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ویرایش 1401/02/31

بسم ا ...الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (حدید)25-

-عدالت اساس آفرینش  ،زیربنای همه ارزشهای واال و اراده محکمی است که به هرکس آنچه سزاوار اوست میدهد.

استقرار عدالت اجتماعی(تخصیص منصفانه منابع و ایجاد فرصتهای برابر) عالوه بر اقدامات فردی و گروهی ،مستلزم ایجادنهادهای قانونی و مقتدر مبتنی بر ارزشهای واالی الهی و تجربیات ارزشمند بشری میباشد.
 به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی ،اقتصادی ،طبیعی و پیامدهای آن،نظام تامین اجتماعی برقرارمیگردد(ماده  1قانون ساختار نظام جامع رفاه )

نظام تامین اجتماعیِ «پایدار ،خودکفا وعدالت محور» با ایجاد سازوکارهای مناسب موجب مسئولیت پذیری و مشارکت عمومی،احساس امنیت و امید در جامعه ،ارتقاء کرامت انسانی و تسهیل پیشرفت کشور میشود.
رهبر معظم انقالب فرمودند:بخشنامه ها و مصوبات دولت باید پیوست عدالت داشته
-علیهذا صندوقهای بازنشستگی ایران تحت تاثیرمتغیرهای حاکمیتی

باشند (.دیدار با هیات دولت در تاریخ )1400/6/6

(قوانین حمایتی/مغایربا اصول بیمه ای ،بازنشستگی پیش از موعد ،پرداختهای

بالانقطاع به وراث،)....،متغیرهای اقتصادی (افزایش نرخ تورم ،کاهش بهره وری سرمایه گذاریها  ).....،و متغیرهای

جمعیتی(کاهش نسبت پشتیبانی

،عدم تناسب سن بازنشستگی با امید به زندگی  )......،دچار عدم تعادل منابع ومصارف شده و درآستانه بحران تامین مالی قرارگرفته اند.
لذا ضروریست که اقدامات فوری برای بهبود شاخصها و توانگری صندوقهای بازنشستگی در دستور کار قوای مقننه و مجریه قرار
گیرد تا معیشت،سالمت و کرامت جامعه هدف تضمین شود.
تاریخچه و مشخصات فایل الکترونیکی "راهنمای قوانین وخدمات صندوق بازنشستگی کشوری"

در دهه های اخیر کشور ما شاهد تغییرات مداوم در مقررات بازنشستگی و اصالح فرآیندهای اجرایی بوده است .
روشهای سنتی اطالع رسانی(کتب ،جزوات ُ ،جنگ شخصی )نمی توانستند پاسخگوی نیاز مخاطبان جهت «دسترسی فوری و آسان »
به قوانین و مقررات حوزه فعالیت های متنوع صندوق بازنشستگی کشوری باشند.
لذا اقدامات الزم برای تدوین(داوطلبانه) فایل الکترونیکی راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1385آغاز شد.
فایل مذکور درسال1389برای تکمیل « شناسنامه خدمات صندوق » به آدرس پورتال WWW.IRANMARDOM.IRمورد استفاده
قرارگرفت ....و از آن تاریخ براساس نیازها و عالیق جامعه هدف ،همواره در حال تکامل و بروزرسانی بوده است.
محتوی فایل :قوانین ومقررات کاربردی ،شرح خدمات بیمه ای و اجتماعی  ،فرآیندهای اجرائی  ،آمار واطالعات تطبیقی..........
ویژگیهای فایل :جامعیت ،انسجام  ،بروز، update/کم حجم،دسترسی آسان و جابجایی سریع .
اهداف تهیه فایل الکترونیکی راهنما
 -1اطالع رسانی الکترونیکی مقررات بازنشستگی و فرآیند ارائه خدمات( ....اجرای ماده  37قانون مدیریت خ ک)

 -2بسترسازی

میز خدمت حضوری و الکترونیکی (در اجرای مواد30و 33منشور حقوق شهروندی)

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

 -4ارتقاء دانش بیمه ای ،گسترش پوشش و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور
نکات مهم:
√ این فایل یک « راهنمای عمومی » می باشد  .هرگونه اقدام اجرائی یا تعهد قانونی صرفا با استناد به « متن اصلی قوانین » معتبر است.

 بمنظور طرح سوال و اخذ مشاوره در امور بازنشستگی با مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان ارتباط برقرار شود.ارائه پیشنهادات سازنده /اصالحی با ارسال پیامک به شماره 09153846067تدوین و بروز رسانی  :محمدابراهیم خادمی
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اصطالحات/تعاریف

 قانون :قاعده تنظیم روابط و رفتار اشخاص در اجتماع .قانون اساسی :عالیترین سند حقوقی یک کشور ؛ تعیین کننده نظام حاکم ؛مشخص کننده میزان تمرکز قدرت و راهن مااایتنظیم سایر قوانین است.هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایر باشد.
قانون عادی :قانونی که مجلس شورای اسالمی براساس اصل  71قانون اساسی در عموم مسایل و در حاادود م قاارر در قااانوناساسی وضع می نمایدهمچون قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (1386/07/08شاغلین از  ،)1388/01/01قانون برنامه پنج ساله....
قانون برنامه اول توسعه

 690101الی 740101

قانون برنامه پنجم توسعه

 900101الی 960101

قانون برنامه دوم توسعه

 740101الی 790101

قانون برنامه ششم توسعه

 960101الی 14010101

قانون برنامه سوم توسعه

 790101الی 840101

تمدید برنامه ششم توسعه

 14010101الی14020101

قانون برنامه چهارم توسعه

 840101الی 900101

 مقررات دولتی  :تصویبنامه ها وآئیننامه های مصوب هیات وزیران برای انجام وظایف اداری طبق اصل 138قانون اساسیمقررات استخدامی :شرایط استخدام ؛ضوابط وروند ارتقاء رتبه وطبقه شغلی؛ضریب ریالی حقوق ؛تصویب فوق العاده ها ونیزمستمریا غیرمستمرتلقی کردن فوق العاده های مصوب ؛......از جمله مقررات استخدامی میباشد.
مقررات بازنشستگی :نحوه اشتراک با صندوق بازنشستگی ؛نرخ کسور /حق بیمه بازنشستگی ؛سن وسابقه خدمت قابل قبولازلحاظ بازنشستگی؛فرمول تعیین حقوق بازنشستگی ؛ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه ؛......
مثال :قانون استخدام کشوری (فصل )8مصوب ، 45/3/31قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل )13مصوب 1386/07/08
شرایط اجرای قانون:موادی از قانون که متضمن بار مالی باشد در صورت تامین اعتبار در بودجه جاری و مواد موکول به تصویب آیین
نامه درصورت تصویب آیین نامه مربوط قابل اجراء میباشد (بخشنامه 21146/153881مورخ 1392/10/4معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

تاریخ الزم االجراء شدن قانون15 :روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور،مگرآنکه درخودقانون تاریخ خاصی مقرر شده باشد
تاریخ الزم االجرا شدن نظریه تفسیری:تفسیر از زمان بیان مراد مقنن درکلیه موارد الزم االجراء میباشدودرمواردی که مربوط به گذشته است
ومجریان برداشت دیگری ازقانون داشته اند...تفسیرقانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد .نظریه ش 76/2/583مورخ 76/3/10شورای نگهبان

تاریخ الزم االجراء شدن مصوبات هیات دولت :مصوبات دولت طبق ماده 30آئین نامه داخلی از تاریخ ابالغ قابلیت اجراء دارد.
مالحظات قانونگذاری حوزه بیمه های اجتماعی :طرح های مجلس شورای اسالمی ولوایح دولت اگر بدون تعیین منابع مالی باشد باید از
بودجه عمومی تامین اعتبار شود که مغایر با اصل  75قانون اساسی است و اگر از منابع سایر بیمه شادگان بردا شات و باه م صارر غ یار
برسد که موجب اضرار به غیر و خالر اصل  40و بند  5اصل  43قانون اساسی بوده و نیز خالر حق الناس و شرع است.

آئین نامه :مقرراتی که مقام صالحیت دار مانند وزیر برای تسهیل اجراء وتشریح قانون وضع ودرمعرض اجراء میگذارد.دستورالعمل  :تعیین ضوابط وروشهای دقیق اجرائی برای واحدها و کارمندان اداری در اموری که مستلزم دراختیارداشتن.اطالعات فنی وعملی است.مرجع وضع دستورالعمل شوراها وکمسیونها هستند.
 بخشنامه :دستورالعملی برای تسهیل اجرای قوانین وآئین نامه ها از طرر مقام صالحیت دار به کارکنان دستگاه اجرائی. مصوبه :به کلیه قوانین ؛آئین نامه ها؛تصویب نامه ها؛(....بجز تصمیمات قضائی) مصوبه گفته میشود.مدرک:اطالعات ثبت شده نوشتاری،دید اری و شنیداری که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.
سند :هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع (به عنوان مدرک /مستند ).../قابل استناد باشد.
سند عادی:نوشته های تنظیم شده بین مردم که اعتبارآن منوط به احراز اصالت توسط مدعی است .قولنامه بنگاه  ،نامه اداری...،

سندرسمی:اسناد تنظیم شده در  -1اداره ثبت اسناد و امالک  -2دفاتراسناد رسمی(اسناد/ازدواج/طالق)  -3نزد ماموران رسمی به
لحاظ وظایف قانونی و در حین انجام وظیفه  .به عنوان مثال صورتجلسه اعترار مجرم در دادگاه نزد قاضی

حق/حقوق  :امتیاز  ،اختیار یا قدرتی است که قانون به شخص داده است.
مسئولیت  :تعهد و الزامی که شخص برای پاسخگویی به قانون دارد .جهل به قانون رافع مسئولیت نیست!
اشخاص :شخصحقیقی (انسان زنده از بدو تولد تا مرگ)  ،شخصحقوقی(موسسات،شرکتها،بنگاهها...،دارای ماهیت اعتباری)
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اصطالحات/تعاریف

تعریف دستگاه اجرائی (موضوع ماده  5ق م خدمات کشوری)  -دستگاه اجرائی عبارتند از:
-1وزارتخانه :واحدسازمانی مشخصی که طبق قانون ایجاد و تحقق یک یاچند هدر دولت رابرعهده دارد
*تخمینی شامل 3605دستگاه اجرائی درقالب 18وزارتخانه با تقریبا 2/034/000نفرپرسنل

-2موسسه دولتی :واحدسازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد وباداشتن استقالل ح قااوقی بخ شاای ازو اظاایف قااوای 3گا نااه
رابرعهده دارد.شامل 911موسسه ازجمله دیوان محاسبات-سازمان ثبت احوال-سازمان انرژی هسته ای-نهاد ریاست جمهوری ؛دانشگاهها؛...
-3موسسه یانهادعمومی غیردولتی :واحدسازمانی مشخص دارای استقالل ح قااوقی کااه بات صااویب مج لااس ای جاااد شااده و باای
از%50بودجه آن ازمحل منابع غیردولتی تامین شود که عهده دارخدماتی با جنبه عمومی
*تخمینی به تعداد 637موسسه و 1240شهرداری و 17صندوق بازنشستگی ؛ ......با  603/000نفر پرسنل

-4شرکت دولتی  :بنگاه اقت صادی که بموجب قانون برای انجام قسمتی ازتصدیهای دو لاات ای جاااد شااده و باای از %50ساارمایه
وسهام آن متعلق به دولت میباشد .شرکت تجاری که باای از %50سااهام نا شاای از ساارمایه گااذاری وزارتخا نااه ها؛موس سااات
وشرکتهای دولتی ایجادشودشرکت دولتی است*.شامل 779شرکت دولتی ازجمله بانکها ؛شرکت ملی نفت ؛....با  436/000نفر پرسنل
ساختار سازمانی :روابط میان واحدهای سازمانی که حدوداختیارات ؛سلسله مراتب ؛نحوه تقسیم وتوزیع وظایف میان واحدها را ن شاان
میدهدوشامل شرح وظایف ؛نمودارسازمانی وپستهای سازمانی میباشد.
واحدهای سازمانی  :اجزای ساختارسازمانی همچون معاونت ؛اداره کل ؛دفتر؛مدیریت ؛اداره *تخمینی به تعداد 97/678واحد
معاونت :باالترین سطح سازمانی پس ازباالترین مقام موسسه دولتی که انجام بخشی ازوظایف ؛مرتبط بااهدار دستگاه رابرعهده دارد.

اداره کل  :سطح سازمانی که عهده دارانجام بخشی ازوظایف متجانس معاونت  /دستگاه بوده که وجه غالب وظایف آن اجرا ئاای
است وظایف اداره کل درقالب حداقل 5اداره سازماندهی میشود2 .پست معاون پی بینی شده است .
دفتر :سطح سازمانی که عهده دارانجام بخشی ازوظایف متجانس معاونت  /دستگاه بوده و و جااه غا لااب و ظااایف آن مطال عاااتی
؛آموزش یاتحقیقاتی است.درراس دفترمدیرکل ؛ دارای حداقل 25پست سازمانی که %70آن کارشناسی باشدتشکیل میگردد.
گروه  :سطح سازمانی که عهده دارانجام چندوظیفه ازوظایف دفتر/مدیریت میباشد .حداقل دارای 5پست کارشناسی وکاردانی
خواهدبود .ماهیت وظایف گروه مطالعاتی وتحقیقاتی بوده فاقد واحدتابعه ودرراس آن رئیس گروه قراردارد.
اداره  :سطح سازمانی که عهده دارانجام چندوظی فااه ازو ظااایف اداره کاال  /ماادیریت با شااد.وجه غا لااب و ظااایف اداره اجرا ئاای /
پشتیبانی بوده وحداقل دارای 15پست سازمانی (اداراتی که انجام فعالیت آن مستلزم ایجادپستهای کارشناسی باشدمیبایست
دارای حداقل 7پست سازمانی که 4پست آن کارشناسی خواهدبود)خواهدبود.
ب:واحد عملیاتی :آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه های اجرایی هستند که تولید ،تامین و ارایه خدمات اصلی و نهایی
دستگاه را بر عهده دارند* .تخمینی به تعداد 149/386واحدعملیاتی همچون مدارس ،بیمارستانها ،ورزشگاهها ،موزه ها ،مراکز فنی -حرفه ای
نهادهای انقالب اسالمی

بنیاد شهید و ایثارگران،بنیاد 15خرداد،بنیاد مستضعفان و جانبازان ،بنیاد مسکن ،بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس  ،ج هاااد دان شااگاهی،جهاد
سازندگی ،سازمان تبلیغات اسالمی،سپاه پاسداران ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،کمیته امداد ،کمیته های انقالب ،هیات 7نفره واگذاری زمین
دستگاههای نظارتی

-1دیوان عدالت اداری :رسیدگی به شکایتها ،تاظلمها و اعتراضهای اشخاص حقیقی یا حقوقی از ت صامیمها و ا قادامهای وا حادهای
دولتی و شهرداریها (اصل  173قانون اساسی)
-2دیوان محاسبات  :اعمال کنترل ونظارت مستمربرعملیات مالی کلیه دستگاهها (که به نحوی ازبودجه ع مااومی ک شااور ا سااتفاده میکن نااد)
بمنظورپاسداری ازبیت المال ازطریق بررسی وحسابرسی وجوه مصرر شده ؛درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار
-3سازمان بازرسی :نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهها (طبق اصل  174قانون اساسی)
شرکتهای واگذاری اصل 44

در اجرای اصل 44قانون اساسی شرکتهایآسمان،جهاد نصر/توسعه /ا ساتقالل ،دخانیات،ر جااء  ،صانایع شایر  ،فارش ا یاران ،قندیا ساوج
،مشانیر،کشت وصنعت جیرفت/مغان ،کشتیرانی  ،مخابرات ،مهندسی آب وخاک ،نکاچوب....،به بخ

غیر دولتی واگذار شده اند.
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رفاه اجتماعی)) social welfare

اجرای برنامههایی برای پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی انسان(از طریق موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی) تا زمینه
رشد و تعالی و حفظ کرامت انسانی او فراهم شود.برنامه های بهبود کیفیت زندگی ،سالمت،امنیت غذایی،عدالت اجتماعی ؛.....
* نظام رفاه اجتماعی تابعی از نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشور است.
تامین اجتماعی ()social security
 -تعریف تامین اجتماعی (اساسنامة اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی )ISSA

هر برنامه و طرح اجباری که اعضای جامعه را در مقابل بروز حوادث ناشی از اشتغال ،بیماریهای ناشی از شغل ،بیکاری،
حاملگی ،بیماری ،نقص عضو ،پیری ،بازنشستگی ،بازماندگی و مرگ از طریق پرداختهای نقدی یا جنسی حمایت کند.
 تعریف تامین اجتماعی(مقاوله نامه شماره 102سازمان بین المللی کار)به منزله حمایتی است که جامعه درقبال پریشانیهای اجتماعی واقتصادی پدیدآمده بواسطه قطع یاکاه شاادیددرآمد ا فااراد
براثربیکاری ؛بیماری ؛بارداری ؛ازکارافتادگی ؛سالمندی وفوت وهمچنین افزای هزینه های درمان ونگهداری خااانواده /عائ لااه
مندی به اعضای خود ارائه میدهد
خصوصیات نظام تامین اجتماعی

-1کفایت (مستمری) تضمین سطح استاندارد درآمد ومعاش افراد جامعه
-2جامعیت (خدمات) پوش تمامی خدمات پی بینی شده در کنوانسیون 102اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی
خدماتی همچون سالمندی ؛ ازکارافتادگی ؛ فوت ؛ بیکاری ؛ مزایای نقدی؛ ایام بیماری و بارداری؛ حوادث ناشی از کار ؛
مراقبتهای درمانی و هزینه عائله مندی )را شامل شود
-3فراگیری (پوش ) تا حد امکان اکثر جمعیت کشور را تحت پوش قراردهد.
-4پایداری مالی (منابع ومصارر) به گونه ای طراحی شود که در بلند مدت دوام آورده وتعادل خود را درمقابل شوک های
اقتصادی و اجتماعی حفظ کند.
قلمرو تامین اجتماعی
الف :بیمه اجتماعی ( / social insuranceنظام بیسمارکی)

افراد تحت پوشش  :افراد شاغل با پرداخت اجباری حق بیمه ماهانه توجیه برخورداری از حقوق اجت ماااعی فاارد یااا افرادت حاات
تکفل وی به شمار میرود.
تامین مالی بیمه های اجتماعی :حق بیمه ها و سود حاصل از سرمایه گذاری آنها
ب :حمایت اجتماعی ( / social assistanceنظام بوریجی)

افراد تحت پوشش :پوش فراگیر کلیه اقشار جامعه با اجرای کامل نظام تامین اجتماعی.
نفس شهروندی ؛توجیه برخورداری از حقوق اجتماعی افراد محسوب میشود.
ا یاان ن ظااام برا ساااس همب سااتگی ع مااومی مبت ناای باار م شااارکت و م ساائولیت کاال جام عااه ج هاات رو یااارویی بااا پیا ماادهای
منفی تحوالت اجتماعی و اقتصادی بنا شده است.

تامین مالی حمایت اجتماعی :درآمدهای دولت (مالیات؛درآمدنفتی وسایر درآمدها) و مشارکت مردمی
کارکرد تامین اجتماعی

الف-سطح کالن -1 :ایجاد مسئولیت پذیری ،همکاری و مشارکت اجتماعی  -2هویت بخشی و ارتقاء سرمایه اجتماعی
 -3کمک به توسعه پایدار  -4برقراری عدالت اجتماعی از طریق کاه فقر و شکار اجتماعی
ب-سطح خرد -1 :تضمین سالمت فردی  -2پیشگیری از مخاطرات و گسستهای زندگی اجتماعی و اقتصادی
 -3ارتقاء بهره وری نیروی کار در نتیجه امنیت و رضایت فردی  -4ارتقاء مسئولیت پذیری فردی در محیط کار و جامعه
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جایگاه قانونی تامین اجتماعی در ایران
اصل 29قانون اساسی  :برخورداری ازتامین اجتماعی ازنظربازنشستگی ؛بیکاری ؛پیری ؛ازکارافتادگی ؛بی سرپرستی ؛درراه ماندگی ؛حوادث و سااوانح
؛نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهای پزشکی بصورت بیمه وغیره حقی است همگانی ودولت موظف است ط بااق قااوانین ازم

ددهای
حاال درآ م
د

عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات وحمایتهای مالی فوق را برای یک یک افرادکشور تامین کند.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

شماره 18292مورخ 1383/3/17

ماده 1ـ در اجرای اصل ( )29قانون اساسی  ....به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی،
اقتصادی ،طبیعی و پیامدهای آن ،نظام تامین اجتماعی برقرارمیگردد.
تبصره1ا برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تامین آن ،تکلیف دولت محسوب می شود.

تبصره2ا آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ،ازجمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می باشند.
ماده 2ـ نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:

الف ـ حوزه بیمه ای :شامل بخ
بخ

بیمه های اجتماعی ازجمله بازنشستگی ،بیکاری ،حوادث و سوانح ،ازکارافتادگی و بازماندگان و

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
*بایمه های تکامیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می شود که عالوه برسطح خدمات بیمه های همگانی ،با انعقاد قراردادهای
انف 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
نداشته ،اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی الزم از این گونه بیمه ها می باشد.
ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی :شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده های
نیازمندی است که به دالیل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید(حوزه فعالیت
سازمان بهزیستی وکمیته امداد ).....،
ج ـ حوزه امدادی :شامل امداد ،نجات در حوادث غیرمترقبه(حوزه فعالیت جمعیت هالل احمر )
ماده 9ـ سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی

الف ـ جامعیت :جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.
ب ـ کفایت :تامین حداقل نیازهای اساسی جامعه درمرحله اول و آنگاه ارتقاء کمیت وکیفیت خدمات درمرحله دوم
ج ـ فراگیری :که براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تامین و تضمین شود.
د ـ پیشگیری :اعمال این سیاست شامل هرسه حوزه بیمه ای ،حمایتی و امدادی می باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی
با سایر دستگاههای موثر تاکید می شود به نحوی که تالش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکالت
اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.
هـ ـ توانمندسازی :سیاست توانمندسازی به ماعنای کاها روشهای مبتنی بر تامین مستقیم نیاز و متقابال افزای توانائی
های فردی و جمعی به منظور تامین نیازها توسط خود افراد وابسته می باشد.
و ـ کارگستری :سیاست کارگستری ،سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد ،امکان تامین نیاز توسط
خود او فراهم می شود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.
ز ـ نیازمندیابی فعال :رسیدگی به حقوق افراد با سیستم جامع آماری و اطالعاتی و تاکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز.
ماده 78قانون برنامه ششم :دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجت مااعی و حما یات از اق شاار آ سایبپذیر و ب ساط پو شا های
امدادی ،حمایتی و بیمهای و پیشگیری و کاه

آسیبهای اجتماعی نسبتبه طراحی و اجرای برنامههای الزم بارای ن یال باه ا هادار

مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر ش ماه یکبار به مجلس ارائه کند
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آشنائی با بیمه ()insurance

بی مااه قااراردادی ا ساات کااه بمو جااب آن بی مااه گاار( شاارکتهای بیمه؛ صااندوقهای بازنش سااتگی؛ )......متعهدمی شااود
درازای دریا فاات حااق بی مااه ازبی مااه گااذار(ا شااخاص حقی قاای یااا ح قااوقی) ؛در صااورت و قااوع حاد ثااه یااا
رویدادمشخص؛نسبت به جبران خسارت وارده یا پرداخت مبلغ معینی به ذینفع اقدام نماید.
ریسک :میزان خطر پذیری (علت اصلی پیدای

و ادامه حیات بیمه ها)

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

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

-1بیمه اشیاء /اموال (بیمه وسایل نقلیه  ،آت

سوزی ،زلزله  ،سیل  ،بیمه باربری ).....،

-2بیمه اشخاص (بیمه های تکمیلی درمان ؛ بازنشستگی و عمر)
-3بیمه مسئولیت -4بیمه اعتبار/تضمین
اصول بیمه های بازرگانی :
-1اصل حسن نیت از طرف بیمه گر  -2اصل غرامت /زیان -3اصل نفع بیمه پذیر -4اصل جانشینی  -5اصل تعدد بیمه  -6اصل
اتکائی(مشارکت) -7اصل داوری  -8اصل علت نزدیک

مقایسه بیمه ها
بیمه های تجاری

بیمه های اجتماعی

اجباری

غیراجباری (به استثناء بیمه شخص ثالث خودروها)

رابطه بیمه گر وبیمه گذار براساس قوانین

براساس توافق طرفین وقرارداد فی مابین

میزان حق بیمه براساس حقوق ودستمزد

میزان حق بیمه براساس ریسک حادثه ونرخ حق بیمه

پرداخت بخشی از حق بیمه توسط کارفرما

پرداخت کل حق بیمه توسط بیمه گذار

تعهد بیمه گرمنوط به پرداخت حق بیمه توسط کارفرما نیست

تعهد بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذاراست

صندوقهای بیمه اجتماعی ایران (آمار تخمینی) 1400 /01/01
ردیف
1

نام صندوق بیمه
سازمان تامین اجتماعی
کشوری اسفند1400

بیمه پرداز

مستمری بگیر

ردیف

نام صندوق بیمه

بیمه پرداز

مستمری بگیر

14/500/000

4/230/000

10

صدا وسیما

13/000

12/000

925/500

1/580/374

11

بانک مرکزی

20/000

35/000

730/000

12

بیمه مرکزی

290

230

13

شهرداری تهران

13/000

12/000

بنادر و کشتیرانی

1/300

2/300

300

4/500
12/000
.....

2

بازنشستگی

3

بازنشستگی نیروهای مسلح

550/000

4

بیمه روستائیان و کشاورزان

1/270/000

108/000

5

بانکها

170/000

110/000

14

6

نفت

93/000

75/000

15

صنایع مس

7

فوالد

12/000

86/000

16

هما

15/000

8

وکال

28/000

1000

17

اطالعات

......

9

آینده ساز

11/000

4/500

جمع

7/000/000 17/500/000

* سازمان تامین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری مجموعاً 75درصد مستمری بگ یاران و  85در صاد بی ماه شادگان ( شااغل ) ک شاور را زیرپو شا
همچنین 30درصدجمعیت کشور تحت پوش

هیچ صندوق بیمه ای نمیباشند.

دار ناد
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آشنائی با امور بازنشستگی
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-اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی

صندوقهای بیمه اجتماعی

صندوقهای بیمه اجتماعی بنگاههای اقتصادی اجتماعی و تعهدی محسوب میشوند
-1ماهیت اقتصادی

رکن اصلی حیات صندوقهای بیمه ای ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری ؛فعالیتهای اقتصادی است .
بی مااه هااای اجت ماااعی بااا درآ مااد حا صاال از م حاال حااق بی مااهها و ن یااز ساارمایهگذاری و بهره باارداری و جااوه ذ خااایر میبای ساات
تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت خود را انجام دهند .
-2ماهیت اجتماعی

بیمه های اجتماعی با هدر ایجاد رفاه نسبیِ عمومی و برقراری عدالت اجتماعی در بین اقشار جامعه شکل گرفتهاند و نوعی ضمانت اقتصادی از
سوی دولت برای افراد شاغل تحت پوش به شمار میروند.
-3ماهیت تعهدی

ارز یااابی م نااابع وم صااارر؛دارائی هااا؛اموال وم یاازان ن قاادینگی ؛ ..صااندوقهای بازنش سااتگی میبای ساات برا ساااس فرآی ناادهای بی مااه
ای در دراز مدت باشد و نه مقاطع کوتاه مدت .
اصول بیمه های اجتماعی

 -1عمومی بودن
 -2منابع بین نسلی و مشاع
 -3منابع غیرقابل ادغام
 -4ممنوعیت افزای تعهدات وهزینه ها (مگربا تامین بارمالی)
 -5مسئولیت وضمانت دولت برای تداوم خدمات
*بیمه های اجتماعی تابع قانون مدنی نیستند ،زیرا خود قانون مستقلی دارند.
منابع صندوقهای بیمه اجتماعی
-1حق بیمه های دریافتی از اعضاء (سهم کارمند؛کارفرما؛دولت )
-2سودحاصل از سرمایه گذاریها
-3جریمه دیرکرد  ،کمکها  ،هدایا
مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی
الف :تعهدات کوتاه مدت

 .1حمایت های درمانی در هنگام بیماری  ،بارداری ،حادثه ؛ .....پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
 .2غرامت نقص عضو مقطوع  ،غرامت دستمزد ایام بیماری  /بارداری  ،هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
 .3کمک هزینه ازدواج  ،هزینه کفن و دفن
 .4مقرری بیمه بیکاری
ب :تعهدات بلندمدت:

 .1مستمری بازنشستگی
 .2مستمری از کارافتادگی کلی
 .3مستمری بازماندگان
 .4کمک هزینه عائله مندی  ،کمک هزینه اوالد  ،عیدی
تقسیم بندی مصارف صندوق های بیمه اجتماعی از لحاظ تخصیص اعتبار

 -1یک سوم حق بیمه ها به سرمایه گذاری
 -2یک سوم حق بیمه ها به درمان بیمه شدگان (بیمه پردازان و مستمری بگیران)
 -3یک سوم حق بیمه ها به پرداخت مستمری بازنشستگان وازکارافتادگان و بازماندگان
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آشنائی با امور بازنشستگی

ویرایش 1401/02/31

-اهداف  ،اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی

سیستم های بازنشستگی چندالیه multi-pillar pension systems

الیه اول-دولت پشتیبان :دولتها با اجرای برنامه ضدفقر ازناتوانهای جسمی وذهنی ؛سالمندان ازکارافتاده ؛افرادکم درآمد؛ ......درمقابل
نوسات اقتصادی حمایت و ثبات اجتماعی آنان را بابرقراری حداقل مستمری ماهانه ازمحل درآمدهای عمومی دولت تضمین میکنند
الیه دوم -کارفرما پشتیبان :ضامن حفظ قدرت خرید افراد دردوران بازنشستگی با تامین مستمری و ارائه بهینه سایرخدمات به آنان
 -1سیستم بازنشستگی /Defined benefits- pay as you go(DB P.A.Y.Gمزایای معین) اساس این سیستم بر رشد جمعیت
بیمه پرداز بنا شده است .دولت کسوربازنشستگی نسل حاضر(جوان)را براساس فرمولی( سنوات خدمت؛ میانگین دستمزدنهائی؛ نرخ
ثابت) صرر پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل(سالمند) مینماید.آلمان1881-
 -2سیستم بازنشستگی/Defined contribution(DC-FFحق بیمه معین)حق بیمه بازنشستگی افراد(سهم کارمندوکارفرما) در
حسابهایی بنام ذینفع ثبت ؛سرمایه گذاری شده ودرآغازبازنشستگی سهم هرفرد از منابع مشخص است.شیلی1982-
-3سیستم Notional Defiend contribute/ NDC( DC-PAYGحق بیمه معین براساس مبلغ اسمی):حق بیمه درحساب
شخصی افراد به صورت اسمی ثبت میشوداما بجای انباشت وسرمایه گذاری ،صرر پرداخت مستمری بازنشستگان میشود.سوئد1994-
الیه سوم –خصوصی:

طرحهای اختیاری که با انعقاد قرارداد فی مابین بیمه شده (کارمند) و بیمه گر (شرکتهای بیمه تجاری/اجتماعی ) پرداخت حق بیمه توسط
بیمه شده (بدون سهم کارفرما) طی سنوات معین بمنظور برخورداری از مستمری بازنشستگی مکمل انجام می پذیرد.
سیستم های بازنشستگی چندالیه
الیه

سطح

جامعه هدف

منابع مالی

الیه سوم

بیمه های تجاری

برای همه افراد و خانوارهای جامعه

حق بیمه های انفرادی وگروهی

بیمه های اجتماعی تکمیلی

بیمه های خصوصی

برای همه افراد و خانوارهای جامعه

حق بیمه های انفرادی وگروهی

حسابهای انفرادی

برای اعضای صندوقهای بیمه وبازنشستگی

حق بیمه های انفرادی وگروهی

الیه دوم

بیمه اجتماعی اجباری

مشموالن بیمه های اجباری

حق بیمه مبتنی بر درآمد +کمک دولت

بیمه های اجتماعی پایه

بیمه اجتماعی فراگیر(ملی)

افراد غیرمشمول بیمه های اجباری

حق بیمه مقطوع+کمک دولت

الیه اول

حمایتی نسبی و موقت

مشمولین طرح های توانمندسازی

کمک حمایتی دولت  +مشارکت عمومی

مساعدت های اجتماعی

حمایتی کامل و مستمر

افراد غیرقابل توانمندسازی

کمک حمایتی دولت  +مشارکت عمومی

(بازنشستگی/درمان/عمر)

بیمه تکمیلی بازنشستگی  -قانون احکام دائمی برنامه توسعه ـ مصوبه شماره 96683/32مورخ 95/12/1

ماده (-)3بهمنظور 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
تبصره ـ فعالیت اینگونه صندوقها در الیه بیمههای مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند الیه است
ماده (- )5بمنظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی  ،صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه
شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.
قانون برنامه ششم توسعه – اجراء 1396/1/1

ماده( -)81دولت مکلف است در اجرای بند ( )40سیاستهای کلی برنامه ششم ،نسبت به تدوین برنامه برقراری ،استقرار و روزآمدسازی
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند الیه مشتمل بر حوزه امدادی ،حمایتی و بیمههای اجتماعی بهجز سالمت با رعایت سطحبندی خدمات در
سطوح پایه ،مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و
خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء درآورد
* مشاهده مطالب مرتبط در صفحات  139تا 142
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آشنائی با امور بازنشستگی

ویرایش 1401/02/31

-اهداف  ،اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی

آشنائی با بیمه بازنشستگی

وضع مستخدمی است که باداشتن شاارایط ساانی و سااابقه م عااین ط بااق قااانون وح کاام ر ساامی م قااام صااالحیت دار ازح قااوق
بازنشستگی استفاده میکند .بازنشستگی ممکن است اختیاری (دستگاه  /مستخدم ) ؛ توافقی ؛ اجباری ویا قهری باشد.
پیدایش نظام های بیمه بازنشستگی

برنامه های بیمه وبازنشستگی به منظورحمایت افراددرایام پیری ؛ازکارافتادگی ؛بیکاری ؛بیماری وفوت تهیه واجراءمیشود.
در اواخر قرن هجدهم باآغازانقالب صنعتی ورشدجنبشهای کارگری شاهد پیدای بحرانهای صنعتی واقتصادی ....بودیم
لذا بمنظور پیشگیری از فروپاشی ملی و اجتماعی ،فکرحمایت ازکارکنان درزمان پ یااری وبی کاااری وازکاراف تااادگی ر شاادکرده
وطرح بیمه درمان (سال)1882و بازنشستگی به عنوان یک حق اجتماعی تجلی کرد.
بتدریج دولتهاوموسسات بزرگ متوجه شدند اگرنیروی کارآنان تامین نداشته ونسبت بااه حااال وآی نااده خااوددلگرم ومط ماائن
نباشدامکان افزای تولیدوپیروزی دربازاررقابت وتحصیل سودبیشتربرای آنان ممکن نخواهدشد لذابه فکرتامین آتیه وحمایت
ازکارکنان وخانواده آنان درایام پیری ؛ازکارافتادگی ؛بیماری و.....افتاده  ،برنامه های بیمه وبازنشستگی راتهیه و اجراء کردند.
اهداف نظام های بازنشستگی

-1تامین وجوه الزم برای پرداخت حقوق بازنشستگی  /وظیفه ازطریق ایجادصندوق بازنشستگی بامشارکت کارمندودولت
-2ایجاددلگرمی ؛تعهد؛تعلق ؛انگیزه وافزای

کارائی درکارمندان بلحاظ تامین آتیه خودوخانواده اش

-3تامین زندگی کارمندپس ازداراشدن سابقه خدمتی وسن معین ویاازکارافتادگی برای مادام العمر
-4تامین زندگی خانواده وافرادتحت تکفل کارمندپس ازفوت وی
-5جلوگیری ازمفاسدمالی که ممکن است درنتیجه عدم اطمینان به آینده بوجودآید.
عناصر مهم سیستم های بازنشستگی

-1پوشش:آیا جامع است؟
-2مشارکت:اجباری است یا اختیاری ؟
-3حق بیمه :طیف پرداخت مزایا تعیین شده است؟
-4مزایا:پرداخت مستمری تا چه حدی امید به زندگی را در نظر میگیرد؟
-5تامین وجه :دارائی ها تا چه حد بدهی های آینده را پوش

میدهند؟

-6مدیریت  /مالکیت  /حاکمیت :آیا طرح دولتی است یا خصوصی و یا مختلط؟
مولفه های تاثیر گذار در طراحی سیستم بازنشستگی

-1سطح توسعه یافتگی
-2روندهای جمعیتی
-3سیاست های اقتصاد کالن
-4زیرساخت ها
-5ظرفیت بازارهای مالی
*مستمریهای بازنشستگی میبایست از محل سود انباشته حق بیمه ها در ط ول سالیان گذشته تامین وپرداخت شود و حق بی ماه هاای
امروز میبایست سرمایه گذاری شده وحداقل 25برابر شود تا امکان انجام درست تعهدات صندوقهای بیمه فراهم شود.
* مشاهده مطالب مرتبط در صفحات  139تا 142
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ویرایش 1401/02/31

■ آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری  -شناسه ملی(14002720542ردیف بودجه )104001

صندوق بازنشستگی کشوری موسسه ای مستقل  ،دارای شخ صاایت ح قااوقی وا سااتقالل مااالی واداری و ی کاای از د سااتگاههای
زیرمجموعه وزارت تعاون؛کار و رفاه اجتماعی میباشد.
ماموریت صندوق  :ارائه و گسترش خدمات بیمههای اجتماعی اعم از بازنشستگی ،ازکارافتادگی و فوت /برقراری مستمری بازماندگان  ،بیمه پایه و
تکمیلی عمر  ،بیمه تکمیلی درمان در چارچوب قوانین ذیربط (با اهتمام به افزای

تعداد مشترکین)

می باشد..

افق چشمانداز صندوق  :صندوقی پایدار ،خودکفا ،توسعهیافته و عدالتمحور
اهداف صندوق بازنشستگی کشوری:

حفظ کرامت انسانی بازنشستگان.ایجاد صندوق بازنشستگی پایدار و خودکفا (دارائیها = تعهدات ) براساس محاسبات بیمه ای ...و رعایت اصول بنگاه داری ....بهرهبرداری اقتصادی و اطمینانبخ از داراییهای صندوق از طریق سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی سودآور و زودبازده.ارتقاء و توسعه خدمات رفاهی جهت بازنشستگان.فراهم آوردن زمینه ایجاد تشکلهای مختلف در جهت انجام امور بازنشستگان.تاریخچه صندوق بازنشستگی کشوری:
 1287/01/31تصویب قانون وظائف در مجلس اول مشروطه -برخورداری وراث کارمندان متوفی(پدر؛مادر؛همسر؛فرزندان ونوادگان)ازنصف حقوق ماهانه

 1301/ 09/22تصویب قانون استخدام کشوری ازسوی مجلس و ایجاد دایره تقاعد در اداره کل حسابداری وزارت دارائی بمنظور اانجام امور
بازنشستگی کارکنان دولت  .سال  1313تغییر نام دایره تقاعد به «اداره کل بازنشستگی» .استفاده کارمندان دولت ازحقوق بازنشستگی باداشتن
55سال سن و 25سال سابقه /حقوق وظیفه ازکارافتادگی درصورتی که علیل وازکارافتاده شوند/حقوق وظیفه وراث بعدازفوت
 1345/03/31جایگزینی قانون استخدام کشوری فعلی به جای قانون قبلی (اداره کل بازنشستگی تابع سازمان اموراداری و استخدامی شد)

 1354/01/01تشکیل سازمان بازنشستگی کشوری بصورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری واستخدامی کشور
 1383/02/21انتزاع صندوق بازنشستگی از سازمان مدیریت و برنامه ،الحاق به وزارت رفاه براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
ارکان اصلی صندوق بازنشستگی کشوری:

-1هیات امناء

-2هیئت مدیره

-3مدیرعامل

-4هیات نظارت

سیاستهای صندوق

برنامه های صندوق

اهتمام درتامین منابع الزم جهت ارتقاءوضعیت فعلی بازنشستگان

بیمه تکمیلی عام برای کلیه بازنشستگان وموظفین

کارآمد نمودن مصارر ازطریق پیشنهاداصالح قوانین ومقررات

بیمه عمروحادثه کارمندان شاغل وبازنشسته دولت

تعمیم سیستم پرداخت مستقیم جهت ارتقاءسطح کنترل بروجوه

تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان

افزای

حداقل سن بازنشستگی تا65سال طی برنامه زمانی

پرداخت وام ضروری،صدورکارت خرید اعتباری از سوی بانک .....

افزای

مدت بیمه پردازی تا35سال طی برنامه زمانی

استمراراتوماسیون عملیات سازمان(دریافت حکم  ،فی

انتخاب سبدمناسب سرمایه گذاریها درمحدوده بازاهای پولی و....
ایجاد شرایط تشویقی جهت تشکیل صندوقهای بازنشستگی مکمل
اهم وظایف

اداره اموربازنشستگی ؛ازکارافتادگی ؛وظیفه وراث مستخدمین مشترک
اجرای قوانین ومقررات ناظربرصندوق بازنشستگی کشوری
تهیه واجرای طرحهای بهره برداری ازوجوه صندوقانجام اقدامات مناسب قانونی از طریق دولت  /مجلس برای متناسب
ساختن حقوق بازنشستگان با توجه به افزای هزینه های زندگی
اجرای مصوبات هیات مدیره /امناء صندوق بازنشستگی

حقوق).......،

مهندسی مداوم بمنظورارتقاءخدمت رسانی شایسته به مخاطبان
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اساسنامه فعلی صندوق بازنشستگی کشوری (مصوب 1387/08/22هیئت محترم وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ  1387/3/26بنا به پیشنهاد شماره /4144ص 86/مورخ  1386/3/30وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده
( )17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ا مصوب  1383ا و ماده  113قانون مدیریت خدمات کشوری ا مصوب  1386ا اساسنامه
صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده1ا نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره ( )2ماده ( )12قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ا مصوب  1383ا به
صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده میشود .
ماده2ا هدر صندوق ،کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یادشده ،همچنین تمرکز
وجوه و درآمدهای موضاوع قوانین و مقررات بازنشستاگی کشور با باکارگیری اصول محاسبات بیماهای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاهداری در
حوزه سرمایهگذاری با بهرهگیری از وجوه و ذخایر میباشد .
ماده3ا موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهدار بیمهای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات
بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری ا ماصوب  1386ا  ،از جامله پرداخت حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،حقوق وظیفه و
مستمری و همچنین بیمههای تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایتهای قانونی میباشد .
ماده4ا صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری میباشد و به صورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی
طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد .
ماده 5ا مرکز اصلی صندوق در تهران است و میتواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به
کارگزاریها اقدام نماید .
ماده 6ـ ارکان صندوق عبارتند از :الف ا شورا  .ب ا هیئتمدیره .پ ا مدیرعامل .ت ا هیئت نظارت.
ماده7ـ اعمال وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای شورا و رییس آن به ترتیب به عهده هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیئتمدیره
سازمان یاد شده میباشد .
ماده 8ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر میباشد :
الف ا تصویب خط مشی و راهبردهای کالن صندوق .
ب ا تصویب برنامه و بودجه ،صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندوق .
پ ا نصب و عزل اعضاء هیئتمدیره ،هیئت نظارت و مدیرعامل صندوق با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی .
ت ا تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئتمدیره ،مدیرعامل و حقالزحمه هیئت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد
تعیین مینماید و با رعایت ماده ( )241قانون تجارت .
ث ا اتخاذ تصمیم در مورد آییننامههای مالی ،معامالتی ،اداری ،استخدامی و سایر آییننامههای موردنیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی
جهت تصویب در صورت لزوم .
ج ا بررسی و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هیئتمدیره .
چ ا تصویب پیشنهاد هیئتمدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعامل .
ح ا پیشنهاد تغییر و یا اصالح اساسنامه .
خ ا بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئتمدیره صندوق در شورا مطرح میگردد در چارچوب مفاد این
اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره1ا نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آییننامهای خواهدبود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیرعامل سازمان تأمین
اجتماعی میرسد .
تبصره2ا مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت میکنند .
ماده9ـ اعضای هیئتمدیره صندوق متشکل از پنج ( )5نفر خواهدبود که با رعایت بند « ب» ماده )(17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی و تبصره ( )1آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب میشود .
تبصره1ا صدور احکام اعضاء و رییس هیئتمدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است .
تبصره2ا هیئتمدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئتمدیره ،یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب مینماید که وظایف رئیس
هیئتمدیره در این زمینه به شرح زیر است :
الف ا دعوت از اعضای هیئتمدیره جهت تشکیل جلسات .ب ا اداره جلسات هیئتمدیره .پ ا انعکاس پیشنهادات هیئتمدیره به شورا و ابالغ مصوبات شورا و هیئتمدیره به
مدیرعامل
تبصره3ا در غیاب رییس هیئتمدیره ،کلیه وظایف را نائب رییس بر عهده دارد .
تبصره4ا کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئتمدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت .
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اساسنامه فعلی صندوق بازنشستگی کشوری (مصوبه ش /147448ت 37309هـ مورخ 1387/08/22هیئت محترم وزیران)

ماده10ـ مدت عضویت اعضای هیئتمدیره چهارسال است .تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این
اساسنامه خواهدبود .
تبصره1ا تا زمان انتخاب اعضای هیئتمدیره جدید ،هیئتمدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود .
تبصره2ا در صورت استعفا ،عزل ،فوت و حجر هریک از اعضای هیئتمدیره ،شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرر
یک ماه جانشین وی را تعیین نماید .
ماده11ـ وظایف و اختیارات هیئتمدیره به شرح زیر است :
الف ا بررسی و تأیید خطمشی ،راهبردهای کالن و برنامههای اجرایی الزم برای دستیابی به اهدار صندوق جهت ارایه به شورا .
ب ا بررسی و تأیید بودجه ،صورتهای مالی و عملکرد ساالنه صندوق جهت ارایه به شورا .
پ ا بررسی و تأیید آییننامههای مالی ،معامالتی ،اداری و استخدامی و سایر آییننامهها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا .
ت ا بررسی و تأیید ساختار و تشکیالت کالن صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیالت تفصیلی صندوق .
ث ا بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و ذخائر صندوق و سرمایهگذاری و پیشنهاد آن به شورا .
ج ا پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا .
چ ا پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمههای تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا .
ح ا انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به
صندوق میباشد .
خ ا تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا .
د ا بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئتمدیره صندوق در شورا
مطرح میگردد در چارچوب مفاد این اساسنامه .
ذ ا انجام سایر امو ر الزم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط .
تبصره ا هیئتمدیره میتواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را بهمدیرعامل تفویض نماید .این واگذاری رافع مسئولیت
هیئتمدیره نخواهد بود .
ماده12ـ جلسات هیئتمدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای
حاضر معتبر خواهدبود .
تبصره ا نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آییننامهای خواهدبود که بهتصویب هیئتمدیره میرسد .
ماده13ـ مدیرعامل صندوق به عنوان باالترین مقام اداری و اجرایی صندوق ،فردی است که خارج از اعضای شورا و هیئتمدیره با
پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره () 1بند « د» ماده ( )17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای
مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بالمانع میباشد .
ماده14ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است :

الف ا اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی ،خط مشیها ،برنامهها و دستورالعملهای مصوب شورا و هیئتمدیره .
ب ا تهیه و تنظیم برنامه و بودجه ،گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیئتمدیره .
پ ا استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب .
ت ا معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای تابعه و معرفی نماینده صندوق جهت عضویت در هیئتمدیره شرکتهای
تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن .
تبصره1ا مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و میتواند این اختیار را شخصاً و یا
به وسیله نمایندگان یا وکالیی که تعیین میکند اعمال نماید .
تبصره2ا مکاتبات رسمی ،قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهدبود .
تبصره3ا چکهای صادره با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهدبود .
تبصره4ا مدیرعامل میتواند بامسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات را بهمدیران اجرایی صندوق تفویض نماید .
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ماده15ـ اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره ( )1بند « د» ماده ( )17قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی توسط شورا انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است .
تبصره1ا هیئت نظار ت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطالعات موردنیاز و
رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید .
تبصره2ا مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلتهای قانونی یا تعیین شده در
اختیار آنان قرار دهد .
تبصره3ا اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی ،طبق آییننامهای خواهد بود که توسط هیئت مذکور
تدوین و تصویب خواهد شد .
تبصره4ا انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت ،بهعهده رییس شورای صندوق میباشد .
تبصره 5ا صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق میباشد
تبصره 6ا وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی میباشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود .
ماده16ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است :
الف ا نظارت بر حُسناجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی .
ب ا اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا .
پ ا اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی .
ت ا انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صالحیت هیئت نظارت میباشد.
تبصره ا چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خالر قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطالع
شورا خواهد رساند
ماده17ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه مییابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع
فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهدبود .
ماده18ـ داراییها و درآمدهای صندوق عبارتند از :
الف ا وجوه و داراییهای موجود و منافع حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق .
ب ا حق بیمههای دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمهشدگان ،سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان .
پ ا وجوه حاصل از خسارات ،جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها .
ت ا هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور .
ث ا بدهیها ،کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق
ج ا سایر منابعی که براساس ماده ( )7قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق
باشد .
تبصره ا بی از پنجاه ( )50%درصد منابع بودجه ساالنه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد .
ماده19ـ هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذر هرسال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است
حداکثر تا پانزده روز پس از ابالغ بودجه ساالنه کشور آن را تصویب و ابالغ نماید .
ماده20ـ ترازنامه ساالنه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه بهمراجع قانونی ذیربط تهیه و تسلیم گردد .همچنین گزارش مالی
ساالنه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال
گردد .
تبصره 1ا صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیصالح قانونی تدوین شده یا میشود
تهیه و ارایه گردد .
تبصره2ا تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصاً حساب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر
میباشد .
تبصره3ا هیئت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه ساالنه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها را ظرر پانزده
روز از تاریخ دریافت آن به هیئتمدیره تسلیم نماید .
تبصره4ا هیئتمد یره موظف است ظرر پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند .
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آشنائی با امور بازنشستگی

ویرایش 1401/02/31

-آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری

اساسنامه فعلی صندوق بازنشستگی کشوری (مصوبه ش /147448ت 37309هـ مورخ 1387/08/22هیئت محترم وزیران)

ماده21ـ شورای صندوق موظف است ظرر یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد ساالنه و صورتهای مالی و تلفیقی ،تصمیم مقتضی
اتخاذ نماید
.ماده22ـ هیئتمدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی بیمهای صندوق را
که توسط کارشناسان واجد صالحیت حرفهای تهیه میگردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید .
ماده23ـ آییننامههای مالی ،معامالتی ،اداری و استخدامی به همراه آییننامههای نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا ،هیئتمدیره و
ماه پس از ابالغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذیربط

هیئت نظارت و سایر آییننامههای موردنیاز صندوق باید ظرر ش
برسد .
تبصره ا مادامی که آییننامههای مذکور به تصویب نرسیدهاند آییننامههای موجود به قوت خود باقی میباشند .

ماده24ـ اعضای شورا ،هیئت نظارت ،هیئتمدیره و مدیرعامل نمیتوانند در معامالتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام
میپذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند .
تبصره1ا پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمیشود .
ماده25ا وزارتخانهها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی ،شهرداریها ،عموم بیمهگذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطالعات ،اسناد ،اوراق و
مدارک موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند .
ماده26ا تغییر و یا اصالح این اساسنامه با تصویب هیئت وزیران خواهدبود .

*برخی مواد اولین اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری (مصوب 1354/3/8

کمسیونهای پارلمانی مجلسین وقت) –صرفا جهت مطالعه

ماده :1سازمان موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری واستخدامی کشور
ماده :2سازمان دارای شخصیت حقوقی وطبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده :4سازمان طبق آئین نامه مصوب شورا ؛وجوه صندوق را با رعایت مراتب زیر مورد استفاده وبهره برداری قرارخواهدداد
الف -اعطای وام به مستخدمین شاغل وبازنشسته حداکثر تا 50درصد موجودی صندوقها
ب-انجام هرنوع فعالیت بازرگانی تا 25درصد موجودی صندوقها
ج-بقیه موجودی به صورت سپرده بانکی یا صرر خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه شود
ماده :6شورای ساز مان عبارتند از دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی ؛قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ؛خزانه دار کال ک شاور؛معاون
تامین اجتماعی وزارت رفاه ؛معاون سازمان برنامه وبودجه

*برخی مواد اساسنامه بعدی سازمان بازنشستگی

کشوری ( مصوب 1382/5/22هیئت وزیران) –صرفا جهت مطالعه

ماده : 4استفاده وبهره برداری از وجوه صندوق بمن ظاور ا قادامات ر فااهی بازنش ساتگان وهمچ ناین هرگو ناه فعال یات ازجم لاه فعالیت هاای
اقتصادی وبازرگانی وبه هرشکل طبق آئین نامه یا بودجه ساالنه مصوب شورای سازمان خواهد بود.
ماده :9رئیس سازمان ....دارای اختیارات و وظائف زیر است
الف-اجرای مصوبات شورا ب-تهیه وتنظیم برنامه وبودجه سازمان وپیشنهاد به شورا ج هات ت صاویب ....و -نمای نادگی صاندوق دربرا بار
اشخاص حقیقی وحقوقی و مراجع قانونی تبصره –رئیس سازمان میتواند حق نمایندگی دربرابر اشخاص ومراجع قاانونی را بو سایله
وکیل یا نماینده ای که انتخاب میکند اعمال ......نماید
ماده : 11وزارتخانه ها ؛موسسات و....مکلفند هرماه کسور بازنشستگی سهم مستخدم وسهم خود را حداکثرتا پایان مااه ب عاد باه ح سااب
صندوق بازنشستگی کشوری واریز نمایند.درصورت تاخیر عالوه برتادیه وجوه مذکور مکلف به پرداخت نیم در هازار و جاوه ع قاب اف تااده
برای هرروزتاخیر خواهند بود.خزانه مکلف است درهرمورد به تقاضای سازمان مطالبات صاندوق را از م حال اعت باارات یاا و جاوه جااری
سازمان مربوط برداشت ودراختیار صندوق قراردهد.
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آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوری

آمار و اطالعات مشترکان شاغل(بیمه پرداز) و

بازنشسته(مستمری بگیر)
گزارش ()1400/12/29

شاخص ها
تعداد شاغلین(بیمه پردازان)

 925/500نفر (تقریبی)

میانگین حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسوربازنشستگی

 84/140/000ریال (تقریبی)

میانگین  %22/5حق بیمه بازنشستگی ماهانه (سهم کارمند وکارفرما ومقرری)

 18/931/500ریال

میانگین حقوق بازنشستگان وموظفین

 71/700/000ریال

میانگین کمک هزینه ها

3/703/320ریال حق عائله مندی

تعداد کل بازنشستگان و موظفین

 1/580/374نفر

تعداد بازنشسته

 1/282/252نفر ( 81%حقوق بگیران)

تعداد ازکارافتاده

 13/302نفر ( 1%حقوق بگیران)

 960/120 ،ریال حق اوالد

تعداد شاغل متوفی

 61/894پرونده(4%حقوق بگیران)

تعداد بازنشسته متوفی

 222/926پرونده(14%حقوق بگیران)

پوشش حمایتی ( support ratioنسبت بیمه پردازان به بازنشستگان)

 0/06نفر یعنی کمتراز ( 1در حالیکه عدد مطلوب باید7نفرباشد)

نرخ جایگزینی حقوق(نسبت اولین حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق اشتغال)

%101

میانگین مدت بیمه پردازی (اشتغال به خدمت)

 28سال(40%افراد باکمتراز30سال)...

میانگین مدت پردا خت حقوق بازنشستگی و وظیفه

28سال (بازنشسته10سال  ،ورثه 23سال )

میانگین سن بازنشستگی (در آغاز بازنشستگی و هم اکنون)

 51/8سال (میانگین فعلی  64سال)

تعداد و میانگین سن ورثه مستمری بگیر (درآغاز برقراری مستمری)

 380/253نفر 42 ،سال(میانگین فعلی 55سال)

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

نرخ نفوذ خدمات در کشور(تعدادمشترکان صندوق به جمعیت کشور)4 :درصد
تفکیک جنسیت بازنشستگان :آقایان 1/054/164( %67نفر) و خانمها 526/210( %33نفر) تفکیک جنسیت بازماندگان %94 :خانمها و  %6آقایان
بازنشستگان ایثارگر133/200 :نفر شهید 5/750 :نفر

مدرک تحصیلی %33 :بازنشستگان دارای لیسانس وباالتر
سن امید به زندگی :آقایان 74سال و خانمها 77سال

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

برخی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری (مورخ )1400/12/29
موضوع
غرامت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

تعداد-نفر
1/268/163

غرامت بیمه عمر و حادثه (پایه)

هر نفر

غرامت بیمه عمر و حادثه (تکمیلی )

870

آزمایش آنالین

4/972

خدمات دندانپزشکی بیمه ملت

2/810

تسهیالت بیمه ملت
تورهای سیاحتی وزیارتی داخلی
وام ضروری ( از آبان  1400به مبلغ 120میلیون ریال)

مبلغ –ریال
150میلیون ریال

226/307
محدودیت کرونا

یارانه هر نفر 370هزارتومان

256/930

هرنفر 100میلیون ریال

وام ازدواج فرزندان بازنشسته

2/900

انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی...

9/812

 1/466میلیارد ریال

انتقال کسور از صندوق بازنشستگی به سایر صندوقها

1/491

 31میلیارد ریال

استرداد کسور

1/089

 174میلیارد ریال
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برخی از خدمات فراگیرصندوق بازنشستگی کشوری
ردیف
1
2
3

خدمت

درگاه خدمات الکترونیکی  ، www. Sabasrm.irسایت اینترنتی ، www.cspf.ir

نرم افزار صبا اَپ

استعالم بیمه پردازی

مشاهده سوابق بیمه ای وکسورپردازی مشترکان با مراجعه به www.sabasrm.ir

تاییدیه کسوربازنشستگی،

بررسی وتایید اسنادکسوربازنشستگی شاغلین(ماهانه) ،فرم کسور سوابق غیررسمی (نظام

نقل و انتقال حق بیمه ...

وظیفه ،قراردادی ،)....،نقل و انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و محاسبه مابه التفاوت ...

پرداخت حقوق

صدور احکام  ،تامین اعتبار وپرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و بازماندگان

بازنشستگی و وظیفه

پرداخت کمک هزینه عائله و اوالد  ،عیدی.دریافت فیش حقوق/حکم www.sabasrm.ir
قرارداد با شرکت آتیه سازان حافظ :از1401/1/1تا،1401/12/28حق بیمه هر نفر ماهانه45هزارتومان

4

بیمه تکمیلی درمان

سقف تعهدات :بستری فوق تخصصی 57/200/000تومان  ،بستری عمومی  28/600/000تومان ،

بازنشستگان و موظفین

خدمات تشخیصی 2/210/000تومان  ،آزمایشگاه  1/040/000تومان( ......با %30فرانشیز).
سقف کمک هزینه ها :عینک260/000تومان هر سه سال ،واکر/عصا130/000تومان ،سمعک  650/000تومان
هر پنج سال،ویلچر 1/300/000تومان ،یکدست دندان 390/000تومان هرسه سال  ،ویزیت 260/000تومان

خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی به بازنشستگان تهران در منزل(تاسقف 500/000تومان) با مراجعه به AZMAYESHONLINE.COM

بیمه پایه عمر و حادثه

تاسقف 15/000/000تومان غرامت پایه فوت وحادثه شاغلین

(سال)1400

تاسقف100میلیون تومان غرامت تکمیلی فوت وحادثه بازنشستگان وموظفین،آتش

بیمه تکمیلی عمر(...سال)1400

سوزی وزلزله،بستری روزانه« ....با ثبت نام در » www.sabasrm.irبابت سال1400

بیمه نامه های تخفیفی و

دریافت اطالعات و خدمات با مراجعه به شعب شرکت بیمه ملت www.melat.ir

تقسیطی بازنشستگان

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

تور سیاحتی و

740/000تومان یارانه سفر(برای بازنشسته ویک نفر همراه وی) مراجعه به سایت

زیارتی(نرخ 97/7/1به بعد)

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

تسهیالت قرض الحسنه

 12/000/000تومان وام قرض الحسنه (کارمزد 4درصداقساط 36ماهه،بدون ضامن)

(وام ضروری)

ثبت نام تا  1400/09/01و قرعه کشی،اعالم نتایج .....مراجعه به www.sabasrm.ir

تسهیالت ازدواج فرزندان

25/000/000تومان وام قرض الحسنه(کارمزد 10درصد واقساط 60ماهه ،بدون ضامن)

بازنشستگان

ثبت نام لغایت ،1400/2/25قرعه کشی،اعالم نتایج...بامراجعه به www.sabasrm.ir

10

تسهیالت اعتباری(طرح یاری)

2/000/000تومان تسهیالت اعتباری خرید.....از فروشگاههای زنجیره ای رفاه با اقساط4ماهه

11

طرح حمپاد

3و5میلیون تومان تسهیالتپایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگان

تسهیالت خرید لوازم

تاسقف 50/000/000تومان تسهیالت خرید کاال (2%نقد و%98به اقساط5ساله) با کارمزد %10

خانگی (گروه انتخاب)

از تاریخ  99/7/20لغایت شهریور 1400ثبت سفارش در www.entekhabino.com

13

کارت شناسائی بازنشستگان

مراجعه به دفاتر پیشخوان با اصل کارت ملی،یک قطعه عکس،4*6تکمیل فرم اطالعات

14

گواهی/ضمانت کسر حقوق

به درخواست مستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجعه به www.sabasrm.ir

15

خانه امید بازنشستگان

برگزاری جلسات آموزشی مهارتهای زندگی  ،ورزش،تغذیه،انتقال تجربیات.....،

5

6
7
8
9

12

*

خدمات قابل دریافت از

دفاترپیشخوان

وبازنشستگان بابت سال1400

-1صدورکارت شناسائی -2چاپ فیش حقوق وحکم -3استعالمات وام  -4 ...استعالم بازنشستگان خارج از کشور
 -5استعالم بیمه پردازی -6گواهی کسر از حقوق -7خرید بیمه نامه شخص ثالث(بیمه ملت) -8خدمات امداد خودرو
-9افزایش/کاهش افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی درمان -10صدور گواهی مشترکان(بازنشسته)
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مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری :
-کارکنان رسمی وزارتخانه هاو موسسات دولتی

مستخدمین رسمی وثابت شهرداریها (مشمولین ماده 37آئین نامه استخدامی مورخ  68/12/13به استثناء شهرداری تهران) کارکنان رسته اداری وسیاسی وزارت خارجه  ،دارندگان رتبه قضائی واموراداری وزارت دادگستری  ،اعضای رسمی هیئت عل مـیدانشگاهها  ،کارکنان مجلس شورا و شورای نگهبان  ،کارکنان شورای عالی انقالب فرهنگی  ،کارک نـان دفترم قـام مع ظـم ره بـری ،
کارکنان دیوان محاسبات ،

کارکنان تبدیل وضع یافته ( براساس توافق نامه مورخ 67/12/25فیمابین سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشوری بشرح ذیل)مشمولین ماده 137ق .ا.ک که از تاریخ 47/1/1تبدیل وضع گردیده اندمستخدمین موضوع ماده 150الحاقی به ق.ا.ک که ازتاریخ 57/7/1تبدیل وضع گردیده اندمستخدمین موضوع ماده واحده  ،58/9/10مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/3/5مستخدمین سازمانهای منطقه ای بهداری وبهزیستی که قبالً بیمه پرداز بوده اند واز تاریخ58/2/18تبدیل وضع شده اندمستخدمین تبدیل وضع یافته شهرداریهای کشور که از تاریخ58/6/1حسب الیحه قانونی مشمول قانون استخدام کشوری گردیده اندمستخدمین تبدیل وضع یافته (مشمول قانون فرمان آموزش رایگان)که از تاریخ 1356/5/19تبدیل وضع گردیده اندمستخدمین تمام وقت در استخدام دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به موجب بند ((ب))تبصره 36قانون بودجه سال 1358مستخدمین مدارس غیر دولتی که درسال 1359طبق الیحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان واحدهای آموزشی غیر دولتیمستخدمین خویش فرما (فاقد رابطه استخدامی با دستگاه اجرائی) در صورت بازخرید؛استعفاء؛اخراج طبق بندب ماده 28برنامه پنجم-کارکنان تغییرصندوق شده مشمول ماده  42قانون برنامه سوم توسعه :و ماده 103تنفیذی برنامه چهارم وبندب ماده 28قانون برنامه پنجم

کارکنان رسمی یا ثابت نهضت سوادآموزی :کارکنان ثا بات نه ضات ط باق مااده 34م قاررات ا ساتخدامی نه ضات م صاوب 1367/6/13درشمول صندوق بازنشستگی کشوری قرارگرفتند.
کارکنان دادسراها ودادگاههای انقالب اسالمی:بموجب ماده واحده مصوب  1370/2/11ازهمین تااریخ در شامول ق ا ک قرارگرف تاه وت بادیل
وضع می یابند.کسور بازنشستگی سوابق قبلی کارمندان تبدیل وضع یافته  70/2/11درآندستگاه محاسبه واخذشده است.
کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی مورخ  :75/2/11کسوربازنشستگی کارکنان سازمان تبلیغات ا ساالمی از تااریخ  76/1/1باه ح سااب صاندوق
کشوری واریزشده لذا بابت اجراء تاصدور حکم تبدیل وضع استخدامی از  75/2/11لغایت اسفند  1375که اشتباهی به حساب صاندوق
تامین اجتماعی واریز شده را بدهکارند.
مشترکان صندوق اموراراضی( )75/11/7هیاتهای 7نفره واگذاری زمین درسال  1359تاسیس وبه موجب مصوبه مورخ 61/6/14ه یاات
وزیران جزو نهادهای انقالب اسالمی قرارگرفت .ستاد مرکزی و هیات های 7نفره واگذاری واحیاء اراضی در تااریخ  71/11/7باا ساازمان
اصالحات اراضی ادغام وسازمان اموراراضی تشکیل شد .ازتاریخ  75/11/7درشمول صندوق بازنش ساتگی ک شاوری قرارگرف تاه اند.ک ساور
بازنشستگی کارکنان بابت سوابق قبل از 1370/5/6که برعهده مستخدم بوده تعیین بدهی شده وهمچنین فهرست ک ساور بازنش ساتگی
کارمندان این سازمان از  70/5/6لغایت  1378/9/30توسط سازمان اموراراضی تنظیم میشود.
کسوربازنشستگی جاری کارکنان مشمول ق ا ک ازتاریخ  78/10/1همه ماهه به حساب صندوق بازنشستگی واریزشده است.
مشترکان صندوق معذوریت جهاد (:)90/10/21اعضای رسمی جهادسازندگی به لحاظ استخدامی مشمول قانون مقررات
مالی؛اداری؛استخدامی وتشکیالت جهادسازندگی مصوب  1367/1/23بودند و صندوق معذوریت کارکنان جهاد ...طبق ماده واحده
قانون ادغام از تاریخ  1390/10/21درشمول مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری قرارگرفتند.
بموجب بخشنامه شماره ( 104نامه شماره  5805مورخ  1391/04/17معاون وقت فنی صندوق) ،کارکنانی که بموجب احکام مربوط ودر
اجرای قانون استخدام کشوری و همچنین قانون مدی ریت خدمات کشوری به استخدام رسمی آزمایشی دردستگاههای مشمول این
قانون پذیرفته می شوند،در بدو استخدام مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بوده و......
*درصورتی که وضعیت استخدامی کارمندان طبق احکام صادره از رسمی به پیمانی تبدیل شود(از جمله در خصوص اعضای هیات علمی دانشگاهها ) ،به ا ساتناد
ماده  11آیین نامه استخدامی کارکنان پیمانی موضوع تبصره ماده  6قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره /52282ت 6641مورخ 68/6/15ه یاات مح تارم
وزیران واصالحات بعدی آن  ،از نظر بیمه وبازنشستگی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند شد مگر آن کاه تما یال کت بای خاود بارای ادا ماه ا شاتراک باا
صندوق بازنشستگی کشوری را به مدیریتهای استانی صندوق ارائه دهند تا پس از بررسی  ،وفق مقررات اقدام الزم معمول دارند.
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منابع (درآمدهای) صندوق بازنشستگی کشوری
 -1بند الف ماده  18اساسنامه :وجوه ودارائیهای موجود ومنافع حاصل از سرمایه گذاریها
 -2بندب ماده  18اساسنامه :حق بیمه های دریافتی /دریافتنی سهم بیمه شدگان ،سهم کارفرما/دولت  ،مقرری ماه اول
 -3بندپ ماده  18اساسنامه :وجوه حاصل ازخسارات ؛ جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین ومقررات یا احکام قطعی دادگاهها
 -4بندث ماده  18اساسنامه  :بدهی ها ؛کمک ها وتعهدات قانونی دولت به صندوق
(میلیارد ریال)

سال

جمع

(م ر )

تعهد/کمک دولت

(م ر )

کسور بازنشستگی

(م ر)

حق بیمه انتقالی از

سود سرمایه گذاری

( م ر)

(م ر )

سایر

( م ر)

1400
1399

922/629

571/218

143/516

60/789

44/887

102/219

1398

596/129

378/699

102/445

61/630

53/047

308

1397

430/556

270/574

83/799

43/315

32/471

397

1396

336/479

221/112

62/023

33/233

19/566

545

1395

285/823

157/724

68/878

35/352

23/374

495

1394

239/576

123/667

58/854

31/999

24/565

491

کشوری(میلیارد ریال)

مصارف (هزینه های) صندوق بازنشستگی
 -1پرداخت حقوق بازنشستگان  ،ازکارافتادگان و بازماندگان
-2انتقال کسور بازنشستگی به حساب سایر صندوقهای بیمه ای
 -3انجام سرمایه گذاری (ازمحل بخشی از کسوربازنشستگی )
-4هزینه های اداری و پرسنلی صندوق
پرداخت یارانه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و ماوظفین  ،پردا خات سوب سایدتورهای سایاحتی وزیارتی(ازم حال بود جاه ر فااهی)،پرداخت وام ضروری  ،پرداخت غرامت حادثه وفوت کارکنان وبازنشستگان دولت (ازمحل حق بیمه عمر کارمندان شاغل وبازنشسته دستگاهها)
سال

جمع( میلیارد

ریال)

حقوق بازنشستگی

(مر )

حق بیمه انتقالی به

( م ر)

سرمایه

گذاری( م ر )

هزینه پرسنلی

1400
1399

922/629

881/919

12/978

25/801

1/931

1398

596/129

542/749

6/022

46/014

1/344

1397

430/556

397/691

4/998

26/728

1/139

1396

336/479

306/929

3/751

25/071

728

1395

285/823

259/256

3/263

22/665

639

1394

239/756

214/382

2/603

22/027

564

( م ر)
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کسوربازنشستگی :
درصدی از حقوق ومزایا که میبایست طبق مقررات بمنظور تامین پوش

بازنشستگی هرماهه به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود

مستندات کسور بازنشستگی در قانون استخدام کشوری

ماده  71ا وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماههشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ومزایای مستمر و فوِق العادههای
مستخدمین رسمی ومستخدمین آزمایشی را به استثنای فوِق العاده تضمین واضافهکار و کسر صندوق و روزانه ،کم کرده و بابت سهممستخدمین به
صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
ماده  72ا وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونمکلفند حقوق و فوِالعاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به
استخدام رسمی پذیرفته میشوندبرداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
ماده  73ا وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونمکلفند عالوه بر کسور موضوع ماده  71هر ماه مبلغی برابرهشت و نیم درصد حقوق
مستخدمین رسمی و مستخدمینآزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
ماده  100ا درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِق العاده شغل مستخدمین رسمی وآزمایشی کسر
میشود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71و  72و تبصره پنج ماده  137این قانون و مبلغ ماه اولهرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و
فوِق العاده شغلمستخدم .در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگیدولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محلدرآمد
عمومی تأمین و پرداخت کند.
مبنای محاسبه کسوربازنشستگی (موضوع ماده  106قانون مدیریت خدمات کشوری)
حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده (موضوع بند 10ماده  68ق م خ ک )

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

 -2فوق العاده های مستمر:ف ایثارگری – خدمت اداری درمناطق جنگزده – سختی کار -ف مشاغل تخصصی)تبصره ماده 76ق م خ ک
 -3فوق العاده ویژه(پرداخت حداکثر50درصدسقف امتیازحقوق ثابت وفوق العاده های مستمربه حداکثر25درصدمشاغل) حسب بند10ماده ...68
تقسیم بندی کسور بازنشستگی
الف-سهم کارمند%9 :حقوق وفوق العاده های مستمر (موضوع ماده  71ق ا ک وماده12ق اصالح پاره ای ازمقررات بازنشستگی مصوب )79/02/13
ب-سهم کارفرما :یک ونیم برابر سهم کارمند (موضوع ماده  73ق ا ک و ماده 7قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب )68/12/13

ج -مقرری ماه اول :برای مشمولین خدمات کشوری مبنای کسرمقرری ماه اول حقوق ثابت وفوق العاده های مستمر وفوق العاده ویژه میباشد
برای مشمولین نظام هماهنگ مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق وفوق العاده شغل مو ضــوع مــاده 100ق ا ک و همچ نــین ت مــام ح قــوق و فــوق
العاده شغل اولین ماه استخدام قطعی کارمند موضوع ماده 72ق ا ک و نیزماده 8قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب 68/12/13
مستندات مقرری ماه اول :مواد 72و 100ق ا ک ؛ بندب ماده 18اساسنامه صندوق ؛ بخشنامه شماره 200/15049مورخ 1390/6/31معاون محترم

توسعه مدیریت ...؛بخشنامه ش 129/5096مورخ  90/7/16معاون هزینه ورئیس خزانه ،نامه ش40300/173مورخ  95/4/8دیوان محاسبات کشور
توضیح-با الزم االجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از  1388/1/1مقرری ماه اول همه مشترکان صــندوق بازنش ســتگی ک شــوری(اعم
از رسمی وپیمانی) میبایست بدون وقفه اخذ و به حساب صندوق واریز شود ( نامه ش 8051مورخ1397/05/22اداره کل درآمد و هزینه)

معافیت جانبازان وآزادگان از پرداخت کسوربازنشستگی  :براساس تبصره  1ماده  37قانون جامع ایثارگران کلیه دستگاه هاای اجرا ئایموظفند از محل اعتبارات مصوب و د ر قالب تخصیص اعتبار ابالغی ن سابت باه تاامین و پردا خات ک ساورات بازنش ساتگی ساهم ا ساراء،
آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.
دور)
معافیت کارمندان مشمول تبصره 2ماده 3قانون اصالح مقررات بازنشستگی ...مصوب ( 68/12/13مازاد بر30سال سابقه پرداخت ک سد

از ادامه پرداخت سهم کارمند و مقرری ماه اول  :کارمندرسمی پس ازاحراز پرداخت 30سال کسوربازنشستگی باه صاندوق بازنش ساتگی
کشوری ؛ ازپرداخت کسورسهم کارمند و همچنین مقرری ماه اول (از تاریخ  )1400/01/01به صندوق معار خواهندشد لایکن ک ساور
سهم کارفرمائی حقوق و مزایای ذینفع می بایست کسر و به حساب صندوق واریز شود.
*اجرای معافیت از پرداخت کسوربازنشستگی در خصوص کارکنان شرکتها و بنگاههای واگذار شـده بــه ب خــش خصو صــی(از جم لــه م خــابرات)
موضوعیت ندارد و همچنان مشمول پرداخت کسور سهم مستخدم خواهند بود(.نامه ش 22343مورخ  1400/12/14درآمد و هزینه)

سامانه جامع استعالم /http://intranet.retirement.local :
-مستند قانونی همکاری ذیحسابان دستگاههای اجرائی با صندوق بازنشستگی کشوری موضوع نامه شماره  53/81108مورخ 1399/06/05
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آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری

حقوق ومزایای مشمول کسوربازنشستگی
حساب هزینه و کسورات صندوق نزد خزانه معین استان  ، IR740100004101004831100005شناسه ملی(14002720542ردیف بودجه )104001

ردیف قانون نظام هماهنگ پرداخت
1

حقوق مبناء
سنواتی

قانون مدیریت خدمات کشوری

شرکتهای موضوع اصل 44

حق شغل

مزد شغل  ،مزد سنوات

فوق العاده مدیریت/سرپرستی

مزد پایه سربازی  ،حق ایثارگری

حق شاغل

مزد رتبه  ،ر منزلت شغلی

فوق العاده ایثارگری بند2ماده 68

ر سرپرستی  ،ر شرایط کار
مزایای ماندگاری سرپرستی

2

افزای

3

فوق العاده شغل

4

فوق العاده جذب

5

فوق العاده ویژه

خدمت درمناطق جنگزده

6

فوق العاده تخصصی

سختی کار

مزایای ماندگاری شرایط کار

7

برجستگی

فوق العاده مشاغل تخصصی

ر جذب  ،تفاوت تطبیق

8

حق سرپرستی  /مدیریت

فوق العاده ویژه /ر ویژه مدیریت بحران

مزد گروههای تشویقی سنوات قبل

9

نوبتکاری

تفاوت حداقل دریافتی

حق سرپرستی ابالغی%75 ،حق سرپرستی

10

سختی کار

تفاوت تطبیق)88/1/1(1

تفاوت حق جذب

11

تفاوت تطبیق

تفاوت جزءب بند11ق بودجه 88

سرپرستی تبصره 2بند ذ ماده 78

12

تفاوت حداقل دریافتی

تفاوت

13

حق اشعه

تفاوت تطبیق بند ی تبصره12بودجه98

ر بدی آب و هوا

تفاوت جزء 1بند الف تبصره 12ق بودجه99

ر محل خدمت (نقاط محروم/مرزی)

مشاغل؛مناطق محروم

*14

بهره

وری صنایع ومعادن 13840101

15

فوق

العاده تالش شهرداران از81/11/7

16

همترازی

17

فوق العاده تعدیل

18

فوق العاده حق استثنائی 81/2/24

ضریب تعدیل ق بودجه سال 97

ر محرومیت از تسهیالت زندگی

کمک هزینه خواربار ،ک ایاب ذهاب
ک نهار  ،حق جذب مدیران ارشد

سال( 86تاسقف600هزارتومان)

اضافه کاری  ،تعطیل کاری
مزدشبکاری ،تعطیل کارها (نوبت کارها)

حق شیفت ،ر آماده به کاری

خاص قضات؛آموزش فنی وحرفه ای؛...

