             ریال)(ریال             به عدد               (وصول مبلغ 
 

  ):صندوق(نام ونام خانوادگی مقام مسئول
  مهروامضاء:                                               عنوان پست سازمانی

 

  :شماره 
 :تاریخ

  کارمندان شاغل درآموزش استثنائی وهمچنین جانبازان انقالب ؛ کال برعهده دستگاه اجرائی میباشد)کارفرماسهم کارمندو(پرداخت کسورارفاقی* 
  .پرداخت کسورارفاقی سهم کارمند کارکنانی که درمعرض اشعه قرارداشته اند برعهده مستخدم وسهم کارفرما برعهده دستگاه اجرائی میباشد*
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............................  
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  صندوق بازنشستگی کشوريبا فرم درخواست اشتراك 

  توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی پنجمقانون برنامه  30مشمولین ماده
  

  ..............................نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان / مدیریت / اداره کل 

  با سالم
  :شماره ملی :                     به شماره مستخدم                                 :    اینجانب

  :بازخریدي             بدون حقوق              منتقله            نام دستگاه:        مستخدم 

تقاضـی تـداوم   مضمن ارائه آخرین حکم کارگزینی به آگاهی می رساند بـا اطـالع از جمیـع قـوانین و مقـررات      
در صندوق بازنشستگی کشوري می باشم و متعهد می گردم در چارچوب مقررات ، کسور بازنشستگی سـهم  اشتراك 

مستخدم و کارفرما و مقرري ماه اول را همه ماهه و در مهلت مقرر به حساب صندوق بازنشسـتگی کشـوري واریـز و    
ب قطـع ارتبـاط اینجانـب بـا صـندوق بازنشسـتگی       عدم پرداخت کسور سه ماه متوالی و یا شش ماه متنـاوب موجـ  

  .کشوري خواهد گردید
  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی متقاضی                                         
  

  امضاء              
  
  

  :تاریخ:                        شماره                     ..     ............استان-صندوق بازنشستگی کشوري
  :نشانی کامل محل سکونت

  :تلفن تماس
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..................  
                                                                                                   :            شماره                                                                                                                                                                                   

  فرم شماره یک
  :تاریخ                                                                                                                                                                                                     

  فرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین پیمانی
  )اشتراك صندوق بازنشستگی کشوري ( 

  ........................ در استاننمایندگی سازمان بازنشستگی / مدیریت / اداره کل 

  با سالم
  :کدملی:                            به شماره مستخدم                       اینجانب                 

ــاند    ــی رس ــاهی م ــه آگ ــتخدامی ب ــم اس ــرین حک ــه آخ ــتغال در  :ضــمن ارائ ــار اش ــه اعتب ــاریخ             ب ــام (از ت ن

واقـع  ..........داراي سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی شـعبه  ..............................................................)موسسه/دستگاه
  می باشم ......................................................شماره بیمه دارايو در شهرستان

قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي ،   42ول تغییرات مربوطه ، در اجراي ماده و با اطالع کامل از جمیع مقررات و قب
مجلـس شـوراي اسـالمی تقاضـاي اشـتراك در       17/01/1379اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصـوب  

 ضمناً تعهد پرداخت مابه التفاوت متعلقه و نیز سـنوات خـدمت دولتـی کـه از    . صندوق بازنشستگی کشوري را دارم 
  .بابت آن کسور یا حق بیمه دریافت نشده است را می نمایم

  :نشانی کامل محل خدمت 
  

  :کدپستی
  :تلفن تماس 

  
  :نام و نام خانوادگی متقاضی                                      

  امضاء                                                                     
  
  
  
  
  

  
 .سبه مابه التفاوت بر اساس مبناي تعیین شده در ظهر فرم می باشدنحوه محا* 

  
  
 

  شماره و تاریخ ثبت در
 بازنشستگی کشوري استان صندوق
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.....................  

  صندوق بازنشستگی کشوري                                       
   1/2فرم                                                                      فرم درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی                                                                

  :نام دستگاه-1
  :شهرستان:                           استان

  :نام-2
  :نام خانوادگی-3

  :شماره ملی-4
  :ش شناسنامه-5

  :نام پدر-6
  13:    /    /     تاریخ تولد-7

  :طبقه:      /  گروه-11  :رسته -10  :ازمانیآخرین پست س-9  :شماره مستخدم-8
 ):اشتراك با صندوق بازنشستگی ك( محل خدمت-12

  :شهرستان:                    استان
خدمت زیرپرچم     دارد       ندارد      وکسورآنرا پرداخت کرده       نکرده       است-13  
سورآنرا پرداخت کرده        نکرده       استخدمت غیررسمی       دارد   ندارد      وک-14  

  وضعیت استخدامی-15
  مشمول ق استخدام کشوري     مشمول سایرمقررات

  اخراج      استعفاء        انتقال         تغییرصندوق       انفصال        بازخرید:علت درخواست-16
  سایر

  :     /     /تاریخ:            شماره: مشخصات اولین حکم استخدام رسمی-19  :     /     /     اریخ استخدام رسمیت-18  :    /    /   تاریخ استخدام اولیه-17
صندوق  بازنشستگی  با تاریخ خروج از اشتراك-20

   13/    /        ...):اخراج؛تغییر صندوق؛(کشوري
  :شتراكمشخصات حکم خروج از ا-22  :  قانونی خروج از اشتراكمستند -21

  :تاریخ:                         شماره
  :مجوزقانونی انتقال یا استرداد کسوربازنشستگی-23

  
مشخصات نامه تقاضاي انتقال  یا  -24

  :استردادکسوربازنشستگی
  شماره               تاریخ

  :لطفا کسوربازنشستگی ذینفع را واریز نمائیدبه -25
  :شبا سایربانکهاصادرات یا شماره سپهر شماره حساب 

  
  :تلفن                             :شماره همراه  : استان:       شهر:     کد:        شعبه:        بانک 

  مدت مرخصی بدون حقوق وغیبت غیرموجه وانفصال موقت-26
  شماره وتاریخ   مدت  تاتاریخ  ازتاریخ  ردیف

  صدورحکم
  خ شماره وتاری  مدت  تاتاریخ  ازتاریخ  ردیف

  سال  ماه  روز  سال  ماه  روز  صدورحکم
                            
                            

  خالصه کسور بازنشستگی ومدت مربوطه-27
جمع مدت پرداخت 

  کسوربازنشستگی 
  جمع کسوربازنشستگی

  )ریال(جاري 
جمع کسوربازنشستگی 

  )ریال(گذشته
  )ریال(جمع کل 

  کسور گذشته   حقوق%4  ي ماه اولمقرر  سهم کارفرما  سهم مستخدم  سال  ماه  روز
                  

  :نام ونام خانوادگی باالترین مقام اجرائی -28
  :                                                              عنوان پست سازمانی 

  امضاء و مهر                                                                                             

ثبت در دبیرخانه دستگاه -29  
:                             شماره  

13:     /      /      تاریخ   
  رسیدگی وتاییدپرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوري-30

  :شماره انتقال:                            شماره استرداد
                                                                                               اداره کل امورمالی           

  ریال بشرح  فوق مورد تایید است)                                                                                                        به حروف(انتقال مبلغ /استرداد
  :نوادگی مقام مسئول نام ونام خا

  امضاء و مهر                     عنوان پست سازمانی                                                                                                            
  بانک          دروجه حساب شماره                                                      صادرشد             چک شماره                        مورخ                 ازجاري                  

  
  اداره کل امور مالی صندوق                                                                                                                                                                                   

    صادره  وارده
    تاریخ صدور  شماره صدور  تاریخ ورود  شماره ورود

  :نسخه        
  :   نشانی دستگاه   
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....................  
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...................................    

