
 

 

                         صندوق بازنشستگی کشوریراهنمای قوانین و خدمات     

             31/02/1401بروزرسانی                                                                      فهرست مطالب                                          Alt+shiftجستجوی  صفحه   
 صفحه بازنشستگی ، ازکارافتادگی، فوت -ششم بخش صفحه مفاهیم  بیمه اجتماعیآشنائی با   -بخش اول

 91 فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی ، فرمول محاسبه ،...  2  دستگاههای اجرائیآشنائی با ، اصطالحات،  مقدمه

 94 عمومی -زنشستگیشرایط برقراری حقوق با 5 تامین اجتماعی  و رفاه  اجتماعیمفاهیم  

 95 پیش از موعد ..................................................  7  ، بیمه های تجاری ، بیمه های اجتماعیبیمه 

 97 ازکارافتادگی  .................................................. 9 بیمه بازنشستگی ، چندالیه بازنشستگی های سیستم

 98 مشاغل سخت و زیان آور ..................................................  یکشور یبا صندوق بازنشستگ یآشنائ-بخش دوم 

 99 ،ماده واحده ،...( 6)تبصرهجانبازان...................................................  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 بازنشستگان/همسان سازی حقوق  ترمیم حقوق بازنشستگی   ی مشترکان صندوقنظامهای حقوق و مزایا -بخش سوم

 119 جداول ...تحوالت حقوق بازنشستگی، جدول ضریب حقوق،  30 ...(،حق شاغل ، ایثارگری،...)حق شغلخدمات کشوریقانون مدیریت 

 122 پاداش،زدواج/فوت،عیدی،کمک نقدی... ،ا اوالد عائله/کمک هزینه  36 عددمبنا،ف شغل،جذب،...( جدول ضریب)علمی دانشگاهها ...هیات

 125  ،گواهی حقوق،... بازنشستگان و موظفین  حقوقفرآیند پرداخت  38 )رتبه،پایه،فوق العاده ها....(...غیر هیات علمی دانشگاهها 

 130 ،آراء دیوان (.)ساختار جامع ،خدمات کشوری،..مقررات بازنشستگی 40 )حقوق مبنا،فوق العاده های شغل،جذب،....( ضات...ق

 139 وضعیت منابع و مصارف صندوق  –افق پیش رو  41 ،...( )شهرداریهاکارکنان   ظام هماهنگ پرداخت...ن

 142 مجلسنمایندگان تعامل با  صندوق ، سیستمی/پارامتریکاصالحات  47 )شرایط ادامه اشتراک ...واگذاری به بخش خصوصی(...قانون کار 

  تسهیالت/بسته های حمایتی - هفتم  بخش  از لحاظ بازنشستگی خدمت قابل قبولسابقه -بخش چهارم 

 146 10/11/84مصوب واعطای تسهیالت ...پیشکسوتانآئین نامه ارتقاء منزلت  50  کارکنان دولتحاالت استخدامی 

 147   حضوری /الکترونیکیمات 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 آ.پ مشاغل سخت،جانبازان،-ارفاقی...

 152 تقسیطی ، تسهیالت ، بیمه های  تخفیفی و)بسته های حمایتی( طرح یاری 59 (...طرح ، حق التدریس،نهضتنظام وظیفه،.بیمه پردازی،) غیررسمی...

 155  بازنشستگان جشنواره ورزشی،وام ضروری ، تورهای گردشگری    66 .(...در نهادهای انقالبی،جبهه)سابقه  غیررسمی...

   بیمه عمر ،)پایه /تکمیلی( بیمه درمان -هشتم بخش 69 (موثر درتعیین حقوق  بازنشستگی )صرفا غیر دولتیسابقه 

 158 )شاغل/بازنشسته(کارکنان دولت ی درمانپایه  مهیب  ، نقل وانتقال حق بیمه تغییر صندوقاشتراک /-پنجمبخش 

 161 ،کمک هزینه عینک... و موظفین  بازنشستگان بیمه تکمیلی درمان 70 ...،خویش فرمایی اشتراک مستخدمین جدیداالستخدام 

 165 حوادث  و عمر تکمیلیبیمه طرح های  / عمر و حادثهبیمه پایه  76 مقایسه صندوقهای بازنشستگی ، .... ،تغییر صندوق بیمه ای 

 169 )مطالعه( عمر بیمه سرمایه گذاریحساب پس انداز کارکنان ،  78 1395تا پایان سال  پذیرش اشتراک کارکنان پیمانی

  ...آموزشفعالیتهای اجتماعی ،  -نهم بخش 80 قانون/ضوابط نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی

 170 مردم نهاد  های سازمانذی الحجه ، 25مراسم ، خانه امید بازنشستگان 85 از صندوق بازنشستگی کشوری  به سایرص  نتقال کسوربازنشستگیا

 181 رفتار حرفه ای افراد حرفه ای ،،  مهارت های زندگی ، شخصیت شناسی 88 استرداد کسوربازنشستگی 

 185 فرم ها و چک لیست ها – دهمبخش  89 سال30زاد برما)سهم کارمند(استرداد کسور بازنشستگی

 232   تغییرات فایل  )نسبت به نسخه قبلی( 90 استرداد اضافه واریزی /اشتباه واریزی 

 021-2500تلفن  افزار صبا اَپ   ،  نرم  ، www.cspf.ir،  سایت   Sabasrm.irwww .صندوق بازنشستگی کشوری   خدمات الکترونیکی درگاه 

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

 .دهدمیهرکس آنچه سزاوار اوست به که  است یراده محکماو    ارزشهای واال همه زیربنای، اساس آفرینش    عدالت-

مستلزم ایجاد و گروهی ،اقدامات فردی عالوه بر  (فرصتهای برابرایجاد تخصیص منصفانه منابع و )عدالت اجتماعی استقرار-

 میباشد. مبتنی بر ارزشهای واالی الهی و تجربیات ارزشمند بشری مقتدرادهای قانونی و نه
به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، -

 رفاه (قانون ساختار نظام جامع  1)ماده برقرارمیگرددنظام تامین اجتماعی 

، مشارکت عمومیو  یریپذ تیمسئول با ایجاد سازوکارهای مناسب موجب «پایدار، خودکفا وعدالت محور» تامین اجتماعیِنظام -

 شود.می تسهیل پیشرفت کشور و یارتقاء کرامت انسان امنیت و امید در جامعه، احساس

 (6/6/1400با هیات دولت در تاریخ دیدار  دالت داشته باشند.)بخشنامه ها و مصوبات دولت باید پیوست عرهبر معظم انقالب فرمودند:

پرداختهای  موعد، بازنشستگی پیش از، با اصول بیمه ایمغایر/ن حمایتی)قوانی حاکمیتیتحت تاثیرمتغیرهای  ایران  یبازنشستگ هایصندوق علیهذا-

 نسبت پشتیبانیکاهش )جمعیتی متغیرهای و .(....وری سرمایه گذاریها ،بهره  کاهش نرخ تورم، )افزایش اقتصادیی متغیرها،(....بالانقطاع به وراث،

  قرارگرفته اند.بحران تامین مالی درآستانه و شده  ومصارف منابع عدم تعادل دچار (......، به زندگی امید با عدم تناسب سن بازنشستگی،

قرار مجریه  و قوای مقننهدر دستور کار  ازنشستگیصندوقهای ب توانگری وبهبود شاخصها فوری برای اقدامات  ضروریست کهلذا 

 تضمین شود. جامعه هدفمعیشت،سالمت و کرامت تا   گیرد

 

    "قوانین وخدمات صندوق بازنشستگی کشوری راهنمای"  الکترونیکی فایل  و مشخصات تاریخچه

 است . بوده یندهای اجراییفرآ اصالح و مقررات بازنشستگی در مداوم ات تغییر شاهد کشور ما در دهه های اخیر

«  فوری و آسان دسترسی»جهت نیاز مخاطبان   پاسخگوی ند نمی توانست( جنگ شخصی  ُجزوات ،روشهای سنتی اطالع رسانی)کتب ،

 د.نصندوق بازنشستگی کشوری باش متنوع و مقررات حوزه فعالیت های به  قوانین 

 .آغاز شد1385سال از   بازنشستگی کشوری راهنمای قوانین و خدمات صندوقرونیکی الکتفایل  )داوطلبانه(تدوین لذا اقدامات الزم برای

مورد استفاده  WWW.IRANMARDOM.IR« به آدرس پورتالصندوق  خدمات  شناسنامه برای تکمیل »1389درسالفایل مذکور 

 ،همواره در حال تکامل و بروزرسانی بوده است.جامعه هدف  عالیقو  نیازهابراساس ....و از آن تاریخ  قرارگرفت

  ..........تطبیقی آمار واطالعات ، ، فرآیندهای اجرائی ماعیخدمات بیمه ای و اجت شرح ومقررات کاربردی، قوانین :محتوی فایل

 . عسری جابجاییو  آسان یدسترس،کم حجم، updateبروز/ ،انسجام  جامعیت،: فایل هایویژگی

                

  راهنما اهداف تهیه فایل الکترونیکی

 (خ کقانون مدیریت  37ماده اجرای ) ....خدماتارائه فرآیند  و بازنشستگی مقررات اطالع رسانی الکترونیکی -1

   (منشور حقوق شهروندی 33و30مواددر اجرای ) حضوری و الکترونیکی میز خدمت سازی بستر -2

  (پیشگیری از هرگونه اشتباه احتمالی) ئه خدمات حُسن ارا عمومی بر نظارتامکان  ایجاد شفافیت و -3

 ، گسترش پوشش و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور ارتقاء دانش بیمه ای -4

 

 :نکات مهم

 .معتبر است « تن اصلی قوانینم » استناد به  باصرفا   قانونی یا تعهد  هرگونه اقدام  اجرائی  . می باشد  « عمومی اهنمایر » این فایل یک √

 ارتباط برقرار شود.استان مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری  با   بازنشستگی اموردر  مشاوره طرح سوال و اخذ بمنظور  -

   09153846067پیامک به شماره  با ارسال اصالحی  / پیشنهادات سازندهارائه -

  محمدابراهیم خادمی: و بروز رسانی  تدوین                                                                                                                                     
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 اصطالحات/تعاریف

 قاعده تنظیم روابط و رفتار اشخاص در اجتماع . قانون: -

مااای ظام حاکم ؛مشخعالیترین سند حقوقی یک کشور ؛ تعیین کننده ن قانون اساسی:- ص کننده میزان تمرکز قدرت و راهن

 .باشد تنظیم سایر قوانین است.هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایر

قااانون  71براساس اصل  که مجلس شورای اسالمی قانونی :عادی قانون- قاارر در  حاادود م قانون اساسی در عموم مسایل و در

 (، قانون برنامه پنج ساله....01/01/1388 از )شاغلین08/07/1386وب دمات کشوری مصهمچون قانون مدیریت خاساسی وضع می نماید
                         960101الی   900101 قانون برنامه پنجم توسعه                         740101الی   690101 قانون برنامه اول  توسعه 

 14010101الی   960101 شم توسعه ش نون برنامهاق 790101الی    740101 قانون برنامه دوم توسعه

 14020101الی 14010101 شم توسعهش برنامه تمدید                         840101الی   790101 قانون برنامه سوم توسعه

   900101الی    840101 قانون برنامه چهارم توسعه

 قانون اساسی 813برای انجام وظایف اداری طبق اصل  ت وزیرانی مصوب هیانامه 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 های مصوب ؛......

حق بیمه بازنشستگی ؛سن وسابقه خدمت قابل قبول  گی ؛نرخ کسور/نحوه اشتراک با صندوق بازنشست ازنشستگی:ات بمقرر-

 ....ازلحاظ بازنشستگی؛فرمول تعیین حقوق بازنشستگی ؛ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه ؛..

 08/07/1386(مصوب 13صل ،قانون مدیریت خدمات کشوری )ف 31/3/45(مصوب 8قانون استخدام کشوری )فصل مثال: 

موکول به تصویب آیین و مواد  تامین اعتبار در بودجه جاریدر صورت  باشد ن بار مالیکه متضمی از قانون ادموشرایط اجرای قانون:

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری(4/10/1392مورخ 153881/21146)بخشنامه  میباشدقابل اجراء  تصویب آیین نامه مربوط درصورتنامه 

 کشور،مگرآنکه درخودقانون تاریخ خاصی مقرر شده باشد رسمی تشار در روزنامهروز پس از ان15 خ الزم االجراء شدن قانون:ریتا

مقنن درکلیه موارد الزم االجراء میباشدودرمواردی که مربوط به گذشته است  زمان بیان مراد از تفسیرتاریخ الزم االجرا شدن نظریه تفسیری:

 شورای نگهبان10/3/76مورخ 583/2/76نظریه ش  نمی یابد. تسریرد مختومه مذکور فسیرقانون به مواتیگری ازقانون داشته اند...ومجریان برداشت د

  از تاریخ ابالغ قابلیت اجراء دارد. آئین نامه داخلی30طبق ماده  مصوبات دولت تاریخ الزم االجراء شدن مصوبات هیات دولت:

از  بایدباشد تعیین منابع مالی  بدونلوایح دولت  اگر طرح های مجلس شورای اسالمی و :ه های اجتماعیمالحظات قانونگذاری حوزه بیم

یار از منابع سایر بیمهاگر قانون اساسی است و  75شود که مغایر با اصل اعتبار بودجه عمومی تامین  صارر غ باه م شات و  شادگان بردا

 .اس و شرع استو نیز خالر حق النبوده قانون اساسی  43اصل  5و بند  40برسد که موجب اضرار به غیر و خالر اصل 

 مقرراتی که مقام صالحیت دار مانند وزیر برای تسهیل اجراء وتشریح قانون وضع ودرمعرض اجراء میگذارد. نامه:آئین -

 .دراختیارداشتن تعیین ضوابط وروشهای دقیق اجرائی برای واحدها و کارمندان اداری در اموری که مستلزم دستورالعمل :-

 .ها وکمسیونها هستندوضع دستورالعمل شورا اطالعات فنی وعملی است.مرجع

 .اجرائیدستورالعملی برای تسهیل اجرای قوانین وآئین نامه ها از طرر مقام صالحیت دار به کارکنان دستگاه بخشنامه:  -

 .مصوبه گفته میشود ئی(یمات قضا)بجز تصمبه کلیه قوانین ؛آئین نامه ها؛تصویب نامه ها؛....: مصوبه -
 اری و شنیداری که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.ه نوشتاری،دیدثبت شد اطالعات:مدرک

  .هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع )به عنوان مدرک /مستند/...( قابل استناد باشد سند:
 ...نامه اداری، بنگاه ، لنامهقو .لت توسط مدعی استکه اعتبارآن منوط به احراز اصا بین مردمشده نوشته های تنظیم سند عادی:

به  ماموران رسمینزد  -3)اسناد/ازدواج/طالق( دفاتراسناد رسمی -2امالک  و اداره ثبت اسناد -1اسناد تنظیم شده در سندرسمی:

 ضیسه اعترار مجرم در دادگاه نزد قامثال صورتجل. به عنوان لحاظ وظایف قانونی و در حین انجام وظیفه 

 است که قانون به شخص داده است.یا قدرتی  اختیار ، امتیاز حق/حقوق :

 تعهد و الزامی که شخص برای پاسخگویی به قانون دارد .جهل به قانون رافع مسئولیت نیست! مسئولیت :

 تباری(ت اعماهیدارای )موسسات،شرکتها،بنگاهها،...حقوقیصشخ،    )انسان زنده از بدو تولد تا مرگ( حقیقیشخص اشخاص:
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  تعاریفاصطالحات/

 دستگاه اجرائی عبارتند از: - ق م خدمات کشوری( 5ماده  موضوع) دستگاه اجرائیتعریف 

 واحدسازمانی مشخصی که طبق قانون ایجاد و تحقق یک یاچند هدر دولت رابرعهده دارد  وزارتخانه:-1
 پرسنل نفر000/034/2 تقریبا وزارتخانه با18دستگاه اجرائی درقالب 3605شامل تخمینی *

قااوای  موسسه دولتی:-2 ظااایف  شاای ازو قااوقی بخ نااه 3واحدسازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد وباداشتن استقالل ح گا

 یاست جمهوری ؛دانشگاهها؛...نهاد ر-سازمان انرژی هسته ای-سازمان ثبت احوال-موسسه ازجمله دیوان محاسبات911شامل رابرعهده دارد.

باای  واحدس :مومی غیردولتیموسسه یانهادع-3 شااده و  جاااد  لااس ای صااویب مج کااه بات قااوقی  ازمانی مشخص دارای استقالل ح

   عهده دارخدماتی با جنبه عمومیکه د بودجه آن ازمحل منابع غیردولتی تامین شو%50از

 پرسنل نفر 000/603نشستگی ؛...... با ازب صندوق17و  شهرداری1240و  موسسه637*تخمینی به تعداد 

باای  ازبنگاه اقت دولتی : کتشر-4 شااده و جاااد  لاات ای ساارمایه %50صادی که بموجب قانون برای انجام قسمتی ازتصدیهای دو

باای  از وسهام آن متعلق به دولت میباشد. سااات  %50شرکت تجاری که  نااه ها؛موس گااذاری وزارتخا ساارمایه  شاای از  سااهام نا

 نفر پرسنل 000/436با ؛....ت ملی نفت نکها ؛شرکی ازجمله باشرکت دولت779 .*شاملایجادشودشرکت دولتی است وشرکتهای دولتی

شاان  ساختار سازمانی: روابط میان واحدهای سازمانی که حدوداختیارات ؛سلسله مراتب ؛نحوه تقسیم وتوزیع وظایف میان واحدها را ن

 ای سازمانی میباشد.میدهدوشامل شرح وظایف ؛نمودارسازمانی وپسته
 واحد678/97 به تعداد*تخمینی   معاونت ؛اداره کل ؛دفتر؛مدیریت ؛اداره  ارسازمانی همچونساخت اجزای واحدهای سازمانی :

 باالترین سطح سازمانی پس ازباالترین مقام موسسه دولتی که انجام بخشی ازوظایف ؛مرتبط بااهدار دستگاه رابرعهده دارد. معاونت:
ئاای ایف متجانس معاونت / سطح سازمانی که عهده دارانجام بخشی ازوظ ل :اداره ک دستگاه بوده که وجه غالب وظایف آن اجرا

 پست معاون پی  بینی شده است .2اداره سازماندهی میشود. 5است وظایف اداره کل درقالب حداقل 

عاااتی سطح سازمانی که عهده دارانجام بخشی ازوظایف متجانس معاونت / دستگ دفتر: ظااایف آن مطال لااب و جااه غا اه بوده و و

 آن کارشناسی باشدتشکیل میگردد.%70پست سازمانی که 25اس دفترمدیرکل ؛ دارای حداقل ش یاتحقیقاتی است.درر؛آموز

پست کارشناسی وکاردانی 5سطح سازمانی که عهده دارانجام چندوظیفه ازوظایف دفتر/مدیریت میباشد. حداقل دارای  گروه :

 اس آن رئیس گروه قراردارد.فاقد واحدتابعه ودرر . ماهیت وظایف گروه مطالعاتی وتحقیقاتی بودهخواهدبود

ئاای /  اداره : ظااایف اداره اجرا لااب و شااد.وجه غا ماادیریت با کاال / ظااایف اداره  فااه ازو سطح سازمانی که عهده دارانجام چندوظی

ایست لیت آن مستلزم ایجادپستهای کارشناسی باشدمیبپست سازمانی )اداراتی که انجام فعا15پشتیبانی بوده وحداقل دارای 

 پست آن کارشناسی خواهدبود(خواهدبود.4ت سازمانی که پس7دارای حداقل 

آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی هستند که تولید، تامین و ارایه خدمات اصلی و نهایی  ب:واحد عملیاتی:

 حرفه ای -موزه ها، مراکز فنی ارستانها، ورزشگاهها،واحدعملیاتی همچون مدارس، بیم386/149 تعداد *تخمینی به .دستگاه را بر عهده دارند

 انقالب اسالمینهادهای 

شااگاهی،جهاد 15بنیاد شهید و ایثارگران،بنیاد هاااد دان خرداد،بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد مسکن ،بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ، ج

 نفره واگذاری زمین7یته امداد ،کمیته های انقالب ،هیات لی انقالب فرهنگی ،کممان تبلیغات اسالمی،سپاه پاسداران ،شورای عاسازندگی ،ساز

 دستگاههای نظارتی 

صامیمها و اعتراضها، تاظلمرسیدگی به شکایت دیوان عدالت اداری:-1 قادامهای اشخاص حقیقی یا حقوقی از ت حادهای ها و ا های وا

 (قانون اساسی 173اصل )ها شهرداری ودولتی 

ناادظارت مستمربرعملیات مالی کلیه دستگاهها )اعمال کنترل ون ت :محاسبادیوان -2 سااتفاده میکن شااور ا مااومی ک ( که به نحوی ازبودجه ع

 بررسی وحسابرسی وجوه مصرر شده ؛درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار بمنظورپاسداری ازبیت المال ازطریق
 (قانون اساسی 174اصل )طبق دستگاهها  درح قوانین بر حسن جریان امور و اجرای صحی نظارت ازرسی:سازمان ب-3

 44شرکتهای واگذاری اصل 
ساتقالل ،شرکتهایقانون اساسی 44در اجرای اصل  شایرآسمان،جهاد نصر/توسعه /ا صانایع  جااء ، فارش دخانیات،ر یاران ، ساوج  ،ا قندیا

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

 ((social welfare رفاه اجتماعی

تا زمینه  (ی و نهادهای اجتماعیت رفاهموسسا از طریق)پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی انسان یی برایهابرنامهاجرای 

 ؛.....اجتماعی برنامه های بهبود کیفیت زندگی، سالمت،امنیت غذایی،عدالت .شودو فراهم ا و حفظ کرامت انسانی تعالیرشد و 
      .نظام رفاه اجتماعی تابعی از نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشور است *

 (social security) تامین اجتماعی 
 (ISSAمللی تأمین اجتماعی اساسنامة اتحادیة بین ال) تامین اجتماعیریف تع -

اعضای جامعه را در مقابل بروز حوادث ناشی از اشتغال، بیماریهای ناشی از شغل، بیکاری،  که اجباریبرنامه و طرح  ره

  .یا جنسی حمایت کندحاملگی، بیماری، نقص عضو، پیری، بازنشستگی، بازماندگی و مرگ از طریق پرداختهای نقدی 

 (ن بین المللی کارسازما102مقاوله نامه شماره )تعریف تامین اجتماعی -

فااراد  شاادیددرآمد ا به منزله حمایتی است که جامعه درقبال پریشانیهای اجتماعی واقتصادی پدیدآمده بواسطه قطع یاکاه  

خااانواده براثربیکاری ؛بیماری ؛بارداری ؛ازکارافتادگی ؛سالمندی وفوت وهمچنی لااه /ن افزای  هزینه های درمان ونگهداری  عائ

 رائه میدهدمندی به اعضای خود ا

 خصوصیات نظام تامین اجتماعی 

 )مستمری( تضمین سطح استاندارد درآمد ومعاش افراد جامعه  کفایت-1

 اجتماعی  اتحادیه بین المللی تامین102پوش  تمامی خدمات پی  بینی شده در کنوانسیون  )خدمات(جامعیت -2

ی نقدی؛ ایام بیماری و بارداری؛ حوادث ناشی از کار ؛ دگی ؛ فوت ؛ بیکاری ؛ مزایاخدماتی همچون سالمندی ؛ ازکارافتا

 مراقبتهای درمانی و هزینه عائله مندی (را شامل شود

 تا حد امکان اکثر جمعیت کشور را تحت پوش  قراردهد. )پوش (فراگیری -3

ا درمقابل شوک های دت دوام آورده وتعادل خود رر( به گونه ای طراحی شود که در بلند مومصار )منابع پایداری مالی-4 

 .اقتصادی و اجتماعی حفظ کند

 قلمرو تامین اجتماعی

 (بیسمارکینظام ) / social insurance بیمه اجتماعیالف: 

حاات پرداخت اجباری حق بیمه ماهانه توجیه برخو افراد شاغل با افراد تحت پوشش : یااا افرادت فاارد  ماااعی  رداری از حقوق اجت

 وی به شمار میرود. فلتک

 حق بیمه ها و سود حاصل از سرمایه گذاری آنها :بیمه های اجتماعی لیتامین ما

  )نظام بوریجی(/   social assistance حمایت اجتماعی ب:

 .اجتماعیپوش  فراگیر کلیه اقشار جامعه با اجرای کامل نظام تامین  افراد تحت پوشش:

 ود.ق اجتماعی افراد محسوب میشقوح برخورداری از نفس شهروندی ؛توجیه
مااومی  سااتگی ع ساااس همب ظااام برا یاان ن عااه ا کاال جام ساائولیت  شااارکت و م باار م ناای  ماادهای مبت بااا پیا یااارویی  هاات رو ج

 بنا شده است. اجتماعی و اقتصادی تحوالت منفی 

 و مشارکت مردمی  وسایر درآمدها(رآمدنفتی )مالیات؛ددرآمدهای دولت  :حمایت اجتماعی تامین مالی

 تامین اجتماعیرد رککا

و ارتقاء سرمایه اجتماعیهویت بخشی  -2   همکاری و مشارکت اجتماعی پذیری،  ایجاد مسئولیت -1 :کالنسطح -الف  

کاه  فقر و شکار اجتماعی از طریق برقراری عدالت اجتماعی -4پایدار    کمک به توسعه -3   

یاقتصادتماعی و و گسستهای زندگی اج پیشگیری از مخاطرات -2 تضمین سالمت فردی -1 :طح خردس-ب  

 ارتقاء مسئولیت پذیری فردی در محیط کار و جامعه -4  ارتقاء بهره وری نیروی کار در نتیجه امنیت و رضایت فردی -3
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 اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی-    آشنائی با امور بازنشستگی  

  در ایران  تامین اجتماعیقانونی  گاهجای

سااوانح  امین اجتماعیبرخورداری ازت :اساسی قانون 29اصل  ازنظربازنشستگی ؛بیکاری ؛پیری ؛ازکارافتادگی ؛بی سرپرستی ؛درراه ماندگی ؛حوادث و

حاال  ستحقی است همگانی ودولت موظف ا؛نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهای پزشکی بصورت بیمه وغیره  قااوانین ازم بااق  مدددهای ط درآ

 تامین کند. یک افرادکشوربرای یک  ات وحمایتهای مالی فوق راخدممشارکت مردم  از های حاصلو درآمد عمومی

                                                       17/3/1383 مورخ    18292شماره     قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی،  اعیتوسعه عدالت اجتمبه منظور  ....( قانون اساسی 29در اجرای اصل ) ـ1ماده 

 برقرارمیگردد.اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تامین اجتماعی 

 محسوب می شود.  حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آیدا 1تبصره 

 های اقتصادی و اجتماعی می باشند.و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق رویداد ا آثار2تبصره

 نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد: ـ2ماده 

ماندگان و و سوانح، ازکارافتادگی و بازبازنشستگی، بیکاری، حوادث  ی اجتماعی ازجملهشامل بخ  بیمه ها لف ـ حوزه بیمه ای:ا 

 بخ  بیمه های درمانی )بهداشت و درمان( می باشد

 تبصره ا خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود 

ی، با انعقاد قراردادهای می شود که عالوه برسطح خدمات بیمه های همگانبایمه های تکامیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته *

رادی 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

 باشد. نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی الزم از این گونه بیمه ها می

و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده های  ات حمایتی و توانبخشیائه خدمشامل ار ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی:

)حوزه فعالیت نیازمندی است که به دالیل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید

 میته امداد ،.....(سازمان بهزیستی وک

 )حوزه فعالیت جمعیت هالل احمر (بهنجات در حوادث غیرمترقمداد، شامل ا ج ـ حوزه امدادی:

  سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعیـ 9ماده 

 جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است. الف ـ جامعیت:

 دوم کمیت وکیفیت خدمات درمرحله  درمرحله اول و آنگاه ارتقاءهای اساسی جامعه تامین حداقل نیاز ب ـ کفایت:

 که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تامین و تضمین شود. ج ـ فراگیری: 

بر ضرورت هماهنگی  اعمال این سیاست شامل هرسه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی می باشد و مطابق آن د ـ پیشگیری:

برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکالت  اکید می شود به نحوی که تالشبا سایر دستگاههای موثر ت

 اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.

ستقیم نیاز و متقابال  افزای  توانائی سیاست توانمندسازی به ماعنای کاها  روشهای مبتنی بر تامین م هـ ـ توانمندسازی:

 یازها توسط خود افراد وابسته می باشد.ردی و جمعی به منظور تامین نهای ف

سیاست کارگستری، سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امکان تامین نیاز توسط  و ـ کارگستری: 

 ت رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.خود او فراهم می شود و به معنای ارائه خدما
 حقوق افراد با سیستم جامع آماری و اطالعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز. رسیدگی به مندیابی فعال:نیازز ـ 

مااع یدولت مکلف است در راستا :قانون برنامه ششم78ماده  سا تیاو حما یتحقق عدالت اجت شاار آ شا ب و ریپذبیاز اق  یهاساط پو

بارا یهابرنامه یو اجرا یبه طراحنسبت  یاعاجتم یهابیو کاه  آس یریشگیو پ یامهیو ب یتیحما ،یامداد هادار  لیان یالزم  باه ا

 به مجلس ارائه کند بارکیماه ش  هرکار را  شرفتیاقدام و گزارش پ لیمندرج در جدول ذ
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  تماعی بانی نظام تامین اجاهداف ؛اصول وم-    آشنائی با امور بازنشستگی  

 (insurance) آشنائی با بیمه

قاااراردادی ا ماااه   گاااربی ماااه  جاااب آن بی کاااه بمو ساااتگی؛......(سااات  صاااندوقهای بازنش شااارکتهای بیمه؛ شاااود  ) متعهدمی

گاااذار ماااه  ماااه ازبی حاااق بی فااات  قاااوقی(درازای دریا یاااا ح قااای  شاااخاص حقی یاااا  )ا ثاااه  قاااوع حاد صاااورت و ؛در

  ید.ه یا پرداخت مبلغ معینی به ذینفع  اقدام نمارویدادمشخص؛نسبت به جبران خسارت وارد

 )علت اصلی پیدای  و ادامه حیات بیمه ها( میزان خطر پذیری :ریسک

 انواع بیمه

  )بیمه گر پایه/اولیه( بیمه های اجتماعی -الف

 بیمه پایه بازنشستگی -3بیمه پایه عمر  -2بیمه پایه درمان  -1
  بیمه های بازرگانی/  تجاری -ب

 بری ،.....(بیمه باروزی ،زلزله ، سیل ، وسایل نقلیه ، آت  سبیمه )شیاء/ اموال  مه ابی-1

 بیمه اشخاص )بیمه های تکمیلی درمان ؛ بازنشستگی و عمر(-2

 بیمه اعتبار/تضمین -4بیمه مسئولیت  -3
  : های بازرگانی اصول بیمه

 اصل  -6مه  یب تعدد اصل -5جانشینی   اصل-4پذیر   بیمه عفن اصل-3زیان  / غرامت اصل -2گر   بیمه طرف از نیت حسن اصل-1

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

 

 مقایسه بیمه ها 

 بیمه های تجاری بیمه های اجتماعی

 )به استثناء بیمه شخص ثالث خودروها( غیراجباری اجباری

 د فی مابینارداوقر براساس توافق طرفین                               براساس قوانینبیمه گر وبیمه گذار رابطه 

 ونرخ حق بیمه ریسک حادثهمیزان حق بیمه براساس                                   براساس حقوق ودستمزدمه میزان حق بی

 توسط بیمه گذار پرداخت کل حق بیمه  توسط کارفرما                               از حق بیمه  بخشیپرداخت 

 بیمه گذاراستپرداخت حق بیمه توسط  منوط بهتعهد بیمه گر        کارفرما نیستبیمه توسط ت حق پرداخمنوط به تعهد بیمه گر

 

 ( 1400 /01/01)آمار تخمینی   صندوقهای بیمه اجتماعی ایران

 مستمری بگیر پردازبیمه  نام صندوق بیمه ردیف مستمری بگیر بیمه پرداز نام صندوق بیمه ردیف

 000/12 000/13 وسیما صدا 10 4/ 000/230 14/ 000/500 تامین اجتماعیسازمان  1

 000/35 000/20 بانک مرکزی 11 374/580/1 500/925 1400اسفند بازنشستگی کشوری 2

 230 290 بیمه مرکزی  12 000/730 000/550 نیروهای مسلح بازنشستگی  3

 000/12 000/13 شهرداری تهران 13 000/108 1/ 000/270 زانروستائیان و کشاوربیمه  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

 7/ 000/ 000 17/ 500/ 000 جمع 500/4 000/11 ازآینده س 9

یاران 75بازنشستگی کشوری مجموعاً   سازمان تامین اجتماعی وصندوق * ناد  85و درصد مستمری بگ شا  دار شاور را زیرپو شااغل ( ک شادگان )  ماه  صاد بی در

 درصدجمعیت کشور تحت پوش  هیچ صندوق بیمه ای نمیباشند.30همچنین 
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   اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی -     آشنائی با امور بازنشستگی 

     صندوقهای  بیمه اجتماعی

 محسوب میشوند   تعهدی و   اجتماعی    اقتصادی  بنگاههای صندوقهای بیمه اجتماعی

  ماهیت  اقتصادی-1
 رکن اصلی حیات صندوقهای بیمه ای ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری  ؛فعالیتهای اقتصادی است .

ماااه ماااهبی حاااق بی حااال  صااال از م ماااد حا باااا درآ مااااعی  سااارمایههاااای اجت یاااز  سااات هگذاری و بهرها و ن خاااایر  میبای جاااوه ذ بااارداری و

 . تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت خود را انجام دهند

  ماهیت  اجتماعی-2
اند و نوعی ضمانت اقتصادی از کل گرفتههای اجتماعی با هدر ایجاد رفاه نسبیِ عمومی و برقراری عدالت اجتماعی در بین اقشار جامعه شبیمه

  روند. شمار می بهت برای افراد شاغل تحت پوش  سوی دول

 ماهیت تعهدی-3

ماااه   نااادهای بی سااااس فرآی سااات برا ساااتگی  میبای صاااندوقهای بازنش قااادینگی ؛..  یااازان ن هاااا؛اموال وم صاااارر؛دارائی  ناااابع وم یاااابی م ارز

 ای در دراز مدت باشد و نه مقاطع کوتاه مدت .

 

  اصول بیمه های اجتماعی
 عمومی بودن   -1

 ین نسلی و مشاع ابع بمن -2

 بع غیرقابل ادغام منا -3

 ممنوعیت افزای  تعهدات وهزینه ها )مگربا تامین بارمالی( -4

 مسئولیت وضمانت دولت برای تداوم خدمات                -5

 ن مستقلی دارند.تابع قانون مدنی نیستند، زیرا خود قانوبیمه های اجتماعی *

 

 یمنابع صندوقهای  بیمه اجتماع
 اعضاء )سهم کارمند؛کارفرما؛دولت (حق بیمه های دریافتی از -1

  سودحاصل از سرمایه گذاریها-2 

 هدایا ، کمکها ، جریمه دیرکرد -3 

 

 مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی
 الف: تعهدات کوتاه مدت 

 هزینه وسایل کمک پزشکی (تز )تأمین بارداری، حادثه ؛..... پروتز و اور حمایت های درمانی در هنگام بیماری ، .1

 هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه ،ارداری قطوع ، غرامت دستمزد ایام بیماری / بغرامت نقص عضو م .2

 هزینه کفن و دفن       ، کمک هزینه ازدواج .3

 مقرری بیمه بیکاری .4
 ب: تعهدات بلندمدت:

 گی        بازنشستمستمری  .1

 ی  مستمری از کارافتادگی کل .2

      مستمری بازماندگان    .3

 کمک هزینه عائله مندی ، کمک هزینه اوالد ، عیدی  .4 

 صندوق های  بیمه اجتماعی از لحاظ تخصیص اعتبار تقسیم بندی مصارف

    یک سوم حق بیمه ها به   سرمایه گذاری -1

 ران(پردازان و مستمری بگیدرمان بیمه شدگان )بیمه  یک سوم حق بیمه ها به  -2

 ه  پرداخت مستمری 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  

 emspillar pension syst-multi چندالیه سیستم های بازنشستگی
ی وذهنی ؛سالمندان ازکارافتاده ؛افرادکم درآمد؛...... درمقابل وانهای جسمرنامه ضدفقر ازناتدولتها با اجرای ب دولت پشتیبان:-الیه اول

 نوسات اقتصادی حمایت و ثبات اجتماعی آنان را بابرقراری حداقل مستمری ماهانه ازمحل درآمدهای عمومی دولت تضمین میکنند

 ی و ارائه بهینه سایرخدمات به آنانان بازنشستگی با تامین مستمرضامن حفظ قدرت خرید افراد دردور ا پشتیبان:فرمکار- الیه دوم

مزایای معین( اساس این سیستم بر رشد جمعیت /pay as you go -Defined benefits)P.A.Y.G DBسیستم بازنشستگی    -1

نگین دستمزدنهائی؛ نرخ را براساس فرمولی) سنوات خدمت؛ میاضر)جوان(حا نسلبیمه پرداز بنا شده است. دولت کسوربازنشستگی 

 1881-مینماید.آلمان نسل قبل)سالمند(صرر پرداخت حقوق بازنشستگی   ثابت(

 در حق بیمه بازنشستگی افراد)سهم کارمندوکارفرما((حق بیمه معین/Defined contribution)DC-FFبازنشستگیسیستم  -2

 1982-یلیم هرفرد از منابع مشخص است.شاری شده ودرآغازبازنشستگی سهفع ثبت ؛سرمایه گذحسابهایی بنام ذین

حق بیمه درحساب حق بیمه معین براساس مبلغ اسمیDC-PAYG (NDC Notional Defiend contribute/:)سیستم -3

 1994-سوئدبازنشستگان میشود. شخصی افراد به صورت اسمی ثبت میشوداما بجای انباشت وسرمایه گذاری ،صرر پرداخت مستمری

  :خصوصی– الیه سوم

توسط  بیمه پرداخت حق (اجتماعی /)شرکتهای بیمه تجاری بیمه گرو )کارمند(  بیمه شدهاد قرارداد فی مابین با انعقاختیاری که  طرحهای

  .م می پذیردجاان مستمری بازنشستگی مکملبرخورداری از  بمنظور  معین طی سنوات )بدون سهم کارفرما( بیمه شده

 سیستم های بازنشستگی چندالیه

 یمنابع مال جامعه هدف سطح یهال

 الیه سوم

 بیمه های اجتماعی تکمیلی

 )بازنشستگی/درمان/عمر(

 حق بیمه های انفرادی وگروهی برای همه افراد و خانوارهای جامعه بیمه های تجاری

 یمه های انفرادی وگروهیب حق برای همه افراد و خانوارهای جامعه بیمه های خصوصی

 حق بیمه های انفرادی وگروهی زنشستگیای اعضای صندوقهای بیمه وبارب حسابهای انفرادی

 الیه دوم

 بیمه های اجتماعی پایه

 حق بیمه مبتنی بر درآمد  +کمک دولت مشموالن بیمه های اجباری بیمه اجتماعی اجباری

 حق بیمه مقطوع+کمک دولت باریل بیمه های اجافراد غیرمشمو بیمه اجتماعی فراگیر)ملی(

 اول یهال

 مساعدت های اجتماعی

 کمک حمایتی دولت + مشارکت عمومی مشمولین طرح های توانمندسازی مایتی نسبی و موقتح

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

1/12/95مورخ    32/83966شمارهمصوبه   ـکام دائمی برنامه توسعه ن احقانو - بیمه تکمیلی بازنشستگی  

ماده )3(-بهمنظور فراهم نمودن شرایط رقابتی برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود 

 .صندوقهای بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمهشدگان بازنشسته براساس آییننامه مصوب هیأت وزیران ایجاد گردد

 است هیال چند یاجتماع نیتأم نظام قالب در و مکمل یهامهیب هیال در هادوقصن گونهنیا تیفعال ـ تبصره

جهت بیمه بمنظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی ، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی - (5ماده )

 ند.نمای اقدام شدگان با مشارکت فرد بیمه شده 

1/1/1396اجراء  –وسعه  قانون برنامه ششم ت  

 یروزآمدساز و استقرار ،یبرقرارمه برنا نیتدو به نسبت ششم، برنامه یکل یهااستیس( 40) بند یاجرا در است مکلف دولت-(81 )ماده 

 در خدمات یبندسطح تیرعا با سالمت جزبه یاجتماع یهامهیب و یتیحما ،یامداد حوزه بر لتممش 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 یغربالگر براساس مکمل و مازاد ه،یپا سطوح

  درآورد اجراء به یواتنس 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

عااینوضع مستخدمی است که باداشتن  سااابقه م ساانی و قااوق  شاارایط  صااالحیت دار ازح قااام  ساامی م کاام ر قااانون وح بااق  ط

 ؛ توافقی ؛ اجباری  ویا قهری باشد.اختیاری )دستگاه / مستخدم ( بازنشستگی استفاده میکند. بازنشستگی ممکن است 

 نظام های بیمه بازنشستگی پیدایش 

 برنامه های بیمه وبازنشستگی به منظورحمایت افراددرایام پیری ؛ازکارافتادگی ؛بیکاری ؛بیماری وفوت تهیه واجراءمیشود.
 بودیم ....نعتی واقتصادی صرگری شاهد پیدای  بحرانهای نقالب صنعتی ورشدجنبشهای کاهم باآغازاقرن هجد در اواخر

تااادگی فکر بمنظور پیشگیری از فروپاشی ملی و اجتماعی، لذا  کاااری وازکاراف یااری وبی شاادکرده حمایت ازکارکنان درزمان پ ر

 تجلی کرد. جتماعی(و بازنشستگی به عنوان یک حق ا1882وطرح بیمه درمان )سال

ماائن اگرنیروی کارآنان  وجه شدندتمبتدریج دولتهاوموسسات بزرگ  خااوددلگرم ومط نااده  حااال وآی بااه  تامین نداشته ونسبت 

وحمایت تامین آتیه وتحصیل سودبیشتربرای آنان ممکن نخواهدشد لذابه فکرامکان افزای  تولیدوپیروزی دربازاررقابت نباشد

 گی راتهیه و اجراء کردند. ، برنامه های بیمه وبازنشست .....افتادهایام پیری ؛ازکارافتادگی ؛بیماری وازکارکنان وخانواده آنان در

 

 نظام های بازنشستگیاهداف 

 کارمندودولت مشارکت تامین وجوه الزم برای پرداخت حقوق بازنشستگی / وظیفه ازطریق ایجادصندوق بازنشستگی با-1

 خودوخانواده اش  تیهتامین آبلحاظ  زه وافزای  کارائی  درکارمندان ایجاددلگرمی ؛تعهد؛تعلق ؛انگی-2

 پس ازداراشدن سابقه خدمتی وسن معین ویاازکارافتادگی برای مادام العمرکارمندزندگی  تامین-3

 وافرادتحت تکفل کارمندپس ازفوت وی  خانوادهتامین زندگی -4

 ینان به آینده بوجودآید.که ممکن است درنتیجه عدم اطم جلوگیری ازمفاسدمالی-5

 

 بازنشستگی  مهم سیستم های عناصر

     است؟ آیا جامعپوشش:-1

      اجباری است یا اختیاری ؟مشارکت:-2

 طیف پرداخت مزایا تعیین شده است؟حق بیمه :-3

  پرداخت مستمری تا چه حدی  امید به زندگی را در نظر میگیرد؟مزایا:-4

  نده را پوش  میدهند؟حد بدهی های آی دارائی ها تا چهتامین وجه :-5

 دولتی است یا خصوصی و یا مختلط؟ آیا طرح ت / حاکمیت:/ مالکی مدیریت-6

 

  در طراحی سیستم بازنشستگی مولفه های تاثیر گذار

     سطح توسعه یافتگی -1

     روندهای جمعیتی -2

    سیاست های اقتصاد کالن -3

    زیرساخت ها-4

 ی مالیظرفیت بازارها-5

 

هاای سود انباشته حق بیمه ها در طمستمریهای بازنشستگی میبایست از محل * ماه  ول سالیان گذشته تامین وپرداخت شود و حق بی

 برابر شود تا امکان انجام درست تعهدات صندوقهای بیمه فراهم شود.25امروز میبایست سرمایه گذاری شده وحداقل 
 142ا ت 139در صفحات مشاهده مطالب مرتبط  *
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 (104001 ردیف بودجه)14002720542شناسه ملی - بازنشستگی کشوری صندوق آشنائی با  ■

مااالی واداری، موسسه ای مستقل کشوری صندوق بازنشستگی  سااتقالل  قااوقی وا صاایت ح سااتگاههای  دارای شخ کاای از د و ی

 رفاه اجتماعی میباشد. و رتعاون؛کا زیرمجموعه وزارت

پایه و  ، بیمهبرقراری مستمری بازماندگان /و فوت  یزکارافتادگا ،یبازنشستگ اعم از یجتماعا یهامهیخدمات بو گسترش ئه اراصندوق :  ماموریت

  ..می باشد (نیمشترکتعداد   یبا اهتمام به افزا) ربطیذ نیدر چارچوب قوان  تکمیلی درمان، بیمه تکمیلی عمر 

  محورو عدالت افتهیعها، توسخودکف دار،یپا یصندوق :انداز صندوق افق چشم

 :صندوق  بازنشستگی کشوری اهداف 

 بازنشستگان. یحفظ کرامت انسان-

 ....رعایت اصول بنگاه داری  و محاسبات بیمه ای... براساس )دارائیها = تعهدات (خودکفا پایدار و  یبازنشستگصندوق  جادیا-

 سودآور و زودبازده. یاقتصاد یهاتیدر فعال یگذارهیسرما قیصندوق از طر یهاییاز دارا بخ نانیو اطم یاقتصاد یاربردبهره-

 جهت بازنشستگان. یو توسعه خدمات رفاه ارتقاء-

 مختلف در جهت انجام امور بازنشستگان. یهاتشکل جادیا نهیآوردن زم فراهم-

 

 :نشستگی کشوریتاریخچه صندوق  باز

 ازنصف حقوق ماهانه (پدر؛مادر؛همسر؛فرزندان ونوادگان)ی وراث کارمندان متوفیبرخوردار-مجلس اول مشروطه  رد قانون وظائفتصویب  31/01/1287

جام امور بمنظور اان اداره کل حسابداری وزارت دارائی در دایره تقاعدایجاد ازسوی مجلس و  قانون استخدام کشوریتصویب  1301/ 22/09

استفاده کارمندان دولت ازحقوق بازنشستگی باداشتن  .«اره کل بازنشستگیدا»غییر نام دایره تقاعد به ت 1313زنشستگی کارکنان دولت . سال با

 سال سابقه /حقوق وظیفه ازکارافتادگی درصورتی که علیل وازکارافتاده شوند/حقوق وظیفه وراث بعدازفوت25سال سن و55

 ابع سازمان اموراداری و استخدامی شد()اداره کل بازنشستگی تقبلی  فعلی به جای قانونقانون استخدام کشوری  زینییگجا 31/03/1345

 بصورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری واستخدامی کشور سازمان بازنشستگی کشوریتشکیل  01/01/1354

 اجتماعی انون نظام جامع رفاه و تامین،  الحاق به وزارت رفاه براساس قیریت و برنامهاز سازمان مد بازنشستگی صندوقانتزاع  21/02/1383

  :ارکان اصلی صندوق  بازنشستگی کشوری

 هیات نظارت-4       مدیرعامل -3     هیئت مدیره  -2هیات امناء      -1
 برنامه های صندوق سیاستهای صندوق

 بازنشستگان وموظفین  بیمه تکمیلی عام برای کلیه یت فعلی بازنشستگاناهتمام درتامین منابع الزم جهت ارتقاءوضع
 بیمه عمروحادثه کارمندان شاغل وبازنشسته دولت  د نمودن مصارر ازطریق پیشنهاداصالح قوانین ومقررات کارآم

 تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان تعمیم سیستم پرداخت مستقیم جهت ارتقاءسطح کنترل بروجوه
 کارت خرید اعتباری از سوی بانک .....  پرداخت وام ضروری،صدور مانی سال طی برنامه ز65زای  حداقل سن بازنشستگی تافا

 .......()دریافت حکم ، فی  حقوق،استمراراتوماسیون عملیات سازمان سال طی برنامه زمانی 35افزای  مدت بیمه پردازی تا

 خاطبانته به مرتقاءخدمت رسانی شایسمهندسی مداوم بمنظورا دوده بازاهای پولی و....انتخاب سبدمناسب سرمایه گذاریها درمح

  ایجاد شرایط تشویقی جهت تشکیل صندوقهای بازنشستگی مکمل 

  اهم وظایف

  اداره اموربازنشستگی ؛ازکارافتادگی ؛وظیفه وراث مستخدمین مشترک 

  وری اجرای قوانین ومقررات ناظربرصندوق بازنشستگی کش

  ه صندوقتهیه واجرای طرحهای بهره برداری ازوجو-

سب قانونی از طریق دولت / مجلس برای متناسب انجام اقدامات منا

 افزای  هزینه های زندگی با توجه به ساختن حقوق بازنشستگان 

 

  اجرای مصوبات هیات مدیره /امناء  صندوق بازنشستگی 
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری -    آشنائی با امور بازنشستگی  

 هیئت محترم وزیران( 22/08/1387مصوب ) صندوق بازنشستگی کشوری 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 

ا اساسنامه  1386وری ا مصوب قانون مدیریت خدمات کش 113ه ا و ماد 1383امع رفاه و تأمین اجتماعی ا مصوب ( قانون ساختار نظام ج17)

  :صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود

ا به  1383صوب ( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ا م12( ماده )2ا نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره )1ماده

  .شوده اختصار صندوق نامیده میم یافته و در این اساسنامه بصندوق بازنشستگی کشوری تغییر نا

های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یادشده، همچنین تمرکز ا هدر صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه2ماده

داری در یمه و رعایت اصول بنگاهای در حوزه بمحاسبات بیماه ن و مقررات بازنشستاگی کشور با باکارگیری اصولوجوه و درآمدهای موضاوع قوانی

  .باشدگیری از وجوه و ذخایر میگذاری با بهرهحوزه سرمایه

ن اجتماعی و قوانین و مقررات ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیا موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهدار بیمه3ماده

ا ، از جامله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق وظیفه و  1386ماصوب  قانون مدیریت خدمات کشوری ا بازنشستگی کشور و

  .باشدهای قانونی میهای تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایتمستمری و همچنین بیمه

ته به سازمان تأمین اجتماعی ورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابسباشد و به صاداری میحقوقی و استقالل مالی و  ا صندوق دارای شخصیت4ماده

  .طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد

ا از طریق واگذاری برخی از امور به تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا مرکز اصلی صندوق در تهران است و می 5ماده

  .ا اقدام نمایدهکارگزاری

 .ت ا هیئت نظارت   .پ ا مدیرعامل  .مدیرهب ا هیئت   .الف ا شورا :ان صندوق عبارتند ازارک ـ 6ماده

مدیره ماعی و رییس هیئتمدیره سازمان تأمین اجتاعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رییس آن به ترتیب به عهده هیئت ـ7ماده

  .دباشسازمان یاد شده می

  :باشدت شورا به شرح زیر میوظایف و اختیارا ـ 8ماده

  .الف ا تصویب خط مشی و راهبردهای کالن صندوق

  .ب ا تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندوق

  .جتماعیامل صندوق با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین امدیره، هیئت نظارت و مدیرعپ ا نصب و عزل اعضاء هیئت

نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد  الزحمه هیئتمدیره، مدیرعامل و حقحقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئتت ا تعیین و تصویب 

  .( قانون تجارت241نماید و با رعایت ماده )تعیین می

ندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی های موردنیاز صنامهیر آییناستخدامی و سا های مالی، معامالتی، اداری،امهنث ا اتخاذ تصمیم در مورد آیین

  .جهت تصویب در صورت لزوم

  .مدیرهج ا بررسی و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هیئت

  .مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعاملچ ا تصویب پیشنهاد هیئت

  .ا پیشنهاد تغییر و یا اصالح اساسنامه ح

گردد در چارچوب مفاد این مدیره صندوق در شورا مطرح میسایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئتو اتخاذ تصمیم در خصوص ررسی خ ا ب

 .اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ویب مدیرعامل سازمان تأمین ای خواهدبود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصنامها نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین1تبصره

  .رسدجتماعی میا

  .کنندمدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت میا مدیرعامل و اعضای هیئت2تبصره

و تأمین  قانون ساختار نظام جامع رفاه (17)د » ب« ماده ( نفر خواهدبود که با رعایت بن5مدیره صندوق متشکل از پنج )اعضای هیئت ـ9ماده

  .شود( آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می1اجتماعی و تبصره )

  .عی استمدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماا صدور احکام اعضاء و رییس هیئت1تبصره

نماید که وظایف رئیس مدیره، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب میعنوان رئیس هیئت بین اعضای خود یک نفر را به مدیره در اولین جلسه ازا هیئت2تبصره

  :مدیره در این زمینه به شرح زیر استهیئت

مدیره به شورا و هیئت دیره به شورا و ابالغ مصوباتمپ ا انعکاس پیشنهادات هیئت .دیرهملسات هیئتب ا اداره ج .مدیره جهت تشکیل جلساتالف ا دعوت از اعضای هیئت

 مدیرعامل

  .مدیره، کلیه وظایف را نائب رییس بر عهده داردهیئت ا در غیاب رییس3تبصره

  .مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشتا کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئت4تبصره
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   ی وق بازنشستگی کشورآشنائی با صند-    آشنائی با امور بازنشستگی  

 هیئت محترم وزیران(22/08/1387مورخ  هـ37309/ت 147448 )مصوبه ش صندوق بازنشستگی کشوری فعلی امهاساسن

ترتیب مقرر در این  مدیره چهارسال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان بهمدت عضویت اعضای هیئتـ 10ماده

  .اساسنامه خواهدبود

  .مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمودمدیره جدید، هیئتتزمان انتخاب اعضای هیئ ا تا1تبصره

مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرر ا در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هریک از اعضای هیئت2تبصره

  .ه جانشین وی را تعیین نمایدیک ما

  :زیر است مدیره به شرحت هیئتاختیارا وظایف و ـ11ماده

  .های اجرایی الزم برای دستیابی به اهدار صندوق جهت ارایه به شورامشی، راهبردهای کالن و برنامهالف ا بررسی و تأیید خط

  .ق جهت ارایه به شوراب ا بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندو

  .ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورانامهداری و استخدامی و سایر آیینتی، اهای مالی، معامالنامهپ ا بررسی و تأیید آیین

  .ت ا بررسی و تأیید ساختار و تشکیالت کالن صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیالت تفصیلی صندوق

  .پیشنهاد آن به شورا گذاری وخائر صندوق و سرمایهبرداری از وجوه و ذستفاده و بهرهتأیید نحوه اث ا بررسی و 

  .ج ا پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا

  .های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شوراچ ا پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه

متعلق به  تمام یا قسمتی از سهام آنان سات و شرکتهایی کهجهت حضور در جلسات مجامع مؤسح ا انتخاب نمایندگان صندوق 

  .باشدصندوق می

  .خ ا تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا

ق در شورا مدیره صندود ا بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت

  .اسنامهگردد در چارچوب مفاد این اسمطرح می

  .ر الزم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطذ ا انجام سایر امو

مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را بهمدیره میتبصره ا هیئت

  .مدیره نخواهد بودتهیئ

اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای  چهار نفر از ه با حضور حداقلمدیرجلسات هیئتـ 12ماده

  .حاضر معتبر خواهدبود

  .رسدمدیره میتصویب هیئتای خواهدبود که بهنامهتبصره ا نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین

مدیره با دی است که خارج از اعضای شورا و هیئتام اداری و اجرایی صندوق، فرمدیرعامل صندوق به عنوان باالترین مقـ 13ماده

( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای 17بند » د« ماده ) (1مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره )پیشنهاد هیئت

  .باشداهد شد و انتخاب مجدد وی بالمانع میمدت چهارسال انتخاب خو

  :عامل به شرح زیر استـ وظایف و اختیارات مدیر14دهما

  .مدیرههای مصوب شورا و هیئتها و دستورالعملها، برنامهالف ا اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی

  .یرهمدجهت ارایه به هیئت عملکرد صندوقهای مالی و ب ا تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورت

  .نمودن ساختار و تشکیالت مصوب پ ا استقرار و عملیاتی

مدیره شرکتهای ت ا معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای 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 میکلیه مراجع قانونی نماینده  مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی درا 1هتبصر

  .کند اعمال نمایدبه وسیله نمایندگان یا وکالیی که تعیین می

  .ندوق معتبر خواهدبودا مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر ص2تبصره

  .ی و مهر صندوق معتبر خواهدبودر مالا امضای مدیرعامل و مدیهای صادره با چک3تبصره

  .مدیران اجرایی صندوق تفویض نمایدتواند بامسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات  را بها مدیرعامل می4تبصره
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   بازنشستگی کشوری آشنائی با صندوق -    آشنائی با امور بازنشستگی  

 هیئت محترم وزیران(22/08/1387مورخ  هـ37309ت /147448 )مصوبه ش ستگی کشوریصندوق بازنش فعلی اساسنامه

( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین 17( بند » د« ماده )1اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره ) ـ15ماده

  .انع استشوند و انتخاب مجدد آنها بالمشورا انتخاب می اجتماعی توسط

ت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطالعات موردنیاز و ا هیئت نظار1تبصره

  .رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید

های قانونی یا تعیین شده در در مهلتنظارت باشد  واست کتبی هیئترک یا توضیحاتی که مورد درخوظف است هرگونه مداا مدیرعامل م2تبصره

  .اختیار آنان قرار دهد

ای خواهد بود که توسط هیئت مذکور نامها اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین3تبصره

  .ین و تصویب خواهد شدتدو

  .باشدعهده رییس شورای صندوق مینظارت، بههیئت ئت نظارت از بین اعضای ا انتخاب رییس هی4تبصره

 باشدا صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق می 5تبصره

 .ظهارنظر ارایه خواهد نمودبه هیئت نظارت جهت بررسی و اگزارش خود را باشد که عهده سازمان حسابرسی میا وظایف بازرس قانونی به  6تبصره

  :وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر استـ 16ماده

  .اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونیالف ا نظارت بر حُسن

  .طرح در شورامه و عملکرد تنظیمی قبل از ب ا اظهارنظر درخصوص ترازنا

  .قانونی رنظر درخصوص گزارش بازرساظهاپ ا 

 .باشدت ا انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صالحیت هیئت نظارت می

به اطالع را مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب  تبصره ا چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خالر قوانین و مقررات یا

 دشورا خواهد رسان

یابد به استثنای 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

  :ای صندوق عبارتند ازها و درآمدهیـ دارای18ماده

  .گذاریهای صندوقع حاصل از سرمایههای موجود و منافیه و دارایالف ا وجو

  .شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنانهای دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمها حق بیمهب 

  .دگاههاوضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی داپ ا وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی م

  .ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشورهات ا هدایا و کمک

 ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق ها، کمکث ا بدهی

وانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق ( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا ق7ج ا سایر منابعی که براساس ماده )

  .دباش

  .( درصد منابع بودجه ساالنه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد%50تبصره ا بی  از پنجاه )

و شورا موظف است  مدیره مکلف است تا پایان آذر هرسال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نمایدهیئتـ 19ماده

  .را تصویب و ابالغ نمایدابالغ بودجه ساالنه کشور آن حداکثر تا پانزده روز پس از 

ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی مراجع قانونی ذیترازنامه ساالنه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به ـ20ماده

بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال  اید حداکثر تا پایان مهر سالهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش بساالنه صندوق مشتمل بر صورت

  .گردد

شود صالح قانونی تدوین شده یا میا صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی1تبصره

  .تهیه و ارایه گردد

مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر ل و اعضای هیئته منزله مفاصاً حساب مدیرعاما تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا ب2تبصره

  .باشدمی

نزده ها را ظرر پاها و بدهیای از نظرات خود در مورد ترازنامه ساالنه و گزارشهای مالی و صورت داراییا هیئت نظارت مکلف است نسخه3تبصره

  .لیم نمایدمدیره تسروز از تاریخ دریافت آن به هیئت

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

 محترم وزیران( هیئت22/08/1387مورخ  هـ37309/ت 147448 )مصوبه ش صندوق بازنشستگی کشوری لیعف اساسنامه

شورای صندوق موظف است ظرر یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد ساالنه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی ـ 21ماده

 اتخاذ نماید

صندوق را  اینی بیمهسبات فاسب )حداقل هر سه سال یک بار( گزارش محامدیره مکلف است در مقاطع زمانی منهیئت ـ22ماده .

  .گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نمایدای تهیه میکارشناسان واجد صالحیت حرفه که توسط

مدیره و داره جلسات شورا، هیئتهای نحوه تشکیل و انامههای مالی، معامالتی، اداری و استخدامی به همراه آییننامهآیینـ 23ماده

ربط صندوق باید ظرر ش  ماه پس از ابالغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی های موردنیازنامهسایر آییننظارت و  هیئت

  .برسد

  .ندباشهای موجود به قوت خود باقی مینامهاند آیینهای مذکور به تصویب نرسیدهنامهتبصره ا مادامی که آیین

ر معامالتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام توانند دیره و مدیرعامل نمیمداعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت ـ24ماده

  .پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشندمی

  .شودا پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی1تبصره

ن و کارفرمایان موظفند کلیه اطالعات، اسناد، اوراق و گذاراها، عموم بیمهشهرداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، ا وزارتخانه25دهما

  .مدارک موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند

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

 

  صرفا جهت مطالعه–سین وقت( کمسیونهای پارلمانی مجل 8/3/1354سازمان بازنشستگی کشوری )مصوب نامه ن اساساولی  برخی مواد*

 :سازمان موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری واستخدامی کشور1ماده 

 :سازمان دارای شخصیت حقوقی وطبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.2ماده 

 وبهره برداری قرارخواهدداد عایت مراتب زیر مورد استفادهه مصوب شورا ؛وجوه صندوق را با رطبق آئین نام :سازمان4ماده 

 درصد موجودی صندوقها 50اعطای وام به مستخدمین شاغل وبازنشسته حداکثر تا  -الف

 درصد موجودی صندوقها 25انجام هرنوع فعالیت بازرگانی تا -ب

 خزانه شود ضه دولتی یا اسنادبانکی یا صرر خرید اوراق قر بقیه موجودی به صورت سپرده-ج

شاور؛معاون :شورای ساز6ماده  کال ک مان عبارتند از دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی ؛قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ؛خزانه دار

 تامین اجتماعی وزارت رفاه ؛معاون سازمان برنامه وبودجه 
 

 

 صرفا جهت مطالعه – زیران(هیئت و22/5/1382کشوری ) مصوب  ازمان بازنشستگیاساسنامه بعدی س برخی مواد*

هاای 4ده ما لاه فعالیت یات ازجم ناه فعال ناین هرگو ساتگان وهمچ فااهی بازنش قادامات ر ظاور ا :استفاده وبهره برداری از وجوه صندوق بمن

 ن خواهد بود.اقتصادی وبازرگانی وبه هرشکل طبق آئین نامه یا بودجه ساالنه مصوب شورای سازما

 تیارات و وظائف زیر است :رئیس سازمان ....دارای اخ9ماده 

صاویب ....و-اجرای مصوبات شورا  ب-الف هات ت بار  -تهیه وتنظیم برنامه وبودجه سازمان وپیشنهاد به شورا ج صاندوق دربرا نادگی  نمای

قارئیس سازمان میتواند حق نمای–اشخاص حقیقی وحقوقی و مراجع قانونی      تبصره  سایله ندگی دربرابر اشخاص ومراجع  انونی را بو

 میکند اعمال ......نماید کیل یا نماینده ای که انتخابو

سااب 11ماده  باه ح عاد  مااه ب :وزارتخانه ها ؛موسسات و....مکلفند هرماه کسور بازنشستگی سهم مستخدم وسهم خود را حداکثرتا پایان 

تااده خیر عالوه برتادیه وجوه مذکور مکلف به پرداخت صندوق بازنشستگی کشوری واریز نمایند.درصورت تا قاب اف جاوه ع هازار و نیم در

جااری  جاوه  یاا و باارات  حال اعت صاندوق را از م برای هرروزتاخیر خواهند بود.خزانه مکلف است درهرمورد به تقاضای سازمان مطالبات 

 سازمان مربوط برداشت ودراختیار صندوق قراردهد.
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   کشوری  آشنایی با صندوق بازنشستگی

 بگیر( )مستمریو  بازنشسته ز( پردا )بیمهمشترکان  شاغل  آمار و اطالعات

 (29/12/1400گزارش ) شاخص ها

 )تقریبی(  نفر 500/925 )بیمه پردازان(شاغلینتعداد 

 ریال )تقریبی( 000/140/84 میانگین حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسوربازنشستگی

 ریال  500/931/18 )سهم کارمند وکارفرما ومقرری(ی ماهانه شستگبازنحق بیمه  %5/22میانگین 

  ریال 000/700/71 بازنشستگان وموظفین قمیانگین حقو

  حق اوالد ریال 120/960   ،     حق عائله مندی ریال320/703/3 ها  میانگین کمک هزینه 

 نفر 374/580/1  بازنشستگان و موظفین تعداد کل

 حقوق بگیران( %81) نفر 252/282/1 تعداد بازنشسته 

 بگیران(حقوق  %1)  نفر 302/13  تادهتعداد ازکاراف

 حقوق بگیران(%4پرونده) 894/61 تعداد شاغل متوفی 

 حقوق بگیران(%14پرونده) 926/222 تعداد بازنشسته متوفی 

 نفرباشد(7ر حالیکه عدد مطلوب باید)د  1کمتراز نفر یعنی  06/0 به بازنشستگان( ان)نسبت بیمه پرداز support ratio پوشش حمایتی

   101% لین حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق اشتغال()نسبت اونرخ جایگزینی حقوق

 (...سال30کمترازافراد با%40)سال 28 )اشتغال به خدمت( مدت بیمه پردازی میانگین 

    (سال 23ورثه ،  سال 10هبازنشستسال  )28 بازنشستگی و وظیفهحقوق پردا خت  میانگین مدت 

 سال(  64سال )میانگین فعلی   8/51 (اکنون و  هم بازنشستگی آغازدر ) گیتمیانگین سن بازنشس

 سال(55سال)میانگین فعلی 42نفر   ،    253/380 برقراری مستمری( درآغاز) مستمری بگیر میانگین سن ورثهتعداد و 

 علوم....، %2،ارتباطات %3وزارت کشور،% 4، راه وشهرسازی%5؛جهاد کشاورزی %13ت بهداش ؛وزارت %62آموزش وپرورش: ترکیب دستگاهی

  درصد4(: تعدادمشترکان صندوق به جمعیت کشور)در کشور نرخ نفوذ خدمات

  یانآقا %6  و  هامخان %94  بازماندگان:تفکیک جنسیت     نفر(210/526) %33خانمها  ونفر( 164/054/1) %67آقایان  تفکیک جنسیت بازنشستگان:

 نفر 750/5 شهید:نفر  200/133 بازنشستگان ایثارگر:                                                                 ی لیسانس وباالترن دارااگبازنشست%33 مدرک تحصیلی :

  سال77سال و خانمها 74آقایان  امید به زندگی: سن

 (،... قتصادی نسبت به رشد جمعیتتصاد ،کاهش رشد ازنان در اق مشارکت اندک)ناشی از  درصد 30 سالگی( :64-15)نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت کشور

 

 (29/12/1400  )مورخ برخی خدمات  صندوق بازنشستگی کشوری

 ریال – مبلغ نفر-تعداد موضوع

  163/268/1 غرامت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

 میلیون ریال150 هر نفر پایه()و حادثه  غرامت بیمه عمر

  870 (تکمیلی )ادثه ح و غرامت بیمه عمر

  972/4 آزمایش آنالین 

  810/2 خدمات دندانپزشکی بیمه ملت 

  307/226 تسهیالت بیمه ملت 

 هزارتومان370یارانه هر نفر  محدودیت کرونا یتورهای سیاحتی وزیارتی داخل

 لمیلیون ریا100هرنفر  930/256 (یالمیلیون ر120 به مبلغ 1400) از آبان  وام ضروری

  900/2 نشسته وام ازدواج فرزندان باز

 میلیارد ریال 466/1 812/9 صندوق بازنشستگی... به مه   انتقال حق بی

 میلیارد ریال 31 491/1 به سایر صندوقها صندوق بازنشستگیاز انتقال کسور 

 میلیارد ریال 174 089/1 استرداد کسور
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 گی کشوری برخی از خدمات فراگیرصندوق بازنشست         

 اَپ صبا افزارنرم   ، www.cspf.ir سایت اینترنتی ،www. Sabasrm.ir  الکترونیکی درگاه خدمات خدمت ردیف

 www.sabasrm.ir عه بهمراجبا  مشترکانمشاهده سوابق بیمه ای وکسورپردازی  استعالم بیمه پردازی  1

2 
 شستگی،تاییدیه کسوربازن

 .نقل و انتقال حق بیمه .. 

نظام ) غیررسمی ،فرم کسور سوابق (ماهانهشاغلین) نشستگیکسوربازبررسی وتایید اسناد

 ... مابه التفاوت  محاسبهو حق بیمه بازنشستگی یا  نقل و انتقال کسور، .(وظیفه ،قراردادی،...

3 
ق پرداخت حقو

 ی و وظیفهبازنشستگ

  ندگانو بازما نبازنشستگار وپرداخت حقوق ماهانه صدور احکام ، تامین اعتبا

 www.sabasrm.irحکم  /فیش حقوق دریافت .عیدی، اوالد  و هزینه  عائلهکمک پرداخت 

4 

درمان بیمه تکمیلی 

 بازنشستگان و موظفین

 

 هزارتومان45حق بیمه هر نفر ماهانه،28/12/1401تا1/1/1401از با شرکت آتیه سازان حافظ: قرارداد

 ،مان تو 000/600/28 عمومی بستری ،تومان  000/200/57بستری فوق تخصصی :تعهداتف سق

 فرانشیز(.%30...... )با تومان 000/040/1 آزمایشگاه ،تومان 000/210/2 تشخیصی خدمات

تومان  000/650 سمعکتومان ،000/130عصا/واکرتومان هر سه سال ،000/260عینک: سقف کمک هزینه ها

 تومان000/260 تویزیتومان هرسه سال ، 000/390 دست دندانیکتومان ،000/300/1 رویلچهر پنج سال،

 AZMAYESHONLINE.COM ( با مراجعه بهتومان000/500تاسقف )در منزلتهران خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی به بازنشستگان 

5 
 و حادثه عمر بیمه پایه

  (1400)سال
 (1400سالعمر...) تکمیلیبیمه 

 1400لابابت س شاغلین وبازنشستگان هوحادث فوت پایه رامتغ تومان000/000/15سقف تا

فوت وحادثه بازنشستگان وموظفین،آتش  تکمیلیغرامت  میلیون تومان100تاسقف

 1400سال «بابت www.sabasrm.ir در ثبت نام »باسوزی وزلزله،بستری روزانه.... 

6 
امه های تخفیفی و ه نبیم

 بازنشستگان تقسیطی

  www.melat.irشرکت بیمه ملت بعات و خدمات با مراجعه به شاطالع دریافت

 ماهه(11نقد + اقساط %20)، ... %25، آتش سوزی منزل  %30بیمه بدنه خودرو  تخفیف

7 
 تور سیاحتی و

 به بعد(1/7/97)نرخ زیارتی

 سایتمراجعه به  فر همراه وی( بازنشسته ویک نبرای )تومان یارانه سفر000/740

www.sabasrm.ir ملی  سفرکارت ایرانگردی/ پرشین گلف/ جهت ثبت نام و اعزام ازشرکت 

8 
 تسهیالت قرض الحسنه

 )وام ضروری(

 ماهه،بدون ضامن(36درصداقساط 4مزد ار)ک قرض الحسنهوام تومان  000/000/12

  www.sabasrm.ir به مراجعه یج.....اتی،اعالم نقرعه کش و 01/09/1400ا ثبت نام ت

9 
تسهیالت ازدواج فرزندان 

 بازنشستگان

 (ماهه ،بدون ضامن60درصد واقساط 10کارمزد )تومان وام قرض الحسنه000/000/25

 www.sabasrm.ir به بامراجعه یج...م نتا،اعالقرعه کشی ،25/2/1400ثبت نام لغایت

 ماهه4از فروشگاههای زنجیره ای رفاه با اقساط.....داعتباری خری تومان تسهیالت000/000/2 )طرح یاری(الت اعتباریهیتس 10

 کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگانپایان نامه تسهیالت تومانمیلیون 5و3 طرح حمپاد  11

12 
د لوازم تسهیالت خری

 )گروه انتخاب( گیخان

 %10 د( با کارمزساله5اقساط به%98ونقد %2خرید 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 شخواندفاتر پی مراجعه به بازنشستگان کارت شناسائی 13

 www.sabasrm.irستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجعه به مبه درخواست  ت کسر حقوقضمان/گواهی 14

 انتقال تجربیات،..... جلسات آموزشی مهارتهای زندگی ، ورزش،تغذیه،برگزاری  خانه امید بازنشستگان 15

* 
 قابل دریافت از خدمات

 دفاترپیشخوان

استعالم بازنشستگان خارج از کشور     -4. .استعالمات وام .-3     چاپ فیش حقوق وحکم-2   شناسائی  صدورکارت-1

خدمات امداد خودرو  -8نامه شخص ثالث)بیمه ملت(  خرید بیمه -7گواهی کسر از حقوق  -6 استعالم بیمه پردازی -5

 زنشسته(ی مشترکان)باصدور گواه-10 راد تحت تکفل بیمه تکمیلی درمان افزایش/کاهش اف-9

 

 

http://www.cspf.ir/
http://www.cspf.ir/
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 صندوق بازنشستگی کشوری : مشترکان

  موسسات دولتی کارکنان رسمی وزارتخانه هاو-

   استثناء شهرداری تهران( به 13/12/68آئین نامه استخدامی  مورخ 37ماده  )مشمولین مستخدمین رسمی وثابت شهرداریها-
ـمی ،  خارجه رسته اداری وسیاسی وزارتنان کارک - دارندگان رتبه قضائی واموراداری وزارت دادگستری ، اعضای رسمی هیئت عل

ـبری ، دانشگاهها ، کارکنان مجلس شورا و شورای نگهبان ، کارکنان شورای عالی انقالب فر ـظم ره ـقام مع ـنان دفترم هنگی ، کارک

 دیوان محاسبات ،  کارکنان

 (بشرح ذیل فیمابین سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشوری25/12/67مه مورخ اتوافق نبراساس  ) وضع یافته کارکنان تبدیل-
 تبدیل وضع گردیده اند1/1/47ق .ا.ک که از تاریخ 137مشمولین ماده -
 تبدیل وضع گردیده اند1/7/57الحاقی به ق.ا.ک که ازتاریخ 150 موضوع مادهمستخدمین -
 5/3/1352مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب  ،10/9/58ماده واحده ن موضوع مستخدمی-
 ه اندتبدیل وضع شد18/2/58مستخدمین سازمانهای منطقه ای بهداری وبهزیستی که قبالً بیمه پرداز بوده اند واز تاریخ-
 وری گردیده اندشانونی مشمول قانون استخدام کحسب الیحه ق1/6/58شور که از تاریخمستخدمین تبدیل وضع یافته شهرداریهای ک-
 تبدیل وضع گردیده اند19/5/1356مستخدمین تبدیل وضع یافته )مشمول قانون فرمان آموزش رایگان(که از تاریخ -
 1358قانون بودجه سال 36ه )ب((تبصرهها وموسسات آموزش عالی به موجب بند )مستخدمین تمام وقت  در استخدام دانشگا-
 یطبق الیحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان واحدهای آموزشی غیر دولت1359 مدارس غیر دولتی که درسالین مستخدم-

  امه پنجمبرن28بندب ماده زخرید؛استعفاء؛اخراج طبق رت بادر صو (فاقد رابطه استخدامی با دستگاه اجرائی) خویش فرما مستخدمین-

 برنامه پنجمقانون 28تنفیذی برنامه چهارم وبندب ماده 103ماده و توسعه:  سوم هقانون برنام 42ماده مشمول  هکارکنان تغییرصندوق شد-

باق  :نهضت سوادآموزیکارکنان رسمی یا ثابت - ضات ط بات نه ساتخد34مااده کارکنان ثا قاررات ا صاوب  م ضات م  13/6/1367امی نه

 کشوری قرارگرفتند. تگیدرشمول صندوق بازنشس

بادیل  11/2/1370:بموجب ماده واحده مصوب میالدگاههای انقالب اسدسراها وداکارکنان دا تاه وت شامول ق ا ک قرارگرف تااریخ در ازهمین 

 رآندستگاه محاسبه واخذشده است.د 11/2/70وضع می یابند.کسور بازنشستگی سوابق قبلی کارمندان تبدیل وضع یافته 

ساالمی تسازمان کارکنان  بازنشستگیورکس :11/2/75ات اسالمی مورخ تبلیغ سازمانکارکنان  تااریخ بلیغات ا صاندوق  1/1/76از سااب  باه ح

صان 1375لغایت اسفند  11/2/75از کشوری واریزشده لذا بابت اجراء تاصدور حکم تبدیل وضع استخدامی  دوق که اشتباهی به حساب 

 تامین اجتماعی واریز شده را بدهکارند. 

یاات 14/6/61تاسیس وبه موجب مصوبه مورخ  1359سال رنفره واگذاری زمین د7تهای یاه (7/11/75کان صندوق اموراراضی)ترمش ه

تااریخ 7ستاد مرکزی و هیات های  وزیران جزو نهادهای انقالب اسالمی قرارگرفت. ساازمان  7/11/71نفره واگذاری واحیاء اراضی در باا 

شاودرشمول صندوق ب 7/11/75ازتاریخ  راراضی تشکیل شد.اصالحات اراضی ادغام وسازمان امو ساتگی ک ساور رازنش تاه اند.ک ی قرارگرف

ساتگی  6/5/1370بازنشستگی کارکنان بابت سوابق قبل از ساور بازنش که برعهده مستخدم بوده تعیین بدهی شده وهمچنین فهرست ک

 ضی تنظیم میشود.توسط سازمان امورارا 30/9/1378لغایت  6/5/70ز کارمندان این سازمان ا

 همه ماهه به حساب صندوق بازنشستگی واریزشده است. 1/10/78ریخ اازت ق ا ک  ری کارکنان مشمولکسوربازنشستگی جا

رات اعضای رسمی جهادسازندگی به لحاظ استخدامی مشمول قانون مقر:(21/10/90مشترکان صندوق معذوریت جهاد )

ده واحده ام... طبق نان جهادذوریت کارکو صندوق مع بودند 23/1/1367مصوب  مالی؛اداری؛استخدامی وتشکیالت جهادسازندگی

 درشمول مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری قرارگرفتند. 21/10/1390از تاریخ قانون ادغام 

حکام مربوط ودر کارکنانی که بموجب امعاون وقت فنی صندوق( ، 17/04/1391مورخ  5805)نامه شماره  104بموجب بخشنامه شماره 

ریت خدمات کشوری به استخدام رسمی آزمایشی دردستگاههای مشمول این یام کشوری و همچنین  قانون مدی قانون استخداجرا

 و...... مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بودهدر بدو استخدام قانون پذیرفته می شوند،
ساتناد ندر خصوص اعضای هیات علمی دا رسمی به پیمانی تبدیل شود)از جملهامی  کارمندان طبق احکام صادره از وضعیت استخددرصورتی که * شگاهها (،  به ا

یاات مح15/6/68مورخ 6641/ت 52282قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره  6آیین نامه استخدامی کارکنان پیمانی موضوع تبصره ماده  11ماده  تارم ه

کاازنشستگی مشمول مقررات قانون تامیوزیران واصالحات بعدی آن ، از نظر بیمه وب خاود  هن اجتماعی خواهند شد مگر آن بای  یال کت باا  تما شاتراک  ماه ا بارای ادا

  صندوق بازنشستگی کشوری را به مدیریتهای استانی صندوق ارائه دهند تا پس از بررسی ، وفق مقررات اقدام الزم معمول دارند.
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 میلیارد ریال() صندوق بازنشستگی کشوری مدهای(رآ)دمنابع 
 وجوه ودارائیهای موجود ومنافع حاصل از سرمایه گذاریهااساسنامه : 18ه دبند الف ما -1

 مقرری ماه اول ولت ، ،سهم کارفرما/د دریافتنی سهم بیمه شدگان/حق بیمه های دریافتی :اساسنامه  18بندب ماده  -2

 ررات یا احکام قطعی دادگاهها قجزاهای نقدی موضوع قوانین وموجوه حاصل ازخسارات ؛ جرایم و :ه اساسنام 18بندپ ماده  -3

 بدهی ها ؛کمک ها وتعهدات قانونی دولت به صندوق : اساسنامه  18بندث ماده  -4

 (ر) م سایر ( )م ر اریسود سرمایه گذ (م ر) حق بیمه انتقالی از  (م ر)کسور بازنشستگی ( )م ر دولت کمک/تعهد ( )م رجمع سال

1400       

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 

 
 )میلیارد ریال(صندوق بازنشستگی کشوری )هزینه های(مصارف 

 پرداخت حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و بازماندگان  -1

 ایر صندوقهای بیمه ای انتقال کسور بازنشستگی به حساب س-2

 زنشستگی ()ازمحل بخشی از کسورباانجام سرمایه گذاری  -3

   صندوق  هزینه های اداری و پرسنلی-4

ماوظفینپ- فااهی( ،  رداخت یارانه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و  جاه ر حال بود سایاحتی وزیارتی)ازم سایدتورهای  خات سوب  پردا

 رمندان شاغل وبازنشسته دستگاهها(بیمه عمر کا)ازمحل حق  دثه وفوت کارکنان وبازنشستگان دولت،پرداخت وام ضروری ، پرداخت غرامت حا

 (ر ) م  هزینه پرسنلی ( ) م رسرمایه گذاری (ر) م  حق بیمه انتقالی به ( ) م ر  ق بازنشستگیحقو (میلیارد ریال) جمع سال

1400      

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 
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 : کسوربازنشستگی 
 وق بازنشستگی واریزشودر تامین پوش  بازنشستگی هرماهه به حساب صندحقوق ومزایا که میبایست طبق مقررات بمنظو ی ازدرصد

 بازنشستگی در قانون استخدام کشوری  ت کسورمستندا

های العادهق یای مستمر و فوِهشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ومزاها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماها وزارتخانه 71ماده 

مستخدمین به سهم، کم کرده و بابت ق و روزانهکار و کسر صندوتضمین واضافه العادهق ای فوِستخدمین آزمایشی را به استثنمستخدمین رسمی وم

 صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ایشی را طی کرده و به زمآ فوِالعاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره مکلفند حقوق وها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونا وزارتخانه 72ماده 

 د.ندوق بازنشستگی کشوری بپردازنشوندبرداشت کنند و به صته میاستخدام رسمی پذیرف

نیم درصد حقوق  هر ماه مبلغی برابرهشت و 71مکلفند عالوه بر کسور موضوع ماده ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونا وزارتخانه 73ماده 

 زند.یشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپرداآزمامستخدمین رسمی و مستخدمین

العاده شغل مستخدمین رسمی وآزمایشی کسر ق تفاوت تطبیق حقوق و فوِ ز حقوق وبازنشستگی از وجوهی که اا درآمد صندوق  100ماده 

رگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و هاین قانون و مبلغ ماه اول 137بصره پنج ماده و ت 72و  71شود منحصر است به وجوه مذکور در موادمی

درآمد ولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محلدکفایت وجوه صندوق بازنشستگی. در صورت عدم مستخدمده شغلالعاق فوِ

 عمومی تأمین و پرداخت کند.

 (قانون مدیریت خدمات کشوری 106ماده موضوع ) مبنای محاسبه کسوربازنشستگی

 (ک خ  ق م 68ماده  10بند)موضوع  هادوق العفوق العاده های مستمر و ف  به اضافه حقوق ثابت

  و سرپرستی فوق العاده مدیریت –حق شاغل  –حق شغل : حقوق ثابت -1

 ق م خ ک76تبصره ماده خصصی(ف مشاغل ت -سختی کار –خدمت اداری درمناطق جنگزده  –ف ایثارگری :فوق العاده های مستمر -2

 ...68ماده 10حسب بند درصدمشاغل(25مربه حداکثرقوق ثابت وفوق العاده های مستدرصدسقف امتیازح50پرداخت حداکثر)ویژه لعادهفوق ا -3

 تقسیم بندی کسور بازنشستگی

 ( 13/02/79نشستگی مصوب ق اصالح پاره ای ازمقررات باز12ق ا ک وماده 71)موضوع ماده حقوق وفوق العاده های مستمر %9 :سهم کارمند-الف

  (13/12/68انون اصالح  مقررات بازنشستگی مصوب ق7ماده  ق ا ک و 73)موضوع ماده ارمند یک ونیم برابر سهم ک :سهم کارفرما-ب

 میباشد ویژهوفوق العاده  مستمری وفوق العاده ها حقوق ثابت مبنای کسرمقرری ماه اول برای مشمولین خدمات کشوری :مقرری ماه اول -ج

مــاقوق وفوق العاده شغل مبلغ ماه اول هرگونه افزایش ح نظام هماهنگ برای مشمولین ضــوع  نــین و ا کق 100ده مو مــام  همچ فــوق ت قــوق و ح

  13/12/68قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب 8ق ا ک و نیزماده 72موضوع ماده کارمند استخدام قطعی اولین ماه العاده شغل 

ن محترم معاو31/6/1390رخ مو15049/200اره مه شمبخشنا اساسنامه صندوق ؛18بندب ماده  ا ک ؛ ق 100و 72مواد مستندات مقرری ماه اول:

 دیوان محاسبات کشور 8/4/95مورخ 173/40300،نامه شمعاون هزینه ورئیس خزانه  16/7/90مورخ 5096/129بخشنامه ش ؛ ...توسعه مدیریت

صــند 1/1/1388از زم االجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری  ال با-توضیح شــوری)امقرری ماه اول همه مشترکان  ســتگی ک عم وق بازنش

  (اداره کل درآمد و هزینه22/05/1397مورخ8051نامه ش  )اخذ و به حساب صندوق واریز شود  بدون وقفه میبایستنی( می وپیمااز رس

هاای اجرا ایثارگران معقانون جا 37ماده  1صره تببراساس  : بازنشستگیسورداخت کاز پر معافیت جانبازان وآزادگان- ئای کلیه دستگاه 

ساراء، وب و درات مصباعتموظفند از محل ا ساهم ا ساتگی  ساورات بازنش خات ک تاامین و پردا باه  سابت  ر قالب تخصیص اعتبار ابالغی ن

 .آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند

سددول سابقه پرداسا30مازاد بر) 13/12/68مصوب بازنشستگی ... قانون اصالح مقررات3ماده 2تبصره مشمول رمندان معافیت کا-  (رخت ک

ساتگی  سال کسوربازنشستگی30رداخت کارمندرسمی پس ازاحراز پ :و مقرری ماه اول خت سهم کارمند ه  پردااز ادام صاندوق بازنش باه 

ساور  دشدنمعار خواهدوق صن به (01/01/1400ین مقرری ماه اول )از تاریخ مچنو ه ازپرداخت کسورسهم کارمند کشوری ؛  لایکن ک

 به حساب صندوق واریز شود.کسر و  ایستمی بع نفذیحقوق و مزایای ائی سهم کارفرم

شــاجرای معافیت از پرداخت کسوربازنشستگی در خصو* صــیص کارکنان شرکتها و بنگاههای واگذار  خــش خصو بــه ب خــاده  لــه م  برات( )از جم

 (هو هزیندرآمد  14/12/1400رخ مو22343)نامه ش خواهند بود.تخدم سور سهم مسو همچنان مشمول پرداخت ک موضوعیت ندارد

 http://intranet.retirement.local/     :عالم سامانه جامع است

 05/06/1399مورخ  81108/53شماره  موضوع نامهبازنشستگی کشوری مستند قانونی همکاری ذیحسابان دستگاههای اجرائی با صندوق -
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   ی کشوری دوق بازنشستگآشنائی با صن

 کسوربازنشستگی حقوق ومزایای مشمول

 (104001 ردیف بودجه)14002720542شناسه ملی،   410100483110000574010000IR زد خزانه معین استاننکسورات صندوق حساب هزینه و 

 44شرکتهای موضوع اصل  کشوری ریت خدماتقانون مدی قانون نظام هماهنگ پرداخت ردیف

 مزد سنوات ، مزد شغل حق شغل اءمبن حقوق 1

 حق ایثارگری،  یه سربازیمزد پا سرپرستیمدیریت/ لعادهفوق ا نواتیی  سافزا 2

 منزلت شغلی ر ، مزد رتبه حق شاغل فوق العاده شغل 3

 ، ر شرایط کار سرپرستی ر 68ماده 2بند فوق العاده ایثارگری مشاغل؛مناطق محرومفوق العاده جذب  4

 پرستیندگاری سرمزایای ما خدمت درمناطق جنگزده ده ویژهالعافوق  5

 مزایای ماندگاری شرایط کار رسختی کا تخصصی فوق العاده 6

 ر جذب ، تفاوت تطبیق فوق العاده مشاغل تخصصی برجستگی 7

 مزد گروههای تشویقی سنوات قبل بحرانمدیریت ر ویژه  /فوق العاده ویژه حق سرپرستی / مدیریت 8

 ستیسرپر حق%75  ابالغی، حق سرپرستی تفاوت حداقل دریافتی  نوبتکاری 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

 یالت زندگی ر محرومیت از تسه 97سال ق بودجه  یب تعدیلت ضرتفاو تفاوت حداقل دریافتی 12

 وار بدی آب و ه 98بودجه12تبصره تفاوت تطبیق بند ی حق اشعه 13

 )نقاط محروم/مرزی(ر محل خدمت  99ق بودجه12بند الف تبصره 1جزء تفاوت  13840101صنایع ومعادن  ریبهره و *14

 کمک هزینه خواربار ،ک ایاب ذهاب  7/11/81از فوق العاده تالش شهرداران 15

 ک نهار ، حق جذب مدیران ارشد  همترازی 16

 کاری ، تعطیل کاری اضافه  رتومان(هزا600)تاسقف 86سال یلاده تعدفوق الع 17

 )نوبت کارها( مزدشبکاری، تعطیل کارها  24/2/81حق استثنائی  وق العادهف 18

 حق شیفت ،ر آماده به کاری   قضات؛آموزش فنی وحرفه ای؛... ر خاص 19

 تیوق ساعس، مزد حقحق التدری   97ق بودجه12بند الف تبصره 1 زءج تفاوت تعدیل 20

 مابه التفاوت طبقه بندی مشاغل   98بودجهق  12صرهبند ی تبتطبیق تفاوت  21

 مزد مبنا،حق مسکن،ک اقالم مصرفی  99ق بودجه12بند الف تبصره 1جزء تفاوت  22

 آیتم 37جمعا مزد سنوات           آیتم14جمعا  آیتم 22جمعا  

در  بر مبنای مقررات قانون تامین اجتماعی  %5/13و  %9خذ به مان اساسی قانو44تهای اصل کارکنان شرکاز اخذ کسوربازنشستگی  *

 کمک هزینه (:ک: فوق العاده  ، ف)هیات عمومی دیوان عدالت اداری  14/08/98مورخ  2360دادنامه شماره  اجرای 

 ریال950/554/26زد تمدسحداقل  و ریال000/715/24خدمات کشوری مشمول مر ده های مستاو فوق العحقوق حداقل  1401درسال *

 باشد شتریک  بقانون م خ  76برابرحداقل حقوق موضوع ماده  7از  دیمشمول کسور نبااالنه س یایحقوق و مزا سقف 1401جه قانون بود 12بند الف تبصره  8جزء  راساسب*

هااوا-1:نشستگیبازمشمول کسورغیر فوق العاده های - ناایاات ازمحرومر -2 فوق العاده بدی آب و سااهیالت ز حاال ر  -3دگی ت  ر -4 خاادمتم

یاات -10 فوق العاده کارانه-9 فوق العاده ماموریت روزانه-8 کسرصندوق-7اضافه کار ساعتی -6تضمین  ر-5 ق کمترتوسعه یافتهمناط حااق محروم

 ده کارائیالعافوق -14ل مکان قنهزینه سفر/-13  7/11/81از دارانه تالش شهرعادفوق ال-12مدیریت اعضای هیئت علمی فوق العاده-11ازمطب 

  ( پرداخت ر ویژه به کادر آموزشی شاغل در پست های اداری فاقد مجوز میباشد.01/07/1398م رتبه بندی معلمان )اجراء در اجرای نظا-

  .باشد مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمیل حقوق ( داقح %25انون جامع ایثارگران )ق 51ری موضوع ماده فوق العاده ایثارگ-

قااانون  51موضوع ماده  بابت ایثارگری های فوق العاده پرداخت توامان 13/03/1399مورخ  393مه شماره براساس دادنا :ایثارگری اده فوق الع-

 به مشمولین قانون  بالمانع میباشد .ئی  جرااز سوی دستگاه اقانون خدمات کشوری  68ماده 2د موضوع بنبابت جامع ایثارگران و نیز 
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   ی ازنشستگی کشورئی با صندوق بناآش

 http://intranet.retirement.local/ سامانه جامع استعالم :-

 ت نرخ کسورمشمولین صندوق بازنشستگی کشوری تاکنونجدول تحوال

 (42)حسابثابت شهرداریها (41ب )حسارسمی شهرداریها (22)حسابشرکتهای دولتی (2ب)حسا موسسات دولتی سال

 کارفرما سهم کارمند کارفرما رمندکا سهم افرمکار م کارمندهس کارفرما ارمندسهم ک

گروه پایه %5/8 1/1/47   از

 + مزایا

5/8% 
 گروه پایه

گروه پایه 5/8%

 + مزایا

گروه پایه 5/8%

 + مزایا

یه گروه پا5/8%

 ایا+ مز

گروه پایه + %7 گروه پایه 5/8%

 امزای

 گروه پایه 14%

پایه  وهگر%5/8 1/1/69    از
 + مزایا

گروه 75/12%

 اایمزایه + پ
گروه پایه 5/8%

 + مزایا
گروه 75/12%

 پایه + مزایا
گروه پایه 5/8%

 + مزایا
گروه 75/12%

 پایه + مزایا
گروه پایه + 7%

 مزایا
گروه پایه 14%

 +مزایا

 (%5/13)دولت/یئسهم کارفرما سهم کارمند بابتبرابر5/1و                        ند حقوق ومزایای مستمر بابت سهم کارم%9 1/7/79    از

 تاریخچه حساب درآمد صندوق بازنشستگی کشوری 

 مفتوح بود.1376لغایت سال ( 42و41شماره )ثابت-(،شهرداریها رسمی22شماره (، شرکتهای دولتی)2شماره دستگاههای دولتی): برای  حسابهای خزانه*

 مفتوح بود 31/03/1389لغایت  01/01/1377خ از تاری  763دک ر فاطمی تهراننزدبانک صادرات شعبه دکت55555حساب ره * شما

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

 جریمه دیرکرد

نا پرداخت مبلغی ه مذکور مکلف بهالوه برتادیه وجویزکسوربازنشستگی عواردرصورت تاخیردردستگاه اجرایی  جاوه یم درمعادل  هازار و

 باشد.عقب افتاده برای هرروزتاخیر می

ماه  فی  واریزی انضمامریمه  دیرکرد میبایست  فرم اعالمیه بدهکاری)که توسط صندوق صادرشده ( به به منظور تسویه بدهی ج جری

 صندوق بازنشستگی ارائه شود.به دیرکرد توسط دستگاه  

 قبل : در سنوات رکانمشت کسور پرداختسابقه 

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

 عهده دولت بود.ائی وزارتخانه ها وموسسات دولتی برفرمپرداخت سهم کار باشد.تا قبل ازاین تاریخ تعهد حساب صندوق واریزشده

 اریزشده باشد.کارفرمائی شرکتهای دولتی وشهرداریها میبایست مستقیما به حساب صندوق ومند وسهم کار کسوربازنشستگی
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 

 تندوق بازنشستگی کشوری واریز شده اسب صای اجرائی که کسوربازنشستگی آنان به حساستگاههلیست د

 تعداد اهنام دستگ ردیف
 

فردی  تعداد تگاهنام دس 
 16 اجتماعیأمینکارو تمؤسسه  21   271 آب منطقه ای تهران  مانساز 1

 271 هواپیماییه فنون آموزشگا 22   1587 دخانیات 2

 196 ایرانرشفتشرک 23   259 ح سازمان قضایی نیروهای مسل 3

 650 ایرانخونانتقالملیسازمان 24   151 مارستان علی اصغر بی 4

 239 آمارایرانمرکز 25   459 اورژانس تهران  5

 90 یربوترااهروزارت 26   335 شهیدرهنمون)ایرانشهر( 6

 218 آهنگیپی ملیسازمان 27   39 جیرفت  ورشآموزش و پر 7

 1715 درجاییشهیقلب 28   184 اسناد پزشکی  8

 4311 هید بهشتی دانشگاه ش 29   2869 مشانیر 9

 4737 اون روستائی سازمان مرکزی تع 30   2338 اسالمیانقالبدادسراهاودادگاههای 10

 7237 خدمات اجتماعی  31   956 یرشرکت توان 11

 863 ایران  ت شیال 32   611 سازمان تعاون و شهر و روستا  12

 2974 دربار 33   17 باغ گیاه شناسی  13

 599 دانشگاه صنعتی شریف  34   72 کرم ابریشم  کتشر 14

 80 هیه و توریع علوفه مرکز ت 35   125 انسپاهسیمانسهامیشرکت 15

 5907 هلوی(ری )رضاپتجشهدای 36   59 خانکوچکبیمارستان میرزا 16

 4783 شیرازدانشگاه 37   20 وفاضالب استان تهرانآب 17

 1492 اضیامورارسازمان 38   44 شهیدبهشتیوماماییپرستاریدانشکده 18

 402 وفنونعلومدانشگاه 39   82 چاپخانه دولتی 19

         29 بنیاد مستضعفان 20

 

 

قاارره سازمان تامین اجتماعی (  ترک)مشباید بصورت پیمانی  بتداا هیات عمومی :استخدام کلیه اعضای هیات علمی435رای شماره * باشد و این م

 فاقد مستند قانونی است.صندوق بازنشستگی کشوری با هیات علمی عضویت ل شدن به پس از نای سمیارکنان رشتراک کادامه ا .)همه اشخاص(ای اطالق استدار
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 مستندات کسوربازنشستگی -      آشنائی با امور بازنشستگی  

 کسور بازنشستگی شاغلین  اخذ و واریز ندفرآی

هاومعاون ا 13/10/1393مورخ  119421/51346ره شنامه شمابخ براساس نای ول ریاست جم لازری مب ساتگاههای بار  کااری د وم هم

ساتندوق بازنشستگی در راستای تحقق دولت الکتاجرائی با ص ـعات  رونیک ؛کلیه دستگاههای اجرائی میبای هاویتی هرماهه  فایل اطال

ـیقاز ط ازتهیه لیست خروجیپس را  دان رمنی  و همچنین اطالعات حقوق و مزایا ی کااستخدامو ـسال   webر ـسرور()ار ـبه  ـبه 

  .نمایند ارسال (...قرارمیگیردتاناسمدیریت بازنشستگی کشوری  در دسترس نهایی و تاییدبررسی بمنظور کشوری )نشستگی دوق بازنص

  یحسابان محترمخزانه دار کل کشور به ذ 12/11/1400مورخ 189791/53موضوع نامه ش * 

 دستگاهها به مدیریتهای استانی صندوق  از سوی   ماه بعد پانزدهم حداکثر تا ماههر عات شاغلین و فایل اطال 1/5تهیه وارسال فرم  وملز

 ازنشستگی صورت ارسال وجه کسور ب

 تاییدیه صورت ارسال وجه کسور بازنشستگی نام خدمت:

 ترک صندوقمش تمام دستگاههای اجرائیتبط درانجام خدمت:های مردستگاه

 اساسنامه صندوق 18ده و مام کشوری قانون استخدا 100و73،  72،  71مواد قوانین ومقررات :

   13/2/79قانون اصالح پاره ای ازمقررات ...مصوب 12ق ا ک وماده  71ق ماده حقوق ومزایای مشمول کسورطب%9: هرماهه  سهم کارمند -1

مستخدمین  رسمیاه خدمت حقوق اولین م ؛  ق ا ک 72ده امتخدم رسمی قطعی شغل اولین ماه مس ادهحقوق وفوق الع :(کارمندمقرری ماه اول)-2

 ،  فوق العاده ویژهق ا ک 100ابت؛فوق العاده مستمر موضوع ماده تفاوت افزای  حقوق ث؛    ق ا ک 138ماده 5تبصره تبدیل وضع یافته 

  دیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوریه ممعاون توسع31/6/1390مورخ 15049/200شماره نامه و بخش

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

 فی  واریزی یا فرم کسورات خزانه -نسخه3( یا خالصه لیست حقوق و مزایای کارکنان در1/5صورت ارسال وجه) فرم مدارک موردنیاز:

  تگی کشوریصندوق بازنشس ه:آدرس محل مراجع  حضوری–پستی خدمت: به نحوه دسترسی

صاله دستگاههای اجرائی میبایست همزمان باپرداخت حقوق ماهانه کارمندان شاغل؛ کسو: اتیرتوضیحاس ربازنشستگی مربوطه را نیز بالفا

 د.مایناخذن تاییدیه الزم راوحقوق ومزایا می اطالعات هویتی ؛استخدا ارسال فایلاریز وپس از به حساب صندوق بازنشستگی کشوری و

  دمتط به خای مربوهزینه ه

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک غمبل

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

  خدمت مربوط بهفرم های 

 لفایدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * میشوده یکبارتکمیل ماهر 1/5 صورت ارسال وجه )ماهانه(
 * درپایان سال مالی تکمیل میشود  ورت ارسال وجه له صیکسادیه تایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال500/797/41دستمزد حداقل  و ریال000/715/24خدمات کشوری مشمول اده های مستمر و فوق العحقوق حداقل 0114درسال
 باشد شتریقانون م خ ک  ب 76وق موضوع ماده حقبرحداقل برا 7از  دیامشمول کسور نبالنه سا یایحقوق و مزا سقف1401ن بودجه نوقا 12بند الف تبصره 8راساس جزء ب*

 

 

 

 

 دستگاه اجرایی 

 حقوق ومزایای مشمول کسور کارکنان به حساب صندوق%5/22واریز

 (یالیست خزانه1/5رت ارسال وجه کسورات )ارسال صوتکمیل و 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 اییدی به دستگاه سخه تاده نواعرت ارسال وجه رسی و تائید صورب
 

 

  

  

http://www.cspf.ir/


27 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 مستندات کسوربازنشستگی -     آشنائی با امور بازنشستگی  

 هائی()تهیه ؛بررسی وتاییدنشاغلین اطالعات سیستم 

  اجرائیاه دستگاطالعات شاغلین توسط  فایلتهیه -الف

  بازنشستگی کشوریصندوق مشترک  نشاغلیاطالعات جمع آوری سیستم  نرم افزار ونصب  دانلود-1

 یدونصب کندریافت  ،درج شناسه وکلمه عبور و  وشاغلین دولتی دستگاههای هسامانبا لینک بر   www. Sabasrm.irاز  را این نرم افزا

کشوری ویا ستگی وق بازنشت از طریق صندنفع) قابل دریافدستگاه ذی وکد  1کلمه عبور نیز عددای وبر 1برای کاربر عدد نرم افزار شده  وارد-2

 مرحله بعد اولین سال و اولین ماه فایل مورد نظر را وارد کنید و ذخیره نمایید.آنگاه در  درج ازطریق  جستجو در نرم افزار( را 

 طمئن شویدایید تا از بروزرسانی نرم افزار ممنه الی برنامه سمت چپ تاریخ ویرای  را مالحظمت بادر قس

 .ریافت نماییدد (حقوق و مزایاو   استخدامی و هویتی اعم از)   2003Excelاز طریق فایل وق راندص مشترک ت مستخدمینعااطال-3

 مشخصات حکمبت تخاب لیست حقوق و و سپس  انتخاب اضافه برای ثنا؛   اطالعات هویتی و سپس  انتخاب اضافه  باکسانتخاب 

 . یست ظاهرمیشودصات لوآنگاه مشختهیه لیست باکس انتخاب 

 امه خزانه را ثبت میکنیم( وتاریخ فی  را درآن ثبت میکنیم )برای دستگاههای خزانه ای مشخصات چک یا ن مبلغ آنگاه

را  CSVویا  Excel2003های  ینهمیکنیم حال یکی از گز okرا   Bros folder ینه ارسال لیست را انتخاب کرده و روی گزباکس 

 شودبه صندوق بازنشستگی کشوری ارسال  از طریق وبمیبایست مذکور یل ،فا csv فایلایجاد از پس  .می نمائیم انتخاب 

 صندوق بازنشستگیتوسط جمع آوری اطالعات شاغلین  CDیدبررسی وتای-ب

CD  یدهیم ارمرا در  درایور کامپیوتر قرت شاغلین دستگاه عااطالجمع آوری 

در باکس عملیات  )نوارمستطیل باالی صفحه در سمت یکنیم باز م رار(ی وکلمه عبو)نام کاربر وقندص شاغلینجامع برنامه سیستم 

 میکنیم   enterو کرده ن کد اختصاصی بیمه عمر(را درج همارقمی دستگاه)8راست(کد

 را انتخاب کرده و صفحه ای باز میشود  CSVرمت درپایین صفحه ف

 شودباز میه امانتخاب وبرندستگاه را  فایلنتخاب فایل را کلیک کرده آنگاه ع امرب

میشود داخل باکس را تیک زده عمل ذخیره انجام  اگر مغایرتی نباشد روی مبلغ فی  را دابل کلیک کرده آنگاه باکس ذخیره  فعال

 می نمائیم  okمیشود وگزینه بعدی را 

طه ذخیره مربو م دستگاهشاغلین به نا  فایلمربوط به  ر سیستم جامع ؛ اطالعات را در پوشهت داگر اطالعات صحیح باشد پس از ثب

روی آنرا کلیک کرده تا صفحه مغایرت باز شده وازآن پرینت اما اگر اطالعات دارای مغایرت باشدلیست مغایرت فعال شده میکنیم 

 رفع مغایرت برای دستگاه ارسال میکنیم گرفته وجهت 

 م :نکات مه

در روش صحیح  چگونه رفع مغایرت کنیم؟ا میباشدهستگاهل توسط دمقرری ماه او سبهبه نحوه محا مغایرت مربوطیکی از دالیل اصلی -1

 سور سهم کارمند وکارفرما تعیین شودمقرری ماه اول از سرجمع حقوق ومزایای مشمول کسور کسر شود و آنگاه ک محاسبه ابتدا می بایست مبلغ

 کدملی شخص با درج  ع مغایرت کنیم؟ه رفچگون کنداعالم خطا می نشده است وسیستمدر ردیف مربوطه درج به دالیلی دمی ستخشماره م -2

است وسیستم اعالم خطا قد برخی رشته های تحصیلی ویا پست های سازمانی ؛رشته های شغلی ؛.... نرم افزار جمع آوری اطالعات شاغلین فا-3

 نمایدبت مربوطه ثو در ردیف  یپتابه صورت دستی دستگاه میتواند موارد مذکور را  م؟کنیمیکند چگونه رفع مغایرت 

در قسمت مشخصات  داردچگونه اقدام کنیم؟اضافه واریزی   مشخص شد که دستگاهتوسط سیستم جامع جمع آوری ... فایلدرهنگام بررسی -4

 دهدر صورت اضافه واریزی سیستم خطا نمیود ه واریزی(ثبت شودمندرج در فی  )با احتساب اضاففی  باید عدد 

آوری اطالعات شاغلین در بخ  اطالعات هویتی نرم افزارجمع  چگونه ثبت میشود؟مازاد برسی سال  کارمنداناطالعات شاغلین ؛ فایلدر تهیه  -5

ورت اعالم خطا میبایست تاریخ شروع ر صوتاریخ معافیت از سهم کارمند را وارد می کنندددر پائین صفحه باکس مازاد برسی سال را تیک زده 

 شودو....نترل ر رسمی کخدمت رسمی وغیوپایان ونیزمدت 

تاریخ تغییرصندوق در اطالعات هویتی کارمند پیمانی ثبت  ثبت میشود؟شاغلین ؛سنوات خدمت کارمندان پیمانی به چه صورت  فایلدر تهیه -6

 شودوسابقه آنان در ردیف سابقه غیررسمی درج شودمی

ارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسبت محل اعتبئی موظفند از های اجرا دستگاهکلیه  –قانون جامع  37ماده  1صره بت-

 .ستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایندبه تامین و پرداخت کسورات بازنش
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 زایای کارکنان دولت و م حقوق -   ور استخدامی آشنائی با ام

 1/1/88و برای شاغلین   8/7/86برای بازنشستگان(  اجراء 15/09/1386ء )الزم االجرا حقوق ومزایا -قانون مدیریت خدمات کشوری 

 (.کم خق. 65موضوع ماده  حق شغل)امتیازات  جدول شماره یک

 رتبه

 گروه طبقه 
 یماتمقد پایه ارشد هخبر عالی

 عادی آموزشی عادی آموزشی عادی آموزشی عادی وزشیمآ عادی یآموزش

 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

     1401 1400 1399 1398 1397 1396 لاس

     3353 3048 2438 2120 1797 1695 ضریب حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 وعه...وزیرمجم 50/1؛قوه قضائیه  2/1وزیرمجموعه آن  35/1پستهای سیاسی وزارت کشور،1/1آموزشی وبهداشتی  ریب حق شغلض

 1/1/94ن ثبت احوال از ما( به سازوزارت کشور وص)در خص 6/5/92خ مور38753/م/12749یبنامه شماره تصو تسری
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 دولت  حقوق و مزایای کارکنان -آشنائی با امور استخدامی    

  یاز تجربهامتیاز مهارت + امتیاز سابقه خدمت + امت دمت +تحصیالت + امتیاز ساعات آموزش ضمن خامتیاز  حق شاغل:

  ارتقاء طبقهعوامل موثر در 

  یلی جدید ،تشویقی صحمدرک ت مر ،اخذست مستخصیص به پربه ،تکسب تج

هاار8-3طبقه دیپلمسال ( ؛5)هر7 -2ه طبق سیکلسال تجربه(؛6)هر 6 -2طبقه  ابتدائی مدرک تحصیلی:√ ـفوق  سااال(؛5)

ـسانس فوق ؛   سال (4)هر11 -5طبقه  لیسانسسال( ؛ 5)هر 9-4طبقه   دیپلم قااه  لی هاار12-6طب ـتری سااال ( ؛ 4) دک

 سال (.  4)هر14-8طبقه  صصیی تخدکتر ل ( ؛سا4)هر13-7طبقه  ایحرفه 
بشرح  ه یک .... فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یک طبقهطبقه ورودی کلیه مشاغل جدول شمار 1/1/96از تاریخ -توضیح

   زیران(هیات و 24/12/1395)مصوبه مورخ یافتافزایش   قوف
 است. سازمان اموراداری واستخدامی ق م خ ک(16)ماده ایه انسانیو سرممدیریت  ی شورای توسعهان منوط به بررسمال بی  از یک مقطع تحصیلی کارمندعا*

 بقهط5جمعا بعالوه گردان عاشورا  4یابی... حداکثر بابت رزمندگان و جانبازان و آزادگان و باالترین نمره ارزشی:طبقه تشویق*
تااو5د آنان درملکربی عمجموع ارزیابه کارکنان ومدیرانی که  1396سال  قبل از* قااه  بااود 85لی اسال م خاادمت(یک طب طااول  بااار در حااداکثر یک (

 هیات عمومی دیوان لغو گردید. 26/8/94مورخ 1926-1927ت رویه که طبق رای وحد تشویقی اعطا میشد

 .تقاء می یابندساس تجربه ...اراص یافته و بر اد،خبره، عالی( اختص،ارشی،پایه )مقدماترتبه5 هریک از مشاغل حداکثر در: حق شغل

 ارتقاء رتبهر موثر دعوامل 

  ساعت200   ساعت ؛ رتبه خبره250ساعت ؛ رتبه ارشد 300آموزش الزم برای ارتقاء به رتبه پایه  آموزش ضمن خدمت:-1

  :خدمت سابقه-2

ـشدثردرحااداک سال تجربه20وباداشتن رتبه پایه در جربه مرتبطی وتقه دولتسال ساب 8به ازاء کاردانی تاسطح مشاغل   رتبه ار

ماارتبط6هر به ازاء وباالتر سیکارشنامشاغل  بااه  تاای وتجر سااابقه دول ـیهدر سااال  ـهای پا ـبه  ـشد(6)رت ـبره(12)؛ار  (18)؛خ

  ..صرفا باعث تغییرحق شغل میشودت تکمیل دوره ...* ارتقاءطبقه بعل(قرارمیگیرند. 24وعالی)

 رهیاز رتبه خبامت80ارشد ؛  امتیاز رتبه70ای رتبه پایه ؛ امتیازبر60داشتن حداقل  ه:بی ساالنارزشیا-3

  )برای ارتقاءشغلی(: عوامل ارزشیابی
شااده-4انجام خدمات برجسته -3ی  مهارت افزا-2ابتکاروخالقیت-1 طاای  شااهای  لاا-5      آموز ضاااج جااوع ب ر باااب ر یت ار

 (امتیاز20از عوامل تا )هریک
 ارشدارتقاء به رتبه از  شرایط احر

 امتیاز(؛...70ساعت آموزش(؛ ارزشیابی ساالنه)حداقل 250مرتبط(؛آموزش)و تیمت دولسال خد12بقه )مت؛ ساافیائی خدمنطقه جغر

 خبرهارتقاء به رتبه راز  شرایط اح

 امتیاز(؛...80النه)حداقل ارزشیابی سااعت آموزش(؛ س200ال خدمت دولتی ومرتبط(؛آموزش)س18منطقه جغرافیائی خدمت؛ سابقه )

 توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری نتنده معاوبره(توسط نمایرتبه )خارتقاء  تاییدحکم

  یعال ارتقاء به رتبهشرایط احراز  

 ..امتیاز(؛.90ساعت آموزش(؛ ارزشیابی ساالنه)حداقل 150آموزش)سال خدمت دولتی ومرتبط(؛ 24منطقه جغرافیائی خدمت ؛سابقه)

 ست جمهوریعه مدیریت و.....ریای توسغلی شوراتخصصی نظام ش ط نماینده کمیتهتاییدحکم ارتقاء رتبه )عالی(توس

 قوانین مربوطه اعمال میشود.متن صریح ورد با استناد به موارد استثناء یا امتیازات خاص .... حسب م*

 مناطق کمترتوسعه یافتهخدمت  یایمزا-

 شد. واهندخوردار خرتقاء رتبه برک سال تعجیل دراربی  از یق به ازای هرسال سوابق تجدراین مناط کارمندان شاغل

 تبه خبره ؛دانشیاربارتبه عالی همترازشناخته میشوند.ق.ن.ه)همترازی( مربی بارتبه ارشد؛استادیاربار8عناوین مشمولین ماده *

 خواهدبودقه قابل محاسبه سال ساب2ازای هرسال سوابق تجربی ؛ یافته: به  شاغل کاردانی وباالتر در مناطق کمترتوسعهدان مکارمن* 

 جدول نیز اعمال میشود حق شغل %50و رتبه عالی  %35نان حرفه ای )آموزشی( آموزش و پرورش رتبه خبره کارکرای : ب1توجه

 16/12/96از تاریخ  %50تا  کارکنان امور مالیاتی اغلاعمال امتیازات حق شغل و حق ش -2توجه

http://www.cspf.ir/


32 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 19/12/1399حیه اصال-(65ماده 2موضوع تبصره  تفوق العاده مدیری)امتیازات 2 شمارهجدول 

 معاون موسسه مدیرکل معاون مدیرکل رئیس اداره معاون اداره سطح مدیریت

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

 4700 3800 2900 2000 1100 شهرستان دوسطح 

 4800 3900 3000 2100 1200 (%20ثران )حداکرستشه سهسطح 

 4900 4000 3100 2200 1300 (%50حداقل سطح یک استان  )

 5000 4100 3200 2300 1400 سطح دواستان 

 5100 4200 3300 2400 1500 (%20سطح سه استان )حداکثر

 5200 4300 3400 2500 1600 (%50سطح یک ملی )حداقل 

 5300 4400 3500 2600 1700 سطح دوملی 

 5400 4500 3600 2700 1800 (%20سطح سه ملی )حداکثر

 (66موضوع ماده  شاغلحق زات تیا)ام3اره جدول شم

 سوابق مدیریتی 

بـــوط  بـــه مر تجر

 مدرک تحصیلی  تحصیالت  دوره های آموزشی    مهارت وتوانائیها خدمت/سال   سنوات ومشابه /سال 

 پلم ئین ترازدیاپ 1100 به ازاءهرساعت 200 10 8 

 دیپلم  1200 مصوبدوره آموزش  250 15 10 

 فوق دیپلم  1400 ازامتینیم  300 20 12 

 لیسانس  1700 امتیاز500حداکثر 400 25 14 

 وق لیسانس ف 2000  600 30 16 

 دکتری  2300  800 35 18 

 شداضافه خواهد حق شاغلجموع امتیازات ه مب%10اکثردرصدوحد یک ورئیس اداره (شاغل سرپرستی )معاون هرسال سلبقه خدمت درم
 هدشدبه مجموع امتیازات حق شاغل اضافه خوا%20دو درصدوحداکثر دیرکل وباالتر()معاون ممدیریتی  خدمت درمشاغلهرسال سلبقه 

 بل محاسبه خواهدبودال قاس30تاحداکثرامتیازسابقه /تجربه کارمنددیوان عدالت(. 19/12/99م 1960میباشد)رای ش  حق شغل%75حداکثرامتیازحق شاغل 
 شودقه مربوط به سال آخرخدمت)یکروزقبل ازبازنشستگی( صرفا باعث افزای  حق شاغل میاباحتساب سصیلی باالتر ومدرک تحضرارائه درحال حا 

 بود.اهد نخو نامه های نوع دوم )مهارتی ؛تخصصی ؛پژوهشی(دوره های آموزشی موثردرامتیازحق شاغل ؛مالک اعطای گواهی

 (68ماده 2ع بندموضو ایثارگری)امتیازات 4شماره  ولجد
 ردیف تا...درصدجانبازی/ تا...ماهاسارت / هتا...ما/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

 (980515مورخ259047)نامه ش قابلیت اجراء دارد28/12/96ماه صرفا از تاریخ 3روزتا 45امتیاز .  امتیاز130اطق جنگزده ازاء هرسال خدمت اداری درمنبه 
 میباشد1550ری سقف امتیازات هرایثارگرثارگحاالت ایصورت اجتماع رد 24/7/91تاریخ هیات عمومی از 511دنامه شماره ب دابموج

 داوطلبانه تلقی میگردد 21/10/88خ ستادکل نیروهای مسلح سه چهارم مدت خدمت وظیفه درجبهه ازتاری 21/10/88مورخ 11/40/206حسب ابالغیه 
قاوق  %25به میزان  ون جامع ایثارگران قان 51ماده  وعایثارگری موض فوق العاده های پرداخت توامان 13/03/1399مورخ  393 نامه شمارهبراساس داد* حاداقل ح

 نع میباشد .بالماز سوی دستگاه اجرائی  به مشمولین قانون  قانون خدمات کشوری ا 68ماده 2موضوع بند  شستگی نمی باشد( و )که مشمول برداشت کسور بازن
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 نان دولتمزایای کارک ق وحقو -آشنائی با امور استخدامی    

 ات کشوری  خدم یریتن مدقانو

 ک ق م خ 78شاغلین دراجرای تبصره ماده  تفاوت تطبیق* نحوه محاسبه 

 500ضریب ×(دولتی +ایثارگری +ر مدیریت مناطق جنگزده +نشانشغل خدمت اداری در قشاغل +ح قح) امتیازات (=88)حقوق جدید

 نوبت کاری ورسختی کا -ل کسور( = حقوق ومزایای مشمو87)حقوق قدیم

 ن تفاوت تطبیق درحکم درج میشود باشدمابه التفاوت ریالی حاصله تحت عنوا(x500امتیازات )حقوق جدید بیشتراز قدیم حقوق اگر

شاته %15کمتراز حقوق قدیمنسبت به  یق+ تفاوت تطب( x600امتیازات )جدیدحقوق اگر : ولمرحله ا)سایر(مابه التفاوت  فازای  دا ا

 .یشودج مودراسبه مح%15سقف  تا اشدمابه التفاوتب

یاافتی طبق +تفاوت ت+(x600امتیازات )اگرحقوق جدیدمرحله دوم :  )سایر(مابه التفاوت باه در کمک هزینه عائله مندی واوالد نسبت 

یاکئله مندی واقوق وفوق العاده های مشمول کسور+ کمک هزینه عا)ح87حکم  فازای   والد(کمتراز یاال ا یاون ر شادمابه میل شاته با دا

 محاسبه ودرج میشودون ریال کمیلیتاسقف ی التفاوت حاصله

 قانون  شاغل با فصل دهمتطبیق وضع مستخدمین 

 قانون مدیریت...تطبیق دهید. با رای آقای علی جاویدان کارمند دانشگاه علوم پزشک 87وق پایان سال حق

ئاایس بیمار6سال سابقه/تجربه مرتبط؛27لیسانس ؛ مدرک تحصیلیمشخصات :  سااتان سااال ر سااطح سااتان شهر سااال(؛2)  یک

 تفاده میکردند.اسفوق العاده ویژه که از16وزشی باگروه ساعت دوره آم800جانبازی؛ %5جبهه و

 ی ( ارریال سختی کارونوبت ک167825ریال )شامل5653049مبلغ 1378حقوق ومزایای مشمول کسورطبق حکم  

 دفرزن3بابت همسروریال 219520ئله مندی واوالد ینه عاکمک هز
 ( 1/1x5200= 5720مشاغل آموزشی وبهداشتیارشدرتبه 12)طبقه      امتیاز(   5720)حق شغل -الف

                                                                            (         800÷2= 400)امتیازدوره های آموزشی حین خدمت    (  ؛ 1700)امتیازمدرک تحصیلی لیسانس   امتیاز (    3553)اغلحق ش  -ب

                                                                                                                                                                                                                                                                              (   27x14= 378سال تجربه مربوط27(  ؛ )امتیاز27x25=675دمت  سال سابقه خ27( ؛  )امتیاز  400)امتیازمهارت وتوانائی بامدرک لیسانس   

  (  x3553%6=18/213اره سابقه رئیس ادسال 6( ؛)امتیاز1000)امتیازات فوق العاده  مدیریت امتیاز(   18/1213)  فوق العاده مدیریت –ج 

   (x 400 %25=100جانبازی%5)امتیاز    ؛   (500 )امتیازیکسال جبهه    امتیاز(      600)فوق العاده ایثارگری -د

 18/11086     ←  جمع کل امتیازات 

  ←  500ریب باض محاسبه تفاوت تطبیق

 حقوق قدیم حقوق ومزایای مشمول کسور( - سختی کار) -یدحقوق جد (؛ر ایثارگری نگزده ؛ر مدیرت )حق شغل ؛حق شاغل ؛خدمت درمناطق ج

57866-  =5543090 -  5485224 → (500x18/11086   )حقوق قدیم (5653049-167825)     -حقوق جدید 

 تفاوت تطبیق تعلق نمیگیرده است شد1387سال  نکه حقوق جدیدبیشترازحقوقبه ای باتوجه

  ←600یب ضربا 1به التفاوتام 

 کم اضافه میشودافزای  یافته باشد تاسقف ریالی مذکوردرح%15دید نسبت به حقوق قدیم کمترازحقوق جرتیکه صودر

 قوق جدید( زات حامتیاxضریب600)مبلغ تفاوت تطبیق +6651708 –حقوق ومزایای مشمول کسورقدیم (  -)سختی کار5485224=1346484

 تعلق نمیگیرد. 1التفاوت بهمامیباشدحقوق قدیم %115قوق جدیدبی  ازباتوجه به اینکه ح

  ←600باضریب  2مابه التفاوت

یاای 1387فتی سال ریاازد)حقوق وفوق العاده های مشمول کسوربعالوه کمک هزینه عائله مندی واوالد( درصورتیکه دریافتی جدید )حقوق ومزا

یاون  دمابهاشته باشریال افزای  دکمترازیکمیلیون الوه کمک هزینه عائله مندی واوالد(شمول کسوربعم ساقف یکمیل صاله تا التفاوت حا

 ریال به حقوق جدیداضافه شود. 