19

ر

20

تفاوت

21

تفاوت تطبیق بند ی تبصره 12ق بودجه98

مابه التفاوت طبقه بندی مشاغل

22

تفاوت جزء 1بند الف تبصره 12ق بودجه99

مزد مبنا،حق مسکن،ک اقالم مصرفی

تعدیل جزء 1بند الف تبصره 12ق بودجه97

جمعا  22آیتم

حق التدریس ،مزد حقوق ساعتی

جمعا 14آیتم

مزد سنوات

جمعا 37آیتم

* اخذ کسوربازنشستگی از کارکنان شرکتهای اصل 44قانون اساسی به ماخذ  %9و  %13/5بر مبنای مقررات قانون تامین اجتماعی در
اجرای دادنامه شماره  2360مورخ  98/08/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ف :فوق العاده  ،ک:کمک هزینه )
*درسال  1401حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول خدمات کشوری 24/715/000ریال و حداقل دستمزد 26/554/950ریال
*براساس جزء  8بند الف تبصره  12قانون بودجه  1401سقف حقوق و مزایای ساالنه مشمول کسور نباید از  7برابرحداقل حقوق موضوع ماده  76قانون م خ ک بیشتر باشد

فوق العاده های غیر مشمول کسوربازنشستگی-1:فوق العاده بدی آب و هااوا -2ر محروم یاات ازت سااهیالت ز نادگی  -3ر م حاال خاادمت  -4رمناطق کمترتوسعه یافته -5ر تضمین -6اضافه کار ساعتی -7کسرصندوق -8فوق العاده ماموریت روزانه -9فوق العاده کارانه  -10حااق محروم یاات
ازمطب -11فوق العاده مدیریت اعضای هیئت علمی-12فوق العاده تالش شهرداران از-13 81/11/7هزینه سفر/نقل مکان -14فوق العاده کارائی
در اجرای نظام رتبه بندی معلمان (اجراء  )1398/07/01پرداخت ر ویژه به کادر آموزشی شاغل در پست های اداری فاقد مجوز میباشد.فوق العاده ایثارگری موضوع ماده  51قانون جامع ایثارگران ( 25%حداقل حقوق ) مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد.فوق العاده ایثارگری  :براساس دادنامه شماره  393مورخ  1399/03/13پرداخت توامان فوق العاده های ایثارگری بابت موضوع ماده  51قااانونجامع ایثارگران و نیز بابت موضوع بند 2ماده  68قانون خدمات کشوری از سوی دستگاه اجرائی به مشمولین قانون بالمانع میباشد .
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آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری

سامانه جامع استعالم /http://intranet.retirement.local :جدول تحوالت نرخ کسورمشمولین صندوق بازنشستگی کشوری تاکنون
سال

موسسات دولتی (حساب)2
سهم کارمند

از 47/1/1
از 69/1/1
از 79/7/1

کارفرما

شرکتهای دولتی(حساب)22

رسمی شهرداریها(حساب )41

ثابت شهرداریها(حساب)42

سهم کارمند

کارفرما

سهم کارمند

کارفرما

سهم کارمند

کارفرما

8%/5گروه پایه

8%/5گروه پایه

8%/5گروه پایه

8%/5گروه پایه

7%گروه پایه +

14%گروه پایه

 +مزایا

گروه پایه

 +مزایا

 +مزایا

 +مزایا

8%/5گروه پایه 8%/5

مزایا

8%/5گروه پایه

12%/75گروه

8%/5گروه پایه

12%/75گروه

8%/5گروه پایه

12%/75گروه

7%گروه پایه +

14%گروه پایه

 +مزایا

پایه  +مزایا

 +مزایا

پایه  +مزایا

 +مزایا

پایه  +مزایا

مزایا

+مزایا

9%حقوق ومزایای مستمر بابت سهم کارمند

و 1/5برابرسهم کارمند بابت سهم کارفرمائی/دولت()13%/5

تاریخچه حساب درآمد صندوق بازنشستگی کشوری

*حسابهای خزانه  :برای دستگاههای دولتی(شماره  ،)2شرکتهای دولتی(شماره ،)22شهرداریها رسمی-ثابت(شماره 41و )42لغایت سال 1376مفتوح بود.
* شماره حساب 55555نزدبانک صادرات شعبه دکتر فاطمی تهران کد 763از تاریخ  1377/01/01لغایت 1389/03/31مفتوح بود
*شماره حساب 0107777777006نزدبانک صادرات شعبه دکتر فاطمی تهران کد 763از تاریخ  1389/04/01تاکنون مفتوح میباشد.

جریمه دیرکرد

دستگاه اجرایی درصورت تاخیردرواریزکسوربازنشستگی عالوه برتادیه وجوه مذکور مکلف به پرداخت مبلغی معادل نایم در هازار و جاوه
عقب افتاده برای هرروزتاخیر میباشد.
به منظور تسویه بدهی ج ریمه دیرکرد میبایست فرم اعالمیه بدهکاری(که توسط صندوق صادرشده ) به انضمام فی

واریزی جری ماه

دیرکرد توسط دستگاه به صندوق بازنشستگی ارائه شود.
سابقه پرداخت کسور مشترکان در سنوات قبل :

کسورسهم کارفرمائی مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ازتاریخ 1375/1/1میبایست مستقیما توسط ذیحسابی دستگاه اجرائی به
حساب صندوق واریزشده باشد.تا قبل ازاین تاریخ تعهد پرداخت سهم کارفرمائی وزارتخانه ها وموسسات دولتی برعهده دولت بود.

کسوربازنشستگی سهم کارمند وکارفرمائی شرکتهای دولتی وشهرداریها میبایست مستقیما به حساب صندوق واریزشده باشد.
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آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری
لیست دستگاههای اجرائی که کسوربازنشستگی آنان به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است

نام دستگاه

ردیف

تعداد

ردیف

نام دستگاه

تعداد

271

21

مؤسسه کارو تأمیناجتماعی

16

1

سازمان آب منطقه ای تهران

22

آموزشگاه فنون هواپیمایی

271

23

شرکتفرشایران

196

2

دخانیات

1587

3

سازمان قضایی نیروهای مسلح

259

سازمانملیانتقالخونایران

650

4

بیمارستان علی اصغر

151

24

239

5

اورژانس تهران

459

25

مرکزآمارایران

6

شهیدرهنمون(ایرانشهر)

335

26

وزارتراهوترابری

90

7

آموزش و پرورش جیرفت

39

27

سازمانملیپی آهنگی

218

8

اسناد پزشکی

184

28

قلبشهیدرجایی

1715

9

مشانیر

2869

29

دانشگاه شهید بهشتی

4311

10

دادسراهاودادگاههایانقالباسالمی

2338

30

سازمان مرکزی تعاون روستائی

4737

11

شرکت توانیر

956

31

خدمات اجتماعی

7237

12

سازمان تعاون و شهر و روستا

611

32

شیالت ایران

863

13

باغ گیاه شناسی

17

33

دربار

2974

14

شرکت کرم ابریشم

72

34

دانشگاه صنعتی شریف

599

15

شرکتسهامیسیمانسپاهان

125

35

مرکز تهیه و توریع علوفه

80

16

بیمارستان میرزاکوچکخان

59

36

شهدایتجری (رضاپهلوی)

5907

17

آبوفاضالب استان تهران

20

37

دانشگاهشیراز

4783

18

دانشکدهپرستاریوماماییشهیدبهشتی

44

38

سازماناموراراضی

1492

19

چاپخانه دولتی

82

39

دانشگاهعلوموفنون

402

20

بنیاد مستضعفان

29

*رای شماره 435هیات عمومی :استخدام کلیه اعضای هیات علمی ابتدا باید بصورت پیمانی (مشترک سازمان تامین اجتماعی ) باشد و این م قاارره
دارای اطالق است(همه اشخاص) .ادامه اشتراک کارکنان رسمی پس از نایل شدن به عضویت هیات علمی با صندوق بازنشستگی کشوری فاقد مستند قانونی است.
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آشنائی با امور بازنشستگی

ویرایش 1401/02/31

-مستندات کسوربازنشستگی

فرآیند اخذ و واریز کسور بازنشستگی شاغلین

براساس بخشنامه شماره  51346/119421مورخ  1393/10/13معاون اول ریاست جم هاوری مب نای بار لازوم هم کااری د ساتگاههای
اجرائی با صندوق بازنشستگی در راستای تحقق دولت الکترونیک ؛کلیه دستگاههای اجرائی میبای سات هرماهه فایل اطال عـات هاویتی
واستخدامی و همچنین اطالعات حقوق و مزایا ی کارمندان را پس ازتهیه لیست خروجی از طر یـق ( webار سـال بـه سـرور) بـه
صندوق بازنشستگی کشوری (بمنظور بررسی و تایید نهایی در دسترس مدیریت بازنشستگی کشوری استان...قرارمیگیرد) ارسال نمایند.
* موضوع نامه ش  53/189791مورخ 1400/11/12خزانه دار کل کشور به ذیحسابان محترم
لزوم تهیه وارسال فرم  5/1و فایل اطالعات شاغلین هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از سوی دستگاهها به مدیریتهای استانی صندوق

صورت ارسال وجه کسور بازنشستگی
نام خدمت :تاییدیه صورت ارسال وجه کسور بازنشستگی
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:تمام دستگاههای اجرائی مشترک صندوق
قوانین ومقررات  :مواد73 ، 72 ، 71و 100قانون استخدام کشوری و ماده 18اساسنامه صندوق
 -1سهم کارمند :هرماهه %9حقوق ومزایای مشمول کسورطبق ماده  71ق ا ک وماده 12قانون اصالح پاره ای ازمقررات ...مصوب 79/2/13
-2مقرری ماه اول(کارمند) :حقوق وفوق العاده شغل اولین ماه مستخدم رسمی قطعی ماده  72ق ا ک ؛ حقوق اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین
تبدیل وضع یافته تبصره 5ماده  138ق ا ک ؛ تفاوت افزای حقوق ثابت؛فوق العاده مستمر موضوع ماده 100ق ا ک  ،فوق العاده ویژه
و بخشنامه شماره 200/15049مورخ 1390/6/31معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری
-3سهم کارفرما(دولت):هرماهه معادل 1/5برابرسهم کارمند موضوع ماده 71ق ا ک طبق ماده  73ق ا ک
مدارک موردنیاز :فرم صورت ارسال وجه( )5/1یا خالصه لیست حقوق و مزایای کارکنان در3نسخه -فی
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

واریزی یا فرم کسورات خزانه

آدرس محل مراجعه :صندوق بازنشستگی کشوری

سایرتوضیحات :دستگاههای اجرائی میبایست همزمان باپرداخت حقوق ماهانه کارمندان شاغل؛ کسوربازنشستگی مربوطه را نیز بالفا صاله
به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز وپس از ارسال فایل اطالعات هویتی ؛استخدامی وحقوق ومزایا تاییدیه الزم را اخذنمایند.
هزینه های مربوط به خدمت
مبلغ

..........

نام بانک
صادرات شعبه دکترفاطمی تهران

کدشعبه

763

نام صاحب حساب

شماره حساب

0107777777006

توضیح

صندوق بازنشستگی کشوری

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
صورت ارسال وجه (ماهانه)
تاییدیه یکساله صورت ارسال وجه

کدفرم

5/1

دریافت فایل

توضیحات
هرماه یکبارتکمیل میشود

*

درپایان سال مالی تکمیل میشود

*

دستگاه اجرایی
واریز%22/5حقوق ومزایای مشمول کسور کارکنان به حساب صندوق
تکمیل و ارسال صورت ارسال وجه کسورات (5/1یالیست خزانه)
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی و تائید صورت ارسال وجه واعاده نسخه تاییدی به دستگاه

درسال1401حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول خدمات کشوری 24/715/000ریال و حداقل دستمزد 41/797/500ریال
*براساس جزء 8بند الف تبصره  12قانون بودجه 1401سقف حقوق و مزایای ساالنه مشمول کسور نباید از  7برابرحداقل حقوق موضوع ماده  76قانون م خ ک بیشتر باشد
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-مستندات کسوربازنشستگی

سیستم اطالعات شاغلین (تهیه ؛بررسی وتاییدنهائی)
الف-تهیه فایل اطالعات شاغلین توسط دستگاه اجرائی

-1دانلود ونصب نرم افزار سیستم جمع آوری اطالعات شاغلین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
این نرم افزا را از  www. Sabasrm.irبا لینک بر سامانه دستگاههای دولتی وشاغلین و درج شناسه وکلمه عبور ،دریافت ونصب کنید
-2وارد نرم افزار شده برای کاربر عدد  1وبرای کلمه عبور نیز عدد 1وکد دستگاه ذینفع( قابل دریافت از طریق صندوق بازنشستگی کشوری ویا
ازطریق جستجو در نرم افزار) را درج و ذخیره نمایید.آنگاه در مرحله بعد اولین سال و اولین ماه فایل مورد نظر را وارد کنید
در قسمت باالی برنامه سمت چپ تاریخ ویرای را مالحظه نمایید تا از بروزرسانی نرم افزار مطمئن شوید
-3اطالعات مستخدمین مشترک صندوق را از طریق فایل ( Excel2003اعم از هویتی و استخدامی و حقوق و مزایا) دریافت نمایید.

انتخاب باکس اطالعات هویتی و سپس انتخاب اضافه ؛ انتخاب لیست حقوق و و سپس انتخاب اضافه برای ثبت مشخصات حکم
انتخاب باکس تهیه لیست وآنگاه مشخصات لیست ظاهرمیشود .
آنگاه مبلغ وتاریخ فی را درآن ثبت میکنیم (برای دستگاههای خزانه ای مشخصات چک یا نامه خزانه را ثبت میکنیم)
باکس ارسال لیست را انتخاب کرده و روی گزینه  Bros folderرا  okمیکنیم حال یکی از گزینه های  Excel2003ویا  CSVرا
انتخاب می نمائیم  .پس از ایجاد فایل ، csvفایل مذکور میبایست از طریق وب به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال شود
ب-بررسی وتایید CDجمع آوری اطالعات شاغلین توسط صندوق بازنشستگی

 CDجمع آوری اطالعات شاغلین دستگاه را در درایور کامپیوتر قرارمیدهیم
برنامه سیستم جامع شاغلین صندوق (نام کاربری وکلمه عبور)را باز میکنیم در باکس عملیات (نوارمستطیل باالی صفحه در سمت
راست)کد8رقمی دستگاه(همان کد اختصاصی بیمه عمر)را درج کرده و  enterمیکنیم
درپایین صفحه فرمت  CSVرا انتخاب کرده و صفحه ای باز میشود
مربع انتخاب فایل را کلیک کرده آنگاه فایل دستگاه را انتخاب وبرنامه باز میشود
اگر مغایرتی نباشد روی مبلغ فی را دابل کلیک کرده آنگاه باکس ذخیره فعال میشود داخل باکس را تیک زده عمل ذخیره انجام
میشود وگزینه بعدی را  okمی نمائیم
اگر اطالعات صحیح باشد پس از ثبت در سیستم جامع ؛ اطالعات را در پوشه مربوط به فایل شاغلین به نام دستگاه مربوطه ذخیره
میکنیم اما اگر اطالعات دارای مغایرت باشدلیست مغایرت فعال شده روی آنرا کلیک کرده تا صفحه مغایرت باز شده وازآن پرینت
گرفته وجهت رفع مغایرت برای دستگاه ارسال میکنیم
نکات مهم :
-1یکی از دالیل اصلی مغایرت مربوط به نحوه محاسبه مقرری ماه اول توسط دستگاهها میباشدچگونه رفع مغایرت کنیم؟ در روش صحیح
محاسبه ابتدا می بایست مبلغ مقرری ماه اول از سرجمع حقوق ومزایای مشمول کسور کسر شود و آنگاه کسور سهم کارمند وکارفرما تعیین شود
 -2شماره مستخدمی به دالیلی در ردیف مربوطه درج نشده است وسیستم اعالم خطا میکند چگونه رفع مغایرت کنیم؟ با درج کدملی شخص
-3نرم افزار جمع آوری اطالعات شاغلین فاقد برخی رشته های تحصیلی ویا پست های سازمانی ؛رشته های شغلی ؛ ....است وسیستم اعالم خطا
میکند چگونه رفع مغایرت کنیم؟ دستگاه میتواند موارد مذکور را به صورت دستی تایپ و در ردیف مربوطه ثبت نماید
-4درهنگام بررسی فایل جمع آوری ...توسط سیستم جامع مشخص شد که دستگاه اضافه واریزی داردچگونه اقدام کنیم؟ در قسمت مشخصات
فی باید عدد مندرج در فی (با احتساب اضافه واریزی)ثبت شود ودر صورت اضافه واریزی سیستم خطا نمیدهد
 -5در تهیه فایل شاغلین ؛اطالعات کارمندان مازاد برسی سال چگونه ثبت میشود؟ در بخ اطالعات هویتی نرم افزارجمع آوری اطالعات شاغلین
در پائین صفحه باکس مازاد برسی سال را تیک زده وتاریخ معافیت از سهم کارمند را وارد می کننددر صورت اعالم خطا میبایست تاریخ شروع
وپایان ونیزمدت خدمت رسمی وغیر رسمی کنترل شودو....
-6در تهیه فایل شاغلین ؛سنوات خدمت کارمندان پیمانی به چه صورت ثبت میشود؟ تاریخ تغییرصندوق در اطالعات هویتی کارمند پیمانی ثبت
میشودوسابقه آنان در ردیف سابقه غیررسمی درج شود

تبصره  1ماده  37قانون جامع – کلیه دستگاه های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسبتبه تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء ،آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.
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آشنائی با امور استخدامی  -حقوق و مزایای کارکنان دولت
قانون مدیریت خدمات کشوری  -حقوق ومزایا (الزم االجراء  )1386/09/15اجراء برای بازنشستگان 86/7/8و برای شاغلین 88/1/1

جدول شماره یک (امتیازات حق شغل موضوع ماده  65ق.م خ.ک)
رتبه
مقدماتی

گروه

طبقه

عادی

آموزشی

پایه
عادی

ارشد
آموزشی

1تا5

1

2400

2640

2650

2915

6

2

2600

2860

2850

3135

7

3

2800

3080

3050

3355

عادی

خبره
آموزشی

عادی

عالی
آموزشی

عادی

آموزشی

8

4

3000

3300

3250

3575

3600

3960

4050

4450

4600

5060

9

5

3200

3520

3450

3795

3800

4180

4250

4675

4800

5280

10

6

3400

3740

3650

4015

4000

4400

4450

4895

5000

5500

11

7

3600

3960

3850

4235

4200

4620

4650

5115

5200

5720

12

8

3800

4180

4050

4455

4400

4840

4850

5335

5400

5940

13

9

4000

4400

4250

4675

4600

5060

5050

5555

5600

6160

14

10

4200

4620

4450

4895

4800

5280

5250

5775

5800

6380

15

11

4400

4840

4650

5115

5000

5500

5450

5995

6000

6600

16

12

4600

5060

4850

5335

5200

5720

5650

6215

6200

6820

17

13

4800

5280

5050

5555

5400

5940

5850

6435

6400

7040

18

14

5000

5500

5250

5775

5600

6160

6050

6655

6600

7260

19

15

5200

5720

5450

5995

5800

6380

6250

6875

6800

7480

20

16

5400

5940

5650

6215

6000

6600

6450

7095

7000

7700

ضریب افزایش حقوق ساالنه
سال

1386

1387

1388

ضریب حقوق

454

490

600

1389
636

سا ل
ضریب حقوق

1396
1695

1390

1391

1392

1393

1394

1395

700

805

1006

1207

1376

1541

1397

1398

1399

1400

1401

1797

2120

2438

3048

3353

ضریب حق شغل آموزشی وبهداشتی ،1/1پستهای سیاسی وزارت کشور 1/35وزیرمجموعه آن  1/2؛قوه قضائیه  1/50وزیرمجموعه...

تسری تصویبنامه شماره /12749م38753/مورخ ( 92/5/6در خصوص وزارت کشور) به سازمان ثبت احوال از 94/1/1
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آشنائی با امور استخدامی  -حقوق و مزایای کارکنان دولت

حق شاغل :امتیاز تحصیالت  +امتیاز ساعات آموزش ضمن خدمت  +امتیاز مهارت  +امتیاز سابقه خدمت  +امتیاز تجربه
عوامل موثر در ارتقاء طبقه
کسب تجربه ،تخصیص به پست مستمر ،اخذ مدرک تحصیلی جدید ،تشویقی

√مدرک تحصیلی :ابتدائی طبقه ( 6 -2هر6سال تجربه)؛سیکل طبقه (7 -2هر5سال ) ؛دیپلم طبقه (8-3هاار 5سااال)؛ فـوق
دیپلم طبقه ( 9-4هر5سال) ؛ لیسانس طبقه (11 -5هر4سال ) ؛ فوق لی سـانس طب قااه  (12-6هاار 4سااال ) ؛ دک تـری
حرفه ای طبقه (13-7هر4سال ) ؛ دکتری تخصصی طبقه (14-8هر4سال ).
توضیح-از تاریخ  96/1/1طبقه ورودی کلیه مشاغل جدول شماره یک  ....فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یک طبقه بشرح
فوق افزایش یافت(مصوبه مورخ  1395/12/24هیات وزیران)
*اعمال بی

از یک مقطع تحصیلی کارمندان منوط به بررسی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی(ماده 16ق م خ ک) سازمان اموراداری واستخدامی است.

*طبقه تشویقی:بابت رزمندگان و جانبازان و آزادگان و باالترین نمره ارزشیابی ...حداکثر  4بعالوه گردان عاشورا

جمعا 5طبقه

*قبل از سال  1396به کارکنان ومدیرانی که مجموع ارزیابی عملکرد آنان در5سال م تااوالی  85بااود ( حااداکثر یک بااار در طااول خاادمت)یک طب قااه
تشویقی اعطا میشد که طبق رای وحدت رویه 1926-1927مورخ  94/8/26هیات عمومی دیوان لغو گردید.

حق شغل :هریک از مشاغل حداکثر در 5رتبه(مقدماتی،پایه ،ارشد،خبره ،عالی) اختصاص یافته و بر اساس تجربه ...ارتقاء می یابند.
عوامل موثر در ارتقاء رتبه

-1آموزش ضمن خدمت :آموزش الزم برای ارتقاء به رتبه پایه 300ساعت ؛ رتبه ارشد 250ساعت ؛ رتبه خبره 200ساعت
-2سابقه خدمت:

مشاغل تاسطح کاردانی به ازاء 8سال سابقه دولتی وتجربه مرتبط دررتبه پایه وباداشتن 20سال تجربه حااداکثردررتبه ار شـد
مشاغل کارشناسی وباالتر به ازاء هر 6سااال سااابقه دول تاای وتجر بااه ماارتبط دررت بـه هـای پا یـه()6؛ار شـد()12؛خ بـره()18
وعالی()24قرارمیگیرند * .ارتقاءطبقه بعلت تکمیل دوره ....صرفا باعث تغییرحق شغل میشود.

-3ارزشیابی ساالنه :داشتن حداقل 60امتیازبرای رتبه پایه ؛ 70امتیاز رتبه ارشد ؛ 80امتیاز رتبه خبره
عوامل ارزشیابی (برای ارتقاءشغلی):

-1ابتکاروخالقیت-2افزای مهارت -3انجام خدمات برجسته -4آموز شااهای طاای شااده
(هریک از عوامل تا20امتیاز)

-5ج لاب ر ضااایت ار باااب ر جااوع

شرایط احراز ارتقاء به رتبه ارشد

منطقه جغرافیائی خدمت؛ سابقه (12سال خدمت دولتی ومرتبط)؛آموزش(250ساعت آموزش)؛ ارزشیابی ساالنه(حداقل 70امتیاز)؛...
شرایط احراز ارتقاء به رتبه خبره

منطقه جغرافیائی خدمت؛ سابقه (18سال خدمت دولتی ومرتبط)؛آموزش(200ساعت آموزش)؛ ارزشیابی ساالنه(حداقل 80امتیاز)؛...
تاییدحکم ارتقاء رتبه (خبره)توسط نماینده معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری
شرایط احراز ارتقاء به رتبه عالی

منطقه جغرافیائی خدمت ؛سابقه(24سال خدمت دولتی ومرتبط)؛ آموزش(150ساعت آموزش)؛ ارزشیابی ساالنه(حداقل 90امتیاز)؛...
تاییدحکم ارتقاء رتبه (عالی)توسط نماینده کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و.....ریاست جمهوری
*موارد استثناء یا امتیازات خاص  ....حسب مورد با استناد به متن صریح قوانین مربوطه اعمال میشود.
مزایای خدمت مناطق کمترتوسعه یافتهکارمندان شاغل دراین مناطق به ازای هرسال سوابق تجربی از یک سال تعجیل درارتقاء رتبه برخوردار خواهند شد.
*عناوین مشمولین ماده 8ق.ن.ه(همترازی) مربی بارتبه ارشد؛استادیاربارتبه خبره ؛دانشیاربارتبه عالی همترازشناخته میشوند.
* کارمندان مشاغل کاردانی وباالتر در مناطق کمترتوسعه یافته :به ازای هرسال سوابق تجربی ؛ 2سال سابقه قابل محاسبه خواهدبود
توجه :1برای کارکنان حرفه ای (آموزشی) آموزش و پرورش رتبه خبره  %35و رتبه عالی  %50حق شغل جدول نیز اعمال میشود
توجه -2اعمال امتیازات حق شغل و حق شاغل کارکنان امور مالیاتی تا  %50از تاریخ 96/12/16
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جدول شماره (2امتیازات فوق العاده مدیریت موضوع تبصره 2ماده -)65اصالحیه 1399/12/19

سطح مدیریت

معاون اداره

رئیس اداره

معاون مدیرکل

مدیرکل

معاون موسسه

سطح یک شهرستان(حداقل )%50

1000

1900

2800

3700

4600

سطح دوشهرستان

1100

2000

2900

3800

4700

سطح سه شهرستان (حداکثر)%20

1200

2100

3000

3900

4800

سطح یک استان (حداقل )%50

1300

2200

3100

4000

4900

سطح دواستان

1400

2300

3200

4100

5000

سطح سه استان (حداکثر)%20

1500

2400

3300

4200

5100

سطح یک ملی (حداقل )%50

1600

2500

3400

4300

5200

سطح دوملی

1700

2600

3500

4400

5300

سطح سه ملی (حداکثر)%20

1800

2700

3600

4500

5400

جدول شماره (3امتیازات حق شاغل موضوع ماده )66
تجر بــه مر بــوط

مدرک تحصیلی

دوره های آموزشی

تحصیالت

مهارت وتوانائیها

سنوات خدمت/سال

ومشابه /سال

پائین ترازدیپلم

1100

به ازاءهرساعت

200

10

8

دیپلم

1200

دوره آموزش مصوب

250

15

10

فوق دیپلم

1400

نیم امتیاز

300

20

12

لیسانس

1700

حداکثر500امتیاز

400

25

14

فوق لیسانس

2000

600

30

16

دکتری

2300

800

35

18

سوابق مدیریتی

هرسال سلبقه خدمت درمشاغل سرپرستی (معاون ورئیس اداره ) یک درصدوحداکثر%10به مجموع امتیازات حق شاغل اضافه خواهدشد
هرسال سلبقه خدمت درمشاغل مدیریتی (معاون مدیرکل وباالتر) دو درصدوحداکثر%20به مجموع امتیازات حق شاغل اضافه خواهدشد
حداکثرامتیازحق شاغل %75حق شغل میباشد(رای ش 1960م  99/12/19دیوان عدالت).امتیازسابقه /تجربه کارمندحداکثرتا30سال قابل محاسبه خواهدبود
درحال حاضرارائه مدرک تحصیلی باالتر واحتساب سابقه مربوط به سال آخرخدمت(یکروزقبل ازبازنشستگی) صرفا باعث افزای
دوره های آموزشی موثردرامتیازحق شاغل ؛مالک اعطای گواهینامه های نوع دوم (مهارتی ؛تخصصی ؛پژوهشی) نخواهد بود.

حق شاغل میشود

جدول شماره (4امتیازات ایثارگری موضوع بند2ماده )68
ردیف

جانبازی/تا...درصد

اسارت /تا...ماه

جبهه /تا...ماه

امتیاز

1

5

3-6

45( 3-6روزتا3ماه 200امتیاز*)

400

2

10

12

12

500

3

15

18

18

600

4

20

24

24

700

5

25

30

30

800

6

30

36

36

900

7

35

42

42

1000

8

40

48

48

100

9

45

54

54

1200

10

50

60

60

1300

11

60

70

70

1500

12

 60درصدوباالتر

70ماه وباالتر

70ماه وباالتر

1550

به ازاء هرسال خدمت اداری درمناطق جنگزده 130امتیاز  .امتیاز 45روزتا 3ماه صرفا از تاریخ 96/12/28قابلیت اجراء دارد(نامه ش 259047مورخ)980515
بموجب دادنامه شماره  511هیات عمومی ازتاریخ  91/7/24درصورت اجتماع حاالت ایثارگری سقف امتیازات هرایثارگر1550میباشد
حسب ابالغیه 206/40/11مورخ  88/10/21ستادکل نیروهای مسلح سه چهارم مدت خدمت وظیفه درجبهه ازتاریخ  88/10/21داوطلبانه تلقی میگردد
*براساس دادنامه شماره  393مورخ  1399/03/13پرداخت توامان فوق العاده های ایثارگری موضوع ماده  51قانون جامع ایثارگران به میزان  %25حاداقل ح قاوق
(که مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد) و موضوع بند 2ماده  68قانون خدمات کشوری از سوی دستگاه اجرائی به مشمولین قانون بالمانع میباشد .
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ویرایش 1401/02/31

آشنائی با امور استخدامی  -حقوق و مزایای کارکنان دولت
قانون مدیریت خدمات کشوری

* نحوه محاسبه تفاوت تطبیق شاغلین دراجرای تبصره ماده  78ق م خ ک
حقوق جدید( =)88امتیازات (حق شاغل +حق شغل خدمت اداری درمناطق جنگزده +نشان دولتی +ایثارگری +ر مدیریت)×ضریب 500
حقوق قدیم( = )87حقوق ومزایای مشمول کسور -سختی کارونوبت کاری
اگرحقوق قدیم بیشتراز حقوق جدید(امتیازات )500xباشدمابه التفاوت ریالی حاصله تحت عنوان تفاوت تطبیق درحکم درج میشود
مابه التفاوت (سایر)مرحله اول  :اگرحقوق جدید(امتیازات  + )600xتفاوت تطبیق نسبت به حقوق قدیم کمتراز%15ا فازای

دا شاته

باشدمابه التفاوت تا سقف %15محاسبه ودرج میشود.
مابه التفاوت(سایر) مرحله دوم  :اگرحقوق جدید(امتیازات +)600xتفاوت تطبق +کمک هزینه عائله مندی واوالد نسبت باه در یاافتی
حکم (87حقوق وفوق العاده های مشمول کسور +کمک هزینه عائله مندی واوالد)کمتراز یاک میل یاون ر یاال ا فازای
التفاوت حاصله تاسقف یکمیلیون ریال محاسبه ودرج میشود

دا شاته با شادمابه

تطبیق وضع مستخدمین شاغل با فصل دهم قانون

حقوق پایان سال  87آقای علی جاویدان کارمند دانشگاه علوم پزشکی را با قانون مدیریت...تطبیق دهید.
مشخصات  :مدرک تحصیلی لیسانس ؛27سال سابقه/تجربه مرتبط؛ 6سااال ر ئاایس بیمار سااتان شهر سااتان ( سااطح )2؛یک سااال
جبهه و%5جانبازی؛ 800ساعت دوره آموزشی باگروه 16که ازفوق العاده ویژه استفاده میکردند.
حقوق ومزایای مشمول کسورطبق حکم 1378مبلغ 5653049ریال (شامل167825ریال سختی کارونوبت کاری )
کمک هزینه عائله مندی واوالد 219520ریال بابت همسرو3فرزند
الف -حق شغل( 5720امتیاز)

(طبقه 12رتبه ارشدمشاغل آموزشی وبهداشتی)5200x1/1 =5720

ب -حق شاغل( 3553امتیاز ) (امتیازمدرک تحصیلی لیسانس  ) 1700؛ (امتیازدوره های آموزشی حین خدمت ) 800÷2 =400
(امتیازمهارت وتوانائی بامدرک لیسانس  ) 400؛ (امتیاز27سال سابقه خدمت  )25x27=675؛ (امتیاز27سال تجربه مربوط)14x27= 378
ج – فوق العاده مدیریت ( 1213/18امتیاز) (امتیازات فوق العاده مدیریت )1000؛(امتیاز6سال سابقه رئیس اداره ) 3553x%6=213/18
د -فوق العاده ایثارگری( 600امتیاز)
جمع کل امتیازات ←

(امتیازیکسال جبهه  )500؛ (امتیاز%5جانبازی)400 x %25=100

11086/18

محاسبه تفاوت تطبیق باضریب ← 500
(حق شغل ؛حق شاغل ؛خدمت درمناطق جنگزده ؛ر مدیرت ؛ر ایثارگری ) حقوق جدید( -سختی کار  -حقوق ومزایای مشمول کسور) حقوق قدیم
11086/18x500( → 5485224 - 5543090 = -57866حقوق جدید) 5653049-167825( -حقوق قدیم )
باتوجه به اینکه حقوق جدیدبیشترازحقوق سال 1387شده است تفاوت تطبیق تعلق نمیگیرد
مابه التفاوت 1باضریب ←600
درصورتیکه حقوق جدید نسبت به حقوق قدیم کمتراز%15افزای یافته باشد تاسقف ریالی مذکوردرحکم اضافه میشود
(5485224=1346484سختی کار -حقوق ومزایای مشمول کسورقدیم ) – (6651708مبلغ تفاوت تطبیق 600+ضریبxامتیازات حقوق جدید)

باتوجه به اینکه حقوق جدیدبی

از%115حقوق قدیم میباشدمابه التفاوت 1تعلق نمیگیرد.

مابه التفاوت 2باضریب ←600

درصورتیکه دریافتی جدید (حقوق وفوق العاده های مشمول کسوربعالوه کمک هزینه عائله مندی واوالد) ازدریافتی سال (1387حقوق ومزا یاای
مشمول کسوربعالوه کمک هزینه عائله مندی واوالد)کمترازیکمیلیون ریال افزای داشته باشدمابه التفاوت حا صاله تا ساقف یکمیل یاون
ریال به حقوق جدیداضافه شود.
) 219520+5485224(=1810964دریافتی سال )6651708 + 864000( – 1378دریافتی جدید88/1/1
باتوجه به بی ازیکمیلیون ریال افزای دریافتی جدیدنسبت به سال 1387مابه التفاوت 2تعلق نمیگیرد
توضیح مهم -براساس جوابیه شماره222/90/12652مورخ 90/5/30امورنظام هاای ج باران خادمت معاو نات تو ساعه مادیریت و سارمایه
انسانی رئیس جمهور ،اقدام برخی وزارتخانه ها/دستگاهها (همچون جهاد،منابع طبیعی )...،در اعمال فاوق ال عااده مادیریت و ای ثاارگری
پس ازمحاسبه تفاوت تطبیق( )88/1/2فاقدوجاهت قانونی دانسته لذا این مبلغ درتعیین حقوق بازنشستگی ذینفع موثرنخواهدبود
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آشنائی با امور استخدامی  -حقوق و مزایای کارکنان دولت
تفاوت تطبیق حقوق شاغلین موضوع تبصره ماده78قانون مدیریت خدمات کشوری

درصورتیکه با اجرای فصل دهم این قانون(در تـاریخ،)1388/1/1ح قااوق ثا باات و فااوق ال عااده هااای م شاامول کسوربازنش سااتگی
کارمندکه به موجب قوانین ومقررات قبلی دریافت ماای نمود ناادکاه

یا بااد،تامیزان در یااافتی قب لاای،ت فـاوت تطب یـق دریا فاات

خواهندنمود .که این عددی ثابت بوده که عینا"دراحکام بعدی انعکاس پیداکند لذا تغی یـر مب لـغ ت فـاوت تطب یـق در اح کاام
کارگزینی سنوات بعد بدون رعایت مبانی قانونی فاقدمجوزمیباشد.

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

تفاوت تعدیل در سال  98امتیازی شد وبا ضریب 2120در احکام کارگزینی اعمال شد (امتیاز ناشی از تقسیم عدد تعدیل بر ضریب سال )97
توضیح:ضریب تعدیل موضوع تفاوت جزء ا بند الف تبصره  12ق بودجه (97پس از اعمال ضریب 1797افزای

حقوق سال )97طبق جدولی

با39ردیف برای حقوق ومزایای مشمول کسور بین 12میلیون ریال تا 50میلیون ریال تعیین شد(به ازای هر یکمیلیون ریال 22صدم درصد تفاوت )
به عنوان مثال کمترین حقوق جدول( 12میلیون ریال) از بیشترین افزای

ضریب (  8.36درصد ) به مبلغ 1/003/200ریال برخوردارشد

22=8/36صدم درصد ×  50-12=38و ....برای حقوق 49میلیون ریال 22صدم درصد به مبلغ 107/800ریال افزای

و برای 50میلیون ریال صفر.

تفاوت تطبیق بند ی تبصره12بودجه98

مبلغ مابه التفاوت ریالی افزای

حقوق ومزایای مستمر کلیه کارمندان در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال  ،97نسبت

به 4/400/000ریال پس از تبدیل به امتیاز ماخوذه ضریب سال  98خواهد بود که مشمول افزای

حقوق سالهای آتی خواهد بود (مستند به

بند7مصوبه  56485/8724مورخ  1398/01/31هیات محترم وزیران)
توضیح مهم ) حسب نظریه شماره 173139مورخ 1398/04/07امور مدیریت مشاغل ونظام های پرداخت سازمان اداری واستخدامی کشور تفاوت
بند«ی»تبصره ()12قانون بودجه سال 1398کل کشور وضریب تعدیل سال 1397کارکنان دولت موضوع بندهای ()7و()8تصویبنامه شماره
/8724ت56485ها مورخ 1398/01/31هیات محترم وزیران ،با درنظر گرفتن تمامی اقالم مندرج در حکم کارگزینی سال( 1397نظیرحقوق ثابت
حق شغل وشاغل،حق سرپرستی ومدیریت -فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته،ایثارگری ،سختی کار،کمک هزینه عائله مندی ،حقاوالد،فوق العاده شغل مشاغل تخصصی ،فوق العاده ویژه و )...محاسبه می گردد

فوق العاده های مستمرموضوع ماده 68قانون خدمات کشوری  :فوق العادههای بند(2ایثارگری) ،بند(3سختی کار)وبند(5ر شغل تخصصی)
تفاوت جزء ا بند الف تبصره  12ق بودجه سال 99

فوق العاده شغل تخصصی و تحقیقی
مصوبه 2941مورخ 93/01/17هیأت وزیران حسب بند ( )5ماده ( )68قانون م خ ک -مصوب 1386و بند (الف) ماده ()50ق برنامه پنجم

دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای تابع و وابسته ....مجازند با توجه به
اصالحات ساختاری و ...نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارتها برای مشاغل تا سطح کاردانی
( 700امتیاز) ،مشاغل همسطح کارشناسی (1500امتیاز) ،و مشاغل باالتر ( 2000امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از
صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند.
*قبل از سال  96امتیاز فوق العاده شغل تاسطح کاردانی حداکثر500؛کارشناسی حداکثر1000ومشاغل باالترحداکثر1500بود علیهذا حسب ماااده
77همان ق انون نحوه تعیین میزان فوق العاده موصور تا سقف مقرر دراختیارمقام مسئول دستگاه میباشد
مصوبه ش /71893ت 49302مورخ  92/3/26برای کارکنان آموزش وپرورش تا سطح کاردانی 500؛همسطح کارشناسی 1000وباالتر 1500امتیاز
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آشنائی با امور استخدامی  -حقوق و مزایای کارکنان دولت

قانون مدیریت خدمات کشوری-
-فوق العاده ویژه

تا 35درصد حقوق ثابت ومزایای مستمر کارکنان متناسب با کارایی واثربخشی  (......قوه قضائیه تا  ) %50برای %25مشاغل
براساس بخشنامه های شماره 170246مورخ  93/12/24و شماره 38188مورخ  94/3/17سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،م شااغل
مشمول دریافت فوق العاده ویژه (بند10ماده 68ق م خ ک )مو ضاوع ت صاویبنامه شاماره /138091ت 50000ماورخ  93/11/15ه یاات
وزیران می باید به تایید سازمان مذبور رسیده باشد
--مشاغل ستادمرکزی وزارت آموزش وپرورش از  94/12/1ودر سطح ادارات کل استانی از (95/1/1کارکنان رسته غیرآموزشی که مشمول ضریب 1/1نیستند)

مشاغل واحدهای ستادی /استانی سازمان جنگلها از تاریخ ( 94/10/26کارشناس جنگل ومرتع/آبخیزداری/امورزمین-برنامه ریزی کشاورزی)* پرداخت فوق العاده ویژه دراجرای آئین نامه استخدامی کارکنان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از تاریخ 1399/10/01مورد تایید میباشد

*فوق العاده ویژه معلمان :رتبه مقدماتی  ، %18پایه، %49ارشد، %245خبره  %26وعالی12 %27درصداز تاریخ(1400/01/01ازمجموع حق شغل و
شاغل ور مدیریت وسختی کارایثارگری،تخصصی و تحقیقی،ضریب تعدیل و بندی ) بر اساس صورتجلسه دیوان محاسبات در مورخ 1400/6/8
-سختی کار

 ابتدا مبلغ سختی کار از حکم نظام هماهنگ عینا در حکم قانون خدمات کشوری(عدد ثابت) منعکس شدآنگاه بند 4دستورالعمل موضوع بند3ماده 68قانون مدیریت خدمات کشوری(از تاریخ  )1389/10/5براساس درصدهای قبلی وبه ازای

هریک درصد  12امتیاز (حداکثر 1500امتیاز)از تاریخ  1389/10/5در احکام کارگزینی درج شد.
افزای امتیاز سختی کار مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از  120به  240امتیاز –اجراء (97/1/1نامه شماره 413706مورخ
 97/8/5سازمان اموراداری و استخدامی کشور)
سختی کار اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه فرهنگیان از تاریخ  1397/9/1مشمول کسور بوده و موثر در تعیین حقوق بازنشستگیسختی کار اعضای غیرهیات علمی دانشگاه علمی کاربردی از تاریخ  1394/1/1مشمول کسور بوده و موثر در تعیین حقوق بازنشستگی مصوبات هیات امناء دانشگاهها در خصوص افزای مبلغ سختی کار از ابتدای برنامه پنجم ( )1390/1/1تا سال  1394مورد پذیرش صندوق بااودهاست.علیهذا افزای سختی کار دانشگاه پیام نور(به علت عدم مجوز شورای حقوق و دستمزد) در محاسبات میانگین حقوق بازنشستگی موثر نیست.
فوق العاده بهره وری کارکنان وزارت صنایع ومعادن سابق

قابل تسری به کارمندان سایردستگاههاوموسسات ازجمله کارمندان وزارت بازرگانی سابق نیست واحتساب مبلغ موصور درمحاسبه تفاوت تطب یااق
کارمندان بازرگانی فاقد مجوزاست.
بموجب تصویبنامه شماره /96689ت48186/مورخ 91/5/15هیات وزیران ر بدی آب وهوا ومناطق کمترتوسعه یافته حذر ودرقالب تفاوت تطبیق
جدید دراحکام کارمندان آموزش وپرورش درج شده که مشمول کسورنبوده ودرتعیین حقوق بازنشستگی موثرنخواهدبود.
استثنائات تغییر حقوق ومزایا درطول سال

اصالح حقوق ومزایای کارکنان درطول سال(براساس بخشنامه شماره14593م88/2/21معاونت توسعه)...پی
 -1انتصاب ویا عزل پست مدیریتی ویا سرپرستی که موجب برقراری ویاحذر/کاه
 -2اعمال مدرک تحصیلی باالترکه موجب افزای

بینی نشده مگر:

فوق العاده مدیریت میگردد.

حق شاغل میگردد.

 -3ارتقاء طبقه ویا رتبه که موجب تغییردرحق شغل وممکن است موجب تغییردرحق شاغل نیزگردد
(درصورتی که حق شاغل قبل ازارتقاء طبقه یارتبه معادل%75حق شغل بوده باشد،پس ازارتقاءطبقه یارت بااه،حق شاااغل نیزتا سااطح %75حااق شااغل
جدیدقابل تغییراست---همچنین امکان افزای

حق شاغل تاحد درصدقبلی خودازحق شغل وجوددارد).

نکته :براساس دادنامه شماره 775مورخ 92/11/7هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای  4 ،3 ،2و تبصره ذیل بخشنامه شماره 1389/6/21 -200/31792
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابطال می شود.
متن بند-2گواهینامه های دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و باالتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و
استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) به اجرا درآمده اند
متن بند-3مدارک دوره های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که ...برای آنها ارزش استخدامی « معادل کارشناسی ارشد و باالتر» در مشاغل مربوط با
تصویب مراجع ذی ربط تعیین شده است
متن بند-4گواهینامه نوع دوم ( تخصصی -پژوهشی)که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و باالتر  ...با تصویب مراجع ذی ربط دارا می باشد
متن تبصره -ایثارگرانی که از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهره مند می گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند
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جدول حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها
رده علمی

مربی آموزشیار

مربی پژوهشی

استادیار

عددمبنا

استاد

دانشیار

90

100

125

145

170

ضریب فوق العاده شغل(از)77/1/1

1.77

2.10

2.60

2.87

2/98

ضریب فوق العاده جذب(از)79/01/01

2/73

2/83

2/978

3/060

3/101

ضریب فوق العاده ویژه(از)84 /01/01

6/5

6/5

9

8/5

7/7

حقوق مبنای هیئت علمی =پایه ×+5عددمبنا×ضریب حقوق سال
فوق العاده شغل هیئت علمی =حقوق مبنای هیئت علمی ×ضریب فوق العاده شغل
فوق العاده جذب هیئت علمی = حقوق مبنای هیئت علمی ×ضریب فوق العاده جذب
فوق العاده ویژه = %20مجموع حقوق ور شغل وجذب (.....درسال  89ضریب تغییر کردبا اعمال سقف ،ازسال 91نیز سقف حذر شد)

فوق العاده اشعه  = Xتاسقف  %35از  96/01/01براساس مقررات قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب 1368

فوق العاده مدیریت(غیر مشمول کسوربازنشستگی) =
1394

19597

1392

1391

1390

1389

1388

1393

14325 17190

1387

1386

11460

9965

9059

8546

7431

6880

1401

1400

1399

1398

1397

1396

47754

43413

34730

30200

25593

24144

1385

6521

سال
ضریب هیئت علمی

1395

21949

سال
ضریب هیئت علمی

*براساس مصوبه /49236ت مورخ  88/3/5هیئت دولت فوق العاده های مصوب هیات ام نااء م ناادرج در ح کاام کااارگزینی کارک ناان دان شااگاهها و
موسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی مانند ر جذب ،ویژه ،بهره وری مشمول کسورات بازنشستگی میباشند.
فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی دانشگاهها از تاریخ  81/1/1مشمول کسور بازنشستگی

نمیباشد(مصوبه شماره/21188ت26917ه مورخ 81/5/19هیات وزیران)

*مطابق مفاد نامه شماره  1399/7/5-351700سازمان برنامه و بودجه کشور افزای فوق العاده جذب اعضای هیات علمی از تاریخ ()1399/1/1
و فوق العاده ویژه از تاریخ ( )1399/10/1درصورتی بالمانع خواهد بود که با ضرایب مشابه مورد عمل در وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری و در قالب
جدول اصالحی که با هماهنگی و تایید همان مرجع تنظیم گردد.
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب  ( 1395/11/10بندب ماده 20ق برنامه پنجم توسعه )

دانشگاهها ،مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و ف نااوری و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به و یاژه قاانون
محاسبات عمومی ،قانون مدیریت خدمات کشوری ،قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب م صاوبات و آئیننا ماههای ماالی،
معامالتی و اداری ا استخدامی ا تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،در ماان و آ ماوزش پز شاکی و در
مورد فرهنگستانها به تأیید رئیسجمهور میرسد ،عمل مینمایند.
اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند ه ساتند .ح کام ا یان ب ناد شاامل
م صااوبات ،ت صاامیمات و آئیننا مااههای قب لاای ن یااز می گااردد و م صااوبات یاد شااده مااادام کااه ا صااالح نگرد یااده بااه قااوت خااود باااقی ه سااتند.
تبصره1ا هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی ا اداری ،معامالتی ،استخدامی و تشکیالتی دان شاگاهها و مؤس ساات آ ماوزش عاالی و پژوه شای دول تای و همچ ناین
فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.
*طبق نامه شماره  94/15472مورخ 94/10/5رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی بند ب ماده 20قانون برنامه پنجم باه ساازمان انت قاال خاون ا یاران و همچ ناین
سازمان غذا و دارو تسری یافت.
نظریه اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری :در اجرای ماده ( )71قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ب ناد (ث) مااده ( )7قاانون برنا ماه
ششم توسعه کشور ،کلیه تصویب نامه ها ،بخشنامه ها ،دستورالعمل ها ،تغییرات تشکیالت  ،تغییر ضرایب ،جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و ا فازای مب ناای
حقوقی ،اعطای مجوز هرنوع استخدام و به کارگیری نیرو ،مصوبات هیات امناء و نظایر آن که دارای بارمالی می باشند درصورتی قابل اجرا است کاه م جاوز ساازمان
برنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبنی بر بالمانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.
*براساس نامه شماره 923804مورخ  95/10/7معاونت حقوقی،مجلس ونظارت سازمان ا ماوراداری وا ساتخدامی ک شاور ا فازای

ضاریب ح قاوق ومزا یاای کارک ناان

دانشگاهها (اعم از هیات علمی و یا غیر هیات علمی) مشمول ماده 74قانون خدمات کشوری بوده و اخذ موافقت شاورای ح قاوق و د ساتمزد در بااره تغی یار م باانی
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان الزامی میباشد.
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آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها
براساس تبصره 51آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی

اعمال ضریب  1/2به فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص اعضای هیات علمی تمام وقت جغراف یااائی که از 1391/1/1به ب عااد
بازنشسته شوند (حداقل 10سال خدمت موضوع ماده 73اصالحی آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت مصوب)75/10/12
اعمال ضریب  1/6به فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیائی کااه از تاااریخ 93/10/01
بازنشسته میشوند(نامه شماره 13545مورخ 97/8/15اداره کل فنی به شرکت بهور)
* تبصره 2ماده 10آئین نامه  ...شرط جذب از میان کارکنان رسمی غیرهیات علمی اینکه حداقل 10سال قبل از احراز شرایط بازنشستگی
*رای شماره 435هیات عمومی :استخدام کلیه اعضای هیات علمی ابتدا باید بصورت پیمانی (مشترک سازمان تامین اجتماعی ) باشد و این م قاارره
دارای اطالق است(همه اشخاص) .ادامه اشتراک کارکنان رسمی پس از نایل شدن به عضویت هیات علمی با صندوق بازنشستگی کشوری فاقد مستند قانونی است.
با توجه به اینکه اختیار یاد شده به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب  (1395/11/10مجرای از ) 1396/1/1
دائمی شده و با مالحظه تبصره ماده  30ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  1396کشور مبنی بر اینکه ؛ « دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و
پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری براساس آییننامههای موضوع ماده ( )1قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور -
مصوب  -1395عمل میکنند  » .و از سوی دیگر با مالحظه نظریه شماره  31102/66014مورخ  1397/5/21معاونت حقوقی رئیس جمهور ،
در این صورت احتساب امتیاز حق شغل کارکنان دانشگا ه های علوم پزشکی و سایر موسسات پژوهشی و مراکز آموش عالی تحت پوشش
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی که تابع مصوبات هیات های امناء ذیربط شناخته شده اند حسب آیین نامه استخدامی مصوب بر
مبنای ضرایب  1/2 ، 1/1و  1/5با احراز وصول کسور بازنشستگی متعلقه و رعایت سایر مقررات مربوط بالمانع می باشد .
لذا حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنانی که از تاریخ  1390/12/1به بعد بازنشسته یا موظف شده و در احتساب حقوق آنان ضرایب یاد شده
مالک عمل قرار نگرفته است با رعایت سایر مقررات مربوط مجددا مورد بررسی و اصالح قرار گیرد
همچنین با عنایت به دادنامه شماره  1907مورخ  93/11/27هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب فوق العاده جذب بدون
رعایت سقف و احتساب ضریب حق شغل کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور لذا اعمال ضرایب مزبور در مورد کارکنان از زمان
مصوبه هیات امناء و نیز شاغلین حوزه ستادی وزارت ب هداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران از تاریخ 1394/2/20
بالمانع میباشد.
 چرا مصوبات هیات امناء در خصوص تغییر مبانی حقوق و فوق العاده های مشمول کسور میبایست به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد ؟اوال به موجب ماده 74قانون مدیریت خدمات کشوری ،کلیه دستگاههای اجرائی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند،مکلفند قبل از اتخاذ
تصمیم درمراجع قانونی ذیربط برای تعیین ویا تغییر مبانی ومقررات حقوق ومزایای کارمندان خود ویا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب
کنند.
ثانیا با توجه به بند ( ج ) ماده  7قانون برنامه ششم توسعه  ،مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی باشد  ،درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که
بارمالی آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد.
ثالثا حسب نص صریح ماده  71قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب  1395/11/10و ایضاً مفاد بند ( ن ) ماده  29قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت (  ) 2مصوب  ، 1393/12/4اصوال صندوق بازنشستگی کشور مجاز به احتساب تصمیمات هیات های امناء دانشگاه ها راجع به
حقوق و مزایای کارکنان که واجد بار مالی ب رای این صندوق هستند و تامین اعتبار هم نشده اند  ،در محاسبه حقوق بازنشستگی نمی باشد.
مراتب فوقالذکر طی بخشنامه  45545/4567مورخ  1394/01/22معاون اول محترم رییس جمهور  ،بخشنامه شماره  222/93/9942مورخ 1393/07/22شورای
توسعه مدیریت سازمان اداری و استخدامی کشور ونیز بخشنامه شماره 647444مورخ  1395/05/11سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مورد تاکید واقع شده
است.
تذکر:رای وحدت رویه شماره 567مورخ  98/3/21هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری حکم ماده 104قانون م خ ک برای درنظر گرفتن
2/5درصد افزای

به ازای هرسال خدمت مازاد بر 30سال در تعیین حقوق

* برای اعضای هیات علمی ایثارگر اساساً اعمال یک مقطع تحصیلی باالتر موضوع جزء ( )6بند «ث» ماده  88قانون برنامه ششم توسعه موضوعیتی
نداشته لیکن با عنایت به اینکه در تبصره ( )4ماده  52آئین نامه اعضای هیات علمی سازمان مذکوربرای عناوین (جانباز وآزاده) امتیاز یک رتبه
باالتر پی بینی نموده اند،در نتیجه حکمی برای« رزمندگان »پی بینی نشده است .مگرآنکه مستند قانونی یا مجوز هیات امناءکه به تائید وزیر
مربوطه رسیده باشد را ارائه نمایند.
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آئین نامه استخدامی غیرهیات علمی دانشگاهها وموسسات آموزشی(تحت پوشش وزارت علوم) -اجراء 1390/10/01

کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بودند اما از تاریخ 1390/12/1دارای آئین نامه ا ساتخدامی
خاص دانشگاه خود میباشند .حقوق وفوق العاده های مستمراعضای غیرهیات عل مای دان شاگاهها وموس ساات پژوه شای وآ ماوزش عاالی
میبایست به تایید هیاتهای امناء و سپس وزیر مربوطه برسد
رتبه شغلی :مقدماتی؛مهارتی؛رتبه 3؛رتبه 2؛رتبه ( 1دارندگان مدرک فوق دیپلم تا رتبه  3و مدارک پائینترتا رتبه مهارتی ارتقا مییابند)
پایه :به ازای هریکسال خدمت قابل قبول یک پایه به کارمند تخصیص می یابد(ارتقاء پایه برای سوابق مازاد بر30سال بالمانع است)
بابت ایثارگری تا 5پایه تشویقی پی بینی شده و درهرحال حداکثر پایه های تشویقی از هفت تجاوزنمیکند
فوق العاده مدیریت :حداکثرتا 30درصد فوق العاده رئیس موسسه /دانشگاه تعیین میشود
فوق العاده سختی کار :براساس مضربی از رتبه وپایه ( نیم درصدحقوق به ازای هر یک درصد سختی کارمقرر)
فوق العاده کاربااشعه :تا سقف  %35از  96/01/01براساس مقررات قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب 1368
فوق العاده شغل ؛ فوق العاده جذب ؛فوق العاده ویژه = حقوق رتبه وپایه *ضریب فوق العاده...
فوق العاده جذب :این فوق العاده از تاریخ اجرای آئین نامه اداری واستخدامی دانشگاهها(بعد از  )1390/1/1در حقوق بازنشستگی محاسبه میشود
مبنای محاسبه ر جذب :نسبتی از حق شغل،حق شاغل،ر مدیریت ،ر ایثارگری  ،ر سختی کار
اصالحیه 1398/12/01

رتبه  /فوق العاده ها

فوق العاده شغل

فوق العاده جذب

فوق العاده ویژه

جمع

مقدماتی

%422

%715

1/073

2/210

مهارتی

%455

%780

1/105

2/340

رتبه3

%488

%845

1/138

2/470

رتبه 2

%520

%910

1/235

2/665

رتبه 1

%552

%975

1/333

2/860

افزای

ناشی از پست های مدیریتی و سرپرستی(طبق جدول ذیل به ضریب فوق العاده شغل وفوق العاده جذب آنان اضافه میشود)

نوع مسئولیت

میزان افزایش ضریب فوق العاده شغل

میزان افزایش ضریب فوق العاده جذب

مدیر یا عناوین مشابه

50

40

معاون مدیر

40

20

رئیس گروه/اداره

20

10

معاون اداره/کارشناس مسئول

10

10

به عنوان مثال ضریب ر شغل مدیرکل دارای رتبه 2میشود( 92/5جمع ضریب  42/5وضریب )50وضریب ر جذب او میشود112/5
*با عنایت به دادنامه شماره 602مورخ 1398/04/11هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،دستور العمل مربوط به پرداخت فوق العاده ویژه دراجرای آئین نامه
استخدامی کارکنان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تهیه وتدوین نشده است پرداخت فوق العاده موصوف در اجرای بند ()10ماده 68قانون مدیریت
خدمات کشوری به کارکنان وزارت مذکور،دانشگاههای علوم پزشکی وسازمانهای تابعه (از جمله سازمان انتقال خون) مجوزی ندارد.
فوق العاده جذب دانشگاه شهید باهنر

فوق العاده جذب هیات امناء دانشگاه شهیدباهنر کرمان(به مبلغ 200هزارتومان)که از تاریخ  90/1/1الی (90/12/1تاریخ اجرای آئین نامهاستخدامی غیر هیات علمی)کارکنان غیرهیات علمی صرفا پس از صدور رای دیوان در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است.
رای دیوان معموال در اجرای بندب ماده 20قانون برنامه پنجم وبه استناد مصوبه مورخ 88/2/27هیات وزیران که فوق العاده های مصوب هیاتهای
امنا مانند فوق العاده جذب را مستمر و مشمول کسور بازنشستگی قرارداده به نفع بازنشسته شاکی صادر میشود.
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آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی

تا هنگامی که آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی د.ع.پ اصالح (درج شمول مقررات صندوق بازنشستگی ک شااوریبه مشمولین این آئین نامه ) شود و به امضاء وزیر برسد این افراد همچنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
کارکنان رسمی دانشگاههای علوم پزشکی از ح یـ م قــررات بازنش ســتگی و وظی فــه نظ یــرن حااوه ا شااتراک ؛ ناارخ ک سااوربازنشستگی؛شرایط عمومی بازنشستگی (سن وسابقه) ؛روش محاسبه حقوق بازنش سااتگی و وظی فااه ؛ ور ثااه م شاامول دریا فاات
حقوق وظیفه و.............تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.
کارکنان رسمی دانشگاههای علوم پزشکی از حی مقررات اموراداری و استخدامی نظیر تعیین و احصاء فااوق ال عااده هااایمستمر مشمول برداشت کسور بازنشستگی ؛ضوابط و روند ارتقاء رتبه و طبقه شغلی ؛ضریب ریالی حقوق مورد ع ماال مشمول
آئین نامه استخدامی خود میباشند.
فوق العاده شغل

فوق ال عااده شاغل مو ضاوع ب ناد 6مااده  54آ ئاین نا ماه ( بارای م شااغل تاا ساطح کااردانی 700و ساایرحداکثر 2000امت یااز)از تااریخ93/8/1مشمول کسوربازنشستگی میباشد.
ضریب حق شغل

براساس نامه شماره  11306مورخ  97/7/15اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری ضریب حق شغل ( 1/2یا  )1/5در محاسبه
میانگین حقوق بازنشستگی کارکنان علوم پزشکی به ترتیب ذیل اعمال میشود:
 -1تاریخ اجرای ضریب مورد عمل برای کلیه کارکنان وزارت بهداشت از تاریخ اجرای آیین نامه (  ) 1390/12/1می باشد .
در باره کارکنان حوزه ستادی وزارتخانه و سازمان انتقال خون تاریخ  1394/2/20مالک عمل است .
 -2طبق تبصره  5ماده  50آیین نامه اداری و استخدامی مربوطه  ،امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جداول حق شغل با ضریب
 ،1/2دارندگان مدرک دکتری حرفه ای  ،متخصصین و باالتر و جانبازان مدرک کارشناسی ارشد با ضریب  1/5و برای سایر مشاغل با
ضریب  1/1محاسبه می گردد .
 -3بررسی و احراز واریز کسور بازنشستگی احکام اصالحی براساس بررسی اسناد مالی توسط مدیریتهای استانی در تطبیق با اطالعات
سیستم شاغلین با اعالم کتبی به این اداره کل رسیدگی و اقدام می شود .
فوق العاده جذب
فرمول محاسبه  %35 :مجموع حق شغل؛حق شاغل ،ف مدیریت ،ف ایثارگری  ،ف مشاغل تخصصی ،سختی کار،ف اشعه (اجراء از ) 1394/02/20

توضیح:تفاوت بند ی و تفاوت تعدیل به عنوان مزایای مستمر قابل احتساب نیست مگر با تایید هیات امناء و وزیر مربوطه .
توضیح:حسب دادنامه شماره  1907مورخ  93/11/27هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب فوق العاده جذب بدون رعایت
سقف و احتساب ضریب حق شغل کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی ،اعمال ضرایب مزبور از زمان مصوبه هیات امناء و نیز شاغلین حوزه
ستادی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران از تاریخ  1394/2/20بالمانع میباشد(نامه شماره 16493مورخ 97/9/25اداره کل فنی صندوق )

سابقه :علی رغم آنکه فوق العاده جذب  ،جزو فوق العاده های موضوع ماده 76قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد لیکن براساس توا فــق
بین صندوق و وزارت بهداشت از تاریخ  91/1/1فوق ال عــاده جــذب ه یــات ام نــاء  ( ...بــر مب نــای  %35حــق شــغل؛حق شــاغل ،ف مــدیریت ،ف
ایثارگری ،ف مشاغل تخصصی  ،سختی کار) تا سقف 300هزارتومان برای فوق دیپلم وسطوح پایین تر،تاسقف 350هزارتومان برای لی ســانس و
ف لیسانس ،تاسقف 400هزارتومان برای دکتری مشمول برداشت کسوربازنشستگی قرارگرفته بود.

فوق العاده ویژه
پرداخت فوق العاده ویژه از تاریخ 1399/10/01بالمانع میباشد( .براساس نامه شماره  458230مورخ  99/08/27سازمان برنامه و بودجه)

توجه -براساس نامه شماره  27411مورخ  1401/01/24سازمان برنامه و بودجه کشور :افزایشهای 50درصد مصوبه موضوع دستور  13هیأت ام نااای منط قااه دو
پژوهشی مورخ  1399/11/04بالمانع است علیهذا تسرّی افزایش یاد شده ( 50درصد) جهت پرداختیهای ناشی از بخشنامه شماره  696488مورخ 1398/11/30
در سال  )1398/12/01( 1398امکانپذیر نمیباشد و اقدامات معمول توسط ستاد وزارت مزبور و همچنین عموم دان شااگاههای واب سااته بااه آن وزارت مبت ناای ابار
افزایش  50درصدی در خصوص کارکنان به استناد مصوبه شماره  17183مورخ  1400/04/05بوده در نتیجه اع مااال آن در اح کااام کااارگزینی سااالهای یاد شااده
(1398و  )1399و متعاقباً در محاسبات حقوق بازنشستگی مجوزی ندارد.
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جدول حقوق اشتغال قضات نظام هماهنگ70/1/1
*از تاریخ  1389/01/01سقف گروه قضات از گروه  8به گروه  12افزایش یافت (ابالغیه  100/6226/9000مورخ)89/02/29

12

11

190

170 180

1401

47754
حقوق = ضریب حقوق (عددمبنا  +ضریب افزای

10

6

4

5

9

8

7

160

150

 80 90 100 110 120 130 140عددمبنا

1400

1399

1398

1397

1396

43413

34730

30200

25593

24144

2

3

1

1395

گروه

سال

21949

ضریب قضات

سنواتی * سنوات خدمت قابل قبول )

فوق العاده شغل = حقوق *%150
سنواتی =فوق العاده شغلها)*148%

جذب عمومی = (حقوق مبناء=افزای

جذب خاص =  15الی %20عالوه برجذب عمومی به قضات عضوهیئت رسیدگی به تخلفات اداری پرداخت میشود
حقوق مبناء= عددمبنا* ضریب ریالی
ضریب افزایش سنواتی  :تاپایان سال 69معادل %3وازسال 70به بعد%5

حقوق ومزایای مشمول برداشت کسورقضات :
-1حقوق مبناء -2افزای

سنواتی -3فوق العاده شغل ماده (4عمومی )حداقل %50وحداکثر-4 %150فوق العاده شغل تبصره  1ماااده  (4ماادیران

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

*حسب نامه شماره  1400/8/18-9000/77163/5000اداره کل کارگزینی قضات  ،پرداخت توامان فوق ال عاااده سرپر سااتی و ماادیریتی در ر سااته
قضائی قضات و مسئولیت های اداری در احکام کارگزینی قضات شاغل مجوز نداشته و صرفا مشمول امتیازات سمتهای قضایی خواهند شد (...ا یان
نامه در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ( )1399/7/1مد نظر قرار گیرد)

جدول همترازی حقوق بازنشستگان وموظفین قضات بندب ماده  110ق .م .خ .ک (اجراء )1399/01/01
امتیازآخرین گروه (طبق مقررات فعال تا گروه  ) 8ضربدر ضریب ریالی  ( 2438براساس 30سال سابقه)

گروه
امتیاز

1
14800

2

3

4

5

6

7

8

15900

16950

17900

19000

19950

21450

22450

*ضمنا ضریب حقوق قضات که در طول سال  1401بازنشسته میشوند عدد  47754تعیین شده است.
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جدول ضریب حقوق مبنای مشمولین ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 1370/1/1
)1400(3048 )1401(3353

)1399(2438

)1398(2120

)94(1797

 (70)100 (87)490ضریب گروه

1341200

1219200

975200

848000

550400

196000

40000

400

1508850

1371600

1097100

954000

619200

220500

45000

450

1676500

1524000

1219000

1060000

688000

245000

50000

500

1877680

1706880

1365280

1187200

770560

274400

56000

560

2078860

1889760

1511560

1314400

853120

303800

62000

620

2280040

2072640

1657840

1441600

935680

333200

68000

680

2481220

2255520

1804120

1568800

1018240

362600

74000

740

2715930

2468880

1974780

1717200

1114560

396900

81000

810

2950640

2682240

2145440

1865600

1210880

431200

88000

880

3185350

2895600

2316100

2014000

1307200

465500

95000

950

3420060

3108960

2486760

2162400

1403520

499800

102000

1020

3654770

3322320

2657420

2310800

1499840

534100

109000

1090

3889480

3535680

2828080

2459200

1596160

568400

116000

1160

4124190

3749040

2998740

2607600

1692480

602700

123000

1230

4358900

3962400

3169400

2756000

1788800

637000

130000

1300

4593610

4175760

3340060

2904400

1885120

671300

137000

1370

4828320

4389120

3510720

3052800

1981440

705600

144000

1440

5063030

4602480

3681380

3201200

2077760

739900

151000

1510

5297740

4815840

3852040

3349600

2174080

774200

158000

1580

5532450

5029200

4022700

3498000

2270400

808500

165000

1650

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ضریب افزایش ساالنه حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
سال

1370

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

ضریب حقوق

100

120

140

160

180

200

230

260

290

320

سال

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

ضریب حقوق

350

380

432

454

490

600

636

700

805

1006

سال

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1400

1401

ضریب حقوق 1207

1376

1541

1695

1797

2120

1399

2438

3048

3353

افزایش حقوق سال  1401به میزان  10درصد  ،حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین خدمات کشوری 24/715/000ریال
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قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 1370/1/1
ارتقاءگروه شغلی (استحقاقی ؛تشویقی ؛ارفاقی)
گروهی ازجدول حقوق نظام هماهنگ ( 1الی  )20که مستخدم حسب مدرک تحصیلی ونوع وحساسیت شغل وتجربه درآن تخصیص مییابد.
سیکل

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

ف لیسانس

دکتری

مــدرک ابتدائی
تحصیلی

5/6سال

5سال

5سال

5سال

4سال

4سال

4سال

ورودی

3

4

6

7

8

9

10

سقف

9 / 8 / 7

9

11

12

14

15

16

گروه استحقاقی
 به استنادبند6بخشنامه شماره 2727مورخ  71/5/20درصورتیکه مستخدم جانباز/آزاده بعلت عدم وجودمقطع تح صاایلی باالترو...نتوا ناادازامتیازیکمقطع تحصیلی باالتراستفاده نماید 1گروه عالوه برگروه استحقاقی به وی اعطا میگردد.
*مستخدمینی که به درجه شهادت نائل شده  /بشوندهمواره در2گروه باالترازمستخدمین شاغل ومشابه تخصیص مییابند.
*مستخدمین راه آهن(از)80/1/1یک گروه باالترومستخدمین جهادکشاورزی ازیک الی دوگروه باالتربرخوردارمیباشند.
گروه ورودی دارنده مدرک پایان ابتدائی در 70/1/1یک بوده که در75/1/1به سه اصالح شد.ازتاریخ 76/11/8پست های سازمانی راننده وسائط نقلیه تندرووسنگین /راهسازی که دارای مدرک پایان ابتدائی وگواهینامه پایه یااک ../با شااند  .بااه
ترتیب با0؛5؛10؛16؛22؛25سال تجربه درگروههای  4الی 9تخصیص مییابند.
ازتاریخ 83/6/3مدت توقف برای ارتقاءبه گروه باالتر دارندگان این مدرک دررشته های شغلی رسته اداری ومالی از6سال به 5سال کاه یافت.
گروه ورودی دارنده مدرک سیکل در 70/1/1یک بوده که در73/1/1به دو و از75/1/1به چهار اصالح گردید. بهداشتیاران  /بهورزان دارنده مدرک سیکل که دوره 2ساله بهیاری راگذرانده باشندازمزایای دیپلم استفاده میکنند.-گروه ورودی دارنده مدرک دیپلم در70/1/1سه بوده که در73/1/1به چهارو از75/1/1به ش

اصالح گردید.

گروه ورودی دارنده مدرک فوق دیپلم در70/1/1پنج بوده که از75/1/1به هفت اصالح شد.گروه ورودی دارنده مدرک لیسانس در 70/1/1هفت بوده که در75/1/1به هشت اصالح شد.*از1378/10/1حقوق /گروه بازنشستگان قبل از1375/1/1برای مقاطع کمترازلیسانس 2گروه وبرای لیسانس یک گروه اضافه شد.