   :تاریخ                               صندوق بازنشستگی کشوري                                  
  ................................ :شماره               درخواست استرداد کسوربازنشستگی خدمات مازاد برسی سال                                              

       ................................ :پیوست          13/12/68قانون اصالح مقررات بازنشستگی ووظیفه مصوب 3ماده 2ضوع تبصره مو                                       
                                                                                                                             

  4فرم                                                                                                                                                                
  :تاریخ بازنشستگی  :شماره مستخدم  :کدشناسائی-2  :نام دستگاه

  :شماره دفترکل
  :ش شناسنامه  :                  نام خانوادگی  :نام

  :ش ملی
  محل خدمت  :عنوان پست

  :شهر:      استان
  تسویه بدهی غیررسمی

  :مبلغ:                   تاریخ
  مشمول قانون استخدام کشوري
  مشمول سایرمقررات استخدامی

 تاریخ معافیت از پرداخت کسوربازنشستگی
  :سال:              اهم:               روز

  خدمت غیررسمی وزیرپرچم
  :  تاتاریخ:                       ازتاریخ

  خدمت رسمی
  :   تاتاریخ:                 ازتاریخ

           

  :جمعا به مدت
  

  سال  ماه  روز  سال  ماه  روز  بمدت  سال  ماه  روز  بمدت

                  
  تاییدیه ذیحساب یا امورمالی دستگاه 

هی میشودبراساس فهرست پیوست؛اعالمیه ضمیمه شده ولیست موجود کسوربازنشستگی وحق بیمه نامبرده به مدت سی سال گوا
  تمام به حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریزگردیده است

ریال بابت )                        (     ریال بابت سالجاري ومبلغ (                              )وکسورمازادبرسی سال خدمت سهم مستخدم بمبلغ 
  .موردتایید میباشد(                                   )سنوات قبل جمعا بمدت       سال    ماه    روز جمعا بمبلغ 

استان         شهر           واریز    لطفا مبلغ فوق را به حساب شماره                           عهده بانک              شعبه            کدشعبه         
  نمائید

  تاریخ                          امضاء:                                                     نام ونام خانوادگی ذیحساب ومدیرکل امورمالی
  

  موافقت صندوق بازنشستگی کشوري
  :تاریخ                                                                                             :                                امورمالی/ذیحسابی

  :شماره           :                                                                                                                            مبلغ به عدد
ریال بموجب چک شماره                       مورخ                          طی حواله  :                                           لغ به حروفمب

  م آن دستگاه واریزشدشماره                    به حسابجاري شماره                              عهده بانک                 شعبه               بنا
  تاریخ                          امضاء     :                                            نام ونام خانوادگی مسئول درآمد

                                    
  امضاء                                               تاریخ    :                                              نام ونام خانوادگی مدیر استان 

  
مادام که اقساط بدهی ایام خدمت غیررسمی مستهلک نشده باشد مستخدم مشمول تبصره   24/10/69مورخ 1078/20بخشنامه 2براساس مفادبند

  .نخواهد بود 13/12/68قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 3ماده2
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  :شماره                                                 صندوق بازنشستگی کشوري                                                    

  :تاریخ                       اشتباه واریزي کسوربازنشستگی/درخواست استرداد اضافه واریزي        
  

  :    کدشناسائی دستگاه       :                           نام دستگاه
  1/3فرم              :                                                                                                 شهرستان:                                        استان

  
ریال                  )                        کل(ال از مبلغ واریزي مورخ          به مبلغ ری         )                درخواستی(نظربه اینکه مبلغ 

اشتباه به حساب بانکی شماره                       صندوق بازنشستگی کشوري واریزگردیده ؛خواهشمند است / اضافه 
ه استرداد آن به دالیل مندرج در دستورفرمایند براساس لیست حقوق ؛ فیش واریزي ؛لیست پیوست نسبت ب

  توضیحات در وجه حساب جاري شماره                     بانک         شعبه           کد      شهرستان       اقدام گردد
  :توضیحات

  
  

  رامضاء و مه                            :                      نام ونام خانوادگی ذیحساب ومدیرکل امورمالی
                   

  محل تایید صندوق بازنشستگی کشوري
  :              تاریخ:                    شماره:                                                                             اداره کل امورمالی

به حروف                               ریال وصول                 ضمن تایید مطالب فوق گواهی میشودمبلغ به عدد                   
  وطبق جدول ذیل به حساب مربوط واریزگردیده و استرداد آن بالمانع میباشد

  )به ریال(جمع   )به ریال(سالجاري  )به ریال(سنوات قبل  عنوان
        کسورسهم کارمند
        کسورسهم کارفرما

        مقرري ماه اول 
        سمی بدهی غیرر

        سایر
        جمع 

  :امضاء:                      تاریخ:                                        نام ونام خانوادگی مسئول درآمد 
  

                                    :امضاء:                       تاریخ                          :رئیس نمایندگی استان/مدیر/نام ونام خانوادگی مدیرکل
  

  :ذیحسابی محترم
  ریال بموجب چک شماره                مورخ                 طی حواله)                                                      به حروف(مبلغ 

  به نام آن ذیحسابی واریزگردید     بحساب جاري                                بانک                   شعبه           
  امضاء:                                                    نام ونام خانوادگی مدیرکل امورمالی

  
  :    سخه3                  :                                                                                                                   نشانی دستگاه
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  1فرم شماره -برقراري حقوق بازنشستگی

  



199 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  2فرم شماره -برقراري حقوق بازنشستگی
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   ..............  
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                                                           :تاریخ                                                                                                              
 :شماره                                                                                                                                                        

    :وستپی                                                                                                                                                  
  

  تعهدنامه فرزندان ونوادگان اناث مستخدمین متوفی
  مشترك صندوق بازنشستگی کشوري

  
  ..........................................   فرزندمرحوم   .......................................................... شماره ملیدارنده   ..........................................................................اینجانب  

 فاقد تابعیت مضاعفو  شوهرفاقد و )اعم ازاشتغال دربخش دولتی وغیردولتی( فاقدشغل ................................ دستگاهکارمندمتوفی 
  .ینجانب اقدام فرمائیدتقاضا دارم طبق مقررات نسبت به برقراري وپرداخت حقوق وظیفه به الذا ،کشور خارجی هستم 

ضمناًبااطالع کامل ازقانون ومقررات، چنانچه به لحاظ داشتن همسر ویاشغل ، محق به دریافت حقوق وظیفه نبوده ویا 
اطالع ندهم درمقابل قانون  کشوري بازنشستگی صندوقبه  بعداًازدواج نمایم ویا دربخش دولتی یا غیردولتی اشتغال یابم و

  .خت خواهم کردبطور یکجا پرداارات وارده به صندوق بازنشستگی کشوري رامسئول بوده وکلیه خس
  

  :                  آدرس محل سکونت
                                                        ...............کدپستی ...............پالك  ......................................................................خیابان  ..........................................شهرستان  ..........................................استان 

  :                                              ثابت شماره تلفن

  :شماره همراه 

                                                                                                               
  :امضاءذینفع:                          تاریخ                                                                                                           

  
  

  
  امضاءتوسط دفاتراسنادرسمیمحل گواهی                                       

  
  
  

  :مدارکی که به ضمیمه تعهدنامه می باید ارسال شود
  تصویرمصدق تمام صفحات شناسنامه - 1
  تصویرمصدق طالقنامه ودرصورت فوت همسرگواهی فوت همسر - 2
  درصورتیکه قبالًشاغل بوده تصویرمدارك خروج ازشغل فبلی- 3
 
  



202 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  :شماره                                           صندوق بازنشستگی کشوري                                                                   

  :تاریخ                     )  1/1فرم (صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان وموظفین                                   
  :نام صندوق- 2

  هاي دولتیموسسات دولتی              شرکت
 شهرداریهاي ثابت           شهرداریهاي رسمی

  :مشخصات دستگاه- 1
  :کدشناسائی دستگاه:                                                                 نام دستگاه

 :ردیف بودجه:                                     شهرستان:                               استان
 صورت موازنه حقوق جاري -3

  بازنشستگان موظفین
 شرح ریال نفر شرح ریال نفر

 )ماه قبل(حقوق جاري   )ماه قبل(حقوق جاري  

 افزایش ماه جاري   افزایش ماه جاري  

 (                              (                           )  کاهش ماه جاري )          (                        کاهش ماه جاري

 ماه جاري/ جمع حقوق    ماه جاري/ جمع حقوق   

ولیست تغییرات حقوق بازنشستگان و  3براساس بندهاي مندرج در ردیف................ماه سال...................حقوق وتفاوت حقوق بازنشستگان و موظفین در- 4
 .موظفین به شرح ذیل پرداخت شده است

  )ریال(مبلغ  )ریال(مبلغ سالجاري     جمع
 سنوات قبل

 عنوان

 ماههاي قبل ماه جاري

 حقوق بازنشستگان    

 حقوق موظفین    

 استردادمازادبدهیها:اضافه میشود    

 (                           (                         )(                     (                   )     )             (                   (  ...)رسمی؛غیررسمی؛(بدهیها:کسرمیشود

 (                          (                         )(                    (                    )(                    (                 )  حق بیمه مکمل درمان :کسرمیشود

 جمع     

 (                           (                         )(                      (                   )   بازنشستگان وموظفیناقساط وام :کسرمیشود 

 جمع    

. ماه بازنشستگان وموظفین پرداخت شد.................................. ریال بابت حقوق........................................................................................................................................................................مبلغ- 5
 .خواهشمنداست مبلغ مذکوررابه حساب هزینه قطعی منظوروازمانده تنخواه این دستگاه کسرفرمایند