 1/1/88(دریافتی جدید6651708+  864000) – 1378(دریافتی سال  219520+5485224=)1810964

 دمیگیرتعلق ن 2وتمابه التفا1387تی جدیدنسبت به سال فزای  دریافتوجه به بی  ازیکمیلیون ریال ااب

ما 30/5/90مورخ12652/90/222یه شمارهابوجبراساس  -توضیح مهم ساعه  نات تو خادمت معاو باران  هاای ج سارمایه دیرامورنظام یت و

عااددر اعمال ع طبیعی،...( هاد،مناب)همچون جوزارتخانه ها/دستگاهها برخی اقدام انسانی رئیس جمهور،  ثاارگری مادیریت ه فاوق ال و ای

 این مبلغ درتعیین حقوق بازنشستگی ذینفع موثرنخواهدبودلذا نسته انونی دا( فاقدوجاهت ق2/1/88وت تطبیق)پس ازمحاسبه تفا
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -استخدامی     آشنائی با امور

 ات کشوریقانون مدیریت خدم78صره مادهع تبموضو تفاوت تطبیق حقوق شاغلین

ـتاریخنرتیکه با اجرای فصل دهم این قانوصودر باات(،1/1/1388)در قااوق ثا فااوق ال ح سااتگی عااو شاامول کسوربازنش هااای م اده 

ماای لاای، کارمندکه به موجب قوانین ومقررات قبلی دریافت  یااافتی قب بااد،تامیزان در ناادکاه  یا ـیقنمود ـفاوت تطب فاات  ت دریا

ـفاد انعکاس پیداکنکام بعدی احدر"عینابوده که عددی ثابت ین ا که خواهندنمود. ـلغ ت ـیر مب ـیقلذا تغی کاا وت تطب ام در اح

 .فاقدمجوزمیباشددون رعایت مبانی قانونی ب عدنوات بزینی سکارگ

 

 97ق بودجه سال  12جزء  ا بند الف تبصره تعدیل  تفاوت

 ( 97م عدد تعدیل بر ضریب سال اشی از تقسیام کارگزینی اعمال شد )امتیاز ندر احک2120امتیازی شد وبا ضریب  98تفاوت  تعدیل در سال 

 طبق جدولی(97 سال افزای  حقوق1797)پس از اعمال ضریب 97بودجه ق  12تبصره  الفا بند   ع تفاوت جزءضومو ضریب تعدیلح:توضی

  (درصد تفاوت صدم 22ریال به ازای هر یکمیلیون )شدتعیین  میلیون ریال50 تا میلیون ریال12حقوق ومزایای مشمول کسور بین برای  ردیف39اب

 ریال برخوردارشد200/003/1مبلغ به ( درصد  8.36 )ضریب افزای  ین بیشتر از (میلیون ریال12 جدول) قن حقوکمتریبه عنوان مثال 

 ل صفر.میلیون ریا50و برای افزای  یال ر800/107صدم درصد به مبلغ 22میلیون ریال 49حقوق  برای.... و 50-12=38 ×صد صدم در22=36/8

 

 98بودجه12بند ی تبصره تطبیقوت تفا

، نسبت 97ر سال کلیه کارمندان در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها د مرایای مستحقوق ومزریالی افزای  ابه التفاوت غ ممبل

مستند به ) تی خواهد بودوق سالهای آمشمول افزای  حقخواهد بود که  98ریال پس از تبدیل به امتیاز ماخوذه ضریب سال 000/400/4به 

 یران(م وزیات محتره 31/01/1398 مورخ 8724/56485مصوبه 7بند

ل ونظام های پرداخت سازمان اداری واستخدامی کشور تفاوت امور مدیریت مشاغ07/04/1398مورخ 173139حسب نظریه شماره  (مهم  توضیح

شماره (تصویبنامه 8(و)7کارکنان دولت موضوع بندهای )1397 ب تعدیل سالکل کشور وضری1398نون بودجه سال (قا12بند»ی«تبصره )

)نظیرحقوق ثابت  1397رگزینی سالتمامی اقالم مندرج در حکم کاهیات محترم وزیران ،با درنظر گرفتن 13/01/1398ورخ ها م64855/ت8724

ق ،سختی کار،کمک هزینه عائله مندی ،حه،ایثارگری عاده های مناطق کمتر توسعه یافتفوق ال  -حق شغل وشاغل،حق سرپرستی ومدیریت-

 لعاده ویژه و...( محاسبه می گرددفوق اتخصصی ، اده شغل مشاغلاوالد،فوق الع

 تخصصی( )ر شغل5بندو)سختی کار(3بند ،)ایثارگری(2بند هایفوق العاده خدمات کشوری : قانون68ماده موضوع فوق العاده های مستمر

 

 99بودجه سال ق  12تبصره جزء  ا بند الف  تفاوت

 

 حقیقی ی و تتخصص فوق العاده شغل

  برنامه پنجم ق(50و بند )الف( ماده )1386مصوب - م خ کقانون ( 68ماده )( 5بند ) حسبأت وزیران یه 17/01/93مورخ 9412بهمصو

 هب توجه اب مجازند.... وابسته و تابع سازمانهای و ریکشو خدمات مدیریت قانون (5) ماده موضوع اجرایی های دستگاه

 کاردانی سطح تا مشاغل برای مهارتها و تخصص سطح با سبمتنا شغل العاده وقف برقراری به بتنس ...و ساختاری اصالحات

 از حاصل منابع محل از و اقدام امتیاز( 2000) باالتر مشاغل و امتیاز(،1500) ارشناسیک همسطح مشاغل امتیاز(، 700)

 .کنند پرداخت مربوط رراتمق رعایت با جویی صرفه

ماااده 1500ومشاغل باالترحداکثر1000حداکثر کارشناسی؛500رنی حداکثل تاسطح کارداز فوق العاده شغامتیا 96قبل از سال * بود علیهذا حسب 

 ستگاه میباشدانون نحوه تعیین میزان فوق العاده موصور تا سقف مقرر دراختیارمقام مسئول دهمان ق77

  امتیاز 1500وباالتر 1000ناسیکارش ؛همسطح005 کاردانی سطح ات وپرورش آموزش کارکنان برای 62/3/92 مورخ 30249/ت71893 ش مصوبه
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 تحقوق و مزایای کارکنان دول -آشنائی با امور استخدامی    

  -مدیریت خدمات کشوریقانون  

  فوق العاده ویژه -

 مشاغل%25برای (  %50قوه قضائیه تا .) .....بخشی کارایی واثرناسب با زایای مستمر کارکنان متدرصد حقوق ثابت وم35تا 

شااغل  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی 17/3/94مورخ 38188و شماره  24/12/93مورخ 170246ره های شما اساس بخشنامهرب کشور،م

صا68ماده 10مشمول دریافت فوق العاده ویژه )بند ضاوع ت شاماره ق م خ ک (مو یاات  15/11/93خ ماور50000/ت138091ویبنامه  ه

 باشدان مذبور رسیده باید به تایید سازم وزیران می
 نیستند(  1/1رسته غیرآموزشی که مشمول ضریب  )کارکنان1/1/95ودر سطح ادارات کل استانی از  1/12/94آموزش وپرورش از  زی وزارتستادمرک مشاغل --

 ورزی(برنامه ریزی کشا-ل ومرتع/آبخیزداری/امورزمیناس جنگ)کارشن 26/01/94از تاریخ  ان جنگلها ی سازماستان/  ستادیمشاغل واحدهای -

  مورد تایید میباشد01/10/1399از تاریخ ی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشک کارکناندراجرای آئین نامه استخدامی  ه ویژهعادال ت فوقپرداخ *
و  )ازمجموع حق شغل01/01/1400از تاریخدرصد12 %27وعالی %26،خبره  %245،ارشد %49، پایه %18 قدماتیرتبه م فوق العاده ویژه معلمان:*

 8/6/1400اسبات  در مورخ بر اساس صورتجلسه دیوان مح کارایثارگری،تخصصی و تحقیقی،ضریب تعدیل و بندی (تی وسخ یتیرشاغل ور مد

 سختی کار-

 ت( منعکس شدوری)عدد ثابهنگ عینا در حکم قانون خدمات کشابتدا مبلغ سختی کار از حکم نظام هما -

وبه ازای  براساس درصدهای قبلی( 5/10/1389)از تاریخ ت کشوریریت خدماقانون مدی68ه ماد3موضوع بندل دستورالعم 4بند آنگاه 

 در احکام کارگزینی درج شد. 5/10/1389از تاریخ امتیاز(1500)حداکثر  زامتیا 12هریک درصد 

مورخ  413706ه شمارهام)ن1/1/97اجراء –امتیاز  240به  120شاغل معلمان از طبقه بندی میاز سختی کار مشمولین طرح   امتافزای

 سازمان اموراداری و استخدامی کشور( 5/8/97

 نشستگییین حقوق بازو موثر در تعبوده مشمول کسور  1/9/1397از تاریخ  ت علمی دانشگاه فرهنگیان سختی کار اعضای هیات علمی و غیرهیا-

 تعیین حقوق بازنشستگیر در و موث دهبومشمول کسور  1/1/1394یخ تاراز  علمی کاربردی  ت علمی دانشگاه اعضای غیرهیسختی کار ا-

بااوده  مورد پذیرش صندوق 1394( تا سال 1/1/1390از ابتدای برنامه پنجم )سختی کار  در خصوص افزای  مبلغ مصوبات هیات امناء دانشگاهها -

 نیست.شستگی موثر بازن گین حقوقمحاسبات میان وق و دستمزد( درپیام نور)به علت عدم مجوز شورای حقار دانشگاه است.علیهذا افزای  سختی ک

  فوق العاده بهره وری کارکنان وزارت صنایع ومعادن سابق
یااق درمحاسبه ت ی سابق نیست واحتساب مبلغ موصورقابل تسری به کارمندان سایردستگاههاوموسسات ازجمله کارمندان وزارت بازرگان فاوت تطب

 مجوزاست. کارمندان بازرگانی فاقد
درقالب تفاوت تطبیق هیات وزیران ر بدی آب وهوا ومناطق کمترتوسعه یافته حذر و15/5/91مورخ 48186/ت/96689اره بنامه شمتصوی بموجب

 اهدبود.تگی موثرنخوکسورنبوده ودرتعیین حقوق بازنشسجدید دراحکام کارمندان آموزش وپرورش درج شده که مشمول 

 یا درطول سالاستثنائات تغییر حقوق ومزا

 مگر:ه معاونت توسعه...(پی  بینی نشد21/2/88م14593درطول سال)براساس بخشنامه شماره نانیای کارکح حقوق ومزاالاص

 .کاه  فوق العاده مدیریت میگردد/انتصاب ویا عزل پست مدیریتی ویا سرپرستی که موجب برقراری ویاحذر -1

 حق شاغل میگردد.لی باالترکه موجب افزای  مدرک تحصیاعمال  -2

 که موجب تغییردرحق شغل وممکن است موجب تغییردرحق شاغل نیزگرددتبه قه ویا رارتقاء طب -3

سااطححق شغل بوده باشد،پس ازارتقاءط%75حق شاغل قبل ازارتقاء طبقه یارتبه معادل )درصورتی که شاااغل نیزتا بااه،حق  شااغل %75بقه یارت حااق 

 دارد(.وجود ازحق شغلدرصدقبلی خود ی  حق شاغل تاحدهمچنین امکان افزا---قابل تغییراستجدید

 21/6/1389 -31792/200 شماره بخشنامه ذیل تبصره و 4 ،3 ،2 ت اداری بندهایهیات عمومی دیوان عدال7/11/92مورخ 775براساس دادنامه شماره  نکته:

 شود. یم ابطال انیانس سرمایه و مدیریت توسعه اونعم

 و اداری امور سازمانهای مجوز با که باالتر و ارشد کارشناسی مقطع در میاستخدا شارز با مدت ندبل آموزشی های هدور های گواهینامه-2متن بند

 اند درآمده اجرا به( سابق) کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان و کشور یاستخدام

 با مربوط مشاغل در «ترباال و شدار کارشناسی لمعاد»  استخدامی ارزش آنها ...برای که دولت رکناناک توسط شده طی آموزشی های دوره مدارک-3دبن متن

 است شده تعیین ربط ذی مراجع تصویب

 باشد می دارا ربط ذی مراجع تصویب با ... باالتر و دارش کارشناسی مدرک نظیر کارکردی اداری نظام در که(پژوهشی -تخصصی)  دوم نوع گواهینامه-4متن بند

  باشند کارشناسی مدرک دارای فوق بندهای از یکی موجب به و گردند می مند هبهر ترالبا تحصیلی طعقم یک امتیاز از که ایثارگرانی -متن تبصره
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 ت علمی دانشگاههاجدول حقوق اعضای هیئ

 استاد دانشیار استادیار یهشبی پژورم وزشیارآم مربی رده علمی

 170 145 125 100 90  عددمبنا

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

 101/3 060/3 978/2 83/2 73/2 (01/01/79ضریب فوق العاده جذب)از

 7/7 5/8 9 5/6 5/6 (84/ 01/01ضریب فوق العاده  ویژه)از

       حقوق سال ب ضری×+عددمبنا5×پایه = علمی ئتهی مبنایحقوق 

 غلهیئت علمی ×ضریب فوق العاده ش مبنای حقوق= یهیئت علم شغلفوق العاده 

  جذب  هیئت علمی ×ضریب فوق العاده مبنای حقوق = جذب هیئت علمیفوق العاده 

 سقف حذر شد( نیز 91،ازسال مال سقفکردبا اعیر ضریب تغی 89).....درسال ل وجذب مجموع حقوق ور شغ%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 1401   

 ضریب هیئت علمی 21949 24144 25593 30200 34730 43413 47754   

نااهیئت  دولت  5/3/88/ت مورخ 49236براساس مصوبه * ناا اءفوق العاده های مصوب هیات ام کااارگزینی کارک کاام  ناادرج در ح شااگاههام و  ان دان

 یباشند.ری مشمول کسورات بازنشستگی م،بهره و،ویژه  بمی و غیرهیات علمی مانند ر جذاعضای هیات علعالی اعم از  ت آموزشموسسا
 ن(هیات وزیرا19/5/81ه مورخ 26917/ت21188هشمار مصوبهمشمول کسور بازنشستگی نمیباشد) 1/1/81اعضای هیات علمی دانشگاهها  از تاریخ  فوق العاده مدیریت

( 1/1/1399) خیتاراز  هیات علمی  یالعاده جذب اعضا وقف  یافزاسازمان برنامه و بودجه کشور  5/7/1399-351700نامه شماره اد ق مفمطاب*

 قالب و در ینآورف و قاتیزارت علوم، تحقد عمل در ومشابه مور بیبالمانع خواهد بود که با ضرا ی( درصورت1/10/1399) خیاز تار ژهیو فوق العاده و

 گردد. میهمان مرجع تنظ دییو تا ینگکه با هماه یحاصالول جد

 ق برنامه پنجم  توسعه (20) بندب ماده   10/11/1395ی برنامه های توسعه مصوب مئحکام داقانون ا

نااوری و ، تحقیقات و فای علومهرتخانهوزش عالی وزاه دارای مجوز از شورای گسترش آمدانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی ک

قاانون ند بدون الزام باشربط مییقانونی ذر مراجع ت، درمان و آموزش پزشکی و سایبهداش یاژه  به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به و

صاوبات ا و فقط در چهعدی آنهلحاقات باصالحات و ا کشوری، قانون برگزاری مناقصات ومحاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات  ماهو آئینارچوب م ماالی، نا های 

شاکی و در  التی مصوب هیأتخدامی ا تشکیری ا استتی و ادامعامال ماوزش پز ماان و آ امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، در

 مایند. نسد، عمل میرجمهور میتانها به تأیید رئیسمورد فرهنگس

شاامل ول حکم آموزش پزشکی نیز مشمدرمان و بهداشت، های علوم، تحقیقات و فناوری و تخانهی وزاری ستادیأت علماعضاء ه ناد  یان ب کام ا ساتند. ح این بند ه

صااامیمات و آئین صاااوبات، ت ماااهم یاااز مینا لااای ن ماااادام های قب شاااده  صاااوبات یاد بااااگاااردد و م خاااود  قاااوت  باااه  یاااده  صاااالح نگرد ساااتند.کاااه ا  قی ه

شاگاتشکیالت اداری، معامالتی، استخدامی و مقررات مالی االح ساختار و گونه اصا هر1صرهتب سااتی دان عاالی و  هها و مؤس ماوزش  ناین آ تای و همچ شای دول پژوه

 فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

ساازن برنامقانو20ه گی بند ب مادرئیس شورای عالی انقالب فرهن5/10/94مورخ  15472/94*طبق نامه شماره  باه  خاوه پنجم  قاال  ناین مان انت یاران و همچ ن ا

 .سری یافتو دارو تسازمان غذا 

مااده ) یبرنامه ها ی( قانون احکام دائم71ماده ) یدر اجرا :ق بازنشستگی کشورینظریه اداره کل فنی صندو ناد )ث(  قاانون 7توسعه کشور و ب ماه (  برنا

فازا یبند و طبقه یجداول حقوق ب،یضرا ریی، تغ التیتشک راتییتغتورالعمل ها، ها، دس بخشنامه نامه ها، بیوتص هیششم توسعه کشور، کل ناا  یمشاغل و ا  یمب

ساازم یرتباشند درصو یم یبارمال یآن که دارا ریامناء و نظا اتیمصوبات ه رو،ین یریو به کارگ تخداممجوز هرنوع اس یاعطا ،یحقوق جاوز  کاه م ان قابل اجرا است 

 آن صادر شده باشد. یبر بالمانع بودن اجرا یورت مکتوب مبنور به صبودجه کشبرنامه و 

ناان معا 7/10/95مورخ 923804شماره نامه  براساس* یاای کارک قاوق ومزا ضاریب ح فازای   شاور ا ساتخدامی ک ماوراداری وا ونت حقوقی،مجلس ونظارت سازمان ا

بااره تغاخو کشوری بوده خدمات  قانون74 ( مشمول مادهز هیات علمی و یا غیر هیات علمیدانشگاهها )اعم ا ساتمزد در  قاوق و د شاورای ح باانذ موافقت  یار م ی ی

 امی میباشد.الزحقوق و مزایای کارکنان  پرداخت
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 دانشگاهها  آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

 زشکیگاههای علوم پمی دانشهیات عل ن نامه اعضایآیی51براساس تبصره 

 یااائی تمام وقت اعضای هیات علمی  ده مخصوصفوق العابه فوق العاده جذب و  2/1اعمال ضریب عااد 1/1/1391که از  جغراف به ب

 (12/10/75بهداشت مصوبستخدامی اعضای هیات علمی وزارت اصالحی آیین نامه اداری و ا73سال خدمت موضوع ماده 10)حداقل  بازنشسته شوند
تاااریخ  تمام وقت جغرافیائی یات علمیاعضای ه ده جذب و فوق العاده مخصوصفوق العابه  6/1 ضریب اعمال  01/10/93کااه از 

  اداره کل فنی به شرکت بهور(15/8/97مورخ 13545)نامه شماره بازنشسته  میشوند

 یط بازنشستگی از احراز شرا سال قبل10اقل ینکه حدت علمی ارسمی غیرهیا ن کارکنانمه ... شرط جذب از میاآئین نا10ماده 2تبصره  *

قاارره )مشترک سازمان تامین اجتماعی ( باید بصورت پیمانی  بتداا ستخدام کلیه اعضای هیات علمیمی :اهیات عمو435رای شماره * باشد و این م

 فاقد مستند قانونی است.تگی کشوری صندوق بازنشس باعلمی هیات یت عضول شدن به پس از نای اک کارکنان رسمیاشتر ادامه .)همه اشخاص(دارای اطالق است
(  1/1/1396) مجرای از 10/11/1395اختیار یاد شده به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب  هکبه این با توجه

عالی و آموزش ا و موسساته؛ » دانشگاهاینکه  مبنی بر کشور 1396ال ضوابط اجرایی قانون بودجه س 30 دائمی شده و با مالحظه تبصره ماده

 -های توسعه کشور قانون احکام دایمی برنامه( 1های موضوع ماده )نامهاساس آیینعلم و فناوری برهای ارکها و پنپژوهشی و فرهنگستا

جمهور  ، ت حقوقی رئیس معاون 21/5/1397مورخ  66014/31102گر با مالحظه نظریه شماره کنند . « و از سوی دیعمل می -1395مصوب 

ه های علوم پزشکی و سایر موسسات پژوهشی و مراکز آموش عالی تحت پوشش دانشگا کارکنان امتیاز حق شغل ر این صورت احتسابد

بر می مصوب ه استخدانام ذیربط شناخته شده اند  حسب آیینوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تابع مصوبات هیات های امناء 

 ط بالمانع می باشد . یر مقررات مربورعایت ساتعلقه و با احراز وصول کسور بازنشستگی م 5/1و  2/1 ، 1/1ضرایب ی مبنا

ساب حقوق آنان ضرایب یاد شده به بعد بازنشسته یا موظف شده و در احت 1/12/1390لذا حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنانی که از تاریخ 

 یرد مجددا مورد بررسی و اصالح قرار گرات مربوط عایت سایر مقرست با رنگرفته امل قرار ک عمال

بدون  احتساب فوق العاده جذبهیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  27/11/93مورخ  1907با عنایت به دادنامه شماره  نینهمچ

رکنان از زمان در مورد کاضرایب مزبور  ا اعمالکشور لذ کی سراسرپزش دانشگاههای علومحق شغل کارکنان و احتساب ضریب  رعایت سقف

 20/2/1394هداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران از تاریخ ه ستادی وزارت بغلین حوزو نیز شامصوبه هیات امناء 

 بالمانع میباشد. 

 ؟ و دستمزد برسدشورای حقوق یست به تصویب ر میباومشمول کسعاده های ال وق و فوقدر خصوص تغییر مبانی حقچرا مصوبات هیات امناء  -

،مکلفند قبل از اتخاذ مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند ون مدیریت خدمات کشوری ،کلیه دستگاههای اجرائی اعم از اینکهنقا74اده به موجب م اوال

را کسب رداخت جدید موافقت شورای مذکور یا هر نوع پارمندان خود وایای کزحقوق وم ی ومقرراتبانی ذیربط برای تعیین ویا تغییر متصمیم درمراجع قانون

 نند. ک

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

 ده باشد. کشور تامین ش دجه کلوقانون ب اسبه و درمح بارمالی آن قبالً

قانون الحاق برخی مواد به قانون  29و ایضاً مفاد بند ) ن ( ماده 10/11/1395توسعه مصوب رنامه های دائمی ب ون احکامقان 71حسب نص صریح  ماده   ثالثا

دانشگاه ها راجع به  ت های امناءب تصمیمات هیااحتسا هر مجاز بشستگی کشوازن، اصوال صندوق ب 4/12/1393مصوب (  2تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت ) 

 رای این صندوق هستند و تامین اعتبار هم نشده اند ، در محاسبه حقوق بازنشستگی نمی باشد. اجد بار مالی بنان که ویای کارکحقوق و مزا

شورای  22/07/1393ورخم 9942/93/222نامه شماره ، بخش رییس جمهول محترم راو معاون 22/01/1394مورخ  4567/45545 الذکر طی بخشنامهمراتب فوق

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مورد تاکید واقع شده 11/05/1395مورخ 647444ر ونیز بخشنامه شماره و استخدامی کشون اداری یت سازماتوسعه مدیر

 است. 

ن قانون م خ ک برای درنظر گرفت104حکم ماده  یعدم تسرنی بر اری مبدعدالت ا ومی دیوانعم هیات 21/3/98مورخ 567اره ویه شموحدت ررای تذکر:

 سال در تعیین حقوق30د بر به ازای هرسال خدمت مازا د افزای درص5/2

 

ضوعیتی توسعه مو ششمقانون برنامه  88بند »ث« ماده  (6اساساً اعمال یک مقطع تحصیلی باالتر موضوع جزء ) ایثارگربرای اعضای هیات علمی  *

ی عناوین )جانباز وآزاده( امتیاز یک رتبه ازمان مذکوربرات علمی سعضای هیاآئین نامه ا 52( ماده 4تبصره ) به اینکه دریکن با عنایت اشته لدن

وزیر  دبه تائی ت امناءکههیامگرآنکه  مستند قانونی یا مجوز باالتر پی  بینی نموده اند،در نتیجه حکمی برای» رزمندگان «پی  بینی نشده است. 

 ئه نمایند.باشد را ارامربوطه رسیده 
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  - خدامی   آشنائی با امور است

 01/10/1390اجراء  -)تحت پوشش وزارت علوم(دانشگاهها وموسسات آموزشیغیرهیات علمی  آئین نامه استخدامی

ساتخدامی 1/12/1390خ د اما از تاریی بودنردمات کشومدیریت خ نونی دانشگاهها مشمول قار هیات علمکارکنان غی دارای آئین نامه ا

عاالی د وخانشگاه خاص د ماوزش  شای وآ ساات پژوه شاگاهها وموس مای دان میباشند. حقوق وفوق العاده های مستمراعضای غیرهیات عل

 ربوطه برسدمیبایست به تایید هیاتهای امناء و سپس وزیر م

 

 (رتقا مییابندمهارتی اتا رتبه و مدارک پائینتر 3ق دیپلم تا رتبه مدرک فو دارندگان)   1؛رتبه 2؛رتبه 3 ارتی؛رتبه؛مهمقدماتی رتبه شغلی:

 ست(سال بالمانع ا30به ازای هریکسال خدمت قابل قبول یک پایه به کارمند تخصیص می یابد)ارتقاء پایه برای سوابق مازاد بر پایه:

 از هفت تجاوزنمیکند های تشویقی حداکثر پایه  رهرحالدشده  و  پی  بینی یقیپایه تشو5بابت ایثارگری تا 

 درصد فوق العاده رئیس موسسه /دانشگاه تعیین میشود30حداکثرتا   مدیریت: فوق العاده

 ک درصد سختی کارمقرر(براساس مضربی از رتبه وپایه ) نیم درصدحقوق  به ازای هر ی فوق العاده سختی کار:

 1368قررات قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب اس مبراس 01/01/96از  %35تا سقف  اربااشعه:ه کفوق العاد

 حقوق رتبه وپایه *ضریب فوق العاده... = شغل ؛ فوق العاده جذب ؛فوق العاده ویژه لعادهفوق ا

 یشودمحاسبه م ستگیق بازنش( در حقو1/1/1390 از اداری واستخدامی دانشگاهها)بعد این فوق العاده از تاریخ اجرای آئین نامه: فوق العاده جذب

 ی کار ، ر ایثارگری ، ر سختر مدیریتحق شاغل،مبنای محاسبه ر جذب :نسبتی از حق شغل،

 01/12/1398اصالحیه 

 جمع فوق العاده ویژه فوق العاده جذب فوق العاده شغل رتبه / فوق العاده ها

 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 1 بهرت

 )طبق جدول ذیل به ضریب فوق العاده شغل وفوق العاده جذب آنان اضافه میشود(افزای  ناشی از پست های مدیریتی و سرپرستی

 ذبفوق العاده ج بیش ضرین افزازامی ه شغل عادمیزان افزایش ضریب فوق ال ئولیتنوع مس

 40 50 مدیر یا عناوین مشابه

 20 40 رمعاون مدی

 10 20 رئیس گروه/اداره

 10 10 معاون اداره/کارشناس مسئول

 5/112ب ر جذب او میشودریوض( 50وضریب 5/42)جمع ضریب  5/92میشود2به عنوان مثال ضریب ر شغل مدیرکل دارای رتبه 

ه دراجرای آئین نامه فوق العاده ویژپرداخت  مربوط بهیوان عدالت اداری، دستور العمل یات عمومی ده11/04/1398خ مور602 مه شمارهبه دادنا ایتبا عن*

یت دیرقانون م68(ماده 10ر اجرای بند )استخدامی کارکنان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تهیه وتدوین نشده است پرداخت فوق العاده موصوف د
 زی ندارد.نتقال خون( مجوسازمان ااز جمله علوم پزشکی وسازمانهای تابعه ) ،دانشگاههاین وزارت مذکورکارکنا کشوری بهخدمات 

 

 فوق العاده جذب دانشگاه شهید باهنر 

نامه  رای آئین)تاریخ اج1/12/90الی  1/1/90ان(که از تاریخ هزارتوم200)به مبلغ کرمان فوق العاده جذب هیات امناء دانشگاه شهیدباهنر-

 بازنشستگی قابل محاسبه است.در تعیین حقوق ی دیوان صدور را رکنان غیرهیات علمی  صرفا پس ازیات علمی(کاستخدامی غیر ها

هیاتهای وب ات وزیران که فوق العاده های مصهی27/2/88قانون برنامه پنجم  وبه استناد مصوبه مورخ 20رای دیوان معموال در اجرای بندب ماده 

 ی صادر میشود.شسته شاکنفع بازنول کسور بازنشستگی قرارداده به مستمر و مشملعاده جذب را فوق ا دمنا ماننا
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  پزشکیدانشگاههای علوم آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی 

شااوری  )درج اصالحی د.ع.پ میات علی غیرهضااعتخدامی اس تا هنگامی که آئین نامه- شمول مقررات صندوق بازنشستگی ک

 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.همچنان مشمول این افراد مضاء وزیر برسد ین نامه ( شود و به ان این آئه مشمولیب

یــ از کارکنان رسمی دانشگاههای علوم پزشکی - فــه ن ح ســتگی و وظی قــررات بازنش یــرم شااترظ حااوه ا ناارخن سااور  اک ؛  ک

سااتگی حقوق با نشستگی )سن وسابقه( ؛روش محاسبهط عمومی بازازنشستگی؛شرایب ثااهزنش فااه ؛ ور فاات  و وظی شاامول دریا م

 تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.حقوق وظیفه و.............

عاافااوء و احصاتعیین  یرنظ   مقررات اموراداری و استخدامییحاز کارکنان رسمی دانشگاههای علوم پزشکی - هااای ق ال اده 

ماال طبقه شغلی ؛ضریب ررتبه و  د ارتقاءرداشت کسور بازنشستگی ؛ضوابط و رونمشمول ب مستمر مشمول یالی حقوق مورد ع

 .آئین نامه استخدامی خود میباشند

 فوق العاده شغل 

ناد- ضاوع ب شاغل مو عااده  ئاین  54مااده 6فوق ال کااردانآ ساطح  تاا  شااغل  بارای م ماه ) ساایرح700ی نا یاا 2000داکثرو تااریخ امت ز(از 

 .میباشدبازنشستگی سورمشمول ک1/8/93

 ل ضریب حق شغ

( در محاسبه 5/1یا  2/1اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری ضریب حق شغل ) 15/7/97مورخ  11306ه شماره س نامبراسا
 :دپزشکی به ترتیب ذیل اعمال میشو میانگین حقوق بازنشستگی کارکنان علوم

 ( می باشد .  1/12/1390 ن نامه )ان وزارت بهداشت از تاریخ اجرای آییکارکنه لیرد عمل برای کمویب ضر خ اجرایتاری -1
 مالک عمل است . 20/2/1394در باره کارکنان حوزه ستادی وزارتخانه و سازمان انتقال خون تاریخ 

ق شغل با ضریب جداول حر د اشتی و درمانیبهد لغطبقه مشا ، امتیاز همربوطین نامه اداری و استخدامی آی 50ماده  5طبق تبصره  -2
و برای سایر مشاغل با   5/1ر و جانبازان مدرک کارشناسی ارشد با ضریب متخصصین و باالت رفه ای ،دکتری ح ، دارندگان مدرک2/1

 محاسبه می گردد . 1/1ضریب 

ر تطبیق با اطالعات ستانی دا ایتوسط  مدیریتهمالی  رسی اسنادبراساس بر ام اصالحییز کسور بازنشستگی احکبررسی و احراز وار  -3
 سیدگی و اقدام می شود .ه این اداره کل رم کتبی ببا اعال سیستم شاغلین 

 فوق العاده جذب 

 ( 20/02/1394ز )اجراء  ا،ف اشعه سختی کارصصی ،ف مشاغل تخ ، ف ایثارگری ،ف مدیریت،مجموع حق شغل؛حق شاغل  %35 : فرمول محاسبه

 . ر مربوطهد هیات امناء و وزیبا تایی نیست مگربه عنوان مزایای مستمر قابل احتساب دیل تع اوتبند ی و تفوت تفا:توضیح

بدون رعایت  باحتساب فوق العاده جذهیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  27/11/93مورخ  1907دادنامه شماره حسب توضیح:

زه اغلین حوو نیز ش مال ضرایب مزبور از زمان مصوبه هیات امناءعا، ای علوم پزشکیههگانشارکنان داحق شغل ک و احتساب ضریب سقف

 (اداره کل فنی صندوق  25/9/97مورخ16493نامه شماره )بالمانع میباشد 20/2/1394سازمان انتقال خون ایران از تاریخ ستادی وزارت بهداشت و 

فــق راساس تودیریت خدمات کشوری نمی باشد لیکن بنون مقا76ه های موضوع ماده ادلعجزو فوق اده جذب ، علی رغم آنکه فوق العا: سابقه ا

نــاء  1/1/91از تاریخ  اشت صندوق و وزارت بهدبین  یــات ام جــذب ه عــاده   نــای ...  فوق ال بــر مب شــاغل  35%) شــغل؛حق  مــدیریت،حــق  ف  ،ف 

ســانس و 350قف تاستر،وسطوح پایین  لمیپد برای فوق هزارتومان300تا سقف   (سختی کار، تخصصی  ف مشاغلایثارگری،  هزارتومان برای لی

 مشمول برداشت کسوربازنشستگی قرارگرفته بود.ومان برای دکتری هزارت400،تاسقف  ف لیسانس

 ویژه فوق العاده  
  (هو بودجبرنامه ان سازم 72/08/99مورخ  034582 مارهنامه ش)براساس   اشد.بالمانع میب01/10/1399از تاریخ  پرداخت فوق العاده ویژه

قااه دو  13مصوبه موضوع دستور درصد 50افزایشهای  :دجه کشورمه و بومان برناساز 24/01/1401مورخ  27411شماره براساس نامه  -توجه نااای منط هیأت ام
 30/11/1398مورخ  696488شماره  های ناشی از بخشنامهدرصد( جهت پرداختی 50یاد شده ) تسرّی افزایشعلیهذا بالمانع است  04/11/1399پژوهشی مورخ 

باار  و باشدر نمیپذی( امکان01/12/1398) 1398در سال  ناای  بااه آن وزارت مبت سااته  شااگاههای واب اقدامات معمول توسط ستاد وزارت مزبور و همچنین عموم دان
کااابوده در نتیجه  05/04/1400مورخ  17183اره د مصوبه شمن به استنادرصدی در خصوص کارکنا 50افزایش  کااام  مااال آن در اح شااده اع سااالهای یاد رگزینی 

 قوق بازنشستگی مجوزی ندارد.حاسبات حباً در م( و متعاق1399و 8139)
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/70نظام هماهنگ قضاتاشتغال جدول حقوق 

 (29/02/89مورخ 9000/6226/100یه )ابالغت افزایش یاف 12به گروه  8 گروه از سقف گروه قضات 01/01/1389یخ تاراز *

 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 1401   

 تضاق ضریب  21949 24144 25593 30200 34730 43413 47754   

 تی  * سنوات خدمت قابل قبول (نواا + ضریب افزای  سضریب حقوق )عددمبنحقوق = 

 %150ق *حقو=  غلفوق العاده ش

 %148اتی =فوق العاده شغلها(*=افزای  سنو)حقوق مبناء= جذب عمومی 

 دگی به تخلفات اداری پرداخت میشوعالوه برجذب عمومی به قضات عضوهیئت رسید%20الی  15جذب خاص = 

  یالیعددمبنا* ضریب رحقوق مبناء= 

 %5دبعبه 70وازسال %3معادل 69تاپایان سال واتی : ضریب افزایش سن

 ت :رداشت کسورقضاای مشمول بومزای وقحق

ماادیران 4ماااده 1عاده شغل تبصره فوق ال-4   %150وحداکثر%50)عمومی (حداقل 4فوق العاده شغل ماده -3افزای  سنواتی  -2حقوق مبناء  -1 (

 خاص  جذبلعاده ا فوق-7فوق العاده جذب عمومی  -6)تخصصی ( 4ه ماد2لعاده شغل تبصره فوق ا-   %25وسرپرستان (حداکثر

 

ساات ینیاداره کل کارگز 18/8/1400-5000/77163/9000اره ه شمنام *حسب عاااده سرپر مااد یقضات ، پرداخت توامان فوق ال سااته  یتیریو  در ر

یاا )...خواهند شد ییقضا یسمتها ازاتیمتشمول اصرفا مو  مجوز نداشتهقضات شاغل  ینیدر احکام کارگز یادار یها تیقضات و مسئول یقضائ ن ا

 مد نظر قرار گیرد(  (1/7/1399)  شستگانحقوق بازن ازیمتناسب ساجرای  در نامه

 

 

 

 

 (01/01/1399)اجراء  ق .م .خ .ک 110بندب ماده  قضات بازنشستگان وموظفینجدول همترازی حقوق 

 (سال سابقه30) براساس  2438بدر ضریب ریالی رض(  8گروه ت فعال تا )طبق مقرراامتیازآخرین گروه  

 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه

 22450 21450 19950 19000 17900 16950 15900 14800 ازتیام

 تعیین شده است. 47754عدد بازنشسته میشوند  1401ضمنا ضریب حقوق قضات که در طول سال *
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 لت زایای کارکنان دوو م حقوق -ا امور استخدامی    ئی بآشنا

 1/1/1370دولت کارکنان پرداخت  هنگهما امظننون  قاحقوق مبنای مشمولین ماده یک ضریب جدول 

 (1401)3353 (1400)3048 (1399)2438 (1398)2120 (94)1797 490(87) 100(70) ضریب گروه 

1 400 40000 196000 550400 848000 975200 1219200 1341200 

2 450 45000 220500 619200 954000 1097100 1371600 1508850 

3 500 50000 245000 688000 1060000 1219000 1524000 1676500 

4 560 56000 274400 770560 1187200 1365280 1706880 1877680 

5 620 62000 303800 853120 1314400 1511560 1889760 2078860 

6 680 68000 333200 935680 1441600 1657840 2072640 2280040 

7 740 74000 362600 1018240 1568800 1804120 2255520 2481220 

8 810 81000 396900 1114560 1717200 1974780 2468880 2715930 

9 880 88000 431200 1210880 1865600 2145440 2682240 2950640 

10 950 95000 465500 1307200 2014000 2316100 2895600 3185350 

11 1020 102000 499800 1403520 2162400 2486760 3108960 3420060 

12 1090 109000 534100 1499840 2310800 2657420 3322320 3654770 

13 1160 116000 568400 1596160 2459200 2828080 3535680 3889480 

14 1230 123000 602700 1692480 2607600 2998740 3749040 4124190 

15 1300 130000 637000 1788800 2756000 3169400 3962400 4358900 

16 1370 137000 671300 1885120 2904400 3340060 4175760 4593610 

17 1440 144000 705600 1981440 3052800 3510720 4389120 4828320 

18 1510 151000 739900 2077760 3201200 3681380 4602480 5063030 

19 1580 158000 774200 2174080 3349600 3852040 4815840 5297740 

20 1650 165000 808500 2270400 3498000 
4022700 5029200 5532450 

 

 دولت ضریب افزایش ساالنه حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان

 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 

 

  1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال 

  3353 3048 2438 2120 1797 1695 1541 1376 1207 وق ضریب حق

  ریال000/715/24وری ت کشخدما مشمولین های مستمر لعادهاق فوو  ققوحداقل حدرصد ،  10میزان  به 1140سال حقوق  افزایش
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 1/1/1370دولت ظام هماهنگ پرداخت کارکنان ن  نقانو

 ؛تشویقی ؛ارفاقی( قیاستحقا) ارتقاءگروه شغلی

 به درآن تخصیص مییابد.یت شغل وتجرلی ونوع وحساسک تحصیم حسب مدرتخدکه مس (20الی   1گروهی ازجدول حقوق نظام هماهنگ ) 

 

مـــــدرک 

 تحصیلی 

 ابتدائی 

 سال 6/5

 سیکل 

 سال 5

 دیپلم

 سال  5

 فوق دیپلم 

 سال 5

 لیسانس 

 سال 4

 ف لیسانس

 سال 4

 دکتری 

 سال4

 10 9 8 7 6 4 3 ورودی 

 16 15 14 12 11 9 9/    8/    7 سقف

 

 قی قاگروه استح
ناادازامت20/5/71مورخ 2727مه شماره بخشنا6دبنداستنابه  - صاایلی باالترو...نتوا یازیک درصورتیکه مستخدم جانباز/آزاده  بعلت عدم وجودمقطع تح

 ه وی اعطا میگردد.تحقاقی بگروه عالوه برگروه اس1ه نماید مقطع تحصیلی باالتراستفاد

 ابه تخصیص مییابند.مشتخدمین شاغل وگروه باالترازمس2درمواره دهتخدمینی که به درجه شهادت نائل شده / بشونسم*

 ند.الی دوگروه باالتربرخوردارمیباش(یک گروه باالترومستخدمین جهادکشاورزی ازیک 1/1/80مستخدمین راه آهن)از*

 سه اصالح شد. به1/1/75ه که دریک بود 1/1/70دردائی ان ابتایپ گروه ورودی دارنده مدرک-

یااک /..که اهسازی ندرووسنگین /روسائط نقلیه تاننده سازمانی رای پست ه8/11/76ریخ ازتا شااند دارای مدرک پایان ابتدائی وگواهینامه پایه  بااه با .

 تخصیص مییابند. 9الی  4های سال تجربه درگروه25؛22؛16؛10؛5؛0ترتیب با

 یافت.سال کاه  5 سال به6لی  ازری ومارسته ادا غلیهای ش تهن مدرک دررشتقاءبه گروه باالتر دارندگان ایقف برای ارمدت تو3/6/83ریخ تااز

 اصالح گردید. چهاربه 1/1/75و از دو به 1/1/73بوده که در یک 1/1/70در سیکلگروه ورودی دارنده مدرک -

 د.گذرانده باشندازمزایای دیپلم استفاده میکننساله بهیاری را2دوره سیکل که بهورزان دارنده مدرک  /تیاران بهداش -

 به ش  اصالح گردید.1/1/75به چهارو از1/1/73ده که درسه بو1/1/70در دیپلم ده مدرکودی دارنور گروه-

 به هفت اصالح شد.1/1/75پنج بوده که از1/1/70در مفوق دیپلگروه ورودی دارنده مدرک -

 به هشت اصالح شد.1/1/75ه درهفت بوده ک 1/1/70در لیسانسدرک دارنده مگروه ورودی -

 گروه وبرای لیسانس یک گروه اضافه شد.2قاطع کمترازلیسانس برای م1/1/1375گان قبل ازازنشستق /گروه بحقو1/10/1378از*

 

 : تشویقیگروه ☺
 امیگردد.ه مستخدمین مشمول اعطهماهنگ بقانون نظام 3ماده 4موجب تبصره عالوه برگروه استحقاقی ب است کهگروهی  

 29/5/67تا31/6/59(  گروه2حضوردرجبهه سال 3بی  از– گروه1 ضوردرجبههب حمتناو اهم9ماه متوالی / 6)حداقل  رزمندگان

 ( گروه2جانبازی  %40بی  از– گروه1 جانبازی%40)تا جانبازان

 ( گروه2سال اسارت 3بی  از – گروه1سال اسارت 3)تا آزادگان

 ه(ق .ن .3ماده 4بارعایت تبصره گروه تشویقی 1ز)همانندجانبازان ااهدزندان شرف

 1/1/1375( ازگروه 2سال متوالی 6ودر – گروه1سال متوالی 3در متیازارزشیابی)کسب باالترین ا انکارکن

 نان کل کارک%10ر...حداکث...( یک گروهویژه خالقیتهای وز/ بر ازطریق ارزشیابی 27/10/77 مورخ7455/11بخشنامه 3)بند کارکنان

 (گروه2 .....دی پست .سال تص4 –گروه 1تروباال27ی سال تصدی پست مدیریتی با نمره ارزشیاب2) انمدیر

 . خدم اعطاشودامیتواند به مستاقی گردان عاشورگروه ارف1بعالوه قانون نظام هماهنگ ......  3ماده 4مطابق تبصره  گروه تشویقی4حداکثر*

 (13/2/1379.... اتقانون اصالح پاره ای ازمقرر8ماده طبق ) ا.کق. 83و80 موضوع مواد خدمینمستبه گروه 2اعطای *

باول 1/1/70ن درق آنای که حقومستخدمین بال ق تای قا خادمت دول ساابقه  براساس ق .ن .هماهنگ تطبیق داده میشونددرازای هرسال 

 ند.ستحقاقی برخوردارمیشون گروه احقوق مبنای آخری%3تی به میزان ازافزای  سنوا1369ودتاپایان سال خ

 .اعطا میشود گروه ارفاقی ااباشند ردانهای عاشورم عضوگسال تما4 مدتب28/8/77برای کسانی که بعدازتاریخ  ارفاقیگروه 

 وداعطامیشیک گروه غلی مربوط شونددرزمینه رشته شکارآموزی دن دوره که موفق به گذران پایان ابتدائی*به دارندگان مدرک تحصیلی 
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -  امور استخدامی  ی با آشنائ

 1/1/1370ولت کنان درداخت کارگ پهماهن امقانون  نظ

  حقوق مبناء: -1

  قانون نظام هماهنگ 1ماده  بوطمر عددمبناءگروهق ا ک در 33)سال(موضوع ماده  ضریب حقوق حاصلضرب برابراست با

 نگ پرداختظام هماهقانون ن1ماده  ول گروه / حقوقدج

 

 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

 

 فزایش حقوق ساالنه ب اضری

 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 لاس

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

  1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

  3353 3048 2438 2120 1797 1695 1541 1376 1207 یب حقوقرض

 : سنواتیافزایش -2

ابقه خدمت دولتی قابل قبول خودتاپایان سال زای هرسال ساده میشونددراطبیق د.هماهنگ ت.ن ساس ق راب1/1/70مستخدمینی که حقوق آنان در

 قی برخوردارمیشوند.حقوق مبنای آخرین گروه استحقا%3 ازافزای  سنواتی به میزان1369

 میشود:ه ؛افزای  سنواتی سالهای بعدبه شرح ذیل محاسب1/1/1370ی  سنواتی درزان افزاپس ازبدست آوردن می

 (1+ واتیریب افزای  سنسال قبل * )ض وقحق

 

  :افزایش سنواتی تشویقی -

یا جانبازانرافتادگی ازکا%10هر/ هرسال  اسارت/ 23/12/69تاتاریخ  خدمت داوطلبانه درجبههبه ازاءهرسال  یات ز رآت  /اشتغال ومامور

 حقوق %6بمیزان 67 قیم دشمن تاپایان سالمست

 حقوق %3جنگی  وریت درمناطق اشتغال ومامبهه/درج لبانهوطغیرداخدمت هرسال به ازاء

 مبنا حقوق%3 بمیزان73ابتدای سال )دارای تعهدخدمت تمام وقت درسپاه (از بسیجیان ویژهخدمت هرسال به ازاء

 امبنحقوق %3 ومسولین وفرماندهان%2سایراعضاء؛%1عادی یان جهت بسیج73بتدای سال زهرا ازاعضویت درگردان عاشوراوالهرسال به ازاء

 

  :اتی مضاعف افزایش سنو -

کاه دارای 2ماده 4دراجرای تبصره  ساتخدمینی  ناگ م خادمت30بای  ازق .ن .هماه ساابقه  تا ساال  طاه ی باشدول ساوررات مربو ندوک

 دشد.نکرده باشندازاین افزای  بهره مندخواه راپرداخت
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -می    نائی با امور استخداشآ

 1/1/1370ان دولت کارکن نگ پرداختماهنظام ه  قانون

  فوق العاده شغل -3

جااب  یاازان 4مــاده بمو هااای آن م صااره  خاات وتب نااگ پردا ظااام هماه حااداقااانون ن بااین  سااتخدمین  شااغل م عاااده  صــد 50قل فااوق ال در

 یشود.بوطه تعیین ماگروه مرحقوق مبندرصد150وحداکثر(1/9/79از75%)

 ازامتی 1500تا ثارگریایفوق العاده ق .م .خ .ک :68ماده 2*بند

  رستی ومدیریتق العاده سرپوف -

 مبنابه ارقام فوق افزوده گردید. درصد حقوق25الی  5درخصوص دارندگان مشاغل مدیریتی وسرپرستی وتخصصی از 

 روسای سازمانها دستگاه/مدیران کل نین معاو معاون مدیرکل خش/قسمت/ب رئیس اداره معاون اداره /مسول  عنوان 

 درصد25حداکثر درصد20حداکثر ددرص15حداکثر ددرص10حداکثر صد در5حداکثر ددرص

 فوق العاده مشاغل تخصصی وتحقیقی -

 مبنا حقوق%20شمولین وسایرم%25ه قضائی دارندگان پای1/1/74

 فوق العاده برجستگی  -

ناااقااوح%20رین امتیازراکسب کرده باشندبمدت یکسال التکه با%10کارکنان  ارزشیابیدرهردوره  گااق مب سااتحقی  نااداقی راروه ا فاات خواه کرد دریا

 خواهندکرد. وه استحقاقی بمدت یکسال استفاده حقوق مبنای گر%10کارکنان که باالترین امتیازبعدی راکسب کرده باشنداز%10مچنین هو

 فوق العاده سختی کار  -4

قااشی وتحوز؛درمانی ؛آم اردرموردمستخدمین مراکزبهداشتیعاده سختی کان فوق الاکثرمیزدح نااا ودر (حااداقل)%75اتی قی قااوق مب سااایرین ح مورد

 تگی محاسبه میشود. بل پرداخت ودر تعیین حقوق بازنشسقا1/1/74حداقل حقوق مبنا میباشد.این فوق العاده باتوجه به نوع شغل از50%

ناااد شااایمیائیربا:کاخ .ک ق .م .68مااااده 3*ب شاااعه ومواد نااا ا نااای ؛اورژا مااااران روا ساااوختگی ومرا؛بی خااا   باااس وب یاااژهق ساااتانی بی ت و مار

 برابرباتصویب هیئت محترم وزیران 3زاوو...تا وادسمی وآت امتیازوکاربام1000تا

 ه است.حکم کارگزینی مالک تعیین سختی کار بود مبنایورش اغلب اوقات درصدی ازعدد*درخصوص کارمندان آموزش وپر

 ریفوق العاده نوبت کا -5

ظیفه باشند پرداخت میشود.میزان این فوق العاده ربه انجام ویرمتعارر مجبوتهای غکه درنوب ینیمستخدمه ب39این فوق العاده به استنادبند د ماده 

 .حقوق مبنای گروه استحقاقی بوده است %35تا%5به بعد1/1/78قل حقوق مبناوازحدا%35تا%5از1/1/78قبل از

 .ل احتساب میباشددرتعیین حقوق بازنشستگی قاب1/1/74ده نیزازق العااین فو

 قوقحداقل حوت تفا -6

کلف است قبل رنامه ریزی کشورمسازمان مدیریت وب 4/2/58به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل و...... مصوب نی مربوط یحه قانواس البراس

 هادنماید.ی تصویب به دولت پیشنبعدرابراایان هرسال حداقل وحداکثرهای حقوق سال ازپ

 تفاوت حداقل دریافتی پرداخت میشود. بلغی بعنوانوق سال باشد ماقل حقزمیزان حدتراخدم کمستمجموع حقوق وفوق العاده شغل ماگر

 ی صی وتحقیقاغل تخصشم،اهنگ ؛فوق العاده سرپرستی ؛ برجستگی ق .ن .هم4العاده شغل موضوع ماده منظورازفوق العاده شغل : مجموع فوق 

یااالی 2/1/85ازتاریخ  میای اسالورو....مجلس ش3ماده 4ستفساریه تبصره قانون ا *به موجب یااای ر شااومزا هااای ت صااره گروه ضااوع تب ماااده 4یقی مو

 ن دولت ....قابل پرداخت است .گ عالوه بررقم حداقل حقوق کارکناق .ن.هماهن17وهمچنین افزای  سنواتی موضوع تبصره 3

ساایج (محروه ارزادگان وگوآ نبازانجاصیلی ل گروههای استحقاقی )بااحتساب مقطع تحه شغاحقوق وفوق العادکارابتد برای این شااده فاااقی ب ساابه  ا

 رصورتیکه کمترازحداقل باشدمابه التفاوت اعمال میشود.ود

شااده  نواتی بسیج درسالهاییافزای  س/ تاریخ استخدام بعدازآن ونیز 1/1/1370رگری درتاریخ   سنواتی بابت ایثاالزم بذکراست افزای مااال  کااه اع

 محاسبه شود.حداقل روخارج ازکس مستخدمی میبایست عینا ازافزای  سنوات

 .استبعدقابل پرداخت به 1/1/78بررقم حداقل حقوق ازوه عالدادگستری ؛ثبت احوال ؛ثبت اسنادو...( فوق العاده شغل کارکنان... قوه قضائیه )35%*

 میشوددرج 1 فرم شمارهای ومزای وقمبلغ مذکوردر حکم کارگزینی عینا درجدول حق تگی اینگونه مستخدمینق بازنشس*درتعیین معدل حقو

 ق حقوقتطبی تفاوت-7

 باگروه جدیدبه اضافه  به التفاوت حقوق مبنای گروه قبلیق .ن .هماهنگ: مستخدمینی که تنزل گروه مییابندما3ماده 5به استنادتبصره 

 ک و...تااستهال اءگروهشی ازارتقنا سنواتی  کرد.لیکن هرگونه افزای  جدید درحقوق وافزایقبلی رادریافت خواهندسنواتی  مجموع افزایشهای

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

 1/1/1370رکنان دولت اهنگ پرداخت کاقانون  نظام هم

  عهه کاربااشق العادوف-8

سااراحوه بربالع :20/1/68قانون حفاظت دربرابراشعه 20ماده براساس  سااب یک فااق  درازماا6ل /ت سااه ار ساال  یادی ای یک هات بازخر ساب موردج شاعه ح بقه کارباا

 مستخدمین قابل پرداخت میباشد. ق وفوق العاده شغل نیزبه اینگونهحقو%50؛بازنشستگی وازکارافتادگی؛ تا

 اشد.احتساب میب ازنشستگی قابلحقوق بدرتعیین  قه ورمتعلکسواریز زنظام هماهنگ (به کارکنان ذینفع بشرط)بعداازتاریخ پرداخت  العاده این فوق

 فوق العاده ویژه :-9 

شااراب ونگهداری نیروهای متخصص ومورجذبمنظقانون نظام هماهنگ پرداخت  6نظر به ماده  یاااز یطدیریت دستگاههای اجرائی که دارای  ات وامت

حااق جموع حقوق ؛م %75؛  %55؛  %35ب ای بترتی یژهعاده واله سطوح کارشناسی ارشد؛خبره وعالی باشندفوق الزم برای ارتقاءب شااغل و فوق العاده 

 گردید. رازبدودرج درحکممشمول برداشت کسو84درسال پرداخت شدکه 81جذب ازشهریور

 .رازی وفوق العاده ویژه )توامان (بالمانع شدپرداخت تفاوت همت 6/3/86مورخ 34183دراجرای تصویبنامه شماره 6/3/86خ * ازتاری

 درصدمشاغل25تیازحقوق ثابت وفوق العاده های مستمربه حداکثردرصدسقف ام50ر:پرداخت حداکثق .م .خ .ک 68ه ماد10*بند

  ایرمشاغلمدیران / مشاغل تخصصی /س اده جذبفوق الع -10

صای4/2/74مورخ 21134ی تصویبنامه شماره ودراجرا ق .ن .هماهنگ6به استنادماده  ناوت هیئت وزیران فوق العاده خا فاوق ان حات ع

 %200وحداکثر%43حداقل جذب     کارشناسان وسایرمشاغل برقرارگردید:ای مدیران ؛بترتیب ذیل بره جذب العاد

 جذب سایرمشاغل العاده  فوق1/1/79ق العاده جذب مشاغل تخصصی ؛  فو1/1/75ده جذب مدیران ؛ وق العاف1/1/74

 01/07/1399ریخ تااز   %50ذب کارکنان دیوان محاسبات تا   ر جافزای

 (11/06/99م  54756و    تصویبنامه ش      27/11/98م  151339تصویبنامه ش )    ریهاشهرداجذب  ادهوق العف *

 حداقل دریافتی + بند ی+ضریب تعدیل+ی و برجستگفوق العاده تخصصی ومدیریت +ر شغل+سنوتیافزای  +حقوق مبنا ی محاسبه : نامب

 11/06/99ف جذب از  01/12/98ب ازف جذ انی سازمپست  11/06/99ز ب اف جذ 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 

 (%205ده ....درجه دواز، %175درجه ش   ، %170نج پ ،درجه %165چهار  ، درجه %160، درجه سه  %155،درجه دو  %150ه یک )درج رانبرای شهردا

 (11/06/99م  54756تصویبنامه ش ) فوق العاده خاص شهرداریها -11

 + ر شغل +حق جذب   مبنا + افزای  سنواتی جموع حقوقم%20تا سقف 

  جنگی/سانی به مناطق محروم نیروی انفوق العاده جذب  -12

ضااریب مبراساس 7/12/67مصوب ........ به انسانیی فوق العاده مذکورطبق قانون جذب نیرو سااتخدم  جدول  خاادمت م حاال  سااتان م یاات شهر حروم

 محاسبهازنشستگی درحقوق ب1/1/74این فوق العاده  ازتاریخ  یباشد.حقوق مبناقابل پرداخت م%50ومی تاحقوق مبنا ودرموردافرادغیرب%45حداکثرتا

  فوق العاده روستائی وعشایری -13

ناااطق  هیئت وزیران12/10/71مورخ 39443 شماره مهبموجب تصویبنا نااان م باات آ خاادمت ثا حاال  کااه م نااگ  ظااام هماه به کلیه مشمولین قانون ن

 ا قابل پرداخت است .شد براساس درصدی ازحقوق گروه مبنروستائی وعشایری با

  یلفوق العاده تعد-14

نااهدازشی وبمونا برای کارکنان آدرصدحداقل حقوق مب300ادل فوق العاده ای مع1/1/86از قااو150ین شتی وهمچ صاادحداقل ح باارادر نااای  ی ق مب

سااایرکارکنان %25وزشی وبهداشتی وق العاده تعدیل برای کارکنان آممبلغ مقطوع ف1/1/87سایرکارکنان وبازنشستگان باسازوکارخاص برقرارشد. از و

 سال آخرعینا )بدون ضریب (درج میشود2. درتعیین معدل حقوق ی  یافت افزا50%

 مشمول مقرری نمیباشد93از سال *  07/11/1381ازتاریخ  و فوق العاده شغل(قوق مبنا ح %100تا کثر )حدان ش شهرداراتاللعاده ا فوق-15
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 یای کارکنان دولت و مزاحقوق  -با امور استخدامی     ائیآشن

 1/1/1370اخت کارکنان دولت اهنگ پردقانون  نظام هم

 : تفاوت همترازی-15

شاااغل دفوق لیسانس ودحصیلی ان مدرک تندگغل دارش حقوق وفوق العاده سااتگاههای کتری  قاااتی د شاای وتحقی رمراکزآموز

 ههاکمترباشد.ن اعضای هیئت علمی دانشگاکارکنان مشابه مشمول قانوده شغل مجموع حقوق وفوق العا%80مشمول نبایداز

 ب حقوق   ددمبنا* ضری+ ع5پایه *  ت علمی =حقوق هیئ

 اده شغلیب فوق الع* ضر ققوح می =علفوق العاده شغل هیئت 

 8546/  1388اعضای هیئت علمی براساس ضریب سال  وق وفوق العاده شغلدحقدرص80

 دانشیارپژوهش استادیارپژوهش مربی پژوهش زشیارمربی آمو 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 

ژه نبوده اند ) مختار قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشمول فوق العاده وی 8که مشمولین ماده م اینبه رغ اجرایی برخی دستگاههای*

حاسبه کرده نامبردگان م قانون اخیرالذکر فوق العاده ویژه نیز برای 8فقط یکی از این دو مزایا بوده اند ( ، عالوه بر تخصیص مزایای ماده به انتخاب 

ن عدالت اداری بوده و لذا هیات عمومی دیوا 19/11/1388مورخ  835-836( تصویبنامه و همچنین رای شماره 3ید بند )ککه برخالر تا اند

 آن از طرر صندوق فاقد مستند قانونی می باشد.پذیرش 
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 ریمشترک صندوق بازنشستگی کشومشموالن قانون کار  -آشنائی با امور استخدامی    

 ار قانون کشمولین حقوق و مزایای م

)نه سهام  هاف آنوظایاجرائی که تمام یا بخشی از  با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای -نون مدیریت خدمات کشوری اق 21ماده 

 می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.واگذار به بخ  غیردولتی آنها(

 اجرائی دیگر. ن دستگاه یا دستگاهانتقال به سایر واحدهای هما -الف

 وات خدمت.بازخرید سن -ب

 موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال. -ج 

باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق شده می جری وظایف و فعالیتهای واگذارانتقال به بخ  غیردولتی که م -د

 گردد. تأمین می  ولتتوسط دق مربوط ربط با حفظ سوابذی جایی تغییر صندوقهزینه جابهبازنشستگی 

 کند.ت میمزایای وی را بخ  غیردولتی پرداخانجام وظیفه در بخ  غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و  -ها

 قانون کاربه نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات  درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی - 1تبصره 

توانند شوند و درصورت تمایل میکارمندان کارفرمای جدید محسوب میافراد، و این  ی گردداعمال مار شده مندان شرکت واگذکاربر

  تگی قبلی خود باقی بمانند .کماکان تابع صندوق بازنشس

واگذار  غیردولتیبط به بخ ربرداری بخشی از دستگاه ذی( بهرهدر مواردی که با حفظ مالکیت دولت )یا شرکت دولتی - 2تبصره 

 رسد.یأت وزیران میتصویب هاده باپیشنهاد سازمان بهنامه اجرائی این مآئین باشد.ان مربوط به بخ  غیردولتی مجاز میدمأموریت کارمنگردد، 

ربوطه عالم کند. دستگاه مدستگاه اجرائی اتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و بهکارمند می -3تبصره 

 د.ویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کنلباتوجه به اومکلف است

یل تقاضای کتبی ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی ماه مهلت داشتند در صورت تما کارکنان شرکتهای واگذارشده یک

ه به صندوق م؛اصل تقاضانا دبیرخانه شرکت از ثبت ودرج شماره کشوری خود را به اموراداری شرکت ارائه شده پس

 د استناد قرارگیرد.در هنگام بازنشستگی موربازنشستگی کشوری ارسال شود و 

اشتراک وبه تبع آن بازنشستگی  است هریک از کارکنان شرکت یادشده وتکمیل ننمودن فرم مربوطهدرخوعدم در صورت 

 اجتماعی خواهند بود. نون کار و تامیاکان مشمول قانموضوعیت ندارد وکم آنان از صندوق بازنشستگی کشوری

زی تلقی ومراتب قبالًطی مکاتبات متعدد از تمایل کتبی کارکنان اشتباه واری ضمناً هرگونه پرداختی کسور بازنشستگی بدون

 ت .)تصویرپیوست(به آن شرکت منعکس شده اس07/08/1392خ مور1366/ص/15207جمله نامه شماره 

سااعه قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم تو 31ات کشوری و ماده منون مدیریت خدقا 21یک ماده  به موجب تبصره-

تاااریخ  8/11/1386مصوب  44در اجرای سیاست های کلی اصل  بااوده واز  کااار  قااانون  شاامول  خااابرات ، م کارکنان شرکت م

شااوند تگی کشوری خارجنشسشمول صندوق باز به بخ  خصوصی از(18/8/1388)واگذاری شرکت مخابرات قااهطاارح )می   طب

 (ید واز همین تاریخ قابلیت اجرا یافتبه تایید وزارت تکرا رس 1/6/1389بندی مشاغل کارکنان شرکت مطابق با ضوابط قانون کار درتاریخ 

نااد 44دراجرای اصل 18/8/88ازتاریخ  مخابراتکارکنان شرکت  کااار قرارگرفت شاااغطاارح اما درشمول قانون  ناادی م قااه ب ل طب

 .قابلیت اجرا یافت ن تاریخواز همیبه تایید وزارت تکرا رسید  1/6/1389درتاریخ ط قانون کار بمطابق با ضوا کارکنان شرکت

لاات رازسا*منظو تاای درحا خاا  غیردول بقه خدمت برای بازنشستگی آن مدت ازسوابق خدمت میباشد که قبل ازواگذاری به ب

شااده صازآن نیز به  ام شده باشدوپسدردستگاه دولتی انجاشتغال تمام وقت بوده و جااام  خااابرات ان ورت تمام وقت درشرکت م

 موده یا مینماید.وکسورمربوطه را پرداخت ن
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 مشترک صندوق بازنشستگی کشوریمشموالن قانون کار  - ر استخدامی   آشنائی با امو

 

 کسور بازنشستگی  /حق بیمه یتم های مشمولآ

 نواعن کد عنوان کد

 کمک هزینه مسکن  70025  شغل د مز 70001

   کمک هزینه خواربار  70026 مزد سنوات 70002

 ایاب ذهاب مک هزینهک 70027 زیمزد پایه سربا 70003

   نهار مک هزینهک 70028 حق ایثارگری 70004

 حق جذب مدیران ارشد 70029 مزد رتبه       70005

      ریاضافه کا 70041 منزلت شغلی  فوق العاده 70006

 تعطیل کاری 70042     سرپرستی فوق العاده  70007

   کاری شبمزد 70043 کار شرایط فوق العاده  70008

 )نوبت کارها( تعطیل کارها 70044 ی سرپرستیمزایای ماندگار 70009

      حق شیفت 70051 مزایای ماندگاری شرایط کار 70010

 آماده به کاری  لعادهفوق ا 70052    جذب  ده العافوق  70011

   حق التدریس 70053 تفاوت تطبیق 70012

 مزد حقوق ساعتی 70070 مزد گروههای تشویقی سنوات قبل 70013

 مابه التفاوت طبقه بندی مشاغل 70071 رپرستی ابالغیس حق 70014

   بنامزد م 70090 سرپرستی حق75% 70015

   نمسکحق  70092 جذب تفاوت حق 70016

 اقالم مصرفی مک هزینهک 70093 78بند ذ ماده 2سرپرستی تبصره  70017

 اتمزد سنو 70094 ت زندگیمحرومیت از تسهیال فوق العاده  70021

   بدی آب و هوا فوق العاده  70022

   )نقاط محروم/مرزی(محل خدمت  فوق العاده  70023

 

 

 (ن اجتماعیمیتابع مقررات ات کار وقانون  مشموالن)فهرست مزایای حقوق 

 پی  فروش بهره وری حق کشیک شب کاری  ب و ذهاب ایا حقوق پایه 

 تعالی سازمانیره وری هب کایزن/بهره وری ایزو متراژکیلو حق مسکن  مزایای پست

 پاداش  %20بهره وری  بهره وری ماهیانه  خواربار حق جذب

 هزینه مکالمه  پیشنهاداتری بهره و  فصلی بهره وری سوخت هزینه  ترمیم دستمزد)کارایی(

 انت پورس انبارگردانیبهره وری   مدیریت بهره وری حق التدریس  تفاوت تطبیق

 بن کارگری  ویژهبهره وری   پیک وری بهره اضافه کاری  نوبتکاری

 

 ری(بازنشستگی کشو )فاقد کاربرد برای مشترکان صندوق ...وانین قو مقایسه  فا جهت مطالعهصر

 اعیتامین اجتم قانون76ماده  وقانون کار 23موجب ماده ب  یشرایط برقراری مستمری بازنشستگ-پ

 اجتماعی باشند.سال سن برای خانمها(به تامین 45سن برای آقایان و  سال50پردازی ) سال سابقه بیمه30 افرادی که دارای-1

 قوق(رعایت حداقل ح ند.)بدونباشعی ی خانمها( به تامین اجتماسال برا55ای آقایان و سال سن بر60تن پردازی )با داشسال سابقه بیمه 10افرادی که دارای حداقل -2

 داقل (  سال سن)بدون رعایت ح42تامین اجتماعی و با حداقل بیمه پردازی به  سال سابقه20رای زنان کارگر دا-3

 یزی بدون شرط سنسال سابقه بیمه پردا35زن ومرد دارای حداقل کارگر -4

 30ازی تقسیم بر دال آخر بیمه پرس2مه در بی رحقموع دستمزد مشمول کسین مجمیانگ =مستمری بازنشستگیمحاسبه  -ت

 سال بیمه پردازی(35ا سقف تحداکثر )سال آخر خدمت بیشتر نشود 2عدل مزد به آنکه از  سی وپنج سی ام  موط مشر

 (سال35)حداکثر تا هدشدخوا ضافها مستمری بازنشستگیبه  ذینفعقوق معدل ح % 3333/3 ،سال30به ازای هرسال سابقه مازاد بر*

 الم مراجع ذیصالح( کمترباشد. ستمری نباید ازحداقل مزد کارگرساده )طبق اعباشد و همچنین حداقل مق هرسال میحداقل حقو برابر7معادل ی بازنشستگی اکثر مستمردح

 ر  مصداق  ندارد.خر خدمت مشموالن قانون کاسال آ2ایای معدل حقوق ومز اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین-
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 شستگی کشوریدوق بازنمشترک صنمشموالن قانون کار  -آشنائی با امور استخدامی    

  21/04/1400مورخ  6500شماره معاونت فنی صندوق وحدت رویه  براساس نامه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به  14/8/1398مورخ  2360در اجرای رای وحدت رویه موضوع دادنامه شماره  -1

تبصره ذیل آن کارکنان شرکت ها و و  8/11/1386قانون اساسی مصوب  44است های کلی اصل قانون سی 31موجب ماده 

  غیر دولتی ) از قبیل شرکت مخابرات ، شرکت فرش ، شرکت دخانیات و... ( می توانند با بنگاه های واگذار شده به بخ

ط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربو رعایت ضوابط

همانند اقالم مشمول کسر حق بیمه در  بازنشستگی این قبیل مشترکینمول برداشت کسور ن صورت اقالم مشباشند و در ای

 سازمان تامین اجتماعی خواهد بود .

دادنامه مورد اشاره از  25/3/1392دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب انون تشکیالت و آیین ق 13با توجه به ماده   -2

ست کسور بازنشستگی یهای فوق الذکر می با ت شرکتقابلیت اجرایی دارد . در این صور(  14/8/1398تاریخ صدور ) 

                  بیمه در سازمان تامین اجتماعی که مشترک این صندوق می باشند را بر مبنای اقالم مشمول کسر حق  کارکنان تابعه

   واریز نمایند  . به حساب این صندوق  14/8/1398یخ ) نمونه پیوست ( محاسبه و به اضافه مابه التفاوت متعلقه از تار

ه موضوع ماد - 44» شرکت های واگذار شده موضوع اصل نظام پرداخت جدیدی  با عنوان امانه جامع شاغلین س در -3

ئر بر اسناد مثبته بانکی داایجاد گردیده است . بنابراین شرکت ذیربط می باید ضمن تکمیل اطالعات سیستم یاد شده ،  «31

 ارائه نماید .  صندوقرا به  5 /1عه به انضمام فرم تکمیل شده تاب کنانانه کارواریز کسور ماه

درصد             5/22نند سایر مشترکین این صندوق نرخ پرداخت کسور بازنشستگی کارکنان شرکت های مذکور هما -4

  د .درصد سهم کارفرما ( می باش5/13دم و درصد سهم مستخ9تفکیک  ) به

شستگی ، روش محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه ، ورثه ز حیث شرایط عمومی بازنکارکنان شرکت های فوق ا - 5

قل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی و سایر موارد مشابه تابع وظیفه بگیر ، سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی ، ن

  عمل این صندوق می باشند .مقررات مورد 

حقوق بازنشستگی و وظیفه  ال آخر اشتغال به خدمت به منظور تعیینمیانگین حقوق و مزایای دو ستساب در اح -6

) همانند حقوق و مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی  کارکنان شرکت های فوق الذکر تمامی اقالم حقوق و مزایای مشمول

  . می شوداداره کل امور فنی اعالم از وکار مربوطه از سوی گردد . س محاسبه میمل سازمان تامین اجتماعی( پرداخت حق بیمه مورد ع

استخدام کشوری  قانون 100و  72کسر مقرری ماه اول از هرگونه افزای  حقوق و فوق العاده ها موضوع مواد  -7

  کارکنان شرکت های فوق االشعار منتفی است .

مقررات بازنشستگی و قانون اصالح  3ماده  2ضوع تبصره از پرداخت کسور مازاد بر سی سال مو جرای معافیتا - 8

دامه ورد کارکنان شرکت های موضوع این نامه موضوعیت ندارد و ادر م 13/12/1368وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 

 خت کسور سهم مستخدم می باشد .خدمت مازاد بر سی سال برای کارکنان شرکت های یاد شده همچنان مشمول پردا

مین اجتماعی از ارقام مازاد بر هفت برابر الی تامین اجتماعی  ، در سازمان تابه اینکه مطابق مصوبات شورای عر نظ -9

قاعده مزبور دراین صندوق نیز رعایت می گردد . با این ترتیب در هنگام  حداقل حقوق  و مزایا حق بیمه کسر نمی شود ، لذا

این نامه نیز می باید حداکثر تا هفت  ور مربوطه از سوی شرکت های موضوعاطالعات در سیستم شاغلین و واریز کستکمیل 

ده و نمی باید در اطالعات ب رعایت گردد و مبلغ مازاد بر سقف مزبور مشمول کسور نبوبرابر حداقل حقوق  و مزایا مصو

 سیستم شاغلین درج و ارسال گردد .
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       از لحاظ بازنشستگی (لقبو قابل) دمتخ

 ق ا ک( 124مچنین ماده شوری)و هقانون مدیریت خدمات ک120هکارمندان دولت موضوع ماد ستخدامیحاالت ا

  اشتغال-1

 ا.ک(ق.124میکند)ماده  وضع مستخدمی که در پست معینی انجام وظیفه ؛(م خ ک  ق120)بندالف ماده  اشتغال دریکی ازپستهای سازمانی

 ق م خ ک (87)ماده  کاردرهفته اعتس44ا ک ؛ قانون کار وقوانین خاص :ساعات کارمستخدمین مشمول ق  ام وقتل تماشتغا

 18/1/1364بانوان قت نیمه و قانون خدمت:انجام وظیفه بصورت کار نیمه وقت ویا حق التدریس همچون  نیمه وقتاشتغال 

 توضیحاتی در خصوص  شغل 

 ق .ا.ک (7شناخته شده )ماده داری واستخدامی به عنوان کارواحدستمر؛ومشخص که ازطرر سازمان امورا؛متبط ولیتهای مرمجموع وظایف ومسئ
 ات کشوری(دمخ ق م6 )مادهشودهی است در ساختار سازمانی دستگاه که برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میجایگا

 مول تامین اجتماعی از مشاغل مشیکی اشتغال به دولتی یا ر دربخش انجام کاو بطور کلی  شغل یعنی  

 )دانشنامه ویکی پدیا(  ودانجام میشود شغل /پیشه نامیده میشمنظم که در ازای دریافت پول یتی فعال

کااه یک نظامپیونداستخدامی افراد با دولت براساس  طبقه بندی مشاغل: - سااتخدم را د خاص  گاااه هرم سااازمانهای دولجای تاای ر
 دطبقه بندی مشاغل نام دار تعیین میکندشکل میگیرد که مزایا(سئولیتهای شغل ؛شرایط احراز ؛حقوق وف وممنطقی وظای)براساس روابط 

 اشد.تلف میبرجات مخچندطبقه شغلی که ازلحاظ نوع کارمشابه لیکن ازنظراهمیت /دشواری وظایف دارای دشغلی: رشته -

 دارند. بستگی نزدیکصیلی وتجربی واه تح؛حرفه ؛رشتکه ازلحاظ نوع کارمجموع رشته های مشاغلی رسته : -

  قراردادن طبقه شغلی دریکی ازگروههای جدول ... ب : درطبقه شغلی مربوط   یک شغل  قراردادنالف : عبارتنداز: تخصیص -

سااتگاه اک (: خ.م.ق 6ه )ماد توضیحاتی در خصوص پست سازمانی سااازمانی د کااه درساختار گاااهی  جااام جای باارای ان ئاای  ظااایف جرا و

 درنظرگرفته میشود.رمندینی وبرای تصدی یک کاهای مشخص پی  بولیتومسئ

 ی  ایجاد وجنبه استمرار داردپستی که صرفا برای مشاغل حاکمیت :پست ثابت 

 تممنوع اسرسمی ورت م افرادبرای تصدی این پست ها بصستخدااشته وامرار ندپستهایی که جنبه استق .ا.ک(: 8ماده 1)تبصره  پست موقت

 :ق م خ ک(46)ماده شی زمایخدمت آ-2

باهورودی استخدام رسم که درامتحاناتوضع مستخدمی   بال ازورود سات ق شاده ومیبای باول  یاک  ی ق عای(  سامی )قط دوره خادمت ر

 برخوردارندبه استثناء: ین رسمیمستخدم رابگذراند. اینگونه مستخدمین ازکلیه حقوق ساله3آزمایشی 

ساتفاده از استفاده ازخدمت نیمه تغییررسته ؛حق ؛حق ارتقاءگروه؛ حق دستگاه دیگر حق انتقال به حاق ا بادون حوقت ؛ صای  قاوق مرخ

 ماه مرخصی بدون حقوق بارعایت مقررات بالمانع است(.2حداکثر)استفاده اینگونه مستخدمین از

برای ک ا ق 30وضوع ماده های جداول حقوق مرسمی در یکی از گروهموجب حکمکسی است که به رسمی: توضیحاتی در خصوص مستخدم

 ق ا ک( 5)ماده د، استخدام شده باششمول این قانونمها یامؤسسات دولتی ی وزارتخانهتصدی یکی از پستهای سازمان

  خ ک(ق م 45ه)بندالف ماداستخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی*

کاار راردادجب قت که به موپیمانی کسی اس خدممستتوضیحاتی در خصوص مستخدم  پیمانی:  عاین و مادت م شاخص  بطورموقت برای  م

 ق م خ ک(45)بندب ماده برای مدت معین  های سازمانی واستخدام پیمانی برای تصدی پست - (ا کق 6استخدام میشود)ماده 

ی، فوت، تادگ، از کارافعی نظیر بازنشستگیاز مزایای تأمین اجتماحاظ برخورداری ئی از لای اجراکلیه کارمندان پیمانی دستگاهه-

 ق م خ ک(101)ماده .… باشندی میول قانون تأمین اجتماعقانون مشم ، درمان با رعایت اینبیکاری
 ق ا ک(.4تبصره ماده  )واهد شدرفتار خون کار شوند کارگرشناخته شده و با آنان طبق قانقانون کار بخدمت دولت مشغول افرادی که طبق -

سااالا-ریستخدام کشوقانون ا 70 ماده 3تبصره  مااانی وزا 1354 ز اول  سااتخدمین پی تاای مم سااات دول هااا وموس نااه  قاارتخا سااتخدام شاامول  انون ا

هااشستگی کات قانون حمایت کارمندان دربرابر پیری وازکارافتادگی  وفوت خواهند بود وصندوق بازنکشوری....مشمول مقرر ظااایف شوری ع ده دار و

 زبور خواهد بود.صندوق حمایت مستخدمین م

نادان قانون حمای مذکورازتاریخ  16/4/1355ری وبهزیستی مصوب کیل وزارت بهدان تشبموجب قانو- شای ات کارم ثارات نا بار ا ز در برا

 قررات تامین اجتماعی گردیده اند.ومن قانو مشمول (ان پیمانی)ازجمله کارمندپیری وازکارافتادگی وفوت ملغی و کلیه مشموالن آن 
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       گینشستلحاظ بازز ا (قابل قبول) دمتسابقه خ

 ک( ق ا 124دمات کشوری)و همچنین ماده قانون مدیریت خ120ادهولت موضوع مکارمندان د حاالت استخدامی

  مرخصی-3

حااق30کارمندان دستگاههای اجرائی سالی ق م خ ک( :84)ماده مرخصی استحقاقی - صاای  روز  قااومرخ فاات ح ق کاااری بادریا

 ل ذخیره شدن میباشد.ساالنه کارمندان  قابرخصی استحقاقی از مداکثرنیمی مربوطه رادارند. حوفوق العاده های 

 قابل احتساب است. بازنشستگی تعیین حقوقو  احراز شرایطدر  خدمات کشورینون قا مشمولکارمندان  شده قاقی ذخیرهمرخصی استح*

صرفا  مخابرات( محاسبات، دیوانات ؛شگاهها ؛قض)شهرداریها؛دانوریقانون خدمات کش غیرمشمول کارمندانذخیره شده  تحقاقیمرخصی اس

 (ات بازنشستگی آخرین حقوق و.....کسور%5/22با پرداخت )شد قابل احتساب میبا  شستگیحقوق بازندر تعیین   بازنشستگی شرایطکسب  پس از

گی ،حقوق و فوق العاده های ازنشستای بهنگام تقاضرسمی میتواند  خدممست : 27/10/1366تعدیل نیروی انسانی مصوب ن قانو3ه تبصره مادمستند قانونی ( 

قاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا استفاده نشده خود را مطالبه ویا تقی بوط به ایام مرخصی های استحقامر

 اضافه شود و.....سمی وی خدمت ر ازکارافتادگی به جمع

حااد :ک( ن مدیریت خقانو84ماده 2ره بص)تمرخصی استعالجی - صااعب ماااه 4اکثرکارمندان دستگاههای اجرائی سالی  باارای  )و

 .ایید پزشک معتمد را دارندحق مرخصی استعالجی طبق گواهی وتل(العالج یکسا

 ا وبیشترازآن صرفا با دریافت باحقوقلعاده هوفوق ا درصورت تمدید یکسال اول مرخصی صعب العالج بادریافت حقوق

 : مرخصی بدون حقوق -

  الی../../....( : 1/1/88)قانون مدیریت خدمات کشوری84ماده1تبصره 

بادون 5ویا  ال به لحاظ نیازشخصیس3انند حداکثرکارمندان میتو صای  مارتبط از مرخ شاغلی  سال برای ادامه تحصیالت عالیه دررشته 

 .نمیشود محسوب ابقه خدمته جزء سکنند ک حقوق استفاده

 ق م خ(84ماده 4ره قوق استفاده کنند)تبصسال مرخصی بدون ح6کثردمیتوانندازحدایبرنموریت بسرمن درماکه همسرآنا کارمندان زن

    نع استامروزه نیز بالماحقوق در طول اجرای ق ا ک واقع شده باشداحتساب آن)با شرایط مربوطه(اگر مدت مرخصی بدون  :نکته

 حقوق  ر حالت مرخصی بدونبازنشستگی کشوری د ادامه اشتراک با صندوق

 (به بعد  1/1/1396از   جرا )تاریخ ا 10/11/95مصوب   ی توسعهقانون احکام دائمی برنامه ها 6ماده  الفبند

 .......ماه از اجرای حکم3حداکثر(صندوق ی ذینفع درتقاضاثبت بشرط عقد قرارداد )ازتاریخ  با صندوق بازنشستگی کشوریه اشتراک *ادام

 ماههای مدت مرخصی بدون حقوقدر ضرب(از صندوق)زمان درخواست ینیکارگزحکم  ق ومزایایآخرین حقو %5/22 :محاسبه بدهی

 دیق خدمت دولتی ... محسوب نمیشودی  فرمایی( از مصاایام مرخصی بدون حقوق )خوته مهم:کن

شــقانون است49ماده .مقررات قبلی( ـجراء از یورخدام ک ـلی  31/3/45) ا سااتخ : (1/1/1388ا بااا موادم مم نااد  سااتگاهیتوا قاات د از  ف

 ل تمدید است.سال (قاب5سال دیگر )حداکثر2یه تا عال کند ولی برای ادامه تحصیالت سال مرخصی بدون حقوق استفاده3حداکثر

باه و تخصصی مورد هت عالیالمه تحصیبرای اداق ا ک صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که  49ماده 4طبق تیصره  صایلی نیازدستگاه مربوط  مادرک تح خاذ   ا

 حتساب میباشدبازنشستگی قابل ا از لحاظگزینی( )با درج عنوان مدرک در حکم کار بشود اشدمنجر شده ب

ضار% 5/22: محاسبه بدهی ماال  باا اع فازاآخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق ) قاوقیب ا کاه  ی  ح ساال بعد( بارای 

 شستگی واریزشود.ساب صندوق بازنبه حموعد مقرر د خوی  فرمائی در میبایست طبق قراردا

  (:01/01/1396الی  1/1/1390)نون برنامه پنجم توسعهاق 30ماده  -بلی( اجرای قانونات قمقرر

ضاا  ،حقوقی بدون ادامه اشتراک خوی  فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوری در مدت مرخص حااظ بازن)بدون محدودیت زمانی( از تاریخ تقا ساتگی و صارفا از ل ش

 باشد.قابل احتساب مییفه وظ

ماه ش ضویت در صندوق بازنشسزمانی برای ععدم محدودیت منظور :  ودیت زمانیتفسیر بدون محد ماوراداری  24/3/96ماورخ1221211تگی )مطابق نا ساازمان ا

 کرمان( ه استانه وبودجواستخدامی به سازمان برنام

  ( :1/1/90الی 1/1/84)هچهارم توسعقانون برنامه 147 ماده-سابقه قبلی اجرای قانون

ساتگی از تاریخ تقاضا برای ادامه اشت تیغیردول غال دربخ حقوق درصورت اشتمدت مرخصی بدون  راک خوی  فرمائی با صندوق بازنشستگی صرفا از لحاظ بازنش

 یباشد.و وظیفه قابل احتساب م

بامرخصل از شروع ه حکم کارگزینی قبآخرین حقوق ومزایای ماهان%5/22: محاسبه بدهی فازای  ی بدون حقوق ) ضاریب ا ماال  کاه ا اع ساال بعد( بارای  قاوق  ح

 دوق بازنشستگی واریزشود.نق قرارداد خوی  فرمائی به حساب صمیبایست طب
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       از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 ق ا ک( 124مات کشوری)ماده قانون مدیریت خد120کارمندان دولت موضوع ماده تخدامیحاالت اس

 :موریتما -4

قاااز  امورانجام وظیفه خاص شده ویاوضع مستخدمی که به طورموقت م طااور مو سااتگاه طرر دستگاه اجرائی خود به  بااه د ت 

نااد کلیه دستگاههای مشمو 31/3/1374صوب بازان مقانون تسهیالت استخدامی جان12براساس ماده .اجرائی دیگر اعزام شده باشد بااا ل مکلف

قاات یت آموزشی تمام وقت یا نیمه صورت مامور تحصیالت دانشگاهی به تحصیلی رسمی تا پایاندرکلیه مقاطع  ارگرتخدمین ایثادامه تحصیل مس و

 وافقت نمایند.در خصوص مقطع تحصیلی دکتری تخصصی ماموریت تمام وقت خواهدبود.م

 

 :الانتق-5

سااتخدمینا20/2/59.مصوب ال مستخدمین .....ق .ا.ک والیحه قانونی نحوه انتق10س ماده اسابر  شاامول ق  نتقال م ساامی م ر

ضااایت هرداری تهران باه ازقانون مذکوروشت دولتی مستثنی شده شرکتهاوموسسا.ا.ک ب ضاای ور ئاای متقا تقاضای دستگاه اجرا

 مستخدم وموافقت موسسه دولتی متبوع مجازمیباشد.

 .......مماه از اجرای حک3حداکثر(صندوق فع درذین یتقاضاثبت ازتاریخ قرارداد )بشرط عقد  با صندوق بازنشستگی کشوریک اشترا *ادامه

 

 خدمت زیرپرچم-6

 استکه به خدمت زیر پرچم مشغول تخدمی وضع مس

 

 ( :ق م خ ک122)ماده  آمادگی به خدمت-7

عاادازاتمام /نبودپست سا نی / انحالل موسسه دولتیت سازماحذر پس وضع مستخدمی که حداکثربمدت یکسال بعلت  زمانی ب

سااتردوندا دی شغلی رابرعهدهی بدون حقوق تصمرخصماموریت یا خاادمت ا هااه ام6در .درانتظارارجاع  مااام ا یاان دوران ت ول ا

سااتماه نصف حقوق مذکورقابل پرداخت میباشدکه درهرحال ازحداقل ح6(ودرمدت مازادبر ق ثابتحقوحقوق ) خدمین قوق م

 اغل کمترنخواهدبود.ش

مااادگی  زخرید خواهندشد.بازنشسته یا با شرایطیگر باتوجه به ئی داههای اجراگل این افراددردستدرصورت عدم اشتغا دوران آ

 ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهدشد. کسوربازنشستگی به خدمت با پرداخت به

 

 انفصال موقت :-8

عااین ا.. باداری / . رسیدگی به تخلفات ی هیئت تخلفات اداری موضوع بند د قانونی قطعجب راموب  بااه رای مدت م شااتغال  زا

 دبودبق باانفصال موقت خواهستخدمین منطومحکومیت م م میباشد.مدت بازداشتخدمت محرو

 

 انفصال دائم :-9

مااا  ناادک  ساایدقااان9ده وضع مستخدمی که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری موضوع ب گاااه ون ر فااات اداری / داد بااه تخل گی 

 جودندارد.درهیچ موسسه دولتی و دام اینگونه مستخدمینود. امکان استخمیش دولت محرومرای همیشه ازخدمت کیفری ب

شاات به تشخیص هیاتهای تجدیدنظررسیدگی * باارای معی یااربط   سااه ذ به تخلفات اداری مربوط؛ازمحل اعتباروزارتخانه یاموس

 برقرارمیشود.کند ولت تجاوزنل حقوق کارمندان دن مقرری ماهانه ای که مبلغ آن ازحداقمستخدمیینگونه خانواده ا
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       از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 ق ا ک( 124قانون مدیریت خدمات کشوری)ماده 120دهکارمندان دولت موضوع ما دامیاستخ حاالت

 اخراج:-10

بااه م4توالی /ماه م2 به علت اخراج از دستگاه اجرائی  مااادهاه متناوب غیبت غیرموجه  نااد ی  سااتناد ب ساا9 ا بااه  یدگیقااانون ر

سااتخدکارمندان ا ادگاه اداری. اینگونهری وبموجب حکم قطعی دتخلفات ادا شااتغال مجااازه ا نااه ا یااا هرگو مااان ام و جاادد دره

  دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

 .......مکاز اجرای حماه 3حداکثر(صندوقی ذینفع در تقاضاثبت قرارداد )ازتاریخ  عقد بشرط ریبا صندوق بازنشستگی کشو*ادامه اشتراک 

 ... دوق بیمه جدید متقاضیکسوربازنشستگی به درخواست کتبی صنازطریق دستگاه ویا  انتقال  ینفعبه ذبازنشستگی * استرداد کسور

 

 ق .ا.ک64به استنادماده  استعفاء:-11  

 .......از اجرای حکم ماه3راکثدح(در صندوقی ذینفع تقاضاثبت بشرط عقد قرارداد )ازتاریخ  ستگی کشوریبازنشندوق ص با*ادامه اشتراک 
 ست کتبی صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ امکانپذیراستا  انتقال کسوربازنشستگی به درخواذینفع ازطریق دستگاه وی د کسوربه* استردا

 

 بازخریدی-12

شااتین عدوهمچنسال متناوب 4سال متوالی یا 3یابی عملکرد دراز ارزج ضعیف سب نتایکارمندرسمی به دلیل ک باای  غال م ا

سااتگی(ن شرایط بازن)بشرط نداشت علت آمادگی به خدمت ال در دستگاههای اجرائی بهازیکس یااد خواه؛ ش شاادبازخر ق م خ 48)مد

 ضی موافقت میشود.دی متقابازخری ق ا ک اگر شخص شرایط بازنشستگی را نداشته باشد با 74ک( وبراساس ماده 
 .......ماه از اجرای حکم3حداکثر(ر صندوقی ذینفع دتقاضاثبت تاریخ رارداد )ازقد قبشرط ع وریبازنشستگی کش ندوقبا ص*ادامه اشتراک 

 .......منوط به پرداخت وجوه کسوربازنشستگی بهق . ا. ک 151موضوع ماده مین بازخریدی احتساب سنوات خدمت مستخد*

 باشدندوق میحساب ص

 

 غیبت موجه -13

شااود. خدمتتوانسته درمحل خودنرت واختیارقدبه عللی خارج ازحال مستخدمی که  جااهدرمدت غحاضر نااد  یااب مو بااه کارم

 .ظ بازنشستگی بصورت کامل قابل محاسبه میباشداخت میشود با رعایت حداقل و ازلحاحقوق ثابت پرد

حاااظ با متی مستخدم محسوبابقه خدعنوان سمدت غیبت غیرموجه  به هیچ وجه ب: نکته باال نمیشود واز ل یااز قا سااتگی ن زنش

 . باشداحتساب نمی

 

  ازکارافتادگی-14

ماااده ق .ا.ک )ا79ادماده ست که به استنوضع مستخدمی ا جااام ق . 80زکارافتادگی عادی (یا  ساابب ان بااه  تااادگی  ا.ک )ازکاراف

 .ه نمایدوظیفه( قادربه کارکردن نبوده وازحقوق وظیفه استفاد

 

 بازنشستگی -15

سااابقن وضع مستخدمی است که باداشت ساانی و عااینشاارایط  بااق ه م کاام قااان ط قااوون وح صااالحیت دار ازح قااام  ساامی م ق ر

 مستخدم ( ؛ توافقی ؛ اجباری  ویا قهری باشد. شستگی ممکن است اختیاری )دستگاه /بازن بازنشستگی استفاده میکند.
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 گیبازنشستاز لحاظ  (قابل قبول) سابقه خدمت

 سوابق خدمت مستخدمین

 رسمی (دولتی) سابقه خدمت-1

 اب استقابل احتس از هرلحاظ پرداخت کسوربشرط شوری لت اشتراک با صندوق بازنشستگی کر حانی درسمی/پیما سابقه خدمت

نااه هاتمام وقت خدمت ؛ق.ا.ک 151ماده  بموجب- شاارکتهای سازمانها؛دروزارتخا سااات و تــی؛موس حاااظ شــهرداریها  و دول ازل

 :آنکهمشروط برخواهدشد رگی ووظیفه جزوخدمت دولتی محسوب ومنظوبازنشست

 استخدامی بوده باشد  ای رابطهدار اوال

 ده باشد ساعت کارهفتگی(کارکر44وقت) تمام ثانیا

 ستمزدگرفته باشد.ثالثا درقبال کارحقوق /د

قااوق / دستمزد/ز حقوق نحوه اثبات سابقه : ابالغ و قراردادهای خدمتی به همراه فهرست ری* بااه  موید میزان ساعت کار هفتگی و ح کااه  سااتمزد  د

شاااهده  از خدمت  و ده باشد.مالک اطمیناندستگاه محل خدمت رسی ر مالی و اداریدوایید توامان تای کااام و تاثیر در حالت بازنشستگی م صاال اح ا

ساایاهای  سنوایه/افزقراردادهای خدمتی و نیز محاسبه آن در احکام کارگزینی )از لحاظ ترفیع پ صاارفا  ئااه  هااذا ارا باارای اتی( میباشد. علی قااوق  ه ح

 اشد.جوز قانونی میبقد مب سابقه فااحتسا

 شروردمت متعهدین خدمت در آموزش و پفراغت از تحصیل تا اشتغال به خ یفاصله خدمت -1/1

تا اشتغال به کار  تحصیلت از اغفرهیات عمومی دیوان عدالت اداری فاصله خدمتی 24/4/1387مورخ  153بموجب رای شماره 

 ب میباشد.قابل احتسا (ائه کرده باشندتحصیل ارغاز درآ د ثبتیکه تعهزش و پرورش)متعهدین خدمت در آمو

یاات  8/3/1369مصوب وزش وپرورش تعهدین خدمت در آمقانون م 3و1واد با استناد به م توضیح: کااز ترب دان  آموزان دانشسراها و دانشجویان مرا

صاایغاآ درمکلفند  موسسات آموزش عالیمعلم و رشته های دبیری دانشگاهها و  ی تربیتنشگاههامعلم ودا تاار از  لز تح حااداقل آن کم سااال 5کااه 

یااین 2تحصیل بمیزان  که پس از فراغت از بتی بسپارندد ثتعه باشد به وزارت آموزش و پرورشن برابر تحصیل در هر محلی که آموزش و پرورش تع

سااتخداز آغاز تحصیل خو این قانون 6تعهد مذبور به موجب ماده درقبال و....  می نماید خدمت کنند بااه ا شاای وزارت ام آد  پاارورش زمای مااوزش و  آ

  میشوند .....ط به مدارک تحصیلی الزم برخوردار وق و فوق العاده شغل مربوو از حقدرآمده 

 

 خدمت نیمه وقت بانوان  -2/1

 ک  ق م خ105و همچنین ماده  18/1/1364صوبانوان مه وقت بقانون مربوط به خدمت نیم  7بموجب ماده 

 .....(:ت رجاء ؛.....)مخابرات ؛شرک44ی واگذارشده  اصل هاکتشرت کارکنان سابقه خدم-3/1

انجام  دستگاه دولتی  غیردولتی درحالت اشتغال تمام وقت بوده ودرکه قبل ازواگذاری به بخوابق خدمت آن مدت ازس

 اید.مینمنموده یا  رمربوطه را پرداختت مخابرات انجام شده وکسوم وقت درشرکورت تمایز به صشده باشدوپس ازآن ن

 مدت آماده به خدمت-4/1

 قابل احتساب است.لحاظ بازنشستگی  ازحقوق ومزایا شستگی به ماخذتمام باپرداخت کسوربازن ه خدمتمادگی بدوران آ

 مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده -5/1

صااوبه موضوع ها یمرخص نامه نییآ 1 ماده( الف)  بندمطابق  سااتحقاقی ت مااد،  8/4/1389 رخمااو 77682/24770 رهشااما م صاای ا مرخ

 قابل احتساب است. ( 84 مادهی)خدمات کشورم انون مشمولین ق شستگیمحاسبه حقوق بازنو  احراز شرایط دراستفاده نشده 

  .دباشمی احتساب قابل کارکنان   وق بازنشستگیین حقدرتعیت دستگاههای مستثنی از ق م خدمات کشوری، این مد درخصوص

قااوقاز  کارفرما و تخدمسم سهممدت مذکور ) یبازنشستگ کسور ستیبایحالت م2هر در *نکته : شاامول یهااا عااادهلا فااوق و ح سااور م  ک

 .یزشودبه حساب صندوق بازنشستگی وار کارمند توسط(  یبازنشستگ از قبل ینیکارگز حکم نیآخر رد یبازنشستگ
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 یرسم -دولتیسوابق خدمت  -      از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 نواناحتساب سابقه خدمت نیمه وقت باند آیفر
 نت نیمه وقت بانوااحتساب سابقه خدم نام خدمت:

  دستگاههای اجرائی مشترک صندوقبط درانجام خدمت:دستگاههای مرت

  قوانین ومقررات :

  ق بازنشستگی،ین حقودر تعیوقت احتساب خدمت نیمه به بعد  1/1/88از تاریخ خدمات کشوری  مدیریتقانون 105براساس ماده 

  .میباشد بر مبنای تمام حقوق ومزایا ل بازنشستگی کامکسور اخت به پردوط مشر( سقف مدتبدون )

 شدبامیفرما بر عهده کارمند سهم مستخدم و کارکسور بازنشستگی اعم از  مابه التفاوت

ست بانوان میتوانازخدمت نیمه وقت  سال3حداکثر 18/1/6413ببانوان مصوبه خدمت نیمه وقت قانون نحوه اجرای قانون مربوط  7ماده اساس رب*

 میشد.مازادبرآن نصف محاسبه  و محاسبه شودت زنشستگی تمام وقدرتعیین حقوق با

 مول کسور ایای مشقوق ومزازنشستگی به ماخذ تمام حاخذکسورب هزینه های انجام خدمت:

  صورت ارسال وجه-وات مربوطهرات سنریزکسوک وامداروطه ؛زینی مربحکم کارگ مدارک موردنیاز:

 ذیربط دستگاه اجرائی  محل مراجعه: رسآد  حضوری–پستی به خدمت: رسیدست نحوه

  :سایرتوضیحات

 ود.به کارکنان شاغل نخواهدب پرداختیل حقوق به  مستخدم نیمه وقت  مشمول مقررات حداقحقوق ومزایای پرداختی -

ازه داده ن قانون اجاههای موضوع ایبه دستگ 19/1/76وقت بانوان مصوب یمه نون خدمت نبصره به قاالحاق یک تقانون  براساس-

را ت آنان عات خدمقام مسئول بتوانند به جای نیمه وقت ؛ ساای بانوان کارمند رسمی وثابت وموافقت باالترین میشود در صورت تقاضم

 هندمقررتقلیل دبه سه چهارم ساعات کار
 

 

 

  غلندشاکارم

  شستگیوق بازنعیین حقخواست احتساب خدمت نیمه وقت درترد

 
 

 یی دستگاه اجرا

 حقوق ومزایا تمام محاسبه وواریزکسوربازنشستگی به ماخذ 

 

 استان-ستگی کشوریصندوق بازنش

 به دستگاهالزم  تاییدیه؛ارسال بررسی مدارک ومستندات

 
 

 

 

 

 

ساااب اد مدت خدمیباش تقنیمه وخدمت  سال 11 دارای 1/7/94 تاریختا 1/7/83 تاریخ ازرسمی  مندکارمثال: ز مت قابل احت

ساابه ک لحاظ بازنشستگی سااتگی وی را محا یااد؟و همچنین مدت سابقه موثر بر حقوق بازنش جاارای  1/1/88تااا 1/7/83از ن درا

 ود.محاسبه میش105اده در اجرای م1/7/94تا 1/1/88محاسبه و ازتاریخ  18/1/64مصوبه 

م سال مازاد نصف ر کامل ویک ونیسال اول بطو3ت ل ونیم (مدسا4) 1/1/88از قبل سابقه  مدت بازنشستگی حقوق  ازلحاظ

 ه وقت بصورت کامل محاسبه میشودتمام مدت خدمت نیم 1/1/88حساب میشود.و پس از 
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 اقیسنوات ارف-دولتیت سوابق خدم      از لحاظ بازنشستگی (بل قبولاق) خدمتسابقه 

 ارفاقی   سابقه-

سااتگیمت موثر کارمندان مشمدت خدح به اجع ذیصالسنواتی که با مجوز مر صااندوق بازنش شااود و  ترک  ضااافه می شااوری ا ک

  محاسبه میشود.  فه آنانی و وظیبدون پرداخت کسور درتعیین حقوق بازنشستگ حسب مورد پس ازپرداخت کسور یا حتی

 (دستگاه  با پرداخت کسور توسطسابقه خدمت  سال20اقل )داشتن حد انبازانسنوات ارفاقی ج -1 

 ق(سال ارفا10وحداکثر3)حداقل 21/02/1383مصوب ....اسالمی ستگی جانبازان انقالب الح  قانون نحوه بازنشن اصقانو

 تا آستانه ازکارافتادگی   %40 %40تا   %20 درصدنقص عضو/کاهش توانائی 

 به تناسب  درجه معلولیت سال 10حداکثرو6ل حداق سال 6وحداکثر3حداقل  جانبازان 

 سال به تناسب درجه معلولیت8وحداکثر5حداقل  سال 5وحداکثر2حداقل  اراری ناشی ازکاز حوادث /بیمناشی  معلولین

 تناسب درجه معلولیتبه  سال6کثروحدا3حداقل  سال 3وحداکثر2حداقل  عادی   معلولین

  ◄ل قبول(ابقه قابل سسا30)21/3/1383.مصوب ازان ...نون اصالح نحوه بازنشستگی جانباق اقیالح6 تبصرهمشمول  بازانج ارفاقی کسور بدهی

 ورآخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کس× %5/22 ×ماههای مدت ارفاقی  ........=بدهی کسوربازنشستگی ارفاقی  -1

 .اشدئی میبگاه اجراکه کال برعهده دست       ارفاق ماههای مدت ×ازنشستگی حقوق باولین ........=  حقوق بازنشستگی ارفاقیدهی ب -2

 ◄ سال سن(50سال باحداقل 30از)جانبازان کمتر1/9/1367مصوب مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان . ... بازبدهی کسور ارفاقی جان

 گاه اجرائی میباشد.دستال برعهده که ک         کسورآخرین حقوق وفوق العاده های مشمول × %5/22 ×ارفاقی ماههای مدت 

 رخوردارمیشوند اق در سنوات خدمتی بماه ارف8/1بازی ؛از صد جانریک دره ازای هتوضیح: ب

تخصیص اعتبار ر قالب صوب و دگاه های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مکلیه دست –قانون جامع  37ماده  1صره تب-

 .اقدام نمایندمربوط دستگاه  زادگان و جانبازان درم اسراء، آزنشستگی سهپرداخت کسورات با به تامین وابالغی نسبت 
مــدارکاجرایی میبایست بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی افراد ؛درخواستهاههای دستگا توجه: ضــمام   ی مشمولین واجد شرایط را به ان

قــ ه کمیتهتمام ب سال30بل از رسیدن سابقه آن به ماه ق4حداقل  صــوبات ح فــه وم فــاقی جانوق وظی صــندوبــازاار ســتقر در  ســن )م تگی ق بازنش

 و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.بررسی  تا موردارسال نمایند وری (کش

 

 سنوات ارفاقی معلوالن-2
 سال ارفاق(10وحداکثر3)حداقل 21/02/1383مصوب ....ی ون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمقانون اصالح  قان

  رافتادگیتا آستانه ازکا  %40 %40تا   %20 توانائی درصدنقص عضو/کاهش 

 تسال به تناسب درجه معلولی8وحداکثر5حداقل  سال 5وحداکثر2حداقل  ی ناشی ازکارن ناشی از حوادث /بیمارولیمعل