☺گروه تشویقی :
گروهی است که عالوه برگروه استحقاقی بموجب تبصره 4ماده 3قانون نظام هماهنگ به مستخدمین مشمول اعطامیگردد.
رزمندگان (حداقل 6ماه متوالی 9 /ماه متناوب حضوردرجبهه 1گروه –بی
جانبازان (تا%40جانبازی 1گروه –بی

از%40جانبازی 2گروه )

آزادگان (تا3سال اسارت 1گروه – بی

از3سال اسارت 2گروه )

از3سال حضوردرجبهه 2گروه ) 59/6/31تا67/5/29

فرزندان شاهد(همانندجانبازان از1گروه تشویقی بارعایت تبصره 4ماده 3ق .ن .ه)
کارکنان (کسب باالترین امتیازارزشیابی در3سال متوالی 1گروه – ودر6سال متوالی 2گروه ) از1375/1/1
کارکنان (بند3بخشنامه 11/7455مورخ  77/10/27ازطریق ارزشیابی  /بروزخالقیتهای ویژه یک گروه )......حداکثر%10کل کارکنان
مدیران (2سال تصدی پست مدیریتی با نمره ارزشیابی 27وباالتر1گروه – 4سال تصدی پست 2 ......گروه)
*حداکثر4گروه تشویقی مطابق تبصره 4ماده 3قانون نظام هماهنگ  ......بعالوه 1گروه ارفاقی گردان عاشورامیتواند به مستخدم اعطاشود.
*اعطای 2گروه به مستخدمین موضوع مواد 80و 83ق.ا.ک (طبق ماده 8قانون اصالح پاره ای ازمقررات )1379/2/13....

مستخدمینی که حقوق آنان در 70/1/1براساس ق .ن .هماهنگ تطبیق داده میشونددرازای هرسال ساابقه خادمت دول تای قا بال ق باول
خودتاپایان سال 1369ازافزای سنواتی به میزان %3حقوق مبنای آخرین گروه استحقاقی برخوردارمیشوند.
گروه ارفاقی برای کسانی که بعدازتاریخ 77/8/28بمدت 4سال تمام عضوگردانهای عاشوراباشند ا گروه ارفاقی اعطا میشود.
*به دارندگان مدرک تحصیلی پایان ابتدائی که موفق به گذراندن دوره کارآموزی درزمینه رشته شغلی مربوط شوندیک گروه اعطامیشود
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آشنائی با امور استخدامی  -حقوق و مزایای کارکنان دولت

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 1370/1/1

 -1حقوق مبناء:
برابراست با حاصلضرب ضریب حقوق (سال)موضوع ماده  33ق ا ک درعددمبناءگروه مربوط ماده 1قانون نظام هماهنگ
جدول گروه  /حقوق ماده 1قانون نظام هماهنگ پرداخت

گروه
عدد مبنا
گروه
عدد مبنا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

400

450

500

560

620

680

740

810

880

950

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1020

1090

1160

1230

1300

1370

1440

1510

1580

1650

ضریب افزایش حقوق ساالنه
سال

1370

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

ضریب حقوق

100

120

140

160

180

200

230

260

290

320

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

350

380

432

454

490

600

636

700

805

1006

سال
ضریب حقوق
سال
ضریب حقوق

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1207

1376

1541

1695

1797

2120

2438

3048

3353

-2افزایش سنواتی:

مستخدمینی که حقوق آنان در70/1/1براساس ق .ن .هماهنگ تطبیق داده میشونددرازای هرسال سابقه خدمت دولتی قابل قبول خودتاپایان سال
1369ازافزای

سنواتی به میزان %3حقوق مبنای آخرین گروه استحقاقی برخوردارمیشوند.

پس ازبدست آوردن میزان افزای

سنواتی در1370/1/1؛افزای

حقوق سال قبل * (ضریب افزای

سنواتی )1+

سنواتی سالهای بعدبه شرح ذیل محاسبه میشود:

 -افزایش سنواتی تشویقی:

به ازاءهرسال خدمت داوطلبانه درجبهه تاتاریخ / 69/12/23هرسال اسارت /هر%10ازکارافتادگی جانبازان /اشتغال ومامور یات ز یارآت
مستقیم دشمن تاپایان سال 67بمیزان  %6حقوق
به ازاءهرسال خدمت غیرداوطلبانه درجبهه/اشتغال وماموریت درمناطق جنگی %3حقوق
به ازاءهرسال خدمت بسیجیان ویژه (دارای تعهدخدمت تمام وقت درسپاه )ازابتدای سال 73بمیزان %3حقوق مبنا
به ازاءهرسال عضویت درگردان عاشوراوالزهرا ازابتدای سال 73جهت بسیجیان عادی %1؛سایراعضاء%2ومسولین وفرماندهان %3حقوق مبنا
 -افزایش سنواتی مضاعف :

دراجرای تبصره 4ماده 2ق .ن .هماه ناگ م ساتخدمینی کاه دارای بای
راپرداخت کرده باشندازاین افزای

بهره مندخواهندشد.

از 30ساال ساابقه خادمت دول تای باشندوک ساوررات مربو طاه
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قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 1370/1/1
 -3فوق العاده شغل
بمو جااب مــاده  4قااانون ن ظااام هماه نااگ پردا خاات وتب صااره هااای آن م یاازان فااوق ال عاااده شااغل م سااتخدمین بااین حااداقل 50در صــد
(75%از)79/9/1وحداکثر150درصدحقوق مبناگروه مربوطه تعیین میشود.
*بند2ماده 68ق .م .خ .ک :فوق العاده ایثارگری تا 1500امتیاز
 فوق العاده سرپرستی ومدیریتدرخصوص دارندگان مشاغل مدیریتی وسرپرستی وتخصصی از  5الی 25درصد حقوق مبنابه ارقام فوق افزوده گردید.
عنوان

معاون اداره /مسول

رئیس اداره /قسمت/بخش

معاون مدیرکل

معاونین دستگاه/مدیران کل

روسای سازمانها

درصد

حداکثر5درصد

حداکثر10درصد

حداکثر15درصد

حداکثر20درصد

حداکثر25درصد

فوق العاده مشاغل تخصصی وتحقیقی74/1/1دارندگان پایه قضائی %25وسایرمشمولین %20حقوق مبنا
 فوق العاده برجستگیدرهردوره ارزشیابی کارکنان %10که باالترین امتیازراکسب کرده باشندبمدت یکسال %20ح قااوق مب نااای گاروه ا سااتحقاقی رادریا فاات خواه ناادکرد
وهمچنین %10کارکنان که باالترین امتیازبعدی راکسب کرده باشنداز%10حقوق مبنای گروه استحقاقی بمدت یکسال استفاده خواهندکرد.
 -4فوق العاده سختی کار
حداکثرمیزان فوق العاده سختی کاردرموردمستخدمین مراکزبهداشتی ؛درمانی ؛آموزشی وتحقی قااتی  (%75حااداقل) ح قااوق مب نااا ودرمورد سااایرین
50%حداقل حقوق مبنا میباشد.این فوق العاده باتوجه به نوع شغل از74/1/1قابل پرداخت ودر تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه میشود.
*ب نااد 3ماااده 68ق .م .خ .ک :کارباا شااعه ومواد شاایمیائی ؛بی ماااران روا ناای ؛اورژا ناس وب خا

سااوختگی ومراق بات و یااژه بیمار سااتانی

تا1000امتیازوکارباموادسمی وآت زاوو...تا3برابرباتصویب هیئت محترم وزیران
*درخصوص کارمندان آموزش وپرورش اغلب اوقات درصدی ازعددمبنای حکم کارگزینی مالک تعیین سختی کار بوده است.
 -5فوق العاده نوبت کاری
این فوق العاده به استنادبند د ماده 39به مستخدمینی که درنوبتهای غیرمتعارر مجبوربه انجام وظیفه باشند پرداخت میشود.میزان این فوق العاده
قبل از78/1/1از%5تا%35حداقل حقوق مبناواز78/1/1به بعد%5تا%35حقوق مبنای گروه استحقاقی بوده است .
این فوق العاده نیزاز74/1/1درتعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب میباشد.
 -6تفاوت حداقل حقوق
براساس الیحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل و ......مصوب  58/2/4سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمکلف است قبل
ازپایان هرسال حداقل وحداکثرهای حقوق سال بعدرابرای تصویب به دولت پیشنهادنماید.
اگرمجموع حقوق وفوق العاده شغل مستخدم کمترازمیزان حداقل حقوق سال باشد مبلغی بعنوان تفاوت حداقل دریافتی پرداخت میشود.
منظورازفوق العاده شغل  :مجموع فوق العاده شغل موضوع ماده 4ق .ن .هماهنگ ؛فوق العاده سرپرستی ؛ برجستگی ،مشاغل تخصصی وتحقیقی
*به موجب قانون استفساریه تبصره 4ماده 3و....مجلس شورای اسالمی ازتاریخ 85/1/2مزا یااای ر یااالی گروه هااای ت شااویقی مو ضااوع تب صااره  4ماااده
3وهمچنین افزای سنواتی موضوع تبصره 17ق .ن.هماهنگ عالوه بررقم حداقل حقوق کارکنان دولت ....قابل پرداخت است .
برای این کارابتداحقوق وفوق العاده شغل گروههای استحقاقی (بااحتساب مقطع تحصیلی جانبازان وآزادگان وگروه ار فاااقی ب ساایج )محا ساابه شااده
ودرصورتیکه کمترازحداقل باشدمابه التفاوت اعمال میشود.
الزم بذکراست افزای سنواتی بابت ایثارگری درتاریخ  / 1370/1/1تاریخ استخدام بعدازآن ونیزافزای سنواتی بسیج درسالهایی کااه اع مااال شااده
میبایست عینا ازافزای سنواتی مستخدم کسروخارج ازحداقل محاسبه شود.
*35%فوق العاده شغل کارکنان ...قوه قضائیه (دادگستری ؛ثبت احوال ؛ثبت اسنادو )...عالوه بررقم حداقل حقوق از78/1/1به بعدقابل پرداخت است.
*درتعیین معدل حقوق بازنشستگی اینگونه مستخدمین مبلغ مذکوردر حکم کارگزینی عینا درجدول حقوق ومزایای فرم شماره 1درج میشود
-7تفاوت تطبیق حقوق
به استنادتبصره 5ماده 3ق .ن .هماهنگ :مستخدمینی که تنزل گروه مییابندمابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی باگروه جدیدبه اضافه
مجموع افزایشهای سنواتی قبلی رادریافت خواهندکرد.لیکن هرگونه افزای
کامل ازما به التفاوت مذکورکسرخواهدشد

جدید درحقوق وافزای

سنواتی ناشی ازارتقاءگروه و...تااستهالک
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-8فوق العاده کاربااشعه
براساس ماده 20قانون حفاظت دربرابراشعه  :68/1/20عالوه بربراحت سااب یک ساال  6/مااه ار فااق درازای یک ساال ساابقه کارباا شاعه ح ساب موردج هات بازخر یادی
؛بازنشستگی وازکارافتادگی؛ تا%50حقوق وفوق العاده شغل نیزبه اینگونه مستخدمین قابل پرداخت میباشد.
این فوق العاده ازتاریخ پرداخت (بعدازنظام هماهنگ )به کارکنان ذینفع بشرط واریزکسورمتعلقه درتعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب میباشد.

-9فوق العاده ویژه :
نظر به ماده  6قانون نظام هماهنگ پرداخت بمنظورجذب ونگهداری نیروهای متخصص ومدیریت دستگاههای اجرائی که دارای شاارایط وامت یااازات
الزم برای ارتقاءبه سطوح کارشناسی ارشد؛خبره وعالی باشندفوق العاده ویژه ای بترتیب  %35؛  %55؛  %75مجموع حقوق ؛فوق العاده شااغل و حااق
جذب ازشهریور81پرداخت شدکه درسال 84مشمول برداشت کسورازبدودرج درحکم گردید.
* ازتاریخ 86/3/6دراجرای تصویبنامه شماره 34183مورخ  86/3/6پرداخت تفاوت همترازی وفوق العاده ویژه (توامان )بالمانع شد.
*بند10ماده 68ق .م .خ .ک :پرداخت حداکثر50درصدسقف امتیازحقوق ثابت وفوق العاده های مستمربه حداکثر25درصدمشاغل

 -10فوق العاده جذب مدیران  /مشاغل تخصصی /سایرمشاغل

به استنادماده 6ق .ن .هماهنگ ودراجرای تصویبنامه شماره 21134مورخ 74/2/4هیئت وزیران فوق العاده خا صای ت حات ع ناوان فاوق
العاده جذب بترتیب ذیل برای مدیران ؛کارشناسان وسایرمشاغل برقرارگردید:

حداقل جذب %43وحداکثر%200

74/1/1فوق العاده جذب مدیران ؛ 75/1/1فوق العاده جذب مشاغل تخصصی ؛ 79/1/1فوق العاده جذب سایرمشاغل
افزای

ر جذب کارکنان دیوان محاسبات تا  %50از تاریخ 1399/07/01

* فوق العاده جذب شهرداریها (تصویبنامه ش  151339م 98/11/27
مبنای محاسبه  :حقوق مبنا +افزای
پست سازمانی

و تصویبنامه ش  54756م )99/06/11

سنوتی+ر شغل+فوق العاده تخصصی ومدیریت و برجستگی +ضریب تعدیل+بند ی +حداقل دریافتی

ف جذب از98/12/01

ف جذب از 99/06/11

پست سازمانی

ف جذب از98/12/01

مدیرکل

128%

178%

کارشناس

108%

148%

معاون مدیرکل

118%

168%

سایر مشاغل

93%

128%

رئیس اداره

108%

158%

برای شهرداران (درجه یک ، %150درجه دو  ، %155درجه سه  ، %160درجه چهار ، %165درجه پنج  ، %170درجه ش

ف جذب از 99/06/11

....، %175درجه دوازده )%205

 -11فوق العاده خاص شهرداریها (تصویبنامه ش  54756م )99/06/11
تا سقف %20مجموع حقوق مبنا  +افزای

سنواتی  +ر شغل +حق جذب

 -12فوق العاده جذب نیروی انسانی به مناطق محروم /جنگی
فوق العاده مذکورطبق قانون جذب نیروی انسانی به ........مصوب 67/12/7براساس جدول ضااریب محروم یاات شهر سااتان م حاال خاادمت م سااتخدم
حداکثرتا%45حقوق مبنا ودرموردافرادغیربومی تا%50حقوق مبناقابل پرداخت میباشد .این فوق العاده ازتاریخ 74/1/1درحقوق بازنشستگی محاسبه
 -13فوق العاده روستائی وعشایری
بموجب تصویبنامه شماره 39443مورخ 71/10/12هیئت وزیران به کلیه مشمولین قانون ن ظااام هماه نااگ کااه م حاال خاادمت ثا باات آ نااان م ناااطق
روستائی وعشایری باشد براساس درصدی ازحقوق گروه مبنا قابل پرداخت است .
-14فوق العاده تعدیل
از86/1/1فوق العاده ای معادل 300درصدحداقل حقوق مبنا برای کارکنان آموزشی وبهداشتی وهمچ ناین 150در صاادحداقل ح قااوق مب نااای باارای
سایرکارکنان وبازنشستگان باسازوکارخاص برقرارشد .از87/1/1مبلغ مقطوع فوق العاده تعدیل برای کارکنان آموزشی وبهداشتی %25و سااایرکارکنان
50%افزای

یافت  .درتعیین معدل حقوق 2سال آخرعینا (بدون ضریب )درج میشود

-15فوق العاده تالش شهرداران (حداکثر تا  %100حقوق مبنا و فوق العاده شغل) ازتاریخ * 1381/11/07از سال 93مشمول مقرری نمیباشد
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آشنائی با امور استخدامی  -حقوق و مزایای کارکنان دولت

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

حقوق وفوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس ودکتری شاااغل درمراکزآموز شاای وتحقی قاااتی د سااتگاههای
مشمول نبایداز%80مجموع حقوق وفوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیئت علمی دانشگاههاکمترباشد.
حقوق هیئت علمی = پایه *  +5عددمبنا* ضریب حقوق
فوق العاده شغل هیئت علمی = حقوق * ضریب فوق العاده شغل
80درصدحقوق وفوق العاده شغل اعضای هیئت علمی براساس ضریب سال 8546 / 1388
پایه

مربی آموزشیار

مربی پژوهش

استادیارپژوهش

دانشیارپژوهش

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

*برخی دستگاههای اجرایی به رغم اینکه مشمولین ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشمول فوق العاده ویژه نبوده اند ( مختار
به انتخاب فقط یکی از این دو مزایا بوده اند )  ،عالوه بر تخصیص مزایای ماده  8قانون اخیرالذکر فوق العاده ویژه نیز برای نامبردگان محاسبه کرده
اند که برخالر تاکید بند ( )3تصویبنامه و همچنین رای شماره  835-836مورخ  1388/11/19هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و لذا
پذیرش آن از طرر صندوق فاقد مستند قانونی می باشد.
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آشنائی با امور استخدامی  -مشموالن قانون کار مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

حقوق و مزایای مشمولین قانون کار

ماده  21قانون مدیریت خدمات کشوری  -با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها (نه سهام
آنها)به بخ

غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف -انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب -بازخرید سنوات خدمت.
ج  -موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د -انتقال به بخ

غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده میباشد .در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق

بازنشستگی هزینه جابهجایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.
ها -انجام وظیفه در بخ

غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخ

غیردولتی پرداخت میکند.

تبصره  - 1درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود ،قوانین و مقررات قانون کار
برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد ،کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و درصورت تمایل میتوانند
کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .
تبصره  - 2در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهرهبرداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخ غیردولتی واگذار
گردد ،مأموریت کارمندان مربوط به بخ

غیردولتی مجاز میباشد .آئیننامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان بهتصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره  -3کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و بهدستگاه اجرائی اعالم کند .دستگاه مربوطه
مکلف استباتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

کارکنان شرکتهای واگذارشده یک ماه مهلت داشتند در صورت تمایل تقاضای کتبی ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی
کشوری خود را به اموراداری شرکت ارائه شده پس از ثبت ودرج شماره دبیرخانه شرکت ؛اصل تقاضانامه به صندوق
بازنشستگی کشوری ارسال شود و در هنگام بازنشستگی مورد استناد قرارگیرد.

در صورت عدم درخواست هریک از کارکنان شرکت یادشده وتکمیل ننمودن فرم مربوطه اشتراک وبه تبع آن بازنشستگی
آنان از صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت ندارد وکماکان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی خواهند بود.
ضمناً هرگونه پرداختی کسور بازنشستگی بدون تمایل کتبی کارکنان اشتباه واریزی تلقی ومراتب قبالًطی مکاتبات متعدد از
جمله نامه شماره /15207ص1366/مورخ (1392/08/07تصویرپیوست)به آن شرکت منعکس شده است .
به موجب تبصره یک ماده  21قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  31قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم تو سااعهدر اجرای سیاست های کلی اصل  44مصوب  1386/11/8کارکنان شرکت م خااابرات  ،م شاامول قااانون کااار بااوده واز تاااریخ
واگذاری شرکت مخابرات()1388/8/18به بخ

خصوصی از شمول صندوق بازنشستگی کشوری خارج می شااوند( طاارح طب قااه

بندی مشاغل کارکنان شرکت مطابق با ضوابط قانون کار درتاریخ  1389/6/1به تایید وزارت تکرا رسید واز همین تاریخ قابلیت اجرا یافت)

کارکنان شرکت مخابرات ازتاریخ 88/8/18دراجرای اصل  44درشمول قانون کااار قرارگرفت نااداما طاارح طب اقاه ب ناادی م شاااغل
کارکنان شرکت مطابق با ضوابط قانون کار درتاریخ  1389/6/1به تایید وزارت تکرا رسید واز همین تاریخ قابلیت اجرا یافت.

*منظورازسا بقه خدمت برای بازنشستگی آن مدت ازسوابق خدمت میباشد که قبل ازواگذاری به ب خا

غیردول تاای درحا لاات

اشتغال تمام وقت بوده ودردستگاه دولتی انجام شده باشدوپس ازآن نیز به صورت تمام وقت درشرکت م خااابرات ان جااام شااده
وکسورمربوطه را پرداخت نموده یا مینماید.

48
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

ویرایش 1401/02/31

آشنائی با امور استخدامی  -مشموالن قانون کار مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
آیتم های مشمول حق بیمه /کسور بازنشستگی
عنوان

کد

عنوان

کد

70001

مزد شغل

70025

کمک هزینه مسکن

70002

مزد سنوات

70026

کمک هزینه خواربار

70003

مزد پایه سربازی

70027

کمک هزینه ایاب ذهاب

70004

حق ایثارگری

70028

کمک هزینه نهار

70005

مزد رتبه

70029

حق جذب مدیران ارشد

70006

فوق العاده منزلت شغلی

70041

اضافه کاری

70007

فوق العاده سرپرستی

70042

تعطیل کاری

70008

فوق العاده شرایط کار

70043

مزدشب کاری

70009

مزایای ماندگاری سرپرستی

70044

تعطیل کارها (نوبت کارها)

70010

مزایای ماندگاری شرایط کار

70051

حق شیفت

70011

فوق العاده جذب

70052

فوق العاده آماده به کاری

70012

تفاوت تطبیق

70053

حق التدریس

70013

مزد گروههای تشویقی سنوات قبل

70070

مزد حقوق ساعتی

70014

حق سرپرستی ابالغی

70071

مابه التفاوت طبقه بندی مشاغل

70015

75%حق سرپرستی

70090

مزد مبنا

70016

تفاوت حق جذب

70092

حق مسکن

70017

سرپرستی تبصره 2بند ذ ماده 78

70093

کمک هزینه اقالم مصرفی

70021

فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی

70094

مزد سنوات

70022

فوق العاده بدی آب و هوا

70023

فوق العاده محل خدمت (نقاط محروم/مرزی)

فهرست مزایای حقوق (مشموالن قانون کار و تابع مقررات تامین اجتماعی)

حقوق پایه

ایاب و ذهاب

شب کاری

حق کشیک

بهره وری پی

مزایای پست

حق مسکن

کیلومتراژ

بهره وری ایزو/کایزن

بهره وری تعالی سازمانی

حق جذب

خواربار

بهره وری ماهیانه

بهره وری %20

پاداش

ترمیم دستمزد(کارایی)

هزینه سوخت

بهره وری فصلی

بهره وری پیشنهادات

هزینه مکالمه

تفاوت تطبیق

حق التدریس

بهره وری مدیریت

بهره وری انبارگردانی

پورسانت

نوبتکاری

اضافه کاری

بهره وری پیک

بهره وری ویژه

بن کارگری

صرفا جهت مطالعه و مقایسه قوانین ( ...فاقد کاربرد برای مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری)
پ-شرایط برقراری مستمری بازنشستگی بموجب ماده 23قانون کار و ماده 76قانون تامین اجتماعی
-1افرادی که دارای 30سال سابقه بیمه پردازی (50سال سن برای آقایان و 45سال سن برای خانمها)به تامین اجتماعی باشند.
-2افرادی که دارای حداقل 10سال سابقه بیمه پردازی (با داشتن 60سال سن برای آقایان و 55سال برای خانمها) به تامین اجتماعی باشند(.بدون رعایت حداقل حقوق)
-3زنان کارگر دارای 20سال سابقه بیمه پردازی به تامین اجتماعی و با حداقل 42سال سن(بدون رعایت حداقل )
-4کارگر زن ومرد دارای حداقل 35سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی
ت -محاسبه مستمری بازنشستگی= میانگین مجموع دستمزد مشمول کسرحق بیمه در 2سال آخر بیمه پردازی تقسیم بر 30
مشروط به آنکه از سی وپنج سی ام معدل مزد 2سال آخر خدمت بیشتر نشود (حداکثر تا سقف 35سال بیمه پردازی)
*به ازای هرسال سابقه مازاد بر30سال % 3/3333 ،معدل حقوق ذینفع به مستمری بازنشستگی اضافه خواهدشد(حداکثر تا 35سال)
حداکثر مستمری بازنشستگی معادل 7برابر حداقل حقوق هرسال میباشد و همچنین حداقل مستمری نباید ازحداقل مزد کارگرساده (طبق اعالم مراجع ذیصالح) کمترباشد.
-اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین معدل حقوق ومزایای 2سال آخر خدمت مشموالن قانون کار مصداق ندارد.

فروش
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براساس نامه وحدت رویه معاونت فنی صندوق شماره  6500مورخ 1400/04/21

 -1در اجرای رای وحدت رویه موضوع دادنامه شماره  2360مورخ  1398/8/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به
موجب ماده  31قانون سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی مصوب  1386/11/8و تبصره ذیل آن کارکنان شرکت ها و
بنگاه های واگذار شده به بخ غیر دولتی ( از قبیل شرکت مخابرات  ،شرکت فرش  ،شرکت دخانیات و ) ...می توانند با
رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط
باشند و در این صورت اقالم مشمول برداشت کسور بازنشستگی این قبیل مشترکین همانند اقالم مشمول کسر حق بیمه در
سازمان تامین اجتماعی خواهد بود .
 -2با توجه به ماده  13قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  1392/3/25دادنامه مورد اشاره از
تاریخ صدور (  ) 1398/8/14قابلیت اجرایی دارد  .در این صورت شرکت های فوق الذکر می بایست کسور بازنشستگی
کارکنان تابعه که مشترک این صندوق می باشند را بر مبنای اقالم مشمول کسر حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی
( نمونه پیوست ) محاسبه و به اضافه مابه التفاوت متعلقه از تاریخ  1398/8/14به حساب این صندوق واریز نمایند .
 -3در سامانه جامع شاغلین نظام پرداخت جدیدی با عنوان « شرکت های واگذار شده موضوع اصل  - 44موضوع ماده
 »31ایجاد گردیده است  .بنابراین شرکت ذیربط می باید ضمن تکمیل اطالعات سیستم یاد شده  ،اسناد مثبته بانکی دائر بر
واریز کسور ماهانه کارکنان تابعه به انضمام فرم تکمیل شده  5 /1را به صندوق ارائه نماید .
 -4نرخ پرداخت کسور بازنشستگی کارکنان شرکت های مذکور همانند سایر مشترکین این صندوق 22/5درصد
( به تفکیک 9درصد سهم مستخدم و 13/5درصد سهم کارفرما ) می باشد .
 - 5کارکنان شرکت های فوق از حیث شرایط عمومی بازنشستگی  ،روش محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه  ،ورثه
وظیفه بگیر  ،سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی  ،نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی و سایر موارد مشابه تابع
مقررات مورد عمل این صندوق می باشند .
 -6در احتساب میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر اشتغال به خدمت به منظور تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه
کارکنان شرکت های فوق الذکر تمامی اقالم حقوق و مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی
پرداخت حق بیمه مورد عمل سازمان تامین اجتماعی) محاسبه می گردد  .ساز وکار مربوطه از سوی اداره کل امور فنی اعالم می شود .
( همانند حقوق و مزایای مشمول

 -7کسر مقرری ماه اول از هرگونه افزای

حقوق و فوق العاده ها موضوع مواد  72و  100قانون استخدام کشوری

کارکنان شرکت های فوق االشعار منتفی است .
 - 8اجرای معافیت از پرداخت کسور مازاد بر سی سال موضوع تبصره  2ماده  3قانون اصالح مقررات بازنشستگی و
وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب  1368/12/13در مورد کارکنان شرکت های موضوع این نامه موضوعیت ندارد و ادامه
خدمت مازاد بر سی سال برای کارکنان شرکت های یاد شده همچنان مشمول پرداخت کسور سهم مستخدم می باشد .
 -9نظر به اینکه مطابق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی  ،در سازمان تامین اجتماعی از ارقام مازاد بر هفت برابر
حداقل حقوق و مزایا حق بیمه کسر نمی شود  ،لذا قاعده مزبور دراین صندوق نیز رعایت می گردد  .با این ترتیب در هنگام
تکمیل اطالعات در سیستم شاغلین و واریز کسور مربوطه از سوی شرکت های موضوع این نامه نیز می باید حداکثر تا هفت
برابر حداقل حقوق و مزایا مصوب رعایت گردد و مبلغ مازاد بر سقف مزبور مشمول کسور نبوده و نمی باید در اطالعات
سیستم شاغلین درج و ارسال گردد .
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خدمت (قابل قبول) از لحاظ بازنشستگی

حاالت استخدامی کارمندان دولت موضوع ماده120قانون مدیریت خدمات کشوری(و همچنین ماده 124ق ا ک)

-1اشتغال
اشتغال دریکی ازپستهای سازمانی (بندالف ماده 120ق م خ ک )؛

وضع مستخدمی که در پست معینی انجام وظیفه میکند(ماده 124ق.ا.ک)

اشتغال تمام وقت :ساعات کارمستخدمین مشمول ق ا ک ؛ قانون کار وقوانین خاص 44ساعت کاردرهفته (ماده 87ق م خ ک )
اشتغال نیمه وقت :انجام وظیفه بصورت کار نیمه وقت ویا حق التدریس همچون قانون خدمت نیمه وقت بانوان 1364/1/18
توضیحاتی در خصوص شغل

مجموع وظایف ومسئولیتهای مرتبط ؛مستمر؛ومشخص که ازطرر سازمان اموراداری واستخدامی به عنوان کارواحدشناخته شده (ماده 7ق .ا.ک )
جایگاهی است در ساختار سازمانی دستگاه که برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود(ماده 6ق م خدمات کشوری)
و بطور کلی شغل یعنی انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی

فعالیتی منظم که در ازای دریافت پول انجام میشود شغل /پیشه نامیده میشود (دانشنامه ویکی پدیا)

 طبقه بندی مشاغل :پیونداستخدامی افراد با دولت براساس یک نظام خاص کااه جای گاااه هرم سااتخدم را در سااازمانهای دول تاای(براساس روابط منطقی وظایف ومسئولیتهای شغل ؛شرایط احراز ؛حقوق ومزایا) تعیین میکندشکل میگیرد که طبقه بندی مشاغل نام دارد

 رشته شغلی:چندطبقه شغلی که ازلحاظ نوع کارمشابه لیکن ازنظراهمیت /دشواری وظایف دارای درجات مختلف میباشد. رسته :مجموع رشته های مشاغلی که ازلحاظ نوع کار؛حرفه ؛رشته تحصیلی وتجربی وابستگی نزدیک دارند. -تخصیص :عبارتنداز الف :قراردادن یک شغل درطبقه شغلی مربوط ب  :قراردادن طبقه شغلی دریکی ازگروههای جدول ...

توضیحاتی در خصوص پست سازمانی (ماده 6ق م.خ.ک ) :جای گاااهی کااه درساختار سااازمانی د سااتگاه اجرا ئاای باارای ان جااام و ظااایف
ومسئولیتهای مشخص پی بینی وبرای تصدی یک کارمنددرنظرگرفته میشود.
پست ثابت  :پستی که صرفا برای مشاغل حاکمیتی ایجاد وجنبه استمرار دارد
پست موقت (تبصره 1ماده  8ق .ا.ک):پستهایی که جنبه استمرار نداشته واستخدام افرادبرای تصدی این پست ها بصورت رسمی ممنوع است
-2خدمت آزمایشی (ماده 46ق م خ ک):

وضع مستخدمی که درامتحانات ورودی استخدام رسمی ق باول شاده ومیبای سات ق بال ازورود باه خادمت ر سامی (قط عای) یاک دوره
آزمایشی 3ساله رابگذراند .اینگونه مستخدمین ازکلیه حقوق مستخدمین رسمی برخوردارندبه استثناء:
حق انتقال به دستگاه دیگر؛ حق ارتقاءگروه ؛حق تغییررسته ؛حق استفاده ازخدمت نیمه وقت ؛ حاق ا ساتفاده ازمرخ صای بادون ح قاوق
(استفاده اینگونه مستخدمین ازحداکثر2ماه مرخصی بدون حقوق بارعایت مقررات بالمانع است).
توضیحاتی در خصوص مستخدم رسمی :کسی است که بهموجب حکمرسمی در یکی از گروههای جداول حقوق موضوع ماده 30ق ا ک برای
تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانهها یامؤسسات دولتی مشمول این قانون ،استخدام شده باشد(ماده  5ق ا ک)
*استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی(بندالف ماده45ق م خ ک)

توضیحاتی در خصوص مستخدم پیمانی :مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد بطورموقت برای مادت م عاین و کاار م شاخص
استخدام میشود(ماده 6ق ا ک)  -استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین(بندب ماده 45ق م خ ک)
کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی ،از کارافتادگی ،فوت،بیکاری ،درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشند (….ماده 101ق م خ ک)
افرادی که طبق قانون کار بخدمت دولت مشغول شوند کارگرشناخته شده و با آنان طبق قانون کار رفتار خواهد شد( تبصره ماده 4ق ا ک).تبصره  3ماده  70قانون استخدام کشوری-از اول سااال  1354م سااتخدمین پی مااانی وزارتخا نااه هااا وموس سااات دول تاای م شاامول قاانون ا سااتخدام
کشوری....مشمول مقرر ات قانون حمایت کارمندان دربرابر پیری وازکارافتادگی وفوت خواهند بود وصندوق بازنشستگی کشوری ع هاده دار و ظااایف
صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود.

بموجب قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی مصوب  1355/4/16ازتاریخ مذکور قانون حمایت کارم نادان در برا بار ا ثارات نا شای ازپیری وازکارافتادگی وفوت ملغی و کلیه مشموالن آن (ازجمله کارمندان پیمانی) مشمول قانون ومقررات تامین اجتماعی گردیده اند.
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حاالت استخدامی کارمندان دولت موضوع ماده120قانون مدیریت خدمات کشوری(و همچنین ماده 124ق ا ک)

-3مرخصی

 مرخصی استحقاقی(ماده 84ق م خ ک)  :کارمندان دستگاههای اجرائی سالی30روز حااق مرخ صاای کاااری بادریا فاات ح قااوقوفوق العاده های مربوطه رادارند .حداکثرنیمی از مرخصی استحقاقی ساالنه کارمندان قابل ذخیره شدن میباشد.
*مرخصی استحقاقی ذخیره شده کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری در احراز شرایط و تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب است.
مرخصی استحقاقی ذخیره شده کارمندان غیرمشمول قانون خدمات کشوری(شهرداریها؛دانشگاهها ؛قضات ؛دیوان محاسبات ،مخابرات) صرفا

پس از کسب شرایط بازنشستگی در تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب میباشد (با پرداخت %22/5کسورات بازنشستگی آخرین حقوق و).....
مستند قانونی ) تبصره ماده 3قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب  : 1366/10/27مستخدم رسمی میتواند هنگام تقاضای بازنشستگی ،حقوق و فوق العاده های
مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه ویا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا
ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و.....

 مرخصی استعالجی(تبصره 2ماده 84قانون مدیریت خ ک) :کارمندان دستگاههای اجرائی سالی حااداکثر 4ماااه (و باارای صااعبالعالج یکسال)حق مرخصی استعالجی طبق گواهی وتایید پزشک معتمد را دارند.
درصورت تمدید یکسال اول مرخصی صعب العالج بادریافت حقوق وفوق العاده ها وبیشترازآن صرفا با دریافت باحقوق
 -مرخصی بدون حقوق:

تبصره 1ماده84قانون مدیریت خدمات کشوری( 88/1/1الی: )..../../..
کارمندان میتوانند حداکثر3سال به لحاظ نیازشخصی ویا  5سال برای ادامه تحصیالت عالیه دررشته شاغلی مارتبط از مرخ صای بادون
حقوق استفاده کنند که جزء سابقه خدمت محسوب نمیشود.
کارمندان زن که همسرآنان درماموریت بسرمیبرندمیتوانندازحداکثر6سال مرخصی بدون حقوق استفاده کنند(تبصره 4ماده 84ق م خ)
نکته :اگر مدت مرخصی بدون حقوق در طول اجرای ق ا ک واقع شده باشداحتساب آن(با شرایط مربوطه)امروزه نیز بالمانع است
ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری در حالت مرخصی بدون حقوق

بندالف ماده  6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ( 95/11/10تاریخ اجرا از  1396/1/1به بعد)
*ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری بشرط عقد قرارداد (ازتاریخ ثبت تقاضای ذینفع در صندوق)حداکثر3ماه از اجرای حکم.......

محاسبه بدهی %22/5 :آخرین حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان درخواست(از صندوق)ضربدر ماههای مدت مرخصی بدون حقوق
نکته مهم:ایام مرخصی بدون حقوق (خوی

فرمایی) از مصادیق خدمت دولتی  ...محسوب نمیشود

.مقررات قبلی)ماده 49قانون استخدام ک شـوری( ا جـراء از  45/3/31ا لـی  : )1388/1/1م سااتخدم میتوا نااد بااا مواف قاات د سااتگاه از
حداکثر3سال مرخصی بدون حقوق استفاده کند ولی برای ادامه تحصیالت عالیه تا 2سال دیگر (حداکثر5سال )قابل تمدید است.
طبق تیصره 4ماده  49ق ا ک صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که برای ادامه تحصیالت عالیه و تخصصی موردنیازدستگاه مربوط باه ا خاذ مادرک تح صایلی
منجر شده باشد بشود (با درج عنوان مدرک در حکم کارگزینی) از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب میباشد
محاسبه بدهی% 22/5 :آخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق ( باا اع ماال ضاریب ا فازای
میبایست طبق قرارداد خوی

ح قاوق بارای ساال بعد) کاه

فرمائی در موعد مقرر به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود.

مقررات قبلی) اجرای قانون -ماده  30قانون برنامه پنجم توسعه( 1390/1/1الی :)1396/01/01
ادامه اشتراک خوی فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوری در مدت مرخصی بدون حقوق( ،بدون محدودیت زمانی) از تاریخ تقا ضاا صارفا از ل حااظ بازنش ساتگی و
وظیفه قابل احتساب میباشد.
تفسیر بدون محدودیت زمانی  :منظور عدم محدودیت زمانی برای عضویت در صندوق بازنشستگی (مطابق نا ماه ش  1221211ماورخ 96/3/24ساازمان ا ماوراداری
واستخدامی به سازمان برنامه وبودجه استان کرمان)
سابقه قبلی اجرای قانون-ماده 147قانون برنامه چهارم توسعه(84/1/1الی : )90/1/1
مدت مرخصی بدون حقوق درصورت اشتغال دربخ
و وظیفه قابل احتساب میباشد.

غیردولتی از تاریخ تقاضا برای ادامه اشتراک خوی

فرمائی با صندوق بازنشستگی صرفا از لحاظ بازنش ساتگی

محاسبه بدهی%22/5 :آخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق ( باا اع ماال ضاریب ا فازای
میبایست طبق قرارداد خوی

فرمائی به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود.

ح قاوق بارای ساال بعد) کاه
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 -4ماموریت:

وضع مستخدمی که به طورموقت مامورانجام وظیفه خاص شده ویا از طرر دستگاه اجرائی خود به طااور مو قات بااه د سااتگاه
اجرائی دیگر اعزام شده باشد.براساس ماده 12قانون تسهیالت استخدامی جانبازان مصوب  1374/3/31کلیه دستگاههای مشمول مکلف نااد بااا
ادامه تحصیل مستخدمین ایثارگر درکلیه مقاطع تحصیلی رسمی تا پایان تحصیالت دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه و قاات
موافقت نمایند.در خصوص مقطع تحصیلی دکتری تخصصی ماموریت تمام وقت خواهدبود.

-5انتقال:

براساس ماده 10ق .ا.ک والیحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین ......مصوب 59/2/20انتقال م سااتخدمین ر ساامی م شاامول ق
.ا.ک به شرکتهاوموسسات دولتی مستثنی شده ازقانون مذکوروشهرداری تهران باتقاضای دستگاه اجرا ئاای متقا ضاای ور ضااایت
مستخدم وموافقت موسسه دولتی متبوع مجازمیباشد.
*ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری بشرط عقد قرارداد (ازتاریخ ثبت تقاضای ذینفع در صندوق)حداکثر3ماه از اجرای حکم.......

-6خدمت زیرپرچم

وضع مستخدمی که به خدمت زیر پرچم مشغول است
-7آمادگی به خدمت (ماده 122ق م خ ک) :

وضع مستخدمی که حداکثربمدت یکسال بعلت حذر پست سازمانی  /انحالل موسسه دولتی /نبودپست سازمانی ب عاادازاتمام
ماموریت یامرخصی بدون حقوق تصدی شغلی رابرعهده نداردودرانتظارارجاع خاادمت ا ساات .در6ما هااه اول ا یاان دوران ت مااام
حقوق (حقوق ثابت )ودرمدت مازادبر6ماه نصف حقوق مذکورقابل پرداخت میباشدکه درهرحال ازحداقل حقوق م سااتخدمین
شاغل کمترنخواهدبود.
درصورت عدم اشتغال این افراددردستگاههای اجرائی دیگر باتوجه به شرایط بازنشسته یا بازخرید خواهندشد .دوران آ مااادگی
به خدمت با پرداخت کسوربازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهدشد.
-8انفصال موقت :

بموجب رای قطعی هیئت تخلفات اداری موضوع بند د قانون رسیدگی به تخلفات اداری  ... /برای مدت م اعاین ازا شااتغال بااه
خدمت محروم میباشد.مدت بازداشت ومحکومیت مستخدمین منطبق باانفصال موقت خواهدبود
-9انفصال دائم :

وضع مستخدمی که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری موضوع ب ناادک ماااده  9قااانون ر ساایدگی بااه تخل فااات اداری  /داد گاااه
کیفری برای همیشه ازخدمت دولت محروم میشود .امکان استخدام اینگونه مستخدمین درهیچ موسسه دولتی وجودندارد.
*به تشخیص هیاتهای تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری مربوط؛ازمحل اعتباروزارتخانه یاموس سااه ذ یااربط باارای معی شاات
خانواده اینگونه مستخدمین مقرری ماهانه ای که مبلغ آن ازحداقل حقوق کارمندان دولت تجاوزنکند برقرارمیشود.

53
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

ویرایش 1401/02/31

سابقه خدمت (قابل قبول) از لحاظ بازنشستگی

حاالت استخدامی کارمندان دولت موضوع ماده120قانون مدیریت خدمات کشوری(ماده 124ق ا ک)

-10اخراج:

اخراج از دستگاه اجرائی به علت 2ماه متوالی 4/ماه متناوب غیبت غیرموجه بااه ا سااتناد ب نااد ی ماااده  9قااانون ر سایدگی بااه
تخلفات اداری وبموجب حکم قطعی دادگاه اداری .اینگونه کارمندان ا جااازه ا سااتخدام و یااا هرگو نااه ا شااتغال م جاادد دره مااان
دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
*ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری بشرط عقد قرارداد (ازتاریخ ثبت تقاضای ذینفع در صندوق)حداکثر3ماه از اجرای حکم.......

* استرداد کسوربازنشستگی به ذینفع ازطریق دستگاه ویا انتقال کسوربازنشستگی به درخواست کتبی صندوق بیمه جدید متقاضی ...

-11استعفاء :به استنادماده 64ق .ا.ک
*ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری بشرط عقد قرارداد (ازتاریخ ثبت تقاضای ذینفع در صندوق)حداکثر3ماه از اجرای حکم.......

* استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا انتقال کسوربازنشستگی به درخواست کتبی صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ امکانپذیراست
-12بازخریدی

کارمندرسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد در3سال متوالی یا 4سال متناوب وهمچنین عدم ا شااتغال باای
ازیکسال در دستگاههای اجرائی به علت آمادگی به خدمت (بشرط نداشتن شرایط بازنش سااتگی)؛ بازخر یااد خواهد شااد(م48ق م خ
ک) وبراساس ماده  74ق ا ک اگر شخص شرایط بازنشستگی را نداشته باشد با بازخریدی متقاضی موافقت میشود.
*ادامه اشتراک با صندوق

بازنشستگی کشوری بشرط عقد قرارداد (ازتاریخ ثبت تقاضای ذینفع در صندوق)حداکثر3ماه از اجرای حکم.......

*احتساب سنوات خدمت مستخدمین بازخریدی موضوع ماده 151ق  .ا .ک .......منوط به پرداخت وجوه کسوربازنشستگی به
حساب صندوق میباشد
-13غیبت موجه

حال مستخدمی که به عللی خارج ازقدرت واختیارخودنتوانسته درمحل خدمت حاضر شااود.درمدت غ یااب مو جااه بااه کارم نااد
حقوق ثابت پرداخت میشود با رعایت حداقل و ازلحاظ بازنشستگی بصورت کامل قابل محاسبه میباشد.
نکته :مدت غیبت غیرموجه به هیچ وجه بعنوان سابقه خدمتی مستخدم محسوب نمیشود واز ل حاااظ بازنش سااتگی ن یااز قا باال
احتساب نمیباشد.
-14ازکارافتادگی

وضع مستخدمی است که به استنادماده 79ق .ا.ک (ازکارافتادگی عادی )یا ماااده  80ق .ا.ک (ازکاراف تااادگی بااه ساابب ان جااام
وظیفه) قادربه کارکردن نبوده وازحقوق وظیفه استفاده نماید.
-15بازنشستگی

وضع مستخدمی است که باداشتن شاارایط ساانی و سااابقه م عااین ط بااق قااانون وح کاام ر ساامی م قااام صااالحیت دار ازح قااوق
بازنشستگی استفاده میکند .بازنشستگی ممکن است اختیاری (دستگاه  /مستخدم ) ؛ توافقی ؛ اجباری ویا قهری باشد.
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سابقه خدمت (قابل قبول) از لحاظ بازنشستگی

سوابق خدمت مستخدمین
-1سابقه خدمت (دولتی) رسمی

سابقه خدمت رسمی/پیمانی در حالت اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری بشرط پرداخت کسور از هرلحاظ قابل احتساب است

بموجب ماده 151ق.ا.ک ؛خدمت تمام وقت دروزارتخا نااه ها؛سازمانها؛موس سااات و شاارکتهای دول تــی و شــهرداریها ازل حاااظبازنشستگی ووظیفه جزوخدمت دولتی محسوب ومنظورخواهدشد مشروط برآنکه:
اوال دارای رابطه استخدامی بوده باشد
ثانیا تمام وقت(44ساعت کارهفتگی)کارکرده باشد
ثالثا درقبال کارحقوق /دستمزدگرفته باشد.
* نحوه اثبات سابقه  :ابالغ و قراردادهای خدمتی به همراه فهرست ریز حقوق /دستمزد موید میزان ساعت کار هفتگی و ح قااوق  /د سااتمزد کااه بااه
تایید توامان دوایر مالی و اداری دستگاه محل خدمت رسیده باشد.مالک اطمینان از خدمت و تاثیر در حالت بازنشستگی م شاااهده ا صاال اح کااام و
قراردادهای خدمتی و نیز محاسبه آن در احکام کارگزینی (از لحاظ ترفیع پایه/افزای

سنواتی) میباشد .علی هااذا ارا ئااه صاارفا ساایاهه ح قااوق باارای

احتساب سابقه فاقد مجوز قانونی میباشد.

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

متعهدین خدمت در آموزش و پرورش(که تعهد ثبتی درآغاز تحصیل ارائه کرده باشند) قابل احتساب میباشد.
توضیح :با استناد به مواد 1و 3قانون متعهدین خدمت در آموزش وپرورش مصوب  1369/3/8دان

آموزان دانشسراها و دانشجویان مرا کااز ترب یاات

معلم ودانشگاههای تربیت معلم و رشته های دبیری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تح صاایل کااه حااداقل آن کم تاار از  5سااال
نباشد به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل بمیزان 2برابر تحصیل در هر محلی که آموزش و پرورش تع یااین
می نماید خدمت کنند و ....درقبال تعهد مذبور به موجب ماده  6این قانون از آغاز تحصیل خود بااه ا سااتخدام آزمای شاای وزارت آ مااوزش و پاارورش
درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی الزم برخوردار میشوند .....

-1/2خدمت نیمه وقت بانوان

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

آن مدت ازسوابق خدمت که قبل ازواگذاری به بخ

غیردولتی درحالت اشتغال تمام وقت بوده ودردستگاه دولتی انجام

شده باشدوپس ازآن نیز به صورت تمام وقت درشرکت مخابرات انجام شده وکسورمربوطه را پرداخت نموده یا مینماید.
-1/4مدت آماده به خدمت

دوران آمادگی به خدمت باپرداخت کسوربازنشستگی به ماخذتمام حقوق ومزایا از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب است.
-1/5مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده

مطابق بند ( الف )ماده  1آیین نامه مرخصی ها موضوع م صااوبه شااماره  24770/77682مااورخ  ، 1389/4/8ماادت مرخ صاای ا سااتحقاقی
استفاده نشده در احراز شرایط و محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون م خدمات کشوری(ماده  )84قابل احتساب است.
درخصوص دستگاههای مستثنی از ق م خدمات کشوری ،این مدت درتعیین حقوق بازنشستگی کارکنان قابل احتساب میباشد.

*نکته :در هر 2حالت میبایست کسور بازنشستگی مدت مذکور (سهم مستخدم و کارفرما از ح قااوق و فااوق ال عاااده هااای م شاامول ک سااور
بازنشستگی در آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی ) توسط کارمند به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود.
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 -سوابق خدمت دولتی -رسمی

فرآیند احتساب سابقه خدمت نیمه وقت بانوان
نام خدمت :احتساب سابقه خدمت نیمه وقت بانوان
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاههای اجرائی مشترک صندوق
قوانین ومقررات :

براساس ماده 105قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 88/1/1به بعد احتساب خدمت نیمه وقت در تعیین حقوق بازنشستگی،
(بدون سقف مدت )مشروط به پرداخت کسور بازنشستگی کامل بر مبنای تمام حقوق ومزایا میباشد.

مابه التفاوت کسور بازنشستگی اعم از سهم مستخدم و کارفرما بر عهده کارمند میباشد
*براساس ماده  7قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364/1/18حداکثر3سال ازخدمت نیمه وقت بانوان میتوانست

درتعیین حقوق بازنشستگی تمام وقت محاسبه شود و مازادبرآن نصف محاسبه میشد.
هزینه های انجام خدمت :اخذکسوربازنشستگی به ماخذ تمام حقوق ومزایای مشمول کسور
مدارک موردنیاز :حکم کارگزینی مربوطه ؛مدارک واریزکسورات سنوات مربوطه-صورت ارسال وجه
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی ذیربط

سایرتوضیحات:

حقوق ومزایای پرداختی به مستخدم نیمه وقت مشمول مقررات حداقل حقوق پرداختی به کارکنان شاغل نخواهدبود.براساس قانون الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب  76/1/19به دستگاههای موضوع این قانون اجازه دادهمیشود در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی وثابت وموافقت باالترین مقام مسئول بتوانند به جای نیمه وقت ؛ ساعات خدمت آنان را
به سه چهارم ساعات کارمقررتقلیل دهند

کارمندشاغل
درخواست احتساب خدمت نیمه وقت درتعیین حقوق بازنشستگی
دستگاه اجرایی
محاسبه وواریزکسوربازنشستگی به ماخذ تمام حقوق ومزایا
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛ارسال تاییدیه الزم به دستگاه

مثال:کارمند رسمی از تاریخ 83/7/1تا تاریخ  94/7/1دارای 11سال خدمت نیمه وقت میباشد مدت خدمت قابل احت ساااب از
لحاظ بازنشستگی و همچنین مدت سابقه موثر بر حقوق بازنش سااتگی وی را محا ساابه کن یااد؟از  83/7/1تااا  88/1/1درا جاارای
مصوبه  64/1/18محاسبه و ازتاریخ 88/1/1تا 94/7/1در اجرای ماده 105محاسبه میشود.
ازلحاظ حقوق بازنشستگی مدت سابقه قبل از 4 (88/1/1سال ونیم )مدت 3سال اول بطور کامل ویک ونیم سال مازاد نصف
حساب میشود.و پس از  88/1/1تمام مدت خدمت نیمه وقت بصورت کامل محاسبه میشود
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سوابق خدمت دولتی-سنوات ارفاقی

-سابقه ارفاقی

سنواتی که با مجوز مراجع ذیصالح به مدت خدمت موثر کارمندان مشترک صااندوق بازنش سااتگی ک شااوری ا ضااافه می شااود و
حسب مورد پس ازپرداخت کسور یا حتی بدون پرداخت کسور درتعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان محاسبه میشود.
 -1سنوات ارفاقی جانبازان (داشتن حداقل 20سال سابقه خدمت با پرداخت کسور توسط دستگاه )
قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی  ....مصوب(1383/02/21حداقل 3وحداکثر10سال ارفاق)
درصدنقص عضو/کاهش توانائی

 20%تا %40

 40%تا آستانه ازکارافتادگی

جانبازان

حداقل 3وحداکثر6سال

حداقل 6وحداکثر10سال به تناسب درجه معلولیت

معلولین ناشی از حوادث /بیماری ناشی ازکار

حداقل 2وحداکثر5سال

حداقل 5وحداکثر8سال به تناسب درجه معلولیت

معلولین عادی

حداقل 2وحداکثر3سال

حداقل 3وحداکثر6سال به تناسب درجه معلولیت

بدهی کسور ارفاقی جانباز مشمول تبصره 6الحاقی قانون اصالح نحوه بازنشستگی جانبازان ....مصوب 30(1383/3/21سال سابقه قابل قبول)◄

 -1بدهی کسوربازنشستگی ارفاقی  =........ماههای مدت ارفاقی × × %22/5آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور
که کال برعهده دستگاه اجرائی میباشد.
 -2بدهی حقوق بازنشستگی ارفاقی  =........اولین حقوق بازنشستگی × ماههای مدت ارفاق
بدهی کسور ارفاقی جانباز مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ... .مصوب (1367/9/1جانبازان کمتراز30سال باحداقل 50سال سن)◄

ماههای مدت ارفاقی × × %22/5آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور

که کال برعهده دستگاه اجرائی میباشد.

توضیح :به ازای هریک درصد جانبازی ؛از 1/8ماه ارفاق در سنوات خدمتی برخوردارمیشوند
تبصره  1ماده  37قانون جامع – کلیه دستگاه های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبارابالغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء ،آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.
توجه :دستگاههای اجرایی میبایست بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی افراد ؛درخواستهای مشمولین واجد شرایط را به ان ضــمام مــدارک
حداقل 4ماه قبل از رسیدن سابقه آن به 30سال تمام به کمیته م صــوبات ح قـوق وظی فــه وار فــاقی جان بــازان (م ســتقر در صــندوق بازنش سـتگی
کشوری )ارسال نمایند تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

-2سنوات ارفاقی معلوالن
قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی  ....مصوب(1383/02/21حداقل 3وحداکثر10سال ارفاق)

درصدنقص عضو/کاهش توانائی

 20%تا %40

 40%تا آستانه ازکارافتادگی

معلولین ناشی از حوادث /بیماری ناشی ازکار

حداقل 2وحداکثر5سال

حداقل 5وحداکثر8سال به تناسب درجه معلولیت

معلولین عادی

حداقل 2وحداکثر3سال

حداقل 3وحداکثر6سال به تناسب درجه معلولیت

* بدهی کسورارفاقی معلولین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان...معلولین و ...مصوب ◄ 1367/9/1

 %9حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت موردنظر برعهده کارمند
ونیز 1/5برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی برعهده دستگاه
 -3سنوات ارفاقی اسارت آزادگان

قوانین ومقررات  :ماده13قانون حمایت ازآزادگان مصوب 1369/9/13احتساب مدت اسارت آزادگان (ازهرلحاظ)
نحوه محاسبه بدهی کسور◄ %22/5حقوق ومزایای (اولین حکم رسمی)×2برابرمدت(به ماه) اسارت
مدارک :گواهی مدت اسارت – اولین حکم کارگزینی رسمی /اشتراک صندوق کشوری – لیست محاسبه کسور2برابر ایام اسارت آزادگان – فی
درصورتی که کارمند قبل ازاستخدام رسمی مدت اسارت راسپری کرده باشد 2برابر کسورسهم مستخدم وکارفر مااا ماادت ا سااارت برا ساااس ح قااوق
ومزایای اولین حکم استخدام رسمی توسط دستگاه(طبق تبصره 1ماده  37قانون جامع ایثارگران) تامین شده وبه حساب صاندوق واریزمی شااود و
اگر کارمنددرحین اشتغال به خدمت رسمی مدت اسارت خودراسپری کرده باشد فقط یااک برابرکسور سااهم م سااتخدم وکارفر مااائی ماادت ا سااارت
محاسبه وتوسط دستگاه به حساب 0107777777006واریزمیشود.
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سوابق خدمت دولتی-سنوات ارفاقی

 -4سنوات ارفاقی متصدیان مشاغل سخت وزیان آور
تعریف مشاغل سخت وزیان آور( برای مشمولین قانون کار ):کارهایی که درآنها عوامل فیزیکی ،شیمیایی،مکانیکی وبیولوژیک محیط کــار
غیر استاندارد بوده که دراثر اشتغال کارگر تنشی بمراتب باالتر از ظرفیت هــای طبی عــی (ج ســمی و روا نــی)در وی ای جــاد می گـردد کــه نتی جــه آن
بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن خواهدبود

نحوه تعیین سخت وزیان آوربودن شغل :به درخواست کارگر ...برعهده کمیته بدوی وتجدید نظر استانی آئین نامه مصوب 95/12/26
*مصوبات این کمیته صرفا برای مشمولین قانون کار الزم االجراء میباشد.مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری ازطریق کمیته مربوطه درصندوق..
شرایط بازنشستگی25 :سال سابقه کار وپرداخت حق بیمه درکارهای سخت (تا5سال به ازاء هرسال 1/5سال)
پس از احراز بازنشستگی ،کارفرما مکلف است %4میزان مستمری کارگر را یکجا به حساب تامین اجتماعی واریز نماید

تبصره 3ماده  3قانون بازنشستگی...مشاغل سخت مصوب( 1367/9/1حداقل 20سال خدمت در مشاغل سخت وحداکثر5سال ارفاق)
مشاغل سخت درجه 1به ازاءهریکسال خدمت یکماه ارفاق
مشاغل سخت درجه 2به ازاءهرسال خدمت 2ماه ارفاق
مشاغل سخت درجه  3به ازاءهریکسال خدمت 3ماه ارفاق
*نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی=  %9حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت ارفاق برعهده کارمند
ونیز 1/5برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی برعهده دستگاه
پرستار و بهیار ( به استناد مصوبه ش 46000مورخ  1375/11/8شورای امور اداری و استخدامی کشور) از مشاغل سخت وزیان آور دانشگاه ع لااومپزشکی بوده و تعیین مدت ارفاق آنها برعهده کمیته  ..دانشگاه علوم پزشکی میباشد.
 تصویبنامه شماره /101414ت 51231مورخ  1395/8/17هیات دولتبند -1مشاغل سخت وزیان آور و درجه آنها در بیمارستانها ومراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ...ومع لااولین عااادی
وشاغلین مشاغل سخت وزیان آور مصوی  1367بشرح ذیل میباشد
درجه (2به ازای هرسال خدمت 2ماه ارفاق )

درجه (1به ازای هرسال خدمت 1ماه ارفاق )
متصدیان پستهای سااازمانی کاااردان ،کار شااناس و کار شااناس ار شااد ا تاااق ع ماال م سااتقر در
واحدهای عملیاتی ،بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
....کاردان ،کارشناس و کارشناس هوشبری  ،ماما

مت صاادیان پ سااتهای سااازمانی کاردان،کارشناس،کار شااناس مسئول،کار شااناس
ارشدآزمایشگاه وخدمتگزار(لوله شور) مستقر در واحدهای عملیاتی مراکز بهداشتی
ودرمانی ،بیمارستانها،مراکزروانپزشکی،انستیتوپا سااتور،انتقال خون،آزمای شاگاههای
مرجع دانشگاههای علوم پزشکی

...ر ئاایس وم ساائول ف ناای آزمای شااگاه م سااتقر در وا حاادهای عمل یاااتی مرا کااز بهدا شااتی ودر مااانی
،بیمارستانها ،مراکز روانپزشکی ،انستیتوپاستور،انتقال خون،آزمایشگاههای مرجع دانشگاههای
علوم پزشکی
......مسئول فوریت های پزشکی مستقر در واحدهای عملیاتی ،اورژانس بیمارستانها ،اورژانس 115

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

براساس بند3ماده  20قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب( 68/1/20مستندبازنشستگی همچنان ماده 103ق م خ ک خواهدبود)
دستگاه اجرائی میبایست نسبت به تهیه وارسال مدارک ومستندات به سازمان انرژی اتمی جهت اخذ گواهی /تاییدیه الزم اقدام نماید.
مدت ارفاق براساس کارباپرتوگروه الف(پرتوهای یونساز مثل اشعه ایکس)به ازای هرسال سابقه یکسال ارفاق وبابت پرتوهای گروه
ب (پرتوهای غیریونساز مثل اشعه ماوراء بنف )به ازاءهرسال سابقه مدت 6ماه ارفاق پس ازتایید سازمان انرژی اتمی اعمال میشود.
هزینه های انجام خدمت:

نحوه محاسبه بدهی کسور= %9حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی × ماههای مدت ارفاق برعهده کارمند
وهمچنین 1/5برابرکسورسهم مستخدم (بابت سهم کارفرمائی) برعهده دستگاه
با پرداخت کسورمدت ارفاق به صندوق حداکثرتا 10سال ارفاق منحصرا جهت بازنشستگی ؛ازکارافتادگی ؛بازخریدی قابل احتساب خواهدبود.

 -6سنوات ارفاقی ازکارافتادگی کلی بمدت 3سال موضوع ماده 79ق .ا .ک بدون پرداخت کسور
به استناد تبصره  2ماده  3قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب  .....و شاغلین مشاغل سخت وزیانآور مصوب 1367/9/1
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-سوابق خدمت دولتی -رسمی -سنوات ارفاقی

 -7سنوات ارفاقی آموزش وپرورش استثنائی

طبق تبصره  5ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی مصوب1369/9/21؛ هر5سال خادمت درآ ماوزش و پارورش
استثنائی ازتاریخ  69/9/21بشرط پرداخت کسورسهم مستخدم وکارفرما تواما توسط دستگاه اجرائی از هرلحاظ طبق مصوبه اول یاه  6ساال
محاسبه میشود.
نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی◄22/5درصد حقوق ومزایای حکم کارگزینی صادره درپایان هردوره × مدت (به ماه) ارفاق
نکته :در صورت عدم واریز به موقع کسور سنوات ارفاقی  ،مدت مورد بحث بر مبنای حقوق و فوق العاده های مستمر حکم کارگزینی روز محاسبه
و تعیین بدهی خواهد شد (نامه شماره 1/69153مورخ 82/11/2رئیس سازمان بازنشستگی به معاون آموزش استثنایی وهمچنین نامه شماره
12337مورخ  97/7/29اداره کل درآمدو هزینه به مدیر استان مرکزی و تاکیدات بعدی).....
*دراجرای بخشنامه 220/69237مورخ 82/11/28در صورت تعویق زمان واریز کسور ،محاسبه و اخذ جریمه دیر کرد الزامی بود.
یادآوری:

در اجرای ماده  105قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه سنوات ارفاقی استثنایی با ابها مااتی روبرو شاد لایکن ح ساب ت صاویبنامه/200634ت48619مورخ  91/10/12هیات وزیران و دادنامه شماره 1330مورخ 98/7/2هیات عمومی سنوات ار فااقی مو ضاوع تب صاره
5ماده واحده از لحاظ بازنشستگی از  88/1/1الی 9( 91/10/12ماه ارفاق)نیز قابل محاسبه میبا شـد.پردا خاات ک سااور ار فاااقی مربو طااه باار
مبنای22/5درصد حقوق و مزایای مشمول کسور آخرین حکم کارگزینی(تاریخ ثبت دردبیرخانه صندوق)بر عهده دستگاه است.
 دادنامه شماره 84مورخ 1401/01/20هیات عمومی دیوان عدالت اداری :عدم تکلیف مستخدم بابت پرداخت کسوربازنشستگی ایام ارفاقی موضوعتبصره 5ماده واحده ( .....لیکن ادارات کل آ.پ مکلفند همزمان با صدور حکم احتساب سنوات ارفاقی ،کسورات متعلقه را پرداخت نمایند)

حسب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت به شماره  1998/2001ماورخ  ، 93/2/25اع ماال ضاریب  1/2باه ح قاوق ومزا یاای م ساتمرکارکنان آ.پ استثنائی مندرج در حکم کارگزینی 1387/1/1تا  1388/1/1پس از واریز کسورومقرری ماه اول بالمانع است.
تشکیالت سازمان آموزش و پرورش استثنایی

آموزش و پرورش استثنایی به موجب ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب  1369/9/21مجلس شورای اسالمی
تاسیس شد .اساسنامه سازمان در تاریخ  1370/5/29به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسالمی رسیده و در ماده(  )6اساسنامه
به شورای سازمان اختیار تصویب مقررات خاص استخدامی برای کارکنان سازمان با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور داده شده است
در همین راستا در ماده  52آیین نامه استخدامی سازمان ( مصوب  ) 1375/10/29مقرر شده که کارکنان رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی
مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند
متعاقبا" شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی در جلسه مورخ  1379/12/17و بدون اخذ موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مبادرت به اصالح ماده ( ) 52کرده و مقرر داشت کارکنان رسمی سازمان به لحاظ بازنشستگی ووظیفه تابع مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون
استخدام کشوری هستند وتاکید شده که خدمات نقل وانتقال حق بیمه هم فراهم گردد  .....و پس از تاریخ  1380/1/1کسور بازنشستگی کارکنان
را به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نموده اند .لیکن دفتر حقوقی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به موجب نظریه شماره
2/53/1706مورخ 80/2/15اصالحیه ماده 52آئین نامه موصور را فاقد اعتبار حقوقی اعالم نموده است .
* افرادی که از تاریخ  1376/1/1تا تاریخ  1380/1/1به استخدام رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی درآمده اند از لحاظ بازنشستگی
مشمول سازمان تامین اجتماعی بوده و حق بیمه آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز شده است بنابراین کارکنان یادشده مشترک صندوق
بازنشستگی کشوری نبوده و حسب توافق  1395/10/18سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور موظف بوده درخواست تغییر صندوق بیمه ای
مبنی بر اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری را از کارکنان اخذ و پس از صدور حکم اصالحی تغییر صندوق بازنشستگی ( )1395مراتب را به
صندوق ابالغ دارد تا نسبت به اعالم آن به سازمان تامین اجتماعی برای انتقال حق بیمه اقدام نماید
لذا کسور واریزی آنها از مصادیق اشتباه واریزی تلقی نمی شود ،بلکه اشتراک آنان در این صندوق با تقاضای شخصی متقاضیان و فقط در چارچوب
ضوابط اجرایی ماده  42قانون برنامه سوم توسعه و بند (ب) ماده  28قانون برنامه پنجم توسعه (مجرا تا پایان سال  )1395و انتقال حق بیمه و
پرداخت مابه التفاوت متعلقه توسط مستخدم امکان پذیر خواهد بود .پس از اینکه حق بیمه پرداختی در حدفاصل سالهای  1376تا تاریخ اولین
واریز به حساب این صندوق منتقل گردید ،مابه التفاوت آن براساس  %22.5حقوق و فوق العاده های مشمول کسور در حکم سال  1395محاسبه
می گردد (موضوع نامه ش  14344مورخ  1398/09/02اداره کل فنی –رونوشت به همه استانها)
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 -سوابق خدمت دولتی -غیر رسمی

 -3سابقه خدمت دولتی غیررسمی
-سابقه خدمت مستخدمین در وزارتخانه ها؛موسسات دولتی ؛شرکتهای دولتی ونهادهای انقالب اسالمی(بشرط دارای قاارارداد خاادمت بااا

دستگاه و دریافت حقوق از منابع دولتی)درحالت عدم اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری سابقه خدمت غیر رسمی تلقی میشود.
بموجب ماده 9آئین نامه اجرایی قانون نقل وانتقال حق بیمه/بازنشستگی(تصویبنامه شماره 59522مورخ  1365/11/27هیات محترموزیران) صرفا سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسوربازنشستگی آن طبق مقررات این آیین نامه منتقل شده یا میشود جزء
سنوات خدمت دولتی آنان ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد

درصورت تقاضای مستخدمین جهت احتساب سوابق غیررسمی آنان جزو سابقه رسمی ،دستگاهها مکلف ناد همز ماان باا ق باول تقا ضاا،نسبت به انتقال حق بیمه آنان از صندوق مبداء اقدام وسپس مابه التفاوت حق بی ماه متعل قاه تو ساط صاندوق بازنش ساتگی ک شاوری
محاسبه شود وبصورت یکجا و یا اقساط (حداکثر به مدت ماههای بیمه پردازی) به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود.
*اصالح  /اعمال سابقه غیررسمی در احکام کارگزینی اشتغال ذینفع از تاریخ ارائه تقاضای مستخدم بالمانع میباشد.
توجه:این بدهی طبق بند4دستورالعمل شماره (36ابالغیه شماره 31/2772مورخ  )63/9/12بصورت یکجا و یا به اقساط حداکثر دو سوم مدت پرداخت شود

کارکنان پیمانی و نیز کارکنان شرکت های دولتی از بدو استخدام  ،آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزی از تاریخ  ، 1375/1/1معلمین
حق التدریس وزارت آموزش و پرورش از تاریخ  1388/7/1مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و دستگاه متبوع آنان مکلف به پرداخت حق
بیمه متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و می باشند....پس از انتقال حق بیمه و(....نظریه شماره /15731د22002/مورخ  97/9/17اداره کل درآمدو هزینه)
 -3/1خدمت تمام وقت دروزارتخانه ها ؛موسسات وشرکتهای دولتی وشهرداریها ازهرلحاظ (ماده 151ق ا ک مصوب)57/10/2
 -3/2سابقه حق التدریس؛ دوران طرح  ،خدمت در نهضت سوادآموزی  .... ،حسب مورد
-3/3خدمت در نهادهای انقالبی
-3/4خدمت نظام وظیفه
-3/5خدمت داوطلبانه درجبهه ( از 59/6/31لغایت ) 67/5/29
-3/6مدت معالجه وسابقه حضور درجبهه بابت جانبازان

سابقه خدمت غیر رسمی به دو بخش تقسیم میشود
-1فاقد الزام به بیمه پردازی
-2ملزم به بیمه پردازی

60
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»
سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی
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سوابق خدمت دولتی -غیر رسمی(غیر ملزم به بیمه پردازی)

فرآیند احتساب سابقه خدمت غیررسمی فاقد الزام قانونی به بیمه پردازی
نام خدمت :احتساب سابقه خدمت غیررسمی فاقد الزام قانونی به بیمه پردازی
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند

قوانین ومقررات  :تبصره 2ماده 85ق ا ک  ،ماده  13آیین نامه اجرائی ماده  102ق ا ک
هزینه های انجام خدمت:

* بدهی کسور کارمند رسمی=حقوق ومزایای اولین حکم رسمی ×  × %9مدت (به ماه) سابقه خدمت غیررسمی
*بدهی کسور کارمند پیمانی= حقوق ومزایای اولین حکم اشتراک صندوق ×  × %22/5مدت (به ماه) سابقه خدمت غیررسمی
توجه:بدهی سابقه غیررسمی میبایست بصورت یکجا و یا به اقساط حداکثر دو سوم مدت خدمت غیررسمی پرداخت شود

مدارک موردنیاز :اولین حکم رسمی/اشتراک صندوق کشوری – فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی ؛فی
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

واریزبدهی کسورات

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه ذیربط قبلی

سایرتوضیحات:
مهمترین مصداق سابقه غیررسمی فاقد الزام قانونی به بیمه پردازی  ،خدمت نظام وظیفه و حق التدریس تمام وقت (قبل از  )88/7/1میباشد.

درصورت تقاضای مستخدمین جهت احتساب سوابق غیررسمی آنان جزو سابقه رسمی ،دستگاهها مکلفند همزمان با قبول تقاضا ،بدهی
کسوربازنشستگی مدت خدمت غیررسمی آنان را براساس تبصره 2ماده  85ق ا ک ا محاسبه و (مدارک ذیل را) به مدیریت بازنشستگی
کشوری در استان ....ارائه و تاییدیه الزم را اخذ کرده در پرونده پرسنلی ذینفع نگهداری نمایند(موضوع ماااده  13آ ئااین نا مااه اجرا ئاای ماااده
102ق ا ک مصوب 1366/6/22شورای اموراداری واستخدامی)

-1فرم ع/ 70-محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین به انضمام تقاضای مستخدم
 -2اعالمیه بانکی واریز بدهی به حساب ) 0107777777006همراه با اعالمیه بانکی
فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی شاغلین

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات

ع70 -

*

کارمند شاغل
تقاضای احتساب خدمت غیررسمی با ارائه گواهی انجام خدمت
دستگاه اجرایی
بررسی وپذیرش سابقه ؛احتساب درحکم کارگزینی ؛تکمیل فرم
محاسبه کسور ع 70-؛ واریزبدهی وارسال مدارک به صندوق
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛واعاده فرم پس تایید( به دستگاه)

*نحوه محاسبه بدهی سابقه خالء بیمه پردازی :بعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه میشودفواصل زمانی دائر بر
عدم پرداخت حق بیمه مشاهده میشود درحالیکه قراردادهای خدمتی کارمند موید استمرار بدون انقطاع خدمت وی میباشد .
براساس نظریه شماره /10537د220/مورخ  96/6/27معاونت فنی صندوق و در اجرای بند()1تصویبنامه شماره /80944ت 50387مورخ  1393/7/17احتساب مدت خالء بیمه
پردازی پس از تعیین بدهی برمبنای %9حقوق و مزایای زمان تقاضا وبارعایت شرایط مندرج در نامه شماره /11911د 22002/مورخ  1396/7/22اداره کل درآمد وهزینه
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ویرایش 1401/02/31

سوابق خدمت دولتی -غیر رسمی(غیر ملزم به بیمه پردازی)

فرآیند احتساب سوابق خدمت زیرپرچم
نام خدمت :احتساب سابقه خدمت زیرپرچم
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند ؛ صندوق بازنشستگی کشوری استان
قوانین ومقررات  :ماده  34قانون استخدام کشوری و ماده  105قانون مدیریت خدمات کشوری  -تبصره 2ماده 85ق ا ک
هزینه های انجام خدمت* :محاسبه بدهی کسور کارمند رسمی %9حقوق ومزایای مشمول کسور اولین حکم رسمی × مدت خدمت نظام (به ماه)
*محاسبه بدهی کسور کارمند پیمانی %22/5حقوق ومزایای م ک اولین حکم اشتراک صندوق × مدت خدمت نظام (به ماه)
منظوراز اولین حکم :اولین حکم کارگزینی اشتراک مستخدم با صندوق بازنشستگی کشوری
مدارک موردنیاز :اولین حکم کارگزینی اشتراک باصندوق کشوری-فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی  -فی
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

بانکی واریز بدهی کسور

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع

سایرتوضیحات :مدت خدمت نظام وظیفه در مقاطع مختلف براساس قانون با احتساب مدت جبهه (یک برابر یا 2برابر)،کسر ایام ع ضاویت
در بسیج ...،میتواند 24ماه یا  28ماه یا  18ماه یا....بوده باشد لذا مدت مندرج در کارت پایان خدمت ،به عنوان سابقه خدمت قابل قبول است.