 مندي ؛حق اوالد و عیدي  حساب حق عائله-6

  )ریال(مبلغ  )ریال(مبلغ سالجاري جمع
 سنوات قبل

  تعداد
 )افراد(

 ردیف شرح

 ماههاي قبل ماه جاري

 1 حق عائله مندي     
 2 حق اوالد     
 3 عیدي     
 4 مازادعلی الحساب     
 جمع    

. ماه بازنشستگان وموظفین پرداخت شد..........................................ریال بابت حق عائله مندي واوالدوعیدي .............................................................................................................................مبلغ - 7
  اه این دستگاه کسرفرمایندشدخواهشمنداست مبلغ مذکوررابه حساب هزینه قطعی منظوروازمانده تنخو

  مهر و امضاء                                      :                                                                                                      نام ونام خانوادگی ذیحساب یا مسئول امورمالی-8
  :تاریخ:                                شماره                                                                                 تایید صندوق بازنشستگی کشوري - 9

  بابت حقوق بازنشستگان وموظفین ریال                                             )                                                                                                                       به حروف(مبلغ 
  .رشدبه شرح فوق به هزینه قطعی منظو بابت حق عائله مندي واوالد ریال)                                                                                                      به حروف(ومبلغ 

   امضاء:                                      تاریخ:                                                                                                                    نام ونام خانوادگی مدیر استان
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.........  
  

  ازدواج /کمک هزینه کفن و دفن  فرم پرداخت

 )  5( ماده )  1( اصالحیه تبصره  44قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل        

  نام دستگاه-1
    

  تارخ تولد -4  :نام ونام خانوادگی  -3  :کدشناسه بیمه گذار-2
  سال  ماه  روز
      

  : دواج از/تاریخ فوت     :شماره ملی  -7  :شماره شناسنامه  -6  :نام پدر
  

  تاییدیه صندوق بازنشستگی کشوري 
  نمایندگی استان / مدیریت/ اداره کل 

  
  نام ونام خانوادگی                                                                                          نام ونام خانوادگی            
  ذیحساب یا مسئول امورمالی                                                                         مدیر استان                                

  مهر                          امضاء                                                                                                                                             
       

  تاییدیه صندوق بازنشستگی کشوري  
  اداره کل امورمالی صندوق بازنشستگی کشوري 

  )ریال                                              به حروف                                                                                 ( مبلغ                                                      ریال   -18
  .پرداخت شد ............................................................................... اذواج  در وجه حساب فوق بنام / بابت کمک هزینه کفن و دفن 

  :شماره 
  نام ونام خانوادگی                                                                                                                                    :تاریخ 

  عامل ذیحساب یا مسئول امور مالی                                                                                                                  
  
  مهر                                                                                                                                                            

  .مدارك زیر براي پرداخت کمک هزینه کفن و دفن و ازدواج پیوست گردد 

  :مدارك الزم کفن و دفن 

  گواهی فوت                                                   .     2واست تکمیل شده                                                                                 درخ.  1   

 کپی شناسنامه تمام صفحات متوفی.    4     کپی کارت ملی پشت و رو متوفی                                                           .  3   

 وکالت نامه و ارائه شماره حساب وکیل .  6کپی برابر اصل انحصار وراث                                                                       .  5

 
  :مدارك الزم ازدواج 

  کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین.  2                                                درخواست تکمیل شده                                 .  1

 کپی برابر با اصل صفحات یک و دو عقدنامه . 4کپی تمام صفحات کارت ملی  زوجین                                                                 .   3



205 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

........  

    ................................... :تاریخ                                                                                                                  
  ................................ :شماره                                                                                                                                                           

  ................................ :پیوست
  صندوق بازنشستگی کشوري

  بازنشستگان و وظیفه بگیران حقوقگشت ازهزینه بر

  7فرم                                                                                                                                                                
  :کدشناسائی-2  :نام دستگاه- 1
  :شهرستان-4  :استان-3

 درخواست تایید واریز وجه- 5
  :صندوق بازنشستگی کشوري استان نمایندگی/مدیریت/اداره کل

ریال بابت برگشت                    به مبلغ                               مورخ                  به پیوست اعالمیه شماره            
                          شماره دفترکل             آقاي                     /ازهزینه اعتبار حقوق بازنشستگی و وظیفه خانم 

صندوق بازنشستگی کشوري نزد بانک 0107777777006که به حساب          لغایت                            ازتاریخ 
  .صادرات ایران واریز گردیده ارسال میگردد

  کاهش لیست حقوق ماه            سال ضمنا حقوق نامبرده به مبلغ ماهانه                              ریال جزء
  .منظورشده است

  
  :دستگاه نام ونام خانوادگی مسئول امورمالی

  امضاء و مهر       :                    تاریخ                                                                                       
     

  تایید صندوق بازنشستگی کشوري-6
  .............................................:تاریخ

  ........................................ :شماره

  وصول مبلغ                                             ریال بشرح فوق گواهی میشود
  

       امضاء:                                    تاریخ                                  :نام ونام خانوادگی مسئول درآمد
  

  :استانرئیس نمایندگی /مدیر/مدیرکل
  امضاء:                                    تاریخ                  :                                                ونام خانوادگینام 

  
               نسخه3                                :                                                                                                              نشانی دستگاه
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  ....................  

                                                                                                                                 
   ................... :تاریخ                                                                                                                                                        

....                                                                                                           .................. :شماره                           صندوق بازنشستگی کشوري                                                     

  .........................:پیوست           بازنشستگان و وظیفه بگیران  ائله مندي واوالد و عیديعگشت ازهزینه بر
  9فرم 

  :کدشناسائی-2  :نام دستگاه- 1
  :شهرستان-4  :استان-3

 درخواست تایید واریز وجه- 5
  :نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوري استان/مدیریت/اداره کل

حق /حق عائله مندي بابت برگشت ازهزینه اعتبار ریال                         مورخ             به مبلغ          به پیوست اعالمیه شماره      
  :به شرح جدول ذیل   عیدي/ اوالد

  عیدي  حق اوالد  حق عائله مندي  سال
        
        
        

        جمع کل
لغایت                            ماره دفترکل                     ازتاریخ        ش                          شماره ملی                              آقاي /مربوط به خانم 

  .صندوق بازنشستگی کشوري نزد بانک صادرات ایران واریز شده  ارسال میگردد  0201820182006که به حساب 
  .ریال جزء کاهش لیست حقوق ماه            سال              منظورشده است        ضمنا حقوق نامبرده به مبلغ ماهانه                      

  :نام ونام خانوادگی مسئول امورمالی دستگاه
  امضاء و مهر                                      :                           تاریخ                                                                                                        

      
   .واریزشود0201820182006صرفابه حساب میبایستمبالغ  برگشتی مربوط به حق عائله مندي،حق اوالد و عیدي بازنشستگان وموظفین :توجه

  تایید صندوق بازنشستگی کشوري-6
  .............................................:تاریخ

  ........................................ :شماره

  وصول مبلغ                                             ریال بشرح فوق گواهی میشود
       امضاء:                                    تاریخ                                              :نام ونام خانوادگی مسئول درآمد

  

  :رئیس نمایندگی استان/مدیر/مدیرکل
  امضاء:                                    تاریخ:                                                                                   نام ونام خانوادگی

    نسخه
                                                                                                                              :                                                 نشانی دستگاه
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.........................  