 سال به تناسب درجه معلولیت6حداکثرو3اقل دح سال 3وحداکثر2حداقل  معلولین عادی  

 ◄  1/9/1367 وبمص... علولین وبازنشستگی جانبازان...م نحوهون قان مشمول ی معلولینسورارفاق* بدهی ک

  د کارمنبرعهده  ماههای مدت موردنظر آخرین حکم کارگزینی × ی مشمول کسورطبقزایا% حقوق وم9

 دستگاهبرعهده  مائیم کارفربرابرکسورسهم مستخدم بابت سه5/1ونیز 

 

   آزادگان سنوات ارفاقی  اسارت -3

 ازهرلحاظ(آزادگان ) تساب مدت اسارتحا 13/9/1369صوبقانون حمایت ازآزادگان م13ماده ات :ومقرر قوانین

 برمدت)به ماه( اسارتبرا2حقوق ومزایای )اولین حکم رسمی(× %5/22◄نحوه محاسبه بدهی کسور

 فی  –یام اسارت آزادگان برابر ا2ورمحاسبه کس لیست – کشوری ولین حکم کارگزینی رسمی/ اشتراک صندوقا –ارت گواهی مدت اس :مدارک

مااا  برابر2کرده باشد ت راسپری مدت اسار ازاستخدام رسمی لقبد مناری که کدرصورت سااارتکسورسهم مستخدم وکارفر قااوق ب ماادت ا ساااس ح را

شااودواریزدوق نصااوبه حساب شده ین تام قانون جامع ایثارگران(  37ماده 1ره تبص )طبقگاهتوسط دست اولین حکم استخدام رسمی ومزایای و  می

سااهمیااک برابرباشد فقط مدت اسارت خودراسپری کرده  یرسم خدمتبه  اگر کارمنددرحین اشتغال سااارت  کسور ماادت ا مااائی  سااتخدم وکارفر م

 واریزمیشود.0107777777006به حساب  محاسبه وتوسط دستگاه
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 فاقیسنوات ار-دولتیمت سوابق خد      از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) خدمت سابقه

 روزیان آوارفاقی متصدیان  مشاغل سخت وات سن -4

کــار کارهایی که درآنها عوامل فیزیکی ،شیمیایی،مکانیکی و(:مشمولین قانون کار  ایبراغل سخت وزیان آور) ف مشتعری بیولوژیک محیط 

هــاکارگر تنشی بمراتب باالتر اشتغال دراثر  غیر استاندارد بوده که ســمی و راز ظرفیت عــی )ج نــی(در ویی طبی گــ وا جــاد می جــه آن ای کــه نتی ردد 

 اهدبودناشی از آن خو وعوارضری شغلی بیما

 26/12/95ید نظر استانی آئین نامه مصوب به درخواست کارگر ...برعهده کمیته بدوی وتجد ین سخت وزیان آوربودن شغل:تعی نحوه

 وق..درصند ه مربوطهگی کشوری ازطریق کمیتوق بازنشستشمولین صنداالجراء میباشد.م ته صرفا برای مشمولین قانون کار الزماین کمیمصوبات *

 سال( 5/1سال به ازاء هرسال 5ابقه کار وپرداخت حق بیمه درکارهای سخت )تاال سس25 شرایط بازنشستگی:

  تماعی واریز نمایداب تامین اجمری کارگر  را یکجا به حسزان مستمی%4ت  پس از احراز بازنشستگی ،کارفرما مکلف اس

  سال ارفاق(5وحداکثر  شاغل سختسال خدمت در م20حداقل ) 1/9/6713سخت مصوب...مشاغل قانون بازنشستگی 3ه ادم3تبصره 
 ارفاقبه ازاءهریکسال خدمت یکماه 1مشاغل سخت درجه 

 فاقراماه 2 به ازاءهرسال خدمت2مشاغل سخت درجه 

 ماه ارفاق3به ازاءهریکسال خدمت  3مشاغل سخت درجه 

 کارمند ارفاق برعهده دت ای مماهه آخرین حکم کارگزینی × ورطبقمول کسمشی حقوق ومزایا %9 =ورارفاقیی کسبده محاسبه*نحوه 

 دستگاهبرعهده  ائیبرابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرم5/1ونیز  

لااوم ل سخت وزیار( از مشاغری و استخدامی کشوشورای امور ادا 8/11/1375ورخ م46000 مصوبه شاستناد پرستار و بهیار ) به - ن آور دانشگاه ع

 دانشگاه علوم پزشکی میباشد.ه کمیته .. آنها  برعهدیین مدت ارفاق ه و تعزشکی بودپ

 هیات دولت 17/8/1395ورخ م 51231/ت101414تصویبنامه  شماره  -

لااووه بازنشستل قانون نحشتی و درمانی مشموجه آنها در بیمارستانها ومراکز بهدارآور و دوزیان  مشاغل سخت -1بند عااادیگی جانبازان ...ومع  لین 

 ح ذیل میباشدبشر 1367وی زیان آور مصین مشاغل سخت ووشاغل

 ماه ارفاق (1ه ازای هرسال خدمت  )ب1درجه  ماه ارفاق (2)به ازای هرسال خدمت  2درجه 

شااد  ایتهان پسمتصدی  شااناس ار شااناس و کار کاااردان ،کار سااتقر درسااازمانی  ماال م تاااق ع  ا

  درمانیداشتی و مارستانها و مراکز بهملیاتی ،بیواحدهای ع

 ، ماما کارشناس هوشبری  ....کاردان ،کارشناس و 

شااناس م سااازمانی کاردان،کارشناس،کار سااتهای  صاادیان پ شااناس مت سئول،کار

بهداشتی در واحدهای عملیاتی مراکز مستقر  له شور(ارشدآزمایشگاه وخدمتگزار)لو

سااتور،انتقال خونپزشکی،انسا،مراکزروارمانی ،بیمارستانهود شااتیتوپا  گاههاین،آزمای

 کی ای علوم پزشمرجع دانشگاهه

شااگاه  ناای آزمای ساائول ف ئاایس وم شااتی ...ر کااز بهدا یاااتی مرا حاادهای عمل سااتقر در وا مااانی م ودر

ههای رجع دانشگاانتقال خون،آزمایشگاههای مپاستور،انستیتو،بیمارستانها، مراکز روانپزشکی، 

 علوم پزشکی

 115ژانس ستانها ،اور،اورژانس بیمارلیاتی حدهای عمهای پزشکی مستقر در واول فوریت ......مسئ

 

 رکنان در پست های سازمانی مربوط استبهره مندی از مزایای این تصویبنامه منوط به اشتغال عملی کا-2بند

 نوع است س از بازنشستگی ممکار مجدد کارکنان مشمول این تصویبنامه پ به غالاشت-3بند

 

 ستگی(نشباز لحاظا از)صرف ارفاقی کاربااشعه سنوات -5

 خ ک خواهدبود( ق م103)مستندبازنشستگی همچنان ماده   20/1/68دربرابراشعه مصوب قانون حفاظت 20ماده  3بندبراساس 

 م نماید.الزم اقدا ی /تاییدیهاتمی جهت اخذ گواهومستندات به سازمان انرژی سال مدارک هیه واربت به تدستگاه اجرائی میبایست نس

پرتوهای گروه وبابت   یکسال ارفاقازای هرسال سابقه  مثل اشعه ایکس(به)پرتوهای یونساز وه الفوگرپرترباراساس کامدت ارفاق ب

 میشود.اعمال انرژی اتمی پس ازتایید سازمان  ماه ارفاق6ه مدت ال سابقازاءهرسوهای غیریونساز مثل اشعه ماوراء بنف (به )پرت ب

  های انجام خدمت:نه هزی

    کارمندارفاق  برعهده ماههای مدت  آخرین حکم کارگزینی × بقی مشمول کسورطحقوق ومزایا %9=رسوه بدهی کنحوه محاسب

 دستگاهده برعه   رابرکسورسهم مستخدم )بابت سهم کارفرمائی(ب5/1وهمچنین  
 .احتساب خواهدبودل قابدی ؛بازخری بازنشستگی ؛ازکارافتادگی جهت  امنحصررفاق سال ا10حداکثرتا  کسورمدت ارفاق به صندوقپرداخت  با

 ورق .ا .ک بدون پرداخت کس79موضوع ماده  سال3بمدت  فاقی ازکارافتادگی کلیات ارسنو -6

 1/9/1367 آور مصوبزیانت وو شاغلین مشاغل سخ .....جانبازان انقالب  گیستبازنشنحوه قانون  3ماده  2به استناد تبصره 
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 سنوات ارفاقی -رسمی -دولتیسوابق خدمت -     گیبازنشست از لحاظ (قابل قبول) سابقه خدمت

  آموزش وپرورش استثنائی ارفاقی سنوات -7

پارورش 5؛ هر21/9/1369صوبثنایی مقانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استحده ماده وا 5تبصره  طبق ماوزش و خادمت درآ سال 

یاه مصوبه طبق هرلحاظ از  رائیدستگاه اج سطا توتوامرما کسورسهم مستخدم وکارفرط پرداخت بش 21/9/69ستثنائی  ازتاریخ ا ساال  6 اول

  .محاسبه میشود

 × مدت )به ماه( ارفاق ورههردیان صادره درپاکارگزینی  ومزایای حکم حقوقصد در5/22◄ارفاقینحوه محاسبه بدهی کسور

محاسبه   ی روزحکم کارگزین مراده های مستوق العحقوق و ف، مدت مورد بحث بر مبنای  رفاقیسنوات اور وقع کسواریز به م در صورت عدم نکته:

شماره  ین نامهی وهمچنسازمان بازنشستگی به معاون آموزش استثنایرئیس 2/11/82مورخ 69153/1و تعیین بدهی خواهد شد )نامه شماره 

 ( و تاکیدات بعدی..... رکزییر استان مرآمدو هزینه به مداداره کل د 29/7/97مورخ 12337

 اخذ جریمه دیر کرد الزامی بود.ان واریز کسور ،محاسبه و صورت تعویق زمدر 28/11/82خ مور69237/220شنامه رای بخاجدر*

  ری:یادآو
مااتبه سنوات ارفاقی استثری محاسمات کشوقانون مدیریت خد 105در اجرای ماده - شادنایی با ابها سا ی روبرو صاویبلایکن ح ه نامب ت

صاره هیات عمومی 2/7/98مورخ 1330امه شماره ادنو دان ات وزیریه 12/10/91مورخ 48619/ت006342 ضاوع تب فااقی مو سنوات ار

سااور .ـشدبه میبابل محاسماه ارفاق(نیز قا9) 12/10/91الی  1/1/88 از  بازنشستگی لحاظ ازماده واحده 5 خاات ک فاااقپردا طااهار  باار ی مربو

 است. بر عهده دستگاهدوق(خانه صندردبیرریخ ثبت آخرین حکم کارگزینی)تاکسور  مولمش مزایای حقوق و درصد5/22ایمبن
عدم تکلیف مستخدم بابت پرداخت کسوربازنشستگی ایام ارفاقی موضوع :هیات عمومی دیوان عدالت اداری 20/01/1401مورخ 84دادنامه شماره  -

 (رداخت نمایندات متعلقه را پت ارفاقی ،کسورادارات کل آ.پ مکلفند همزمان با صدور حکم احتساب سنوا )لیکنماده واحده ..... 5تبصره 

ماا 25/2/93ماورخ 2001/1998شماره  عدالت به مومی دیواندادنامه هیات ع سبح- ضاریب ، اع یاایباه ح2/1ل  ساتمر قاوق ومزا  م

 ست.س از واریز کسورومقرری ماه اول بالمانع اپ  1/1/1388تا  1/1/1387کارکنان آ.پ استثنائی مندرج در حکم کارگزینی

 رورش استثناییآموزش و پت سازمان یالتشک

می شورای اسال مجلس 21/9/1369ثنایی مصوب زش و پرورش استواحده قانون تشکیل سازمان آموه ه موجب مادرورش استثنایی بپ و آموزش

امه اسناس (6) ماده ده و درمجلس شورای اسالمی رسی آموزش و پرورشیون به تصویب کمیس 29/5/1370اساسنامه سازمان در تاریخ  شد.تاسیس 

 ت شده اسداده  و استخدامی کشور اریاد سازمان اموربا هماهنگی ن سازمان رای کارکنااستخدامی بتصویب مقررات خاص به شورای سازمان اختیار 

نایی استث و پرورشآموزش  ه که کارکنان رسمی سازمان( مقرر شد 29/10/1375امی سازمان ) مصوب آیین نامه استخد 52در همین راستا در ماده 

 می باشند  مشمول قانون تامین اجتماعی

سازمان امور اداری و استخدامی کشور  تبدون اخذ موافقو  17/12/1379ر جلسه مورخ ن آموزش و پرورش استثنایی دازماای سشور "امتعاقب

ستگی ووظیفه قانون ت بازنشمقرراتابع ووظیفه نشستگی کارکنان رسمی سازمان به لحاظ بازرر داشت کرده و مق(  52مبادرت به اصالح ماده )

کسور بازنشستگی کارکنان  1/1/1380پس از تاریخ و  ..... ددمه هم فراهم گرات نقل وانتقال حق بیشده که خدمند وتاکید استخدام کشوری هست

 ه شمارهنظری موجب ریزی بهبرنامه لیکن دفتر حقوقی سازمان مدیریت و .ده اندبه حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نمورا 

 . عالم نموده استفاقد اعتبار حقوقی ا ه موصور راآئین نام52اصالحیه ماده 15/2/80مورخ 1706/53/2

درآمده اند از لحاظ بازنشستگی به استخدام رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی  1/1/1380تاریخ  تا 1/1/1376از تاریخ فرادی که ا *

دوق راین کارکنان یادشده مشترک صناببن شده استین اجتماعی واریز و حق بیمه آنان به صندوق تامده عی بون اجتماان تامیمشمول سازم

وق بیمه ای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور موظف بوده درخواست تغییر صند 18/10/1395توافق حسب کشوری نبوده و بازنشستگی 

تب را به ( مرا1395)بازنشستگی الحی تغییر صندوق دور حکم اصن اخذ و پس از صارکنااز ک شوری راشستگی کمبنی بر اشتراک در صندوق بازن

 برای انتقال حق بیمه اقدام نمایدین اجتماعی سازمان تام به اعالم آن بهدارد تا نسبت  صندوق ابالغ

ط در چارچوب اضیان و فقتقاضای شخصی متقق با صندو در این اک آنانق اشتباه واریزی تلقی نمی شود، بلکه اشترلذا کسور واریزی آنها از مصادی

( و انتقال حق بیمه و 1395پایان سال ه )مجرا تا ه پنجم توسعقانون برنام 28بند )ب( ماده  ن برنامه سوم توسعه وقانو 42ده اجرایی ما ضوابط

تاریخ اولین تا  1376دفاصل سالهای اختی در حبیمه پرد حق نکهز ایپس ا توسط مستخدم امکان پذیر خواهد بود. پرداخت مابه التفاوت متعلقه

محاسبه  1395سور در حکم سال های مشمول کفوق العاده حقوق و  %22.5 فاوت آن براساسنتقل گردید، مابه التین صندوق مبه حساب ا واریز

 ستانها(رونوشت به همه ا–اداره کل فنی  02/09/1398مورخ  14344موضوع نامه ش ) می گردد
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 غیر رسمی-دولتی  ت سوابق خدم -         قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

  ررسمییغ سابقه خدمت دولتی -3

قااراربشرط )ات دولتی ؛شرکتهای دولتی ونهادهای انقالب اسالمینه ها؛موسسدر وزارتخامستخدمین  خدمت سابقه- بااا دارای  خاادمت  داد 

 .یشودم قیرسمی تل خدمت غیرسابقه  ریبا صندوق بازنشستگی کشو تراکاش عدم درحالت(یبع دولتدستگاه و دریافت حقوق از منا

هیات محترم  27/11/1365مورخ 59522ی)تصویبنامه شماره ستگبازنش/مهیتقال حق بنقل وانقانون  اجرایی آئین نامه9بموجب ماده -

جزء  شودیم ایمنتقل شده نامه  نییآ نیات اآن طبق مقرر یزنشستگکسوربا ای مهیکارکنان که حق ب یخدمت دولتصرفا سوابق  وزیران(

 باشد یل احتساب مابق فهیووظ یازلحاظ بازنشستگآنان  یدمت دولتسنوات خ

ناد  مین جهت احتساب سوابقدرصورت تقاضای مستخد- ماانغیررسمی آنان جزو سابقه رسمی ،دستگاهها مکلف ضاا  همز باول تقا باا ق

ماه مابه التفاوت حق ب اقدام وسپس  مبداءصندوق  آنان ازنسبت به انتقال حق بیمه ، قاه ی صامتعل ساط  شاوری ساتگیازنشندوق بتو  ک

 شود.واریز بازنشستگی کشوری به حساب صندوق  مه پردازی(کثر به مدت ماههای بی)حدا کجا و یا اقساطمحاسبه شود وبصورت ی

 بالمانع میباشد. ماضای مستخدخ ارائه تقریتااز   ذینفعاشتغال کارگزینی  در احکام غیررسمی *اصالح / اعمال سابقه

 پرداخت شود ساط حداکثر  دو سوم  مدتقاو یا به   ( بصورت یکجا12/9/63مورخ 2772/31)ابالغیه شماره 36ه عمل شماردستورال4ندب این بدهی طبق:جهتو

معلمین  1/1/1375تاریخ ی از آموز ضت سوادزمان نهای دولتی از بدو استخدام ، آموزشیاران ساکارکنان پیمانی و نیز کارکنان شرکت ه ،

پرداخت حق ان مکلف به اه متبوع آنعی بوده و دستگون تامین اجتمامشمول قان 1/7/1388خ رش از تاریموزش و پروق التدریس وزارت آح

 نه(درآمدو هزیاداره کل  17/9/97رخ مو22002/د/15731ه ارشم)نظریه ....پس از انتقال حق بیمه و....بیمه متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و می باشند

 ( 2/10/57مصوبق ا ک 151)ماده ازهرلحاظ  لتی وشهرداریهاانه ها ؛موسسات وشرکتهای دوارتخدروزم وقت خدمت تما -1/3

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

 بی ای انقالخدمت در نهاده-3/3 

      ام وظیفهت نظخدم-4/3

 ( 29/5/67غایت ل31/6/59 زا جبهه )طلبانه درخدمت داو-5/3

 هه بابت جانبازان جبدروسابقه حضور مدت معالجه -6/3

 

 مت غیر رسمی به دو بخش تقسیم میشوده خدسابق

 فاقد الزام به بیمه پردازی -1

 م به بیمه پردازی ملز-2
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 ردازی(بیمه پبه  ملزمغیر )غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          گیلحاظ بازنشست بول ازقابل ق متخدسابقه 

  دازیبه بیمه پر لزام قانونید افاقیررسمی  ت غخدم فرآیند احتساب سابقه

  ازی الزام قانونی به  بیمه پردفاقد   خدمت غیررسمی سابقهاحتساب  نام خدمت:

 رمند متبوع کاائی اجر گاهدستدستگاههای مرتبط درانجام خدمت:

      ق ا ک  102اجرائی ماده  ین نامهآی 13ه ماد،   ق ا ک 85ماده2تبصره  قوانین ومقررات :

  م خدمت:ای انجاهزینه ه

  ت غیررسمی  سابقه خدممدت )به ماه(  × %9اولین حکم رسمی ×  حقوق ومزایای=رسمی ور کارمند* بدهی کس

 مییررسخدمت غسابقه ه ماه( ت )ب× مد  %5/22راک صندوق × حکم اشتاولین  زایایحقوق وم =پیمانیبدهی کسور کارمند *
 خدمت غیررسمی پرداخت شود دو سوم  مدتاقساط حداکثر  به ا  و یا ایست بصورت یکجبدهی سابقه غیررسمی میب:توجه

 وراتی کسیزبدهفی  وارررسمی ؛فرم محاسبه کسورخدمت غی –اک صندوق کشوری اولین حکم رسمی/اشتر مدارک موردنیاز:

 ذیربط قبلیدستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه  ه:مراجع محل آدرس  حضوری–پستی نحوه دسترسی به خدمت:

  :توضیحاتیرسا

 میباشد. (1/7/88قبل از )لتدریس تمام وقت و حق ا خدمت نظام وظیفه ،ی فاقد الزام قانونی به بیمه پردازی سابقه غیررسم مهمترین مصداق

،بدهی  همزمان با قبول تقاضا ها مکلفندمی ،دستگاهآنان جزو سابقه رسهت احتساب سوابق غیررسمی دمین جی مستختقاضا درصورت

بازنشستگی ق ا ک ا محاسبه و )مدارک ذیل را( به مدیریت  85ماده 2براساس تبصره   نان رامدت خدمت غیررسمی آ نشستگیکسورباز

ماااده ئااین آ 13ماااده  )موضوعداری نمایندذینفع نگه ر پرونده پرسنلیرده داخذ کزم را ییدیه الکشوری در استان ....ارائه و تا ئاای  مااه اجرا نا

 (واستخدامی یشورای امورادار22/6/1366مصوب ق ا ک 102

 قاضای مستخدممحاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین به انضمام ت/ 70-فرم ع-1

 بانکی (همراه با اعالمیه 0107777777006اب ی به حساعالمیه بانکی واریز بده -2

  خدمتفرم های مربوط به 

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم فرمنام 

 *  70 -ع ی شاغلینورخدمت غیررسمفرم محاسبه کس
 

 

 

 کارمند شاغل

 جام خدمت تقاضای احتساب خدمت غیررسمی با ارائه گواهی ان

 
 

 دستگاه اجرایی

ینی ؛تکمیل فرم درحکم کارگزقه ؛احتساب بذیرش سابررسی وپ

 ک به صندوق ارسال مداراریزبدهی و؛ و  70-به کسور عمحاس

 

 استان-وریزنشستگی کشق باصندو

 فرم پس تایید) به دستگاه(ستندات؛واعاده بررسی مدارک وم

 
 

 

 

 

 

ئر بر فواصل زمانی داشودسازمان تامین اجتماعی ارائه می ز سویمه که ات حق بیبعضا در فهرست پرداخ: ه خالء بیمه پردازینحوه محاسبه بدهی سابق*

 خدمت وی میباشد . مرار بدون انقطاعتی کارمند موید استهای خدمقراردادحالیکه مشاهده میشود در خت حق بیمهپرداعدم 

خالء بیمه  ب مدتاحتسا 17/7/1393مورخ  03875/ت44809ه مه شمارتصویبنا(1معاونت فنی صندوق و در اجرای بند) 27/6/96مورخ 220/د/10537براساس نظریه شماره 

 اداره کل درآمد وهزینه 22/7/1396مورخ  22002د//11911در نامه شماره   وبارعایت شرایط مندرج  اضامزایای زمان تقحقوق و %9برمبنای  هیز تعیین بدردازی پس اپ
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 پردازی(ملزم به بیمه غیر )غیر رسمی-تی دول خدمت بق سوا         قابل قبول از لحاظ بازنشستگی ه خدمتسابق

  خدمت زیرپرچم اب سوابقتساحفرآیند 

 مچیرپرقه خدمت زب ساباحتسا نام خدمت:

 استان دستگاه اجرائی متبوع کارمند ؛ صندوق بازنشستگی کشوریرانجام خدمت:دستگاههای مرتبط د

      ا ک ق 85ماده2تبصره  - ریت خدمات کشورین مدیقانو 105اده وری و مقانون استخدام کش 34ماده  انین ومقررات :قو

 )به ماه(نظام حکم رسمی × مدت خدمت اولین  مشمول کسور حقوق ومزایای %9رسمیر کارمند *محاسبه بدهی کسو خدمت:ی انجام هزینه ها

 )به ماه(  نظامصندوق × مدت خدمت  م اشتراکاولین حکم ک  مزایایحقوق و %5/22پیمانیسبه بدهی کسور کارمند محا*                           

 وری بازنشستگی کش تخدم با صندوقسماشتراک اولین حکم کارگزینی  م:حک اولینز منظورا

 بدهی کسور بانکی واریزفی   -ررسمی م محاسبه کسورخدمت غیفر-اشتراک باصندوق کشوریاولین حکم کارگزینی  از:موردنیمدارک 

 اجرائی متبوعگاه دست آدرس محل مراجعه:  حضوری–ی پستخدمت: به رسیدست نحوه

ضاویت 2ا ه )یک برابر یحتساب مدت جبهس قانون با اطع مختلف براسامدت خدمت نظام وظیفه در مقا: اتسایرتوضیح برابر(،کسر ایام ع

 قبول است. قابلخدمت به عنوان سابقه  ، دمتکارت پایان خ درج درمدت منماه یا....بوده باشد لذا  18اه یا م 28ماه  یا 24در بسیج ،...میتواند 

سااتگی  ط به آن بهبازنشستگی مربورسمی که کسور  سوابق خدمت دولتی مستخدمین ت ازقسم آن - 85ماده  صندوق بازنش

گی بازنشستبه تبصره های زیر از لحاظ  مذکور با توجهکشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی می گردد و مدت 

 .ور خواهد شدقه خدمت آنان محسوب و منظبزو سایفه جو وظ
 میباشد حاظ قابل احتساببازنشستگی ازهرلرداخت کسورین بدهی وپتعی بشرط ق ا ک 85ماده2تبصره  ه طبقم وظیفنظا خدمت

جاست بصور( میبای12/9/63مورخ 2772/31)ابالغیه شماره 36ره دستورالعمل شما4:بدهی سابقه غیررسمی براساس بندتوجه ا  و ت یک

 ودشمی پرداخت خدمت غیررس م  مدتاقساط حداکثر  دو سویا به 

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  حاتضیتو کدفرم فرمم نا

 *  70 -ع سورخدمت غیررسمی شاغلین اسبه کفرم مح
 

 

 

 کارمند شاغل 

 ان خدمتساب خدمت زیرپرچم با ارائه گواهینامه پایتقاضای احت

 
 

 اییه اجردستگا

م محاسبه ؛تکمیل فر اب درحکم کارگزینیبررسیهای الزم و احتس

 تاییدبه صندوق جهت  و ارسال مدارک دهی؛ واریزب70-سور  عک

 

 استان-دوق بازنشستگی کشورینص

 دستگاهبررسی مدارک ومستندات؛تایید واعاده نسخه )فرم(

 
 

 

 

 

ـهه نظامسه چهارم مدت خدمت احتساب   16/02/99 رخمو 257 براساس دادنامه شماره*  ـخدمع ـبه وظیفه در جب ـنه ت داوطلبـنوان  ا

  میباشد.قابل تسری به دستگاههای اجرائی ( لح ستادکل نیروهای مس 21/10/1388مورخ 11/40/206ابالغیه موضوع )

 ه(ما20×3÷4=15)=ماه15وی داوطلبانهمدت خدمت  اهآنگده وبماه 20 مدت حضور در جبهه ماه و 24کارت(:مت سربازی )مطابق مدت خد:مثال

 ونیم ماه7= قانون جامع27ه ع مادزیان آور  موضوبه ماخذ مشاغل سخت وذینفع  تسابمت قابل احوهمچنین مدت خد

 ماه(24+ماه5/7روز =)15ماه و 31 میشود جمع کل خدمت سربازی و جبههنتیجه اینکه 
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 بیمه پردازی( م به)ملزغیر رسمی-دولتی  بق خدمت واس           زنشستگیقابل قبول از لحاظ با سابقه خدمت

  به بیمه پردازی ملزم خدمت غیررسمی  هتساب سابقفرآیند اح

  دارای الزام قانونی به بیمه پردازی خدمت غیررسمیسابقه احتساب  نام خدمت:

 یربط قبلبیمه ذیدستگاه اجرائی متبوع کارمند؛صندوق خدمت: دستگاههای مرتبط درانجام

قانون 42مادهن ؛ یراهیئت وز17/7/93مورخ 80954مصوبه  ؛27/03/1365ب نشستگی مصوازال حق بیمه یا بقانون نقل وانتق ین ومقررات :انقو

 دیوتنفیذ آن دربرنامه های بع مجلس شورای اسالمی17/1/1379وبسوم توسعه..... مص برنامه

 ش (داکثر ماههای پذیریکجا ویا به اقساط ح)می وپیمانیکارمندان رس حق بیمهمابه التفاوت  هزینه های انجام خدمت:
 حق بیمه منتقل شده  – )به ماه( سابقه بیمه پردازی× مدت  زمان تقاضاکارگزینی حکم  یحقوق ومزایا %9  ت بدهی کسور کارمندرسمیالتفاو*مابه 

 شده منتقل یمه حق ب –ازی یمه پردسابقه ب× مدت )به ماه(  ک صندوقزینی اشترارگکاحکم  حقوق ومزایای %5/22 ی کسور کارمندپیمانی *مابه التفاوت بده

ذینفع  به حساب تاریخ   انتقال حق بیمه  با  هم زمان سور مستخدم ای مشمول کحقوق ومزای چیست؟ تقاضا انزمکم کارگزینی منظور از  حقوق ومزایای  ح

 محترم فنی(ونت معا 28/4/95م 4461و نامه رانهیئت وزی 17/7/1393رخ مو 80954 امه شمارهیبنحی تصواصال 3ماده )موضوع  صندوق بازنشستگی کشوری

قبلی ؛ لیست سیاهه ماههای بیمه پردازی ازصندوق بیمه  –ک صندوق کشوری م رسمی /اشترااولین حک  -ه خدمت ازدستگاگواهی سابقه  :مدارک موردنیاز

  فی  بانکی انتقال حق بیمه

 ط قبلیبیمه ذیرب رائی ؛ صندوقاه اجدستگ آدرس محل مراجعه:  حضوری– پستیخدمت: بهی دسترسنحوه 

  :سایرتوضیحات
نــان 28/10/67مورخ 589ره وهمچنین بخشنامه شما1354ن اجتماعی مصوب ن تامیقانو 28و 7واد براساس م سازمان تامین اجتماعی،کلیه کارک

مــه و خود سهم بیمه پرداخت حق ولمسؤ کارفرماو میباشندی ن اجتماعیمه تامیول بمشم ، یغیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولت  بی

 ن اجتماعی استن تامیقانون به سازمادر مهلت مقرر در این شده 

 میباشد ،.... حق التدریسخرید خدمت،  قراردادی، یپیمانخدمت سابقه سابقه غیررسمی دارای الزام قانونی به بیمه پردازی ،  ادیقصم از*

 شودواریز  یتگی کشورق بازنشسب صندوبه حسا( بیمه پردازی مدت ماههایحداکثر به یکجا و یا اقساط )بیمه میبایست بصورت  التفاوت حقبدهی مابه *
 

 

 

 (مشترک فعلی صندوق بازنشستگی کشوریکارمند شاغل )

 ق بیمه از صندوق مبدا)تامین اجتماعی( تقاضای کتبی انتقال ح

 
 

 سازمان تامین اجتماعی واجرایی  گاهدست

اب صندوق ه حسمه ذینفع بتقال حق بیرخواست؛ انپذیرش دبررسی و

 ابقه صندوق؛احتساب سرسال مدارک به کشوری؛ا

 

 استان-دوق بازنشستگی کشورینص

 اخذ بدهی ازکارمندبررسی واعالم مابه التفاوت حق بیمه به دستگاه؛

 
 

 

 

 

تاام25/1267مشمول توافقنامه مورخ  هضع یافتتبدیل وان کناریمه کحق ب توضیح: مااعیساازمان  ساازمان ب ین اجت شاو باه  شاوری  ساتگی ک باه رازنش یال  ح ذ

 د :قابل پذیرش میباش47/10اتکمیل فرم گی کشوری واریزگردیده است که بدوق بازنشستبه حساب صن ریال184320رنفرازاءه

صاوب شارکتهای دومقررات استخدامی  مستخدمین مشمول-2    1/7/1357خ زتارییافته ایل وضع الحاقی تبد150مستخدمین موضوع ماده -1 تای م و... 5/3/52ل

تااریخ ی منطقه ای بهداری ومستخدمین سازمانها-3    10/9/1358واحده  ماده موضوع تاه از ضاع یاف ساتخدمین -4      18/2/58بهزیستی )بیمه پرداز(تبدیل و م

 1/6/1358ازتاریخ 2/7/58رداری مصوب ان شهکارکندرباره ق .ا.ک موضوع الیحه قانونی شمول 

فواصل زمانی دائر بر عدم پرداخت حق ئه میشودتامین اجتماعی ارا ه که از سوی سازمانحق بیم پرداخت ر فهرست:بعضا د قه خالء بیمه پردازیسابهی اسبه بدنحوه مح*

 خدمت وی میباشد . نقطاعدون اتمرار بموید اسقراردادهای خدمتی کارمند میشود درحالیکه مشاهده  بیمه

احتساب مدت خالء بیمه  17/7/1393مورخ  87503/ت80944 صویبنامه شماره(ت1اجرای بند) ت فنی صندوق و درعاونم 27/6/96 مورخ220د//10537ماره نظریه شبراساس 

 د وهزینهاداره کل درآم 22/7/3961مورخ  22002/د/11911اره  مه شمج در نایط مندروبارعایت شرا  حقوق و مزایای زمان تقاضا%9پردازی پس از تعیین بدهی برمبنای 
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 )ملزم به بیمه پردازی(رسمیر غی-دولتی  سوابق خدمت            زنشستگیقابل قبول از لحاظ با بقه خدمتاس

 به بیمه پردازی ملزم  خدمت غیررسمی سابقه

 نیاایآ ید در اجراند حسب مورکنیا حقوق کارمی ان در مقابل دریافت مزدهر عنو ( که به ... و سیتدر، حق ال ی، قرارداد یمانیپ) یررسمیکنان غکار-

سازمان  ترکتابع مقررات قانون مزبور و مش 1354مصوب   یاجتماع نیتامقانون  4( ماده  کار و بند ) الف قانون 148و  ماده  یمانینامه استخدام پ

کااه در لفاه محل خدمت( مککارفرما ) دستگ یاجتماع نین تامقانو 36ده ماه موجب شوند و ب یمحسوب م یاجتماع نیتام قااع پردا است  خاات مو

 اید. سازمان مذکور پرداخت نم ه و سهم خود را بر آن افزوده و بهشده را کسر نمود متعلقه سهم بیمه مهی، حق بمهانه آنان  یاوق ومزایمزد یا حق

 27/11/1365رخ وماا 59522ره نامه شما بیصووع تموض یبازنشستگ ای مهینتقال حق بون نقل و اانق ییجرانامه ا نییآ 9به موجب ماده  نیهمچن

جاانامه منتقل شده یا میطبق مقررات این آیینبازنشستگی آن یمه یا کسورنان که حق بدمت دولتی کارکصرفاً سوابق خ »   رانیوز اتیه زو شود، 

 ریاادمت غبق خسوا ینشستگکسور باز یبده نییصورت اصوال تع نی« در ا د.باشیساب مابل احتوظیفه قآنان از لحاظ بازنشستگی و  دولتیخدمت 

کسور پرداخت  ای مهیحق ب یو بازنشستگ مهیب یصندوق ها رین به ساابت آکه ب یستخدام کشورقانون ا 85ماده  موضوع صندوق نیمشترک یرسم

قااوان دیاابا یبق مواس لیقب نیکسور ا ای مهیندارد و حق ب تیعد ، موضوشده باش چااارچوب  مااا در  قاار نیالزا سااارات موو م بااه ح صااندوق ضااوعه  ب 

 منتقل گردد. یکشور یزنشستگبا
ین در مهلت مقرر در اشده  بیمه و خود سهم بیمه پرداخت حق مسؤول جتماعی کارفرماقانون تامین ا 40و 39و  36و  30مواد اساسبر -

 هیات عمومی دیوان عدالت( 25/08/95خ مور563 ..رای ش). قانون به سازمان تامین اجتماعی است

هــا  مستخدمین پیمانی 1354از اول سال  28/12/1353وب تخدام کشوری مصالح پاره ای از مواد قانون اساصقانون  70 ماده 3تبصره  طبق- وزارتخانه 

قــررات  ق ا ک ده از ستثنی شو موسسات دولتی م موقت شرکتهاز مستخدمین و آن دسته اق ا ک  و موسسات دولتی مشمول شــمول م کــه م

 هند بودگی وفوت خوای و ازکارافتادات ناشی از پیرکارمندان دربرابر اثرنون حمایت د مشمول قایفه خاصی نمی باشنبازنشستگی ووظ
 . اگذارشداجتماعی و ینامدوق تبه صنباکلیه وجوه وتعهدات  29/12/55اریخ ق ا ک( درت70ماده 3....)موضوع تبصره پیمانیصندوق حمایت ازکارمندان 

س ما را براسامستخدم وکارفر ست حق بیمه سهمخدم مکلف ااجرائی مستمی،دستگاه ابقه غیررسبت سیمه پردازی بادر صورت عدم ب :1تذکر

وت ه التفاسبه مابو در ادامه نسبت به انتقال حق بیمه ومحا وبه حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایدگزینی مربوطه محاسبه احکام کار

 وددام شاق

ضــور  1/7/88قبل از مام وقت حق التدریس تتمام وقت، لتدریس غیرا انه در جبهه ،حقمدت حضور داوطلب :2تذکر در ، مدت معالجه وسابقه ح

 س مقررات مربوطه انجام  میشودس از محاسبه وپرداخت  بدهی کسور بازنشستگی بر اساجبهه جانبازان همچنان پ

صــوب انون تامین اجتماعق 28و 7براساس مواد :مومی ..ت عهیا22/2/93 خرمو148 شماره رای* نــین ب1354ی م شــماره وهمچ شــنامه   مــورخ589خ

تــامین ا 1/9/67از تاریخ  حمایتی خاص دستگاههای دولتیمشمول نظام کارکنان غیراجتماعی،کلیه  تامین28/10/67 قــرار مشمول بیمه  مــاعی  جت

لــذ ظام حمایتیفت حقوق مشمول ندریا غال ورغم اشتیس علی میگیرند.....معلمان حق التدر نــد  لــزخاص نبوده ا مــوزش وا..... ا بــه ام آ پــرورش 

فــت  1/7/88تمام وقت  اشخاص )حق التدریس عید واقکارکریمه ایام پرداخت حق ب تــاربه بعد ( و الزام تامین اجتماعی به دریا مــه از  یخ حــق بی

 صحیح میباشد. 1/9/1367

 

 ازیمه پردبه بی ملزم  یررسمی خدمت غ سابقه-
مــزمام ، آموزشیاران سابدو استخدادولتی از  کارکنان شرکت های کارکنان پیمانی و نیز ســواد آ تــاریخ ن نهضت  مــین ، م 1/1/1375وزی از  عل

حــقبــه پردااجتماعی بوده و دستگاه متبوع آنان مکلف  مشمول قانون تامین 1/7/1388ز تاریخ تدریس وزارت آموزش و پرورش احق ال  خــت 

 هزینه(مدواداره کل درآ 17/9/97مورخ 22002/د/15731 نظریه شمارهمه و....)تقال حق بی..پس از انبوده و می باشند..علقه به سازمان تامین اجتماعی تمبیمه 
 از لحاظ بازنشستگی خدمت غیررسمی  احتساب سابقه فرآیند

مــه -2 ا بشود.شده یداخت ماعی پرمین اجتابق خدمت غیررسمی ، حق بیمه به سازمان تابابت سو -1 حــق بی قــال  ســازم انت فــع  از  تــامین  انذین

ســتخدمال بیمه توساشی از انتقمابه التفاوت نپرداخت  -3شورینشستگی کاب صندوق بازماعی به حساجت شــماره ) ط م صــوبه   50387/ت/80954م

 نع میباشد.ارائه تقاضای مستخدم بالما اریخاز تذینفع ل اشتغای احکام کارگزین سابقه /اصالح اعمال -4( انهیات وزیر 17/07/1393مورخ 

 منتقل شده از صندوق قبلی مستخدمحق بیمه  – ماههای خدمت x%9 x (ضاتقا زمانکارگزینی) حقوق وفوق العاده حکم فاوت:الت مابهاسبه حمنحوه 

مــه   هم زمان بار مول کسوحقوق ومزایای مش چیست؟ زمان تقاضارگزینی حقوق ومزایای  حکم کا منظور از  فــعتاریخ   انتقال حق بی ســاب بــه   ذین ح

 معاونت فنی( 28/4/95م 4461و نامه زیرانهیئت و 17/7/1393مورخ  80954بنامه شماره اصالحی تصوی 3ماده )موضوع  شوریازنشستگی کصندوق ب
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 دازی(بیمه پر م به)ملزسمیغیر ر-دولتی  سوابق خدمت          نشستگیقابل قبول از لحاظ باز سابقه خدمت

  حق التدریسسابقه خدمت  -

سااتخدامیانون تعیین تکلقانون الحاق یک ماده به ق طبق :وقت رتمامیغحق التدریس –الف تاا یااف ا حااق ال مااان  شاایامعل ضاات دریس و آموز ران نه

 س دولتیداردرمقت( مام و)غیرتیس، سابقه حق التدر صرفا بمدت یکسال 5/2/96از  27/11/95مصوب  آموزش وپرورشسوادآموزی در وزارت 

سااابقاحتسا است.قابل احتساب گی لحاظ بازنشست زا (1396)سال اجراء شدن قانونزم ال قوق سالحداقل ح % 5/22نایبرمب کسوربا پرداخت  ه ب 

 میباشد. ت قانونیشروع پرداخت اقساط بدهی قبل از پایان مهلمشروط به تقاضای مستخدم و 

صاره براساس 1/7/1388ز قبل ا تمام وقت ق التدریسلمان حدمت معوابق خبدهی س وقت: تمامحق التدریس -ب قاانون 58ده ماا2 تب

 .قابل احتساب میباشدبازنشستگی ،قبل از برقراری حقوق  بدهیوپس ازتسویه ه استخدام کشوری محاسب

 درآمدو هزینه اداره کل 17/9/97رخ مو22002/د/15731شماره نظریه ،  اهنگی ...معاونت هم 20/6/97مورخ 81102/35716نظریه ش 

 نمی باشد.( یبعلت تفاوت شخصیت حقوق....شگاه فرهنگیان آموزش و پرورش )دان رتته به وزاسسات وابسومتعمیم به  تسری وقابل  قانوناین *

باه التمنوط به ، 01/07/1388ازبعد معلمان احتساب سابقه حق التدریس تمام وقت - خات ما ماه وپردا ماه ب حاقفااوت انتقال حق بی ی

 واهدبود.نامه های اجرایی آن خوآیین 27/3/1365مصوب یمه یا بازنشستگی وع قانون نقل و انتقال حق بموض علقهمت

  محسوب نمیشود.دریس( )حق التجزو ایام تدریس ماهه تابستان که  3وروز تعطیالت نوروزی 15همچون  یامای کارکرد واقعی :ایام  ح توضی*

سااا22/6/95مورخ 1396095شوراداری و استخدام غل سازمان امر مدیریت مشابیه اموساس جوابرا توضیح : باات  مااام وبا سااببقه ت بااه تنا یااا   قاات و

یاا 1/7/79ساعت درهفته )از 24( و31/6/97ا تدریس درهفته )ت ساعت28شرط حداقل تربیتی ب و مربیان گارانآموز بااه به بعد( وکمتر از ا ساااعت  ن 

کااارهفتگی ساااعت ا2درک لیسانسرط داشتن مساعت )بش24وسطه رس متن مداودبیرا رآموزانتناسب خدمت تمام وقت ؛ برای هن شااود( ز کسرمی

حااداقل س اعضاء هیاه حق التدریمام وقت ، سابقبه تناسب مدت تساعت 20؛برای مدرسین  شاارط  فااه ای ب ناای و حر سااازمان ف یااان  ت علمی و مرب

 .در هفته قابل بررسی خواهد بودساعت تدریس 40

  اداری عدالت دیوان ومیمع هیأت  1173/92کالسه پرونده:  1393,2,22 رخمو 148 شماره رأی

 پرورش و زشآمو التدریسی حق کارکنان صخصو در اجتماعی تأمین قانون مقررات مشمولیت وعموض

 ، 1367,10,28 – 589 شماره امهشنبخ اساس بر اجتماعی تأمین سازمان ، 1354 سال صوبم اجتماعی تأمین قانون 48 و 7 مواد استناد به که این به توجه با

 التدریس حق معلمان که این به ایتنع با و است قرارداده بیمه مشمول 1367,9,1 تاریخ از را دولتی های دستگاه خاص حمایتی نظام مشمول غیر نکارکنا کلیه

 و دوم هشعب 1391,2,17 – 9109970900200215 شماره امهدادن اذل ، اند نبوده ای بیمه خاص حمایتی نظام لمشمو ، حقوق دریافت و اشتغال رغم علی نیز

 کارکرد ایام بیمه حق پرداخت به پرورش و آموزش مزاال بر مبنی اداری عدالت اندیو پنجم و ستیب شعبه 1391,7,10 - 9109970902502362 ارهمش دادنامه

  دباش می راتمقر موافق و صحیح 1367,9,1 تاریخ از اجتماعی مینأت مقررات ینامب بر هبیم حق دریافت به اجتماعی تأمین سازمان مالزا و مذکور اشخاص واقعی

 زینهضت سوادآموسابقه خدمت در -

  13/6/67 مقررات استخدامی نهضت مصوب 34موضوع ماده تگی کشوری ا صندوق بازنشسضت سوادآموزی بنان ثابت نهاشتراک کارک
سااتگکسور ب اختپردبا   مطلوبحون به  متوالی خدمت یکسالحداقل ام انجبشرط   8/8/6313 ازسابقه خدمت افراد در نهضت سواد آموزی  ی ازنش

بااه الم از س:با استع ذکور دهی سوابق مظور تعیین بمن .بهقابل احتساب میباشد ساات  پااردازی میبای مااه  سااوابق بی مااه  ازمان تامین اجتماعی ،حق بی

 لیکن  شود بیمه محاسبه و اخذواریز حق  ات مربوط به سالمقرر ه طبقحق بیم انتقال ندوق بازنشستگی منتقل شود و مابه التفاوتحساب ص

 بدهی خواهد شد.ق ا ک تعیین  85ده ما2صره طبق تب آنانزی سوابق قبل یا بعد از بیمه پردا

لاای  8/8/1363 از آنان نهضتخدمت کسور بازنشستگی سابقه : ثابت/رسمیکارکنان  نااای  13/6/67ا صااد %5/8برمب قااوق ومدر یااای حح کاام زا

 (فرم تعیین بدهی ه با استناد بید)ستگی کشوری واریز گردندوق بازنشبه حساب ص حاسبه و توسط نهضت)تبدیل وضع( م1367گزینی شهریورراک

  (...توسط نهضتهم سهم کارمند %50واریزشد)محاسبه و به حساب صندوق نیز  1/5/70الی   13/6/67بابت  این افراد  گیازنشستکسور ب

 ستگی کشوری واریزشد. ندوق بازنشبه حساب ص مستقیمارسمی نهضت کسوربازنشستگی مستخدمین ثابت/ 01/05/1370یخ از تار

عاادالت  14/12/86 مورخ 1497دادنامه شماره ب حس:آموزشیاران یااوان  مااومی د ماااعی و نههیات ع تااامین اجت بااین  مااه  جااب توافقنا ضاات وبمو

مااه ب ضت مکلف بهی قرارگرفته ونهجتماعمین امایت تاتحت ح1/1/7513سوادآموزی ،آموزشیاران نهضت از  حااق بی بااپرداخت  نااان  باات آ لااذا ا وده 

 مابه التفاوت مربوط امکانپذیراست. پرداختو  بیمهفقط با انتقال حق 1/1/5137بعد از ن بابت احتساب سوابق آموزشیارا

 قانونی است.  نیز پرداخت کامل کسورک خدمتی و کام و مداراحد م وجومستلز ...مقررات استخدامیبعد از تصویب ت در نهض احراز سابقه خدمت -
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 دازی(بیمه پر )ملزم بهغیر رسمی-دولتی   سوابق خدمت         قبول از لحاظ بازنشستگی بلقا خدمتقه ساب

 ی این قانونکه در اجرا دهستن نیکارمندامدیریت خدمات کشوری قانون  105ده حکم تبصره ذیل مامشمولین  سابقه تحصیل در ابتدا یا حین خدمت:
چهارم شوند و سه یمند مه بهرهتحصیالت مربوطو از مزایای  دیابنمیزشی یا معادل آن اشتغال ع رسمی آموتحصیل مقاطبه دمت در ابتداء یا حین خ

 د .  از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشن

 60بصره ت"ب  "ساس بندبراکه زمایشی افرادی استخدام آ 27/10/66ب ی مصودولت ه هایی دستگای انسانقانون نحوه تعدیل نیرو 5ماده  طبق-
 باشداشند ، مجاز میکه حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول بیاستخدامی  مینماینددر صورت کشور تعهد1360قانون بودجه سال 

 به استثناء : باشدنمی  ق ا ک 151ماده در اشتغال در موسسات ذکر شدهضوعات از مو ستخدامبل از اسابقه تحصیل ق سابقه تحصیل قبل از خدمت: 

  :ت معلم لی وعشایری/تربیقدماتی وعادانشسرای مدر همدت تحصیالت عالی-
خاتپردبشرط دارای حکم رسمی آزمایشی  8/3/69 قانون متعهدین خدمت درآموزش وپرورش مصوب7مدت تحصیل مشمولین ماده   ا

 بود.قابل احتساب خواهد عوق()جاری /مزنشستگی ر باکسو

لای  1369ساال  در حدفاصلشده  جادیا یفاصله خدمتبابت  یدارلت اعدا وانید یمموع اتیه 12/3/1387مورخ  153ره ماش یرا یجراچنانچه در ا* و   1378ا

شا ینشده و کسورات قانو یام رسماستخدحکام صدور ا منجر به 15/9/1399-825ها، قبل از دادنامه شماره آن به دان  آموزان دانشسرا یتسر د ، پرداخت شده با

ساو هیوحدت رو یرا نیآخر نصورتیا ریدر غ دخواهد بو بررسیقابل  لیذ طیصورت با احراز شرا نیدر ا شاماره  یعادالت ادار وانیاد یصاادره از  ماورخ  825باه 

 هد شد.سوب نخواطبقه مح ایارتقاء گروه  یبراعنوان مشمول تجربه  چیبه هبحث  مورد یته خدمفاصل امیا ضمنا باشد. یم یبر عدم جواز قانون یبنم 15/9/1399
سا نیحقوق زمان مربوطه بوده و همچنحداقل  تیکامل با رعا یایو مشمول حقوق و مزا دهیدادنامه مذکور صادر گرد خیراحتساب سابقه که قبل از تا یاستخدام رسم مالحظه احکام -1 ماع  نوات در ج

 باشد.لحاظ شده  متخد

 مذکور که قبل از دادنامه فوق اقدام شده باشد. یدمت رسماحکام احتساب سوابق خ بابتاز  رکردید مهیماه اول به همراه جر یو مقرر ییهم کارفرماخدم و سور سهم مستپرداخت کس تیوضع یبررس -2

 باشد. یم یستلزم بازنگرشده باشد و م یبده نیی( تع85( ماده )2سوابق قبال طبق تبصره )بابت  کهیدر صورت -3

ضاا دهیوابق خدمت لحاظ نگردها در جمع سون سوابق آنتساب و .. تاکنعدم درخواست اح ن ،یگز دییمله اخراج، عدم تازجا یقانون لیکه به دال یکسان هیکل -4 نات ق جاواز  ییمشمول نامه معاو قاد  و فا

 تساب است.اح

 

 حسب و اشتهرا د "حصیلاز اتمام تی برای اشتغال پس جنبه تعهد"د کشاورزی ارکنان جهاقه تحصیل کابس ورزی:سابقه تحصیل کارکنان جهاد کشا
 فاقدمجوز قانونی است.مذکور  احتساب ایاماستخدامی سازمان اداری و 08/11/1397ورخ م 618079ه نامه شمار

یاا ح%22/ 5ی بر مبنای سور بازنشستگبشرط واریز ک : معلمتربیت مراکز اشتغال(  تا)فراغت از تحصیل سنوات  دوران بالتکلیفی - قاوق ومزا

 تحصیل...فراغت ن افراد بعد از استخدام قطعی ای (.ن عدالتیات عمومی دیواه12/03/87مورخ  153رای شماره ) همان سنواتاحکام 
  :(151تبصره ماده  رایگان)فرمان آموزش مدارس غیردولتیسابقه خدمت در -

 .وت کسور...قابل احتساب استالتفامابه پرداخت بیمه و بشرط انتقال حق
   وپرورشموزش مهد کودک آسابقه خدمت در -

  اجرائی قابل احتساب است دستگاه  اعتبارات هانه  ازاخذ حقوق ما و بشرط عقد قرارداد

  :ان پزشکان و پیراپزشک سابقه دوران طرح-
 11وجب ماده به می و ارمومی دیوان عدالت ادیات عه 04/05/1388مورخ  375اجرای رای وحدت رویه موضوع دادنامه  شماره در 

تا  01/04/1367حد فاصل مشمولین قانون مزبور )در  12/05/1375قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 
رح مولین طخدمت مشو دستگاه محل  می باشندقانون استخدام کشوری  مشمول یادشده ( در طول انجام خدمت طرح03/07/1379
به صندوق بازنشستگی کشوری (  بر مبنای احکام کارگزینی زمان اشتغال به طرح)آنان تگی زنشسکلف به پرداخت کسور باصوف ممو

 کین صندوق بوده است .همانند سایر مشتر
 ی فی  واریز-3   درسه نسخه    1/5فرم -2رح      گی سنوات طور بازنشستریز کس فهرست-1مدارک: 

 به صندوق تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه مشمول 3/7/79اریخ از تبعد ؛دوران طرح 11ماده حاقی به قانون ال3ره تبص طبق -

 (اشداسترداد میب بلقامبلغ شستگی کشوری ؛صندوق بازنبه حساب   3/7/79یام بعد از ابت اشستگی  بکسوربازنی واریزاشتباه درصورت میباشد)

 ستگی دوره طرح :زنشسوربانتقال کستگی واثبت سابقه و کسور بازنش

ساتگی ذیستگی کشوری صندوق بازنش ساور بازنش قاال ک باه انت پاس از )بشرط درخواست کتبی صندوق تامین اجتماعی(؛نسبت  فاع ) ن

 ل کسور ؛ احکام کارگزینی؛....( اقدام خواهدکرد. میل فرم انتقاتک
  :مدارس بهداشتمدرسه عالی سابقه تحصیل در-
ـستخدام ی بهداشت مدارس صرفا جهت مستخدمینی که عالسه تحصیل درمدرلت اداری؛ مدت دای دیوان عمومت عهیا رای اساسرب ا

 قابل احتساب میباشد.ستگی ووظیفه ده ازنظربازنشبو وزارت آموزش وپرورش آنان در اولیه
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 ازی(ه پرده بیمب زم)ملغیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

  :ستیاریدوره داشتغال به خدمت قراردادی  -
 (13/3/88مورخ 88/131مومی به شماره هیئت ع200)رای شماره  ق .ا.ک151قرردرماده رط تحقق شرایط مش به

 )سابق(:وزارت جهاد کشاورزیخدمت غیر رسمی مشترکان صندوق بازنشستگی -
فاراد دمت غیررسمیی خهدبیباشد.ا ک مق  85 هماد2بصره غیررسمی، تین بدهی خدمت تعی مالک یان ا ناابرم ا قاوق ب یاای ی ح و مزا

 یشوداسبه وتعیین م(مح21/10/1390مندرج در حکم کارگزینی مقطع زمانی ادغام صندوق یادشده )مشمول کسور 

 :دوران کارآموزیسابقه -

بال ازپمدت دوره های آموزشی /کارآموزی در - شادنبخ  دولتی ق تاه  خادمت  ذیرف شارباه  مااسامی ب قات رط ت فات باوم و دن ؛دریا

 حاسبه نمیشودجزءسابقه خدمت م وده ی فقط بعنوان بخشی ازشرایط احرازرسته شغلی مستخدم قابل احتساب  بومزد/حق کارآموزدست

  :کارمشخص سابقه قرارداد- 

 شود.یرفته لتی پذون سابقه دند به عنواخرید میشود نمیتوابا توجه به اینکه سابقه قرارداد کارمشخص ساالنه باز

 

 نقالبی:  نهادهای ا امیسا

فاااع بنیاد حفظ آثا-5قالب اسالمی  بنیاد مسکن ان-4بنیاد مستضعفان و جانبازان-3خرداد 15بنیاد-2ید و امور ایثارگران اد شهبنی-1 ر و ارزشهای د

سااداران پس-10یت اسالمتبلیغا سازمان-9  ه علیمه قمبلیغات اسالمی حوزدفتر ت-8جهاد سازندگی -7جهاد دانشگاهی-6مقدس  شااورای -11اه پا

 یننفره واگذاری زم7هیات -14کمیته های انقالب -13کمیته امداد امام خمینی  -12ب فرهنگی القعالی ان

 اسالمی:نهادهای انقالب درسابقه خدمت 

صاوب  سالمینقالب اادهای اولتی در نهوشرکتهای درتخانه ها؛موسسات قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزا 1ماده بموجب  م

شاهرداریها درنهااستخدام(م وقت )قبل از سابقه خدمت تما 6/11/1364 تای و هاای مستخدمین وزارتخانه ها؛موسسات وشرکتهای دول د

 شد.نظور ومحسوب خواهدبازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان م ازلحاظ پایه)سنوات(و.... المیانقالب اس

  :قه ساب احتسابشرایط 

حاق  مابه التفاوتبه صندوق بازنشستگی وپرداخت  انتقال حق بیمه، ساعت کاردرهفته 40داشتن حداقل  داد استخدامی ؛ رابودن قراراد

 ارائه گواهی عدم بیمه پردازی وسپس واریزبدهی کسوربازنشستگی( پردازبودن با  رصورت عدم بیمه)دبیمه 

سااس بودن آن هاد و تمام وقتندمت در جام خاز انحرا –قانون  اجرائی اینبراساس آئین نامه * ساتگاه مادارک  برا هاده د باه ع تاه  مثب

 ابقه غیردولتی محسوب میشود.نقالب اسالمی سه به نهادهای امتبوع مستخدم میباشد.سابقه خدمت در شرکتها وموسسات وابست

 -آگاهی از مقررات قبلی
ـقالب سداران سپاه پافراد در مت تمام وقت  اد( سابقه خ30/12/1395لغایت  1/1/1390)پنجمرنامه قانون ب228 براساس ماده ـته ان و کمی

بااود و ی برنامبا اجرامیباشد.مشمول بیمه بازنشستگی 1/1/1370از بدو پیروزی انقالب تا  اسالمی شااده  فاای  مااه منت ه پنجم موضوع انتقال حق بی

کور بق مذ( سوازمان تقاضاحکم کارگزینی  سبراسا دولتم سهند و توسط کارم سهم مستخدمکسور بازنشستگی ) دستگاه اجرائی راسا بدهی

  را محاسبه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز مینمود.

ضویت در در سپاه قابل احتساب است لیکن گواهی های صادره که فقط ع اعضای ویژه بسیجرداد قت وبا عقد قرا*سابقه خدمت تمام و

 تلقی نمیشود. هژام وقت بسیج ویرارداد خدمت تمقادیق د از مصی نماینرا گواهی ماومت بسیج پایگاه مق

ـههنظام وظیفه در  سه چهارم مدت خدمتاحتساب   16/02/99 مورخ 257براساس دادنامه شماره *  ـنه  جب ـخدمت داوطلبا ـنوان  ـبه ع

 اشد. ئی میبی اجرااهبه دستگاه (قابل تسری کل نیروهای مسلح ستاد 21/10/1388مورخ 11/40/206ابالغیه )موضوع 
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 ملزم به بیمه پردازی(غیر )غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          یلحاظ بازنشستگقابل قبول از  متسابقه خد

 (29/5/67لغایت 31/6/59از )داوطلبانه درجبهه مت دخاحتساب سوابق دفرآین

 (برراونیم ب یک  به یکخذبه ما) هه داوطلبانه در جبت احتساب سابقه خدم نام خدمت:

 استان ی متبوع کارمند ؛ صندوق بازنشستگی کشوریاجرائ دستگاه:نجام خدمتمرتبط دراههای دستگا

   2/10/91اجراء-جامع ایثارگرانقانون 27ماده قوانین ومقررات :

 اه( )به مت مد × %5/22 × تقاضا انزمحکم طبق  رل کسومشمو حقوق ومزایای◄*محاسبه بدهی کسور  هزینه های انجام خدمت:

 اجرایی دستگاه بر عهده (%5/13کارفرما)و سهم مستخدم رزمنده  بر عهده (%9)ندسهم کارمکسور : هبابت اصل سابق کسورات*

  (ستخدمه ذیربط ملت )دستگابرعهده دو ( تماما%5/22)کسورات سهم کارمند و کارفرما: سابقه افزایشبابت نیم برابر کسورات * 

 بدهی کسور بانکی واریزفی   –غیررسمی  محاسبه کسورخدمت مفر-ندوق کشوریاشتراک باصی زینکارگحکم  دنیاز:مدارک مور

 وعجرائی متبدستگاه ا راجعه:آدرس محل م  حضوری–پستی نحوه دسترسی به خدمت:

استخدام  هه )قبل ازجباء در دهآزادگان وشرزمندگان ؛ان ؛طلبانه جانبازمدت خدمت داو قانون جامع ایثارگران27براساس ماده  :سایرتوضیحات

ونیم به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور )یک ازنشستگی ت تمایل جزء سنوات خدمت از لحاظ بیمه وبورص حین اشتغال(در یا در

مأخذ  ت مذکور بهرا برای مدکارگر و کارفرما  التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یادولت مکلف است مابه ب میشود.برابر(محسو

 بیمه و بازنشستگی( محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریز نماید. ورکسمزایای مشمول  تخدامی )حقوق ویت اسرین وضعآخ
شامولمله )ازج خدمت داوطلبانه درجبهه و اعمال مزایا در حکم کارگزینیاحتساب  درهنگام  اجرایی موظف استدستگاه  -توضیح  صاوص م ین در خ

باازان ( احتساب ایام حضور در جبهه ومدتع ضومو 31/4/1374ب ی جانبازان مصوجتماعدامی وات استخالقانون تسهی 6ماده  جاه جان ساابه  معال بااه محا ساابت  ن

     نمایدبه حساب صندوق بازنشستگی کشوری اقدام  سهم کارمند وکارفرما(اعم از  %5/22طه)بازنشستگی مربو کسوربدهی  وواریز

  تخدم ط بهی مربوفرم ها

 فایلیافت رد توضیحات رمکدف فرمنام 

 *  70 -ع ین ت غیررسمی شاغلمحاسبه کسورخدمم فر
 

 

 

 کارمند شاغل 

دم با ارائه جبهه  توسط مستختقاضای احتساب خدمت داوطلبانه در

 هی از مراجع ذیصالح گوا

 
 

 دستگاه اجرایی

ی سبه بدهفرم محایل تکمحکم کارگزینی ؛بررسی و احتساب در

 یدجهت تایصندوق  مدارک به ی و ارسالیزبده؛ واربانهوطلدا ور خکس

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 ه(ایید)نسخه دستگابررسی مدارک ومستندات؛اعاده فرم پس از ت

 
 

 

ساورمول مش هایالعاده  قوق وفوقح و ماه(24)معادل الس2در قبل از استخدام کارمند در جبهه  اگرمدت حضور داوطلبانه:مثال وی  ک

 ریال باشد آنگاه مجموع بدهی احتساب سابقه جبهه: 000/000/12کشوری  بازنشستگی وقنددر دبیرخانه ص نگام ثبت تقاضادر ه
 000/000/12×%9×24=000/920/25         رزمنده               سهمماه حضور در جبهه ( 24ل ت اص)بابسهم کارمند بدهی 

  000/000/12×%13.5×24=000/880/38                             در جبهه (  حضور ماه24ل بابت اص)/دولت  گاهدستسهم  هیبد

 000/000/12×%22.5×12=000/400/32ماه( 12)دستگاه /دولت سهم  د( صرفااماه ماز12یک به یک ونیم)بابت  مابه التفاوتبدهی 
ربوطه و برای رزمندگان با مطابق قوانین م ع تحصیلی باالترطقامتیازات یک ممندی از رههب »- مششمه برنامه قانون برنا 88ند ) ث ( ماده ( از ب 6جزء )  *

حسب جوابیه استفساریه که  .« یاجتماع در حقوق و مزایای(29/5/1367لغایت  31/6/1359مقطع زمانی)ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدسحداقل شش

روز پس 15الزم االجراء شدن قانون ) 22/02/98از فرادی که قبلاین حکم برای ا..امی نیز میباشدلی واستخدما یایمزا شامل اسالمیس شورای جلم 21/12/1397مورخ 

 (ریعدالت ادا صی استخدامی دیوانهیئت تخص 29/8/1398مورخ  547دادنامه .) وت شده اند قابل اعمال نمیباشدته یافبازنشس ی کشور (از انتشار در روزنامه رسم
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 ملزم به بیمه پردازی(غیر )غیر رسمی-دولتی  ت سوابق خدم         اظ بازنشستگیبول از لحل ققاب دمتسابقه خ

 درجبهه داوطلبانه  خدمت مستندات قانونی احتساب

  (2/10/91)تاریخ اجرا جامع ایثارگران قانون27ماده -

در  29/5/67غایت ل31/6/59از  ل(حین اشتغاام/ستخدز ال اجبهه )قبهداء در وشزمندگان ؛آزادگان مدت خدمت داوطلبانه جانبازان ؛ر

  .میشودوب محسونیم برابر( )یک به ماخذ مشاغل سخت وزیان آورت تمایل جزء سنوات خدمت از لحاظ بیمه وبازنشستگی صور
به  ت مذکوربرای مد کارفرما راا کارگر و گی سهم کارمند و یالتفاوت کسور بیمه و بازنشستمکلف است مابه)دستگاه اجرائی( دولت 

 ز نماید.محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریحقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی(  %5/22)ت استخدامی أخذ آخرین وضعیم

ـههسه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه داحتساب   16/02/99 مورخ 257ادنامه شماره اس دبراس*  ـخ ر جب ـنوان  ـنه دمت داوطلبـبه ع ا

 (قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد.  سلح ل نیروهای مستادک 21/10/1388رخ مو11/40/206 ابالغیه)موضوع 

 دگران:مدت حضور داوطلبانه   درجبهه برای جها

 هازنشستگی و وظیفازلحاظ سنوات وب جهادگران )مشترک صندوق معذوریت قبلی( اب ایام حضور درجبههتساحشرایط 

 رده باشد را واریز کوطه مرب تگیازنشسکسورب-2      باشد تمام وقت-1

 طلبانه در جبهه برای مشمولین قانون کار:ور داومدت حض

ماادت 16/3/88مااورخ 88/155هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 520اره رای شم و1383وب مصقانون کار 14حسب تبصره اصالحی ماده 

 .حتساب استل اقابمین اجتماعی اتنزد ارسابقه کازلحاظ  تغالحین اش/درجبهه قبل  کارگران هفه ؛خدمت داوطلبانخدمت وظی

 (1/1/90)تاریخ اجراء قانون برنامه پنجم توسعه 228ماده 
سادارادر کمیته انقالب اسال 1370روزی انقالب اسالمی تا ابتدای سال که از ابتدای پیبرنامه، افرادی در طول سالهای  ساپاه پا قاالب امی و  صان ان باه  ت روساالمی 

شاتهن رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبههنیمچن مدت خدمت و هاند به میزادهدمت کروقت ختمام ضاور دا ناگ ح ضاهای ج مادت ح یازان  باه م ور در اند 

 گردند.ی میل بیمه بازنشستگجبهه مشمو

  هیات وزیران8/9/1391مورخ 175847تصویبنامه شماره 
یاازای هالبانه در جبهه ه به صورت داوط.رزمندگانی ک.عه ؛..جم توسمه پنالهای برنادرطول س -1ماده  بااه م ضااور در جنگ حضور داشتند  ماادت ح ن 

 جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میگردند.

 ا توسط دولت است.پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق الذکر وسهم کارفرمه مذکور مستلزم ری ازمزایای بیمبرخوردا

طبق دستورالعمل صادره ازطرر ستاد  1370تا ابتدای سال  یمسالیروزی انقالب انگ از ابتدای پجبهه های ج رلبانه دضور داوطت حمد –تبصره 

 اشد.قابل احتساب میبجع اعزام کننده کل نیروهای مسلح وتایید مرا

یاایا صن مربوطدستگاه  سطتونگ درخواست فرد درمورد سوابق حضور داوطلبانه در جبهه های ج-2بندج ماده  مااورد بردوق ذ سااب  سااپاه ط ح بااه 

 ی؛وزارت دفاع ؛جهاد کشاورزی؛سازمان بسیج برای بررسی وتایید ارسال میشود نتظامروی اان ؛ارت ؛نیپاسدار

 د بود.نشستگی ذیربط خواهگی )سهم مستخدم وسهم دولت (براساس مقررات مورد عمل صندوق بازور بیمه بازنشستتعیین میزان کس-3ماده 

 ...خواهدبود.....ما برعهده ..خود وسهم کارفرارگر برعهده ه سهم کحق بیم –ره تبص

بااه  بت به پرداخت حقت مربوط قبلی نسمقررات این آئین نامه شامل افراد مشمول که براساس قوانین ومقررا-4ماده  سااتگی  سااور بازنش بیمه یا ک

 واهد بودده یا می نماید نخصندوق بازنشستگی ذیربط اقدام نمو

  اونت فنی صندوقعم 5/10/1391رخ مو 15375 ارهشم رائیین نامه اجئآ

بااه ه طبق گواهی مرا( ک 1/1/1370تا  31/6/1359سوابق حضور درجبهه کارکنان درقبل از استخدام )حد فاصل 1/1/1390ازتاریخ -2 جع ذیصالح 

 اسبه میشود.یفه محی و وظزنشستگاباظ از نظر اشد ازهرلحشتغال منظور شده بعنوان ایام ایثارگری در احکام کارگزینی دوران ا

ـضاآخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در شمولین بر مبنای کسور بازنشستگی م-3 کاا حکم کارگزینی هنگام تقا شااود  ساابه می ه محا

 یه شود.کشوری واریزو تسو ران اشتغال و قبل از موعد بازنشستگی به حساب صندوق بازنشستگیمیبایست در دو

یااان وظم دوره ضرورت نظاعنوان کسرخدمت جبهه به ر درمدت حضودرصورتی که -5 کااارت پا صاادور  بااه  جاار  ساابه ومن یفه عمومی )سربازی( محا

 نامه نمیشود. مشمول این آئین خدمت شده باشد مدت محاسبه شده

 نامه هستندمشترکان خوی  فرما با پرداخت کسور متعلقه در شمول این آئین -6

شااده لیلی رابطه استد هر( به  1/1/1390پنجم )قبل  از انون برنامه اجرای قتاریخ  ل ازه قبخاصی کاش  -7 خدامی آنها با دستگاههای اجرائی قطع 

 د.این قانون نیستنشمول آئین نامه وشاغل محسوب نمی گردند  در 
گااوانوم یاز رزمندگ یناش یخداماستو  یرداا ازاتیامت : یدارلت اعدا وانید یخدامستا یتخصص اتیه 08/09/1400مورخ  1104براساس دادنامه شماره * ئااه  بااه ارا باار  یهط  معت

صااورت  یاز بازنشستگ  یتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر یتقاضا گریبه عبارت د دد.گر ینشسته ها نمخدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل باز

 .فته باشدگر
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 غیردولتی بقهاس -      یتگشسبازن لحاظ بول ازقابل ق دمتسابقه خ

 :  (تگیبازنشس مورد نیاز برای زلحاظ تجربه درحین اشتغال ؛ازلحاظ سابقه )ا غیردولتیابق خدمت احتساب سوفرآیند 

   (حقوق بازنشستگیمحاسبه در)صرفا  تاثیر سابقه خدمت غیر دولتی ت:نام خدم

 وریکشی صندوق بازنشستگذیربط قبلی ؛  ندوق بیمهد؛صرمنع کامتبواجرائی دستگاه مت:انجام خدمرتبط در دستگاههای

 19/2/1379ولت مصوبقانون تاثیرسوابق خدمت غیردولتی درحقوق بازنشستگی کارکنان د قوانین ومقررات :

 اجتماعی  زمان تامینبیمه پردازی به ساسابقه خدمت در موسسات وشرکتهای غیردولتی )دارای گواهی ثبت شرکت(توام با  

 موثر خواهدبود. حقوق بازنشستگیتعیین صرفا در آن صورت که در باشد  بازنشستگی حداقل شرایط ایتخدم داره مسآنک رطشب

  هزینه های انجام خدمت:
 بداءدوق می ازصنانتقالیمه حق ب منهای( سال5رماههای خدمت غیردولتی )حداکث x 5/22% xرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسورخآ← محاسبه بدهی

 سیاهه ریزحق بیمه پرداختی ازصندوق بیمه ؛فی  بانکی انتقال حق–یاشرکت) ثبت شده(  وسسهازم تمام وقتکار گواهی سابقه ز:ارک موردنیادم

 لدستورالعم سایرمدارک طبق  - آخرین حکم کارگزینی قبل ازبازنشستگی – صندوق بازنشستگی کشورییمه موردنظر به بیمه ازصندوق ب

 صندوق بیمه ذیربط قبلی اجرائی ؛دستگاه  مراجعه: آدرس محل  وریضح–پستی دمت:خرسی به نحوه دست

 میباشد( قابل جستجوجداول پایه ، /ازنشستگی کشوری م احکام صندوق باز طریق سیست فهرست موسسات غیر دولتی: )سایرتوضیحات

 .باشد قت کردهوی مواف بازنشستگی دستگاه با ط بازنشستگی باشدومستخدم دارای حداقل شرای-1

 رسوابق غیردولتی درحقوق بازنشستگی ارائه نمایدتاثیبر  ی خودرا مبنیتقاضای کتب-2

خااد25)تحقق بازنشستگی با قانون مدیریت خدمات کشوری103ماده  3؛  2؛ 1دب وتبصره های بنبهره مندی ازاین قانون دراجرای  مت سال سابقه 

 باشدانع می( بالم.دسن حسب مورسال 65ویا60دولتی وداشتن 

 شده باشد منتقلصندوق بازنشستگی کشوری 0107777777006به حساب  ذینفع  غیردولتی حق بیمه خدمت -3

 توسط کارمند(ق پرداخت نماید.)کسورسهم مستخدم وکارفرما راسا اساس اعالم صندوحق بیمه را بر  مابه التفاوت انتقال -4

 میباشدسال ..... بالمانع 30بی  از ولتی سابقه خدمت غیرد ق م خ ک (بابت104ماده  وضوعستگی )محقوق بازنش رصد افزای د5/2اعمال   نکته:

  هزینه های مربوط به خدمت

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب شعبهکد نام بانک مبلغ

 *  ستگی کشوریصندوق بازنش 0107777777006 763 شعبه دکترفاطمی تهران صادرات طبق محاسبه
 

 

 

  دشاغلکارمن

..پس از احراز شرایط ولتی..ت غیردمحاسبه خدمکتبی برای است درخو

 بازنشستگی 

 
 

 دستگاه اجرائی

ذیربط ردولتی ازصندوق ه سنوات خدمت غیاقدام جهت انتقال حق بیم

 به حساب صندوق کشوری 

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

  ازنشستگیر برحقوق بثیتافاوت؛هی مابه التین واخذ بدمدارک؛تعی بررسی

 
 

 

 بخش غیردولتی : تجربهرای احتساب مدارک الزم ب

 رشته شغل موردتصدی  در غل موردتصدی(فقط؛خاتمه وعنوان شگواهی سابقه کارتمام وقت )باقیدتاریخ شروع ؛استمرار

 ( ن مقطعه )درآمربوط قوتگی از صندکسوربازنشسپرداخت حق بیمه / ارائه لیست /سیاهه ریزحقوقی وتاییدیه

 اسیس جوازترکت /ارائه گواهی ثبت ش
 قابل احتساب استاخت حق بیمه نیزارائه گواهی پردسوابق تجربی )غیردولتی (دربانکهاوجمعیت هالل احمرباارائه گواهیهای الزم وبدون 

یاات  4/6/99ماورخ  742میگردد )دادنامه ش ی لقند غیر دولتی ترا انجام میده گاههالتی دستامور دو ی  وظایف واههای دولتر قرارداد با دستگ*سوابق خدمتی افرادی که تحت پوش  شرکتهای طر ه

 عمومی دیوان عدالت(
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 الستخدام رسمیاشتراک مستخدمین جدیدا

ساتگ یمانیکارمندان پ هیکل ":  داردیمقررم یخدمات کشور تیریقانون مد 101ده ام ئا یاههاد خاوردحااظ باز ل یاجرا  یایااز مزا یارر

تاام نیاا  تی، فوت ، و ... با رعا یز کار افتادگا ، یبازنشستگ رینظ یاجنماع نیتام قاانون  شامول  مااع نیقاانون  م شاند و  یما یاجت با

ساتگاهها یتیمشاغل حاکم یتوان برا یقانون ، م نیالزم اجرا شدن از ا پسرا که  یرسمکارمندان  ئا یدر د شاوند از یاجرا ساتخدام   ا

تااممشم خود یحسب تقاضا یاجنماع نیمتا یایااز مز یردارلحاظ برخو قاانون  مااع نیول  ساتگ نیقاوان ایا یاجت مال  یبازنش ماورد ع

 . رندیقرار گ ربطیذ یدستگاه اجرائ

 اههای اجرایی پیگیری و اقدام شود.با هماهنگی دستگاست موارد ذیل  الزملذا 

  مهیب انتقال حق نقل و قانون یدر اجرا فهیو وظ یتگازنشسب اظآن از لح و احتساب یدولت یرسم ریدمت غسوابق خ نکهیباتوجه به ا-1

حاق  یناشفاوت کسور ما به الت زیوارو  مهیآن مستلزم انتقال حق ب یو اصالحات بعد 1365مصوب سال  یکسور بازنشستگ ای از انتقال 

ساتخدامیان جداست  مراتب درخصوص کارکن یلذا ضرور باشدیم مهیب سام داال شات یر ساو یریاگیق پصاندو راک درو ا آن  یالزم از 

 . دیآمل بع تیریمد

مت در موسسات آن ، سوابق خد ینامه اجرائ نییو آ 1372مصوب سال  یدولت ریسوابق بخ  غ ریقانون تاث یدر اجرا نکهیبه انظر  -2

تا ریغ یشرکتها و کااری) پ یدول شارا یمان حاراز  ماوثر در ا سا طی(  نا یتگبازنش باود ب هاد  طا نیاابر انخوا ضاو العا بارااز مو فاراد   یع  ا

 .باشدیم یضرور ستخدامالدایجد

ضاع  لیل ( در زمان تبدسا 40) حداکثر  یشرط سن تیرعا یخدمات کشور تیریقانون مد 42و ماده  یاستخدامب مقررات بموج -3 و

 است . یالزام طبق ضوابط مربوط یو به تبع آن اشتراک با صندوق بازنشستگ یاستخدام رسم

 قانون استخدام کشوری مجاز است. 144ماده 3 تبصرهطبق  «مشمول غیر تگاهتقال به دسناشی از ان» رسمیان مندبیمه کارر صندوق ییتغ*
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  شستگی کشوریئی باصندوق بازنخویش فرمااشتراک 
  راجی ن حقوق؛مستعفی ؛اخبازخریدی؛انتقالی ؛مرخصی بدواشتراک کارمندان  ادامه  نام خدمت:

 وع کارمند اجرائی متب گاهدستم خدمت:جابط دراناههای مرتتگدس

 ه بعد(ب 1/1/1396 ء ازاجرا) 10/11/95برنامه های توسعه مصوب  قانون احکام دائمی 6بندالف ماده  مقررات :ین وقوان

از  استفاده ،استعفاء وریدی،اخراجردستگاهها یا بازخکارکنان تحت پوش  صندوقهای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سای

  ن مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.کامامحدودیت زمان کون حقوق  بدون صی بدمرخ

 خوی  فرما ستگی ومقرری ماه اول توسط مستخدمکسوربازنش%5/22 و پرداخت ماهانهعقد قرارداد با صندوق بازنشستگی کشوری *بشرط 
 ؛مستعفی و یا  اخراج  حقوق بدون قالی ؛مرخصیبازخرید؛انت لتبع 95لغایت90از سال ه اشتراکدام..اپنجم . برنامه انونق30 دهمامستندات قبلی( 

   ولتیبشرط اشتغال بخ  غیرد مرخصی بدون حقوقاستفاده از بازخرید ؛انتقال ؛ بعلت  90لغایت84ک از سالادامه اشترا...قانون برنامه چهارم147ماده مستندات قبلی( 

  راه وترابری کارکنانی ریدزخبابعلت   84لغایت79شتراک از سال...ادامه ام سونامه ون برقان 127ماده لی( مستندات قب

 بازنشستگی کشوری صندوقبه حساب اول  ما ( ومقرری ماهم کارمند وکارفر)اعم ازسه ماهانه کسوربازنشستگی واریز هزینه های خدمت:

 حقوق  حداقل /حداکثرایت و رعارکنان دولت حقوق ساالنه ک اعمال ضریبا مشترک ب مشمول کسورق ومزایای شستگی : آخرین حقو*مبنای محاسبه کسور بازن

 ری ق بازنشستگی کشوتکمیل فرم درخواست ادامه اشتراک در صندو-1 مدارک موردنیاز:

 چهارم ( نامه بر1/1/84بعد از) بشرط .... بدون حقوق؛انتقال ؛مرخصی ی بازخریدارائه حکم   برنامه پنجم(1/1/90ارائه حکم اخراج ؛استعفا)بعد از-2

  داد خوی  فرمائیبرای عقدقرار  ؛مستعفی؛اخراجی؛...اطالعات انفرادی مستخدمین بازخرید شدهو نیز  یه بدهتسوی رمهای ائه فار -3

 ی استانصندوق بازنشستگی کشور آدرس محل مراجعه:  حضوری–پستی نحوه دسترسی به خدمت:

 (...حکم صدورماه از 3)حداکثرقابل پذیرش استضا اقصرفا ازتاریخ ت ازنشستگی کشوریبا صندوق ب یئ  فرمااک خویاشتر ادامه: حاتسایرتوضی

 شده و بعنوان سابقه خوی  فرمائی گذشته قابل پذیرش نمیباشد.ء خدمتی محسوب دامه اشتراک ؛خالفاصله زمانی خروج ازخدمت تا پذیرش ا*

 وب نمیشود.دولتی ... محس ادیق خدمتمص ایی( از)خوی  فرم قوی بدون حقایام مرخصته مهم:کن

  ی مربوط به خدمته هاهزین

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک مبلغ

  صندوق بازنشستگی کشوری  0107777777006 763 دکترفاطمی تهرانبه شع صادرات ............

  وط به خدمتفرم های مرب

 فایلفت دریا ضیحاتوت کدفرم رمنام ف

 * ت واریزبه حساب صندوق توسط بانک حساب ذینفع جهبرداشت وجه از   تراکت تداوم اشفرم درخواس

 * اریزی مشخصات فیشهای وخدمت غیررسمی و تسویه بدهی سوابق  فرم تسویه بدهی 

 *  صندوق ب اعالم ماهانه حسواریزکسور  فرم وکالتنامهفرم تعیین کسوربازنشستگی 

 * ستم صندوق ت درسیجهت ثب  اریزی زان کسورو؛میت مشترکفرم اطالعا
 

 

 

 کارمند اسبق)مشترک خویش فرما(

 صندوق کشوری تحقیق وتقاضای کتبی جهت ادامه اشتراک با 

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 ه مشترک اشتراک ؛تعیین کسورماهان بررسی مدارک؛ پذیرش

 

 ا یش فرمک خومشتر

  یزی به صندوقوارسال فی  وارستگی ماهانه وربازنشواریزکس

 
 

 

 (31/3/99درمشمول نفر740) دمیباشمی اعالحداقل حقوق  برابر7وحداکثر معادل  ریال 000/715/24به مبلغ 1401سال حداقل حقوق خویش فرمایی
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  کشوری صندوق بازنشستگی خویش فرمایی بااشتراک 

  10/11/1395شور مصوب ک عهبرنامه های توساحکام دائمی  ن( قانو6) ادهالف ( مرای بند ) جال چگونگی دستورالعم
ق بازنشستگی کشوری چنانچه از تاریخ مندان مشترک صندوتوسعه کشور ، کار( قانون احکام دائمی برنامه های 6در اجرای بند )الف ( ماده )

به دستگاه  ده نموده و یاتفااس ون حقوقبد یمرخصا از ه یشد راجخا یا مستعفیخدمت ،  یدبازخری متبوع خود از دستگاه اجرای 1/1/96

می توانند با قسمتی ازکسور پرداختی ، انتقال تمام یا  به عدم دریافت یادر صورت تمایل و با ارائه تقاضای کتبی ، مشروط شوند ،  منتقل رایی دیگراج

 امه دهند.ادخود در صندوق  ه اشتراکان بهمچنی نامحدودیت زملعمل بدون ن دستورات مفاد ایو با رعایعقدقرارداد 

 مرخصی بدون حقوق –اخراج  –استعفاء  –بازخرید خدمت  : ادامه اشتراک در حاالت اول بخش 

 از سه ماه ات حداکثرا صندوق راک در این حفظ رابطه و ادامه اشتر تقاضای کتبیمیتوانند شخصا  یا از طریق وکیل قانونی  ین قبیل کارکنانا-1

از تا پس  ،ارائه  به مدیریت بازنشستگی استان محل اقامت  ( مرخصی بدون حقوق –اخراج  –ء استعفا –مت ید خدبازخربوطه ) رم کارگزینی کمح صدور

 :  داریز نمایناب صندوق وت موارد زیر به حسعقد قرارداد ادامه اشتراک ، کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را با رعایو  پرونده بررسی

نامه، )تصویر مصدق اولین حکم استخدامی اشتراک با صندوق،تمام صفحات شناسدارکاک به انضمام  مکتبی ادامه اشتر و ثبت تقاضای یاجعه حضورمر-الف

 (از خدمت  د،حکم خروجکسوربازنشستگی باشمان اشتغال تمام وقت که حاوی حقوق و فوق العاده های مشمول خرین حکم حقوقی زکارت ملی،آ

 حقوق حداقل و حداکثر  با رعایت تمام وقت اشتغال حالتحکم کارگزینی آخرین در ،العاده های مشمول برداشت کسور  حقوق و فوق لین:مشمو پرداختی رسبه کسوی محامبنا –ب

 دت میگردپرداخ  (ورد عمل...ق مقررات من دستورالعمل)مطابنرخ کسوربازنشستگی سهم کارمند و کارفرما تماما توسط مشترک موضوع ای-پ

 ق م خ ک.. مشمولینند ،کارفرما )و مقرری ماه اول(در ابتدای هرسال متناسب با افزایش ساالنه کارم ز سهمشستگی اعم ان کسور بازنازیم-ت

 ودعالوه برکسور بازنشستگی به حساب صندوق واریز میش ه افزایش حقوق ساالنهین مااول-ث

قه از تاریخ اجرای حکم و در غیراینصورت معوور با پرداخت کس ادامه اشتراک دارائه شو( 1)بند دت اک ظرف مشترای ادامه اچنانچه تقاض -ج

   .دنخواهد شاجرای حکم تا تاریخ تقاضا جزو سابقه اشتراک در صندوق فاصله زمانی  و درمورد اخیرود خواهد ب ی کتبی درصندوقتقاضاثبت از تاریخ 

 بعد به حساب صندوق واریز نمایند....اپایان ماه را حداکثر ترماه تگی هبازنشس رومکلفند کسو  متعهدق اک در صندورتادامه اش متقاضیان – چ

متوقف شود ، مشترک می تواند با پرداخت یکجای کسور معوقه با احتساب  اهشش می حداکثر تا در صورتی که پرداخت کسور بازنشستگ -ح

هد . توقف پرداخت به مدت بیش د مهد در صندوق ادابه اشتراک خو نهمچنا اخیر ،روز ت رهر به ازای نیم در هزادیرکرد به میزان  خسارت

ید مطابق مقررات این دستورالعمل خواهد بود و و عقدقرارداد جد ط به ارائه تقاضاقرارداد بوده و ادامه اشتراک منو فسخ ، موجبماه  6 از

 شود  . وب نمیوق محسدر صند کوابق اشتراور ، جزو سدت توقف پرداخت کسدر این صورت م

ا حسب دامه اشتراک ...رحفظ و ادامه اشتراک ...،دستگاه اجرایی می بایست عبارت  در صورت تمایل به ااز امکان  هی کارکنانور آگابمنظ-2

 نمایدرج ازخرید کارمندان دن شرح حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق ،استعفا ،اخراج و یا بمورد در مت

 بازخرید..1390بازخرید شده ونیز کارکنانی که از ابتدای 1389پایان  ات1384ابتدای سال صندوق که از  کایی مشتراجر تگاههایکارکنان دس-3

 تقالل انگاه محو دست میشوندنتقل مقررات مربوط از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر مه موجب قوانین و مشترک صندوق که بکارمندان شاغل -4

ارائه  و خروج از این صندوق را به اموراداری و مالی دستگاه اجرایی محل انتقال ی تغییر صندوقکه کتبا تقاضاام مادری باشد ،گیوق بیمه ای دابع صندآنان ت

د و کارمن از سهم مگی آنان اعور بازنشستقصد ( مکلف است کسدر این صورت دستگاه محل انتقال ) ماین صندوق باقی میمانند ند همچنان مشترک نداده باش

راث در برقراری وظیفه و ستگی ، ازکارافتادگی ومقررات مورد عمل صندوق کسر و بحساب صندوق واریزنماید . بازنشس ساماه اول را برارما و مقرری فرکا

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

شده و اشتراک خود در صندوق را با د،استعفا و اخراج قطع ریزخبوع به دلیل بابا دستگاه مت نستخدامی آناارابطه  صندوق کهدر امه اشتراکمتقاضیان اد-5

 ث برخوردار شوند.یت شرایط زیر از حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی و وظیفه ورامیتوانند با رعا .. حفظ نموده اندپرداخت کامل کسور متعلقه ..

سال سابقه  25سال سن با الاقل  65رابودن حداقل دا یار بقه پرداخت کسوقل سی سال سااددارا بودن ح تدر صورتواند ک می مشتر – الف

 ست  .کلف به قبول آن انماید و صندوق م پرداخت کسور ، درخواست بازنشستگی

ان و آموزش مرشت ، دت بهدای وزارکشکمیسیون پزرک از سوی ارافتادگی کلی مشتحقوق وظیفه ازکارافتادگی پس از تایید مراتب  ازک –ب 

ت ر با رعایت مقررااخت کسوذیربط در صندوق و نیز حقوق وظیفه ورثه در صورت فوت مشترک به تناسب مدت پرد تهمیزشکی و تایید کپ

 می گردد  . عادی محاسبه و برقرار صندوق در خصوص ازکارافتادگی و فوت  عمومی مورد عمل

 ق م خ ک محاسبه میگردد 76ماده وق...با رعایت ندص وانین مورد عملوراث مطابق ق هادگی  و وظیفزکارافتوظیفه او   ستگیبازنش حقوق-پ

 دام کشوری  و با توجه به مقررات مورد عمل صندوق میباشدقانون استخ 87و  86با رعایت مواد ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه ....-ت

یا سال منتهی به فوت 2حداقل در  رکشتن است که فرد مل مشروط به آمعتورالاین دس مشمولین کارافتادگیفوت یا از اری حقوق وظیفهرقرب-ث

سال پرداخت 2حقوق وظیفه برمبنای مبلغ مشمول کسور در  اشد.درغیراینصورتع پرداخت نموده بازکارافتادگی ،کسوربازنشستگی متعلقه را بدون انقطا

 .ودفه محاسبه نمیشیین حقوق وظیعتثر در مدت موتعیین  راخت کسور دام عدم پردمحاسبه میگرددو ایکسور 
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 اشتراک خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری 

  10/11/1395می برنامه های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائ (6د) الف (ماده )دستورالعمل چگونگی اجرای بن-ادامه 

کام دائمی در در اجرای بند الف قانون اح 1/1/1396یز بعد از امه پنجم و ننرب30ماده نیز رم وچهامه برنا 147الف( ماده در طول اجرای بند) کارکنانی که-6

ستگی در اشتراک صندوق باقی میمانند در مدت مذکور از احاظ کامل کسور بازنش فرمایی و پرداخت حالت مرخصی بدون حقوق با عقد قرارداد خویش

تغال مجدد بازنشسته ، ازکارافتاده و یا فوت ل از اشی که قبدر موارد غال و نیزاشت هادام مجدد و انتصاب در صورتو ..دیرکرد .. رداخت کسور وجریمهپ

 می مربوط و مقررات عمومی مورد عمل صندوق خواهند بود  .بع مقررات استخداشستگی و وظیفه تاشوند ، از لحاظ برقراری حقوق بازن

رگزینی شتغال ارائه و در احکام کاا امتراک که در هنگاضی ادامه اشقتل دولتی مقبوبل و قاوقت ی تمام دمت غیررسمآن بخش از سوابق خ -7

و عناوین مشابه منظور شده باشد و ارتقاء گروه یا طبقه امتیاز حق شغل ، افزایش سنواتی ، ،  نظر ترفیع پایهصادره از سوی دستگاه اجرایی از 

به آنکه متقاضی ادامه اشتراک  وطشرایثارگران ( م مات رسانی بهدخجامع قانون  27ماده  هه ) موضوعبانه در جبین مدت حضور داوطلهمچن

سال ( بر مبنای بیست و دو نیم درصد )  ذکور ) حداکثر سیعیین بدهی ایام مقرارداد نسبت به ت ، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ عقد

به عنوان ر کونماید ، مدت مذخدامی اقدام تسبطه اقطع را در زمان بازنشستگی مشمول کسورو فوق العاده های ( آخرین حقوق  5/22%

 سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می گردد .  

 .  ماه مهلت مقرر تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمی شود 6سپری شدن  موارد فوق پس از رگونه درخواست دره-الف

بالغ ما نسبت به محاسبه و افرش اضای مشترک خویاخذ و ثبت تق خاری از تاریکروز 10 است ظرف وظفیی صندوق ممدیریت اجرا-ب

 ام کند مورد اشاره این بند به متقاضی اقدبدهی کسور سوابق خدمت 

اب سحابالغ به  ب از تاریخماههای مورد احتساا مکلف است مبلغ کسور یا  مابه التفاوت اعالم شده را حداکثر معادل خویش فرممشترک -پ

 یز کندوق وارصند

منوط به  از مبلغ کسور یا مابه التفاوت را پرداخت ننماید احتساب سوابق خدمت موضوع این بند خشیا بمشترک تمام ی در صورتی که-ت

 .ای جدیداستاجعه وتقاضشمول کسور زمان مراخت کسور یا مابه التفاوت برمبنای حقوق و فوق العاده های ممجدد مشترک و پردتقاضای 

 سویه بدهی سوابق غیررسمی ،مابه التفاوت حق بیمه و..... میباشد.ا موکول به تترک خویش فرمه مشستگی  و وظیفشنوق بازاری حقبرقر-ث

ل حق بیمه ارد نسبت به انتقاماه از تاریخ عقد قر6د قرارداد خویش فرمایی ...مکلفند ظرف رالعمل در مدت عقن موضوع این دستومشترکی-8

 ندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید.ص بهدوق بیمه قبلی ل قبول از صنباخدمت قسابقه شستگی نزیا کسور با

صندوقهای بیمه و بازنشستگی و نیز استرداد آن پس از مایی ...به سایر غال ایام خویش فرانتقال کسور بازنشستگی دوران خدمت و حالت اشت-9

 نجام میباشد.ا بلد عمل صندوق قاات عمومی مورررچوب مقدرچار فرما و شتقاضای خویصندوق  با طه اشتراک با این قطع راب

نتزع شده و با عقد قرارداد محل خدمت سابق م از دستگاه اجراییصندوق در قبال مشترکینی که پس از بازخرید خدمت ، اخراج یا استعفا -10

ه یفوظق بازنشستگی و به پرداخت حقو .متعهدتگی ..بازنشسروخت کامل کسرا با پرداالعمل اشتراک خود خویش فرمایی در اجرای این دستور

 اشد.وق مصوب دولت میبساالنه افزایش حقازکارافتادگی و وظیفه وراث با رعایت مبلغ حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و ضریب 

 هستند ته سالمان بیمت سازمارن تابع مقربیمه درما استفاده از خدمات مشترکان خویش فرمایی موضوع این دستورالعمل در مورد-11

اشتراک ور بازنشستگی به نونی برنامه های چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا و عقد قرارداد با پرداخت کسی احکام قاکه در اجراکنانی کار-12

 ند.نااقی بمندوق بتراک صشاتوانند در بعد نیز میز تاریخ مزبور به ادامه داشته است ا 1/1/96در صندوق ادامه داده و اشتراک آنان تا خود 

 ترونیکی صندوق خدمات الک درگاه از طریقاول را مدت قرارداد کسور بازنشستگی و مقرری ماه ک مکلفند در ادامه اشترا ضیانمتقا -13

www. Sabasrm.ir ه ز کردواری تهران ان جهاد درات ایران شعبه میدنزد بانک صادر 0107777777006به حساب شماره  (آنالین/)تحت وب

 فت نمایند.  ایتاییدیه درو 

د ترکان صندوق ایجاقانونی در آینده در موضوع ضوابط و مقررات عمومی بازنشستگی و وظیفه مشبه موجب مصوبات تغییراتی که -14

 مشترکین موضوع این دستورالعمل نیز خواهد شد.خواهد شد شامل 

شود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا داده میازه ی اجهای بازنشستگمشمول صندوق نابه کارمند:  ( 1395تایلغ-1390) م توسعه...قانون برنامه پنج30 ماده(1توضیح

 ودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. ون حقوق بدون محدفاده از مرخصی بدبازخریدی، اخراج، استعفاء و است

 شده است. بیمه شده به عهده لقاد منتاء افراستثن هبوکارفرما  شدهم بیمهت حق بیمه سهن صوردر ای

 ولت الکترونیککمسیون اموراجتماعی ود3/6/1387ک مورخ 34764/ت89244براساس تصویب نامه شماره  (2توضیح 

توانند م کارفرما میهسخود و ازسهم ور اعمسکمرارتادیه قبلی واست فت کسورپرداخت شدهمیشوند به شرط عدم دریا بازخریدکارکنانی که طبق مقررات این آئین نامه -7 دهما

 صندوق مربوط  باقی بمانند. بعتاکماکان 

ـبا ی مشمول کسوربیمهق وفوق العاده هاکسوربازنشستگی ؛پس ازبازخریدی برمبنای آخرین حقو-تبصره ـسب  ـهه متنا ـفزایش  وبازنشستگی زمان اشتغال میباشدکه باید همه ما ا

 ط مستخدم بازخرید شده پرداخت شودوس(تتخدم وسم دولت )شامل سهم مس له درکق مربوطبه صندو رکنان دولتساالنه کا ضریب حقوق
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 تاریخ          شماره          ی توسعه کشوردائمی برنامه ها ( قانون احکام6) قرارداد ادامه اشتراک مشمولین بند ً الف ً ماده

مورخ ...........  250...... /ص/..........ماره ....ش مهعمل منضم به ناور و دستورالشکهای توسعه  همبرنا یماحکام دائ ( قانون 6 ماده ) ند ً الف ًدر اجرای ب

خانم وکه منبعد صندوق نامیده می شود  صندوق بازنشستگی کشوری مابین..  ..........در تاریخ  رارداداین قصندوق بازنشستگی کشوری ، 

 .........صادره................متولد................شماره شناسنامه............... ............ملی شماره.........فرزند..........................................آقای/

شماره  یکارگزین کمموجب حکه به ...... ..................ت تلفن ثاب.................................تلفن همراه ...................................................................:نشانی
مرخصی و یا در دستگاه مذکور از  قطع رابطه    اخراج           استعفا     بازخریدی         بعلت ............ با دستگاه ............................. تاریخ.........

.....مورخ ............. ثبت دفتر مدیریت ره .......که به شما رخواستبرابر دشود  یمد نامیده رداطرف قرابعد مشترک  ننموده و ماستفاده  قدون حقوب
                                                                                                                                                              د می شود  .     گردیده است منعق صندوق در استان ................

مبلغ )                                  (  ع بهل در دستگاه متبون حکم زمان اشتغاحقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی مندرج در آخری -1
حقوق ساالنه کارکنان دولت افزایش خواهد یافت و زایش ضریب ناسب با افاله متهمه س باشد که ریال می                                      روف         ریال به ح

 د  .نخواهد بو میشود تعیین صوب هیات وزیران که برای کارکنان دولت سقف حداکثر م و یا بیشتر ازوق در هر حال کمتر از حداقل حق
 خواهد بود  . 1بند ع ضور بازنشستگی مول برداشت کسوومه های مشلعادو فوق احقوق  %5/22 بازنشستگینرخ کسور  -2

ماه اول هر گونه افزایش حقوق و فوق العاده های  اه و همچنین مبلغقرارداد را هر م این 1مشترک طرف قرارداد مکلف است کسور بازنشستگی موضوع بند  -3

ماره ین( به حساب ش)تحت وب/آنال www. Sabasrm.ir  نیکی صندوقروکتات اله خدمق درگااز طریرا  شت کسور بازنشستگیمشمول بردا

 .  یه دریافت نمایندریز کرده و تاییدنزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران وا 0107777777006

مشمول تاخیر ه مان متعلقه هما رعالوه بر کسواید ، منعد اقدام نایان ماه بنشستگی هرماه تا پچنانچه مشترک طرف قرارداد نسبت به واریز کسور باز -3-1

 زان نیم درهزار در هر روز تاخیر خواهد بود  .دیرکرد به می

اشتراک صوص تاریخ شروع خ در...  10/11/95قانون احکام دایمی ...مصوب  6نحوه اجرای بند الف ماده لعمل بخش اول دستورا 1بند  ح  و جمفاد جزء  -2-3

 مجری خواهد بود  .که مورد مطالعه و قبول تام طرف این قرارداد است  ل کسور انتقاگی و سور بازنشستدر واریز ک  ریو تاخ زمانی فاصله  ایجاد رگونهو ه

 ه دشدوق واریز ساب این صنتگی آن تماما به حمورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری که کسور بازنشس ن و مقرراتبول براساس قوانیابقه خدمت قابل قس -4

 ماه و .... روز می باشد  . ..... سال و ..... داد برابر بارام عقد قرهنگادر 
قابل قبول صندوق با ارائه اسناد ابقه خدمات غیررسمی در صورت داشتن س ماه 6ثر ظرف مدت مشترک طرف قرارداد مکلف است از تاریخ عقد قرارداد حداک

بدیهی است بدهی کسور تعیین  اقدام نماید .خدمت غیررسمی هی بد پرداخت  نینهمچی و یمه اهای ب قوز سایر صندحق بیمه ا ت به انتقالرد نسبحسب مو
تحقق قبل از  معادل ماههای مورد نظر تاا به تشخیص صندوق به اقساط مساوی ط به صورت یکجا یطبق مقررات مربو شده و مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه

 گردد. ه حسابو تسوی پرداخت اید می بی شستگبازن

و صندوق در ه قابل احتساب نبود ماه مهلت مقرر 6پرداخت کسور یا حق بیمه بعد از انعقاد قرارداد و سپری شدن خدمت یا  سابقهمدارک گونه ارائه هر -4-1

 قبال این سوابق تعهدی ندارد  .