ماده  - 85آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنش سااتگی
کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی می گردد و مدت مذکور با توجه به تبصره های زیر از لحاظ بازنشستگی
و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد.
خدمت نظام وظیفه طبق تبصره 2ماده 85ق ا ک بشرط تعیین بدهی وپرداخت کسوربازنشستگی ازهرلحاظ قابل احتساب میباشد
توجه:بدهی سابقه غیررسمی براساس بند4دستورالعمل شماره (36ابالغیه شماره 31/2772مورخ  )63/9/12میبایست بصورت یک جاا و
یا به اقساط حداکثر دو سوم مدت خدمت غیررسمی پرداخت شود
فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی شاغلین

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات

ع70 -

*

کارمند شاغل
تقاضای احتساب خدمت زیرپرچم با ارائه گواهینامه پایان خدمت
دستگاه اجرایی
بررسیهای الزم و احتساب درحکم کارگزینی ؛تکمیل فرم محاسبه
کسور ع70-؛ واریزبدهی و ارسال مدارک به صندوق جهت تایید
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛تایید واعاده نسخه (فرم)دستگاه

* براساس دادنامه شماره  257مورخ  99/02/16احتساب سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جب هـه بـه ع نـوان خـدمت داوطلبا نـه
(موضوع ابالغیه 206/40/11مورخ  1388/10/21ستادکل نیروهای مسلح )قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد.
مثال:مدت خدمت سربازی (مطابق کارت) 24:ماه و مدت حضور در جبهه 20ماه بوده آنگاه مدت خدمت داوطلبانه وی15ماه=(20×3÷4=15ماه)
وهمچنین مدت خدمت قابل احتساب ذینفع به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور موضوع ماده 27قانون جامع =7ماه ونیم
نتیجه اینکه جمع کل خدمت سربازی و جبهه میشود 31ماه و 15روز =(7/5ماه24+ماه)
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سوابق خدمت دولتی -غیر رسمی(ملزم به بیمه پردازی)

فرآیند احتساب سابقه خدمت غیررسمی ملزم به بیمه پردازی
نام خدمت :احتساب سابقه خدمت غیررسمی دارای الزام قانونی به بیمه پردازی
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛صندوق بیمه ذیربط قبلی
قوانین ومقررات  :قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/03/27؛مصوبه 80954مورخ 93/7/17هیئت وزیران ؛ ماده42قانون
برنامه سوم توسعه .....مصوب1379/1/17مجلس شورای اسالمی وتنفیذ آن دربرنامه های بعدی
هزینه های انجام خدمت :مابه التفاوت حق بیمه کارمندان رسمی وپیمانی(یکجا ویا به اقساط حداکثر ماههای پذیرش )
*مابه التفاوت بدهی کسور کارمندرسمی  %9حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان تقاضا × مدت سابقه بیمه پردازی(به ماه) – حق بیمه منتقل شده
*مابه التفاوت بدهی کسور کارمندپیمانی  %22/5حقوق ومزایای حکم کارگزینی اشتراک صندوق × مدت (به ماه) سابقه بیمه پردازی – حق بیمه منتقل شده
منظور از حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان تقاضا چیست؟ حقوق ومزایای مشمول کسور مستخدم هم زمان با تاریخ انتقال حق بیمه ذینفع به حساب
صندوق بازنشستگی کشوری (موضوع ماده  3اصالحی تصویبنامه شماره  80954مورخ  1393/7/17هیئت وزیران و نامه4461م  95/4/28معاونت محترم فنی)
مدارک موردنیاز :گواهی سابقه خدمت ازدستگاه  -اولین حکم رسمی /اشتراک صندوق کشوری – لیست سیاهه ماههای بیمه پردازی ازصندوق بیمه قبلی ؛
فی

بانکی انتقال حق بیمه

نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه ذیربط قبلی

سایرتوضیحات:
براساس مواد  7و 28قانون تامین اجتماعی مصوب 1354وهمچنین بخشنامه شماره 589مورخ 67/10/28سازمان تامین اجتماعی،کلیه کارک نــان
غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتی ،مشمول بیمه تامین اجتماعی میباشند وکارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بی مــه
شده در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تامین اجتماعی است
*از مصادیق سابقه غیررسمی دارای الزام قانونی به بیمه پردازی  ،سابقه خدمت پیمانی ،قراردادی خرید خدمت ،حق التدریس  ....،میباشد
*بدهی مابه التفاوت حق بیمه میبایست بصورت یکجا و یا اقساط (حداکثر به مدت ماههای بیمه پردازی) به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود

کارمند شاغل (مشترک فعلی صندوق بازنشستگی کشوری)
تقاضای کتبی انتقال حق بیمه از صندوق مبدا(تامین اجتماعی)
دستگاه اجرایی و سازمان تامین اجتماعی
بررسی وپذیرش درخواست؛ انتقال حق بیمه ذینفع به حساب صندوق
کشوری؛ارسال مدارک به صندوق؛احتساب سابقه
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی واعالم مابه التفاوت حق بیمه به دستگاه؛اخذ بدهی ازکارمند

توضیح :حق بیمه کارکنان تبدیل وضع یافته مشمول توافقنامه مورخ  1267/25ساازمان تاامین اجت مااعی و ساازمان بازنش ساتگی ک شاوری باه شارح ذ یال باه
ازاءهرنفر184320ریال به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزگردیده است که باتکمیل فرم 10/47قابل پذیرش میباشد :
-1مستخدمین موضوع ماده 150الحاقی تبدیل وضع یافته ازتاریخ -2 1357/7/1مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شارکتهای دول تای م صاوب 52/3/5و...
موضوع ماده واحده -3 1358/9/10مستخدمین سازمانهای منطقه ای بهداری وبهزیستی (بیمه پرداز)تبدیل و ضاع یاف تاه از تااریخ -4 58/2/18م ساتخدمین
موضوع الیحه قانونی شمول ق .ا.ک درباره کارکنان شهرداری مصوب 58/7/2ازتاریخ 1358/6/1
*نحوه محاسبه بدهی سابقه خالء بیمه پردازی :بعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه میشودفواصل زمانی دائر بر عدم پرداخت حق
بیمه مشاهده میشود درحالیکه قراردادهای خدمتی کارمند موید استمرار بدون انقطاع خدمت وی میباشد .
براساس نظریه شماره /10537د220/مورخ  96/6/27معاونت فنی صندوق و در اجرای بند()1تصویبنامه شماره /80944ت 50387مورخ  1393/7/17احتساب مدت خالء بیمه
پردازی پس از تعیین بدهی برمبنای %9حقوق و مزایای زمان تقاضا وبارعایت شرایط مندرج در نامه شماره /11911د 22002/مورخ  1396/7/22اداره کل درآمد وهزینه
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سابقه خدمت غیررسمی ملزم به بیمه پردازی
کارکنان غیررسمی( پیمانی  ،قراردادی  ،حق التدریس و  ) ...که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کارمیکنند حسب مورد در اجرای آ یاایننامه استخدام پیمانی و ماده  148قانون کار و بند ( الف ) ماده  4قانون تامین اجتماعی مصوب  1354تابع مقررات قانون مزبور و مشترک سازمان
تامین اجتماعی محسوب می شوند و به موجب ماده  36قانون تامین اجتماعی کارفرما ( دستگاه محل خدمت) مکلف است اکاه در مو قااع پردا خاات
مزد یا حقوق ومزایای مهانه آنان  ،حق بیمه متعلقه سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان مذکور پرداخت نماید.
همچنین به موجب ماده  9آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره  59522ماورخ 1365/11/27
هیات وزیران « صرفاً سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنطبق مقررات این آییننامه منتقل شده یا میشود ،جازو
خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد » .در این صورت اصوال تعیین بدهی کسور بازنشستگی سوابق خدمت غ یار
رسمی مشترکین صندوق موضوع ماده  85قانون استخدام کشوری که بابت آن به سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی حق بیمه یا کسور پرداخت
شده باشد  ،موضوعیت ندارد و حق بیمه یا کسور این قبیل سوابق می با یاد الزا مااا در چااارچوب قااوانین و م قااررات مو ضااوعه بااه ح ساااب صااندوق
بازنشستگی کشوری منتقل گردد.
بر اساس مواد 30و  36و  39و 40قانون تامین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در اینقانون به سازمان تامین اجتماعی است (...رای ش 563مورخ  95/08/25هیات عمومی دیوان عدالت)
طبق تبصره  3ماده  70قانون اصالح پاره ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب  1353/12/28از اول سال  1354مستخدمین پیمانی وزارتخانه هــاو موسسات دولتی مشمول ق ا ک و آن دسته از مستخدمین موقت شرکتها و موسسات دولتی مستثنی شده از ق ا ک کــه م شــمول م قــررات
بازنشستگی ووظیفه خاصی نمی باشند مشمول قانون حمایت کارمندان دربرابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی وفوت خواهند بود
صندوق حمایت ازکارمندان پیمانی(....موضوع تبصره 3ماده 70ق ا ک) درتاریخ  55/12/29باکلیه وجوه وتعهدات به صندوق تامین اجتماعی واگذارشد .

تذکر :1در صورت عدم بیمه پردازی بابت سابقه غیررسمی،دستگاه اجرائی مستخدم مکلف است حق بیمه سهم مستخدم وکارفرما را براساس
احکام کارگزینی مربوطه محاسبه وبه حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و در ادامه نسبت به انتقال حق بیمه ومحاسبه مابه التفاوت
اقدام شود
تذکر :2مدت حضور داوطلبانه در جبهه ،حق التدریس غیر تمام وقت،حق التدریس تمام وقت قبل از  ، 88/7/1مدت معالجه وسابقه ح ضــور در
جبهه جانبازان همچنان پس از محاسبه وپرداخت بدهی کسور بازنشستگی بر اساس مقررات مربوطه انجام میشود
*رای شماره 148مورخ 93/2/22هیات عمومی :..براساس مواد  7و 28قانون تامین اجتماعی م صــوب 1354وهمچ نــین بخ شــنامه شــماره  589مــورخ
67/10/28تامین اجتماعی،کلیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتی از تاریخ  67/9/1مشمول بیمه تــامین اجت مــاعی قــرار
میگیرند.....معلمان حق التدریس علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص نبوده ا نــد لــذا .....ا لــزام آ مــوزش و پــرورش بــه
پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص (حق التدریس تمام وقت  88/7/1به بعد ) و الزام تامین اجتماعی به دریا فــت حــق بی مــه از تــاریخ
 1367/9/1صحیح میباشد.
-سابقه خدمت غیررسمی ملزم به بیمه پردازی

کارکنان پیمانی و نیز کارکنان شرکت های دولتی از بدو استخدام  ،آموزشیاران سازمان نهضت ســواد آ مـوزی از تــاریخ  ، 1375/1/1معل مــین
حق التدریس وزارت آموزش و پرورش از تاریخ  1388/7/1مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و دستگاه متبوع آنان مکلف بــه پردا خــت حــق
بیمه متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و می باشند....پس از انتقال حق بیمه و(....نظریه شماره /15731د22002/مورخ  97/9/17اداره کل درآمدوهزینه)

فرآیند احتساب سابقه خدمت غیررسمی از لحاظ بازنشستگی
 -1بابت سوابق خدمت غیررسمی  ،حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده یا بشود -2 .انت قــال حــق بی مــه ذین فــع از ســازمان تــامین
اجتماعی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری -3پرداخت مابه التفاوت ناشی از انتقال بیمه توسط م ســتخدم (م صــوبه شــماره /80954ت50387/

مورخ  1393/07/17هیات وزیران) -4اعمال سابقه /اصالح احکام کارگزینی اشتغال ذینفع از تاریخ ارائه تقاضای مستخدم بالمانع میباشد.
نحوه محاسبه مابه التفاوت :حقوق وفوق العاده حکم کارگزینی(زمان تقاضا)  x 9%xماههای خدمت – حق بیمه منتقل شده از صندوق قبلی مستخدم
منظور از حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان تقاضا چیست؟ حقوق ومزایای مشمول کسور هم زمان با تاریخ انتقال حق بی مــه ذین فــع بــه ح ســاب
صندوق بازنشستگی کشوری (موضوع ماده  3اصالحی تصویبنامه شماره  80954مورخ  1393/7/17هیئت وزیران و نامه4461م  95/4/28معاونت فنی)
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 -سابقه خدمت حق التدریس

الف–حق التدریس غیرتمام وقت :طبق قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکل یااف ا سااتخدامی معل مااان حااق ال تادریس و آموز شاایاران نه ضاات
سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش مصوب  95/11/27از  96/2/5صرفا بمدت یکسال  ،سابقه حق التدریس(غیرتمام وقت) درمدارس دولتی
با پرداخت کسور برمبنای % 22/5حداقل حقوق سال الزم اجراء شدن قانون(سال  )1396از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب است .احتساب سااابقه
مشروط به تقاضای مستخدم و شروع پرداخت اقساط بدهی قبل از پایان مهلت قانونی میباشد.

ب-حق التدریس تمام وقت :بدهی سوابق خدمت معلمان حق التدریس تمام وقت قبل از  1388/7/1براساس تب صاره  2مااده  85قاانون
استخدام کشوری محاسبه وپس ازتسویه بدهی قبل از برقراری حقوق بازنشستگی ،قابل احتساب میباشد.
نظریه ش 35716/81102مورخ  97/6/20معاونت هماهنگی  ، ...نظریه شماره /15731د22002/مورخ  97/9/17اداره کل درآمدو هزینه

*این قانون قابل تسری و تعمیم به موسسات وابسته به وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان ....بعلت تفاوت شخصیت حقوقی) نمی باشد.

احتساب سابقه حق التدریس تمام وقت معلمان بعد از، 1388/07/01منوط به انتقال حق بی ماه وپردا خات ما باه الت فااوت حاق بی ماهمتعلقه موضوع قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/3/27وآیین نامه های اجرایی آن خواهدبود.
*توضیح ایام کارکرد واقعی  :ایامی همچون 15روز تعطیالت نوروزی و 3ماهه تابستان که جزو ایام تدریس (حق التدریس) محسوب نمیشود.

توضیح  :براساس جوابیه امور مدیریت مشاغل سازمان اموراداری و استخدام ش1396095مورخ 95/6/22با باات سااابقه ت مااام و قاات و یااا بااه تنا سااب
آموزگاران و مربیان تربیتی بشرط حداقل 28ساعت تدریس درهفته (تا  )97/6/31و24ساعت درهفته (از  79/7/1به بعد) وکمتر از ا یان ساااعت بااه
تناسب خدمت تمام وقت ؛ برای هنرآموزان ودبیران مدارس متوسطه 24ساعت (بشرط داشتن مدرک لیسانس 2ساااعت از کااارهفتگی کسرمی شااود)
؛برای مدرسین 20ساعت به تناسب مدت تمام وقت  ،سابقه حق التدریس اعضاء هیات علمی و مرب یااان سااازمان ف ناای و حر افاه ای ب شاارط حااداقل
40ساعت تدریس در هفته قابل بررسی خواهد بود.
رأی شماره  148مورخ  1393,2,22کالسه پرونده 92/1173 :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش

با توجه به این که به استناد مواد  7و  48قانون تأمین اجتماعی مصوب سال  ، 1354سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ، 1367,10,28 – 589
کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ  1367,9,1مشمول بیمه قرارداده است و با عنایت به این که معلمان حق التدریس
نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق  ،مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند  ،لذا دادنامه شماره  1391,2,17 – 9109970900200215شعبه دوم و
دادنامه شماره  1391,7,10 - 9109970902502362شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد
واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ  1367,9,1صحیح و موافق مقررات می باشد
سابقه خدمت در نهضت سوادآموزیاشتراک کارکنان ثابت نهضت سوادآموزی با صندوق بازنشستگی کشوری موضوع ماده  34مقررات استخدامی نهضت مصوب 67/6/13

سابقه خدمت افراد در نهضت سواد آموزی از  1363/8/8بشرط انجام

حداقل یکسال خدمت متوالی به نحومطلوب

با پرداخت کسور بازنش سااتگی

قابل احتساب میباشد.به منظور تعیین بدهی سوابق مذکور :با استعالم از س ازمان تامین اجتماعی ،حق بی مااه سااوابق بی مااه پااردازی میبای ساات بااه
حساب صندوق بازنشستگی منتقل شود و مابه التفاوت انتقال حق بیمه طبق مقررات مربوط به سال واریز حق بیمه محاسبه و اخذ شود لیکن
سوابق قبل یا بعد از بیمه پردازی آنان طبق تبصره 2ماده  85ق ا ک تعیین بدهی خواهد شد.
کارکنان ثابت/رسمی :کسور بازنشستگی سابقه خدمت نهضت آنان از  1363/8/8ا لاای  67/6/13برمب نااای %8/5در صااد ح قااوق ومزا یااای ح کاام
کارگزینی شهریور(1367تبدیل وضع) محاسبه و توسط نهضت به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردید(با استناد به فرم تعیین بدهی)
کسور بازنشستگی این افراد بابت  67/6/13الی  70/5/1نیز محاسبه و به حساب صندوق واریزشد(50%سهم کارمند هم توسط نهضت)...
از تاریخ  1370/05/01کسوربازنشستگی مستخدمین ثابت/رسمی نهضت مستقیما به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزشد.
آموزشیاران:حسب دادنامه شماره  1497مورخ  86/12/14هیات ع مااومی د یااوان عاادالت وبمو جااب توافقنا مااه بااین تااامین اجت ماااعی و نه ضاات
سوادآموزی ،آموزشیاران نهضت از 1375/1/1تحت حمایت تامین اجتماعی قرارگرفته ونهضت مکلف به پرداخت حااق بی مااه با باات آ نااان باوده لااذا
احتساب سوابق آموزشیاران بابت بعد از 1375/1/1فقط با انتقال حق بیمه و پرداخت مابه التفاوت مربوط امکانپذیراست.
 -احراز سابقه خدمت در نهضت بعد از تصویب مقررات استخدامی ...مستلزم وجود احکام و مدارک خدمتی و نیز پرداخت کامل کسور قانونی است.
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سابقه تحصیل در ابتدا یا حین خدمت :مشمولین حکم تبصره ذیل ماده  105قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی هستند که در اجرای این قانون
در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال مییابند و از مزایای تحصیالت مربوطه بهرهمند میشوند و سه چهارم
از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند .
طبق ماده  5قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب  66/10/27استخدام آزمایشی افرادی که براساس بند" ب "تبصره 60قانون بودجه سال 1360کشور تعهد استخدامی مینماینددر صورتیکه حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند  ،مجاز میباشد
سابقه تحصیل قبل از خدمت :سابقه تحصیل قبل از استخدام از موضوعات اشتغال در موسسات ذکر شده درماده  151ق ا ک نمی باشد به استثناء :
-مدت تحصیالت عالیه دردانشسرای مقدماتی وعالی وعشایری/تربیت معلم :

مدت تحصیل مشمولین ماده 7قانون متعهدین خدمت درآموزش وپرورش مصوب  69/3/8دارای حکم رسمی آزمایشی بشرط پردا خات
کسور بازنشستگی (جاری /معوق) قابل احتساب خواهدبود.
*چنانچه در اجرای رای شماره  153مورخ  1387/3/12هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت فاصله خدمتی ایجاد شده در حدفاصل ساال  1369ا لای  1378و
تسری آن به دان آموزان دانشسراها ،قبل از دادنامه شماره  1399/9/15-825منجر به صدور احکام استخدام رسمی شده و کسورات قانونی پرداخت شده با شاد ،
در این صورت با احراز شرایط ذیل قابل بررسی خواهد بود در غیر اینصورت آخرین رای وحدت رویه صاادره از ساوی د ایوان عادالت اداری باه شاماره  825ماورخ
 1399/9/15مبنی بر عدم جواز قانونی می باشد .ضمنا ایام فاصله خدمتی مورد بحث به هیچ عنوان مشمول تجربه برای ارتقاء گروه یا طبقه محسوب نخواهد شد.
 -1مالحظه احکام استخدام رسمی احتساب سابقه که قبل از تاریخ دادنامه مذکور صادر گردیده و مشمول حقوق و مزایای کامل با رعایت حداقل حقوق زمان مربوطه بوده و همچنین در ج ماع سانوات
خدمت لحاظ شده باشد.
 -2بررسی وضعیت پرداخت کسور سهم مستخدم و سهم کارفرمایی و مقرری ماه اول به همراه جریمه دیرکرد از بابت احکام احتساب سوابق خدمت رسمی مذکور که قبل از دادنامه فوق اقدام شده باشد.
 -3در صورتیکه بابت سوابق قبال طبق تبصره ( )2ماده ( )85تعیین بدهی شده باشد و مستلزم بازنگری می باشد.
 -4کلیه کسانی که به دالیل قانونی ازجمله اخراج ،عدم تایید گزین  ،عدم درخواست احتساب و  ..تاکنون سوابق آنها در جمع سوابق خدمت لحاظ نگردیده مشمول نامه معاو نات ق ضاایی و فا قاد جاواز
احتساب است.

سابقه تحصیل کارکنان جهاد کشاورزی :سابقه تحصیل کارکنان جهاد کشاورزی "جنبه تعهدی برای اشتغال پس از اتمام تحصیل" را داشته وحسب
نامه شماره  618079مورخ  1397/11/08سازمان اداری واستخدامی احتساب ایام مذکور فاقدمجوز قانونی است.
-سنوات

دوران بالتکلیفی (فراغت از تحصیل تا اشتغال) مراکز تربیت معلم  :بشرط واریز کسور بازنشستگی بر مبنای %22/ 5ح قاوق ومزا یاا

احکام همان سنوات (رای شماره  153مورخ 87/03/12هیات عمومی دیوان عدالت) .استخدام قطعی این افراد بعد از فراغت تحصیل...
 -سابقه خدمت درمدارس غیردولتی(فرمان آموزش رایگان تبصره ماده :)151

بشرط انتقال حق بیمه وپرداخت مابه التفاوت کسور...قابل احتساب است.
-سابقه خدمت در مهد کودک آموزش وپرورش

بشرط عقد قرارداد و اخذ حقوق ماهانه از اعتبارات دستگاه اجرائی قابل احتساب است
-سابقه دوران طرح پزشکان و پیراپزشکان :

در اجرای رای وحدت رویه موضوع دادنامه شماره  375مورخ  1388/05/04هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب ماده 11
قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  1375/05/12مشمولین قانون مزبور (در حد فاصل  1367/04/01تا
 )1379/07/03در طول انجام خدمت طرح یادشده مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و دستگاه محل خدمت مشمولین طرح
موصوف مکلف به پرداخت کسور بازنشستگی آنان (بر مبنای احکام کارگزینی زمان اشتغال به طرح ) به صندوق بازنشستگی کشوری
همانند سایر مشترکین صندوق بوده است .
مدارک-1 :فهرست ریز کسور بازنشستگی سنوات طرح -2فرم  5/1درسه نسخه -3فی واریزی
 طبق تبصره 3قانون الحاقی به ماده 11؛دوران طرح بعد از تاریخ  79/7/3مشمول پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعیمیباشد(درصورت اشتباه واریزی کسوربازنشستگی بابت ایام بعد از  79/7/3به حساب صندوق بازنشستگی کشوری ؛مبلغ قابل استرداد میباشد)
ثبت سابقه و کسور بازنشستگی وانتقال کسوربازنشستگی دوره طرح :
صندوق بازنشستگی کشوری (بشرط درخواست کتبی صندوق تامین اجتماعی)؛نسبت باه انت قاال ک ساور بازنش ساتگی ذین فاع ( پاس از
تکمیل فرم انتقال کسور ؛ احکام کارگزینی؛ )....اقدام خواهدکرد.
-سابقه تحصیل درمدرسه عالی بهداشت مدارس:

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ مدت تحصیل درمدرسه عالی بهداشت مدارس صرفا جهت مستخدمینی که ا سـتخدام
اولیه آنان در وزارت آموزش وپرورش بوده ازنظربازنشستگی ووظیفه قابل احتساب میباشد.
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 -اشتغال به خدمت قراردادی دوره دستیاری:

به شرط تحقق شرایط مقرردرماده 151ق .ا.ک (رای شماره 200هیئت عمومی به شماره 131/88مورخ )88/3/13
-خدمت غیر رسمی مشترکان صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی(سابق):

مالک تعیین بدهی خدمت غیررسمی ،تبصره 2ماده  85ق ا ک میباشد.بدهی خدمت غیررسمی ا یان ا فاراد برمب ناای ح قاوق و مزا یاای
مشمول کسور مندرج در حکم کارگزینی مقطع زمانی ادغام صندوق یادشده ()1390/10/21محاسبه وتعیین میشود
-سابقه دوران کارآموزی:

 مدت دوره های آموزشی /کارآموزی دربخ دولتی ق بال ازپذیرف تاه شادن باه خادمت ر سامی ب شارط ت ماام و قات باودن ؛دریا فاتدستمزد/حق کارآموز ی فقط بعنوان بخشی ازشرایط احرازرسته شغلی مستخدم قابل احتساب بوده و جزءسابقه خدمت محاسبه نمیشود
سابقه قرارداد کارمشخص:با توجه به اینکه سابقه قرارداد کارمشخص ساالنه بازخرید میشود نمیتواند به عنوان سابقه دولتی پذیرفته شود.
اسامی نهادهای انقالبی:

-1بنیاد شهید و امور ایثارگران -2بنیاد15خرداد -3بنیاد مستضعفان و جانبازان-4بنیاد مسکن انقالب اسالمی -5بنیاد حفظ آثار و ارزشهای د فاااع
مقدس -6جهاد دانشگاهی-7جهاد سازندگی -8دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علیمه قم -9سازمان تبلیغات اسالمی-10سپاه پا سااداران  -11شااورای
عالی انقالب فرهنگی -12کمیته امداد امام خمینی -13کمیته های انقالب -14هیات 7نفره واگذاری زمین
سابقه خدمت درنهادهای انقالب اسالمی:

بموجب ماده  1قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها؛موسسات وشرکتهای دولتی در نهادهای انقالب اسالمی م صاوب
 1364/11/6سابقه خدمت تمام وقت (قبل از استخدام)مستخدمین وزارتخانه ها؛موسسات وشرکتهای دول تای و شاهرداریها درنهاد هاای
انقالب اسالمی ....ازلحاظ پایه(سنوات)و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور ومحسوب خواهدشد.
شرایط احتساب سابقه :

دارابودن قرار داد استخدامی ؛ داشتن حداقل 40ساعت کاردرهفته  ،انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی وپرداخت مابه التفاوت حاق
بیمه (درصورت عدم بیمه پردازبودن با ارائه گواهی عدم بیمه پردازی وسپس واریزبدهی کسوربازنشستگی)
*براساس آئین نامه اجرائی این قانون – احراز انجام خدمت در نهاد و تمام وقت بودن آن برا سااس مادارک مثب تاه باه ع هاده د ساتگاه
متبوع مستخدم میباشد.سابقه خدمت در شرکتها وموسسات وابسته به نهادهای انقالب اسالمی سابقه غیردولتی محسوب میشود.
آگاهی از مقررات قبلی-
براساس ماده 228قانون برنامه پنجم( 1390/1/1لغایت  )1395/12/30سابقه خدمت تمام وقت افراد در سپاه پاسداران و کمی تـه ان قـالب
اسالمی از بدو پیروزی انقالب تا 1370/1/1مشمول بیمه بازنشستگی میباشد.با اجرای برنام ه پنجم موضوع انتقال حق بی مااه منت فاای شااده بااود و
دستگاه اجرائی راسا بدهی کسور بازنشستگی (سهم مستخدم توسط کارمند و سهم دولت براساس حکم کارگزینی زمان تقاضا) سوابق مذکور
را محاسبه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز مینمود.

*سابقه خدمت تمام وقت وبا عقد قرارداد اعضای ویژه بسیج در سپاه قابل احتساب است لیکن گواهی های صادره که فقط عضویت در
پایگاه مقاومت بسیج را گواهی می نمایند از مصادیق قرارداد خدمت تمام وقت بسیج ویژه تلقی نمیشود.
* براساس دادنامه شماره  257مورخ  99/02/16احتساب سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جب هـه بـه ع نـوان خـدمت داوطلبا نـه
(موضوع ابالغیه 206/40/11مورخ  1388/10/21ستادکل نیروهای مسلح )قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد.
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فرآینداحتساب سوابق خدمت داوطلبانه درجبهه (از 59/6/31لغایت )67/5/29
نام خدمت :احتساب سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه (به ماخذیک به یک ونیم برابر)

دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند ؛ صندوق بازنشستگی کشوری استان

قوانین ومقررات :ماده 27قانون جامع ایثارگران-اجراء91/10/2
هزینه های انجام خدمت* :محاسبه بدهی کسور ◄حقوق ومزایای مشمول کسور طبق حکم زمان تقاضا ×  × %22/5مدت (به ماه)
*کسورات بابت اصل سابقه :کسور سهم کارمند( )9%بر عهده مستخدم رزمنده و سهم کارفرما()13%/5بر عهده دستگاه اجرایی
* کسورات بابت نیم برابر افزایش سابقه :کسورات سهم کارمند و کارفرما( )22%/5تماما برعهده دولت (دستگاه ذیربط مستخدم)
مدارک موردنیاز :حکم کارگزینی اشتراک باصندوق کشوری-فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی – فی
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

بانکی واریز بدهی کسور

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع

سایرتوضیحات :براساس ماده 27قانون جامع ایثارگران مدت خدمت داوطلبانه جانبازان ؛رزمندگان ؛آزادگان وشهداء در جبهه (قبل از استخدام
یا در حین اشتغال)در صورت تمایل جزء سنوات خدمت از لحاظ بیمه وبازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور (یک ونیم
برابر)محسوب میشود .دولت مکلف است مابهالتفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به مأخذ
آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریز نماید.
توضیح  -دستگاه اجرایی موظف است درهنگام احتساب خدمت داوطلبانه درجبهه و اعمال مزایا در حکم کارگزینی (ازجمله در خ صاوص م شامولین

ماده  6قانون تسهیالت استخدامی واجتماعی جانبازان مصوب  1374/4/31موضوع احتساب ایام حضور در جبهه ومدت معال جاه جان باازان ) ن ساابت بااه محا ساابه

وواریز بدهی کسور بازنشستگی مربوطه( 22%/5اعم از سهم کارمند وکارفرما) به حساب صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید
فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی شاغلین

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات

ع70 -

*

کارمند شاغل
تقاضای احتساب خدمت داوطلبانه درجبهه توسط مستخدم با ارائه
گواهی از مراجع ذیصالح
دستگاه اجرایی
بررسی و احتساب درحکم کارگزینی ؛تکمیل فرم محاسبه بدهی
کسور خ داوطلبانه؛ واریزبدهی و ارسال مدارک به صندوق جهت تایید
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛اعاده فرم پس از تایید(نسخه دستگاه)

مثال:اگرمدت حضور داوطلبانه در جبهه کارمند در قبل از استخدام 2سال(معادل 24ماه) و حقوق وفوق العاده های مشمول ک ساور وی
در هنگام ثبت تقاضا در دبیرخانه صندوق بازنشستگی کشوری 12/000/000ریال باشد آنگاه مجموع بدهی احتساب سابقه جبهه:
12/000/000×%9×24=25/920/000
بدهی سهم کارمند (بابت اصل 24ماه حضور در جبهه ) سهم رزمنده
12/000/000×13.5%×24=38/880/000
بدهی سهم دستگاه /دولت (بابت اصل 24ماه حضور در جبهه )
بدهی مابه التفاوت یک به یک ونیم(بابت 12ماه مازاد) صرفا سهم دستگاه /دولت (12ماه) 12/000/000×22.5%×12=32/400/000
* جزء (  ) 6از بند ( ث ) ماده  88قانون برنامه برنامه ششم  «-بهرهمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با
حداقل ششماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس(مقطع زمانی 1359/6/31لغایت )1367/5/29در حقوق و مزایای اجتماعی » .که حسب جوابیه استفساریه
مورخ  1397/12/21مجلس شورای اسالمی شامل مزایای مالی واستخدامی نیز میباشد..این حکم برای افرادی که قبل از 98/02/22الزم االجراء شدن قانون (15روز پس
از انتشار در روزنامه رسمی کشور ) بازنشسته یافوت شده اند قابل اعمال نمیباشد (.دادنامه  547مورخ  1398/8/29هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
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مستندات قانونی احتساب خدمت داوطلبانه درجبهه
-ماده 27قانون جامع ایثارگران(تاریخ اجرا )91/10/2

مدت خدمت داوطلبانه جانبازان ؛رزمندگان ؛آزادگان وشهداء در جبهه (قبل از استخدام/حین اشتغال) از 59/6/31لغایت  67/5/29در
صورت تمایل جزء سنوات خدمت از لحاظ بیمه وبازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور (یک ونیم برابر)محسوب میشود.
دولت (دستگاه اجرائی) مکلف است مابهالتفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به
مأخذ آخرین وضعیت استخدامی ( 22%/5حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریز نماید.
* براساس دادنامه شماره  257مورخ  99/02/16احتساب سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جب هـه بـه ع نـوان خـدمت داوطلبا نـه
(موضوع ابالغیه 206/40/11مورخ  1388/10/21ستادکل نیروهای مسلح )قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد.
مدت حضور داوطلبانه درجبهه برای جهادگران:
شرایط احتساب ایام حضور درجبهه جهادگران (مشترک صندوق معذوریت قبلی) ازلحاظ سنوات وبازنشستگی و وظیفه
-1تمام وقت باشد -2کسوربازنشستگی مربوطه را واریز کرده باشد
مدت حضور داوطلبانه در جبهه برای مشمولین قانون کار:
حسب تبصره اصالحی ماده 14قانون کار مصوب 1383و رای شماره 205هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره  155/88مااورخ  88/3/16ماادت
خدمت وظیفه ؛خدمت داوطلبانه کارگران درجبهه قبل /حین اشتغال ازلحاظ سابقه کار نزدتامین اجتماعی قابل احتساب است.
ماده 228قانون برنامه پنجم توسعه (تاریخ اجراء )90/1/1
در طول سالهای برنامه ،افرادی که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا ابتدای سال  1370در کمیته انقالب اسالمی و ساپاه پا ساداران ان قاالب ا ساالمی باه صاورت
تماموقت خدمت کردهاند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهههای ج ناگ ح ضاور دا شاتهاند باه م یازان مادت ح ضاور در
جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میگردند.

تصویبنامه شماره 175847مورخ 1391/9/8هیات وزیران
ماده  -1درطول سالهای برنامه پنجم توسعه ؛....رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های جنگ حضور داشتند بااه م یاازان ماادت ح ضااور در
جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میگردند.
برخورداری ازمزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق الذکر وسهم کارفرما توسط دولت است.
تبصره – مدت حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا ابتدای سال  1370طبق دستورالعمل صادره ازطرر ستاد
کل نیروهای مسلح وتایید مراجع اعزام کننده قابل احتساب میباشد.
بندج ماده -2درمورد سوابق حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ درخواست فرد توسط دستگاه مربوط یا صندوق ذ یاربط ح سااب مااورد بااه سااپاه
پاسداران ؛ارت ؛نیروی انتظامی؛وزارت دفاع ؛جهاد کشاورزی؛سازمان بسیج برای بررسی وتایید ارسال میشود
ماده -3تعیین میزان کسور بیمه بازنشستگی (سهم مستخدم وسهم دولت )براساس مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی ذیربط خواهد بود.
تبصره – حق بیمه سهم کارگر برعهده خود وسهم کارفرما برعهده .........خواهدبود.
ماده -4مقررات این آئین نامه شامل افراد مشمول که براساس قوانین ومقررات مربوط قبلی نسبت به پرداخت حق بیمه یا ک سااور بازنش سااتگی بااه
صندوق بازنشستگی ذیربط اقدام نموده یا می نماید نخواهد بود
آئین نامه اجرائی شماره  15375مورخ  1391/10/5معاونت فنی صندوق
-2ازتاریخ 1390/1/1سوابق حضور درجبهه کارکنان درقبل از استخدام (حد فاصل  1359/6/31تا  ) 1370/1/1که طبق گواهی مراجع ذیصالح بااه
عنوان ایام ایثارگری در احکام کارگزینی دوران اشتغال منظور شده باشد ازهرلحاظ از نظر بازنشستگی و وظیفه محاسبه میشود.
-3کسور بازنشستگی مشمولین بر مبنای آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در حکم کارگزینی هنگام تقا ضـا محا ساابه می شااود کاه
میبایست در دوران اشتغال و قبل از موعد بازنشستگی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزو تسویه شود.
-5درصورتی که مدت حضور درجبهه به عنوان کسرخدمت دوره ضرورت نظام وظ یفه عمومی (سربازی) محا ساابه ومن جاار بااه صاادور کااارت پا یااان
خدمت شده باشد مدت محاسبه شده مشمول این آئین نامه نمیشود.
-6مشترکان خوی فرما با پرداخت کسور متعلقه در شمول این آئین نامه هستند
 -7اشخاصی که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم (قبل از  ) 1390/1/1به هر دلیلی رابطه استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی قطع شااده
وشاغل محسوب نمی گردند در شمول آئین نامه این قانون نیستند.
*براساس دادنامه شماره  1104مورخ  1400/09/08هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  :امتیازات اداری و استخدامی ناشی از رزمندگی منوط بااه ارا ئااه گااواهی معت ابار
خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نمی گردد .به عبارت دیگر تقاضای دریافت امتیازات باید تا پی از بازنشستگی صااورت
گرفته باشد.
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سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی

ویرایش 1401/02/31

 -سابقه غیردولتی

فرآیند احتساب سوابق خدمت غیردولتی (ازلحاظ تجربه درحین اشتغال ؛ازلحاظ سابقه مورد نیاز برای

بازنشستگی) :

نام خدمت :تاثیر سابقه خدمت غیر دولتی (صرفا درمحاسبه حقوق بازنشستگی)

دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛صندوق بیمه ذیربط قبلی ؛ صندوق بازنشستگی کشوری

قوانین ومقررات  :قانون تاثیرسوابق خدمت غیردولتی درحقوق بازنشستگی کارکنان دولت مصوب1379/2/19

سابقه خدمت در موسسات وشرکتهای غیردولتی (دارای گواهی ثبت شرکت)توام با بیمه پردازی به سازمان تامین اجتماعی
بشرط آنکه مستخدم دارای حداقل شرایط بازنشستگی باشد که در آن صورت صرفا در تعیین حقوق بازنشستگی موثر خواهدبود.
هزینه های انجام خدمت:
محاسبه بدهی ←آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور x %22/5 xماههای خدمت غیردولتی (حداکثر5سال) منهای حق بیمه انتقالی ازصندوق مبداء

مدارک موردنیاز :گواهی سابقه کارتمام وقت ازموسسه یاشرکت( ثبت شده) –سیاهه ریزحق بیمه پرداختی ازصندوق بیمه ؛فی بانکی انتقال حق
بیمه ازصندوق بیمه موردنظر به صندوق بازنشستگی کشوری – آخرین حکم کارگزینی قبل ازبازنشستگی  -سایرمدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه ذیربط قبلی

سایرتوضیحات( :فهرست موسسات غیر دولتی از طریق سیستم احکام صندوق بازنشستگی کشوری /جداول پایه  ،قابل جستجو میباشد)

-1مستخدم دارای حداقل شرایط بازنشستگی باشدو دستگاه با بازنشستگی وی موافقت کرده باشد.
-2تقاضای کتبی خودرا مبنی بر تاثیرسوابق غیردولتی درحقوق بازنشستگی ارائه نماید
بهره مندی ازاین قانون دراجرای بندب وتبصره های 1؛  2؛  3ماده 103قانون مدیریت خدمات کشوری (تحقق بازنشستگی با25سال سابقه خاادمت
دولتی وداشتن 60ویا65سال سن حسب مورد ).بالمانع میباشد
 -3حق بیمه خدمت غیردولتی ذینفع به حساب 0107777777006صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده باشد
 -4مابه التفاوت انتقال حق بیمه را بر اساس اعالم صندوق پرداخت نماید(.کسورسهم مستخدم وکارفرما راسا توسط کارمند)
نکته :اعمال 2/5درصد افزای حقوق بازنشستگی (موضوع ماده 104ق م خ ک )بابت سابقه خدمت غیردولتی بی از 30سال  .....بالمانع میباشد
هزینه های مربوط به خدمت
مبلغ

نام بانک

طبق محاسبه

صادرات شعبه دکترفاطمی تهران

کدشعبه

763

شماره حساب

0107777777006

نام صاحب حساب

توضیح

صندوق بازنشستگی کشوری

*

کارمندشاغل
درخواست کتبی برای محاسبه خدمت غیردولتی....پس از احراز شرایط
بازنشستگی
دستگاه اجرائی
اقدام جهت انتقال حق بیمه سنوات خدمت غیردولتی ازصندوق ذیربط
به حساب صندوق کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک؛تعیین واخذ بدهی مابه التفاوت؛تاثیر برحقوق بازنشستگی

مدارک الزم برای احتساب تجربه بخش غیردولتی :

گواهی سابقه کارتمام وقت (باقیدتاریخ شروع ؛استمرار؛خاتمه وعنوان شغل موردتصدی)فقط دررشته شغل موردتصدی
ارائه لیست /سیاهه ریزحقوقی وتاییدیه پرداخت حق بیمه /کسوربازنشستگی از صندوق مربوطه (درآن مقطع )
گواهی ثبت شرکت /ارائه جوازتاسیس
سوابق تجربی (غیردولتی )دربانکهاوجمعیت هالل احمرباارائه گواهیهای الزم وبدون ارائه گواهی پرداخت حق بیمه نیزقابل احتساب است
*سوابق خدمتی افرادی که تحت پوش
عمومی دیوان عدالت)

شرکتهای طرر قرارداد با دستگاههای دولتی وظایف و امور دولتی دستگاهها را انجام میدهند غیر دولتی تلقی میگردد (دادنامه ش  742ماورخ  99/6/4ه یاات
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ویرایش 1401/02/31

اشتراک مستخدمین جدیداالستخدام رسمی

ماده  101قانون مدیریت خدمات کشوری مقررمیدارد  " :کلیه کارمندان پیمانی د ساتگاههای اجرا ئای از ل حااظ بر خاورداری از مزا یاای
تامین اجنماعی نظیر بازنشستگی  ،از کار افتادگی  ،فوت  ،و  ...با رعایت ا یان قاانون م شامول قاانون تاامین اجت مااعی مای با شاند و
کارمندان رسمی را که پس از الزم اجرا شدن این قانون  ،می توان برای مشاغل حاکمیتی در د ساتگاههای اجرا ئای ا ساتخدام شاوند از
لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجنماعی حسب تقاضای خود مشمول قاانون تاامین اجت مااعی یاا قاوانین بازنش ساتگی ماورد ع مال
دستگاه اجرائی ذیربط قرار گیرند .
لذا الزم است موارد ذیل با هماهنگی دستگاههای اجرایی پیگیری و اقدام شود.
-1باتوجه به اینکه سوابق خدمت غیر رسمی دولتی و احتساب آن از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه
یا کسور بازنشستگی مصوب سال  1365و اصالحات بعدی آن مستلزم انتقال حق بیمه و واریز ما به التفاوت کسور ناشی از انتقال حاق
بیمه میباشد لذا ضروری است مراتب درخصوص کارکنان جدیداال ساتخدام ر سامی و ا شاتراک در صاندوق پیگ یاری الزم از ساوی آن
مدیریت بعمل آید .
 -2نظر به اینکه در اجرای قانون تاثیر سوابق بخ

غیر دولتی مصوب سال  1372و آیین نامه اجرائی آن  ،سوابق خدمت در موسسات

و شرکتهای غیر دول تای ( پیمان کااری ) ماوثر در ا حاراز شارایط بازنش ساتگی نخوا هاد باود ب ناابر ا یان ا طاالع از مو ضاوع بارای ا فاراد
جدیداالستخدام ضروری میباشد.
 -3بموجب مقررات استخدامی و ماده  42قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شرط سنی ( حداکثر  40سال ) در زمان تبدیل و ضاع
استخدام رسمی و به تبع آن اشتراک با صندوق بازنشستگی طبق ضوابط مربوط الزامی است .
*تغییر صندوق بیمه کارمندان رسمی «ناشی از انتقال به دستگاه غیر مشمول» طبق تبصره 3ماده  144قانون استخدام کشوری مجاز است.
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اشتراک خویش فرمائی باصندوق بازنشستگی کشوری
نام خدمت :ادامه اشتراک کارمندان بازخریدی؛انتقالی ؛مرخصی بدون حقوق؛مستعفی ؛اخراجی
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند
قوانین ومقررات  :بندالف ماده  6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ( 95/11/10اجراء از  1396/1/1به بعد)

کارکنان تحت پوش صندوقهای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایردستگاهها یا بازخریدی،اخراج،استعفاء و استفاده از
مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
*بشرط عقد قرارداد با صندوق بازنشستگی کشوری و پرداخت ماهانه %22/5کسوربازنشستگی ومقرری ماه اول توسط مستخدم خوی فرما
مستندات قبلی) ماده 30قانون برنامه پنجم ...ادامه اشتراک از سال90لغایت 95بعلت بازخرید؛انتقالی ؛مرخصی بدون حقوق ؛مستعفی و یا اخراج
مستندات قبلی) ماده 147قانون برنامه چهارم...ادامه اشتراک از سال84لغایت 90بعلت بازخرید ؛انتقال ؛ استفاده از مرخصی بدون حقوق بشرط اشتغال بخ غیردولتی
مستندات قبلی) ماده  127قانون برنامه سوم ...ادامه اشتراک از سال79لغایت 84بعلت بازخریدی کارکنان راه وترابری

هزینه های خدمت :واریز کسوربازنشستگی ماهانه (اعم ازسهم کارمند وکارفرما ) ومقرری ماه اول به حساب صندوق بازنشستگی کشوری
*مبنای محاسبه کسور بازنشستگی  :آخرین حقوق ومزایای مشمول کسور مشترک با اعمال ضریب حقوق ساالنه کارکنان دولت و رعایت حداقل /حداکثر حقوق

مدارک موردنیاز-1 :تکمیل فرم درخواست ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری
-2ارائه حکم اخراج ؛استعفا(بعد از90/1/1برنامه پنجم) ارائه حکم بازخریدی ؛انتقال ؛مرخصی بدون حقوق بشرط ( ....بعد از84/1/1برنامه چهارم )
 -3ارائه فرمهای تسویه بدهی و نیز اطالعات انفرادی مستخدمین بازخرید شده؛مستعفی؛اخراجی؛ ...برای عقدقرارداد خوی فرمائی
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

سایرتوضیحات :ادامه اشتراک خوی

آدرس محل مراجعه :صندوق بازنشستگی کشوری استان

فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوری صرفا ازتاریخ تقاضا قابل پذیرش است(حداکثر3ماه از صدور حکم)...

*فاصله زمانی خروج ازخدمت تا پذیرش ادامه اشتراک ؛خالء خدمتی محسوب شده و بعنوان سابقه خوی

نکته مهم:ایام مرخصی بدون حقوق (خوی

فرمائی گذشته قابل پذیرش نمیباشد.

فرمایی) از مصادیق خدمت دولتی  ...محسوب نمیشود.

هزینه های مربوط به خدمت
مبلغ

............

نام بانک
صادرات شعبه دکترفاطمی تهران

کدشعبه

763

شماره حساب

توضیح

نام صاحب حساب
صندوق بازنشستگی کشوری

0107777777006

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات

فرم درخواست تداوم اشتراک

برداشت وجه ازحساب ذینفع جهت واریزبه حساب صندوق توسط بانک

*

فرم تسویه بدهی

تسویه بدهی سوابق خدمت غیررسمی ومشخصات فیشهای واریزی

*

فرم تعیین کسوربازنشستگی فرم وکالتنامه

واریزکسورماهانه حسب اعالم صندوق

*

فرم اطالعات مشترک؛میزان کسورواریزی

جهت ثبت درسیستم صندوق

*

کارمند اسبق(مشترک خویش فرما)
تحقیق وتقاضای کتبی جهت ادامه اشتراک با صندوق کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک؛ پذیرش اشتراک ؛تعیین کسورماهانه مشترک

مشترک خویش فرما
واریزکسوربازنشستگی ماهانه وارسال فی

واریزی به صندوق

حداقل حقوق خویش فرمایی سال1401به مبلغ  24/715/000ریال وحداکثر معادل 7برابر حداقل حقوق اعالمی میباشد (740نفرمشمول در)99/3/31
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ویرایش 1401/02/31

اشتراک خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری
دستورالعمل چگونگی اجرای بند ( الف ) ماده ( )6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10
در اجرای بند (الف ) ماده ( )6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  ،کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری چنانچه از تاریخ
 96/1/1از دستگاه اجرایی متبوع خود بازخرید خدمت  ،مستعفی یا اخراج شده یا از مرخصی بدون حقوق استفاده نموده و یا به دستگاه
اجرایی دیگر منتقل شوند  ،در صورت تمایل و با ارائه تقاضای کتبی  ،مشروط به عدم دریافت یا انتقال تمام یا قسمتی ازکسور پرداختی  ،می توانند با
عقدقرارداد و با رعایت مفاد این دستورالعمل بدون محدودیت زمانی همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهند.

بخش اول  :ادامه اشتراک در حاالت بازخرید خدمت – استعفاء – اخراج – مرخصی بدون حقوق
-1این قبیل کارکنان میتوانند شخصا یا از طریق وکیل قانونی تقاضای کتبی حفظ رابطه و ادامه اشتراک در این صندوق را حداکثر تا سه ماه از
صدور حکم کارگزینی مربوطه ( بازخرید خدمت – استعفاء – اخراج – مرخصی بدون حقوق ) به مدیریت بازنشستگی استان محل اقامت ارائه  ،تا پس از
بررسی پرونده و عقد قرارداد ادامه اشتراک  ،کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را با رعایت موارد زیر به حساب صندوق واریز نمایند :
الف-مراجعه حضوری و ثبت تقاضای کتبی ادامه اشتراک به انضمام

مدارک(تصویر مصدق اولین حکم استخدامی اشتراک با صندوق،تمام صفحات شناسنامه،

کارت ملی،آخرین حکم حقوقی زمان اشتغال تمام وقت که حاوی حقوق و فوق العاده های مشمول کسوربازنشستگی باشد،حکم خروج از خدمت )
ب– مبنای محاسبه کسور پرداختی مشمولین :حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور

،در آخرین حکم کارگزینی حالت اشتغال تمام وقت با رعایت حداقل و حداکثر حقوق

پ-نرخ کسوربازنشستگی سهم کارمند و کارفرما تماما توسط مشترک موضوع این دستورالعمل(مطابق مقررات مورد عمل )...پرداخت میگردد

ت-میزان کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند ،کارفرما (و مقرری ماه اول)در ابتدای هرسال متناسب با افزایش ساالنه مشمولین ق م خ ک..
ث-اولین ماه افزایش حقوق ساالنه عالوه برکسور بازنشستگی به حساب صندوق واریز میشود
ج -چنانچه تقاضای ادامه اشتراک ظرف مدت بند ( )1ارائه شود ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجرای حکم و در غیراینصورت
از تاریخ ثبت تقاضای کتبی درصندوق خواهد بود و درمورد اخیر فاصله زمانی اجرای حکم تا تاریخ تقاضا جزو سابقه اشتراک در صندوق نخواهد شد.

چ – متقاضیان ادامه اشتراک در صندوق متعهد و مکلفند کسور بازنشستگی هرماه را حداکثر تاپایان ماه بعد به حساب صندوق واریز نمایند....
ح -در صورتی که پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر تا شش ماه متوقف شود  ،مشترک می تواند با پرداخت یکجای کسور معوقه با احتساب
خسارت دیرکرد به میزان نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر  ،همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهد  .توقف پرداخت به مدت بیش
از  6ماه  ،موجب فسخ قرارداد بوده و ادامه اشتراک منوط به ارائه تقاضا و عقدقرارداد جدید مطابق مقررات این دستورالعمل خواهد بود و
در این صورت مدت توقف پرداخت کسور  ،جزو سوابق اشتراک در صندوق محسوب نمی شود .
-2بمنظور آگاهی کارکنان از امکان حفظ و ادامه اشتراک ،...دستگاه اجرایی می بایست عبارت در صورت تمایل به ادامه اشتراک ...را حسب
مورد در متن شرح حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق ،استعفا ،اخراج و یا بازخرید کارمندان درج نماید
-3کارکنان دستگاههای اجرایی مشترک صندوق که از ابتدای سال 1384تا پایان 1389بازخرید شده ونیز کارکنانی که از ابتدای 1390بازخرید..
-4کارمندان شاغل مشترک صندوق که به موجب قوانین و مقررات مربوط از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر منتقل میشوند و دستگاه محل انتقال
آنان تابع صندوق بیمه ای دیگری باشد ،مادام که کتبا تقاضای تغییر صندوق و خروج از این صندوق را به اموراداری و مالی دستگاه اجرایی محل انتقال ارائه
نداده باشند همچنان مشترک این صندوق باقی میمانند در این صورت دستگاه محل انتقال ( مقصد ) مکلف است کسور بازنشستگی آنان اعم از سهم کارمند و
کارفرما و مقرری ماه اول را براساس مقررات مورد عمل صندوق کسر و بحساب صندوق واریزنماید  .بازنشستگی  ،ازکارافتادگی و برقراری وظیفه وراث در
مورد مشمولین این بند با رعایت مقررات عمومی مورد عمل صندوق می باشد .
-5متقاضیان ادامه اشتراک درصندوق که رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع به دلیل بازخرید،استعفا و اخراج قطع شده و اشتراک خود در صندوق را با
پرداخت کامل کسور متعلقه  ....حفظ نموده اند میتوانند با رعایت شرایط زیر از حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی و وظیفه وراث برخوردار شوند.

الف – مشترک می تواند در صورت دارا بودن حداقل سی سال سابقه پرداخت کسور یا دارابودن حداقل  65سال سن با الاقل  25سال سابقه
پرداخت کسور  ،درخواست بازنشستگی نماید و صندوق مکلف به قبول آن است .
ب – حقوق وظیفه ازکارافتادگی پس از تایید مراتب ازکارافتادگی کلی مشترک از سوی کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکی و تایید کمیته ذیربط در صندوق و نیز حقوق وظیفه ورثه در صورت فوت مشترک به تناسب مدت پرداخت کسور با رعایت مقررات
عمومی مورد عمل صندوق در خصوص ازکارافتادگی و فوت عادی محاسبه و برقرار می گردد .
پ-حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث مطابق قوانین مورد عمل صندوق...با رعایت ماده  76ق م خ ک محاسبه میگردد
ت-ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه ....با رعایت مواد  86و  87قانون استخدام کشوری و با توجه به مقررات مورد عمل صندوق میباشد
ث-برقراری حقوق وظیفه فوت یا ازکارافتادگی مشمولین این دستورالعمل مشروط به آن است که فرد مشترک حداقل در 2سال منتهی به فوت یا
ازکارافتادگی ،کسوربازنشستگی متعلقه را بدون انقطاع پرداخت نموده باشد.درغیراینصورت حقوق وظیفه برمبنای مبلغ مشمول کسور در 2سال پرداخت
کسور محاسبه میگرددو ایام عدم پرداخت کسور در تعیین مدت موثر در تعیین حقوق وظیفه محاسبه نمیشود.
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اشتراک خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری

ادامه -دستورالعمل چگونگی اجرای بند( الف )ماده ( )6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10
-6کارکنانی که در طول اجرای بند(الف) ماده  147برنامه چهارم ونیز ماده 30برنامه پنجم و نیز بعد از  1396/1/1در اجرای بند الف قانون احکام دائمی در
حالت مرخصی بدون حقوق با عقد قرارداد خویش فرمایی و پرداخت کامل کسور بازنشستگی در اشتراک صندوق باقی میمانند در مدت مذکور از احاظ
پرداخت کسور وجریمه دیرکرد  ....ودر صورت انتصاب مجدد و ادامه اشتغال و نیز در مواردی که قبل از اشتغال مجدد بازنشسته  ،ازکارافتاده و یا فوت
شوند  ،از لحاظ برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات استخدامی مربوط و مقررات عمومی مورد عمل صندوق خواهند بود .

 -7آن بخش از سوابق خدمت غیررسمی تمام وقت و قابل قبول دولتی متقاضی ادامه اشتراک که در هنگام اشتغال ارائه و در احکام کارگزینی
صادره از سوی دستگاه اجرایی از نظر ترفیع پایه  ،افزایش سنواتی  ،امتیاز حق شغل  ،ارتقاء گروه یا طبقه و عناوین مشابه منظور شده باشد و
همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه ( موضوع ماده  27قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ) مشروط به آنکه متقاضی ادامه اشتراک
 ،حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تعیین بدهی ایام مذکور ( حداکثر سی سال ) بر مبنای بیست و دو نیم درصد (
 ) 22%/5آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی در زمان قطع رابطه استخدامی اقدام نماید  ،مدت مذکور به عنوان
سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می گردد .
الف-هرگونه درخواست در موارد فوق پس از سپری شدن 6ماه مهلت مقرر تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمی شود .
ب-مدیریت اجرایی صندوق موظف است ظرف 10روز کاری از تاریخ اخذ و ثبت تقاضای مشترک خویش فرما نسبت به محاسبه و ابالغ
بدهی کسور سوابق خدمت مورد اشاره این بند به متقاضی اقدام کند
پ-مشترک خویش فرما مکلف است مبلغ کسور یا مابه التفاوت اعالم شده را حداکثر معادل ماههای مورد احتساب از تاریخ ابالغ به حساب
صندوق واریز کند
ت-در صورتی که مشترک تمام یا بخشی از مبلغ کسور یا مابه التفاوت را پرداخت ننماید احتساب سوابق خدمت موضوع این بند منوط به
تقاضای مجدد مشترک و پرداخت کسور یا مابه التفاوت برمبنای حقوق و فوق العاده های مشمول کسور زمان مراجعه وتقاضای جدیداست.
ث-برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترک خویش فرما موکول به تسویه بدهی سوابق غیررسمی ،مابه التفاوت حق بیمه و .....میباشد.
-8مشترکین موضوع این دستورالعمل در مدت عقد قرارداد خویش فرمایی ...مکلفند ظرف 6ماه از تاریخ عقد قرارد نسبت به انتقال حق بیمه
یا کسور بازنشستگی سابقه خدمت قابل قبول از صندوق بیمه قبلی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید.
-9انتقال کسور بازنشستگی دوران خدمت و حالت اشتغال ایام خویش فرمایی ...به سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی و نیز استرداد آن پس از
قطع رابطه اشتراک با این صندوق با تقاضای خویش فرما و درچارچوب مقررات عمومی مورد عمل صندوق قابل انجام میباشد.
-10صندوق در قبال مشترکینی که پس از بازخرید خدمت  ،اخراج یا استعفا از دستگاه اجرایی محل خدمت سابق منتزع شده و با عقد قرارداد
خویش فرمایی در اجرای این دستورالعمل اشتراک خود را با پرداخت کامل کسوربازنشستگی ...متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه
ازکارافتادگی و وظیفه وراث با رعایت مبلغ حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و ضریب ساالنه افزایش حقوق مصوب دولت میباشد.
-11مشترکان خویش فرمایی موضوع این دستورالعمل در مورد استفاده از خدمات بیمه درمان تابع مقررات سازمان بیمه سالمت هستند
-12کارکنانی که در اجرای احکام قا نونی برنامه های چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا و عقد قرارداد با پرداخت کسور بازنشستگی به اشتراک
خود در صندوق ادامه داده و اشتراک آنان تا  96/1/1ادامه داشته است از تاریخ مزبور به بعد نیز میتوانند در اشتراک صندوق باقی بمانند.
 -13متقاضیان ادامه اشتراک مکلفند در مدت قرارداد کسور بازنشستگی و مقرری ماه اول را از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق
( www. Sabasrm.irتحت وب/آنالین) به حساب شماره  0107777777006نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران واریز کرده
و تاییدیه دریافت نمایند.
-14تغییراتی که به موجب مصوبات قانونی در آینده در موضوع ضوابط و مقررات عمومی بازنشستگی و وظیفه مشترکان صندوق ایجاد
خواهد شد شامل مشترکین موضوع این دستورالعمل نیز خواهد شد.
توضیح)1ماده 30قانون برنامه پنجم توسعه-1390( ...لغایت : )1395به کارمندان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا
بازخریدی ،اخراج ،استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
در این صورت حق بیمه سهم بیمهشده وکارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.
توضیح  )2براساس تصویب نامه شماره /89244ت34764ک مورخ 1387/6/3کمسیون اموراجتماعی ودولت الکترونیک
ماده -7کارکنانی که طبق مقررات این آئین نامه بازخرید میشوند به شرط عدم دریافت کسورپرداخت شده قبلی واستمرارتادیه کسور اعم ازسهم خود وسهم کارفرما میتوانند
کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند.
تبصره-کسوربازنشستگی ؛پس ازبازخریدی برمبنای آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسوربیمه وبازنشستگی زمان اشتغال میباشدکه باید همه ما هـه متنا سـب بـا ا فـزایش
ضریب حقوق ساالنه کارکنان دولت به صندوق مربوطه درکل (شامل سهم مستخدم وسم دولت )توسط مستخدم بازخرید شده پرداخت شود
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قرارداد ادامه اشتراک مشمولین بند ً الف ً ماده ( )6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره

تاریخ

در اجرای بند ً الف ً ماده (  ) 6قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستورالعمل منضم به نامه شماره / ....................ص 250/مورخ ...........
صندوق بازنشستگی کشوری  ،این قرارداد در تاریخ  ............مابین صندوق بازنشستگی کشوری که منبعد صندوق نامیده می شود وخانم
/آقای.....................................فرزند..............شماره ملی ...........................شماره شناسنامه................متولد................صادره.........
نشانی...................................................................:تلفن همراه .................................تلفن ثابت  ........................که به موجب حکم کارگزینی شماره
قطع رابطه و یا در دستگاه مذکور از مرخصی
اخراج
استعفا
 ...................تاریخ ...................با دستگاه  ............بعلت بازخریدی
بدون حقوق استفاده نموده و من بعد مشترک طرف قرارداد نامیده می شود برابر درخواست که به شماره ............مورخ  .............ثبت دفتر مدیریت
صندوق در استان  ................گردیده است منعقد می شود .
)
 -1حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم زمان اشتغال در دستگاه متبوع به مبلغ (
ریال می باشد که همه ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق ساالنه کارکنان دولت افزایش خواهد یافت و
ریال به حروف
در هر حال کمتر از حداقل حقوق و یا بیشتر از سقف حداکثر مصوب هیات وزیران که برای کارکنان دولت تعیین میشود نخواهد بود .
 -2نرخ کسور بازنشستگی  %22/5حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی موضوع بند  1خواهد بود .
 -3مشترک طرف قرارداد مکلف است کسور بازنشستگی موضوع بند  1این قرارداد را هر ماه و همچنین مبلغ ماه اول هر گونه افزایش حقوق و فوق العاده های
مشمول برداشت کسور بازنشستگی را از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق ( www. Sabasrm.irتحت وب/آنالین) به حساب شماره
 0107777777006نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران واریز کرده و تاییدیه دریافت نمایند.
 -3-1چنانچه مشترک طرف قرارداد نسبت به واریز کسور بازنشستگی هرماه تا پایان ماه بعد اقدام ننماید  ،عالوه بر کسور متعلقه همان ماه مشمول تاخیر
دیرکرد به میزان نیم درهزار در هر روز تاخیر خواهد بود .
 -3-2مفاد جزء ج و ح بند  1بخش اول دستورالعمل نحوه اجرای بند الف ماده  6قانون احکام دایمی ...مصوب ... 95/11/10در خصوص تاریخ شروع اشتراک
و هرگونه ایجاد فاصله زمانی و تاخیر در واریز کسور بازنشستگی و انتقال کسور که مورد مطالعه و قبول تام طرف این قرارداد است مجری خواهد بود .
 -4سابقه خدمت قابل قبول براساس قوانین و مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری که کسور بازنشستگی آن تماما به حساب این صندوق واریز شده
در هنگام عقد قرارداد برابر با  ....سال و  ......ماه و  ....روز می باشد .
مشترک طرف قرارداد مکلف است از تاریخ عقد قرارداد حداکثر ظرف مدت  6ماه در صورت داشتن سابقه خدمات غیررسمی قابل قبول صندوق با ارائه اسناد
حسب مورد نسبت به انتقال حق بیمه از سایر صندوق های بیمه ای و همچنین پرداخت بدهی خدمت غیررسمی اقدام نماید  .بدیهی است بدهی کسور تعیین
شده و مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه طبق مقررات مربوط به صورت یکجا یا به تشخیص صندوق به اقساط مساوی معادل ماههای مورد نظر تا قبل از تحقق
بازنشستگی می باید پرداخت و تسویه حساب گردد.

 -4-1ارائه هرگونه مدارک سابقه خدمت یا پرداخت کسور یا حق بیمه بعد از انعقاد قرارداد و سپری شدن  6ماه مهلت مقرر قابل احتساب نبوده و صندوق در
قبال این سوابق تعهدی ندارد .
 -5چنانچه به تشخیص صندوق  ،محرز گردد اسناد و مدارکی را که مشترک طرف قرارداد جهت احراز شرایط انعقاد قرارداد ارائه نموده  ،غیرواقعی یا خالف واقع
و یا مخدوش و جعلی باشد صندوق می تواند به صورت یکطرفه و بدون نیاز به هیچ گونه اقدام قضایی و صرفاً با ارسال نامه فسخ قرارداد به مشترک  ،قرارداد را
یکطرفه از همان تاریخ انعقاد و شروع پرداخت کسور لغو و کسور پرداخت شده در طول قرارداد را مسترد نماید.
 -5-1در صورتی که در اجرای بند  5هزینه هایی متوجه صندوق گردد مشترک طرف قرارداد تعهد می نماید کلیه هزینه ها و خسارات مربوطه را برحسب اعالم
صندوق پرداخت نماید  .ضمناً صندوق حق دارد هزینه های مذکور را از محل مطالبات احتمالی مشترک وصول نماید  .در هرحال مشترک طرف قرارداد با امضای
این قرارداد حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب می نماید .
 -6مشترک طرف قرارداد صرفاً در صورت احراز سی سال سابقه پرداخت کسور و یا احراز توأمان حداقل  25سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و حداقل 65
سال سن به افتخار بازنشستگی نائل خواهد شد.
 -7برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی نیز پس از تایید مراتب ازکارافتادگی کلی مشترک از سوی کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید کمیته
ذیربط در صندوق به نسبت سنوات خدمت قابل قبول که از بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت گردیده  ،می باشد  .در صورت فوت  ،حقوق وظیفه برای وراث واجد شرایط
موضوع ماده  86قانون استخدام کشوری با رعایت مفاد ماده  87قانون مزبور واصالحات بعدی آن برقرارمی گردد

-8کسور بازنشستگی پرداختی موضوع این قرارداد بابت برخورداری از حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث میباشد وسایرپرداختی های مربوط
به کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههای اجرایی را در بر نمیگیرد.
 -9مشترک طرف قرارداد موظف است چنانچه نشانی مندرج در این قرارداد تغییر نموده مراتب را بالفاصله کتباً به صندوق اعالم نماید .
این قرارداد در  9بند و دو نسخه تنظیم گردید یک نسخه در پرونده مشترک طرف قرارداد در مدیریت صندوق و یک نسخه نزد مشترک/وکیل وی خواهد بود .اینجانب با مطالعه
دقیق و قبول تمامی مفاد بندهای این قرارداد ومفاد بندهای 15گانه دستورالعمل منضم به نامه شماره /10211د 22002/مورخ  99/06/26اقدام به امضای این قرارداد می نمایم.
-نام و نام خانوادگی متقاضی(یا وکیل قانونی) ادامه اشتراک ..................................:اثرانگشت و امضاء

 -مدیر صندوق بازنشستگی در استان ....

مهر و امضاء

تاریخ................

تاریخ...................
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ویرایش 1401/02/31

ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری درحین مرخصی بدون حقوق
نام خدمت:پذیرش تداوم اشتراک کارمند درحین مرخصی بدون حقوق
قوانین ومقررات  :بندالف ماده  6قانون احکام دائمی ...از 1396/1/1به بعد
هزینه های انجام خدمت :محاسبه بدهی  %22/5حقوق ومزایا × مدت(به ماه) موردپذیرش که کال برعهده کارمند میباشد.

مدارک موردنیاز :ارائه درخواست ادامه اشتراک وعقد قرارداد خوی

فرمائی -آخرین حکم کارگزینی اشتغال به خدمت

سایرتوضیحات :مرخصی بدون حقوق(مدت وشرایط قانونی احتساب از لحاظ بازنشستگی)

ماده  30قانون برنامه پنجم توسعه( 1390/1/1الی  :)1396/01/01مدت مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت ز مااانی) از تاااریخ تقا ضااا باارای
ادامه اشتراک خوی

فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوری صرفا از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد.

تفسیر بدون محدودیت زمانی:عدم محدودیت زمانی برای عضویت در صندوق بازنش سااتگیم طاابق نا ماه ش  1221211ماورخ 96/3/24ساازمان ا ماوراداری
واستخدامی به سازمان برنامه وبودجه استان کرمان)

محاسبه بدهی%22/5 :آخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق (با اعمال ضریب افزای

حقوق برای سال

بعد)که میبایست طبق قرارداد خوی فرمائی به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود.
در صورت تاخیر در ارائه تقاضای اشتراک به صندوق بازنشستگی کشوری؛احتساب مدت مذکور پس از تعیین بدهی با اعمال جریمه دیرکرد
ماده 147قانون برنامه چهارم توسعه(84/1/1الی  : )90/1/1مدت مرخصی بدون حقوق درصورت اشتغال دربخ
خوی

غیردولتی از تاریخ تقاضا برای ادامه ا شاتراک

فرمائی با صندوق بازنشستگی صرفا از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد(عقد قرارداد حداکثرتا قبل از)90/1/1

محاسبه بدهی%22/5 :آخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق ( باا اع ماال ضاریب ا فازای
میبایست طبق قرارداد خوی

ح قاوق بارای ساال بعد) کاه

فرمائی به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود.

تبصره 1ماده84قانون مدیریت خدمات کشوری( 88/1/1الی : )..../../..کارمندان میتوانند حداکثر3سال به لحاظ نیازشخصی ویا 5سال برای ادامه تحصیالت
عالیه دررشته شغلی مرتبط از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند که جزء سابقه خدمت محسوب نمیشود
ماده 49قانون استخدام کشوری( 45/3/31الی  : )1388/1/1مستخدم میتواند با موافقت دستگاه از حداکثر3سال مرخصی بدون حقوق استفاده کند ولی
برای ادامه تحصیالت عالیه تا 2سال دیگر (حداکثر5سال )قابل تمدید است.
صیلی
طبق تیصره 4ماده  49ق ا ک صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که برای ادامه تحصیالت عالیه و تخصصی موردنیازدستگاه که منجر به اخذ مدرک تح ا
شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد.

محاسبه بدهی %22/5 :آخرین حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان درخواست ضربدر ماههای مدت مرخصی بدون حقوق
نام فرم

فرم درخواست تداوم اشتراک باصندوق

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات
اشتراک با صندوق بازنشستگی

*

کارمند شاغل
تقاضای کتبی ازصندوق برای ادامه اشتراک در حین مرخصی بدون
حقوق (همراه با ارائه احکام کارگزینی مرتبط)
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی تقاضا وتعیین کسور خوی

فرمائی مرخصی بدون حقوق

کارمند
واریز کسوربازنشستگی ماهانه وارسال فی

واریزی به صندوق

*کارکنانی که در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تاکنون از مرخصی بدون حقوق ا سااتفاده ن مااوده ،
لیکن نسبت به عقد قراردادخویش فرمایی و پرداخت کسور متعلقه اقدامی ننموده اند  ،حداکثر تا پایان اسفند ماه سال  97می توانند با مراجعه حضوری به مدیریت بازنشستگی کشوری ا سااتان ن ساابت
به عقد قراردادخویش فرمایی و واریز کسور بازنشستگی مربوطه طبق مقررات اعالمی قبلی اقدام نمایند(موضوع نامه ش 16925مورخ  97/10/2معاونت فنی )

*هنگام انعقاد قرار دادخوی فرمایی  ،حکم کارگزینی تمدید مرخصی بدون حقوق بی
با توجه به منع قانونی  ،با چه مجوزی ...

از سه سال(برای چهارمین سال و پس از آن )بررسی شود که
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تغییر صندوق بیمه بازنشستگی کارمندان

ویرایش 1401/02/31

(اعتبار تا پایان سال  -1395صرفا جهت آگاهی)

مستندات :
بند ب ماده  28قانون برنامه پنجم توسعه (از 1390/1/1الی )1396/1/1

کلیه بیمهشدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطالعات میتوانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمهای نسبت به تغییر صندوق
بیمهای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند الف این ماده(خصوصی) اقدام نمایند.
*دراجرای آئین نامه بندب ماده 28برنامه پنجم مصوب  1392/12/25هیئت دولت اقساط مابه التفاوت حق بیمه میبایست توسط مستخدم بصورت
یکجا ویا حداکثر در30قسط به حساب صندوق واریزشود.
ماده 103قانون برنامه چهارم توسعه (از 1384/1/1الی )1390/1/1

تنفیذ ماده 42قانون برنامه سوم توسعه
موضوع ماده 42قانون برنامه سوم توسعه (از 1379/1/1الی )1384/1/1

کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادرنیروهای مسلح وکارکنان وزارت اطالعات ) می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خوداقدام کنند
* تغییر صندوق بیمه ای کارکنان پیمانی دستگاههای اجرائی از تاریخ  1396/01/01فاقدمجوز قانونی است.
* کارمند پیمانی پس از تغییر وضعیت به استخدام رسمی ،مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود مگر آنکه با ارائه تقاضای کتبی به
دستگاه متبوع خود ،متقاضی ادامه اشتراک با سازمان تامین اجتماعی شود(.مستفاد از ماده  71قانون استخدام کشوری و ماده 101ق م خدمات ک)

*رای شماره 435هیات عمومی :استخدام کلیه اعضای هیات علمی ابتدا باید بصورت پیمانی (مشترک سازمان تامین اجتماعی ) باشد و این م قاارره
دارای اطالق است(همه اشخاص) .ادامه اشتراک کارکنان رسمی پس از نایل شدن به عضویت هیات علمی با صندوق بازنشستگی کشوری فاقد مستند قانونی است.

نگاهی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی
موضوع
بیمه بازنشستگی،ازکارافتادگی،بازماندگان

مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری

مشترکان سازمان تامین اجتماعی

سهم کارمند

سهم کارفرما

سهم کارمند/کارگر

سهم کارفرما

 9%حقوق و مزایا...

13%/5

7%حقوق و مزایا....