             
                                                    ................................... :تاریخ                                                                                                                                                    

          ................................ :شماره                         صندوق بازنشستگی کشوري                                                                  
  ................................ :پیوست  حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیرانمانده علی الحساب پرداخت گشت بر

  6فرم                                                                                                                                                                              
  :کدشناسائی-2  :نام دستگاه- 1
  :شهرستان-4  :استان-3

 درخواست تایید واریز وجه- 5
  :صندوق بازنشستگی کشوري استان نمایندگی/مدیریت/اداره کل

ریال بابت برگشت                    به مبلغ                               ورخ         به پیوست اعالمیه شماره                     م
که به حساب .......................سال...............................ان و موظفین  تا پایان ماهحقوق بازنشستگ مانده علی الحساب پرداخت

  .نک صادرات ایران واریز گردیده ارسال میگرددصندوق بازنشستگی کشوري نزد با0107777777006
  

  :نام ونام خانوادگی مسئول امورمالی دستگاه
  امضاء و مهر       :                    تاریخ                                                                                       

     
  تایید صندوق بازنشستگی کشوري-6

  .............................................:ختاری
  ........................................ :شماره

  
  ریال بشرح فوق گواهی میشود                          وصول مبلغ                             

  
       امضاء:                                    ختاری                                  :نام ونام خانوادگی مسئول درآمد

  
  

  :استانرئیس نمایندگی /مدیر/مدیرکل
  امضاء:                                    تاریخ                                                          :نام ونام خانوادگی

  
  

  نسخه3                                                                                                              :                                نشانی دستگاه
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  استعالم

  سالم علیکم 
  

اعالم  ..................................................... .....ورثه مرحوم   .................................................................شماره ملی ..........................................................................خانم/احتراما به استحضار میرساند آقا               

  .بازنشستگی کشوري میباشند از صندوق) مستمري( متقاضی   استمرار دریافت  حقوق وظیفهبوده لذا    همسرو شغل  فاقدکرده اند 

  نبودن وهمچنین میزان حقوق دریافتی را ذیال اعالم فرمائید /خواهشمنداست مراتب تحت پوشش بودن 

  

  .....مدیریت بازنشستگی کشوري استان 
  

  
  مهر وامضاء-نام ونام خانوادگی مسئول  نظریه  حمایتی/دستگاه بیمه اي   ردیف

  سازمان تامین اجتماعی  1

  )راه مصلی3روبروي –ابان کارگر خی- بیرجند(

   

    

  سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح   2

  )میدان توحید- بیرجند(

  

    

   سازمان بهزیستی  3

  )سایت اداري- بیرجند(

  

    

  کمیته امداد امام   4

  )خ قدس غربی–خ معلم  - بیرجند(
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  اشتغال وبیمه پردازي وراث اناث  گواهی عدم

  :شماره                                                                             ..................   استان تامین اجتماعی کلاره اد:به

  :تاریخ                                                                           ...  ........استان  کشوري بازنشستگی صندوق:از

  باسالم واحترام 

خواهشمنداست بدینوسیله )  سامانه استعالم وزارت رفاه  اینترانت داخلی  سامانه جامع صبا( پیرو استعالم بعمل آمده 

  .دارنده مشخصات ذیل را گواهی نمایندعدم بیمه پردازي  ) /تاریخ شروع،ادامه وپایان(بیمه پردازيدستورفرمائید 

  :  شماره بیمه شده                          :    شماره ملی          :            نام         :             نام خانوادگی

                                                                                                   
  ....مدیریت بازنشستگی استان                                                                                            

  ءمهروامضا                                                                                                                           
  

  
  

  :شماره                                                 ....                              استانکشوري بازنشستگی صندوق :به 

  :تاریخ                                                                                              کل تامین اجتماعی استان      اداره:از

  با سالم واحترام 

  :ی کشور به اطالع میرساندبابرسی بعمل آمده از سامانه سازمان تامین اجتماع

 ..............................تا تاریخ..................................ازتاریخداراي سابقه بیمه پردازي  .....................................نامبرده با شماره بیمه  -الف

  میباشد .....................................بمدت

  نامبرده در سیستم ثبت نشده است ابقه اي ازسهیچگونه  -ب

                                                                                                               
  .....اداره کل تامین اجتماعی استان                                                                                                               

  ءمهروامضا                                                                                                                            
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  عدم وفات وراث اناث /گواهی عدم ازدواج

  
  :شماره                                                                                          شهرستاناداره محترم ثبت احوال :به
  :تاریخ                                                                                   استان کشوري بازنشستگی صندوق:از

  باسالم واحترام 
  دارنده مشخصات ذیل را گواهی نمایند  فوت/عدم ازدواج /ازدواج  اقعهو خواهشمنداست دستورفرمائید

             :                          نام پدر           :                      شماره ملی                  :             نام  :                     خانوادگینام 
      :                    محل صدور        :        محل تولد                     :تاریخ تولد                      :            شماره شناسنامه

  
  

                                                                                                     
  ....مدیریت بازنشستگی استان                                                                                            

  ءمهروامضا                                                                                                                           
  
  

  
  

  :شماره                                                                    ....         استانکشوري بازنشستگی صندوق :به 
  :تاریخ                                                                          ....                اداره  ثبت احوال شهرستان:از

  با سالم واحترام 
  .حوال کشور هیچگونه ازدواجی درخصوص نامبرده در سیستم ثبت نشده استبابررسی سامانه ثبت ا               

  .ازدواج کرده استنامبرده درتاریخ                                       

  . گرفته است طالقکرده ودر تاریخ                     ازدواج            نامبرده درتاریخ                           

  .کرده است فوتنامبرده درتاریخ                                        

                                                                                                                   
                                                                                                             

  .......اداره ثبت احوال شهرستان                                                                                                        
  ءمهروامضا                                                                                                                            
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............  

  
  )خارج از کشور( صندوق بازنشستگی کشوري مشخصات ورثه حقوق بگیر

  رج مشخصات به فارسی و التیند                                                                                                                                    
  دفترکل      

  :شماره ملی
  

  :نام 
Name:                                                                                                                                                          

  :نام خانوادگی
Family:                                                                                                                                                                                 

  :نام پدر 
  
  

  :محل اقامت  شهر  : شناسنامهمحل صدور  :تاریخ تولد   :شماره شناسنامه 
  

 کشوراخذتابعیت  درصورت
،نام ونام خانوادگی  دیگر

مورداستفاده در کشورمحل 
  .اقامت درج شود

):                                                                                                                           نگارش زبان کشور ( در کشور محل اقامت  محل سکونت ینشان

Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      :

  :ایران  نشانی در
  
  
  
  

  :تلفن همراه  داخل کشور 
  :تلفن همراه خارج از کشور 

  :خل کشور تلفن ثابت دا
  :تلفن ثابت خارج از کشور 

  امضاء                                 :تاریخ:                                                نام ونام خانوادگی ورثه حقوق بگیر یا وکیل قانونی 
  

  : ه صندوق بازنشستگی کشوري ارائه گردد عبارتند ازبتوسط ذینفع یا وکیل قانونی وي همراه  اعالم نظر وزارت خارجه مدارکی که میبایست 
  .کنسولگري جمهوري اسالمی رسیده باشد/ تایید سفارتهاي صادره ذیل که به  ترجمه گواهی

  محل اقامت) شهر(امورمالیاتی کشورگواهی  -
  محل اقامت) شهر(کشور گواهی بیمه اجتماعی-
  )  یهابه عنوان نمونه شهردار(تجرد از مراجع ذیربطگواهی -
  )درصورت داشتن تابعیت مضاعف(تصویرگذرنامه  -
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................  
  

  
  

  ....شعبه –ریاست محترم بانک صادرات 
  تمدید وکالتنامه :موضوع

  سالم علیکم 
بـوده و اسـتحقاق   مقیم خـارج از کشـور    ..........اداره کل وظیفه بگیر /بازنشسته .....................به شماره ملی ---------بنا به گواهی ارائه شده، آقاي "احتراما    

  .می باشددریافت حقوق بازنشستگی را دارا 
به  ------- آقاي /خانم : وظیفه نامبرده  توسط وکیل  ایشان  /بمنظور دریافت حقوق بازنشستگی ..................  مورخ ....................موضوع وکالتنامه شماره لذا 

                                                      بالمانع میباشد.............) تا تاریخ .................ازتاریخ (بمدت یکسال دیگر )----- (شماره ملی
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  تمدید وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی  
   حقوق بازنشستگیتمدید وکالتنامه دریافت فرآیند  :نام خدمت

   بانک عامل؛ دفتر خانه اسناد رسمی: خدمتدستگاههاي مرتبط درانجام 
   :قوانین ومقررات 

   :سایرتوضیحات
  .هدف ازاین اقدام رفاه حال بازنشستگان متقاضی وجلوگیري ازهزینه هاي ناشی ازتکرار دریافت وکالتنامه ازدفاتررسمی میباشد

درمـدیریت بازنشسـتگی اسـتان حضـوریافته تـاپس از      براي اقدام الزم است  بازنشسته و وکیـل وي همـراه بااصـل وکالتنامـه  شخصـا       
  .بررسیهاي الزم ؛گواهی تمدید وکالتنامه صادرشود

براي دریافت حقوق ماهانـه توسـط وکیـل وي درداخـل کشـوربه اتمـام رسـیده         درصورتیکه اعتباریکساله بازنشستگان خارج ازکشور* 
ی درصـفحه مربـوط بـه بازنشسـتگان خـارج ازکشـور ازطریـق ارتبـاط         باشدجهت تمدیدوکالتنامه میتوانند باپرکردن اطالعات درخواست

یکسـال  )بـه بانـک  (معرفی نامـه   با تصویري وصوتی بامسئولین مربوطه درصندوق بازنشستگی کشوري درخواست خودراشخصا مطرح تا
  دیگرتمدیدشود