، غیرواقعی یا خالف واقع  دهمورارداد ارائه نایط انعقاد قرشاحراز د جهت قراردا فه مشترک طردارکی را کرز گردد اسناد و مچنانچه به تشخیص صندوق ، مح -5

 رابه مشترک ، قرارداد فسخ قرارداد یی و صرفاً با ارسال نامه چ گونه اقدام قضابدون نیاز به هی باشد صندوق می تواند به صورت یکطرفه وو جعلی و یا مخدوش 
  مسترد نماید. راد در طول قراردا ر پرداخت شدهوسکسور لغو و ک پرداختشروع  قاد وتاریخ انع یکطرفه از همان

هزینه ها و خسارات مربوطه را برحسب اعالم  هد می نماید کلیهک طرف قرارداد تعهزینه هایی متوجه صندوق گردد مشتر 5در صورتی که در اجرای بند  -1-5

در هرحال مشترک طرف قرارداد با امضای . رک وصول نماید احتمالی مشت تامطالب از محلور را کذزینه های محق دارد ه اید . ضمناً صندوقصندوق پرداخت نم
 ید  .ز خود سلب می نمااین قرارداد حق هرگونه اعتراض را در این خصوص ا

 65و حداقل  یزنشستگسور باداخت کرپسال سابقه  25حداقل  و یا احراز توأمانمشترک طرف قرارداد صرفاً در صورت احراز سی سال سابقه پرداخت کسور  -6

 زنشستگی نائل خواهد شد.بار ال سن به افتخاس

یته میسیون پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید کمی مشترک از سوی کازکارافتادگی کل برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی نیز پس از تایید مراتب -7

ه ، می باشد . در صورت فوت ، حقوق وظیفه برای وراث واجد شرایط یدردشستگی پرداخت گآن کسور بازن تز بابول که اقابل قب سنوات خدمتق به نسبت ذیربط در صندو
 قانون مزبور واصالحات بعدی آن برقرارمی گردد   87ه ا رعایت مفاد ماداستخدام کشوری ب قانون 86موضوع ماده 

اختی های مربوط ی و وظیفه وراث میباشد وسایرپرددگتاوظیفه ازکاراف بازنشستگی و قواز حق ورداریبت برخابن قرارداد ی موضوع ایشستگی پرداختبازن کسور-8

 بر نمیگیرد.ای اجرایی را در به کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاهه

 د  .یاالم نمدوق اعبه صن اًفاصله کتبراتب را بالداد تغییر نموده ممشترک طرف قرارداد موظف است چنانچه نشانی مندرج در این قرار -9
اینجانب با مطالعه  .خواهد بود ل ویمشترک/وکیخه نزد و یک نسصندوق تنظیم گردید یک نسخه در پرونده مشترک طرف قرارداد در مدیریت  و نسخه د و بند 9  رداد دراین قرا

 به امضای این قرارداد می نمایم.م دااق 26/06/99رخ مو 22002/د/10211اره امه شمم به نضنتورالعمل مگانه دس15 داد ومفاد  بندهایدقیق و قبول تمامی مفاد بندهای این قرار

  ..               تاریخ..............        اثرانگشت  و امضاء  ..................................:اشتراک ادامه )یا وکیل قانونی(نام و نام خانوادگی متقاضی-

               تاریخ...................                     مهر و امضاء                                                         تان ....اسر تگی دازنشسندوق بمدیر ص -
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  مرخصی بدون حقوق درحین با صندوق بازنشستگی کشوری اشتراک   امهدا
  قدون حقون مرخصی بحیدرکارمند  اشتراک یرش تداومذپنام خدمت:

 به بعد  1/1/1396از ...حکام دائمیقانون ا 6ه ف مادبندال ررات :قمقوانین و

  میباشد.برعهده کارمند  که کالموردپذیرش   ماه()به مدت ×ومزایا حقوق  %5/22  محاسبه بدهی  هزینه های انجام خدمت:

 به خدمتزینی اشتغال گرکاآخرین حکم -مائی  د خوی  فرداوعقد قرار ادامه اشتراک واستدرخ ارائه :مدارک موردنیاز

  مرخصی بدون حقوق)مدت وشرایط قانونی احتساب از لحاظ بازنشستگی( :یحاتسایرتوض
مااانی( از  (:10/01/6139الی  1/1/1390ه)برنامه پنجم توسعقانون  30ماده  باارای مدت مرخصی بدون حقوق )بدون محدودیت ز ضااا  تاااریخ تقا

  و وظیفه قابل احتساب میباشد. گیستاز لحاظ بازنش ی کشوری صرفاگتبازنشسصندوق ئی با اماک خوی  فرادامه اشتر
سااتگیضویت در صندوق باعدم محدودیت زمانی برای ع:بدون محدودیت زمانیتفسیر  ماه ش زنش طاابق نا ماوراداری  24/3/96ماورخ1221211م ساازمان ا

 ان(استان کرم مان برنامه وبودجهواستخدامی به ساز

خصی بدون حقوق )با اعمال ضریب افزای  حقوق برای سال قبل از شروع مر نه حکم کارگزینیاومزایای ماه قوآخرین حق%5/22: بدهیمحاسبه 

 ندوق بازنشستگی واریزشود.فرمائی به حساب صبق قرارداد خوی  بعد(که میبایست ط

 ل جریمه دیرکردمااعن بدهی با ییپس از  تعور مدت مذکری؛احتساب وزنشستگی کشبه صندوق باشتراک تاخیر در ارائه تقاضای ادر صورت 
شاتراک  یدولتغیر اشتغال دربخ مدت مرخصی بدون حقوق درصورت  :( 1/1/90الی 1/1/84انون برنامه چهارم توسعه)ق147ماده  از تاریخ تقاضا برای ادامه ا

 (1/1/90ل ازا قبحداکثرت دا)عقد قراردشدب میبااسه قابل احتتگی و وظیففا از لحاظ بازنشسخوی  فرمائی با صندوق بازنشستگی صر

ضاریب اآخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق %5/22: دهیبه بمحاس ماال  باا اع بارای ) قاوق  کاه فازای  ح ساال بعد(

 ود.بازنشستگی واریزش میبایست طبق قرارداد خوی  فرمائی به حساب صندوق

سال برای ادامه تحصیالت 5سال به لحاظ نیازشخصی ویا 3میتوانند حداکثر ندانکارم : ../....(/الی.. 1/1/88)یخدمات کشورت رین مدیقانو48ماده1تبصره 

 نمیشود محسوباستفاده کنند که جزء سابقه خدمت مرخصی بدون حقوق ه شغلی مرتبط از عالیه دررشت

ق استفاده کند ولی خصی بدون حقوسال مر3داکثراز حافقت دستگاه ومند با میتوا مستخدم : (1/1/1388الی  31/3/45ری)استخدام کشو قانون49ماده 

 قابل تمدید است.سال (5سال دیگر )حداکثر2برای ادامه تحصیالت عالیه تا 

 لییصااخذ مدرک تح نجر به اه که مدستگنیازی موردو تخصص هیالت عالیبرای ادامه تحصق ا ک صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که  49ماده 4طبق تیصره 

 اب میباشد.ظیفه قابل احتسبازنشستگی و و اظاز لح شود

 دت مرخصی بدون حقوق   اههای مضربدر م درخواست زمان حکم کارگزینی  آخرین حقوق ومزایای %5/22 محاسبه بدهی:

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * تگی زنشسندوق بااشتراک با ص  باصندوق اوم اشتراکواست تدفرم درخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سااتفاده ن*کارکنانی که در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تاکنون از مرخصی بدو  مااوده ،ن حقوق ا

سااتامدیریت بازنشس بهی مراجعه حضور می توانند با 97سال د ماه اسفن پایانر تا حداکثنموده اند ، لیکن نسبت به عقد قراردادخویش فرمایی و پرداخت کسور متعلقه اقدامی ن ساابت تگی کشوری ا ن ن
 معاونت فنی ( 2/10/97مورخ 16925موضوع نامه ش لی اقدام نمایند)مقررات اعالمی قببه عقد قراردادخویش فرمایی و واریز کسور بازنشستگی مربوطه طبق 

که  بررسی شود( ال و پس از آنبرای چهارمین سل)بی  از سه سا قخصی بدون حقودید مرمتکارگزینی  مایی ، حکموی  فرد قرار دادخهنگام انعقا*
 با چه مجوزی ... با توجه به منع قانونی ،

 

 

 

 شاغل  کارمند

دوق برای ادامه اشتراک در حین مرخصی بدون تبی ازصنتقاضای ک

 نی مرتبط(حقوق )همراه با ارائه احکام کارگزی
 

 استان-ق بازنشستگی کشوریدوصن

 ن حقوق بررسی تقاضا وتعیین کسور خوی  فرمائی مرخصی بدو

 

 د کارمن

 دوق واریزی به صن  وارسال فی نههاگی مازنشستکسورباواریز 
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 صرفا جهت آگاهی( -1395)اعتبار تا پایان سال  رمندانیمه بازنشستگی کاتغییر صندوق ب

 :مستندات 

 (1/1/1396الی    1/1/1390)ازنجم توسعه نون برنامه پقا 28ماده ب بند 

ق بت به تغییر صندوای نسبا رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه توانندمیلح و وزارت اطالعات نیروهای مسثناء کادر به استشدگان بیمه هیکل

  د.اقدام نماین صی(صو)خاین مادهالف جمله صندوقهای موضوع بند   ای خود به سایر صندوقها ازبیمه

بصورت ساط مابه التفاوت حق بیمه میبایست توسط مستخدم اق لتدوهیئت  25/12/1392پنجم مصوب  هبرنام28ماده  ه بندبین نامای آئدراجر*

 یزشود.ه حساب صندوق وارقسط ب30یکجا ویا حداکثر در

 (1/1/1390الی     1/1/1384توسعه )از چهارمقانون برنامه 103ماده 

 توسعه رنامه سوم قانون ب42ماده یذ تنف

 (1/1/1384الی  1/1/7913ازتوسعه ) سوم همون برناقان42ماده  عموضو

 ه ای خوداقدام کنندتغییر سازمان بیمتوانند نسبت به  می)به استثنای کادرنیروهای مسلح وکارکنان وزارت اطالعات ( کلیه بیمه شدگان 

  .ی استز قانونفاقدمجو  10/01/1396از تاریخ دستگاههای اجرائی  پیمانی تغییر صندوق بیمه ای کارکنان *

قاضای کتبی به به استخدام رسمی ،مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود مگر آنکه با ارائه توضعیت  ز تغییرمانی پس اکارمند پی *

 خدمات ک( ق م101 و ماده شوریدام کاستخ قانون 71از ماده  .)مستفاد متقاضی ادامه اشتراک با سازمان تامین اجتماعی شودتگاه متبوع خود، دس

 
قاارره )مشترک سازمان تامین اجتماعی ( باید بصورت پیمانی  بتداا کلیه اعضای هیات علمی امخدیات عمومی :استه435ی شماره ار* باشد و این م

 ت.ساانونی ستند قفاقد م یشستگی کشورصندوق بازنبا هیات علمی ت ویعضپس از نایل شدن به  ادامه اشتراک کارکنان رسمی .)همه اشخاص(رای اطالق استدا

 

 

 

 

 

 ی و سازمان تامین اجتماعیشستگی کشورصندوق بازنبه  ی اهگن

 موضوع
 عیاجتمامشترکان سازمان تامین  مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری

 سهم کارفرما سهم کارمند/کارگر سهم کارفرما سهم کارمند

 %23 .زایا...و م حقوق%7 %5/13 ایا...حقوق و مز %9 ماندگان باز،ازکارافتادگی،بیمه بازنشستگی

 بلی ،    خیر ..()بدی آب و هوا، نوارمرزی،،خیر  )کسر افزایش حقوق ماه اول( بلی گانه3اده های ل  ، فوق العمقرری ماه او

 وق اشتغالبرابر حداقل حق7 حداکثرتحت تاثیر فاقد سقف حقوق  سقف حقوق بازنشستگی 

 حقوق و مزایای زمان تقاضاآخرین براساس  یحکم استخدام رسم نلیاومزایای  وبراساس حقوق  وظیفه مت نظامب خدحتسابدهی اتعیین 

 سابقه خدمت غیر دولتی

 )بشرط بیمه پردازی( 

تگی بال اثر لیکن در محاسبه ازنشسوات باز لحاظ سن

 موثر است  ..(......انتقال حق بیمه با )حقوق بازنشستگی 

تعیین  در هم گی ونشستوات بازلحاظ سناز هم 

 است وثری مبازنشستگ قوحق

 یشود قطع ممعموال ارتباط  برخی خدمات و مزایا( برقرار است دریافت )ارتباط پس از بازنشستگیمتبوع اه با دستگارتباط 

 4 پشتیبانی بتفر ، با نسن 000/730/18 %07 نفر ، با نسبت پشتیبانی 000/500/2 تعداد مشترکان  و ضریب پشتیبانی  

 از اعتبارات تامین اجتماعی  بارات دولت / دستگاه متبوع اعتاز  بازنشستگانی عیدو اوالد ،  ینه عائلههز کمک

 (%30از کل%9)حساب سازمان تامین اجتماعی  (کارفرما %5کارمند و  %2)تحساب سازمان بیمه سالم بیمه درمانی 
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    شستگیبازن حساب صندوق ای بیمه  بههقوایر صنداب  ساز حسه یمتقال حق بنقل و ان -     ه ای دوق بیمتغییرصن

 رد؟ق بیمه وجودداییر مجدد صندوآیاپس ازپذیرش تقاضای عضویت درصندوق بازنشستگی کشوری؛امکان انصراف یا تغ-1سوال

 .تپذیراسامکان یکبار یاانی فقط بررسمی وپیم تگی برای کارمندانق م خ ک اجازه تغییرصندوق بازنشس102خیر براساس ماده -پاسخ

 به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزشودمطلع شوم؟ از تامین اجتماعی ر استای که قرا ان حق بیمهازمیز چگونه-2سوال

شا ر بیمه شدگان شعبه تامین اجتماعیجعه به  امواز طریق مرا-خپاس یاره  جاا ذخ حاق که حق بیمه شما درآن کال  سات. از  شاما ده ا ماه  مادبابی ساهم در ان را وا 

 بازنشستگی کشوری را اعالم خواهندکرد. اب صندوقال به حسابل انتقی مبلغ قابقوم واهند کردسرخک

ـشور تماعی در مجمورکان تامین اجبه نظر می آید که نرخ حق بیمه مشت -3سوال ـستگی ک ع باالتر از نرخ مورد عمل صندوق بازنش

 بله -پاسخ ؟چطور بدهکار شود،ستگی کشوری شنزوق بابه صند حق بیمه به التفاوتضی بابت مامکان دارد که متقامیباشد  آیا ا

ساتنوات اخذ و ذخحق بیمه های  چندسال گذشته کارمند طبیعتا براساس حقوقهای)کمتر( همان س اوال کاه  یره شده ا بــدهیدرحالی یــین  نــای تع ساور  مب ک

 د.میباشمزایا حقوق و نریآخ %5/22وق کشوری بازنشستگی کارمند پیمانی درصند

حــق  وصرفا  مابقیمی نماید  کسرکل حق بیمه( را ازسرجمع حق بیمه ذینفع  %25معادل)مه درمان بی سهمررات بدوا مق اجتماعی طبق نیسازمان تام اثانی

 واریزمینماید.صندوق بازنشستگی کشوری  حساب رابه بیمه

 دبود؟زم چقدرخواهادری کشوری بپتگبازنشس به  صندوقت که میبایس حق بیمه لتفاوته اماب؛  سابقه درصورت پذیرش-4سوال

 ه میشودارگزینی محاسبابق دولتی بیمه شده)بدون احتساب حق بیمه موجود در صندوق مبدا ( براساس آخرین حکم کهی سوکل بد-پاسخ

 دهیب کل =مان تقاضا(ق ز)طبحقوق ومزایای مستمر ×  %5/22 ×مدت خدمت بیمه پردازی)حسب ماه(   

 ات حق بیمه متقاضی بشرح ذیل محاسبه میشودالتف ؛مابهبداء ندوق بیمه مشده توسط ص همیبیمه سوابق بقال حق از انت ه پسآنگا

 مابه التفاوت] =)طبق حکم تغییرصندوق(حقوق ومزایای مستمر ×  %5/22 ×ه( پردازی)حسب مامدت خدمت بیمه [  -حق بیمه انتقالی 

 

ناادراکنم ...حکمتیاخ : مهیبانتقال حق ه التفاوت از محاسبه ماب الی*مث شاکی پیمانی م لاوم پز تاار ع صاندوق 01/08/95یخ از شاتراک  باه ا

صاندوقریال)000/500/25ور وی مبلغ حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسایشان ، بازنشستگی پذیرفته شد. کاارگزینی تغییر باود.  (طبق حکم 

ساا000/850/410  لغمبرده ؛نامب پیمانیابقه خدمت ماه س 1سال و7بت اباگرسازمان تامین اجتماعی  باه ح صاندوق بازریال  ساتگب  ی نش

 از :مابه التفاوت انتقال حق بیمه وی عبارت خواهد بود بدهی ناشی از کشوری منتقل کرده باشد 

 ()صندوق جدیدان تقاضا مزحکم  وق ومزایایقحx (%5/22)نرخ کسورx)ماههای بیمه پردازی(مدت= به صندوق کشوری شستگیکسوربازنکل بدهی 

    000/500/25   ×              %5/22   ×)ماه(                  85          =   500/687/487   دهی اولیهب لک                

 )بدهی اولیه(500/687/874 – )حق بیمه انتقالی(000/850/041 =500/837/76 ارمند(قال حق بیمه)که التفاوت انتبدهی ماب

 

 ماه پرداخت نماید.30جا ویا به اقساط حداکثر حق بیمه را یکمابه التفاوت هی باید بد (جمپن ق برنامه28دهما بندب مشمول )خدممست : 1تهکن

نادآنانبدرخواست کتبی  باشدمه پرداخت نشده شترک که حق بیتخدم پیمانی ممس غیررسمی خدمتسوابق  :2نکته ساتورالعمل 4) طبق ب حاوه  د ن

 میشود. تعیین بدهی ان تقاضدر زمارگزینی کا حکم اده هایعلاوفوق م حقوق تما%5/22براساس (؛ نان پیمانیاشتراک کارک

 غ مابه التفاوت وی اصالح نخواهدکردسمی میزان مبلبه استخدام ر درصورت تبدیل وضع استخدامی کارمندپیمانی )مشترک کشوری(:3نکته

ین افراد  ن الیک دکشوری میشونبازنشستگی  قودک مشترک صن اق  71ه دطبق مادشونته ی پذیرفآزمایش رسمیتخدام کارمندانی که به اس:4نکته 

 تامین اجتماعی ادامه دهند .خود با صندوق ان به اشتراک ( ،همچنثبت دبیرخانه ودرج در پرونده پرسنلی) بنابرتقاضای کتبیمجاز هستند  
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 گی   دوق بازنشستصن به حساب یمه ای بوقهصندب  سایر یمه از حسانقل و انتقال حق ب -     تغییرصندوق بیمه ای 

 صرفا جهت آگاهی( -1395)اعتبار تا پایان سال پذیرش اشتراک کارمندان پیمانی یر صندوق وفرآیند تغی

 اشتراک کارمندان پیمانی با صندوق بازنشستگی کشوریش پذیر ام خدمت:ن

 کارمندقبلی  تگینشسبازبیمه وق صند ؛رائی دستگاه اجام خدمت:دستگاههای مرتبط درانج

  تهیات دول 17/7/93مورخ 50387/ت80954تصویبنامه ،(1/1/96تا 1/1/90)پنجم توسعه قانون برنامه28بندب ماده  ت :ین ومقرراانقو
  (  1/1/90-1/1/84) برنامه چهارم103ه ( ؛ تنفیذ در ماد1/1/84-1/1/79)قانون برنامه سوم  42مادهدند از: ی عبارت بومقررات قبل

 هیئت وزیران 1/7/1392مورخ  121606بنامه شماره تصوی( ؛ یارمندان رسممات کشوری)کخد مدیریتقانون 102ده ام
  هزینه های انجام خدمت:

 ینفعالی ذانتق حق بیمه – رشسابقه موردپذیمدت)به ماه( ×حکم زمان تقاضا  حقوق ومزایای %5/22◄مند پیمانی ت حق بیمه کارمابه التفاو

 انتقالی ذینفع حق بیمه –)به ماه( سابقه موردپذیرش مدت ×( 1/1/94)ازاضازمان تقحکم  ایایحقوق ومز %9◄ یارمندرسم.. کت......مابه التفاو

 به حسابذینفع  ه  انتقال حق بیمخ   تاریبا  هم زمان حقوق ومزایای مشمول کسور مستخدم  چیست؟ زمان تقاضاارگزینی مزایای  حکم کمنظور از  حقوق و

 معاونت محترم فنی( 28/4/95م 4461و نامه هیئت وزیران 17/7/1393مورخ  80954شماره  تصویبنامهاصالحی  3ماده  ضوعمو) گی کشوریشستازنوق بصند

 صندوقتراک حکم اش–غییرصندوق آخرین حکم استخدامی قبل از ت –پیمانی رسمی/درخواست تغییر صندوق مستخدمین م فر موردنیاز: مدارک

 شوری استانزنشستگی کصندوق با مراجعه:آدرس محل   یروحض–پستی ت:دمسی به خنحوه دستر

 :توضیحات
 اجتماعی  به کشوری تغییر دهد. ودرا ازتامین ق بازنشستگی خیکبار و بادرخواست کتبی ؛صندوفقط  کارمندپیمانی میتواند-

  .دتعیین میشو %5/22نرخ  به وق دنصنی با ک پیمااشترا مایمه در هنگنتقال حق بو مابه التفاوت ا بدهی خدمت غیررسمی،نظام وظیفه*
ماااده 3....)موضوع تبصره پیمانی یت ازکارمندانصندوق حما16/4/55قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی مصوب  11بموجب تبصره یک ماده  -

 . ذارشدواگن اجتماعی به صندوق تامیدات باکلیه وجوه وتعه 29/12/55ق ا ک( درتاریخ 70

  .فاقدمجوز قانونی استای کارکنان پیمانی /رسمی دستگاههای اجرائی  بیمه  صندوق واست تغییرهرگونه درخ شریپذ 1/1/96یخ از تار*

  به خدمت فرم های مربوط

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم مفر نام

 *    درخواست تغییرصندوق مستخدم
 

 

 

 ل کارمند پیمانی شاغ

 گی کشوریدوق بازنشستنصام اشتراک بفرل تکمی و سپساولیه تحقیق 

 

 استان-بازنشستگی کشوریوق صند

فع  ازتامین پذیرش اشتراک ؛درخواست انتقال حق بیمه سوابق بیمه پردازی ذین

 ست مدارک از دستگاه وی جهت تعیین بدهی ومابه التفاوتجتماعی ودرخواا

 

 جرائی اه ادستگ

ق؛ ه حساب صندوبدنماهانه کارمروکس%5/22واریزدوق؛ ییرصنکم تغصدورح

 بیمه کارمند به حساب صندوق مابه التفاوت حق شی ازهی ناواریز بد

 
 

 

 
 

اند کماکان دام رسمی آزمایشی؛صندوق قبلی خود)تامین اجتماعی(را حفظ نموده که پس از استخای هیات علمی آن دسته از اعض نکته مهم :

 د.ئولیت نمیکنانین سلب مسوقرجهل ب اهی یاعدم آگودر خواهندبوصندوق مزبومشترک 

صرفا با تغییر شوری ق بازنشستگی کپذیرش اشتراک اعضای رسمی وپیمانی هیات علمی )که مشمول تامین اجتماعی بوده اند(در صندوا لذ

 راستیذپامکان  مربوطلتفاوت مابه ا داختوپر ائی آنجم وآئین نامه اجرقانون برنامه پن28براساس مفاد بندب ماده  صندوق بیمه ای

 معاون فنی صندوق به خراسان رضوی12/3/94 مورخ210/ص/6877نامه شماره  در جزئیات
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 یر صندوقهای بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی   ه از حساب  ساانتقال حق بیمنقل و  -     تغییرصندوق بیمه ای 

 ی(جهت آگاه صرفا -1395 لاسپایان  ار تا)اعتبنیپیماارکنان یر صندوق کویه در امر تغیت روحددستورالعمل 
م شماره یک طریق تکمیل فربی خود را از مستخدمین پیمانی که تمایل به اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری دارند، می توانند درخواست کت -1

 یند.نما قدیمتغال تمحل اش........نی بضمیمه آخرین حکم کارگزینی ، مستقیما به واحد استا

یااک روز  هایاحدو ی مستخدم درو ثبت تقاضا تسدرخواز وصول پس ا -1/1 ظاارر  حااداکثر  صااندوق  یاان  استانی صندوق بازنشستگی کشوری ، ا

عااد از تقدم منعکس تا ناه ذیربط مستخکاری مراتب را به دستگ ماااه ب لااین روز  تاااریخ )او صااندوق از  سااورسبت بصدور حکم تغییر  یااز ک ضااا( و وار  ا

 ام نماید. اقدان درات ایرصا بانک 0107777777006 یبحساب جار بازنشستگی

 تاریخ اشتراک مستخدم پیمانی ، تاریخ )اولین روز ماه بعد از تقاضا ( -2/1

 مطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی مشترک این صندوق می باشد. ن پیمانیشستگی مستخدمینرخ کسور بازن -2

 ت.مابه التفاو غلو تعیین مبی بلتگی قازنشسکسور بق بیمه یا نحوه انتقال ح -3

 2ره نمونه فرم شماانی با ارسال رکز اداره کل استان تهران حداکثر ظرر یک روز کاری پس از اشتراک مستخدم پیماستانی و در مواحدهای  -1/3

قاا -2/3رد. می آو م بعملزضی اقدام الشستگی متقاانتقال کسور بازن به همراه تصویر تقاضای کتبی وی به صندوق بیمه ای نسبت به قااب انت ال متعا

فته پس ظرر مدت یک ه بازنشستگی قبلی مستخدم پیمانی بحساب صندوق بازنشستگی کشوری، واحدهای استانی حداکثرورات یا کسحق بیمه 

ه باممیزان شده ، منتقل  رمیزان کسو ضمن کنترل محل اشتغال متقاضیل سوابق از تامین اجتماعی و حکم تغییر صندوق از ناحیه دستگاه از وصو

 د.وت اقدام نمایه و از طریق دستگاه متبوع مستخدم پیمانی به وی اعالم تا نسبت به پرداخت مابه التفامحاسبم را تعلقه مستخدالتفاوت م

 4/4/1380صااوب ه ای ممیو انتقال بضوابط نقل  5الی  3حسب مواد محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و نحوه پرداخت  -3/3

 یرفت.رت خواهد پذصو

ولتی اعم از خدمت دت نکرده اند )تمام وقت قبلی اینگونه مستخدمین که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخ سوابق خدمتاحتساب  -4

سااتگی  ظاحاااز ل ن تقاضاحکم زما ، برمبنای از مستخدم مستخدم و کارفرما(و سربازی( با تقاضای آنان و دریافت کسور بازنشستگی )سهم  و بازنش

 باشد. در اینصورت تقاضای کتبی می بایست به واحد استانی ذیربط تسلیم گردد.ر می انپذیوظیفه امک

صااورت غییر بدهد بیمه ای خود را ت دم پیمانی به هر دلیل با دستگاه دولتی قطع گردد ونتواند صندوقاستخدامی مستخورتیکه رابطه در ص -5  در 

 نماید. ی حفظکشور ق بازنشستگیرا با صندو دوخشتراک واند ال می تیاتم

رعایت حداقلها و افزای  درصد  داخت نموده باغی که کسور پردر اینصورت پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرمایی رابراساس آخرین مبل

سااید اخت وی کشوری پردوق بازنشستگدنصنه به د ماهامی آی رده استخدام که بعداً ببخشهای غیردولتی  حقوق ساالنه ، شخصاً یا از طریق ناارا  ر آ

 دریافت نماید.

ترک به صندوق هیچگونه تعهدی در قبال مش ل پرداخت نشوددشده به هردلیماه متوالی یا یکسال متناوب کسور یا 6چنانچه ظرر مدت  –تبصره 

 .د داشتهاخدم را نخوناحیه مست دریافتی مستقیم ازاستثنای استرداد وجوه 

شااوری خارج شده و در دستگاه دولتی  ازکه  5ع بند وضوافراد م -6 سااتگی ک صااندوق بازنش شااترک  بخ  خصوصی به خدمت اشتغال می یابند وم

فاار  3یید اتمراتب به  اده شوند وور عادی از کارافتانجام وظیفه )ناشی از کار( از کارافتاده و یا فوت شوند، یا بطرتیکه به سبب نده اند، درصوباقی ما ن

یااا وری مگی کشدوق بازنشستتخصصی که صنم نپزشکا از تااادگی  فااه از کاراف قااوق وظی قااراری ح عرفی می نماید، برسد، با پیشنهاد این صندوق بر

 ی اموراداری و استخدامی کشور بعمل خواهد آمد.از تصویب شوراظیفه وراث پس و

شااور ق بازنشستگیاضر در صندوح لستورالعموع دین موضمدخدامی مستخطالعات استا مدارک ، سوابق وکلیه اسناد،  -7 فااظک گااونگی  ی ح و چ

 رفت.انجام خواهد گصادره از سوی صندوق بازنشستگی کشوری  شیوه نگهداری آن وفق دستورالعملهای

سااتگی شترک صندوقر مستخدمین رسمی ممواردیکه در این دستورالعمل پی  بینی نشده است مطابق مقررات ناظر ب -8 شااوری خ بازنش هااد ک وا

 د.بو

 

 

 

  .ی استفاقدمجوز قانونواست تغییر صندوق بیمه ای کارکنان پیمانی /رسمی دستگاههای اجرائی  درخ گونهپذیرش هر 1/1/96از تاریخ *

اک رامه اشتکتبی اد ضایتقا، ایشی استخدام رسمی آزم همزمان با صدور حکم  1/1/96نی دستگاههای مشمول فصل هشتم ق ا ک که از ن پیماکارکنا*

 نند.ثبت دبیرخانه وضبط در پرونده استخدامی(میتوانند کماکان مشترک آن سازمان باقی بما) شندبا اجتماعی داده سازمان تامین روابقاء د

 دجودندارقانون و ی مفاد اینامکان اجراو ابالغ نشده لذا قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب  102اکنون آیین نامه اجرایی ماده ه اینکه تبا توجه ب*
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 های بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی   یر صندوقحساب  سابیمه از تقال حق و ان لنق

 متعلقه مابه التفاوتومحاسبه کشوری  ندوق بازنشستگیبیمه ای  به ص از سایرصندوقهای انتقال حق بیمه فرآیند 
 (باشد.%9 ین/پیما )رسمی کشوریبازنشستگی حاضرمشمول صندوق  مستخدم میبایست درحال -1

 ق ا ک102آئین نامه اجرائی ماده 13ماده .جهت احتساب سوابق غیررسمی جزو سابقه رسمیمتبوع از دستگاه تخدم سمکتبی ای قاضت-2

صاوب وع متبدستگاه  -3 ساتگی م قاداماتآن ماه ناوآئین27/3/65مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنش  ا

یاندص به با)مکاتالزم  ماه ذ کار مشخبروق بی باا ذ هاویتی و ط  یاصاات  ساتخدم(تااز ن پاردازی م ماه  یاان بی شاروع وپا قاال ریخ  جهت انت

 ا ک ق102آیین نامه اجرایی ماده 13ماده 3موضوع تبصره.مربوطه بعمل آوردندوق مقصد(بیمه مبدا به ص)از صندوق یا حق بیمه کسوربازنشستگی 

ناک  بازنشستگی کشوریوق صند0107777777006سپهری ساب ح هبه ذینفع بیم تقال حقنسبت به ان ین اجتماعیسازمان تام-4 نزدبا

باانکاعالمی و قدام ا رقمی(10)درج کدشناسه  763 دکترفاطمی تهران کد صادرت شعبه ضامام ه  باه ان ماه ی را  ساوابق بی سات  سایاهه /فهر

 ینمایدم استان ارسال زنشستگییریت باه مدرا بتقال  غ حق بیمه قابل انفرم اعالم مدت ومبل و پردازی

 اقدام نماید.ذینفع به مدیریت بازنشستگی استان  تصویرکارت ملیپیمانی همراه با   /ارسال حکم رسمیبه  اجرائی نسبت تگاهدس -5

قاذینفجرائی به دستگاه ابدهی  واعالم میزان حق بیمه محاسبه مابه التفاوت نسبت به  صندوق بازنشستگی کشوری-6 یامیندام ع ا . دما

  بازنشستگی کشوری قوق ومزایای اولین حکم اشتراک با صندوق ح %5/22پیمانی بیمه  کارمند  حقابه التفاوت م مبنای محاسبه*

 میباشد. زمان تقاضاحقوق ومزایای حکم  %9 (1/1/94)ازرسمی کارمندحق بیمه مابه التفاوت  مبنای محاسبه*

سااتگیحذ-7 تاارم د باادهیسااابی مح صااورت یکجارا اه  سااا)ب هااه( اط چنویااق سااتخدم کحزدما جااهسااروپس ازواریقااوق م ساااب بااه  زو ح

باه تکنیز کارگزینی دستگاه  فی  واریزی رابه کارگزینی دستگاه ارائه میدهد.0107777777006 ساانسبت  یال و ار سابه م فارم محا ل 

 نی مینماید.اگبای فعلی ذینه پرسندنرانیزدرپروی ازمدارک ستان اقدام وتصویرمدیریت بازنشستگی ا برای بدهی به انضمام فی  واریزی

 د.ال خواهدکرمستخدم ارسایی اجربررسی ؛ تاییدیه صحت عملیات ومیزان واریزی مابه التفاوت رابه دستگاه گی استان پس ازمدیریت بازنشست-8

 (یرانهیئت وز 17/7/1393مهر 80954تصویبنامه شماره  )مابه التفاوت حق بیمهنحوه محاسبه 

کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا  یر محلاظ تغیو یا به لحوابط قانونی ض ه طبقشخاصی کدرموردا -اصالحی 3 ماده

حقوق و و بر اساس به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدیدنظر  وات خدمت موردهر ماه از سن صسهم شخکسور بازنشستگی متعلقه 

حاسبه و مابه التفاوت آن با کسور د، مگیر ر میازنشستگی قرامبنای کسر ب هکل خدمت جدید د(در محبه بع1/1/94)از ضاتقا زمانهانه زایای مام

 تقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد. صندوق جدید من صندوق قبلی به که از وکارفرما سهم شخصبازنشستگی یا حق بیمه 

ســابقه از  مهت حق بیبه التفاوتعیین ما مگانهشمول کسور م ایومزایحقوق ؟  اضازمان تقنی یزایای  حکم کارگزمنظور از حقوق وم ســاب  ظــور احت بمن

صــد( به صن ذینفع انتقال حق بیمه همزمان با تاریخ)لحاظ بازنشستگی ضا.دوق مق شاماره  3مااده وع مو صاویبنامه  صاالحی ت  17/7/1393ماورخ  80954ا

 نهدرآمد وهزی8/6/95مورخ6158م استعال وجوابیه فنیونت محترم معا 28/4/95م 4461و نامه هیئت وزیران

تااریخ سابقه بیمه پردازی  سال3(برای انتقال بازنشستگی کشوری مشترک صندوق) رسمی کارمند ت کتبیدرخواس مثال : در  17/1/94به 

 ذینفعبیمه ق ح ریال7500000مبلغ   15/2/94 سی درتاریخپس از برر تامین اجتماعی. ه بودثبت شد سازمان تامین اجتماعی دبیرخانه

تااریخ  ذینفع  حقوق وفوق العاده های مشمول کسوراگرمنتقل کرد. شستگی کشوریصندوق بازن 0107777777006ساب ح به را  در 

 به کنید ؟مابه التفاوت حق بیمه وی رامحاس .باشد  ریال 000/000/10مبلغ   مین اجتماعی(در دبیرخانه تاتقاضا)ثبت 

 از صندوق بیمه ای زمان تقاضا ق ومزایای حکمقوح x (%9)رمنداکسهم نرخ کسور)xماه )مدت ی = ستگزنشکسوربا کل بدهی

                                    000/400/32  = 36          x          9%                    x       000/000/10 

 (هیکل بد)000/400/32 -( اجتماعی نیازتام منتقلهبیمه ق )ح000/500/7=  000/900/24 نتقال حق بیمهمابه التفاوت اناشی از بدهی 

 انتقال حق بیمه محاسبه مابه التفاوت تغییر نحوه تاریخچه 

 ( 29/12/92لغایت    27/3/65 تاریخاز به حساب صندوق بازنشستگی ) ین اجتماعیسازمان تام وی انتقال حق بیمه  ازس -الف

 شمول صندوق بازنشستگی کشوری م رسمی ماولین حکومزایای × حقوق  %9×  یپرداز ی بیمهماهها –انتقالییمه حق ب═.... ..برعهده مستخدم  

                                           برعهده تامین اجتماعی1393قانون بودجه  15ند ز تبصره رای بدر اج 1393سال ثبت شده درسازمان تامین اجتماعی صرفا تقاضاهای -ب

 اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوریحقوق ومزایای ×  %9 مه پردازی ×ای بیماهه –نتقالیا حق بیمه═...یاجتماع عهده تامینرب
 (به بعد1/1/94 تاریخاز به حساب صندوق بازنشستگی ) مین اجتماعیسوی  سازمان تاانتقال حق بیمه  از -ج

  انتقال حق بیمه  زماندر حکم رسمی  ی× حقوق ومزایا %9× مه پردازی یبماههای  –یالتقمه انحق بی═.... .. ممستخد برعهده                       
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  وق بازنشستگی  ه  به حساب صندنقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهای بیم

 27/3/1365قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی مصوب 

 یصندوقها ای یبازنشستگ ای مهیب یازصندوقها کیرا به هر یوهجوکه  یخاصت اشخدم ابقسو ینشستگازب ای مهیب حق ماده واحده ـ

از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده  تبع آنو به  رنمودهییخدمت آنان تغ ایمحل کار کهیمشابه پرداخت نموده اند درصورت

برداشت حق  یآنان که مبنا یایحقوق و مزا نیآخر درصد 4 زانیاند  بم دهش یگریصندوق د کتر، مش یطبق ضوابط قانون ایباشند 

 شود. یم شده است منتقل که مشمول ، به تبع شغل خود مشترک آن یقرارگرفته است بابت هرماه به صندوق یبازنشستگ ای مهیب

 یگبازنشست ای مهیوق بپوش  صند ریخارج شده و ز بوطمر یازشمول خدمات صندوق بازنشستگ 27/3/65که بعد از  یدرمورد اشخاص

مستخدم پرداخت شده  یقبل یبازنشستگ ای مهیکه به صندوق ب یوجوه هیماده کل نیدرا درصد مذکور 4نرخ  یبه جا رندیگرقرا یگرید

 خواهد شد. زیکه مستخدم مشترک آن شده است وار یبه صندوق نایعدرمان  رحقازکساست پس 
 یکسور بازنشستگ ای،  مهیحق بمربوط ،  انیقوانن بموجاب ناواق انیا بیزتصوقبل اه ک یاشخاص یگبازنشستور کس ای،  مهیل حق با انتقا1تبصره 

 قانون نخواهد بود. نیمقررات اشده است مشمول  گرمنتقلید یبه صندوق بازنشستگ یصندوق بازنشستگ کیآنان از

قال حق انتبا رگرفته راق یازنشستگور بکسا اای،  ماهیحق ببرداشت  یامبنمستخدم که  یلتسنوات خدمت قابل قبول دوا آن قسمت از2تبصره  

 ود .خواهد بمربوط  یزنشستگو ماازاد بار آن مشمول مقررات صندوق با اردیگ یقرار م یجزء خدمت رسم یکسوربازنشستگ ای ، مهیب

ده واح مادهدر کورماخذ مذ آنان به یگه سهم بازنشستبه کمشا یو صندوقها یاجتماع نیتام نیدرخصوص آن دسته ازمشمولا3تبصره

ومقررات مربوط ازمستخدم ،  نیبراساس قوان یاست با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگ دهیگرد افتیدر یشستگبازن یوقهاندصریازسا

 ودخواهدب رانیوز اتیه بیتصومصوب نامه  نیئتبصره براساس آ نیمذکور درا یو نحوه اخذ سهم بازنشستگ زانیمخواهد شد بهمحاسوات خدمت آنان سن

 دولت(27/11/65مورخ59522مصوبه)27/11/1365مصوب  یبازنشستگ ای مهیل حق بون نقل و انتقاانماده واحده ق 3نامه تبصره  نییآ

 یازصندوقها کیهره ب یکسور بازنشستگ ای مهیمشابه که حق ب یوصندوقها یبازنشستگ یوصندوقها یعتمااج نیقانون تام نیمشمول -1 ماده

 ایبشوند  اینموده وبه تبع آن ازشمول صندوق مربوط خارج شده  رییخدمت آنان تغ ایمحل کار  طبطبق ضوا کهیتدرصور دنخت نموده امذکورپردا

شاد نشاده بامنتقال  ادیآناان باه صنادوق جد ماهیحق ب ای یبشوند چنانچه کسور بازنشستگ ایشده  یگریوق دمشترک صند یقانونطبق ضوابط 

 نامه خواهند بود. نییآ نیتابع مقررات ا ینشستگازب ای مهیقال حق بنون نقل وانتاق 3رتبصره ج دندرت موامابه التف اظ پرداخاتازلحا
 رپوش یده وزمربوط خارج ش یبازنشستگ ای مهیاز شمول خدمات صندوق ب  27/3/1365 خیارل از تکه قب یشخص یتگکسوربازنشس ای مهیچنانجه حق ب -2 ماده

 خواهد بود. یرمج یوجوه قابل انتقال ومابه التفاوت متعلقه و نیینامه درتع نییآ نایات امقارر داباش افتاهین انتقاالته است رگرفقرا یگرید صندوق

 مهیحق ب ای یبشوند کسوربازنشستگ یگریخدمت مشترک صندوق د ایکار رمحلییبه لحاظ تغ ای یونطبق ضوابط قان که یدرمورد اشخاص-3ماده

کسرحق  یکه مبنا دیماهانه درمحل خدمت جد یایومزاحقوق  نیاول یبناد عمال بار مروضوابط ماطبق دنظرمورمت سنوات خدهرماه از همتعلق

 بیمنتقال شده بترت ادیکه باه صنادوق جد یکسوربازنشستگ ای مهیاوت آن با حق بسبه ومابه التفمحا اردیگ یقارارم یبازنشستگا اای مهیب

 ل اصالح شد یذبه شرح  مادهاین شد.هد وصول خواه ازشخص امن نییآ نیمقرردرا

 هیئت وزیران  17/7/1393مهر 80954 تصویبنامه شماره*
 ای مهیبشوند حق ب یگریخدمت، مشترک صندوق د ایمحل کار  رییبه لحاظ تغ ایو  یکه طبق ضوابط قانونی درمورداشخاص -اصالحی 3ماده 

حقوق و س و بر اسادیجددوق مورد عمل صن رواخذ نرخ کسم بهنظر  ت موردت خدمسنوا اه ازهر م سهم شخص هعلقمت یکسور بازنشستگ

 ای یوت آن با کسور بازنشستگمابه التفامحاسبه و  رد،یگ یقرار م یکسر بازنشستگ یکه مبنا دیدر محل خدمت جد ماهانه زمان تقاضا یایمزا

  شد. دهوصول خوا یاضمتقشخص از  شده استمنتقل  دیدبه صندوق ج یق قبلکه از صندو وکارفرما سهم شخص مهیحق ب
متعلقه هرماه ازسنوات خدمت  مهیب بشوند حق ایده ش یاجتماع نی،مشترک صندوق تام یرساختارسازمانییسبب انتقال وتغ ،بهیکه طبق ضوابط قانون یا درمورد اشخاص1 تبصره

 یکه مبنا دیخدمت جد زمان تقاضا درمحل اهانهم یایازما ا حقوق ورمرفهم کا( س%11رصد )زده د ایو ( سهم مستخدم%7صد)( ا هفت در%18درصد) جدهیمورد نظربه ماخذ ه

 ی( محاسبه ومابه التفاوت آن با کسوربازنشستگشترباشدی)هرکدام ب یت قبلل خدمدرمح یبازنشستگبرداشت کسور یمبنا یایحقوق ومزا نیآخر ایو ردیگ یقرارم مهیکسرحق ب

 ساباق وصاول خواهاد شد. یفرماتبصره ازشخص وکار نیدرامقرر  بیبه ترت ه استقل شدنتم دیندوق جد( که به ص )سهم شخص وکارفرما

شوند  یم ای شده یاجتماع نیاست ومشترک صندوق تام دهیآنان با دستگااه مرباوط قطاع گرد یمج رابطه استخداخدمت واخرا دیاستعفاء ،بازخر لیکه به دل یا اشخاص2 تبصره

ماده محاسبه  نی( ا1مذکوردرتبصره ) بی( به ترت%18به ماخذ هجده درصد )ننموده اند  ه مربوط وصولستگاازد یجزئ ای یلاه طورکرا ب خاود هامیحاق ب اای یبازنشستگوکسور

 ازشخص وصول خواهدشد.شخص وکارفرما( التفاوت )سهم  ومابه

پرداخت آن ندهند  یبرا یبیترت ایو ندیقدام ننمابه التفاوت اامپرداخت  ت بهنسب الغاب خیارازت ماه ظرر سهماده  نی( ا2( و)1) یتبصره ها نیمشمول کهیا درصورت3 تبصره

 ول خواهد بود.لتفاوت قابل وصمذکور،مابه ا یتبصره هاا اتیمجادد ورعا یباراسااس تقاضاا

آن  یقانون یایامحفوظ وازمز ندیانم یم ای ودهمن یدامطه استخقطع راب تگاه متبوعماده با دس نیا (2درتبصره ) ازعلل مندرج یکیکه به  یاجتماع نیتام نیا سوابق مشمول4 تبصره

 شوند. یبهره مند م
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 ق بازنشستگی   به حساب صندو  نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهای بیمه

  مهادا – یبازنشستگ ای مهیماده واحده قانون نقل و انتقال حق ب 3نامه تبصره  نییآ

صندوق  رپوش یخارج شده و ز ربطیذ یبازنشستگ ای مهیندوق بنامه از شمول ص بیتصو نیالغ اباکه پس از  یصخارد اشدر مو-جدید5تبصره 

به شده نسبت  مهیب یماه از زمان تقاضا کیمبدا موظف است حداکثر ظرر  یبازنشستگ مهیصندوق ب ند،ریقرار گ یگرید یبازنشستگ مهیب

 یبازنشستگ ایو انتقال آن به صندوق  یپرداز همیبا ذکر مدت ب( و کارفرما دهش مهیسهم باز  )اعم یگر بازنشستسوک ای مهیب مبلغ حقمحاسبه 

از شخص  ورا محاسبه )سهم شخص(مابه التفاوت متعلقه  کماهیظرر ، حداکثر موظف است زید نمقص یبازنشستگ ای مهیمقصد اقدام و صندوق ب

 (1393)مصوب مهرماهکندوصول 

نسبت به  1393سال  انیماده که تا پا نیمشمول ا اشخاص سته ازمورد آن د مکلفند در طبریذ یبازنشستگ مهیب یاصندوقه-جدید6تبصره

مقررات  ابقمط هاز هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلق دینما اینموده اقدام  یزنشستگکسور با ای مهیانتقال حق ب یتقاضا

 (1393ب مهرماهصو)مقدام کنند.ا 65سال ن ماه بهم 27 خمور 59522 نامه شماره بیتصو
 مهیب هایماریخود را دربرابرب نیوراث ، مشترک فهیو وظ یافتادگزکار، ا یبازنشستگ نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل عالوه برپرداخت حقوق نییآ نیموضوع ا یصندوقها -4 ماده

 یمزبورم مهیب نیتام یکه در ازا مهیحق ب ایکسور نیازا یگربخشید یبه صندوقها وقهاصند نگونهیا زا مهیحق ب ای یزنشستگکسوربا تقاله هنگام اننموده باشند ب یانخدمات درم

 .گرددیکسرم یباشد ازجمع وجوه انتقال

 ای مهیبمجماوع حاق  %25ندهاد  الیرا تشک یپرداختا  همایحاق ب اای یازنشستگااور بازکس ینایطبق مقررات مربوط رقم مع یخدمات درمان مهیکه حق ب یدرصورت -تبصره  

 .گرددیبابت  منظورم نیسهم شخص و کارفرما ازا یستگکسوربازنش

 نییدر تع دشویم ایشده  یتلق متبوع شخص قابل احتساب یو بازنشستگ مهیمقررات صندوق ب یکه دراجرا یبازنشستگ ای مهیخت حق بصرفا  آن قسمت ازسنوات پردا - 5 ماده

 .ردیگ یرمارمالک عمل قت اوالتف مابه زانیم

شده  گرمنتقلیصندوق به صندوق د کیمربوط ازومقررات  نیوانق ریسا اینامه  نییآ نیو ما به التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات ا یکسور بازنشستگ ای مهیحق ب -6 دهما

و از بابت  گرددیمنتقل م دیجد به صندوق نایع ودبش ایشده  یرگیرک صندوق دشتم یانونطبق ضوابط ق ای دیبنما اینموده  رییا تغمجدد یمحل خدمت شخص کهیاست درصورت

 وصول نخواهد شد.  یسوابق مابه التفاوت نگونهیا

شخص ،  یایاق ومزقوح زانیاوت مما به التفلغ جاه باه کال مباقسااط باا تو ازانیناماه باقسااط ماهاناه وصاول خواهاد شاد.م نییآ نیضوع اابه التفاوت موم -7 ماده

 باشد. یم محاسبهحداکثرمدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد  گرددیم نییوق مربوط تعوافق شخص وصندق تطب رمالحظاتیاسو

ق ح ای یزنشستگابشود و کسور  یم ایه شد دائم قطعانفصال  ایخدمت ،  دی،بازخر شخص با دستگاه متبوع  به لحاظ استعفاء ، اخراج یکه رابطه استخدام یدرصورت - 8 ماده

که کسور  ینامه خواهد بود.درمورد اشخاص نییآ نیا قه تابع مقرراتو احتساب مابه التفاوت متعل مهیحق ب ای یننموده باشد ازلحاظ انتقال کسور بازنشستگ افتیخود را در مهیب

 .است یفمنت "وضوعاانتقال کسورمو ه نقلند مسئلداشته ا افتیدر ربطیذ یزنشستگکال ازصندوق با ایمتعلقه را جزئا  یبازنشستگ

 ایمنتقل شده نامه  نییآ نیآن طبق مقررات ا یکسوربازنشستگ ای مهین که حق بکارکنا یصرفا سوابق خدمت دولت یبازنشستگ/مهیقانون نقل وانتقال حق ب یدراجرا - 9 ادهم

 د.شاب یاب ماحتس قابل فهیووظ ینشستگازلحاظ بازآنان  یخدمت دولت جزء سنوات شودیم

مربوط جازء  مهیحق ب ای یبازنشستگا انتقال کسور کارکنان ب یباشناد سواباق خدمات دولت یم یاجتماعا انیکه تابع قانون تام یردولتیغ یحدهاسات وواکتها وموسدرمورد شر

 د.گرد یظور ممحسوب و من فهیظو و یسناوات خدمات آناان از لحااظ بازنشستگا

 یود ، براش یم ایمنتقل شده  یاجتماع نی، به سازمان تام مهیمقررات قانون نقل وانتقال حق ب یراجراکه د یشدگان مهیب یدولتخدمت  قبسوا یازنشستگکسورب  -10 ماده

 طیاحراز شرا یارب مهیخت حق بادوات پرودرسن ددگر یافه من اضآنا مهیرداخت حق ببه جمع سنوات پ یبازنشستگ یمستمار ازانیتنهاا درمحاسباه م یبازنشستگا اانیضمتقا

وفوت  یکل یازکارافتادگ یمستمر یبرقرار طیشراشوند دراحراز  یفوت م ای یکه ازکارافتاده کل یشدگان مهیب یسوابق خدمت دولت یواهد شد.کسوربازنشستگورنخمنظ یبازنشستگ

 .ه قرارخواهد گرفتآنان مالک محاسب یمستمر زانیوم

 4/4/1380هاتاریخ 23997ت /14330: شماره  ها ی بیمهای بین صندوق هرات بیمو کسوبیمه ق ح و انتقال ضوابط نقل
یاران مه سوم توسعه ا( قانون برنا42به استناد ماده ) 27/3/1380هیئت وزیران در جلسه مورخ  ساالمی ا صاوب  –قتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریا  -1379م

  : تصویب نمودر زیشرح  را به......حق بیمه . ضوابط نقل وانتقال
شاااااااا1مااااااااده  شاااااااترک:  یاااااااک غالن م صااااااان هااااااار  یاااااااده از  شاااااااده نام ماااااااه  پاااااااس بی یااااااان  کاااااااه از ا ماااااااه  هاااااااای بی  دوق 

  . دام نماینددوق بیمه خوداقمی شوند می توانند نسبت به تغییر صن

  . دننید اقدام کمشترکان جدبه پذیرش درخواست صندوقهای بیمه موظفند با رعایت این تصویبنامه نسبت  -1تبصره 

  . صندوق بیمه خود هستند مجاز به تغییرط برای یک بارفق ز بیمه شدگانا : هر یک2ده ام

  سبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نماینداستخدام قطعی نل از صدور حکم بیمه شدگان جدید االستخدام میتوانند قب –تبصره 

ساور یاک  ز تاندوق جدید نیه می کند . صیاجدید ار بیمهصندوق  هورت کتبی بود را به صخ ه تقاضای انتقال: بیمه شد3ماده  یاا ک ماه  حاق بی جاوه  قاال و مااه انت

بالبلی مکلف است حو صندوق بیمه قرا از صندوق بیمه قبلی تقاضا می نماید بازنشستگی  جاوه قا یاد ، و قاال  داکثر تا سه ماه از تاریخ تقاضی صندوق بیمه جد انت

  . نماید ندوق منتقلرابه آن ص

 توسط مستخدم پرداخت شود که میبایست سور بازنشستگی ت حق بیمه یا کاوتفلغ مابه البممحاسبه  نحوه :4ده ام

تااز سهم مستخدم و سهم کارفرما ( بر مبنای آخرین حقوق و فوق المه جدید ) اعم قرر درصندوق بیکسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ م یاافتی در  اریخ عااده در

سات (  د کهجدی قال به صندوقانه زمان انتهامزایای مق و حقو لیناو یاجایی  جا به کاه بیشترا کادام  هار  شاوند )  مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی می 

حاق ل در صندوق بیمه جادیاد منهای مجموع وجوهی که باه عنوان کسورخدمت قابل قبو م ماههای سنواتضرب در تما ماه متعل بازنشستگی یاا  عام ابی  زقاه ) ا

ماه مقررق و وت تطبیق حقوفرما ( و تفاراسهم ک تخدم وسهم مس صاندوق بی باه  یاد ی ماه اول و حق بیمه درمان از صندوق بیمه درمان از صندوق بیمه قبلی  جد

 است منتقل شده
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 نشستگی نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهای بیمه  به حساب صندوق باز

 ازی(پرد بیمهل زمانی عدم پردازی )فواص هء در بیمخال گی ایامور بازنشستسکسبه بدهی مبنای محا

 حق بیمهبر عدم پرداخت صل زمانی دائر فوابعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه میشود

 د .ی میباشخدمت و طاعاستمرار بدون انق قراردادهای خدمتی کارمند مویدمشاهده میشود درحالیکه 

 50387/ت80944(تصویبنامه شماره 1دوق و در اجرای بند)فنی صن معاونت 27/6/96خ مور220/د/10537ماره نظریه شبراساس 

یل وبارعایت شرایط ذ  حقوق و مزایای زمان تقاضا%9بدهی برمبنای  زی پس از تعیینخالء بیمه پردااحتساب مدت  17/7/1393مورخ 

 باشد: نع میبالماوهزینه( دداره کل درآما 22/7/1396رخ مو 22002/د/11911)موضوع نامه 

 و احتساب سنوات خدمت مورد نظر. یبده نییبر تع یمستخدم مبن یدرخواست کتبذ اخ-1

 نتقل نشده می بایست صرفاً در مابین دوران بیمه پردازی خدمت مستخدم باشد.م آن مهیحق ب که یفاصل زمان-2

 یقرار دادها  ایو  ینیکارگزاحکام ا توجه به غال مستخدم بتشاز احراز اس نشده؛ پآن منتقل  همیحق ب که تعیین بدهی مدتی-3

 . گرددانجام باشد  یاستمرار بدون انقطاع خدمت م دؤیم وی که یخدمت

باشد؛ تگی کشوری ه به صندوق بازنشسرخواست مستخدم مبنی بر تعیین بدهی مدت مذکور، در زمان انتقال حق بیمرتیکه ددر صو-4

جهت محاسبه مابه التفاوت کسور بطور  3دارک مثبته موضوع بند و م نداته دریافت مستتقاضا نسبت ب نکم زمایافت حبا در ناهمزم

 حکم زمان تقاضای جدید مستخدم خواهد بود.محاسبه کسور،  اینصورت مبنای یکجا اقدام گردد.در غیر

ر صدو یمه آن پس ازاست که حق ب یتخدم تء سنواایام خال تعیین بدهیمربوط به  بخشنامه فوق الذکرشایان ذکر است مفاد 

 .شنامه به حساب این صندوق منتقل شده و می شود بخ
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 بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی ایر صندوقهای مه از حساب  سنقل و انتقال حق بی

 جبهه در حضور سابقه ماه دوازده حداقل با انگدرزمن و انبازجان و نآزادگا و داشه فرزندان و ثارگرانیا -شم قانون برنامه ش 88بند خ ماده 

.معافند یبازنشستگ و مهیب وقصند رییتغ از یناش یامهیب سنوات سال پانزده یبرا التفاوت به ما پرداخت از بار کی یبرا  

شودیم هیتسو و پرداخت نامه( ن)طبق آیی گاهدست طسوت یسنوات جهبود قالب رد و منظور دولت از هیالمنتقلٌ صندوق مطالبه عنوان به مبلغ نیا   

 

  فاه اجتماعی تعاون کار ور وزارت 21/03/1399مورخ  42930بخشنامه شماره  – قانون برنامه ششم88دستورالعمل بندخ ماده 

 حضور سابقه هما ازدهود حداقل با رزمندگان و انبازجان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا کلیه بیمه شدگان شامل(2ماده 

برنامه ششم توسعه قانون  ه درخواست آنان به صندوق بیمه مقصد در زمان حاکمیت ارائاده و بیمه دتغییر صندوق ه ک جبهه رد

دتورالعمل هستنمشمول این دس محقق شده باشد(  01/01/1396بعد از )  

 ربوطه به صندوق مبدا پرداخت شده م مهق بیکه ح–د یمه مقصصندوق ب نابق با قوانیطم– ازیدروان بیمه پقابل احتساب به عن(سوابق بیمه :کلیه ایام 1بند ث ماده

 می ، تغییر محل کار یا خدمت یا فعالیت در چارچوب مقرراتوضعیت استخدا به دلیل تبدیل(تغییر صندوق بیمه: تغییر صندوق بیمه ای 1بندج ماده 

 ا به صندوق بیمه مقصدق بیمه مبدز صندوخود ا یمه ایسوابق ب ی انتقالایمه مقصد برب صندوق هببیمه شده  بیخواست:تقاضای کت(در1بند چ ماده 

ل انتقال مل برای سوابق قابل انتقال به صندوق بیمه مقصد با مبلغ حق بیمه قابل قابق بیمه مورد عده به عنوان حتفاوت مبلغ محاسبه شمابه التفاوت :(1بند د ماده  

تغییر صندوق بیمه  اشی ازه ای نسال سنوات بیم51تا مدت  وحداکثر بار کی یبرا  بیمه مبدا از صندوق  

به بررسی و انجام مکاتبه الزم با صندوق بیمه مبدا مه شده ،نسبت ول درخواست بیصندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وص(3ماده

حق بیمه قابل انتقال و اعالم ق ،محاسبه ی سوابه بررسنسبت بمذکور ، ل مکاتبهواز تاریخ وصه ت یکمادمداکثر ظرف ه مبدا مکلف است حاقدام نماید.صندوق بیم

 آن به صندوق بیمه مقصد اقدام نماید

دا ، نسبت حداکثر ظرف یکماه پس از اعالم حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مب قصد مکلف استصندوق بیمه م(4ماده 

ید.ام نماذیل اقد ن به شرحآالم و وصول اعاوت و فتبه مابه البه محاس  

ماه پس 3 ست حداکثر ظرفمکلف ا ذیربط  دستگاه ورت وجود رابطه استخدامی بیمه شده با یکی از دستگاههای مشمول ، ص در

اید. مناتی اقدام ب مربوط بودجه سنوعالم صندوق بیمه مقصد ،نسبت به پرداخت مابه التفاوت از محل اعتبارات مصواز ا  

/ 42969ه ششم توسعه اقتصادی موضوع مصوبه شماره قانون برنامه پنج سال 87ماده  ( آیین نامه اجرایی بند )خ(4) مادهبه موجب -

قانون جامع خدمات رسانی به )( قانون 2ماده ) دستگاه های موضوع بند )الف("  :هیات وزیران  23/4/1399هـ مورخ  55417ت

گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط یمه را حسب اعالم صندوق ب ت ارفاقیهای سنوا ینهند هزلفمک( 1386مصوب  نایثارگرا

ی برقراری مستمری ریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی براگر وابه صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه  دستگاه

اغل در دستگاه در خصوص بیمه شده ش نامه آیینزایای این ز متفاده اهمچنین اس ایند.بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نم

 د. اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیفباشنی اعتبار الزم در قوانین بودجه می بی ( قانون، منوط به پیش2موضوع بند )ب( ماده )

 ".شودبینی و تأمین می  های مربوط پیش جداگانه اعتبارات دستگاه

ایشان به این صندوق از سوی دستگاه متبوع قی کارکنان مذکور ای  حقوق وکسور سنوات ارفانه ههزی بلغ که م مادامت دراینصور

اخیر درتایید مسئولیت تبدیهی است . نمی باشد ووظیفه میسور بازنشستگی برقراری حقوقپرداخت و تسویه نگردد صدورحکم 

   هد بودایی خواگاه اجرحکم برقراری حقوق بازنسشستگی ووظیفه متوجه دست

 5/22 سعهقانون برنامه پنجم تو 28رنامه سوم توسعه تنفیذی در برنامه چهارم و بند ) ب ( ماده ب 42اده شمولین مم فاوتمابه التمبنای محاسبه -

 درصد می باشد .

ناد  82و  81در صورت فوت مستخدم موضوع مواد * قاانونی وی میتوان حاق ا ک ، وراث  قاال  ضاای انت ماه ق تقا سامی ساوابقبی  غیرر

 ه صندوق مقصد )صندوق بازنشستگی کشوری( ارائه نمایند. جهت احتساب سنوات خدمت بی را اعین اجتمازمان تامستخدم نزد سم

ای از یک ساوابق بیمهز انتقال شی اای ناهسنوات بیام ه سالپانزدبرای  التفاوتاز پرداخت مابهبرای یک بار  ایثارگران و فرزندان شهداء ـ45مادهبرنامه پنجم  ونانقسابقه قبلی :

ظااور و لغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلمبن ای .معافند استخدامی است، ناشی از تغییر دستگاهبیمه و بازنشستگی که  بازنشستگی به صندوق دیگرمه و یصنادوق ب الیه از دولت من

  ی شده استون منقضاین قان شود.توسط دولت پرداخت و تسویه می
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 ... /ندوقهای بیمه ایر صسای به ی کشوریبازنشستگ زصندوقگی انشستکسوربازل انتقا

 (به صندوق بیمه متقاضی ) ازصندوق کشوری ال کسوربازنشستگیانتقنام خدمت:

 متقاضی؛دستگاه اجرائی ذیربط کارمند جدید صندوق بیمهدستگاههای مرتبط درانجام خدمت:

شستگی قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازن؛  نیرازوهیئت 17/7/93مورخ 80954و  1/7/1392ورخ م 121606ه راتصویبنامه شم ات :قوانین ومقرر

سازمان اموراداری و  35دستورالعمل شماره ،   قانون برنامه ششم توسعه88دخ ماده نب ، قانون مدیریت خ کشوری102ماده  ؛ 27/03/1365مصوب 

  گی کشوریبازنشست قودصن 1386/ 29/8 خیتار95433/250اره مه شمبخشنااستخدامی ، 

  نسخه4نتقال کسورفرم درخواست اتکمیل  -ازصندوق کشوریبا اعالم شماره حساب ی متقاضجدید صندوق بیمه  کتبی درخواستاز:ردنیمدارک مو

 ب موردسحسایرمدارک  -زخدمتاحکام کارگزینی شروع خدمت ؛خروج ا  - سنوات صورت حقوق ومزایا وکسوربازنشستگی -

 یربطدستگاه اجرائی ذ -صندوق بیمه فعلیاجعه:ل مرآدرس مح  یحضور–تی سپبه خدمت: نحوه دسترسی

 :سایرتوضیحات

 باشد.دیگری بیمه  ل حاضرمشترک صندوقودرحا)اخراج؛استعفاء ؛انفصال؛بازخرید؛انتقال( قطع شده شوریصندوق ک باکارمند  بیمه پردازی رابطه-1

 مایدنتسلیم  ؛....(تامین اجتماعی فعلی) دوقصن طبشعبه ذیر ی خودرابهرسابقه رسمانتقال کسو  یای کتبضاتقمیتواندمستخدم -2

ضااوع  مستخدم  اشتغال به خدمت مربوطه  محل دستگاه از)مقصد( فعلیدرخواست کتبی صندوق بیمه  -3 ساای مو جهت اخذ مدارک و برر

 .سورخدمت (استردادک/م دریافت دعگی ؛گواهی ستربازنشوسج ازخدمت ؛فهرست ک)اولین حکم استخدام رسمی ؛حکم خرو

عااالم کرده ارسال  ن استا– بازنشستگی کشوری صندوقنامه ای رابه  یرش بودن مدارک(دوق بیمه فعلی متقاضی )درصورت قابل پذنص-4 ضاامن ا و

 ..................شااماره  میاعال به حسابراینفع ذ تخدمشستگی سوابق زنبا؛تقاضای انتقال کسورمشمول قانون تامین اجتماعی شده  تاریخی که ذینفع

 ....شهرستان .......رامینماید.نزدبانک رفاه شعبه تامین اجتماعی ط به مربو

صاارهه باا دستگاه اجرائی مکلف است-5 ماااده  13ماااده 3استنادتب ئاای  مااه اجرا ئااین نا ساااسق ا ک و 102آ هااای  برا مااذکور فرم مااه  شاات نا رونو

پرونده با (کرده و همراهمهروامضاءراتکمیل وتایید) (خهس2دریزکسورفهرست ر  نسخه و5دررتقال کسوان مرف الحی)صا  35شماره  العملدستور
 نماید. ائهار .....استانکشوری به مدیریت بازنشستگی پرسنلی 

 جبهه در حضور سابقه هام ازدهود حداقل با مندگانزر و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا -خبند 88ماده –قانون برنامه ششم 

 عنوان به لغمب نیا. معافند یبازنشستگ و مهیب صندوق رییتغ از یناش یاهمیب سنوات سال پانزده یبرا التفاوت به ما تپرداخ از ربا کی یارب

 مطالبه صندوق منتقلٌالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود
 فایلیافت رد توضیحات مفرکد فرم منا

 * نسخه( تایید میشود4ائی ذیربط)توسط رئیس دستگاه اجر 1/2 وربازنشستگی سل کتقاردادوانفرم است

 * نسخه( تاییدمیشود2توسط ذیحساب دستگاه اجرائی ذیربط) 82-ع ور ساالنه فرم صورت حقوق ومزایا وکس
 

 

 

 نشستگی جدید صندوق بیمه وباز

 ی ئاستگاه اجرالزم از دمدارک ام /احک شده؛اخذه ت بیمساودرخ

 صندوق کشوری ل کسورازبررسی وپذیرش سابقه ؛تقاضای کتبی انتقا

 

 دستگاه اجرائی 

 هرست ریزکسور؛احکام کارگزینیم انتقال کسور؛فتکمیل وارسال فر

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 صندوق جدیده ک دروجچروانتقال کسور؛ صد بررسی وتایید فرم

 
 

 

 

 دمنتقل میشو)به استناد ماده یک قانون تعدیل ...( سهم کارمندصرفا کسور ق ا ک   74ماده 1تبصره  ضوعوم دیبازخریراد درخصوص اف*
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 انتقال  کسوربازنشستگی  به حساب سایر صندوقهای بیمه   

 (1/2 ی )فرمگتانتقال کسوربازنشس نحوه تکمیل فرم -35دستورالعمل شماره 
 ممستخد مهنااسس کپی شنای براسا امهت شناسناطالعا-

ساامی  اطالعات مربوط به پست سازمانی-  یااه؛ورسته وگروه براساس آخرین حکم ر سااتخدام اول کاام و تاااریخ ا لااین ح ساااس او خاادمت ؛برا بااه          رود

شاای  ساامی آزمای کاام ر جاارای ح تاااریخ ا ساامی منظور ضااع میباتاریخ استخدام ر باادیل و تااارج ونیزدردشااویات ساامی خیشااماره و کاام ر شاای  ح              ؛آزمای

 یخ همین حکمه وتاروشمار آخرین حکمحکم ویا رای صادره ازسوی مرجع قضائی طبق  تاریخ خروج ازخدمت ومجوزخروج براساس شرح

سااونقااا20ماااده 8ضوع بند؛اخراج و بازخریدی مواستعفاء انتقال کسور در صورت ) مجوزانتقال کسورطبق قانون ماااازن باز ناادح  قااانون 9 هدی وب

صااوب وانتقال حق بیم به ماده واحده قانون نقلند تستخلفات  مسیدگی به ر قااا 27/3/65ه یا کسور بازنشستگی م مااا انت شااود .ا جااام می سااور ان ل ک

 (دوانجام میش نیی انساورقانون تعدیل نی1ه مقررات شرکتهای دولتی مستند به ماد64ه وبازخریدی موضوع ماد74ماده 1بازخریدی موضوع تبصره 

سااتگی /س نامه تامین اجتماعیحسب وهمچنین  کسورقال واست انترخد یخوتار شماره؛- صااندوق بازنش ماااعی از ایرصندوقها ؛ درخواست تامین اجت

 اشد........استان .........شهرستان ....میبستگاه مستخدم معموال شماره حساب .........بانک رفاه شعبه ود

 دشددرج خواه بدون حقوق جه ومرخصییبت غیرمووغل انفصا تدفقط م25ردیف 

نوشته رست کسوربازنشستگی مت رسمی قابل قبول ومیزان کسورسهم مستخدم وکارفرما طبق فهجمع مدت خدمت ....براساس سابقه خد25یف در

 .درج نخواهدشددرفرم مقرری ماه اول خواهدشدلیکن 

سااورفقط شدبه جای ته بادرآمد ماعیتامین اجتصندوق  راکاشتبه 27/3/65قبل از هگاه قطع رابطه کرداگرکارمندرسمی که بادست ساات ک نظیم فهر

 ه ودرج خواهدشد.مشمول کسوروی ضربدرسنوات خدمت )به ماه (محاسب قوق ومزایایآخرین ح4%

یاا47/10ی وی فرم راب دستگاه ببودند وذیحساپردازبیمه که قبل ازاستخدام رسمی  تبدیل وضع یافته ایمنظورازحق بیمه ؛برای کارمندان   لتکم

 درج وبه سایرمبالغ اضافه میشود الری184320دمبلغ کرده باش

مااان ستخدم رسمی قبل ازقطع رابطه تعیین بدهی شده وطبق مدارک درازکسوربدهی :درصورتی که سابقه خدمت زیرپرچم ویاقراردادی ممنظور ه

خااد دراین خصوصد.خواهدش جیزشده باشدعینا درمقطع به حساب صندوق بازنشستگی وار باال دجمع مدت  یاافمت قا سااابقه ا 26 رج دررد عاام از

 دهی شده خواهدبود.غیررسمی تعیین برسمی وسابقه 

ماادارک ییدباالترین مقام اجرائی اتنسخه تکمیل وپس از5فرم انتقال کسوردر- مااراه با مااه ای ه طاای نا قاادام  دستگاه )مهروامضاء(جهت بررسی وا

 دارسال میشون ی استاگتزبه مدیریت بازنشسموردنیا

 گی سوربازنشستل فهرست کنحوه تکمی
بااه تایید2دمت رسمی مستخدم میبایست درفهرست کسوربرای هرسال خورشیدی ازسوابق خ فاارم  یاال  سااپس نسخه تکمیل وذ مااالی و شااناس  کار

ار ونده انحررپکارگزینی  امدازاحکیایم خواهدشدلیکن نبخواهدرسید.این فرم براساس اسنادحسابداری تنظ )مهروامضاء(ذیحساب محترم دستگاه 

 شد.ابری داشته معنادا

 رسمی ضمن توجه به جدول کسوربادقت الزم محاسبه شود. مستخدمین 1/1/69* سهم کارفرمائی قبل از

رات وسمیزان کود(ت حذر ش)ازفهرسمیبایست درتکمیل این فهرست لحاظ شده غیبت غیرموجه /مرخصی بدون حقوق /انفصال موقت /....ه هرگون

 د.باش هه ودرج شدفتی محاسبیاوحقوق دراشتغال  سبتن هب
 سال .....دمان مشمول صندوق بازنشستگی فرم فهرست کسوربازنشستگی ساالنه مستخ

 تاریخ :         استان :                          شهرستان :                                                  نام دستگاه :      

 دم :اره مستخمش کدملی : نام : دگی :وانام خان

 جمع کسور کسورسهم کارفرما مقرری ماه اول  کسورسهم مستخدم  ق ومزایاجمع حقو فوق العاده شغل  اوت تطبیق وتف حقوق ماه

        فروردین

        اردیبهشت

.............        

        جمع 

 نکته :
ضااعی همسااخدمت غیررمه سابقه بت حق بیبا ین اجتماعیامزمان تاس؛ 5/5/73سه صورتجلبموجب  باادیل و نااان ت یااک ازکارک باا ر تااه  ساامی یاف ه ر

 رده است .ریال به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت ک184320زبودندمبلغ و.....( که قبل ازتبدیل بیمه پردا1/7/57؛18/2/58؛10/9/58)

پاامیانگرمدت بگاه که نشیحسابی دستازسوی ذ 47/10ل فرم یمبشرط تک تبدیلیان لذادرهنگام انتقال کسورکارکن فااع میباه  لااغ ردازی ذین شااد مب

 رسمی (منتقل میشود. ال (نیزبه عنوان حق بیمه سنوات غیررسمی )عالوه برکسورخدمتری184320مذکور)

 قل میشود.نتم اول هم همقرری ماوم و....(قانون برنامه س42)موضوع ماده صرفا درهنگام انتقال کسورناشی از تغییرصندوق *
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 یمه   ایر صندوقهای باب ستگی  به حسسوربازنشسانتقال  ک

  –سوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوری انتقال ک نکات مهم

 :صندوق تامین اجتماعی شده باشد مشترک27/3/65بعداز مستخدم اگر -الف

 ( ق .ا.ک74 مادهمولین بجزمش-کسور ستس فهراسا)برتخدم وکارفرما =مجموع کسورسهم مس کسوربازنشستگی قابل انتقال
لیکن پذیرفته شد.ی آزمایش به استخدام رسمی1/7/68استخدام گردید.وی دروپرورش  آموزشبه صورت قراردادی در1/5/66یخ درتارصی خشمثال :

طااع 1/1/70درتاریخ  غیبت غیرموجه رابطه استخدامی وی به علت ـخرابااه  وبادستگاه ق کااوم گرج ا خاادمت مح قااویااداز یااق د. ح شاامومزا ول ای م

 ل افزای  یافت .ریا50000به مبلغ 1/7/69ریال واز30000لغ مب1/7/68ن درشاایرسمی ت رخدمکسو

شااده ولذبعلت اشتغال درکا1/3/70این شخص  ازتاریخ  ماااعی  تااامین اجت صااندوق  خاات رگاهی مشترک  لاای ( پردا سااوابق )قب ساااب  ضاای احت امتقا

 ریال .127500بلغ گی بمشستنزه وکسورباال وش  ماال یکسانتقابل خدمت ق قه. سابدیدازنشستگی کشوری گرکسورخودنزدصندوق ب

 جمع کسور سهم کارفرما مستخدم م سه 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 فقطلیکن سهم کارفرمائی حقوق ومزایا    %5/8کسورسهم مستخدم 1/1/69از قبل*

 صالح شد.م ادخبرسهم مستونیم برا کارفرما یک ایا   وسهممزپایه و قحقو%5/8هم مستخدم کسورس 1/7/79لغایت 1/1/69بعداز

 

 باشد:صندوق تامین اجتماعی شده  مشترک27/3/65قبل ازمستخدم  اگر –ب 

 ماههای خدمت رسمی *%4آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور*=  انتقالکسوربازنشستگی قابل 

بادیل تخدساابه 10/9/58درتاریخ دام شده وختراردادی اسق بصورت یکردانشگاه علوم پزشد1/1/57شخصی درتاریخ: مثال سامی ت ام ر

تااریخ 10/9/64وباالخره در وضع یافته شاده 1/2/65ازخدمت بازخریدشد.اگروی بعدازبازخریدی در مااعی  تاامین اجت صاندوق  شاترک  م

قال خواهدشمنتماعی جای به صندوق تامین ر بازنشستگی که ازصندوق بازنشستگی کشورباشدسابقه خدمت  ومبلغ کسو سابه ردت امحا

 .ریال بود28000ی مزایای وی قبل ازبازخریدق ووقآورمیشودحمائید.یادن

 x 4%  x 28000  72=80640                                      خدمت رسمی سابقه ماه 72سال معادل 6 کسور بازنشستگی بابت

  ریال184320      زی ردابیمه پ سابقه خدمت وزونه ر هابابت یکسال وهشت ممبلغ موضوع تفاهمنامه فی مابین 

 

 

 

 

 

 توجه:

 قابل انتقال است. مفقط سهم مستخدباشد  ق .ا.ک74ماده موضوع  بازخریدیرسمی ؛  درصورتی که مستندخروج ازخدمت* 

 ه است اخت کردپرد گیبازنشست راسا به صندوق 1/1/1375قبل ازدولت کسورسهم کارفرمائی مستخدمین رسمی دستگاههای اجرائی رابابت *

 شد.قابل انتقال نمیباهرست کسوردرج شودلیکن فدر یستول میبای ماه اررمق*

ساوابق غی ق ا ک ، وراث 82و  81در صورت فوت مستخدم موضوع مواد * ماه  حاق بی قاال  ضاای انت ناد تقا سامی قاانونی وی میتوان رر

 . یندام( ارائه نتگی کشوریوق بازنشسدنوق مقصد )صندت به صمدهت احتساب سنوات خمستخدم نزد سازمان تامین اجتماعی را ج

ناادان  * خاادمتقااراردادی کارم عاام ازخرید تاادریس /...( )ا حااق ال مااانی / شاامول/پی سااتگی  م بااوده اصااندوق بازنش نااه ندن لااذا هیچگو .

  سوم امهنربعه ..سوقانون ت42ین ماده ازبابت این سوابق به حساب صندوق بازنشستگی واریزنشده است مگرمشمول کسوربازنشستگی

باا بادهی و اداری تعیین الت دیوان عد 271شماره  موجب رای هب* فات کسورمتعاق یادیدریا پاس از بازخر ساتگی  قاال بازنش )جهت انت

 .مجوزی ندارد کسور(

http://www.cspf.ir/


88 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 استرداد  کسور بازنشستگی یا.... به حساب دستگاه اجرائی    

  استرداد کسور بازنشستگیفرآیند 

 گینشستازبرکسو استرداد :خدمتنام 

 ذیربط   یجرائدستگاه ا :نجام خدمتامرتبط در دستگاههای

 اصالحی 35العمل شماره تور؛دس   27/03/1365بازنشستگی مصوب  کسور وانتقال حق بیمه یاقانون نقل  قوانین ومقررات :

سااترداد  سااتم درخوارف –کسوربازنشستگی مبنی براسترداد)دریافت( ازصندوق درخواست کتبی کارمند مدارک موردنیاز: سااا ساا  - ورک یاازفهر  ت ر

 خروج ازخدمت ؛سایراحکام حسب مورد تخدام رسمی /اشتراک صندوق ؛حکمرگزینی اسم کااحکا – راتکسو

 دستگاه اجرائی ذیربط آدرس محل مراجعه:  حضوری–تی سپنحوه دسترسی به خدمت:

 :سایرتوضیحات

 ر سهم کارمندکسو صرفا شده باشد ی؛...(قطعریداج؛بازخفاء؛اخراستعل لی)بد قوباصند اوارتباط  هکی کتبی مستخدمی درصورت تقاضا 

 ت شود.تا از آنطریق به ذینفع پرداخمیباشدذیحسابی دستگاه اجرائی به حساب  قابل استرداد
 :پروسه اقدامات 

 درخواست کتبی ذینفع ازصندوق بازنشستگی کشوری  -1

 ائی ذیربطاجر هوسط دستگارساالنه تزایا وکسوموصورت حقوق م نین فرچمرم استردادکسور وهبررسی سوابق وتکمیل ف-2

 استان–رائی ذیربط به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال مدارک توسط دستگاه اج-3

سااال مربوطه را تکمیل وبه امورمالی ستاد صندوق افایل اطالعات ..پس ازبررسی نهائی وتایید نشستگی استانمدیریت باز-4 نااد ر ساابت تااامیک بااه  ن

 شودقدام روجه ذیحساب دستگاه ذیربط ار دک استرادکسورچدوص

 اهدکردادرخوفت داشته(رادروجه ذینفع صشوری دریادوق ک)که از صنازنشستگی ذیحساب دستگاه چکی معادل کسور ب-5

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ید میشودی ذیربط تایئاردستگاه اجس سط رئیوت 1/2 زنشستگی وربال کسفرم استردادوانتقا

 * توسط ذیحساب دستگاه ذیربط تاییدمیشود 82-ع ساالنه  قوق ومزایا وکسورورت حفرم ص
 

 

 

 کارمند

 ترداد کسور ازصندوق بازنشستگی کشوریکتبی استقاضای 

 

 دستگاه اجرائی

 یینکارگزریزکسور؛احکام رست ر؛فهتکمیل وارسال فرم استردادکسو

 

 ستاد/استان-ریشستگی کشونازب صندوق

 ردادکسور دروجه ذیحسابی دستگاهی وتایید فرم ؛صدورچک استرسبر
 ب ذینفع واریز میکند(متعاقبا وجه کسور را به حسادستگاه )ذیحساب 

 
 

 

 

 د.استرداد کسور صرفا کسور سهم کارمند قابل استرداد میباشهنگام  در

ناادادرج خراری )اتخدام کشوقانون اس20مولین ماده مشر ادکسواسترد-1اء:استثن جااوز  نااد  -2ردحین خدمت رسمی آزمایشی( م سااهم کارم کسور

 نی )اخراجی( فقط به خانواده ذینفع مجاز استقانون بازسازی نیروی انسا20ماده 10مشمولین بند
  31/3/1374ان مصوب ی جانبازقانون تسهیالت استخدامی و اجتماع4براساس ماده  توجه:

 نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند که قبال در خدمت دستگاه بوده ازانیجانب حسب درخواستند رائی مکلفجدستگاههای ا

 

http://www.cspf.ir/


89 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 ه اجرائی    ی یا.... به حساب دستگااسترداد  کسور بازنشستگ

 (4)فرم  سال30فرآیند استردادکسوربازنشستگی مازادبر* 

 زادبرسی سالمای نشستگوربازاد کساستردمت:نام خد

 اجرائی  هایدستگاهت:م خدمدرانجای مرتبط دستگاهها

 مصوب قانون اصالح مقررات بازنشستگی7ماده ؛    13/12/1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  3ماده 2تبصره  ات :قوانین ومقرر

    23/02/1380مورخ 9980دستورالعمل شماره ،    13/12/68

فرم محاسبه بدهی خدمت غیررسمی به انضمام -2( 4 زاد بر سی سال )فرمگی مازنشستد کسور باستردااست ادرخو فرمیل مکت-1 از:ک موردنیارمد

 (ذینفع)شامل احکام .... پرونده پرسنلی-4 کسورماههای اضافه پرداختی کسوربازنشستگیفهرست ریز -3(  دارای مهرتایید صندوقفی  واریزی)

 وریگی کشزنشستصندوق با جعه:حل مراآدرس م  یورحض–پستی :تسی به خدموه دسترحن

  :توضیحات

بر  ر بازنشستگی بابت خدمت مازاددر مواردی که مستخدمین از پرداخت کسو : 13/12/68قانون اصالح مقررات بازنشستگی 7ماده -

پرداخت  در خصوص راالزم  تایید قبالاست مکلف  متخدمس عمتبوگاه معار می باشند ، دستقانون (  3ماده  2) موضوع تبصره سال  30

 .از صندوق کسب نمایدسال تمام ،  30تگی توسط مستخدم به مدت ازنشسسور بک

 به این سوال مهم پاسخ دهیدسال 30مازادبرسهم مستخدم  کسور اعمال معافیت ازپرداخت شروع قبل از :1نکته

مل بطور کا  در زمان مقرر و محاسبه مستخدم ارفاقی ق ابسوبدهی  ا(ویانیاردادی / پیم)سربازی / قرغیررسمی  سوابقبدهی  آیا 

س )پوریق بازنشستگی کشی به حساب صندومندرج در فیش واریزسط بدهی تاریخ پرداخت آخرین ق ؟شده است و تسویه  داختپر

 .است معافیت از کسورشروع مالک ( از احراز تسویه کامل بدهی 

به صندوق  پرداخت کسور بازنشستگی هبقسامام سال ت03حراز ت..... ارراون اصالح مقناق3ماده 2تبصره  ال معافیتمبرای اع :2نکته

  خدمتسابقه سال 30داشتن صرفا نهبازنشستگی کشوری مالک عمل برای معافیت است و 

ت دمسال خ6 (ووریبازنشستگی کش مشترک صندوق)سال سابقه رسمی 29میباشد.وی دارای سال سابقه خدمت35 کارمندی دارایمثال:

از خدمت  سال1تازمانی که بدهی کسور بازنشستگی دقت شود ( در دستگاه دولتی است.اعین اجتمی تامیپرداز بیمهبه  زملمغیررسمی)

 د.شنمی با شستگیاز پرداخت کسور بازنمعافیت قانون مشمول نبوده و سال سابقه پرداخت کسور 30دارای اید ننم را تسویهغیررسمی 
شــت از مصادیق کسور بازنشستگی تلقی میشود لذا  «ه اول رری ماه  »مقه اینک، نظر ب وریی ریاست جمهوقاونت حقحسب اعالم مع - مــاه بردا قــرری  م

 تفی میگردد.نم 01/01/1400ون اصالح مقررات بازنشستگی .....از تاریخ قان 3ماده  2نان مشمول تبصره از افزایش حقوق و مزایای کارک اول

گــذارشرکتها و بنگخصوص کارکنان  در وربازنشستگیکسپرداخت اجرای معافیت از * صــیشــ اههای وا خــش خصو بــه ب خــابرات( ده  لــه م  )از جم

 (درآمد و هزینه 14/12/1400مورخ 22343)نامه ش خواهند بود. دمتخو همچنان مشمول پرداخت کسور سهم مس موضوعیت ندارد

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 *  4 ل سا30مازادبرت دماسورخدادکدرخواست استر
 

 

 

 ی دستگاه اجرای

 برای استرداد کسورمازادبرسی سال  متبوع تقاضای کارمند ازدستگاه

 سور)اعم از رسمی وغیررسمی(سال سابقه پرداخت ک30احراز بی  از
 

 دستگاه اجرائی

 ستنداتمتکمیل وارسال فرم استردادکسورمازادبرسی سال وسایر

 

 ستاد/ناستا-کشوری گیشستبازندوق صن

 ردادکسور دروجه ذیحسابی دستگاهرچک استرم ؛صدوبررسی وتایید ف
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     استرداد  کسور بازنشستگی یا.... به حساب دستگاه اجرائی

 (1/3ربازنشستگی )فرم سوک فرآیند استرداداضافه واریزی / اشتباه واریزی 

  کسور زیه واریفواریزی / اضاشتباه استرداد ا نام خدمت:

 اجرائی ذیربط  گاهدستدمت:م خرتبط درانجاهای مگاهدست

 23/02/1380مورخ 9980دستورالعمل شماره قوانین ومقررات :

یرمدارک اساا-یاااز درصورت ن 1/5فرم اصالحی  –واریزی نگر اضافه بانکی نشا اعالمیه  –(  1/3ه/اشتباه واریزی)داد اضاففرم استر مدارک موردنیاز:

 یزیواراشتباه /فهبر اضا دال

 صندوق بازنشستگی کشوری  آدرس محل مراجعه:  حضوری– پستیمت:سترسی به خده دنحو

 :سایرتوضیحات

مااداصندوق واریزکرده  عامل ؛  به اشتباه وجهی رابه حساب درصورتی که دستگاه اجرائی ویا بانک  م الزرک باشد مبلغ اشتباه /اضافه واریزی باارائه 

 خواهدشدردفع مستنیحساب ذ هب

ضامیمه مهروامضاء(س از تایید )نسخه ( را تکمیل وپ3)در 1/3فرم ست ع میبایدستگاه ذینفر  منظو اینبه  ساتنداتآنرا  رابه  فای   م (

 .دراستان ارائه تااقدام الزم بعمل آید؛.....(به مدیریت سازمان بازنشستگی  کارگزینی حکم /واریزی؛لیست 

 باشدیم ضروری1/3رم رمتن فد زیتباه واریاشوص علت درخص هت کوتاتوضیحاارائه 

 دستگاه باشدونه شخص حقیقی ذینفع  ذیحسابیمربوط به  میبایستقابل درج درفرم  ه حسابارشم

  ه خدمتفرم های مربوط ب

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 *  1/3 داداضافه واریزی /اشتباه واریزی کسورت استردرخواس

 
 

 

 

 ئی راتگاه اجدس

 دوقزی به حساب صنه واری/اضاف هامینان از اشتباطوحصول بررسی 

 

 دستگاه اجرائی 

 ت(تکمیل وارسال مدارک)فرم اشتباه واریزی؛فی  واریزی؛مستندا

 

 ستاد/استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 ابیید فرم ؛صدورچک دروجه ذیحسصورنحساب ؛تایبررسی مدارک و

 
 

 

 توجه:

باات   کسورماهانهحقوق ومزایا وز ری صورتیا  1/5م ریق فریزی ازطافه واره اضیکرتدرصو- سااتگاه )با لاای 1یک د ماااه(رخ 3ا

سااابی دویا ص 1/5داده باشد میبایست ضمن اصالح فرم  سااط ذیح یاازی اوال تو تااه ورت خزانه مربوطه فرم اشتباه وار سااتگاه )و

نااه)اییدیه دارای تکان ماالحتی  وثانیا ل وتاییدشودعامل ذیحساب درشهرستان( تکمی طااالع خزا صااورتیکه زبنی(ازبابت ا اشد.در

 اولیه نیازنیست. 1/5ماه باشداصالح فرم 3از اشتباه واریزی بابت بی 

 .میبایست مربوط به ذیحسابی دستگاه باشد  1/3می درفرم شماره حساب اعال -
مــاه برداشت لذا  دوستگی تلقی میشبازنش یق کسوراز مصادل « اوه ری ماه  »مقرنظر به اینکحسب اعالم معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،  * قــرری  م

 منتفی میگردد. 01/01/1400بازنشستگی .....از تاریخ قانون اصالح مقررات  3ماده  2از افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره  اول
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  شستگیوق بازنبرقراری حق شرایط ومستندات-ی بلندمدت صندوق   ت هاحمای

 تگی زنشسی حقوق باند برقرارآیفر

 ذیربط دستگاه اجرائیداری در ا حلمرا –الف 

جااز  غیررسمیخدمت انتقال حق بیمه سوابق لزوم ،  ابقهدولتی بودن س اطمینان از :بررسی پرونده ازبابت سنوات خدمت قابل قبول-1 )ب

  (زش وپرورشموآ انشسرا ...د درمدت تحصیل ، 1/7/88زل اقب ام وقتدریس تمظیفه،حق التق ا .ک : مدت خدمت و85ماده 2 لین تبصرهمشمو

 پیمانی امه اجرائی این قانون وهمچنین ائین نامه استخدامیآئین ن9وماده   27/3/65ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه ...مصوب 2استناد به تبصره *

 شرح حکم در ینوتندقانباذکرمسا مستخدم و پس از مشاوره ب صدورابالغ بازنشستگی -2

کاد03سپهری نزد بانک صادرات  بصورت قرض الحسنه)کد حساب حتاافتبرای  ستخدمراهنمائی م-3 تااه مدت) ( 02( ویا سپرده کو

 خلی؛...از واحدهای دا فرم تسویه حساب، تکمیل  ش / انصرار  بیمه تکمیلی درمانفرم پذیرتکمیل  ؛بازنشستگی بمنظور واریز حقوق 

 داده ها در سامانه  بتوث تگیقوق بازنشسبرقراری ح 3و2و1شماره ای همرف اییدل وتکمیت-4
مااع » ←اغلینتی وشولد دستگاههاینه ماسا←  abasrm.ir. Swwwسایت  در برقراری حقوق بازنشستگی 2و1شماره  های اطالعات فرم ثبت ج

  به صندوقارسال برای سامانه  گواهی ثبت از اخذپرینتبا کدشناسه و کلمه عبور انحصاری هر دستگاه و  «آوری اطالعات برقراری حقوق

 ی کشوری بازنشستگوق دنصبه ( یک فیزیکبا مدارراه )هم برقراری حقوق بازنشستگیواست تایید ارسال درخ -5
ـحداقل شورای 14/7/1372 رخمو3695امه بخشنطبق  عالی اداری  مدارک الزم برای تایید برقراری حقوق بازنشستگی  میبایست 

 از زمان بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شود.  یکماه قبل

فااراد افمو،درخواست کتبی ستگی وق بازنشقراری حقبر 2 و 1اره ای شممهفر،  نشستگیابالغ باز مورد نیاز عبارتنداز:مدارک  قت با بازنشستگی ا

صااندوق س وباالتر، احکام کارگزینی مرتبط ؛احکام قرارداد خدمت غیررسمدارای فوق لیسان ی؛مدارک انتقال حق بیمه سوابق غیررسمی به حساب 

صااورت رک پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و در غومدا یااه یر این تااجواب باای  ماااعی من ایماکت باار غجت ناای  بااودن یاار بیب پاارداز  فااذیمااه  صااویر ن ع ،ت

 ی درمان و سایر مدارک  حسب درخواست کی گواهی خدمت نظام ؛مدارک ایثارگری،پذیرش/انصرار بیمه تکمیلشناسنامه،کارت ملی،دفترچه بان

 

 کشوری دوق بازنشستگینصب :مراحل اداری در 

 قوانین  بات داو مستنمحاسبات انطباق  اظلح به شستگیازنب قوری حقبرقرا2و1فرم شماره  مندرجاتبررسی -1

کاارگزینی ستخدام رسمی اولین حکم ا با بازنشستگی ،  خواست کتبی مستخدمین دارای مدرک فوق لیسانس وباالتررویت در ساال 2واحکام 

  ....(.......،ثارگریک ایمدار، ه وکارت ملی،  دفترچه حساب سپهریآخرخدمت ؛تصویر شناسنام
سامی تاریخ  اجراء تا صدور جاری، ورکس:سور بازنشستگیک نان از  اخذبررسی واطمی-2 کام  ر لاین ح ضاعیت و /او بادیل و حکم ت

 پرداخت کسور)خدمت(سال سابقه 30ن دارای بی  از مستخدمیئی سهم کارفرما ت کسور؛پرداخشمول صندوق بازنشستگی کشوری 

  یرسمغیرمت ه خدسابق پردازیوضعیت بیمه بررسی -3

ساط  الزم بمنظورصندوق بیمه مبدآ ، ارائه مدارک ز ا ت غیررسمیق خدمسواب حق بیمه لزوم انتقال محاسبه  مابه التفاوت حق بیمه تو

 به حساب صندوق ،....... عری ، اعالمیه بانکی واریز مابه التفاوت اعالمی توسط ذینفصندوق بازنشستگی کشو

 جهت اقدامات الزم ط جرائی ذیربا اهارسال به دستگ وفته( ظرر یکه)حداکثردمتخمس نشستگیقوق بازه برقراری حصدور تاییدی-4

  بازنشستگی ماهانه  تامین اعتبار و پرداخت حقوق -5

کاام ) دردهم هرماه لیست حقوق را براساس اطالعات مندرج  لی صندوقاداره کل امور ما ساتم اح تاامین اعتدرسی سابه و هات محا باارالزم ج

  .ایدگیری می نمارشگز دولت(ای هکمخلی وکنابع داازم

باهدستگر یگاز طرر د ساالی  ماک ار شاناس  اه اجرائی نیز میبایست فایل مزایا و کسورات بازنشستگان را در موعد مقرر)براساس پیا کار

 اید.(بارگذاری نمwww. Sabasrm.irگان )سایت مالی ( در نرم افزار پرداخت مستقیم حقوق بازنشست

 واله خواهدشد. اعالمی نیز  به حساب ذیحسابی دستگاه ح اتورریز میشود و کسه  وابازنشست به حساب ختیادرخالص پ ان ماهدر پای
 درهمان ماهومطالبات ذینفع  وقحقمعموال باشد  قبل ازدهم ماهتوسط صندوق بازنشستگی  حقوق تاییدیه برقراری رتاریخ صدودرصورتیکه  :*نکته

 .خواهدشد حواله ماه بعدی در معموالومطالبات ذینفع  وقحقماه صادرشود بعدازنهم هر هتاییدیه تیکروصو در دخواهدش ذینفع واریزبه حساب 
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 ندات برقراری حقوق بازنشستگیشرایط ومست-حمایتهای بلندمدت صندوق           

 تگی ووظیفهمستندات برقراری حقوق بازنشس

 توضیحات  شرایط مستند

 اختیاردستگاه  یتخصص شغلسال 35و عادی شغلدر سال سابقه 30 تیمدیر قانون 103ماده الف  ندب

 اختیار دستگاه  آقایان سال سابقه برای  25با سن سال 60 قانون مدیریت 103بند ب ماده 

 اختیار دستگاه  ه مشاغل کلیدر خانمهاسابقه برای سال 25 قانون مدیریت 103ماده 1تبصره 

 تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه –قی افتو فوق لیسانس و تخصصی شغل رد سال سابقه 35 – 30 یتمدیر قانون 103ه ب الف ماد

ساتگاه- توافقی ن ومشاغل سخت سال سابقه برای جانبازان؛معلوال 25 قانون مدیریت 103ماده1تبصره  قات د ن باادو)تقاضای مستخدم و مواف

 ی(جانباز %20رزی-رفاق برای جانبازان لیسانس وکمترا

 تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه - توافقی ت.......لوالن؛مشاغل سخمعن؛ای جانبازاق برارفا 1/9/67 نجانبازا تگیسشنبازون قان

صاالح2ماده 1تبصره  قاررات  قاانون ا م

 13/12/68 یبازنشستگ
 تگاهو موافقت دستقاضای مستخدم - توافقی سال سابقه20با سال سن آقایان؛خانمها 50سال سابقه و25

 کشوری  دمات مدیریت خز قانون ن ااگدنی شتثمس

 وافقت دستگاهتقاضای مستخدم و م- توافقی  سابقه برای خانمهاسال  20سال سابقه برای آقایان و25 5/6/86پی  ازموعد  گیستبازنش

  فقیتوا درصد(50یاز ارفاق جانباز بی  از مت)افرزندان شهدا  قانون برنامه پنجم 44ماده 

   

   

 تکلیف دستگاه –اجباری  درمشاغل عادی  سن سال 60و  ابقهسال س 30 یریتقانون مد 103 هادم2ه تبصر

  تکلیف دستگاه -اجباری  غیرتخصصی سال سن درمشاغل 65سال سابقه و25 قانون مدیریت 103ماده 3تبصره 

 اه گتسلیف دکت -ریبااج ل تخصصی سال سن درمشاغ 65سال سابقه و 35 مدیریتقانون  103ماده 2تبصره

 تکلیف دستگاه  –اجباری  سال سن درمشاغل تخصصی  70سابقه و لاس 25 مدیریتون قان 103ماده 3تبصره 

   

 یک یا دو گروه( لیلتق ا)بقهری  سال آقایان25وخانمها خدمت دولتی برای  سال20 بی  از 7/9/72تخلفات اداری9بندط ماده 

  ی تگد صندوق بازنشستایی ادگی به ازکارافت دیعا فتادگیازکارا  یخدام کشورقانون است 79ماده 

 شستگی  ازکارافتادگی به تایید صندوق بازن ناشی ازانجام وظیفه ازکارافتادگی قانون استخدام کشوری 80ماده 

 ------------------ ادی بصورت عفوت مستخدم  قانون استخدام کشوری 81ماده 

 تگی  د صندوق بازنشسییتاازکار به  ناشیفوت  ام وظیفهناشی از انج مدمستخت فو شوریتخدام کن اسقانو 83ماده 

  فوت بازنشسته  قانون استخدام کشوری 82ماده 

با  هد،رزمندگان)جانبازان، آزادگان، فرزندان شارگرانثاای  (23/03/1399از تاریخ ) ق م خ ک 103اریه بند الف ماده نظر به الزم االجراء شدن استفس*

 سال خدمت نمایند35یز با داشتن مدرک کارشناسی میتوانند تاتحصیلی باالتر برخوردارند ن طعمقاز امتیاز یک  جب قوانینه موکه ب (  بههج هما6تن داش

گااواهار بااه منوط یمندگرز از یناش یامو استخد یادار ازاتیامت : یعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 08/09/1400مورخ  1104مه شماره براساس دادنا* ئااه  باار  یا معت

صااورت  یاز بازنشستگ  یتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر یتقاضا گریگردد. به عبارت د یابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نمزمان اشتغال کارکنان ق در فاًدر جبهه و صرخدمت 

 گرفته باشد.

 

 ی تعیین حقوق بازنشستگی نامب

  : 13/02/1379.مصوب ... تاز مقررره ای اصالح پاون اقان 6 ماده*
 قحقو ضریب آخرین اعمال با آخر سال دو در است بازنشستگی کسور مالک که دریافتی مزایای و حقوق تمامی معدل تحال هر .....در.

  .بود هدخوا وظیفه یا بازنشستگی حقوق تعیین مبنای بازنشستگی سال
 ،یلشکر ،یکشور از معا ) یبازنشستگ یاهصندوق انشدگمهیب هیکل یارب تگانبازنشس یمستمر یراربرققانون برنامه ششم:82ماده *

 باشدیم یبازنشستگ کسور یدارا که یافتیدر آخر سال دو نیانگیم یمبنا بر( یبازنشستگ یهاصندوق ریسا و یاجتماع نیتأم
 غالزمان اشتگی تسشر بازناشت کسوی مشمول بردآخرین حقوق و مزایا :( 33اهد )کد مستندجانبازان و فرزندان ش *

 سال سن 50جانبازان و فرزندان ذکور شاهد کمتر از مربوط به  رفاقیا اتهزینه سنو    یگزینه نقد

 هد سال سن و بیشتر و فرزندان اناث شا50جانبازان  ی  مربوط بهسنوات ارفاقهزینه      گزینه تعهدی
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  ازنشستگیق بوقحقراری ندات برشرایط ومست-حمایتهای بلندمدت صندوق           

گیق بازنشسته حقومحاسب نحوه 

آخرخدمت  اشتغال لسا2میانگین حقوق ومزایای دریافتی  مشمول کسوربازنشستگی در :مشمولین نظام هماهنگ و قانون خدمات کشوری
 (   13/2/79مصوب گی تسشت بازنازمقرراح پاره ای قانون اصال 6ماده ) 30÷ قابل قبول  خدمت سنوات×بااعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی 

 یت کارمندی است که طبق حکم کارگزینی فوق العاده شغل/حق شغل دریافت کرده باشد.ضعو از اشتغالور منظ◄
 دال(اضافه شوس30ستگی)مبنای حقوق بازنشدرصدبه /5/2ل سا30هرسال سابقه بی  از به ازاءوری قانون م خدمات کش104ه صرفا برای مشمولین ماد*

یاران زاوم داکثرحقوقل وححداق : یکشور خدماتیت دیرم نوقان76ماده  قاوق بگ ساایر ح قاانون و یان  شامول ا یای مستمر شاغلین م

 میرسد.دستگاههای اجرائی هرسال به تصویب هیات وزیران 

 .دنکتجاوز مستمر  العاده های ثابت و فوق حداقل حقوق برابر7نباید از سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر  -76تبصره م

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و هیئت وزیران:  13/03/95مورخ  29931 تصویبنامه 6ه مادتبصره 

خارجه از سیاسی وزارت امور  و شاغل در پست های یاسیمحاسبات کشور و کارمندان س وانیو دو قضات و وزارت اطالعات  یپژوهش

 .دنباش یم یمستثناکثر حقوق دحشمول بند 

 

کاار؛ر )کلیه حقوق ومزایای مستمرمشمول کسورن گیمیان:  نشگاههامی دارهیات علاعضاء غی ساختی  یاژه ؛ر  شاغل ؛ر و یاه؛ر  باه وپا قاوق رت ح

یا سااتخدامی77ماااده ) یبازنشستگ سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوق سال2در (قمدیریت؛تفاوت تطب مااه ا ئااین نا ....... آ

  (ن عدالتوادی هیات عمومی1907و رای شماره ه تهران شگانادامنای ب هیات مصو

سات تذکر: ماه ا ئاین نا مای احتساب فوق العاده جذب ؛ویژه  و سایر فوق العاده های مستمر مندرج در آ یاات عل یار ه ناان غ خدامی کارک

 دناه شده بازنشستبه بعد 1/1/1390قانون برنامه پنجم که از 20ع ماده دانشگاههای علوم پزشکی  موضو

  

بار  21/3/98مورخ 567وحدت رویه شماره ی را:1تذکر*–گاهها ی دانشیات علماعضای ه عادم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی 

 سال در تعیین حقوق 30مت مازاد بر درصد افزای  به ازای هرسال خد5/2گرفتن م خ ک برای درنظر  قانون104حکم ماده  تسری

ارت بهداشت که دارای خدمت تمام وقت وزی اعضای هیئت علمخصوص ه جذب وموق العادم(فهدو)یک ود2/1ریب اعمال ض :2ر*تذک

 سال آخرخدمت آنان بالمانع است2د دراحساب میانگین به بعد باش1/1/1391افیائی بوده وتاریخ اجرای بازنشستگی آنها جغر

 مانع میباشد.بال 1/1/1389خازتاری دبع ناگزنشستاببرای  ی دانشگاههااعمال فوق العاده ویژه اعضای هیئت علم :3*تذکر

نــاءهیئت  دولت  5/3/88/ت مورخ 49236براساس مصوبه  :4رکذت یــات ام صــوب ه کــارگز فوق العاده های م کــم  نــدرج در ح شــگاهم نــان دان ها و ینی کارک

 میباشند ازنشستگیت بارول کسمومشوری  ،ویژه ،بهرههیات علمی و غیرهیات علمی مانند ف جذب موسسات آموزش عالی اعم از اعضای 

 

  ( 29/2/81مورخ 71-70هیات عمومی دیوان عدالت دادنامه شماره 1907رای شماره موضوع اص خ اتدارای مقرر )ت قضا

 :آئین نامه ...(6ونیزتبصره  30/6/72 )مستخدمین شهید وجانباز ازکارافتاده کلی مصوب حالت اشتغالمشمولین قانون 

 گیزنشستقبل ازباول کسور مشم یتافدری ومزایایآخرین حقوق  

صال 2مبنای محاسبه معدل ارک ونمشمولین قان شامول ا تای م خا  غیردول باه ب شاده  شارکتهای واگذار ناان  خادمت کارک  44سال آخر

 حکام تم ارسیسضریب وبدون درج گروه /طبقه شغلی د حقوق ومزایای قانون کار بدون اعمال..( ؛ اء ؛...ت؛شرکت رج)مخابرا
 واز همین تاریخ قابل اجراستبه تایید وزارت تکرا رسید 01/06/1389قه بندی مشاغل کارکنان.... در طبح گذار شد اما طروا 18/8/88در  44س اصلاسابر خابراتشرکت م *

 

 )عدد مبنا ضربدر ضریب سال(ازنشستگی مقامات ق بحقو

 1700....(   لیسانس ورک مد حداقل ط داشتنر بشرون وزیبا معا عاون استاندار همطرازن وزراء )مالف:معاونی

   %180*فوق العاده شغل براساس جدول حقوق ومزایای کارکنان وزارت کشور      1800 ء راسفب:استانداران ؛

 %198تاندار  *حق جذب معاون اس
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  مستندات برقراری حقوق بازنشستگیشرایط و-حمایتهای بلندمدت صندوق           

 یبازنشستگوق حق قراریربعمومی  شرایط ات ومستند

 ان دولتکارمند زنشستگیاب دیه برقراری ییتانام خدمت:

 دستگاه اجرائی متبوع کارمنددستگاههای مرتبط درانجام خدمت:

  قوانین ومقررات :

 خدمات کشوری قانون مدیریت مشمولین 

کارمند ( تبیدرخواست ک با لیسانس) فوق کربا مد تخصصی  برای مشاغل سال35درمشاغل غیر تخصصی و متل سابقه خدسا30حداقل : بند الف

 از تاریخ استفساریه با ارزش استخدامی معادل  مدارکو*  (سال30باالترازنوات س ایبر

 .)شرط سنی برای خانمهامنظورنمیگردد(سال خدمت25 سال سن و60 داشتن حداقل:قانون بندب 

ماااده  نیس وع بندالف وشرطی موضبقه خدمتلوالن ساومع ناجانبازان آورواغل سخت وزیدرخصوص متصدیان مش : 103 ماده1تبصره  ناادب   103ب

 ده وشرط سنی برای زنان منظورنمیگردد.سال کمترمحاسبه ش5بمدت 

 غل تخصصی (سابقه دارندگان مشاسال 35سال سن و65)  سال سابقه30سال سن و60ی اجباری باشستگبازن:  103ماده 2تبصره 

 مشاغل تخصصی ( دگانرنداسال 70) سابقه سال25وحداقل  سال سن65با یراگی اجببازنشست :  103اده م 3تبصره

 ین ق م خدمات کشوری اضافه خواهدشددرصدبه حقوق تعیین شده مشمول5/2سال بمیزان 30به ازای هرسال سابقه خدمت بی  از* 

 :هنگ پرداختمشمولین قانون نظام هما

  قانون اصالح م.ب(1الف تبصره ند)بسن برای مردان سال50سابقه و سال25قل حدا نتداش-2 ح م .ب(اصال قانون2)ماده سال سابقه30داشتن -1

صاال2ماده 1)بندب تبصره سال سابقه  برای خانمها20داشتن حداقل -3 حااداقل -4ح م.ب( قانون ا شااتن  سااابقه 60دا ساان باهرقدر ماادسااال  نادالف  ه )ب

 اه(دستگ توسط اریاجب.ا.ک ق 77 ه)مادقهرقدرسابباه سال سن65داشتن -5  تقاضای مستخدم(با ق.ا.ک74

 گی : ستنش* حقوق باز

 نشستگی بااعمال ضریب سال باز 30سنوات خدمت قابل قبول÷ضربدر سال اشتغال آخرخدمت2در حقوق وفوق العاده های مشمول کسورمیانگین 

 دستورالعمل سایرمدارک طبق –م منزلت رف– تخرخدمسال آ 5ینیام کارگزتصویراحک–برقراری 2و1فرم شماره-زنشستگیابالغ با مدارک موردنیاز:

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند آدرس محل مراجعه:  حضوری–پستی دسترسی به خدمت: هوحن

ـسمیزیرپرچم ؛ راک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمتد قبل ازاشت: اگر کارمنسایرتوضیحات خادم خدمت دولتی غیرر ماان)خرید باوده  ی(ت / پی

 اقدام شود.خت بدهی وی به صندوق کشوری داپربه محاسبه و بتنس  توایل خدمدرهمان است یرواشد ضرب

 گاه اجرائی متبوع میباشد.بازنشستگی کارمند برعهده دست ری حبرقرا 2و  1یدفرم شماره نشستگی ؛تهیه مدارک وتایبررسی سوابق؛موافقت ؛صدورابالغ باز*:

لاه و اوالدی تگشسبازنتبار حقوق ین اعتگی وتامم بازنشسرحکودصائی و تاییدنهنده ، ه پروخالص بررسی * ناه عائ ماک هزی باار ک شارکتها وهمچنین تامین اعت جاز  )ب

 میباشد.  دوق بازنشستگی کشوریبازنشسته برعهده صن به بعد(1/1/92ستگاه؛عیدی پایان سال)از؛حق بیمه پایه درمان سهم دوشهرداریها( 

 تامین وپرداخت میشود گانبازنشستاشتغال به خدمت ل محه داخلی دستگا محل اعتباراتزا وت؛...ج؛فاودازینه کمک هز مت ؛ایان خدپاداش پ*

  فرم های مربوط به خدمت

 فایل افتدری توضیحات کدفرم نام فرم

 * شود؛...ضمیمه  فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام 2و1 و... ؛سوابق خدمتتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 

 

 

 ی تگاه اجرایسد

خات کسوربازررغیسامی ول سوابق)ربررسی کام ساتگی؛ سامی( پردا نش

 وسایرمدارک 2و1تهیه وارسال فرم  ؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 صدور حکم ؛تامین اعتبارحقوقوتایید؛بررسی مدارک ومستندات

                                                 

 ی دستگاه اجرای

 یست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...فع درلینذ درج مشخصات
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  برقراری حقوق بازنشستگی شرایط ومستندات-حمایتهای بلندمدت صندوق           

  ( لسا8مدت ب5/6/94 دتاتمدیو 5/6/89 الی 5/6/86)  پیش ازموعد بازنشستگیبرقراری حقوق فرآیند 

بــل خدمت سنوات عنوانبه را یارفاق سنوات تسا مکلف دولت -تد ه ششم ، بننامبر انونق28 هدام بــول قا قــ ق طــابق و یتل صــره م  قــانون( 2) تب

مــاع نیتــأم سازمان توسط 5/6/1386 مصوب دولت کارکنان عدمو از شیپ یبازنشستگ قــرار بــه یاجت ســتمر یبر ســتگان یم شــمول بازنش  و م

 ....... مؤسسات و یدولت یشرکتها. کند اقدام آنان یشستگنزاب خیتار از یاقارف سنوات مهیب حق پرداخت رخآ سال دو نیگنایم براساس

 

 .ندارددر خصوص مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری ،موضوعیت قانونی  توسعه قانون برنامه ششم 28لذا بند ت  ماده *

 دنکارم ی متبوعتگاه اجرائسددستگاههای مرتبط درانجام خدمت:

 5/6/1394وتمدیدآن تاتاریخ  مجلس شورای اسالمی05/06/1386مصوب عدوزم  ایزنشستگی پاقانون ب رات :قوانین ومقر

 ؛ کل کشور 1393قانون بودجه  19بند د تبصره شور  ؛ کل ک1394قانون بودجه  18بند ج تبصره 

؛حذر یک ه گاوافقت رئیس دستها؛ مرای خانمسال ب20 اقلدحوقایان برای آ سابقه خدمت سال25تقاضای مستخدم بشرط داشتن حداقل  :شرایط

 ام میشود(بدون سنوات ارفاقی انج 1391سال از ته )بازنشستگی پی  ازموعد پست سازمانی  به ازای هربازنشس

 سال( ال ضریباعمبا) 30ول÷قابل قبسنوات خدمت ل آخرخدمت× سال اشتغا2ای مشمول کسور درمیانگین حقوق وفوق العاده هحقوق بازنشستگی : * 

 بود بشرح ذیل محاسبه میشد همراه که با اعمال سنوات ارفاقی  1391قبل ازینه بازنشستگی پیش ازموعد زه م خدمت:ای انجاهزینه ه

 و  1/1ضربدر ماه(ارفاقم زمان اشتغال ضربدر مدت )به حقوق ومزایای آخرین حک %5/22 کسورارفاقی:-1محاسبه بدهی وهنح 

 که کال برعهده دستگاه متبوع میباشد  مدت ارفاق)به ماه( ×کل خدمت)به ماه(  ÷ ه(ق)به مامت ارفامدت خد ×ستگی حقوق بازنش:یقافوق ارحق -2

طبق  مدارکیرسا -–خرخدمتسال آ2تصویراحکام کارگزینی–برقراری 2و1فرم شماره-بالغ بازنشستگیا–رین مقام اجرائی دستگاه باالت موافقت مدارک موردنیاز:

 (1391بابت اجرای قانون قبل ازسال  بدهی کسوروحقوق ارفاقی به حساب صندوق زریوافی   – -رفاقی ور وحقوق اکس فرم) عملرالوتسد

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند آدرس محل مراجعه:  حضوری–ی پستنحوه دسترسی به خدمت:

باوده  یـسممت دولتی غیرردخچم ؛مت زیرپرسابقه خدای رادکشوری نشستگی باصندوق باز: اگر کارمند قبل ازاشتراک سایرتوضیحات ماانی(  خادمت / پی )خرید

 اقدام شود.ق کشوری پرداخت بدهی وی به صندونسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمتباشد ضروریست 

 ندشوانون بازنشسته این قتفاده ازرر وبااسمق طیارشتن شند بادامیتوان 30/6/72شهید؛جانبازازکارافتاده ؛....مصوب  *مستخدمین جانبازمشمول قانون مستخدمین

 جرائی متبوع میباشد.رمند برعهده دستگاه افرمها ی بازنشستگی کاواریزکسوروحقوق ارفاقی ؛تکمیل صدورابالغ بازنشستگی ؛واخذمجوز ؛ بررسی سوابق*:

ساهم د؛الینه عائله و اومک هزاعتبار کن تامین چنیمهو اهانهحقوق م امین اعتبارصدورحکم بازنشستگی وت وتاییدنهائی  زم ال بررسیپس از * ماان  حق بیمه پایه در

 میباشد.  وریبازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کش به بعد(1/1/92یان سال)ازدستگاه؛عیدی پا

 دوشیداخت ممین وپربازنشسته تاازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع  ..ازدواج؛فوت؛.پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

  خدمت مربوط بهفرم های 

 فایلدریافت  توضیحات مکدفر نام فرم

 * ؛نظام ؛...ضمیمه شود فی  واریزبدهی غیررسمی 2و1 ؛سوابق خدمت و...تغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 * میمه شودفی  واریزکسورارفاقی ض  قی پی  ازموعد فرم محاسبه کسوروحقوق سنوات ارفا

 

 

 

 نایی استااجر هادستگ

صادورفقواها؛مق؛ اخذمجوزبررسی سواب یاال ؛ابالغ ت با بازنشستگی و  تکم

 به صندوق  وسایرمدارک 2و1وارسال فرم 

 
 

 استان-ریصندوق بازنشستگی کشو

 تبارحقوقتامین اعصدور حکم ؛تاییدو؛بررسی مدارک ومستندات

 

 دستگاه اجرایی استان

 ...رداختستگان وپنه بازنشاهام قست حقوفع درلیخصات ذینمش درج
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-تهای بلندمدت صندوق         یامح

 ادامه توضیحات -بازنشستگی پیش ازموعدمستندات وشرایط برقراری حقوق 

  ؟داجرا شچگونه  5/6/94لغایت 4139سال در دبازنشستگی پیش ازموع

عااد از م ی پ بازنشستگی کشورکل  9413ودجه قانون ب 18 هرصب)د( تبند  ی در اجرا پاای  از مو سااتگی  قااانون بازنش شااموالن  یااه م عااد کل و

ام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت باالترین مقدید آن، در و قانون تم 1386شهریور سال 5کارکنان دولت مصوب 

 .رفاقی مجاز استوات ابدون سن ی کشور ومومع تمحاسباقانون  53و  52واد موضوع م

ـفاو 12/10/1394هـ مورخ 52582/ت132552همچنین براساس تصویب نامه شماره  ـبه الت ـکه ما ـشد  ـقرر  ـیران م ت هیئت وز

ـتیایی دوه اجردستگاماه ( محاسبه و از طریق  60سال ) حقوق بازنشستگی تا احراز بازنشستگی عادی حداکثر تا پنج  ق ـصندوـبه  ل

 خت شودتگی پردانشسزاب
 سال خدمت قابل قبول برای آقایان25خانمها  و داشتن حداقل قابل قبول برای  متخدسال 20ل ن حداقداشت-1

 تقاضای مستخدم -2

 ترین مقام دستگاهقت باالمواف-3 

 بدون سنوات ارفاقی-4

 (1394ه)ویژالتفاوت حقوق بازنشستگیواریز مابه محاسبه و -5

و مابه التفاوت وصولی صرفا بابت جبران هزینه ای است که از  دهبو ات ارفاقیسنو بدون 1394سال در  موعداز   یی پستگزنشی بااجرا

 و بازنشستگی تحمیل می شود .  بازنشستگی زودتر از موعد بر  صندوق بیمه

سال و  2مدت ، به می شود  بازنشستهوق حق ریال 000/000/20با مبلغ  خدمت قابل قبول وروز سابقه  13ماه و  9سال  27کارمندی که با مثال:

، هزینه ای را که دستگاه اجرایی  زنشسته شده است . با توجه به تصویب نامه و دستورالعمل ابالغیروز ( زودتر از موعد با 797روز )  17و ه ما 2

 ود :سبه می شزیر محا رارق هماید بواریز نستگی کشوری پی  از موعد این کارمند به صندوق بازنشمی باید بابت بازنشستگی 

 ریال 000/000/20*  797/  03 = 333/531/ 333

 30اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات قابل قبول تقسیم برسال 2معدل حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در :حقوق بازنشستگی پیش ازموعد

 خواهدبود.  ت ارفافینواس یعطان ابدوی ؛ خدمین متقاضت با بازنشستگی پی  ازموعد مستیب موافقبدین ترت

 چگونه بود؟ 1390د در سال ی پیش ازموعتگشسوه اجرای بازنحن
  کل کشور 1390ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 20تبصره به استناد 

 موافقت ذیحساب  -6

 سال 30اسقف سال ارفاق ت5تامین بارمالی حداکثر -6

 اعی دولت مجوز کتبی ازکمسیون اجتم-7

شااتن  نیزمیتوانستند  1372/.30/6.....مصوب لی )حالت اشتغال( ؛مفقوداالثرک دهانبازازکارافتاهید؛جتخدمین شقانون مسول مشمعزیز ناجانباز* بادا

 شوند. ون بازنشستگی پی  ازموعد بازنشستهشرایط مقرربه استناد قان

فاارم  –متسال آخرخد2زینیراحکام کارگویتص–راری برق2و1رهشما فرم-تگیبالغ بازنشسا–موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه  مدارک موردنیاز:

 ق بشرح توضیحاتفی  واریز بدهی کسوروحقوق ارفاقی به حساب صندو – سایرمدارک طبق دستورالعمل –کسور وحقوق ارفاقی 

 و  1/1ضربدر ه(ارفاقمدت )به ما آخرین حکم زمان اشتغال ضربدرق ومزایای حقو %5/22 کسورارفاقی:-1◄نحوه محاسبه بدهی

 که کال برعهده دستگاه متبوع میباشد  مدت ارفاق)به ماه( ×کل خدمت)به ماه(  ÷دمت ارفاق)به ماه( خت مد ×ستگی بازنشحقوق :ارفاقی حقوق -2

 (لاس ضریبعمال اا)ب 30قبول÷ سال اشتغال آخرخدمت× سنوات خدمت قابل2ر: میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور د ازنشستگیق بحقو* 
خارین 25باداشتن 1/7/87درتاریخ رسمی  دمتخی پی  ازموعدمسبازنشستگ واستدرخ : مثال سات .اگرآ تاه ا ساورموردپذیرش قرارگرف خات ک ساابقه پردا ساال 

ســورالعاده های حقوق وفوق  شــمول ک کاارگزینی م کام  باق ح قاوق4500000ط یاال وح سااب  ر ساتگی بااحت لا5بازنش فااق مب یاال 4400000غ ساال ار شاد ر با

 ان خدمت وی رامحاسبه کنیدایپ ارفاقی وپاداش سنواتزنشستگی ؛حقوق باگی تسشوربازنکس

1/1 x30÷ )مدت ارفاق )به روز x 5/22% x =ل محاسبه کسورسنوات ارفاقیموفرآخرین حقوق ومزایای مشمول کسور 

66825000=1/1 x 60750000=30÷1800 x 1012500=5/22% x 4500000ریال 

   فرمول بدهی تفاوت حقوق ب ارفاقیق بازنشستگی =قوح x ی )به روز(خدمت ارفاق ÷ )به روز(دمتخ لک x ز()به رو مدت ارفاق ÷30

43999980=30÷1800 x 733333=10800÷1800 x4400000 ریال 

  ایان خدمتفرمول محاسبه پاداش پ=ه های مشمول کسورآخرین حقوق وفوق العاد x سنوات خدمت )قابل قبول وارفاقی (

135000000=30 x 4500000ریال  
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-       ق    دمدت صندویتهای بلنحما

  وظیفه ازکارافتادگی برقراری حقوقفرآیند  ◄

  کارمندان مشترک صندوق ازکارافتادگی  نام خدمت:

 سانی...ان هیات وسرمه مدیری؛شورای توسعدستگاه اجرائی متبوع کارمندانجام خدمت:دستگاههای مرتبط در

  ات :قوانین ومقرر

 علت بیماری / حادثه منجربه نقص عضویامعلولیت قادربه ادامه خدمت نباشدکه بی سممستخدم ر

  (کشوری نشستگیق بازصندو مصوبات حقوق وظیفه.....کمیته ویب )بشرط گواهی شورای پزشکی استان  وتص سال ارفاق3گی عادی باازکارافتاد ق ا.ک 79ماده 

 سال( )بااعمال ضریب 30×سنوات خدمت قابل قبول÷سال اشتغال آخرخدمت2های مشمول کسور در دهعان حقوق وفوق الیانگیستگی : موق بازنشحق ناز* می

 (وریازنشستگی کشوتصویب کمیته مربوطه در صندوق باستان  )بشرط گواهی شورای پزشکی ازکارافتادگی ناشی ازانجام وظیفه ق ا ک 80ماده 

 گروه باالتر2ستگی(وبااحتساب ول برداشت کسور)بااعمال ضریب سال بازنششمم ن حقوق ومزایایآخری : تمامی ازنشستگیق بوقحمیزان * 

ق قوح برقراری2و1فرم شماره-ازکارافتادگیبالغ ا -کشوری وق وظیفه وارفاقی جانبازان صندوق بازنشستگی یته مصوبات حقاخذ موافقت کم مدارک موردنیاز:

 ارک طبق دستورالعملدرمسای –آخرخدمت  الس2کارگزینی تصویراحکام-یگداارافتازک

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند آدرس محل مراجعه:  حضوری–پستی نحوه دسترسی به خدمت:

ـسمیولتی غیرت دخدمی کشوری دارای سابقه خدمت زیرپرچم ؛: اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگسایرتوضیحات باوپی / تخادمرید)خ ر ده ماانی( 

 اقدام شود.پرداخت بدهی وی به صندوق کشوری نسبت به محاسبه و  متخدل درهمان اوایست ضروریباشد 

 برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد.مها ی بازنشستگی کارمند زکارافتادگی ؛تهیه مدارک وتاییدفربررسی سوابق؛موافقت ؛ صدورابالغ ا*:

ساهم  هانهماق مین اعتبار حقووتا بازنشستگیصدورحکم    یئایدنهایوتالزم  بررسیپس از * ماان  وهمچنین تامین اعتبار کمک هزینه عائله و اوالد؛حق بیمه پایه در

 میباشد.  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری به بعد(1/1/92ازدستگاه؛عیدی پایان سال)

 اخت میشودردوپازنشسته تامین بوع بستگاه متداخلی د راتابتاع محلاز ؛...ازدواج؛فوت پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه*

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * م ؛...ضمیمه شودفی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظا 2و1 ؛سوابق خدمت و...ق ومزایاتغییرات حقو اطالعات هایفرم
 

 

 

 ایی دستگاه اجر

ساپسشاورای پ از یگداارافتی ازکاهگواخذ شاکی  یا ز ساط تای د آن تو

ساتگی ؛ وبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان مصه کمیت صندوق بازنش

 وسایرمدارک 2و1فرم سالوارتکمیل ؛موافقت با ازکارافتادگی وصدورابالغ 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 قوبارحقن اعتمیتاور حکم ؛دصتایید نهائی و؛بررسی مدارک ومستندات

 

 جرایی دستگاه ا

 زنشستگان وپرداخت...حقوق ماهانه با ستلیذینفع در شخصاتدرج م

 
 

 

 سال ارفاق بدون پرداخت کسور3ک( باق .ا.84و79ازکارافتادگی عادی / غیرناشی ازکار )ماده -1

 سال( ل ضریبااعما)ب 30ول÷قابل قب تواسن×خرخدمتشتغال آسال ا2ور درده های مشمول کسمیانگین حقوق وفوق العا* حقوق ازکارافتادگی : 

 گروه باالتر2ق .ا.ک ( محاسبه حقوق با84و80رافتادگی ناشی ازکار)ماده کااز-2

 گروه باالتر2ستخدم بااحتساب ل برداشت کسور)باضریب سال(متمامی آخرین حقوق ومزایای مشموحقوق ازکارافتادگی ناشی ازکار=

 )مستقر در صندوق بازنشستگی کشوری(برسد.بازان انج وظیفه وارفاقی وبات حقوقه مصکمیتاییده تب تمیبایسفتادگی ازکارا خاریوت مراتب*

 د.برس نفر پزشک متخصص که از طرر صندوق معرفی میشوند3تایید  *مراتب ازکارافتادگی مشترکان پیمانی می بایست بدوا به

باا 60قبل از رسیدن به سن ) 84ه ولین تبصره مادت مشمه به خدممی  اعادخداتساداری ون اموراسازما 2/12/95مورخ 1049928*براساس نظریه شماره  ساالگی  )

 راستذیربط امکانپذی موافقت دستگاه و پست خالیدرصورت وجود کار توانایی انجام   و بهبودی کامله گواهی کمسیون پزشکی دایر بر ارائ
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  یبازنشستگوق حق رقراریتندات بشرایط ومس- حمایتهای بلندمدت صندوق         

 مشاغل سخت وزیان آور کارمندان متصدی   شستگیزنبا راری حقوقرقب فرآیند◄ 

 آورمشاغل سخت وزیان  کارمندان متصدی   بازنشستگی  نام خدمت:

 ارمنددستگاه اجرائی متبوع کدستگاههای مرتبط درانجام خدمت:

 (توسط کمسیون ... سال ارفاق5حداکثرو  سال خدمت20 اقل)حد 1/9/1367بسخت مصو اغلمش.ازان..گی جانبنون بازنشستماده واحده قا قوانین ومقررات :
 سن برای مردان سال50سال سابقه و25داشتن حداقل (* سال کمتر محاسبه میشود5سابقه بند الف و سن بند ب این ماده  تاق م خ ک )103ماده 1تبصره  

 ماه ارفاق (3به ازاءهریکسال خدمت  3 جهماه ومشاغل در2خدمت اءهرسال به از2ه درج؛قااه ارفدمت یکماءهریکسال خبه از1*مشاغل سخت درجه 

 معلولیت  سال ارفاق به تناسب8وحداکثر2معلولین ناشی ازکار باحداقل  سال ارفاق به تناسب معلولیت ؛6وحداکثر 2معلولین عادی باحداقل  *

 (اسبه میشودتر محسال کم5اماده  ت اینب  سن بندوموضوع بند الف قه سابق م خ ک )103ماده 1تبصره 

 سال( )بااعمال ضریب 30بل قبول÷سال اشتغال آخرخدمت× سنوات خدمت قا2ن حقوق بازنشستگی : میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور درزامی* 
  هزینه های انجام خدمت:

   )یکجا/اقساط( ندرمکافاق برعهده راماههای مدت  نی ×کارگزی کمرین حآخ سورطبقی مشمول کیاحقوق ومزا %9◄محاسبه بدهی کسورارفاقی  *

 سیستم درآمد و هزینه  بت دربا ث )واریز یکجا ( دستگاهبرعهده  برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی5/1ونیز 

 –آخرخدمت  سال2کارگزینی تصویراحکام-گیزنشستباابالغ  – لوم پزشکیدانشگاههای عکمیته اجرائی  ارفاق توسط تاییدیه مدت مدارک موردنیاز:

   سایرمدارک طبق دستورالعمل  -بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق یهماعال

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند آدرس محل مراجعه:  وریضح–پستی نحوه دسترسی به خدمت:

 یسابقه برا لاقحد یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 18/09/1399رخ مو 1204و  1203و  1082 یال 1064حسب دادنامه شماره : حاتتوضیسایر

 .باشدیسال م 25به استناد قانون مزبور  یبازنشستگ
سا مه پایه درمان سهم دستگاه؛عیدیکمک هزینه عائله و اوالد؛حق بی و نهامین اعتبار حقوق ماهاصدورحکم بازنشستگی وت تایید و پس از * یاان  باه 1/1/92)ازالپا

 از اعتبارات داخلی دستگاه متبوع ازدواج؛فوت؛...پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه * .شدمیبا  گی کشوریزنشستصندوق بابرعهده  ،  تهازنشسب بعد(

  دمتفرم های مربوط به خ

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ودمه ش.ضمیظام ؛..؛نرسمی ریزبدهی غفی  واری 2و1 ؛سوابق خدمت و...تغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 

 

 

  ییرادستگاه اج

ئای  تاه اجرا یاه کمی ساتگی ؛ تایید خات کسوربازنش بررسی سوابق پردا

 وسایرمدارک 2و1وارسال فرم  یلتکم؛؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 

 
 

 استان-یصندوق بازنشستگی کشور

 رحقوقبان اعتمیتاور حکم ؛دصتاییدو؛بررسی مدارک ومستندات

 

 جرایی دستگاه ا

 زنشستگان وپرداخت...حقوق ماهانه با ستلیذینفع در شخصاتدرج م

 
 

 

 

ماادت ارمشاغل سخت وزیان آور هردستگاه میبایست به تایید سازم- یااین  سااتگی فاااق ان اموراداری واستخدامی برسد آنگاه برای تع حاااظ بازنش از ل

 بازنشستگی کشوری)ستاد( ارسال نمایند وقندت حقوق وظیفه صیته مصوبارا به کمذینفع  اتمستندو مدارک  جرائی  راسامیبایست هر دستگاه ا

 م پزشکی میباشد.پرستار و بهیار از مشاغل سخت وزیان آور دانشگاه علوم پزشکی بوده و تعیین مدت ارفاق آنها  برعهده کمیته .. دانشگاه علو-

ـثر یر استی،مکانیکی وبیولوژیک محیط کار غایمیامل فیزیکی ،شیهایی که درآنها عوکار(:ر کاانون ق ینمشمولبرای ) آور تعریف مشاغل سخت وزیان ـکه درا اندارد بوده 

 بودن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن خواهداشتغال کارگر تنشی بمراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی )جسمی و روانی(در وی ایجاد میگردد که نتیجه آ

 26/12/95صوب ی آئین نامه مه بدوی وتجدید نظر استانیتکم رگر ...برعهدهبه درخواست کا غل:ربودن شآوزیان و یین سختنحوه تع

 سال 5/1 سابقه  به ازاء هرسال ارفاق( سال5سال سابقه کار وپرداخت حق بیمه درکارهای سخت )تا25 شرایط بازنشستگی:

 اید نمز ن اجتماعی وارییکجا به حساب تامیگر  را ارمری کستمیزان م%4کلف است  پس از احراز بازنشستگی ،کارفرما م
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-حمایتهای بلندمدت صندوق        

 .....آئین نامه 6ه مستند به تبصرسال سن(50)کمتر از  عزیزجانبازان  بازنشستگیبرقراری حقوق فرآیند 

 وارفاقثرموسال سابقه 30و سال سن 50کمتر از بازی ؛ انج %20ل با حداق جانبازانی بازنشستگ نام خدمت:

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 فاق(سال ار10کثروحدا3)حداقل 21/02/1383مصوب ....سالمی اصالح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب ا قانون آئین نامه6تبصره  قوانین ومقررات :

 ارفاق( سال5/1جانبازی %10)به ازای هر -زیران ات وهی6/3/1385ورخ م33750/ت22686اره نامه شمیبع تصوموضو

 بازنشستگی()بااعمال ضریب سال   30وفوق العاده های مشمول کسور× سنوات خدمت قابل قبول÷آخرین حقوق میزان حقوق بازنشستگی :* 

 : هزینه های انجام خدمت:

 العاده های مشمول کسورآخرین حقوق وفوق × %5/22 ×مدت ارفاقی  هایماه........=  ستگی سنوات ارفاقیوربازنشکسبدهی  -1◄بدهی نحوه محاسبه 

 شدبامی نقدی *پرداخت هزینه های ارفاقی            ماههای مدت ارفاق ×اولین حقوق بازنشستگی ........=  بدهی حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی -2

–حقوق بازنشستگی  برقراری2و1فرم شماره -بازنشستگیبالغ ا -م مستند برقراری حقوقعالباای توسعه مدیریت..ریاست جمهوریرایه شویدتای :نیازمدارک مورد

 سایرمدارک طبق دستورالعمل  -طبق توضیحات وقاعالمیه بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب صند –سال آخرخدمت2تصویراحکام کارگزینی

 رائی متبوع کارمنداج دستگاه آدرس محل مراجعه:  وریحض–تی پس:دمتخ ی بهنحوه دسترس

 : سایرتوضیحات

 شود. واریزکشوری  بازنشستگی صندوقوبه حساب محاسبه   درهمان اوایل خدمت)خریدخدمت / پیمانی(  خدمت دولتی غیررسمیبقه خدمت زیرپرچم ؛سابدهی 

ناهامین اعتتی وتگزنشسصدورحکم با وتاییدنهائی  الزم  بررسیزپس ا * قاوق ماها ماک(؛1/1/1390)ازباار ح ماان  ک یاه در ماه پا حاق بی لاه و اوالد؛ ناه عائ ساهم هزی

 میباشد.  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری به بعد(1/1/92)ازدستگاه؛عیدی پایان سال

 

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  یحاتتوض کدفرم نام فرم

 * ی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شودبدهفی  واریز 2و1 وابق خدمت و...؛سومزایا قوقح یراتتغی طالعاتا هایفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 

تاهمجوز رسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛بر فااق ازکمی  مادت ار

بااازان  فاااقی جان فااه وار قااوق وظی صااوبات ح بااا صااندوق م قاات  ؛مواف

 کرمدایروسا 2و1ال فرم وارس تکمیل؛تگی وصدورابالغ بازنشس

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 اعتبارحقوق تامینصدور حکم ؛تاییدو؛رسی مدارک ومستنداتبر

 

 دستگاه اجرایی 

 درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...