23%

بلی (کسر افزایش حقوق ماه اول) ،خیر (بدی آب و هوا ،نوارمرزی)..،

خیر  ،بلی

فاقد سقف حقوق

تحت تاثیرحداکثر 7برابر حداقل حقوق اشتغال

تعیین بدهی احتساب خدمت نظام وظیفه

براساس حقوق و مزایای اولین حکم استخدام رسمی

براساس آخرین حقوق و مزایای زمان تقاضا

سابقه خدمت غیر دولتی

از لحاظ سنوات بازنشستگی بال اثر لیکن در محاسبه

هم از لحاظ سنوات بازنشستگی و هم در تعیین

(بشرط بیمه پردازی)

حقوق بازنشستگی (با انتقال حق بیمه  )........موثر است

حقوق بازنشستگی موثر است

ارتباط با دستگاه متبوع پس از بازنشستگی

ارتباط(دریافت برخی خدمات و مزایا) برقرار است

تعداد مشترکان و ضریب پشتیبانی

 2/500/000نفر  ،با نسبت پشتیبانی %07

کمک هزینه عائله و اوالد  ،عیدی بازنشستگان

از اعتبارات دولت  /دستگاه متبوع

بیمه درمانی

حساب سازمان بیمه سالمت( 2%کارمند و  %5کارفرما)

مقرری ماه اول  ،فوق العاده های 3گانه
سقف حقوق بازنشستگی

معموال ارتباط قطع میشود
 18/730/000نفر  ،با نسبت پشتیبانی 4
از اعتبارات تامین اجتماعی
حساب سازمان تامین اجتماعی (9%از کل)%30
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تغییرصندوق بیمه ای

ویرایش 1401/02/31

 -نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوقهای بیمه به حساب صندوق بازنشستگی

سوال-1آیاپس ازپذیرش تقاضای عضویت درصندوق بازنشستگی کشوری؛امکان انصراف یا تغییر مجدد صندوق بیمه وجوددارد؟

پاسخ-خیر براساس ماده 102ق م خ ک اجازه تغییرصندوق بازنشستگی برای کارمندان رسمی وپیمانی فقط برای یکبار امکانپذیراست.
سوال-2چگونه ازمیزان حق بیمه ای که قرار است از تامین اجتماعی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزشودمطلع شوم؟
پاسخ-از طریق مراجعه به امور بیمه شدگان شعبه تامین اجتماعی که حق بیمه شما درآن جاا ذخ یاره شاده ا سات .از کال حاق بی ماه شاما ابدوا ساهم در ماان را
کسرخواهند کرد ومابقی مبلغ قابل انتقال به حساب صندوق بازنشستگی کشوری را اعالم خواهندکرد.

سوال -3به نظر می آید که نرخ حق بیمه مشترکان تامین اجتماعی در مجموع باالتر از نرخ مورد عمل صندوق بازنش سـتگی ک شـور
میباشد آیا امکان دارد که متقاضی بابت مابه التفاوت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری بدهکار شود،چطور ؟ پاسخ -بله
اوال حق بیمه های چندسال گذشته کارمند طبیعتا براساس حقوقهای(کمتر) همان سنوات اخذ و ذخیره شده ا سات درحالی کاه مب نــای تع یــین بــدهی ک ساور
بازنشستگی کارمند پیمانی درصندوق کشوری  %22/5آخرین حقوق ومزایا میباشد.
ثانیا سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات بدوا سهم بیمه درمان (معادل%25کل حق بیمه) را ازسرجمع حق بیمه ذینفع کسر می نماید وصرفا مابقی حــق
بیمه رابه حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزمینماید.

سوال-4درصورت پذیرش سابقه ؛ مابه التفاوت حق بیمه که میبایست به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازم چقدرخواهدبود؟
پاسخ-کل بدهی سو ابق دولتی بیمه شده(بدون احتساب حق بیمه موجود در صندوق مبدا ) براساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه میشود
مدت خدمت بیمه پردازی(حسب ماه) ×  × 22%/5حقوق ومزایای مستمر(طبق زمان تقاضا) =کل بدهی
آنگاه پس از انتقال حق بیمه سوابق بیمه شده توسط صندوق بیمه مبداء ؛مابه التفات حق بیمه متقاضی بشرح ذیل محاسبه میشود
حق بیمه انتقالی  ] -مدت خدمت بیمه پردازی(حسب ماه) ×  × 22%/5حقوق ومزایای مستمر(طبق حکم تغییرصندوق)[ =مابه التفاوت

*مثالی از محاسبه مابه التفاوت انتقال حق بیمه  :خانم ...حکمتیکارم نااد پیمانی ع لاوم پز شاکی از تااریخ  95/08/01باه ا شاتراک صاندوق
بازنشستگی پذیرفته شد .ایشان ،حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسور وی مبلغ 25/500/000ریال(طبق حکم کاارگزینی تغییر صاندوق) باود.
اگرسازمان تامین اجتماعی بابت 7سال و 1ماه سابقه خدمت پیمانی نامبرده ؛مبلغ 410/850/000ریال باه ح سااب صاندوق بازنش ساتگی
کشوری منتقل کرده باشد بدهی ناشی از مابه التفاوت انتقال حق بیمه وی عبارت خواهد بود از :
کل بدهی کسوربازنشستگی به صندوق کشوری =مدت(ماههای بیمه پردازی)xنرخ کسور(x )22%/5حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا (صندوق جدید)

کل بدهی اولیه = 487/687/500

( 85ماه)

× 22%/5

× 25/500/000

بدهی مابه التفاوت انتقال حق بیمه(کارمند) (410/850/000 =76/837/500حق بیمه انتقالی) – (487/687/500بدهی اولیه)

نکته : 1مستخدم( مشمول بندب ماده28ق برنامه پنجم) باید بدهی مابه التفاوت حق بیمه را یکجا ویا به اقساط حداکثر 30ماه پرداخت نماید.
نکته :2سوابق خدمت غیررسمی مستخدم پیمانی مشترک که حق بیمه پرداخت نشده باشد بدرخواست کتبی آنان( طبق ب ناد 4د ساتورالعمل ن حاوه

اشتراک کارکنان پیمانی)؛ براساس %22/5تمام حقوق وفوق العاده های حکم کارگزینی در زمان تقاضا تعیین بدهی میشود.
نکته:3درصورت تبدیل وضع استخدامی کارمندپیمانی (مشترک کشوری) به استخدام رسمی میزان مبلغ مابه التفاوت وی اصالح نخواهدکرد
نکته :4کارمندانی که به استخدام رسمی آزمایشی پذیرفته شوندطبق ماده  71ق ا ک مشترک صندوق بازنشستگی کشوری میشوند لیکن این افراد
مجاز هستند بنابرتقاضای کتبی (ثبت دبیرخانه ودرج در پرونده پرسنلی) ،همچنان به اشتراک خود با صندوق تامین اجتماعی ادامه دهند .
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 -نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوقهای بیمه به حساب صندوق بازنشستگی

فرآیند تغییر صندوق و پذیرش اشتراک کارمندان پیمانی(اعتبار تا پایان سال  -1395صرفا جهت آگاهی)

نام خدمت :پذیرش اشتراک کارمندان پیمانی با صندوق بازنشستگی کشوری
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه بازنشستگی قبلی کارمند

قوانین ومقررات  :بندب ماده 28قانون برنامه پنجم توسعه( 90/1/1تا،)96/1/1تصویبنامه /80954ت50387مورخ  93/7/17هیات دولت
مقررات قبلی عبارت بودند از :ماده 42قانون برنامه سوم ( )84/1/79-1/1/1؛ تنفیذ در ماده 103برنامه چهارم () 90/1/84-1/1/1
ماده 102قانون مدیریت خدمات کشوری(کارمندان رسمی) ؛ تصویبنامه شماره  121606مورخ  1392/7/1هیئت وزیران
هزینه های انجام خدمت:

مابه التفاوت حق بیمه کارمند پیمانی ◄ %22/5حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا × مدت(به ماه)سابقه موردپذیرش – حق بیمه انتقالی ذینفع
مابه التفاوت ........کارمندرسمی ◄ %9حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا(از × )94/1/1مدت سابقه موردپذیرش(به ماه) – حق بیمه انتقالی ذینفع
منظور از حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان تقاضا چیست؟ حقوق ومزایای مشمول کسور مستخدم هم زمان با تاریخ انتقال حق بیمه ذینفع به حساب
صندوق بازنشستگی کشوری (موضوع ماده  3اصالحی تصویبنامه شماره  80954مورخ  1393/7/17هیئت وزیران و نامه4461م  95/4/28معاونت محترم فنی)

مدارک موردنیاز :فرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین رسمی/پیمانی – آخرین حکم استخدامی قبل از تغییرصندوق –حکم اشتراک صندوق
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :صندوق بازنشستگی کشوری استان

توضیحات:

کارمندپیمانی میتواند فقط یکبار و بادرخواست کتبی ؛صندوق بازنشستگی خودرا ازتامین اجتماعی به کشوری تغییر دهد.*بدهی خدمت غیررسمی،نظام وظیفه و مابه التفاوت انتقال حق بیمه در هنگام اشتراک پیمانی با صندوق به نرخ  %22/5تعیین میشود.
 بموجب تبصره یک ماده  11قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی مصوب 55/4/16صندوق حمایت ازکارمندان پیمانی(....موضوع تبصره  3ماااده70ق ا ک) درتاریخ  55/12/29باکلیه وجوه وتعهدات به صندوق تامین اجتماعی واگذارشد .
*از تاریخ  96/1/1پذیرش هرگونه درخواست تغییر صندوق بیمه ای کارکنان پیمانی /رسمی دستگاههای اجرائی فاقدمجوز قانونی است.

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات

درخواست تغییرصندوق مستخدم

*

کارمند پیمانی شاغل
تحقیق اولیه و سپس تکمیل فرم اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
پذیرش اشتراک ؛درخواست انتقال حق بیمه سوابق بیمه پردازی ذینفع ازتامین
اجتماعی ودرخوا ست مدارک از دستگاه وی جهت تعیین بدهی ومابه التفاوت
دستگاه اجرائی
صدورحکم تغییرصندوق؛ واریز%22/5کسورماهانه کارمندبه حساب صندوق؛
واریز بدهی ناشی از مابه التفاوت حق بیمه کارمند به حساب صندوق

نکته مهم  :آن دسته از اعضای هیات علمی که پس از استخدام رسمی آزمایشی؛صندوق قبلی خود(تامین اجتماعی)را حفظ نموده اند کماکان
مشترک صندوق مزبور خواهندبودوعدم آگاهی یا جهل برقوانین سلب مسئولیت نمیکند.
لذا پذیرش اشتراک اعضای رسمی وپیمانی هیات علمی (که مشمول تامین اجتماعی بوده اند)در صندوق بازنشستگی کشوری صرفا با تغییر
صندوق بیمه ای براساس مفاد بندب ماده 28قانون برنامه پنجم وآئین نامه اجرائی آن وپرداخت مابه التفاوت مربوط امکان پذیراست
جزئیات در نامه شماره /6877ص210/مورخ 94/3/12معاون فنی صندوق به خراسان رضوی
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 -نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوقهای بیمه به حساب صندوق بازنشستگی

دستورالعمل وحدت رویه در امر تغییر صندوق کارکنان پیمانی(اعتبار تا پایان سال  -1395صرفا جهت آگاهی)

 -1مستخدمین پیمانی که تمایل به اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری دارند ،می توانند درخواست کتبی خود را از طریق تکمیل فرم شماره یک
بضمیمه آخرین حکم کارگزینی  ،مستقیما به واحد استانی ........محل اشتغال تقدیم نمایند.
 -1/1پس از وصول درخواست و ثبت تقاضای مستخدم در واحدهای استانی صندوق بازنشستگی کشوری  ،ا یاان صااندوق حااداکثر ظاارر یااک روز
کاری مراتب را به دستگاه ذیربط مستخدم منعکس تا ن سبت بصدور حکم تغییر صااندوق از تاااریخ (او لااین روز ماااه ب عااد از تقا ضااا) و وار یااز ک سااور
بازنشستگی بحساب جاری  0107777777006بانک صادرات ایران اقدام نماید.
 -1/2تاریخ اشتراک مستخدم پیمانی  ،تاریخ (اولین روز ماه بعد از تقاضا )
 -2نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین پیمانی مطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی مشترک این صندوق می باشد.
 -3نحوه انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی قبلی و تعیین مبلغ مابه التفاوت.
 -3/1واحدهای استانی و در م رکز اداره کل استان تهران حداکثر ظرر یک روز کاری پس از اشتراک مستخدم پیمانی با ارسال نمونه فرم شماره 2
به همراه تصویر تقاضای کتبی وی به صندوق بیمه ای نسبت به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام الزم بعمل می آورد -3/2 .متعا قااب انت قاال
حق بیمه یا کسورات بازنشستگی قبلی مستخدم پیمانی بحساب صندوق بازنشستگی کشوری ،واحدهای استانی حداکثر ظرر مدت یک هفته پس
از وصو ل سوابق از تامین اجتماعی و حکم تغییر صندوق از ناحیه دستگاه محل اشتغال متقاضی ضمن کنترل میزان کسور منتقل شده  ،میزان مابه
التفاوت متعلقه مستخدم را محاسبه و از طریق دستگاه متبوع مستخدم پیمانی به وی اعالم تا نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نماید.
 -3/3محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و نحوه پرداخت حسب مواد  3الی  5ضوابط نقل و انتقال بیمه ای م صااوب 1380/4/4
صورت خواهد پذیرفت.
 -4احتساب سوابق خدمت تمام وقت قبلی اینگونه مستخدمین که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت نکرده اند (اعم از خدمت دولتی
و سربازی) با تقاضای آنان و دریافت کسور بازنشستگی (سهم مستخدم و کارفرما) از مستخدم  ،برمبنای حکم زمان تقاضا از ل حااظ بازنش سااتگی و
وظیفه امکانپذیر می باشد .در اینصورت تقاضای کتبی می بایست به واحد استانی ذیربط تسلیم گردد.
 -5در صورتیکه رابطه استخدامی مستخ دم پیمانی به هر دلیل با دستگاه دولتی قطع گردد ونتواند صندوق بیمه ای خود را تغییر بدهد در صااورت
تمایل می تواند اشتراک خود را با صندوق بازنشستگی کشوری حفظ نماید.
در اینصورت پرداخت کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرمایی رابراساس آخرین مبلغی که کسور پرداخت نموده با رعایت حداقلها و افزای درصد
حقوق ساالنه  ،شخصاً یا از طریق بخشهای غیردولتی که بعداً به استخدام در می آید ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و ر سااید آ ناارا
دریافت نماید.
تبصره – چنانچه ظرر مدت  6ماه متوالی یا یکسال متناوب کسور یادشده به هردلیل پرداخت نشود صندوق هیچگونه تعهدی در قبال مشترک به
استثنای استرداد وجوه دریافتی مستقیم از ناحیه مستخدم را نخواهد داشت.
 -6افراد موضوع بند  5که از دستگاه دولتی خارج شده و در بخ خصوصی به خدمت اشتغال می یابند وم شااترک صااندوق بازنش سااتگی ک شااوری
باقی مانده اند ،درصورتیکه به سبب انجام وظیفه (ناشی از کار) از کارافتاده و یا فوت شوند ،یا بطور عادی از کارافتاده شوند و مراتب به تایید  3ن فاار
از پزشکان متخصصی که صندوق بازنشستگی کشوری م عرفی می نماید ،برسد ،با پیشنهاد این صندوق بر قااراری ح قااوق وظی فااه از کاراف تااادگی یااا
وظیفه وراث پس از تصویب شورای اموراداری و استخدامی کشور بعمل خواهد آمد.
 -7کلیه اسناد ،مدارک  ،سوابق و اطالعات استخدامی مستخدمین موضوع دستورالعمل حاضر در صندوق بازنشستگی ک شااوری ح فااظ و چ گااونگی
شیوه نگهداری آن وفق دستورالعملهای صادره از سوی صندوق بازنشستگی کشوری انجام خواهد گرفت.
 -8مواردیکه در این دستورالعمل پی بینی نشده است مطابق مقررات ناظر بر مستخدمین رسمی مشترک صندوق بازنش سااتگی ک شااوری خوا هااد
بود.

*از تاریخ  96/1/1پذیرش هرگونه درخواست تغییر صندوق بیمه ای کارکنان پیمانی /رسمی دستگاههای اجرائی فاقدمجوز قانونی است.
*کارکنان پیمانی دستگاههای مشمول فصل هشتم ق ا ک که از  96/1/1همزمان با صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی  ،تقاضای کتبی ادامه اشتراک
وابقاء در سازمان تامین اجتماعی داده باشند (ثبت دبیرخانه وضبط در پرونده استخدامی)میتوانند کماکان مشترک آن سازمان باقی بمانند.
*با توجه به اینکه تاکنون آیین نامه اجرایی ماده  102قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابالغ نشده لذا امکان اجرای مفاد این قانون وجودندارد
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ویرایش 1401/02/31

نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوقهای بیمه به حساب صندوق بازنشستگی

فرآیند انتقال حق بیمه از سایرصندوقهای بیمه ای به صندوق بازنشستگی کشوری ومحاسبه مابه التفاوت متعلقه
 -1مستخدم میبایست درحال حاضرمشمول صندوق بازنشستگی کشوری (رسمی /پیمانی )%9باشد.
-2تقاضای کتبی مستخدم از دستگاه متبوع جهت احتساب سوابق غیررسمی جزو سابقه رسمی.ماده 13آئین نامه اجرائی ماده 102ق ا ک
 -3دستگاه متبوع مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنش ساتگی م صاوب 65/3/27وآئیننا ماه آن ا قادامات
الزم (مکاتبه با صندوق بی ماه ذ یاربط باا ذ کار مشخ صاات هاویتی و ن یاز تااریخ شاروع وپا یاان بی ماه پاردازی م ساتخدم)جهت انت قاال
کسوربازنشستگی یا حق بیمه (از صندوق بیمه مبدا به صندوق مقصد)مربوطه بعمل آورد.موضوع تبصره3ماده 13آیین نامه اجرایی ماده 102ق ا ک
-4سازمان تامین اجتماعی نسبت به انتقال حق بیمه ذینفع به حساب سپهری 0107777777006صندوق بازنشستگی کشوری نزدبا ناک
صادرت شعبه دکترفاطمی تهران کد ( 763درج کدشناسه 10رقمی) اقدام و اعالمیه باانکی را باه ان ضامام سایاهه /فهر سات ساوابق بی ماه
پردازی و فرم اعالم مدت ومبلغ حق بیمه قابل انتقال را به مدیریت بازنشستگی استان ارسال مینماید
 -5دستگاه اجرائی نسبت به ارسال حکم رسمی /پیمانی همراه با تصویرکارت ملی ذینفع به مدیریت بازنشستگی استان اقدام نماید.
-6صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه واعالم میزان بدهی به دستگاه اجرائی ذینفع ا قادام مینما یاد.
*مبنای محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمند پیمانی  %22/5حقوق ومزایای اولین حکم اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری
*مبنای محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمند رسمی(از 9% )94/1/1حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا میباشد.
-7ذیح سااابی مح تاارم د سااتگاه باادهی را(ب صااورت یکجاویااق ساااط چندما هااه) ازح قااوق م سااتخدم ک سااروپس ازواریزو جااه بااه ح ساااب
0107777777006فی واریزی رابه کارگزینی دستگاه ارائه میدهد .کارگزینی دستگاه نیز نسبت باه تکم یال و ار ساال فارم محا سابه
بدهی به انضمام فی واریزی برای مدیریت بازنشستگی استان اقدام وتصویری ازمدارک رانیزدرپرونده پرسنلی ذینفع بایگانی مینماید.
-8مدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی ؛ تاییدیه صحت عملیات ومیزان واریزی مابه التفاوت رابه دستگاه اجرایی مستخدم ارسال خواهدکرد.
نحوه محاسبه مابه التفاوت حق بیمه( تصویبنامه شماره  80954مهر 1393/7/17هیئت وزیران)
ماده  3اصالحی -درمورداشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت ،مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا
کسور بازنشستگی متعلقه سهم شخص هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدیدو بر اساس حقوق و
مزایای ماهانه زمان تقاضا (از94/1/1به بعد)در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد ،محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور
بازنشستگی یا حق بیمه سهم شخص وکارفرما که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.
منظور از حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان تقاضا ؟ حقوق ومزایای مشمول کسور هنگام تعیین مابه التفاوت حق بیمه بمن ظــور احت ســاب ســابقه از
لحاظ بازنشستگی(همزمان با تاریخ انتقال حق بیمه ذینفع به صندوق مق صــد) .مو ضاوع مااده  3ا صاالحی ت صاویبنامه شاماره  80954ماورخ 1393/7/17
هیئت وزیران و نامه4461م  95/4/28معاونت محترم فنی وجوابیه استعالم 6158مورخ95/6/8درآمد وهزینه

مثال  :درخواست کتبی کارمند رسمی (مشترک صندوق بازنشستگی کشوری)برای انتقال 3سال سابقه بیمه پردازی به تااریخ  94/1/17در
دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی ثبت شده بود .تامین اجتماعی پس از بررسی درتاریخ  94/2/15مبلغ 7500000ریال حق بیمه ذینفع
را به حساب  0107777777006صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کرد.اگرحقوق وفوق العاده های مشمول کسور ذینفع در تااریخ
تقاضا(ثبت در دبیرخانه تامین اجتماعی) مبلغ  10/000/000ریال باشد  .مابه التفاوت حق بیمه وی رامحاسبه کنید ؟
کل بدهی کسوربازنشستگی = مدت (ماه (xنرخ کسورسهم کارمند( x )9%حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا از صندوق بیمه ای
36 = 32/400/000

x

9%

x

10/000/000

بدهی ناشی از مابه التفاوت انتقال حق بیمه (7/500/000 = 24/900/000حق بیمه منتقله ازتامین اجتماعی )(32/400/000 -کل بدهی)
تاریخچه تغییر نحوه محاسبه مابه التفاوت انتقال حق بیمه
الف -انتقال حق بیمه ازسوی سازمان تامین اجتماعی به حساب صندوق بازنشستگی ( ازتاریخ  65/3/27لغایت ) 92/12/29
برعهده مستخدم═ ......حق بیمه انتقالی– ماههای بیمه پردازی ×  × %9حقوق ومزایای اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری
ب-تقاضاهای ثبت شده درسازمان تامین اجتماعی صرفا سال  1393در اجرای بند ز تبصره  15قانون بودجه 1393برعهده تامین اجتماعی
برعهده تامین اجتماعی═...حق بیمه انتقالی– ماههای بیمه پردازی ×  × %9حقوق ومزایای اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری
ج -انتقال حق بیمه ازسوی سازمان تامین اجتماعی به حساب صندوق بازنشستگی (از تاریخ 94/1/1به بعد)
برعهده مستخدم ═ ......حق بیمه انتقالی– ماههای بیمه پردازی ×  × %9حقوق ومزایای حکم رسمی در زمان انتقال حق بیمه
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نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوقهای بیمه به حساب صندوق بازنشستگی

قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی مصوب 1365/3/27

ماده واحده ـ حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک ازصندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای
مشابه پرداخت نموده اند درصورتیکه محل کاریا خدمت آنان تغییرنموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده
باشند یا طبق ضوابط قانونی  ،مشترک صندوق دیگری شده اند بمیزان  4درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق
بیمه یا بازنشستگی قرارگرفته است بابت هرماه به صندوقی که مشمول  ،به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می شود.
درمورد اشخاصی که بعد از  65/3/27ازشمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوش صندوق بیمه یا بازنشستگی
دیگری قرارگیرند به جای نرخ  4درصد مذکور دراین ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده
است پس ازکسرحق درمان عینا به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.
تبصره 1ا انتقال حق بیمه  ،یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل ازتصویب ایان قاناون بموجاب قوانیان مربوط  ،حق بیمه  ،یا کسور بازنشستگی
آنان ازیک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگرمنتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تبصره 2ا آن قسمت ازسنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیماه  ،یاا کساور بازنشستگی قرارگرفته با انتقال حق
بیمه  ،یا کسوربازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می گیارد و ماازاد بار آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود .

تبصره3ادرخصوص آن دسته ازمشمولین تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به ماخذ مذکور درماده واحده
ازسایرصندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین ومقررات مربوط ازمستخدم ،
سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شدمیزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور دراین تبصره براساس آئین نامه مصوب تصویب هیات وزیران خواهدبود
آیین نامه تبصره  3ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب (1365/11/27مصوبه59522مورخ65/11/27دولت)
ماده  -1مشمولین قانون تامین اجتماعی وصندوقهای بازنشستگی وصندوقهای مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی به هریک ازصندوقهای
مذکورپرداخت نموده اند درصورتیکه طبق ضوابط محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده وبه تبع آن ازشمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا
طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه کسور بازنشستگی یا حق بیماه آناان باه صنادوق جدیاد منتقال نشاده باشاد
ازلحااظ پرداخات مابه التفاوت مندرج درتبصره  3قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع مقررات این آیین نامه خواهند بود.
ماده  -2چنانجه حق بیمه یا کسوربازنشستگی شخصی که قبل از تاریخ  1365/3/27از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط خارج شده وزیرپوش
صندوق دیگری قرارگرفته است انتقاال نیافتاه باشاد مقاررات ایان آیین نامه درتعیین وجوه قابل انتقال ومابه التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.

ماده-3درمورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به لحاظ تغییرمحل کاریا خدمت مشترک صندوق دیگری بشوند کسوربازنشستگی یا حق بیمه
متعلقه هرماه ازسنوات خدمت موردنظرطبق ضوابط ماورد عمال بار مبنای اولین حقوق ومزایای ماهانه درمحل خدمت جدید که مبنای کسرحق
بیمه یاا بازنشستگای قارارمی گیارد محاسبه ومابه التفاوت آن با حق بیمه یا کسوربازنشستگی که باه صنادوق جدیاد منتقال شده بترتیب
مقرردراین آیین نامه ازشخص وصول خواهد شد.این ماده به شرح ذیل اصالح شد

*تصویبنامه شماره  80954مهر 1393/7/17هیئت وزیران
ماده  3اصالحی -درمورداشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت ،مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا
کسور بازنشستگی متعلقه سهم شخص هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدیدو بر اساس حقوق و
مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد ،محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا
حق بیمه سهم شخص وکارفرما که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.
تبصره 1ا درمورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی،به سبب انتقال وتغییرساختارسازمانی ،مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا بشوند حق بیمه متعلقه هرماه ازسنوات خدمت
مورد نظربه ماخذ هیجده درصد( )18%ا هفت درصد( )7%سهم مستخدم ویا زده درصد ( )11%سهم کارفرما ا حقوق ومزایای ماهانه زمان تقاضا درمحل خدمت جدید که مبنای
کسرحق بیمه قرارمی گیرد ویا آخرین حقوق ومزایای مبنای برداشت کسوربازنشستگی درمحل خدمت قبلی (هرکدام بیشترباشد) محاسبه ومابه التفاوت آن با کسوربازنشستگی
(سهم شخص وکارفرما ) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر دراین تبصره ازشخص وکارفرمای ساباق وصاول خواهاد شد.
تبصره 2ا اشخاصی که به دلیل استعفاء ،بازخرید خدمت واخراج رابطه استخدامی آنان با دستگااه مرباوط قطاع گردیده است ومشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا می شوند
وکسوربازنشستگی یاا حاق بیماه خاود را باه طورکلی یا جزئی ازدستگاه مربوط وصول ننموده اند به ماخذ هجده درصد ( )18%به ترتیب مذکوردرتبصره ( )1این ماده محاسبه
ومابه التفاوت (سهم شخص وکارفرما) ازشخص وصول خواهدشد.
تبصره 3ا درصورتیکه مشمولین تبصره های ( )1و( )2این ماده ظرر سه ماه ازتاریخ ابالغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمایند ویا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند
باراسااس تقاضاای مجادد ورعایات تبصره هاای مذکور،مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4ا سوابق مشمولین تامین اجتماعی که به یکی ازعلل مندرج درتبصره ( )2این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می نمایند محفوظ وازمزایای قانونی آن
بهره مند می شوند.
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نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوقهای بیمه به حساب صندوق بازنشستگی
آیین نامه تبصره  3ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی – ادامه

تبصره 5جدید-در مورد اشخاصی که پس از ابالغ این تصویب نامه از شمول صندوق بیمه یا بازنشستگی ذیربط خارج شده و زیرپوش

صندوق

بیمه بازنشستگی دیگری قرار گیرند ،صندوق بیمه بازنشستگی مبدا موظف است حداکثر ظرر یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به
محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق یا بازنشستگی
مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ،حداکثر ظرر یکماه مابه التفاوت متعلقه (سهم شخص)را محاسبه و از شخص
وصول کند(مصوب مهرماه)1393
تبصره6جدید-صندوقهای بیمه بازنشستگی ذیربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال  1393نسبت به
تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نماید از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه مطابق مقررات
تصویب نامه شماره  59522مورخ  27بهمن ماه سال  65اقدام کنند(.مصوب مهرماه)1393
ماده  -4صندوقهای موضوع این آیین نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل عالوه برپرداخت حقوق بازنشستگی  ،ازکارافتادگی و وظیفه وراث  ،مشترکین خود را دربرابربیماریها بیمه
خدمات درمانی نموده باشند به هنگام انتقال کسوربازنشستگی یا حق بیمه از اینگونه صندوقها به صندوقهای دیگربخشی ازاین کسوریا حق بیمه که در ازای تامین بیمه مزبورمی
باشد ازجمع وجوه انتقالی کسرمیگردد.
تبصره  -درصورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینای ازکساور بازنشستگای یاا حاق بیماه پرداختای را تشکیال ندهاد  %25مجماوع حاق بیمه یا
کسوربازنشستگی سهم شخص و کارفرما ازاین بابت منظورمیگردد.
ماده  - 5صرفا آن قسمت ازسنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی که دراجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع شخص قابل احتساب تلقی شده یا میشود در تعیین
میزان مابه التفاوت مالک عمل قرارمی گیرد.
ماده  -6حق بیمه یا کسور بازنشستگی و ما به التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات این آیین نامه یا سایر قوانین ومقررات مربوط ازیک صندوق به صندوق دیگرمنتقل شده
است درصورتیکه محل خدمت شخصی مجددا تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عینا به صندوق جدید منتقل میگردد و از بابت
اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد.
ماده  -7مابه التفاوت موضوع این آیین ناماه باقسااط ماهاناه وصاول خواهاد شاد.میازان اقسااط باا توجاه باه کال مبلغ ما به التفاوت میزان حقوق ومزایای شخص ،
وسایرمالحظات طبق توافق شخص وصندوق مربوط تعیین میگردد حداکثرمدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می باشد.
ماده  - 8درصورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوع به لحاظ استعفاء  ،اخراج ،بازخرید خدمت  ،یا انفصال دائم قطع شده یا می شود و کسور بازنشستگی یا حق
بیمه خود را دریافت ننموده باشد ازلحاظ انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.درمورد اشخاصی که کسور
بازنشستگی متعلقه را جزئا یا کال ازصندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته اند مسئله نقل وانتقال کسورموضوعا" منتفی است.
ماده  - 9دراجرای قانون نقل وانتقال حق بیمه/بازنشستگی صرفا سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسوربازنشستگی آن طبق مقررات این آیین نامه منتقل شده یا
میشود جزء سنوات خدمت دولتی آنان ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد.
درمورد شرکتها وموسسات وواحدهای غیردولتی که تابع قانون تامیان اجتماعای می باشناد سواباق خدمات دولتی کارکنان با انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جازء
سناوات خدمات آناان از لحااظ بازنشستگای و وظیفه محسوب و منظور می گردد.
ماده  -10کسوربازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که دراجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه  ،به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده یا می شود  ،برای
متقاضیاان بازنشستگای تنهاا درمحاسباه میازان مستماری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد ودرسنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط
بازنشستگی منظورنخواهد شد.کسوربازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که ازکارافتاده کلی یا فوت می شوند دراحراز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی وفوت
ومیزان مستمری آنان مالک محاسبه قرارخواهد گرفت.

ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقها ی بیمه شماره /14330 :ت 23997هاتاریخ 1380/4/4
هیئت وزیران در جلسه مورخ  1380/3/27به استناد ماده ( )42قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی جمهوریا ساالمی ا یاران – م صاوب -1379

ضوابط نقل وانتقال حق بیمه .......را به شرح زیر تصویب نمود :
ماااده :1

شاااغالن م

شااترک

هاار

یااک از

صااندوق

هااای بی

مااه

کااه از ا

یاان

پااس بی

مااه

شااده نام

یااده

می شوند می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه خوداقدام نمایند .
تبصره  -1صندوقهای بیمه موظفند با رعایت این تصویبنامه نسبت به پذیرش درخواست مشترکان جدید اقدام کنند .
ماده  :2هر یک از بیمه شدگان فقط برای یک بارمجاز به تغییر صندوق بیمه خود هستند .
تبصره – بیمه شدگان جدید االستخدام میتوانند قبل از صدور حکم استخدام قطعی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند
ماده  :3بیمه شده تقاضای انتقال خود را به صورت کتبی به صندوق بیمه جدید ارایه می کند  .صندوق جدید نیز تا یاک مااه انت قاال و جاوه حاق بی ماه یاا ک ساور
بازنشستگی را از صندوق بیمه قبلی تقاضا می نماید و صندوق بیمه قبلی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تقاضی صندوق بیمه جد یاد  ،و جاوه قا بال انت قاال

رابه آن صندوق منتقل نماید .
ماده  :4نحوه محاسبه مبلغ مابه التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی که میبایست توسط مستخدم پرداخت شود
کسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر درصندوق بیمه جدید ( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ) بر مبنای آخرین حقوق و فوق ال عااده در یاافتی در تااریخ
جا به جایی یا اولین حقوق و مزایای ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید که مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی می شاوند ( هار کادام کاه بیشترا سات )
ضرب در تمام ماههای سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه جادیاد منهای مجموع وجوهی که باه عنوان کسور بازنشستگی یاا حاق بی ماه متعل قاه ( ا عام از
سهم مستخدم و سهم کارفرما ) و تفاوت تطبیق حقوق و مقرر ی ماه اول و حق بیمه درمان از صندوق بیمه درمان از صندوق بیمه قبلی باه صاندوق بی ماه جد یاد
منتقل شده است
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نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوقهای بیمه به حساب صندوق بازنشستگی

مبنای محاسبه بدهی کسور بازنشستگی ایام خالء در بیمه پردازی (فواصل زمانی عدم بیمه پردازی)
بعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه میشودفواصل زمانی دائر بر عدم پرداخت حق بیمه
مشاهده میشود درحالیکه قراردادهای خدمتی کارمند موید استمرار بدون انقطاع خدمت وی میباشد .
براساس نظریه شماره /10537د220/مورخ  96/6/27معاونت فنی صندوق و در اجرای بند()1تصویبنامه شماره /80944ت50387
مورخ  1393/7/17احتساب مدت خالء بیمه پردازی پس از تعیین بدهی برمبنای %9حقوق و مزایای زمان تقاضا وبارعایت شرایط ذیل
(موضوع نامه /11911د 22002/مورخ  1396/7/22اداره کل درآمد وهزینه)بالمانع میباشد:
-1اخذ درخواست کتبی مستخدم مبنی بر تعیین بدهی و احتساب سنوات خدمت مورد نظر.
-2فاصل زمانی که حق بیمه آن منتقل نشده می بایست صرفاً در مابین دوران بیمه پردازی خدمت مستخدم باشد.
-3تعیین بدهی مدتی که حق بیمه آن منتقل نشده؛ پس از احراز اشتغال مستخدم با توجه به احکام کارگزینی و یا قرار دادهای
خدمتی وی که مؤید استمرار بدون انقطاع خدمت می باشد انجام گردد.
-4در صورتیکه د رخواست مستخدم مبنی بر تعیین بدهی مدت مذکور ،در زمان انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری باشد؛
همزمان با دریافت حکم زمان تقاضا نسبت به دریافت مستندات و مدارک مثبته موضوع بند  3جهت محاسبه مابه التفاوت کسور بطور
یکجا اقدام گردد.در غیر اینصورت مبنای محاسبه کسور ،حکم زمان تقاضای جدید مستخدم خواهد بود.
شایان ذکر است مفاد بخشنامه فوق الذکر مربوط به تعیین بدهی ایام خالء سنوات خدمتی است که حق بیمه آن پس از صدور
بخشنامه به حساب این صندوق منتقل شده و می شود .
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نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوقهای بیمه به حساب صندوق بازنشستگی
بند خ ماده  88قانون برنامه ششم  -ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه
برای یک بار از پرداخت ما به 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 دستگاه (طبق آیین نامه) پرداخت و تسویه میشود
دستورالعمل بندخ ماده 88قانون برنامه ششم – بخشنامه شماره  42930مورخ  1399/03/21وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی

ماده )2کلیه بیمه شدگان شامل ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور
در جبهه که تغییر صندوق بیمه داده و ارائه درخواست آنان به صندوق بیمه مقصد در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه
(بعد از  ) 1396/01/01محقق شده باشد مشمول این دستورالعمل هستند
بند ث ماده)1سوابق بیمه :کلیه ایام قابل احتساب به عنوان بیمه پردازی –مطابق با قوانین صندوق بیمه مقصد –که حق بیمه مربوطه به صندوق مبدا پرداخت شده

بندج ماده )1تغییر صندوق بیمه :تغییر صندوق بیمه ای به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی  ،تغییر محل کار یا خدمت یا فعالیت در چارچوب مقررات
بند چ ماده )1درخواست:تقاضای کتبی بیمه شده به صندوق بیمه مقصد برای انتقال سوابق بیمه ای خود از صندوق بیمه مبدا به صندوق بیمه مقصد
بند د ماده )1مابه التفاوت :تفاوت مبلغ محاسبه شده به عنوان حق بیمه مورد عمل برای سوابق قابل انتقال به صندوق بیمه مقصد با مبلغ حق بیمه قابل قابل انتقال
از صندوق بیمه مبدا برای یک بار وحداکثر تا مدت 15سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه

ماده)3صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست بیمه شده ،نسبت به بررسی و انجام مکاتبه الزم با صندوق بیمه مبدا
اقدام نماید.صندوق بیمه مبدا مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول مکاتبه مذکور ،نسبت به بررسی سوابق ،محاسبه حق بیمه قابل انتقال و اعالم
آن به صندوق بیمه مقصد اقدام نماید
ماده )4صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه پس از اعالم حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبدا  ،نسبت
به محاسبه مابه التفاوت و اعالم و وصول آن به شرح ذیل اقدام نماید.
در صورت وجود رابطه استخدامی بیمه شده با یکی از دستگاههای مشمول  ،دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف 3ماه پس
از اعالم صندوق بیمه مقصد ،نسبت به پرداخت مابه التفاوت از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سنواتی اقدام نماید.
به موجب ماده ( )4آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده  87قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی موضوع مصوبه شماره /42969ت 55417هـ مورخ  1399/4/23هیات وزیران  " :دستگاه های موضوع بند (الف) ماده ( )2قانون (قانون جامع خدمات رسانی به
ایثارگران مصوب  )1386مکلفند هزینه های سنوات ارفاقی را حسب اعالم صندوق بیمه گر ،از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط
دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری
بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند .همچنین استفاده از مزایای این آیین نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه
موضوع بند (ب) ماده ( )2قانون ،منوط به پیش بینی اعتبار الزم در قوانین بودجه می باشد .اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف
جداگانه اعتبارات دستگاه های مربوط پیش بینی و تأمین می شود".
دراینصورت مادام که مبلغ هزینه های حقوق وکسور سنوات ارفاقی کارکنان مذکور از سوی دستگاه متبوع ایشان به این صندوق
پرداخت و تسویه نگردد صدورحکم برقراری حقوق بازنشستگی ووظیفه میسورنمی باشد  .بدیهی است مسئولیت تاخیر درتایید
حکم برقراری حقوق بازنسشستگی ووظیفه متوجه دستگاه اجرایی خواهد بود

مبنای محاسبه مابه التفاوت مشمولین ماده  42برنامه سوم توسعه تنفیذی در برنامه چهارم و بند ( ب ) ماده  28قانون برنامه پنجم توسعه 22/5درصد می باشد .
*در صورت فوت مستخدم موضوع مواد  81و  82ق ا ک  ،وراث قاانونی وی میتوان ناد تقا ضاای انت قاال حاق بی ماه ساوابق غیرر سامی
مستخدم نزد سازمان تامین اجتماعی را جهت احتساب سنوات خدمت به صندوق مقصد (صندوق بازنشستگی کشوری) ارائه نمایند.
سابقه قبلی :قانون برنامه پنجم ماده45ـ ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابهالتفاوت برای پانزده سال سنوات بیامهای ناشی از انتقال ساوابق بیمهای از یک
صنادوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است ،معافند .این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلالیه از دولت من ظااور و
توسط دولت پرداخت و تسویه میشود .این قانون منقضی شده است

85
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

ویرایش 1401/02/31

انتقال کسوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوری به سایر صندوقهای بیمه ای... /
نام خدمت:انتقال کسوربازنشستگی ( ازصندوق کشوری به صندوق بیمه متقاضی)

دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:صندوق بیمه جدید متقاضی؛دستگاه اجرائی ذیربط کارمند
قوانین ومقررات  :تصویبنامه شماره  121606مورخ  1392/7/1و 80954مورخ 93/7/17هیئت وزیران ؛ قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی
مصوب  1365/03/27؛ ماده 102قانون مدیریت خ کشوری  ،بندخ ماده 88قانون برنامه ششم توسعه  ،دستورالعمل شماره  35سازمان اموراداری و
استخدامی  ،بخشنامه شماره 250/95433تاریخ  1386 /8/29صندوق بازنشستگی کشوری
مدارک موردنیاز:درخواست کتبی صندوق بیمه جدید متقاضی با اعالم شماره حساب ازصندوق کشوری -تکمیل فرم درخواست انتقال کسور4نسخه
 صورت حقوق ومزایا وکسوربازنشستگی سنوات  -احکام کارگزینی شروع خدمت ؛خروج ازخدمت -سایرمدارک حسب موردنحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه:صندوق بیمه فعلی -دستگاه اجرائی ذیربط

سایرتوضیحات:

-1رابطه بیمه پردازی کارمند با صندوق کشوری قطع شده(اخراج؛استعفاء ؛انفصال؛بازخرید؛انتقال) ودرحال حاضرمشترک صندوق بیمه دیگری باشد.
-2مستخدم میتواندتقاضای کتبی انتقال کسورسابقه رسمی خودرابه شعبه ذیربط صندوق فعلی( تامین اجتماعی؛ )....تسلیم نماید
 -3درخواست کتبی صندوق بیمه فعلی (مقصد)از دستگاه محل اشتغال به خدمت مربوطه مستخدم جهت اخذ مدارک و برر ساای مو ضااوع
(اولین حکم استخدام رسمی ؛حکم خروج ازخدمت ؛فهرست کسوربازنشستگی ؛گواهی عدم دریافت /استردادکسورخدمت ).
-4صندوق بیمه فعلی متقاضی (درصورت قابل پذیرش بودن مدارک) نامه ای رابه صندوق بازنشستگی کشوری –استان ارسال کرده و ضاامن ا عااالم
تاریخی که ذینفع مشمول قانون تامین اجتماعی شده ؛تقاضای انتقال کسوربازنشستگی سوابق خدمت ذینفع رابه حساب اعالمی شااماره ..................
مربوط به تامین اجتماعی نزدبانک رفاه شعبه ....شهرستان .......رامینماید.
-5دستگاه اجرائی مکلف است باه استنادتب صااره 3ماااده  13آ ئااین نا مااه اجرا ئاای ماااده 102ق ا ک و برا ساااس رونو شاات نا مااه مااذکور فرم هااای

دستورالعمل شماره  35اصالحی( فرم انتقال کسوردر5نسخه و فهرست ریزکسوردر2سخه) راتکمیل وتایید(مهروامضاء)کرده و همراه باپرونده
پرسنلی به مدیریت بازنشستگی کشوری استان .....ارائه نماید.
قانون برنامه ششم –ماده 88بند خ -ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه
برای یک بار از پرداخت ما به 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
نام فرم

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات

فرم استردادوانتقال کسوربازنشستگی

2/1

توسط رئیس دستگاه اجرائی ذیربط(4نسخه) تایید میشود

*

فرم صورت حقوق ومزایا وکسور ساالنه

ع82-

توسط ذیحساب دستگاه اجرائی ذیربط(2نسخه) تاییدمیشود

*

صندوق بیمه وبازنشستگی جدید
درخواست بیمه شده؛اخذ احکام /مدارک الزم از دستگاه اجرائی
بررسی وپذیرش سابقه ؛تقاضای کتبی انتقال کسورازصندوق کشوری
دستگاه اجرائی
تکمیل وارسال فرم انتقال کسور؛فهرست ریزکسور؛احکام کارگزینی

صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی وتایید فرم انتقال کسور؛ صدورچک دروجه صندوق جدید

*درخصوص افراد بازخریدی موضوع تبصره 1ماده  74ق ا ک صرفا کسور سهم کارمند (به استناد ماده یک قانون تعدیل )...منتقل میشود
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انتقال کسوربازنشستگی به حساب سایر صندوقهای بیمه

دستورالعمل شماره  -35نحوه تکمیل فرم انتقال کسوربازنشستگی (فرم )2/1
اطالعات شناسنامه ای براساس کپی شناسنامه مستخدماطالعات مربوط به پست سازمانی ورسته وگروه براساس آخرین حکم ر ساامی ؛ تاااریخ ا سااتخدام اول یااه برا ساااس او لااین ح کاام ورود بااه خاادمت ؛تاریخ استخدام ر ساامی منظور تاااریخ ا جاارای ح کاام ر ساامی آزمای شاای ویات باادیل و ضااع میبا شادونیزدرج شااماره و تاااریخ ح کاام ر ساامی آزمای شاای ؛
تاریخ خروج ازخدمت ومجوزخروج براساس شرح حکم ویا رای صادره ازسوی مرجع قضائی طبق آخرین حکم وشماره وتاریخ همین حکم
مجوزانتقال کسورطبق قانون (انتقال کسور در صورت استعفاء ؛اخراج و بازخریدی موضوع بند 8ماااده  20قااانون باز ساازی وب ناادح ماااده  9قااانون
رسیدگی به تخلفات مستند به ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی م صااوب  65/3/27ان جااام می شااود .ا مااا انت قااال ک سااور
بازخریدی موضوع تبصره 1ماده 74وبازخریدی موضوع ماده 64مقررات شرکتهای دولتی مستند به ماده 1قانون تعدیل نیروی انسانی انجام میشود)
؛شماره وتاریخ درخواست انتقال کسور وهمچنین حسب نامه تامین اجتماعی /س ایرصندوقها ؛ درخواست تامین اجت ماااعی از صااندوق بازنش سااتگیودستگاه مستخدم معموال شماره حساب .........بانک رفاه شعبه .......استان .........شهرستان ....میباشد.
ردیف 25فقط مدت انفصال وغیبت غیرموجه ومرخصی بدون حقوق درج خواهدشد
ردیف 25جمع مدت خدمت ....براساس سابقه خدمت رسمی قابل قبول ومیزان کسورسهم مستخدم وکارفرما طبق فهرست کسوربازنشستگی نوشته
خواهدشدلیکن مقرری ماه اول درفرم درج نخواهدشد.
اگرکارمندرسمی که بادستگاه قطع رابطه کرده قبل از65/3/27به اشتراک صندوق تامین اجتماعی درآمده باشدبه جای تنظیم فهر ساات ک سااورفقط
4%آخرین حقوق ومزایای مشمول کسوروی ضربدرسنوات خدمت (به ماه )محاسبه ودرج خواهدشد.
منظورازحق بیمه ؛برای کارمندان تبدیل وضع یافته ای که قبل ازاستخدام رسمی بیمه پردازبودند وذیحساب دستگاه برای وی فرم 10/47تکم یال
کرده باشدمبلغ 184320ریال درج وبه سایرمبالغ اضافه میشود
منظور ازکسوربدهی :درصورتی که سابقه خدمت زیرپرچم ویاقراردادی مستخدم رسمی قبل ازقطع رابطه تعیین بدهی شده وطبق مدارک دره مااان
مقطع به حساب صندوق بازنشستگی واریزشده باشدعینا درج خواهدشد.دراین خصوص جمع مدت خاادمت قا باال درج دررد ایاف  26ا عاام از سااابقه
رسمی وسابقه غیررسمی تعیین بدهی شده خواهدبود.
فرم انتقال کسوردر5نسخه تکمیل وپس ازتاییدباالترین مقام اجرائی دستگاه (مهروامضاء)جهت بررسی وا قاادام طاای نا مااه ای ه مااراه با ماادارکموردنیازبه مدیریت بازنشستگی استان ارسال میشود

نحوه تکمیل فهرست کسوربازنشستگی
فهرست کسوربرای هرسال خورشیدی ازسوابق خدمت رسمی مستخدم میبایست در2نسخه تکمیل وذ یاال فاارم بااه تاییدکار شااناس مااالی و سااپس
ذیحساب محترم دستگاه (مهروامضاء) خواهدرسید.این فرم براساس اسنادحسابداری تنظیم خواهدشدلیکن نبایدازاحکام کارگزینی پرونده انحرار
معناداری داشته باشد.
* سهم کارفرمائی قبل از 69/1/1مستخدمین رسمی ضمن توجه به جدول کسوربادقت الزم محاسبه شود.
هرگونه غیبت غیرموجه /مرخصی بدون حقوق /انفصال موقت ..../میبایست درتکمیل این فهرست لحاظ شده (ازفهرست حذر شود)میزان کسورات
به نسبت اشتغال وحقوق دریافتی محاسبه ودرج شده باشد.
فرم فهرست کسوربازنشستگی ساالنه مستخدمان مشمول صندوق بازنشستگی سال .....
نام دستگاه :

استان :

نام خانوادگی :

نام :

ماه

حقوق وتفاوت تطبیق

فوق العاده شغل

شهرستان :

تاریخ :
کدملی :

جمع حقوق ومزایا

کسورسهم مستخدم

شماره مستخدم :
مقرری ماه اول

کسورسهم کارفرما

جمع کسور

فروردین
اردیبهشت
.............
جمع

نکته :
بموجب صورتجلسه 73/5/5؛ سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سابقه خدمت غیرر سامی هر یااک ازکارک نااان ت باادیل و ضااع یاف تااه باه ر ساامی
(58/9/10؛58/2/18؛57/7/1و ).....که قبل ازتبدیل بیمه پردازبودندمبلغ 184320ریال به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کرده است .
لذادرهنگام انتقال کسورکارکنان تبدیلی بشرط تکمیل فرم  10/47ازسوی ذیحسابی دستگاه که نشانگرمدت بیمه پاردازی ذین فااع میبا شااد مب لااغ
مذکور(184320ریال )نیزبه عنوان حق بیمه سنوات غیررسمی (عالوه برکسورخدمت رسمی )منتقل میشود.

*صرفا درهنگام انتقال کسورناشی از تغییرصندوق (موضوع ماده 42قانون برنامه سوم و)....مقرری ماه اول هم منتقل میشود.
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نکات مهم انتقال کسوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوری –
الف -اگرمستخدم بعداز65/3/27مشترک صندوق تامین اجتماعی شده باشد:
کسوربازنشستگی قابل انتقال =مجموع کسورسهم مستخدم وکارفرما (براساس فهرست کسور-بجزمشمولین ماده 74ق .ا.ک )

مثال :شخصی درتاریخ 66/5/1به صورت قراردادی درآموزش وپرورش استخدام گردید.وی در68/7/1به استخدام رسمی آزمایشی پذیرفته شد.لیکن
رابطه استخدامی وی به علت غیبت غیرموجه درتاریخ 70/1/1بادستگاه ق طااع و بااه ا خـراج از خاادمت مح کااوم گرد یاد .ح قااوق ومزا یاای م شاامول
کسورخدمت رسمی ایشان در68/7/1مبلغ 30000ریال واز69/7/1به مبلغ 50000ریال افزای

یافت .

این شخص ازتاریخ 70/3/1بعلت اشتغال درکارگاهی مشترک صااندوق تااامین اجت ماااعی شااده ولذامتقا ضاای احت ساااب سااوابق (قب لاای ) پردا خاات
کسورخودنزدصندوق بازنشستگی کشوری گردید .سابقه خدمت قابل انتقال یکسال وش ماه وکسوربازنشستگی بمبلغ 127500ریال .

حقوق پایه

مزایا(فوق العاده شغل )

حقوق ومزایا

ازتاریخ

تاتاریخ

مدت

سهم مستخدم

سهم کارفرما

جمع کسور

20000

10000

30000

68/7/1

69/1/1

6ماه

2550*6

1700*6

25500

20000

10000

30000

69/1/1

69/7/1

6ماه

2550*6

3825*6

38250

30000

20000

50000

69/7/1

70/1/1

6ماه

4250*6

6375*6

63750

*قبل از69/1/1کسورسهم مستخدم  %8/5حقوق ومزایا لیکن سهم کارفرمائی فقط %8/5حقوق پایه محاسبه میشد(مطابق جدول ).
بعداز69/1/1لغایت  79/7/1کسورسهم مستخدم %8/5حقوق پایه ومزایا وسهم کارفرما یک ونیم برابرسهم مستخدم اصالح شد.
ب – اگر مستخدم قبل از65/3/27مشترک صندوق تامین اجتماعی شده باشد:
کسوربازنشستگی قابل انتقال = آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور**%4ماههای خدمت رسمی
مثال :شخصی درتاریخ57/1/1دردانشگاه علوم پزشکی بصورت قراردادی استخدام شده ودرتاریخ 58/9/10به ا ساتخدام ر سامی ت بادیل
وضع یافته وباالخره در64/9/10ازخدمت بازخریدشد.اگروی بعدازبازخریدی در تااریخ 65/2/1م شاترک صاندوق تاامین اجت مااعی شاده
باشدسابقه خدمت ومبلغ کسور بازنشستگی که ازصندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی منت قال خواهدشدرامحا سابه
نمائید.یادآورمیشودحقوق ومزایای وی قبل ازبازخریدی 28000ریال بود.
28000 x 4% x 72=80640
کسور بازنشستگی بابت 6سال معادل 72ماه سابقه خدمت رسمی
مبلغ موضوع تفاهمنامه فی مابین بابت یکسال وهشت ماه ونه روز سابقه خدمت بیمه پردازی

184320ریال

توجه:
* درصورتی که مستندخروج ازخدمت رسمی ؛ بازخریدی موضوع ماده 74ق .ا.ک باشد فقط سهم مستخدم قابل انتقال است.
*دولت کسورسهم کارفرمائی مستخدمین رسمی دستگاههای اجرائی رابابت قبل از 1375/1/1راسا به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است

*مقرری ماه اول میبایست درفهرست کسوردرج شودلیکن قابل انتقال نمیباشد.
*در صورت فوت مستخدم موضوع مواد  81و  82ق ا ک  ،وراث قاانونی وی میتوان ناد تقا ضاای انت قاال حاق بی ماه ساوابق غیرر سامی
مستخدم نزد سازمان تامین اجتماعی را جهت احتساب سنوات خدمت به صندوق مقصد (صندوق بازنشستگی کشوری) ارائه نمایند.
* کارم ناادان قااراردادی (ا عاام ازخرید خاادمت /پی مااانی  /حااق ال تاادریس ).../م شاامول صااندوق بازنش سااتگی ن بااوده اند .لااذا هیچگو نااه
کسوربازنشستگی ازبابت این سوابق به حساب صندوق بازنشستگی واریزنشده است مگرمشمولین ماده 42قانون توسعه ..برنامه سوم
*به موجب رای شماره  271دیوان عدالت اداری تعیین بادهی و متعاق باا دریا فات کسوربازنش ساتگی پاس از بازخر یادی(جهت انت قاال
کسور) مجوزی ندارد.
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استرداد کسور بازنشستگی یا ....به حساب دستگاه اجرائی

فرآیند استرداد کسور بازنشستگی
نام خدمت :استرداد کسوربازنشستگی
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت :دستگاه اجرائی ذیربط
قوانین ومقررات  :قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مصوب  1365/03/27؛دستورالعمل شماره  35اصالحی
مدارک موردنیاز :درخواست کتبی کارمند ازصندوق مبنی براسترداد(دریافت)کسوربازنشستگی – فرم درخوا ساات ا سااترداد ک ساور  -فهر سات ر یااز
کسورات – احکام کارگزینی استخدام رسمی /اشتراک صندوق ؛حکم خروج ازخدمت ؛سایراحکام حسب مورد
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی ذیربط

سایرتوضیحات:

درصورت تقاضای کتبی مستخدمی که ارتباط او باصندوق (بدلیل استعفاء؛اخراج؛بازخریدی؛)...قطع شده باشد صرفا کسور سهم کارمند

قابل استرداد به حساب ذیحسابی دستگاه اجرائی میباشدتا از آنطریق به ذینفع پرداخت شود.
پروسه اقدامات :
-1درخواست کتبی ذینفع ازصندوق بازنشستگی کشوری
-2بررسی سوابق وتکمیل فرم استردادکسور وهمچنین فرم صورت حقوق ومزایا وکسورساالنه توسط دستگاه اجرائی ذیربط
-3ارسال مدارک توسط دستگاه اجرائی ذیربط به صندوق بازنشستگی کشوری –استان
-4مدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی نهائی وتایید..فایل اطالعات مربوطه را تکمیل وبه امورمالی ستاد صندوق ار سااال میک نااد تااا ن ساابت بااه
صدورچک استرادکسور دروجه ذیحساب دستگاه ذیربط اقدام شود
-5ذیحساب دستگاه چکی معادل کسور بازنشستگی (که از صندوق کشوری دریافت داشته)رادروجه ذینفع صادرخواهدکرد
فرم های مربوط به خدمت
توضیحات

دریافت فایل

نام فرم

کدفرم

فرم استردادوانتقال کسوربازنشستگی

2/1

توسط رئیس دستگاه اجرائی ذیربط تایید میشود

*

فرم صورت حقوق ومزایا وکسور ساالنه

ع82-

توسط ذیحساب دستگاه ذیربط تاییدمیشود

*

کارمند
تقاضای کتبی استرداد کسور ازصندوق بازنشستگی کشوری
دستگاه اجرائی
تکمیل وارسال فرم استردادکسور؛فهرست ریزکسور؛احکام کارگزینی
صندوق بازنشستگی کشوری-استان/ستاد
بررسی وتایید فرم ؛صدورچک استردادکسور دروجه ذیحسابی دستگاه
(ذیحساب دستگاه متعاقبا وجه کسور را به حساب ذینفع واریز میکند)

در هنگام استرداد کسور صرفا کسور سهم کارمند قابل استرداد میباشد.
استثناء-1:استردادکسور مشمولین ماده 20قانون استخدام کشوری (اخراج درحین خدمت رسمی آزمایشی) م جااوز ناادارد -2کسور سااهم کارم نااد
مشمولین بند10ماده 20قانون بازسازی نیروی انسانی (اخراجی) فقط به خانواده ذینفع مجاز است
توجه :براساس ماده 4قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/3/31
دستگاههای اجرائی مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قبال در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند
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استرداد کسور بازنشستگی یا ....به حساب دستگاه اجرائی

* فرآیند استردادکسوربازنشستگی مازادبر30سال (فرم )4
نام خدمت:استرداد کسوربازنشستگی مازادبرسی سال
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاههای اجرائی

قوانین ومقررات  :تبصره 2ماده  3قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  1368/12/13؛ ماده 7قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب
 ، 68/12/13دستورالعمل شماره9980مورخ 1380/02/23
مدارک موردنیاز-1 :تکمیل فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال (فرم -2 )4فرم محاسبه بدهی خدمت غیررسمی به انضمام
فی واریزی(دارای مهرتایید صندوق)  -3فهرست ریزکسورماههای اضافه پرداختی کسوربازنشستگی -4پرونده پرسنلی ذینفع(شامل احکام )....
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :صندوق بازنشستگی کشوری

توضیحات:

ماده 7قانون اصالح مقررات بازنشستگی  : 68/12/13در مواردی که مستخدمین از پرداخت کسور بازنشستگی بابت خدمت مازاد بر 30سال ( موضوع تبصره  2ماده  3قانون ) معار می باشند  ،دستگاه متبوع مستخدم مکلف است قبال تایید الزم را در خصوص پرداخت
کسور بازنشستگی توسط مستخدم به مدت  30سال تمام  ،از صندوق کسب نماید.
نکته :1قبل از شروع اعمال معافیت ازپرداخت کسور سهم مستخدم مازادبر30سال به این سوال مهم پاسخ دهید

آیا بدهی سوابق غیررسمی (سربازی  /قراردادی  /پیمانی)ویا بدهی سوابق ارفاقی مستخدم محاسبه در زمان مقرر و بطور کامل
پرداخت و تسویه شده است؟ تاریخ پرداخت آخرین قسط بدهی مندرج در فیش واریزی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری(پس
از احراز تسویه کامل بدهی ) مالک شروع معافیت از کسور است.

نکته :2برای اعمال معافیت تبصره 2ماده 3قانون اصالح مقررات .....احراز 30سال تمام سابقه پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق
بازنشستگی کشوری مالک عمل برای معافیت است و نه صرفا داشتن30سال سابقه خدمت
مثال:کارمندی دارای 35سال سابقه خدمت میباشد.وی دارای29سال سابقه رسمی (مشترک صندوق بازنشستگی کشوری)و 6سال خدمت
غیررسمی(ملزم به بیمه پردازی تامین اجتماعی) در دستگاه دولتی است.دقت شود تازمانی که بدهی کسور بازنشستگی 1سال از خدمت
غیررسمی را تسویه ننماید دارای 30سال سابقه پرداخت کسور نبوده و مشمول قانون معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی نمی باشد.
 حسب اعالم معاونت حقوقی ریاست جمهوری  ،نظر به اینکه «مقرری ماه اول » از مصادیق کسور بازنشستگی تلقی میشود لذا بردا شــت م قــرری مــاهاول از افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره  2ماده  3قانون اصالح مقررات بازنشستگی .....از تاریخ  1400/01/01منتفی میگردد.
شده بــه ب خــش خصو صــی(از جم لــه م خــابرات)
*اجرای معافیت از پرداخت کسوربازنشستگی در خصوص کارکنان شرکتها و بنگاههای وا گــذار ـ
موضوعیت ندارد و همچنان مشمول پرداخت کسور سهم مستخدم خواهند بود(.نامه ش 22343مورخ  1400/12/14درآمد و هزینه)
نام فرم
درخواست استردادکسورخدمات مازادبر30سال

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات

4

*

دستگاه اجرایی
تقاضای کارمند ازدستگاه متبوع برای استرداد کسورمازادبرسی سال
احراز بی از30سال سابقه پرداخت کسور(اعم از رسمی وغیررسمی)
دستگاه اجرائی
تکمیل وارسال فرم استردادکسورمازادبرسی سال وسایرمستندات

صندوق بازنشستگی کشوری-استان/ستاد
بررسی وتایید فرم ؛صدورچک استردادکسور دروجه ذیحسابی دستگاه

90
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

ویرایش 1401/02/31

استرداد کسور بازنشستگی یا ....به حساب دستگاه اجرائی

فرآیند استرداداضافه واریزی  /اشتباه واریزی کسوربازنشستگی (فرم )3/1
نام خدمت :استرداد اشتباه واریزی  /اضافه واریزی کسور
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی ذیربط
قوانین ومقررات  :دستورالعمل شماره9980مورخ 1380/02/23
مدارک موردنیاز :فرم استرداد اضافه/اشتباه واریزی( – ) 3/1اعالمیه بانکی نشانگر اضافه واریزی – فرم اصالحی  5/1درصورت ن یاااز  -ساایرمدارک
دال بر اضافه/اشتباه واریزی
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :صندوق بازنشستگی کشوری

سایرتوضیحات:

درصورتی که دستگاه اجرائی ویا بانک عامل ؛ به اشتباه وجهی رابه حساب صندوق واریزکرده باشد مبلغ اشتباه /اضافه واریزی باارائه ماادارک الزم
به حساب ذینفع مستردخواهدشد

به این منظور دستگاه ذینفع میبایست فرم ( 3/1در3نسخه ) را تکمیل وپس از تایید (مهروامضاء)آنرا رابه ضامیمه م ساتندات ( فای
واریزی؛لیست  /حکم کارگزینی ؛).....به مدیریت سازمان بازنشستگی دراستان ارائه تااقدام الزم بعمل آید.
ارائه توضیحات کوتاه درخصوص علت اشتباه واریزی درمتن فرم 3/1ضروری میباشد
شماره حساب قابل درج درفرم میبایست مربوط به ذیحسابی دستگاه باشدونه شخص حقیقی ذینفع
فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
درخواست استرداداضافه واریزی /اشتباه واریزی کسور

کدفرم

دریافت فایل

توضیحات

3/1

*

دستگاه اجرائی
بررسی وحصول اطمینان از اشتباه /اضافه واریزی به حساب صندوق
دستگاه اجرائی
تکمیل وارسال مدارک(فرم اشتباه واریزی؛فی

واریزی؛مستندات)

صندوق بازنشستگی کشوری-استان/ستاد
بررسی مدارک وصورنحساب ؛تایید فرم ؛صدورچک دروجه ذیحسابی

توجه:

درصورتیکه اضافه واریزی ازطریق فرم  5/1یا صورت ریز حقوق ومزایا وکسورماهانه یک د سااتگاه (با باات 1ا لاای  3ماااه)رخداده باشد میبایست ضمن اصالح فرم  5/1ویا صورت خزانه مربوطه فرم اشتباه وار یاازی اوال تو سااط ذیح سااابی د سااتگاه (و تااه
عامل ذیحساب درشهرستان) تکمیل وتاییدشود وثانیا حتی االمکان دارای تاییدیه خزا نااه(ازبابت ا طااالع )نیزباشد.در صااورتیکه
اشتباه واریزی بابت بی از3ماه باشداصالح فرم  5/1اولیه نیازنیست.
 شماره حساب اعالمی درفرم  3/1میبایست مربوط به ذیحسابی دستگاه باشد .* حسب اعالم معاونت حقوقی ریاست جمهوری  ،نظر به اینکه «مقرری ماه اول » از مصادیق کسور بازنشستگی تلقی میشود لذا برداشت م قــرری مــاه
اول از افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره  2ماده  3قانون اصالح مقررات بازنشستگی .....از تاریخ  1400/01/01منتفی میگردد.
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حمایت های بلندمدت صندوق -شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی

فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی
الف – مراحل اداری در دستگاه اجرائی ذیربط
-1بررسی پرونده ازبابت سنوات خدمت قابل قبول :اطمینان از دولتی بودن سابقه  ،لزوم انتقال حق بیمه سوابق خدمت غیررسمی (ب جااز
مشمولین تبصره 2ماده 85ق ا .ک  :مدت خدمت وظیفه،حق التدریس تمام وقت قبل از، 88/7/1مدت تحصیل در دانشسرا  ...آموزش وپرورش)
*استناد به تبصره 2ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه ...مصوب  65/3/27وماده 9آئین نامه اجرائی این قانون وهمچنین ائین نامه استخدامی پیمانی

 -2صدورابالغ بازنشستگی پس از مشاوره با مستخدم و باذکرمستندقانونی درشرح حکم
-3راهنمائی مستخدم برای افتتاح حساب سپهری نزد بانک صادرات بصورت قرض الحسنه(کد )03ویا سپرده کو تااه مدت( کاد)02
بمنظور واریز حقوق بازنشستگی ؛ تکمیل فرم پذیرش  /انصرار بیمه تکمیلی درمان  ،تکمیل فرم تسویه حساب از واحدهای داخلی؛...
-4تکمیل وتایید فرمهای شماره 1و2و 3برقراری حقوق بازنشستگی وثبت داده ها در سامانه
ثبت اطالعات فرم های شماره 1و 2برقراری حقوق بازنشستگی در سایت ← www. Sabasrm.irسامانه دستگاههای دولتی وشاغلین← «ج مااع
آوری اطالعات برقراری حقوق» با کدشناسه و کلمه عبور انحصاری هر دستگاه و اخذپرینت گواهی ثبت از سامانه برای ارسال به صندوق

 -5ارسال درخواست تایید برقراری حقوق بازنشستگی (همراه با مدارک فیزیکی) به صندوق بازنشستگی کشوری
طبق بخشنامه 3695مورخ 1372/7/14شورای عالی اداری مدارک الزم برای تایید برقراری حقوق بازنشستگی میبایست حـداقل
یکماه قبل از زمان بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شود.
مدارک مورد نیاز عبارتنداز :ابالغ بازنشستگی  ،فرمهای شماره  1و  2برقراری حقوق بازنشستگی ،درخواست کتبی موافقت با بازنشستگی ا فااراد
دارای فوق لیسان س وباالتر ،احکام کارگزینی مرتبط ؛احکام قرارداد خدمت غیررسمی؛مدارک انتقال حق بیمه سوابق غیررسمی به حساب صااندوق
ومدارک پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و در غیر این صااورت جواب یااه کت باای تاامین اجت ماااعی مب ناای باار غ یاار بی مااه پاارداز بااودن ذین فاع ،ت صااویر
شناسنامه،کارت ملی،دفترچه بانکی گواهی خدمت نظام ؛مدارک ایثارگری،پذیرش/انصرار بیمه تکمیلی درمان و سایر مدارک حسب درخواست

ب :مراحل اداری در صندوق بازنشستگی کشوری

-1بررسی مندرجات فرم شماره 1و2برقراری حقوق بازنشستگی به لحاظ انطباق محاسبات و مستندات با قوانین
رویت درخواست کتبی مستخدمین دارای مدرک فوق لیسانس وباالتر با بازنشستگی  ،اولین حکم استخدام رسمی واحکام کاارگزینی  2ساال
آخرخدمت ؛تصویر شناسنامه وکارت ملی ،دفترچه حساب سپهری ،مدارک ایثارگری)...........،
-2بررسی واطمینان از اخذ کسور بازنشستگی:کسور جاری ،تاریخ اجراء تا صدور او لاین ح کام ر سامی/حکم ت بادیل و ضاعیت و
شمول صندوق بازنشستگی کشوری ؛پرداخت کسور سهم کارفرمائی مستخدمین دارای بی

از 30سال سابقه پرداخت کسور(خدمت)

-3بررسی وضعیت بیمه پردازی سابقه خدمت غیررسمی
لزوم انتقال حق بیمه سوابق خدمت غیررسمی از صندوق بیمه مبدآ  ،ارائه مدارک الزم بمنظور محاسبه مابه التفاوت حق بیمه تو ساط
صندوق بازنشستگی کشوری  ،اعالمیه بانکی واریز مابه التفاوت اعالمی توسط ذینفع به حساب صندوق .......،
-4صدور تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی مستخدم(حداکثرظرر یکهفته) و ارسال به دستگاه اجرائی ذیربط جهت اقدامات الزم
 -5تامین اعتبار و پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگی
کاام (ج هات محا سابه و تاامین اعت باارالزم

اداره کل امور مالی صندوق دردهم هرماه لیست حقوق را براساس اطالعات مندرج درسی ساتم اح
ازمنابع داخلی وکمکهای دولت) گزارشگیری می نماید.
از طرر دیگر دستگ اه اجرائی نیز میبایست فایل مزایا و کسورات بازنشستگان را در موعد مقرر(براساس پیا ماک ار ساالی باه کار شاناس
مالی ) در نرم افزار پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان (سایت )www. Sabasrm.irبارگذاری نماید.
در پایان ماه خالص پرداختی به حساب بازنشسته واریز میشود و کسورات اعالمی نیز به حساب ذیحسابی دستگاه حواله خواهدشد.
*نکته :درصورتیکه تاریخ صدور تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی توسط صندوق قبل ازدهم ماه باشد معموال حقوق ومطالبات ذینفع درهمان ماه
به حساب ذینفع واریز خواهدشد و درصورتیکه تاییدیه بعدازنهم هرماه صادرشود حقوق ومطالبات ذینفع معموال در ماه بعدی حواله خواهدشد.
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مستندات برقراری حقوق بازنشستگی ووظیفه
مستند

توضیحات

شرایط

بند الف ماده  103قانون مدیریت

 30سال سابقه درشغل عادی و35سال شغل تخصصی

اختیاردستگاه

بند ب ماده  103قانون مدیریت

 60سال سن با25سال سابقه برای آقایان

اختیار دستگاه

تبصره 1ماده 103قانون مدیریت

25سال سابقه برای خانمها درکلیه مشاغل

اختیار دستگاه

ب الف ماده  103قانون مدیریت

 35 – 30سال سابقه در شغل تخصصی وفوق لیسانس

توافقی –تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه

تبصره 1ماده 103قانون مدیریت

 25سال سابقه برای جانبازان؛معلوالن ومشاغل سخت

توافقی -تقاضای مستخدم و مواف قات د ساتگاه( باادون

قانون بازنشستگی جانبازان 67/9/1

ارفاق برای جانبازان؛معلوالن؛مشاغل سخت.......

توافقی -تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه

تبصره 1ماده  2قاانون ا صاالح م قاررات
بازنشستگی 68/12/13

25سال سابقه و50سال سن آقایان؛خانمها با 20سال سابقه

توافقی -تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه
مستثنی شدگان از قانون مدیریت خدمات کشوری

25سال سابقه برای آقایان و 20سال سابقه برای خانمها

توافقی -تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه

ارفاق برای جانبازان لیسانس وکمتر-زیر %20جانبازی)

بازنشستگی پی

ازموعد 86/6/5

توافقی

ماده 44قانون برنامه پنجم

فرزندان شهدا (امتیاز ارفاق جانباز بی

تبصره 2ماده  103قانون مدیریت

 30سال سابقه و 60سال سن درمشاغل عادی

اجباری –تکلیف دستگاه

تبصره 3ماده  103قانون مدیریت

25سال سابقه و 65سال سن درمشاغل غیرتخصصی

اجباری-تکلیف دستگاه

تبصره2ماده  103قانون مدیریت

35سال سابقه و  65سال سن درمشاغل تخصصی

اجباری -تکلیف دستگاه

تبصره 3ماده  103قانون مدیریت

 25سال سابقه و 70سال سن درمشاغل تخصصی

اجباری – تکلیف دستگاه

از 50درصد)

از 20سال خدمت دولتی برای خانمها و25سال آقایان

بندط ماده 9تخلفات اداری72/9/7

بی

ماده  79قانون استخدام کشوری

ازکارافتادگی عادی

ازکارافتادگی به تایید صندوق بازنشستگی

ماده  80قانون استخدام کشوری

ازکارافتادگی ناشی ازانجام وظیفه

ازکارافتادگی به تایید صندوق بازنشستگی

ماده  81قانون استخدام کشوری

فوت مستخدم بصورت عادی

------------------

ماده  83قانون استخدام کشوری

فوت مستخدم ناشی از انجام وظیفه

فوت ناشی ازکار به تایید صندوق بازنشستگی

ماده  82قانون استخدام کشوری

فوت بازنشسته

قهری (با تقلیل یک یا دو گروه)

*نظر به الزم االجراء شدن استفساریه بند الف ماده  103ق م خ ک (از تاریخ  )1399/03/23ایثارگران(جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شاهد،رزمندگان با
داشتن 6ماه جبهه ) که به موجب قوانین از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردارند نیز با داشتن مدرک کارشناسی میتوانند تا35سال خدمت نمایند
*براساس دادنامه شماره  1104مورخ  1400/09/08هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  :امتیازات اداری و استخدامی ناشی از رزمندگی منوط بااه ارا ئااه گااواهی معت ابار
خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نمی گردد .به عبارت دیگر تقاضای دریافت امتیازات باید تا پی از بازنشستگی صااورت
گرفته باشد.