  )از طریق اینترنت( کشور ازخارج  بازنشستگانتمدید وکالتنامه 
دریافت حقوق ماهانه توسط وکال در داخل کشـور ، یکسـاله بـوده و تمدیـد آن در      منظورکالتنامه براي صدور معرفی نامه بر وبه دلیل آنکه اعتبار ه

ولین خارج از کشور با دشواریهاي خاص خود براي شما همراه است ، این امکان فراهم گردیده تا بتوانید از طریق برقراري ارتبـاط تصـویري بـا مسـئ    
براي یکسال دیگر صادر  معرفی نامه جدیدمطرح فرموده تا بر مبناي تایید شما ،  درخواست خود را شخصابازنشستگی کشوري ، مربوطه در صندوق 

  .ارائه گردد  وکیل معرفی شدهبه شود و 
   کشور از خارج بازنشستگانن مربوط به و انتخاب آیک   ir.cspf.wwwورود به سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوري  -1
  .مورد تایید قرار دهید ”  موافقت ”جاري را بطور کامل مطالعه نموده و با زدن دکمه صفحه -2
  .به صندوق بازنشستگی کشوري ارسال نمایید”  ارسال ”درخواستی را بطور صحیح کامل نموده و اطالعات آن را با زدن دکمه جدول اطالعات -3
بـا   skypeپیـام رسـان   از طریـق  ) یــران  به وقت ا 15تا  9( در ساعات اداري  تاکد رهگیري به شما اعالم خواهد شد ارسال اطالعـات پس از  -4

ID:cspfir  و سپس توسط دوربین  ارسال )چت(یک پیام متنیSkype تصویري برقرار نمائید ارتباط .  
  .......خود قرار دهید تا به صندوق بازنشستگی مراجعه را در اختیار وکیلاین کد .میگیرد  در اختیار شما قرار کد رمز،ارتباط تصویري در پایان-5

  .تماس حاصل نمائید 00982188972846و  00982188972845ضمنا در صورت عدم پاسخ به پیام شما با شماره تلفن هاي 
  ی می باشدارائه گذرنامه معتبر ایرانی در هنگام تماس و برقراري ارتباط تصویري الزام

مـی   تمدیـد وکالتنامـه  جهـت  ) دختري که به تنهایی حقوق پدر و یا مادر خود را دریافت مـی نمایـد  ( خارج کشور وراث اناث تمدید وکالتنامه*
بـراي  و  اخذ  ،حمایت مالی اجتماعیاشتغال ،ازدواج  گواهی عدمجمهوري اسالمی ایران در کشور مربوطه مراجعه و  به سفارت بایست سالی یکبار

  )بدیهی است افراد مذکور از طریق اینترنت احراز هویت نمی گردند ....(صندوق بازنشستگی کشوري ارائه نمایدآنگاه به تا وکیل خود ارسال نماید

 

 

 

 کارمند بازنشسته
حضور همزمان بازنشسته و وکیل قانونی وي در مدیریت بازنشستگی 

 ) براي داخل کشور( کشوري استان ودرخواست تمدید وکالتنامه
 

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 بررسی وکنترل  مندرجات وکالتنامه با مدارك شناسائی ذینفعان

 

 استان- صندوق بازنشستگی کشوري

 نامه به بانک عامل مبنی برتمدیدوکالتنامه بمدت یکسال 

 
 

 

 ............  



214 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

                                  
  
  
.................  



215 
                                                     12/12/1400 ویرایش                                                » راهنماي قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري   قوانین ومقررات ir.cspf.www  « :آدرس فایل

  
  

..................  
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..............  
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................  
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 چک لیست 

  ی خود ل عیال متوفقباز ِ) مرد(ظیفه همسرشرایط برقراري حقوق و
  قانون استخدام کشوري 86ماده » ث«موضوع بند

اي و حمـایتی   هاي بیمه از صندوق هاي گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازي و عدم استحقاق مستمري  شتغال ، عدم سابقه بیمهآیا عدم ا -1
محـرز   )شدگان سازمان تآمین اجتمـاعی  بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمه( هاي در دسترس  مراجعه به سامانهو همچنین 

 است؟
 عقدنامه ، استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه تا زمان فوت عیال برقرار بوده است؟آیا نسبت زوجیت طبق رویت  -2
 با یکدیگرمطابقت دارند؟ ) عقدنامه وشناسنامه(» 2«آیا مشخصات هویتی در تمام مدارك موضوع بند -3
 آیا گواهی پزشکی قانونی یا تاییدیه شوراي پزشکی داللت بر موارد زیردارد؟ -4

  .باشد واهی صادر شده بایستی مربوط به قبل از فوت متوفیه تاریخ گ – 1/3
  نوع بیماري اعالم  -2/3
  . )اعالم شروع بیماري به منزله تاریخ حدوث ازکارافتادگی نخواهد بود(تاریخ حدوث ازکارافتادگی  -3/3

  : مدارك احراز کفالت
ندي پرداخت شده و نام همسر جزو افراد تبعـی در سیسـتم   م قانون مدیریت خدمات کشوري حق عائله) 68(ماده) 4(آیا به موجب بند -1

 دارد؟) مندي پرداخت عائله(باشد ویا گواهی امورمالی دراین خصوص احکام منظور می
 آیا همسر متوفیه از ناحیه عیال متوفاي خود دفترچه بیمه اخذ نموده است؟ -2

 باشد؟ ت ضمیمه مدارك میسال از فوت متوفیه سپري شده ؛ گواهی انحصار وراث 3آیا در صورتیکه  -3
 ؛ آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؟ 2و  1هاي  مطابق بنددر صورت عدم احراز کفالت  -4

  
از قبـل  ) مـرد (کمیل بودن مدارك ذیل ، مانعی درخصوص برقراري حقوق وظیفـه همسـر  تالذکر و  به شرط اثبات و احراز موارد فوق

  . عیال متوفی نخواهد بود
  :مدارك موردنیاز

  3و2،1فرمهاي -الف
  )برابر اصل شده باشد صفحات تاریخ وقوع عقد و مشخصات زوج و زوجه(عقدنامهتمام صفحات تصویر-ب
  بگیر تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفه-ج
  گواهی شوراي پزشکی استان یا گواهی پزشکی قانونی -د

  )درصورت عدم ثبت نام همسر متوفیه در افراد تبعی سیستم احکام(مندي  بر پرداخت حق عائلهگواهی امورمالی مبنی  -هـ
  .تصویر صفحه اول دفترچه و گواهی سازمان بیمه سالمت مبتنی بر تایید اخذ دفترچه از ناحیه متوفیه-و
  )فقط مقیم داخل کشور( مایتیحو  ) اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور( اي بیمههاي موسسات  تصویر گواهی -ز
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 چک لیست           

  )سالگی  20پس از (قانون استخدام کشوري  86ماده  »ب«شرایط برقراري حقوق وظیفه فرزندان اناث بعداز اسقاط شرایط بند          
  )02/10/1363 مصوب... (موضوع اصالحیه قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمري وراث کارمندان           

  فرزندان اناث
اي و  هـاي بیمـه   از صـندوق  هاي گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازي و عدم استحقاق مستمري  آیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمه -1

شـدگان سـازمان تـآمین     بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمـه ( هاي در دسترس  مراجعه به سامانهحمایتی و همچنین 
 محرز است؟ )اجتماعی

 آیا عدم ازدواج طبق استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه محرز است؟ -2
هـاي   آیا چنانچه ورثه اناث مستخدم متوفی ازدواج نموده و همسر وي فوت نموده ، شـرایط اسـتحقاق مسـتمري از سـایر صـندوق      -3

 وفاي خود را ندارد؟اي از ناحیه شوهر مت هاي بیمه از سایر صندوق  اي را با کسب گواهی بیمه
 درصورتی که ورثه مطلقه شده و داراي دفترچه بیمه درمانی از ناحیه همسرش بوده، آیا گواهی ابطال دفترچه ارائه شده است؟  -4

 ، مدارك مزبور اخذ گردیده است؟خارج از کشورآیا براي حصول اطمینان در خصوص ورثه اناث مستخدم متوفی مقیم  -5

 05/04/1395مـورخ  22001/د/3456و تکمیل فرم منضم بـه نامـه شـماره     مبنی بر نداشتن تابعیت مضاعفگواهی وزارت خارجه   -1/5
  اداره کل فنی 

  در کشور مقصد اجتماعیبیمه پوشش  بر عدم اشتغال و ازدواج و عدمگواهی وزارت امورخارجه مبنی  -2/5
  )  درصورت عدم کسب موارد باال(لیات در کشور مقصدگواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسرما-3/5
 استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزي ویا اقامت مضاعف  -4/5
با یکـدیگرمطابقت داشـته و مخـدوش    )گواهی استعالم، رونوشت صفحات شناسنامه و کارت ملی(آیا مشخصات هویتی در تمام مدارك   