 
 

 

 مثال عینی:
 بود.ول روزسابقه خدمت قابل قب20ماه و10سال 24 رایدا 10/12/1387یخ آموزش وپرورش درتار%35انباز...ریحانی کارمندجآقای 

هاای 3سال و5ابع انسانی ریاست جمهوری با درخواست بازنشستگی ذینفع با براساس مجوز معاونت توسعه مدیریت ومن ماه ارفاق موافقت گردید.حقوق وفوق العاده 

سا اشد.ریال میب8084064لغ مب13گروه اخرین حکم کارگزینی اشتغال(بربازنشستگی )طبق آمشمول کسو بادهی ک ساتگی ؛ قاوق وراحقوق بازنش بادهی ح رفاقی ؛

 یه رامحاسبه کنید؟ارفاقی مشارال بازنشستگی

 ریال5225000 ق م خ ک109تطبیق باجدول ماده حقوق بازنشستگی  پس از←ریال 4114455اعمال ضریب سال بازنشستگی با حقوق بازنشستگی:

 ی:بدهی کسور سنوات ارفاق

 4060848×%5/22×1840÷30=56039702شده                             ته سال پذیرف30روز(تاسقف 1840عا روز )جم10ه وما1ل وسا5مدت 

 5225000×1840÷30=320466666                                                    :بدهی حقوق بازنشستگی مدت ارفاق
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  ری حقوق بازنشستگیات برقرادستنایط ومشر-       حمایتهای بلندمدت صندوق    

  ماده واحده ....1مستند به بند ( سال سن50ل حداقبا ) عزیزجانبازان  بازنشستگیری حقوق قرابرفرآیند 

 رفاقسال سابقه موثروا30سال سن و 50 حداقلجانبازی ؛  %20با حداقل  جانبازانبازنشستگی   نام خدمت:

 مایه انسانی..؛صندوق بازنشستگی کشوریوسرع کارمند؛شورای توسعه مدیریت ائی متبوراج دستگاه خدمت: جامدستگاههای مرتبط دران

  1/9/1367قانون بازنشستگی جانبازان ....ومعلولین عادی مصوب ماده واحده1بند نین ومقررات :قوا
 قرار میگیرد. سبهقبل از بازنشستگی مبنای محا قحقوخرین آگی ازنشستحقوق ب یین....... ودر تع 1/9/67مصوب زنشستگی جانبازان طبق ماده واحده قانون نحوه با

 سال ارفاق  به تناسب نقص عضو/کاه  توانائی10وحداکثر6تاآستانه ازکارافتادگی حداقل  %40سال ارفاق  واز6حداکثرو3حداقل %40تا %20 جانبازان

 سب معلولیت تناسال ارفاق به 8وحداکثر2حداقل ازکار با اشیولین نت ؛ معلولیسال ارفاق به تناسب معل6کثروحدا 2دی باحداقل عا معلولین

 سال سابقه(25)بامحاسبه میشود سال کمتر5تا  ومعلوالن جانبازاندرخصوص  بند الف وموضوع سن بند ب این ماده قهساب:ق م خ ک 103ماده 1تبصره *

 ی(ستگ)بااعمال ضریب سال بازنش  30÷ابل قبولقمت وات خدسور× سنل کوفوق العاده های مشموحقوق  آخرینبازنشستگی : میزان حقوق* 

  رعهده دستگاه ذیربط / دولت میباشدب%5/22کل بدهی  هزینه های انجام خدمت:

 (و بودجه سازمان برنامه )جهت وصول از یشودمثبت  در سیستم درآمد و هزینه صندوقبوده و تعهدیکسوربازنشستگی سنوات ارفاقی  پرداخت

حقوق  برقراری2و1فرم شماره -تگیبازنشسبالغ ا -باذکر مستندبازنشستگی مهوریت جشورای توسعه مدیریت..ریاسانه دبیرخیه داییت یاز:ک موردندارم

 ک طبق دستورالعملسایرمدار  -صندوق اعالمیه بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب –سال آخرخدمت 2تصویراحکام کارگزینی-بازنشستگی 

 وع کارمندمتبدستگاه اجرائی  س محل مراجعه:آدر  وریضح– پستیت:به خدم رسینحوه دست

 : سایرتوضیحات

  به خدمتفرم های مربوط 

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ضمیمه شودیررسمی ؛نظام ؛...فی  واریزبدهی غ 2و1 ؛سوابق خدمت و...تغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 به تصویب رسید.10/2/1385رتاریخ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ......که دح ماده واحده قانون اصال3ائی بندنامه اجر ئینه یک آه : مادبیممستند اخذ حق 

 

 

 

 دستگاه اجرایی 

صاندوقبررسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛ مجوز فااق از   مدت ار

 ارکسایرمدو 2و1م فر وارسال تکمیل؛ی وصدورابالغ وافقت با بازنشستگ؛م

 
 

 استان-دوق بازنشستگی کشوریصن

 عتبارحقوقتامین اصدور حکم ؛تاییدو؛ی مدارک ومستنداتررسب

 

 دستگاه اجرایی 

 درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...

 
 

 

 

جارسا 35از  مترخدمت کسابقه  با و باالتر سانسیل یلیدرک تحصکه با م یجانبازانآزادگان  و  توجه: ناد و در ا مااده   یال  بازنشسته شده ا نادهای ) چ ( و ) ز (  ب

خا 35 لیااعاده به خدمت شده باشند ،  تا تکم ربطیدستگاه ذ یاز سو ینیبا صدور حکم کارگز 1/1/1396از مه ششم قانون برنا 87 باه  شاتغال  خاود ساال ا دمت 

  نخواهد داشت . تیموضوع یمت ، بازنشستگخد سال 35 لیاست در صورت عدم تکم یهی. بد بودخواهد المانع ن بمجدد آنا یه آنگاه بازنشستگداد امهاد
خاادمت دستگاههای اجرائی مکلفند حسب درخواست جانبازانی  31/3/1374قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 4اساس ماده بر قاابال در  که 

 ایند.مم نن اقدادمت آناه خستگاه بوده نسبت به اعاده بد

 ار اعاده به خدمت شده( براساس قوانین جاری خواهدبود. زاشتغال به بازنشستگی)پس از بازنشستگی یکبز اتغییرمجدد وضعیت مستخدم جانبا* 

انبازان عزیز( ناشی درخصوص ج له د)ازجماز موع پی ی مشمولین قانون بازنشستگی هزینه سنوات ارفاقمعاونت محترم فنی : پرداخت  13/3/1391مورخ 3941*اعالم نظر شماره 

 دمت مستخدمین جانباز مجوزی ندارد. ونی بوده واسترداد آن در صورت  اعاده به خقاناز تکلیف 

 بازنشسته شوند.21/3/83.... ازنشستگی جانبازاننمیتوانند طبق قانون ب30/6/1372مستخدمین جانبازمشمول قانون حالت اشتغال ....مصوب * 
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  حقوق بازنشستگیری شرایط ومستندات برقرا-       صندوق    مدتی بلندحمایتها

 حالت اشتغال عزیزجانبازان  شستگیبازنبرقراری حقوق فرآیند 

 ت(سال خدم30خ ک با  ق م103)استناد به ماده حالت اشتغالقانون  مشمول کارمندان  جانبازبازنشستگی  نام خدمت:

 یه انسانی..رماکارمند؛شورای توسعه مدیریت وسی متبوع ئجراتگاه ادس دمت:م خدستگاههای مرتبط درانجا

 30/06/1372قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی ؛...مصوب  ماده واحده قوانین ومقررات :

 سال( )بااعمال ضریب 30قبول÷ لقابخدمت  ت×سنواتخدمسال اشتغال آخر2مول کسور درفوق العاده های مشومیانگین حقوق  میزان حقوق بازنشستگی :* 

  انجام خدمت:ای هزینه ه

 سایرمدارک طبق دستورالعمل–سال آخرخدمت 2تصویراحکام کارگزینی–حقوق بازنشستگی  برقراری2و1فرم شماره -شستگیبازنبالغ ا مدارک موردنیاز:

 دنارمتبوع کجرائی مه ادستگا آدرس محل مراجعه:  ریحضو–پستی به خدمت:نحوه دسترسی 

 : وضیحاتسایرت

خادترااگر کارمند قبل ازاش پارچم ؛ک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه  ـسمیمت زیر ـتی غیرر شاد  ـخدمت دول باوده با ماانی(  خادمت / پی )قراردادخرید

 وی اقدام شود. نسبت به محاسبه بدهی درهمان اوایل خدمت ضروریست 

 گاه اجرائی متبوع میباشد.دستا ی بازنشستگی کارمند برعهده اییدفرمهتک وه مدارگی ؛تهیشستبررسی سوابق؛صدورابالغ بازن*:

یاان  ؛کمک هزینه عائله و اوالد؛ به بعد(1/1/90)ازصدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه وتاییدنهائی  زم ال بررسیپس از * یادی پا باه 1/1/92ساال)ازع

 شد.امیب  شوریشستگی کازنبازنشسته برعهده صندوق ب د(بع

 بوع بازنشسته تامین وپرداخت میشودازمحل اعتبارات داخلی دستگاه مت ج؛فوت؛...دواازاش پایان خدمت ؛ کمک هزینه پاد*

  هزینه های مربوط به خدمت

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک مبلغ

  وری شی کزنشستگندوق باص 0107777777006 763 طمی تهرانشعبه دکترفا ادراتص 

  رم های مربوط به خدمتف

 فایلدریافت  توضیحات دفرمک منام فر

 * فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شود 2و1 ؛سوابق خدمت و...تغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 

شاورایی سوابق پرداخت کسبررس خاذمجوز   ساعه....تو وربازنشستگی؛ ا

 وسایرمدارک 2و1رم ل فوارسا تکمیل ؛تگی وصدورابالغ ا بازنشسبقت ؛مواف

 
 

 استان-کشوریصندوق بازنشستگی 

 وتامین حقوق بازنشستگی  صدور حکم ◄بررسی مدارک وتاییدنهائی

 

 دستگاه اجرایی

 تگان وپرداخت...قوق ماهانه بازنشسدرج مشخصات ذینفع درلیست ح

 
 

 

 

صادورکارمبنا ء ومبدا پرداخت حقوق از -1391ال سجه ون بودقان 68 ادهم تااریخ  شاتغال ؛ تاادگی  افتادگی جانبازان حالت ا رای ازکاراف

 کلی توسط کمسیون پزشکی بنیاد شهید وامورایثارگران میباشد.
 شود. بازنشسته بقهسال سا30حراز ا اراث وی پرداخت خواهدشد تا بحالت اشتغال به و سال سابقه؛حقوق30داشتن درصورت فوت قبل از*

کشور و همچنین با مالحظه نامه شماره  سازمان اداری و استخدامی 6/6/1396مورخ  1365434نظریه شماره  *براساس
 29/6/1396مورخ  220/د/10678شماره  نامهن ؛معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگرا 1/3/1396مورخ  1520/530/540

ارمندان اعاده به خدمت ک نی صندوق بازنشستگی کشوریت فمعاون 18/07/1396مورخ   25020/د/589  همارشنامه ین حسب مچنوه

 جانبازی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند ، مجوزی ندارد .
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 یقانونوراث وظیفه راری حقوق رایط ومستندات برقش-حمایتهای بلندمدت صندوق           

 قانونی وراث وق وظیفهقح یبرقرارفرآیند ◄

  متوفی کارمندان  قانونی برقراری حقوق وظیفه وراث ستدرخوا نام خدمت:

 دستگاه اجرائی متبوع کارمنددستگاههای مرتبط درانجام خدمت:

 تاییدیه شورا( با  تخدمسل ماز شغ ناشیوت )ف83ماده  -     وت بازنشسته( ق ا ک )ف82ماده   -  ق ا ک )فوت شاغل عادی(81ماده  قوانین ومقررات :

 13/2/1379قانون اصالح پاره ای ازمقررات ...بانوان شاغل ... –ایط فرزندان ذکورواناث(   ق م خ ک)شر111ماده 2بند -راث قانونی (    )و ق ا ک 86ماده 

استعالم عدم بیمه  -ن اناثه فرزندامدنارم تعهف -نامهعقدکپی -کپی شناسنامه وراث-فوتگواهی -حسب مورد3؛2؛1فرم شماره  مدارک موردنیاز:

 مدارک طبق دستورالعملمه ای؛استعالم عدم ازدواج از ثبت احوال ؛ سایر صندوقهای بیسایرو یا عدم دریافت حقوق از  ازیپرد

 متبوع کارمنددستگاه اجرائی  ه:آدرس محل مراجع  حضوری–پستی نحوه دسترسی به خدمت:

  :سایرتوضیحات

پارچم ؛سابصندوق بازنشستگی کشوری دارای شتراک باااز ند قبلگر کارما سات )خری خدمت دولتی غیررسمیقه خدمت زیر شاد ضروری باوده با ماانی(  خادمت / پی د

 اقدام شود.پرداخت بدهی وی به صندوق کشوری نسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمت

 د.ده دستگاه اجرائی متبوع میباشمند برعهرکا ه وراثوق وظیفحق دارک وتاییدفرمها ی برقراریرسی سوابق ؛تهیه مبر*:

ناهوظیفه وراث وصدورحکم  وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از * قاوق ماها ساهم  تامین اعتبار ح ماان  یاه در ماه پا حاق بی لاه و اوالد؛ ناه عائ ماک هزی ناین ک وهمچ

 .میباشد  کشوریگی برعهده صندوق بازنشست وظفینم به بعد(1/1/92ازدستگاه؛عیدی پایان سال)

 امین وپرداخت میشودل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تزمحا کارمندان بازنشسته  ان خدمتاداش پایپ*

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ج شود .....دریل؛آدرس دقیق منزل ؛تلفن ؛موبا 3و2و1  خصات وراثتغییرات حقوق؛مش اطالعات 3و2و1های فرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی استان

ساوساناطالع ر سای  یال ی به خانواده متوفی واخذ مدارک ؛ برر ابق؛ تکم

 وسایر مدارک الزم  به صندوق  3؛2؛1وارسال فرمهای 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 تامین اعتبارحقوقحکم ؛ صدورتاییدو؛اسبات مدارک؛بررسی مح بررسی

 

 نستارایی اتگاه اجدس

 ظیفه وراث وپرداخت...ه وخصات ذینفع درلیست حقوق ماهاندرج مش

 
 

 

 

 :از جمله میباشد  مقررات قانونیبازنشستگی و وظیفه ،ضوابط و  اری حقوقمعیار برقر

 ناشی ازکارفوت غیر ق .ا.ک (81فوت مستخدم رسمی شاغل )ماده -1
 وی پرداخت میشودنی قوق بازنشستگی اوبه وراث قانووتمام ح بحسوشسته موت بازنخ فمستخدم رسمی فوت شود درتاریهرگاه 

 ق .ا.ک (82فوت بازنشسته )ماده  -2

 هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شودتمام حقوق بازنشستگی اوبه عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی پرداخت خواهدشد.

 (80ر)تبصره اصالحی ماده اشی ازکانده ارافتاخدم ازکمست( / فوت 79ماده 2دی )تبصره وت ازکارافتاده عاف-3

 لق میگیرد.عت وق وظیفه این مستخدم به وراث قانونی اوحق تمام

 گروه باالتر2ق .ا.ک ( محاسبه حقوق وظیفه با84و83فوت مستخدم رسمی شاغل ناشی ازکار)ماده -4

شاامول ومزایایوق فه فوت نمایدتمامی آخرین حقبه سبب انجام وظی هرگاه مستخدم رسمی سااتوکس م ساااب ربازنش فااوت بااحت باال از گااروه 2گی ق

 وق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت میشود.ترواعمال ضریب سال بازنشستگی به عنوان حقباال

 ی میشود برسد.از طرر صندوق معرفنفر پزشک متخصص که 3فوت به سبب کار مشترکان پیمانی می بایست بدوا به تایید *
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 ث قانونیوراوظیفه ومستندات برقراری حقوق شرایط -           ت صندوقدمدحمایتهای بلن

 .فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند : ق ا ک 86اده موضوع م (ونی)حائز شرایطوراث قان

 لگیسا 25در دانشگاهها تا هت عالیرصورت ادامه تحصیالسالگی ود20فرزندان ذکورتا -الف

 .بازنشستگی الزامی میباشدیلی یک گواهی (به کارگزینی دستگاه وصندوق تحصترم عالیه )بابت هر  تحصیالت تغال بهشاهی ئه گواارا

 ح یک ویا باالترعلمیه طی دوره سط یالت در حوزه هایادامه تحص مورد تایید وزارت علوم... ،مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  -
 معلول که درصورتی منحصراً آن از بعد و سالگی بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صاورت در اناث زنادانفر واده:نخا ایت ازانون حمق48ماده 3بند-

دندگرمی رردابرخو خود نوالدی وظیفه حقوق اوالد،... هزینه کمک از باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند افتاده کار از  

 

 شوهر  / شغلبشرط نداشتن  اث ان زندانرف-ب 

 سالگی(20)پس از سن ق ا ک  86پس از اسقاط شرایط بند ب ماده  برقراری حقوق وظیفهو مدارک الزم  برای یط شرا

 نیان عات ایرااطالبانک  از جمله رسیمه ای و سامانه های در دستگواهی صندوقهای ب طبقاحرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری -1
ساان و  زشکی ایران بابت عدم اشتغال )دارای پروانهم پاستعالم از سازمان نظا- صاوص پزشکان،دندانپزشکان،کارشنا عاال(در خ بات ف طبا

 درمانی   مقاطع باالتر رشته های تغذیه ،مامایی ،بینائی /شنوائی سنجی ،گفتار
 اسنامه نت شو روی ت احوالثب عدم ازدواج طبق استعالم از احراز-2

 (21/4/1400م1972رای ش ...ازدواج ورثه اناث و فوت همسر وی ری از سایر صندوقها از بابت شوهر )در صورتستماحراز عدم استحقاق دریافت م-3

 ق(ارائه گواهی ابطال دفترچه درمانی از ناحیه همسر )درصورت طال-4

 دوش نباشد.مخ ...(با یکدیگر مطابقت داشته وملی ،.. تکارنامه ،م ،شناسعالی در تمام مدارک )گواهی استمشخصات هویت-5

رجه مبنی گواهی وزارت خا :استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف ،شورورثه اناث مقیم خارج ک مدارک-6

کا 5/4/5139خ ماور20012د//3456منضم به نامه شماره م و تکمیل فر مضاعف بر نداشتن تابعیت نایاداره  شااتغال گااواهی ، ل ف گااواعاادم ا جاارد هی،  ،  ت

 مقصد ارائه شود.کشور بیمه اجتماعیعدم پوش  گواهی 

 (6رک بندگواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسر مالیات در کشور مقصد )در صورت عدم کسب مدا

قااانون 10ماااده  عوضوم حقوق وظیفه از تاریخ تقاضا برقراری  شرطو  شودداخت میپر قوق وظیفه از تاریخ استحقاقح -1نکته ئاای  مااه اجرا ئااین نا آ

 (هیات عمومی دیوان عدالت اداری 4/11/1389مورخ  489-490بموجب دادنامه شماره  )ابطال گردید  2/10/1363مصوب 

 دوق بازنشستگی کشوری حقوق بگیرشمول صندمدر ی و مااجتماع مینتواند از بابت پدر مشمول تااقد شغل وشوهر( میفرزند اناث )ف--2نکته

سااتمری مندی از مستمری بازعدم امکان بهره"-3کته ن شااان از م ماندگان والدین برای وراث اناثی که ازدواج نموده و پس از فوت شوهر

  اجتماعیین هیأت تخصصی کار، بیمه و تأم 21/04/1400مورخ  1972موضوع رأی  "باشند.مند میوی بهره

 افت حقوق  با درییکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی  به ام کار دربخش دولتی یا اشتغالانج غل ؟شف یتعر-

 ،حقوق وظیفه و کمک هزینه اوالد  قابل پرداخت میباشد. به فرزند حاصل از ازدواج موقت -

 1392از کودکان بی سرپرست مصوب  ون حمایتنقا ن نامهطبق آییست.قوق وظیفه... قابل پرداخت احسالگی 16ا پایان فقط تفرزندخوانده به -

 

 مستخدمین متوفی نوادگان تحت تکفل - ب

تغال به سالگی به شرط اش25تا  سالگی بشرط نداشتن شوهر و20د )تافوت شده و درکفالت مستخدم متوفی بوده ان)قبل از پدربزرگ( پدرشان  -1

 فه بالمانع است.وظیشوهر باشد استمرار حقوق  یال فاقد شغ رذکوورثه مدامیکه ما و میتواند برقرار شودالیه( تحصیالت ع

صاادرالذکر 11ماده 2یادآورمیشود دراجرای بند قااانون  شاارایط  کااه  ناااث  گااان ا باای  از قانون مدیریت خدمات کشوری برقراری حقوق وظیفه نواد (

  ه کل فنی(ادار 14/9/97مورخ 15639ره شما)نظریه ه باشندمجوزی ندارد را ازدست داد...( سال سن و.....20/25

 بانک اطالعات ایرانیاناز جمله  اهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترسطبق گو بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری ل واحرازعدم اشتغا -2

 امه ال و مشاهده شناسناحراز عدم ازدواج طبق استعالم از ثبت احو-3

 ر(ا قیم نامه سرپرستی )زمان صغادرمانی ی ماترچه خدمله دفتز جاحراز مدارک کفالت ا-4

 الم ،شناسنامه ،کارت ملی ،.....(با یکدیگر مطابقت داشته و مخدوش نباشد.مشخصات هویتی در تمام مدارک )گواهی استع-5

مبنی  خارجهی وزارت هگواضاعف، اقامت میا امه بابت وضعیت تردد مرزی وپلیس مهاجرت وگذرناستعالم از  :ورثه اناث مقیم خارج کشور مدارک-6

 کشورمقصد ارائه شود مه اجتماعی دربیازدواج و عدم پوش  عدم عدم اشتغال و عف،مضابر نداشتن تابعیت 

 (6دارک بنددر صورت عدم کسب مگواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسر مالیات در کشور مقصد )-7
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 قانونیاث وروظیفه ستندات برقراری حقوق شرایط وم-         صندوق  دت حمایتهای بلندم

 متوفی مستخدم مادر پدر و -پ

 ات ایرانیان بانک اطالعاز جمله  طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترسزعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری احرا-1
 ....(شوهر نیز  فل شوهر خود بوده مگرآنکهتک )مادر متوفی بدوا تحتفوت...  طالق ، / وهرفقد ش از بابتفی عیین وضعیت مادر مستخدم متوت -2
 )توسط سازمان بیمه سالمت(  از طریق مستخدم متوفی ترجیحا تبعی یک  درمانیپایه گواهی پوش  بیمه -3

مااامور زارش گ)حیات  نزمادر  یندن والدبو امت متوفی مبنی بر تحت تکفلوی انتظامی محل اقگواهی حین الفوت نیر-4  ظااامی(انتمحسوس و غیرمحسوس 

 26/2/1366ق ا ک مصوب  102ماده آییننامه اجرائی 10ماده زموضوع بند 

 4و  3در صورت عدم احراز کفالت مطابق بندهای  حکم دادگاه صالحه-5
  شدسال از فوت متوفی گذشته با3راثت  در صورتیکه ارائه گواهی انحصار و-6

 

 

   ی متوفیمئدا ال)زن(عی-ت

 (13/2/79ق اصالح 4)ماده یفه وکمک هزینه عائله مندی وی نمیشودعیال دائمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظدد ازدواج مج1/1/1379ازتاریخ 

ساا؛  اج مجددزدودر صورت ا 22/1/1390ت مصوب رداخت کارکنان دولنظام هماهنگ پ 9قانون اصالح قانون اصالح ماده 1تبصره حسب  م ور دهم

 ار میشود.تگی هرکدام از همسران که بیشتر است برخوردنشسفوت نماید از مستمری بازنیز  ذینفع 

 

 

 درصورتیکه در هنگام حیات همسرش علیل وازکارافتاده بوده وتحت تکفل عیال متوفی خود بوده باشد شوهر-ث
 .ک:.ا ق102آئین نامه اجرائی ماده 10بندط ماده  رایطشاحراز 

 بانک اطالعات ایرانیان از جمله  در دسترس صندوقهای بیمه ای و سامانه هایطبق گواهی  مرییمه پردازی و عدم استحقاق مستبال و تغشم اعدحرازا-1

 (از ثبت احوال ،استعالم شناسنامهو عقدنامهتطبیق از طریق )تا زمان فوت عیال  اطمینان از برقراری نسبت زوجیت-2

 ت عیال()صادره قبل از فوشوهر ازکارافتادگی کلیوث حد با ذکرنام بیماری وتاریخستان اپزشکی  نسیوکم ویاقانونی کی پزش گواهی-3
 *یادآور میشود اعالم شروع یا حدوث بیماری به منزله تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی  نخواهد بود.

 یهفمتوناحیه انی از درمتایید اخذ دفترچه نی بر مب سازمان بیمه سالمتگواهی  -4

 ( نام همسر متوفیه در افراد تبعی سیستم احکام درصورت عدم ثبت)مندی بر پرداخت حق عائله بنیم دستگاه اجرائی اهی امورمالیگو -5

 (راهم نباشدف 5و4دارک بندهای م امکان ارائه )در صورتی که دال برتحت تکفل بودن ورثه حکم مرجع قضائی -6

 

 دام العمرما ی که قادر به انجام کار نباشدخدم متوفتمس العضو یا ناقص یلفرزندان عل -ج

  ق ا ک : 102جرائی ماده آئین نامه ا10شرایط بند ط ماده 

 بانک اطالعات ایرانیان له از جم ای در دسترسطبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه هاحرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری -1
 ادره قبل از فوت متوفی(صتاریخ گواهی )کلیازکارافتادگی اریخ حدوث وت پزشکی استان با ذکرنام بیماریکمسیون /ینونشکی قاپز واهیگ-3

 بود. *یادآور میشود اعالم شروع یا حدوث بیماری به منزله تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی  نخواهد

 ( سیستم احکام در تبعی راداف فرزند جزوورت عدم ثبت نام ندی )درصملهحق عائپرداخت بر ورمالی دستگاه اجرائی مبنی گواهی ام -4
 ( 1تبعی )ترجیحا دفترچه درمانی  -5

 فراهم نباشد( 5و4دال برتحت تکفل بودن ورثه )در صورتی که امکان ارائه مدارک بندهای  حکم مرجع قضائی -6

 باشد  هذشتتوفی گز فوت مل اسا3حصار وراثت  در صورتیکه ارائه گواهی ان-7

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cspf.ir/


105 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 وراث قانونیفه وظیشرایط ومستندات برقراری حقوق -           حمایتهای بلندمدت صندوق

 حقوق بازنشستگی یا وظیفه  برقراری مجدد /موارد قطع 

  ورثه اناث  ازدواج-1

این افراد دارای ینماینداگرساله م99 یغهت به صدر،مبا الق)برخی خانمها پس از ثبت ط هامق نیا طال ت ملیمالحظه اصل شناسنامه وکاربا -

 ثبت میشود( در دفاتر اسناد آنها  و صیغه ه قرار میگیرندقانون حمایت از خانواد 21باشند ذیل ماده  زندفر

 .ندارد یفهشرایط دریافت حقوق وظباشدی زمان تامین اجتماعسا-کفالت زن توسط شوهر -پوش  بیمه شده اصلیاگر ورثه اناث تحت -

 ضروری میباشد منظور برقراری حقوق وظیفهب (یاصل شده مهیب با هکمتاری)ا مهیب پوش  رفع مبنی بر ازمان تامین اجتماعیاهی از سوه گارائ-

 اشتغال بکار /بیمه پردازی ورثه  -2

 اعیماجتتامین سازمان از استعالم  از جمله و حمایتی صندوقهای بیمه ای ازاستعالم  از طریق بانک اطالعات ایرانیان /

 تغال به کار بوده و در نتیجه قطع حقوقی )بجز بیمه پردازی خوی  فرمایی( نشانه اشماعه پردازی به سازمان تامین اجتبیم-
ده ،  ه شن اجتماعی با ذکر شماره بیمی از  سازمان تامیارائه گواهدرصورت ازدست دادن شغل یا قطع بیمه پردازی  حقوق وظیفه مجددبرقراری  -

 ضروری میباشد.ل دفترچه و ابطا ریخ شروع و استمرار وپایان مستمری(تا ، فهرست فهیوظ ، یبازنشستگ یرمستم نوع دن شخص کرم

 سایر صندوقهای بازنشستگی دریافت حقوق بازنشستگی /مستمری یا مقرری از -3

خاود  متوفی مادر/فرزند/پدر وق وظیفهقازحوانند نمیت ندباشتحقاق دریافت مستمری داشته اسوهر متوفای خود بانوانی که از ناحیه ش-

 باشد(نیز فرزندش  مادر//پدر شوهر بوده و نمیتواند بطورهمزمان تحت کفالت)حقوق وطیفه  زن به علت کفالت رخوردارشوندب دخو
پادریاباز قکنند ایافت میدر ستمری از هرصندوق بازنشستگیحقوق یا م )خود(ه پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان ونوادگان اناث ک-  ل 

 21/2/1394مورخ 135ه ش دادناممستند به –  حقوق از تامین اجتماعی طع حتی بشرط قمیباشد   مادرممنوع

 فه پدریامادرمیدانستق دریافت حقوق وظیدیوان مبنی بربازنشستگی  شغل نیست ورثه اناث حقوق بازنشستگی بگیر را مستح15/12/90مورخ 572رای-1*

 شد واهدخ قطع یبازنشستگ صندوق از فهیوظ حقوق یماعاجت نیتام یمستمر یبرقرار بمحض یفرمائ  یوخ یپرداز مهیب رتصو در -2*

 استاز ناحیه شوهری که حقوق وظیفه بیشتر داشته  انتخاب حقوق وظیفه -4

     مه ششمون برناقان 87های ) چ ( و ) ز ( ماده در اجرای بند شستهاعاده به خدمت جانبازان و آزادگان بازن -5

  ذینفع برقرار میشود تگیبازنشستگی مجدد ،حقوق بازنشس در صورت

 .....   به سمت مقاماتانتصاب بازنشسته -6 

 موجب برقراری مجدد حقوق بازنشستگی میشود بازنشستگی مجدد بازنشسته اعاده به خدمت شده

 ه برای دریافت حقوق وظیف نونیسته و فقد ورثه قافوت بازنش-7

 (عائله وی پرداخت خواهدشدث/ که حقوق به ورا) اعی بازنشستهمیت اجتمومحریت به محکوم-8
 ق ا ک موجب برقراری مجدد حقوق بازنشستگی میشود 94ستگان موضوع ماده کسب برائت بازنش

 ائیاز سوی مراجع قض بازنشستگی ابطال حکمویا  تگیانفصال دائم ازخدمات دولتی پس از بازنشسصدور حکم -9
 جدد حقوق بازنشستگی میشودی مق ا ک موجب برقرار 94وع ماده تگان موضسزنشائت باکسب بر

 ماه )قطع موقت(6یا وظیفه برای مدت بی  از ه بانک برای دریافت حقوق بازنشستگیعدم مراجعه ب-10

 .تسع ابالماند حقوق مجداحراز شرایط .... برقراری  رائه مدارک هویت ودر صورت مراجعه به صندوق بازنشستگی و اکه 

 ری بگیر(ستم)اعم از بازنشسته /م ک تابعیتتر-11

 (داشتن تابعیت دوگانه موجب قطع حقوق نمیشودلیکن )جب قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه میشودق ا ک ترک تابعیت مو 97طبق ماده 
 .ی میشودبازنشستگ قوققرای حجواز بردم موجب انفصال دایم و عغال ، مضاعف در زمان اشتخ ک تابعیت ق م 98طبق ماده نکته:

 سالگی25ترک یافراغت ازتحصیل قبل از و یا  ه()درصورت ادامه تحصیالت عالیسالگی 25یا  20به رسیدن ورثه ذکور -12

 ور(،ت داخل یا خارج کش)اعم از وکال درخصوص تک ورثه اناث که حقوق آنها را وکیل دریافت مینماید-13

 یستم چارگون(  ق سوکیل وارسال از طریخود/ توسط ) صات...خمش مخصوص میل فرمتک باهمراه دریافت مدارک 

 (16/6/1395مورخ  22001/ص/6577)رعایت  نامه شماره  کشور دریافت گواهی از وزارت امور خارجه در باره ورثه مقیم خارج از
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 قانونیاث وروظیفه ندات برقراری حقوق شرایط ومست-      حمایتهای بلندمدت صندوق     

 اره کل فنی اد 05/04/1395مورخ   22001/د/2346وع نامه موض- قاق دریافت حقوق وظیفه وراثو استح  تهویاحراز 

  ( قانون استخدام کشوری : 102( آیین نامه اجرایی )  12تبصره ماده ) 

مورد  وق وظیفهقت حدریاف استحقاقاظ از لحبه فرد وظیفه بگیر را وضعیت وراث منحصر دستگاهها مکلفند حداقل هر سال یک بار 

 ت گردیده است اقدامات مقتضی معمول دارند .من غیرحق پرداخ استرداد حقوق وظیفه ای که به سبتبررسی قرار داده و ن

  قانون مدیریت خدمات کشوری:111ماده 
های زیر نون، بندان قمول ایرائی مشاج وق های بازنشستگی دستگاههایمشترکین کلیه صند حمایتهای قانونی ....به منظور یکنواختی 

 د.االجراءخواهد بوالزم

که تحت پوش  هیچ یک از توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتیای بازنشستگی میکلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقه -1

 مانی خود قرار دهند.خدمات در ش  بیمههای خدمات درمانی نباشند، تحت پوبیمه

ه ورثه قانونی باشند تا کو فرزندان ذکور مشروط بر آنشغل یا شوهر تن ه قانونی باشند، در صورت نداشکه ورثنآبر مشروط ن اناث ندافرز -2

 .لدین خود برخوردار می گردندمه و یا مستمری واکمک هزینه اوالد، بی سالگی ازسالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیست و پنجبیست

 

 

  ورثه قانونیری مرتبط با موضوع  برقراری مستم موقت : دعق دائم وعقد  -

 زدواج موقتعقد ا عقد ازدواج دائم موضوع

  سال(99)یک ساعت ،یک روز  وحتی تعیین مدت الزامی است دائمی مدت

 زامی استین میزان مهریه التعی تعیین مهریه ،الزامی نیست میزان مهریه

  ردو ارث را ندا مگر آنکه از شرایط عقد باشد()قهزن حق مطالبه نف  ارث میبرند ازهمدیگروته قه داشالبه نفمط زن حق نفقه و ارث

ثبت دفتر اسناد 

 رسمی

  قانون حمایت خانواده(21)ماده الزامی نیست مگر در سه مورد الزامی است

 دشرط ضمن عق-3رفین توافق ط-2باردار شدن -1

 ادت..ارعب2-ذل مدت توسط شوهر/فسخ نکاحدت عقد/بمام اتم ه ت ماهانعادبار 3 -طالق جدایی و عده

 حق نفقه و ارث .... طبق قوانین وانین حق نفقه و ارث....طبق ق حقوق فرزند

 

 جع طرف مرااز تحقیقات انجام شده بر اساسونی مستخدم متوفی در صورتی که پس از برقراری حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قان -            
 حقوق مزبور از وی نبوده و یا بعداً شرایط استفاده ازا واجد شرایط قانونی مقرر برای دریافت آن بتدبه طریقی معلوم گردد که از ا مربوط         

 داریعدالت ا نیوامومی دهیات ع 10/11/3641مورخ  41دادنامه «  باشد.ق وظیفه نمیسلب گردیده قطع آن خالف مقررات قانونی مجوز برقراری حقو         

 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  26/07/1383 مورخ 361دادنامه شماره 

 از تفادهبه اس را متوفی مستخدم الکفاله تحت مادر و پدر استحقاق کشوری استخدام قانونی الیحه 86 ماده بشرح قانونگذار اینکه به ظرن

 بیمه دفترچه داشتن منحصر به ذکورم صاشخا بودن الکفاله تحت احراز اینکه به ایتعن با و است هداد قرار تأکید مورد انهھما فهوظی حقوق

 بازنشستگی سازمان 1382/2/6مورخ 1/5231 شماره بخشنامه 5 بند بنابراین ، نیست متوفی مستخدم توسط مأخوذه مانیدر خدمات

 تصویر ئهارا طریق از منحصراً متوفی دمدین مستخلوا بودن هالکفال تحت احراز مفهم بخشنامه آن راتعبا به سیاق توجه با که کشوری

 مذکور سازمان اختیارات حدود از خارج است مورد معتبر درخصوص مدارک و اسناد اعتبار نافی یجتاًنت و آنان درمانی خدمات بیمه دفترچه

 گرددمی ابطال اریاد التعد یواند نقانو 25ماده قسمت دوم تجویز به و میشود داده تشخیص دولتی مقررات وضع در

 
 اریهیات عمومی دیوان عدالت اد 10/11/1364ورخ م 41دادنامه              

 ده از طرف مراجع مربوط تحقیقات انجام شسدر صورتی که پس از برقراری حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قانونی مستخدم متوفی بر اسا رای هیات عمومی:          
 حقوق مزبور از وی سلب گردیده قطع آن خالف شرایط استفاده از ونی مقرر برای دریافت آن نبوده و یا بعداًقانابتدا واجد شرایط  از گردد کهی معلوم قطریبه                 

 د. «باشوظیفه نمیحقوق قانونی مجوز برقراری مقررات           

 

http://www.cspf.ir/


107 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 )ورثه قانونی( شاهد هوظیف قوقحری برقرا مستنداتط وشرای-ندمدت صندوق          حمایتهای بل

 وق وظیفه وراث شهدای گرانقدرحق برقراری

 شهید گرانقدر کارمندان  خواست برقراری حقوق وظیفه وراثدر نام خدمت:

  بنیادشهید دستگاه اجرائی ؛دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:

 30/06/1372اده کلی ؛...مصوب ازکارافتزنباهید؛جاخدمین شمسته واحده قانون حالت اشتغال ماد نین ومقررات :قوا

سال حالت اشتغال برعهده دستگاه ؛صدورحکم بازنشستگی وبرقراری حقوق 30تا تاریخ شهادت صدوراحکام افزای  حقوق سنواتیاز◄

            .دباشهید میبنیادش هدهشتغال واحکام بازنشستگی برعطبق احکام حالت ا پرداخت حقوقوظیفه بدرخواست دستگاه توسط صندوق ؛ 

 رفه :آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسووظی* میزان حقوق بازنشستگی/
  مدارک موردنیاز:

 سایرمدارک طبق دستورالعمل -مه فرزندان اناثفرم تعهدنا -کپی عقدنامه-کپی شناسنامه وراث-شهادتگواهی -حسب مورد3؛2؛1فرم شماره -ابالغ بازنشستگی 

 رائی متبوع کارمنداج دستگاه آدرس محل مراجعه:  وریحض–پستی :دمتی به خه دسترسنحو

 : سایرتوضیحات

 سوابق؛صدورابالغ بازنشستگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی بازنشستگی کارمند شهید برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد. بررسی*:
حاات برا-ق ا ک  ب86افراد موضوع ماده -: الف25/11/61صوب .شهید م.. قانون برقراری حقوق وظیفه 7اد تحت تکفل ماده افر* در و خواهر علیل ت

 سالگی25سالگی و در صورت ادامه تحصیالت عالیه تا20داشتن شوهر( و برادر تحت تکفل  تا خواهر)بشرط ن-تکفل  ج
 مد..درآو ممر  بشرط نداشتن شوهرالگی س25یا 20 از پسکفل ر تحت تواه: فرزندان دختر و خ13/6/73 مصوبلت اشتغال ...آئین نامه حا16بندج ماده  1*تبصره 

 

 

 

 دستگاه اجرایی 

یال اطالع رسان ساوابق؛ تکم سای  مادارک ؛ برر  ی به خانواده شهید واخذ 

 وسایرمدارک  3و 2و1وارسال فرم 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

ه وق وظیفحق وپرداخت صدور حکم ◄ییدنهائیمدارک وتا بررسی

 (ر نمیشودصادتوسط صندوق  برقراری حاضر حکم)درحال دیشه وراث
 

 بنیادشهید ودستگاه اجرائی

 پرداخت کمک هزینه ها توسط دستگاه وسایرخدمات توسط بنیاد

 
 

 

 

 .لغی شدم1/1/88یخ (ازتاریتی/سرپرستی بوده اندیات فاقد پست مدیرکه درزمان حاعمال پست مدیریتی برای شهدای گرانقدر ) -

شاتغال -1:نقانون جامع ایثارگرا40ل ماده ایط اعمارش لات ا یاای حا قاوق ومزا خات ح سااس تعیین وپردا ساتگاهها برا ناان ....د کارک

 قانون  39مقررات استخدامی نیروهای مسلح طبق ماده 

 هیات وزیران قانون توسط61ماده تصویب وابالغ آئین نامه اجرائی موضوع -2

قااءگروه ؛  ه منزله مستخدم شاغل تلقی شدهلی و...بکده ارافتانبازازک؛جامستخدمین شهید تاابع ازلحاظ حقوق وفوق العاده شغل وارت و... 

 سال (بازنشسته شوند.30گروه ارفاقی باالتر؛.... تاباسنوات مقرر)2قانون نظام هماهنگ باتداوم 

 یشود.مین تعی%5 برمبنایبعدوازاین تاریخ به %3برمبنای 1/1/70ان تاتاریخ افزای  سنواتی آن

 .میشد ه مدیریت بازنشستگی استان ارسالتکمیل وب دستگاه اجرائیازسوی  3و2و1شماره ای سال سابقه ؛فرمه30ازداراشدن  پس

صاادردمین  توسط صندوق افزای  های بعدی اینگونه مستخاحکام  حکم برقراری حقوق بازنشستگی /وظیفه وهمچنین  ساتگی   بازنش

قارا)کدمیشارسال مربوط  ستگاه اجرائیدبعد(به  به 1/1/90تبار)ازاع وپس ازتامین یاد بر سای وتای باه برر یاازی  صاندوق ه درحال حاضر ن ساط  ری تو

 بازنشستگی کشوری نمیباشد( 
 شد.ادمیباوسط بنیت تحادثه مالک عمل ارائه خدما شهادت ؛تاریخ وقوعپس ازاحراز: بنیادشهید استان خ ش 4/8/1389مورخ 5838/820/300* اعالم نظرشماره 
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  اصطالحات

 ی منظم میباشد که در ازای دریافت پول انجام میشود فعالیتاز جمله در  دانشنامه ویکی پدیا :  رد :شغل تعاریف مختلفی دا شغل-

 ک (ق .ا.7 ادهعنوان کارواحدشناخته شده )ماری واستخدامی به مجموع وظایف ومسئولیتهای مرتبط ؛مستمر؛ومشخص که ازطرر سازمان اموراد
 ماعی ا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتی یانجام کار دربخش دولتل یعنی  کلی  شغ ربطوو 

ده جد پدری نفقه اوالد بر عهده پدر است . پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ،بر عه -قانون مدنی  1199طبق ماده کفالت :-

 ر است.عهده ماد بر ،نفقه قدرت اودم در صورت نبودن جدپدری ویا عاست و 

 ه سن قانونی و بلوغ نرسیده است.. صغیر کسی است که ب( و خشک کردن و تربیت )ترنگهداری صغیر  حضانت:-

 است  نیوالد فیاطفال هم حق و هم تکل ینگهدار - یقانون مدن1168ماده 

پدر طفل  یبود.هرچند متوفت خواهد سه اکه زندل با آن(طفی،حضانت )نگهدار نیاز ابو یکیدر صورت فوت  -یقانون مدن1172 ماده

فرزندان مثال  یقانون تیوال کنی( با مادر است لیسالگ2و پسر تا  یسالگ7دختر تا کرده باشد حضانت بچه ها) نیمع میاو ق یبراو  بوده

 .باشدیم یربزرگ پدرت نفقه بر عهده پدپرداخ ایدختر و  یادر موضوع ازدواج نوه ه

  امه سرپرستی()قیم نامه=ابالغنپدر/ جد پدری(تعیین میشوداقدبرای اداره امور حقوقی طفل)ف دادگاه  محک بموجب شخصی که :تقیمومی-

 چیزهایی که شخص برای زندگی احتیاج دارد همچون خوراک ، پوشاک،مسکن ، اثاثیه منزل  نفقه :-

ن( محجور شده و از تصرر عقل)جنو ناشته( وندعقل)سف کمیسن)صغر( ویا  که به علت کمییت استیفاء .شخصی هلعدم ا حجر :-

 مالی و اموال خود و دیگران ممنوع گردد.وق در حق

 خود نباشد. ونیبه مال خود ، قادر به پرداخت د یعدم دسترس ایو  ییدارا تیکه بواسطه عدم کفا یشخص عسر:م-
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 محاسبه حقوق بازنشستگی  از نحوه یهایو مثالحقوقی  اولجد-دمدت صندوق           بلحمایتهای 

 تگی یب حقوق شاغلین بمنظور محاسبه حقوق بازنشسضر جدول

 1401سال

 3353ضریب 

 شاغلین

 1400سال

 3048ضریب 

 شاغلین

 1399سال

 2438ضریب 

 شاغلین

 1398سال

 2120ضریب
 شاغلین

 1397سال

 1797ضریب
 شاغلین

 ضریب
 109ماده جدول 

 وریخدمات کش

 طبقه
خدمات 

 کشوری

 گروه

 منظا

 گهماهن

1341200 1219200 9752000 8480000 7188000 4000   1,2 

1676500 1371600 10971000 9540000 8086500 4500  3 

1877680 1524000 12190000 10600000 8985000 5000  4 

2078860 1706880 13409000 11660000 9883500 5500 1 5 

2280040 1889760 14628000 12720000 10782000 6000 2 6 

2481220 2072640 15847000 13780000 11680500 6500 3 7 

2715930 2255520 17066000 14840000 12579000 7000 4 8 

2950640 2468880 18285000 15900000 13477500 7500 5 9 

3185350 2682240 19504000 16960000 14376000 8000 6 10 

3420060 2895600 20723000 18020000 15274500 8500 7 11 

3654770 3108960 21942000 19080000 16173000 9000 8 12 

3889480 3322320 23161000 20140000 17071500 9500 9 13 

4124190 3535680 24380000 21200000 17970000 10000 10 14 

4358900 3749040 25599000 22260000 18868500 10500 11 15 

4593610 3962400 26818000 23320000 19767000 11000 12 16 

4828320 4175760 28037000 24380000 20665500 11500 13 17 

5063030 4389120 29256000 25440000 21564000 12000 14 18 

5297740 4602480 30475000 26500000 22462500 12500 15 19 

5532450 4815840 31694000 27560000 23361000 13000 16 20 

502920 سال 
0 

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 (%20)1207 (%25)1006 (%15)805 (%10)700 (%6)636 (%9)600 (%10)550 500 ضریب 

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 سال 

 (%10)3353 (%25)3048 (%15)2438 (%18)2120 (%10)1797 (%10)1695 (%12)1541 (%14)1376 ضریب 

 

 ... ات قوق بازنشستگی مقام،  ضریب ح  47754ضریب حقوق بازنشستگی هیات علمی وقضات :  1401در طول سال 

 ل  اری 000/715/24لغ مب1401سال برقراری ق بازنشستگی حداقل حقو

ال قوق پایان سح%10ته /ازکارافتاده /متوفی شده اند به میزان بازنشس1400افرادی که تا پایان سال حداقل حقوق 

 میباشدریال 000/005/173حداکثر و ریال 000/000/50 سال(30افزایش یافته ...به تناسب خدمت قابل قبول )1400

 ریال 000/000/392ان محاسبات و کادر سیاسی وزارت خارجه وات ،دیسقف حقوق بازنشستگی اعضای هیات علمی ،قض

 

 

 خدمت :سال آخر 2درجدول حقوق و مزایای مشمول کسور 
 19/12/1399اریخ امتیاز از ت 3600فرهنگی آموزش و پرورش حداکثر تا  بازنشستگان رسته آموزشی و امتیاز مدیریت

 زامتیا1400ق م خ ک نمیباشند حداکثرتا  109 ل مادهما مشموه ابود حق مسئولیتدی که دارای افرا تیاز سرپرستیام
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 قی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جداول حقو-مایتهای بلندمدت صندوق           ح

 یمدیریت خدمات کشور مثالی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون

بااول( در32و لیسانس  فوقمدرک ابخدمی )مسته های مشمول کسوربازنشستگی حقوق وفوق العاد ل سااا2سال خدمت قابل ق

خــدمت 2معدل حقوق باشد 01/07/1400ازنشستگی وی اگر تاریخ ب شتغال آخرخدمت بشرح ذیل میباشد.ا یــز سال آخر  ون

  محاسبه کنید؟ حقوق بازنشستگی وی را

سااحقو بااق ق ومزایای مشمول ک شااان ط کاااور ای سااالهای  م اح سااتم1400و 1399، 1398کااارگزینی  سااال  بااا یبای ضااریب 

 شیوه امکانپذیراست:2با   اعمال ضریب سال بازنشستگی . شودمحاسبه ( 0014 سالضریب 3048عدد بازنشستگی )

  برای اعمال ضریب حق شاغلالف: روش اول 

 یم یکنمضرب  ر ضریب سال بازنشستگیرا دبرای حق شاغل رج درحکم کارگزینی امتیاز مند:  98 سال حکم کارگزینی

 میکنیم ب اعمال ضرینیز  آیتم ها و برای سایر )امتیاز(5031/25*)ضریب( 3048=15335250                        

 برای اعمال ضریب حق شاغلب: روش دوم 

کاارده آن (3048)1400سال بازنشستگیضریب  را در 1398حکم کارگزینی سال مندرج درحق شاغل  باار ضرب  ضااریب گاااه 

 ...اعمال ضریب تم ها نیز آی برای سایر10666250* 3048 / 2120 =15335250  کنیمقسیم میت(  2120)1398سال 

  
 جمع  ف ... ف ایثارگری حق شاغل  حق مدیریت حق شغل طبقه  مدت ریختا تا از تاریخ 

 31972250 4240000 848000 10666250 2226000 13992000 14 150 981201 980701 حکم کارگزینی

 45967650 6096000 1219200 15335250 3200400 20116800 14 150 981201 980701 سالباضریب 
 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 یحکم کارگزین
 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 سالیب باضر

 نمی پذیرند . که ضریب است عدد ثابتی 88ق بودجه سال  11اوت جزء ب بند و تف*تفاوت تطبیق 

 ال آخرخدمت:سال اشتغ2 کسور درمشمول  العاده ها یحقوق وفوق   یا میانگینمعدل 

 سال(تقسیم میکنیم 2روز)720درعدمجموع آنها را دآنگاه وسطر  مدت هردر بضر هرسطر اده هایالعجمع حقوق وفوق 

62437406=720  /300*71106792   +360*70347840   +30*68951475  +150*45967650 

 حقوق بازنشستگی :

 ممیکنی تقسیم 30ددضرب کرده وآنگاه برع سال(30)تاسقف قابل قبول سنوات خرخدمت را درسال اشتغال آ2معدل 

   محاسبه میشود سال خدمت30ازنشستگی بر مبنای ق بحقوابتدا   62437406*30/30= 406/437/62 

 ق م خ ک( 104ه )موضوع ماد سال 30سابقه خدمت مازاد بر  سال2ناشی از  %5افزای  آنگاه   62437406*  5%= 870/121/3

 ه م صادراساس حکبر حقوق بازنشستگی  62437406+  3121870 =276/559/65
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 وق بازنشستگی جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حق-    حمایتهای بلندمدت صندوق       

 1/1/70مثالی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت 

باااشمول کسورمستخدمی وفوق العاده های م حقوق سااانس  خاادمسااا سااال30)دارای مدرک لی باالبقه  باا ت قا سااال 2ل( دروق

ناااشتغال آخرخدمت)طبق نظام هم صااوب اه شااد.معدل 1/1/70گ م یاال میبا شاارح ذ بااه  سااتگی وی  سااال2(  قااوق بازنش وح

 را)باداشتن یک گروه تشویقی ارزشیابی (محاسبه کنید؟
 مدت  ازتاریخ           تاتاریخ

 )روز( 

فاااااازای   حقوق مبنا گروه ا

 سنواتی 

عااااده  فاااوق ال

 %140شغل 

اس

 یر
 جمع  %35 یژهو %85 جذب

 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 عمال ضریبا 1/1/86-1/1/87

 4815133 1248368 1638784  891800 399181 637000 15 180 حکم طبق 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=4783974غال آخرخدمت )بااعمال ضریب سال (تاش روز(720سال)2 یایمیانگین حقوق ومزا

 ریال 4783974سال سابقه خدمت قابل قبول بوده لذاحقوق بازنشستگی =میانگین حقوق =30نظربه اینکه ذینفع دارای 

 

  اء حقوق مبنضریب سال بازنشستگی براثر= نییرگزحکم کا طبق نامب حقوقxضریب سال بازنشستگی ÷ کارگزینیحکم طابق ضریب م

ـنای سااال 14گااروه  حقوق مب ضااریب 85در لااغ432با سااال 531360 مب فااع در بااود اگرذین یااال  ضااریب  87ر سااته 490با بازنش

 د.ریال افزای  مییاب602700آخربه مبلغ  سال2شودعددمبنای جدیدموثردر تعیین میانگین 
.602700=454÷490x531360 

 افزایش سنواتی اثر ضریب سال بازنشستگی بر =ق حکم کارگزینی طب افزایش سنواتی  ×ضریب سال بازنشستگی  × کمحاقبل م ب سالضری

ساان بازنشسته87ریال باشدوذینفع درسال 352068مبلغ  86اگرافزای  سنواتی مندرج درحکم سال  شاادافزای   واتی شااده با

               ید؟سال بازنشستگی رامحاسبه کن بااعمال ضریب

 352068 ×(85یعنی ضریب سال 86ال ماقبل ب س)ضری432÷(87)ضریب سال 490=399336       
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 1/1/74نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی ووظیفه صدورحکم-محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهای صندوق    
 کرد.اهدبه تطبیق وضع وتعیین .......اقدام خو تنسبانونی الزم ق هایدردستگاه اجرائی پس ازبررسیطبقه بندی مشاغل  کمیته اجرائی طرح 

  خدمت براساس مدرک تحصیلی ؛سابقه: تعیین گروه

 120عددمبناءجدول نظام هماهنگ ضربدرضریب  تعیین حقوق مبناء:
  قابل قبول خدمت ضربدرسنوات%3ضربدر(100)براساس ضریب ءحقوق مبناتعیین افزایش سنواتی :

 زحقوق مبناءادی درصل :عاده شغال تعیین فوق
 ( %90/لیسانس 7؛گروه  %60/فوق دیپلم 5گروه ؛  %55 /دیپلم معادل3؛گروه   %50سیکل معادل  /2وابتدائی  /1)گروه ورودی 

سااتگی%100شترباشندنفریابی5عدادوراث شستگی ودرصورتیکه تحقوق بازن%80نفرباشندفقط 5درصورتیکه تعدادوراث کمتراز* نااوان بع حقوق بازنش

 راث قابل پرداخت میباشدوفه وق وظیحق

 باداشتن شرایط ذیل 16020317رکل دفت قره باشلو برای آقای رضا 1/1/1374 تخصیصرم تکمیل ف:مثال 

 ال ؛س2سابقه غیررسمی :  1/3/1350نشستگی :تاریخ باز 1/11/1321مدرک تحصیلی :پایان ابتدائی   ؛استخدام رسمی :

 روز9610نی عز یرو10و ماه8ل وسا26جمع سوابق قابل قبول 

 سابقه یک گروه باالتر( سال 6)به ازاء هرقرارمیگیرد 5 گروهه درسال سابق24مستقرو باداشتن حداقل 1وا درگروه بد دارنده مدرک پایان ابتدائی

            62000×%3=1860×9610÷ 360=49652         ←1/1/74درلایر (62000) 5روه عددمبناءگ100باضریب  افزایش سنواتی 

 بدست می آید.71....سال وبه همین ترتیب 72نمائیم افزای  سنواتی سال کسرریال 1860بمیزان 74افزای  سنواتی سال زگراا

 x74400 %50=37200                         ←ق مبناءبرحقو120ایشان باعنایت به مدرک پایان ابتدائی واعمال ضریب  فوق العاده شغل

 جمع فوق العاده شغل افزای  سنواتی بناموق حق روهگ مدت خاریتات 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 حقوق158592     ►حقوق بازنشستگی    → 158592×9610÷10800=141117

 وظیفه بگیر(2حقوق وظیفه )→x  141117  %80=112894   → 74سال  =حداقل حقوق117000

 13/12/1379رخق بازنشستگی و..موقررات مربوط به حقوپاره ای ازم قانون اصالح10تکمیل فرم اجرای ماده 

 راه شدهم رحقوق بازنشستگی /وظیفه باتغییرات ذیلومذکقانون براساس 1/1/1379 ازتاریخ

 30÷سنوات خدمت  ×آخراشتغال بخدمت  سال2ومزایا)بااعمال ضریب سال (  : میانگین حقوق فرمول حقوق بازنشستگی

 ا به وراث پرداخت میشودط تعدادورثه ( عینبازنشستگی )بدون شرتمام حقوق  حقوق وظیفه : فرمول

 ید. رج وسپس معدل وحقوق بازنشستگی جدیدبدست می آد 10سال آخر)نظام هماهنگ(را درفرم ماده 2 یایق ومزانظورحقون مبدی

 جمع فوق العاده شغل افزای  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 آخرخدمت2حقوق و...در=میانگین 160322 →    1374وق بازنشستگی سال حق حقوق وظیفه =→160322×9610÷10800=142657

 حقوق بازنشستگی /......بترتیب ذیل محاسبه میشودافزایشهای بعدی * 

 (%18)1/1/1379 -ه (گرو2یا1)1/10/1378 -(5/16%)1/1/1378 -(5/17%)1/1/1377 -(20%)1/1/1376 - (6/16%)1/1/1375

سااال توظیفه مستخدمینی که /حقوق بازنشستگی 23/12/1378مورخ 63871س مصوبهاسابر 1/10/1378ازتاریخ * فااوت؛. 1374اپایان  سااته ؛ بازنش

  ت.ی  یافافزاول جد ولیسانس /باالتریک گروه(طبقگروه  2فوق دیپلم ائی ؛سیکل ؛دیپلم ؛شده اندمعادل ریالی یک یادوگروه )پایان ابتد

تــدائی لاغ 4گاروه ،  لایر30000بمبلر  3گررو  ) مدرک پایان اب یاال33000بمب لاا7و6و5 گااروه ، ر یااال36000غبمب لااغ 8گااروه ، ر یااال 39000بمب  ،ر

  ( ریال42000وباالتربمبلغ 9گروه

 (الیر43400لغ التربمبوبا9گروه،  ریال40300بمبلغ 8وهگر ،  37200بمبلغ 7؛6؛5گروه  ، ریال34100بمبلغ 4گروه ) مدرک سیکل

 ( ریال44800غ وباالتربمبل9گروه ،ریال41600بمبلغ 8گروه  ؛ یالر38400بمبلغ 7و6گروه ) مدرک دیپلم

 (ریال46200وباالتربمبلغ 9گروه ، ریال42900بمبلغ 8گروه ریال ؛39600بمبلغ 7گروه) مدرک فوق دیپلم

 ( ریال28000ربمبلغ وباالت8گروه )سانسمدرک لی
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  گانبازنشست ، کمک هزینه،...  حقوق -         صندوق لندمدت ی بحمایتها

 )دراجرای قانون خدمات کشوری( ظفینبازنشستگان ومو 87-86مطالبات معوق یکساله 
 1387وری را در شهریورماه ن مدیریت خدمات کشقانو 109ن با ماده صندوق بازنشستگی کشوری احکام تطبیق وضع حقوق بازنشستگان و موظفی

 صادر ودر اختیار دستگاهها قرارداد. 6/7/1386رای اریخ اجه تب

لاای  6/7/1386بصورت نقدی پرداخت شد.لیکن بابت افزای  یکباره حقوق بازنشستگان از تاریخ 1387زای  حقوق ماهانه افراد ذینفع ازمهر ماه اف ا

 : میباشدکشوری  ماتقانون مدیریت خد126بق ماده که روش تادیه آن طمطالباتی ایجاد شد   1/7/1387

صااادی  ریق واگذاری سهام دولتیازطی کارمندان وبازنشستگان موضوع این قانون ایاارمالی هرگونه افزای  یکباره حقوق ومزب هااای اقت در بنگاه

 شود.تامین میاین قانون قابل عرضه در بورس و حداکثردر طول مدت اجراء آزمایشی 

شااماره  نفعفین ذیان وموظستگتگی کشوری فهرست کامل بازنشصندوق بازنشس سااازمان  27/2/1390مااورخ 250/ص/951را طی نامه  یااار  در اخت

 واست آن سازمان( قرار داد.خصوصی سازی ) بنا به درخ

عااات صی سازی موافقت کروجه نقد؛سازمان خصوبا توجه به مکاتبات و درخواستهای فراون بازنشستگان برای تبدیل سهام به  د نسبت به فروش قط

 فراد ذینفع واریزشوداب صندوق بازنشستگی اقدام تا عینا به حساب احس به واریز وجوه نقددرهرمرحله نسبت به  وام رس اقدبازاربودر سهام 

 سویه شد.ت اریز و این حسابحساب بازنشستگان و به 1393)چهارم شهریور(سال درنهایت آخرین قسط از مطالبات همزمان با هفته دولت 

 توضیح )ریال(استانغ لمب تعداد تاریخ یمالمرحله استان/ امور

 لریا2500000تامبلغ  11357141010 4598 901228 ..(؛...1اول)مرحله 

 ریال 1700000تامبلغ  7501095455 4464 910404 ؛....(4دوم)مرحله 

 ریال 2000000مبلغ تا 8322097489 4323 910823 ؛........(7سوم)مرحله 

 ریال2000000تامبلغ  7531748469 3954 911227 ؛........(14چهارم)مرحله 

 ریال 1800000تامبلغ  6292079516 3601 920301 .......(و17پنجم )مرحله 

 ریال 2000000تامبلغ  6427646882 3404 920510 ؛........(19ششم)مرحله 

 ریال 2000000بلغ تام 5754931705 3004 920809 .......(؛.23هفتم )مرحله 

 ریال2500000تامبلغ  6340057841 2705 921121 ...(؛...29 حلههشتم )مر

 ریال 3000000تامبلغ  6340805661 2412 930211 ؛..........(33هم )مرحله ن

 ریال1000000تامبلغ  105419265 182 930321 ؛...(کمترازیک میلیون ریال36دهم )

 غ بقی مبلما 8979779253 1693 930604 ه( آخرین مرحل  39له یازدهم )مرح

  پرونده راکددارای   وفیپرداخت مطالبات معوق به بازنشستگان مت ایطشر

              تصویرگواهی انحصاروراثت-4 (تصویر کارت ملی وشناسنامه)با رویت اصل-3فرم تعهدنامه -2 فرم درخواست مطالبات-1

؛نسبت به پرداخت مطالبات  ریاجی کوردهاالبات رمط پرداخت آخرین مرحله از س ازپ )با رویت اصل ( تصویر وکالت نامه-5

 اقدام شود)پس از دریافت مدارک فوق الذکر(  دراکرکوردهای 

 سوابق) قبل از پرداخت مستقیم( 

 اه درهرمحسابی دستگاه (ازسوی ذی1/1)فرم  تکمیل فرم صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان -4

  ود.کم بازنشستگی (که درلیست حقوق درج میشحدر مندرج ا مبلغ صرفیست؟حقوق یکماهه استحقاقی )چ حقوق جاری -

سااتانکه عللی همچون صدور دیرهنگام حکم برقراری حقوق بازنشستگی ؛صدور حکم افزای  ضریب حقوق سال؛..... مبل/سنوات قبل چیست؟ اگر ب حقوق ماههای قبل - نااوان ب بااه ع سااته ازباغی  شااته اری بازنش سااالهای گذ باات ماهها/

 ود.داخت شحقوق پرست درلی

  .(نسبت به لیست حقوق ماه قبلحقوق)فوت بازنشسته.. یاکاهش؛...(جدیدی حقوق رارحقوق )برق افزایشدرصورت 2/1تکمیل فرم-

 ت کرده باشد(زنشستگی وام دریافای ازطریق صندوق باتکمیل فرم وام صندوق به تفکیک سنوات اخذ وام)درصورتی که بازنشسته  -

 مدیریت بازنشستگی استان درهرماه  وسطت1/1م ایید فروت بررسی ؛ثبت -5

جااامیزان افزای  یا کادستگاهها ؛مدیریت بازنشستگی استان نسبت به بررسی وثبت اطالعات مربوط به تعدادبازنشستگان وموظفین ؛(1/1ریافت فرم پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان)ز دپس ا ماااه  بااه ه  حقوق در  ساااط وام  ری ؛اق

 ورمالی دستگاه اعاده میشود.تایید شده به ام1/1یکند.سپس نسخه ای از فرم ل مه داخلی به امورمالی صندوق)مرکز( ارساکشب ازطریقو.....وات تفکیک سنو

یاا6000000ازنشستگی مندرج درحکم نامبرده  بوق اگر حقارگرفت.قر ز دراختیار امورمالی دستگاهادر وچندروزبعد نیصندوق بازنشستگی ص توسط8/7/1390حکم برقراری حقوق بازنشستگی آقای ....علوی درتاریخ  مثال: تــاریخ ال ور

 ی ومطالبات وی را درلیست حقوق مهرماه بازنشستگان محاسبه کنید؟ باشد حقوق جار15/5/1390حکم اجرای 

 ل میباشد ریا6000000حقوق جاری مهرماه ایشان 

 6000000×46÷30=9200000مرداد نیزمحاسبه میشود( 15 دخو د زیرابت مردازبارو16روز شهریور30روز )46دت ماههای گذشته به ممطالبات 

خااندی واوالد ازمحل کمک هزینه عائله م تدا سهم بیمه مکمل درمان ؛بیمه پایه درمان؛.......وسایرکسورات را کسر مینمائیم تا پس ازاضافه کردنازجمع حقوق جاری ومطالبات ذینفع اب ئاای ؛ سااتگاه اجرا بااارات د تاا الصااعت بااه پرداخ ی 

 ج .....ولیکن مطالبات وی صرفا درستون ماههای قبل درج خواهدشد. کماهه مهرنامبرده درردیف افزای  ماه جاری درق ی؛حقو 1/1ذینفع واریزشود. درتنظیم فرم  سابح

تــه ناادستگان را به یکی از بانکهای دولتی انتقال دهزنشبان دستگاهها خواسته اند حساب حقوق باایحسا از ذاستان هین قانون برنامه پنجم(خزانه مع94ستورالعمل ماده می )تازمان ابالغ دقانون محاسبات عمو76*دراجرای ماده   :1نک

 احکام صادره قبل ازدهم ماه معموال درهمان ماه تامین وقابل پرداخت میشود.

 برعهده صندوق بازنشستگی میباشد. 1/1/90گی/وظیفه جانبازان حالت اشتغال ازتنشسوق بازداخت حقپر :3نکته بنیاد شهید میباشد. ن بازنشسته برعهدهیلی درمان ایثارگرا:بیمه تکم2نکته

http://www.cspf.ir/


114 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 بازنشستگان  ، کمک هزینه،...  حقوق -ندمدت صندوق          حمایتهای بل

 (هیات وزیران15/02/1401ورخ 21487یبنامه شماره تصو) 1401/ 01/01در  بازنشستگان ساالنه  حقوق میترم

  1400نشسته نسبت به حقوق سالزبا حقوق%10فزایش ا

 ریال  000/005/173 حداکثر و ریال  000/715/24به مبلغ  1400در سال  حقوق بازنشستگی حداقل

ســ%10ته /ازکارافتاده /متوفی شده اند به میزان بازنشس1400افرادی که تا پایان سال حقوق حداقل  یــان  قــوق پا بــه 1400ال ح تــه ... فــزایش یاف ا

 ریال000/005/173حداکثر و ریال 000/000/50 سال(30تناسب خدمت قابل قبول )

    (..ال.س ضریب ریالی×گروه/طبقه ازی)ضریب همسانسیکشورخدمات  تیریانون مدق 109 اده جدول مبا  همسان سازی حقوق بازنشستگان

 امتیاز( 125 هر سال مناطق جنگزدهخدمت در سال ، 30سابقه کمتر از/ مازاد بر ، یسال سابقه مدیریت2 اقل)حد امتیازات سایر بعالوه 2438× سازی نمساضریب ه

 (109بندب ماده 1تبصره )موضوع  یتیریسوابق مد یازامت-سایرامتیازات √

 اضافه... درصد25امات مق درصد؛20شرکتها رهیمد اتیعامل واعضاءه نرایصد؛ مددر15رکلیمددرصد؛10رکلیدرصد؛معاون مد5 یسرپرست مشاغل
 19/12/1399امتیاز از تاریخ  3600فرهنگی آموزش و پرورش حداکثر تا  بازنشستگان رسته آموزشی و امتیاز مدیریت

 امتیاز1400ا داکثرتباشند حنمیق م خ ک  109ما مشمول ماده بوده ا حق مسئولیتافرادی که دارای  ییاز سرپرستامت

 (109بندب ماده 2)موضوع تبصره سال 30یشتر ویا کمتر ازی بامتیازتاثیر سوابق خدمت-...√

 .اضافه میشود ضعبه رقم تطبیق و (%52قه/حداکثرسال ساب10)تاسقف درصد5/2االنه سال س30از  بی به ازای هرسال سابقه پرداخت کسور 

 ع کاسته میشودوض از رقم تطبیقسال ( 15)تا درصد 5/2نه السا سال30زاکمترر کسوه ازای هرسال سابقه پرداخت ب

 امتیازبه حقوق بازنشستگی اضافه میشود 125(به ازای هرسال 68ماده 2)بند امتیازخدمت اداری در مناطق جنگزده-...√
  امتیاز 188سال  ره 01/07/1399ازی انسدر هنگام همس 20/05/1371رخ مو 2727ع بخشنامه در منطقه جنگی موضودمت اداری سابقه خ

 

 ن اعمال قانون نظام هماهنگ پرداختزماگروههای تشویقی در 

های عاشورا یا ت در گردانگروه برای عضوی 1گروه برای خدمات برجسته و مدیریت ،حداکثر2گروه برای ایثارگران ، حداکثر 2حداکثر 

 گروه  5های تشویقی حداکثر را  . جمع کل گروهالزه

 صیلی باالتر رعایت میشودتح آزادگان و فرزندان شاهد مشمول یک مقطع ن ،انبازامورد ج در-
گااواهمنوط  یاز رزمندگ یناش یتخدامو اس یادار ازاتیامت : یعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 08/09/1400مورخ  1104براساس دادنامه شماره * ئااه  باار مع یبااه ارا ت

صااورت  یاز بازنشستگ  یتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر یتقاضا گریگردد. به عبارت د ینمها ن قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ارکنغال کامان اشتر زخدمت در جبهه و صرفاً د

 گرفته باشد.

 

 (08/07/1386 خی)اجراء از تار یخدمات کشور تیریمدقانون  110و109 وادمستگان با وضع حقوق بازنش قیتطبمستندات قانونی √

  ( ضریب ریالی×ین گروه یا طبقه شغلی آخرامتیاز ) سال خدمت30براساس 109ل ماده وجد با وضعتطبیق 
  ،دولت(هیئت 07/03/87رخ مو39916/ت35095مصوبه ش سهام)؛پرداخت 500باضریب 8/7/86از 1385لغایت سال تطبیق حقوق بازنشستگان 

 1387سال  یزابتداا  دولتت ئهی07/03/87مورخ 39916/ت35095مصوبه ش 11ماده بق ط 550ضریب با  1386سال

 یبرقرار خیازتار، دولتهیئت 07/03/87مورخ 39916/ت35095  مصوبه ش11ماده طبق  550ب ضریبا 1387سال

 یبرقرار خیزتاراولت هیئت د13/2/1388مورخ 43308مصوبه ش طبق   600باضریب  1388سال 

  صادرشد( 1390در سال  89 )احکام تطبیق وضع حقوق سال یبرقرار خیرزتااپنجم برنامه ون قان 50بندج ماده طبق   636 بیباضر 1389سال 

 ی کشوری )سابق( از تاریخ ادغام با صندوق بازنشستگصندوق معذوریت جهادتطبیق حقوق بازنشستگان وموظفین مشمول  21/10/1390

 هبوطسال مر بیباضر  فهیوظ ای یوق بازنشستگقح یبرقرار خیزتارا  قانون برنامه پنجم توسعه 50راساس بند ج ماده ب 1395 لغایت1390الس

 میشوداجراء  نسبت به سال قبلبازنشستگان  ترمیم حقوق ساالنهبا صرفا  نیحقوق بازنشستگان و موظف یهمسان سازپایان برنامه پنجم توسعه ، با*

 (96ق بودجه  12) بند ه تبصره  96ن قبل ازاستگبازنش ان برایزیرهیات و26/01/96مورخ 5708وبهمص 2ماده - 1695× ضریب همسانسازی1/1/1396

 ( 97 ق بودجه 12)بند ج تبصره  97هیات وزیران برای بازنشستگان قبل از16/2/97مورخ 12154مصوبه شماره 3ماده -1797ضریب همسانسازی×  1/1/1397

 (98ودجه ب ق 12)بند ج تبصره 98بازنشستگان قبل از یبرازیران هیات و31/1/98مورخ 8203ویبنامه شماره تص3ماده - 2120ی× ضریب همسانساز 1/1/1398

 (98بودجه  ق 12تبصره  الف وب)بند 99هیات وزیران برای بازنشستگان قبل از20/1/99م  307تصویبنامه ش 3ماده - 2438ضریب همسانسازی×  1/1/1399
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                بقهسال سا30س براسا سازی حقوق بازنشستگانهمسان /  (8/7/86)تطبیق وضع
  99ماه مهر  

 زیهمسان سامبلغ 

 2438ضریب ضربدر

 99ماه مهر
 ضریب 

 همسان سازی

 

 99 اول سال
 همسان سازیمبلغ 

 2438ضریب ضربدر

 99 اول سال
 ضریب 

 همسان سازی

 طبقه
خدمات 

 وریکش

 گروه

 ظامن

 هماهنگ

 1و  2 ----- 11200 27305600 14250 34741500  

  35351000 14500 27427500 11250 ----- 3 

  35960500 14750 27549400 11300 ----- 4 

  36570000 15000 27671300 11350 1 5 

  37179500 15250 28402700 11650 2 6 

  39008000 16000 29621700 12150 3 7 

  41446000 17000 30840700 12650 4 8 

  43884000 18000 31937800 13100 5 9 

  46322000 19000 33034900 13550 6 10 

  48760000 20000 34132000 14000 7 11 

  51198000 21000 35229100 14450 8 12 

  53636000 22000 36326200 14900 9 13 

  56074000 23000 37301400 15300 10 14 

  60950000 25000 38276600 15700 11 15 

  63388000 26000 39251800 16100 12 16 

  65826000 27000 40227000 16500 13 17 

  68264000 28000 41202200 16900 14 18 

  70702000 29000 42055500 17250 15 19 

  73140000 30000 42908800 17600 16 20 

 ( زدهمناطق جنگسال، خدمت در 30ابقه مازادبرسیت،ه مدیرسابق) تازاامتی بعالوه ریب همسان سازیض ×2438: 1399سال س همسان سازی حقوق افزایش وسپ%15اعمال 

 (2438)ضریبقضات همسانسازی (2438)ضریبهمسانسازی هیات علمی (2438همسانسازی مقامات)ضریب

 امتیاز 

01/07/99 

 امتیاز

01/01/99 

 موضوع
ن1ماده2تبصره

 ظام هماهنگ

 ز امتیا

01/07/99 

 ز امتیا

01/01/99 

 

 رتبه

 علمی

 یازامت

01/07/99 

 یازامت

01/01/99 

 

 گروه

 قضائی

 1 14800 24000 مربی آموزشیار 17500 50800 لف(د)ابن 21350 39000
 2 15900 25000 مربی پژوهش 18500 54250 بند)ب( 22450 41000
 3 16950 26000 ادیارپژوهشاست 22000 71300 بند)ج( 23300 43000
 4 17900 27000 پژوهشیاردانش 24000 75600 بند)د( 24150 44800
 5 19000 38000 وهشژاستادپ 26000 79750 بند)ه( روسای قوا 46700

 6 19950 45000 (...جمهور و . رئیس و نمایندگان مجلس و معاونین ( ، بندج )وزرا راءو سف انبندالف)معاون وزیر( ، بندب)استاندار مقامات :
 7 21450 56000 .افزایش می یابد  یالر000/000/28غ مبلیازات گروههای شغلی .... تاپس از اعمال امت

 56500 22450 8 
 57000  9 
 65000  10 

 11  66500 2300،  ضریب حقوق بازنشستگی مقامات   34730ضریب حقوق بازنشستگی هیات علمی وقضات  : 1399در طول سال *
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  نشستگانباز ، کمک هزینه،...  حقوق -  مدت صندوق        حمایتهای بلند

 درصد میانگین جدول شاغلین میباشد .90، مطابق  1399ن در مهرظفیبل پرداخت همسان سازی بازنشستگان و مواق قحقو*

درصد 100از  ه افزای  حقوق بی ناطق جنگزده منجر ب،خدمت در ماگر بعد از محاسبه حقوق  چنانچه  اعمال سوابق مازاد برسی سال ، مدیریتی 

 وق برای متناسب سازی منتفی میباشدقل حبرابری حداق7اعمال سقف  رعایه میباشد.لم اطه الزقف مربود سحقوق شاغلین شو

 سوب نمیشوددر تعیین سنوات برای احراز گروه شغلی ،مدت )مرخصی بدون حقوق و سنوات ارفاقی و خوی  فرمایی( مح -

 ( :9904ایی)کدمشترکان خویش فرم متناسب سازی حقوق*

 ا لحاظ سنوات بیمه پردازی ب (ازنشستگانمیانگین متناسب سازی حقوق ب لعاد)م %78/51زان میب 1/7/1399از 

 

         1399متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین در مهر ماه سال مثالی از   
 ریال 054/301/40ت با :سر ابراب 99م سال حک بق مدیریتی )رئیس اداره (درسال سوا2و دارای  روز سابقه18ماه و  2سال و 31 با 14حقوق فردی در گروه 

 جدول متناسب سازی( 13)امتیاز گروه  000/23*2438= 000/074/56

 =امتیاز سوابق مدیریتی )مربوط به رئیس اداره (5%=700/803/2

 روز(18ماه و 2ال و س1زاد بر سی سال )سوابق ما 000/074/56*  5/2%=850/401/1* 438/ 360=584/705/1

 حقوق شاغلین...( %90سازی )با رعایت سقف حداکثر  اسبحقوق طبق جدول متن 000/074/56+  700/803/2+  584/570/1=284/583/60

 (2438امتیاز کامل ضربدر جدول میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغالن مشترک صندوق)

میانگین درصد 90

 نحقوق شاغلی

حقوق  شاغلین 

 سال سابقه30مبنای بر

 امتیاز

 املک
 طبقه

دمات خ

 یشورک

 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 -حمایتهای بلندمدت صندوق            

 کشور یتخداماس و یبرنامه و بودجه و ادار یهاسازمان 11/1399/ 29مورخ  640916رهنامه شما سبراسا

 1399مهر-حقوق بازنشستگان یزدر احتساب متناسب سا یثارگریا ازیامت لعماا

مدت خدمت  مدت اسارت درصد جانبازی ردیف

 داوطلبانه درجبهه

 جمع امتیازات

1 
ماه3روز تا 45 – –  300 

درصد5 2 ماه6تا 3  ماه6تا 3   600 

درصد01تا  3 ماه12تا   ماه12 تا   750 

درصد15تا  4 ماه18 تا  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   هما54تا    1800 

درصد50تا  11 ماه60تا   اهم60تا    0195  

درصد60تا  12 ماه70تا   ماه70تا    2250 

درصد60باالتر از  13 ماه70باالتر از   ماه70باالتر از    2250 

ده است ، ها اجرا شباره آندر 110و  109مواد  جداول ازاتیکه امت 1399 /1/7 یسازدرباره بازنشستگان مشمول متناسب یثارگریا ازیامت -

 2250سقف  تیبا رعا)یو استخدام یر اداراموسازمان  15/05/1398مورخ  259047شماره  امهبخشن (4بند ) دولج ازیامت یبر مبنا

 .رندیگی( قرار م2250جدول ) ازیامت نیمشمول باالتر دیفرزندان شه - قابل اعمال است.(ازیامت
گااواه بااه منوط یاز رزمندگ یناش یو استخدام یدارا اتازیامت : یدارت اعدال وانید یاستخدام یتخصص اتیه 08/09/1400خ مور 1104امه شماره راساس دادنب* ئااه  باار  یارا معت

صااورت  یاز بازنشستگ  یپ تا دیبا ازاتیامت تافیدر یاضاتق گریگردد. به عبارت د یخدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نم

 گرفته باشد.

 «96ه بازنشستگان قبل از سال ربا تر درروه باالگ کی»اعمال 
گانه قانون 16 یکارکنان دولت و طبقات شغل ختگانه موضوع قانون نظام هماهنگ پردا20 یشغل یهاستگان مشمول جدول گروهزنشبا هی»کل

 یستخداماو  یادار ان امورازمس 22/01/1396مورخ  1113776 از بخشنامه شماره آنان قبل یبازنشستگ خیکه تار یخدمات کشور تیریمد

 برخوردار خواهند شد.«  االترب یگروه/طبقه شغل کی، از ... یاستحقاق طبقه/قف گروهس تیرعا کشور بوده است، مشروط به

 2/2/1396مورخ  1130740 شو 22/1/1396مورخ  1113776 شبخشنامه  یکارکنان دولت در اجرا یشغل یهاسقف گروه

مـــــدرک 

 تحصیلی 

 ابتدائی 

  سال6هر

 یکل س

 لاس5ره

 دیپلم

 سال5هر

 فوق دیپلم 

  سال5هر

 س سانلی

 سال4هر

 ف لیسانس

 سال4هر

 دکتری 

 سال4هر

 11 10 9 8 7 6 6 ورودی 

 17 16 15 13 12 11 10 سقف

ر باالت گروه کی اتازیباشد از امت 12یگروه شغل/8ل خدمت در طبقه سا30و با  پلمیدوقبا مدرک ف یازنشستهبه عنوان مثال، چنانچه با-1

 شد.هد برخوردار خوا  13/گروه9معادل طبقه  ینعی

 .میشود، منظور ... یاستحقاق یها( عالوه بر سقف گروه1387 انیتا پا1370قانون نظام هماهنگ پرداخت )از  یقیتشو یهاگروه -2

مورخ  11942/200شماره  امهه بخشنمربوط ب یقیطبقه تشو ،یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 26/8/1394 نظریه طابق م کهییآنجااز  -3

 2/2/1396مورخ  1130740بخشنامه شماره  لذاجمهور لغو شده است، سیرئ یانسان هیو سرما تیریسابق توسعه مدنت معاو 22/05/1390

 ده است.منظور ش یه استحقاقعنوان گرو مزبور به یجبران طبقه شغل یبرا

 مقطع باالتر بهره مند هستند. کی یایزاباالتر برخودار شده اند، کماکان از م عمقط کیاز اشتغال ان که در زم یثارگرانیل باال ادر جدو -3

 تعلق گرفته یهاروهاز گ یعدادتوسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که ت ینیچنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگز :تذکر

 شود. یاقدام م دوقاحکام صن ستمیصدور گروه باالتر توسط س به ، نسبتر نباشدمقربوده است و البته در سقف  «یقیبه عنوان »تشو
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 بازنشستگان  ، کمک هزینه،...  حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 ت و....غلی( همچون مخابرا)فاقد گروه های ش یخدمات کشورمتناسب سازی رکوردهای خارج از نظام هماهنگ و 
 اضافه میشود.   «داکثر گروهو حورودی  گروههای »  یک گروه به کلیه1/7/1399اریخ وق از تحق بمنظور متناسب سازی

 سابقه حداکثر گروه گروه ورودی مدرک تحصیلی سابقه حداکثر گروه گروه ورودی مدرک تحصیلی

 سال 4هر  15 9 سلیسان سال 6هر  8 4 ابتدایی

 سال 4هر  16 10 فوق لیسانس سال 5هر  10 5 یکلس

 سال 4هر  17 11 دکتری لاس 5هر  12 7 یپلمد

     سال 5هر  13 8 فوق دیپلم
تند صدور ودر سیستم مشمول یک مقطع تحصیلی باالتر هس 1/1/1396در خصوص ایثارگران شرکت مخابرات که تاریخ بازنشستگی آنان بعد از *

 ر استانی خواهد بود ر ....برعهده کاربحکام یک گروه باالتا

 میباشد.16/طبقه 20بود ... حداکثر گروه شغلی قابل اعمال هد ف گروههای استحقاقی جدول فوق منظورخواقر سالوه بشویقی عی تگروهها

 

  ( :2090*متناسب سازی حقوق  بازنشستگان و موظفین پست بانک )کد 
 ه متعلق تشویقی هاینمودن یک گروه بعالوه گروه سابقه خدمت  اضافهساس مدرک تحصیلی و بر ا 1/7/99از تاریخ 
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 جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -ای بلندمدت صندوق           یتهحما

 حقوق بازنشستگی سیر تحوالت در

 ه وق بازنشستگی ووظیفل تعیین حقتحوالت فرموسیر 

 نشستگیزبا حقوق 03سیم برتق سنوات خدمتضربدر    وه پایهحقوق گرآخرین 
         31/3/1345ازتاریخ

 حقوق وظیفه وراث حقوق بازنشستگی دل معا

خادمت  سال3در  مشمول کسور  حقوق و فوق العاده شغلمیانگین  اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات 

 ستگیحقوق بازنش 30برتقسیم 
 1/1/1369ازتاریخ 

مقررات )قانون اصالح 

بازنشستگی ووظیفه 

 (13/12/68وبمص

 

عااادل ثااور تااک عااادل 2؛  %80ه م ثااه م ثاا3؛  %85ور عااادل 4؛ %90عااادل ه مور ثااه م ثااه 5؛ %95ور ور

 حقوق وظیفه وراث حقوق بازنشستگی %100وباالترمعادل 

یاین ازمبلغ باالترازسق فقط دوسوم ) %110ضربدرضریب سال بازنشستگی ضربدر 165000 ف جهت تع

                                                    شد.بازنشستگی قابل محاسبه میباحقوق 

  ؛و........ 217800مبلغ 74؛سال  181500مبلغ 74-71حقوق قبل قف س

 سقف حقوق بازنشستگی

 

-1/1/1371ازتاریخ

 1/1/1378تاتاریخ

 

شاغلفوق العو  معدل مجموع حقوق شامول ساایرفوق او اده  هاای م عااده  شاتغال 3 ساور درکل ساال ا

 30سیم برقت تات خدمربدرسنوض  آخرخدمت

  120باتوجه به سابقه خدمت ومدرک تحصیلی براساس ضریب :  حقوق مبناء گروه استحقاقی  -

  100حقوق مبنا ی ضریب %3افزای  سنواتی :به ازاءهرسال سابقه خدمت   -

 اصالح گردید. 120ی به ضریب هیئت عموم21/12/84مورخ 849-850شماره دادنامه   ک دراجرای

عاادل 8یاا7؛ %60معادل 6یا5؛  %55 معادل 5یا3؛  %50معادل 2یا1روه ورودی گل :اده شغفوق الع - م

 120حقوق مبناء گروه استحقاقی ضریب 90%

 1/1/1374ازتاریخ  حقوق بازنشستگی
)قانون اصالح قوانین 

بازنشستگی ومقررات 

 (25/11/1374مصوب

 شستگی وق بازنحق%90نفریاکمترباشند معادل 4ه رصورتیکه تعدادورثد

 حقوق بازنشستگی %100 ادلنفریابیشترباشند مع5ورتیکه تعدادورثه صدر
 حقوق وظیفه وراث

  گروه به دارندگان مدرک تحصیلی پایان ابتدائی ؛سیکل ؛دیپلم وفوق دیپلم همچنین افزای2افزای  

 حصیلی لیسانس به دارندگان مدرک تیک گروه 
ایش گروه ومبلغ افز

 ریالی
1 /10 /1378 

ساتگی ( )براشتغال آخرخدمت  سال2یای مشمول کسوردراومزحقوق  معدل ساال بازنش اساس ضریب 

  30ضربدرسنوات خدمت تقسیم بر

 درصدافزای  حقوق اعمال شود5/2سال 30به ازاءهرسال سابقه مازادبر8/7/1386از*
 ستگیحقوق بازنش

 1/1/1379ازتاریخ 

 (10ده )تکمیل فرم ما

 
 وظیفه وراث  قحقو شستگیوق بازنحق حقوق وظیفه وراث =

 

 

 

 

 

  

 

 سال را محاسبه کنید؟30در مدت  %5/22تومان میباشد . کسور بازنشستگی وی  با نرخ 000/000/3مشمول کسور بازنشستگی کارمندی ،  ماهانه  یایحقوق و مزا-

 حقوق بازنشستگی مستهلک  خواهد شد؟  اختبا پردچه مدت طی قدر میشود و اعالم کنید در ( چ %20ود ساالنه ور بازنشستگی وی )سصل وسود کسا

 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  ابقهسسال 30نشستگی بابتود کسوربازاصل و س

 000/600/291 ÷  000/000/3  =  2/97میشود         ماه   /مستمری بازنشستگی مستهلک قوقسال ح 8با پرداخت حداکثر       
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 بازنشستگی  نحوه محاسبه حقوق قوقی و مثالهایی ازجداول ح-  حمایتهای بلندمدت صندوق         

 

 ریبض

 یهیئت علم

 نگم هماهریب نظاض

 دیریت خدمات کشوریم

 حداکثرحقوق

 گانبازنشست

 حداقل حقوق

 سال افزای  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 صددر20 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 ددرص20 231250 290400 160 1975 

 77/01/01 ددرص17/5 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  445         500 6880 

 87/01/01 رصدد10 2000000  490        505 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 42/ 000/ 000 1207 17190 

 94/ 01/ 01 درصد14 7500000 52500000 1376 19597 

 95/ 01/ 01 درصد15 9000000 63000000 1541 21949 

 96/ 01/ 01 درصد5/18 10350000          72450000 1695 24144 

 97/ 01/ 01 درصد 10 11385000 79695000 1797 25593 

 98/ 01/ 01 درصد18 15785000 110495000 2120 30200 

 99/ 01/ 01 صددر15 18152750 ---------- 2438 2438 رثداکی از حی مستثنعلمهیات 
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 جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 

 ریبض

 هیئت علمی

 اهنگضریب نظام هم

 ت خدمات کشوریمدیری

 ثرحقوقحداک

 بازنشستگان

 حداقل حقوق

 الس حقوق ای افز بازنشستگان

 1400/ 01/ 01 درصد25 22468000 ------------ 3048 43413 

 1401/ 01/ 01 درصد10 24715000 173005000 3353 47754 
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 ائله و اوالد ، کمک هزینه ع حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 ریال  790/147/8لغ  مب (امتیاز  2430) 1401شده در سال  زدواج  ثبتاه مندی ائلع*            ریال 895/073/4نه مبلغ ماها  1401 در سال یعائله مندکمک هزینه 

 (01/12/98الحیه اص-یخدمات کشور تیریقانون مد 68ماده 4بند الحضوع اص)مو 3353ب ضربدر  ضری  1215امتیاز  ه:نحوه محاسب

 که دارای همسردائم باشندازکارافتاده  مردشاغل ؛بازنشسته و:  به مستخدم  شرایط پرداخت

 باشند رزندان ج فه وخودبه تنهائی متکفل مخاربودکلی کارافتاده همسرآنان معلول وازکه   دارای سابقه ازدواجبه مستخدمین زن 

 مادام که درقیدحیات باشد   متوفی ه فتادرااهمسردائم کارکنان شاغل وبازنشسته وازک به
  (کارافتاده کلیبگیران زن بازنشسته و ازله مندی مستمریشرایط دریافت کمک هزینه عائ) شمول تامین اجتماعیبرای  -توضیح

ضاو شاناوز نگرده و یا منحصراً به تحصیل در دجل تسا 19 ن آن ازه سدارای فرزند پسری باشند ک-2شوهر نداشته باشند-1 گاه اشتغال داشته باشند و یا به علت بیماری و نقص ع
نادان فر به تنهایی متکفل مخارج-3د. شغل و شوهر نباشن تر درصورتیکه دارایمین اجتماعی قادر بکار نباشد و فرزند دخقانون تأ 91طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده  ز

باات  بایست مستند بهمندی به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهدبود بلکه میجب پرداخت کمک هرینه عائلهوم با تأکید بر اینکه صرفاً نداشتن شوهر داشنذکور بم مادارک اث
 باشد. می دار مخارج فرزندانگردد که زن به تنهایی عهده

 

   ریال  585/168/3بلغ م (امتیاز 945) 1401 سال  دینکمک هزینه اوالد متول*                                      . لریا 195/056/1مبلغ نه ماها 1401 در سال اوالد زینهکمک ه

 (01/12/98اصالحیه -یخدمات کشور تیریقانون مد 68ماده 4)موضوع  اصالح بند 3353یب ضربدر ضر  315امتیاز  نحوه محاسبه:

د )اوال نداشتن شوهرو  اناث(ورو)اوالد ذکاشتن شغلند  بشرط هعالیالت در صورت ادامه تحصی سالگی25حداکثر تا  .اوالد تحت تکفل به شرایط:

 (... ذینفع مربوط به زمان حیات بازنشسته و صغر سن کلیازکارافتادگی  شروع یختارگواهی ) کلی حجور و معلول ازکارافتادهمان فرزند اناث( و

 نید.بز تیکمشمول بندج را  □ذینفع ،در ردیف   ازنشستهتبعی ب افرادو بخ  بابت حق اوالد مشمول بند ج  بدوا وارد سیستم احکام شده -توضیح

به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی با دریافت حقوق غالیا اشت انجام کار دربخش دولتیتغال  ؟ شز انظور ام   

؟ فتاده کلیکارامحجور/معلول از فرزندان اوالد  برای  کمک هزینه  چهار شرط همزمان قانونی برقراری 

  انونیی قن  پزشکسازمادر گواهی صادره از سوی  یلک یافتادگازکار عشروتاریخ  و همچنین درج  کلیی ازکارافتادگ کلمه درج -1

 استالزامی اداره زندگی  توانائی ذینفع برای عدمدادگاه صالحه مبنی بر حکم ارائه  درخصوص محجورین عالوه بر گواهی ازکارافتادگی کلی ، -2

 کی نظام وظیفهفیت پزشکارت معا-3 

  1تبعی ارائه دفترچه درمانی  -4 

 شرط ضمن عقد-3توافق طرفین-2باردارشدن زوجه-1ست در شناسنامه ثبت شود:بایکه میخ(قانون حمایت 21)ماده  واج موقتداز واقعه سه شرط√ 

 .میباشد قابل پرداختدر هر حال به فرزند حاصل از ازدواج موقت ،حقوق وظیفه و کمک هزینه اوالد  

 

 ا ه هکمک هزیندر فرآیند پرداخت  سابقه  تغییرات

ساتگاه)فقطریزی کشورمه ت وبرناسازمان مدیری  1/2/92مورخ  1384شه بخشنامطبق  یاان 93و92؛اعتبارعائله مندی؛اوالد؛بیمه پایه سهم د یادی پا ( و ع

 کشوری اضافه شدصندوق بازنشستگی  زینه ایاعتبارات ه وبه کسر وزارتخانه ها و موسسات دولتیسال بازنشستگان از بودجه 

 پرداخت میشود. .../کماکان از محل منابع داخلی مربوط  شرکتردولتی غی ت عمومیکتهای دولتی /شهرداریها/ موسسارن شنشستگابه  بازوط *مزایای مرب

 هنیمک هزک لیمربوط به بازنشستگان از قب یها نهیهز ریسا. ......... ( :31/01/1398مورخ 8722)مصوبه شماره کل کشور1398ضوابط اجرائی قانون بودجه 6 مادهطبق 

 شود.  یربط پرداخت م یذ ییاجرا یدستگاه ها وسطحوادث تعمر و  مهیفوت، حق ب نهیکمک هز اج،ازدو

 د.واریزشو2006020182018)بعلت اشتباه پرداختی( میبایست صرفابه حساب حق عائله مندی،حق اوالد و عیدی مبالغ برگشتی*

 

 (مستخدم زمان اشتغال ائیاجر اه دستگ اعتبار و پرداخت بر عهده  مینتا) الری500/794/21مبلغ  1401درسال  ازدواج  کفن ودفن/ هزینه کمک

 3353ضریب ضربدر   6500امتیاز : نحوه محاسبه

صالپرداخت کمک هزینه کفن و دفن/ازدواج بازنشستگان شرکتهای وا01/01/1389ازتوضیح: شاده ا جاا)مخ 44 گذار ء ابرات،دخانیات،ر

 ق بازنشستگی کشوری قرار گرفتندورعهده ص(ببعدصفحه آب وخاک، نکاچوب،... دسییر،مهنرش،مشانن،ف،صنایع شیر،کشتیرانی،آسما

 

 ریال 000/765/16بابت یکسال مبلغ  0114عیدی پایان سال

    ی(کشورخدمات  تیریانون مدق75ماده )موضوع 3353ضربدر ضریب  5000امتیاز :نحوه محاسبه 
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 بازنشستگان  ... ،ینهکمک هز،  حقوق - های بلندمدت صندوق         حمایت

 ی و غیرنقدی به بازنشستگان نقدمکهای کمجوز پرداخت 

 هیسبت به اران ینونقا فیود تکالمکلفند در حد ییاجرا یها( قانون برنامه، دستگاه30ماده ) یدر اجرا : 1400ضوابط اجرایی قانون بودجه 7ماده  2تبصره 

 .ندیام نمامربوط اقد یسقف اعتبارات ابالغ رد دخو رانیبگیمرمستبه بازنشستگان و  ینات رفاهامکا

 
 به بعد  01/01/1398پرداخت کمک هزینه کفن و دفن /ازدواج توسط صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ  :44شرکتهای واگذار شده اصل 

 کد دستگاه 44واگذاری اصل  شرکتهای ردیف تگاهکد دس 44گذاری اصل شرکتهای وا ردیف

1 
 1791 دخانیات

19 
 2178 رکت جهاد نصرش

2 
 3340 معدنی ایراناد لید موتهیه و تو

20 
 2135 شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

3 
 2534 حمل و نقل ریلی رجاء

21 
 3045 شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران

4 
 3045 انسی مشاور ایرخدمات مهند

22 
 2972 شهری تهران و حومه شرکت راه آهن

5 
 2531 اه آهنرنی بنیه فمات و اخد

23 
 2136 صنایع چوب فریم

6 
 1790 خانیات ایراند

24 
 2492 شرکت سهامی بیمه البرز

7 
 3636 صنایع شیر ایران

25 
 2493 شرکت سهامی بیمه آسیا

8 
 2194 کشاورزی و دامپروری

26 
 2590 آسمانهوایی کشور  خدمات

9 
 2143 ت جیرفتکشت و صنع

27 
 1754 قند یاسوج

10 
 2144 دامپروری مغان نعتشت و صک

28 
 3095 رانای می فرششرکت سها

11 
 2011 مخابرات استان

29 
 1351 شرکت سهامی مهندسی برق مشانیر

12 
 2011 مخابرات ایران

30 
 2145 شرکت سهامی نکا چوب

13 
 2575 ایرانتوسعه راههای 

31 
 3096 اسالمی ایرانکشتیرانی جمهوری  شرکت

14 
 3340 دنی ایرانعع مصنای  نوسازی ه وتوسع

32 
 2470 ت گمرکی ایراندمامی و خانبارهای عمو

15 
 1698 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ

33 
 2170 موسسه جهاد استقالل

16 
 1782 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

34 
 2171 وسعهو سسه جهاد تم

17 
 1788 سی مهندسی و صنعتی ایرانشرکت بازر

35 
 2167 رنص ه جهادموسس

18 
 1986 خونشرکت پاالیش و پژوهش 

36 
 2580 تولیدی تجهیزات ایمنی راهها
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 ، کمک هزینه عائله و اوالد ،... حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

ند به ازاء هر سال خدمت یک ماه وشیشسته مکه بازنون به کارمندان مشمول این قان  ریت خدمات کشوری:ون مدیقان 107ماده 

 .های ذخیره شده پرداخت خواهد شدبه اضافه وجوه مربوط به مرخصی  سالتا سی ق و مزایای مستمرحقوآخرین 

شاماره  دستگاههای اجرائی صاوبه  یارا20/9/7138ماورخ 316930/384موظفند براساس م تارم وز ئات مح خادمت هی یاان  پااداش پا ن 

 خود تامین وپرداخت نمایند. خلیاع دمناب لراازمح گانبازنشست

 )قبلی( پاداش پایان خدمت کارکنان دولتات مستند√ 
 :25/2/1375مصوب  کنان دولت و اصالحیه آنهاکارری به ن خدمت و بخشی از هزینه های ضرواپایپاداش پرداخت ون قان

نگ پرداخت م هماهول قانون نظابه کارکنان رسمی ، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشم - 1ماده 

دریافتی بابت حقوق و فوق العاده ین اه آخره هنگام بازنشستگی ، معادل دو مبان دمت آنیت از خرضادر صورت  - 1370دولت مصوب  کارکنان

 شغل به عنوان پاداش خدمت پرداخت می شود.

 میگیرد ستخدام کشوری تعلقانون اق86ضوع ماده درصورت فوت مستخدم؛پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی ؛مو -2تبصره 

 ها و سایر کارکنانده خانوا حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، هط بت مربوز مقررای اقانون اصالح پاره ا

 1375.2.26های ضروری به کارکنان دولت مصوب هزینه ( قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از3( ماده )1( و بند )1ماده ) - 7ماده 

 :گرددترتیب زیر اصالح می به 1376.8.16ن مصوب حیه آاصالو

فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال  ستگی ، ازکارافتادگی یازنشگام بامذکور در قوانین فوق االشاره هن اغلکنان شبه کار -

 شود.پرداخت می یان خدمتبه عنوان پاداش پای است سور بازنشستگهای دریافتی که مالک کالعادهو فوق معادل یک ماه آخرین حقوقخدمت

 طریق صندوق بازنشستگی کشوری (از ولت  )ده پاداش پایان خدمت  کارکنان دنیماز  باقچه واریریختا

 : (تعیین میشود82)که برمبنای حقوق بازنشستگی درسال 1379باقیمانده مطالبات پاداش پایان خدمت  بازنشستگان قبل ازسال 

 پرداخت شد1389هریورشدر بودند سته شدهزنشبا 1378سال  درارمندانی که اداش پایان خدمت کلبات پروزمطا15

 پرداخت شد1389بازنشسته شده بودند درشهریور1378ازسال  قبلپایان خدمت کارمندانی که  داشبات پاروزازمطال20

 شدرداخت به موظفین  پ 1389*پاداش پایان خدمت بازنشستگان متوفی در بهمن ماه سال 
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 بازنشستگان  کمک هزینه،...  ، وقحق -         وق حمایتهای بلندمدت صند

 خت حقوق بازنشستگان و موظفینرداآیند پفر

  (040011 ردیف بودجه)14002720542ناسه ملیش، 410100483110000574010000IR استان نزد خزانه معینصندوق حساب هزینه و کسورات 

 : تگاه اجرائیمات دساقدا

  ،   pakد با پسون کسور مزایاو سایرفایل  دولیت-دوم مرحله    ،     اقدامات اولیه -له اولمرح

                از سیستم از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری و دریافت تاییدیه کسور سایرمزایاو ارسال فایل -مرحله سوم

  ولیهاقدامات ا مرحله اول:
 :بازنشستگی کشوری  قندوحکام صا سیستم اب  زنشستگان و موظفین دستگاهعات لیست حقوق بااطال ق تطبی-1

 ازرا .دریافت......... ،شماره ملی ،شهرستان شماره ردیف ورثه،نام خانوادگی ونام بازنشسته ،نام خانوادگی و نام ورثه جاری، شماره دفترکل         فایل حاوی 

 ایید.بازنشستگان آن دستگاه اقدام فرم قوقلیست حاطالعات  حسریعا نسبت به کنترل و تصحیکرده و  .. دریافت.. تانبازنشستگی اسمدیریت 

 شناسه پس از درج دهکلیک کر اجرائی ودستگاههای مدیریتها ورود بخشمراجعه و برروی  www.cspf.irبه سایت  :کمیل شناسنامه دستگاه ت-2

 ، ......(تکمیل کنید    Email، اه ره همررا انتخاب و جدول را )بویژه شما گاهدست  هشناسنامش خشده  ب   مدیریتی ویژه بخش و رمز عبور وارد 

 ه()هرماه صرفا یکبار با مهلت مقررچندروزاز اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری باشید   smsمنتظر ارسال -3

  را ایوزه مهلت چند ر،ر هر ماه فقط یکبار ده  دستگا س مالی آنابرای کارشن SMSگی با ارسال الی صندوق بازنشستامور ماداره کل 

 اعالم مینماید.  وکسورات سایرمزایا اطالعات دریافت سامانهبازنشستگان و موظفین  آندستگاه  به  فایل مزایا و کسورات  برای ورود

 شوددداری وا خجدقرر ر مهلت  مخعات در سامانه( به روزهای آیز وجه و ثبت اطال)وار تکردن اقداما از موکوللطفا 

 )به ترتیب ذیل( pakبا پسوند  کسور ایاومز سایرل تولید فای مرحله دوم:

   ستون  با فرمت اکسل 24در  کسورات و مزایافایل  تولید  -1

 ... جمع کسور .... .... بیمه عمر رمانیدمات دخ .... ... دحق اوال حق عائله ردیف ورثه دفترکل ماه سال

.. ..             