مبنای تعیین حقوق بازنشستگی

*ماده  6قانون اصالح پاره ای از مقررات ....مصوب : 1379/02/13
......در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که مالک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر با اعمال آخرین ضریب حقوق
سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود .
*ماده 82قانون برنامه ششم:برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی ( اعم از کشوری ،لشکری،
تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی میباشد
* جانبازان و فرزندان شاهد (کد مستند : )33آخرین حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور بازنشستگی زمان اشتغال
گزینه نقدی هزینه سنوات ارفاقی مربوط به جانبازان و فرزندان ذکور شاهد کمتر از 50سال سن

گزینه تعهدی

هزینه سنوات ارفاقی مربوط به جانبازان 50سال سن و بیشتر و فرزندان اناث شاهد
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نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
مشمولین نظام هماهنگ و قانون خدمات کشوری :میانگین حقوق ومزایای دریافتی مشمول کسوربازنشستگی در2سال اشتغال آخرخدمت
بااعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی ×سنوات خدمت قابل قبول ÷( 30ماده  6قانون اصالح پاره ای ازمقررات بازنشستگی مصوب ) 79/2/13
◄منظور از اشتغال وضعیت کارمندی است که طبق حکم کارگزینی فوق العاده شغل/حق شغل دریافت کرده باشد.
*صرفا برای مشمولین ماده 104قانون م خدمات کشوری به ازاء هرسال سابقه بی

از30سال /2/5درصدبه حقوق بازنشستگی(مبنای 30سال)اضافه شود

ماده 76قانون مدیریت خدمات کشوری  :حداقل وحداکثرحقوق ومزایای مستمر شاغلین م شامول ا یان قاانون و ساایر ح قاوق بگ یاران
دستگاههای اجرائی هرسال به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره م -76سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از 7برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.
تبصره ماده  6تصویبنامه  29931مورخ  95/03/13هیئت وزیران :اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و
پژوهشی و قضات و وزارت اطالعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از
شمول بند حداکثر حقوق مستثنی می باشند.
اعضاء غیرهیات علمی دانشگاهها  :میانگین کلیه حقوق ومزایای مستمرمشمول کسور(ح قاوق رت باه وپا یاه؛ر شاغل ؛ر و یاژه ؛ر ساختی کاار؛ر

مدیریت؛تفاوت تطب یاق)در 2سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی ( ماااده 77آ ئااین نا مااه ا سااتخدامی.......

مصوب هیات امنای دانشگاه تهران و رای شماره 1907هیات عمومی دیوان عدالت)
تذکر :احتساب فوق العاده جذب ؛ویژه و سایر فوق العاده های مستمر مندرج در آ ئاین نا ماه ا ساتخدامی کارک ناان غ یار ه یاات عل مای
دانشگاههای علوم پزشکی موضوع ماده 20قانون برنامه پنجم که از 1390/1/1به بعد بازنشسته شده اند
اعضای هیات علمی دانشگاهها –*تذکر:1رای وحدت رویه شماره 567مورخ  98/3/21هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بار عادم
تسری حکم ماده 104قانون م خ ک برای درنظر گرفتن 2/5درصد افزای به ازای هرسال خدمت مازاد بر 30سال در تعیین حقوق
*تذکر :2اعمال ضریب (1/2یک ودودهم)فوق العاده جذب ومخصوص اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت که دارای خدمت تمام وقت
جغرافیائی بوده وتاریخ اجرای بازنشستگی آنها 1391/1/1به بعد باشد دراحساب میانگین 2سال آخرخدمت آنان بالمانع است
*تذکر :3اعمال فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای بازنشستگان بعد ازتاریخ 1389/1/1بالمانع میباشد.
تذکر :4براساس مصوبه /49236ت مورخ  88/3/5هیئت دولت فوق العاده های م صــوب ه یــات ام نــاء م نــدرج در ح کــم کــارگزینی کارک نــان دان شــگاهها و
موسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی مانند ف جذب ،ویژه ،بهره وری مشمول کسورات بازنشستگی میباشند

قضات ( دارای مقررات خاص موضوع رای شماره 1907هیات عمومی دیوان عدالت دادنامه شماره 71-70مورخ ) 81/2/29
مشمولین قانون حالت اشتغال (مستخدمین شهید وجانباز ازکارافتاده کلی مصوب  72/6/30ونیزتبصره 6آئین نامه :)...

آخرین حقوق ومزایای دریافتی مشمول کسور قبل ازبازنشستگی

مشمولین قانون کارمبنای محاسبه معدل  2سال آخر خادمت کارک ناان شارکتهای واگذار شاده باه ب خا غیردول تای م شامول ا صال 44
(مخابرات؛شرکت رجاء ؛ ).....؛ حقوق ومزایای قانون کار بدون اعمال ضریب وبدون درج گروه /طبقه شغلی درسیستم احکام
* شرکت مخابرات براساس اصل 44در  88/8/18واگذار شد اما طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان ....در  1389/06/01به تایید وزارت تکرا رسیدواز همین تاریخ قابل اجراست

حقوق بازنشستگی مقامات (عدد مبنا ضربدر ضریب سال)

الف:معاونین وزراء (معاون استاندار همطراز با معاون وزیر بشرط داشتن حداقل مدرک لیسانس و1700 )....
ب:استانداران ؛سفراء * 1800فوق العاده شغل براساس جدول حقوق ومزایای کارکنان وزارت کشور %180
*حق جذب معاون استاندار %198
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مستندات و شرایط عمومی برقراری حقوق بازنشستگی
نام خدمت:تاییدیه برقراری بازنشستگی کارمندان دولت
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند
قوانین ومقررات :

مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری
بند الف :حداقل 30سال سابقه خدمت درمشاغل غیر تخصصی و35سال برای مشاغل تخصصی با مدرک فوق لیسانس( با درخواست کتبی )کارمند
برای سنوات باالتراز30سال) *ومدارک معادل با ارزش استخدامی از تاریخ استفساریه
بندب قانون:داشتن حداقل 60سال سن و 25سال خدمت(شرط سنی برای خانمهامنظورنمیگردد).
تبصره 1ماده  : 103درخصوص متصدیان مشاغل سخت وزیان آوروجانبازان ومعلوالن سابقه خدمتی موضوع بندالف وشرط سنی ب ناادب ماااده 103
بمدت 5سال کمترمحاسبه شده وشرط سنی برای زنان منظورنمیگردد.

تبصره 2ماده  : 103بازنشستگی اجباری با60سال سن و30سال سابقه
تبصره 3ماده  : 103بازنشستگی اجباری با65سال سن وحداقل 25سال سابقه (70سال دارندگان مشاغل تخصصی )

(65سال سن و35سال سابقه دارندگان مشاغل تخصصی )

* به ازای هرسال سابقه خدمت بی

از30سال بمیزان 2/5درصدبه حقوق تعیین شده مشمولین ق م خدمات کشوری اضافه خواهدشد

مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت:
-1داشتن 30سال سابقه(ماده 2قانون اصالح م .ب) -2داشتن حداقل 25سال سابقه و50سال سن برای مردان(بندالف تبصره 1قانون اصالح م.ب)
-3داشتن حداقل 20سال سابقه برای خانمها(بندب تبصره 1ماده 2قانون ا صاالح م.ب) -4دا شااتن حااداقل  60سااال ساان باهرقدر سااابقه (ب نادالف مااده
74ق.ا.ک باتقاضای مستخدم) -5داشتن 65سال سن باهرقدرسابقه(ماده 77ق .ا.ک اجباری توسط دستگاه)

* حقوق بازنشستگی :
میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در2سال اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات خدمت قابل قبول÷ 30بااعمال ضریب سال بازنشستگی
مدارک موردنیاز :ابالغ بازنشستگی-فرم شماره1و2برقراری –تصویراحکام کارگزینی 5سال آخرخدمت –فرم منزلت – سایرمدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات :اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمت زیرپرچم ؛خدمت دولتی غیرر سـمی (خرید خادمت  /پی ماانی) باوده
باشد ضروریست درهمان اوایل خدمت نسبت به محاسبه وپرداخت بدهی وی به صندوق کشوری اقدام شود.
*:بررسی سوابق؛موافقت ؛صدورابالغ بازنشستگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرم شماره  1و  2برقراری ح بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد.
* بررسی خالصه پرونده  ،تاییدنهائی و صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق بازنشستگی وهمچنین تامین اعت باار ک ماک هزی ناه عائ لاه و اوالد(ب جاز شارکتها
وشهرداریها) ؛حق بیمه پایه درمان سهم دستگاه؛عیدی پایان سال(از92/1/1به بعد) بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری میباشد.
*پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه ازدواج؛فوت؛ ...ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه محل اشتغال به خدمت بازنشستگان تامین وپرداخت میشود

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرمهای اطالعات تغییرات حقوق ومزایا؛سوابق خدمت و...

کدفرم

1و2

توضیحات
فی

دریافت فایل

واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شود

*

دستگاه اجرایی
بررسی کامل سوابق(ر سامی وغیرر سامی) پردا خات کسوربازنش ساتگی؛
موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ ؛ تهیه وارسال فرم 1و 2وسایرمدارک
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛تاییدوصدور حکم ؛تامین اعتبارحقوق
دستگاه اجرایی
درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...
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فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی پیش ازموعد (  86/6/5الی  89/6/5وتمدیدتا 94/6/5بمدت 8سال )
ماده 28قانون برنامه ششم  ،بند ت -دولت مکلف است سنوات ارفاقی را بهعنوان سنوات خدمت قا بــل ق بــول تل قـی و م طــابق تب صــره ( )2قــانون
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  1386/6/5توسط سازمان تــأمین اجت مــاعی بــه بر قــراری م ســتمری بازنش ســتگان م شــمول و
براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند .شرکتهای دولتی و مؤسسات .......
*لذا بند ت ماده 28قانون برنامه ششم توسعه در خصوص مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری ،موضوعیت قانونی ندارد.

دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند

قوانین ومقررات  :قانون بازنشستگی پی

ازموعد مصوب1386/06/05مجلس شورای اسالمی وتمدیدآن تاتاریخ 1394/6/5

بند ج تبصره  18قانون بودجه 1394کل کشور ؛ بند د تبصره  19قانون بودجه  1393کل کشور ؛

شرایط :تقاضای مستخدم بشرط داشتن حداقل 25سال سابقه خدمت برای آقایان وحداقل 20سال برای خانمها؛ موافقت رئیس دستگاه ؛حذر یک
پست سازمانی به ازای هربازنشسته (بازنشستگی پی ازموعد از سال  1391بدون سنوات ارفاقی انجام میشود)
* حقوق بازنشستگی  :میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در2سال اشتغال آخرخدمت× سنوات خدمت قابل قبول÷( 30بااعمال ضریب سال)
هزینه های انجام خدمت :هزینه بازنشستگی پیش ازموعد قبل از 1391که با اعمال سنوات ارفاقی همراه بود بشرح ذیل محاسبه میشد
نحوه محاسبه بدهی-1کسورارفاقی %22/5 :حقوق ومزایای آخرین حکم زمان اشتغال ضربدر مدت (به ماه)ارفاق ضربدر 1/1و

 -2حقوق ارفاقی:حقوق بازنشستگی × مدت خدمت ارفاق(به ماه) ÷ کل خدمت(به ماه) × مدت ارفاق(به ماه)

که کال برعهده دستگاه متبوع میباشد

مدارک موردنیاز :موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه –ابالغ بازنشستگی-فرم شماره1و2برقراری –تصویراحکام کارگزینی2سال آخرخدمت– -سایرمدارک طبق
دستورالعمل (فرم کسور وحقوق ارفاقی  – -فی

واریز بدهی کسوروحقوق ارفاقی به حساب صندوق بابت اجرای قانون قبل ازسال )1391

نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات :اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمت زیرپرچم ؛خدمت دولتی غیرر سـمی (خرید خادمت  /پی ماانی) باوده
باشد ضروریست درهمان اوایل خدمت نسبت به محاسبه وپرداخت بدهی وی به صندوق کشوری اقدام شود.
*مستخدمین جانبازمشمول قانون مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده ؛....مصوب  72/6/30میتوانند باداشتن شرایط مقرر وبااستفاده ازاین قانون بازنشسته شوند
*:بررسی سوابق واخذمجوز ؛صدورابالغ بازنشستگی ؛واریزکسوروحقوق ارفاقی ؛تکمیل فرمها ی بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد.
* پس ازبررسی الزم وتاییدنهائی صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه وهمچنین تامین اعتبار کمک هزینه عائله و اوالد؛حق بیمه پایه در ماان ساهم
دستگاه؛عیدی پایان سال(از92/1/1به بعد) بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری میباشد.
*پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه ازدواج؛فوت؛ ...ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشود

فرم های مربوط به خدمت
کدفرم

نام فرم
فرمهای اطالعات تغییرات حقوق ومزایا؛سوابق خدمت و...
فرم محاسبه کسوروحقوق سنوات ارفاقی پی

ازموعد

1و2

دریافت فایل

توضیحات
فی

واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شود

*

فی

واریزکسورارفاقی ضمیمه شود

*

دستگاه اجرایی استان
بررسی سوابق؛ اخذمجوزها؛موافقت با بازنشستگی و صادورابالغ ؛ تکم یاال

وارسال فرم 1و 2وسایرمدارک به صندوق
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛تاییدوصدور حکم ؛تامین اعتبارحقوق

دستگاه اجرایی استان
درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...
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مستندات وشرایط برقراری حقوق بازنشستگی پیش ازموعد-ادامه توضیحات
بازنشستگی پیش ازموعد درسال  1394لغایت 94/6/5چگونه اجرا شد؟
در اجرای بند (د) تبصره  18قانون بودجه  1394کل کشور بازنشستگی پی

از مو عااد کل یااه م شااموالن قااانون بازنش سااتگی پاای

از مو عااد

کارکنان دولت مصوب  5شهریور سال 1386و قانون تمدید آن ،در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز
موضوع مواد  52و  53قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.
همچنین براساس تصویب نامه شماره /132552ت52582هـ مورخ  1394/10/12هیئت وز یـران م قـرر شـد کـه ما بـه الت فـاوت
حقوق بازنشستگی تا احراز بازنشستگی عادی حداکثر تا پنج سال (  60ماه ) محاسبه و از طریق دستگاه اجرایی دول تـی بـه صـندوق
بازنشستگی پرداخت شود
-1داشتن حداقل 20سال خدمت قابل قبول برای خانمها و داشتن حداقل 25سال خدمت قابل قبول برای آقایان
-2تقاضای مستخدم
-3موافقت باالترین مقام دستگاه
-4بدون سنوات ارفاقی
-5محاسبه و واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی(ویژه)1394
اجرای بازنشستگی پی از موعد در سال  1394بدون سنوات ارفاقی بوده و مابه التفاوت وصولی صرفا بابت جبران هزینه ای است که از
بازنشستگی زودتر از موعد بر صندوق بیمه و بازنشستگی تحمیل می شود .
مثال:کارمندی که با  27سال  9ماه و  13روز سابقه خدمت قابل قبول و با مبلغ  20/000/000ریال حقوق بازنشسته می شود  ،به مدت  2سال و
 2ماه و  17روز (  797روز ) زودتر از موعد بازنشسته شده است  .با توجه به تصویب نامه و دستورالعمل ابالغی  ،هزینه ای را که دستگاه اجرایی
می باید بابت بازنشستگی پی از موعد این کارمند به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نماید به قرار زیر محاسبه می شود :
 20/000/000 * 797 / 30 = 531/333/ 333ریال
حقوق بازنشستگی پیش ازموعد :معدل حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در2سال اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات قابل قبول تقسیم بر30
بدین ترتیب موافقت با بازنشستگی پی

ازموعد مستخدمین متقاضی ؛ بدون اعطای سنوات ارفافی خواهدبود.

نحوه اجرای بازنشستگی پیش ازموعد در سال  1390چگونه بود؟
به استناد تبصره 20ضوابط اجرائی قانون بودجه سال  1390کل کشور
 -6موافقت ذیحساب
-6تامین بارمالی حداکثر 5سال ارفاق تاسقف 30سال
-7مجوز کتبی ازکمسیون اجتماعی دولت
*جانبازان عزیزمشمول قانون مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی (حالت اشتغال) ؛مفقوداالثر.....مصوب  1372./6/30نیزمیتوانستند بادا شااتن
شرایط مقرربه استناد قانون بازنشستگی پی ازموعد بازنشسته شوند.
مدارک موردنیاز :موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه –ابالغ بازنشستگی-فرم شماره1و2برقراری –تصویراحکام کارگزینی2سال آخرخدمت– فاارم
کسور وحقوق ارفاقی – سایرمدارک طبق دستورالعمل – فی واریز بدهی کسوروحقوق ارفاقی به حساب صندوق بشرح توضیحات
نحوه محاسبه بدهی◄-1کسورارفاقی %22/5 :حقوق ومزایای آخرین حکم زمان اشتغال ضربدر مدت (به ماه)ارفاق ضربدر 1/1و
 -2حقوق ارفاقی:حقوق بازنشستگی × مدت خدمت ارفاق(به ماه) ÷ کل خدمت(به ماه) × مدت ارفاق(به ماه) که کال برعهده دستگاه متبوع میباشد
* حقوق بازنشستگی  :میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در2سال اشتغال آخرخدمت× سنوات خدمت قابل قبول÷30
مثال  :درخواست بازنشستگی پی

(بااعمال ضریب سال)

ازموعدمستخدم رسمی درتاریخ 87/7/1باداشتن  25ساال ساابقه پردا خات ک ساورموردپذیرش قرارگرف تاه ا سات .اگرآ خارین

حقوق وفوق العاده های م شــمول ک ســورط باق ح کام کاارگزینی 4500000ر یاال وح قاوق بازنش ساتگی بااحت سااب  5ساال ار فااق مب لاغ 4400000ر یاال با شاد
کسوربازنشستگی ؛حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی وپاداش پایان خدمت وی رامحاسبه کنید
 ÷30 x1/1مدت ارفاق (به روز) x 22%/5 xآخرین حقوق ومزایای مشمول کسور=فرمول محاسبه کسورسنوات ارفاقی
4500000 x22%/5=1012500 x1800÷30=60750000 x1/1=66825000ریال
 ÷30مدت ارفاق (به روز) xکل خدمت(به روز) ÷ خدمت ارفاقی (به روز)  xحقوق بازنشستگی =فرمول بدهی تفاوت حقوق ب ارفاقی
4400000 x1800÷10800=733333 x1800÷30=43999980ریال
سنوات خدمت (قابل قبول وارفاقی ) xآخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور=فرمول محاسبه پاداش پایان خدمت
4500000 x30=135000000ریال
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◄ فرآیند برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی
نام خدمت :ازکارافتادگی کارمندان مشترک صندوق
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی...
قوانین ومقررات :

مستخدم رسمی که بعلت بیماری  /حادثه منجربه نقص عضویامعلولیت قادربه ادامه خدمت نباشد
ماده  79ق ا.ک ازکارافتادگی عادی با3سال ارفاق (بشرط گواهی شورای پزشکی استان وتصویب کمیته مصوبات حقوق وظیفه .....صندوق بازنشستگی کشوری)

* میزان حقوق بازنشستگی  :میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در2سال اشتغال آخرخدمت×سنوات خدمت قابل قبول÷( 30بااعمال ضریب سال)
ماده  80ق ا ک ازکارافتادگی ناشی ازانجام وظیفه(بشرط گواهی شورای پزشکی استان وتصویب کمیته مربوطه در صندوق بازنشستگی کشوری)
* میزان حقوق بازنشستگی  :تمامی آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور(بااعمال ضریب سال بازنشستگی)وبااحتساب 2گروه باالتر
مدارک موردنیاز :اخذ موافقت کمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان صندوق بازنشستگی کشوری  -ابالغ ازکارافتادگی-فرم شماره1و2برقراری حقوق
ازکارافتادگی-تصویراحکام کارگزینی2سال آخرخدمت – سایرمدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات :اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمت زیرپرچم ؛خدمت دولتی غیرر سـمی (خرید خادمت  /پی ماانی) باوده
باشد ضروریست درهمان اوایل خدمت نسبت به محاسبه وپرداخت بدهی وی به صندوق کشوری اقدام شود.
*:بررسی سوابق؛موافقت ؛ صدورابالغ ازکارافتادگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد.
* پس ازبررسی الزم وتاییدنهائی صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه وهمچنین تامین اعتبار کمک هزینه عائله و اوالد؛حق بیمه پایه در ماان ساهم
دستگاه؛عیدی پایان سال(از92/1/1به بعد) بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری میباشد.
*پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه ازدواج؛فوت؛ ...ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشود

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرمهای اطالعات تغییرات حقوق ومزایا؛سوابق خدمت و...

کدفرم

1و2

توضیحات
فی

دریافت فایل

واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شود

*

دستگاه اجرایی
اخذگواهی ازکارافتادگی از شاورای پز شاکی ساپس تای یاد آن تو ساط
کمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان صندوق بازنش ساتگی ؛
موافقت با ازکارافتادگی وصدورابالغ ؛تکمیل وارسال فرم1و 2وسایرمدارک
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛تایید نهائی وصدور حکم ؛تامین اعتبارحقوق

دستگاه اجرایی
درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...

-1ازکارافتادگی عادی  /غیرناشی ازکار (ماده 79و84ق .ا.ک) با3سال ارفاق بدون پرداخت کسور
* حقوق ازکارافتادگی  :میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در2سال اشتغال آخرخدمت×سنوات قابل قبول÷( 30بااعمال ضریب سال)
-2ازکارافتادگی ناشی ازکار(ماده 80و84ق .ا.ک ) محاسبه حقوق با2گروه باالتر
حقوق ازکارافتادگی ناشی ازکار=تمامی آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور(باضریب سال)مستخدم بااحتساب 2گروه باالتر
*مراتب وتاریخ ازکارافتادگی میبایست به تاییدکمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان (مستقر در صندوق بازنشستگی کشوری)برسد.
*مراتب ازکارافتادگی مشترکان پیمانی می بایست بدوا به تایید 3نفر پزشک متخصص که از طرر صندوق معرفی میشوند برسد.
*براساس نظریه شماره 1049928مورخ  95/12/2سازمان اموراداری واستخدامی اعاده به خدمت مشمولین تبصره ماده  84قبل از رسیدن به سن ( )60ساالگی باا
ارائه گواهی کمسیون پزشکی دایر بر بهبودی کامل و توانایی انجام کار درصورت وجود پست خالی و موافقت دستگاه ذیربط امکانپذیراست
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◄فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان متصدی مشاغل سخت وزیان آور
نام خدمت :بازنشستگی کارمندان متصدی مشاغل سخت وزیان آور
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند
قوانین ومقررات  :ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان...مشاغل سخت مصوب( 1367/9/1حداقل 20سال خدمت وحداکثر5سال ارفاق توسط کمسیون )...
تبصره 1ماده 103ق م خ ک (سابقه بند الف و سن بند ب این ماده تا5سال کمتر محاسبه میشود)* داشتن حداقل 25سال سابقه و50سال سن برای مردان
*مشاغل سخت درجه 1به ازاءهریکسال خدمت یکماه ارفاق؛درجه 2به ازاءهرسال خدمت 2ماه ومشاغل درجه  3به ازاءهریکسال خدمت 3ماه ارفاق )
* معلولین عادی باحداقل  2وحداکثر6سال ارفاق به تناسب معلولیت ؛ معلولین ناشی ازکار باحداقل 2وحداکثر8سال ارفاق به تناسب معلولیت
تبصره 1ماده 103ق م خ ک (سابقه بند الف وموضوع سن بند ب این ماده تا5سال کمتر محاسبه میشود)
* میزان حقوق بازنشستگی  :میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در2سال اشتغال آخرخدمت× سنوات خدمت قابل قبول÷( 30بااعمال ضریب سال)
هزینه های انجام خدمت:

* محاسبه بدهی کسورارفاقی ◄ %9حقوق ومزایای مشمول کسورطبق آخرین حکم کارگزینی ×
ونیز 1/5برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی برعهده دستگاه (واریز یکجا ) با ثبت در سیستم درآمد و هزینه

ماههای مدت ارفاق برعهده کارمند (یکجا/اقساط)

مدارک موردنیاز :تاییدیه مدت ارفاق توسط کمیته اجرائی دانشگاههای علوم پزشکی – ابالغ بازنشستگی-تصویراحکام کارگزینی2سال آخرخدمت –
اعالمیه بانکی واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق -سایرمدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات :حسب دادنامه شماره  1064الی  1082و  1203و  1204مورخ  1399/09/18هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حداقل سابقه برای
بازنشستگی به استناد قانون مزبور  25سال میباشد.
* پس از تایید و صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه و کمک هزینه عائله و اوالد؛حق بیمه پایه درمان سهم دستگاه؛عیدی پا یاان ساال(از 92/1/1باه
بعد) بازنشسته  ،برعهده صندوق بازنشستگی کشوری میباشد* .پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه ازدواج؛فوت؛ ...از اعتبارات داخلی دستگاه متبوع

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرمهای اطالعات تغییرات حقوق ومزایا؛سوابق خدمت و...

کدفرم

1و2

توضیحات
فی

دریافت فایل

واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شود

*

دستگاه اجرایی
بررسی سوابق پردا خات کسوربازنش ساتگی ؛ تایید یاه کمی تاه اجرا ئای
؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ ؛تکمیل وارسال فرم 1و 2وسایرمدارک
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛تاییدوصدور حکم ؛تامین اعتبارحقوق

دستگاه اجرایی
درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...

مشاغل سخت وزیان آور هردستگاه میبایست به تایید سازم ان اموراداری واستخدامی برسد آنگاه برای تع یااین ماادت ار فاااق از ل حاااظ بازنش سااتگیمیبایست هر دستگاه اجرائی راسا مدارک ومستندات ذینفع را به کمیته مصوبات حقوق وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری(ستاد) ارسال نمایند
 پرستار و بهیار از مشاغل سخت وزیان آور دانشگاه علوم پزشکی بوده و تعیین مدت ارفاق آنها برعهده کمیته  ..دانشگاه علوم پزشکی میباشد.تعریف مشاغل سخت وزیان آور( برای مشمولین قانون کار ):کارهایی که درآنها عوامل فیزیکی ،شیمیایی،مکانیکی وبیولوژیک محیط کار غیر استاندارد بوده کـه درا ثـر
اشتغال کارگر تنشی بمراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی)در وی ایجاد میگردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن خواهدبود

نحوه تعیین سخت وزیان آوربودن شغل :به درخواست کارگر ...برعهده کمیته بدوی وتجدید نظر استانی آئین نامه مصوب 95/12/26
شرایط بازنشستگی25 :سال سابقه کار وپرداخت حق بیمه درکارهای سخت (تا5سال ارفاق) به ازاء هرسال سابقه 1/5سال
پس از احراز بازنشستگی ،کارفرما مکلف است %4میزان مستمری کارگر را یکجا به حساب تامین اجتماعی واریز نماید
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فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی جانبازان عزیز (کمتر از 50سال سن)مستند به تبصره 6آئین نامه .....
نام خدمت :بازنشستگی جانبازان با حداقل  %20جانبازی ؛ کمتر از 50سال سن و 30سال سابقه موثروارفاق
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند
قوانین ومقررات  :تبصره 6آئین نامه قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی  ....مصوب(1383/02/21حداقل 3وحداکثر10سال ارفاق)

موضوع تصویبنامه شماره /22686ت33750مورخ 1385/3/6هیات وزیران ( -به ازای هر%10جانبازی 1/5سال ارفاق)
* میزان حقوق بازنشستگی :آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور× سنوات خدمت قابل قبول÷( 30بااعمال ضریب سال بازنشستگی)
هزینه های انجام خدمت: :

نحوه محاسبه بدهی◄ -1بدهی کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی  =........ماههای مدت ارفاقی × × %22/5آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور
 -2بدهی حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی  =........اولین حقوق بازنشستگی × ماههای مدت ارفاق

*پرداخت هزینه های ارفاقی نقدی میباشد

مدارک موردنیاز :تاییدیه شورای توسعه مدیریت..ریاست جمهوریبااعالم مستند برقراری حقوق -ابالغ بازنشستگی -فرم شماره1و2برقراری حقوق بازنشستگی –
تصویراحکام کارگزینی2سال آخرخدمت – اعالمیه بانکی واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق طبق توضیحات -سایرمدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات:
بدهی سابقه خدمت زیرپرچم ؛خدمت دولتی غیررسمی (خریدخدمت  /پیمانی) درهمان اوایل خدمت محاسبه وبه حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود.
* پس ازبررسی الزم وتاییدنهائی صدورحکم بازنشستگی وتامین اعت باار ح قاوق ماها ناه(از)1390/1/1؛ک ماک هزی ناه عائ لاه و اوالد؛ حاق بی ماه پا یاه در ماان ساهم
دستگاه؛عیدی پایان سال(از92/1/1به بعد) بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری میباشد.

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرمهای اطالعات تغییرات حقوق ومزایا؛سوابق خدمت و...

کدفرم

1و2

توضیحات
فی

دریافت فایل

واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شود

*

دستگاه اجرایی
بررسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛مجوز مادت ار فااق ازکمی تاه
صاوبات ح قااوق وظی فااه وار فاااقی جان بااازان صااندوق ؛مواف قاات بااا
م ا
بازنشستگی وصدورابالغ ؛تکمیل وارسال فرم 1و 2وسایرمدارک
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛تاییدوصدور حکم ؛تامین اعتبارحقوق

دستگاه اجرایی
درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...

مثال عینی:
آقای ...ریحانی کارمندجانباز%35آموزش وپرورش درتاریخ  1387/12/10دارای 24سال 10ماه و20روزسابقه خدمت قابل قبول بود.
براساس مجوز معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی ریاست جمهوری با درخواست بازنشستگی ذینفع با 5سال و3ماه ارفاق موافقت گردید.حقوق وفوق العاده هاای
مشمول کسوربازنشستگی (طبق آخرین حکم کارگزینی اشتغال)باگروه 13مبلغ 4060848ریال میباشد .حقوق بازنش ساتگی ؛ بادهی ک ساورارفاقی ؛ بادهی ح قاوق
بازنشستگی ارفاقی مشارالیه رامحاسبه کنید؟
حقوق بازنشستگی :بااعمال ضریب سال بازنشستگی 4114455ریال ←حقوق بازنشستگی پس ازتطبیق باجدول ماده 109ق م خ ک 5225000ریال
بدهی کسور سنوات ارفاقی:
مدت 5سال و1ماه و10روز (جمعا 1840روز)تاسقف 30سال پذیرفته شده
بدهی حقوق بازنشستگی مدت ارفاق:

4060848×%22/5×1840÷30=56039702
5225000×1840÷30=320466666
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فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی جانبازان عزیز (با حداقل 50سال سن ) مستند به بند1ماده واحده ....
نام خدمت :بازنشستگی جانبازان با حداقل  %20جانبازی ؛ حداقل 50سال سن و 30سال سابقه موثروارفاق
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت :دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی..؛صندوق بازنشستگی کشوری

قوانین ومقررات  :بند1ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان ....ومعلولین عادی مصوب1367/9/1
طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب  ....... 67/9/1ودر تعیین حقوق بازنشستگی آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار میگیرد.

توانائی

جانبازان  %20تا%40حداقل 3وحداکثر6سال ارفاق واز %40تاآستانه ازکارافتادگی حداقل 6وحداکثر10سال ارفاق به تناسب نقص عضو/کاه
معلولین عادی باحداقل  2وحداکثر6سال ارفاق به تناسب معلولیت ؛ معلولین ناشی ازکار باحداقل 2وحداکثر8سال ارفاق به تناسب معلولیت

*تبصره 1ماده 103ق م خ ک :سابقه بند الف وموضوع سن بند ب این ماده درخصوص جانبازان ومعلوالن تا5سال کمتر محاسبه میشود(با25سال سابقه)
* میزان حقوق بازنشستگی :آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور× سنوات خدمت قابل قبول÷( 30بااعمال ضریب سال بازنشستگی)
هزینه های انجام خدمت :کل بدهی %22/5برعهده دستگاه ذیربط  /دولت میباشد

پرداخت کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی تعهدی بوده ودر سیستم درآمد و هزینه صندوق ثبت میشود (جهت وصول از سازمان برنامه و بودجه)
مدارک موردنیاز :تاییدیه دبیرخانه شورای توسعه مدیریت..ریاست جمهوری باذکر مستندبازنشستگی -ابالغ بازنشستگی -فرم شماره1و2برقراری حقوق
بازنشستگی -تصویراحکام کارگزینی2سال آخرخدمت – اعالمیه بانکی واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق -سایرمدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات:

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرمهای اطالعات تغییرات حقوق ومزایا؛سوابق خدمت و...

کدفرم

1و2

توضیحات
فی

دریافت فایل

واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شود

*

مستند اخذ حق بیمه  :ماده یک آئین نامه اجرائی بند3ماده واحده قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ......که درتاریخ 1385/2/10به تصویب رسید.

دستگاه اجرایی
بررسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛ مجوزمدت ار فااق از صاندوق
؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ ؛تکمیل وارسال فرم 1و 2وسایرمدارک
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک ومستندات؛تاییدوصدور حکم ؛تامین اعتبارحقوق

دستگاه اجرایی
درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...

توجه :آزادگان و جانبازانی که با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر با سابقه خدمت کمتر از  35سال بازنشسته شده ا ناد و در ا جارای ب نادهای ( چ ) و ( ز ) مااده
 87قانون برنامه ششم از  1396/1/1با صدور حکم کارگزینی از سوی دستگاه ذیربط اعاده به خدمت شده باشند  ،تا تکم ایل  35ساال ا شاتغال باه خادمت خاود
ادامه داده آنگاه بازنشستگی مجدد آنان بالمانع خواهد بود  .بدیهی است در صورت عدم تکمیل  35سال خدمت  ،بازنشستگی موضوعیت نخواهد داشت .

براساس ماده 4قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/3/31

دستگاههای اجرائی مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قاابال در خاادمت

دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
* تغییرمجدد وضعیت مستخدم جانباز ازاشتغال به بازنشستگی(پس از بازنشستگی یکبار اعاده به خدمت شده) براساس قوانین جاری خواهدبود.
*اعالم نظر شماره 3941مورخ  1391/3/13معاونت محترم فنی  :پرداخت هزینه سنوات ارفاقی مشمولین قانون بازنشستگی پی از موعد(ازجمله درخصوص جانبازان عزیز) ناشی
از تکلیف قانونی بوده واسترداد آن در صورت اعاده به خدمت مستخدمین جانباز مجوزی ندارد.
* مستخدمین جانبازمشمول قانون حالت اشتغال ....مصوب 1372/6/30نمیتوانند طبق قانون بازنشستگی جانبازان 83/3/21....بازنشسته شوند.
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-شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی

فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی جانبازان عزیزحالت اشتغال
نام خدمت :بازنشستگی کارمندان جانباز مشمول قانون حالت اشتغال(استناد به ماده 103ق م خ ک با 30سال خدمت)
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت :دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی..
قوانین ومقررات  :ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی ؛...مصوب 1372/06/30
* میزان حقوق بازنشستگی  :میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در2سال اشتغال آخرخدمت×سنوات خدمت قابل قبول÷( 30بااعمال ضریب سال)

هزینه های انجام خدمت:
مدارک موردنیاز :ابالغ بازنشستگی -فرم شماره1و2برقراری حقوق بازنشستگی –تصویراحکام کارگزینی2سال آخرخدمت –سایرمدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات:
اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خادمت زیر پارچم ؛ خـدمت دول تـی غیرر سـمی (قراردادخرید خادمت  /پی ماانی) باوده با شاد
ضروریست درهمان اوایل خدمت نسبت به محاسبه بدهی وی اقدام شود.
*:بررسی سوابق؛صدورابالغ بازنشستگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد.
* پس ازبررسی الزم وتاییدنهائی صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه(از90/1/1به بعد) ؛کمک هزینه عائله و اوالد؛ ع یادی پا یاان ساال(از 92/1/1باه
بعد) بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری میباشد.
*پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه ازدواج؛فوت؛ ...ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشود

هزینه های مربوط به خدمت
مبلغ

نام بانک
صادرات شعبه دکترفاطمی تهران

کدشعبه

763

نام صاحب حساب

شماره حساب

توضیح

صندوق بازنشستگی کشوری

0107777777006

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرمهای اطالعات تغییرات حقوق ومزایا؛سوابق خدمت و...

کدفرم

1و2

توضیحات
فی

دریافت فایل

واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛...ضمیمه شود

*

دستگاه اجرایی
بررسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛ ا خاذمجوز شاورای تو ساعه....
؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ ؛ تکمیل وارسال فرم 1و 2وسایرمدارک
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک وتاییدنهائی◄ صدور حکم وتامین حقوق بازنشستگی
دستگاه اجرایی
درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت...

ماده  68قانون بودجه سال  -1391مبنا ء ومبدا پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت ا شاتغال ؛ تااریخ صادور رای ازکاراف تاادگی
کلی توسط کمسیون پزشکی بنیاد شهید وامورایثارگران میباشد.
*درصورت فوت قبل ازداشتن 30سال سابقه؛حقوق حالت اشتغال به وراث وی پرداخت خواهدشد تا با احراز 30سال سابقه بازنشسته شود.

*براساس نظریه شماره  1365434مورخ  1396/6/6سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین با مالحظه نامه شماره
 540/530/1520مورخ  1396/3/1معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛نامه شماره /10678د 220/مورخ 1396/6/29
وهمچنین حسب نامه شماره /589د 25020/مورخ  1396/07/18معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری اعاده به خدمت کارمندان
جانبازی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند  ،مجوزی ندارد .
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-شرایط ومستندات برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی

◄فرآیند برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی
نام خدمت :درخواست برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی کارمندان متوفی
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی متبوع کارمند
 -ماده (83فوت ناشی از شغل مستخدم با تاییدیه شورا)

قوانین ومقررات  :ماده 81ق ا ک (فوت شاغل عادی)  -ماده 82ق ا ک (فوت بازنشسته)
ماده  86ق ا ک (وراث قانونی )  -بند2ماده 111ق م خ ک(شرایط فرزندان ذکورواناث) – قانون اصالح پاره ای ازمقررات ...بانوان شاغل 1379/2/13...
مدارک موردنیاز :فرم شماره 1؛2؛3حسب مورد-گواهی فوت-کپی شناسنامه وراث-کپی عقدنامه -فرم تعهدنامه فرزندان اناث -استعالم عدم بیمه
پردازی و یا عدم دریافت حقوق از سایرصندوقهای بیمه ای؛استعالم عدم ازدواج از ثبت احوال ؛ سایر مدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات:
اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمت زیر پارچم ؛خدمت دولتی غیررسمی (خرید خادمت  /پی ماانی) باوده با شاد ضروری سات
درهمان اوایل خدمت نسبت به محاسبه وپرداخت بدهی وی به صندوق کشوری اقدام شود.
*:بررسی سوابق ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی برقراری حقوق وظیفه وراث کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد.
* پس ازبررسی الزم وتاییدنهائی صدورحکم وظیفه وراث وتامین اعتبار ح قاوق ماها ناه وهمچ ناین ک ماک هزی ناه عائ لاه و اوالد؛ حاق بی ماه پا یاه در ماان ساهم
دستگاه؛عیدی پایان سال(از92/1/1به بعد) موظفین برعهده صندوق بازنشستگی کشوری میباشد.
*پاداش پایان خدمت کارمندان بازنشسته ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشود

فرم های مربوط به خدمت
نام فرم
فرمهای 1و2و 3اطالعات تغییرات حقوق؛مشخصات وراث

کدفرم

1و2و3

دریافت فایل

توضیحات
آدرس دقیق منزل ؛تلفن ؛موبایل؛.....درج شود

*

دستگاه اجرایی استان
اطالع رسانی به خانواده متوفی واخذ مدارک ؛ برر سای ساوابق؛ تکم یال
وارسال فرمهای 1؛2؛ 3وسایر مدارک الزم به صندوق
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک؛بررسی محاسبات ؛تاییدوصدور حکم ؛تامین اعتبارحقوق

دستگاه اجرایی استان
درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه وظیفه وراث وپرداخت...

معیار برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه ،ضوابط و مقررات قانونی میباشد از جمله :
-1فوت مستخدم رسمی شاغل (ماده 81ق .ا.ک ) فوت غیرناشی ازکار
هرگاه مستخدم رسمی فوت شود درتاریخ فوت بازنشسته محسوب وتمام حقوق بازنشستگی اوبه وراث قانونی وی پرداخت میشود
 -2فوت بازنشسته (ماده 82ق .ا.ک )
هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شودتمام حقوق بازنشستگی اوبه عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی پرداخت خواهدشد.
-3فوت ازکارافتاده عادی (تبصره 2ماده  / )79فوت مستخدم ازکارافتاده ناشی ازکار(تبصره اصالحی ماده )80
تمام حقوق وظیفه این مستخدم به وراث قانونی او تعلق میگیرد.
-4فوت مستخدم رسمی شاغل ناشی ازکار(ماده 83و84ق .ا.ک ) محاسبه حقوق وظیفه با2گروه باالتر
هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت نمایدتمامی آخرین حقوق ومزایای م شاامول کسوربازنش سااتگی ق باال از فااوت بااحت ساااب  2گااروه
باالترواعمال ضریب سال بازنشستگی به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت میشود.
*فوت به سبب کار مشترکان پیمانی می بایست بدوا به تایید 3نفر پزشک متخصص که از طرر صندوق معرفی میشود برسد.
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وراث قانونی(حائز شرایط) موضوع ماده  86ق ا ک :

فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند.

الف-فرزندان ذکورتا 20سالگی ودرصورت ادامه تحصیالت عالیه در دانشگاهها تا 25سالگی

ارائه گواهی اشتغال به تحصیالت عالیه (بابت هر ترم تحصیلی یک گواهی )به کارگزینی دستگاه وصندوق بازنشستگی الزامی میباشد.
 مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم ، ...ادامه تحصیالت در حوزه های علمیه طی دوره سطح یک ویا باالتربند3ماده 48قانون حمایت از خانواده :فرزنادان اناث در صاورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلولاز کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند از کمک هزینه اوالد ...،حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میگردند
ب-فرزندان اناث بشرط نداشتن شغل  /شوهر
شرایط و مدارک الزم برای برقراری حقوق وظیفه پس از اسقاط شرایط بند ب ماده  86ق ا ک (پس از سن 20سالگی)

-1احرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری

طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترس از جمله بانک اطالعات ایرانیان

استعالم از سازمان نظام پزشکی ایران بابت عدم اشتغال (دارای پروانه طبا بات ف عاال)در خ صاوص پزشکان،دندانپزشکان،کارشنا ساان ومقاطع باالتر رشته های تغذیه ،مامایی ،بینائی /شنوائی سنجی ،گفتار درمانی
-2احراز عدم ازدواج طبق استعالم از ثبت احوال و رویت شناسنامه
-3احراز عدم استحقاق دریافت مستمری از سایر صندوقها از بابت شوهر (در صورت ازدواج ورثه اناث و فوت همسر وی...رای ش 1972م)1400/4/21
-4ارائه گواهی ابطال دفترچه درمانی از ناحیه همسر (درصورت طالق)
-5مشخصات هویتی در تمام مدارک (گواهی استعالم ،شناسنامه ،کارت ملی ).....،با یکدیگر مطابقت داشته و مخدوش نباشد.
-6مدارک ورثه اناث مقیم خارج کشور :استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف  ،گواهی وزارت خارجه مبنی
بر نداشتن تابعیت مضاعف و تکمیل فرم منضم به نامه شماره /3456د 22001/ماورخ  1395/4/5اداره کال ف نای ،گااواهی عاادم ا شااتغال  ،گااواهی ت جاارد ،
گواهی عدم پوش بیمه اجتماعی کشورمقصد ارائه شود.
گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسر مالیات در کشور مقصد (در صورت عدم کسب مدارک بند)6
نکته -1حقوق وظیفه از تاریخ استحقاق پرداخت میشود و شرط برقراری حقوق وظیفه از تاریخ تقاضا موضوع ماااده 10آ ئااین نا مااه اجرا ئاای قااانون
مصوب  1363/10/2ابطال گردید( بموجب دادنامه شماره  489-490مورخ  1389/11/4هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
نکته--2فرزند اناث (فاقد شغل وشوهر) میتواند از بابت پدر مشمول تامین اجتماعی و مادر مشمول صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بگیرد

نکته "-3عدم امکان بهرهمندی از مستمری باز ماندگان والدین برای وراث اناثی که ازدواج نموده و پس از فوت شوهر شااان از م سااتمری
وی بهرهمند میباشند ".موضوع رأی  1972مورخ  1400/04/21هیأت تخصصی کار ،بیمه و تأمین اجتماعی
-تعریف شغل ؟ انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی با دریافت حقوق

 به فرزند حاصل از ازدواج موقت ،حقوق وظیفه و کمک هزینه اوالد قابل پرداخت میباشد.به فرزندخوانده فقط تا پایان 16سالگی حقوق وظیفه ...قابل پرداخت است.طبق آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1392ب  -نوادگان تحت تکفل مستخدمین متوفی

 -1پدرشان (قبل از پدربزرگ) فوت شده و درکفالت مستخدم متوفی بوده اند (تا20سالگی بشرط نداشتن شوهر و تا 25سالگی به شرط اشتغال به
تحصیالت عالیه) میتواند برقرار شود و مادامیکه ورثه مذکور فاقد شغل یا شوهر باشد استمرار حقوق وظیفه بالمانع است.
یادآورمیشود دراجرای بند2ماده  11قانون مدیریت خدمات کشوری برقراری حقوق وظیفه نواد گااان ا ناااث کااه شاارایط قااانون صاادرالذکر ( باای از
25/20سال سن و )........را ازدست داده باشندمجوزی ندارد (نظریه شماره 15639مورخ  97/9/14اداره کل فنی)
 -2احرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترس از جمله بانک اطالعات ایرانیان
-3احراز عدم ازدواج طبق استعالم از ثبت احوال و مشاهده شناسنامه
-4احراز مدارک کفالت از جمله دفترچه خدمات درمانی یا قیم نامه سرپرستی (زمان صغار)
-5مشخصات هویتی در تمام مدارک (گواهی استع الم ،شناسنامه ،کارت ملی ).....،با یکدیگر مطابقت داشته و مخدوش نباشد.
-6مدارک ورثه اناث مقیم خارج کشور :استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف ،گواهی وزارت خارجه مبنی
بر نداشتن تابعیت مضاعف،عدم اشتغال و عدم ازدواج و عدم پوش بیمه اجتماعی در کشورمقصد ارائه شود
-7گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسر مالیات در کشور مقصد (در صورت عدم کسب مدارک بند)6
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پ-پدر و مادر مستخدم متوفی

-1احرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری

طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترس از جمله بانک اطالعات ایرانیان

 -2تعیین وضعیت مادر مستخدم متوفی از بابت فقد شوهر  /طالق  ،فوت...

(مادر متوفی بدوا تحت تکفل شوهر خود بوده مگرآنکه شوهر نیز )....

بیمه پایه درمانی ترجیحا تبعی یک از طریق مستخدم متوفی (توسط سازمان بیمه سالمت)

-3گواهی پوش
-4گواهی حین الفوت نیروی انتظامی محل اقامت متوفی مبنی بر تحت تکفل بودن والدین در زمان حیات (گزارش محسوس و غیرمحسوس مااامور انت ظااامی)
موضوع بند زماده 10آییننامه اجرائی ماده  102ق ا ک مصوب 1366/2/26
-5حکم دادگاه صالحه در صورت عدم احراز کفالت مطابق بندهای  3و 4
-6ارائه گواهی انحصار وراثت در صورتیکه 3سال از فوت متوفی گذشته باشد

ت-عیال(زن) دائمی متوفی
نمیشود(ماده 4ق اصالح )79/2/13

ازتاریخ 1379/1/1ازدواج مجدد عیال دائمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه وکمک هزینه عائله مندی وی
حسب تبصره 1قانون اصالح قانون اصالح ماده  9نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  1390/1/22در صورت ازدواج مجدد ؛ هم سار دوم
ذینفع نیز فوت نماید از مستمری بازنشستگی هرکدام از همسران که بیشتر است برخوردار میشود.

ث-شوهر درصورتیکه در هنگام حیات همسرش علیل وازکارافتاده بوده وتحت تکفل عیال متوفی خود بوده باشد

احراز شرایط بندط ماده 10آئین نامه اجرائی ماده 102ق .ا.ک:
-1احرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترس از جمله بانک اطالعات ایرانیان
-2اطمینان از برقراری نسبت زوجیت تا زمان فوت عیال (از طریق تطبیق عقدنامه وشناسنامه،استعالم از ثبت احوال )
-3گواهی پزشکی قانونی ویا کمسیون پزشکی استان با ذکرنام بیماری وتاریخ حدوث ازکارافتادگی کلی شوهر(صادره قبل از فوت عیال)
*یادآور میشود اعالم شروع یا حدوث بیماری به منزله تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی نخواهد بود.

 -4گواهی سازمان بیمه سالمت مبنی بر تایید اخذ دفترچه درمانی از ناحیه متوفیه
 -5گواهی امورمالی دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت حق عائلهمندی (درصورت عدم ثبت نام همسر متوفیه در افراد تبعی سیستم احکام )
 -6حکم مرجع قضائی دال برتحت تکفل بودن ورثه (در صورتی که امکان ارائه مدارک بندهای 4و 5فراهم نباشد)
ج -فرزندان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشد مادام العمر

شرایط بند ط ماده 10آئین نامه اجرائی ماده  102ق ا ک :
-1احرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری

طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترس از جمله بانک اطالعات ایرانیان

-3گواهی پزشکی قانونی/کمسیون پزشکی استان با ذکرنام بیماری وتاریخ حدوث

ازکارافتادگی کلی(تاریخ گواهی صادره قبل از فوت متوفی)

*یادآور میشود اعالم شروع یا حدوث بیماری به منزله تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی نخواهد بود.

 -4گواهی امورمالی دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت حق عائلهمندی (درصورت عدم ثبت نام فرزند جزو افراد تبعی در سیستم احکام )
 -5دفترچه درمانی (ترجیحا تبعی ) 1

 -6حکم مرجع قضائی دال برتحت تکفل بودن ورثه (در صورتی که امکان ارائه مدارک بندهای 4و 5فراهم نباشد)
-7ارائه گواهی انحصار وراثت در صورتیکه 3سال از فوت متوفی گذشته باشد
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حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

-شرایط ومستندات برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی

موارد قطع /برقراری مجدد حقوق بازنشستگی یا وظیفه
-1ازدواج ورثه اناث

با مالحظه اصل شناسنامه وکارت ملی یا طالق نامه (برخی خانمها پس از ثبت طالق ،مبادرت به صیغه 99ساله مینماینداگراین افراد دارایفرزند باشند ذیل ماده  21قانون حمایت از خانواده قرار میگیرند و صیغه آنها در دفاتر اسناد ثبت میشود)

-اگر ورثه اناث تحت پوش

بیمه شده اصلی-کفالت زن توسط شوهر -سازمان تامین اجتماعی باشدشرایط دریافت حقوق وظیفه ندارد.

-ارائه گواهی از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر رفع پوش

بیمه ای(متارکه با بیمه شده اصلی) بمنظور برقراری حقوق وظیفه ضروری میباشد

 -2اشتغال بکار /بیمه پردازی ورثه

از طریق بانک اطالعات ایرانیان  /استعالم از صندوقهای بیمه ای و حمایتی از جمله استعالم از سازمان تامین اجتماعی
-بیمه پردازی به سازمان تامین اجتماعی (بجز بیمه پردازی خوی

فرمایی) نشانه اشتغال به کار بوده و در نتیجه قطع حقوق

 برقراری مجددحقوق وظیفه درصورت ازدست دادن شغل یا قطع بیمه پردازی ارائه گواهی از سازمان تامین اجتماعی با ذکر شماره بیمه شده ،مشخص کردن نوع مستمری بازنشستگی  ،وظیفه  ،فهرست تاریخ شروع و استمرار وپایان مستمری) و ابطال دفترچه ضروری میباشد.
-3دریافت حقوق بازنشستگی /مستمری یا مقرری از سایر صندوقهای بازنشستگی

بانوانی که از ناحیه شوهر متوفای خود استحقاق دریافت مستمری داشته باشند نمیتوانند ازحقوق وظیفه پدر/مادر/فرزند متوفی خاودخود برخوردارشوند(حقوق وطیفه زن به علت کفالت شوهر بوده و نمیتواند بطورهمزمان تحت کفالت پدر/مادر /فرزندش نیز باشد)
پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان ونوادگان اناث که (خود) حقوق یا مستمری از هرصندوق بازنشستگی دریافت میکنند از ق بال پادریامادرممنوع میباشد حتی بشرط قطع حقوق از تامین اجتماعی –مستند به دادنامه ش 135مورخ 1394/2/21
*-1رای572مورخ 90/12/15دیوان مبنی بربازنشستگی شغل نیست ورثه اناث حقوق بازنشستگی بگیر را مستحق دریافت حقوق وظیفه پدریامادرمیدانست
* -2در صورت بیمه پردازی خوی فرمائی بمحض برقراری مستمری تامین اجتماعی حقوق وظیفه از صندوق بازنشستگی قطع خواهد شد

 -4انتخاب حقوق وظیفه از ناحیه شوهری که حقوق وظیفه بیشتر داشته است
 -5اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان بازنشسته در اجرای بندهای ( چ ) و ( ز ) ماده  87قانون برنامه ششم
در صورت بازنشستگی مجدد ،حقوق بازنشستگی ذینفع برقرار میشود
-6انتصاب بازنشسته به سمت مقامات .....

بازنشستگی مجدد بازنشسته اعاده به خدمت شده موجب برقراری مجدد حقوق بازنشستگی میشود
-7فوت بازنشسته و فقد ورثه قانونی برای دریافت حقوق وظیفه
-8محکومیت به محرومیت اجتماعی بازنشسته (که حقوق به وراث /عائله وی پرداخت خواهدشد)
کسب برائت بازنشستگان موضوع ماده  94ق ا ک موجب برقراری مجدد حقوق بازنشستگی میشود

-9صدور حکم انفصال دائم ازخدمات دولتی پس از بازنشستگی ویا ابطال حکم بازنشستگی از سوی مراجع قضائی
کسب برائت بازنشستگان موضوع ماده  94ق ا ک موجب برقراری مجدد حقوق بازنشستگی میشود

-10عدم مراجعه به بانک برای دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه برای مدت بی از6ماه (قطع موقت)
که در صورت مراجعه به صندوق بازنشستگی و ارائه مدارک هویت و احراز شرایط  ....برقراری مجدد حقوق بالمانع است.
-11ترک تابعیت (اعم از بازنشسته /مستمری بگیر)
طبق ماده  97ق ا ک ترک تابعیت موجب قطع

حقوق بازنشستگی و وظیفه میشود(لیکن داشتن تابعیت دوگانه موجب قطع حقوق نمیشود)

نکته:طبق ماده 98ق م خ ک تابعیت مضاعف در زمان اشتغال  ،موجب انفصال دایم و عدم جواز برقرای حقوق بازنشستگی میشود.

-12رسیدن ورثه ذکور به  20یا  25سالگی(درصورت ادامه تحصیالت عالیه) و یا ترک یافراغت ازتحصیل قبل از25سالگی
-13درخصوص تک ورثه اناث که حقوق آنها را وکیل دریافت مینماید (اعم از وکالت داخل یا خارج کشور)،
دریافت مدارک همراه با تکمیل فرم مخصوص مشخصات (...توسط خود /وکیل وارسال از طریق سیستم چارگون)
در باره ورثه مقیم خارج از کشور دریافت گواهی از وزارت امور خارجه (رعایت نامه شماره /6577ص 22001/مورخ )1395/6/16
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حمایتهای بلندمدت صندوق

احراز هویت

ویرایش 1401/02/31

-شرایط ومستندات برقراری حقوق وظیفه وراث قانونی

و استحقاق دریافت حقوق وظیفه وراث -موضوع نامه /2346د 22001/مورخ  1395/04/05اداره کل فنی

تبصره ماده (  ) 12آیین نامه اجرایی (  ) 102قانون استخدام کشوری :

دستگاهها مکلفند حداقل هر سال یک بار وضعیت وراث منحصر به فرد وظیفه بگیر را از لحاظ استحقاق دریافت حقوق وظیفه مورد
بررسی قرار داده و نسبت به استرداد حقوق وظیفه ای که من غیرحق پرداخت گردیده است اقدامات مقتضی معمول دارند .
ماده 111قانون مدیریت خدمات کشوری:

به منظور یکنواختی  ....حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون ،بندهای زیر
الزماالجراءخواهد بود.
 -1کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی میتوانند والدین تحت تکفل خود را در صورتیکه تحت پوش هیچ یک از
بیمههای خدمات درمانی نباشند ،تحت پوش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
 -2فرزندان اناث مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند ،در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند تا
بیستسالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیست و پنجسالگی از کمک هزینه اوالد ،بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

 -عقد دائم و عقد موقت  :مرتبط با موضوع برقراری مستمری ورثه قانونی

موضوع

عقد ازدواج موقت

عقد ازدواج دائم

دائمی

تعیین مدت الزامی است(یک ساعت ،یک روز وحتی 99سال)

میزان مهریه

تعیین مهریه ،الزامی نیست

تعیین میزان مهریه الزامی است

نفقه و ارث

زن حق مطالبه نفقه داشته وازهمدیگر ارث میبرند

زن حق مطالبه نفقه(مگر آنکه از شرایط عقد باشد) و ارث را ندارد

الزامی است

الزامی نیست مگر در سه مورد(ماده 21قانون حمایت خانواده)

مدت

ثبت دفتر اسناد
رسمی

-1باردار شدن -2توافق طرفین -3شرط ضمن عقد

جدایی و عده

طالق3 -بار عادت ماهانه

اتمام مدت عقد/بذل مدت توسط شوهر/فسخ نکاح2-بارعادت..

حقوق فرزند

حق نفقه و ارث....طبق قوانین

حق نفقه و ارث  ....طبق قوانین

 در صورتی که پس از برقراری حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قانونی مستخدم متوفی بر اساستحقیقات انجام شده از طرف مراجعمربوط به طریقی معلوم گردد که از ابتدا واجد شرایط قانونی مقرر برای دریافت آن نبوده و یا بعداً شرایط استفاده ازحقوق مزبور از وی
سلب گردیده قطع آن خالف مقررات قانونی مجوز برقراری حقوق وظیفه نمیباشد » .دادنامه  41مورخ  1364/11/10هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره  361مورخ  1383/07/26هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانونگذار بشرح ماده  86الیحه قانونی استخدام کشوری استحقاق پدر و مادر تحت الکفاله مستخدم متوفی را به استفاده از
حقوق وظیفه ماھانه مورد تأکید قرار داده است و با عنایت به اینکه احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه
خدمات درمانی مأخوذه توسط مستخدم متوفی نیست  ،بنابراین بند  5بخشنامه شماره  5231/1مورخ 6/2/1382سازمان بازنشستگی
کشوری که با توجه به سیاق عبارات آن بخشنامه مفهم احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی منحصراً از طریق ارائه تصویر
دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان و نتیجتاً نافی اعتبار اسناد و مدارک معتبر درخصوص مورد است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور
در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به تجویز قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
دادنامه  41مورخ  1364/11/10هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی :در صورتی که پس از برقراری حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قانونی مستخدم متوفی بر اساستحقیقات انجام شده از طرف مراجع مربوط
به طریقی معلوم گردد که از ابتدا واجد شرایط قانونی مقرر برای دریافت آن نبوده و یا بعداً شرایط استفاده ازحقوق مزبور از وی سلب گردیده قطع آن خالف
مقررات قانونی مجوز برقراری حقوق وظیفه نمیباشد» .
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حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

-شرایط ومستندات برقراری حقوق وظیفه (ورثه قانونی) شاهد

برقراری حقوق وظیفه وراث شهدای گرانقدر
نام خدمت :درخواست برقراری حقوق وظیفه وراث کارمندان شهید گرانقدر
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرائی ؛ بنیادشهید
قوانین ومقررات  :ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی ؛...مصوب 1372/06/30

◄ازتاریخ شهادت صدوراحکام افزای حقوق سنواتی تا30سال حالت اشتغال برعهده دستگاه ؛صدورحکم بازنشستگی وبرقراری حقوق
وظیفه بدرخواست دستگاه توسط صندوق ؛ پرداخت حقوق طبق احکام حالت اشتغال واحکام بازنشستگی برعهده بنیادشهید میباشد.
* میزان حقوق بازنشستگی/وظیفه :آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور
مدارک موردنیاز:
ابالغ بازنشستگی -فرم شماره 1؛2؛3حسب مورد-گواهی شهادت-کپی شناسنامه وراث-کپی عقدنامه -فرم تعهدنامه فرزندان اناث -سایرمدارک طبق دستورالعمل
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی متبوع کارمند

سایرتوضیحات:

*:بررسی سوابق؛صدورابالغ بازنشستگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی بازنشستگی کارمند شهید برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد.
حات
*افراد تحت تکفل ماده  7قانون برقراری حقوق وظیفه ...شهید مصوب  :61/11/25الف-افراد موضوع ماده 86ق ا ک ب-برادر و خواهر علیل ت ا
تکفل ج-خواهر(بشرط نداشتن شوهر) و برادر تحت تکفل تا 20سالگی و در صورت ادامه تحصیالت عالیه تا25سالگی
*تبصره  1بندج ماده 16آئین نامه حالت اشتغال ...مصوب  :73/6/13فرزندان دختر و خواهر تحت تکفل پس از 20یا 25سالگی بشرط نداشتن شوهر و ممر درآمد..

دستگاه اجرایی
اطالع رسانی به خانواده شهید واخذ مادارک ؛ برر سای ساوابق؛ تکم یال
وارسال فرم 1و 2و 3وسایرمدارک
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی مدارک وتاییدنهائی◄ صدور حکم وپرداخت حقوق وظیفه
وراث شهید(درحال حاضر حکم برقراری توسط صندوق صادر نمیشود)
بنیادشهید ودستگاه اجرائی
پرداخت کمک هزینه ها توسط دستگاه وسایرخدمات توسط بنیاد

 اعمال پست مدیریتی برای شهدای گرانقدر (که درزمان حیات فاقد پست مدیریتی/سرپرستی بوده اند)ازتاریخ 88/1/1ملغی شد.شرایط اعمال ماده 40قانون جامع ایثارگران-1:تعیین وپردا خات ح قاوق ومزا یاای حا لات ا شاتغال کارک ناان ....د ساتگاهها برا سااس
مقررات استخدامی نیروهای مسلح طبق ماده  39قانون
-2تصویب وابالغ آئین نامه اجرائی موضوع ماده 61قانون توسط هیات وزیران
مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی و...به منزله مستخدم شاغل تلقی شده ؛ ازلحاظ حقوق وفوق العاده شغل وارت قااءگروه و ...تاابع
قانون نظام هماهنگ باتداوم 2گروه ارفاقی باالتر؛ ....تاباسنوات مقرر(30سال )بازنشسته شوند.
افزای سنواتی آنان تاتاریخ 70/1/1برمبنای %3وازاین تاریخ به بعدبرمبنای %5تعیین میشود.
پس ازداراشدن 30سال سابقه ؛فرمهای شماره 1و2و 3ازسوی دستگاه اجرائی تکمیل وبه مدیریت بازنشستگی استان ارسال میشد.
حکم برقراری حقوق بازنشستگی /وظیفه وهمچنین احکام افزای های بعدی اینگونه مستخدمین توسط صندوق بازنش ساتگی صاادر
وپس ازتامین اعتبار(از 90/1/1به بعد)به دستگاه اجرائی مربوط ارسال میشد(که درحال حاضر ن یاازی باه برر سای وتای یاد بر قاراری تو ساط صاندوق
بازنشستگی کشوری نمیباشد)
* اعالم نظرشماره 300/820/5838مورخ  1389/8/4بنیادشهید استان خ ش :پس ازاحرازشهادت ؛تاریخ وقوع حادثه مالک عمل ارائه خدمات توسط بنیادمیباشد.
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اصطالحات
-شغل :شغل تعاریف مختلفی دارد از جمله در دانشنامه ویکی پدیا  :فعالیتی منظم میباشد که در ازای دریافت پول انجام میشود

مجموع وظایف ومسئولیتهای مرتبط ؛مستمر؛ومشخص که ازطرر سازمان اموراداری واستخدامی به عنوان کارواحدشناخته شده (ماده 7ق .ا.ک )
و بطور کلی شغل یعنی انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی

کفالت :طبق ماده  1199قانون مدنی  -نفقه اوالد بر عهده پدر است  .پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ،بر عهده جد پدریاست و در صورت نبودن جدپدری ویا عدم قدرت او ،نفقه بر عهده مادر است.
حضانت :نگهداری صغیر (تر و خشک کردن و تربیت ) .صغیر کسی است که به سن قانونی و بلوغ نرسیده است.ماده 1168قانون مدنی  -نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است
ماده 1172قانون مدنی -در صورت فوت یکی از ابوین ،حضانت (نگهداری)طفل با آنکه زنده است خواهد بود.هرچند متوفی پدر طفل
بوده و برای او قیم معین کرده باشد حضانت بچه ها(دختر تا 7سالگی و پسر تا 2سالگی) با مادر است لیکن والیت قانونی فرزندان مثال
در موضوع ازدواج نوه های دختر و یا پرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ پدری میباشد.
-قیمومیت :شخصی که بموجب حکم دادگاه

برای اداره امور حقوقی طفل(فاقدپدر /جد پدری)تعیین میشود(قیم نامه=ابالغنامه سرپرستی)

نفقه  :چیزهایی که شخص برای زندگی احتیاج دارد همچون خوراک  ،پوشاک،مسکن  ،اثاثیه منزلحجر  :عدم اهلیت استیفاء .شخصی که به علت کمی سن(صغر) ویا کمی عقل(سفه) ونداشتن عقل(جنون) محجور شده و از تصرردر حقوق مالی و اموال خود و دیگران ممنوع گردد.
-معسر :شخصی که بواسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود  ،قادر به پرداخت دیون خود نباشد.
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-جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

جدول ضریب حقوق شاغلین بمنظور محاسبه حقوق بازنشستگی
سال1401

سال1400

سال1399

سال1398

سال1397

ضریب 3353

ضریب 3048

ضریب 2438

ضریب2120

ضریب1797

جدول ماده 109

شاغلین

شاغلین

شاغلین

شاغلین

شاغلین

خدمات کشوری

ضریب

1341200

1219200

9752000

8480000

7188000

4000

1676500

1371600

10971000

9540000

8086500

4500

1877680

1524000

12190000

10600000

8985000

5000

2078860

1706880

13409000

11660000

9883500

5500

2280040

1889760

14628000

12720000

10782000

6000

2481220

2072640

15847000

13780000

11680500

6500

2715930

2255520

17066000

14840000

12579000

7000

2950640

2468880

18285000

15900000

13477500

7500

3185350

2682240

19504000

16960000

14376000

8000

3420060

2895600

20723000

18020000

15274500

8500

3654770

3108960

21942000

19080000

16173000

9000

3889480

3322320

23161000

20140000

17071500

9500

4124190

3535680

24380000

21200000

17970000

10000

4358900

3749040

25599000

22260000

18868500

10500

4593610

3962400

26818000

23320000

19767000

11000

4828320

4175760

28037000

24380000

20665500

11500

5063030

4389120

29256000

25440000

21564000

12000

5297740

4602480

30475000

26500000

22462500

12500

4815840

31694000

13000 23361000
27560000
1392
1391
1390
1389

5532450
502920
سال
0
500
ضریب
1394
سال
ضریب

)14%(1376

1387

1388

طبقه

گروه

خدمات

نظام

کشوری

هماهنگ

1,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1393

)9%(600

)6%(636

)10%(700

)15%(805

)25%(1006

)20%(1207

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

)12%(1541

)10%(1695

)10%(1797

)18%(2120

)15%(2438

)25%(3048

)10%(3353

)10%(550

در طول سال  : 1401ضریب حقوق بازنشستگی هیات علمی وقضات  ، 47754ضریب حقوق بازنشستگی مقامات ...

حداقل حقوق بازنشستگی برقراری سال 1401مبلغ  24/715/000ریال
حداقل حقوق افرادی که تا پایان سال 1400بازنشسته /ازکارافتاده /متوفی شده اند به میزان %10حقوق پایان سال
1400افزایش یافته ...به تناسب خدمت قابل قبول (30سال) 50/000/000ریال و حداکثر 173/005/000ریال میباشد
سقف حقوق بازنشستگی اعضای هیات علمی ،قضات ،دیوان محاسبات و کادر سیاسی وزارت خارجه 392/000/000ریال

درجدول حقوق و مزایای مشمول کسور 2سال آخر خدمت :
امتیاز مدیریت بازنشستگان رسته آموزشی و فرهنگی آموزش و پرورش حداکثر تا  3600امتیاز از تاریخ 1399/12/19
امتیاز سرپرستی افرادی که دارای حق مسئولیت بوده اما مشمول ماده  109ق م خ ک نمیباشند حداکثرتا 1400امتیاز
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-جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

مثالی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری

حقوق وفوق العاده های مشمول کسوربازنشستگی مستخدمی (بامدرک فوق لیسانس و32سال خدمت قابل ق بااول) در 2سااال
اشتغال آخرخدمت بشرح ذیل میباشد .اگر تاریخ بازنشستگی وی 1400/07/01باشد معدل حقوق 2سال آخر خــدمت ون یــز
حقوق بازنشستگی وی را محاسبه کنید؟

حقوق ومزایای مشمول ک ساور ای شااان ط بااق اح کااام کااارگزینی سااالهای  1399، 1398و1400میبای ساات بااا ضااریب سااال
بازنشستگی (عدد 3048ضریب سال  )1400محاسبه شود .اعمال ضریب سال بازنشستگی با 2شیوه امکانپذیراست:
الف :روش اول برای اعمال ضریب حق شاغل

حکم کارگزینی سال  : 98امتیاز مندرج درحکم کارگزینی برای حق شاغل را در ضریب سال بازنشستگی ضرب میکنیم
(3048=15335250ضریب) *(25/5031امتیاز) و برای سایر آیتم ها نیز اعمال ضریب میکنیم
ب :روش دوم برای اعمال ضریب حق شاغل

حق شاغل مندرج درحکم کارگزینی سال  1398را در ضریب سال بازنشستگی )3048(1400ضرب کاارده آن گاااه باار ضااریب
سال  ) 2120(1398تقسیم میکنیم 10666250* 3048 / 2120 =15335250برای سایر آیتم ها نیز اعمال ضریب ...
از تاریخ

تا تاریخ

مدت

طبقه

حق شغل

حق مدیریت

حق شاغل

ف ایثارگری

ف ...

جمع

حکم کارگزینی

980701

981201

150

14

13992000

2226000

10666250

848000

4240000

31972250

باضریب سال

980701

981201

150

14

20116800

3200400

15335250

1219200

6096000

45967650

حکم کارگزینی

981201

990101

30

14

20988000

3339000

15999375

1272000

6360000

47958375

باضریب سال

981201

990101

30

14

30175200

4800600

23002875

1828800

9144000

68951475

حکم کارگزینی

990101

14000101

360

15

24867600

3839850

18784790

1462800

7314000

5626904

باضریب سال

990101

14000101

360

15

31089600

4800600

23484840

1828800

9144000

70347840

حکم کارگزینی

14000101

14000701

300

15

31089600

4800600

24243792

1828800

9144000

71106792

باضریب سال

14000101

14000701

300

15

31089600

4800600

24243792

1828800

9144000

71106792

*تفاوت تطبیق و تفاوت جزء ب بند  11ق بودجه سال  88عدد ثابتی است که ضریب نمی پذیرند .
معدل یا میانگین حقوق وفوق العاده ها ی مشمول کسور در 2سال اشتغال آخرخدمت:

جمع حقوق وفوق العاده های هرسطر ضربدر مدت هر سطر وآنگاه مجموع آنها را درعدد720روز(2سال)تقسیم میکنیم
45967650*150 + 68951475*30 + 70347840*360 + 71106792*300 / 720=62437406
حقوق بازنشستگی :

معدل 2سال اشتغال آخرخدمت را در سنوات قابل قبول(تاسقف 30سال) ضرب کرده وآنگاه برعدد 30تقسیم میکنیم
 62437406*30/30= 62/437/406ابتدا حقوق بازنشستگی بر مبنای 30سال خدمت محاسبه میشود
 62437406 * 5% =3/121/870آنگاه افزای  %5ناشی از 2سال سابقه خدمت مازاد بر  30سال (موضوع ماده  104ق م خ ک)
 62437406 + 3121870 =65/559/276حقوق بازنشستگی بر اساس حکم صادره
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-جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

مثالی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت 70/1/1

حقوق وفوق العاده های مشمول کسورمستخدمی (دارای مدرک لی سااانس بااا 30سااال سااابقه خاادمت قا باال ق باول) در 2سااال
اشتغال آخرخدمت(طبق نظام هماه ناگ م صااوب  )70/1/1بااه شاارح ذ یاال میبا شااد.معدل  2سااال وح قااوق بازنش سااتگی وی
را(باداشتن یک گروه تشویقی ارزشیابی )محاسبه کنید؟
ازتاریخ

تاتاریخ

سا
یر

جذب %85

ویژه %35

جمع

مدت
(روز)

گروه

حقوق مبنا

فاازای
ا
سنواتی

فااوق ال عاااده
شغل %140

1026458

3959196

86/1/85-1/7/1طبق حکم

180

14

531360

310000

743904

1347474

4610926

86/1/85-1/7/1اعمال ضریب

180

14

602700

399737

843780

1569284

1195425

 87/1/86-1/1/1طبق حکم

360

15

590200

352068

826280

1503266

1145135

4416949

 87/1/86-1/1/1اعمال ضریب

360

15

637000

399336

891800

1638822

1248435

4815393

 87/7/87-1/1/1طبق حکم

180

15

637000

399181

891800

1638784

1248368

4815133

87/7/87-1/1/1اعمال ضریب

180

15

637000

430834

891800

1665689

1268863

4894186

میانگین حقوق ومزایای 2سال(720روز) اشتغال آخرخدمت (بااعمال ضریب سال )[ 4610926×4815393+180×4894186+360×180]÷720=4783974
نظربه اینکه ذینفع دارای 30سال سابقه خدمت قابل قبول بوده لذاحقوق بازنشستگی =میانگین حقوق =4783974ریال

ضریب مطابق حکم کارگزینی ÷ ضریب سال بازنشستگیxحقوق مبنا طبق حکم کارگزینی =اثرضریب سال بازنشستگی برحقوق مبناء

حقوق مب نـای گااروه 14در سااال 85با ضااریب 432مب لااغ 531360ر یااال بااود اگرذین فااع در سااال  87با ضااریب 490بازنش سااته
شودعددمبنای جدیدموثردر تعیین میانگین 2سال آخربه مبلغ 602700ریال افزای مییابد.
531360x490÷454=602700.
ضریب سال ماقبل حکم × ضریب سال بازنشستگی × افزایش سنواتی طبق حکم کارگزینی = اثر ضریب سال بازنشستگی بر افزایش سنواتی

ساانواتی

اگرافزای سنواتی مندرج درحکم سال  86مبلغ 352068ریال باشدوذینفع درسال 87بازنشسته شااده با شاادافزای
بااعمال ضریب سال بازنشستگی رامحاسبه کنید؟
(490=399336ضریب سال (432÷)87ضریب سال ماقبل 86یعنی ضریب سال 352068 ×)85
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حمایتهای صندوق  -محاسبه حقوق بازنشستگی-صدورحکم نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی ووظیفه74/1/1
کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل دردستگاه اجرائی پس ازبررسیهای الزم قانونی نسبت به تطبیق وضع وتعیین .......اقدام خواهدکرد.