 باشد؟ نمی

فرزندان  کمیل بودن مدارك ذیل ، مانعی درخصوص برقراري حقوق وظیفه تالذکر و و احراز موارد فوق به شرط اثبات
  .نخواهد بوداناث 

  :مدارك موردنیاز
  3و2،1فرمهاي -الف
  بگیر تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفه-ب
  تصویر گواهی فوت مستخدم  -ج
  )فقط مقیم داخل کشور( حمایتیو  ) اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور باشد( اي یمهبهاي موسسات  تصویر گواهی -د

  تعهدنامه محضري-هـ
  ) داراي شماره و تاریخ ثبت در اتوماسیون اداري دستگاه متبوع( تقاضاي کتبی ورثه اناث  -و
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 چک لیست               

  )اناث(دختر نوادگان
 قانون ، گواهی فوت ارسال شده موید آنستکه پدر قبل از پدر بزرگ فوت نموده است؟ 86یح ماده آیا براساس نص صر -1
اي و حمـایتی   هاي بیمه از صندوق هاي گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازي و عدم استحقاق مستمري  آیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمه -2

محـرز   )شدگان سازمان تآمین اجتمـاعی  ت ایرانیان و استعالم مشخصات بیمهبانک اطالعا( هاي در دسترس  مراجعه به سامانهو همچنین 
 است؟

 آیا عدم ازدواج طبق استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه محرز است؟ -3
بـا یکـدیگرمطابقت داشـته و مخـدوش     )گواهی استعالم، رونوشت صفحات شناسنامه و کارت ملـی (آیا مشخصات هویتی در تمام مدارك  -4

 اشد؟ب نمی
 وجود دارد؟) زمان صغارت(نامه سرپرستی  آیا مدارك احراز کفالت از جمله تصویر دفترچه بیمه سالمت یا قیم -5

 ، مدارك مزبور اخذ گردیده است؟خارج از کشورآیا براي حصول اطمینان در خصوص ورثه اناث مستخدم متوفی مقیم 

  . گواهی وزارت خارجه مبنی بر نداشتن تابعیت مضاعف  -1/5
  در کشور مقصد بیمه اجتماعیازدواج و عدم پوشش عدم گواهی وزارت امورخارجه مبنی بر عدم اشتغال و  -2/5
  )  درصورت عدم کسب موارد باال(گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسرمالیات در کشور مقصد-3/5
 تردد مرزي ویا اقامت مضاعفاستعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت   -4/5

بـا یکـدیگرمطابقت داشـته و مخـدوش     )گواهی استعالم، رونوشت صفحات شناسنامه و کارت ملـی (آیا مشخصات هویتی در تمام مدارك  -6
 باشد؟ نمی

  .نخواهد بود)ناثا(نوادگان  دختر کمیل بودن مدارك ذیل ، مانعی درخصوص برقراري حقوق وظیفه تالذکر و  به شرط اثبات و احراز موارد فوق

االجـراء شـدن قـانون مـدیریت خـدمات       که پـس از الزم  )سالگی 25درصورت دانشجو بودن تا ( نوادگان اناث باالي بیست سال- :نکتھ
قانون مـدیریت  ) 111(ماده) 2(متقاضی حقوق وظیفه باشند؛ برقراري حقوق وظیفه درباره آنان با توجه به مفاد بند) 14/09/1386(کشوري 
   .مجوزي ندارد کشوريخدمات 

  :مدارك موردنیاز                         
  3و2،1فرمهاي -الف

  بگیر تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفه-ب

  تصویر گواهی فوت مستخدم  -ج
  )نوه(تصویر گواهی فوت پدر متقاضی -د

  نامه سرپرستی تصویر دفترچه بیمه سالمت یا قیم-هـ

  )فقط مقیم داخل کشور( حمایتیو  ) اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور( اي بیمههاي موسسات  ر گواهیتصوی -د
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 چک لیست 

  العمر قادر بکار نباشند  العضو مستخدم متوفی که مادام شرایط برقراري حقوق وظیفه فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص
  دام کشوريقانون استخ 86ماده » ج«موضوع بند
  فرزندان 

اي و  هـاي بیمـه   از صـندوق  هاي گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازي و عدم استحقاق مستمري  آیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمه -1
شـدگان سـازمان تـآمین     بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمـه ( هاي در دسترس  مراجعه به سامانهحمایتی و همچنین 

 ست؟محرز ا )اجتماعی
 آیا گواهی پزشکی قانونی یا تاییدیه شوراي پزشکی داللت بر موارد زیردارد؟ -2

  .باشد تاریخ گواهی صادر شده بایستی مربوط به قبل از فوت متوفیه  -1/2
  نوع بیماري - 2/2
  مربوط به قبل از فوت باشد  ازکارافتادگی کلیتاریخ حدوث  -3/2

  .منزله اعالم تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی نخواهد بود اعالم شروع یا حدوث بیماري بهدقت شود که 
  : احراز کفالت

قانون مدیریت خدمات کشوري کمک هزینه اوالد پرداخت شده و نام فرزند جزو افـراد تبعـی در   ) 68(ماده) 4(آیا به موجب بند -1
 دارد؟) اوالد پرداخت کمک هزینه(باشد ویا گواهی امورمالی دراین خصوص سیستم احکام منظور می

 آیا فرزند از ناحیه پدر و یا مادر خود دفترچه بیمه اخذ نموده است؟ -2
 سال از فوت متوفیه سپري شده ؛ آیاگواهی انحصار وراثت ضمیمه شده؟ 3درصورتیکه  -3
 ؛ آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؟)2(و)1(هاي  درصورت عدم احراز کفالت مطابق بند -4

  :ننوادگا
 قانون ، گواهی فوت ارسال شده موید آنستکه پدر قبل از پدر بزرگ فوت نموده است؟ 86آیا براساس نص صریح ماده  -1
پردازي و گواهی پزشکی براي نوه مسـتخدم متـوفی وجـود     موضوع عدم اشتغال، عدم سابقه بیمه) 2(و)1(هاي  آیا شرایط مورد نظر در بند -2

 دارد؟

  : احراز کفالت
  .در خصوص احراز کفالت فرزندان 4و3،2هاي  بندموارد       

فرزنـدان و نوادگـان     کمیل بودن مـدارك ذیـل ، مـانعی درخصـوص برقـراري حقـوق وظیفـه        تالذکر و  به شرط اثبات و احراز موارد فوق
  . نخواهد بود)ج(بند

دسـتورالعمل مصـوبه   ) 5(آنان براسـاس بنـد   اجازدو ماده قانونی مزبور شناخته شدند،) ج(که مشمول بند فرزندان و نوادگان اناث :نکتھ
  .  شان نخواهدشد مانع قطع حقوق 13/02/1379

  :مدارك موردنیاز
  3و2،1فرمهاي -الف
  بگیر تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفه-ب
  تصویر گواهی فوت مستخدم  -ج
  )نوه(تصویر گواهی فوت پدر متقاضی -د

  نامه سرپرستی ه سالمت یا قیمتصویر دفترچه بیم-هـ
  )فقط مقیم داخل کشور( حمایتیو  ) اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور( اي بیمههاي موسسات  تصویر گواهی -و

4  
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 چک لیست 

  قانون استخدام کشوري) پ(و بند 86شرایط برقراري حقوق وظیفه والدین متوفی موضوع ماده 

اي و  هـاي بیمـه   از صـندوق  هاي گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازي و عدم استحقاق مستمري  ه بیمهآیا عدم اشتغال ، عدم سابق -1

شـدگان سـازمان تـآمین     بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمـه ( هاي در دسترس  مراجعه به سامانهحمایتی و همچنین 

 محرز است؟ )اجتماعی

 متوفی خود قرار دارد؟اي فرزند  آیا والدین متوفی تحت پوشش بیمه -2

 آیا مادر متوفی فاقد شوهر بوده و گواهی فوت یا طالقنامه ارائه گردیده است؟    -3

  : احراز کفالت

 آیا والدین از ناحیه متوفی دفترچه بیمه اخذ نموده است؟ -1

عـالوه بـر    )گزارش محسوس و غیرمحسوس مامور واحـد انتظـامی  (الفوت نیروي انتظامی محل اقامت متوفی  آیا گواهی حین -2

 .   دفترچه بیمه درمانی موید تحت کفالت بودن آنان در زمان حیات متوفی بوده و ارائه گردیده است