   ردیف ورثه  -4  دفترکل-3   اهم-2سال -1 مربوط به فیلدهای شناسائی: ای هتونس

قاادی-9   معوقه اوالد-8حق اوالد جاری  -7   معوقه عائله مندی-6   حق عائله مندی جاری-5 : ستونهای مزایا پااادا-01  بن ن یاادی و -11  شع

  یامع مزاج-14    2اسایرمزای-13   1سایرمزایا-21مطالبات متفرقه  

 حتما صفر درج شود ؛در فایل فیلدهای فاقد عدد تمام  ؛ درج شود به مبلغ 8و7و6و5 بندهایموضوع عائله واوالد توضیح مهم( 

ه به بدهی متفرق -19ستگاه بدهی متفرقه به د-18 نونبدهی به کا -17حق بیمه عمرو حادثه -61 حق بیمه خدمات درمانی-15 : ستونهای کسور

 جمع مانده اقساط مکسوره دستگاه-24  جمع کسور-23  2رکسوسایر-22  1سایرکسور-21مکسوره دستگاه  موا اقساط جمع-20دوقنص

 .وددرج ش23در ستون  22تا15ونیز جمع ستونهای  درج شود 14در ستون  13تا 5جمع ستونهای نکات مهم:

 ر شود.ذح( ستونهاه عناوین ب)مربوط  سطر اولو در پایان  با صفر پر شوددد فاقد عستونهای 

 (  .... save as type و  save as با دستور ذخیره کنید) CSV(comma delimited)فرمت  با  را   وراتوکس مزایافایل)اکسل(  -2

 یت دانلود کنیداز سا ه شیوه ذیل را ب  حقوق پرداخت فایل ساختار کنترل سیستم آخرین نسخه از نرم افزار   -3

نمایید وپس از درج شناسه کلیک  اجرائی ودستگاههای مدیریتها ورود قسمتمراجعه و برروی   irspfwww.c. صندوق اینترنتی تلطفا به سای

 شوید   وکسورات یامزا سایر اطالعات دریافت سامانهبخش  ورمز عبور وارد بخش ویژه مدیریتی میشوید آنگاه وارد

کلیک کرده وآنگاه آخرین نسخه از نرم افزار   اینجا ...بر روی   ه .سامان آماده سازی فایل برای ارسال به هنحوضیحات راگراف تواسپس در پ

آخرین نسخه را حذف و  نرم افزار قبلی رایکبار،)هر ماه ئید وبر روی کامپیوتر خود نصب  نما را دانلود حقوق پرداخت فایل ساختار کنترل سیستم

  کنید. را اجرا pardakhtcheckfile.win.exeفایل خارج کنید و  zip ز حالت(  فایل را اWinzipنگاه)از طریقآ (دنمایی کرده نصب ددانلو

باز میشود   لیک کنید پنجره ایفایل کپوشه انتخاب کد شناسه دستگاه را در بخش  ردیف بودجه درج و سپس برروی  در نرم افزار اجرا شده

کلیک کرده و در صورت نداشتن خطا ، فایلی  open دکمهروی ، ظرمورد نانتخاب کنید بعداز یافتن فایل  ار CSVنوع   file of type در زبانه 

 (داری میباشدهره برل مشاهده و ب(قاب 213فایل راهنما در صفحات پایانی این مجموعه )از صفحه )ساخته می شود PAKبا پسوند 

 طی شود  PAKو    CSVازجمله  ساخت فایل با پسوند   عدیراحل بمزایا وکسورات  اولیه اقدام و م یستصالح لنسبت به ا صورت اعالم خطا  ، الزم استدر *

http://www.cspf.ir/
http://www.cspf.ir/
http://www.cspf.ir/
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                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 بازنشستگان  ، کمک هزینه،...  حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 ادامه -نموظفی بازنشستگان وفرآیند پرداخت حقوق 

 از سیستمم خالصه ....( )فر ییدیهوق بازنشستگی کشوری و دریافت تادصن ق سایتاز طری ورسک سایرمزایاو م:ارسال فایل مرحله سو

 تخاب کنید را ان اجرائی ودستگاههای مدیریتها ورودقسمت  شوید و  واردwww.cspf.irسایت به 

کلیک  پایین صفحه()  ادامه شوید آنگاه روی  وکسورات مزایا رسای العاتاط دریافت سامانه وارد قسمت  لمه عبوردرج کدشناسه وکبا نگاه  آ

آنرا وارد سیستم میکنیم در صورت open را انتخاب کرده وبا کلیک بر روی  PAKکرده روی انتخاب فایل کلیک کرده فایل با پسوند 

 شود.سوابق فایلهای ارسالی مستقر می تلیسآیکن  مت عملیاتسدر ق رویم تا اینکه باالخرهی بارگذاری پی  میه نهایخطا تا مرحل عدم

بر روی آیکن جزئیات )ماه مورد نظر(کلیک کنید صفحه ای بازمیشودروی آیکن چاپ کلیک کنید وفرم خالصه اطالعات مزایا و  طفال

 مایید.ن ارسال نااب به مدیریت بازنشستگی استمهر و امضاء ذیحس پس از نید و هرماههکسور ظاهر میشود آنرا چاپ ک

 

  : سورایا وکمز نحوه واریزکته مهم  در خصوص ن 

 میبایست حق عائله مندی و اوالد به بازنشستگان پرداخت نمایند مزایایی بجز)خزانه ای( در صورتیکه بخواهند دستگاههای دارای ردیف بودجه 

  واریز نمایندالزامی است(   قندوحساب صز وجه به یدستگاه برای وار رقمی10کد  درجدوق بازنشستگی)ساب صنبه ح بوطه راچک مر

به حساب شماره  دستگاه  توسط ذیحسابیمابه التفاوت مربوطه چک مبلغ  باشد از مبلغ کسورات )دستگاه( ایا بیشترمز مبلغ راگ

 یزاریزمان واز   ساعت یکبعد از و  واریز شود 763ددکترفاطمی تهران کادرات ی نزد بانک صکشور صندوق بازنشستگی 0201820182006

 پرداخت مستقیم حقوق ثبت نمایند.در سامانه را وآنگاه اطالعات نداخذ نمای  rf.iww.cspwرا از سایت  تاییدیه واریزی؛

 .واریز خواهدشد ی دستگاهوق به حساب ذیحسابسط صندتوه التفاوت باشد ماب )طبق فایل دستگاه(از مبلغ مزایا  اگر مبلغ کسورات بیشترو 

 حساب آنان واریز خواهد کرد به(دستگاه صندوق+کسورات)سر س از کبازنشستگان وموظفین را پ یمزایاووق حق تگیوق بازنشسدصن

دهی حق عضویت ها یا ب جمع17دبن   ستگاه ؛حق بیمه عمر سهم بازنشسته ود16بند   ؛  بیمه شدهحق بیمه پایه سهم  15موضوع بند توضیح مهم(

ماا20بند  م کتبی صندوق بازنشستگی کشوری ؛اعالص طبق رموارد خادبدهی 19بند به کانون ؛  سااابیج هااد ذیح مااورد تع ساااط وام  سااتگاه ع اق  ؛ د

 اه درج شود.که میبایست همگی در فایل ارسالی دستگ میباشد مراجع قضائیدرخواست کتبی کسر از حقوق بازنشسته به  21بند

 ه درج شودبوطیلد مراقساط ؛جمع حق عضویتها؛...در ف عجم ..باشدکانون؛.. تچند قسط وام ؛ چند حق عضوی اگر رکوردی دارای در ضمن

 

 بخش تقسیم میشود2مزایا و کسورات بازنشستگان از نظر تعهد واریز به -

حق عائله مندی و زجمله ا)قانونی مزایای یبرخاز ستگی کشوری( )برعهده صندوق بازنش بازنشستگان و موظفین عالوه بر حقوق ماهانه

یمه خدمات درمانی سهم بازنشسته ؛حق بیمه عمر؛بدهی به ق بحجمله از )کسوراتتعهدات/ ...( وهمچنین.مت؛داش خد؛عیدی؛پا داوال

 .برخوردارند خدمتمحل  یدستگاه اجرائاز طریق (.......بدهی حسب اعالم مراجع قضائی؛کانون؛اقساط وام مورد تعهد ذیحسابی دستگاه ؛

باادهی ضوی؛حق ع وحادثه؛ حق بیمه عمر  بیمه شده مسه ه پایهحق بیممل اش کسورات دستگاه اجرائی-الف کااانون ؛  بااه  باادهی  ت ها یا 

  ئیمراجع قضابی درخواست کتکسر از حقوق بازنشسته به ؛ دستگاه جمع اقساط وام مورد تعهد ذیحسابی طبق اعالم کتبی صندوق بازنشستگی ؛

 ( 1397لیست حقوق مردادماه  ساسه )برارات دستگاوی بازنشستگان  تحت عنوان کسدرصد حقوق و مزایا20

؛ اقساط وام  سهم دستگاهحق بیمه تکمیلی بازنشستگان ؛حق بیمه پایه صرفا بابت  شامل ق بازنشستگی کشوریندوورات صکس-ب

 نشود. درجو کسورات دستگاه اجرائی جه در فایل مزایا هیچ و بهکه میباشد مورد تعهد صندوق و بدهی غیررسمی به صندوق 

 

 جنوبی ان ن خراساهانه بازنشستگان و موظفین استاموق لیل حقتح

 میلیون ریال(22رکورد و میانگین حقوق 600/14)برمبنای میلیارد ریال320مبلغ  97حقوق ماهانه  بازنشستگان و موظفین )تقریبی( در سال 

 ریال)خارج از محاسبات کسور(میلیارد 17( مبلغ تقریبیله و اوالد )حق عائ

 %(  1.3درصد ، سایر بدهی ها  3/1درصد ، حق بیمه تکمیلی درمان 6/2رات صادبانک  صد حقوق ماهانه )وام قرض الحسنهرد 5دوق:  کسورات صن

 ابی دستگاهها( جزو تعهدات ذیحس  ،.....مه ، بانکها درصد حقوق ماهانه )اقساط فروشگاهها ،شرکتهای بی20کسورات دستگاه اجرائی: 

 

 

 

http://www.cspf.ir/
http://www.cspf.irوارد
http://www.cspf.irوارد
http://www.cspf.irوارد


127 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

 ان زنشستگبا ، کمک هزینه،...  حقوق -        ندوق  بلندمدت ص حمایتهای

  (104001 ردیف بودجه)14002720542شناسه ملی،   410100483110000574010000IR استان نزد خزانه معینصندوق حساب هزینه و کسورات 

 ( 6اره مم شمیل فرتک-ز شود یوار 0107777777006 به حساب صرفا) ان و موظفینزنشستگبا حقوق حسابعلی البرگشت از  -

مااام فرزند اناث )از جمله فوت ؛ازدواجمشخص شود که به دالیل قانونی  بازنشستگان وموظفینحساب به حقوق  از واریز قبلدرصورتیکه  ؛ات

 نااداردرا  قوقی از حام یا بخشماستحقاق دریافت ت ذینفع . (......؛..ای سیستمداده هدر  ز اشتباهبرو؛  سالگی فرزندان ذکور25قبل از تحصیالت عالیه

شااعبه  0107777777006نده اعتبار علی الحساب حقوق مصرر نشده را به حساب ما یبایستذیحساب محترم دستگاه م صااادرات  نااک   763نزدبا

 .دنمای ارسال ...قصندو استانی ه به مدیریتهایجهت اخذتاییدیوطه مربکی اعالمیه بان به انضمام وتکمیل  را 6آنگاه فرم شماره  نمایدواریز 

 ( 7تکمیل فرم شماره -واریز شود  0107777777006 به حسابصرفا ) فینو موظ بازنشستگان حقوق هزینهبرگشت از  -

مااام فوت؛ازدواج فرزند جمله  ل قانونی )ازمشخص شود که  به دالی  از واریز حقوق به حساب بازنشستگان وموظفین بعددرصورتیکه  اناث؛ات

شاای از .( گر؛...ن ذکور؛دریافت حقوق از صندوق دیازندلگی فرسا25ل از بتحصیالت عالیه ق ـقوقذینفع  استحقاق دریافت تمام یا بخ یاازی را  ح وار

صااادرات 0107777777006ه حساب ب نداشته ذیحسابی محترم دستگاه میبایست موضوع پیگیری ومبلغ واریزی من غیر حق را اخذ  و نااک   نزدبا

 تاییدیه به مدیریتهای استانی صندوق ارسال نماید.اخذه جهت به انضمام اعالمیه بانکی مربوط 7ره رم شماز تکمیل فاو پس واریز نماید 763شعبه 

 ( 9فرم شماره  تکمیل -واریزشود 0201820182006) صرفا به حساب حق عائله مندی،حق اوالد و عیدیبرگشت از هزینه -

انونی ذینفع  ل قه دالیمشخص شود که  ب  شستگان وموظفیننبازحساب  به وعیدی  حق عائله مندی وحق اوالدیز از وار بعدورتیکه درص

پیگیری ومبلغ  را ذیحسابی محترم دستگاه میبایست موضوع  را نداشتهحق عائله مندی/حق اوالد/ عیدی استحقاق دریافت تمام یا بخشی از 

 ........ وواریز نماید 763رات شعبه دصا زدبانکن 0201820182006مشخصات ذینفع به حساب اخذ  وبا به ذکر  حق را اریزی من غیرو

 واریز شود( 10735073500 )صرفا به حساب بازنشستگان و موظفین )بصورت یکجا(وام ضروری اقساط یه مانده تسو-
یاار بفااه ه /وظیه بازنشستبوسط صندوق بازنشستگی کشوری ط وام ضروری )که تن اقساسررسید پایا در صورتیکه افراد تمایل داشته باشند قبل از گ

ساط بصورت یکجا اقدام کنند الزم است تقاضای خود را مدیریت بازنشستگی مراکز استانها ارائه وبا دریافت اق مانده پرداخت شده ( نسبت به تسویه

 مایند.نعبه دکترفاطمی تهران اقدام نزد بانک صادرات ش10735073500ه حساب کد شناسه نسبت به واریز مبلغ مانده وام ب

 (حل خدمته مدستگا برعهده ذیحساب محترم)  دادگستری کامرای احاج

(  ،سهم کانون،بدهی به فروشگاهها،بدهی به سایربانکها کسورات حقوق بازنشستگان کشوری )از جمله کسر از حقوق با حکم مراجع قضائی

اخت مستقیم حقوق بازنشستگان دپر سامانهو در  شده تهیهگاه محل خدمت بازنشسته توسط دستکسورات   ن فایلتحت عنوابار هرماه یک

از سوی ستاد صندوق ، مبلغ کسورات )از جمله بدهی به مراجع قضائی( بدوا  به حساب  درهنگام پرداخت حقوق بازنشستگانود میشگذاری بار

 خواهد شد. ریز او  گستری(جمله داد زبه حساب بستانکاران )ا گاه طریق ذیحسابی دست سپس ازو ریز میشود بازنشسته  وا اجرائیدستگاه 

 

 حقوق بازنشستگی /وظیفه  افتمه دریتمدید وکالتنا-
 شعبه ....–ریاست محترم بانک صادرات 

 سالم علیکم 

کــل بگیر وظیفه /بازنشسته .....................به شماره ملی ---------بنا به گواهی ارائه شده، آقای "احتراما     خــارج اقــم ..........اداره  شــوریم  ســتحقاق دبــو ز ک ه و ا

 می باشد.را دا تگی رادریافت حقوق بازنشس

به  -------آقای خانم /ل  ایشان  : موضوع وکالتنامه شماره ....................مورخ ..................  بمنظور دریافت حقوق بازنشستگی /وظیفه نامبرده  توسط وکیلذا 

      انع میباشدالم...( ب...........تا تاریخ ..............ریخ ..یگر )ازتادبمدت یکسال (-----ماره ملی)ش

 

 امور مالی صندوق ( 5/8/99مورخ210/ص/13493) موضوع نامه ش ضمانت کسر از حقوق گواهی دریافت حقوق بازنشستگی /-

          rm.irsabawww.sفین با مراجعه به و موظ م بازنشستگانبه درخواست مستقی

 درصد مبلغ حکم به کسر اقساط تسهیالت دریافتی از صندوق و دستگاه وکسراقساط گواهی های قبلی 60 ر است بارابب قاضیسقف مجاز هر مت

 ریال باشد000/000/5حداقل گی کشوری میبایست ازنشستشده صندوق ب مبلغ خالص دریافتی متقاضی طبق فی  ارائه
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 بازنشستگان   ...هزینه،، کمک  حقوق -ت صندوق          دندمهای بلحمایت

 بازنشستگی ازاستانی به استان دیگر:انتقال حقوق  فرآیند

 دیگراستان به  استانیاز بازنشستگی انتقال محل دریافت حقوق نام خدمت:

 کشوری استان مبداء یستگبازنش صندوق-قصدمدستگاه اجرائی -جرایی مبداءدستگاه اجام خدمت:ط درانتگاههای مرتبدس

  تورالعمل مربوطهدس ررات :قوانین ومق

 

  دستگاه مبدآ جهت انتقال حقوق ذینفع کتبی کتبی پرداخت حقوق از طریق دستگاه اجرایی مقصد ؛درخواستتاییدیه مدارک موردنیاز:

 

 ستاناگی ازنشستصندوق ب-ییدستگاه اجرادرس محل مراجعه:آ  حضوری–پستی مت:به خد نحوه دسترسی

   تلفن صندوق: تلفن دستگاه:

 http://www.cspf.ir آدرس وب سایت صندوق: وب سایت دستگاه:رس آد

   :سایرتوضیحات

 ظفین میباشد.سته/موت جدید بازنشدریافت حقوق بازنشستگی ازطریق دستگاه استان محل سکونهدر ازاین اقدام 

 عکس میکندمن ان ماههم 2/1و 1/1کاه  موازنه فرمهای رود وق حذرز لیست حقاتگاه اجرایی ،نام ذینفع را دس □

 درتقاضای ارسالی دستگاه  به صندوق ؛میبایست تاریخ انتقال حقوق  ،استان وشهرستان مقصد ؛اقساط بدهی ذینفع  درج شده باشد□

 میباشد.ورنن( مقداستا2دستگاه)در2وق وراث ازطریق قت حپرداخ پذیراست ونبصورت یکجا)تمام وراث( امکاه استان دیگر فقط تانی بق موظین ازاسانتقال حقو□
 

 

 

  کارمندبازنشسته ویا موظفین

 اخذ موافقت کتبی ازدستگاه مقصد برای پرداخت حقوق بازنشستگی

 
 

 )مبدا(دستگاه اجرایی

شوری استان برای صندوق بازنشستگی کگاه ازذیحسابی دست درخواست

 ( ره دفترکل؛تاریخ انتقال؛شهرمقصداشم ااعالمذینفع )ب قانتقال حقو

 

 استان-دوق بازنشستگی کشوریصن

 بررسی الزم و صدورحکم انتقال رکورد ذینفع به شهرمقصد طبق تقاضا

 
 

 

 

 

 

 بازنشستگی اضای انتقال حقوق بر تق مبنیاه مقصد به دستگارائه درخواست کتبی بازنشسته -1

 مقصد( تانهای اسبته دال بر سکونت در یکی از شهرثک مو مدارازنشستگی ب)به انضمام حکم 

 به دستگاه مبدا  موافقت کتبی دستگاه مقصدارسال -2

 به دستگاه مقصد مبنی بر موافقت با انتقال حقوق بازنشستگی ذینفع  نامه دستگاه مبداء-3

 ه (ضا ناموق  در یکم ماه بعد از صدور تقاقل حانتقا ذکر تاریخ فتر کل،جزئیات بدهیها و نیزخانوادگی ،شماره دونام  )با ذکر نام

قادام الزم  موافقت کتبی دستگاه مقصدبه انضمام  رونوشت نامه دستگاه مبداء-4 به صندوق بازنشستگی کشوری استان مبداء ارسال تا ا

 بعمل آید. ن مقصدینفع به استاجهت انتقال حقوق ذ
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 ه مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیف راتمقر

    17/3/83مصوب  ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعیون قان

میزان  تناسب ه عدالت و بها ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوش  براساس قاعد9ماده ط بند

 پذیرد.می صورت  و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای ادیهیم وروو با تنظ (وات و میزان پرداخت حق بیمهمشارکت )سن

 ا سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه ای نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان9ماده ی بند

 ی است.قانون ریافت تعهداتمنحصر به دنسبت به صندوقها، 

  میای اسالمجلس شور4/12/93مصوب  (2دولت ) یمالقررات بخشی از م ق برخی مواد به قانون تنظیمقانون الحا

ها صندوق اینساختار اصالح به  های بیمه و بازنشستگی، نسبتدولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارر صندوق- 29ماده

 عمل آورد:انونی بهاصول زیر اقدام قراساس ب

ثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر استلت بها به کمک از محل بودجه عمومی دوهوقین صندوابستگی ا ا کاه 1

ول به کارهای وصوحمایتی، تقویت سازنهادهای ها و انتقال آن بهصندوقای غیربیمه هایای، کاه  حمایتها منطبق بر محاسبات بیمهمنابع و مصارر صندوق

گذاری موردنظر گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایهو سرمایهدی اقتصا هایها و تقویت فعالیتحق بیمه عموق

 باشد.کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی ن

شده فقط در حدود عهدات تکلیف. توع استها ممنبودجه سنواتی برای صندوق نینول قوارر در جداقو بار مالی خارج از ارقام مای ونه تعهد بیمهاد هرگا ایج2

 ارقام مذکور قابل اجراء است.

نین بودجه سنواتی که پس شده مندرج در قوا بینی اعتبارات پی بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تماما صندوق 3

های ماهانه در طول سال و کمک ها، پرداختگذاریاخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهع در منابگیرد به انضمام دیگنها قرار میآار ر اختیی مراحل دطاز 

 د تأمین نمایند.ران خوبگیو مستمریماندی و اوالد را برای بازنشاستگان، موظفین هزینه عائله

 : مقانون برنامه شش7ند ث ماده ب
 که است اجراء و بیتصو و طرح قابل یصورت در باشد، یبارمال متضمن که امنا یاأتهیه باتمصو نیهمچن .... هابخشنامه ها،امهنبیصوت هیکل

 بارتاع بر زائد تعهد حکم، نیا فبرخال یاجرائ تگاهدس داماق .باشد شده نیتأم کشور کل بودجه قانون در و محاسبه قبالً آن از یناش یمال بار

 گر مهیب یها صندوق و ها سازمان بودجه برنامه، قانون یاجرا آخر سال انیپا تا که دینما یزیربرنامه یاگونه به ولتد .دشویم محسوب

 دنگرد پرداخت آنها به یاعتبار یعموم بودجه محل از و شدهمستقل یاجتماع
 امه ششم :ون برنقان30ماده 
 بازنشستگان ن،یشاغل امکانات از یبرخوردار و اهتافیدر یسازمتناسب و ضیتبع رفع رداخت،پ امنظ در عدالت یارربرق جهت الزم یبررس است لفمک دولت

 اجرا نمایدودر جهت تصویب درمسیرقانونی قراردهدو  دهد انجام را مختلف سنوات یلشکر و یکشور  رانیبگیمستمر و

برنامه چهارم و درابتدای  طی ولت راوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دقت حوظف اسدولت م (:01/01/90 – 1/1/84رم توسعه )قانون برنامه چها150اده م

 هرسال برای تمامی رشته های شغلی ،متناسب با نرخ تورم افزای  دهد.

 ( :1/1/96الی  1/1/90قانون برنامه پنجم توسعه...)50ماده 

وری ... تعیین کش خدمات مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت نانق کارکضریب حقو هان مرجع تصویب افزای  ساالنیات وزیران به عنوه -لف بند ا

  در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی  است.،شورای حقوق و دستمزد و ......  مصوبات هیات وزیرانمیگردد.

 ساسری برا(قانون مدیریت خدمات کشو110و ) (109مواد )و جداول  مگان سنوات مختلف اعمال احکاتبعیض بین بازنشستبری و ور رفع نابرابه منظ-بند ج

 ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات دولت مجاز است.

 ....،یا و موسسات دولتهها، سازمانخانهوزارت ه،ینه و قضائمقن ه،یمجر یقوا ینهادها هیبه کلمعاون اول رئیس جمهور  22/1/1394مورخ بخشنامه 

کشور  یادار یهاها و دستگاهدر همه بخ  یو مال یانضباط ادار یو به منظور برقرار انریا یماسال یجمهور یو ششم قانون اساس تسیبو  کصدیاصل  یراجدر ا

 ماتیتصم یاذ و اجراخاز ات یریجلوگ زیارکنان و نک یایت حقوق و مزاپرداخ دولت در نظام یعموم یهااستیمتعارض با س ماتیتصم یاز اتخاذ و اجرا زیو پره

شوراها،  ه،یمقننه و قضائ ه،یمجر یقوا یهاها و سازماندستگاه هی(، کلیاصل سوم قانون اساس 9)بند ضیل منع تبعاص ز جملها یحقوق نیبا اصول و مواز ریمغا

 ریمستلزم ذکر نام و سا یهاستگاهد ،یردولتیغ یعموم یا، نهادهیموسسات دولت ،یدولت یهاها، شرکتانهوزارتخمشابه و  نیوعنا ریامنا، ستادها و سا یهائتیه

با  ایحقوق و مزا یو برقرار یریگمیکارکنان موظفند در هر گونه تصم یایاعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزا یحکومت یهانهاد

ه و قبل کردعمل  نرایوز ئتی( و حسب مورد مصوبات هدرسیو م هدیرس مهورجسید رئییو دستمزد)که به تاحقوق  یصوبات شورارچوب مافقت و در چاکسب مو

 .ندیموضوع اخذ نما یاز جهت بار مال ژهیکشور را به و یزیرو برنامه تیریو انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مد میاز اتخاذ تصم
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 ازنشستگی و وظیفه حقوق بات مربوط به مقرر

  :ت کشوریاقانون مدیریت خدم موادی از

راساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی ی باجرائ نظام پرداخت کارمندان دستگاههای -64ماده 

ی کارمندان تعیین حقوق ومزایامبنای ضریب ریالی، خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در 

 گردد.تعیین می زانمین میظفین یا مستمری بگیران نیز به هوو مستگان رای بازنشبو گیرد قرار می

حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران  - 76ماده 

 ی رسد.سازمان به تصویب هیأت وزیران م دنهابا پیشی هر سال ئی وابسته به دستگاههای اجراصندوقهای بازنشستگائی و ستگاههای اجرد
 های مستمر تجاوز کند. العاده( برابر حداقل حقوق ثابت و فوق7های مستمر نباید از)العادهسقف حقوق ثابت و فوق -صره تب

 گردند.  یی ممر تلقلعاده مستا( فوق68ماده)ر شغل تخصصی( )5بندو)سختی کار(3بند ،()ایثارگری2ندهای مذکور دربفوق العاده

 تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می - کشوری قانون م خدمات103ماده 

مدرک )و دانشگاهیبا تحصیالت  تخصصیمشاغل برای  نج سالپوسیحداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و  الف(

 سال  30با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از  ترو باال کارشناسی ارشد( اریخ استفساریه تاز  خدامیارزش است یمعادل دارا

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

آور و جانبازان و و زیان تسخ مشاغل ی متصدیانارط سنی مزبور در بند »ب« بر)الف( و همچنین ش در بندسابقه مذکور  -1تبصره 

 کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.سالپنجن تا معلوال

ن و سال س یرتخصصی وشصتسال سابقه خدمت برای مشاغل غدستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی -2تبصره 

أساً و بدون ا راشند ربسال سن میل تخصصی وشصت و پنجغمشابرای  ابقه خدمتسسال انی که دارای سی و پنجهمچنین کارمند

 تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

مت سال سابقه خدسال سن و حداقل بیست و پنج دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج -3تبصره 

 .........کرالذال است. کارمندان تخصصی فوقستادصصی هفمشاغل تخ نکنند. سقف سنی برای متصدیا باشند را بازنشستهمی

مشاغلی که شرایط احراز آنها در طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل ،دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد  توضیح در خصوص مشاغل تخصصی:

 ست جمهوری(اری انسانیوسرمایه  تمعاون توسعه مدیری 14/12/96مورخ  32410شماره نظریه گرفته باشد )تاکید قرار

 با باشندیم مندبهره باالتر یلیتحص مقطع کی ازیامت از مربوط مقررات و نیقوان موجب به که یثارگرانیا -مه ششم رنابانون ق 87ماده  ر بند ...

 .کنند دمتخ سال پنج و یس ات توانندیم و بوده یکشور تخدما تیریمد قانون (103) ماده( الف) بند مشمول ،یکارشناس مدرک داشتن

با معادل  مدارکو)تمامی مدارک تحصیلی که از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت با ارزش علمی ی: گاهی دانشتوضیح در خصوص مدرک تحصیل

 عمل قرارگیرد. مقاطع باالتر مالکصیل دررای ادامه تحصادر شود وب( از تاریخ استفساریه ارزش استخدامی 

خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی ال ز سی سازنشستگی به کارمندانی که بی  ابوق یین حقهنگام تع رد -104ماده 

 د.ت خواهد گردی( رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخ%5/2سال، دو و نیم درصد )

اضافه به ثابت  کارمندان مشمول این قانون حقوق یستگبازنش اسبه حقوقحبه کسور بازنشستگی و برای ممبنای محاس -106ه ماد

 باشد.( این قانون می68« ماده)10العاده بند »های مستمر و فوقالعادهفوق

قهای بازنشستگی کشوری و ستمری بگیران صندون یا موظیفه بگیرا از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، -109ماده 

با رعایت  ...ضرب ضریب ریالی که کمتر از حاصلاند در صورتیمودهت نیا فو بازنشسته یا از کارافتاده و 1385ال ایان سی که تا پرلشک

 ابد.یمیزان افزای  میا این مربوط باشد تهای ( و ارقام مذکور در جداول بندهای »الف« و »ب« این ماده و تبصره125)ماده
ریال تعیین 500ین سال اجراء اولون در یزدهم ،متناسب با احکام این قانسم وصول دهذکور در فمضرایب حقوق  -125ماده 

 .میگردد ودر سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعالم میگردد افزای  مییابد

 

 

صددویب  نامیصورت ته است در مکه موکول به تصویب آیین نا ار مالی ویا موادیتضمن بانون که که مموادی از ق* جدداری و ت اعتبار در بودجه 

  معاونت حقوقی ریاست جمهوری(4/10/1392مورخ 153881/21146)بخشنامه مربوط قابل اجراء خواهد بود  امهآیین ن
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 مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 

  1345صوب خرداد ماه م  ریاستخدام کشو قانون
 :بول آن استه قمکلف ببازنشستگی کند و دولت ر تقاضاییط زق شرایتواند طبیا مستخدم رسمی م 74ماده 

 .خدمتب ا داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن باالاقل سی سال سابقه    .الف ا داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت

 کنند.ته بازنشسبیست سال سابقه خدمت دارند اقلو الال سن شصت س که امستخدمین رسمی رتوانند میمشمول این قانون...هانها وزارتخا 76ماده 

 دارند بازنشسته کنند.مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سنها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونا وزارتخانه 77ماده 

 .....توسط مام است از یک سیسمی عبارتنشستگی مستخدمین روق بازا میزان حق 78ماده 

ام متوسط ای برابریک سیشود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفهای ناقصهادثعلت حا هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به 79 ماده

 تجاوزنکند.وق او از متوسط حق خواهد کرد مشروط بر این کهحقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت

نحوی که از کارکردن باز بماند تمام حقوق بهود ناقص شسبب انجام وظیفه علیل یا یابه رکا اشی ازت حادثه نلعا هرگاه مستخدم رسمی به 80ماده 

 گردد.عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار میو تفاوت تطبیق و فوِالعاده شغل اوبه

محسوب و تمام حقوق وظیفه یا تهسزنشفوت بادر تاریخ  شستگی رسیده یا نرسیده باشدود خواه به حدبازنفوت ش مستخدم رسمی ا هرگاه 81ماده 

 قانونی وی پرداخت خواهد شد.شستگی او به وراثازنحقوق ب

ین قانون به وراث ررات امقوظیفه طبقعنوان حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او بهق ا هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوِ 82ماده 

 قانونی وی پرداخت خواهد شد.

حقوق وظیفه به عنوانحقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِالعاده شغل او به مامت شودتسبب انجام وظیفه فوخدم رسمی بهتمس هرگاه ا 83ماده 

 وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

 .واهد گرفتتصویب شورا صورت خبا 83 و 80و  79اد ا برقراری حقوق وظیفه موضوع مو 84ماده 

از رسیدن به سن نمایند و توانایی اشتغال یافته باشندقبلصل امل حابهبودی ککارافتاده در صورتی که از تخدمینه خدمت مسبتبصره ا اعاده 

 یربط (ذاه ت دستگی و موافقلرعایت شرایط احراز رشته شغ ازمانی بالتصدی باپست س در صورت وجودسازمان اموراداری و استخدامی: 13951202مورخ 1049928نظریه ...).شصت سالگی بالمانع است

بازنشستگی کشوری پرداخت نشده ق رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوِدولتی مستخدمینمت ابق خدا آن قسمت از سو 85ماده 

 میشود.ان محسوب نی و وظیفه جزو سابقه خدمت آبازنشستگاز لحاظ ای زیرهه به تبصرهگردد و مدت مذکور باتوجتلقی میباشد خدمت غیررسمی

خدمت غیررسمی در صورتی که کسور بازنشستگی مدت شوند پذیرفته به استخدام رسمی 31/3/1345 تاریخ بعد از ...ا مستخدمینی که  2ره صتب

ظ ور از لحاکگیرد پرداخت کنندسوابق مذیمی به آنان تعلق مدمت رسی که در بدوخدرصد اولین حقوق پایه رسم 5/8موضوع این ماده را برمبنای 

 ب خواهد شد حسوآنان مخدمت رسمی ی و وظیفه جزو سابقهگشستبازن

ل بازنشستگی کشوری قابق به صندوِ ......کسور بازنشستگی مربوطمسلح در صورتی که نیروهای ثابتا سابقه خدمت مستخدمین در کادر  3تبصره 

 بود.شود و تابع حکم این ماده خواهد می تلقییمت غیررسمدو در غیر این صورت در حکم خمحسوب  خدمت رسمید جزو انتقال باش

اند، همچنین نوادگانی بودها وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان وزوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی 86 ادهم

 ایط زیر:راند با دارا بودن شفی بودهمستخدم متوکفالت ه و دردرشان فوت شدکه پ

موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی ته باشندمگر این که بهداشکمتر  دان و نوادگان ذکور از بیست سالنفرزالف ا 

 قطع خواهد شد. سال عمر آنانجمینت و پندر پایان بیسعالی مشغول تحصیل باشند و دراین صورت نیز حقوق وظیفه آنها 

موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی به لی اگرشوهر ویست سالگی به شرط نداشتنبتا اناث  و نوادگان ب ا فرزندان

 ع خواهد شد.نان قطین سال عمر آرسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست وپنجم

 ر.هادر متوفی به شرط نداشتن شوپ ا م

 .توفیممی ال دایت ا عی

 عیال متوفای خود بوده باشد.ار افتاده و تحت کفالتز کیل و اث ا شوهر در صورتی که عل

 العمر.قادر به انجام کار نباشند مادامالعضو مستخدم متوفی کهج ا فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص

ی مربوط به قهاصندو زرید خدمت برای ایام واحد خدمت اخبازری یا یا مستمهفحقوق بازنشستگی یا حقوق وظیدریافت بی  از یک ا  88 ماده

 .ستشود ممنوع اوزیران از محل درآمد عمومی تأمین می( سرمایه یا بودجه ساالنه آنها به تشخیص هیأت%25درصد )که بی  از بیست و پنج.....

 .......تبابز این امنوع است و پرداخت هرگونه وجهمون ین قانی مشمول اتدولها و مؤسساتوزارتخانه غال بازنشستگان درا اشت 90ماده 

دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تامیزان یک چهارم ا توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات 96ماده 

 .ظیفه جایز استی یا وقوق بازنشستگح

 وظیفه خواهد شد.حقوق  ی وزنشستگع حقوق باطا ترک تابعیت موجب ق 97اده م
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 قوق بازنشستگی و وظیفه ه حربوط بمقررات م

 در آن تقسیم نحوه و وی قانونی وراث سایر و فرزندان و متوفی دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق میزان قانون حمایت از خانواده د48ماده

است زیر ترتیب به خاص دوقهاینص رسای و اجتماعی نیتأم ، لشکری کشوری، از اعم بازنشستگی ندوقهایص تمام  

 شوهر فوت درصورت و نیست مذکور حقوق دریافت مانع وی ازدواج و گردد می برخوردار وی مستمری یا وظیفه حقوق از متوفی مدائ زوجه ا1

ستا عمل مالک مستمری شترینبی آن، اثر رد زوجه به حقوق تعلق و بعدی  

شود می تقسیم قانونی وراث سایر و انآن بین تساوی به مستمری یا وظیفه حقوق اشدب اشتهد دائم جهوز چند متوفی اگر ا تبصره  

 حقوق دریافت از نعما متوفی زوجه توسط مورد حسب بازنشستگی یا کارافتادگی از مستمری کارافتادگی، از یا بازنشستگی حقوق دریافت ا2

نیست توفیم مستمری یا وظیفه  

 افتاده کار از معلول که درصورتی منحصراً آن از بعد و یالگس بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا لشغ نداشتن صاورت در اناث فرزنادان ا3

 والدین وظیفه حقوق یا زماندگانبا مریمست و بیمه ،اوالد هزینه کمک از مورد حسب باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند

گردندیم برخوردار خود  

 استخدام قانون( 87) ماده مطابق بازنشاسته و شاغل کارکنان کلیه قانونی وراث ایرسا و ندانفرز و دائم زوجاه مستمری یا یفهاوظ حقوق ا4

گردد می پرداخت و سیمتق آن، بعدی های هاصالحی و قانون مانه( 86) ماده لحاظ با و آن بعدی اصالحات و 1345/3/31 مصوب کشوری  

 است االجراء الزم نیز اند شده فوت انونق نای شدن اجراء از قبل که افرادی مورد رد دهما این مقررات د تبصره

 

 احتساب مرخصی استحقاقی ذخیره شده  از لحاظ بازنشستگی 
  27/10/1366انسانی مصوب قانون تعدیل نیروی 3تبصره ماده مستند قانونی ( 

قی استفاده نشده خود را حقاای استعاده های مربوط به ایام مرخصی هلق اق و فوستگی ،حقوشمیتواند هنگام تقاضای بازن مستخدم رسمی

 د و.....مطالبه ویا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شو

 یحات توض

دستگاه وی انسانی نیرتعدیل قانون  3نشده موضوع تبصره ماده  ادهی استفی استحقاقصمرخ:  خدمات کشوریقانون  ولمشمکارمندان  -الف

 قابل احتساب است . تعیین حقوق بازنشستگیعمومی بازنشستگی و در  احراز  شرایطدر تواما  27/10/1366مصوب دولتی های 

 واریزکسور یکجا() هنشدتفاده تحقاقی اسسضربدر ماههای مرخصی ا%5/22 مشمول کسور ضربدر مزایایخرین حقوق و آبدهی کسور:

صرفا پس از احتساب مرخصی استحقاقی :(دانشگاهها ؛قضات ؛دیوان محاسبات، مخابراتشهرداریها،)قانون خدمات کشوری ولغیرمشم مندانکار -ب

 (ر مدت ....... وکس%5/22ت با پرداخ تسال سابقه خدم25اشتن حداقل )مثال خانمها با داز استمج بازنشستگیدر تعیین حقوق  شرایط بازنشستگی کسب

 آن خارج  می باشند .  84ران از  شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به تبع آن آیین نامه اجرایی ماده ای خابراتکارکنان شرکت م

 نمیشود.دولتی ... محسوب  ق خدمتیی( از مصادیایام مرخصی بدون حقوق )خوی  فرمانکته مهم:
ورود -2وسط صندوق بازنشستگی ع تی ذینفکتبی غیرصحیح بودن شماره مستخدم الماع-1: خدمی صحیحتنحوه اخذ شماره مس-

 .... اره مستخدم  و سپس ورود به بخش   درخواست و صدور شم  www.karmandiran.irبه سامانه 

 

  20/2/1395ارگیری بازنشستگان مصوب قانون ممنوعیت بک

ضااوع راداف یریبکارگازتاریخ ابالغ این قانون  -ده ده واحما ئاای مو ی که دراجرای مقررات بازنشسته یا بازخرید شده یابشوند دردستگاههای اجرا

 است.یکنند ممنوع ق م خ ک ودستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده م5ماده 

ـسه ای لف)روسان در سمتهای مذکور در بندهای اگشستی بازن( بکارگیریمجلس شورای اسالم6/6/97صوب اصالحیه م) -1بصرهت

 قوه(، ب)معاون رئیس جمهور ونواب مجلس و اعضای شورای نگهبان(قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است.

 انون مستثنی هستند.هدا از شمول این قندان شاسارت و فرز سال3درصد، آزادگان باالی 50جانبازان باالی 

قاات بازخدمات قانون درصورت لزوم میتوانند از نای موضوع دستگاههای-2تبصره  پاااره و نشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و باالتر بصورت 

باااوساعتی)حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی( استفاده کنند وحق الزحمه این اف سااب  حااداکثر ساااعات رادمتنا هااا       معادل کاااری آن

 وپرداخت میشود نعییشغل ت رسمی همان یک سوم کارمندان

ماااده 95ق ا ک وماده 91وماده  15/8/84قانون الحاق ...مقررات مالی دولت مصوب 41ن قانون ،ماده ای ابالغ از تاریخ-5تبصره ناادب  ق م خ ک وب

 قانون برنامه پنجم نسخ میشود65
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 ازنشستگی و وظیفه حقوق بات مربوط به مقرر

 جانبازان وآزادگان 

 ـ (6)فصل نگراایثار انون جامعق39ماده
 یو لشکر یها، اعم از کشوردستگاه یفتاده کلامفقوداالثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کار د،یخدمان شهمستشتغال حالت ا یایحقوق و مزا

 .رددگیه ممسلح محاسب یروهاین یو مقررات استخدام نیبراساس قوان

  -(6)فصل  جامع ایثارگران قانون40ماده 
 ......میشود نییتع یافتیدر یایحقوق و مزا نیتغال، معادل آخراش ن حالتجانبازان و آزادگان مشمول قانو ،هداش یستگقوق بازنشح

 ا  (6)فصل  قانون جامع ایثارگران 51ماده 
ان درزنان و ف،همسردگانا( و باالتر و آز%25ج درصد )و پن ستیانبازان بدا و جموظفند به شهقانون  نیمشمول ا یاجرائ یدستگاهها هیکل

( حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر %25و پنج درصد ) ستیمعادل ب یشاغل مبلغ( رنامه ششمن بقانو 88)اصالح طبق بندپ ماده  شهید

 .دیپرداخت نمااهانه طور مبه یگرثاریالعاده اعنوان فوق. بهشودیم نییسال توسط دولت تع

قاوق  %25به میزان  قانون جامع ایثارگران  51ده ما موضوع فوق العاده های ایثارگری توامان اختپرد 13/03/9913 خمور 393اساس دادنامه شماره بر* حاداقل ح

 ن  بالمانع میباشد .به مشمولین قانو  اجرائیسوی دستگاه  قانون خدمات کشوری از 68ماده 2موضوع بند  )که مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد( و 

 بیتصوبهو  هیتهسازمان مدیریت .. مسلح و  یروهایستاد کل ن، فاعزارت دو اد،یبن یاز سو (6)فصل فصل نیا یائاجر مهنانییآ ـ 61ماده

 .رسدیم رانیوز أتیه

  قانون برنامه ششم : 87بند الف ماده 

 به 4/12/1393 بمصو( 2) تدول یمال تمقررا از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ لحاقا انونق( 61) ماده یاجرا در است مکلف دولت

 ازین مورد یگواه موظفند یمتول ینهادها کنندهاعزام یگانهای. گردند فیتکل نییتع مذکور ماده مشموالن هیکل.....که دینما یزیربرنامه ینحو

دنینما ارائه ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن حرازا ونیسیکم به را حهسان صورت و ماده نیا مشمول افراد  

نــد را تیــمجروح همزمان ینیبال سانحهصورت که مقدس عدفا سال هشت رزمندگان است موظف دیشه ادیبن -تبصره مــا ندار  تیــمجروح ا

بــاز( %5) ددرص پنج حداقل و دینما یتلق جانباز نعنوابه را گرددیم احراز( مسلح یروهاین) کنندهاعزام نهاد یپزشک ونیسیکم توسط آنها  یجان

  به بعد1/1/96 اجراء .ردیگیم قتعل آنها به

 

 :ششم برنامه87بندزماده *

 تیرعا با و بار کی یبرا توانندیم اند،شده بازنشسته سال یس خدمت از زودتر اسارت سابقه شدن برابر دو از استفاده لیدل به که ادگانآز 

 نیع لحاظ با سپس و نندک لیتکم را خود خدمت سال پنج و یس ای یس مورد سبح خدمت، به بازگشت با الس پنج و شصت ریز یسن شرط

 ندیآ نائل یزنشستگبا به ارتاس سوابق

 سال برای ایثارگران  دارنده مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر مجاز است .  35اعاده به خدمت تا –

ا تحصیلی باالتر برخوردارند نیز ب قطعز یک ماز امتیا نکه به موجب قوانیه جبهه (  ما6دگان با داشتن د،رزمنفرزندان شاه )جانبازان، آزادگان،ایثارگران *

 (23/03/1399ق م خ ک از تاریخ  103)نظر به الزم االجراء شدن استفساریه بند الف ماده   سال خدمت نمایند35درک کارشناسی میتوانند تان مداشت

 ان اشتغالمی ززنشستگت کسور باشن حقوق و مزایای مشمول برداآخری: زندان شاهد ن و فرستگی جانبازاحقوق بازنش *

 رزمندگان

 – قانون برنامه برنامه ششم 88( ماده  ) ثز بند ( ا 6جزء ) 

ه ضور داوطلبانماه حمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششبهره» 

  «. یجتماعا ایو مزایدر حقوق (29/5/1367لغایت  31/6/1359نی)مقطع زمافاع مقدسدر د
 .شامل مزایای مالی واستخدامی نیز میباشد مجلس شورای اسالمی 21/12/1397 ه مورخحسب جوابیه استفساری

عمال ازنشسته یافوت شده اند قابل با 22/02/98شور ( رسمی کدر روزنامه  روز پس از انتشار15.این حکم برای افرادی که قبل الزم االجراء شدن قانون )

امورهماهنگی رفع اختالفات  21/3/98مورخ 32432نظریه شماره امی دیوان عدالت اداری ، تخدصصی اسهیئت تخ 29/8/1398مورخ  547امه نداداشد.) نمیب

وراداری مل ونظامهای پرداخت سازمان اامورمشاغ 4/6/98خ مور299775یه شماره حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهوری و نیز نظر

 زم االجراء میباشد وعطف به ماسبق نمیشود( ن الان مقنقوانین مورداستفساریه اززمان بی می،استخداو

ـههاحتساب   16/02/99 مورخ 257براساس دادنامه شماره *  ـنوان سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جب ـنه ـخدمت داوطلب ـبه ع ا

 اشد. ل تسری به دستگاههای اجرائی میبب(قا مسلح نیروهای  لستادک 21/10/1388مورخ 11/40/206ابالغیه وضوع )م
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 رات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه مقر

 همسر و فرزندان شاهد

  –قانون جامع ایثارگران  60ماده 
مه ششم( ابرن88)حسب بندژمادهدان شاهدهمسر و فرزن، دگان، آزا است جانبازاناین قانون مکلفند حسب درخو2دستگاههای موضوع ماده 

 کاری نموده اند صرفا برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایندهم و قطع صویب قانون در خدمت دستگاه بودهتاز ه قبل ک

  –قانون برنامه ششم 87بندخ ماده 

 هشت رثداکح با دتواننیم نثارگرایا به یرسانخدمات معجا قانون( 2)ماده موضوع یدستگاهها در شاغل یشهدا همسران و فرزندان هیکل

 (...سازوکار اجرائی قانونبراساس )شوند بازنشسته کامل یایمزا و قوقح افتیدر با و یارفاق سنوات سال

 -قانون برنامه ششم87بندر ماده 

 دالف مادهنشتن مدرک کارشناسی ،مشمول بردار میشوند با دار برخوتحصیلی باالتایثارگرانی که بموجب قوانین از امتیازیک مقطع  

 سال خدمت کنند.35ا انند تمدیریت خدمات کشوری بوده و میتو نونقا103

  –قانون برنامه ششم  88بندت ماده 
 ن،یوالد آزادگان، و نبازانجا حوادث و رعم مهیب سرانه( %100) صددرصد پرداخت و نیتأم به نسبت مکلفند ادیبن و )برنامه وبودجه(سازمان

 ندیانم اقدام یسنوات بودجه وفق ادث،وح و عمر همیب پوشش دفاق شهدا فرزندان و همسر

  –قانون برنامه ششم88ماده  ندزب

 یاستثنا به رباالت و( %50) درصد پنجاه جانباز شخص یبرا مختلف مقررات و نیقوان در مقرر یایمزا و ازاتیامت هیکل از شهدا فرزندان

 دیشه فرزند انوابستگ شامل بند نیا از یناش ازاتیامت .ندخورداربر اشتغال حالت و یکار ساعت کاهش ،یارپرست حق خودرو، تالیتسه

شودینم  

–قانون برنامه ششم 88بندخ ماده   

 به ما پرداخت از بار کی یراب جبهه در ورحض سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا 

التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌالیه از 

 دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود
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  وظیفه بازنشستگی و مقررات مربوط به حقوق

       ه ششمقانون برنام 87( و ) ز ( ماده  چ)  بندهایاجرای در  انبازان و آزادگان بازنشستهاعاده به خدمت ج

 1520/530/540سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین با مالحظه نامه شماره  6/6/1396مورخ  1365434نظریه شماره  براساس
وهمچنین حسب  29/6/1396مورخ  220/د/10678شماره  نامهر ایثارگران ؛بنیاد شهید و امو ر مجلسحقوقی و امو معاونت 1/3/1396مورخ 

اعاده به خدمت کارمندان جانبازی که با  معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری 18/07/1396مورخ   25020/د/589 شماره نامه 

 ی ندارد .استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند ، مجوز

وضوع قانون نحوه ی مارفاق اعم از سنوات )شده اند  ازنشستهب ی(ت واقعانجام خدم )بدونسنوات ارفاقیتفاده از اس با ان عزیزی کهجانباز-1

عادی  و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین 5/6/1386بازنشستگی پی  از موعد کارکنان دولت مصوب 

 87ده چ ( مابند) مفاد  مشمولمدرک تحصیلی ،  هر با ( 21/2/1383 هو اصالحی  01/09/1367مصوب  غل سخت و زیان آورین مشاو شاغل

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری( 30/7/1398مورخ  2325دادنامه ش .)موضوعیت ندارددر باره آنها  اعاده خدمتو نبوده قانون برنامه ششم  

ومی شسته شده اند با رعایت شرایط عمنبازسال  30کمتر از  و با سابقه خدمتپایین تر   فوق دیپلم وحصیلی مدرک تزانی  که با جانبا -2

 سنوات ، اعاده به خدمت شوند. سال  30تا تکمیل قانون مدیریت خدمات کشوری، می توانند  103ستگی موضوع ماده زنشبا

یت شرایط ارع نان بابه خدمت آ سال بازنشسته شده اند اعاده 35خدمت کمتر از  وسابقه  س و باالترلیسانجانبازانی که با مدرک تحصیلی -3

در صورت صدور حکم کارگزینی از سوی دستگاه ذیربط و قطع حقوق  سال 35تا تکمیل  (ل تخصصیشاغمبودن عمومی ) از جمله دارا 

 سال مجاز است .  35تا ای اعاده به خدمت تر برلیسانس و باالدارنده مدرک تحصیلی ایثارگران *بازنشستگی بالمانع است . 

سال)مشمولین قانون  35سال  یا  30کمتر از  حسب موردام اسارت ( ای صرفاً ی که با احتساب عین مدت اسارت )ندگامت آزااده به خدعا -4

 "و متعاقباوسط دستگاه ذیربط زینی تر احکام کارگدر بند های فوق پس از صدو با رعایت شرایط مندرجخدمات کشوری( بازنشسته شده اند  

 د .ود بع خواهگی بالمانتقطع حقوق بازنشس

قضات ،  دیوان محاسبات ، مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت )از جمله  ، برای اعضای هیات علمی گی ازنشستشرایط عمومی ب : 1 نکته مهم

  می باشد. 13/12/1368صوب قانون م 2ده موضوع ما سال خدمت 30صرفا ( ، شهرداریهاکارکنان 

و منوط به آنست که در زمان اعاده به خدمت  مجاز بودهار ای یکببر "صرفاجد شرایط به ترتیب فوق ان وآزادگانبازان و ااعاده خدمت ج :2نکته مهم 

ی آنان با لیل رابطه استخدامه هر درات مربوط  بدر اجرای قوانین و مقر "قبالجانبازان و آزادگانی که  لذاداشته باشند .  سال سن 65کمتر از 

 نخواهند بود .اعاده خدمت   مشمول دومی بار برااستفاده نموده باشند  ه خدمتداعازایای و از مطع قدستگاه متبوعشان 

 (22/8/97مورخ 14005)نامه شماره  بازنشستگی مجدد آزادگان

ه ششم توسع هقانون برنام 87د ) ز( ماده پنجم توسعه یا بن برنامهقانون  44ده بازنشستگی مجدد آزادگانی که در اجرای بند ) ک ( ما 

با لحاظ نمودن عین سوابق اسارت ،  مستلزم تکمیل سنوات خدمتمی شوند  یا شده متبه خد اعاده، به بعد  1/1/1390 خاریاز ت

زنشستگی یا اسارت از لحاظ با ر ایاممتیاز دوبرابحسب مورد سی یا سی و پنج سال خواهد بود و برخورداری این قبیل آزادگان از ا

 برابر ایام اسارت منتفی می گردد یک شده و خدمت بی  از سنوات خدمت انجام  یبراشستگی حقوق بازن درصد 5/2افزای  

ی سنوات سهم مستخدم و کارفرمایی از تاریخ شروع خدمت تا سی سال توسط دستگاه متبوع آنان ) بدهی قبل پرداخت کسورات جاری

  قبل از سی سال نمی شود دولت موجب معافیت ت توسطاسار

قاابال در  : 31/3/1374 مصوب تخدامی و اجتماعی جانبازانست اتسهیالقانون 4ه دما کااه  بااازانی  ساات جان سااب درخوا نااد ح دستگاههای اجرائی مکلف

 خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان برای یکبار  اقدام نمایند.

سااابقه شااد برابر2ه شده اند وبه دلیل استفاده از تنشسون بازب این قانیآزادگانی که قبل از تصو :2/10/1391گران مصوب ایثار قانون جامع10ماده  ن 

یاال 65سال بازنشسته شده اند میتوانند برای یکبار با رعایت شرط سنی زیر30اسارت زودتر از  خاادمت را تکم سال با بازگشته به خدمت ،سی سال 

 دنآی ی نائلبازنشستگ هیک برابر(وبا رعایت شرایط بسوابق اسارت)فقط  اظ عیند وسپس با لحکنن

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 41)تساب امتیازات ایثارگری شاغل، از حکم ماده اح بدون تسال خدم ایثارگران قبل از سی

 .سیدنگهبان ر یبه تأیید شورا 4/2/1387ریخ ماده واحده در تا تمل برقانون فوق مش .«باشندمستثنی می15/8/1384مالی دولت مصوب 

رئیس امورحقوقی معاونت توسعه....... بکارگیری ایثارگران مشمول این قانون )که به سبب سنوات 6/4/1389رخ مو 16166/231به استناد نظریه شماره  : وجهت

 محسوب نمیشود ده واعاده به خدمتتگی بوظ وضع بازنشسارفاقی ایثارگری بازنشسته شده باشند( با حف
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 ..،..ت کشوروان عدالت اداری ، دیوان محاسبایی دت عمومز سوی هیااآراء صادره 

نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای  ق م خ ک: 64ماده در اجرای 

بنای تعیین حقوق می، ب ریالرب در ضریضبی عوامل مذکور در این فصل ل از نتایج ارزشیااز حاصهد بود. امتیمذکور در موادآتی خوا

 گردد.و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگیرد یر مان قراومزایای کارمند

گان نیز ت  حقوق شاغلین ،برای بازنشسباشد که هر افزای ری اینازنشستگی کشودر محکومیت صندوق ب رای دیوان محاسبات کشور*اگر منظور 

 هزار میلیارد تومان اعتبار ...عدم امکان اجرا100ل بازنشسته قابل محاسبه است ونیازمندتغامحل اشین کار فقط توسط دستگاه اجرائی اود عمال شا

و سایر  یفه بگیران مشمول این قانونق بازنشستگان و وظ، حقو مستمر شاغلینحداقل و حداکثرحقوق و مزایای ق م خ ک:  76ماده در اجرای 

 به تصویب هیأت وزیران می رسد...... ابسته به دستگاههای اجرائی هر سال ی وزنشستگدستگاههای اجرائی و صندوقهای با رانوق بگیحق
 جاوز کند.های مستمر تلعادهافوق حقوق ثابت و ( برابر حداقل7های مستمر نباید از)العادهسقف حقوق ثابت و فوق -تبصره 

 عمومی دیوان عدالت اداری تهیا 1/5/1398مورخ  838دادنامه شماره 

برابر 7ناظر بر تعیین حداکثر  76اوال: ...حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد .بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده   :ومییات عمرای ه

 حقوق بازنشستگان میباشد. ی مستمر  منصرر ازمزایا حقوق ثابت و حداقل

قانون مدیریت خدمات کشوری )مبنای  106،بعد از تعیین حقوق بازنشستگی برمبنای ماده بر برا7ثری هیات وزیران راجع به سقف حداکابر ختیارینیا: ...ااث

 68ه ماد10 لعاده بنداوق العاده های مستمر و فوق ق ثابت به اضافه فون حقوشمول این قانمحاسبه کسوربازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان م

 ست.این قانون میباشد( مقرر نشده ا

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم وسیزدهم ،متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء ق م خ ک: 125ماده رای اج در

 ییابدافزای  م دسوی بانک مرکزی اعالم میگرده نرخ تورم که از انداز بعد حداقل بهریال تعیین میگردد ودر سالهای 500

  94/1124کالسه:      1394/10/29مورخ:    1220شماره دادنامه:    در خصوص حقوق بازنشستگان وموظفین ری لت ادادیوان عدا رای                     

 ن مومی دیواعهیأت  22/12/1390-584، 585 نسبت به رأی شمارهاداری دیوان عدالت قانون تشکیالت و ...  91اعمال ماده  :موضوع 

 -1551الی  1507متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره  1386و  1387ام دستگاه متبوع خود به افزای  حقوق در سالهای الزواسته در خصوص دادخواهی اشخاص به خ ر:اش کگرد

به صدور رأی وحدت زیر  شرحبه  22/12/9013-585الی  584رأی شماره  وجبی به مدالت ادارعدیوان  هیأت عمومیکردند و  ی آراء معارض صادرت ادارب دیوان عدالهیأت عمومی، شع 26/12/1386

 رویه مبادرت کرده بود:

ال سهر بتدای رم و در اادر طی برنامه چه ستگان دولته کارکنان و بازنشوق کلیبر افزای  حقتکلیف دولت مبنی بر  1383توسعه مصوب سال  قانون برنامه چهارم 150ماده با توجه به حکم مقرر در  "

انستن ، آراء صادر شده مبنی بر وارد د3/3/1388- 206و  16/9/1388-667و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های  نرخ تورمبا تناسب مبرای تمامی رشته های شغلی، 

ت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه دالیوان عقانون د 43و ماده  19ماده  2ند باد ه استناین رأی ب ر صحیح و موافق مقررات است.مندرج در گردش کا به شرحشکایت 

 "الزم االتباع است.

ا رأی مذکور ر ر از نرخ تورم باشدتبیشتر یا یتواند کمماوی با نرخ تورم نیست یعنی تورم به معنای مس با نرخحقوق متناسب لزوما افزایش با این استدالل که  رئیس دیوان عدالت اداری

 انون تشخیص داد...... و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.ر قمغای

هیأت  26/12/1386-1507لی ا 1551رأی شماره  مت الفلت اداری، قسهیأت عمومی دیوان عدا 29/10/1394-1219به موجب رأی شماره  :رأی هیأت عمومی

مقرر  1387قانون بودجه سال  17بند ت اداری نقض شده است و با توجه به این که در دالیوان عقانون تشکیالت و آیین دادرسی د 19ه ای مادمی در اجروعم

ت اجراس ح و تصویبردمات کشوری در صورتی قابل طای قانون مدیریت خبه اجرموارد مربوط شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز 

همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت  24و در بند  قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشددر سبه و بار مالی ناشی از آن قبالً محا هک

 150خصص حکم ماده مکه  کشور کل 1386ل اقانون بودجه س 19د ک تبصره بنکم خاص مقرر در وجود حن اوالً: با خدمات کشوری تعیین شده است، بنابرای

 1386در سال و  صحیح نبوده است 22/12/1390- 584-585بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأی شماره  1386عه .... در سال توسچهارم قانون برنامه 

 دستگاه صورت می گرفته است.  هر ه برای  بینی شدیدر ردیفهای پ ز منابع موجودبا استفاده اباید ستگان کنان و بازنشکار افزای  ضریب حقوق

 10مبنی بر ابطال بند  4/5/1388-377-378، رأی شماره 29/10/1394-1217وجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ا تیاً: بثان

ابراین بن ه است،درسی دیوان عدالت اداری نقض کردان دو آیی ن تشکیالتوقان 91را در اجرای ماده  انهیأت وزیر 7/3/1387-ها39916/ت35095ه مصوبه شمار

برقرار  1386ل افزای  حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سا

 نه متناسب با نرخ تورم،  و تفته اسصورت می گر 7/3/1387-ها39916/ت59350مصوبه  10ر بند بباید مبتنی با احکام مقنن  مطابق 1387در سال ه است شد

، قتصادیهارم توسعه اقانون برنامه چ 150با لحاظ حکم ماده  1387و  1386هیأت عمومی که برای سالهای  22/12/1390-584-585در نتیجه رأی شماره 

  مغایر قانون تشخیص اعالم کرده است یح را صح پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم ورتبر ضر شعب مبنی ءی جمهوری اسالمی ایران، آرااجتماعی و فرهنگ

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -محمدجعفر منتظری و ..... می شود

...... 
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 کشور،....، دیوان محاسبات  اداری دیوان عدالت آراء صادره از سوی هیات عمومی

صاا اتیااه 08/09/1400مااورخ  1104ماره شبراساس دادنامه * سااتخدام یتخص سااتخدام یادار ازاتیااامت : یادارلت عاادا انویااد یا شاا یو ا از  ینا

ماانشسته ه و شامل بازمعتبر خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بود یمنوط به ارائه گواه یرزمندگ بااه  یها ن گااردد. 

 صورت گرفته باشد. یز بازنشستگا  یتا پ دیبا ازاتیتام افتیدر یتقاضا گریبارت دع

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی درخصوص وراث اناثی که با قطع مستمری فوت  21/04/1400مورخ  1972رأی *

برای  ان والدینگمندی از مستمری بازماندهرهعدم امکان ب"شند: بامی ن متوفای خودمندی از حقوق وظیفه والدیشوهرشان متقاضی بهره

 "باشند.مند میشان از مستمری وی بهرهوهرفوت ش اناثی که ازدواج نموده و پس از ثورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )صرفا جهت مطالعه( شموالن قانون تامین اجتماعیمبازنشستگی مقررات 

 اعی( تامین اجتم قانون76و ماده ر قانون کا23)موجب ماده   ری بازنشستگیشرایط برقراری مستم-پ

 سال سن برای خانمها(به تامین اجتماعی باشند.45برای آقایان و سال سن 50سال سابقه بیمه پردازی )30ارای دفرادی که ا-1

 عی باشند.)بدونماای خانمها( به تامین اجتسال بر55ن و سال سن برای آقایا60سال سابقه بیمه پردازی )با داشتن 10افرادی که دارای حداقل -2

 وق(قرعایت حداقل ح

 سال سن)بدون رعایت حداقل (  42ن اجتماعی و با حداقل ی به تامیسال سابقه بیمه پرداز20ر دارای گزنان کار-3

 سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی35زن ومرد دارای حداقل کارگر -4

 30قسیم بر ازی تدال آخر بیمه پرس2رحق بیمه در کسگین مجموع دستمزد مشمول میان =نشستگیمستمری بازمحاسبه  -ت

 سال بیمه پردازی(35ا سقف تحداکثر )سال آخر خدمت بیشتر نشود 2مزد ام  معدل مشروط به آنکه از  سی وپنج سی 

 (الس35)حداکثر تا ه خواهدشدضافا زنشستگیمستمری بابه  ذینفعمعدل حقوق  % 3333/3 ،سال30به ازای هرسال سابقه مازاد بر*

سااده اقل مستمرحقوق هرسال میباشد و همچنین حد لحداق رابرب7معادل ی بازنشستگی حداکثر مستمر مازد کارگر ی نباید ازحداقل 

 )طبق اعالم مراجع ذیصالح( کمترباشد. 

 ار  مصداق  ندارد.والن قانون کخر خدمت مشمسال آ2اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین معدل حقوق ومزایای -
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 (1400ماه  فروردین-یکشور یصندوق بازنشستگ رعاملیمد)     روشیپ یهاو افق یکشور یصندوق بازنشستگ :مقاله
کرده  میخود ترس یبرا ن«نفعایذ تیرضا یبر »حداکثرساز یمبتن یندازاچشم د،یجد تیریمد ۀدر دور یکشور یبازنشستگ صندوق

 . کندیال ماست و آن را دنب

ندوق ص جادی، ابازنشستگان یبرا یعه خدمات رفاهسرتقا و توبازنشستگان، ا ینداز، حفظ کرامت انساناچشم نیاهدار ا نیمهمتر

 قیصندوق از طر یهاییاز دارا بخ نانیو اطم یاقتصاد یبردارهرهب زین ،یعات علملبر اساس مطا داریخودکفا و پا یتگبازنشس

به امور بازنشستگان  یگدیرس یبرامختلف  یهاتشکل جادیا یهانهیوردن زمسودآور، و فراهم آ یتصاداق یهاتیعالدر ف یگذارهیسرما

 است.

ند. ارا در معرض خطر قرار داده یدوق بازنشستگچند دهه صن یبرا شده است که میترس یاقتصاد یهااز چال  یآگاه اهدار با نیا

آن  یریگچند در شکل یبوده که عوامل رانیا یاداقتص یهاابَرچال  نیترمواره از مهمه یبازنشستگ یهاصندوق یخطر ورشکستگ

 ثر است. ؤم
 ،یارز دیو نوسانات شد یرشد اقتصاد نییپاو نرخ  یاد تورمصها، اقتبه صندوق یو کاه  منابع ورود ینشستگزه  سن بابه کا توانیاز جمله م

در  یدااقتص یهاتیفعال یوربودن نرخ بهره نییولت و پابه د دیشد یها، و وابستگکسب وکار سکیو پرر ثباتیب طیناکارآمد، مح یظام بانکن

 ها اشاره داشت.صندوق

است(،  دهیسال رس 51ن به آ نیانگی)که م یمانند کاه  سن بازنشستگ یلاند: عوامبوده رمؤث دهیپد نیدر بروز ا زین یتیعوامل جمع ها،نیکنار ا در

 یرشد منف گر،یبارت دعبه  ایوق به صند یورود تیبازنشستگان و کاه  جمعسالمندان و  تیسهم جمع  یو افزا تیمعرشد ج یناهمگون

 .یبانیکاه  نسبت پشت و رپردازکسوشاغالن 

 وکارنطق کسبنامنطبق با م نیقوان لید اشاره کرد: تحمموار نیبه ا توانیم انیهستند که از آن م رگذاریتأث انیم نیهم در ا یتیحاکم عوامل

 یسازی، خصوص(مانند آنمتعدد و  یتیحما نیقوان بی، تصوداز موع  یپ یمصوبه در خصوص بازنشستگ 30به  کیزدن بیصندوق )از جمله تصو

مرتفع به صندوق  رسوددِهیغ ای دهانیز یهاگاهبن یدولت با واگذار یهایاز بده یبخ  بزرگکه )چندان ،یاردبنگاه استیس لیو تحم هزدشتاب

 .رمتخصصیغ رانیمد نییعخالت در تحاکم، و مدا یبا توجه به رکود اقتصاد هابنگاه یت(، عدم بازدهشده اس

 یهاییدارااست. منابع و  یبازنشستگ یِاقتصاد یهامانمربوط به ساز یکنربایغ یاقتصاد یادهایبن نیبزرگتر افته،یسعهوت یشورهااغلب ک در

 یهاصندوق یهاییرااا، نسبت دکشوره نیمحرکه اقتصاد است. در ا یرویناز  یبخش افته،یتوسعه یاز کشورها یرایدر بس یبازنشستگ یهاصندوق

 دیاز تولدرصد  171برابر با  بایهلند تقر یبازنشستگصندوق  یهاییراانمونه، د یدارد. برا یشی( پGDP) یاخالص داخلن دیر تولب یزنشستگبا

 دیرصد تولد 40تا  30به زحمت به  رانیدر ا یبازنشستگ یهاقصندو ییآن که ارزش دارا بود؛ حال 2018آن کشور در سال  یناخالص داخل

 .رسدیم یناخالص داخل

 ریتعهدات دولت و سا ،یگذارهیبازنشستگان، درآمد حاصل از سرما یکسورات حقوق فتایاز در یکشور یمنابع درآمد صندوق بازنشستگ نیترمهم

تحت پوش ،  رانیبگفهیوظ نشستگان واند از: پرداخت حقوق بازصندوق عبارت تعهدات نیترمقابل، مهم . درشودیل مصندوق حاص یدرآمدها

درمان  مهیب یبازنشستگان، برقرار یبرا یو فرهنگ یاهخدمات رف التیسهتارائه  ،یمندعائله یهابازنشستگان و پرداخت حقوق یازسهمسان

 اند.شده افتیبه نادرست درکه  یو استرداد کسورات ،یلیتکم

نفر شاغل در شمار  ونیلیم کید هستند و در حدو یکشور یبازنشستگ وش  صندوقنفر بازنشسته تحت پ ونیلیم میونکیود حد امروزه

 ینشستگتومان حقوق باز اردیلیهزار م 90از   یب 1399برآوردها در سال  نیبراساس آخر ینشستگارند. صندوق بازد یکسورپردازان صندوق جا

بلغ، همچنان توسط م نیاز ا تومان اردیلیهزار م 73وده است. بتومان  ردایلیهزار م 95سال بالغ بر   نیات در اتعهد جموعت کرده است و مپرداخ

 نیترهنانی( در جهان، در بدبرانیبگان به حقوق)نسبت کسورپرداز یبانیاشت که نرخ نسبت پشتتوجه د دیست. بااشده  نیتام یاعتبارات دولت

 بود. 0.7برابر  1398سال  یدر انتها یکشور یشستگنصندوق بازنرخ در  نیاست. ا 8تا  7 تیوضع نیترهنانیو در خوشب 3کم دست حالت،

 شود.  لیمحض تبد یتیر حماساختا کیبه  ،یامهیب یساختار مال یبه جا یکشور یبازنشستگ معضالت باعث شده که صندوق نیا مجموعه

 یتوانگر دی( در عمل کاه  شدیختا)حقوق پردآن  یهانهی( با هزیدرآمد یهاسرفصل گری)کسورات شاغالن و د درآمد صندوق نیعدم تطابق ب

 نیحاصل از ا یهاارضهع گریصندوق از د ینیگزیمعنادار نرخ جا  یاصندوق و افز یانبیدارد. کاه  معنادار نسبت پشت دنبالق را به وصند یمال

 مشکالت است. 

اسب ننام یتفوپور نیهمچن ،یگذارهیقواعد سرما دن اصول ونکر تیصندوق در ادوار گذشته و رعا یهاتیو منطبق با واقع نهیبه یاکچوئر نبود

ها شده با سود حاصل از آن هایگذارهیسرما زانیم قیمانند عدم تطب یظهور مشکالتمنجر به  ،یگذارهیبودن بازده سرما نییو پا یگذارهیسرما

موقع آن و هبدم وصول مطالبات از دولت و ع یحجم باال و یدارنگیو نبود ساختار جامع هلد دهانیز یهاناکارآمد، حضور شرکت یردابنگاهت. اس

در و ضعف  یساختار سازمان یو ناکارآمد هایگذارهینابع حاصل از کسورات شاغالن و سرمام یعدم همخوان لیبه دولت به دل دیشد یوابستگ زین

 .دارد شتکاریپ و یار علمثبات قدم، ک ،یزیربرنامه ازمندین به آن ناند که سامان دادآورده دیرا پد یدرگمکالر سر یهمگ ،یبع انسانتوسعه منا
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   وری شآشنائی با صندوق بازنشستگی ک

 این صفحه صرفا جهت مطالعه –تگی بازنشس های ی  موثر بر منابع ومصارف صندوقمولفه ها

 حاکمیتی  عوامل  ، عوامل جمعیتی  ،   اقتصادی عوامل -

 عوامل اقتصادی -الف
آیتم  یکار )که این سهبنرخ مشارکت نیروی کار/نسبت جمعیت فعال و  -3 ح دستمزدحداقل وحداکثرسط-2نرخ افزای  آن دستمزد و متوسط-1

نرخ -5شستگی( ثر بر میزان مستمری بازننرخ تورم )مو -4شستگی مشترکان شاغل صندوق موثر است( مستقیما بر میزان حق بیمه /کسوربازن

)ترکیب فویتپر...از طریق تاثیر بر بازارهای مالی بخصوص  ای صندوقحاصل از سرمایه گذاریه interest rateسود  نرخ -6افزای  مستمری ها 

 ثیر قرار میدهند.ه سبد سرمایه گذاریها(  ، صندوق را تحت تاوبازد

 تگی کشوری؛فعالیتهای اقتصادی است .ای ازجمله صندوق بازنشس ندوقهای بیمهرکن اصلی حیات ص-توضیح
 عمل ای گونه به یدبا شوند لذا می یسالخوردگ پدیده دچار نهایت در و رسند می لوغب به نند،ک می رشد میشوند، متولد زنشستگیای بندوقهاص-

  است. ورمنظ حل این راه گذاری یهاشند که سرماب داشته منابع از مناسبی توزیع خود الیتفع دوره طول در که کنند

 ق وطاصول،من بازنشستگی دارای صندوقهای گذاریهای هشد سرمایکلید بقاء وپایداری صندوق میبا ومل اساسی عا   investmentسرمایه گذاری

 اتاجتماعی( هستند  های بیمه ماهیت )ناشی ازمحدودیتهایی

 باشند. هرلحظه داشته در را خوی  تعهدات به ییپاسخگو توان ذخایر را حفظ کنند و ثانیا  اوال ارزش
  اریانواع سرمایه گذ

 ریسک پذیر است.ازار ارز(بسیار بثباتی متغیرهای کالن )تورم شدیدو نابسامانی  جه به بیپرده های بلندمدت بانکی:که باتوس-الف

 طه در بازارلیت فروش سریع سهام مربوساالنه و قابام شرکتها براساس سودحاصل از فعالیتهای سهام شرکتها: انتخاب سه -ب
 صندوق  ذاری توسطمولفه های کلیدی سرمایه گ

 (.ورمت قبیل از)تصادیقا نوسانات با متناسب شده گذاری سرمایه ذخایر ارزش حفظ امنیت سرمایه گذاری :-1

 (ریسک هی در سطح قابل قبولی ازبهترین بازد)نرخ سود اوراق مشارکت و سپرده ثابت باشدسودآوری:که نرخ آن نباید کمتر از -2

 های جاری صندوق  به هزینهمایه به نقدینگی برای پاسخگوئی ریل سریع سقدرت نقدشوندگی :توانائی تبد-3
 31/06/1400-نشستگی کشوری زشرکت سرمایه گذاری صندوق با

 یل میدهد .را سهام تشک%8/68 صندوق،ع دارائیهای از مجموشد. سیتاس 1367در سال  یکشور یتگصندوق بازنشس یگذار هیشرکت سرما

رصد در د 10و حدود  ،ینفت یهادرصد در صنعت فراورده 8تا  7ود حد ،ییایمیدر محصوالت ش یارشتهچند نگیلده نیا یپرتفو درصد 50حدود 

 . ستاشده  یگذارهیسرما عیصنا ریدر سا زین هیبقفوالد و 

 زحمهحق ال افتیثروت در مقابل در یرااگذاران د هیسرما یبرا یو حسابدار یحقوق، یمال ،ی)سهام،اوراق قرضه،بیمه(گذار هیسرما ارائه خدمات مشاوره :مدیریت ثروت 
 

 وامل جمعیتی ع-ب

عیت جوان/ شاغل بیمه موجب کاه  جم  %41کاه  جمعیت فعال کشور به و همچنین درصد0.6کاه  نرخ رشد جمعیت ایران به 

 ری بگیران محسوب میشوداد حامی بازنشستگان/مستمزله کاه  افرپرداز شده که به من

تیجه نسریع جمعیت سالمند/مستمری بگیران شده و در  دباعث رش سال75ید به زندگی در ایران  به مزای  سن اافازطرر دیگر  

 روبرو خواهد کرد.  تعهدات صندوق را دشوارتر و درنهایت بحران تامین مالی

 

 کشور(  ین حاکم بر نظام بیمه اییاستها وقوان)س عوامل حاکمیتی-ج

 ب در تعیین حقوق بازنشستگی. اابل احتسبیمه بازنشستگی ؛حقوق ومزایای ق مشمول حق تعدادمشترکان ؛حقوق ومزایای-1

 دریافت به موقع حق بیمه بازنشستگی  ق بیمه ماهانه وحنحوه محاسبه -2

 ات بیمه پردازیسنو-3

 مستمری بگیر سن اعضای بیمه پرداز و-4

تری را به صندوق منشستگی کتر بازنشسته شود اوال کسور باز ندرسن پائیرسیدن به سن بازنشستگی فوت نماید ویا چنانچه مستخدمی قبل از 

 د کرد.ت زمان بیشتری از صندوق حقوق دریافت خواهنبازماندگان مد / پرداخت کرده است وثانیا خود

 حق بیمه /کسوربازنشستگی رکان و درصد میزان افزای  حقوق ومزایای مشت-5

 سرمایه گذاری وجوه صندوق  -6

  نازماندگامری بازنشستگی ؛ازکارافتادگی؛ بتمحاسبه مسنحوه -7

 موجودی صندوق -8
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 بازنشستگی کشوری وضعیت منابع ومصارف صندوق

ـعهمدیگرراقطع و 1380درسال ق که ( ومصارر )حقوق بازنشستگی پرداختی( صندوخطوط منحنی منابع )حق بیمه های دریافتی    ادلـعدم ت

باا شااده بود قااادرآمدها وهزینه ها پدیدار قاارانااجرای  عااد ؛بر پاای  ازمو سااتگی  قااوق ون بازنش حااداقل وری ح حااذر  شاااغل ؛ سااران  باارای هم فااه  ظی

 است. گسترش درحال...همچنان .سن؛......

صااندو )حقوقبه کارمندان بازنشسته   انی شایستهادامه خدمت رسدر این شرایط ،  یااران  یاادات الزمق(بگ مااان تمه یااه  و همز تااامین آت باارای 

 د یافت.   هل ؛باثبات و خودکفا مبتنی برعدالت  تحقق خوادتگی متعاساختن  صندوق بازنشسفقط با  ان(زبیمه پردا)کارمندان شاغل دولت

 ود.پذیر خواهد بیت قانونگذاران عزیز ودولت محترم  امکانحماابی به این هدر بزرگ فقط با عزم جدی و دستی

 قانونی ذیربط منعکس شده است. عه به مراجهمواردر دهه های گذشته  ،  صهای کالن روند نغییر برخی شاخ

ایان پ

 سال

 سطح حقوق/نی ینرخ جایگز میانگین حقوق پوشش حمایتی تعدادکل

 بازنشسته بیمه پرداز(شاغل)
ل به نسبت تعداد شاغ

 بازنشسته
 بازنشستگی  به اشتغالنسبت حقوق  هبازنشست 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 000/925 000/580/1 7% . 000/000 /84 000/000/72 90% 

 اصول بیمه ای....  حمایتی  و مغایر با ناشی از وضع قوانین  80دهه در نشستگانزتعدادبا شدنبرابر2مصارف صندوق با توجه به ش یافزا

فاای سرمایه گذاریها (کسورات وسودحاصل از%5/22)اعم ازندوق ص کاهش منابع درآمدی شااا با توجه به رشد من عااداد  پاارداز غت سااور/بیمه  الن ک

ناادان و ح،گسترش شمول وا (سال29میانگین سنوات بیمه پردازی ) سال 51به  ازنشستگی،کاه  سن ب بااه فرز تاای فزای  سنوات پرداخت مستمری 

 ....گاهها ،..الت در تعیین مدیران غیرمتخصص برای بنصادی به علت رکود و مداخبنگاههای اقتنوادگان مستخدمین متوفی ،عدم بازدهی 

عدم اکنون این نسبت به  یباشدم 7(  ه گذاریهایانجام سرماو  پرداخت حقوق بازنشستگی)برای ه موقهای بیصندمطلوب  نسبت پوشش حمایتی

  میباشد. %110ایگزینی حقوق بالغ بر حالیکه نرخ جدر  رسیده استبازنشسته  نفر1غل درمقابل شا 7/0تعادل 

 ؟  ال کاه  و اکنونسبه کمترازیک1388ل ا داشت که این میزان در سارزنشستگی با حقوق سال8نائی پرداخت حداقل اصندوق تو اندوخته ذخایر 1376درسال 

درصد  75و  داخلی صندوق تامین میشود...(ازمنابع )حقوق /مستمری بازنشستگان وموظفین ؛. هادرصد هزینه 25 هم اکنون به طور متوسط 

 .تخصیص می یابد تامین و ق ا ک (100طبق ماده عهدات دولت ت)می کشور هزینه ها  ازمحل بودجه عمو

  رزای  روزافزون اتکاء به بودجه عمومی کشواف ← عدم تعادل منابع و مصارر←دهای صندوق وکاه  شدید درآماافزای  سریع هزینه ه نتیجه :

بــود  /اصالحات  می برایاز سوی دولت و مجلس شورای اسال  یهیدات فور................ لذا تم← دات قانونی صندوق در انجام تعه وانیخطر نات ← به

 است. بی  از هر زمان دیگری ضرورت یافته صندوقبرقراری تعادل منابع و مصارف  بمنظور.... و مقررات ...ین نو پارامتریک قوا سیستماتیک 
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 (نظور مطالعه ،تکامل و  پیگیری مطالب)بم ت در نظام بازنشستگیاصالحا
سابت  امغایر ب شستگی کشوری به دلیل وضع قوانیننصندوق باز پاپاصول بیمه ای و عمدتا حمایتی با کاه  ن ماه  ردازان شاتیبانی )بی

 اجه میباشد.شدید بین منابع و مصارر و پیری زودرس مونسبت به بازنشستگان(  و عدم تعادل 

سامی دروته شدن وربه صندوق: بس و هزینه محور تحمیل شده ن خلق الساعهنتیجه قوانی ساتخدام ر طاع ا ساتگاهه دیها )بعلت ق ( ،  اد

ساه  سال( سن52نفر( ، کاه  شدید میانگین)7رمال ر برابر وضعیت ندکاه  نسبت پشتیبانی )به کمتراز یک نفر  بازنشستگی در مقای

تای ادرآمد بر درقبال بازماندگان )بدون سقف سنی وشرطسال( ، تعهدات بی پایان 73به زندگی) با افزای  سن امید نااث و ح ی وراث ا

قاانونی ) ن(و همچنینوادگان .... هاای  عایض  لات تب ماومی بع سابه مکاه  اعتماد ع قاوحا خارین ح بات آ شاتغال با یاای ا قاوق ق ومزا ح

 .قی برخی مشمولین ،.....(سوربازنشستگی سنوات ارفاک معافیتی ، حقوق بازنشستگ بودنسقف  بدون ،ی گروهها برخ بازنشستگی

ناافع یی کشوری و پارامتریک در صندوق بازنشستگ یحات سیستمانجام اصال- ماا م سات ا فاوری ا ضارورت  صامک  صامیم سازان/ت م یت

 .ویق انداخته استرا به تع دیناجماع ملی برای اصالحات بنیا ( شکل گیریدازان،سیاستمداران، نمایندگان مجلس، وزراءبیمه پر)گیران

   DC-FFبه سیستم DB  P.A.Y.G ازسیستم کنونی  صالح نظام بازنشستگیا-الف 

 به نسل گذشته میباشد.  باال هدات بسیاره نسل حاضر و تعب دارای بدهی ضمنی سنگینفعلی سیستم ندگی ... زامید به با افزایش سن 

 ری کرده ودرا سپرصندوق دوره جوانی یمه پردازان(   ورودی ها )کاه  شدید بگیران( و کاهتوجه به مسن شدن جمعیت)افزای  مستمری ب با

 دجه عمومی کشور  نیست .بو از  یافت کمکرادامه حیات و ایفای نق  بیمه ای خود بدون د هقادر  ب دوران پیری خود بسر میبرد لذا 

 م جدیداالستخدا(برای کارکنان Defined contribution) DC سیستم بازنشستگی 

کااردلمیباشد نتوسط ذینفعازنشستگی پرداخت شده احق بیمه بی ازمزایای بازنشستگی؛متناسب با کسور/دراین سیستم بهره مند ظااام ذا عمل این ن

قااو بااودهانگیزشی  ،دریافتی با حقوق بازنشستگی ت تناسب حق بیمهلبععادالنه است.این سیستم  خااورداری ازح شااتربرای بر خاادمت بی ساانوات  ق )

صااادی ک← بیمه ها( سن بازنشستگی وباعث انباشت سرمایه)حق افزای  میانگین←باالتر( بازنشستگی  هاااو رشداقت فاازای  فعالیت ه دباااز ←شااورا

 وسود باالتربرای بیمه شدگان 

 بیمه ای(  قوانین ومقررات مغایر بااصول وسازوکارهای )اصالح ارامتریکپاصالحات –ب  

 وظفین )حقوق بگیران(مشستگان و یبانی شاغلین) بیمه پردازان(  از بازنزنشستگی پایدار نسبت پشتصندوقهای با در افزایش نسبت پشتیبانی: -1

 .یده استبه کمتر از یک رسزنشستگان صندوق این نسبت   سریع تعداد بایل بسته شدن ورودی بیمه پردازان جدید  و افزایما به دلا میباشد 7

 سایردالیل.......

   کشوری بازنشستگی صندوق با قراردادی(رسمی،پیمانی، از )اعم دولت کارمندان ههم اشتراک امکان برای لسمج قانونی وزمج : پیشنهاد

 میانگین جهانی  به قل  سن بازنشستگیاحدافزایش -2

 شده است.  ن مالی صندوقرابح بازنشستگی و ی شدن مدت دریافت حقوقطوالنو پائین بودن سن بازنشستگی منجر به  ن امید به زندگیسافزای  

 ....سایردالیل...

 ن( ای در ایر)متناسب با سن امید به زندگال س 60تگی به زنشسسن باحداقل افزای   پیشنهاد:

  هانی انگین نرم های جیافزایش حداقل سابقه بیمه پردازی به م -3

 شد.ران مالی صندوق بازنشستگی میباایجاد بح کاه  مدت بیمه پردازی یکی از دالیل

 ل.......سایردالی

 ری حقوق بازنشستگی اظور برقرسال سن بمن65سال سابقه با 15قل اسنی و حد سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط40تا35حداقل پیشنهاد:

 تگی سافزایش نرخ کسور بازنش-4
 دمیشواصالح  ور بازنشستگینرخ کس .....ات جاری و آتی صندوق بازنشستگی کشوری ..صندوق و ایفای بخشی از تعهدتوانمندی مالی بمنظورحفظ 
 سایردالیل.......

  برای همه بیمه پردازان %15دولت به و سهم  %10شستگی سهم کارمند به نخ کسوربازاصالح نر پیشنهاد:

 کارمند  سال سابقه به ادامه پرداخت کسور سهم 30از شاغل دارای بیش  الزام مشترکان -5
ن تعهدات صندوق و یبتناسب  دایجابمنظورو  سال بیمه پردازی30اد بر شستگی به ازای هرسال مازوق بازنی  حقدرصد افزا5/2با توجه به اعمال 

 د.گیرنم کارمند و کارفرما و مقرری ماه اول قرار پرداخت کسور سه لیمه پردازان در هنگام اشتغال به کار  در شموبهمه ،ان مشترکمسئولیت 
 سایردالیل.......

 ملغی شود  13/12/1368گی مصوب ون اصالح مقررات بازنشستقان 3ماده 2 تبصره پیشنهاد:
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 (ی مطالبرو  پیگی )بمنظور مطالعه ،تکامل ازنشستگیبدر نظام  اصالحات
 نشستگی جه سقف حقوق بازیتعیین سقف کسوربازنشستگی و در نت-6

تعیین سقف حقوق  .نداشکل گرفتههدر ر جامعه در بین اقشا اه نسبیِ عمومی و برقراری عدالت اجتماعیهای اجتماعی با هدر ایجاد رفبیمه

 شود.( البسیار با حقوق)و اقلیت بازنشستگان ق متوسط( و)حق تگانشکار طبقاتی بین اکثریت بازنشس  باعث کاه میتواند بازنشستگی

 یل ....................................سایر دال

 قوحداقل حق برابر7بازنشستگی بر مبنای حداکثر قوق حاشتغال  و سقف مستمری/ تگی در هنگامحق بیمه/کسوربازنشس سقفتعیین  پیشنهاد:

 )بدون استثناء(  بازنشستگی یین حقوقاعمال فرمولی واحد برای تع -7
شااتغال سال 2 در ای مشمول کسورحقوق ومزای میانگین برمبنای رک صندوق تمش ثریت بیمه شدگانکحقوق بازنشستگی ا خاادمت با مااال آخر ااع

شااضااریب  یااین می سااتگی تع هااذا ود سااال بازنش قااوانین علی سااتثناهایی در  جااود ا قااو یااین ح سااتگی و)تع یــق بازنش نــان د ضــات ،کارک ن واق

 میکند را تقویتاجتماعی  و مغایرت با اصول حاکم بر بیمه هایتبعیض  لعاده ها( شائبهابرمبنای آخرین حقوق وفوق  ،جانبازان عزیز...تمحاسبا

 .......سایر دالیل....

   انفرمولی یکسبا در طول خدمت اختی دپر ق بیمهمیزان ح بیمه پردازی و مدتتگی براساس محاسبه حقوق بازنشس ←هادپیشن

 مه تکمیلی بازنشستگی یب-8

پاردازان  نین مغایر با اصول بیمه ای و عمدتا حمایتیبه دلیل وضع قوا صندوق بازنشستگی کشوری ماه  شاتیبانی )بی سابت پ با کاه  ن

 .جه میباشدد بین منابع و مصارر و پیری زودرس مواستگان(  و عدم تعادل شدیسبت به بازنشن

1/12/95مورخ    32/96683شمارهبه مصو  ـام دائمی کقانون اح  3اجرای ماده  ، برنامه ششم توسعه نقانو 81 تسریع در اجرای ماده ←پیشنهاد   

 حمایتی از مقررات صندوق وظایف تفکیک -9

نااه ازمب آنان با قابل نوسات اقتصادی وحفظ ثبات اجتماعیدرممستضعفان ت حمایت از الیف مهم دولیکی ازتک سااتمری ماها حااداقل م حاال رقراری 

پاادرومادرتحت  سال سن ؛فاقد شغل20فرزندان اناث )باالی  زیت بالانقطاع  اا. علیهذا پرداخت مستمری و حمای عمومی میباشدهدرآمد ساار( ؛ وهم

 مالی سنگین به صندوق شده است. تعی و صدما....منجر به عوارض جبران ناپذیر اجتمان علیل وازکارافتاده ؛..داتکفل؛فرزن تکفل ؛نوادگان تحت

 ل ....................................یسایر دال

شااخص  ک (ق ا  86ماده از مشمولین )حداقل بگیران و وراث مشمول  مسئولیتهای بیمه ای صندوق و حمایتی دولت سهم  ←هاداصالحینپیش م

 واگذارشود.مداد و بهزیستی( اه کمیته )از جملحمایتی مسئول نهادهای  هبچندالیه  در اجرای الیه اول سیستم بازنشستگی ی وسپس سهم حمایت

 ستخدامی  به مقررات بازنشستگی سبندگی مقررات اچقطع اتصال و -10
نااد... برای کارکب فرهنگی .ی عالی انقالمی ، شورامجلس شورای اسالتگاهها ازجمله برخی از دس ضااع مینمای هااایی و صاارار  نان خود فوق العاده  و ا

شاات و  های علوم  و به هدر وزارتخان اعضای هیات علمیحقوق  و همچنین دحاسبه شوتعیین حقوق بازنشستگی مارند در د ضاااتدا سااقف  ق قااد  فا

 د. به صندوق بازنشستگی کشوری میشو (تگاه ن اعتبار از طرر دولت/دسعلت عدم تامیبدوران اشتغال ، موجب تحمیل بار سنگین) این مزیتکه میباشد 

 یل........السایرد

سااور اک ، نرخ کسور بررای مشترکان صندوق بازنشستگی کشور )نحوه اشتبون جامع تدوین قان←پیشنهاد  شاامول ک یااای م ازنشستگی ،حقوق و مزا

 فت مستمری وظیفه ،....(، شرایط وراث برای دریا وق بازنشستگیستگی ،شرایط بازنشستگی ، نحوه محاسبه حقبازنش

 ظیفه )وراث(وحقوق 2خذ ملغی شدن ا-11

  ریق بازنشستگی کشووصند در صندوقهای بازنشستگی ورشکسته  تعهدات (ل )ادغامتحمیاز  پیشگیری-12

13-..... ...... .... 

14-..... ......... . 

15-........... .... 

16-..... ...... ... . 

17- ........... .... 

 

 (6/6/1400لت در تاریخ وا هیات دبدیدار  .)ست عدالت داشته باشندوت باید پیقالب فرمودند:بخشنامه ها و مصوبات دولرهبر معظم ان*
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 ()بمنظور مطالعه ،تکامل و  پیگیری  مجلسان نمایندگبا    وقدتعامل مدیران صننحوه 

 .استا...  جهاد فی سبیلدارای اهمیتی همچون  ه ایدالنه منطبق با اصول بیمضع قوانین عاتالش مستمر و خستگی ناپذیر ما برای و-

 ی نتواند منکر ما شود.آنقدر که کس شود زحمات ما دیدهر خواهیم شد لذا کاری کنیم که ذکنیم  ح اگر کنار بایستیم و منفعل عمل-

فاوذ گروهفوری است اما منافع ری یک ضرورت تمی و پارامتریک در صندوق بازنشستگی کشوانجام اصالحات سیس- ماه )هاای ذی ن بی

 .ستارا به تعویق انداخته برای اصالحات بنیادین  یاجماع مل ( شکل گیری.... وزراء ،ان مجلسگنمایندن، پردازان،سیاستمدارا

  .ه با آنان استتباط و مذاکرنمایندگان اولین گام مهم در برقراری ار شخصیتو شناخت هرچه بهتر  منابع معتبرت از کسب اطالعا-

جایگاه و تبیین  ربزرگی د کمکمیتواند  ها و تشکل ها NGO زامک گرفتن ک محترم ومدیران  لوک و شخصیت اجتماعیحسن س -

 میباشد. استان مدیران عالیو رهبری(  ه ولی فقیه )برای انعکاس به بیت مقام معظمیندگان ، نمایندابرای نم اهدار متعالی صندوق

فنی و توجیهی پاسخ های ، ظرافت  احترام و با ادب وتوام  صندوق عملکرد ارائه  در (حسن تدبیر و سلیقههنر)ترکیب دان  و -

 مهم است.بسیار اقناع نمایندگان ی جلب اعتماد و ابر...... ه دغدغه های نمایندگان و جامعه هدربمدیریتی 

 همراه کنیم . را ...بازنشستگی کشوری ح قوانین حاکم برصندوق وکمک به اصال بتوانیم  قلب وذهن نمایندگان برای پذیرشما باید -

ز جمله با تهیه و ا ثیرگذار باشیمانظرات اصالحی صندوق با استفاده ازشیوه های ت دگاهها وآماده ارائه گزارشها ،دی ر لحظههما باید -

 های قابل اتکاء،......... و حاوی نمودار ، نظرسنجیا دالیل قوی مبتنی بر مستندات قانونی ، مطالب جذاب ب گزارشهای دوره ایارسال 

ط از ، ارتبا دوره ای ی مکتوبتهیه و ارسال گزارشها یشود از جمله :ماستفاده یندگان محترم از روشهای متعددی اباط با نمبرای ارت -

نفرانس ، و مرکز ، مالقات ویدئو کاتر شهرستان ، وب سایت ذینفع(، ارتباط با مسئوالن دفطریق فضای مجازی)اینستاگرام ،توئیتر 

با  برای آشنایی دعوت به حضور در اداره /مراسم،  راسم ها شورای اداری وسایر شوراها یا م هاط در جلسبرقراری ارتبمالقات حضوری ، 

 خدمات صندوق .....  کمیت و کیفیت

رر نمایندگان پی  بیشترین انرژی صی بایست ممل با مجلس خاکستری. درتعا-3پس رو -2پیشرو -1ه اند دست3نمایندگان مجلس -

 ود.شخاکستری  و سپس نمایندگان رو 

 زیرسوال رود. مشترکان صندوق واید عزت بهست نه  معامله گری ونه تقابل .برای تعامل ن مجلسلت /دوخواستار تعامل با صندوق -

 ریس نمیشوددانشگاهی تد بلکه اثرگذاریها مهم است. تجربه در هیچ جایگاهها مهم نیست-

 ارائه فرمایید : .......... ل این متنات و نکات مورد توجه خود را برای تکمیلطفا تجربی *

 لس شورای اسالمی و برخی اصول قانون اساسی جایی با مآشن

باارای  290بااا ( 7/3/1403الی   7/3/1399)شورای اسالمییازدهم مجلس ره ود ساای  ناادکر ساات. گاننمای شااده ا شااکیل  ساایون 12مجلس دارای ت کم

 ..میباشد ....... 90ن تحقیق؛کمسیون اصل ویزجمله کمستصادی؛اجتماعی؛.....وچند کمسیون خاص اتخصصی ازجمله اق

 (71انون وضع نماید)اصل ر قانون اساسی قدمجلس میتواند درعموم مسائل و درحدود مقرر -

 برعهده شورای نگهبان است  یرباشد تشخیص عدم مغایرتون اساسی مغابا اصول واحکام مذهب رسمی کشور و یا قاناین قانون نباید -

 (73ی درصالحیت مجلس است.)اصل دقوانین عاشرح وتفسیر

 (74ینده مجلس قابل طرح در مجلس است)اصل نما15هاد حداقل نونی پس از تصویب هیئت وزیران و طرحها به پیشنلوایح قا-

قابل  یود درصورتدرآمد عمومی یا افزای  هزینه عمومی ش لوایح که منجر به تقلیل ندگان درخصوصطرحهای قانونی یا پیشنهادات اصالحی نمای-

 (75اصل )ه باشددمعلوم ش طرح است که طریق جبران آن

 ارتی مجلس ظبرخی از ابزارهای قانونی و ن

 ای اعتماد به وزراءر -1

 هت انتشار(به روزنامه رسمی کشور ج ارسال قوانینروزه رئیس جمهور در 5نتشار قانون )مهلت نظارت بر ابالغ و ا -2

 قوانین و همچنین تطبیق مصوبات دولت با  ن نامه هانظارت بر زمان تصویب آیی-3

چهار یی و مقرره های مربوطه فقط فقره آیین نامه اجرا58برنامه ششم از میان از اجرای قانون  علی رغم گذشت بی  از یکسال 15/02/97ا تاریخ ت

 .بود ز گذشتهفقره نی51و مهلت تدوین  تصویب رسیده فقره به

ساانوانیهیرانه و بر اجرای قوانین با رویکرد پیشگ رای نظارتدیوان محاسبات کشور ب -4 جااه  قااانون بود لااف از ،دایتگرانه  اعم از اجرای  پیگیری تخ

 قیق و تفحص از دستگاهها غ بودجه ، تحهانه /ساالنه از دستگاهها  ، گزارش تفریاجرای قانون بودجه ،.....گزارش حسابرسی ما

 قوای قضائیه ،مجریه و مقننه  زات مردم ابرای رسیدگی به شکای 90کمسیون اصل -5

 وال )شفاهی / کتبی( از وزراء و رئیس جمهور ستذکر و -6
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 (1394ارش اکچوئری شرکت مکنزی درسال)گزی از قوانین حمایتی مجلس شورای اسالمی تعهدات مالی ناش

 بار مالی بموجب موضوع ردیف

 میلیارد تومان

ررات قن اصالح مقانو 1حذف کلمه خالص از متن ماده  1

   13/12/68بازنشستگی و وظیفه مصوب 

 ببندالف قانون اصالح قوانین ...بازنشستگی مصو

25/11/1374 

 ... ........ 

مول کسور در تعیین احتساب سایرفوق العاده های مش 2

 حقوق بازنشستگی 

مصوب ح قوانین ...بازنشستگی ب قانون  اصالبند 

25/11/1374 

 ........... 

بازنشستگی در تعیین حقوق  ضریب سال اعمال 3

 تگی بازنشس

بند ث قانون اصالح قوانین 6و5و4ه های رتبص

 25/11/1374شستگی مصوب ن...باز

 ........... 

مزایای مشمول کسور قضات در  اعمال آخرین حقوق و 4

 بازنشستگی تعیین حقوق 

هیات عمومی  27/11/81 مورخ 70-71ای وحدت رویه ر

ذیل بند ث 6اد به تبصره نری با استدیوان عدالت ادا

 25/11/1374نین ...بازنشستگی مصوب ااصالح قوقانون  

 .......... . 

بازنشستگی جانبازان بر مبنای آخرین حقوق  تعیین حقوق 5

یت حداقل و مزایای مشمول کسور و عدم الزام به رعا

 ال شرط سنیس50

نحوه بازنشستگی جانبازان ...مصوب قانون اصالح 

22/2/1383 

 .... ....... 

ق ا 133ماده 2تبصره  نی مشموالتعیین حقوق بازنشستگ 6

های دولتی( هیات مدیره شرکت ک )مدیران عامل و اعضای

 وراداری و استخدامی بدون نیاز به همترازی شورای ام

پاره ای از مقررات قانون اصالح 9قانون اصالح ماده 

 30/8/1385به حقوق بازنشستگی .....مصوب  مربوط

...... . .... 

نگ سازی جدول ماده همالی هماعدم استمرار تامین بار  7

انی که بعد برای تمام کارکن و سپس اجرای مستمر آن 109

 بازنشسته شدند  1386از سال

بند ج  قانون خدمات کشوری و همچنین 110و  109د موا

 برنامه پنجم 50ماده 

........ ... 

خت حقوق انظام پرد تاثیر قهری ناشی از مجوز تغییر 8

ش عالی توسط هیات زسسات آموکارکنان دانشگاهها و مو

 ستگی شامناء  در تعیین حقوق بازن

 ...........  قانون برنامه پنجم توسعه 20ه بند ب ماد

جهاد با ادغام صندوق کامال ورشکسته کارکنان  9

 مستمری بگیر000/15

 ...... .....  مجلس شورای اسالمی 21/10/1390ب قانون مصو

 ...........  1374مصوب  1374 ستگی سالاجرای قانون نظام هماهنگ بازنش 10

سال در تعیین حقوق 3سال به جای 2ین گاحتساب میان 11

 بازنشستگی 

 ...........  13/2/79ون مصوب قان10ماده 

بق مازاد بر سور سهم کارمند بابت سوااز پرداخت ک معافیت 12

 سال 30

 ...........  13/12/68ون مصوب قان 3ماده 2تبصره 

 ......... .. خدمات کشوری  قانون104ماده  سال 30ه ازای خدمات مازاد بر بدرصد 5/2احتساب  13

شستگان قبل و بعد از سال اجرای همسان سازی حقوق بازن 14

86 

 ...........  ت کشوری مدیریت خدما اجرای قانون

مصوب  تنگ پرداخقانون نظام هماه16و  15مواد  1371از سال  درصدی حقوق بازنشستگان قبل20افزایش  15

13/6/1370 

 ........... 