تعیین گروه :براساس مدرک تحصیلی ؛سابقه خدمت
تعیین حقوق مبناء :عددمبناءجدول نظام هماهنگ ضربدرضریب 120
تعیین افزایش سنواتی :حقوق مبناء(براساس ضریب )100ضربدر%3ضربدرسنوات خدمت قابل قبول
تعیین فوق العاده شغل :درصدی ازحقوق مبناء
(گروه ورودی  /1ابتدائی و /2سیکل معادل  %50؛گروه /3دیپلم معادل  %55؛گروه /5فوق دیپلم  %60؛گروه/7لیسانس )%90
*درصورتیکه تعدادوراث کمتراز5نفرباشندفقط %80حقوق بازنشستگی ودرصورتیکه تعدادوراث 5نفریابیشترباشند%100حقوق بازنش سااتگی بع نااوان
حقوق وظیفه وراث قابل پرداخت میباشد
مثال :تکمیل فرم تخصیص  1374/1/1برای آقای رضا قره باشلو دفترکل 16020317باداشتن شرایط ذیل
مدرک تحصیلی :پایان ابتدائی ؛استخدام رسمی  1321/11/1:تاریخ بازنشستگی  1350/3/1:سابقه غیررسمی 2:سال ؛
جمع سوابق قابل قبول 26سال و8ماه و10روز یعنی 9610روز
دارنده مدرک پایان ابتدائی بدوا درگروه 1مستقرو باداشتن حداقل 24سال سابقه درگروه  5قرارمیگیرد(به ازاء هر 6سال سابقه یک گروه باالتر)

افزایش سنواتی باضریب 100عددمبناءگروه 62000( 5لایر )در←74/1/1
اگرازافزای

سنواتی سال 74بمیزان 1860ریال کسرنمائیم افزای

62000×%3=1860×9610÷360=49652

سنواتی سال 72وبه همین ترتیب ....سال 71بدست می آید.

فوق العاده شغل ایشان باعنایت به مدرک پایان ابتدائی واعمال ضریب 120برحقوق مبناء←
ازتاریخ

تاتاریخ

مدت

گروه

حقوق مبنا

افزای

1371/1/1

1371/3/21

80

4

67200

45932

33600

1371/3/21

1372/1/1

280

5

74400

45932

37200

157532

1372/1/1

1373/1/1

360

5

74400

47792

37200

159392

1373/1/1

1374/1/1

360

5

74400

49652

37200

161252

→ 158592×9610÷10800=141117حقوق بازنشستگی ►

سنواتی

74400x %50=37200

فوق العاده شغل

جمع
146732

=158592میانگین حقوق

=117000حداقل حقوق سال →141117 x %80=112894 → 74حقوق وظیفه (2وظیفه بگیر)
تکمیل فرم اجرای ماده 10قانون اصالح پاره ای ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و..مورخ1379/12/13

ازتاریخ 1379/1/1براساس قانون مذکورحقوق بازنشستگی /وظیفه باتغییرات ذیل همراه شد
فرمول حقوق بازنشستگی  :میانگین حقوق ومزایا(بااعمال ضریب سال ) 2سال آخراشتغال بخدمت × سنوات خدمت ÷30
فرمول حقوق وظیفه  :تمام حقوق بازنشستگی (بدون شرط تعدادورثه ) عینا به وراث پرداخت میشود
بدین منظورحقوق ومزایای 2سال آخر(نظام هماهنگ)را درفرم ماده  10درج وسپس معدل وحقوق بازنشستگی جدیدبدست می آید.
سنواتی

فوق العاده شغل

جمع

ازتاریخ

تاتاریخ

مدت

گروه

حقوق مبنا

افزای

159392

1372/1/1

1373/1/1

360

5

74400

47792

37200

161252

1373/1/1

1374/1/1

360

5

74400

49652

37200

→160322×9610÷10800=142657حقوق وظیفه = حقوق بازنشستگی سال =160322 → 1374میانگین حقوق و...در2سال آخرخدمت
* افزایشهای بعدی حقوق بازنشستگی ....../بترتیب ذیل محاسبه میشود
1(1378/10/1 -)16%/5(1378/1/1 -)17%/5(1377/1/1 -)20%(1376/1/1 - )16%/6(1375/1/1یا2گروه ))18%(1379/1/1 -
*ازتاریخ  1378/10/1براساس مصوبه63871مورخ 1378/12/23حقوق بازنشستگی /وظیفه مستخدمینی که تاپایان سااال 1374بازنش سااته ؛ فااوت؛.
شده اندمعادل ریالی یک یادوگروه (پایان ابتدائی ؛سیکل ؛دیپلم ؛فوق دیپلم 2گروه ولیسانس /باالتریک گروه)طبق جدول افزای

یافت.

مدرک پایان اب تــدائی (گررو 3بمبلر 30000لایر  ،گاروه4بمب لاغ 33000ر یاال  ،گااروه 5و6و7بمب لاغ36000ر یااال  ،گااروه8بمب لااغ 39000ر یااال ،
گروه9وباالتربمبلغ 42000ریال)
مدرک سیکل (گروه 4بمبلغ 34100ریال  ،گروه 5؛6؛7بمبلغ  ، 37200گروه8بمبلغ 40300ریال  ،گروه9وباالتربمبلغ 43400ریال)
مدرک دیپلم (گروه 6و7بمبلغ 38400ریال ؛ گروه 8بمبلغ 41600ریال ،گروه9وباالتربمبلغ 44800ریال )

مدرک فوق دیپلم (گروه7بمبلغ 39600ریال ؛ گروه8بمبلغ 42900ریال  ،گروه9وباالتربمبلغ 46200ریال)
مدرک لیسانس(گروه 8وباالتربمبلغ 28000ریال )
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حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

 -حقوق  ،کمک هزینه ...،بازنشستگان

مطالبات معوق یکساله  87-86بازنشستگان وموظفین (دراجرای قانون خدمات کشوری)
صندوق بازنشستگی کشوری احکام تطبیق وضع حقوق بازنشستگان و موظفین با ماده  109قانون مدیریت خدمات کشوری را در شهریورماه 1387
به تاریخ اجرای  1386/7/6صادر ودر اختیار دستگاهها قرارداد.
اف زای حقوق ماهانه افراد ذینفع ازمهر ماه  1387بصورت نقدی پرداخت شد.لیکن بابت افزای یکباره حقوق بازنشستگان از تاریخ  1386/7/6ا لاای
 1387/7/1مطالباتی ایجاد شد که روش تادیه آن طبق ماده 126قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد:
بارمالی هرگونه افزای

یکباره حقوق ومزایای کارمندان وبازنشستگان موضوع این قانون ازطریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه هااای اقت صااادی

قابل عرضه در بورس و حداکثردر طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تامین میشود.
صندوق بازنشستگی کشوری فهرست کامل بازنشستگان وموظفین ذینفع را طی نامه شااماره /951ص 250/مااورخ  1390/2/27در اخت یااار سااازمان
خصوصی سازی ( بنا به درخواست آن سازمان) قرار داد.
با توجه به مکاتبات و درخواستهای فراون بازنشستگان برای تبدیل سهام به وجه نقد؛سازمان خصوصی سازی موافقت کرد نسبت به فروش قط عااات
سهام در بازاربورس اقدام و درهرمرحله نسبت به واریز وجوه نقد به حساب صندوق بازنشستگی اقدام تا عینا به حساب افراد ذینفع واریزشود
درنهایت آخرین قسط از مطالبات همزمان با هفته دولت (چهارم شهریور)سال  1393به حساب بازنشستگان واریز و این حساب تسویه شد.
تاریخ

مرحله استان /امورمالی

مبلغ استان(ریال)

تعداد

توضیح

اول(مرحله 1؛).....

901228

4598

11357141010

تامبلغ 2500000ریال

دوم(مرحله 4؛)....

910404

4464

7501095455

تامبلغ 1700000ریال

سوم(مرحله 7؛)........

910823

4323

8322097489

تامبلغ 2000000ریال

چهارم(مرحله 14؛)........

911227

3954

7531748469

تامبلغ 2000000ریال

پنجم (مرحله 17و).......

920301

3601

6292079516

تامبلغ 1800000ریال

ششم(مرحله 19؛)........

920510

3404

6427646882

تامبلغ 2000000ریال

هفتم (مرحله 23؛)........

920809

3004

5754931705

تامبلغ 2000000ریال

هشتم (مرحله 29؛)......

921121

2705

6340057841

تامبلغ 2500000ریال

نهم (مرحله 33؛)..........

930211

2412

6340805661

تامبلغ 3000000ریال

دهم (36؛)...کمترازیک میلیون ریال

930321

182

105419265

تامبلغ 1000000ریال

یازدهم (مرحله  39آخرین مرحله)

930604

1693

8979779253

مابقی مبلغ

شرایط پرداخت مطالبات معوق به بازنشستگان متوفی دارای پرونده راکد

-1فرم درخواست مطالبات -2فرم تعهدنامه -3تصویر کارت ملی وشناسنامه(با رویت اصل) -4تصویرگواهی انحصاروراثت
-5تصویر وکالت نامه (با رویت اصل ) پس از پرداخت آخرین مرحله از مطالبات رکوردهای جاری ؛نسبت به پرداخت مطالبات
رکوردهای راکد (پس از دریافت مدارک فوق الذکر) اقدام شود
سوابق( قبل از پرداخت مستقیم)
 -4تکمیل فرم صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان (فرم )1/1ازسوی ذیحسابی دستگاه درهرماه
 حقوق جاری چیست؟حقوق یکماهه استحقاقی (صرفا مبلغ مندرج در حکم بازنشستگی )که درلیست حقوق درج میشود. -حقوق ماههای قبل /سنوات قبل چیست؟ اگر به عللی همچون صدور دیرهنگام حکم برقراری حقوق بازنشستگی ؛صدور حکم افزای

ضریب حقوق سال؛ .....مبلغی بااه ع نااوان ب سااتانکاری بازنش سااته ازبا ابات ماهها /سااالهای گذ شااته

درلیست حقوق پرداخت شود.
تکمیل فرم1/2درصورت افزایش حقوق (برقراری حقوق جدید؛)...یاکاهش حقوق(فوت بازنشسته)...نسبت به لیست حقوق ماه قبل تکمیل فرم وام صندوق به تفکیک سنوات اخذ وام(درصورتی که بازنشسته ای ازطریق صندوق بازنشستگی وام دریافت کرده باشد) -5بررسی ؛ثبت وتایید فرم 1/1توسط مدیریت بازنشستگی استان درهرماه
پس از دریافت فرم پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان( )1/1دستگاهها ؛مدیریت بازنشستگی استان نسبت به بررسی وثبت اطالعات مربوط به تعدادبازنشستگان وموظفین ؛میزان افزای
تفکیک سنوات و.....وازطریق شبکه داخلی به امورمالی صندوق(مرکز) ارسال میکند.سپس نسخه ای از فرم 1/1تایید شده به امورمالی دستگاه اعاده میشود.

یا کاه

حقوق در ماااه جاااری ؛اق ساااط وام بااه

مثال :حکم برقراری حقوق بازنشستگی آقای ....علوی درتاریخ 1390/7/8توسط صندوق بازنشستگی صادر وچندروزبعد نیز دراختیار امورمالی دستگاه قرارگرفت.اگر حقوق بازنشستگی مندرج درحکم نامبرده 6000000ر یاال و تــاریخ
اجرای حکم 1390/5/15باشد حقوق جار ی ومطالبات وی را درلیست حقوق مهرماه بازنشستگان محاسبه کنید؟
حقوق جاری مهرماه ایشان 6000000ریال میباشد
مطالبات ماههای گذشته به مدت 46روز (30روز شهریور16روزبابت مرداد زیرا خود 15مرداد نیزمحاسبه میشود) 6000000×46÷30=9200000
ازجمع حقوق جاری ومطالبات ذینفع اب تدا سهم بیمه مکمل درمان ؛بیمه پایه درمان؛.......وسایرکسورات را کسر مینمائیم تا پس ازاضافه کردن کمک هزینه عائله مندی واوالد ازمحل ااعت بااارات د سااتگاه اجرا ئاای ؛ خاالص پرداخ تای بااه
حساب ذینفع واریزشود .درتنظیم فرم  1/1؛حقوق یکماهه مهرنامبرده درردیف افزای

ماه جاری در ج .....ولیکن مطالبات وی صرفا درستون ماههای قبل درج خواهدشد.

*دراجرای ماده 76قانون محاسبات عمومی (تازمان ابالغ دستورالعمل ماده 94قانون برنامه پنجم)خزانه معین استان ها از ذیحسابان دستگاهها خواسته اند حساب حقوق بازنشستگان را به یکی از بانکهای دولتی انتقال ده نااد نک تــه:1
احکام صادره قبل ازدهم ماه معموال درهمان ماه تامین وقابل پرداخت میشود.
نکته:2بیمه تکمیلی درمان ایثارگران بازنشسته برعهده بنیاد شهید میباشد .نکته :3پرداخت حقوق بازنشستگی/وظیفه جانبازان حالت اشتغال از 90/1/1برعهده صندوق بازنشستگی میباشد.
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ترمیم حقوق ساالنه

ویرایش 1401/02/31

 -حقوق  ،کمک هزینه ...،بازنشستگان

بازنشستگان در ( 1401 /01/01تصویبنامه شماره 21487ورخ 1401/02/15هیات وزیران)

افزایش %10حقوق بازنشسته نسبت به حقوق سال1400
حداقل حقوق بازنشستگی در سال  1400به مبلغ  24/715/000ریال و حداکثر  173/005/000ریال
حداقل حقوق افرادی که تا پایان سال 1400بازنشسته /ازکارافتاده /متوفی شده اند به میزان %10ح قــوق پا یــان سـال 1400ا فــزایش یاف تــه  ...بــه
تناسب خدمت قابل قبول (30سال) 50/000/000ریال و حداکثر 173/005/000ریال
همسان سازی حقوق بازنشستگان با جدول ماده

 109قانون مدیریت خدمات کشوری(ضریب همسانسازی گروه/طبقه×ضریب ریالی سال)...

ضریب همسان سازی × 2438بعالوه سایر امتیازات (حداقل 2سال سابقه مدیریتی ،سابقه کمتر از /مازاد بر 30سال  ،خدمت در مناطق جنگزده هر سال  125امتیاز)

√ سایرامتیازات-امتیاز سوابق مدیریتی (موضوع تبصره 1بندب ماده )109

مشاغل سرپرستی 5درصد؛معاون مدیرکل10درصد؛مدیرکل15درصد؛ مدیران عامل واعضاءهیات مدیره شرکتها20درصد؛ مقامات 25درصد اضافه...
امتیاز مدیریت بازنشستگان رسته آموزشی و فرهنگی آموزش و پرورش حداکثر تا  3600امتیاز از تاریخ 1399/12/19
امتیاز سرپرستی افرادی که دارای حق مسئولیت بوده اما مشمول ماده  109ق م خ ک نمیباشند حداکثرتا 1400امتیاز
√-...امتیازتاثیر سوابق خدمتی بیشتر ویا کمتر از30سال (موضوع تبصره 2بندب ماده )109
به ازای هرسال سابقه پرداخت کسور بی از 30سال ساالنه 2/5درصد(تاسقف 10سال سابقه/حداکثر )%25به رقم تطبیق وضع اضافه میشود.
به ازای هرسال سابقه پرداخت کسور کمتراز30سال ساالنه 2/5درصد (تا 15سال ) از رقم تطبیق وضع کاسته میشود

√-...امتیازخدمت اداری در مناطق جنگزده (بند2ماده )68به ازای هرسال  125امتیازبه حقوق بازنشستگی اضافه میشود
سابقه خدمت اداری در منطقه جنگی موضوع بخشنامه  2727مورخ 1371/05/20

در هنگام همسانسازی  1399/07/01هر سال  188امتیاز

گروههای تشویقی در زمان اعمال قانون نظام هماهنگ پرداخت

حداکثر 2گروه برای ایثارگران  ،حداکثر 2گروه برای خدمات برجسته و مدیریت ،حداکثر 1گروه برای عضویت در گردانهای عاشورا یا
الزهرا  .جمع کل گروههای تشویقی حداکثر  5گروه
در مورد جانبازان  ،آزادگان و فرزندان شاهد مشمول یک مقطع تحصیلی باالتر رعایت میشود*براساس دادنامه شماره  1104مورخ  1400/09/08هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  :امتیازات اداری و استخدامی ناشی از رزمندگی منوط بااه ارا ئااه گااواهی معت ابار
خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نمی گردد .به عبارت دیگر تقاضای دریافت امتیازات باید تا پی از بازنشستگی صااورت
گرفته باشد.

√مستندات قانونی تطبیق وضع حقوق بازنشستگان با مواد 109و 110قانون مدیریت خدمات کشوری (اجراء از تاریخ )1386/07/08
تطبیق وضع با جدول ماده 109براساس 30سال خدمت (امتیاز آخرین گروه یا طبقه شغلی ×ضریب ریالی )
تطبیق حقوق بازنشستگان لغایت سال  1385از86/7/8باضریب 500؛پرداخت سهام(مصوبه ش /35095ت39916مورخ 87/03/07هیئت دولت)،
سال 1386با ضریب  550طبق ماده 11مصوبه ش /35095ت39916مورخ 87/03/07هیئت دولت ازابتدای سال 1387
سال 1387باضریب  550طبق ماده 11مصوبه ش /35095ت39916مورخ 87/03/07هیئت دولت ،ازتاریخ برقراری
سال  1388باضریب  600طبق مصوبه ش 43308مورخ 1388/2/13هیئت دولت ازتاریخ برقراری
سال  1389باضریب  636طبق بندج ماده  50قانون برنامه پنجم ازتاریخ برقراری (احکام تطبیق وضع حقوق سال  89در سال  1390صادرشد)
 1390/10/21تطبیق حقوق بازنشستگان وموظفین مشمول صندوق معذوریت جهاد(سابق) از تاریخ ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری
سال1390لغایت  1395براساس بند ج ماده  50قانون برنامه پنجم توسعه ازتاریخ برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه باضریب سال مربوطه
*باپایان برنامه پنجم توسعه  ،همسان سازی حقوق بازنشستگان و موظفین صرفا با ترمیم حقوق ساالنه بازنشستگان نسبت به سال قبل اجراء میشود

1396/1/1ضریب همسانسازی× - 1695ماده  2مصوبه5708مورخ 96/01/26هیات وزیران برای بازنشستگان قبل از ( 96بند ه تبصره  12ق بودجه )96
 1397/1/1ضریب همسانسازی× -1797ماده 3مصوبه شماره 12154مورخ 97/2/16هیات وزیران برای بازنشستگان قبل از( 97بند ج تبصره  12ق بودجه )97
 1398/1/1ضریب همسانسازی× - 2120ماده 3تصویبنامه شماره 8203مورخ 98/1/31هیات وزیران برای بازنشستگان قبل از(98بند ج تبصره  12ق بودجه )98
 1399/1/1ضریب همسانسازی× - 2438ماده 3تصویبنامه ش  307م  99/1/20هیات وزیران برای بازنشستگان قبل از(99بند الف وب تبصره  12ق بودجه )98
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ویرایش 1401/02/31

تطبیق وضع( / )86/7/8همسان سازی حقوق بازنشستگان براساس 30سال سابقه
مهرماه 99

مهرماه 99

اول سال 99



اول سال 99

طبقه

گروه

مبلغ همسان سازی

ضریب

مبلغ همسان سازی

ضریب

خدمات

نظام

ضریب ضربدر2438

همسان سازی

ضریب ضربدر2438

همسان سازی

کشوری

هماهنگ

34741500

14250

27305600

11200

35351000

14500

27427500

11250

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

2و1
3

اعمال %15افزایش وسپس همسان سازی حقوق سال  ×2438: 1399ضریب همسان سازی بعالوه امتیازات (سابقه مدیریت،سابقه مازادبر30سال ،خدمت در مناطق جنگزده )

همسانسازی مقامات(ضریب)2438

همسانسازی هیات علمی(ضریب)2438

امتیاز

امتیاز

موضوع

امتیاز

99/07/01

99/01/01

تبصره2ماده1ن
ظام هماهنگ

99/07/01

39000

21350
22450
23300
24150

بند(الف)

50800

بند(ب)

54250

بند(ج)

71300

بند(د)

75600

46700

روسای قوا

بند(ه)

79750

41000
43000
44800

امتیاز
99/01/01

17500
18500
22000
24000
26000

رتبه

همسانسازی قضات(ضریب)2438
امتیاز

امتیاز

گروه

علمی

99/07/01

99/01/01

قضائی

مربی آموزشیار

24000

مربی پژوهش

25000

استادیارپژوهش

26000

دانشیارپژوهش

27000

استادپژوهش

38000

14800
15900
16950
17900
19000
19950
21450
22450

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مقامات  :بندالف(معاون وزیر)  ،بندب(استانداران و سفراء)  ،بندج (وزرا و نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور و )....
پس از اعمال امتیازات گروههای شغلی  ....تامبلغ 28/000/000ریال افزایش می یابد.

45000
56000
56500
57000
65000

*در طول سال  : 1399ضریب حقوق بازنشستگی هیات علمی وقضات  ، 34730ضریب حقوق بازنشستگی مقامات 2300

66500
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حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

 -حقوق  ،کمک هزینه ...،بازنشستگان

*حقوق قابل پرداخت همسان سازی بازنشستگان و موظفین در مهر ، 1399مطابق 90درصد میانگین جدول شاغلین میباشد .
اگر بعد از محاسبه حقوق چنانچه اعمال سوابق مازاد برسی سال  ،مدیریتی ،خدمت در مناطق جنگزده منجر به افزای حقوق بی
حقوق شاغلین شود سقف مربوطه الزم الرعایه میباشد .اعمال سقف 7برابری حداقل حقوق برای متناسب سازی منتفی میباشد
 -در تعیین سنوات برای احراز گروه شغلی ،مدت (مرخصی بدون حقوق و سنوات ارفاقی و خوی فرمایی) محسوب نمیشود

از 100درصد

*متناسب سازی حقوق مشترکان خویش فرمایی(کد: )9904

از  1399/7/1بمیزان ( %51/78معادل میانگین متناسب سازی حقوق بازنشستگان) با لحاظ سنوات بیمه پردازی
مثالی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین در مهر ماه سال 1399
حقوق فردی در گروه  14با 31سال و  2ماه و 18روز سابقه و دارای 2سال سوابق مدیریتی (رئیس اداره )در حکم سال  99برابر است با 40/301/054:ریال

( 23/000*2438= 56/074/000امتیاز گروه  13جدول متناسب سازی)
=5%=2/803/700امتیاز سوابق مدیریتی (مربوط به رئیس اداره )
 56/074/000 * 2%/5=1/401/850* 438/ 360=1/705/584سوابق مازاد بر سی سال (1سال و 2ماه و 18روز)
 56/074/000 + 2/803/700 + 1/705/584=60/583/284حقوق طبق جدول متناسب سازی (با رعایت سقف حداکثر  %90حقوق شاغلین)...
جدول میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغالن مشترک صندوق(امتیاز کامل ضربدر )2438
90درصد میانگین

حقوق شاغلین

امتیاز

طبقه

حقوق شاغلین

برمبنای 30سال سابقه

کامل

خدمات

نظام

کشوری

هماهنگ

34741500

38601667

15833

---

2و1

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

گروه
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حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

 -حقوق  ،کمک هزینه ...،بازنشستگان

براساس نامه شماره 640916مورخ  1399/11/ 29سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور

اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان-مهر1399
ردیف

درصد جانبازی

مدت اسارت

1
2

–
5درصد

مدت خدمت

جمع امتیازات

داوطلبانه درجبهه
–
 3تا6ماه

45روز تا 3ماه

300

 3تا6ماه

600

3

تا 10درصد

تا 12ماه

تا 12ماه

750

4

تا 15درصد

تا 18ماه

تا 18ماه

900

5

تا 20درصد

تا 24ماه

تا 24ماه

1050

6

تا 25درصد

تا 30ماه

تا 30ماه

1200

7

تا 30درصد

تا 36ماه

تا 36ماه

1350

8

تا 35درصد

تا 42ماه

تا 42ماه

1500

9

تا 40درصد

تا 48ماه

تا 48ماه

1650

10

تا 45درصد

تا 54ماه

تا 54ماه

1800

11

تا 50درصد

تا 60ماه

تا 60ماه

1950

12

تا 60درصد

تا 70ماه

تا 70ماه

2250

13

باالتر از 60درصد

باالتر از 70ماه

باالتر از 70ماه

2250

 امتیاز ایثارگری درباره بازنشستگان مشمول متناسبسازی  1399 /7/1که امتیازات جداول مواد  109و  110درباره آنها اجرا شده است ،بر مبنای امتیاز جدول بند ( )4بخشنامه شماره  259047مورخ  1398/05/15سازمان امور اداری و استخدامی(با رعایت سقف 2250
امتیاز)قابل اعمال است - .فرزندان شهید مشمول باالترین امتیاز جدول ( )2250قرار میگیرند.
*براساس دادنامه شماره  1104مورخ  1400/09/08هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  :امتیازات اداری و استخدامی ناشی از رزمندگی منوط بااه ارا ئااه گااواهی معت ابار
خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نمی گردد .به عبارت دیگر تقاضای دریافت امتیازات باید تا پی از بازنشستگی صااورت
گرفته باشد.

«اعمال یک گروه باالتر در باره بازنشستگان قبل از سال »96
«کلیه بازنشستگان مشمول جدول گروههای شغلی 20گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی 16گانه قانون
مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخشنامه شماره  1113776مورخ  1396/01/22سازمان امور اداری و استخدامی
کشور بوده است ،مشروط به رعایت سقف گروه/طبقه استحقاقی  ،...از یک گروه/طبقه شغلی باالتر برخوردار خواهند شد».
سقف گروههای شغلی کارکنان دولت در اجرای بخشنامه ش  1113776مورخ 1396/1/22و ش  1130740مورخ 1396/2/2

سیکل

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

ف لیسانس

دکتری

مــدرک ابتدائی
تحصیلی

هر6سال

هر5سال

هر5سال

هر5سال

هر4سال

هر4سال

هر4سال

ورودی

6

6

7

8

9

10

11

سقف

10

11

12

13

15

16

17

-1به عنوان مثال ،چنانچه بازنشستهای با مدرک فوقدیپلم و با 30سال خدمت در طبقه /8گروه شغلی 12باشد از امتیازات یک گروه باالتر
یعنی معادل طبقه /9گروه 13برخوردار خواهد شد.
 -2گروههای تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از 1370تا پایان  )1387عالوه بر سقف گروههای استحقاقی  ،...منظور میشود.
 -3از آنجاییکه مطابق نظریه  1394/8/26هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،طبقه تشویقی مربوط به بخشنامه شماره  200/11942مورخ
 1390/05/22معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور لغو شده است،لذا بخشنامه شماره  1130740مورخ 1396/2/2
برای جبران طبقه شغلی مزبور به عنوان گروه استحقاقی منظور شده است.
 -3در جدول باال ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع باالتر برخودار شده اند ،کماکان از مزایای یک مقطع باالتر بهره مند هستند.
تذکر :چنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعدادی از گروههای تعلق گرفته
به عنوان «تشویقی» بوده است و البته در سقف مقرر نباشد ،نسبت به صدور گروه باالتر توسط سیستم احکام صندوق اقدام می شود.
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حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

 -حقوق  ،کمک هزینه ...،بازنشستگان

متناسب سازی رکوردهای خارج از نظام هماهنگ و خدمات کشوری (فاقد گروه های شغلی) همچون مخابرات و....
بمنظور متناسب سازی حقوق از تاریخ 1399/7/1یک گروه به کلیه «گروههای ورودی و حداکثر گروه» اضافه میشود.
مدرک تحصیلی

گروه ورودی

حداکثر گروه

سابقه

مدرک تحصیلی

گروه ورودی

حداکثر گروه

سابقه

ابتدایی

4

8

هر  6سال

لیسانس

9

15

هر  4سال

سیکل

5

10

هر  5سال

فوق لیسانس

10

16

هر  4سال

دیپلم

7

12

هر  5سال

دکتری

11

17

هر  4سال

فوق دیپلم

8

13

هر  5سال

*در خصوص ایثارگران شرکت مخابرات که تاریخ بازنشستگی آنان بعد از  1396/1/1ودر سیستم مشمول یک مقطع تحصیلی باالتر هستند صدور
احکام یک گروه باالتر ....برعهده کاربر استانی خواهد بود
گروههای تشویقی عالوه بر سقف گروههای استحقاقی جدول فوق منظورخواهد بود  ...حداکثر گروه شغلی قابل اعمال /20طبقه 16میباشد.
*متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین پست بانک (کد : )2090

از تاریخ  99/7/1بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه خدمت اضافه نمودن یک گروه بعالوه گروههای تشویقی متعلقه
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ویرایش 1401/02/31

-جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

سیر تحوالت در حقوق بازنشستگی

سیر تحوالت فرمول تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه

آخرین حقوق گروه پایه ضربدر سنوات خدمت تقسیم بر30

حقوق بازنشستگی

معادل حقوق بازنشستگی

حقوق وظیفه وراث

میانگین حقوق و فوق العاده شغل مشمول کسور در 3سال اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات خادمت
تقسیم بر30

حقوق بازنشستگی

تااک ور اثه م عااادل  %80؛ 2ور ثااه م عااادل  %85؛ 3ور ثاه م عااادل  %90؛4ور ثااه م عااادل  %95؛5ور ثااه
وباالترمعادل %100حقوق بازنشستگی

حقوق وظیفه وراث

 165000ضربدرضریب سال بازنشستگی ضربدر( %110فقط دوسوم ازمبلغ باالترازسقف جهت تع یاین
حقوق بازنشستگی قابل محاسبه میباشد.
سقف حقوق قبل 74-71مبلغ  181500؛سال 74مبلغ  217800؛و........

سقف حقوق بازنشستگی

معدل مجموع حقوق و فوق العاده شاغل و ساایرفوق ال عااده هاای م شامول ک ساور در  3ساال ا شاتغال
آخرخدمت ضربدرسنوات خدمت تقسیم بر30
 حقوق مبناء گروه استحقاقی  :باتوجه به سابقه خدمت ومدرک تحصیلی براساس ضریب 120 افزای سنواتی :به ازاءهرسال سابقه خدمت %3حقوق مبنا ی ضریب 100ک دراجرای دادنامه شماره 849-850مورخ 84/12/21هیئت عمومی به ضریب 120اصالح گردید.
 فوق العاده شغل :گروه ورودی 1یا2معادل  %50؛ 3یا 5معادل  %55؛ 5یا6معادل  %60؛ 7یاا8م عاادل90%حقوق مبناء گروه استحقاقی ضریب 120

حقوق بازنشستگی

درصورتیکه تعدادورثه 4نفریاکمترباشند معادل %90حقوق بازنشستگی
درصورتیکه تعدادورثه 5نفریابیشترباشند معادل %100حقوق بازنشستگی

ازتاریخ1345/3/31
ازتاریخ 1369/1/1
(قانون اصالح مقررات
بازنشستگی ووظیفه
مصوب)68/12/13

ازتاریخ-1371/1/1
تاتاریخ1378/1/1

ازتاریخ 1374/1/1
(قانون اصالح قوانین
ومقررات بازنشستگی
مصوب)1374/11/25

حقوق وظیفه وراث

افزای  2گروه به دارندگان مدرک تحصیلی پایان ابتدائی ؛سیکل ؛دیپلم وفوق دیپلم همچنین افزای
یک گروه به دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس

افزایش گروه ومبلغ
ریالی

معدل حقوق ومزایای مشمول کسوردر2سال اشتغال آخرخدمت (براساس ضریب ساال بازنش ساتگی )
ضربدرسنوات خدمت تقسیم بر30
*از1386/7/8به ازاءهرسال سابقه مازادبر30سال 2/5درصدافزای حقوق اعمال شود
حقوق وظیفه وراث = حقوق بازنشستگی

1378/10/1

حقوق بازنشستگی

ازتاریخ 1379/1/1
(تکمیل فرم ماده )10

حقوق وظیفه وراث

حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی کارمندی  ،ماهانه 3/000/000تومان میباشد  .کسور بازنشستگی وی با نرخ  %22/5در مدت 30سال را محاسبه کنید؟اصل وسود کسور بازنشستگی وی (سود ساالنه  ) %20چقدر میشود و اعالم کنید در طی چه مدت با پرداخت حقوق بازنشستگی مستهلک خواهد شد؟

جمع کسور بازنشستگی در مدت 30سال

3/000/000× %22/5 × 30 × 12= 243/000/ 000

اصل و سود کسوربازنشستگی بابت30سال سابقه 243/000/000 × %20 = 48/600/000 + 243/000/000 = 291/600/000
حداکثر با پرداخت 8سال حقوق /مستمری بازنشستگی مستهلک میشود

ماه = 97/2

291/600/000 ÷ 3/000/000
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سال

ویرایش 1401/02/31

-جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

افزای

حقوق

حداقل حقوق
بازنشستگان

حداکثرحقوق
بازنشستگان

58/03/01

18000

66/01/01

23000

69/01/01

36000

120000

69/07/01

10000

44000

146667

ضریب نظام هماهنگ
مدیریت خدمات کشوری

ضریب
هیئت علمی

86300

70/01/01

20درصد

50000

176000

100

1200

71/01/01

20درصد

50000

181500

100

1200

72/01/01

80000

181500

100

1200

73/01/01

117000

181500

100

1200

74/01/01

16/5درصد

117000

217800

120

1440

75/01/01

16/6درصد

185000

254100

140

1728

76/01/01

20درصد

231250

290400

160

1975

77/01/01

17/5درصد

297000

326700

180

2321

78/01/01

16/5درصد

330000

363000

200

2634

78/10/01

16/5درصد

330000

363000

200

2634

79/01/01

18درصد

400000

2400000

230

3100

80/01/01

13درصد

500000

3000000

260

3504

81/01/01

12درصد

600000

3500000

290

4050

81/01/01

12درصد

700000

3500000

290

4050

82/01/01

12درصد

800000

4500000

320

4617

83/01/01

6درصد

1060000

5500000

350

5218

84/01/01

12درصد

1187200

8197000

380

5740

85/01/01

13/6درصد

2000000

432

6521

86/01/01

 5درصد

2000000

500

454

6880

87/01/01

10درصد

2000000

550

490

7431

88/01/.1

 9درصد

2900000

600

8546

89/01/01

 6درصد

3100000

636

9059

90/01/01

10درصد

3410000

700

9965

91/01/01

15درصد

3921500

27450500

805

11460

92/01/01

25درصد

4900000

34300000

1006

13752

93/01/01

20درصد

6000000

42/000/000

1207

17190

94/01/01

14درصد

7500000

52500000

1376

19597

95/01/01

15درصد

9000000

63000000

1541

21949

96/01/01

18/5درصد

10350000

72450000

1695

24144

97/01/01

10درصد

11385000

79695000

1797

25593

98/01/01

18درصد

15785000

110495000

2120

30200

99/01/01

15درصد

18152750

----------

2438

2438

هیات علمی مستثنی از حداکثر
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ویرایش 1401/02/31

-جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

حداکثرحقوق
بازنشستگان

ضریب نظام هماهنگ
مدیریت خدمات کشوری

ضریب
هیئت علمی

1400/01/01

25درصد

22468000

------------

3048

43413

1401/01/01

10درصد

24715000

173005000

3353

47754

سال

افزای

حقوق

حداقل حقوق
بازنشستگان
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حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

 -حقوق  ،کمک هزینه عائله و اوالد

کمک هزینه عائله مندی در سال  1401ماهانه مبلغ  4/073/895ریال

*عائله مندی ازدواج ثبت شده در سال  2430( 1401امتیاز ) مبلغ  8/147/790ریال

نحوه محاسبه :امتیاز  1215ضربدر ضریب ( 3353موضوع اصالح بند4ماده  68قانون مدیریت خدمات کشوری-اصالحیه )98/12/01

شرایط پرداخت  :به مستخدم مردشاغل ؛بازنشسته و ازکارافتاده که دارای همسردائم باشند
به مستخدمین زن دارای سابقه ازدواج که همسرآنان معلول وازکارافتاده کلی بوده وخودبه تنهائی متکفل مخارج فرزندان باشند
به همسردائم کارکنان شاغل وبازنشسته وازکارافتاده متوفی مادام که درقیدحیات باشد
توضیح -برای شمول تامین اجتماعی (شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی مستمریبگیران زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی)

-1شوهر نداشته باشند-2دارای فرزند پسری باشند که سن آن از  19سال تجاوز نگرده و یا منحصراً به تحصیل در دانشگاه اشتغال داشته باشند و یا به علت بیماری و نقص ع ضاو
طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده  91قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشد و فرزند دختر درصورتیکه دارای شغل و شوهر نباشند-3 .به تنهایی متکفل مخارج فرز نادان
مذکور باشند با تأکید بر اینکه صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت کمک هرینه عائلهمندی به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهدبود بلکه میبایست مستند به مادارک اث باات
گردد که زن به تنهایی عهدهدار مخارج فرزندان میباشد.

کمک هزینه اوالد در سال  1401ماهانه مبلغ  1/056/195ریال .

*کمک هزینه اوالد متولدین سال  945( 1401امتیاز) مبلغ  3/168/585ریال

نحوه محاسبه :امتیاز  315ضربدر ضریب ( 3353موضوع اصالح بند4ماده  68قانون مدیریت خدمات کشوری-اصالحیه )98/12/01
شرایط :به اوالد تحت تکفل .حداکثر تا 25سالگی در صورت ادامه تحصیالت عالیه بشرط نداشتن شغل(اوالد ذکورواناث) و نداشتن شوهر (اوالد
اناث) و فرزندان محجور و معلول ازکارافتاده کلی (گواهی تاریخ شروع ازکارافتادگی کلی مربوط به زمان حیات بازنشسته و صغر سن ذینفع )...

توضیح-بابت حق اوالد مشمول بند ج بدوا وارد سیستم احکام شده و بخ

افراد تبعی بازنشسته در ردیف ذینفع  □،مشمول بندج را تیک بزنید.

منظور از اشتغال ؟ انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی با دریافت حقوق
چهار شرط همزمان قانونی برقراری کمک هزینه اوالد برای فرزندان محجور/معلول از کارافتاده کلی ؟

-1درج کلمه ازکارافتادگی کلی و همچنین درج تاریخ شروع ازکارافتادگی کلی در گواهی صادره از سوی سازمان پزشکی قانونی
 -2درخصوص محجورین عالوه بر گواهی ازکارافتادگی کلی  ،ارائه حکم دادگاه صالحه مبنی بر عدم توانائی ذینفع برای اداره زندگی الزامی است
-3کارت معافیت پزشکی نظام وظیفه
 -4ارائه دفترچه درمانی تبعی 1
√سه شرط واقعه ازدواج موقت (ماده 21قانون حمایت خ)که میبایست در شناسنامه ثبت شود-1:باردارشدن زوجه-2توافق طرفین-3شرط ضمن عقد
در هر حال به فرزند حاصل از ازدواج موقت ،حقوق وظیفه و کمک هزینه اوالد قابل پرداخت میباشد.
سابقه تغییرات در فرآیند پرداخت کمک هزینه ها
طبق بخشنامه ش 4138مورخ  92/2/1سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور؛اعتبارعائله مندی؛اوالد؛بیمه پایه سهم د ساتگاه(فقط92و )93و ع یادی پا یاان
سال بازنشستگان از بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی کسر وبه اعتبارات هزینه ای صندوق بازنشستگی کشوری اضافه شد
*مزایای مربوط به بازنشستگان شرکتهای دولتی /شهرداریها /موسسات عمومی غیردولتی کماکان از محل منابع داخلی مربوط شرکت .../پرداخت میشود.
طبق ماده 6ضوابط اجرائی قانون بودجه 1398کل کشور(مصوبه شماره 8722مورخ  .......... : )1398/01/31سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه
ازدواج ،کمک هزینه فوت ،حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود.

*مبالغ برگشتی حق عائله مندی،حق اوالد و عیدی(بعلت اشتباه پرداختی) میبایست صرفابه حساب 0201820182006واریزشود.
کمک هزینه کفن ودفن /ازدواج

درسال  1401مبلغ 21/794/500ریال (تامین اعتبار و پرداخت بر عهده دستگاه اجرائی زمان اشتغال مستخدم)

نحوه محاسبه :امتیاز  6500ضربدر ضریب 3353
توضیح:از1389/01/01پرداخت کمک هزینه کفن و دفن/ازدواج بازنشستگان شرکتهای واگذار شاده ا صال ( 44مخابرات،دخانیات،ر جااء
،صنایع شیر،کشتیرانی،آسمان،فرش،مشانیر،مهندسی آب وخاک ،نکاچوب...،صفحه بعد)برعهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت
عیدی پایان سال 1401بابت یکسال مبلغ  16/765/000ریال

نحوه محاسبه  :امتیاز 5000ضربدر ضریب (3353موضوع ماده 75قانون مدیریت خدمات کشوری)
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حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

 -حقوق  ،کمک هزینه ...،بازنشستگان

مجوز پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان

تبصره  2ماده 7ضوابط اجرایی قانون بودجه  : 1400در اجرای ماده ( )30قانون برنامه ،دستگاههای اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه
امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمریبگیران خود در سقف اعتبارات ابالغی مربوط اقدام نمایند.

شرکتهای واگذار شده اصل  :44پرداخت کمک هزینه کفن و دفن /ازدواج توسط صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ  1398/01/01به بعد
ردیف

شرکتهای واگذاری اصل 44

کد دستگاه

ردیف

شرکتهای واگذاری اصل 44

کد دستگاه

1

دخانیات

1791

19

شرکت جهاد نصر

2178

2

تهیه و تولید مواد معدنی ایران

3340

20

شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

2135

3

حمل و نقل ریلی رجاء

2534

21

شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران

3045

4

خدمات مهندسی مشاور ایران

3045

22

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

2972

5

خدمات و ابنیه فنی راه آهن

2531

23

صنایع چوب فریم

2136

6

دخانیات ایران

1790

24

شرکت سهامی بیمه البرز

2492

7

صنایع شیر ایران

3636

25

شرکت سهامی بیمه آسیا

2493

8

کشاورزی و دامپروری

2194

26

خدمات هوایی کشور آسمان

2590

9

کشت و صنعت جیرفت

2143

27

قند یاسوج

1754

10

کشت و صنعت دامپروری مغان

2144

28

شرکت سهامی فرش ایران

3095

11

مخابرات استان

2011

29

شرکت سهامی مهندسی برق مشانیر

1351

12

مخابرات ایران

2011

30

شرکت سهامی نکا چوب

2145

13

توسعه راههای ایران

2575

31

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

3096

14

توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران

3340

32

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

2470

15

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ

1698

33

موسسه جهاد استقالل

2170

16

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

1782

34

مو سسه جهاد توسعه

2171

17

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

1788

35

موسسه جهاد نصر

2167

18

شرکت پاالیش و پژوهش خون

1986

36

تولیدی تجهیزات ایمنی راهها

2580

124
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

حمایتهای بلندمدت صندوق

ویرایش 1401/02/31

 -حقوق  ،کمک هزینه عائله و اوالد ...،

پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

ماده  107قانون مدیریت خدمات کشوری :به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه
آخرین حقوق و مزایای مستمر تا سیسال به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
دستگاههای اجرائی موظفند براساس م صاوبه شاماره  384/169303ماورخ 1387/9/20هی ئات مح تارم وز یاران پااداش پا یاان خادمت
بازنشستگان راازمحل منابع داخلی خود تامین وپرداخت نمایند.
√مستندات (قبلی) پاداش پایان خدمت کارکنان دولت
قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و اصالحیه آنها مصوب :1375/2/25
ماده  - 1به کارکنان رسمی  ،ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها ،موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت مصوب  - 1370در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی  ،معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق العاده
شغل به عنوان پاداش خدمت پرداخت می شود.
تبصره  -2درصورت فوت مستخدم؛پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی ؛موضوع ماده 86قانون استخدام کشوری تعلق میگیرد
قانون اصالح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ،بانوان شاغل  ،خانواده ها و سایر کارکنان
ماده  - 7ماده ( )1و بند ( )1ماده ( )3قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375.2.26
واصالحیه آن مصوب  1376.8.16به ترتیب زیر اصالح میگردد:
 به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق االشاره هنگام بازنشستگی  ،ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سالخدمتمعادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که مالک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود.
تاریخچه واریز باقیمانده پاداش پایان خدمت کارکنان دولت (از طریق صندوق بازنشستگی کشوری )

باقیمانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل ازسال (1379که برمبنای حقوق بازنشستگی درسال 82تعیین میشود) :
15روزمطالبات پاداش پایان خدمت کارمندانی که در سال  1378بازنشسته شده بودند درشهریور1389پرداخت شد
20روزازمطالبات پاداش پایان خدمت کارمندانی که قبل ازسال 1378بازنشسته شده بودند درشهریور1389پرداخت شد
*پاداش پایان خدمت بازنشستگان متوفی در بهمن ماه سال  1389به موظفین پرداخت شد
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فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
حساب هزینه و کسورات صندوق نزد خزانه معین استان ، IR740100004101004831100005شناسه ملی(14002720542ردیف بودجه )104001
اقدامات دستگاه اجرائی:
مرحله اول -اقدامات اولیه  ،مرحله دوم-تولید فایل سایر مزایاو کسور با پسوند ، pak
مرحله سوم-ارسال فایل سایرمزایاو کسور از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری و دریافت تاییدیه از سیستم
مرحله اول :اقدامات اولیه
-1تطبیق اطالعات لیست حقوق بازنشستگان و موظفین دستگاه با سیستم احکام صندوق بازنشستگی کشوری :

فایل حاوی

شماره دفترکل ،نام خانوادگی ونام بازنشسته ،نام خانوادگی و نام ورثه جاری،شماره ردیف ورثه ،شماره ملی ،شهرستان دریافت..........را از

مدیریت بازنشستگی استان  ....دریافت کرده و سریعا نسبت به کنترل و تصحیح اطالعات لیست حقوق بازنشستگان آن دستگاه اقدام فرمایید.
-2تکمیل شناسنامه دستگاه  :به سایت  www.cspf.irمراجعه و برروی بخش ورود مدیریتها ودستگاههای اجرائی کلیک کرده پس از درج شناسه
و رمز عبور وارد بخش ویژه مدیریتی شده بخش شناسنامه دستگاه را انتخاب و جدول را (بویژه شماره همراه )...... ، Email ،تکمیل کنید
-3منتظر ارسال  smsاز اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری باشید (هرماه صرفا یکبار با مهلت مقررچندروزه)

اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی با ارسال  SMSبرای کارشناس مالی آن دستگاه در هر ماه فقط یکبار ،مهلت چند روزه ای را
برای ورود فایل مزایا و کسورات بازنشستگان و موظفین آندستگاه به سامانه دریافت اطالعات سایرمزایا وکسورات اعالم مینماید.
لطفا از موکول کردن اقدامات (واریز وجه و ثبت اطالعات در سامانه) به روزهای آخر مهلت مقرر جدا خودداری شود
مرحله دوم :تولید فایل سایر مزایاو کسور با پسوند ( pakبه ترتیب ذیل)
 -1تولید فایل مزایا و کسورات در 24ستون با فرمت اکسل

سال ماه
..

دفترکل ردیف ورثه

حق عائله

حق اوالد

.... ...

خدمات درمانی

بیمه عمر

....

....

جمع کسور

...

..

ستونهای مربوط به فیلدهای شناسائی-1 :سال -2ماه -3دفترکل -4ردیف ورثه
ستونهای مزایا -5 :حق عائله مندی جاری -6معوقه عائله مندی -7حق اوالد جاری -8معوقه اوالد -9بن ن قاادی -10ع یاادی و پاااداش -11
مطالبات متفرقه -12سایرمزایا-13 1سایرمزایا-14 2جمع مزایا
توضیح مهم) موضوع عائله واوالد بندهای 5و6و7و 8به مبلغ درج شود ؛ تمام فیلدهای فاقد عدد در فایل حتما صفر درج شود ؛
ستونهای کسور -15 :حق بیمه خدمات درمانی -16حق بیمه عمرو حادثه  -17بدهی به کانون -18بدهی متفرقه به دستگاه  -19بدهی متفرقه به
صندوق-20جمع اقساط وام مکسوره دستگاه -21سایرکسور-22 1سایرکسور-23 2جمع کسور -24جمع مانده اقساط مکسوره دستگاه

نکات مهم:جمع ستونهای 5تا  13در ستون  14درج شود ونیز جمع ستونهای 15تا 22در ستون 23درج شود.
ستونهای فاقد عدد با صفر پر شود و در پایان سطر اول (مربوط به عناوین ستونها) حذر شود.
 -2فایل(اکسل) مزایا وکسورات را با فرمت ( CSV)comma delimitedذخیره کنید( با دستور  save asو ) .... save as type
 -3آخرین نسخه از نرم افزار سیستم کنترل ساختار فایل پرداخت حقوق را به شیوه ذیل از سایت دانلود کنید
لطفا به سایت اینترنتی صندوق  www.cspf.irمراجعه و برروی قسمت ورود مدیریتها ودستگاههای اجرائی کلیک نمایید وپس از درج شناسه
ورمز عبور وارد بخش ویژه مدیریتی میشوید آنگاه وارد بخش سامانه دریافت اطالعات سایر مزایا وکسورات شوید
سپس در پاراگراف توضیحات نحوه آماده سازی فایل برای ارسال به سامانه ....بر روی اینجا کلیک کرده وآنگاه آخرین نسخه از نرم افزار
سیستم کنترل ساختار فایل پرداخت حقوق را دانلود وبر روی کامپیوتر خود نصب نمائید (هر ماه یکبار،نرم افزار قبلی را حذف و آخرین نسخه را
دانلود کرده نصب نمایید) آنگاه(از طریق )Winzipفایل را از حالت  zipخارج کنید و فایل  pardakhtcheckfile.win.exeرا اجرا کنید.
در نرم افزار اجرا شده کد شناسه دستگاه را در بخش ردیف بودجه درج و سپس برروی پوشه انتخاب فایل کلیک کنید پنجره ای باز میشود
در زبانه  file of typeنوع  CSVرا انتخاب کنید بعداز یافتن فایل مورد نظر ،روی دکمه  openکلیک کرده و در صورت نداشتن خطا  ،فایلی
با پسوند  PAKساخته می شود(فایل راهنما در صفحات پایانی این مجموعه (از صفحه ) 213قابل مشاهده و بهره برداری میباشد)
*در صورت اعالم خطا  ،الزم است نسبت به اصالح لیست مزایا وکسورات اولیه اقدام و مراحل بعدی ازجمله ساخت فایل با پسوند  CSVو  PAKطی شود
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فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین-ادامه
مرحله سوم:ارسال فایل سایرمزایاو کسور از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری و دریافت تاییدیه (فرم خالصه  )....از سیستم

به سایت www.cspf.irوارد شوید و قسمت ورود مدیریتها ودستگاههای اجرائی را انتخاب کنید
آنگاه با درج کدشناسه وکلمه عبور وارد قسمت سامانه دریافت اطالعات سایر مزایا وکسورات شوید آنگاه روی ادامه (پایین صفحه) کلیک
کرده روی انتخاب فایل کلیک کرده فایل با پسوند  PAKرا انتخاب کرده وبا کلیک بر روی  openآنرا وارد سیستم میکنیم در صورت
عدم خطا تا مرحله نهایی بارگذاری پی میرویم تا اینکه باالخره در قسمت عملیات آیکن لیست سوابق فایلهای ارسالی مستقر میشود.
لطفا بر روی آیکن جزئیات (ماه مورد نظر)کلیک کنید صفحه ای بازمیشودروی آیکن چاپ کلیک کنید وفرم خالصه اطالعات مزایا و
کسور ظاهر میشود آنرا چاپ کنید و هرماهه پس از مهر و امضاء ذیحساب به مدیریت بازنشستگی استان ارسال نمایید.
نکته مهم در خصوص نحوه واریز مزایا وکسور :

دستگاههای دارای ردیف بودجه (خزانه ای) در صورتیکه بخواهند مزایایی بجز حق عائله مندی و اوالد به بازنشستگان پرداخت نمایند میبایست
چک مربوطه را به حساب صندوق بازنشستگی(درج کد 10رقمی دستگاه برای واریز وجه به حساب صندوق الزامی است) واریز نمایند
اگر مبلغ مزایا بیشتر از مبلغ کسورات (دستگاه) باشد چک مبلغ مابه التفاوت مربوطه توسط ذیحسابی دستگاه به حساب شماره
 0201820182006صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک صادرات دکترفاطمی تهران کد 763واریز شود و بعد از یک ساعت از زمان واریزی
؛تاییدیه واریزی را از سایت  www.cspf.irاخذ نمایندوآنگاه اطالعات را در سامانه پرداخت مستقیم حقوق ثبت نمایند.
و اگر مبلغ کسورات بیشتر از مبلغ مزایا (طبق فایل دستگاه) باشد مابه التفاوت توسط صندوق به حساب ذیحسابی دستگاه واریز خواهدشد.

صندوق بازنشستگی حقوق ومزایای بازنشستگان وموظفین را پس از کسر کسورات(صندوق +دستگاه)به حساب آنان واریز خواهد کرد
توضیح مهم) موضوع بند 15حق بیمه پایه سهم بیمه شده ؛ بند 16حق بیمه عمر سهم بازنشسته ودستگاه ؛ بند17جمع حق عضویت ها یا بدهی
به کانون ؛ بند19بدهی درموارد خاص طبق اعالم کتبی صندوق بازنشستگی کشوری ؛ بند20ج ماع اق ساااط وام مااورد تع هااد ذیح سااابی د سااتگاه ؛
بند 21کسر از حقوق بازنشسته به درخواست کتبی مراجع قضائی میباشد که میبایست همگی در فایل ارسالی دستگاه درج شود.
در ضمن اگر رکوردی دارای چند قسط وام ؛ چند حق عضویت کانون؛....باشد جمع اقساط ؛جمع حق عضویتها؛...در فیلد مربوطه درج شود
-مزایا و کسورات بازنشستگان از نظر تعهد واریز به 2بخش تقسیم میشود

بازنشستگان و موظفین عالوه بر حقوق ماهانه (برعهده صندوق بازنشستگی کشوری) از برخی مزایای قانونی(ازجمله حق عائله مندی و
اوالد ؛عیدی؛پاداش خدمت؛ )....وهمچنین تعهدات/کسورات(از جمله حق بیمه خدمات درمانی سهم بازنشسته ؛حق بیمه عمر؛بدهی به

کانون؛اقساط وام مورد تعهد ذیحسابی دستگاه ؛بدهی حسب اعالم مراجع قضائی؛).......از طریق دستگاه اجرائی محل خدمت برخوردارند.
الف-کسورات دستگاه اجرائی شامل حق بیمه پایه سهم بیمه شده ؛ حق بیمه عمر وحادثه ؛حق عضویت ها یا باادهی بااه کااانون ؛ باادهی
طبق اعالم کتبی صندوق بازنشستگی ؛ جمع اقساط وام مورد تعهد ذیحسابی دستگاه ؛کسر از حقوق بازنشسته به درخواست کتبی مراجع قضائی
20درصد حقوق و مزایای بازنشستگان تحت عنوان کسورات دستگاه (براساس لیست حقوق مردادماه ) 1397
ب-کسورات صندوق بازنشستگی کشوری شامل حق بیمه تکمیلی بازنشستگان ؛حق بیمه پایه صرفا بابت سهم دستگاه ؛ اقساط وام
مورد تعهد صندوق و بدهی غیررسمی به صندوق میباشد که به هیچ وجه در فایل مزایا و کسورات دستگاه اجرائی درج نشود.
تحلیل حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفین استان خراسان جنوبی
حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفین (تقریبی) در سال  97مبلغ 320میلیارد ریال(برمبنای 14/600رکورد و میانگین حقوق 22میلیون ریال)

حق عائله و اوالد (تقریبی) مبلغ 17میلیارد ریال(خارج از محاسبات کسور)
کسورات صندوق 5 :درصد حقوق ماهانه (وام قرض الحسنه بانک صادرات 2/6درصد  ،حق بیمه تکمیلی درمان  1/3درصد  ،سایر بدهی ها )% 1.3
کسورات دستگاه اجرائی20 :درصد حقوق ماهانه (اقساط فروشگاهها ،شرکتهای بیمه  ،بانکها  .....،جزو تعهدات ذیحسابی دستگاهها)
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حساب هزینه و کسورات صندوق نزد خزانه معین استان  ، IR740100004101004831100005شناسه ملی(14002720542ردیف بودجه )104001
 -برگشت از علی الحساب حقوق بازنشستگان و موظفین (صرفا به حساب  0107777777006واریز شود -تکمیل فرم شماره ) 6

درصورتیکه قبل از واریز حقوق به حساب بازنشستگان وموظفین مشخص شود که به دالیل قانونی (از جمله فوت ؛ازدواج فرزند اناث؛ات مااام
تحصیالت عالیه قبل از25سالگی فرزندان ذکور ؛ بروز اشتباه در داده های سیستم؛ ) .........ذینفع استحقاق دریافت تمام یا بخشی از حقوق را ناادارد
ذیحساب محترم دستگاه میبایست مانده اعتبار علی الحساب حقوق مصرر نشده را به حساب  0107777777006نزدبا نااک صااادرات شااعبه 763
واریز نماید آنگاه فرم شماره 6را تکمیل و به انضمام اعالمیه بانکی مربوطه جهت اخذتاییدیه به مدیریتهای استانی صندوق ...ارسال نماید.
 -برگشت از هزینه حقوق بازنشستگان و موظفین (صرفا به حساب  0107777777006واریز شود -تکمیل فرم شماره ) 7

درصورتیکه بعد از واریز حقوق به حساب بازنشستگان وموظفین مشخص شود که به دالیل قانونی (از جمله فوت؛ازدواج فرزند اناث؛ات مااام
تحصیالت عالیه قبل از 25سالگی فرزندان ذکور؛دریافت حقوق از صندوق دیگر؛ )....ذینفع استحقاق دریافت تمام یا بخ شاای از ح قـوق وار یاازی را
نداشته ذیحسابی محترم دستگاه میبایست موضوع پیگیری ومبلغ واریزی من غیر حق را اخذ و به حساب  0107777777006نزدبا نااک صااادرات
شعبه  763واریز نمایدو پس از تکمیل فرم شماره  7به انضمام اعالمیه بانکی مربوطه جهت اخذتاییدیه به مدیریتهای استانی صندوق ارسال نماید.
-برگشت از هزینه حق عائله مندی،حق اوالد و عیدی( صرفا به حساب  0201820182006واریزشود -تکمیل فرم شماره ) 9

درصورتیکه بعد از واریز حق عائله مندی وحق اوالد وعیدی به حساب بازنشستگان وموظفین مشخص شود که به دالیل قانونی ذینفع
استحقاق دریافت تمام یا بخشی از حق عائله مندی/حق اوالد /عیدی را نداشته ذیحسابی محترم دستگاه میبایست موضوع را پیگیری ومبلغ
واریزی من غیر حق را اخذ وبا به ذکر مشخصات ذینفع به حساب  0201820182006نزدبانک صادرات شعبه  763واریز نمایدو ........
-تسویه مانده اقساط وام ضروری (بصورت یکجا) بازنشستگان و موظفین (صرفا به حساب  10735073500واریز شود)

در صورتیکه افراد تمایل داشته باشند قبل از سررسید پایان اقساط وام ضروری (که توسط صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشسته /وظی فااه بگ یاار
پرداخت شده ) نسبت به تسویه مانده اق ساط بصورت یکجا اقدام کنند الزم است تقاضای خود را مدیریت بازنشستگی مراکز استانها ارائه وبا دریافت
کد شناسه نسبت به واریز مبلغ مانده وام به حساب 10735073500نزد بانک صادرات شعبه دکترفاطمی تهران اقدام نمایند.
اجرای احکام دادگستری (برعهده ذیحساب محترم دستگاه محل خدمت)
کسورات حقوق بازنشستگان کشوری (از جمله کسر از حقوق با حکم مراجع قضائی،سهم کانون،بدهی به فروشگاهها،بدهی به سایربانکها )
هرماه یکبار تحت عنوان فایل کسورات توسط دستگاه محل خدمت بازنشسته تهیه شده و در سامانه پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان
بارگذاری میشود درهنگام پرداخت حقوق بازنشستگان از سوی ستاد صندوق  ،مبلغ کسورات (از جمله بدهی به مراجع قضائی) بدوا به حساب
دستگاه اجرائی بازنشسته واریز میشود و سپس از طریق ذیحسابی دستگاه به حساب بستانکاران (از جمله دادگستری) واریز خواهد شد.
تمدید وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی /وظیفهریاست محترم بانک صادرات –شعبه ....
سالم علیکم

احتراما" بنا به گواهی ارائه شده ،آقای ---------به شماره ملی .....................بازنشسته/وظیفه بگیر اداره کــل ..........م قـیم خــارج از ک شــور بــوده و ا ســتحقاق
دریافت حقوق بازنشستگی را دارا می باشد.
لذا موضوع وکالتنامه شماره ....................مورخ  ..................بمنظور دریافت حقوق بازنشستگی /وظیفه نامبرده توسط وکیل ایشان  :خانم /آقای  -------به
شماره ملی()-----بمدت یکسال دیگر (ازتاریخ .................تا تاریخ  ).............بالمانع میباشد

-گواهی دریافت حقوق بازنشستگی /ضمانت کسر از حقوق ( موضوع نامه ش /13493ص210/مورخ 99/8/5امور مالی صندوق )

به درخواست مستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجعه به www.sabasrm.ir
سقف مجاز هر متقاضی برابر است با 60درصد مبلغ حکم به کسر اقساط تسهیالت دریافتی از صندوق و دستگاه وکسراقساط گواهی های قبلی
مبلغ خالص دریافتی متقاضی طبق فی ارائه شده صندوق بازنشستگی کشوری میبایست حداقل 5/000/000ریال باشد
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 -حقوق  ،کمک هزینه ...،بازنشستگان

فرآیند انتقال حقوق بازنشستگی ازاستانی به استان دیگر:
نام خدمت :انتقال محل دریافت حقوق بازنشستگی ازاستانی به استان دیگر

دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دستگاه اجرایی مبداء-دستگاه اجرائی مقصد-صندوق بازنشستگی کشوری استان مبداء
قوانین ومقررات  :دستورالعمل مربوطه
مدارک موردنیاز:تاییدیه کتبی پرداخت حقوق از طریق دستگاه اجرایی مقصد ؛درخواست کتبی دستگاه مبدآ جهت انتقال حقوق ذینفع
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه:دستگاه اجرایی-صندوق بازنشستگی استان

تلفن دستگاه:

تلفن صندوق:

آدرس وب سایت دستگاه:

آدرس وب سایت صندوقhttp://www.cspf.ir :

سایرتوضیحات:

هدر ازاین اقدام دریافت حقوق بازنشستگی ازطریق دستگاه استان محل سکونت جدید بازنشسته/موظفین میباشد.
□ دستگاه اجرایی ،نام ذینفع را از لیست حقوق حذر ودرکاه موازنه فرمهای  1/1و 1/2همان ماه منعکس میکند
□ درتقاضای ارسالی دستگاه به صندوق ؛میبایست تاریخ انتقال حقوق ،استان وشهرستان مقصد ؛اقساط بدهی ذینفع درج شده باشد
□انتقال حقوق موظین ازاستانی به استان دیگر فقط بصورت یکجا(تمام وراث) امکانپذیراست و پرداخت حقوق وراث ازطریق 2دستگاه(در2استان) مقدورنمیباشد.

کارمندبازنشسته ویا موظفین
اخذ موافقت کتبی ازدستگاه مقصد برای پرداخت حقوق بازنشستگی
دستگاه اجرایی(مبدا)
درخواست ذیحسابی دستگاه ازصندوق بازنشستگی کشوری استان برای
انتقال حقوق ذینفع (بااعالم شماره دفترکل؛تاریخ انتقال؛شهرمقصد)
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی الزم و صدورحکم انتقال رکورد ذینفع به شهرمقصد طبق تقاضا

-1ارائه درخواست کتبی بازنشسته به دستگاه مقصد مبنی بر تقاضای انتقال حقوق بازنشستگی
(به انضمام حکم بازنشستگی و مدارک مثبته دال بر سکونت در یکی از شهرهای استان مقصد)
-2ارسال موافقت کتبی دستگاه مقصد به دستگاه مبدا
-3نامه دستگاه مبداء به دستگاه مقصد مبنی بر موافقت با انتقال حقوق بازنشستگی ذینفع
(با ذکر نام ونام خانوادگی ،شماره دفتر کل،جزئیات بدهیها و نیز ذکر تاریخ انتقال حقوق در یکم ماه بعد از صدور تقاضا نامه )
-4رونوشت نامه دستگاه مبداء به انضمام موافقت کتبی دستگاه مقصد به صندوق بازنشستگی کشوری استان مبداء ارسال تا ا قادام الزم
جهت انتقال حقوق ذینفع به استان مقصد بعمل آید.
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مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 83/3/17

بندط ماده  9ا ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان
مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.
بندی ماده  9ا سازمانها ،موسسات و صندوقهای بیمه ای نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان
نسبت به صندوقها ،منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب 93/12/4مجلس شورای اسالمی
ماده- 29دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات ،پایداری و تعادل بین منابع و مصارر صندوقهای بیمه و بازنشستگی ،نسبت به اصالح ساختار این صندوقها
براساس اصول زیر اقدام قانونی بهعمل آورد:
1ا کاه

وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت بهاست ثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر

منابع و مصارر صندوقها منطبق بر محاسبات بیمهای ،کاه

حمایتهای غیربیمهای صندوقها و انتقال آن به نهادهایحمایتی ،تقویت سازوکارهای وصول به

موقع حق بیمهها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه ،به نحوی که سود سرمایهگذاری موردنظر
کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
2ا ایجاد هرگونه تعهد بیمهای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است .تعهدات تکلیفشده فقط در حدود
ارقام مذکور قابل اجراء است.
3ا صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پی بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس
از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریها ،پرداختهای ماهانه در طول سال و کمک
هزینه عائلهماندی و اوالد را برای بازنشاستگان ،موظفین و مستمریبگیران خود تأمین نمایند.
بند ث ماده 7قانون برنامه ششم :
کلیه تصویبنامهها ،بخشنامهها  ....همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد ،در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که
بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد .اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم ،تعهد زائد بر اعتبار
محسوب میشود .دولت به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه ،بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر
اجتماعی مستقلشده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد
ماده 30قانون برنامه ششم :
دولت مکلف است بررسی الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین ،بازنشستگان
و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد ودر جهت تصویب درمسیرقانونی قراردهدو اجرا نماید

ماده 150قانون برنامه چهارم توسعه ( :)90/01/01 – 84/1/1دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و درابتدای
هرسال برای تمامی رشته های شغلی ،متناسب با نرخ تورم افزای

دهد.

ماده 50قانون برنامه پنجم توسعه 90/1/1(...الی : )96/1/1
بند الف  -هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزای ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  ...تعیین
میگردد.مصوبات هیات وزیران ،شورای حقوق و دستمزد و  ......در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.
بند ج-به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف اعمال احکام و جداول مواد ( )109و ()110قانون مدیریت خدمات کشوری براساس
ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات دولت مجاز است.
بخشنامه مورخ  1394/1/22معاون اول رئیس جمهور به کلیه نهادهای قوای مجریه ،مقننه و قضائیه ،وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات دولتی....،

در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخ ها و دستگاههای اداری کشور
و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاستهای عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات
مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض(بند  9اصل سوم قانون اساسی) ،کلیه دستگاهها و سازمانهای قوای مجریه ،مقننه و قضائیه ،شوراها،
هیئتهای امنا ،ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانهها ،شرکتهای دولتی ،موسسات دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی ،دستگاههای مستلزم ذکر نام و سایر
نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیمگیری و برقراری حقوق و مزایا با
کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد(که به تایید رئیسجمهور رسیده و میرسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل
از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام ،موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.
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مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه

موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده  -64نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی ب راساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی
خواهد بود .امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی ،مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان
قرار میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگردد.
ماده  - 76حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین  ،حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران
دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره  -سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از( )7برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند.
فوق العادههای مذکور دربند(2ایثارگری) ،بند(3سختی کار)وبند(5ر شغل تخصصی) ماده( )68فوقالعاده مستمر تلقی می گردند.
ماده 103قانون م خدمات کشوری  -دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و

سیوپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی(و مدرک

معادل دارای ارزش استخدامی از تاریخ استفساریه ) کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از  30سال
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره  -1سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیانآور و جانبازان و
معلوالن تا پنجسالکمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.
تبصره  -2دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سیسال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و
همچنین کارمندانی که دارای سی و پنجسال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنجسال سن میباشند را رأساً و بدون
تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره  -3دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنجسال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت
میباشند را بازنشسته کنند .سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است .کارمندان تخصصی فوقالذکر.........
توضیح در خصوص مشاغل تخصصی :مشاغلی که شرایط احراز آنها در طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل ،دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد
تاکید قرارگرفته باشد (نظریه شماره  32410مورخ  96/12/14معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری)
 ...بند ر ماده  87قانون برنامه ششم  -ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهرهمند میباشند با
داشتن مدرک کارشناسی ،مشمول بند (الف) ماده ( )103قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

توضیح در خصوص مدرک تحصیلی دانشگاهی :تمامی مدارک تحصیلی که از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت با ارزش علمی (ومدارک معادل با
ارزش استخدامی از تاریخ استفساریه ) صادر شود وبرای ادامه تحصیل درمقاطع باالتر مالک عمل قرارگیرد.

ماده  -104در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بی

از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی

سال ،دو و نیم درصد ( )2%/5رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده  -106مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه
فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند « »10ماده( )68این قانون میباشد.
ماده  -109از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان ،وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و
لشکری که تا پایان سال  1385بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نمودهاند در صورتیکه کمتر از حاصلضرب ضریب ریالی  ...با رعایت
ماده( )125و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصرههای مربوط باشد تا این میزان افزای مییابد.

ماده  -125ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم وسیزدهم ،متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء 500ریال تعیین
میگردد ودر سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعالم میگردد افزای مییابد.

دویب
داری و ت ص
د
*موادی از قانون که که متضمن بار مالی ویا موادی که موکول به تصویب آیین نامه است در صورت تامین اعتبار در بودجه ج
د
آیین نامه مربوط قابل اجراء خواهد بود (بخشنامه 21146/153881مورخ 1392/10/4معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
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قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه 1345
ماده  74ا مستخدم رسمی میتواند طبق شرایط زیر تقاضایبازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است:
الف ا داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت .ب ا داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن باالاقل سی سال سابقهخدمت.
ماده  76ا وزارتخانهها...مشمول این قانونمیتوانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و الاقلبیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.
ماده  77ا وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانونمکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سندارند بازنشسته کنند.
ماده  78ا میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارتاست از یک سیام متوسط .....
ماده  79ا هرگاه مستخدم رسمی علیل یا بهعلت حادثهای ناقصشود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفهای برابریک سیام متوسط
حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافتخواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوزنکند.
ماده  80ا هرگاه مستخدم رسمی بهعلت حادثه ناشی از کار یابهسبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود بهنحوی که از کارکردن باز بماند تمام حقوق
و تفاوت تطبیق و فوِالعاده شغل اوبهعنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار میگردد.
ماده  81ا هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حدبازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشستهمحسوب و تمام حقوق وظیفه یا
حقوق بازنشستگی او به وراثقانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده  82ا هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوِق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او بهعنوان حقوق وظیفه طبقمقررات این قانون به وراث
قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده  83ا هرگاه مستخدم رسمی بهسبب انجام وظیفه فوت شودتمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِالعاده شغل او بهعنوانحقوق وظیفه به
وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده  84ا برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد  79و  80و  83باتصویب شورا صورت خواهد گرفت.
تبصره ا اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتی کهبهبودی کامل حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشندقبلاز رسیدن به سن
شصت سالگی بالمانع است...(.نظریه 1049928مورخ  13951202سازمان اموراداری و استخدامی:در صورت وجود پست سازمانی بالتصدی با رعایت شرایط احراز رشته شغلی و موافقت دستگاه ذیربط )
ماده  85ا آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمینرسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوِق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده
باشد خدمت غیررسمیتلقی میگردد و مدت مذکور باتوجه به تبصرههای زیر از لحاظبازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب میشود.
تبصره  2ا مستخدمینی که  ...بعد از تاریخ  1345/3/31به استخدام رسمیپذیرفته شوند در صورتی که کسور بازنشستگی مدتخدمت غیررسمی
موضوع این ماده را برمبنای  8/5درصد اولین حقوق پایه رسمی که در بدوخدمت رسمی به آنان تعلق میگیرد پرداخت کنندسوابق مذکور از لحاظ
بازنشستگی و وظیفه جزو سابقهخدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد
تبصره  3ا سابقه خدمت مستخدمین در کادر ثابت نیروهایمسلح در صورتی که کسور بازنشستگی مربوط ......به صندوِق بازنشستگی کشوری قابل
انتقال باشد جزو خدمت رسمی محسوب و در غیر این صورت در حکم خدمت غیررسمیتلقی میشود و تابع حکم این ماده خواهد بود.
ماده  86ا وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از :فرزندان وزوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفیبودهاند ،همچنین نوادگانی
که پدرشان فوت شده و در کفالتمستخدم متوفی بودهاند با دارا بودن شرایط زیر:
الف ا فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشندمگر این که بهموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی
عالی مشغول تحصیل باشند و دراین صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمینسال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب ا فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتنشوهر ولی اگر بهموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی
رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست وپنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ ا مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.
ت ا عیال دایمی متوفی.
ث ا شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالتعیال متوفای خود بوده باشد.
ج ا فرزندان و نوادگان علیل یا ناقصالعضو مستخدم متوفی کهقادر به انجام کار نباشند مادامالعمر.
ماده  88ا دریافت بی از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفهیا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از صندوقهای مربوط به
.....که بی از بیست و پنجدرصد ( )25%سرمایه یا بودجه ساالنه آنها به تشخیص هیأتوزیران از محل درآمد عمومی تأمین میشود ممنوع است.
ماده  90ا اشتغال بازنشستگان در وزارتخانهها و مؤسساتدولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجهاز این بابت.......
ماده  96ا توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالباتدولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تامیزان یک چهارم
حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.
ماده  97ا ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
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ماده48قانون حمایت از خانواده د میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در
تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری ،لشکری  ،تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است
1ا زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر
بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن ،بیشترین مستمری مالک عمل است
تبصره ا اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود
2ا دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی ،مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق
وظیفه یا مستمری متوفی نیست
3ا فرزنادان اناث در صاورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده
نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیالت دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اوالد ،بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین
خود برخوردار میگردند
4ا حقوق وظایفه یا مستمری زوجاه دائم و فرزندان و ساایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشاسته مطابق ماده ( )87قانون استخدام
کشوری مصوب  31/3/1345و اصالحات بعدی آن و با لحاظ ماده ( )86همان قانون و اصالحیه های بعدی آن ،تقسیم و پرداخت می گردد
تبصره د مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز الزم االجراء است
احتساب مرخصی استحقاقی ذخیره شده از لحاظ بازنشستگی
مستند قانونی ) تبصره ماده 3قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366/10/27

مستخدم رسمی میتواند هنگام تقاضای بازنشستگی ،حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را
مطالبه ویا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و.....
توضیحات
الف -کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری  :مرخصی استحقاقی استفاده نشده موضوع تبصره ماده  3قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه
های دولتی مصوب  1366/10/27تواما در احراز شرایط عمومی بازنشستگی و در تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب است .
بدهی کسور:آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور ضربدر %22/5ضربدر ماههای مرخصی استحقاقی استفاده نشده (واریزکسور یکجا)
ب -کارمندان غیرمشمول قانون خدمات کشوری(شهرداریها،دانشگاهها ؛قضات ؛دیوان محاسبات ،مخابرات):احتساب مرخصی استحقاقی صرفا پس از
کسب شرایط بازنشستگی در تعیین حقوق بازنشستگی مجاز است(مثال خانمها با داشتن حداقل 25سال سابقه خدمت با پرداخت %22/5کسور مدت ) .......