 سال از فوت متوفیه سپري شده ؛ آیاگواهی انحصار وراثت ضمیمه شده؟ 3درصورتیکه  -3

 بودن ورثه دارد؟ ؛ آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت)2(و)1(هاي  درصورت عدم احراز کفالت مطابق بند -4

 

  .نخواهد بودوالدین  کمیل بودن مدارك ذیل ، مانعی درخصوص برقراري حقوق وظیفه تالذکر و  به شرط اثبات و احراز موارد فوق

  

  :مدارك موردنیاز

  3و2،1فرمهاي -الف

  تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند والدین حسب مورد-ب
  تصویر گواهی فوت مستخدم  -ج

  .  تصویر گواهی فوت یا طالقنامه درمورد مادر متوفی که همسرش فوت شده و یا از همسر خود طالق گرفته است-د
  تصویر دفترچه بیمه سالمت -هـ

  )فقط مقیم داخل کشور( حمایتیو  ) اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور( اي بیمههاي موسسات  تصویر گواهی -و

  والدین تصویر صفحات عقدنامه -ز
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  تعاریف
  )بسیارکوچک/تحت تاثیر ارقام بسیاربزرگ (جمع تک تک مقادیر تقسیم بر تعداد مقادیر  :میانگین حسابی

  داده اي که وسط تمامی داده ها قرار میگیرد  :میانه 
   مقداري که بیشترین فراوانی را در جامعه آماري دارد/عدد :نما 
 یداشته باشند جامعه مورد بررس يشتریفاصله ب هم سه عدد از نیعدد هستند، هرچه ا کیو نما هر سه  انهیم ن،یانگیجامعه نرمال، م کیدر *

  .است نترناهمگو
هرچه دامنه تغییرات کوچکتر باشد .ساده ترین شاخص پراکندگی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین داده را نشان میدهد  :دامنه تغییرات 

  .ستپراکندگی داده ها کمتر ا
  هرچه انحراف معیار کمتر باشد میانگین جامعه گویاتر است. میزان پراکندگی مقادیر جامعه در اطراف میانگین :انحراف معیار 
) بدون انحراف(مقدار ضریب جینی بین صفر. شاخصی براي سنجش میزان انحراف در توزیع درآمد نسبت به حالت برابري کامل :ضریب جینی 

  کمتر حساس است  )فقیر و غنی(ضریب جینی نسبت به توزیع درآمد در دو سر طیف .ار داردقر) انحراف کامل(ویک
  .سنجد یم ر جامعهیدرصد فق 20درآمد  نیانگیدرصد ثروتمند جامعه را به م 20درآمد  نیانگیشاخص م نیا :شاخص کوئینتایل 

  .است شتریب يشاخص باالتر باشد، نابرابر نیهرچه ا
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  صبا خانه تیو روا یخیمرکز اسناد تار
 15/04/1400ي در تاریخ کشور یو عملکرد صندوق بازنشستگ تیو ماه یخیتار نهیشیپ یبه منظور معرف  صبا تخانهیروا

 ادمانیپنل  ؛یخیاسناد تار دهیگز ؛يکشور یو صندوق بازنشستگ یبازنشستگ خیشمار تار گاه :يها بخشافتتاح شد و شامل 
جامعه بازنشستگان تحت  یو عملکرد صندوق؛ معرف تیماه ینفوگرافیا ؛يو مفاخر بازنشستگان کشور ریر از مشاهصد نف

 يها پادکست ،یحوزه بازنشستگ یخیاز اسناد تار يشتریخود شمار ب کهشده است  لیهوشمند تشک شگرینما زیپوشش و ن
  . کند یم هیخاطبان ارامستند مرتبط با عملکرد صندوق را به م يها لمیصبا و ف ویراد
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    آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوري 
  )مستمري بگیر(و  بازنشسته ) بیمه پرداز(مشترکان  شاغل  آمار و اطالعات

  )30/09/1400(گزارش   شاخص ها
  )تقریبی(  نفر 834/917  )بیمه پردازان(شاغلینتعداد 

  )تقریبی(ریال  000/444/84  تگیمیانگین حقوق ومزایاي ماهانه مشمول کسوربازنشس
  ریال  680/577/18  )سهم کارمند وکارفرما ومقرري(بازنشستگی ماهانه حق بیمه % 5/22میانگین 

   ریال 000/543/71  بازنشستگان وموظفین میانگین حقوق
   حق اوالد ریال 120/960   ،     حق عائله مندي ریال320/703/3  ها  میانگین کمک هزینه 

  نفر 503/571/1   بازنشستگان و موظفین لتعداد ک
  )حقوق بگیران% 81( نفر 865/275/1  تعداد بازنشسته 

  )حقوق بگیران% 1(  نفر 273/13   تعداد ازکارافتاده
  )حقوق بگیران%4(پرونده 789/61  تعداد شاغل متوفی 

  )حقوق بگیران%14(پرونده 576/220  تعداد بازنشسته متوفی 

  )نفرباشد7در حالیکه عدد مطلوب باید(  1نفر یعنی کمتراز  06/0  )به بازنشستگان اننسبت بیمه پرداز( support ratio پوشش حمایتی

    %92  )نسبت اولین حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق اشتغال(نرخ جایگزینی حقوق

  )...سال30کمترازافراد با%40(سال 28  ) اشتغال به خدمت(مدت بیمه پردازي میانگین 
     )سال 23ورثه ،  سال 10بازنشسته(سال  28  بازنشستگی و وظیفهحقوق پردا خت  گین مدت میان

  )سال  64میانگین فعلی (سال   8/51 )و  هم اکنون بازنشستگی آغازدر ( گیمیانگین سن بازنشست

  )سال55گین فعلی میان(سال42نفر   ،   720/377  )برقراري مستمري درآغاز( مستمري بگیر میانگین سن ورثهتعداد و 

  ....،علوم% 2،ارتباطات% 3وزارت کشور،% 4، راه وشهرسازي%2/5؛جهاد کشاورزي %13؛وزارت بهداشت % 62آموزش وپرورش: ترکیب دستگاهی
   درصد4): تعدادمشترکان صندوق به جمعیت کشور(در کشور نرخ نفوذ خدمات

   یانآقا% 6  و  هاخانم% 94  :بازماندگانتفکیک جنسیت     )نفر 901/521(% 33مها خان و) نفر602/049/1(% 67آقایان  :تفکیک جنسیت بازنشستگان
  نفر 750/5 :شهیدنفر  200/133 :بازنشستگان ایثارگر                                                                 بازنشستگان داراي لیسانس وباالتر%33 :مدرك تحصیلی 

   سال77سال و خانمها 74قایان آ :امید به زندگی سن
  )...، مشارکت اندك زنان در اقتصاد ،کاهش رشد اقتصادي نسبت به رشد جمعیتناشی از ( درصد 30 ) :سالگی64-15(نرخ مشارکت اقتصادي جمعیت کشور

  
  )30/09/1400  مورخ( برخی خدمات  صندوق بازنشستگی کشوري

  ریال – مبلغ  نفر-تعداد  موضوع
    163/858  یلی درمان بازنشستگانغرامت بیمه تکم
  میلیون ریال150  هر نفر  )پایه(و حادثه  غرامت بیمه عمر
    294/146  )تکمیلی (و حادثه  غرامت بیمه عمر
    268/6  آزمایش آنالین 

    597/3  خدمات دندانپزشکی بیمه ملت 
  هزارتومان370یارانه هر نفر   محدودیت کرونا  یتورهاي سیاحتی وزیارتی داخل

  میلیون ریال100هرنفر   906/186  )میلیون ریال120به مبلغ  1400از آبان (  ام ضروريو
    900/2  وام ازدواج فرزندان بازنشسته 

  میلیارد ریال 988  778/6  ...صندوق بازنشستگی به انتقال حق بیمه   
 میلیارد ریال 20  850  به سایر صندوقها صندوق بازنشستگیاز انتقال کسور 

  میلیارد ریال151  644  سوراسترداد ک
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 برخی از خدمات فراگیرصندوق بازنشستگی کشوري          

  خدمت  ردیف
  درگاه خدمات

  اَپ صبا افزارنرم   ، www.cspf.ir سایت اینترنتی ،www. Sabasrm.ir  الکترونیکی 

  www.sabasrm.ir با مراجعه به مشترکاناي وکسورپردازي مشاهده سوابق بیمه   استعالم بیمه پردازي   1

 تاییدیه کسوربازنشستگی،  2

  ...نقل و انتقال حق بیمه  
نظام ( غیررسمی ،فرم کسور سوابق )ماهانه(شاغلین کسوربازنشستگیبررسی وتایید اسناد