)تا  1375ن قبل از سال شغلی بازنشستگا هافزایش گرو 16

 گروه(1ه و لیسانس گرو2سطح فوق دیپلم 

 ...........  1378سال  قانون بودجه10بندهای و و ی تبصره 

بنای م)بر  79ل هماهنگی حقوق بازنشستگان قبل از سا 17

 (مدرک تحصیلی ،سابقه و شغل 

 ...........  1381قانون بودجه سال 4بصره تبند ل 

 یت باشدسری منابع صندوق میتواند ناشی از سوء مدیردرصد از ک 7کثر احد

تامین نشده  ز بارمالییلیارد تومان  و مطالبات صندوق ناشی ام000/424به مبلغ  30/02/1394ندوق در طبق محاسبات ارزش روز تعهدات ص

 میلیارد تومان بوده است 155/413به مبلغ  30/4/1394قوانین در

 

 ...... 
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 ن وموظفین        یالت  بازنشستگاهتس

 10/11/84مورخ 67115اره پیشکسوتان شمواعطای تسهیالت اجتماعی ؛فرهنگی ؛رفاهی آئین نامه ارتقاءمنزلت 

زمان مدیریت و اس 12/6/1384مورخ  102985/101نهاد شماره شبنا به پی 25/10/1384وزیران در جلسه مورخ هیئت 

ســهقانون ا 138اصل  به استناد برنامه ریزی کشور و طــای ت لــت و اع قــاء منز مــه ارت ئــین نا مــاعی ساسی ؛آ یالت اجت

 تصویب نمود: زیربشرح به باال )پیشکسوتان( را (سال 60گان )؛فرهنگی ورفاهی به بازنشست

نااان  برای ائیصدور کارت شناسمکلفند نسبت به  یبازنشستگ صندوقهای (1ماده فاال آ کلیه بازنشستگان وافراد تحت تک

 نمایند. اقدام

هاارهبازنشستگان مشمول این آئین نامه میتوانند (2ماده  نااد گردندود با ارائه کارت شناسائی ازخدمات زیر ب سااتگاههای م

 همکاری با ایشان میباشندذیربط موظف به 

  بصورت رایگان های دولتی هکتابخاندرعضویت  -الف 

 ی عمومی کشورنهادکتابخانه ها27/6/87مورخ 12027/11به شماره  ازکتابخانه ها زاستفادهمجو *

فااوق ابه دولت با  و دستگاههای وابسته تربیت بدنیدر اختیارامکانات ورزشی از استفاده -ب لااذکر پیشنهاد دستگاههای 

 ال سوم برنامه چهارم.ستاپایان وزیران به صورت نیم بهاء حداکثر صویب هیاتوتایید سازمان برنامه وبودجه  وت

 سازمان تربیت بدنی کشوربه استانهامعاونت توسعه مدیریت  12/4/87مورخ 30714ه به شمار ت ورزشیامجوزاستفاده ازامکان *

 اه افراد تحت تکفل به صورت نیم بهاءداخل کشور بهمرات ورزشی مسابقیدار ازد –پ 

  (انکها ی وشورای عالی بگتدوین ضوابط توسط صندوقهای بازنشست )نشستگانزبرای با با سود مناسب تسهیالت بانکی اختدپر (3اده م

 نماید.نواتی پی  بینی وپرداخت را دربودجه س مابه التفاوت نرخ سود بانکیموظف است  تسازمان مدیریت وبرنامه ریزی/دول*

 ات  زیارت وهمچنین سفربه عتبات عالیوازمان حج توسط س سهمیه حجتعیین (4ماده  

 ادتحت تکفل آنان تاسقف یکمیلیون ریالبازنشستگان وافر مسافرتهای داخل کشوربار2هزینه %50پرداخت (5 هماد

  سنواتی پی  بینی وپرداخت نماید. ازاین ماده را دربودجه یناش بارمالی موظف است زمان مدیریت وبرنامه ریزی/دولتسا* 

ساامعکل مدستورالع رفاه وتامین اجتماعی موظف است توزار(6ده ما  شااکی ؛ هااای دندانپز نااه  خاات هزی گااونگی پردا  چ

یــماه 6سال یکبارظرر مدت 2آنان برای هرشستگان وهمسرآنان وهزینه عینک درمورد خود برای بازن عصایا باارای  هته و

 نماید. ارایهب به مراجع قانونی تصوی

سااات ب یتوانندم ای؛صندوقهای بازنشستگی کشوری هخدمات بیمبه منظور بهره مندی از(7ماده  بااا موس قاارارداد  ا امضاء 

 برخوردارشوند. های ویژهخدمات بیمه ای با تخفیفد که بازنشستگان ازیبی اتخاذ نماینتخدمات بیمه ای؛تر

ئاابا دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجر ه اجتماعی مسئول هماهنگیاون ؛کارورفاوزارت تع(8ماده  یاان آ مااه یای ا ن نا

 اید.وزیران ارائه نم ین مقررات را تا پایان تیرماه هرسال به هیئتاش اجرای خواهدبود وموظف است گزار

 این آئین نامه میباشند. جتماعی مشمولن کشوری ولشگری و مستمری بگیران تامین اکلیه بازنشستگان وازکارافتادگا(9ماده

وفن آوری اطالعات ترتیبی  ت؛ارتباطا؛دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح   ه اجتماعیتعاون کار ورفاوزارتخانه های (10ماده

 به آنان پرداخت شود. ایت مقرراتبانک عامل با رعحقوق بازنشستگان از طریق  1384پایان سال  ااتخاذ نمایند که ت

 

 

 

 هیات محترم وزیران  04/02/1400مورخ  58680ت/10674موضوع تصویبنامه شماره  1400جرایی قانون  بودجه سالضوابط ا 7ده ما -

ئــه یی میتوانند در ادستگاههای اجرقانون برنامه ، 30راجرای ماده د – 2صره تب بــه ارا ســبت  قــانونی ن کــالیف  حــدود ت

 د .اقدام کنن ابالغیتبارات ود در سقف اعرفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خ امکانات
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 شوری کازنشستگی صندوق ب درگاه خدمات الکترونیکی
  www. Sabasrm.ir 
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 (استانی خدمتریز32خدمت و 7) ت مصوب صندوق بازنشستگی کشوریاهرست خدمف
 ارائه  خ نوع متدخزیر کد دمتخعنوان زیر دمتخعنوان وکد دیفر

 

1 

 

شستگی برقراری حقوق بازن

ن صندوق بازنشستگی مشترکا

 (19021050000) کشوری

 

 - G2G 19021050100  ستگی عادیبرقراری حقوق بازنش-1

 - G2G 19011050101 یفه ازکارافتادگیظی حقوق وبرقرار-2

 - G2G 19021050102 وراث شاغلین کسورپرداز راری حقوق وظیفهقبر-3

 - G2G 19021050103 ییبرقراری حقوق بازنشستگی خویش فرما-4

 - G2G 19021050104 جدد حقوق بازنشستگی و وظیفه برقراری م-5

 - G2G 19021050105 ا ازکارافتاده متوفییازنشسته برقراری حقوق وظیفه وراث ب-6

 

 

2 

 

 

 

تقال کسور استرداد و ان

 (19021950000بازنشستگی)

 

 - G2G 19021950100 ریازنشستگی کشوال حق بیمه یا کسوربازنشستگی به صندوق بانتق-1

 - G2G 19021950101 سال خدمت 30استردادکسورمازادبر-2

 - G2G 19021950102 به سایر صندوقهای بازنشستگی  مشترکان انتقال کسوربازنشستگی-3

 - G2G 19021950103 اضافه/اشتباه واریزی کسوربازنشستگی استرداد-4

 - G2G 19021950104 ی شاغلین استرداد کسوربازنشستگ-5

اک درصندوق بازنشستگی اشتر 3

 (19021951000)کشوری 

 - G2G 19021951100 شوریکزنشستگی راک مستخدمین کشوری در صندوق باتاش-1

 حضوری G2C 19021951101 زنشستگی کشوریایی با صندوق باماشتراک خویش فر-2

 

 

4 

 

پرداخت یا اصالح حقوق 

 ظفینبازنشستگان و مو

(19021952000) 

 حضوری G2C 19021952100 ید احکام وراث اناث مشترکان صندوقاحرازهویت وتمد-1

 - G2G 19021952101 یفه مشترکان...ظستگی و واصالح حقوق بازنش-2

 الکترونیک G2C 19021952102 ی و فیش حقوق مشترکان...احکام بازنشستگ هارائ-3

 حضوری  G2C 19021952104 تانی به استان دیگروظیفه از اس انتقال حقوق بازنشستگی و-4

 - G2G 19021952105 و موظفین مشترکان صندوق  نبازنشستگاپرداخت حقوق -5

 - G2G 19021952106 ... نقطع حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکا-6

 

 

 

5 

 

 

 

 

  خدمات رفاهی بازنشستگان

(19021051000) 

 بیمه گر G2C 19021051100 بازنشستگان  واکر،ویلچر،عصا،سمعک ک،عینپرداخت کمک هزینه -1

 - G2G 19021051101 ه دولت و حوادث کارکنان شاغل و بازنشست بیمه عمر برقراری-2

 ریحضو  G2C 19021051102 ن و بازنشستگان دولتو حوادث کارکنا رپرداخت غرامت بیمه عم-3

 الکترونیک G2C 19021051103 موظفین پرداخت وام ضروری بازنشستگان و -4

 حضوری G2C 19021051104 فینتسویه وام ضروری بازنشستگان و موظ-5

 ستاددر  G2C 12031051105 خارج کشور یافت حقوق بازنشستگان وموظفینرفینامه دصدور معر -6

 شرکتها G2C 17011051106 تورهای مسافرتی بازنشستگان -7

 بیمه گر  G2C 19011051107 نیبازنشستگان وموظف درمان یلیتکم مهیب یبرقرار-8

 بیمه گر G2C 19021051108 مان بازنشستگان و موظفینرینه های دپرداخت هز-9

 پیشخوان G2C 13011051109 یا سایر مراکز ت ارائه به بانکهصدور ضمانتنامه بازنشستگان ج-10

 پیشخوان G2C 19021051111 صدورکارت شناسائی بازنشستگان -11

 - G2G 19021953000 (19021953000سنوات ارفاقی مشترکان)صدورابالغیه  6

 پیشخوان G2G 19021954000 (19021954000رکان)تبط با مشپاسخ به استعالمات مرت 7

G2G به دستگاه  خدمت دستگاه   ، G2C دانخدمت دستگاه به شهرون     ، G2E ود    ،   خ خدمت دستگاه به کارکنانG2Bخدمت ر خدمت دستگاه به کسب وکا

 ت حضوری انجام شود.رت( به صوالع رسانی، درخواست و تحویل خدمطام آن ) اخدمتی که کلیه مراحل انجحضوری:

 جام شودجعه حضوری ان(الکترونیکی یا حداکثر فقط با یکبار مراجام آن)اطالع رسانی، درخواست و تحویل خدمته کلیه مراحل انکخدمتی خدمت الکترونیکی :

ورت حضوری انجام شود و ارائه خدمت به صبخشی به ویل خدمت به صورت الکترونیکی و حخواست و تمتی که بخشی از مراحل اطالع رسانی، درخد خدمت ترکیبی:

 وری نیاز دارد.یکبار مراجعه حض بی  از

 2500تلفن، اَپ  صبافزار انرم  ، www.cspf.ir سایت، Sabasrm.irwww . درگاه خدمات الکترونیکی
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 تطریق میز خدم زل ارائه اخدمات قاب
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 - - * G2C 19021951101 کشوریق بازنشستگی اشتراک خویش فرمایی با صندو 1

 -  - * G2C 19021952100 ان صندوقکاناث مشتراحرازهویت وتمدید احکام وراث  2

90219521021 2 ه احکام بازنشستگی و فیش حقوق مشترکان...ئارا 3  G2C - پیشخوان - 

04190219521 ظیفه از استانی به استان دیگرانتقال حقوق بازنشستگی و و 4  G2C  * - - 

51100019021 3انبازنشستگ ،واکر،ویلچر بهعصا،سمعک ینک،عپرداخت کمک هزینه  5  G2C بیمه گر - - 

90210511021 یمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولتبت غرامت پرداخ 6  G2C  * - - 
 - * - G2C 19021051103 موظفینپرداخت وام ضروری بازنشستگان و  7

05110419021 زنشستگان و موظفینوام ضروری باتسویه  8  G2C * - - 
 - - در ستاد G2C 12031051105 شورکاز  خارج  نیبازنشستگان وموظف قحقو افتیرد نامهیصدور معرف 9

10511061701 4ازنشستگانبتورهای مسافرتی  10  G2C - شرکتها - 

05110719011 3نیدرمان بازنشستگان وموظف یلیتکم مهیب یبرقرار 11  G2C  بیمه گر - - 

08119021051 3هزینه های درمان بازنشستگان و موظفینپرداخت  12  G2C بیمه گر - - 

 - پیشخوان - G2C 13011051109 1ازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکزبانتنامه صدور ضم 13

 - پیشخوان - G2C 19021051111 2تگانصدورکارت شناسائی بازنشس 14
G2G به دستگاه  خدمت دستگاه   ، G2C ت دستگاه به شهروندانخدم     ، G2E  خود    ،    کارکنان دستگاه بهخدمتG2Bب وکار سگاه به کخدمت دست 

 .بازنشستگی کشوری درج گردیده است قصندو،  دستگاه پرداخت کننده حقوقتگی آنها ه در حکم بازنشسکبرای بازنشستگان و موظفینی  "صرفا 1

 هانگردیجنگردی و پرشین گلف و ایراه به شرکت های داگذار شو4 اگذار شده به شرکت بیمه گرو 3ش عمومیدفاتر پیشخوان دولت و بخگذار شده به وا2

 تومان هرپنج سال000/500تومان(،سمعک)000/100تومان هر سه سال یکبار( ، ،عصا)مبلغ000/120عینک )مبلغ  بررسی مدارک هزینه های -5توضیح ردیف
 قرار گرفت. (زان حافظبرعهده شرکت بیمه گر )آتیه سا 01/03/9913 از تاریختومان( 000/000/1ویلچر )مبلغ تومان( و 000/100ر)مبلغ یکبار( ،واک

 جام شودیا حداکثر فقط با یکبار مراجعه حضوری انرسانی، درخواست و تحویل خدمت(الکترونیکی  انجام آن)اطالع لخدمتی که مراحخدمت الکترونیکی :

www. Sabasrm.ir: لی،جشنواره ها،استعالم،...یبیمه تکمری، وام ضروری،حکم و فی  حقوقی،گنام گردش ثبت 

epishkhan حقوق و حکم دورکارت شناسائی ،پاسخ به استعالم ،چاپ فیصدفاتر پیشخوان: خدمات   

  نامه ،...،حکم بازنشستگی،پیگیری  افت فی  حقوقدری: اَپ صبافزار انرم 

www.payesh8523.ir :دغام شدا استانها ،.... لینیک مجازی ،نمایشگاه آثار بازنشستگان،پای که حقوقی،مشاور 
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   کشوری آشنایی با صندوق بازنشستگی 

 (کیالکترون ی)صندوق بازنشستگ اپلیکیش صبا

 
 

 خدمت ردیف خدمت ردیف
 مانیمراکز در 11 یو حکم حقوق شیف افتیدر 1

 مراکز استانی 12 نهادهاشیها، انتقادها و پدرخواست سالرا 2

 ندفاتر پیشخوا 13 یارسال یهادرخواست یریگیپ 3

 خانه های امید 14 نامه یریگیپ 4

 بیمه ملت 15 واست گواهی کسر از حقوقدرخ 5

 وام ازدواج 16 یاری بسته های طرح 6

 وام ضروری 17 آزمایش آنالین 7

 نظرسنجی 18 کشور زته خارج ابازنشس 8

  19 سپرده سهام صندوق 9

  20 بیمه تکمیلی 10
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   وری وق بازنشستگی کشدآشنایی با صن

 خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان
تاریخ  مدارک مورد نیاز عنوان ردیف

 اری واگذ

تعرفه  
 )تومان(

 شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب  چاپ فیش حقوق 1
 1395تیرماه 

784/5 

 700/5 1395تیرماه  ملی ،شماره حساب هرکل،شمارشماره دفت چاپ حکم  2

 200/7 1395تیرماه  اره حسابشماره دفترکل،شماره ملی ،شم ام ازدواج ...م وام ضروری /والاستع 3

 184/8 1400فروردین ل،شماره ملی ،شماره حسابشماره دفترک ارج از کشوربازنشستگان خاستعالم  4

 020/7 1400فروردین ره ملی ،شماره حسابافترکل،شمشماره د دور گواهی کسر از حقوق ص 5

  1395تیرماه  رنگی4*3عکسکارت ملی،حکم بازنشستگی، گاناسائی بازنشستکارت شنر/تمدید وصد 6

  1400تیرماه   ملت بیمه ثالث شخص امهن بیمه خرید 7

  1400ماهرتی  ستگانبازنش ویژه امدادخودرو خدمات خرید 8

 بیمه لتکف تحت افراد کاهش /افزایش 9

 درمان تکمیلی

 
 1400تیرماه

 

  1400تیرماه   بازنشستگی وقصند مشترکین اهیوگ صدور 10

  آیندهماههای   بت نام/غرامت بیمه تکمیلی عمر استعالم/ث 11

  ماههای آینده  ورس ب 12

  ماههای آینده  گردشگری 13

  دهناههای آیم   پردازی در صندوق بازنشستگی هبیمسابقه استعالم  14

 میشود . ارتتعیین و نظیی ویمقررات و ارتباطات راد میدولت توسط سازمان تنظ شخوانیدر دفاتر پ یکشور یبازنشستگ قخدمات مربوط به صندو یها نهیزتعرفه ه *

 ظ ( قرار گرفت)قبال بر عهده دفاتر پیشخوان (فسازان حاچر بر عهده شرکت بیمه گر )آتیه لواکر، وی خذ و بررسی مدارک عینک ، عصا ، سمعک ،ا 01/03/1399از تاریخ  *
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 ازنشستگان ()تسهیالت اعتباری رفاهی بطرح یاری 
 29/12/1400عملکرد تا 

 
 

 (07/12/1398ز تاریخ جیره ای رفاه ) اتسهیالت خرید از فروشگاههای زن–بسته اول 

 ، ماهه 4اطبا اقس %2با سود ریال000/000/20،دوم وسوم(و از مرحله چهارم   ریال)در مرحله اول 000/000/12الت خرید یهاعتبار تس

 /وظیفه در هنگام خرید  وق بازنشستگیه حساب حقارائه کارت سپهر متصل به شمار 

 / طرح یاری   www.sabasrm.irوری شکازنشستگی ت الکترونیکی صندوق برود به سایت خدماکسب اطالعات /اعتبار سنجی با و

 تسهیالت خرید از فروشگاههای کفش ملی : -وم دبسته 

 1399ز فروشگاههای کفش ملی تا پایان سال تخفیف خرید ا12% 

 با فروشگاههای زنجیره ای افق کورش : 29/12/98رخ توافقنامه مو-سته سوم ب

ستفاده از ابشرط خرید با  درصد تخفیف5/3ورداری از خرو ب 08/01/99وشگاههای کورش از ن خرید از شعب فرامکا 
 هزار تومان 80اقل خرید به مبلغ حدو   بازنشستگی سپهرکارت متصل به شماره حساب حقوق

  در فروشگاههای کورش %5/21ه جمعا  به میزان محصوالت پگا تخفیف -م بسته چهار
 سال(2بمدت 12/03/99) از تاریخ  به بازنشستگان محترم  تی بیمه مله های تخفیفی و تقسیطارائه  بیمه نام-بسته پنجم

 تومان 000/600لص دریافتی حقوق ماهانه فین با حداقل خاظمشمولین: کلیه بازنشستگان و مو

 ن توما000/000/6قف تومان تا س 000/200/1ر اساس مانده خاص حقوق ماهانه از یمه نامه : بان خرید بمیز

 ، بیمه عمر انفرادی....  %5/2خص ثالث ش، بیمه  %25، آتش سوزی منزل مسکونی   %30نه خودرو بیمه بد تخفیفات :

 یبازنشستگ ماهه با برداشت از حقوق11رت نقدی + تقسیط حق بیمه بصو%20 :تقسیط

  ارائه کارت ملی و اعالم شماره دفتر کل( ا)ب  irwww.melat.  شرکت بیمه ملتخدمات با مراجعه به شعب عات / اطالدریافت 
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 ان (گطرح یاری )تسهیالت اعتباری رفاهی بازنشست

  تخفیف  گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی–بسته ششم 
 www.sabasrm.ir، ثبت نام در   31/6/0140درصد تخفیف خدمات اقساطی )سه ماهه ( تا 35ی / صد تخفیف نقددر50با 

 وه صنعتی انتخاب ازم خانگی از گرومیلیون تومانی  خرید اینترنتی ل50ت حداکثر التسهی-بسته هفتم 

 %10با کارمزد  ماهه(60اقساط%98نقد و%2اال با کارت سپهر بانک صادرات )ومانی خرید کمیلیون ت 50ارائه تسهیالت حداکثر 

   o.comnwww.entekhabiاز طریق ثبت سفارش در   31/06/0041یت لغا 20/7/99از تاریخ  

  تسهیالت طرح حمپاد :-شتمبسته ه
درصد و اقساط 4نه ستگان،کارمزد ساالپایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشنی حمایت از لیون تومامی5و  3تسهیالت 

 ( www.sabasrm.irدر  31/04/0041الی  26/3/1400ام مرحله سوم از ن ماهه )ثبت36

  یکشوراستخدام فرزندان بازنشستگان  -بسته نهم
 نفر(2000) به تعدادافق کورش یارهیزنج یهاگاهمجموعه فروش در

  یپزشکدندانخدمات ارائه  –م بسته ده
خراسان  عال در استانهایف  ملت مهیدر مراکز طرف قرارداد با شرکت ب یلایر ونیلیم 30 یاعتبار التیسهبا ت ظفین ومشستگان و به بازن

 1399از اسفند  نیجان و قزوبوشهر، زن ،یقم، خراسان جنوب الم،یا ،یشمال

 خدمات گردشگری و سفر  –بسته یازدهم  

)حداکثر سه سهمیه با فاصله تومان 000/720سته )دفترکل( و یکنفر همراه جمعا  شنهر باز ایاز تورهای گردشگری برک هزینه استفاده کم

  ال هدیه شرکت علی باباهزاری400بعالوه  یکساله (

 امداد خودرو مات ویژه خد –بسته دوازدهم 

 تیمراجعه به وب سا  اب تخفیف (%30اک امدادسیار ) با تخفیف( ، اشتر%55ماهه / پرداخت نقدی تا حداکثر10اشتراک طالیی )اقساط  

https://zaya.io/bmazb خود یاشتراک خودرو دجهت خری 096440 یتماس با شماره سراسر ای 

 سر و فرزندانزنشستگان، همبا یبرا یمهارت یآموزش ها یاجرا –بسته سیزدهم  

مجوز از  یآزاد )دارا یموزشگاه هاآ و در گانی( به صورت راتیتن ظرف)در صورت داش یا و حرفه یآموزش فن یدر مراکز دولتاین طرح 

 شود یاجرا م فیدرصد تخف 30تا  5( با ارائه یو حرفه ا یفن نسازما

مورد نامه مربوطه جهت ثبت نام دوره  یاخذ معرف و نسبت به ه مراجع یکشور یبازنشستگصندوق  یاستان تیریتوانند به مد یم انیقاضمت

 تحت وب استفاده کنند. یکینوالم الکتراستع ستمیاز س ایند ینمانظر خود 

 یفرم ها لیمراجعه و نسبت به تکم یو حرفه ا یآزاد فن یآموزشگاه ها ای یبه مراکز دولت دیبا ینامه، فرد متقاض یمعرف افتیپس از در

 نمایداقدام  یخصوص یآموزشگاه ها یبرا فیمصوب پس از کسر درصد تخف یها نهیبت نام و پرداخت هزمربوط به ث

 29/12/1400اریخ ت عملکرد تا
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 تباری رفاهی بازنشستگان (عطرح یاری )تسهیالت ا

 تخفیفی و تقسیطی ،..... یاری ، بیمه های تسهیالت طرحخالصه 

 توضیحات موضوع 

 ماهه4و اقساط %2سود ریال با000/000/20اعتبار تسهیالت خرید  د از فروشگاههای زنجیره ای رفاهتسهیالت خری–بسته اول 

 1399ال ستخفیف خرید از فروشگاههای کفش ملی تا پایان %12 تسهیالت خرید از فروشگاههای کفش ملی- بسته دوم

 درصد تخفیف5/3اری از برخورد تخفیف خرید از فروشگاههای کورش–وم بسته س

 خرید محصوالت پگاه تخفیف  %5/21  رشتخفیف خرید محصوالت پگاه از فروشگاه کو  -بسته چهارم 

 تلبیمه نامه های تخفیفی و تقسیطی بیمه م  -بسته پنجم

، بیمه  %25منزل مسکونی   ، آتش سوزی %30تخفیفات : بیمه بدنه خودرو 

مه بصورت نقدی + حق بی%20یط: ی.... تقس، بیمه عمر انفراد %5/2شخص ثالث 

 ستگیماهه با برداشت از حقوق بازنش11تقسیط 

 جهانگردی  و ایرانگردیتخفیف  گروه هتل های –بسته ششم 
 

 رصد تخفیف خدمات اقساطی )سه ماهه (د35درصد تخفیف نقدی / 50با 

 د لوازم خانگی از گروه صنعتی انتخاب تسهیالت خری –م تبسته هف

 

 تومانی  خرید اینترنتی لوازم خانگی میلیون 50ثر یالت حداکتسه

 ت طرح حمپادتسهیال-بسته هشتم
پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و  زانی حمایت میلیون توما5و  3الت تسهی

 ماهه36اقساط  درصد و4ی فرزندان بازنشستگان کارمزد ساالنه ردکت

 نفر(2000) به تعدادافق کورش یارهیزنج یهافروشگاهدر مجموعه م استخدا  یاستخدام فرزندان بازنشستگان کشور -سته نهمب

   ملت مهید بادر مراکز طرف قرارد یالیر ونیلیم 30 یراباعت التیهست  یپزشکدمات دندانخارائه  –ته دهم بس

 بابا  شرکت علی هدیهتومان 000/40بعالوه  ی تومان000/720ه کمک هزین و سفر  خدمات گردشگری –بسته یازدهم  

 خدمات ویژه امداد خودرو –دوازدهم  بسته
 

تخفیف( ، %55خت نقدی تا حداکثرماهه / پردا10اط اشتراک طالیی )اقس

 تخفیف (%30تراک امدادسیار ) با شا

بازنشستگان،  یبرا یمهارت یآموزش ها–یزدهم  سبسته 

 مسر و فرزندانه

 یهادر آموزشگاه رایگان و ی بصورت و حرفه ا یآموزش فن یر مراکز دولتد

 فیدرصد تخف 30تا  5مجوز( با ارائه  یآزاد )دارا

 

  دابقه عملکرد .... و درحال حاضر  اقدامی ندارس*صرفا به عنوان                        متگان محتربه بازنشست بیمه ملت واگذاری سهام شرک

 شد. اگذارسته متقاضی ونفر بازنش000/130بیمه ملت، از طریق ثبت نام به  رکتش بخشی ازسهام

 1395یکم تا پانزدهم دیماه   مهلت ثبت نام :-

 ر سراسر کشور و ارائه مشخصات فردی د خوان دولتدفاتر پیش مراجعه به نحوه ثبت نام :-

 "پست سفارشی" یقارسال از طر←بازنشسته توسط  امضاء فرم ←فرم چاپ ← درخواستل فرم تکمی←در سامانه  ثبت نام←  www.cspf.irصندوق  سایته ورود به اآنگ

  ری )گروه مدیریت ارزش سرمایه(وبه نام هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کش 1158681881، کدپستی 251ساختمان رراه قائم مقام، خیابان مطهری، نبش چها به آدرس تهران،

 تسریع موجب اربهاد اوراق و بورس سازمان در امداری اختیاری میباشد کهسه کد یز درجن و بوده الزامی همراه تلفن شماره ملی، شماره ستگی،بازنش کل دفتر هرشما ذکرنکته:

 .خواهد شد. اقدامات در

  تومان202هرسهم  غسهم و مبل3500 حداکثر بازنشسته هر سهام باشدیتومان م 000/720: ارزش کل سهام  هرنفر ماارزش سه -

 تخصیص یافت.به بازنشستگان متقاضی  قرض ورت وامبصتگی کشوری وق بازنشستسهیالت خرید سهام از سوی صند تسهیالت:-

 میشود. رسک بازنشسته ذینفع حقوق از تومان(000/30 هقسط)ماهان 24در 1398ن ماه سال ین وام از فروردیاقساط ا

  د.بو خواهد سهم صاحب رمِمحت بازنشسته به متعلق تماماً خریداری ریختا از سهام این هسالیان شده توزیع سود توزیع سود: -

 هزارتومان 56مبلغ  97، مهر/آبان سال  هزارتومان30به مبلغ  96مراحل واریز سود :آبان سال 

  021-88540150 :برای پاسخ به سواالت شما  یهلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشور های ساشماره تم

 تسویه کامل مبلغ تماس و پس از هماهنگی ، نسبت به021-88736113به شماره  رکت بیمه ملتایست با شازنشسته قبل از تسویه کامل اقساط،ورثه میبدرصورت فوت بته:کن

درج شود و در  نحصار وراثتبرگ امتوفی در  کمبلغ کل سهام بعنوان یکی از داراییهای ماتر ابانک صادرات(نمایند تا متعاقب3507350037001ه حساب اقساط اقدام )واریزب

 در بورس فراهم شود.سهام ذینفع  ید و فروشنتیجه  امکان خر

 رد .... و درحال حاضر  اقدامی نداردکلسابقه عم *صرفا به عنوان                                     فروش اقساطی خودرو-

 ( 17/7/96مورخ قساطی خودرو )درانفر از برندگان برای خرید 2000ه کشی ومعرفی عقر
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 خدمات رفاهی-ن        تسهیالت بازنشستگان وموظفی

 ست ا یق درآمدهبه حالت تعلفعال ا ، به فراگیری کرون *با توجه             جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری

  را ازنشستگان محترمب جشنواره ورزشیسالمت محور ، اعه فرهنگ ورزش شراستای ا در صندوق بازنشستگی کشوری

 . برگزار میکندو کانونهای بازنشستگان سراسر کشور  (زش و جواناناره کل وربویژه ادباهمکاری دستگاههای اجرائی )

 

 
 تاریخچه-

 توضیحات سطح الس عنوان

 کشوری تگیسهمکاری صندوق بازنشبا و  رورش)آقای درستکار(پآموزش و وزارت محوریت  فقط تهران  1393  قات ورزشیمساب

 آموزش وپرورش وزارت کاریهمبا و شوری کزنشستگی محوریت صندوق با فقط تهران 1394 قات ورزشیمساب

ســـــتانها 1396 اولین جشنواره  و  ا

 کشوری

برگزاری جشنواره -14/2/96/ الی 2/ 11گزاری جشنواره استانی ازرب– 25/01/96لغایت  15/12/95از  ت نامثب

 ت از بیرجندلفضل سیاددوم مسابقات شنا جشنواره کشوری آقای ابوا مقام*     14/4/96/ لغایت 12/4کشوری از 

ســـــتانها و  1397 دومین جشنواره ا

 کشوری

برگزاری جشنواره کشوری – 11/11/96 ت/لغای8/11ی جشنواره استانی از برگزار-23/8/96ا /ت1/8ت نام از ثب

 دناصر سلیمانی از بیرجندکشوری آقای محم ی*مقام اول مسابقات تیرانداز– 2/8/97/لغایت 30/7از 

ســـــتان 1398 سومین جشنواره ها و ا

 کشوری

  – 98تیرلغایت  تانی از اردیبهشتبرگزاری جشنواره اس-15/01/98لغایت  27/11/98ت نام از بث

 00/00/0000لغایت   0000 /00/00کشوری  از  هراری جشنوابرگز

 شرایط عمومی  -

 ی از مواردعبارتنداز:ج میشود. برخهر سال دردستورالعمل اجرائی برگزاری جشنواره ورزشی ستانی و ملی در امقررات برگزاری مسابقات 

 سایت صندوق، مجاز به ثبت نام میباشند. رعهدنامه دی به شرط تایید فرم تق بازنشستگی کشورهمه بازنشستگان محترم مشترک صندو

 دشرکت نمایه مجاز است فقط در یک رشته ورزشی مسابقات هربازنشست د شد.هسابقات به تفکیک آقایان و خانمها برگزار خوام

 ورزشی  و وسایل مورد نیاز بر عهده ورزشکار میباشد.تهیه لباس 

 نتی اقدام کرده باشندردوا در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اینتب ند بود کهشرکت در مسابقات خواهافرادی مجاز به  فقط

 مسابقات ملی معرفی خواهند شد. نی برای شرکت درانفرات اول مسابقات است

 1398سال در  ورزشیرشته های -

ـیر لسا65االی شنا)قورباغه وکرال(ب-5     تفنگ بادی تیراندازی با-4      تنیس روی میز-3   دارت-2     طرنجش-1 ـسال 65و ز

 سال  65سال و زیر 65االی بمتر 1500دو نیمه استقامت -6

 

 (  "خودمراقبتی"تاکید بر  بابازنشستگان ) ت*برنامه های سالم

  تشخیص بموقع و درمان-3دوره ای،...(   اکسیناسیون؛آزمایشات )و خدمات پیشگیری-2غذیه سالم(    )ورزش  و ت  ندگی سالمآموزش شیوه ز-1
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 یخدمات رفاه-بازنشستگان وموظفین         تتسهیال

 میلیون تومانی 12 وام ضروری نام خدمت:

 انک عامل ؛بصندوق بازنشستگی کشوری دولت ؛نجام خدمت:اههای مرتبط دراگدست

 شستگان ی تسهیالت ...به بازنرتقاءمنزلت واعطاا 10/11/1384مورخ 67115آئین نامه شماره  3ماده  ررات :قوانین ومق

 (ک عامل...ناز توافق صندوق بازنشستگی کشوری با با سپ)

 له مرح12در  قرعه کشی وسپس پرداخت تسهیالت به برندگان بابت ثبت نام و هدو ما میانگین زمان برای سرویس:

  کشوری صندوق بازنشستگی اینترنتی ثبت نام ودرج مشخصات متقاضی  در سایتوردنیاز:مدارک م

 صندوق بازنشستگی کشوری اینترنتی سایت آدرس محل مراجعه: ینترنتا به خدمت: نحوه دسترسی

  :سایرتوضیحات

ماوظفین درسهیالت ...واعطای ت ارتقاءمنزلت 10/11/1384مورخ 67115ه شماره آئین نام 3ماده  طبق*  ساتگان و تاامین اعتبار؛بازنش صاورت 

باتمر  Sabasrm.irwww .سال(  به آدرس اینترنتی  رهماهه سوم 3)معموال در  نی مقرردرمهلت قانوانند متقاضی وام میتو  اجعه وث

 .خواهدشدذینفع  واریز می اعالومبلغ وام  به حساب میشودشماره موبایل افراداعالم به SMSازطریقنتایج د. تا در قرعه کشی شرکت نماین نام

 ( میباشد.5.19ساالنه ) نرخ سود %4ماهه بوده و  نوع وام 36 ع بانک صادرات ایران تامین میشود.اقساطبانان از منتسهیالت همچ
 وام ×نرخ × مبلغ اد اقساط(+تعد1÷ ) 2400 =؟    وه محاسبه سود/کارمزدنح

طاه  غان خود ارائه و با دریافت کدشناسه ،مبلتسی کشوری ارا به صندوق بازنشستگنفع درخواست خود ذی نحوه تسویه مانده اقساط وام ضروری بصورت یکجا: مربو

 .فت خواهد کردحساب دریامی تهران واریز مینماید و سپس نامه تسویه ات شعبه دکترفاطرنزد بانک صاد10735073500را به حساب 

 

  کارمند بازنشسته یا وظیفه بگیر

  اعتبار واعالم عمومیصندوق پس تخصیص  ثبت نام درسایت

 
 

 استان-ق بازنشستگی کشوریودصن

 ساب ذینفعحی ؛اعالم اسامی برندگان و نیز واریز وام به شانجام قرعه ک

 

 ستگاه اجرائید

/موظف  انه بازنشستهحقوق ماه انعکاس کسراقساط وام درلیست

  1/1دستگاه  و درادامه انعکاس درفرم 
 
 
 
 
 

 

 سوابق 

ـساب توسط81 لغایت سال  1377ازسال ی روشستگان کشعتباروام سنواتی بازنا اقساط ـترماذیح قااوق  ن مح ئاای ازح سااتگاههای اجرا د

 ید.میگرد ریزچکی به حساب شعب ذیربط ) بانک صادرات( وا طبق لیست کسروطی بازنشستگان

بااه افرادذی82ار سال وام اعتب لااوبعدازآن معموال درنیمه دوم هرسال  شااده  خاات  فااع پردا ساااط وان شااروع کسراق فااروردیکن  سااال  نیم از ماااه 

 ال شروع شد.دی ماه همان س زادرمهرماه پرداخت وشروع کسراقساط 86عتبارسال ابعدآغازشده است .هرچندکه وام 

  . شروع و ادامه یافت ماهه36ساط اقو   %12ان میزارمزد با سود /ک 1377تسهیالت ازسال 

 .%8 دسود/کارمزبا  1390سال   و از  %10ه سود/کارمزد ب  86تسهیالت در سال 

 فت.ساالنه کاه  یا%4صندوق بازنشستگی کشوری وبانک ملی( به سود  کرمشت)ازمحل اعتبارات  91تسهیالت سال

 میلیونی4 مبلغ 96میلیونی وسال 3مبلغ  95میلیونی وسال 2مبلغ  94 میلیونی وسال2مبلغ 93 میلیونی  وسال5/1مبلغ  92تسهیالت سال 

 ،   %4با نرخ سود  میلیون تومان7مبلغ 98 ( ، تسهیالت سال5.19ساالنه )%4نرخ سود  اب تومان  میلیون5مبلغ 97ت سال تسهیال

 انک صادرات ز اعتبارات با %4سود  با نرخ میلیون تومان10مبلغ 1400 ا مهر ماهت 99 هایالت سالیتسه

  تانک صادرااز اعتبارات ب %4سود با نرخ  ون تومانمیلی12 از آبان ماه مبلغ 1400سال تسهیالت 
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 خدمات رفاهی- تسهیالت بازنشستگان وموظفین       

 بازنشستگان یتتورهای سیاحتی وزیار نام خدمت:

 ای مجاز نمایندگیهت ملی /شرکت سرمایه گذاری سفرکار-3 ذاری ایرانگردی وجهانگردی رکت سرمایه گش-2  گلف شرکت پرشین -1 :مرتبط درانجام خدمت رکتهایش

 88396715و   0218396516تلفن شرکت ،    WWW.ITTIC.COM سایت اختصاصی) نگردی وجهانگردیارگذاری ای شرکت سرمایه

 88069392021فکس 02188065056تلفن شرکت   WWW.KHATAMTOUR.IR  سایت اختصاصی -طرح خاتم) شرکت پرشین گلف

  قومجوز شورای صند و عطای تسهیالت ...پیشکسوتاناارتقاءمنزلت و 10/11/1384مورخ 67115ره امین نامه شآئ 5ماده  ومقررات : قوانین

  قابل مشاهده استی مسافرتی بازنشستگان رونیکی تورهادمات الکتازطریق سامانه خ هزینه های تور نجام خدمت:هزینه های ا

  هزارتومان740بلغ م 1/7/97از  )بازنشسته و یک همراه(ه سفرنایار –ها( از آغاز برقراری تور رای هر بازنشسته)ب سفر3حداکثر *

   www.cspf.ir سایت صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه: آدرس محل  رنتی تایننحوه دسترسی به خدمت:

   :تسایرتوضیحا

  نماید ی و زیارتی استفادهتحورهای سیاتوالی یا متناوب از تسال م 3و برای  همرحل 3درصرفا هر بازنشسته و وظیفه بگیر می تواند -

به ( س/داماد،نوه،عروبرادر/همسر،فرزند،پدر،مادر،خواهر)ز یک نفر همراه اته متقاضی در سفر الزامی است.وی مای تاواند سحضور بازنش-

 است.نه یزپرداخت ه ازاد بر یک نفر مشمولو حضور همراهِ م قبت از خوی  استفاده و از کمک هزینه سفر بهره مند گرددمنظور مرا

 .....اتاز خدم (دعروس /داماپدر/مادر/دختر/پسر/خواهر/برادر/)ند همراه یکنفرابق حکم ویا وظیفه بگیر دارای نسبت همسر میتوطنفر از وظیفه بگیران 2حداکثر *

  نه های مربوط به خدمتهزی

 توضیح نام صاحب حساب بشماره حسا کدشعبه نام بانک مبلغ

  گلف نشرکت پرشی   8603159/   75 جام  تهران ( )حساب جامملت .........

 www. Sabasrm.ir بازنشستگی کشوری ورود به سایت صندوق :فرآیند ثبت نام

تورهای   ورود به سامانه خدمات←مطالعه توضیحات ←/  رزرو هتل    یاحتی زیارتیتورهای س انتخاب  –گردشگری  انتخاب

 ←  شهرمقصد وانتخاب شهرمبدا تور و  جستجوی ←و .....  یست تورهامشاهده  ل ←و سیاحتی زیارتی 

 ...(تاریخ رفت و برگشت ، طول سفر، نوع هتل،...درخواستی  ) عاتاطال ارائه سایر ← جستجو کلیک روی

 -تورها(مقابل هر سطر از )دررزرو تور ،  )کلیک روی جزئیات بیشتر(وجود در تورها ده امکانات ممشاه

 ثابت وهمراه(؛ثبت اطالعات همراه  تلفن؛کدملی؛دفترکل ؛شماره حساب؛ادمسافردع)تمسافرانثبت اطالعات 

 را یادداشت کنید یریکدپیگل اطالعات یدر یخ  تکم

 گلف (بانک ملت صرفا شرکت پرشین  75/8603159خت نقدی به حساب ایت ویا پردا)آنالین س انتخاب گزینه پرداخت

 و ازطریق کدپیگیریپیگیری رزر
 

 
 شد.عالم اهزارتومان  500ته ویک همراه (جمعا به مبلغ  سر)برای بازنشسف کمک هزینه1393ازمهر م: ودمرحله 

                                          هزارتومان تعیین شد 600ه مبلغ  مراه (جمعا بسته ویک هر)برای بازنشسف کمک هزینه 1395ازسال سوم :مرحله 

 .افزایش یافت ناهزارتوم740 به مبلغ97و از مهر   هزارتومان606به مبلغ  96از نیمه دوم سالیک همراه ( و بازنشسته )براییارانه سفر 
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       ن وموظفین: بیمه درمان )پایه(  بازنشستگاهفتمبخش 

 کارمندان بازنشسته دولت  پایه درمان بیمه

 هیات محترم وزیران 23/01/1400 مورخ 5732مصوبه  3بند  وسعه  ونون برنامه ششم تقا 70براساس ماده 

 تگی کشوری (بشرح ذیل تعیین شدرک صندوق بازنشستکارمندان شاغل و بازنشسته )مش  1400سالمانی رحق بیمه د

   درصد5سهم دستگاه ؛  درصد   2سهم بیمه شده اصلی  : (وق و مزایادرصد حق7)کارمند شاغل

 درصد   3/5؛  سهم دستگاه      7/1لی صابیمه شده سهم     : (درصدحقوق 7) رمند بازنشستهکا
 ندمزدوج (داماد/فرزپدر/مادر/عروس و) 3 تبعی وبعد( فرزندچهارم)همسردوم / 2بعیت (فرزند3)همسر و 1بیمه شده اصلی و تبعی  ال س 

  ریال 111/875 ال ری000/716 حقوق سهم بازنشسته %7/1 حقوق سهم شاغل2% 1400

 ال یر778/680 ریال 000/557 وق سهم بازنشستهقح %7/1 اغلحقوق سهم ش2% 1399

 ریال556/591 ال ری000/484 نشستهزحقوق سهم با %7/1 حقوق سهم شاغل2% 1398

 ریال778/537 ریال 000/440 سهم بازنشستهحقوق   %7/1 حقوق سهم شاغل2% 1397

 هستند1مشمول تبعی ث تا زمان ازدواج / اشتغال انفرزندان ا-سالگی25یل تا پایان درصورت ادامه تحصسالگی و22*فرزندان ذکورتا 
 ورشضوابط اجرائی قانون بودجه کل ک 7 ماده
 شود.  یپرداخت م سالمت مهیبتوسط سازمان  ،ین کشوردرمان بازنشستگا مهیحق ب یبرا ییتگاه اجراسهم دس......

 گردد. یپرداخت م زمان اشتغال آنان ییتوسط دستگاه اجرا یروکش یتگنشسباز ص بازنشسته رگرانثایا هیدرمان پا مهیشده بابت حق ب مهیسهم ب

 

  بیمه سالمت 

 استمل  و ضریب همبستگی اجتماعی  دفع ضرر محتمان رفلسفه بیمه د

 مایند.است تا در هنگام خطر آنان را از آسیب های جدی محافظت نبیمه شدگان  بند ایمنیبیمه کمر

سالمت نشود و در صورت دسترسی، مواجه با  مالی مانع از دسترسی مردم به خدمات بار هکعمل کند ای به گونه باید اینظام بیمه

  .دفقر نیانداز ا به ورطههای کمرشکن درمان آنها رجیب نشود و هزینههای پرداخت از ههزین

د ، بیمه میتواند وکیل بیمه شام آفرین بشد،  بیمه میتواند نظمیتواند ناظر با بیمه فقط صندوق دریافت و توزیع پول نیست بلکه بیمه

 .شدگان باشد

 چالش های  نظام سالمت

 تخصیص کامل سرانه مصوب و عدم نه سالمت اغیر واقعی بودن سر -1

  !دودمحدود وانتظارات نامحالنه دولت منابع تعیین وتامین نمیشود بلکه بر مبنای پی  بینی درآمد سا رد های جهانیس استانداسرانه سالمت براسا

 واقعی بودن تعرفه ها ریغ-2

 .عرفه هاسترومیزی )بیمه های تکمیلی( غیرواقعی بودن تیافت مازاد ( و رل اجحار در حق بیمه شدگان اعم از زیرمیزی )دلیکی از مهمترین ع

 ع  پرت مناب-3

 و ؛ متخصص ؛فوق تخصص( یم)پزشک عموو مراجعات عمودی طح (قی)چند پزشک هم سویزیتهای تکراری برای یک بیماری اعم ازمراجعات  اف
 سنگین  یهای متفاوت ؛خرید داروهای متنوع با هزینه ها در نتیجه  تشخیص

 هدر رفت منابع محسوب میشود. منفی است که اراکلینیک؛سی تی اسکن ؛پ MRIدرصد خدمات 85ما بی  از*درکشور

 ایهپوشش بیم به ترجیحات افراد در یتوجهبی و ایمهعدم تنوع در محصوالت بی-4

 در صورت دریافت نکردن حق بیمه مناسباطره خهای پرمخدمات نامناسب برای گروه -5

 م، ای از بار مالی ناشی از بیماری بر دوش مردتحمیل بخش عمده -6

 های پایه و تکمیلی مهاخل وظایف بیتد -7

  کاهش سرمایه اجتماعی و مشارکت-8

 اکز درمانی رمبیمه به  ه موقع از سوی سازمانعدم پرداخت ب-9

 بیمارستان:
 دولتی )زیرنظر وزارت بهداشت ( بیمارستانهای-1
 ..()بیمارستانهای تامین اجتماعی،سپاه ،ارتش،.عمومی غیردولتی یبیمارستانها-2

  وصی)بیمارستانهای خیریه،...(ارستانهای خصبیم-3
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 وموظفین       ایه(  بازنشستگانبخش هفتم: بیمه درمان )پ

 کارمندان بازنشسته دولت  هپای درمان بیمه

ی مراقبت هاکه بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات و تعهد بیمه پایه  متی از هزینه خدمات و مراقبت های سالمت موردسق :فرانشیز  -

 خت نماید. مذکور پردا

ت بیمار؛ازسوی دارا بسمت مسوی سالم بوی غنی بسمت فقیر؛ازسیاری میبایست ازستعاون ؛کمک وهمجریان : اصل همبستگی اجتماعی

 .باشد..ندار ؛.......

 خ  دولتیسودسرمایه +استهالک +تعرفه بعبارتند از:  ی تعیین میشودکهلبراساس فرمو :تعرفه خدمات بخش خصوصی 
 .شودام میجناالیاتها تفاده ازمنابع ملی وموسط دولتها وبااسهمچون ویزیت ؛رادیولوژی ؛آزمایشات پزشکی ؛دارو؛.... ت ارائه خدماتی

 

  برنامه سالمت بازنشستگان

 آموزش خود مراقبتی  -1

 ورزش  و تغذیه سالم()با تاکید بر   مآموزش شیوه زندگی سال-2

 ه ای؛....( آزمایشات دورسیناسیون؛خدمات پیشگیری )واک-3

 تشخیص بموقع   -4

 درمان   -5

 

 بازنشستگان  ابعاد سالمت

   نابازنشستگ سالمت روحی و روانی -الف

 بدبینی (  محیط و پرهیز از اده ؛دوستان و محیط اطرار خود )نگرش مثبت بهوارتباط وتعامل شایسته با اعضای خان-

 ه آنانق حضورآنان دراتاق فکراداره ؛.... برای استفاده ازتجرباجرائی ازطریودستگاه  حفظ رابطه بازنشسته باهمکاران-

 ازاحساس سرخوردگی  یدن امکانات تفریحی وسیاحتی برای جلوگیررکیق فراهم وقات فراغت آنان ازطرپرکردن ا-

 .ستگان میباشدانی بازنشکسوتان ازموضوعات مهم تاثیرگذاردرسالمت روزلت اجتماعی پیشنتوجه وعنایت به  شان وم-

امکان تسلط بر کنترل  مبه علت عدبوده و در دراز مدت  ی سالمت روان مضرتوجه بی  از حد به امور سیاسی، ورزشی و اقتصادی برا-

 ت روانی می گردد.آنها، باعث اختالال

  نسالمت جسمانی بازنشستگا -ب

 ای حفظ سالمت جسمی خودمراقبتی است .بهترین راه بر

 ......وره ای همچون آزمای  فشار خون؛کلسترول خون ؛قندخون ؛..ش؛آزمایشات دسالم؛ورز تغذیه

با  هخودت ، اما نمی بینی و تو کتاب الهی هستی ک زدت است، اما آگاه نیستی و درد تو نیز اوخوی تو در دار)ع( می فرمایند:  امام علی 

 .ت آن تمام پنهانها آشکار می شوندحرور و کلما
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 رمان )پایه(  بازنشستگان وموظفین بیمه دهفتم: بخش 
بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص  ،ینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سالمتزه%( 100د )تأمین صددرص بندالف: اصالحیه-ثارگران قانون جامع ای13ماده

ارات آن هر گان و افراد تحت تکفل آنان بر عهاده دولت بوده و اعتبانبازان، آزادشاهد، جا گردند( خانوادهبیمه همگانی و تکمیلی نمی که مشمول قوانین )خدماتی

 گرددظور مینمتخصیص یافته  %100بصورت  بودجه سنواتی ندر قوانی براساس تعداد و سرانه ساله

 غل ،بازنشسته و والدین [همسران وشاغل و غیرشایثارگران تی وبیمه درمانی مکمل آزادگان ،جانبازان،ااده خدمات بهداشمبا اجرای حکم این بندب:اصالحیه 

 ان است رگمور ایثاررعهده بنیاد شهید و اتحت تکفل آنان  بفرزندان شهدا وافراد 

 01/08/1397اصالحیه از و تاریخ اجرای  19/10/97وتاریخ اصالح قانون در مجلس مورخ  02/10/1391تاریخ اجرای قانون از *

ئی ارگاههای اجبه دست 91شاغل در سالتکمیلی جانبازان مسئولیت بیمه  بر عهده بنیاد جانبازان بود 1390یت سال یثارگران لغاه درمان ابیمخدمات  تاریخچه:

 د.به بنیاد شهید واگذار گردی 1/8/97جددا از ا اصالح قانون مبمجددا به دستگاهها و سپس  1/8/97شدو سپس از ربه بنیاد شهید واگذا94و سپس در سال 

سااتند.درصد)رکو10باااتقری * ثااارگران ه صااندوق از ای مااوظفین  سااتگان و یااادرد(بازنش فاا000/700/1شااهید بن ثااارگران)ن یااا000/420ر از ای سااتگاهها   شاااغل  سااته د بازنش

مااه دی/..مشم  1/7/96از   ر غیرشاغل( و افراد تحت تکفل آنان را هرسالهگنفر ایثار000/280/1و شاارکت بی ناازد  کااول بیمه تکمیلی درمان  کاارده  قاام دوره آ... بااا 98-97تاای ه ر تقری

 میلیارد تومان بود.3500

 مستندات
شد به  اصالح ( 01/08/1397)تاریخ اجراءمع ایثارگراناقانون ج3آیین نامه اجرایی فصل 2ن ماده ارهیات وزی 14/7/97مورخ 92138ره اس تصویبنامه شماسبرا -

کفل ان و افراد تحت تبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگرمصوب ....نس اعتبارات لیه دستگاههای اجرایی موظفند از محل سرجمعک-2: ماده

 ته در دستگاه مربوط اقدام کنندسشل یا بازنایشان اعم از شاغ
مااه یه داروها وت.تامین کله در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران و..ایجاد وحدت روی ربه منظو-قانون جامع ایثارگران 3ین نامه فصل یآ2بند - یاااز وبی مااورد ن شااکی  جهیزات واقالم پز

هاادزنشسته ...امسرشهید اعم از شاغل در دستگاههای اجرائی وبهان شهدا و افراد تحت تکفل ،پدر ومادر ودنتکفل ،فرز،آزادگان وافراد تحت وافراد تحت تکفل تکمیلی جانبازان  ه برع

 (1397غایت مهرماه ل 94سال  )از ابتدایمیباشد بنیاد شهید وایثارگران

 عقانون جام13همگانی ومکمل مشمولین ماده  نبیمه درماکسورات %100یزی کشور مدیریت وبرنامه رسازمان 2/4/1394مورخ  50956طبق بخشنامه شماره  -

 شتغال(در زمان اداخت شود.)منظور از دستگاه؛ دستگاه متبوع ستگاه تامین وپرد1394ایثارگران از سرجمع اعتبارات مصوب سال 

( 30440ار برنامه بههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی )اعتاگبارات دستنیاز را از سرجمع اعتاست اعتبار مورد ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلفمعاونت برنامه :سابقه

 شود.( این قانون تأمین می9) جدول شماره 550000-53 اختصاص دهد. اعتبارات این بند از محل ردیفامور ایثارگران  کسر کند و به بنیاد شهید و
ساته %100ت خاازیران پردهیئت و 25/12/92مورخ  50227/ت190238ه به موجب تصویبنامه شمار* ثاارگران بازنش ماان ای ناه در ناان وهزی فال آ حات تک فاراد ت ا

 وع آنان درزمان اشتغال میباشد.عهده دستگاه متبرکماکان ب92تاپایان سال 

 برنامه پنجم :ق 44دب ماده اصالح بن ماده واحده

فال آ تهبازنشس ان شاغل و(هزینه های درمانی ایثارگر%100ب:صددرصد) هاوافراد تحت تک باه ع صاد) هدناان  ئای وصددر ساتگاه اجرا هاای%100د ناه  ماانی  (هزی در

 د شهید وامورایثارگران است.ان به عهده بنیانایثارگران غیرشاغل وافراد تحت تکفل آ

ساتگاهها و  نماید ودراختیار ای اجرای این قانون را هرساله دربودجه سنواتی پی  بینیعتبارالزم بروظف است اتبصره :دولت م یااد  یبازنشستگ صندوقهاید وبن

 شهید وامورایثارگران قراردهد.

  اله پنجم توسعهس( قانون برنامه پنج44نون تفسیر بند)ب( ماده)اق
نون برنامه ( قا44د)ب( ماده)نی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها موضوع بنینه های درما( هز%100)بر اساس موضوع استفساریه، تامین صد درصد 

 (1392مهر ماه  21مورخ مصوب )زنشستگی ذیربط استابر عهده صندوقهای بمهوری اسالمی ایران ج نجم توسعهپنجساله پ

ر تاریخ اول داز سوی شورای نگهبان تایید شده است،  1392مهر ماه  21و در تاریخ  می تصویبدر مجلس شورای اسال 1392شهریور 17در تاریخ این قانون که 

 ده است.ش هور ابالغاز سوی رئیس جم 1392 آبان

 هیئت وزیران( 9/10/91مورخ  47684/ت197284)تصویبنامه شماره   44ند ب ماده بقانون اصالح  آئین نامه اجرائی

نای اد تحت تکفل قانونی آوافر ان وآزادگانجانبازخاص مرتبط با درمان ایثارگران شاغل وبازنشسته ) ی وهزینه هایوتکمیل یهبیمه پاپرداخت سرانه -3ماده  نان یع

 د شهید و امورایثارگران است.اغل برعهده بنیاشو ایثارگران غیر   اخت کننده حقوق یا مستمریدبرعهده دستگاه پرلدین ؛همسر و فرزندان(او

 : وق بازنشستگیمعاونت فنی صند 7/2/1392مورخ 1366/ص/2006س نامه شماره وبراسا  پنجمن برنامه قانو 29ماده 

جارای یقوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است ن عز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجاجی مربوط م...دستگاهها وصندوقها. شاماره ستند لذا ا صاویبنامه  ت

 کل کشور میباشد. مالی آن در بودجهاعتبار بار  منوط به تامینایثارگران بازنشستگان عزیز  زیران دربارههیات و 9/10/91مورخ  47684/ت197284

  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: 13پ ماده  بند

نامان ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تح( هزینه های در%100تاپایان قانون برنامه پنجم توسعه ؛صددرصد) سات تکفل آ هاده د صاد ان برع ئای و صددر تگاه اجرا

 ید و امور ایثارگران است.هشده بنیاد د تحت تکفل آنان برعهن غیرشاغل و افرا(هزینه های درمانی ایثارگرا100%)

 : 1392قانون بودجه 98براساس ماده 

رمان تکمیلی و صد درصد هزینه های درمانی دمات بیمه ودفاده از خاجرائی و افراد تحت تکفل آنان مخیر به استل در دستگاههای غایثارگران بازنشسته وشا

 ان میباشند.رگمور ایثاروع یا بنیاد شهید و ااههای اجرائی متبمربوط از دستگ
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 انگبیمه تکمیلی درمان بازنشست

 جایگاه قانونی

  کشوری تقانون مدیریت خدما 85ماده 

ادتحت تکفل آنان راعالوه بربیمه پایه درمان ؛بامشارکت نشستگان وافرندان وبازهای اجرائی مکلفنددرچهارچوب بودجه ...کارمدستگاه 

 اردهند  بیمه های تکمیلی قرآنان ....تحت پوش

یه جای ندارد، پوش  در بسته بیمه پا خدماتی را که های تکمیلی درمان اجازه دارندبراساس قانون بیمه همگانی کشور، بیمه-حیضتو

 .اندت بیمه پایه بودههای تکمیلی درمان همواره در حال پوش  دادن به خدمایمهلیان گذشته بکه طی سا دهند. این در حالی است

 -مه پنجمانقانون بر 35ماده  5تبصره

شتی و درمانی که در بسته بیمه پایه ات تشخیصی، بهدامشده برای آن دسته از خدازاد بر تعرفه تعیینمعقد قرارداد و هرگونه پرداخت 

قاوقی های تجاری و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخارکت بیمههد شد توسط شاعالم خواسالمت  قای و ح ناوان ص حقی هار ع حات  ت

هاتشده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماهمحق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بی تست. پرداخممنوع ا د ی است که در تع

 بیمه پایه سالمت نیست.

 تاریخچه

 هستند.مت ایران د سازمان بیمه سالنز بیمه درمان(با پرداخت حق بیمه ماهانه ؛ مشمول نشستهباز)شاغل و ترسمی دول کارمندان

بازنشستگی صندوق  لذا بوده ناتوان وافراد تحت تکفلی درمانی بازنشستگان امه خدمات درمانی از تامین کامل هزینه هیب به اینکهنظر

 شد درمان تکمیلیبیمه  خدماتحوزه وارد  1377در سال ت بیمه دانا با شرک کسالهقرارداد یعقد اولین  داوطلبانه ضمنکشوری 

مهلت تعیین شده)شروع در مربوطه  ه اجرائیایا دستگ ذینفع مگرآنکه باشندمه تکمیلی یبیک مشمول نشستگان بصورت اتوماتهمه باز

 انصراف دهند.دوق بازنشستگی کشوری مه تکمیلی صنتبی از بیبا اعالم کو  شرکت بیمه گر مراجعهدید( به رارداد یکساله جقهر 

بازنشستگی  قحضور نهادهای نظارتی در تهران بین صندو اناقصه و باز تشریفات قانونی م هر سال یکبار پس بیمه تکمیلی قرارداد

ق با ح مستقیم ارتباطمه برای دریافت خدمات حداکثری از شرکتهای بی تمایل صندوق ود.شکشوری وشرکت بیمه برنده منعقد می

 .اتی شده استریدچار تغی در سالهای گذشتهرمان هزینه های بخ  د توجه بهبا  کهبیمه )سهم دولت ؛صندوق،بازنشسته(داشته 

 برای بیمه شده اصلی وافراد تحت تکفلحقوق بازنشستگی  دهم درصد8با سرانه ماهانه 84تا پایان سال 77لقراردادهای ساالنه از سا-
 د تحت تکفل  ه شده اصلی وافراحقوق بازنشستگی برای بیم%1با سرانه ماهانه  92داد ماه لغایت خر85ه داد یکسالقرار-

  فتعهدات بدون سق برابر5/1وسهم صندوق تومان 000/12با سرانه ماهانه   93لغایت تیر  92ریتد یکساله قراردا-

 ون سقف تعهدات بد برابر5/1تومان( وسهم صندوق 000/60نفر)حداکثربرای هر ومانت000/15  با سرانه ماهانه 94لغایت مرداد93له شهریوریکساقرارداد -

 میلیون تومان 14و سقف تعهدات  رفبرای هرنتومان 0000/20با سرانه ماهانه  95یت مردادلغا 94یکساله شهریور قرارداد-

 میلیون ت15نفر...(سقف تعهدات3یلیون تومان حداکثراز یکمر)حقوق کمتر برای هرنف تومان000/24با سرانه ماهانه  96ایت مردادلغ 95اله شهریورسقرارداد یک-

 میلیون ت17 تسقف تعهدا(نفر4ریال بابت 000/060/1حق بیمه  رحداکثبرای هرنفر) تومان500/26ه ماهانه نابا سر 97دلغایت مردا 96شهریور قرارداد یکساله-

 میلیون تومان20 سقف تعهداتتا  (نفر4بابت  حداکثر حق بیمه)ن برای هرنفرتوما000/30ه انه ماهانسربا 98لغایت مرداد 97ارداد یکساله شهریورقر-

 تومان میلیون23سقف تعهدات  (حداکثر ...)برای هرنفر تومان000/30سرانه ماهانه با 99اردیبهشت تلغای 98ورشهرییکساله قرارداد -

 میلیون تومان44سقف تعهدات  (حداکثر ...)ی هرنفرتومان برا000/30اهانه سرانه مبا 1400اسفند لغایت 99یکساله خردادقرارداد -

 

 ت بیمه آتیه سازان اد صندوقی با شرکقرارد

 . اری( بسته میشودکا شرکت آتیه سازان بصورت  صندوقی )حق العمل بکه به علت محدودیت منابع ، قرارداد ما  تسال اسند چ

ت وارزش حاشیه امن( وهمچنین مالیا%15باشد )%85رت نباید بیش از ضریب خسا نکهای ازجمله هستندشرکتهای بیمه تابع الزامات خاصی 

 صندوق میباشد.فعلی قرارداد شرایط  زفراتر ا %25نرخ اعالمی شرکتهای بیمه   تیکه در نهاا اعالم کنند و......افزوده ر
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 (  بازنشستگان وموظفین      ه درمان )تکمیلیمبی

  (28/12/0114لغایت  01/01/0114نشستگان وموظفین )قراردادباز درمان ی تکمیل یمهب  نام خدمت:

 بانک صادرات -3 نشستگی کشوری زصندوق با-2 آتیه سازان حافظ()ر قراردادرطرکت بیمه ش -1بط درانجام خدمت:دستگاههای مرت

 بیمه شدگانبابت هریک از تومان000/45 انهحق بیمه ماه ت :اقوانین ومقرر

  فرانشیز %30با  ()مازادبرسهم بیمه پایهقرارداد بیمه تکمیلی درمان اساس بر بیمه ای  عهداتقف تس

  تومان000/200/57  ..(:....پیوندکلیهواعصاب؛)جراحی قلب؛مغزوق تخصصیفوحی تخصصی جرا اعمالبستری و-1

 تومان 28 /000/600 .(:.....................سکوپی،..)جراحی دیسک،لیزرتراپی چشم،اندو 1حل ردیف حی عمومی ازمجرا اعمالبستری و -2

 مانتو 000/210/2رقلب،.........(: او،ن MRIی ،گرافی،ماموگرافی،سونو)آنژیوگرافسرپائیخدمات تشخیصی ودرمان -3

  هزارتومان260: داخل شهر آمبوالنستومان، 000/196/1 :سرپائیعمل های مجاز تومان، 000/040/1: آزمایشگاهی خدمات

 مان ، تو000/130عصا/واکرسال یکبار ، تومان هر سه000/260عینک:(، فاکتورخریدنسخه پزشکارائه  با) هزینه هاسقف کمک 

 تومان000/260ت زیوی سقف تومان ،000/390 دست دندانتومان ، 000/300/1 یلچروتومان هر پنج سال یکبار ،  00/650 سمعک

ره شامل مشاو AZMAYESHONLINE.COM  ن ریال( مراجعه به سایتمیلیو5تاسقف )تهران /لدر منزارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی *

 لب،فیزیوتراپی،لیزردرمانی،.....رونا، نوارقمی /متخصص/ر تخصص ، آزمای  کومیت پزشک عک، ویزا پزشک/روانپزشتلفنی کرونا ب

 مجاز میباشد. ارت بهداشتست داروئی وزلیجود در تعهد در قرارداد ؛صرفا در خصوص داروهای موداروهای مورد  نه*پرداخت هزی
 تومان  تعیین شد. 000/574/57مبلغ به ( 1401قرارداد  7 ماده 48خاص )بند سقف  تعهدات در خصوص بیماران

 کام صندوق بازنشستگی کشوری ع در سیستم احینفبیمه تکمیلی از حقوق ماهانه ذحق کسر  خدمت: های انجام هزینه

 بیمارستانی ی اخذ هزینه هایاز برای مدارک مورد ن

 وشی وبرگ پذیرش هیی ،برگه بمصرف ز داروها ولوازماصل شرح عمل،ری اتصویربرابر ب-2اصل صورتحساب بیمارستان-1

 سرپایی خذ هزینه هایایاز برای مدارک مورد ن

  بانک صادرات(پهری)نزد شماره حساب س-4اول دفترچه بیمارو سرپرست  کپی صفحه -3ابجو کپی-2اصل فاکتورهزینه-1

 نکات بسیارمهم

لای اشتهد تداوم1/1/1401 تا تاریخ د قبلیطبق قرارداآنان  که بیمه تکمیلی کلیه بیمه شدگانی-1  ـکان  در قرارداد فع ـشمول کما م

بااه با مر 31/3/4011حداکثر تا  خود افراد تحت تکفل (ایطواجدشر)افزایشیا  (فاقدشرایط)کاهشبمنظور ضمنا د.تکمیلی هستن بیمه اجعه 

مااان     یلبیمه تکمیعالم است←میلی درمان بیمه تک←بیمه ای خدمات ← www. Sabasrm.ir نه بیمه تکمیلی صندوق به آدرسساما نااام در

 .نماینداعمال  خود را تغییرات شناسنامه  اول ودومه رمانی و صفحه دبا آپلود کردن تصاویر دفترچ .... شاهده کنندتکفل را م افرادتحت خود و

فااتیو در رشیپااذ یاباار شاادگانمهیب لااذا سااتینن حافظ آتیه سازا ز شرکتنامه ا یمعرف افتیبه در یازین،  هانامهیشدن معرف نیبا آنالوجه : ت  ا

 .شودیم انجامساعت  24در عرض  تومان(000/500)تا م حج . پرداخت اسناد کمنمایندمراجعه  یمرکز درمانبه  میمستقخدمت به طور 
 

 

 

 مهلت مقرر قرارداد  دررونیکی الکتدرخواست ثبت 

 ه شده درسیستم برای هربیمبیمه  حقومان 000/45با پرداخت

 
 

 اد قراردزایای م بازنشسته یا وظیفه بگیر از یبرخوردار

فردتحت احی بازنشسته /جرمدارک مربوط به هزینه های انجام اعمال 

 ئه شود گی  بیمه ارابه/نمایندتکفل وی )اصل صورتحساب؛....( به شع

 

 ارائه مدارک به شرکت آتیه سازان حافظ

 ز طریق بانکا به ذینفع راردادهزینه ها طبق قمدارک؛پرداخت  سیبرر
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 ی(  بازنشستگان وموظفین      رمان )تکمیلبیمه د

 ، سمعک ، واکر ، ویلچر عصا،زینه عینک هکمک د پرداخت ینفرآ نام خدمت:
  رات :انین ومقرقو

  مصوبه شورای صندوق نوهمچنی انزنشستگهیالت ...به بامنزلت واعطای تس ارتقاء 10/11/1384مورخ 67115آئین نامه شماره  6 مادهازبخشی 

 وردنیاز:مدارک م

   متخصص سخه پزشکاصل ن -1

      فاکتورخریداصل  -2

 ای  اودیومتری درخصوص سمعکنتیجه آزم -3
 01/01/1401 از تاریخ شرکت بیمه گر)آتیه سازان حافظ( محل مراجعه:  آدرس نترنتی ایه خدمت:نحوه دسترسی ب

  :رتوضیحاتسای

 ته(وعصا)بازنشسته ویاهمسرش( برای بازنشسسمعک )صرفا ،واکر، ویلچر ،ک نیک هزینه عاخت کمپرد

 مشمولین:

 را پرداخت نمایند بیمه اهه سرانه اشند و همه می کشوری ببیمه تکمیلی درمان از طریق صندوق بازنشستگکه مشمول گانی ستبازنش

 توضیح :

عاات اجعه نماید مر شعبه شرکت بیمه گربه رید خ ک وفاکتورخه پزشملی  و اصل نس ست همراه با کارتذینفع میبای بات اطال . پس از ث

 شد رسانی خواهد فع اطالع یند کار از طریق پیامک به شماره همراه ذینرسید ،.... فرآپ وپرداخت هزینه خدمت ،چا

 قابل پرداخت میباشدنفعان یذبه  یکباربرای  صرفاهزینه ها  اضر برخی از کمک با توجه به محدودیت  اعتبار تخصیصی ،در حال حتوجه:

 ه لغ کمک هزینمب
  01/01/1401از 01/03/99از 1/5/97از 1/4/96 از 1/4/95از 9/10/1391از  

  ت000/260 سال3هر1/1/00از ت000/200  ت000/150  ت000/100 ت000/80 ت000/50 عینک

  ت000/650 سال5هر ت000/500 ت000/350 ت000/250 ت000/200 ت000/150 سمعک

  ت000/130 ت000/100 ت000/40 ت000/25 ت000/20 ت000/10 واکر/اصع

  ت000/300/1 ت000/000/1 - - - - ویلچر

  ت000/390 سال3هر ت000/300 - - - - دندان

  ت000/260 ت000/200     ویزیت
 

 

 

 

  بازنشسته 

 ه تکمیلی درمان  باشدصندوق مشمول بیم باپرداخت سرانه؛ توسط

 
 

  شسته نزبا

مه گر )آتیه سازان حافظ( نسخه ارایه اصل مدارک به شعب شرکت بی

 اودیومتری درخصوص سمعک رید؛نتیجه آزمای پزشک ؛فاکتورخ

 

 گی کشوریصندوق بازنشست

 و واریزکمک هزینه به حساب سپهری بازنشسته؛تایید  بررسی مدارک
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    نیگان وموظفان )تکمیلی(  بازنشستبیمه درم

 یلیتکم مهیخدمات ب افتیدرروش 

 مهیان بدارندگ یبرا یدرمان یاهنهیسازان حافظ( هز هی)شرکت آت یلیتکم گرمهیاد با شرکت بطرف قرارد که یمراجعه به مراکز درماندر  ول:ا روش

 . ستیشرکت ن یهایندگیامبه ن ارانگذمهیبه مراجعه ب یزایو ن شودیاخت مپرد گرمهیشرکت ب یاز سو مایمستق درمان یلیتکم

 هیپا مهیسطح بدر دو  مهیمراجعه کنندگان در عمل از حق ب سالمت هم باشند، هیپا مهیمورد نظر، طرر قرارداد با ب یدرمان که مراکزیدر صورت

 شد. هند( خوااست گذارهمیبشخص  که بر عهده نهیاز هز ی)بخش زیخت فرانشدرمان برخوردار بوده و تنها موظف به پردا یلیمتک مهیب سالمت و

ن ظ(، همچناسازان حاف هی)شرکت آت گرمهیبا شرکت ب یارکه عالوه بر همک یدولت یبه آن دسته از مراکز درمان گذارانمهیصورت مراجعه ب در

 رجعه کنندگان داند، مراهسالمت بود هیپا مهیارداد با بطرر قر یکز درمانمرا نیا نکهیهستند، با توجه به ا زیم سالمت« نتحول نظا»طرح  یمجر

 را پرداخت خواهند کرد. زیر فرانشمقدا نیعمل کمتر

خود  یاز مرکز درمان صیبه هنگام ترخ شدهمهینخست ب ستند،یدرمان ن یلیتکم مهیکه طرف قرارداد ب یمراکز درمان ر صورت مراجعه بهد دوم: روش

 .کندیمراجعه م گزارمهیت باز شعب شرک یکیبه  یلیتکم مهیب دورد تعهم مبلغ افتیدر یرداخت کرده و برارا پ یدرمان یهانهیشخصا هز

 گرمهیشرکت ب یندگیئه به نماارا یبرارا  ریدارک زم دید، باانپرداخت کرده یخدمات درمان یکه برا یبلغم دیوه بر اصل رسعال شدگانمهیب 

 کنند. هیفظ( تهسازان حا هیکت آتدرمان )شر یلیتکم

 یبستر یهانهیهز افتیدر یبرا زایمورد ن مدارک

 (.یشده اصل همیبه عنوان ب ماری)متعلق به ب هیپا مهیصفحه اول دفترچه ب ریوو تص اصل-1

 (.یشده اصل مهیببه عنوان  ماری)متعلق به ب یمل کارت-2

 (.مارستانیبو پزشکان )ممهور به مهر  مارستانیصورتحساب ب لاص-3

 )ممهور به مهر پزشک معالج(. یبستر یزهاتعداد رو دیجام شده، همراه با قان یهانامبر شرح در یپزشک معالج مبن یاهگو-4

 هر پزشکان(.مهور به مانجام شده )م یهابر نوع درمان یمعالج مبنپزشکان  گرید یاهگو-5

 (.یهوشیمهر متخصص ب) ممهور به  یهوشیجراح( و برگه ب ایرح عمل )ممهور به مهر پزشک ش برگه-6

ممهور به مُهر جراح و اتاق ) لهیوس دیتور خرفاک ای)ممهور به مهر واحد مربوطه(  مارستانیدر ب یدارو و لوازم مصرف زِیه رمربوط ب روفاکت اصل-7

 (.فروشنده کاالو شرکت  نمارستایعمل و ب

 حد مربوطه(.)ممهور به مهر واو مانند آن  یولوژیو راد شاتیآزما زیفاکتور ر اصل-8

 پرونده(. )خالصه رامیرح حال بش برگه-9

 مارستانیدر صورتحساب بموارد مندرج  ریسا-10

 باشد(. رائه شدها هیگر پا مهیبه ب یاناصل سند درم کهی)در صورت هیپا گرمهیب یاهسازمان یپرداختمبلغ  یگواه ارائه-11

 

 فل را اعمال نمایم؟ن تحت تکاگش بیمه شدشده ، کاهش یا افزای ادتحت تکفل آگاه چگونه از وضعیت بیمه تکمیلی خود وافر

    (31/03/1401 )لغایتعالم بیمه تکمیلی درمان است←کمیلی درمان بیمه ت←خدمات بیمه ای ← www. Sabasrm.ir درسبه آ مراجعه

یا  (فاقدشرایط)کاهشچنین و هم 1401سال  ی پذیرش یا انصرار از بیمه تکمیل مبنی بر ست خوددرخوا نداضیان میتوانمتق 

  دیننمار سایت  درج د و دوم شناسنامهلود کردن تصاویر دفترچه درمانی و صفحات اول با آپ را خود افراد تحت تکفل (طواجدشرای)شافزای
 :)در صورت فوت بیمه شده(پوشش بیمه تکمیلیان وقطع نه خسارت درمرداخت هزیمراحل صدور تاییدیه پ

اری نبودن نادپزشکی /پیام جت آتیه سازان ، درصورت فوت بیمه شده )طبق اسمدیرعامل محترم شرک2/7/92مورخ 126060ره اماس نامه شبراسآتیه سازان حافظ اقدامات در شرکت -الف

ه پرداخت هزینه ه تاییدیمااستناد ن وصرفا به اع داده شودری استان ... ارجمتقاضی به مدیریت بازنشستگی کشوبه وراث ، سارتپرداخت خه پذیرش ویا از هرگون پی دفترکل در سامانه( الزم است 

 زینه خسارت اقدام شودنسبت به پرداخت هاز سوی مدیریت بازنشستگی استان صادر میشود( خسارت درمان )که

یلی درمان به بیمه تکم هینکه سراننشستگان با توجه به اگی و اجتماعی بازمدیرکل فرهن 16/4/94مورخ 240/ص/21083مه شماره طبق نان ی کشوری استابازنشستگ اقدامات در مدیریت-ب

 بیمه تکمیلی درمان میباشد.قرارداد نه تا پایان تسویه سرامنوط به دور تاییدیه پرداخت هزینه خسارات بازه قرارداد ،ص کسر میگردد لذا درصورت فوت مشمولین بیمه در صورت اقساط ماهانه

ثه( اعالم میشود تا به  گاه به متقاضی)وررقمی( دست10ععین و همراه با کدشناسه واریزی)سرانه بیمه تا پایان قرارداد ت نده بدهیاموظف باشد باشد و دارای ورثه م اصلی )بازنشسته( اگر متوفی بیمه شده

 .خواهدبود عرت بالماندیه پرداخت هزینه خساآنگاه صدور تایی بانکی را به مدیریت بازنشستگی استان تحویل دهداعالمیه رات واریز و بانک صاد 107777777006حساب 

کل بدهیها همراه با و مبلغ  محاسبه بیمه ومانده حقطبق حکم  اط وام ،اضافه دریافتی حقوق،بدهیمانده  اقسشود و الزم است بدوا بررسی کامل انجام  موظف باشد فاقد ورثهاگر بیمه شده متوفی 

 ع خواهدبود.گاه صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت بالمانبه مدیریت بازنشستگی استان ، آنه بانکی یمحویل اعالتسویه کامل بدهی و ت عالم شود و پس ازکدشناسه دستگاه به ذینفع ا

 ت هزینه خسارت درمان وقطع پوشش بیمه اییه پرداختائید                                                            

 ....ه استان .آتیه سازان حافظ شعب شرکت محترم            

 با سالم واحترام                 

ترکل ........)بیمه شده اصلی( به وراث ..... دفحوم   ......درمان مر آن شرکت پرداخت خسارت هزینه 02/07/92مورخ  92/ب/ت12606مارهپیرو بخشنامه ش                              

 .........  قطع می گردد.تاریخ . زاآن مرحوم . ضمنا پوشش بیمه ای بال مانع می باشدقانونی 
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 بازنشستگان و شاغالن      عمرو حوادث ایهپبیمه 

 تبازنشسته دول عمرکارمندان شاغل و پایه یمهقراردادب م خدمت:نا

  ربطصندوقهای بازنشستگی ذی؛ اجرائی  هایدستگاه مت:انجام خدهای مرتبط دردستگاه

نامه شماره تصویبو...یات محترم وزیران ه8/3/1389مورخ 52078/43410و 18/2/1385رخوم15467اره تصویب نامه شم ررات :قوانین ومق

 ندوق بازنشستگی به دستگاههامحترم ص مدیرعامل 26/08/1400خ مور 210ص//14061.... و نامه شماره 23/08/1400مورخ  58594ت/93628

  تاحسب مصوب م کارمند وسهم دستگاهحق بیمه سه خدمت:هزینه های انجام 

 بیمه شدگان وشماره ملی  اسامی CD –صندوق  ازسایت تاییدیه واریزوجه -فی  واریزی  -بیمه عمر ادقرارد تایید شده فرم موردنیاز: مدارک

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری  ل مراجعه:آدرس مح  اینترنتدمت:ترسی به خنحوه دس

                                                                                                             جرایی استان ......  کلیه دستگاههای ابه :

 1400درسال ("تواما غل وبازنشسته)شا دولت کارمندان بیمه عمروحادثهقرارداد موضوع: 

 سالم وتحیات عرض  با

شاوری و مدیرعامل محترم صندوق باز26/08/1400ورخ م210/د/14061بخشنامه شماره رسال ضمن ااحتراما                  ساتگی ک نش

ساتگان دقاد قراردادبیمه عمر وحادثه کارکنان  وبازن دستگاه  در انعتشکر از همکاری صمیمانه آ با ضاوعنش لات مو صا و شاماره ویبنامه ت

 .اعالم میگرددشرح ذیل  هب 1400ال سردادبیمه عمروحادثه قرا مراحل عقد،  هیئت محترم وزیران 23/08/1400مورخ 93628

تــی...سامانه دسww. Sabasrm.ir  ه اجرائی به آدرسدستگامراجعه -الف ثــ  تگاههای دول مــر وحاد مــه ع یاال) هبی هاات تکم فاارم  ج

 (ادثه ادبیمه عمروحدعقدقراردپیشنها

سایتدر،ت تولد،ش شناسنامهم خانوادگی،نام پش ملی،نام،نابارگذاری مشخصات بیمه شوندگان ) -ب حددوال و سامانه و ر( د،جن عددالم  استعالم از سازمان ثبت ا ا

 (باشد ANSIفایل  Encoding که) Notepadساده  ایل متنیدریک ف یست مذکورلجمع کل مبلغ حق بیمه توسط سامانه  )

یااه وااخذ ت(763تهران )کدشعبه دکترفاطمی  بانک صادرات0100055555002تقیما به حساب سپهری مس بیمه حقواریز -پ زی از یاارایید

بادا)مبلغ ؛شماره وتاریخ فی  ؛کدشعبه مربوطه  زیمشخصات فیش واریساعت 48ازیت پس سا هــای در (بانک صادرات م جدول لیست فیش 

 شود(  اه اجرائی در فی  درجرقمی دستگ10ناسه کدش) پرینت بگیریدبازنشستگی را از همان طریق  صندوق لیییدیه امورماتادرج و  سامانه سایتواریزی 

 پرداخت شود 30/11/1400بیمه مذکور میبایست حداکثر تا  حق مهم: هتنک

ساخه3 هتایید شد فرم قرارداد-1 )شوری جهت عقدقرارداد نهاییندوق بازنشستگی کارسال مدارک به ص -ت  ـیه  -2  ن تایید

 (excell/ csvتفرمبااطالعات بیمه شدگان)CD -3ازسایت واریزوجه

 .میباشد 25/12/1400فزای  و کاه  داد یا اراانعقاد قرحداکثر مهلت  ته مهم:نک

 ریال( 150 /000/000)با سرمایه  1400درسال ستگی ذیربطسهم ساالنه بیمه شده /دستگاه /صندوق بازنش

  )ریال(جمع  ذیربطندوق صسهم  ه سهم دستگا ندسهم کارم وضعیت

  000/080/1 _______   000/540 000/540 شاغل 

  000/080/1  000/540 000/540 کبازنشسته 

      سایربازنشسته 

 (تومانوپانصد  میلیون5)96(،یون تومانمیل5)95؛(میلیون تومان 3) 89لیون تکمیلی(؛می1میلیون پایه و2) 88؛ (میلیون تومان2) 87و 86سالهای ←رمایهس

 (تومانو چهارصد  رهزاو نه  دهفتاتصد ومیلیون و هش6)98سال  سرمایه،  رتومان(میلیون و هشتصد وسی هزا5)97سرمایه سال 

 (تومان 000/000/15)1400سرمایه سال ،  (تومان310/911/7)99سرمایه سال 
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 شاغالن عمر و حوادث بازنشستگان وپایه بیمه 

 ) پایه( دریافت غرامت فوت یا حادثها ویند تقاضفرآ ام خدمت:ن

 بازنشسته(/مند)شاغلرامتبوع ک یدستگاه اجرائ م خدمت:ای مرتبط درانجاهدستگاه

 هیات محترم وزیران 8/3/1389مورخ 52078/43410وشماره 18/2/1385مورخ15467صویب نامه شماره ت قوانین ومقررات :

 :یک هفتهسبرای سرویمیانگین زمان 

 طبق قرارداد وعد مقرردستگاه درمسهم  وبشرط پرداخت حق بیمه سهم کارمند  انجام خدمت: زینه هایه

 

  ردنیاز:وممدارک 

 نسخه (به تایید)مهروامضاء(ذیحساب 3)تکمیل فرم پرداخت سرمایه عمر-1

 اپزشک معالج  با درج تاریخ وعلت قطعی فوتی پزشکی قانونی یگواه -2

 احوالثبت  وسطفوت صادره ت گواهی  -3

 فیات شناسنامه متوحتمام صفو  برابر اصل کارت ملیتصویر   -4

  انحصاروراثتاینصورت گواهی ر ودرغیرمعایه بیمه فرم تعیین سرم  -5

 ادرقضائی درصورت تص واهی مشروح حادثه توسط نیروی انتظامی یامرجعگ-6

 ذیربطاجرائی  دستگاه اجعه:رس محل مرآد  حضوری–پستی نحوه دسترسی به خدمت:

   تلفن صندوق: تلفن دستگاه:

 http://www.cspf.ir وب سایت صندوق: آدرس یت دستگاه:اآدرس وب س

  :رتوضیحاتسای

 زینه های ناشی از حوادث /فوت میباشد ندگان در برابر هپایه ،حمایت و پشتیبانی از بیمه شده / بازماپوش  بیمه عمرهدر از

 د.ندارای مهر برابر بااصل باش رائی ذیربط میبایستستگاه اجازسوی د سالیهی های ارگوا*

 باشد . طرر قرارداد با صندوق ... مربوط به ذیحسابی دستگاهبایست ه عمر مییارداخت سرممندرج درفرم پاعالمی شماره حساب *
 اد قابل پرداخت میباشدقرارد لخالشرط فوت درایه عمر بسرمکه  هستند)یکساله( بیمه عمر زمانیپوش  معموال تحت دولت کارمندان *

 

 

 

  وفیتوراث کارمند م

ثبت  ه توسطفوت صادر یگواه  -نیرک )گواهی پزشکی قانوارائه مدا

  گاه ؛....( به دستامه متوفینشناس اصل کارت ملی وبرابرتصویر   -احوال
 

 

 اه اجراییدستگ

  ورالعمل ندات طبق دسته عمر؛مستتکمیل وارسال فرم پرداخت سرمای

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 ستگاه فوت دروجه ذیحسابی د یدوپرداخت غرامتی؛تا بررسی

 
 

 

 
 یباشد.ریال م 000/000/150به مبلغ 1400در سال عمر  مشمولین بیمه پایهغرامت فوت : هتوج

 سایت اصلی صفحه به میتوانند شده فوت شستهبازن دثهحا و عمر یمهب از دگانکنن استفاده یا قانونی وراث همچنین و اههادستگ کلیه

 ثبت مراحل کلیه ، دهش فوت بازنشسته کدملی با ورود و کرده عهجامر rm.irw. Sabasww  آدرس به یکشور بازنشستگی قصندو

 .نمایند مشاهده را. ... و گاهدست حساب به واریز زمان و مالی امور کل رهادا در تایید و انمایندگیه در عمر غرامت
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 (بیمه عمر و حوادث ) بازنشستگان و شاغلین

   انی (شسته )زمنزشاغل وبا کارمندانعمروحوادث  هبیمندات قانونی تمس

  ان()کلیه کارمندهیئت محترم وزیران18/2/85مورخ 15467تصویبنامه شماره * 

ساامی)ثابت(خودراان ومستخلیه بازنشستگک موظفند.و....زارتخانه ها؛سازمانها وموسسات دولتی :کلیه و1بند بااه  بیمه حادثه وفوت.....دمان ر

 رعلت نمایند.ه

 میلیون ریال ....خواهدبود .20ت ونقص عضو....دراثرحوادث مبلغ به هرعل تونفربابت ف:سرمایه عمربرای هر2دبن

 (لیه کارمندانیه برای ک)اصالح مصوبه اولهیئت محترم وزیران 8/3/89مورخ 52078شماره  * تصمیم نامه

  اهدبود...خو الیرمیلیون 30حداکثرمبلغ اثرحادثه ونقص عضو....در ت: سرمایه بیمه برای هرنفربابت فوت به هرعل2بنداصالح 
فــوت  تکمیلیبیمه  پایه ؛تحت پوش را عالوه بربیمه مذکورمیتوانند بازنشستگان وکارکنان شاغل خود:دستگاههای 11بند تبصره حادثه و

 میگردد.ازنشسته پرداخت بدراین خصوص راسا توسط بیمه شده اعم از شاغل و ه مربوط ......حق بیمزقراردهندنی
 الزم االجراء است. 1/1/1389 خمه ازتاریاین تصمیم نا

 )ایثارگران(انوزیر محترم  هیئت 3/7/86مورخ  106795شماره  تصویبنامه* 

گااری تحت پوششکه همسر(هد )والدین وانواده شا(وخغیرشاغل)شاغل و کلیه جانبازان وآزادگان-1 ـشند بیمه عمروحوادث دی شاامول  نبا م

ـباراتهم جانبازودولت ازمحل بوده وس18/2/85مورخ 15467ویب نامه شماره مه عمروحوادث تصیب ـتامین  اعت ـثارگران  ـشهید وامورای بنیاد

 ود.وپرداخت میش

 .با درنظرگرفتن افزای  ساالنه تعیین میشود ال(ویلیون ریم20).................امه براساسعمروحوادث مشمولین این تصویب ن سقف سرمایه-2

 رگران شاغل()اصالح مصوبه اولیه برای ایثا نم  وزیرارتهیئت مح8/3/1391مورخ 45523اره تصویبنامه شم* 
 صالح میشود:به شرح ذیل ا 3/7/86مورخ 106795تصویبنامه شماره 

جاایگزا)والدین؛همسروفرزندخانواده شاهد و ادگان متوفیازان وآزجانب همسرانووغیرشاغل( شاغلکلیه جانبازان وآزادگان) ین ن(.....   

 شود.می 3/7/86 مورخ106795مصوبه 1عبارت بند

تاادمیلیو؛ همسران  وباالتر یکصدمیلیون ریال%25بازان مبلغ سرمایه عمربرای جان-3 شاهداء شهداء هف لادین  یاال؛ وا ـبازان ن ر وجان

 تعیین میشود. پنجاه میلیون ریال جانبازان وآزادگان متوفی انهمسر ی ود درصدجانبازفاق ادگانآزو%25زیر

ـحوادث فی؛وخانواده شاهدن؛همسران جانبازان وآزادگان متون؛آزادگاازجانبا نزلواحدمسکونی واثاثیه م-4 ـمه  ـشش بی ـحت پو  ت

 قرارمیگیرد.ر ی وانفجاشی ازآت  سوزوحوادث نایای طبیعی ازقبیل سیل ؛زلزله؛صاعقه؛طوفان ناشی از بال رقبهغیرمت

 نفیذ میگردد.ت90غایت ل 85سالهای یه عمرافرادیادشده درران درخصوص سرماگاقدامات بنیادشهید وامورایثار-5

 نکات مهم:

 .ستخدم استبرعهده دستگاه اجرائی متبوع مقانونا (دولتون سایرکارمندان همچ)رارداد بیمه عمروحادثه کارمندان ایثارگرعقدق -1

شستگی نزصندوق با میلیون تومانی با3مر قرارداد بیمه ع1913: کلیه دستگاههائی که بابت سال ایثارگر شاغلارمندان کدرخصوص -2

)بیمه ایران شرکتهای بیمه سایربا  راشاغل ایثارگر  کارمندانبیمه عمر مابه التفاوتقرارداد ایست وری منعقدکرده اند هم اکنون میبکش

  منعقدنمایند. (بازنشستگی کشوری ازصندوق غیر.........دانا؛....؛ بیمه 

شــد10ه جدید ن درمصوبانروحوادث آبه باال که بیمه عم%25جانبازان شاغل  درخصوص مثال: یــین  مــان تع ئای  همیلیون تو ساتگاه اجرا د

فــیاد قراردادجدنی با صندوق بازنشستگی کشوری بطور همزمان میلیون توما3ردادمستخدم میبایست عالوه برقرا مــهمابه الت مــر  اوت بی ع

 منعقد نمایند. رای آنهاب(.............؛ بیمه دانا؛ رانبیمه ایی بیمه )ارا نزد یکی از شرکته میلیون تومان7بمبلغ 

 پنجم ق ب44حسب تبصره ماده  ...برخوردارند االترو ب (%50ه درصد )جانباز پنجا...از کلیه امتیازات و مزایای ء فرزندان شهدا -3

فاا هادار 22/5/91مورخ 617نظریه شماره  ؛ایثارگر تهبازنشسن کارمندارخصوصد-4 شاهید کل تسهیالت ر عاالم مهی بنیاد  در یادارد:ا

 حاصل نگردیده است.)نظیرسایربازنشستگان(ییری تغبازنشستگان ایثارگر  بیمه ای ضعیت پوشو

نازد بیمه تکمیلی عمروحادثه ت پوش حت راسته()شاغل وبازنشمندان خودکارتمام عمر؛پایه عالوه بر بیمه  میتواند دستگاه اجرائی-5

 مستخدم پرداخت شود.سا توسط ارمه مربوط نکه دراین خصوص حق بیبشرط آ قراردهد هشرکتهای بیم

 طور همزمان برای شخص واحد بالمانع است.و دریافت غرامت بت عقد چند قرارداد بیمه عمربا شرکتهای بیمه طبق مقررا-6
 یباشدبا دستگاهها م هیبیمه عمروحادثه پامقررات مجاز به عقد قرارداد وری طبق بازنشستگی کشصندوق  -7  
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 و موظفین ان بازنشستگ ثحواد و مرع تکمیلیبیمه 

 مشموالن طرح

به ری گاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوبا ثبت نام در درتوانند  یم یکشور رانیبگ فهیبازنشستگان و وظ هیکل

ه میشرکت ب زدتکمیلی عمر و حوادث نبیمه تحت پوش   ثبیمه تکمیلی  عمر وحواد مانه خدمات بیمه ای  ساww. Sabasrm.ir  سآدر

  رندیار گقر ملت

 هدف طرح 

 فوت غرامت قف پرداخت باال بردن س

 یسترپرداخت غرامت روزانه ب

 لیزلزله و س ،یمانند آت  سوز یحوادث در صورت بروز هیو اثاث ساتیشامل ساختمان، تأس یت به منازل مسکونخسار پرداخت

 ثبت نام یچگونگ

 رانیبگ فهین، بازنشستگان و وظمشموال ستیشدن ل یینها یماهه کیمهلت  لیلدست و بها یاریصورت کامال اختبه نامهمهیب نیا

از طرح ها، ثبت نام  یکیانتخاب مر و حوادث، ع یلیتکم یمهیب طیاطالع از شرا یبرا 1399/12/27 خیحداکثر تا تار ندتوانیم یکشور

 .ندیاماقدام ن ریز نکیل قیخود، از طرآدرس محل سکونت   یرایو نیدر طرح و همچن

شود که دقت الزم در  یم دیاست و تاک سریم یآدرس ثبت یتنها برا هیوادث ساختمان و اثاثبه ذکر است که پرداخت خسارت ح مالز

 ارددوجود  ینامه، امکان اصالح نشان مهیب کسالهیان در کل زم نی. همچندیآر به عمل مورد نظ یثبت نشان

 انه حق بیمه ماه

 نومان000/20(برنزی)3تومان ، طرح شماره 000/30( نقره ای)طرح 2طرح شماره ومان  ، ت000/50( ییطال)1طرح شماره 

 نامه مهیزمان ب مدت

ر دو در صورت عدم ثبت نام، امکان افزوده شدن اسم است  1400اسفند  29ا ت 1400 نیفرورد کمیو از  کسالهینامه  مهیزمان ب مدت

 .ستین سریم یبعدتا دوره  ستیل

 ء:نااستث

 ،یلیهموف ت،یاتاعصاب و روان، هپ دیشد یها یماری، بMS ،یتاالسم ز،یالیطان، دخاص مانند سر یهایماریسابقه ب یداراکه  دافرا

مر ع مهیتحت پوش  ب از قرار گرفتن  یفوت کند و پ هایماریب نیاز ا یکیاثر  رب یاشده همینانچه باست. چ دزیو ا نیریش ابتید

( 19 دیجمله کو )از هایماریب ریکه فوت بر اثر سا یدر صورت . اماشودیغرامت فوت پرداخت نم ده باشد،وب ییهایارمیب نیمبتال به چن

اخت دمتعهد به پر مهیمبتال شود، شرکت ب ادشدهی یهایماریز با یکیعمر به  مهیوش  ببعد از  قرار گرفتن تحت پ ایحادثه باشد  ای

 ست.غرامت فوت ا

 
 میباشد  %50و  حد غرامت خطر سیل و زلزله   %10لزله ز خطر سیل وفرانشیز  نکته:
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  26/11/76ب حساب پس انداز کارکنان دولت مصو

  لریا200/457 = (1400)ضریب سال  3048 × دد ثابت(تیاز / ع)ام 150  : تشاغل دول دستگاه اجرائی بابت حساب پس انداز کارکنانسهم 

 ارتخانه ها؛موسسات وشرکتهای دولتی :وزمین شاغل )رسمی؛ثابت وپیمانی(مستخدست او...به درخاده میشود .ت اجازه دبه دول-1ماده 

باه یکی ازبانی تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم نزدب سپرده ثابت خاصحسا-الف جاام عمکها)مجاز  ساتگاههای ان باا د یاات  ل

پاس اندق نظا 1 هدموضوع ما داقل حقوق مبنای جدولح%35ماهه برابر هدولتی(به نام او افتتاح وهم ناوان  ساهم م هماهنگ ...را به ع از

 ر واریزنماید.مستخدم ازدریافتی او کسروبه حساب مزبو

 رات پرسنلی دستگاه به عنوان پس انداز سهم دولتحل اعتبابند الف ازم خدم موضوعسهم پس اندازپس انداز مست %100هرماه برابر-ب

 خواهدشد واریزکندافتتاح  مدنام مستخ ابت جداگانه ای که بهبه حساب سپرده ث

 دبود....قانون عملیات بانکی بدون ربا....خواه مستخدم وسهم دولتعلی الحساب متعلق به حسابهای پس انداز سهم  نرخ سود-2ماده

 ل برداشت میباشدبضوع بندهای الف وب درزمان اشتغال مستخدم غیرقاابهای موموجودی حس -3ماده

باه  اعم ازاصل وجوه  1الف وب ماده  ع بندهایوضسابهای موکلیه موجودی ح-4ماده بات  سامی وثا ساتخدمین ر وسودحاصل درمورد م

گاازخریدی وازکارافتادگی یا خروج ازخدمت به گام بازنشستگی ؛بهن ساتدالیل دی ماه خدمین پیر ودرموردم غاو یاخات گاام ل باه هن ماانی 

 ت میشود.روجه آنان پرداخدقراردادبه طوریکجا 

شارعی  و می حساب پس انداز سهم او اعم ازادم موجودخترت فوت مسدرصو-5ماده  باین وراث  جاودی صل وجوه وسودحاصل ازآنها  و

 م وپرداخت خواهدشد.ا ک تقسیق  86ع ماده توفی موضودازسهم دولت ....بین وراث قانونی مستخدم محساب پس ان

 جراء میباشد.الزم اال 1377ل ااین قانون از اول س-12ماده

 نقشی میتوانید... چه را ایجاد کرد؟نان دولت ، زیربنای  بیمه تکمیلی بازنشستگی ت قانونی در حساب پس انداز کارکا اصالحاب یا میتوانآ سوال:

  (طالعهجهت مصرفا )زو پس اندابیمه سرمایه گذاری عمر 

سارمای ت وازکارافتادگیوعالوه برفراهم کردن پوش  فتجاری شرکتهای بیمه  باا  شاده ؛  ماه  گاذاری مبی صاله بع  وی راناه  ا در سودحا

ناه؛ ازساله؛....15ساله؛10بیمه شده میتواند ضمن خرید بیمه نامه ) د.نیزسهیم می نماین ماه ماها حاق بی هــای( و با پرداخت  شــش   پو

ماه)نزد  د.خوردارشونیز برکمیلی اضافی وت یاران(؛ ودربمثال  پس از پرداخت اولین قسط حق بی ماه ا ساقفی تاا  عاادی  فاوت   صاورت 

 مایه عمر قابل پرداخت میباشد.تومان سر نمیلیو500

 بیمه عمر و پس انداز  عهدات ت

 امل :میشود ش ؛....( ارائهیران؛کوثرملت؛پاسارگاد؛دانا؛اکارآفرین؛سامان ؛یمه )شرکتهای به توسط این نوع بیمه ک

  بیماریها وامراض خاص ابتال به -3    ونقص عض-2    فوت)عادی یا براثرحادثه( -1

 وپس انداز: یمه عمر ب مزیتهای

 درمنافع سرمایه گذاریها سود مشارکت  %85متسهی-2   عالوه براصل اندوختهسپرده  سود اقلتضمین پرداخت حد -1

 سررسیدبازخرید قبل از  امکان -5یمه پردازی درصورت ازکارافتادگی کامل زادامه بمعافیت ا-4ه حل اندوختدریافت وام ازم-3

 پوش  وحق بیمه انعطار پذیر -8  انهسرمایه بیمه نامه به مستمری ماهن تبدیل اکام-7یاتی معافیت مال -6
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 اجتماعی  سرمایه

 )مهر(بازنشستگان میدخانه ا
وبالندگی اط شتا در فضایی آکنده از شور ونا دیده امروز است وتان دنیدیروز وپیشکسیی یاران محل گردهما خانه امید

 یز با کیفیت مطلوب پرکنند.اوقات فراغت خود را ن د عالقه ،مورماعی تجا فرهنگی فعالیتهایدر مشارکت  ضمن

صنایع  )زه های مختلفدر حو شه صاحبان خرد واندیثار ودستاوردهای ارزشمند آاهی برای عرضه  خانه امید نمایشگ

  ود.ریز بشمار مروز به نسل جوان امرونسل دی تجربیات هانتقال گنجین محل و ،.....(میراث فرهنگی،دستی 

  خانه امید: کاناتام 

 .......،..وسالن مطالعه آموزشی ،کتابخانهی کالسها، یپزشکمشاوره  ی شاپ ؛سالن همای  ؛کافی نت ؛کاف

  دخانه امی محتوی برنامه های

 رخانه امیددبرای حضور با هدف ایجاد انگیزه در بازنشستگان خدماتی  الف:ارائه

ساامعکهمچون ک یتخدمایافت شستگان محترم برای دربازن صااا و نااک وع سااناد(ایید ت)مک هزینه های عی نااام   ا باات  ؛ث

کاام ،روری ؛؛ثبت نام وام ضی سیاحتی وزیارت تورهای نااباا.......چاپ رایگان فی  حقوق وح ساامت خا سااوق ده  یااد  اده ه ام

یااتق  آفرینی در یک یا چنظور مشارکت و نمامکان آشنائی ، حضور مجدد بهمزمان بطور ند که میشو خااواه د نااد فعال ل

 ای آنان بوجود میآید.بر

 ضه توانمندیها دمات آموزشی ،انجام فعالیتهای نشاط آور و عرارائه خ:ب

 مراسم ملی مذهبی و  رگزاری جشنهاب

 بود زندگی،....هتهای فنی وحرفه ای ،برگزاری دوره های آموزشی بزشی مهارکالسهای آمو تعدادی ازبرگزاری 

 .....( ی ،حافظ خوانی ،مثنوی خوان؛ی خوانیانی ؛سعدوخ)شاهنامه خوانیتشکیل جلسات شعر

 ی ؛....ی؛نمای  ؛مجری گرسرود؛موسیق آموزشی تشکیل گروههای

 موزش استفاده ازکامپیوترآ ؛نویسیونقاشی و خوشزش طراحی آمو آموزش صنایع دستی ؛قالب بافی؛

 شریات و مجالت ؛انتشار کتب ؛ن یتولید بسته های فرهنگ

 نهج البالغه؛.... تفسیرارائه تفسیر قرآن مجید ؛ارائه ؛آن کریم رقو قرائت  آموزش

 طالعات )زوج وفرد(استفاده ازسالن معضویت درکتابخانه و 

 انبازنشستگ برگزاری جلسات اتاق فکر

 ع کانونهای بازنشستگان استانلسات مجمبرگزاری ج

 ستگان وموظفین مانی برای بازنشرمشاوره د /ویزیت 

 درمان بازنشستگان وموظفین تکمیلی  همارناظر بیاستقر
 باشد. 22الی  17 و    14الی  8ساعات کاری میتواند از ساعت       

 اقدامات الزم برای تحقق  اهداف خانه امید

 پوش  دهد گان و موظفین راتکه نیازهای مادی و معنوی طیف وسیعی از بازنشس ه خدماتیریزی و ارائ برنامه-1

 ه بازنشستگان و موظفینبمنظور حضورفعال ومشارکت شایست چه بیشتررهگیزه های ایجاد ان-2

 مراجعانضایتمندی ق ؛پاکی و شادی بمنظورحفظ شان وکرامت و رتنی بر نظم ؛ اخالایجاد فضائی امن مب-3

 رگ اجتماعی عنوان سرمایه بزبی مناسب از حضور بازنشستگان در خانه های امید ره برداربه-4

 استقالل مالی خانه امید  شده برای رسیدن به خودکفائی و  زمانبندی یرنامه ریزب-5     

سالح؛بانکها؛.....ازن محترم سازمان تاستفاده بازنشستگا هاای م یا امین اجتماعی؛نیرو ناه ام مااهخا پاس از ه مادیریت  نگی الزمد  باا 

 بازنشستگی استان بالمانع میباشد.
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 رمایه اجتماعی س

 وری ستگان کششنامید باز خانه وتشکیالت ساختار

   
 هیات نظارت مرکزی

  

   
 شورای برنامه ریزی استان

  

         
        

   
 ئی مدیراجرا

  

        

             

 هنریفرهنگی و مسئول امور
 

 الی اداری وممسئول 
 

 مسئول امورسالمت 

          

ای همتصدی تور

 تیسیاحتی وزیار
   

 متصدی اطالعات

 

 همگانی شزمتصدی ور
 

کالسهای  متصدی

 وجلساتآموزشی 
   

متصدی خدمات 

 عمومی
 

ائه وار متصدی ویزیت پزشک

 خدمات سرپائی

متصدی 

 ؛رسانه هاامورکتابخانه
   

بت نام ثمتصدی 

 .......؛وام نترنتی ای
 

متصدی تایید کمک هزینه 

 عینک؛عصا وسمعک

 :ن(در ستاد)تهرا ت مرکزیهیات نظارمحترم  اعضای

مدیرکل تماعی ،مدیرکل فرهنگی اجیات مدیره ،مدیرکل اموراستانها بعنوان دبیر،ل صندوق بعنوان رئیس ،نماینده همدیرعام هدنماین

  امورحقوقیمدیرکل داری،اموراکل مدیرمورمالی،امدیرکل  ، روابط عمومیمدیرکل حراست،

 مه ریزی استان:اشورای برناعضای محترم 

ه هیات مدیر نفربازنشسته به پیشنهاد 2، خانه امید اجراییمدیر ، نگی اجتماعی بعنوان دبیررابط فره،سعنوان رئیاستان ب صندوق درمدیر

 ورزش و جوانان ره کل ادا یندهوارشاد ،نما فرهنگکل  اداره،نماینده نهای استان،نماینده شهردار کانو

  

 :یل تامین شودواند از منابع ذتدرآمدهای خانه امید می

 یرائی (ه امید  ولزوم پذتشکیل جلسات مختلف وافزای  حضور مردم در خان)با توجه به برگزاری جشنها ؛ هاو غرفه  پاکافی ش یتفعال-1

  ،.....خیر نجام کارنهای جویای ائی و انساجلب مساعدت مالی دستگاههای اجرا-2

 کسر مثال)قوق ماهانه ندک از حا کسرمبلغی با نگهداری خانه امیدی از هزینه های شدر تامین بخمشارکت بازنشستگان  -3

 (نظراز هر یک از بازنشستگان مقیم شهرستان مورد  تومان 200

 ..................................استان ؟ کدشناسه    ،  763می تهران کدمیدان فاطبانک صادرات شعبه 0212909835002   درآمدهاحساب واریز 

  :نانه بازنشستگاداوطلب فعالیتهای

قدیم موارد خاص ویا ت پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در لیکن انه بوده تصدی خدمت  در خانه امید داوطلبسئولیت وم پذیرش

آموزشی موفق و رضایتبخ  از محل درآمدهای خانه وره های در برگزاری داز آنان  هدیه به اساتید محترم بمنظور قدردانی

 اشد.مید بالمانع میبا

 

 شهرستانها: خانه امید درآغاز عملیات احداث وافقت  وم،بررسی  ایبر  شرایط الزم

  اضی متقدر شهرستان   نفر بازنشسته5000حداقل  اقامت-1

 شهرداری /شورای شهر  به صندوق بازنشستگی    ازسویهر ک های اصلی شکی از پاردریبصورت قطعی زمین مناسب تحویل  -2

  درصد اعتبارات از منابع صندوق50ستانی و ا از منابع ساخت خانه امید عتبارادرصد 50تامین -3 
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 سرمایه اجتماعی 

 ی برای بازنشستگان در خانه امید)مهر(دوره های آموزش -خانه امید)مهر(بازنشستگان
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 ه اجتماعی سرمای

 ذی الحجه ؛روزخانواده وتکریم بازنشستگان 25 رامیداشتگ

  نامگذاری شد. شستگانروزخانواده وتکریم بازنبعنوان  ذی الحجه25روزرهنگی شورای عالی انقالب ف باتصویب1385سال رد

اهل بیت آن م که در یامبر اسالسوره مبارکه انسان برپ در است با روز نزولمصا (1400سال ماه مرداد 14) ذی الحجه25

   (......1شیئا مذکورا ) هرلم یکندلحین من ا . هل اتی علی االنسان. الرحمن الرحیم.بسم ا. قرار گرفتند خداوند مورد تقدیر  پیامبر

ان بازنشستگ ارزشمند خدماتتشکرازو  به شخصیت ارج نهادن بمنظوراله در چنین روزی مراسم گرامیداشت با شکوهی همه س

  میشود . برگزارمونه استانی وملی ن کسوتانپیشین معرفی و همچن

 که مشاهده کنندمهم است به ما آموختند  ....ت .ق ومعنویالالفبای اخو رفتند راه رفتن را که دستمان را گ یبزرگان برای

 یم  ؟به یاد آنها هست نیز  آیا ما
 خانواده و تکریم بازنشستگان اهداف روز 

 اده وجامعهن درخانولت بازنشستگامقام ومنزبزرگداشت  -1

 نه گان برجسته ونموتشناسائی ،معرفی وتقدیر از بازنشس-2

  (فرهنگی و اجتماعی ...فعالیتهای جامعه )هت حضورموثردرشستگان جنزوترغیب باافزای  انگیزه -3
 مراجع علمی و تخصصی بگان بازنشسته بهشناسائی ومعرفی نخ-4

 دان  و تجربه آنان به نسل آینده    ر انتقالتخصصی بمنظو تشکل ها یفراهم ساختن ایجاد -5

 الحجه ذی25گرامیداشت  یبرنامه ها

  شستگان نمونه وبرتر....به بازنجوایز،،دیرقیم لوح تء گل،تقدادبا اهیژه اجرای مراسم و

 در طبیعت ، ورزش صبحگاهی ، .... پیاده رویهمچون  اجرای برنامه های ورزشی

 قرآن ،...... نویسی ، مسابقات مسابقه خاطره،  تئاتر، سرود و موسیقی محلی ،  دکلمهون همچ و هنری  ای فرهنگیبرنامه ه

  ستاد استانی بانی بنیاد شهید وبا حضور اعضایبه میزن اراز ایثارگتجلیل 

 ه ها یح برنامه،...جهت تشرائمه جمع مالقات با،نخبگان بازنشسته در صدا و سیما ،حضور مدیران وتینشست مطبوعا:اقدامات رسانه ای

 موضوعات مهم و مورد توجه بازنشستگان:

نادگای این روراسفه نامگذضمن تشریح فلنشستگان تکریم بازمراسم  در یای و نمای ضاائی ز ؛ مسئوالن  اجرا تارم درف ساتگان مح ن بازنش

  .ائه می نمایندستگان اربازنش کرامت ،سالمت و معیشتات دستگاه و پیشنهاداتی برای ارتقاء گزارشی از اقدام دوستانه صمیمی و

 ر تقدیر میشود.بازنشستگان حاض زو در پایان به روشهای مختلف ا

 ه تکریم بازنشستگان استان /دستگا ری مراسمازستاد برگ تشکیل

ر نف2و نیز مدیربازنشستگی استان اههای اجرائی استان ،از دستگر مدیرکل به ریاست استاندارمحترم وبا حضواین ستاد 

 وظایف آن عبارتند از:یل میشود که عتمد تشکبازنشسته م
 م ؛ارسال دعوتنامه هاانی؛تبلیغات؛پی  بینی مکان مراساطالع رس نبازنشستگاتکریم شایسته مراسم  اجرایپیگیری ی وزبرنامه ری-1

 ازنشسته نمونه انتخاب ب بمنظور  گانالعات نخببانک اط            .Sabasrm.ir  www ن درداوطلباثبت نام  اطالع رسانی بمنظور-2

 ( ان بازنشستگیگذار دورریزنده وتاثفعالیتهای اربراساس  )یده ملی/استانیزبرگمحورهای انتخاب بازنشستگان 

 تندرستی فعالیتهای ورزشی و -5جتماعی وعام المنفعه فعالیتهای ا-4غالکارآفرینی وایجاداشت-3فرهنگ وهنر  –2پژوه  وعلوم ؛آموزش  -1

    اکاری   ایثار و فد-6
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 سرمایه اجتماعی 

 م بازنشستگان وزخانواده وتکریرذی الحجه ؛25گرامیداشت 

  مرد میفردا خواه ایکه گو میکن یزندگ یآخرت طور یو برا میده ازن شهیکه انگار هم میکن یزندگ یطور ایدن ردلی )ع(: امام ع

  .دباش یندگز ارزشمند اتتجربیستن نش آغاز دوران به ثمربازنشستگی میتواند 

باا  هن باشددمت به دین و میخحرکت و تالش جدید برای میتواند بازنشستگی  تاوام  ماوثراگر  ضاور  مااعیر فعالیتد ح شاد هاای اجت  با

 ی ، ... و انسان دوستانه ،گروههای جهاد خواهانهخیر، امور  حیط زیستحفاظت از م( NGOیت در سازمانهای مردم نهاد )ازجمله : فعال

   توسط دستگاههای اجرائیتکریم بازنشستگان  ری مراسماهمیت برگزا 

   ه شده اند ایجاد شده است.ش کارکنانی که هم اکنون بازنشستیت و تالدجست که با یک گنجینه ملی ا روز امستگاه اجرائی د-1

 میشودری هم محسوب وظیفه اداعالوه بر وظیفه ملی ؛انسانی و دینی یک  هتبازنشسکارمندان  گرامیداشت خدمات

خاو -2 ضاعیت و  دشاغلین هر سازمان ، موقعیت و جایگاه آینده  ساترا در و ناونی بازنش گااه ک شااهدجای ناد  هگان م کاریم مای کن لاذا ت

  میشود نان دستگاه بین مجموعه کارک روحیه وفاداری و تعلق سازمانی در ؛سالمت ی  بازنشستگان موجب افزا

 آنها نیست . الیمنیاز های از تامین  توسط دولت و دستگاهها کمترنشستگان و تکریم باز ت اجتماعیاهمیت توجه به منزل -3

د و از کار میرا تکر شانیا دیبه آن مجموعه است و با خدمت کرده وابسته یدر مجموعه ا که سالها یکس رهبری به تعبیر مقام معظم*

 .ستند ه یعه و نهاده هر مجموازنشستگان ،وابستگان بلذا ب و بهره مند شدا اتیتجرب

 یر متمرکزغ حاسن برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان به صورتم

 زای  می یابند.مراسم تکریم به نحو چشمگیری اف ان نهائیگدشرکت کنن اد برنامه ها و تعدادتعد-1

سا ار بازنشستگان آنحضور کارمندان شاغل در کن -2 گازاری در مرا ناان در بر کااری آ شای ازدستگاه  وهم سام م بخ هادار مرا کاه  ا را 

 خواهد کرد.  ه ؛........محققبرقراری ارتباط سازنده ؛درک متقابل ؛انتقال تجرب

ماق ها و نفوذ پیامهای ارزشمند روز تکریم بازنش زرگ و کوچک باعث توجه جدی رسانهشهرهای ب رش مراسم دگستر -3 باه ع ستگان 

 یشه و قلب خانواده ها میشود.اند

سام 1385ال نشستگان در ستکریم بازاولین مراسم  ساتانی ؛مرا ساتاد ا صامیم  خاا )تهران( برگزارشد. بات شات روز کاریم گرامیدا نواده وت

کاز اا بصورت ههگان دستگابازنشست مادیریت باغیرمتمرکز و جداگانه )در مر ماا  شاود ا ساتانها( برگزارمی ساتان ساتان وشهر ساتگی ا زنش

هاائ........دستگاهها؛.. همکاری باچنان نق  محوری در برنامه ریزی ؛تبلیغات ؛هم گازارش ن یان  ی..ودرنهایت دریافت گزارشات و تکمیل  ا

 ایفا میکند. نداری رااتدوق و  اسرای ارائه به ستاد صنمراسم ها ب

 ستگان در خانواده و جامعه مقام ومنزلت بازنش

 است.ی کلیف الهت وهمجتماعی وظیفه ام هتکریم بازنشستگان ......لذا ملت است لت وسرمایه گذاری دو سال30بازنشسته  -

 ی کنیدمادر خود احسان و نیکتید و به پدر و سوپروردگار تو مقدر کرد که جز او را نپر

 بود.المندان و پیران دای احترام؛سپاس و بزرگداشت مقام و جایگاه سا ، روزشهریور ماه هرسال25ستان ایران با رد 

  معهعوامل سست شدن جایگاه سالمندان در جا

هارف-3شکار بین نسل ها -2و ارزشهای دیرین فرهنگی سنت ها  ه  اعتقاد بهکا-1 بادیوپاشی خانواده  یات و ت باه آ لای پرجمع هاا  ن

 وریهای جدیدجه به ظهور  فن آبا تو (از نسل به نسل / اوستا شاگردی)و دان تغییر روش انتقال تجربه -4کوچک اده های ونخا

 یدیقتصادی و تولالیتهای اکاه  مشارکت سالمندان در فع-5

 همیت فراوان دارد.ا...... ..ین نسلها ب درک متقابل و تفاهمبرای  اجتماعی  یگوونظام گفت استقرارو   نهادهای میانجیجاد ای *

 تحقیقاتی پروژه /پیشنهاد  چند

 خدمت دوران  ایط پس ازستگان به منظور برخورد فعال و طبیعی با شرانی و ذهنی بازنششیوه های آماده سازی رو -1

  (....جتماعیشخصی و ا قی به عالیپاسخگوی ینی تجارب ،مطالعه ، بازب) تد نگاه به دوران بازنشستگی از یک تهدید به فرصبهبو -2

 ی تن  زداییمت روانی و عاطفی بازنشستگان و بررسی روش هانحوه تامین سال -3

 عه ، حوزه های هنری ، ارتباطی و علمیام المنفا ، موسسات عی خیریه هق  اجتماعی بازنشستگان بویژه در امور عمومن -4

 یتهای داوطلبانه ات وفعالمدن همچون خبرای بازنشستگاتماعی نق  های جدید اج یافتن -5

 ی لف فردی و اجتماعه گیری از تجارب بازنشستگان در حوزه های مختروشهای بهر -6

 شتغال خود را طی می کنندحل آخر اههایی که مراان به گروروشها و فنون انتقال تجارب بازنشستگ -7
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 سرمایه اجتماعی 

 1945 سال-متحد لمنشورمل10فصل  71موضوع ماده  (NGOن مردم نهاد)اسازم

ستقل ،دارای مدیریت مشارکتی و ای شخصیت حقوقی مالمنفعه ،خودگردان، غیروابسته به دولت ،دار سازمان غیر انتفاعی و عام

حوزه اهداف معین در  هه مردم در سطوح مختلف محلی و ملی برای رسیدن بداوطلبانکت و فعالیت ه با مشاردموکراتیک ک

شکل (.... صصی ،امور صنفی و تخ امداد و نجات، های اجتماعی ،یه ،بهبود سالمت،مبارزه با آسیبامورخیر)یعاجتمانگی،فره های گوناگون

 شور وبازوی قدرتمند احقاق حقوق عامه میباشند. ی حاکم کط مردم و قواپل ارتبا سمن ها یکی از ستونهای جامعه مدنی و.یگیردم

 ....................انکانون  بازنشستگ
سایون ک پروانه  فعالیت. سیاسی و غیر انتفاعی است غیر ( N.G.Oموسسه مردم نهاد )ن ازنشستگاب کانون  حازاب  10مااده انون  از کم ا

شاوات مطابق اساسنامه آن و درچهارچوب قوانین ومقررن میبایسفعالیت کانو خذ میشود.)وزارت کشور / استانداری( ا  د.ت جاری انجام 

 بیرونی)استانداری( میباشد.  بازرسان منتخب مجمع عمومی(و یا ونی)توسطردرد کانون مرجع نظارت برعملک

بااطی ..... زنده ساهادات ارائه پیشن ویری امور جاد بانک اطالعات توانمندیهای اعضاء ، پیگایبا  میبایستان کانون بازنشستگ پال ارت نق  

  نماید.( را ایفا ستگی کشوریوق بازنشدن، صدولتی دستگاههای ) مجلس ،  ن و قوای حاکمیتاازنشستگبین جامعه ب

 میباشد.  ها؛شرایط عضویت؛....... کانون بازنشستگان ر ؛طرحها وبرنامهحاوی مشخصات ؛اهدا اسنامه کانون بازنشستگان:اس

 بازنشستگان کانون لهدف از تشکی

 صندوق بازنشستگی( دستگاه متبوع،،مجلس،لتود،تعامل باش،آموزرگروههای تخصصیتشکیل کا) ستگانشصیانت از حقوق مادی و معنوی بازن-1

 (ر...، آثارماندگاوانمندیهاصص،تتجربه، تختشکیل بانک ه برداری ازآنها)م کردن زمینه بهرو فراهشناسائی ظرفیتهای جامعه بازنشستگان-2

 مکمل های غذائی ،.....() ه سالمیذو تغ،...(چرخه سواری، پینگ پنگدو یمه استقامت،ندو ،)پیاده روی ترویج ورزش همگانی سالمت محور -3

 ( .............،..فرهنگیمیراث ،صندوق بازنشستگی دستگاه متبوع،،، نکانواعضای ظرفیت با استفاده از ) و خارج استان داخلگردشگری  ترویج-4

  .(.... ایشگاه دستاوردهاگزاری نمربی تولیدی،ها،تشکیل تعاونیآموزیمهارت ،قوق مکفیح پیگیری) بهبود وضع معیشت بازنشستگان ش برای تال-5

 (پاراکلینیکی یف خدمات تخف اخذدر بیمه تکمیلی ،ایفای نق  ماریها،زش پیشگیری از بی)آموتقاء خدمات بهداشتی و درمانی بازنشستگانار -6

  (ن آلزایمر،.....ه، ،انجمیرط زیست،خیدوستدارمحی ن گروههایمردم نهاد همچو تموسسابا )تعامل قاء جایگاه اجتماعی بازنشستگانارت -7

 (،......ریمتک ،تقدیر اشت ، گرامید)تشکیل جلسات  زلت اجتماعی بازنشستگانارتقاء من -8

 میباشد جهادی و انتخاب هیات مدیره کاردان و مر اعضاءبه حمایت مستمنوط  ...کانون بازنشستگانتحقق اهداف   

  نشستگانکانون باز ارکان

 )ساالنه یکبار( یا فوق العاده برگزارمیشودمیم گیری کانون که به صورت عادیمرجع تص نیعالیتر ی:مجمع عموم-1

یازان  یشنهاداترسی وتصویب پزرسان ؛برعیین خط مشی کانون ؛انتخاب هیئت مدیره وباجمع عمومی عادی تم یاین م هیئت مدیره ؛تع

کاانون واست هیئخرز که به دعمومی فوق العاده نی مجمع .عهده داردرحق عضویت؛......را ب شاود ت مدیره یا یک سوم اعضاء  شاکیل می ت

 انحالل کانون را برعهده خواهد داشتمدیره وبازرسان ؛تغییر مفاد اساسنامه ؛عزل هیئت 

 ظایف ذیل میباشند:شوند که دارای ویسال از سوی مجمع عمومی انتخاب م3نفر و بمدت 5 ئت مدیرهداد اعضای هی:تعمدیره هیئت-2

 کانونی دریافت وپرداخت ؛اجرای مصوبات مجمع عمومی است از اموال ؛رسیدگی به حسابها؛حفظ وحر رگیری اهداپی

صی خعی باالتر ؛ روابط عمومی قویتر؛توانمندی های شیت اجتمادارای موقع  ستگانی کهود اعضای هیئت مدیره ترجیحا از میان بازنشتوصیه میش*

تواند باعث نی مختلف  در بین اعضای هیئت مدیره کانون میحضور افرادی از سطوح س (باشند. اینترنت زااستفاده  ستفاده از کامپیوتر )از جمله در ا

 کانون شود. ستگان  باجلب همکاری بی  از پی  اعضاء کانون بازنش جذب و

 باشند:ف ذیل مییادارای وظ می  انتخاب میشوند کهاز سوی مجمع عمو نفروبمدت یکسال2تعداد اعضای بازرسان کانون :ن بازرسا-3

باکانون ؛ مطالعه گزارش ساالنه هیئت مدیره بر بررسی اسناد واوراق مالی لاف ای ارائه گزارش  ناه تخ گازارش هرگو ماومی ؛  ماع ع ه مج

   مع عمومیاسنامه به مجیره از اسهیئت مد

 اعضاء( ک)با کم کانونمورد نیازومنابع مالی امکانات 

  ءبرای اعضاسهل الوصول مناسب و  مکان -1

 فکس؛اسکن ؛فتوکپی(کاره )پرینت ؛4ه یکدستگاه کامپیوترمتصل به اینترنت و یکدستگاحق عضویت، میز؛صندلی ،: ات مادیامکان-2

  دشگریگرشی ؛بهداشتی ؛زقضائی ؛وراجتماعی ،زمینه اموراداری ؛فرهنگی ؛ تجربه درمطلع و با  ده از افرااستفاد:امکانات معنوی-3
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 ی سرمایه اجتماع

 ی بازنشستگان کانونها ی فعالیتاهزمینه 

انه حقوق ماه چاپ فیشبازنشستگان و ارائه خدماتی همچون  پیگیری امور ون :بازنشستگان در کانهمه عضویت داوطلبانه کردن آماده -1

   دوعات متعدزنشستگی کشوری در موضاری با صندوق باکهم، ی سیاحتی و زیارتیزنشستگی  ،ثبت نام تورها؛حکم با متقاضیان

 ( ه و برای استفاده نگهداری میشونداسکن شد یل ،....تحص تخصص ، اطالعاتعکس افراد ،)رزندان آنها اد بانک اطالعات بازنشستگان و فایج -2

 .....(اطالعیه به مناسبتها ، صدور  ونی خودنع رسانی به بازنشستگان برای آگاهی از حقوق قااطال)امک ستم ارسال پیاندازی سیراه -3

 ود میباشد(کانون با اعضاء خر تصمیم گیریها یکی از روشهای تحکیم ارتباط از اعضاء )مشارکت بازنشستگان  دظر سنجی ن -4

 تخفیف ویژه  امایشگاهها ،.....بمنظور دریافت کاال و خدمات بشکان ،آزبزرگ ،مطب پزوشگاههای هماهنگی و عقد قرارداد با فر-5

 تسهیالت ، هماهنگی و ارتباط با موسسات مالی جهت اخذ ض الحسنه  با مشارکت بازنشستگانت وام قرخاوام و پردتشکیل صندوق تسهیالت -6

 تدر صورت فو تومان به این حساب واریز میکنند5000ماهانه )وبازنشسته  اران شاغلهمکبا عضویت ندازی صندوق رفاه بازماندگان راه ا-7

 (ت میشودوی پرداخ هبه خانوادمیلیون تومان 5مبلغ  هریک از اعضا ،

 بدون سقف بازنشستگانبیمه تکمیلی درمان  -8

 زنشستگان بیمه عمر و حادثه با -9

 وسط پزشکان متخصص به اعضای کانون(درمان ت ای پیشگیری ویه آموزشهیت در انجمن حمایت از بیماران سرطانی )اراعضو-10

 تخفیفات ویژه فاده از تسبمنظور ا ....تی از جمله آژانسآژانس های مسافر تعامل با-11

 اء از طریق حق عضویت اعضتگان به سفرهای زیارتی اعزام بازنشس -12

 افتادگانهای بالعوض به برخی از بازنشستگان و ازکاراهدای کمک-13

 ...ستگان متوفی ؛..شکانون  از کهنساالن ؛ بیماران ؛ خانواده بازن ئت مدیرهعیادت هی -14

 دستگاه متبوع ،استاندار ،........رکل مدی ، مجلس شورای اسالمیمحترم  گانمایندن ط موثر بابرقراری ارتبا-15

 و کانون هیات مدیرهمکاتبات / مالقات ...( در میلی عمر؛...؛بیمه تک وزمره بازنشستگان)حقوق؛ بیمه تکمیلی درمانوضوعات و مسائل رطرح م

و اقدامات  لوایحاز طرحها//دستگاهها  برای حمایت  وی مجلسشتری ازسیبآمادگی  دمیشوباعث الن استانی سایر مسئو/مجلس نگانمایند

 .فراهم شود یز یت بازنشستگان عزموثر در بهبود وضع

 ی مسئوالن از وضعیت بازنشستگان آگاه سازبا بمنظور ل در هر سا جلسه چند نوبت برگزاری -16

 ،...... بازنشستهدارای عکس و مشخصات ،جاسوئیچی  وی کانونگورزشی با لاده از جمله پیراهن وبرخی اقالم ساء داهتهیه و  -17

 ر مقاله و...اد،انتشاه با عکس افرهمراتگان شار کتاب خاطرات بازنشست،انران بازنشستگی ی سالمت ورفاه دوجلدچند  انتشار مجموعه -18

 )در محل اداره (سته ان شاغل و بازنشراجرای ورزش صبحگاهی برای همکا-19

 ن تکریم بازنشستگان در هر سالمراسم جش یبرگزار-20

 سائل مهم جامعه بازنشستگان م
 های جامعه بازنشستگان میباشد دغدغه منزلت از مهمترینمعیشت، سالمت و 

 سطوحوالن مسئبه  مستقیمارکز و متمبصورت ستگان شها و مطالبات بازنخواسته  «کشوری بازنشستگان عالی نونکا» شکل گیریبا واریم امید

 منتقل شود. الی کشورع
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 سرمایه اجتماعی 

  مبازنشستگان محتر زماندهی و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهایسا

  توقف شده استمرگروهها کاسفیران  فعالیت              سفیران

 8 محترم در سازماندهی بازنشستگاننسبت به  جرایی ادستگاههای بازنشستگی کشوری با همکاری و تعامل صندوق 

 کرد.تخصصی به شرح ذیل اقدام  کارگروه

 سفیران مبارزه با آلزایمر) طرح سما( -1

 ور(یران ورزش )طرح سسف -2

 سفیران تغذیه )طرح سات( -3

 ح سام(رت آموزی )طرآموزش مهاسفیران  -4

 ن(اآقای-سفیران کار آفرینی و اشتغال ) طرح کاوش -5

 ان(ونبا-ح کاوشرآفرینی و اشتغال) طرسفیران کا -6

 ای سالم ) طرح سامع(فیران ترویج گیاهان دارویی و غذس -7

 آثار ماندگار بازنشستگان ) طرح سان( ختگان و نخبگان وسفیران شناسایی فرهی -8

 ر خواهدبودصی دارای سه سفیصهر کارگروه تخ رتباط با دستگاههای ذیربط و....رگروه وای اقدامات کاهماهنگ وربمنظ

  هنگ کنندهآقا به عنوان هماعنوان سفیر در حوزه آقایان، یک نفر خانم یا ر حوزه خانم ها، یک نفر آقا به ن سفیر داوانم به عن*یک نفر خ
 هتجرب  مرتبط،  التیتحص)دارای اندهی کارگروهها در سازم تگان توانمندفی بازنشسنسبت به معر دستگاههای اجرایی 

 اقدام نمایند......گی استان ی امور( به مدیریت بازنشستریگیپ ییتوانا  و زهیانگ داوطلبانه، کار به قهعال د،یمف یکار

 .وندمعرفی ش ه ستاد مرکزینتخاب و با  .........پیشنهاد شده دستگاههای استان ها از بین افراد سفیران کارگروه
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 سرمایه اجتماعی 

  بانه بازنشستگاناز خدمات داوطل هاستفاد

 چیست؟ه ناات داوطلبخدم

مردم جامعه است  هخدمت ب  هد و هدفرد داوطلب آن را با میل و اختیار انجام می دخدمتی است که فخدمت داوطلبانه  

 نه کسب منافع مادی.

 ت داوطلبانهیهای خدماویژگ

 . مایدنخدمت وجهی دریافت نمی انجام یعنی برای  ری استا افتخا1

 . نمیباشد … واهدار خاص سیاسی ، اقتصادی ای  یعنی دار دمنفعه دارخیرخواهانه و عامل الا جنبه 2

 صورت می پذیرد . خاص  فشارچ گونه تحمیل یا بدون هییعنی  ا اختیاری است 3

 وطلب خوب ویژگیهای یک دا

 باشد . … ؛دن ، خوش خلقی واحساس مسئولیت ، قابل اعتماد ب همچون ی صفاتی اید داراا داوطلب ب1

 داوطلبانه داشته باشد .ه خدمات ئای برای ارا وقت کاف2

 .باشدوپاکیزه  وضع ظاهری مرتب و مناسبی داراا 3

 . گران باشدخوش بین و عالقمند به پیشرفت دینفس کافی ؛دارای اعتماد به ا 4

 جدیت در کار باشد . پشتکار وا دارای 5

 نه اانواع مختلف خدمات داوطلب

 ام خدماتشکل انج-الف

 می دهد . ها و ادارات مربوط انجاموطلب شخصاً با مراجعه به سازمانتی که دامدفرادی : خان ماتا خد1

 دهندمی گروهی انجام  در قالب فعالیت های داوطلبانی که روهی : خدمتگ اتخدم-2

 خدمات زمان انجام -ب

خدمات ر زمینه د به فعالیتاوقات فراغت خود را  مداوم قسمتی از وداوطلب دائمی : داوطلبی است که به طور مستمر -1

 ی کند .در ماه فعالیت م . مثالً دو یا سه روز در هفته و یا یک هفته بشردوستانه اختصاص می دهد

شود  یواقع لزوم از مهارت ها و تجارب آنان استفاده مه و در مام بروز حادثکه در هنگداوطلب غیردائمی : داوطلبی است -2

 ندارد . دآنان وجو صی برای بهره گیری ازو زمان مشخ

 اتکیفیت انجام خدم -پ

نحو برای انجام کارهای خیر ، وظایف خود را به و توانایی الزم  مفید : کسی است که عالوه بر دارا بودن آگاهیداوطلب -1

 . انجام می دهداحسن 

لبان می طوه گروه دامقام و موقعیت خاصی بو یا پیدا کردن  وطلب غیرمفید : کسی که برای پیشبرد مقصود شخصیدا -2

 داوطلبان یا اجتماع می شود.بدبینی در گروه  ی است که با افکار مسموم خود باعث ناامیدی وپیوندد و یا فرد ناامید و بدبین

 برای جامعه اوطلبانه اهمیت خدمات د
 هر نظام ردکند لذا    را به تنهائی برطررمیتواند نیازهاینیدانیم که انسان موجودی اجتماعی بود و هر فرد همه ما م

ه های واالی زندگی انسانها یکی از جنب راستاودر این ضروری میباشد یکدیگرنیاز برای رفع  همکاری و تعامل افراداجتماعی، 

 است .   انهداوطلبای و کمکه، خدمات 

ست د با فشردن شوند و سازمانها نیز خود سهیمجامعه  لتالش میکنند با انجام خدمت بی منت در حل مسائ داوطلبان

ایت همبستگی اجتماعی و در نه سرمایه بزرگ انسانی  باعث ارتقاء سرمایه هایی داوطلبان وبا استفاده از این همکار

 اجتماعی میشوند.
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 اعی سرمایه اجتم

 برای جامعهنه بازنشستگان داوطلبا اده از خدماتاستف

 هایسرمایهون همچ انسانی نیروی در نوظهوری هایدهیدپ بلکه  نیست مالی منابع و هادارایی ه فقطیهمه میدانند که سرما

 . ها محسوب میشوند مار انواع سرمایهنیز در ش اجتماعی و انسانی

 هایسرمایه" ،دنده میارتقاء  را اتتولید کمیت وکیفیت مواد، در غییراتت ایجاد با یفیزیک ایهسرمایه که طورهمان

 کاراتر و ترمطلوب جدیدتر، هاییشیوه به تا سازندمی قادر را ها انسان؛ خود وماتمعل و ها تمهار اریواگذ با نیز "انسانی

 .نندک رفتار

  طلبان بوجود آمده اند که با کمال میل و اختیاراز داو بسیاری هایگروهو ست خدمات داوطلبانه یک عمل خیرخواهانه ا

 .ندگذار اشتراک به جوامع اوضاع بهبود یابر راخود وتوانمندیهای  مهارت؛میخواهند  وقت 

 د.ی خواهدکراز او پشتیباننیست و در هر شرایطی اجتماع تنها هیچ کس که  این حس را القاء می کند داوطلبانهخدمات 

 ییار اعیمتاج ارچگییکپ به توانندمی ندکنمی شرکت نهاداوطلب های فعالیت در که بازنشستگان از ستهد آن اندر این می

 .کنند مقابله ،هستند منفعلی مددجویان آنان که منفی یعموم باور این با و برسانند

 

 بازنشستگان تجربیات و مهارتهای ارزنده 

 ندان وکارگران دارای ال به خدمت کارموبگونه ای طراحی شده که معمت دولتی و غیردولتی و مؤسسا خدامی اداراتاختار استس

 .داده میشودسال پایان  50مقطع سنی باالتر از در   هاای از مهارتگنجینه و هتجربه ؛ قبسال سا30

ارزنده سرمایه ها و تجارب تخصصها، ارتمهرای اتالر هانه ای بسالگی فقط ب50ی کارمندان و کارگران در سن عنوان بازنشستگ

سان و ادارات از خدمات کارشنا و وسساتاوال م :ارزی میکند ات مضاعف برکشور واردکشور شده و خسار های انسانی این

 ذارد.گقشار میسرنوشت این ا و روح،ات منفی بر سالمت جسم اثرثانیا  میشوندمتخصصین  خود در اوج شکوفائی بی نصیب 

قوق با ححتی  ،ار بگیرنددوباره آنها را به ک ستگی افراد مجربشها باید بعد از بازنوگیری از هدر رفتن سرمایهبرای جل ادارات

 کند. وی استفاده جربیات هزینه اندک از ت شود و هم آن سازمان بام آن فرد دچار انزوا نتا هوقت کم و به صورت پاره

تی  به ح یگران بگذارنددصورت داوطلبانه تجربیات خود را در اختیار و ب یل مختلفدالاضرند به ح ی نیزادافردر این میان 

 گسسته شود.با اجتماع  او  شته الفتر نخواهدرد که فاین دلیل 

یری ابقه جلوگها، تخصص و مهارت نیروهای با سی از تجربهز هدر رفتن بسیارحمایتی عالوه بر اینکه امناسب های نجام طرحبا ا

 بود. و طول عمر گروه زیادی از سالمندان مؤثر خواهد ر شادابیشود دمی

از گنجینه تجربه او سازمانها  اما بهتر استنه اش استفاده شود قط در خاف ممکن است ازتجربه یک بازنشسته ما میگوئیم

 نند.رگ نیز استفاده کودستگاههای بز

 د؛هنری ؛فنی وحرفه ای موردبهره برداری قرارگیر ورآموزشییل درکلیه امصورت ذ2ه استفاده ازتجربه بازنشستگان میتواندب

 جربه  ت انتقال-2 ه اتفاقی وچگونه ...(ثبت تجربه )چ-1

 ه برای دستگاههای اجرائی همیت استفاده از خدمات داوطلبانا

 نه ، داوطلب سازمانهایکه ست بنحوی ارزش باالئی برخوردارا دم درجامعه است وازگرحضوروفعالیت مرکارداوطلبانه نشان

 میشوند. دولتی وخصوصی شناخته ومکمل بخش ش سومخبعنوان به بلکه  دولتی خدمات جایگزین

 کارهای در گذاریمایهسر دالر یک هر که است شده زده تخمین ،گرفته صورت وپاار در تازگی به که ایطالعهم اساس رب

  .گرداندبرمی سود دالر هشت ،داوطلبانه
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 ه اجتماعی سرمای

 ائیر دستگاههای اجردخدمات داوطلبانه بازنشستگان اهمیت 

ها و NGO کمک و همراهی داوطلبانی که در زرگ ترجیح میدهند با استفاده ازموسسات بو سازمانها بسیاری از امروزه

  .به اهدار خود دست یابند تشکل یافته اند ان های مردم نهادسازم

حالت قادر به انجام  است ودر بهترین ندر کشور ما پائیسازمان های رسمی ری نیروی کار ه بهره ونشان میدهد کآمارها  

 شود.ه در سازمانها هر روز بی  از گذشته احساس میند  لذا نیاز به خدمات داوطلبانخود هست فیحداقل وظا

کل گرفته اما امروزه مشاهده ای خدا شکار برای رض بی منت و سیاری از کارکنان نظام اداری بر اساس خدمتهویت اصلی ب

تیاز ارزشیابی ؛چند ساعت اضافه ه چند امجورسیدن به شده  و براحتی برای  غفلت و استحاله رمیشود برخی ها دچا

 شود. را به قربانگاه فرستاده تا به مسلخ کشیده ارزشهای اجتماعی کاری؛مبلغی بیشتر از پاداش ؛....تمام اصول و

 ه خویشتن خوی  باشد.ام اداری کشور بظی به خدمت داوطلبانه میتواند نویدبخ  بازگشت نبال عمومآموزش و  اق لذا

ی باشد که سازماندهمقاومتی و توجه خاص به توانمندیهای داخلی میرکان استحکام و امنیت ؛ اقتصاد یکی از ا ادر کشور م

 ی از اصرار ؛افزای  بهره وری و......شود.؛جلوگیر اه  هزینه هاند باعث کواستفاده مطلوب از نیروهای داوطلب میتوا

ی نظام اداری ر محیط زیست و... میتواند از سوودوست دا زروههای سبعفان ؛جهادسازندگی ؛گموفق بسیج مستض هتجرب

 بویژه بازنشستگان داوطلب (نیز تکرار شود. بزرگ داوطلبان و )بمنظور بهره برداری از سرمایه

 وطلبان در نظام اداری ده از دانتایج  استفااهمیت و 

 گاهدستدید کارکنان جانتقال تجربیات به نسل  -1

 بیشتر  تیبا مطلوب خاصانجام تکالیف  -2

 ارائه خدمتهزینه شدید  کاه -3

  اهدستگ در داوطلبان بکارگیری برای الزم قداماتا

 وطلباندا اندهیسازم و ی؛جذب؛شناسائ نفراخوا جهت الزم های دستورالعمل و ها نامه آیین تهیه-1

  اهگدست نیاز مورد تخصصهای و خدمات احصاء-2

  داوطلب روهاینی آموزش -3

  داوطلب نیروهای اجرائی  وخدمات عالیتهاف وکنترل یتمدیر-4

  داوطلب نیروهای نگهداری بمنظور وانگیزشی تشویقی تمهیدات بکارگیری-5

 اند از داوطلبان بازنشسته خود کمک بگیرد؟اتی میتوارائه چه خدمشوری  در صندوق بازنشستگی ک  بعنوان نمونه

رد نق  های میتوانند حسب مو گذارانده باشندی کشوری گتوق بازنشساشتغال خود را در صندستگانی که دوره شبازن

 ومعاونت محترم فنی صندوق بپذیرند.  حترم اداری ومالیمتفاوتی را در حوزه های معاونت م

 :بارتندازعالیت آنان عینه مهم فدو زم

کارهای از انبوهی  مجزچندوقت حالح مداوم قوانین هرااخیر به علت اص یتجربه نشان داده که درسالهاکارهای حجمی:-الف

لذا یکی از  است یتی مردم شدهمواره باعث نارضاود و طوالنی بودن پروسه انجام امور اصالحی هجدید متوجه صندوق میش

 بود.دای حجمی و پروژه ای با هزینه بمراتب کمتر خواهجام کارهانکمک به ان م  داوطلبکارکردهای مه

 تکالیف ثابت کارها و -ب

ت در امور فرهنگی و اجتماعی ؛اموراداری وخدما بخ  مهمی از خدمات صندوق بویژه ن محترمالوموافق مسئبا نظر 

 ون بازنشستگان /........ارائه شودید / کانخانه های ام ر اداره /میتواند بوسیله داوطلبان ویا باکمک آنان د؛امورفنی؛.... 

ی و وظیفه؛ از صالحیت دریافت حقوق بازنشستگامه؛ احرنتمدید وکالوط به احراز هویت ؛ تانجام امور مرب نخدماتی همچو

نگی و یتهای فرهحد کارشناس پاسخگو؛ همکاری در انجام  فعالشی؛ همکاری با واهمکاری در برگزاری دوره های آموز

 ..سوی صندوق؛.... زا پیشکسوتان به مناسبتهای مختلف به نمایندگی امالقات بهنری؛ 
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 یزندگ یمهارت ها
فرد  تاشوند  یراد آموزش داده ماف یاجتماع یروان یها ییتوانا شیافزا یبرا ،یزندگ یمهارت هابهداشت جهانی ، سازمان  فیراساس تعرب

 هستند. اریبس نیتمرو  آموزش ازمندین یزندگ یو شود. مهارت هارو به ر یزندگ یکش هاو کشم اتیبه طور موثر با مقتض بتواند

  یمهارت خودآگاه -1

از  یحیصحفهم ق و درست  و شناخت دقی یعنی یخود آگاه "ستم؟یمن ک"که  دیو از خود سوال کن دیشیاندیخود ب ۀدربار هک یمعن نیابه 

 .دیکن ییت خود را شناساونقاط ضعف و ق و دیداشته باش تانیها یها و کاست، مهارت ها یی، تواناها جانیه ها، شهیاند د،ینگرش ها، آرا، عقا

اگر شناخت . دیداشته باش انتیها یها، مهارت ها و کاست ییها، توانا جانیها، ه شهیاند د،یش ها، آرا، عقااز نگر یحیفهم صح ینعی یخود آگاه

 میشویدرو به رو  یادیبا مشکالت ز یزندگ نوشت سازمهم و سر یهار انتخاب د دیاز خودتان نداشته باش یدرست

  یریگ میمسئله و تصم حل -2

مسئله به صورت کند. اگر حل  دایروزمره خود پ یمسائل زندگ یبرا یموثر و سازگارانه ا یحل هاکند راه  یم یفرد سعاست که  یندیفرا

 یماریب )مانند عالئم یمنف یدهد و منابع روان یم شیفزافس( را او عزت ن یندگاز ز تیضامثبت )مانند ر یمنابع روان ردیصورت بگ یستدر

 دهد. یم شن( را کاهو مشکالت سالمت روا یروان یها

تمرکز  شتریمدار افراد ب جانیه کردیدر روکنند.  یبرخورد ممدار و مساله مدار  جانیه وهیمعموال به دو شدر زمان مواجهه با مسائل  افراد

 یها لمام راه حل حل است. در ادامه تکه مشکل قاب دیریپذ یاول م ۀدر وهل د،یمساله مدار داشته باش ردکیاگر رودارند، اما  جاناتیر هب

 .دیکن یب مل مشکل خود انتخاح یرا برا نهیگز نیبهتر امدها،یبا توجه به پو  دیده یقرار م یرا مورد بررس ممکن

 یجانیهوش ه ای یهمدل -3

دارند درک  یمناسب ینجایکه هوش ه یادراست. اف گرانید یازهایاحساسات و ن رشیدرک و پذشناخت،  ییتوانا یمعنبه  یهمدل مهارت

خشونت و  رینظ یگر بیتخر یهاداشته باشند و رفتار یو بهتر شتریا دوستان بشود آن ه یمساله باعث م نیند، ادار گرانیداز  یبهتر

 .ود نشان دهنداز خ گرانیدر رفتار با د یکمتر یپرخاشگر

 یرت نه گفتن و جرات ورزمها -4

. رندیبگ دهیرا ناد گرانید حقوق نکهیم کنند بدون اخود اقدا قاحقاق حقو یتوانند برا ید که مشون یم دهید یادردر اف یمهارت جرات ورز

 کنند. یم انیب یمودبانه و مناسب ۀویحرف خود را به شمخالف باشند  رانگیافراد اگر با نظر د نیا

ها له گفتن ب نیا ۀا همامرندیپذ یت همه را مهستند و درخواس نکه افراد در ظاهر مهربان و فروت ردیگ یصورت م ینه وقتمنفعال رفتار

 کنند. یم تیو عصبان یدرون احساس ناراحت د منفعل دائما از. افراندیند جراتمندانه رفتار کنند و نه بگوتوان یاست که نم نیاز ا یناش

 ق تفکر خال -5

که فرد تنها شود  یم نیمنجر به امهارت  نیا قتیدر حق .ندیبب یگریوع دنرا به  عیتواند وقا یاست که فرد م یمعن نیبه اکر خالق تف مهارت

و رو به ر ،یشخص یاعتماد به دانش و مهارت ها ده،یز عقدر ابرا یثل آزادم یاکتفا نکند. عوامل دادیرو کیاز  ریتفس ای ریحالت، تعب کیبه 

 تفکر خالق موثر هستند. جادیدر ا زیالش برانگچ یتهایعبا موق نشد

 یتفکر انتقاد -6

ر دهند. به کمک تفکقرار  یابیو باز لیکر کنند و آن را مورد تحلتفکر خود ف ۀویش یهد که درباره د یرا م تیقابل نیا به افراد یانتقاد فکرت

 .ردیگ یقرار م یجد یها بیآس ریاو کمتر تحت تاث یروان و بهداشت ردیگ یشکل م یا افتهیفرد به صورت پخته و رشد  ۀشیاند یانتقاد

 مقابله با استرس مهارت -7

 یخاص یها یژگیدر برابر استرس وکنند.. افراد مقاوم  تیریمد وهیش نیبه بهتر را یزندگ یها یو دگرگون راتییتغبتوانند  اکند ت یم کمک

 کند. یم مکبا استرس  ها ک هود دارند که در مقابلابراز وج ۀنیدر زم یانمندودن و توچالش جو ب ،یبارزه طلبمتعهد و مسئول بودن، م رینظ

 کنترل خشممهارت  -8

ابراز کمتر  یلزوما به معنشوند. کنترل خشم  یافراد در کنترل آن با مشکل مواجه م شتریب است که یجاناتیه نیز قدرتمند ترا یکی شمخ

 باشد. یم دیمف ا هستند مناسب ومش رامونیکه پ یشما و کسان یاز کردن است که برااز ابر یا وهیش یریاگفر یه معنبلکه ب ستیخشم ن

 یفرد نیب یامهارت ه و تباط موثرار -9

 گرانیدوضوح به  خود را به یها امیکنند، پ یرتباط برقرار ما گرانیبا د ییروو با گشاده  یبه راحت یکاف ییتوانا یارتباط یمهارت ها با افراد

 یباشند کالمی م ریکالمی و غارتباط  ارتباطی شاملمهارتهای ارند. د یپس از برخورد با آن ها احساس مثبت گرانیو د کنند یم منتقل

 اعتماد به نفس  -10
 .دیازبس یواقعمثبت و  یریواز خود تصکند که  یاحساس به شما کمک م نی. ادید دارخو ۀکه دربار یاسو احس دیشیاند یخود م ۀرت است از آنچه دربارعبا

 دارد. ییبسزا ریتماد به نفس افراد تاثاع شیفزاا ردارند دربرخو... ین با الگوهاکرد یهمانند ساز گران،یاز جانب د قیانتخاب درست هدف، تشو
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 شخصیت شناسی

الگوها  باشد اینراد جامعه میز سایر افاحساسی و رفتاری انسان که باعث تمایز او اوهای ویژه فکری ،الگ(: Personality)شخصیت

 .دارای  سرچشمه درونی وپایدار میباشند

تالش خود  میتواندبا پذیر است. او تحول و تمایالت گوناگون، مختار وتفکر،  هشقدرت اندیدارای  ماده و روح ، ترکیبی از انسان
  کند.ی سقوط و گمراه در  پستیخود ت و غرور کند ویا در غفلش و از ملک تا ملکوت پرواز عرتا از فرش لهی هدایت او 

همه ی تیپ  زیرا  استفاوت ها ت گذاشتن بهو احترام  افراد اره ، درک درست درب یهدف اصلی از شناخت تیپ های شخصیت

 هر یک را بهر کاری ساخته اند.اما  برتری دارد برابر می باشند و نمیتوان گفت یکی بر دیگری های شخصیتی

 خود و دیگران  داستعدادها وتوانمندیها ونقاط قوت وضعف خوناخت ی برای شاست ، مهارت یک مهارت شخصیت شناسی

 کاران،مشتریان و محیط اطراف خوداری ارتباط بهتر با خانواده ،همخت وبرقرانست برای ششخصیت شناسی مهارتی ا

 خت ؟! !را خواهد شناروردگارش شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد،چگونه پدر : ( میفرمایندامام علی )ع

 واشتباه اشکال چارد..… و جاوازد ، شغل ، تحصیلی ی رشته خابانت در  ً، خود زا محدود و ناقص شناخت دلیل به افراد از بسیاری

 نماییم؟ جلوگیری اشتباهات تکرار از و اصالح بعدی انتخابهای برای را قصور این باید گونهچ اما میشوند

 فتارها ( میباشند.ها ، باورها و رتد ) استعداد،انگیزه ، توانائیها ،نیازها ،مهارصر به فرپ شخصیتی منحدارای  تیهریک از افراد 

ی رد و یا آثار منفن  را در مسیر پیشرفت جامعه /سازمان تحریک کفکری افراد میتوان نقاط قوت آنات و مدل یصشناخت شخ با

 . نقاط ضعف آنان را به حداقل ممکن برسانیم
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 ه ای افراد  حرف

  .انجام میدهندین کار ممکن را رراد حرفه ای ،کسانی هستند که در هر شرایطی بهتاف
 ارائه میکنند. ترین خروجی )محصول /خدمات( را یین و عالرتهمواره بهآنها 

 
 فه ایبرخی از ویژگیهای افراد حر

 صی:دانش تخص-1

 رو به تکامل و  به روز  هستندآنها همیشه  .دارند هارت های خودی وکیفی ماهتمام فوق العاده ای برای افزایش کم 

 حیت:صال-2

 .چالشها منفعالنه عمل نمیکننددرمقابل  میشه همراه خود دارند.شان را هرارد نیاز کابزار مووفادارند ،  به عهد خود

 ندمیکنند یا راهی می یابند ویا راهی می ساز راه حل ها تمرکز همواره بر روی

 یی:و پاسخگوت ،درستکاری صداق-3

 . اعتقاد و باور دارند ن راستی و درستیوارزشهای واال همچحقیقتا به تعهدات و آنها 

 اقدامات اشتباه خود را برعهده میگیرند با شجاعت کامل مسئولیت رفتار و اه کنند بتاگر اش

 ش هیجانی:هو-4

  سخ میدهندی عاطفی دیگران را احساس کرده وبه آنها پانیازها

 اعتماد به نفس:  ، ادب  وآراستگی -5

 دموج میزن سماد به نفاعت ادب و ر رفتارشانش فرم هستند و دواز نظر ظاهر همیشه مرتب و خ 
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 شتریانم/مراجعانبا حرفه ای رفتار 

 
 میشود.  مشتریان /مراجعان ندی ان،  موجب رضایتمارکنرفتار درست و حرفه ای از طرف ک

 ود. دریافت میش  عانجمراوسط ت  %7 فقط کلمات و جمالت ماو   %38صدا ، تن  5%5)زبان بدن( ات دیداریاشارمفهوم 

 که نتوانید! کاری هستند که میتوانید انجام دهید ،نه کاریآنها خواستار هستند.خدمت  ریافتسپس دت وبحشیفته ما ابتد بازنشستگان

.بزنید واضح و شمرده حرف ، را حفظ کنید تماس چشمی -1  

 نه در کنار هم.  تعامل برقرار کنید   مراجعان/مشتریان   هره باهره به چوبروی هم و چر

 است.آسان تر آن  صریح تر باشد فهم ن شماسخهر قدر  گوش میدهید. آنها هایت به حرفیدد که با جنشان دهی مراجعانبه 

.وضوعات و مطالب مختلف خودداری کنیددر هم آمیختن م زا-2  

ست فهم آن برای کیب کنید ممکن ارو معقول مطرح کنید. اگر چند مساله را با هم ت ور منطقیخود را به ط ت و نظراتعبارا

منتقل کنید. مراجعه کننده / مشتری به  هر ارتباط سعی کنید یک منظور رااشد. در ب سخت  االنبزرگس  

  مقایسه استفاده کنید.فنی ،از شریح مفاهیم و برای ت نی مراقب عباراتی با برداشت چندگانه باشیدارائه اطالعات ف در-3

 کنید .ب آماده ساو پاسخ منرا پیش بینی کنید    مراجعان/مشتریان سواالت و مخالفت های -4

  دنیا بی توجهی کن حقیراحساس تهدید یا ترا طوری خطاب نکنید که  آنها ،هرگز مشتریان/مراجعاندر برخورد با  -5

 وم.نجای...صدایت ضعیف است بگوییم  صدایت را نمی ش مثال به ستفاده کنید.ت  مثبت از جمالت/سواالا -6

 را قطع نکنید . مشتریان /نمراجعا  تصحب .د و لبخند بزنیدبور باشیص-7
د ولی توجه کنید که این طرز برخوردها خود نشان می دهن در بسیاری از مواقع رفتارهای کودکانه ازاست ممکن سالمندان 

خواهد داشت!شما  اقع حکایت از فهم و درکبخند صادقانه در این موپس یک ل کهولت سن استای دوران اقتض  

.کنید استفاده یرکمکهای بصدر صورت امکان از -8  

از توضیحات تصویری استفاده کنید و یت به خرج دهید. حافظه یا شنوایی دارد الزم است که کمی خالق مشکالتمراجعه کننده اگر 

وی نشان دهید. زنید به ره اش حرف میکه در با آنچه را  

؟دد، بهتر شید: کمرتان درد می کرره می کنید بگویامثال در حالی که به کمرتان اش   

 9-به جای حس ترحم ، حس احترام را نشان دهید.

 بیشتر سر به گویند و یاز این رو معموال، کمتر سخن م بینند.« می در خشت خام ساالنبزرگ یم،بین » آنچه را ما در آیینه می

ها،  تهسن گذاش هبباشد پا  مان کنیم. حواس حم میتر  بینیم را می برند. در این شرایط ما وقتی سکوت آن ها فرو میگریبان 

فهمند. و ترحم را می مایز میان احتراما ما دارند و توش هیجانی بیشتری در مقایسه بهوش اجتماعی و احتماال ه  

مئن شوید.ی وی مطتندرست از-10  

.شان را دشوار می کند یا فهمیدن صحبت واست مشکالت جسمانی داشته باشند که صحبت کردن  ممکنسال بزرگافراد    

ظر گرفته اید. او را درنروحی  شرایط جسمانی و کسب کنیدنان اطمی وارد تعامل شوید بزرگساالن ینکه باا قبل از   

 11-با گذشته مراجعان )مشتریان( شوخی نکنید .  توهین کالمی به هر شکل ممنوع!

مدیریت بحران!  -12  

یم!شه دست از جنگ برداریم و صلح کنحاال می دنتفاوت داریلی متاسفم نظرات ما ردید بگویید : خواگر به اختالف نظری برخ  

 !دار بشنودیو  ید ،یبه در بگو استفاده شود. نه و  غیر مستقیمود از روش محترماتوصیه میش بزرگساالنبمنظور اصالح رفتار 
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 چک لیست ها /نامه ها /بخش مهافر

 Go to\page→find→      Edit→درج شود ره صفحهامش→Enterستین جاری قابل استنادازانطباق با قوانا*مندرجات این مجموعه پس 

 صفحه موضوع

 186 درآمد  -1فصل 

 186 ( 1/5مال وجه)فری کارکنان)دستگاههای خزانه ای( ؛ صورت ارسلیست حقوق ومزایاخالصه 

 188 وریز بدهی کسرواریزی کسات ارفاقی ؛ واروسن حضورداوطلبانه درجبهه ،؛ می خدمت غیررسدهی محاسبه ب

 192 راک با صندوق بازنشستگی کشوری واست اشتخرد

 193 یمانی درخواست تغییرصندوق بیمه ای مستخدمین پ

 194 ازنشستگیریزکسورب است استرداد/انتقال کسوربازنشستگی ؛ فهرستدرخو

 196 اشتباه واریزی  /اضافه واریزی  دسال  ؛ درخواست استردا30ت استرداد کسورمازادبردرخواس

 198 بازنشستگی و بازماندگانری حقوق اربرق-2فصل

 198 حقوق بازماندگان  برقراری3م شماره برقراری حقوق بازنشستگی  ؛ فر 2و  1م شماره فر

 201 زدواج(و عدم ا ر عدم اشتغال)مبنی بث تعهدنامه وراث انا

 202 ان و موظفین(گهزینه)پرداخت حقوق بازنشست -3فصل 

 202  (1/2)فرمقوق ؛ صورت تغییرات ح (1/1)فرمظفین تگان وموسشحقوق بازنصورت پرداخت قطعی 

 204 44)بازنشستگان شرکتهای واگذارشده اصل  ن و دفن / ازدواجفرم پرداخت کمک هزینه کف

 205 ( 7زنشستگان )فرمبا حقوق گشت از هزینهفرم بر

 206 (9بازنشستگان )فرم یدی ه مندی،اوالد وعلعائفرم برگشت از هزینه 

 207 (6ی الحساب حقوق بازنشستگان )فرمشت از علگرب

 208 و حوادثبیمه عمر حق اشتباه واریزی  اضافه/ فرم درخواست استرداد

 209 زمانهای بیمه ای(یه سا)به کل دازیرفرم استعالم عدم اشتغال /عدم بیمه پ

 211 دواجفرم استعالم عدم از

 212 ج از کشورردر خاتامین اجتماعی()به  غال /عدم بیمه پردازیدم اشتفرم استعالم ع

 213 فته باشنداز کشور ر به  خارج چارت استعالم ورثه که

 214 التنامه دریافت حقوق بازنشستگی / وظیفهفرآیند تمدید وک

 215 (107،  106،  104،  103،  102،  101)  وق بازنشستگی کشوریصند یبخشنامه ها

 223 برقراری حقوق وظیفه ایلیسته چک

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cspf.ir/


186 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

.................... 

  13.........ه سال.ما..............استان:                     در            ستگاه:                        سمی نام در کارکنان خالصه لیست حقوق ومزایای

 اه :ردیف دستگ       550000ه ازمحل اعتبارردیف متفرق

 تغییرات یماه جار ماه قبل عنوان ردیف

    لحق شغ 1

    حق شاغل  2

    تفاوت تطبیق  3

    تی کارالعاده سخ فوق 4

    نوبت کاری  5

    فوق العاده ویژه 6

    فوق العاده ایثارگری 7

    مدیریت  عادهفوق ال 8

    تفاوت حداقل دریافتی 9

10     

    هواآب و فوق العاده بدی 11

    ق کمترتوسعه یافته فوق العاده مناط 12

    فوق العاده محل خدمت  13

    ازتسهیالت زندگیمحرومیت  هفوق العاد 14

    نه عائله مندی کمک هزی 15

    کمک هزینه اوالد 16

17     

    ستگی سهم دولتازنشب 18

    سهم دولت بیمه تامین اجتماعی  19

    رمانی سهم دولت مات دبیمه خد 20

    دستگاه  ه خدمات درمانی سهمبیم 21

    اایرصندوقهبازنشستگی سهم دولت س 22

    هزینه  جمع 

 : کسرمیشودکسورقانونی

    مالیات  1

    %5/22رمندبازنشستگی سهم دولت وکا 2

    مقرری ماه اول وسایرکسوربازنشستگی  3

    کارمندولت وبیمه تامین اجتماعی سهم د 4

    ندممانی سهم دولت وکاربیمه خدمات در 5

    سایرکسور 6

    جمع کسور 

    ل پرداخت بخالص قا 

    تعدادکارکنان رسمی  

 

 
 بازنشستگی: تاییدکننده صندوق               خزانه:                  نام ونام خانوادگی تاییدکننده                            نام ونام خانوادگی ذیحساب دستگاه:         

 مهرو امضاء                            مهرو امضاء                                                                                 ایید)مهروامضاء(                    ت      
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 اوطلبانه درجبهه های جنگ تحمیلیمدت حضورد بازنشستگیمحاسبه بدهی کسور                                  

 یثارگران(قانون جامع خدمات رسانی به ا27)موضوع ماده 

 ت/موسسه:وزار-1

 استان:                شهر:

 در:نام پ -4 نام خانوادگی: -3 ام:ن -2

 محل صدور: -8 :ش ملی -7 شناشنامه:ش -6 شماره مستخدم: -5

 

 درخواست مستخدم: تاریخ-12 شماره درخواست مستخدم: -11 امی:دضعیت استخو -10 تاریخ تولد:-9

 

  ریال                            :ان تقاضا از صندوق بازنشستگیر زمشمول کسور( د)ممیزان حقوق ومزایا -13

 صات مدت خدمت قابل احتساب مشخ-14

 ندهع تاییدکنجگواهی مراشماره وتاریخ  نوع خدمت مدت خدمت دمتختاریخ شروع وخاتمه 

   روز ماه لسا تاریخ خاتمه تاریخ شروع

       

       

       

      دتمجمع 

 (%5/22)با نرخ به بدهی کسوربازنشستگیمحاس-15

 (%5/22جمع بدهی کسور) (%5/13)سهم کارفرما (%9)مسهم مستخد مدت)به روز( کسوربدهی  مبنای محاسبه( ق ومزایا )حقو

     

     

     

 تگی سنوات ارفاقی حضوردرجبهه ه بدهی مابه التفاوت کسوربازنشسمحاسب-16

 ابت اریام ارفاق(ب%5/22تفاوت کسورسهم کارفرما)مبلغ بدهی مابه ال مدت ارفاق )به روز( فاقم اربدهی کسورایامبنای محاسبه 

   

 

 ام مسئول:قام ونام خانوادگی من-17

 عنوان پست ثابت سازمانی:

 مهر و امضاء                                                          

                        دستگاه( :   شماره صدور)دبیرخانه-18

 تاریخ صدور:

 تاریخ:        ره فی  واریزی:          شما-19

 )سهم کارمند(:تعداداقساط -20

 سیدگی وتاییدصندوق بازنشستگی کشوریر-21

 امضاء تاریخ زمانیعنوان پست ثابت سا نام خانوادگینام و وطهبسئوالن مرم

     بررسی کننده

 

     کننده  تایید

 

 شماره وتاریخ صدور:-22

 تاریخ:                  شماره:              

 سخه:ن-23
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 خدمات ارفاقی کارکنان بدهی کسوربازنشستگیمحاسبه            

 جانبازان؛....ربااشعه ؛استثنائی؛کآموزش وپرورش ا

 
 اداره کل:                            ./وزارت /سازمان-1

 شهر:                             تان:        اس

 تخدم:شماره مس-2

 شماره ملی:-3

 شماره شناسنامه:-7 نام پدر:-6 نام خانوادگی:-5 نام:-4

 ستخدام:وضعیت ا-11 تحصیلی: رشته مدرک تحصیلی :-9 تاریخ تولد:-8

 امی مورداستناددرتعیین بدهی خدمات ارفاقیمشخصات احکام استخد-12

 تاریخ اجراء دوریخ صتار ماره حکمش

   

   

 طبقه شغلی
 مبناء( )گروه

 حق شغل
 اء()حقوق مبن

 ق شاغلح
 )افزای  سنواتی(

 العاده ایثارگری فوق

 (وق العاده شغلف)

فوق 

 العاده.......
 

شمول اده های معایرفوق الس

 برداشت کسور

      

      

 

  بدهی سهم کارفرما-14 بدهی سهم کارمند-13

 برابرسهم مستخدم(5/1)بدهی مبلغ  مزایای مشمول کسور(حقوق و%9)مبلغ بدهی  )به ماه(مدت ارفاق یاومزاجمع حقوق 

    

    

 

 به حساب صندوق واریزشد.               میه بانکی شماره          مورخمطابق اعال ریال     بمبلغ                         ورات سجمع بدهی ک
 

 گی مقام مسئول)دستگاه(:نوادنام ونام خا-15

 ضاءمهروام                         :                       عنوان پست سازمانی

 
 

 شماره: -16

 تاریخ :     

 

 ستانی کشوری اگق بازنشسترسیدگی وتایید صندو-17

 شد.ریال(بابت خدمت ارفاقی موردتاییدمیبا                     ریال()به حرور                             وصول مبلغ )به عدد       
 

 مسئول)صندوق(:مقام نام ونام خانوادگی 

 هروامضاءم                                   زمانی:            عنوان پست سا
 

 شماره :

 اریخ:ت

 میباشدبازان انقالب ؛ کال برعهده دستگاه اجرائی جان نائی وهمچنینکارمندوکارفرما(کارمندان شاغل درآموزش استث پرداخت کسورارفاقی)سهم* 
 د.ائی میباشردستگاه اجبرعهده مستخدم وسهم کارفرما برعهده  داشعه قرارداشته ان کارمند کارکنانی که درمعرض ی سهم*پرداخت کسورارفاق
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................. 

 
 ندوق بازنشستگی کشوریصبا واست اشتراک فرم درخ

 میجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالادی اتوسعه اقتص پنجمن برنامه قانو 30مشمولین ماده

 

 ..............................استان ریت / نمایندگی سازمان بازنشستگی در یاداره کل / مد

 با سالم

 شماره ملی :                    م : شماره مستخد :                                   به انباینج

 ام دستگاه:نمنتقله            بدون حقوق                      م :        بازخریدی     مستخد

قاوانین و اهی می رسگزینی به آضمن ارائه آخرین حکم کارگ یاع  طاالع از جم قاررات اند با ا تــداوم م ضــی  متقا

ر بازنشستگی سهم م و متعهد می گردم در چارچوب مقررات ، کسوباش تگی کشوری میدر صندوق بازنشساشتراک 

شاوری واررماهه و در مهلت مق رما و مقرری ماه اول را همهکارف مستخدم و یاز و ر به حساب صندوق بازنشستگی ک

صاندوق بازنر سه ماه متوالی و یا ش  ماه مترداخت کسوپعدم  باا  ناب  بااط اینجا طاع ارت جاب ق ساتگی ناوب مو ش

 د گردید.خواهکشوری 

 

 

 

 

 دگی متقاضیخانوانام و نام                                          

 

 امضاء              

 

 

 تاریخ:  شماره :                                          ..     ............استان-ستگی کشوریشصندوق بازن

 نشانی کامل محل سکونت:

 تلفن تماس:
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.......... ........ 
                                                                                                                                                                                        شماره :                                                                                                                                                                                      

 فرم شماره یک

 تاریخ  :                                                                                                                                                                                                   

 خدمین پیمانیتاست تغییر صندوق مسفرم درخو

 (گی کشوری ) اشتراک صندوق بازنشست

 ........................ زنشستگی در استان/ مدیریت / نمایندگی سازمان با اداره کل

 با سالم

 کدملی:                   :         ه شماره مستخدمب                                       انب اینج

سااتضاامن ا کاام ا خاارین ح ئااه آ ساااندخرا ماای ر گاااهی  بااه آ تاااریخ    :دامی  بااار          از  شااتغال در بااه اعت نااام ا (

......واقع ....هسازمان تأمین اجتماعی شعبدارای سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه به  ..............................................................دستگاه/موسسه(

 شممی با ......................................................شماره بیمه ایدارو در شهرستان

سوم توسعه اقتصادی ، امه قانون برن 42رات و قبول تغییرات مربوطه ، در اجرای ماده و با اطالع کامل از جمیع مقر

صاوب اجتماعی و فرهنگی جمه ضا 17/01/1379وری اسالمی ایران م ساالمی تقا شاورای ا لاس  شاتراک در مج ای ا

خادمت دولابه التفامد پرداخت بازنشستگی کشوری را دارم . ضمناً تعه صندوق کاه از وت متعلقه و نیز سنوات  تای 

 یم.نما ده است را میبابت آن کسور یا حق بیمه دریافت نش

 نشانی کامل محل خدمت :
 

 کدپستی:

 تماس :تلفن 

 

 :خانوادگی متقاضی نام و نام                                      

 امضاء                                                                     

 

 

 

 

 

 
 م می باشد.ر فرین شده در ظهنحوه محاسبه مابه التفاوت بر اساس مبنای تعی* 

 

 
 

 اریخ ثبت درشماره و ت
 گی کشوری استانبازنشست صندوق
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 ..................... 

 ریصندوق بازنشستگی کشو                                       
  1/2فرم                                                                              ترداد یا انتقال کسور بازنشستگیرخواست اسدفرم                                                         

 :نام دستگاه-1

 شهرستان:           استان:                

 نام:-2

 م خانوادگی:نا-3

 ملی: هشمار-4

 ش شناسنامه:-5

 نام پدر:-6

 13     /    /    ریخ تولد:تا-7

 طبقه: گروه:      / -11 رسته :-10 ین پست سازمانی:آخر-9 شماره مستخدم:-8

 )اشتراک با صندوق بازنشستگی ک(: دمتحل خم-12

 ستان::                    شهراستان

تاس       وکسورآنرا پرداخت کرده       نکرده   ارد       ندارد   خدمت زیرپرچم     د-13  

است     وکسورآنرا پرداخت کرده        نکرده        دمت غیررسمی       دارد   نداردخ-14  

 یت استخدامیوضع-15
 مشمول سایرمقرراتمشمول ق استخدام کشوری     

 بازخرید تغییرصندوق       انفصال             ء        انتقال   درخواست:اخراج      استعفا علت-16

 سایر

 ریخ:     /     /ن حکم استخدام رسمی: شماره:            تااولیمشخصات -19  تاریخ استخدام رسمی:     /     /    -18    تاریخ استخدام اولیه:    /    /-17

نشستگی صندوق  باز با وج از اشتراکیخ خرتار-20

  13/    /        تغییر صندوق؛...(:؛کشوری)اخراج

 روج از اشتراک:مشخصات حکم خ-22 ج از اشتراک:  انونی خروقمستند -21

 تاریخ:    شماره:                     

 ی:جوزقانونی انتقال یا استرداد کسوربازنشستگم-23

 

تقال  یا ای انمشخصات نامه تقاض -24

 تگی:استردادکسوربازنشس

 تاریخ       شماره        

 یدبه:اریز نمائوذینفع را لطفا کسوربازنشستگی  -25

 :ا شماره شبا سایربانکهاصادرات یسپهر شماره حساب 

 

 لفن:ت                             شماره همراه: شهر:       استان:   :   ه:        کدبانک :        شعب

 ال موقتصوغیبت غیرموجه وانفمدت مرخصی بدون حقوق -26

 خ یماره وتارش مدت تاتاریخ ازتاریخ ردیف

 مصدورحک

 ره وتاریخ شما مدت تاتاریخ ازتاریخ ردیف

 سال ماه روز سال ماه روز صدورحکم

              

              

 ازنشستگی ومدت مربوطهخالصه کسور ب-27

پرداخت  ع مدتجم

 کسوربازنشستگی 

 کسوربازنشستگی جمع

 )ریال( یجار

جمع کسوربازنشستگی 

 ل(گذشته)ریا

 )ریال( جمع کل

 کسور گذشته  حقوق%4 مقرری ماه اول رماسهم کارف سهم مستخدم سال ماه وزر

         

 ام خانوادگی باالترین مقام اجرائی :م وننا-28

                                                     پست سازمانی :           عنوان

 امضاء و مهر                                                                                             

دستگاه  ثبت در دبیرخانه-29  

                             ره: شما

13/      /       تاریخ:       

 زنشستگی کشوریوتاییدپرداخت توسط صندوق بایدگی رس-30
 نتقال:اشماره    ه استرداد:                         رشما

                                                                                              اره کل امورمالی           اد

 ل بشرح  فوق مورد تایید استریا                                                                                                     انتقال مبلغ )به حروف(   استرداد/

 ونام خانوادگی مقام مسئول : نام

 امضاء و مهر                                                                                                                        انی         عنوان پست سازم

 صادرشد                                                   ساب شماره   بانک          دروجه ح                     ازجاری                        مورخ               چک شماره            

 

 ق صندول امور مالی اداره ک                                                                                                                                                                                  

  صادره وارده

  تاریخ صدور شماره صدور تاریخ ورود شماره ورود

 سخه:ن    

 نشانی دستگاه :     
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...................................   

  تاریخ:                               صندوق بازنشستگی کشوری                                  

 ................................ شماره:               مازاد برسی سال سترداد کسوربازنشستگی خدماتاست ادرخو                                              

      ................................ پیوست:          13/12/68فه مصوب ووظیت بازنشستگی قانون اصالح مقررا3ماده 2موضوع تبصره                                        
                                                                                                                                                            

 4فرم                                                                                                                                                                

 تاریخ بازنشستگی: ستخدم:شماره م :یکدشناسائ-2 نام دستگاه:

 دفترکل:شماره 

 مه:ش شناسنا    نام خانوادگی:                نام:

 ش ملی:

 محل خدمت عنوان پست:

 هر:استان:      ش

 تسویه بدهی غیررسمی

 :                   مبلغ:تاریخ

 م کشوریامشمول قانون استخد

 مشمول سایرمقررات استخدامی
اخت کسوربازنشستگییت از پردفتاریخ معا  

 ماه:              سال:       روز:        

 ی وزیرپرچمخدمت غیررسم

 یخ:                       تاتاریخ:  زتارا

 ت رسمیخدم

 تاتاریخ:           ازتاریخ:         

          

 معا به مدت:ج

 

 سال هما روز سال ماه روز بمدت سال ماه روز بمدت

         

 گاه تاییدیه ذیحساب یا امورمالی دست
مدت سی سال  موجود کسوربازنشستگی وحق بیمه نامبرده به لیستضمیمه شده و گواهی میشودبراساس فهرست پیوست؛اعالمیه

 یده استق بازنشستگی کشوری واریزگردصندو تمام به حساب

 غ )                             (ریال بابت(ریال بابت سالجاری ومبل                          رسی سال خدمت سهم مستخدم بمبلغ )    بوکسورمازاد

 (موردتایید میباشد.            )                       بمدت       سال    ماه    روز جمعا بمبلغ معا سنوات قبل ج

یز استان         شهر           وار           شعبه            کدشعبه        نک       اعهده ب   حساب شماره                         هلطفا مبلغ فوق را ب

 نمائید

 امضاء                         تاریخ                                                  ام خانوادگی ذیحساب ومدیرکل امورمالی:    م وننا

 

 ی کشوریموافقت صندوق بازنشستگ

 تاریخ:                                                                                                     رمالی:                        حسابی/امویذ

 ماره:ش                                                                                                                                     مبلغ به عدد:  

طی حواله              مورخ                    ریال بموجب چک شماره                                     :                       مبلغ به حروف

 بنام آن دستگاه واریزشد     شعبه                          هده بانک ع         حسابجاری شماره                      به                شماره    

 امضاء                تاریخ                                                           آمد:دگی مسئول درنام ونام خانوا

                                   

                   اریخ                          امضاء       ت                                       :        نام ونام خانوادگی مدیر استان

 
مول تبصره شنشده باشد مستخدم مایام خدمت غیررسمی مستهلک  بدهی مادام که اقساط  24/10/69مورخ 1078/20بخشنامه 2براساس مفادبند

 نخواهد بود. 13/12/68صوب و وظیفه م بازنشستگیقانون اصالح مقررات 3ماده2
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 ره:شما                                                 ق بازنشستگی کشوریصندو                                                    

 :تاریخ                       اه واریزی کسوربازنشستگیباضافه واریزی /اشت درخواست استرداد       

 

 کدشناسائی دستگاه:                   نام دستگاه:                   

 1/3فرم                                                                                                        شهرستان:                                    :           استان

 

ریال                                        مبلغ )کل(   ریال از مبلغ واریزی مورخ          به         )درخواستی(                 ینکه مبلغانظربه 

شوری واریزگردیده ؛خواهشمند است کصندوق بازنشستگی   شماره                     انکی اضافه / اشتباه به حساب ب

ت نسبت به استرداد آن به دالیل مندرج در ت حقوق ؛ فی  واریزی ؛لیست پیوسراساس لیسبرفرمایند دستو

 هرستان       اقدام گرددش    شعبه           کد       جاری شماره                     بانک     حسابیحات در وجه توض

 ضیحات:تو

 

 

 ضاء و مهرام                                               انوادگی ذیحساب ومدیرکل امورمالی:   خنام ونام 

                  

 ریکشو وق بازنشستگیمحل تایید صند

 تاریخ:                         شماره:                                                                   :                   اداره کل امورمالی

ریال وصول                     به حرور                                   هی میشودمبلغ به عدد           ب فوق گوالتایید مطاضمن 

 مانع میباشدآن بالط واریزگردیده و استرداد وطبق جدول ذیل به حساب مربو

 جمع )به ریال( )به ریال(یسالجار بل)به ریال(سنوات ق عنوان

    رمندکسورسهم کا

    رفرماسورسهم کاک

    مقرری ماه اول 

    دهی غیررسمی ب

    سایر

    جمع 

 امضاء:            تاریخ:                  ل درآمد:                                مسئوام خانوادگی نام ون 

 

                                     امضاء:                     تاریخ:                            رئیس نمایندگی استان:/نوادگی مدیرکل/مدیرنام ونام خا

 

 ی محترم:ذیحساب

 طی حواله    مورخ              جب چک شماره               ل بموریا                     ه حروف(                                 غ )بمبل

 به نام آن ذیحسابی واریزگردید             بانک                   شعبه                      بحساب جاری             

 امضاء                              ی مدیرکل امورمالی:                      وادگنام ونام خان

 

 سخه:    3                                                                                                                                 نشانی دستگاه:    
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 1فرم شماره -گینشستاری حقوق بازبرقر
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 2فرم شماره -برقراری حقوق بازنشستگی
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                                                             تاریخ:                                                                                                              

 شماره:                                                                                                                                                        

   پیوست:                                                                                                                                                  

 

 وفین متاناث مستخدمیتعهدنامه فرزندان ونوادگان 

 مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

 
 ..........................................زندمرحوم   فر   .......................................................... شماره ملیدارنده   ..........................................................................  اینجانب

 عیت مضاعفبفاقد تاو  شوهراقد فدربخ  دولتی وغیردولتی(و  شتغال)اعم ازا فاقدشغل ................................ دستگاهندمتوفی کارم

 یفه به اینجانب اقدام فرمائید.سبت به برقراری وپرداخت حقوق وظمقررات ن قا دارم طبتقاضلذا ،کشور خارجی هستم 

وده ویا فه نب، محق به دریافت حقوق وظیقررات، چنانچه به لحاظ داشتن همسر ویاشغل ن ومکامل ازقانو ضمناًبااطالع

ندهم درمقابل قانون اطالع  ریوکش نشستگیباز صندوقبه  غیردولتی اشتغال یابم و ویا دربخ  دولتی یابعداًازدواج نمایم 

 خت خواهم کرد.داا پربطور یکجی راوکلیه خسارات وارده به صندوق بازنشستگی کشورمسئول بوده 
 

           آدرس محل سکونت:        

                                                          ...............پستیکد ...............پالک  ......................................................................خیابان  ..........................................شهرستان  ..........................................استان 

                                         :      ثابت شماره تلفن

 شماره همراه: 

                                                                                                              

 ینفع:یخ:                          امضاءذرتا                                                                                                           

 

 

 

 ل گواهی امضاءتوسط دفاتراسنادرسمیمح                                      

 

 

 

 دنامه می باید ارسال شود:تعه که به ضمیمه مدارکی

 ام صفحات شناسنامهتصویرمصدق تم -1

 رگواهی فوت همسرق طالقنامه ودرصورت فوت همسیرمصدتصو -2

 فبلی لخروج ازشغرصورتیکه قبالًشاغل بوده تصویرمدارک د-3
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 :شماره                                           وریبازنشستگی کشصندوق                                                                    

 :یخرتا                     (  1/1)فرم ان وموظفینگقطعی حقوق بازنشست صورت پرداخت                                   

 :صندوق نام-2

 شرکتهای دولتی    موسسات دولتی          

 یرسم شهرداریهای  شهرداریهای ثابت         

 :مشخصات دستگاه-1

 کدشناسائی دستگاه:                                                       نام دستگاه:          

 :ف بودجهردی                                     شهرستان: ستان:                              ا

 صورت موازنه حقوق جاری -3

 بازنشستگان موظفین

 شرح ریال نفر شرح ریال نفر

 (حقوق جاری)ماه قبل   قبل(حقوق جاری)ماه   

 اه جاریافزایش م   افزایش ماه جاری  

 کاهش ماه جاری (                  )                اهش ماه جاریک (                (                                   )       

 جمع حقوق / ماه جاری   ریقوق / ماه جاجمع ح  

تگان و سقوق بازنشولیست تغییرات ح 3دهای مندرج در ردیفنبراساس ب.................ماه سال..................بازنشستگان و موظفین در حقوق وتفاوت حقوق-4

 .ظفین به شرح ذیل پرداخت شده استمو

 مبلغ )ریال( (مبلغ سالجاری)ریال   جمع

 وات قبلسن

 نعنوا

 ماههای قبل ماه جاری

 انحقوق بازنشستگ    

 حقوق موظفین    

 ه میشود:استردادمازادبدهیهااضاف    

 )رسمی؛غیررسمی؛...(هیهاکسرمیشود:بد )                 (                   ( ((                                       )  (    (                                   )              

 یشود:حق بیمه مکمل درمان کسرم (             )                 (        (       (                 )                 (           (                       )                  

 جمع     

  بازنشستگان وموظفینام ساط وکسرمیشود:اق  (          )                   (             (                    )                         (        

 جمع    

اخت شد. ماه بازنشستگان وموظفین پرد.................................. ریال بابت حقوق........................................................................................................................................................................مبلغ-5

 .ین دستگاه کسرفرمایندتنخواه ا هوروازماندمبلغ مذکوررابه حساب هزینه قطعی منظ تخواهشمنداس

 حق عائله مندی ؛حق اوالد و عیدی حساب -6

 )ریال(لغ مب (سالجاری)ریالمبلغ  جمع

 سنوات قبل

 تعداد
 )افراد(

 یفرد شرح

 ماههای قبل ماه جاری

 1 حق عائله مندی     

 2 حق اوالد     

 3 عیدی     

 4 مازادعلی الحساب     

 جمع    

ازنشستگان وموظفین پرداخت شد. بماه ..........................................یدیت حق عائله مندی واوالدوعریال باب .............................................................................................................................لغ بم-7

 نده تنخواه این دستگاه کسرفرمایندابه حساب هزینه قطعی منظوروازمالغ مذکورربشمنداست مشدخواه

 ضاءمهر و ام                                                                                                                        ب یا مسئول امورمالی:                    یحسام خانوادگی ذنام ونا-8

 :یختار                          شماره :                                                                                      شوری تایید صندوق بازنشستگی ک-9
 ابت حقوق بازنشستگان وموظفین بال ری                                                                                                                                                           مبلغ )به حروف(        

 طعی منظورشد.به شرح فوق به هزینه ق ی واوالدعائله مند بابت حق لریا                                                                                  روف(                    ومبلغ )به ح

  امضاء                               تاریخ:                                                                                                                           نام ونام خانوادگی مدیر استان:
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......... 

 

 م پرداخت کمک هزینه کفن و دفن /ازدواج فر

 (  5ماده ) (  1اصالحیه تبصره )  44یاست های کلی اصل ای سقانون اجر       

 نام دستگاه-1

  

 تارخ تولد -4 ونام خانوادگی :نام  -3 کدشناسه بیمه گذار:-2

 سال ماه روز

   

 فوت /ازدواج :  تاریخ  شماره ملی : -7 اسنامه :شماره شن -6 ام پدر:ن

 

 کشوری تاییدیه صندوق بازنشستگی 

 مدیریت/ نمایندگی استان  /کل  اداره

 

 دگی اونام خانونام                                                                                  م ونام خانوادگی         نا           

 مورمالیذیحساب یا مسئول ا                                                                                 مدیر استان                        

 مهر                                                                                                                             امضاء                                          

      

 کشوری ستگیصندوق بازنش تاییدیه  

 کشوری  اداره کل امورمالی صندوق بازنشستگی

 (یال ر                                                                                                      ) به حروف                          لریا                                              مبلغ         -18

 ...................... پرداخت شد ...................................................جه حساب فوق بنام .......بابت کمک هزینه کفن و دفن / اذواج  در و

 شماره :

                  نام ونام خانوادگی                                                                                                                   ریخ :ات

     مالی                          ئول امور سحساب یا معامل ذی                                                                                    

 

 مهر                                                                                                                                                            

 دد .پیوست گر جن و ازدوازیر برای پرداخت کمک هزینه کفن و دف کمدار

 مدارک الزم کفن و دفن :

                                                 .    گواهی فوت    2                                                             . درخواست تکمیل شده                     1   

 متوفی .   کپی شناسنامه تمام صفحات 4                                                              . کپی کارت ملی پشت و رو متوفی   3   

 شماره حساب وکیل  وکالت نامه و ارائه.  6                                                   رابر اصل انحصار وراث                    پی ب. ک 5

 

 : مدارک الزم ازدواج

 . کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین 2                                                        ل شده                         واست تکمیخ. در 1

 دنامه ک و دو عقیصل صفحات .کپی برابر با ا 4                                                               جین  تمام صفحات کارت ملی  زو . کپی  3
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........ 

   ................................... تاریخ:                                                                                                                  

 ................................ شماره:                                                                                                                                                           

 ................................ :پیوست

 دوق بازنشستگی کشوریصن

 تگان و وظیفه بگیرانسبازنش حقوقازهزینه گشت بر

 7 فرم                                                                                                                                                               

 سائی:کدشنا-2 نام دستگاه:-1

 شهرستان:-4 استان:-3

 وجه رخواست تایید واریزد-5

 ان:کشوری است بازنشستگیصندوق  نمایندگی/اداره کل/مدیریت

رگشت ریال بابت ب                                 بلغ         به م        مورخ                          به پیوست اعالمیه شماره    

                          شماره دفترکل                                شستگی و وظیفه خانم /آقای  بازن ازهزینه اعتبار حقوق

شوری نزد بانک گی کندوق بازنشستص0107777777006که به حساب                  لغایت                    اریخ ازت

 ارسال میگردد.صادرات ایران واریز گردیده 

 سال      کاهش لیست حقوق ماه       ریال جزء                     ده به مبلغ ماهانه         نامبرضمنا حقوق 

 است.منظورشده 

 

 امورمالی دستگاه:نام ونام خانوادگی مسئول 

 امضاء و مهر               تاریخ:                                                                                                   

    

 شستگی کشورینتایید صندوق باز-6
 .............................................تاریخ:

 ........................................ شماره:

 اهی میشودریال بشرح فوق گو                                        وصول مبلغ     

 

      ضاءما        تاریخ:                                                              مسئول درآمد:ادگی نام ونام خانو

 

 ان:استرئیس نمایندگی /مدیرکل/مدیر

 امضاء                                تاریخ:                                                  :                    نام ونام خانوادگی

 
              نسخه3                                                                                                                                            نشانی دستگاه:  
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  .................... 

                                                                                                                                
  ................... تاریخ:                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                               ............                              .......... شماره:                           کشوریصندوق بازنشستگی                                                      

 .........................پیوست:           یرانن و وظیفه بگبازنشستگا  عائله مندی واوالد و عیدیزهزینه گشت ابر

 9فرم 

 اسائی:کدشن-2 نام دستگاه:-1

 :شهرستان-4 استان:-3

 واریز وجه درخواست تایید-5

 ری استان:شستگی کشونصندوق بازاداره کل/مدیریت/نمایندگی 

ق عائله مندی /حق حبابت برگشت ازهزینه اعتبار ریال                         ره                مورخ             به مبلغبه پیوست اعالمیه شما

 به شرح جدول ذیل :  عیدیاوالد/ 

 عیدی دحق اوال عائله مندیحق  سال

    

    

    

    جمع کل

                 لغایت           ازتاریخ                     ترکل        ماره دفش        اره ملی                   شم                             م /آقای نبوط به خامر

 د.صادرات ایران واریز شده  ارسال میگرد تگی کشوری نزد بانکصندوق بازنشس  2018201820060ساب که به ح

 منظورشده است.              سال ه           ریال جزء کاهش لیست حقوق ما                ه به مبلغ ماهانه              وق نامبردقضمنا ح

 گاه:وادگی مسئول امورمالی دستنام ونام خان
    امضاء و مهر                                           تاریخ:                                                                                                                           

     

  واریزشود.0201820182006ه حسابصرفاب میبایستتگان وموظفین ازنشسه مندی،حق اوالد و عیدی بمبالغ  برگشتی مربوط به حق عائلتوجه:

 کشوری تایید صندوق بازنشستگی-6
 .............................................یخ:رتا

 ........................................ شماره:

 واهی میشودفوق گریال بشرح               وصول مبلغ                               

      امضاء                              یخ:      رتا                                              گی مسئول درآمد:نام ونام خانواد

 

 ن:مدیرکل/مدیر/رئیس نمایندگی استا

 امضاء                                   تاریخ:                                                 :                                   ادگیخانونام ونام 
 نسخه

 
                                                                                                                                                                             دستگاه:  نشانی
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................. ........ 

            

                                                     ................................... تاریخ:                                                                                                                                                    

         ................................ شماره:                         صندوق بازنشستگی کشوری                                                                  

 ................................ :پیوست  یرانوق بازنشستگان و وظیفه بگحقمانده علی الحساب پرداخت گشت بر
 6فرم                                                                                                                                                                              

 کدشناسائی:-2 ستگاه:نام د-1

 شهرستان:-4 ستان:ا-3

 ید واریز وجهدرخواست تای-5

 ن:اکشوری استصندوق بازنشستگی  نمایندگی/کل/مدیریت اداره

ریال بابت برگشت                                    به مبلغ               مورخ                ست اعالمیه شماره              به پیو

حساب  هکه ب.......................سال...............................اهان و موظفین  تا پایان مستگبازنشحقوق  علی الحساب پرداخت مانده

 میگردد. ی نزد بانک صادرات ایران واریز گردیده ارسالصندوق بازنشستگی کشور0107777777006

 

 ام خانوادگی مسئول امورمالی دستگاه:م وننا

        رمضاء و مهتاریخ:                    ا                                                                                       

    

 وریتایید صندوق بازنشستگی کش-6
 .............................................تاریخ:

 ........................................ اره:شم

 

 ل بشرح فوق گواهی میشوداری                                               وصول مبلغ        

 

      امضاء    تاریخ:                                                                  ول درآمد:ئنوادگی مسنام ونام خا

 

 

 استان:رئیس نمایندگی /مدیرکل/مدیر

 امضاء   خ:                                 یتار                                                          ام خانوادگی:نام ون

 

 
 هنسخ3                                                                                                                      ستگاه:                        نشانی د
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.......... 
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 ماستعال

 سالم علیکم 

 
م الاع ..................................................... .....م  رثه مرحوو .................................................................ه ملیشمار ..........................................................................اما به استحضار میرساند آقا/خانمراحت               

 یباشند.از صندوق بازنشستگی کشوری م)مستمری(  ر دریافت  حقوق وظیفهاستمرا   یمتقاضذا  بوده ل  همسرو شغل  فاقدکرده اند 

  اعالم فرمائید ی را ذیالشش بودن /نبودن وهمچنین میزان حقوق دریافتاست مراتب تحت پوشمندخواه

 

 تگی کشوری استان .....ریت بازنشسمدی

 

 

 ضاءمهر وام-لووادگی مسئنام ونام خان نظریه بیمه ای /حمایتی هدستگا ردیف

 سازمان تامین اجتماعی 1

 

  

 یروهای مسلح اجتماعی نسازمان تامین  2

 

 

  

  سازمان بهزیستی 3

 

 

  

 کمیته امداد امام  4
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 ث زی وراث انااشتغال وبیمه پردا مگواهی عد

 :ارهشم                                                                             ..........   ........استان تامین اجتماعی کلاداره به:

 تاریخ:                                                                           ...  ........استان  کشوری بازنشستگی قصندواز:

 باسالم واحترام 

 شمنداستخواهبدینوسیله (  م وزارت رفاهسامانه استعال  اینترانت داخلی  امع صباسامانه جآمده )  پیرو استعالم بعمل

 .اهی نمایندذیل را گو اتده مشخصدارنعدم بیمه پردازی  ( /دامه وپایاناتاریخ شروع،بیمه پردازی)د دستورفرمائی

   شماره بیمه شده :                         شماره ملی :             نام:                             وادگی:     نام خان

                                                                                                  
 ...بازنشستگی استان.مدیریت                                                                                             

 ءمهروامضا                                                                                                                           

 

 

 

 :مارهش                                                                    ....           ستاناکشوری ی گستبازنشق صندوبه :

 تاریخ:                                                                                                کل تامین اجتماعی استان    از:اداره

  امم واحتربا سال

 ن اجتماعی کشور به اطالع میرساند:سازمان تامیعمل آمده از سامانه بابرسی ب

 ..............................ختا تاری..................................ریخازتادارای سابقه بیمه پردازی  .....................................مه برده با شماره بینام -الف

 میباشد .....................................بمدت

 ده استنامبرده در سیستم ثبت نش سابقه ای ازیچگونه ه -ب

                                                                                                              

 .....اداره کل تامین اجتماعی استان                                                                                                               

 ءمهروامضا                                                                                                                            
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  وراث اناث اتعدم وف/گواهی عدم ازدواج

 

 :رهشما                                                                                          رستانشهبت احوال اداره محترم ثبه:

 ریخ:ات                                                                                   استان کشوری بازنشستگی صندوقاز:

 م واحترام باسال

 گواهی نمایند ده مشخصات ذیل رادارن  ازدواج /عدم ازدواج /فوت واقعه رمائیدداست دستورفخواهشمن

                          نام پدر:                            ه ملی :                  شمار                 نام:                       خانوادگی:             نام 

                   محل صدور:              محل تولد:                             تاریخ تولد:                          مه:        شماره شناسنا

 

 

                                                                                                    
 ریت بازنشستگی استان....مدی                                                                                            

 ءروامضامه                                                                                                                           

 

 

 

 

 :شماره                                                                            .... استان کشوریبازنشستگی دوق صنبه :

 یخ:تار                                                                             حوال شهرستان....             از:اداره  ثبت ا

  م واحترامسالبا 

 .ثبت نشده استامبرده در سیستم نه ثبت احوال کشور هیچگونه ازدواجی درخصوص نابررسی ساماب               

 کرده است.ازدواج رتاریخ                       نامبرده د                

 . گرفته است طالق              ریخ      ات رده ودرک ازدواج            ریخ            انامبرده درت               

 کرده است. وتف               نامبرده درتاریخ                         

                                                                                                                  

                                                                                                            

 ثبت احوال شهرستان .......اداره                                                                                                        

 ءروامضامه                                                                                                                            
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............ 

 
 ور()خارج از کش ق بازنشستگی کشوریصندو مشخصات ورثه حقوق بگیر

 درج مشخصات به فارسی و التین                                                                                                                                    

 ترکل دف     

 شماره ملی:

 

 نام :
Name:                                                                                                                                                          

 ام خانوادگی:ن
Family:                                                                                                                                                                                 

 در :پنام 

 

 

 محل اقامت  :شهر : شناسنامهروصدمحل  : تاریخ تولد شماره شناسنامه :

 
 ذتابعیت کشوراخ درصورت

،نام ونام خانوادگی  دیگر

ل ستفاده در کشورمحموردا

 اقامت درج شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (:     محل اقامت ) نگارش زبان کشور  در کشور محل سکونت ینشان

Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ایران : نشانی در

 

 

 

 

 ل کشور :خداهمراه  تلفن 

 کشور :تلفن همراه خارج از 

 ثابت داخل کشور : تلفن

 تلفن ثابت خارج از کشور :

 امضاء                                 :تاریخ                                           دگی ورثه حقوق بگیر یا وکیل قانونی :     نام ونام خانوا

 

 عبارتند از:  به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه گرددونی وی یا وکیل قانتوسط ذینفع ت خارجه نظر وزار مالراه  اعهممدارکی که میبایست 

 .ده باشد/کنسولگری جمهوری اسالمی رسی تتایید سفارهای صادره ذیل که به  جمه گواهیتر

 امتقورمالیاتی کشور)شهر( محل اامگواهی  -

 تحل اقاممکشور)شهر(  گواهی بیمه اجتماعی-

 ه شهرداریها(  عنوان نمون د از مراجع ذیربط)بهتجرگواهی -

 ن تابعیت مضاعف(تصویرگذرنامه  )درصورت داشت-
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................ 

  

 
 

 شعبه ....–ادرات ریاست محترم بانک ص

 مه وکالتناموضوع:تمدید 

 کم سالم علی

کــل ظیفه بگیر و/بازنشسته .....................ره ملیبه شما ---------اهی ارائه شده، آقایوبنا به گ "احتراما     شــور  ..........اداره  خــارج از ک قــیم  ســتحقاق بــوده م و ا

 می باشد.حقوق بازنشستگی را دارا  دریافت

به  -------آقای خانم / ایشان  :  یلتوسط وکافت حقوق بازنشستگی /وظیفه نامبرده  ی..............  بمنظور در...مورخ ...........وع وکالتنامه شماره ..........موضلذا 

                                                     خ .............( بالمانع میباشد.........تا تاریبمدت یکسال دیگر )ازتاریخ ........(-----لی)شماره م
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 بازنشستگی  دید وکالتنامه دریافت حقوقتم 

  ق بازنشستگیحقوریافت ده کالتنامتمدید وفرآیند  نام خدمت:

  املبانک ع؛ دفتر خانه اسناد رسمیدرانجام خدمت: ههای مرتبط دستگا

  ررات :قوانین ومق

  :سایرتوضیحات

 مه ازدفاتررسمی میباشد.ااشی ازتکرار دریافت وکالتنزهزینه های نوگیری افاه حال بازنشستگان متقاضی وجلهدر ازاین اقدام ر

ماراه باابازنشسته  ت الزم اسبرای اقدام   ماو وکیل وی ه ضاوریافتهصال وکالتنا ساتان ح ساتگی ا مادیریت بازنش صاا در تااپس از  ه  شخ

 ی الزم ؛گواهی تمدید وکالتنامه صادرشود.بررسیها

ناه توب ارج ازکشورستگان خ*درصورتیکه اعتباریکساله بازنش  سایدهسارای دریافت حقوق ماها ماام ر شاوربه ات خال ک یال وی دردا  ط وک

خاارج  ردن اطالعاتنامه میتوانند باپرکمدیدوکالتتت باشدجه ساتگان  باه بازنش باوط  صافحه مر یاق اردرخواستی در شاور ازطر بااط ازک ت

ساال با مطرح تا دراشخصاوق بازنشستگی کشوری درخواست خوتصویری وصوتی بامسئولین مربوطه درصند باه بانک(یک ماه ) فای نا  معر

 دیگرتمدیدشود

 از طریق اینترنت() کشور از رجخا تگانبازنشستمدید وکالتنامه 

سااالهدریافت حقو منظورکالتنامه برای صدور معرفی نامه باعتبار هر ودلیل آنکه  به شااور ، یک یااد آن در  ق ماهانه توسط وکال در داخل ک بااوده و تمد

ساائولقراری ارترب از طریقاین امکان فراهم گردیده تا بتوانید  ،ص خود برای شما همراه است دشواریهای خاشور با خارج از ک بااا م صااویری  ین باط ت

برای یکسال دیگر صادر  معرفی نامه جدیدتا بر مبنای تایید شما ، مطرح فرموده  خصادرخواست خود را شر صندوق بازنشستگی کشوری ، مربوطه د

 ئه گردد .ارا عرفی شدهوکیل م بهشود و 

  کشور از خارج بازنشستگانتخاب آیکن مربوط به و ان   irwww.cspf.ینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری  اورود به سایت -1

 . “ مورد تایید قرار دهید موافقت بطور کامل مطالعه نموده و با زدن دکمه “ جاری راصفحه -2

 ل نمایید.ازنشستگی کشوری ارساه صندوق بب“  ارسال نموده و اطالعات آن را با زدن دکمه “ رخواستی را بطور صحیح کاملدول اطالعات جد-3

یااق  یاااران (به وقت ا 15تا  9در ساعات اداری )  تاالم خواهد شد کد رهگیری به شما اعپس از ارسال اطالعاات  -4 سااان از طر یااام ر بااا  skypeپ

ID:cspfir وربین دو سپس توسط  ارسال نی )چت(یک پیام متSkype ائید. تصویری برقرار نم ارتباط 

 به صندوق بازنشستگی مراجعه....... خود قرار دهید تا را در اختیار وکیلشما قرار میگیرد .این کد در اختیار  کد رمز،رتباط تصویریا ر پایاند-5

 تماس حاصل نمائید. 00982188972846و  00982188972845تلفن های  ا شمارهر صورت عدم پاسخ به پیام شما بضمنا د

 ری الزامی می باشدارتباط تصویگام تماس و برقراری انی در هنرایمعتبر  ارائه گذرنامه

هاات  ختری که به تنهایی حقوق پدر و یا مادر خود)د خارج کشور ناثوراث ا تمدید وکالتنامه* یااد( ج ماای نما یاارا دریافت  مااهد وکالتتمد ماای  نا

باارای  اخذ  الی اجتماعی،حمایت ماشتغال ،اج ازدو عدم یاهگوعه و ری اسالمی ایران در کشور مربوطه مراجوجمه به سفارت ت سالی یکباربایس و 
 (می گردندهویت ن د مذکور از طریق اینترنت احرازبدیهی است افرا ری ارائه نمایدآنگاه ....)وق بازنشستگی کشوصندبه تا وکیل خود ارسال نماید

 

 

 

 کارمند بازنشسته

ساتگ تریدر مدی ور همزمان بازنشسته و وکیل قانونی ویضح ی بازنش

 کالتنامه )برای داخل کشور( است تمدید وکشوری استان ودرخو

 
 

 اناست-نشستگی کشوریصندوق باز

 دارک شناسائی ذینفعانبررسی وکنترل  مندرجات وکالتنامه با م

 

 ستانا-ستگی کشوریق بازنشصندو

 نی برتمدیدوکالتنامه بمدت یکسال بنامه به بانک عامل م

 
 

 

 ............ 
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 ک لیست چ

 ی خود ل عیال متوفقبَظیفه همسر)مرد( از ِو قشرایط برقراری حقو

 دام کشوریقانون استخ 86ماده  وع بند»ث«ضمو

ای و حمایتی ی بیمههااز صندوق های گواهی شدهحسب اخذ گزارش م استحقاق مستمریپردازی و عدیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمهآ -1

حارز  عی(مین اجتماآت سازمان شدگانیرانیان و استعالم مشخصات بیمهادر دسترس ) بانک اطالعات  هایه سامانهراجعه بمو همچنین  م

 است؟

 تا زمان فوت عیال برقرار بوده است؟ شت صفحات شناسامهبق رویت عقدنامه ، استعالم ثبت احوال و رونوسبت زوجیت طآیا ن -2

 دارند؟  توشناسنامه( با یکدیگرمطابق« )عقدنامه 2وع بند»شخصات هویتی در تمام مدارک موضآیا م -3

 دارد؟داللت بر موارد زیر رای پزشکیوش تاییدیهآیا گواهی پزشکی قانونی یا  -4

 اشد.باز فوت متوفیه تاریخ گواهی صادر شده بایستی مربوط به قبل  – 1/3

 نوع بیماری اعالم  -2/3

 د بود. (هیخ حدوث ازکارافتادگی نخوابه منزله تاربیماری )اعالم شروع دوث ازکارافتادگی تاریخ ح -3/3

 مدارک احراز کفالت: 

ساتم مندی پرداخت شده و نام همسر جزو افراعائله ات کشوری حق( قانون مدیریت خدم68( ماده)4)ندموجب ب آیا به -1 عای در سی د تب

 دارد؟مندی( راین خصوص)پرداخت عائلهباشد ویا گواهی امورمالی داحکام منظور می

 د دفترچه بیمه اخذ نموده است؟ویه از ناحیه عیال متوفای خیا همسر متوفآ -2

 باشد؟صار وراثت ضمیمه مدارک می؛ گواهی انحوت متوفیه سپری شده سال از ف 3ه صورتیک آیا در -3

 ؟نی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؛ آیا حکم مرجع قضایی مب 2و  1های بق بندمطااحراز کفالت  در صورت عدم -4

 

فاه هم ققاوقراری حیل بودن مدارک ذیل ، مانعی درخصوص برمکتالذکر و حراز موارد فوقرط اثبات و ابه ش بال وظی سار)مرد( از ق

 هد بود. متوفی نخوا عیال

 مدارک موردنیاز:

 3و2،1فرمهای -الف

 (برابر اصل شده باشد زوج و زوجهعقدنامه)صفحات تاریخ وقوع عقد و مشخصات ت تمام صفحاتصویر-ب

 بگیرند ورثه وظیفهمت شناسنامه و کارت ملی هوشیر تمام صفحاتصو-ج

 پزشکی قانونی یا گواهی نتازشکی اسگواهی شورای پ -د

 توفیه در افراد تبعی سیستم احکام(م ثبت نام همسر ممندی )درصورت عدلی مبنی بر پرداخت حق عائلهواهی امورماگ -ها

 حیه متوفیه.ابر تایید اخذ دفترچه از ن سالمت مبتنی ان بیمهصفحه اول دفترچه و گواهی سازم تصویر-و

 )فقط مقیم داخل کشور( حمایتیو  ور( خارج از کش متقاضی مقیم داخل یا)اعم از  یابیمهات های موسستصویر گواهی -ز
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 لیست چک           

 سالگی(  20 )پس ازانون استخدام کشوری ق 86ماده  ب«یط بند»فرزندان اناث بعداز اسقاط شرا شرایط برقراری حقوق وظیفه          

 (02/10/1363.. )مصوب کارمندان . وظیفه و مستمری وراثه پرداخت زجاقانون اموضوع اصالحیه           

 فرزندان اناث

شادهاخذ گزارشحسب پردازی و عدم استحقاق مستمری قه بیمهاشتغال ، عدم سابآیا عدم  -1 صان های گواهی  ماه هایدوقاز  ای و بی

صاات بیمهاستعالم م و یرانیانهای در دسترس ) بانک اطالعات اامانهسمراجعه به مایتی و همچنین ح سااشخ تاآمین شادگان  زمان 

 محرز است؟ اجتماعی(

 رونوشت صفحات شناسامه محرز است؟الم ثبت احوال و آیا عدم ازدواج طبق استع -2

ساتحقاقه و همسر وی اج نموده ورثه اناث مستخدم متوفی ازدوآیا چنانچ -3 شارایط ا ماوده ،  صاندوق فوت ن ساایر  ساتمری از  های م

 شوهر متوفای خود را ندارد؟ ای از ناحیههای بیمهایر صندوقاز س اهیوگ با کسب ای رابیمه

 است؟ ئه شده ه، آیا گواهی ابطال دفترچه اراای دفترچه بیمه درمانی از ناحیه همسرش بودمطلقه شده و دار درصورتی که ورثه -4

 ذ گردیده است؟مزبور اخ کار، مدشورخارج از کثه اناث مستخدم متوفی مقیم رای حصول اطمینان در خصوص وآیا بر -5

باه ناو تکمی ت خارجه مبنی بر نداشتن تابعیت مضاعفگواهی وزار  -1/5 شاماره ل فرم منضم   05/04/1395ماورخ 22001/د/3456ماه 

 ره کل فنی ادا

 در کشور مقصد اجتماعیبیمه شش وپ م اشتغال و ازدواج و عدمبر عده مبنی مورخارجگواهی وزارت ا -2/5

 وارد باال(  و کسرمالیات در کشور مقصد)درصورت عدم کسب م داشتن درآمده مالیاتی مبنی بر نرسمی ادار مهاهی ترجگو-3/5

 عفوضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضااستعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت   -4/5

خادوش دیگرمطابقکای ملی(با تعالم، رونوشت صفحات شناسنامه و کارتستی در تمام مدارک )گواهی اا مشخصات هویآی   شاته و م ت دا

 باشد؟نمی

فرزندان  انعی درخصوص برقراری حقوق وظیفه دن مدارک ذیل ، مکمیل بوتالذکر ورط اثبات و احراز موارد فوقبه ش

 نخواهد بود.اناث 

 از:مدارک موردنی

 3و2،1فرمهای -الف

 یربگامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفهنتصویر تمام صفحات شناس-ب

 وت مستخدم ر گواهی فیصوت -ج

 )فقط مقیم داخل کشور( حمایتیو  شد( خارج از کشور با )اعم از متقاضی مقیم داخل یا ایبیمهموسسات های گواهی تصویر -د

 هدنامه محضریتع-ها

 ون اداری دستگاه متبوع( یاره و تاریخ ثبت در اتوماسث ) دارای شمرثه اناتقاضای کتبی و -و
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 ستچک لی               

 (ثانادختر) نوادگان
 پدر قبل از پدر بزرگ فوت نموده است؟ شده موید آنستکه قانون ، گواهی فوت ارسال 86اس نص صریح ماده آیا براس -1

ایتی ای و حمهای بیمهاز صندوق گواهی شده هایحسب اخذ گزارشمستمری  عدم استحقاق ردازی وپعدم اشتغال ، عدم سابقه بیمهآیا  -2

حارز  ن اجتماعی(دگان سازمان تآمیشک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمهدسترس ) بانهای در ه به سامانهمراجعنین چهمو  م

 است؟

 ت؟سامه محرز اسحات شنااستعالم ثبت احوال و رونوشت صفآیا عدم ازدواج طبق  -3

کادیگرمطابقت و کارت م هامت شناسنم مدارک )گواهی استعالم، رونوشت صفحااآیا مشخصات هویتی در تم -4 باا ی خادلی( شاته و م وش دا

 باشد؟نمی

 ( وجود دارد؟نامه سرپرستی )زمان صغارتمه سالمت یا قیمتصویر دفترچه بی آیا مدارک احراز کفالت از جمله -5

 ست؟، مدارک مزبور اخذ گردیده اج از کشوررخااناث مستخدم متوفی مقیم ر خصوص ورثه مینان دآیا برای حصول اط

 مضاعف.  اشتن تابعیترت خارجه مبنی بر ندگواهی وزا  -1/5

 ر مقصددر کشو بیمه اجتماعیازدواج و عدم پوشش دم عر عدم اشتغال و گواهی وزارت امورخارجه مبنی ب -2/5

 باال(  در کشور مقصد)درصورت عدم کسب موارد  تر نداشتن درآمد و کسرمالیالیاتی مبنی بداره ماگواهی ترجمه رسمی ا-3/5

 ت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعفگذرنامه بابم از پلیس مهاجرت واستعال  -4/5

کادیگرمطابمدارک )گواهی استعالم، رونوشت صفحات شناس ات هویتی در تمامآیا مشخص -6 باا ی شاتنامه و کارت ملی( خادوش قت دا ه و م

 باشد؟ینم

 نخواهد بود.دختر)اناث(  نوادگان فه وص برقراری حقوق وظیانعی درخصم، رک ذیل کمیل بودن مداتالذکر و از موارد فوقربه شرط اثبات و اح

ات کشوری ریت خدماالجراء شدن قانون مدیاز الزمکه پس  سالگی( 25)درصورت دانشجو بودن تا  ث باالی بیست سالنوادگان انا- نکته: 

خادمات قانون مدیری( 111( ماده)2د بند)جه به مفاوت آنان باه باشند؛ برقراری حقوق وظیفه درباره ف( متقاضی حقوق وظی14/09/1386) ت 

  مجوزی ندارد. کشوری

 موردنیاز: مدارک                         

 3و2،1فرمهای -الف

 ربگیثه وظیفهشمند ورصفحات شناسنامه و کارت ملی هو تصویر تمام-ب

 م دتصویر گواهی فوت مستخ -ج

 ه(تصویر گواهی فوت پدر متقاضی )نو-د

 امه سرپرستینبیمه سالمت یا قیمر دفترچه یصوت-ها

 اخل کشور()فقط مقیم د حمایتیو  ل یا خارج از کشور( متقاضی مقیم داخ )اعم از ایبیمههای موسسات تصویر گواهی -د
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 چک لیست 

 نباشند ادر بکار قر العمامالعضو مستخدم متوفی که مادیا ناقص یلظیفه فرزندان و نوادگان علقراری حقوق ورایط برش

 انون استخدام کشوریق 86« ماده موضوع بند»ج

 فرزندان 
شادهارشحسب اخذ گزپردازی و عدم استحقاق مستمری ه، عدم سابقه بیم آیا عدم اشتغال -1 صاندوق های گواهی  ماههااز  ای و ی بی

صاات عالن و استای در دسترس ) بانک اطالعات ایرانیاهمراجعه به سامانهو همچنین حمایتی  تابیمهم مشخ ساازمان  آمین شادگان 

 محرز است؟ ی(اجتماع

 داللت بر موارد زیردارد؟ یدیه شورای پزشکیآیا گواهی پزشکی قانونی یا تای -2

 شد.بات متوفیه ل از فوی صادر شده بایستی مربوط به قبتاریخ گواه -1/2
 نوع بیماری - 2/2
 وت باشد فز ه قبل امربوط ب ازکارافتادگی کلیاریخ حدوث ت -3/2

 .خواهد بودکارافتادگی کلی نبیماری به منزله اعالم تاریخ شروع و حدوث ازوع یا حدوث اعالم شردقت شود که 

 احراز کفالت: 
عای در زناوالد پرداخت شده و نام فری کمک هزینه ات کشور( قانون مدیریت خدم68( ماده)4)آیا به موجب بند -1 فاراد تب د جزو ا

 کمک هزینه اوالد( دارد؟صوص)پرداخت هی امورمالی دراین خد ویا گواشباظور میسیستم احکام من

 د دفترچه بیمه اخذ نموده است؟پدر و یا مادر خوآیا فرزند از ناحیه  -2

 اثت ضمیمه شده؟هی انحصار ورآیاگوا سال از فوت متوفیه سپری شده ؛ 3درصورتیکه  -3

 د؟دن ورثه دارمبنی برتحت کفالت بوجع قضایی رم آیا حکم(؛ 2(و)1های )حراز کفالت مطابق بندا درصورت عدم -4

 نوادگان:
 فوت نموده است؟ رسال شده موید آنستکه پدر قبل از پدر بزرگون ، گواهی فوت اقان 86آیا براساس نص صریح ماده  -1

تاوفسام رای نوهپردازی و گواهی پزشکی بسابقه بیمه دم( موضوع عدم اشتغال، ع2(و)1های )ر بندد نظر دآیا شرایط مور -2 جاود تخدم م ی و

 دارد؟

 کفالت: احراز 
 فرزندان. در خصوص احراز کفالت 4و3،2های موارد بند      

صاوص کمیل بتالذکر و اثبات و احراز موارد فوق به شرط ماانعی درخ یال ،  قاراریودن مدارک ذ فاه  بر قاوق وظی گاان   ح نادان و نواد فرز
 . خواهد بودن(بند)ج

شا)ج( ماده قانونی مزبمشمول بند که ن اناثفرزندان و نوادگا نکته:  شاناخته  ناد) ازدواج دند،ور  سااس ب ناان برا ساتورالعمل 5آ صاوبه ( د م

 شان نخواهدشد.  مانع قطع حقوق 13/02/1379

 دنیاز:مدارک مور
 3و2،1فرمهای -الف
 بگیروظیفهه امه و کارت ملی هوشمند ورثصفحات شناسن یر تمامتصو-ب
 دم تصویر گواهی فوت مستخ -ج
 وت پدر متقاضی )نوه(ر گواهی فیصوت-د

 نامه سرپرستیفترچه بیمه سالمت یا قیمتصویر د-ها

 اخل کشور(مقیم د )فقط حمایتیو  خارج از کشور(  )اعم از متقاضی مقیم داخل یا ایبیمهسسات های موویر گواهیتص -و

4 
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 چک لیست 

 استخدام کشوریپ( قانون )ندو ب 86 حقوق وظیفه والدین متوفی موضوع مادهی شرایط برقرار

شادهحسب اخذ گزارشی پردازی و عدم استحقاق مستمرعدم سابقه بیمه دم اشتغال ،آیا ع -1 صاندوق های گواهی  ماهاز  ای و های بی

صاات بیمهالک اطالعات ایرانیان و استعدسترس ) بان های درمراجعه به سامانهیتی و همچنین حما تاآمین م مشخ ساازمان  شادگان 

 رز است؟حم جتماعی(ا

 ای فرزند متوفی خود قرار دارد؟پوشش بیمه یا والدین متوفی تحتآ -2

 ست؟   ه و گواهی فوت یا طالقنامه ارائه گردیده افی فاقد شوهر بودآیا مادر متو -3

 احراز کفالت: 

 فترچه بیمه اخذ نموده است؟احیه متوفی دین از نآیا والد -1

حاد رش محسوس و غیرمحسوستوفی )گزامت حل اقامالفوت نیروی انتظامی میا گواهی حینآ -2 بار  مامور وا عاالوه  ظاامی(  انت

 یده است.   آنان در زمان حیات متوفی بوده و ارائه گردتحت کفالت بودن  دفترچه بیمه درمانی موید

 ضمیمه شده؟ت ده ؛ آیاگواهی انحصار وراثتوفیه سپری شز فوت مسال ا 3درصورتیکه  -3

 تحت کفالت بودن ورثه دارد؟ایی مبنی بر(؛ آیا حکم مرجع قض2(و)1های )ندمطابق بدرصورت عدم احراز کفالت  -4

 

 د بود.نخواهن والدی صوص برقراری حقوق وظیفه کمیل بودن مدارک ذیل ، مانعی درختالذکر و احراز موارد فوقبه شرط اثبات و 

 

 ک موردنیاز:مدار

 3و2،1فرمهای -الف

 ن حسب موردمند والدیشهورت ملی تصویر تمام صفحات شناسنامه و کا-ب

 مستخدم گواهی فوت  تصویر -ج

 ته است.  همسرش فوت شده و یا از همسر خود طالق گرف رد مادر متوفی کهتصویر گواهی فوت یا طالقنامه درمو-د

  ه سالمتتصویر دفترچه بیم-ها

 مقیم داخل کشور( )فقط ایتیمح و شور( م از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کاع) ایبیمههای موسسات واهیتصویر گ -و

 عقدنامه والدین  تصویر صفحات-ز
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 تعاریف
 قام بسیاربزرگ /بسیارکوچک(ادیر تقسیم بر تعداد مقادیر )تحت تاثیر ارجمع تک تک مق بی:میانگین حسا

 د تمامی داده ها قرار میگیر ده ای که وسطدا نه :میا
  ی داردامعه آمارجر نی را دعدد/مقداری که بیشترین فراوا نما :
 یررسداشته باشند جامعه مورد ب یشتریفاصله ب هم سه عدد از نیه اعدد هستند، هرچ کیو نما هر سه  انهیم ن،یانگیه نرمال، مجامع کیدر *

 است. نترناهمگو

رات کوچکتر باشد امنه تغییده هد .هرچرگترین و کوچکترین داده را نشان میدبزخص پراکندگی که تفاوت بین ساده ترین شا یرات :دامنه تغی

 ها کمتر است.کندگی داده پرا

 اشد میانگین جامعه گویاتر استاطرار میانگین. هرچه انحرار معیار کمتر ب مقادیر جامعه در میزان پراکندگی انحراف معیار :
 ین صفر)بدون انحرار(یب جینی برض . مقدارزیع درآمد نسبت به حالت برابری کاملتورای سنج  میزان انحرار در شاخصی ب نی :ضریب جی

 ف )فقیر و غنی(کمتر حساس است  رآمد در دو سر طیکامل( قرار دارد.ضریب جینی نسبت به توزیع د ویک)انحرار
 سنجد. یم ر جامعهیدرصد فق 20درآمد  نیانگیمعه را به مد ثروتمند جادرص 20 درآمد نیانگیشاخص م نیا تایل :شاخص کوئین

 .است شتریب یابرابرر باشد، نتالشاخص با نیهرچه ا
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 صبا انهختیو روا یخیمرکز اسناد تار

 15/04/1400ر تاریخ ی دکشور یو عملکرد صندوق بازنشستگ تیهو ما یخیتار نهیشیپ یبه منظور معرف  صبا هتخانیروا

 مانادیپنل  ؛یخیاسناد تار دهیگز ؛یکشور یستگشزنندوق باو ص یبازنشستگ خیشمار تارگاه ی:هاخ بافتتاح شد و شامل 

تگان تحت جامعه بازنشس یو عملکرد صندوق؛ معرف تیماه ینفوگرافیا ؛یورو مفاخر بازنشستگان کش ریصد نفر از مشاه

 یهاپادکست ،یحوزه بازنشستگ یخید تارنااز اس یشتریخود شمار ب که شده است لیشکوشمند ته شگرینما زیپوش  و ن

 . کندیم هیق را به مخاطبان اراعملکرد صندومستند مرتبط با  یهالمیا و فبص ویراد
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   زنشستگی کشوری نایی با صندوق باآش

 بگیر( ری)مستمو  بازنشسته ز( پردا )بیمهمشترکان  شاغل  آمار و اطالعات

 (29/12/1400گزارش ) ص هاشاخ

 ریبی()تق  نفر 500/925 )بیمه پردازان(شاغلینتعداد 

 ریال )تقریبی( 000/140/84 انه مشمول کسوربازنشستگیمیانگین حقوق ومزایای ماه

 ریال  500/931/18 )سهم کارمند وکارفرما ومقرری(بازنشستگی ماهانه حق بیمه  %5/22میانگین 

  ریال 000/700/71 ان وموظفینبازنشستگ ققومیانگین ح

  حق اوالد لریا 120/960   ،     عائله مندی حق ریال320/703/3 ها  میانگین کمک هزینه 

 نفر 374/580/1  بازنشستگان و موظفین تعداد کل

 حقوق بگیران( %81) نفر 252/282/1 تعداد بازنشسته 

 بگیران(ق حقو %1)  نفر 302/13  تادهتعداد ازکاراف

 حقوق بگیران(%4پرونده) 894/61 عداد شاغل متوفی ت

 حقوق بگیران(%14پرونده) 926/222 تعداد بازنشسته متوفی 

 نفرباشد(7)در حالیکه عدد مطلوب باید  1نفر یعنی کمتراز  06/0 به بازنشستگان( ان)نسبت بیمه پرداز support ratio پوشش حمایتی

   101% ازنشستگی به آخرین حقوق اشتغال(لین حقوق باو)نسبت نرخ جایگزینی حقوق

 (...سال30کمترازافراد با%40)سال 28 ال به خدمت( )اشتغمدت بیمه پردازی میانگین 

    (سال 23ورثه ،  سال 10بازنشستهسال  )28 بازنشستگی و وظیفهحقوق پردا خت  میانگین مدت 

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

 سال(55سال)میانگین فعلی 42نفر   ،    253/380 برقراری مستمری( درآغاز) مستمری بگیر میانگین سن ورثهتعداد و 

 علوم....، %2،ارتباطات %3وزارت کشور،% 4، راه وشهرسازی%5؛جهاد کشاورزی %13؛وزارت بهداشت  %62آموزش وپرورش: ترکیب دستگاهی

  درصد4(: تعدادمشترکان صندوق به جمعیت کشور)در کشور رخ نفوذ خدماتن

  یانآقا %6  و  هاخانم %94  بازماندگان:تفکیک جنسیت     نفر(210/526) %33خانمها  ونفر( 164/054/1) %67آقایان  ک جنسیت بازنشستگان:تفکی

 نفر 750/5 شهید:نفر  200/133 ر:بازنشستگان ایثارگ                                                                 ی لیسانس وباالترگان دارابازنشست%33 مدرک تحصیلی :

  سال77سال و خانمها 74آقایان  امید به زندگی: سن

 (،... به رشد جمعیت قتصادی نسبتاتصاد ،کاهش رشد زنان در اق مشارکت اندک)ناشی از  درصد 30 سالگی( :64-15نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت کشور)

 

 (29/12/1400  )مورخ برخی خدمات  صندوق بازنشستگی کشوری

 ال ری– مبلغ نفر-تعداد موضوع

  163/268/1 غرامت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

 میلیون ریال150 هر نفر )پایه(و حادثه  غرامت بیمه عمر

  870 (تکمیلی )ادثه ح و غرامت بیمه عمر

  972/4  زمایش آنالینآ

  810/2 خدمات دندانپزشکی بیمه ملت 

  307/226 تسهیالت بیمه ملت 

 هزارتومان370یارانه هر نفر  محدودیت کرونا یتورهای سیاحتی وزیارتی داخل

 میلیون ریال100هرنفر  930/256 (یالمیلیون ر120به مبلغ  1400) از آبان  وام ضروری

  900/2 نشسته وام ازدواج فرزندان باز

 میلیارد ریال 466/1 812/9 صندوق بازنشستگی... به مه   انتقال حق بی

 میلیارد ریال 31 491/1 به سایر صندوقها صندوق بازنشستگیاز انتقال کسور 

 میلیارد ریال 174 089/1 استرداد کسور

http://www.cspf.ir/
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 فراگیرصندوق بازنشستگی کشوری  برخی از خدمات         

 اَپ اصب افزار نرم  ، www.cspf.ir سایت اینترنتی ،www. Sabasrm.ir  رونیکیالکت ه خدماتدرگا خدمت ردیف

 www.sabasrm.ir بهبا مراجعه  مشترکانبق بیمه ای وکسورپردازی مشاهده سوا استعالم بیمه پردازی  1

2 
 تاییدیه کسوربازنشستگی،

 یمه ...نقل و انتقال حق ب 

نظام ) غیررسمی بقا،فرم کسور سو (ماهانهشاغلین) نشستگیکسوربازی وتایید اسنادبررس

 ... مابه التفاوت  بهمحاسو حق بیمه بازنشستگی یا  انتقال کسور و نقل، .(وظیفه ،قراردادی،...

3 
پرداخت حقوق 

 ستگی و وظیفهبازنش

  زماندگاننشستگان و بابازر احکام ، تامین اعتبار وپرداخت حقوق ماهانه صدو

 www.sabasrm.irم  حک/فیش حقوق  دریافت.عیدی، اوالد  و هزینه  عائلهکمک پرداخت 

4 

رمان دی ه تکمیلبیم

 بازنشستگان و موظفین

 

 هزارتومان45ماهانه حق بیمه هر نفر،28/12/1401تا1/1/1401از کت آتیه سازان حافظ:با شر قرارداد

 ،مان تو 000/600/28 عمومی بستری ،ومان ت 000/200/57بستری فوق تخصصی :سقف تعهدات

 فرانشیز(.%30ا ب) ......نتوما 000/040/1 آزمایشگاه ،تومان 000/210/2 تشخیصی خدمات

تومان  000/650 سمعکن ،توما000/130عصا/واکرتومان هر سه سال ،000/260عینک: سقف کمک هزینه ها

 تومان000/260 تویزیتومان هرسه سال ، 000/390 نداندست دیکتومان ،000/300/1 ویلچرهر پنج سال،

 AZMAYESHONLINE.COM ( با مراجعه بهتومان000/500تاسقف )در منزلتهران ازنشستگان ایشگاهی به بمخدمات تشخیصی و آز

5 
 و حادثه عمر بیمه پایه

  (1400)سال
 (1400سال)عمر... تکمیلیمه بی

 1400لابابت س ین وبازنشستگانشاغل وحادثه فوت پایه رامتغ تومان000/000/15سقف تا

آتش ادثه بازنشستگان وموظفین،فوت وح کمیلیتغرامت  میلیون تومان100تاسقف

 1400سال «بابت www.sabasrm.ir در ثبت نام »بازلزله،بستری روزانه.... وی سوز

6 
های تخفیفی و بیمه نامه 

 بازنشستگان یطیتقس

  www.melat.irت بیمه ملتشرکه به شعب دریافت اطالعات و خدمات با مراجع

 ماهه(11نقد + اقساط %20)، ... %25 زلسوزی من، آتش  %30مه بدنه خودرو بی تخفیف

7 
 سیاحتی و تور

 به بعد(1/7/97)نرخ زیارتی

 ایتسمراجعه به  بازنشسته ویک نفر همراه وی( برای )رتومان یارانه سف000/740

www.sabasrm.ir ملی  رتسفرکا /ایرانگردی پرشین گلف/ رکتو اعزام ازش مجهت ثبت نا 

8 
 تسهیالت قرض الحسنه

 )وام ضروری(

 ،بدون ضامن(ماهه36درصداقساط 4)کارمزد  قرض الحسنهوام تومان  000/000/12

  www.sabasrm.ir به مراجعه ...عالم نتایج..ی،اقرعه کش و 01/09/1400ثبت نام تا 

9 
 تسهیالت ازدواج فرزندان

 بازنشستگان

 (ماهه ،بدون ضامن60درصد واقساط 10زد مارک)لحسنهتومان وام قرض ا000/000/25

 www.sabasrm.ir به بامراجعه ...،اعالم نتایجقرعه کشی ،25/2/1400نام لغایت ثبت

 هماه4با اقساط از فروشگاههای زنجیره ای رفاه.....داعتباری خری ن تسهیالتتوما000/000/2 )طرح یاری(تسهیالت اعتباری 10

 فرزندان بازنشستگانکارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه سهیالتت نتوماون میلی5و3 طرح حمپاد  11

12 
 تسهیالت خرید لوازم

 خاب()گروه انت خانگی

 %10 د( با کارمزساله5اقساط به%98نقد و%2خرید کاال ) تومان تسهیالت 000/000/50تاسقف

 www.entekhabino.comدر  ارشثبت سف  1400رلغایت شهریو 20/7/99از تاریخ 

 تکمیل فرم اطالعات  ،4*6یک قطعه عکس،ارت ملیک اصل با پیشخوانمراجعه به دفاتر  بازنشستگان کارت شناسائی 13

 www.sabasrm.irه به عستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجمبه درخواست  کسر حقوق گواهی/ضمانت 14

 انتقال تجربیات،..... زش،تغذیه،جلسات آموزشی مهارتهای زندگی ، وررگزاری ب نزنشستگاخانه امید با 15

* 
 ابل دریافت ازق خدمات

 اترپیشخواندف

  استعالم بازنشستگان خارج از کشور   -4. .استعالمات وام .-3ق وحکم     چاپ فیش حقو-2صدورکارت شناسائی    -1

دمات امداد خودرو  خ-8نامه شخص ثالث)بیمه ملت(  خرید بیمه -7  از حقوقگواهی کسر -6 بیمه پردازیاستعالم  -5

 صدور گواهی مشترکان)بازنشسته(-10 ی درمان تکفل بیمه تکمیل افزایش/کاهش افراد تحت-9

 

http://www.cspf.ir/
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232 

                                                    31/02/1401 ویرایش                                                                        « کشوری دوق بازنشستگیانین و خدمات صنراهنمای قو   رراتققوانین وم ww.cspf.irw  » ل:آدرس فای

   31/02/1401 فایل حیاصال/لب جدیدمطا

 موضوع صفحه

 اتو اطالعها ، آمار  شاخصبروزرسانی  17

  عالمتآدرس سامانه جامع اس 22

به عضویت که نشستگی کشوری با صندوق بازکنان رسمی کاره اشتراک وز ادامعدم مج 37

 ی تبدیل میشوند یمانپمیشوند و به وضعیت استخدام هیات علمی پذیرفته 

 بر عهده کارمند م و کارفرما اعم از سهم مستخدازنشستگی خدمت نیمه وقت ب ات کسور مابه التفاوت 55

 قانون برنامه ششم  87خ ماده  یین نامه بندآاقی همسران شهدا مطابق سنوات ارف 85

ر خصوص گی سهم مسخدم مازاد بر سی سال در بازنشستوپرداخت کسعدم موضوعیت معافیت از  89

 ولتی کارکنان شرکتهای واگذار به بخش غیرد

 1401سال ، حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان ضریب  109

 کمک هزینه عائله مندی و اوالد .... 122

 باه واریزی بیمه عمر و حوادث تراد اضافه / اشتفرم اس 208

  

  

  
 

 بارگذاری شد 17/03/1400به تاریخ   31/02/1400نسخه بروزرسانی 

  رگذاری شد.با 05/05/1400اریخ تبه   31/04/1400ه بروزرسانی نسخ

 شد. بارگذاری 08/06/1400به تاریخ   31/05/1400نسخه بروزرسانی 

 ...ی قوانین و خدمات.اراهنم  قوانین و مقررات www.cspf.ir   درری شد.بارگذا 08/09/1400به تاریخ   30/08/1400وزرسانی رنسخه ب 
 بارگذاری شد. 09/12/1400به تاریخ   30/11/1400 بروزرسانینسخه 

 .بارگذاری شد 03/03/1401به تاریخ  30/02/1401 سخه بروزرسانین

 ری قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشو محتوی فایل
 ختپردا و محاسبه نحوه زنشستگی،با لحاظ از قبول قابل خدمت زنشستگی کارکنان دولت ،سابقهبا امی وتخد،مقررات اس کشوری بازنشستگی صندوق با اکاشتر

 رسوک یا یمهب حق انتقال و نقل ،.....( ، التدریس حق ، طرح ،دوران جبهه در طلبانهداو خدمت ، فهوظی نظام خدمت)رسمیرغی خدمت سابقه بدهی

 ،شرایط سال هر در موظفین هویت احراز نحوه ، نبازماندگا/عزیز جانبازان/ازکارافتادگی/ عادی بازنشستگی قوقح اریرقرب قانونی تشریفات و بازنشستگی،شرایط

 تکمیلی بیمه ، درمان پایه مهبی گان ،جدول ترمیم و همسانسازی حقوق بازنشست، کارمندان خدمت پایان ،پاداش داوال حق و مندی عائله هزینه کمک تفدریا

 امید خانه کاناتما ، بازنشستگان زیارتی و سیاحتی تورهای ، ضروری امو/  ،تسهیالت انبازنشستگ اجتماعی و فرهنگی فعالیتهای ، عمر پایه مهبی ، درمان

 ......، لهاملعدستورا و ها ،بخشنامه خدمت میز ، کشوری شستگیبازن صندوق در دهاستفا مورد مهای، فر زنشستگانبا
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