  ... التفاوت مابه  محاسبهو حق بیمه بازنشستگی یا  نقل و انتقال کسور، .)...وظیفه ،قراردادي،

پرداخت حقوق   3
  بازنشستگی و وظیفه

   بازنشستگان و بازماندگانصدور احکام ، تامین اعتبار وپرداخت حقوق ماهانه 
  www.sabasrm.irحکم  /فیش حقوق دریافت .عیدي، اوالد  و کمک هزینه  عائلهپرداخت 

4  

درمان بیمه تکمیلی 
  بازنشستگان و موظفین

  

  هزارتومان30حق بیمه هر نفر ماهانه،28/12/1400تا1/1/1400از :سازان حافظبا شرکت آتیه  قرارداد
،  عمومی تومان بستري 000/000/22،  تومان بستري فوق تخصصی 000/000/44: سقف تعهدات

  ).فرانشیز%30با ...... (تومان آزمایشگاه 000/800،  تشخیصی تومان خدمات 000/700/1
تومان  00/500 سمعکتومان ،000/100عصا/واکران هر سه سال ،توم000/200عینک: سقف کمک هزینه ها

 تومان000/200ویزیت تومان هرسه سال ، 000/300 دست دندانیکتومان ،000/000/1 ویلچرهر پنج سال،

  AZMAYESHONLINE.COM با مراجعه به) تومان000/500تاسقف (در منزلتهران خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی به بازنشستگان 

5  
 و حادثه عمر ه پایهبیم

   )1400سال(
  )1400سال...(عمر تکمیلیبیمه 

  1400بابت سال شاغلین وبازنشستگان وحادثه فوت پایه رامتغ تومان000/000/15سقف تا
فوت وحادثه بازنشستگان وموظفین،آتش  تکمیلیغرامت  میلیون تومان100تاسقف

  1400سال بابت» www.sabasrm.ir در ثبت نام با«.... سوزي وزلزله،بستري روزانه

بیمه نامه هاي تخفیفی و   6
  بازنشستگان تقسیطی

   www.melat.irشرکت بیمه ملتدریافت اطالعات و خدمات با مراجعه به شعب 
  )ماهه11اقساط + نقد %20(...، % 25، آتش سوزي منزل % 30بیمه بدنه خودرو  تخفیف

  تور سیاحتی و  7
  )به بعد1/7/97نرخ (زیارتی

 سایتمراجعه به  ) بازنشسته ویک نفر همراه ويبراي (تومان یارانه سفر000/740
www.sabasrm.ir ملی  سفرکارت /ایرانگردي /پرشین گلف جهت ثبت نام و اعزام ازشرکت  

  تسهیالت قرض الحسنه  8
  )وام ضروري(

  )ماهه،بدون ضامن36درصداقساط 4کارمزد ( قرض الحسنهوام تومان  000/000/12
   www.sabasrm.ir به مراجعه .....ی،اعالم نتایجقرعه کش و 01/08/1400ثبت نام تا 

تسهیالت ازدواج فرزندان   9
  بازنشستگان

  )ماهه ،بدون ضامن60درصد واقساط 10کارمزد (تومان وام قرض الحسنه000/000/25
  www.sabasrm.ir به بامراجعه ...،اعالم نتایجقرعه کشی ،25/2/1400تثبت نام لغای

  ماهه4از فروشگاههاي زنجیره اي رفاه با اقساط.....اعتباري خرید تومان تسهیالت000/000/2  )طرح یاري(تسهیالت اعتباري  10
  ازنشستگانکارشناسی ارشد و دکتري فرزندان بپایان نامه تسهیالت تومانمیلیون 5و3  طرح حمپاد   11

تسهیالت خرید لوازم   12
  )گروه انتخاب( خانگی

  %10با کارمزد ) ساله5به اقساط%98نقد و%2(خرید کاال  تومان تسهیالت 000/000/50تاسقف
  www.entekhabino.comدر  ثبت سفارش  1400لغایت شهریور 20/7/99از تاریخ 

  تکمیل فرم اطالعات  ،4*6یک قطعه عکس،کارت ملی اصل با مراجعه به دفاتر پیشخوان  بازنشستگان سائیکارت شنا  13
 www.sabasrm.irبه درخواست مستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجعه به   ضمانت کسر حقوق/گواهی  14

 ..... انتقال تجربیات،جلسات آموزشی مهارتهاي زندگی ، ورزش،تغذیه،برگزاري   خانه امید بازنشستگان  15

*  
 قابل دریافت از خدمات

  دفاترپیشخوان

استعالم بازنشستگان خارج از کشور     - 4. ..استعالمات وام -3چاپ فیش حقوق وحکم     - 2صدورکارت شناسائی    -1
د خودرو  خدمات امدا-8)  بیمه ملت(نامه شخص ثالثخرید بیمه -7گواهی کسر از حقوق  -6 استعالم بیمه پردازي -5
  )بازنشسته(صدور گواهی مشترکان-10 کاهش افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی درمان /افزایش-9
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    30/11/1400 فایل اصالحی/مطالب جدید
  موضوع  صفحه

  آمار و اطالعات و خدمات صندوق به مشترکان بروز رسانی   17
  ق م خ ك بیشتر باشد  76قوق ماده برابر حداقل ح15سقف حقوق و مزایاي مشمول کسور نباید از   26و  23

  )توسط دستگاهها(و فایل اطالعات شاغلین هرماه تا پانزدهم ماه بعد  1/5لزوم ارسال فرم   26
  سال قبل از احراز شرایط بازنشستگی 10حداقل : جذب کارکنان رسمی به عنوان هیات علمی   38
  فاقد مجوز میباشد... پرداخت توامان فوق العاده سرپرستی و مدیریت به قضات   41

امتیازات اداري و استخدامی ناشی از رزمندگی صرفا در زمان اشتغال قابل درخواست بوده و شامل   116و92و68
  نمی باشد) بعد از اشتغال(بازنشستگان محترم 

  .....در اجراي قانون خدمات کشوري مرخصی بدون حقوق بیش از سه سال فاقد مجوز   75
  بقه خدمت موثر براي بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور سا سال 25حداقل  98

پروانه طبابت (لزوم اخذ استعالم از سازمان نظام پزشکی ایران در خصوص وضعیت اشتغال   103
  متقاضی حقوق وظیفه .....  ورثه انات پزشک،دندانپزشک، ) فعال

    
    
    

  
  قوانین ومقررات درباره ما  ir.cspf.www   در.اري شدبارگذ 17/03/1400به تاریخ   31/02/1400نسخه بروزرسانی 
  قوانین ومقررات درباره ما  ir.cspf.www   در.بارگذاري شد 05/05/1400به تاریخ   31/04/1400نسخه بروزرسانی 

  قوانین ومقررات درباره ما  ir.cspf.www   در.بارگذاري شد 08/06/1400تاریخ  به  31/05/1400نسخه بروزرسانی  
  ....و خدماتراهنماي قوانین   قوانین و مقررات ir.cspf.www   در.بارگذاري شد 08/09/1400به تاریخ   30/08/1400نسخه بروزرسانی  

  ....راهنماي قوانین و خدمات  قوانین و مقررات ir.cspf.www   در.بارگذاري شد 90/12/1400به تاریخ   30/11/1400نسخه بروزرسانی 
  

  محتوي فایل قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوري 
 پرداخت و محاسبه نحوه بازنشستگی، لحاظ از قبول قابل خدمت ات استخدامی و بازنشستگی کارکنان دولت ،سابقه،مقرر کشوري بازنشستگی صندوق با اشتراك

 کسور یا بیمه حق انتقال و نقل ،.....) ، التدریس حق ، طرح ،دوران جبهه در داوطلبانه خدمت ، وظیفه نظام خدمت(غیررسمی خدمت سابقه بدهی
 ،شرایط سال هر در موظفین هویت احراز نحوه ، بازماندگان/عزیز جانبازان/ازکارافتادگی/ عادي بازنشستگی حقوق برقراري ونیقان تشریفات و بازنشستگی،شرایط

 تکمیلی بیمه ، درمان پایه بیمه ،جدول ترمیم و همسانسازي حقوق بازنشستگان ، کارمندان خدمت پایان ،پاداش اوالد حق و مندي عائله هزینه کمک دریافت
 امید خانه امکانات ، بازنشستگان زیارتی و سیاحتی تورهاي ، ضروري وام/  ،تسهیالت بازنشستگان اجتماعی و فرهنگی فعالیتهاي ، عمر پایه بیمه ، درمان

  ......، دستورالعملها و ها ،بخشنامه خدمت میز ، کشوري بازنشستگی صندوق در استفاده مورد ، فرمهاي بازنشستگان
  
  
  
  
  
  
  