کارکنان شرکت مخابرات ایران از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به تبع آن آیین نامه اجرایی ماده  84آن خارج می باشند .

نکته مهم:ایام مرخصی بدون حقوق (خوی

فرمایی) از مصادیق خدمت دولتی  ...محسوب نمیشود.

نحوه اخذ شماره مستخدمی صحیح -1:اعالم کتبی غیرصحیح بودن شماره مستخدمی ذینفع توسط صندوق بازنشستگی -2ورودبه سامانه  www.karmandiran.irو سپس ورود به بخش درخواست و صدور شماره مستخدم ....
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20

ماده واحده  -ازتاریخ ابالغ این قانون بکارگیری افراد ی که دراجرای مقررات بازنشسته یا بازخرید شده یابشوند دردستگاههای اجرا ئاای مو ضااوع
ماده 5ق م خ ک ودستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند ممنوع است.
تبصره( -1اصالحیه مصوب 97/6/6مجلس شورای اسالمی) بکارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف(روسای سـه
قوه) ،ب(معاون رئیس جمهور ونواب مجلس و اعضای شورای نگهبان)قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است.
جانبازان باالی 50درصد ،آزادگان باالی 3سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره -2دستگاههای موضوع این قانون درصورت لزوم میتوانند ازخدمات بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و باالتر بصورت پاااره و قاات
وساعتی(حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی) استفاده کنند وحق الزحمه این افرادمتنا سااب بااا ساااعات کاااری آن هااا حااداکثرمعادل
یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین وپرداخت میشود
تبصره-5از تاریخ ابالغ این قانون ،ماده 41قانون الحاق ...مقررات مالی دولت مصوب  84/8/15وماده 91ق ا ک وماده 95ق م خ ک وب ناادب ماااده
65قانون برنامه پنجم نسخ میشود
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جانبازان وآزادگان

ماده39قانون جامع ایثارگران(فصل  )6ـ
حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید ،مفقوداالثر ،اسرا ،آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی دستگاهها ،اعم از کشوری و لشکری
براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه میگردد.

ماده 40قانون جامع ایثارگران (فصل -)6
حقوق بازنشستگی شهدا ،جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال ،معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین......میشود

ماده  51قانون جامع ایثارگران (فصل  )6ا
کلیه دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد ( )25%و باالتر و آزادگان،همسران و فرزندان
شهید (اصالح طبق بندپ ماده  88قانون برنامه ششم) شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد ( )25%حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر
سال توسط دولت تعیین میشود .بهعنوان فوقالعاده ایثارگری بهطور ماهانه پرداخت نماید.
*براساس دادنامه شماره  393مورخ  1399/03/13پرداخت توامان فوق العاده های ایثارگری موضوع ماده  51قانون جامع ایثارگران به میزان  %25حاداقل ح قاوق
(که مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد) و موضوع بند 2ماده  68قانون خدمات کشوری از سوی دستگاه اجرائی به مشمولین قانون بالمانع میباشد .
ماده 61ـ آییننامه اجرائی این فصل (فصل )6از سوی بنیاد ،وزارت دفاع ،ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت ..تهیه و بهتصویب

هیأت وزیران میرسد.
بند الف ماده  87قانون برنامه ششم :

دولت مکلف است در اجرای ماده ( )61قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )2مصوب  1393/12/4به
نحوی برنامهریزی نماید که.....کلیه مشموالن ماده مذکور تعیین تکلیف گردند .یگانهای اعزامکننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز
افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند
تبصره -بنیاد شهید موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورتسانحه بالینی همزمان مجروح ـیت را ندار نــد ا مــا مجروح ـیت
آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامکننده (نیروهای مسلح) احراز میگردد را بهعنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد ( )5%جان بــازی
به آنها تعلق

میگیرد .اجراء 96/1/1به بعد

*بندزماده 87برنامه ششم:
آزادگان که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شدهاند ،میتوانند برای یک بار و با رعایت
شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت ،حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین
سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند

–اعاده به خدمت تا  35سال برای ایثارگران دارنده مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر مجاز است .
* ایثارگران(جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شاهد،رزمندگان با داشتن 6ماه جبهه ) که به موجب قوانین از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردارند نیز با

داشتن مدرک کارشناسی میتوانند تا35سال خدمت نمایند (نظر به الزم االجراء شدن استفساریه بند الف ماده  103ق م خ ک از تاریخ )1399/03/23

* حقوق بازنشستگی جانبازان و فرزندان شاهد  :آخرین حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور بازنشستگی زمان اشتغال
رزمندگان
جزء (  ) 6از بند ( ث ) ماده  88قانون برنامه برنامه ششم –

« بهره مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششماه حضور داوطلبانه
در دفاع مقدس(مقطع زمانی 1359/6/31لغایت )1367/5/29در حقوق و مزایای اجتماعی ».
حسب جوابیه استفساریه مورخ  1397/12/21مجلس شورای اسالمی شامل مزایای مالی واستخدامی نیز میباشد.
.این حکم برای افرادی که قبل الزم االجراء شدن قانون (15روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور )  98/02/22بازنشسته یافوت شده اند قابل اعمال
نمیباشد (.دادنامه  547مورخ  1398/8/29هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری  ،نظریه شماره 32432مورخ  98/3/21امورهماهنگی رفع اختالفات
حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهوری و نیز نظریه شماره 299775مورخ  98/6/4امورمشاغل ونظامهای پرداخت سازمان اموراداری
واستخدامی ،قوانین مورداستفساریه اززمان بیان مقنن الزم االجراء میباشد وعطف به ماسبق نمیشود)

* براساس دادنامه شماره  257مورخ  99/02/16احتساب سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جب هـه بـه ع نـوان خـدمت داوطلبا نـه
(موضوع ابالغیه 206/40/11مورخ  1388/10/21ستادکل نیروهای مسلح )قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد.
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همسر و فرزندان شاهد
ماده  60قانون جامع ایثارگران –
دستگاههای موضوع ماده 2این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان  ،آزادگان ،همسر و فرزندان شاهد(حسب بندژماده88برنامه ششم)
که قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند صرفا برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند

بندخ ماده 87قانون برنامه ششم –
کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده( )2قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر هشت

سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند(براساس سازوکار اجرائی قانون)...
بندر ماده 87قانون برنامه ششم-
ایثارگرانی که بموجب قوانین از امتیازیک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار میشوند با داشتن مدرک کارشناسی ،مشمول بندالف ماده
103قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا 35سال خدمت کنند.

بندت ماده  88قانون برنامه ششم –
سازمان(برنامه وبودجه) و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد ( )100%سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان ،والدین،
همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث ،وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند

بندز ماده 88قانون برنامه ششم–
فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد ( )50%و باالتر به استثنای
تسهیالت خودرو ،حق پرستاری ،کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند .امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید
نمیشود
بندخ ماده 88قانون برنامه ششم –
ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به
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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اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان بازنشسته در اجرای بندهای ( چ ) و ( ز ) ماده  87قانون برنامه ششم

براساس نظریه شماره  1365434مورخ  1396/6/6سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین با مالحظه نامه شماره 540/530/1520
مورخ  1396/3/1معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛نامه شماره /10678د 220/مورخ  1396/6/29وهمچنین حسب
نامه شماره /589د 25020/مورخ  1396/07/18معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری اعاده به خدمت کارمندان جانبازی که با
استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند  ،مجوزی ندارد .
-1جانبازان عزیزی که با استفاده از سنوات ارفاقی(بدون انجام خدمت واقعی) بازنشسته شده اند ( اعم از سنوات ارفاقی موضوع قانون نحوه
بازنشستگی پی

از موعد کارکنان دولت مصوب  1386/6/5و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی

و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب  1367/09/01و اصالحیه  ) 1383/2/21با هر مدرک تحصیلی  ،مشمول مفاد بند( چ ) ماده 87

قانون برنامه ششم نبوده و اعاده خدمت در باره آنها موضوعیت ندارد(.دادنامه ش  2325مورخ  1398/7/30هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
 -2جانبازانی که با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر و با سابقه خدمت کمتر از  30سال بازنشسته شده اند با رعایت شرایط عمومی
بازنشستگی موضوع ماده  103قانون مدیریت خدمات کشوری ،می توانند تا تکمیل  30سال سنوات  ،اعاده به خدمت شوند.
-3جانبازانی که با مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر وسابقه خدمت کمتر از  35سال بازنشسته شده اند اعاده به خدمت آنان با رعایت شرایط
عمومی ( از جمله دارا بودن مشاغل تخصصی) تا تکمیل  35سال در صورت صدور حکم کارگزینی از سوی دستگاه ذیربط و قطع حقوق
بازنشستگی بالمانع است * .ایثارگران دارنده مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر برای اعاده به خدمت تا  35سال مجاز است .
 -4اعاده به خدمت آزادگانی که با احتساب عین مدت اسارت ( صرفاً ایام اسارت ) حسب مورد کمتر از  30سال یا  35سال(مشمولین قانون
خدمات کشوری) بازنشسته شده اند با رعایت شرایط مندرج در بند های فوق پس از صدور احکام کارگزینی توسط دستگاه ذیربط و متعاقبا"
قطع حقوق بازنشستگی بالمانع خواهد بود .
نکته مهم  : 1شرایط عمومی بازنشستگی برای اعضای هیات علمی  ،قضات  ،دیوان محاسبات  ،مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت (از جمله
کارکنان شهرداریها)  ،صرفا  30سال خدمت موضوع ماده  2قانون مصوب  1368/12/13می باشد.
نکته مهم  :2اعاده خدمت جانبازان و آزادگان واجد شرایط به ترتیب فوق صرفا" برای یکبار مجاز بوده و منوط به آنست که در زمان اعاده به خدمت
کمتر از  65سال سن داشته باشند  .لذا جانبازان و آزادگانی که قبال" در اجرای قوانین و مقررات مربوط به هر دلیل رابطه استخدامی آنان با
دستگاه متبوعشان قطع و از مزایای اعاده خدمت استفاده نموده باشند برای بار دوم مشمول اعاده خدمت نخواهند بود .
بازنشستگی مجدد آزادگان (نامه شماره 14005مورخ )97/8/22

بازنشستگی مجدد آزادگانی که در اجرای بند ( ک ) ماده  44قانون برنامه پنجم توسعه یا بند ( ز) ماده  87قانون برنامه ششم توسعه
از تاریخ  1390/1/1به بعد  ،اعاده به خدمت شده یا می شوند مستلزم تکمیل سنوات خدمت با لحاظ نمودن عین سوابق اسارت ،
حسب مورد سی یا سی و پنج سال خواهد بود و برخورداری این قبیل آزادگان از امتیاز دوبرابر ایام اسارت از لحاظ بازنشستگی یا
افزای  2/5درصد حقوق بازنشستگی برای خدمت بی از سنوات خدمت انجام شده و یک برابر ایام اسارت منتفی می گردد
پرداخت کسورات جاری سهم مستخدم و کارفرمایی از تاریخ شروع خدمت تا سی سال توسط دستگاه متبوع آنان ( بدهی قبلی سنوات
اسارت توسط دولت موجب معافیت قبل از سی سال نمی شود
ماده 4قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب  : 1374/3/31دستگاههای اجرائی مکلف نااد ح سااب درخوا ساات جان بااازانی کااه قاابال در
خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان برای یکبار اقدام نمایند.
ماده 10قانون جامع ایثارگران مصوب  :1391/10/2آزادگانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند وبه دلیل استفاده از 2برابر شاادن سااابقه
اسارت زودتر از  30سال بازنشسته شده اند میتوانند برای یکبار با رعایت شرط سنی زیر65سال با بازگشته به خدمت ،سی سال خاادمت را تکم یاال
کنند وسپس با لحاظ عین سوابق اسارت(فقط یک برابر)وبا رعایت شرایط به بازنشستگی نائل آیند
ایثارگران قبل از سی سال خدمت بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل ،از حکم ماده ( )41قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت مصوب 1384/8/15مستثنی میباشند ».قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در تاریخ  1387/2/4به تأیید شورای نگهبان رسید.
توجه  :به استناد نظریه شماره  231/16166مورخ  1389/4/6رئیس امورحقوقی معاونت توسعه .......بکارگیری ایثارگران مشمول این قانون (که به سبب سنوات
ارفاقی ایثارگری بازنشسته شده باشند) با حفظ وضع بازنشستگی بوده واعاده به خدمت محسوب نمیشود
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آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ،دیوان محاسبات کشور....،

در اجرای ماده  64ق م خ ک :نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای
مذکور در موادآتی خواهد بود .امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی ،مبنای تعیین حقوق
ومزایای کارمندان قرار میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگردد.
*اگر منظور رای دیوان محاسبات کشور در محکومیت صندوق بازنشستگی کشوری این باشد که هر افزای حقوق شاغلین ،برای بازنشستگان نیز
اعمال شود این کار فقط توسط دستگاه اجرائی محل اشتغال بازنشسته قابل محاسبه است ونیازمند100هزار میلیارد تومان اعتبار ...عدم امکان اجرا
در اجرای ماده  76ق م خ ک:حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین  ،حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر
حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال  .....به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره  -سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از( )7برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند.
دادنامه شماره  838مورخ  1398/5/1هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی :اوال... :حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد .بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده  76ناظر بر تعیین حداکثر 7برابر
حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرر از حقوق بازنشستگان میباشد.
ثانیا... :اختیاری برا ی هیات وزیران راجع به سقف حداکثر7برابر ،بعد از تعیین حقوق بازنشستگی برمبنای ماده  106قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنای
محاسبه کسوربازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند 10ماده 68
این قانون میباشد) مقرر نشده است.

در اجرای ماده  125ق م خ ک :ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم وسیزدهم ،متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء
500ریال تعیین میگردد ودر سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعالم میگردد افزای مییابد
رای دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق بازنشستگان وموظفین

شماره دادنامه 1220 :مورخ 1394/10/29 :کالسه1124/94 :

موضوع  :اعمال ماده  91قانون تشکیالت و  ...دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره  1390/12/22-584 ،585هیأت عمومی دیوان
گردش کار:

در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزای

حقوق در سالهای  1387و  1386متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره  1507الی -1551

 1386/12/26هیأت عمومی ،شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره  584الی  1390/12/22-585به شرح زیر به صدور رأی وحدت
رویه مبادرت کرده بود:
" با توجه به حکم مقرر در ماده  150قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال  1383مبنی بر تکلیف دولت بر افزای

حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال

برای تمامی رشته های شغلی ،متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های  1388/9/16-667و  ،1388/3/3- 206آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن
شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است .این رأی به استناد بند  2ماده  19و ماده  43قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه
الزم االتباع است".
رئیس دیوان عدالت اداری با این استدالل که لزوما افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به معنای مساوی با نرخ تورم نیست یعنی میتواند کمتر یا بیشتر از نرخ تورم باشد رأی مذکور را
مغایر قانون تشخیص داد ......و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

رأی هیأت عمومی :به موجب رأی شماره  1394/10/29-1219هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،قسمت الف رأی شماره  1551الی  1386/12/26-1507هیأت
عمومی در اجرای ماده  91قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند  17قانون بودجه سال  1387مقرر
شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست
که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و در بند  24همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت
خدمات کشوری تعیین شده است ،بنابراین اوالً :با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره  19قانون بودجه سال  1386کل کشور که مخصص حکم ماده 150
قانون برنامه چهارم توسعه  ....در سال  1386بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأی شماره  1390/12/22- 584-585صحیح نبوده است و در سال 1386
افزای

ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پی

بینی شده برای هر دستگاه صورت می گرفته است.

ثانیاً :با ت وجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره  ،1394/10/29-1217رأی شماره  1388/5/4-377-378مبنی بر ابطال بند 10
مصوبه شماره /35095ت39916ها 1387/3/7-هیأت وزیران را در اجرای ماده  91قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است ،بنابراین
افزای

حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال  1386برقرار

شده است در سال  1387مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند  10مصوبه /35095ت39916ها 1387/3/7-صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم،
در نتیجه رأی شماره  1390/12/22-584-585هیأت عمومی که برای سالهای  1386و  1387با لحاظ حکم ماده  150قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعالم کرده است مغایر قانون تشخیص
می شود و  .....محمدجعفر منتظری -رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
......
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آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری  ،دیوان محاسبات کشور....،

*براساس دادنامه شماره  1104مااورخ  1400/09/08ه یاات تخص صای ا سااتخدامی د یاوان عاادالت اداری  :امت یاازات اداری و ا سااتخدامی نا شای از
رزمندگی منوط به ارائه گواهی معتبر خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها ن مای گااردد .بااه
عبارت دیگر تقاضای دریافت امتیازات باید تا پی از بازنشستگی صورت گرفته باشد.

*رأی  1972مورخ  1400/04/21هیأت تخصصی کار ،بیمه و تأمین اجتماعی درخصوص وراث اناثی که با قطع مستمری فوت
شوهرشان متقاضی بهرهمندی از حقوق وظیفه والدین متوفای خود میباشند" :عدم امکان بهرهمندی از مستمری بازماندگان والدین برای
وراث اناثی که ازدواج نموده و پس از فوت شوهرشان از مستمری وی بهرهمند میباشند".

مقررات بازنشستگی مشموالن قانون تامین اجتماعی (صرفا جهت مطالعه)

پ-شرایط برقراری مستمری بازنشستگی (موجب ماده 23قانون کار و ماده 76قانون تامین اجتماعی)
-1افرادی که دارای 30سال سابقه بیمه پردازی (50سال سن برای آقایان و 45سال سن برای خانمها)به تامین اجتماعی باشند.
-2افرادی که دارای حداقل 10سال سابقه بیمه پردازی (با داشتن 60سال سن برای آقایان و 55سال برای خانمها) به تامین اجتماعی باشند(.بدون
رعایت حداقل حقوق)
-3زنان کارگر دارای 20سال سابقه بیمه پردازی به تامین اجتماعی و با حداقل 42سال سن(بدون رعایت حداقل )
-4کارگر زن ومرد دارای حداقل 35سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی

ت -محاسبه مستمری بازنشستگی= میانگین مجموع دستمزد مشمول کسرحق بیمه در 2سال آخر بیمه پردازی تقسیم بر 30
مشروط به آنکه از سی وپنج سی ام معدل مزد 2سال آخر خدمت بیشتر نشود (حداکثر تا سقف 35سال بیمه پردازی)
*به ازای هرسال سابقه مازاد بر30سال % 3/3333 ،معدل حقوق ذینفع به مستمری بازنشستگی اضافه خواهدشد(حداکثر تا 35سال)
حداکثر مستمری بازنشستگی معادل 7برابر حداقل حقوق هرسال میباشد و همچنین حداقل مستمری نباید ازحداقل مازد کارگر سااده
(طبق اعالم مراجع ذیصالح) کمترباشد.
-اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین معدل حقوق ومزایای 2سال آخر خدمت مشموالن قانون کار مصداق ندارد.
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مقاله :صندوق بازنشستگی کشوری و افقهای پیشرو

ویرایش 1401/02/31

(مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری-فروردین ماه )1400

صندوق بازنشستگی کشوری در دورۀ مدیریت جدید ،چشماندازی مبتنی بر «حداکثرسازی رضایت ذینفعان» برای خود ترسیم کرده
است و آن را دنبال میکند.
مهمترین اهدار این چشمانداز ،حفظ کرامت انسانی بازنشستگان ،ارتقا و توسعه خدمات رفاهی برای بازنشستگان ،ایجاد صندوق
بازنشستگی خودکفا و پایدار بر اساس مطالعات علمی ،نیز بهرهبرداری اقتصادی و اطمینانبخ از داراییهای صندوق از طریق
سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی سودآور ،و فراهم آوردن زمینههای ایجاد تشکلهای مختلف برای رسیدگی به امور بازنشستگان
است.
این اهدار با آگاهی از چال های اقتصادی ترسیم شده است که برای چند دهه صندوق بازنشستگی را در معرض خطر قرار دادهاند.
خطر ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی همواره از مهمترین ابَرچال های اقتصادی ایران بوده که عواملی چند در شکلگیری آن
مؤثر است.
از جمله میتوان به کاه سن بازنشستگی و کاه منابع ورودی به صندوقها ،اقتصاد تورمی و نرخ پایین رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی،
نظام بانکی ناکارآمد ،محیط بیثبات و پرریسک کسب وکارها ،و وابستگی شدید به دولت و پایین بودن نرخ بهرهوری فعالیتهای اقتصادی در
صندوقها اشاره داشت.
در کنار اینها ،عوامل جمعیتی نیز در بروز این پدیده مؤثر بودهاند :عواملی مانند کاه سن بازنشستگی (که میانگین آن به  51سال رسیده است)،
ناهمگونی رشد جمعیت و افزای سهم جمعیت سالمندان و بازنشستگان و کاه جمعیت ورودی به صندوق یا به عبارت دیگر ،رشد منفی
شاغالن کسورپرداز و کاه نسبت پشتیبانی.
عوامل حاکمیتی هم در این میان تأثیرگذار هستند که از آن میان میتوان به این موارد اشاره کرد :تحمیل قوانین نامنطبق با منطق کسبوکار
صندوق (از جمله تصویب نزدیک به  30مصوبه در خصوص بازنشستگی پی از موعد ،تصویب قوانین حمایتی متعدد و مانند آن) ،خصوصیسازی
شتابزده و تحمیل سیاست بنگاهداری( ،چندانکه بخ بزرگی از بدهیهای دولت با واگذاری بنگاههای زیانده یا غیرسوددِه به صندوق مرتفع
شده است) ،عدم بازدهی بنگاهها با توجه به رکود اقتصادی حاکم ،و مداخالت در تعیین مدیران غیرمتخصص.
در اغلب کشورهای توسعهیافته ،بزرگترین بنیادهای اقتصادی غیربانکی مربوط به سازمانهای اقتصادیِ بازنشستگی است .منابع و داراییهای
صندوقهای بازنشستگی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته ،بخشی از نیروی محرکه اقتصاد است .در این کشورها ،نسبت داراییهای صندوقهای
بازنشستگی بر تولید ناخالص داخلی ( )GDPپیشی دارد .برای نمونه ،داراییهای صندوق بازنشستگی هلند تقریبا برابر با  171درصد از تولید
ناخالص داخلی آن کشور در سال  2018بود؛ حال آن که ارزش دارایی صندوقهای بازنشستگی در ایران به زحمت به  30تا  40درصد تولید
ناخالص داخلی میرسد.
مهمترین منابع درآمد صندوق بازنشستگی کشوری از دریافت کسورات حقوقی بازنشستگان ،درآمد حاصل از سرمایهگذاری ،تعهدات دولت و سایر
درآمدهای صندوق حاصل میشود .در مقابل ،مهمترین تعهدات صندوق عبارتاند از :پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران تحت پوش ،
همسانسازی حقوق بازنشستگان و پرداختهای عائلهمندی ،ارائه تسهیالت خدمات رفاهی و فرهنگی برای بازنشستگان ،برقراری بیمه درمان
تکمیلی ،و استرداد کسوراتی که به نادرست دریافت شدهاند.
امروزه حدود یکونیم میلیون نفر بازنشسته تحت پوش صندوق بازنشستگی کشوری هستند و در حدود یک میلیون نفر شاغل در شمار
کسورپردازان صندوق جای دارند .صندوق بازنشستگی براساس آخرین برآوردها در سال  1399بی از  90هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی
پرداخت کرده است و مجموع تعهدات در این سال بالغ بر  95هزار میلیارد تومان بوده است 73 .هزار میلیارد تومان از این مبلغ ،همچنان توسط
اعتبارات دولتی تامین شده است .باید توجه داشت که نرخ نسبت پشتیبانی (نسبت کسورپردازان به حقوقبگیران) در جهان ،در بدبینانهترین
حالت ،دستکم  3و در خوشبینانهترین وضعیت  7تا  8است .این نرخ در صندوق بازنشستگی کشوری در انتهای سال  1398برابر  0.7بود.
مجموعه این معضالت باعث شده که صندوق بازنشستگی کشوری به جای ساختار مالی بیمهای ،به یک ساختار حمایتی محض تبدیل شود.
عدم تطابق بین درآمد صندوق (کسورات شاغالن و دیگر سرفصلهای درآمدی) با هزینههای آن (حقوق پرداختی) در عمل کاه شدید توانگری
مالی صندوق را به دنبال دارد .کاه معنادار نسبت پشتیبانی صندوق و افزای معنادار نرخ جایگزینی صندوق از دیگر عارضههای حاصل از این
مشکالت است.
نبود اکچوئری بهینه و منطبق با واقعیتهای صندوق در ادوار گذشته و رعایت نکردن اصول و قواعد سرمایهگذاری ،همچنین پورتفوی نامناسب
سرمایهگذاری و پایین بودن بازده سرمایهگذاری ،منجر به ظهور مشکالتی مانند عدم تطبیق میزان سرمایهگذاریها با سود حاصل از آنها شده
است .بنگاهداری ناکارآمد ،حضور شرکتهای زیانده و نبود ساختار جامع هلدینگداری و حجم باالی مطالبات از دولت و عدم وصول بهموقع آن و
نیز وابستگی شدید به دولت به دلیل عدم همخوانی منابع حاصل از کسورات شاغالن و سرمایهگذاریها و ناکارآمدی ساختار سازمانی و ضعف در
توسعه منابع انسانی ،همگی کالر سردرگمی را پدید آوردهاند که سامان دادن به آن نیازمند برنامهریزی ،ثبات قدم ،کار علمی و پیشتکار دارد.
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آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری

مولفه های موثر بر منابع ومصارف صندوقهای

بازنشستگی –این صفحه صرفا جهت مطالعه

 عوامل اقتصادی  ،عوامل جمعیتی  ،عوامل حاکمیتیالف-عوامل اقتصادی

-1متوسط دستمزد و نرخ افزای آن-2حداقل وحداکثرسطح دستمزد  -3نرخ مشارکت نیروی کار/نسبت جمعیت فعال و بیکار (که این سه آیتم
مستقیما بر میزان حق بیمه /کسوربازنشستگی مشترکان شاغل صندوق موثر است)  -4نرخ تورم (موثر بر میزان مستمری بازنشستگی) -5نرخ
افزای مستمری ها  -6نرخ سود  interest rateحاصل از سرمایه گذاریهای صندوق ...از طریق تاثیر بر بازارهای مالی بخصوص پرتفوی(ترکیب
وبازده سبد سرمایه گذاریها)  ،صندوق را تحت تاثیر قرار میدهند.
توضیح-رکن اصلی حیات صندوقهای بیمه ای ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری؛فعالیتهای اقتصادی است .

صندوقهای بازنشستگی متولد میشوند ،رشد می کنند ،به بلوغ می رسند و در نهایت دچار پدیده سالخوردگی می شوند لذا باید به گونه ای عملکنند که در طول دوره فعالیت خود توزیع مناسبی از منابع داشته باشند که سرمایه گذاری راه حل این منظور است.
سرمایه گذاری  investmentعامل اساسی و کلید بقاء وپایداری صندوق میباشد سرمایه گذاریهای صندوقهای بازنشستگی دارای اصول،منطق و
محدودیتهایی(ناشی از ماهیت بیمه های اجتماعی) هستند تا
اوال ارزش ذخایر را حفظ کنند و ثانیا توان پاسخگویی به تعهدات خوی را در هرلحظه داشته باشند.
انواع سرمایه گذاری

الف-سپرده های بلندمدت بانکی:که باتوجه به بی ثباتی متغیرهای کالن (تورم شدیدو نابسامانی بازار ارز)بسیار ریسک پذیر است.
ب -سهام شرکتها :انتخاب سهام شرکتها براساس سودحاصل از فعالیتهای ساالنه و قابلیت فروش سریع سهام مربوطه در بازار
مولفه های کلیدی سرمایه گذاری توسط صندوق

-1امنیت سرمایه گذاری  :حفظ ارزش ذخایر سرمایه گذاری شده متناسب با نوسانات اقتصادی(از قبیل تورم).
-2سودآوری:که نرخ آن نباید کمتر از نرخ سود اوراق مشارکت و سپرده ثابت باشد(بهترین بازدهی در سطح قابل قبولی از ریسک)
-3قدرت نقدشوندگی :توانائی تبدیل سریع سرمایه به نقدینگی برای پاسخگوئی به هزینه های جاری صندوق
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 1400/06/31-

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال  1367تاسیس شد.از مجموع دارائیهای صندوق%68/8 ،را سهام تشکیل میدهد .
حدود  50درصد پرتفوی این هلدینگ چندرشتهای در محصوالت شیمیایی ،حدود  7تا  8درصد در صنعت فراوردههای نفتی ،و حدود  10درصد در
فوالد و بقیه نیز در سایر صنایع سرمایهگذاری شده است.
مدیریت ثروت  :ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری(سهام،اوراق قرضه،بیمه) ،مالی ،حقوقی و حسابداری برای سرمایه گذاران دارای ثروت در مقابل دریافت حق الزحمه

ب-عوامل جمعیتی

جمعیت جوان /شاغل بیمه

کاه نرخ رشد جمعیت ایران به 0.6درصد و همچنین کاه جمعیت فعال کشور به %41موجب کاه
پرداز شده که به منزله کاه افراد حامی بازنشستگان/مستمری بگیران محسوب میشود
ازطرر دیگر افزای سن امید به زندگی در ایران به 75سال باعث رشد سریع جمعیت سالمند/مستمری بگیران شده و در نتیجه
تامین مالی تعهدات صندوق را دشوارتر و درنهایت بحران روبرو خواهد کرد.
ج-عوامل حاکمیتی (سیاستها وقوانین حاکم بر نظام بیمه ای کشور)

-1تعدادمشترکان ؛حقوق ومزایای مشمول حق بیمه بازنشستگی ؛حقوق ومزایای قابل احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی.
-2نحوه محاسبه حق بیمه ماهانه و دریافت به موقع حق بیمه بازنشستگی
-3سنوات بیمه پردازی
-4سن اعضای بیمه پرداز و مستمری بگیر
چنانچه مستخدمی قبل از رسیدن به سن بازنشستگی فوت نماید ویا درسن پائین تر بازنشسته شود اوال کسور بازنشستگی کمتری را به صندوق
پرداخت کرده است وثانیا خود  /بازماندگان مدت زمان بیشتری از صندوق حقوق دریافت خواهند کرد.
-5میزان افزای حقوق ومزایای مشترکان و درصد حق بیمه /کسوربازنشستگی
-6سرمایه گذاری وجوه صندوق
-7نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی ؛ازکارافتادگی؛ بازماندگان
-8موجودی صندوق
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ویرایش 1401/02/31

وضعیت منابع ومصارف صندوق بازنشستگی کشوری
خطوط منحنی منابع (حق بیمه های دریافتی) ومصارر (حقوق بازنشستگی پرداختی) صندوق که درسال 1380همدیگرراقطع و عـدم ت عـادل
درآمدها وهزینه ها پدیدار شااده بود باااجرای قااانون بازنش سااتگی پاای

ازمو عااد ؛بر قااراری ح قااوق وظی فااه باارای هم سااران شاااغل ؛ حااذر حااداقل

سن؛..........همچنان درحال گسترش است.
در این شرایط  ،ادامه خدمت رسانی شایسته به کارمندان بازنشسته (حقوق بگ یااران صااندوق)و همز مااان تمه یاادات الزم باارای تااامین آت یااه
کارمندان شاغل دولت(بیمه پردازان) فقط با ساختن صندوق بازنشستگی متعادل ؛باثبات و خودکفا مبتنی برعدالت تحقق خواهد یافت.
دستیابی به این هدر بزرگ فقط با عزم جدی و حمایت قانونگذاران عزیز ودولت محترم امکانپذیر خواهد بود.
روند نغییر برخی شاخصهای کالن در دهه های گذشته  ،همواره به مراجع قانونی ذیربط منعکس شده است.
تعدادکل

پایان

پوشش حمایتی
نسبت تعداد شاغل به

نرخ جایگزینی /سطح حقوق

میانگین حقوق

شاغل(بیمه پرداز)

بازنشسته

1370

1/329/000

186/700

7

1375

1/437/600

330/200

4/35

495/000

1380

1/572/900

560/278

2/8

1/069/000

770/700

1385

1/417/877

852/579

1/66

3/041/600

2/291/000

%75

1390

1/147/500

1/110/386

1/03

5/339/833

5/200/000

%97

1395

1/098/071

1/325/386

% .83

22/498/282

15/000/000

%90

1396

1/057/522

1/372/146

% .77

26/875/612

18/400/000

%97

1397

1/031/755

1/429/861

%.72

29/986/508

22/000/000

%98

1398

1/008/668

1/477/491

% .7

38/112/422

37/000/000

%95

1399

981/031

1/505/105

% .7

58/900/617

54/600/000

%109

1400

925/000

1/580/000

% .7

84/000/000

72/000/000

%90

سال

بازنشسته

شاغل(بیمه پرداز)

بازنشسته

نسبت حقوق بازنشستگی به اشتغال

211/000

86/000

%41

254/000

%51
%72

افزایش مصارف صندوق با توجه به 2برابرشدن تعدادبازنشستگان دردهه  80ناشی از وضع قوانین حمایتی و مغایر با اصول بیمه ای....
کاهش منابع درآمدی صندوق (اعم از%22/5کسورات وسودحاصل ازسرمایه گذاریها ) با توجه به رشد من فاای ت عااداد شاااغالن ک سااور/بیمه پاارداز
،کاه

سن بازنشستگی به  51سال (میانگین سنوات بیمه پردازی 29سال) ،گسترش شمول وافزای

سنوات پرداخت مستمری بااه فرز ناادان و ح تاای

نوادگان مستخدمین متوفی ،عدم بازدهی بنگاههای اقتصادی به علت رکود و مداخالت در تعیین مدیران غیرمتخصص برای بنگاهها ......،
نسبت پوشش حمایتی مطلوب صندوقهای بیمه (برای پرداخت حقوق بازنشستگی و انجام سرمایه گذاریها)  7میباشد اکنون این نسبت به عدم
تعادل  0/7شاغل درمقابل 1نفر بازنشسته رسیده است در حالیکه نرخ جایگزینی حقوق بالغ بر  %110میباشد.
درسال  1376اندوخته ذخایر صندوق توانائی پرداخت حداقل 8سال حقوق بازنشستگی را داشت که این میزان در سال 1388به کمترازیکسال کاه

و اکنون ؟

هم اکنون به طور متوسط 25درصد هزینه ها (حقوق /مستمری بازنشستگان وموظفین ؛)....ازمنابع داخلی صندوق تامین میشود و  75درصد
هزینه ها ازمحل بودجه عمومی کشور (تعهدات دولت طبق ماده 100ق ا ک ) تامین و تخصیص می یابد.
نتیجه  :افزای

سریع هزینه هاوکاه

شدید درآمدهای صندوق ←عدم تعادل منابع و مصارر ← افزای

روزافزون اتکاء به بودجه عمومی کشور

← خطر ناتوانی صندوق در انجام تعهدات قانونی ← ................لذا تمهیدات فوری از سوی دولت و مجلس شورای
سیستماتیک و پارامتریک قوانین و مقررات  .......بمنظور برقراری تعادل منابع و مصارف صندوق بی

ـود
اسالمی برای اصالحات  /به ب
ـ

از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
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ویرایش 1401/02/31

اصالحات در نظام بازنشستگی (بمنظور مطالعه ،تکامل و پیگیری مطالب)

ن سابت پ شاتیبانی (بی ماه پاردازان

صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل وضع قوانین مغایر با اصول بیمه ای و عمدتا حمایتی با کاه
نسبت به بازنشستگان) و عدم تعادل شدید بین منابع و مصارر و پیری زودرس مواجه میباشد.
نتیجه قوانین خلق الساعه و هزینه محور تحمیل شده به صندوق :بسته شدن ورودیها (بعلت ق طاع ا ساتخدام ر سامی در د ساتگاهها ) ،
کاه نسبت پشتیبانی (به کمتراز یک نفر در برابر وضعیت نرمال 7نفر)  ،کاه شدید میانگین(52سال) سن بازنشستگی در مقای ساه
با افزای سن امید به زندگی(73سال)  ،تعهدات بی پایان درقبال بازماندگان (بدون سقف سنی وشرط درآمد برای وراث ا نااث و ح تای
نوادگان )....و همچنین کاه اعتماد ع ماومی بع لات تب عایض هاای قاانونی (محا سابه آ خارین ح قاوق ومزا یاای ا شاتغال با بات ح قاوق
بازنشستگی برخی گروهها ،بدون سقف بودن حقوق بازنشستگی  ،معافیت کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی برخی مشمولین .).....،
انجام اصالحات سیستمی و پارامتریک در صندوق بازنشستگی کشوری یک ضارورت فاوری ا سات ا ماا م ناافع ت صامیم سازان/ت صامیمگیران(بیمه پردازان،سیاستمداران ،نمایندگان مجلس ،وزراء) شکل گیری اجماع ملی برای اصالحات بنیادین را به تعویق انداخته است.
الف-اصالح نظام بازنشستگی ازسیستم کنونی  DB P.A.Y.Gبه سیستم DC-FF
با افزایش سن امید به زندگی  ...سیستم فعلی دارای بدهی ضمنی سنگین به نسل حاضر و تعهدات بسیار باال به نسل گذشته میباشد.
با توجه به مسن شدن جمعیت(افزای مستمری بگیران) و کاه
دوران پیری خود بسر میبرد لذا قادر به ادامه حیات و ایفای نق

ورودی ها (کاه شدید بیمه پردازان) صندوق دوره جوانی را سپری کرده ودر
بیمه ای خود بدون دریافت کمک از بودجه عمومی کشور نیست .

سیستم بازنشستگی )Defined contribution( DCبرای کارکنان جدیداالستخدام
دراین سیستم بهره مندی ازمزایای بازنشستگی؛متناسب با کسور/حق بیمه بازنشستگی پرداخت شده توسط ذینفعان میباشدلذا عمل کاارداین ن ظااام
عادالنه است.این سیستم بعلت تناسب حق بیمه دریافتی با حقوق بازنشستگی ،انگیزشی بااوده ( ساانوات خاادمت بی شااتربرای بر خااورداری ازح قااوق
بازنشستگی باالتر) ←افزای میانگین سن بازنشستگی وباعث انباشت سرمایه(حق بیمه ها) ←ا فاازای فعالیت هاااو رشداقت صااادی ک شااور← بااازده
وسود باالتربرای بیمه شدگان
ب –اصالحات پارامتریک (اصالح قوانین ومقررات مغایر بااصول وسازوکارهای بیمه ای)

 -1افزایش نسبت پشتیبانی :در صندوقهای بازنشستگی پایدار نسبت پشتیبانی شاغلین( بیمه پردازان) از بازنشستگان و موظفین (حقوق بگیران)
 7میباشد اما به دلیل بسته شدن ورودی بیمه پردازان جدید و افزای سریع تعداد بازنشستگان صندوق این نسبت به کمتر از یک رسیده است.
سایردالیل.......
پیشنهاد  :مجوز قانونی مجلس برای امکان اشتراک همه کارمندان دولت (اعم از رسمی،پیمانی،قراردادی) با صندوق بازنشستگی کشوری
 -2افزایشحداقل سن بازنشستگی به میانگین جهانی
افزای سن امید به زندگی و پائین بودن سن بازنشستگی منجر به طوالنی شدن مدت دریافت حقوق بازنشستگی و بحران مالی صندوق شده است.
سایردالیل.......
پیشنهاد :افزای

حداقل سن بازنشستگی به  60سال (متناسب با سن امید به زندگی در ایران)

 -3افزایش حداقل سابقه بیمه پردازی به میانگین نرم های جهانی

کاه مدت بیمه پردازی یکی از دالیل ایجاد بحران مالی صندوق بازنشستگی میباشد.
سایردالیل.......
پیشنهاد :حداقل35تا40سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی و حداقل 15سال سابقه با 65سال سن بمنظور برقراری حقوق بازنشستگی
-4افزایش نرخ کسور بازنشستگی

بمنظورحفظ توانمندی مالی صندوق و ایفای بخشی از تعهدات جاری و آتی صندوق بازنشستگی کشوری  .......نرخ کسور بازنشستگی اصالح میشود
سایردالیل.......

پیشنهاد :اصالح نرخ کسوربازنشستگی سهم کارمند به  %10و سهم دولت به  %15برای همه بیمه پردازان
 -5الزام مشترکان شاغل دارای بیش از 30سال سابقه به ادامه پرداخت کسور سهم کارمند

با توجه به اعمال 2/5درصد افزای حقوق بازنشستگی به ازای هرسال مازاد بر 30سال بیمه پردازی و بمنظورایجاد تناسب بین تعهدات صندوق و
مسئولیت مشترکان ،همه بیمه پردازان در هنگام اشتغال به کار در شمول پرداخت کسور سهم کارمند و کارفرما و مقرری ماه اول قرار گیرند.
سایردالیل.......
پیشنهاد :تبصره 2ماده  3قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  1368/12/13ملغی شود
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اصالحات در نظام بازنشستگی (بمنظور مطالعه ،تکامل و پیگیری مطالب)

-6تعیین سقف کسوربازنشستگی و در نتیجه سقف حقوق بازنشستگی

بیمههای اجتماعی با هدر ایجاد رفاه نسبیِ عمومی و برقراری عدالت اجتماعی در بین اقشار جامعه هدر شکل گرفتهاند .تعیین سقف حقوق
بازنشستگی میتواند باعث کاه

شکار طبقاتی بین اکثریت بازنشستگان (حقوق متوسط) و اقلیت بازنشستگان (حقوق بسیار باال) شود.

سایر دالیل ....................................
پیشنهاد :تعیین سقف حق بیمه/کسوربازنشستگی در هنگام اشتغال و سقف مستمری/حقوق بازنشستگی بر مبنای حداکثر 7برابر حداقل حقوق
 -7اعمال فرمولی واحد برای تعیین حقوق بازنشستگی (بدون استثناء)

حقوق بازنشستگی اکثریت بیمه شدگان مشترک صندوق برمبنای میانگین حقوق ومزایای مشمول کسور در 2سال ا شااتغال آخر خاادمت بااع مااال
ضااریب سااال بازنش سااتگی تع یااین می شاود علی هااذا و جااود ا سااتثناهایی در قااوانین (تع یااین ح قاوق بازنش سااتگی ق ضــات ،کارک نــان د یـوان
محاسبات،جانبازان عزیز ...برمبنای آخرین حقوق وفوق العاده ها) شائبه تبعیض و مغایرت با اصول حاکم بر بیمه های اجتماعی را تقویت میکند
سایر دالیل...........
پیشنهاد← محاسبه حقوق بازنشستگی براساس مدت بیمه پردازی و میزان حق بیمه پرداختی در طول خدمت با فرمولی یکسان
-8بیمه تکمیلی بازنشستگی

صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل وضع قوانین مغایر با اصول بیمه ای و عمدتا حمایتی با کاه

ن سابت پ شاتیبانی (بی ماه پاردازان

نسبت به بازنشستگان) و عدم تعادل شدید بین منابع و مصارر و پیری زودرس مواجه میباشد.
پیشنهاد ← تسریع در اجرای ماده  81قانون برنامه ششم توسعه  ،اجرای ماده  3قانون احکام دائمی ـ مصوبه شماره 96683/32مورخ 95/12/1
-9تفکیک وظایف حمایتی از مقررات صندوق

یکی ازتکالیف مهم دولت حمایت از مستضعفان درمقابل نوسات اقتصادی وحفظ ثبات اجتماعی آنان با برقراری حااداقل م سااتمری ماها نااه ازم حاال
درآمدهای عمومی میباشد .علیهذا پرداخت مستمری و حمایت بالانقطاع از فرزندان اناث (باالی 20سال سن ؛فاقد شغل وهم ساار) ؛ پاادرومادرتحت
تکفل ؛نوادگان تحت تکفل؛فرزندان علیل وازکارافتاده ؛......منجر به عوارض جبران ناپذیر اجتماعی و صدمات مالی سنگین به صندوق شده است.
سایر دالیل ....................................
پیشنهاداصالحی← سهم مسئولیتهای بیمه ای صندوق و حمایتی دولت از مشمولین (حداقل بگیران و وراث مشمول ماده  86ق ا ک ) م شااخص
وسپس سهم حمایتی در اجرای الیه اول سیستم بازنشستگی چندالیه به نهادهای مسئول حمایتی (از جمله کمیته امداد و بهزیستی) واگذارشود.
-10قطع اتصال و چسبندگی مقررات استخدامی به مقررات بازنشستگی

برخی از دستگاهها ازجمله مجلس شورای اسالمی  ،شورای عالی انقالب فرهنگی  ....برای کارکنان خود فوق العاده هااایی و ضااع مینمای نااد و ا صاارار
دارند در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه شود و همچنین حقوق اعضای هیات علمی در وزارتخانه های علوم و بهدا شاات و ق ضااات فا قااد سااقف
میباشد که این مزیت دوران اشتغال  ،موجب تحمیل بار سنگین(بعلت عدم تامین اعتبار از طرر دولت/دستگاه ) به صندوق بازنشستگی کشوری میشود.
سایردالیل........
پیشنهاد ←تدوین قانون جامع برای مشترکان صندوق بازنشستگی کشور (نحوه اشتراک  ،نرخ کسور بازنشستگی ،حقوق و مزا یااای م شاامول ک سااور
بازنشستگی ،شرایط بازنشستگی  ،نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی  ،شرایط وراث برای دریافت مستمری وظیفه )....،
-11ملغی شدن اخذ 2حقوق وظیفه (وراث)
-12پیشگیری از تحمیل (ادغام) تعهدات صندوقهای بازنشستگی ورشکسته در صندوق بازنشستگی کشوری
...............-13
...............-14
...............-15
...............-16
...............-17
*رهبر معظم انقالب فرمودند:بخشنامه ها و مصوبات دولت باید پیوست عدالت داشته باشند (.دیدار با هیات دولت در تاریخ )1400/6/6
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نحوه تعامل مدیران صندوق با نمایندگان مجلس (بمنظور مطالعه ،تکامل و پیگیری)

تالش مستمر و خستگی ناپذیر ما برای وضع قوانین عادالنه منطبق با اصول بیمه ای دارای اهمیتی همچون جهاد فی سبیل ا ...است.اگر کنار بایستیم و منفعل عمل کنیم حذر خواهیم شد لذا کاری کنیم که زحمات ما دیده شود آنقدر که کسی نتواند منکر ما شود.انجام اصالحات سیستمی و پارامتریک در صندوق بازنشستگی کشوری یک ضرورت فوری است اما منافع گروه هاای ذی ن فاوذ (بی ماهپردازان،سیاستمداران ،نمایندگان مجلس ،وزراء  )....شکل گیری اجماع ملی برای اصالحات بنیادین را به تعویق انداخته است.
کسب اطالعات از منابع معتبر و شناخت هرچه بهتر شخصیت نمایندگان اولین گام مهم در برقراری ارتباط و مذاکره با آنان است. حسن سلوک و شخصیت اجتماعی مدیران محترم و کمک گرفتن از  NGOها و تشکل ها میتواند کمک بزرگی در تبیین جایگاه واهدار متعالی صندوق برای نمایندگان  ،نماینده ولی فقیه (برای انعکاس به بیت مقام معظم رهبری) و مدیران عالی استان میباشد.
 ترکیب دان وهنر(حسن تدبیر و سلیقه) در ارائه عملکرد صندوق توام با ادب و احترام و ظرافت  ،پاسخ های توجیهی فنی ومدیریتی به دغدغه های نمایندگان و جامعه هدر ......برای جلب اعتماد و اقناع نمایندگان بسیار مهم است.
ما باید بتوانیم قلب وذهن نمایندگان برای پذیرش وکمک به اصالح قوانین حاکم برصندوق بازنشستگی کشوری را ...همراه کنیم .ما باید هر لحظه آماده ارائه گزارشها ،دیدگاهها و نظرات اصالحی صندوق با استفاده ازشیوه های تاثیرگذار باشیم از جمله با تهیه وارسال گزارشهای دوره ای مبتنی بر مستندات قانونی  ،مطالب جذاب با دالیل قوی و حاوی نمودار  ،نظرسنجی های قابل اتکاء.........،
 برای ارتباط با نمایندگان محترم از روشهای متعددی استفاده میشود از جمله  :تهیه و ارسال گزارشهای مکتوب دوره ای  ،ارتباط ازطریق فضای مجازی(اینستاگرام ،توئیتر  ،وب سایت ذینفع) ،ارتباط با مسئوالن دفاتر شهرستان و مرکز  ،مالقات ویدئو کنفرانس ،
مالقات حضوری  ،برقراری ارتباط در جلسه شورای اداری وسایر شوراها یا مراسم ها  ،دعوت به حضور در اداره /مراسم برای آشنایی با
کمیت و کیفیت خدمات صندوق .....
نمایندگان مجلس 3دسته اند -1پیشرو -2پس رو -3خاکستری .درتعامل با مجلس می بایست بیشترین انرژی صرر نمایندگان پیرو و سپس نمایندگان خاکستری شود.
صندوق خواستار تعامل با دولت /مجلس هست نه معامله گری ونه تقابل .برای تعامل نباید عزت صندوق ومشترکان زیرسوال رود.جایگاهها مهم نیست بلکه اثرگذاریها مهم است .تجربه در هیچ دانشگاهی تدریس نمیشود* لطفا تجربیات و نکات مورد توجه خود را برای تکمیل این متن ارائه فرمایید .......... :
آشنایی با مجلس شورای اسالمی و برخی اصول قانون اساسی

دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی( 1399/3/7الی  )1403/3/7بااا  290کر ساای باارای نمای ناادگان ت شااکیل شااده ا ساات.مجلس دارای 12کم ساایون
تخصصی ازجمله اقتصادی؛اجتماعی؛.....وچند کمسیون خاص ازجمله کمسیون تحقیق؛کمسیون اصل . ....... 90میباشد.
مجلس میتواند درعموم مسائل و درحدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید(اصل )71این قانون نباید با اصول واحکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرباشد تشخیص عدم مغایرت برعهده شورای نگهبان استشرح وتفسیرقوانین عادی درصالحیت مجلس است(.اصل )73
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران و طرحها به پیشنهاد حداقل 15نماینده مجلس قابل طرح در مجلس است(اصل )74طرحهای قانونی یا پیشنهادات اصالحی نمایندگان درخصوص لوایح که منجر به تقلیل درآمد عمومی یا افزای هزینه عمومی شود درصورتی قابلطرح است که طریق جبران آن معلوم شده باشد(اصل )75
برخی از ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس

 -1رای اعتماد به وزراء
 -2نظارت بر ابالغ و انتشار قانون (مهلت 5روزه رئیس جمهور در ارسال قوانین به روزنامه رسمی کشور جهت انتشار)
-3نظارت بر زمان تصویب آیین نامه ها و همچنین تطبیق مصوبات دولت با قوانین
تا تاریخ  97/02/15علی رغم گذشت بی از یکسال از اجرای قانون برنامه ششم از میان 58فقره آیین نامه اجرایی و مقرره های مربوطه فقط چهار
فقره به تصویب رسیده و مهلت تدوین 51فقره نیز گذشته بود.
 -4دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر اجرای قوانین با رویکرد پیشگیرانه و هدایتگرانه اعم از اجرای قااانون بود جااه ساانوانی،پیگیری تخ لااف از
اجرای قانون بودجه .....،گزارش حسابرسی ماهانه /ساالنه از دستگاهها  ،گزارش تفریغ بودجه  ،تحقیق و تفحص از دستگاهها
-5کمسیون اصل  90برای رسیدگی به شکایات مردم از قوای قضائیه ،مجریه و مقننه
-6تذکر و سوال (شفاهی  /کتبی) از وزراء و رئیس جمهور
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تعهدات مالی ناشی از قوانین حمایتی مجلس شورای اسالمی (گزارش اکچوئری شرکت مکنزی درسال)1394

ردیف

بموجب

موضوع

بار مالی
میلیارد تومان

1
2
3
4

حذف کلمه خالص از متن ماده  1قانون اصالح مقررات

بندالف قانون اصالح قوانین ...بازنشستگی مصوب

بازنشستگی و وظیفه مصوب 68/12/13

1374/11/25

احتساب سایرفوق العاده های مشمول کسور در تعیین

بند ب قانون اصالح قوانین ...بازنشستگی مصوب

حقوق بازنشستگی

1374/11/25

اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین حقوق

تبصره های 4و5و6بند ث قانون اصالح قوانین

بازنشستگی

...بازنشستگی مصوب 1374/11/25

اعمال آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور قضات در

رای وحدت رویه  70-71مورخ  81/11/27هیات عمومی

تعیین حقوق بازنشستگی

دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 6ذیل بند ث

...........

...........

...........

...........

قانون اصالح قوانین ...بازنشستگی مصوب 1374/11/25
5

تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان بر مبنای آخرین حقوق

قانون اصالح نحوه بازنشستگی جانبازان ...مصوب

و مزایای مشمول کسور و عدم الزام به رعایت حداقل

1383/2/22

...........

50سال شرط سنی
6

تعیین حقوق بازنشستگی مشموالن تبصره 2ماده 133ق ا

قانون اصالح ماده 9قانون اصالح پاره ای از مقررات

ک (مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی)

مربوط به حقوق بازنشستگی .....مصوب 1385/8/30

...........

بدون نیاز به همترازی شورای اموراداری و استخدامی
7

عدم استمرار تامین بار مالی هماهنگ سازی جدول ماده

مواد  109و  110قانون خدمات کشوری و همچنین بند ج

 109و سپس اجرای مستمر آن برای تمام کارکنانی که بعد

ماده 50برنامه پنجم

...........

از سال 1386بازنشسته شدند
8

تاثیر قهری ناشی از مجوز تغییر نظام پرداخت حقوق

بند ب ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه

...........

کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط هیات
امناء در تعیین حقوق بازنشستگی
9

ادغام صندوق کامال ورشکسته کارکنان جهاد با

قانون مصوب  1390/10/21مجلس شورای اسالمی

...........

15/000مستمری بگیر
10

اجرای قانون نظام هماهنگ بازنشستگی سال 1374

مصوب 1374

...........

11

احتساب میانگین 2سال به جای 3سال در تعیین حقوق

ماده 10قانون مصوب 79/2/13

...........

بازنشستگی
12

معافیت از پرداخت کسور سهم کارمند بابت سوابق مازاد بر

تبصره 2ماده  3قانون مصوب 68/12/13

...........

30سال
13

احتساب 2/5درصد به ازای خدمات مازاد بر 30سال

ماده 104قانون خدمات کشوری

...........

14

اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

...........

86
15

افزایش 20درصدی حقوق بازنشستگان قبل از سال 1371

16

افزایش گروه شغلی بازنشستگان قبل از سال ( 1375تا

مواد  15و 16قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب

...........

1370/6/13
بندهای و و ی تبصره 10قانون بودجه سال 1378

...........

سطح فوق دیپلم 2گروه و لیسانس 1گروه)
17

هماهنگی حقوق بازنشستگان قبل از سال ( 79بر مبنای

بند ل تبصره 4قانون بودجه سال 1381

...........

مدرک تحصیلی ،سابقه و شغل )
حداکثر  7درصد از کسری منابع صندوق میتواند ناشی از سوء مدیریت باشد
طبق محاسبات ارزش روز تعهدات صندوق در  1394/02/30به مبلغ 424/000میلیارد تومان و مطالبات صندوق ناشی از بارمالی تامین نشده
قوانین در 1394/4/30به مبلغ 413/155میلیارد تومان بوده است
......
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تسهیالت بازنشستگان وموظفین

آئین نامه ارتقاءمنزلت واعطای تسهیالت اجتماعی ؛فرهنگی ؛رفاهی پیشکسوتان شماره 67115مورخ 84/11/10

هیئت وزیران در جلسه مورخ  1384/10/25بنا به پیشنهاد شماره  101/102985مورخ  1384/6/12سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور و به استناد اصل  138قانون اساسی ؛آ ئــین نا مــه ارت قــاء منز لــت و اع طــای ت ســهیالت اجت مــاعی
؛فرهنگی ورفاهی به بازنشستگان ()60سال به باال (پیشکسوتان) را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده )1صندوقهای بازنشستگی مکلفند نسبت به صدور کارت شناسائی برای کلیه بازنشستگان وافراد تحت تک فاال آ نااان
اقدام نمایند.
ماده )2بازنشستگان مشمول این آئین نامه میتوانند با ارائه کارت شناسائی ازخدمات زیر ب هااره م نااد گردندود سااتگاههای
ذیربط موظف به همکاری با ایشان میباشند
الف  -عضویت درکتابخانه های دولتی بصورت رایگان
* مجوزاستفاده ازکتابخانه ها به شماره 11/12027مورخ 87/6/27نهادکتابخانه های عمومی کشور
ب -استفاده ازامکانات ورزشی در اختیارتربیت بدنی و دستگاههای وابسته به دولت با پیشنهاد دستگاههای فااوق ا لااذکر
وتایید سازمان برنامه وبودجه وتصویب هیات وزیران به صورت نیم بهاء حداکثرتاپایان سال سوم برنامه چهارم.
* مجوزاستفاده ازامکانات ورزشی به شماره 30714مورخ 87/4/12معاونت توسعه مدیریت سازمان تربیت بدنی کشوربه استانها
پ – دیدار ازمسابقات ورزشی داخل کشور بهمراه افراد تحت تکفل به صورت نیم بهاء
ماده  )3پرداخت تسهیالت بانکی با سود مناسب برای بازنشستگان( تدوین ضوابط توسط صندوقهای بازنشستگی وشورای عالی بانکها )
*سازمان مدیریت وبرنامه ریزی/دولت موظف است مابه التفاوت نرخ سود بانکی را دربودجه سنواتی پی

بینی وپرداخت نماید.

ماده )4تعیین سهمیه حج توسط سازمان حج وزیارت وهمچنین سفربه عتبات عالیات
ماده )5پرداخت %50هزینه 2بارمسافرتهای داخل کشور بازنشستگان وافرادتحت تکفل آنان تاسقف یکمیلیون ریال
*سازمان مدیریت وبرنامه ریزی/دولت موظف است بارمالی ناشی ازاین ماده را دربودجه سنواتی پی

بینی وپرداخت نماید.

ماده )6وزارت رفاه وتامین اجتماعی موظف است دستورالعمل چ گااونگی پردا خاات هزی نااه هااای دندانپز شااکی ؛ ساامعک
یاعصا برای بازنشستگان وهمسرآنان وهزینه عینک درمورد خود آنان برای هر2سال یکبارظرر مدت 6ماه ته یـه و باارای
تصویب به مراجع قانونی ارایه نماید.
ماده )7به منظور بهره مندی ازخدمات بیمه ای؛صندوقهای بازنشستگی کشوری میتوانند با امضاء قاارارداد بااا موس سااات
خدمات بیمه ای؛ترتیبی اتخاذ نمایند که بازنشستگان ازخدمات بیمه ای با تخفیفهای ویژه برخوردارشوند.
ماده )8وزارت تعاون ؛کارورفاه اجتماعی مسئول هماهنگی با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای ا یاان آ ئاین نا مااه
خواهدبود وموظف است گزارش اجرای این مقررات را تا پایان تیرماه هرسال به هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده)9کلیه بازنشستگان وازکارافتادگان کشوری ولشگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی مشمول این آئین نامه میباشند.
ماده)10وزارتخانه های تعاون کار ورفاه اجتماعی ؛دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ؛ارتباطات وفن آوری اطالعات ترتیبی
اتخاذ نمایند که تا پایان سال  1384حقوق بازنشستگان از طریق بانک عامل با رعایت مقررات به آنان پرداخت شود.

 -ماده  7ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400موضوع تصویبنامه شماره /10674ت 58680مورخ  1400/02/04هیات محترم وزیران

تبصره  – 2دراجرای ماده 30قانون برنامه  ،دستگاههای اجرایی میتوانند در حــدود ت کــالیف قــانونی ن ســبت بــه ارا ئــه
امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات ابالغی اقدام کنند .
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فهرست خدمات مصوب صندوق بازنشستگی کشوری( 7خدمت و 32زیرخدمت استانی)
کد زیرخدمت

نوع خ

ارائه

-1برقراری حقوق بازنشستگی عادی

19021050100

G2G

-

برقراری حقوق بازنشستگی

-2برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی

19011050101

G2G

-

مشترکان صندوق بازنشستگی

-3برقراری حقوق وظیفه وراث شاغلین کسورپرداز

19021050102

G2G

-

کشوری( )19021050000

-4برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمایی

19021050103

G2G

-

-5برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه

19021050104

G2G

-

-6برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی

19021050105

G2G

-

-1انتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری

19021950100

G2G

-

-2استردادکسورمازادبر30سال خدمت

19021950101

G2G

-

استرداد و انتقال کسور

-3انتقال کسوربازنشستگی مشترکان به سایر صندوقهای بازنشستگی

19021950102

G2G

-

2

بازنشستگی()19021950000

-4استرداد اضافه/اشتباه واریزی کسوربازنشستگی

19021950103

G2G

-

-5استرداد کسوربازنشستگی شاغلین

19021950104

G2G

-

3

اشتراک درصندوق بازنشستگی

-1اشتراک مستخدمین کشوری در صندوق بازنشستگی کشوری

19021951100

G2G

-

کشوری ()19021951000

-2اشتراک خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری

19021951101

G2C

حضوری

-1احرازهویت وتمدید احکام وراث اناث مشترکان صندوق

19021952100

G2C

حضوری

پرداخت یا اصالح حقوق

-2اصالح حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان...

19021952101

G2G

-

بازنشستگان و موظفین

-3ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوق مشترکان...

19021952102

G2C

الکترونیک

4

()19021952000

-4انتقال حقوق بازنشستگی و وظیفه از استانی به استان دیگر

19021952104

G2C

حضوری

-5پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین مشترکان صندوق

19021952105

G2G

-

-6قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان ...

19021952106

G2G

-

-1پرداخت کمک هزینه عینک،عصا،سمعک ،واکر،ویلچر بازنشستگان

19021051100

G2C

بیمه گر

-2برقراری بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشسته دولت

19021051101

G2G

-

-3پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت

19021051102

G2C

حضوری

-4پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین

19021051103

G2C

الکترونیک

5

خدمات رفاهی بازنشستگان

-5تسویه وام ضروری بازنشستگان و موظفین

19021051104

G2C

حضوری

()19021051000

ردیف

1

عنوان زیرخدمت

عنوان وکدخدمت

 -6صدور معرفینامه دریافت حقوق بازنشستگان وموظفین خارج کشور

12031051105

G2C

در ستاد

-7تورهای مسافرتی بازنشستگان

17011051106

G2C

شرکتها

-8برقراری بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان وموظفین

19011051107

G2C

بیمه گر

-9پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان و موظفین

19021051108

G2C

بیمه گر

-10صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز

13011051109

G2C

پیشخوان

-11صدورکارت شناسائی بازنشستگان

19021051111

G2C

پیشخوان

6

صدورابالغیه سنوات ارفاقی مشترکان()19021953000

19021953000

G2G

-

7

پاسخ به استعالمات مرتبط با مشترکان()19021954000

19021954000

G2G

پیشخوان

 G2Gخدمت دستگاه به دستگاه  G2C ،خدمت دستگاه به شهروندان  G2E ،خدمت دستگاه به کارکنان خود

G2B ،خدمت دستگاه به کسب وکار خدمت

حضوری:خدمتی که کلیه مراحل انجام آن ( اطالع رسانی ،درخواست و تحویل خدمت) به صورت حضوری انجام شود.
خدمت الکترونیکی :خدمتی که کلیه مراحل انجام آن(اطالع رسانی ،درخواست و تحویل خدمت)الکترونیکی یا حداکثر فقط با یکبار مراجعه حضوری انجام شود
خدمت ترکیبی :خدمتی که بخشی از مراحل اطالع رسانی ،درخواست و تحویل خدمت به صورت الکترونیکی و بخشی به صورت حضوری انجام شود و ارائه خدمت به
بی از یکبار مراجعه حضوری نیاز دارد.
درگاه خدمات الکترونیکی ، www. Sabasrm.irسایت  ، www.cspf.irنرم افزار صبا اَپ  ،تلفن2500
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خدمات قابل ارائه از طریق میز خدمت
محل ارائه

ردیف

نوع خدمت

()B2C/G2G

حضوری

میز خدمت

الکترونیکی

میز خدمت

حضوری و

الکترونیکی

1

اشتراک خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری

19021951101

G2C

2

احرازهویت وتمدید احکام وراث اناث مشترکان صندوق

19021952100

G2C

*
*

-

19021952102

G2C

-

پیشخوان

19021952104

G2C

*

-

-

19021051100

G2C

بیمه گر

-

G2C

*

-

-

*
-

-

2

3

ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوق مشترکان...

4

انتقال حقوق بازنشستگی و وظیفه از استانی به استان دیگر

5

پرداخت کمک هزینه عینک،عصا،سمعک ،واکر،ویلچر به بازنشستگان

6

پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت

19021051102

7

پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین

19021051103

G2C

8

تسویه وام ضروری بازنشستگان و موظفین

19021051104

G2C

*

9

صدور معرفینامه دریافت حقوق بازنشستگان وموظفین خارج از کشور

12031051105

G2C

در ستاد

3

4

17011051106

10

تورهای مسافرتی بازنشستگان

11

برقراری بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان وموظفین

3

19011051107

3

19021051108

12

پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان و موظفین

13

صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز

14

1

13011051109

2

19021051111

صدورکارت شناسائی بازنشستگان

G2C

-

G2C

بیمه گر

G2C
G2C
G2C

بیمه گر
-

-

-

-

شرکتها

پیشخوان
پیشخوان

ترکیب میز خدمت

عنوان زیرخدمت

کد خدمت

-

 G2Gخدمت دستگاه به دستگاه  G2C ،خدمت دستگاه به شهروندان  G2E ،خدمت دستگاه به کارکنان خود G2B ،خدمت دستگاه به کسب وکار

 1صرفا" برای بازنشستگان و موظفینی که در حکم بازنشستگی آنها دستگاه پرداخت کننده حقوق  ،صندوق بازنشستگی کشوری درج گردیده است.
2واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی 3واگذار شده به شرکت بیمه گر 4واگذار شده به شرکت های پرشین گلف و ایرانگردی و جهانگردی

توضیح ردیف -5بررسی مدارک هزینه های عینک (مبلغ 120/000تومان هر سه سال یکبار) ، ،عصا(مبلغ100/000تومان)،سمعک(500/000تومان هرپنج سال
یکبار) ،واکر(مبلغ 100/000تومان) و ویلچر (مبلغ 1/000/000تومان) از تاریخ  1399/03/01برعهده شرکت بیمه گر (آتیه سازان حافظ) قرار گرفت.
خدمت الکترونیکی :خدمتی که مراحل انجام آن(اطالع رسانی ،درخواست و تحویل خدمت)الکترونیکی یا حداکثر فقط با یکبار مراجعه حضوری انجام شود

 :www. Sabasrm.irثبت نام گردشگری ،وام ضروری،حکم و فی

حقوقی،بیمه تکمیلی،جشنواره ها،استعالم...،

 epishkhanخدمات دفاتر پیشخوان:صدورکارت شناسائی ،پاسخ به استعالم ،چاپ فی
 نرم افزار صبا اَپ :دریافت فی

حقوق و حکم

حقوق ،حکم بازنشستگی،پیگیری نامه ...،

: www.payesh8523.irمشاوره حقوقی،کلینیک مجازی ،نمایشگاه آثار بازنشستگان،پای

استانها ....،

ادغام شد
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آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوری

اپلیکیش صبا (صندوق بازنشستگی الکترونیک)

ردیف

خدمت

ردیف

خدمت

1

دریافت فیش و حکم حقوقی

11

مراکز درمانی

2

ارسال درخواستها ،انتقادها و پیشنهادها

12

مراکز استانی

3

پیگیری درخواستهای ارسالی

13

دفاتر پیشخوان

4

پیگیری نامه

14

خانه های امید

5

درخواست گواهی کسر از حقوق

15

بیمه ملت

6

بسته های طرح یاری

16

وام ازدواج

7

آزمایش آنالین

17

وام ضروری

8

بازنشسته خارج از کشور

18

نظرسنجی

9

سهام صندوق سپرده

19

10

بیمه تکمیلی

20
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آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوری

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان
عنوان

ردیف

مدارک مورد نیاز

1

چاپ فیش حقوق

شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب

تاریخ

تعرفه

واگذاری

(تومان)

تیرماه 1395

5/784

2

چاپ حکم

شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب

تیرماه 1395

5/700

3

استعالم وام ضروری /وام ازدواج ...

شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب

تیرماه 1395

7/200

4

استعالم بازنشستگان خارج از کشور

شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب

فروردین1400

8/184

5

صدور گواهی کسر از حقوق

شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب

فروردین1400

7/020

6

صدور/تمدید کارت شناسائی بازنشستگان

کارت ملی،حکم بازنشستگی،عکس4*3رنگی

7

خرید بیمه نامه شخص ثالث بیمه ملت

تیرماه1400

8

خرید خدمات امدادخودرو ویژه بازنشستگان

تیرماه1400

9

افزایش /کاهش افراد تحت تکفل بیمه
تکمیلی درمان

تیرماه 1395

تیرماه1400

10

صدور گواهی مشترکین صندوق بازنشستگی

تیرماه1400

11

استعالم/ثبت نام/غرامت بیمه تکمیلی عمر

ماههای آینده

12

بورس

ماههای آینده

13

گردشگری

ماههای آینده

14

استعالم سابقه بیمه پردازی در صندوق بازنشستگی

ماههای آینده

* تعرفه هزینه های خدمات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری در دفاتر پیشخوان دولت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین و نظارت میشود .
* از تاریخ  1399/03/01اخذ و بررسی مدارک عینک  ،عصا  ،سمعک  ،واکر ،ویلچر بر عهده شرکت بیمه گر (آتیه سازان حافظ ) قرار گرفت(قبال بر عهده دفاتر پیشخوان )
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طرح یاری (تسهیالت اعتباری رفاهی بازنشستگان )
عملکرد تا 1400/12/29

بسته اول –تسهیالت خرید از فروشگاههای زنجیره ای رفاه ( از تاریخ )1398/12/07
اعتبار تسهیالت خرید  12/000/000ریال(در مرحله اول ،دوم وسوم)و از مرحله چهارم 20/000/000ریال با سود %2با اقساط4ماهه ،
ارائه کارت سپهر متصل به شماره حساب حقوق بازنشستگی /وظیفه در هنگام خرید
کسب اطالعات /اعتبار سنجی با ورود به سایت خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری  / www.sabasrm.irطرح یاری
بسته دوم -تسهیالت خرید از فروشگاههای کفش ملی :
12%تخفیف خرید از فروشگاههای کفش ملی تا پایان سال 1399

بسته سوم -توافقنامه مورخ  98/12/29با فروشگاههای زنجیره ای افق کورش :

امکان خرید از شعب فروشگاههای کورش از  99/01/08و برخورداری از 3/5درصد تخفیف بشرط خرید با استفاده از
سپهرکارت متصل به شماره حساب حقوق بازنشستگی و حداقل خرید به مبلغ 80هزار تومان
بسته چهارم  -تخفیف محصوالت پگاه جمعا به میزان  %21/5در فروشگاههای کورش
بسته پنجم-ارائه بیمه نامه های تخفیفی و تقسیطی بیمه ملت به بازنشستگان محترم ( از تاریخ 99/03/12بمدت 2سال)

مشمولین :کلیه بازنشستگان و موظفین با حداقل خالص دریافتی حقوق ماهانه 600/000تومان
میزان خرید بیمه نامه  :بر اساس مانده خاص حقوق ماهانه از  1/200/000تومان تا سقف 6/000/000تومان
تخفیفات  :بیمه بدنه خودرو  ، %30آتش سوزی منزل مسکونی  ، %25بیمه شخص ثالث  ، %2/5بیمه عمر انفرادی....
تقسیط%20 :حق بیمه بصورت نقدی  +تقسیط 11ماهه با برداشت از حقوق بازنشستگی
دریافت اطالعات  /خدمات با مراجعه به شعب شرکت بیمه ملت ( www.melat.irبا ارائه کارت ملی و اعالم شماره دفتر کل)
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ویرایش 1401/02/31

طرح یاری (تسهیالت اعتباری رفاهی بازنشستگان )
بسته ششم –تخفیف گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی
با 50درصد تخفیف نقدی  35 /درصد تخفیف خدمات اقساطی (سه ماهه ) تا  ، 1400/6/31ثبت نام در www.sabasrm.ir
بسته هفتم -تسهیالت حداکثر 50میلیون تومانی خرید اینترنتی لوازم خانگی از گروه صنعتی انتخاب
ارائه تسهیالت حداکثر  50میلیون تومانی خرید کاال با کارت سپهر بانک صادرات (2%نقد و%98اقساط60ماهه) با کارمزد %10
از تاریخ  99/7/20لغایت  1400/06/31از طریق ثبت سفارش در www.entekhabino.com
بسته هشتم-تسهیالت طرح حمپاد :
تسهیالت  3و 5میلیون تومانی حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگان،کارمزد ساالنه 4درصد و اقساط
36ماهه (ثبت نام مرحله سوم از  1400/3/26الی  1400/04/31در ) www.sabasrm.ir
بسته نهم -استخدام فرزندان بازنشستگان کشوری
در مجموعه فروشگاههای زنجیرهای افق کورش( به تعداد2000نفر)
بسته دهم – ارائه خدمات دندانپزشکی
به بازنشستگان و موظفین با تسهیالت اعتباری  30میلیون ریالی در مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه ملت فعال در استانهای خراسان
شمالی ،ایالم ،قم ،خراسان جنوبی ،بوشهر ،زنجان و قزوین از اسفند 1399
بسته یازدهم – خدمات گردشگری و سفر

کمک هزینه استفاده از تورهای گردشگری برای هر بازنشسته (دفترکل) و یکنفر همراه جمعا 720/000تومان (حداکثر سه سهمیه با فاصله
یکساله ) بعالوه 400هزاریال هدیه شرکت علی بابا
بسته دوازدهم – خدمات ویژه امداد خودرو

اشتراک طالیی (اقساط 10ماهه  /پرداخت نقدی تا حداکثر%55تخفیف)  ،اشتراک امدادسیار ( با %30تخفیف ) با مراجعه به وب سایت
 https://zaya.io/bmazbیا تماس با شماره سراسری  096440جهت خرید اشتراک خودروی خود
بسته سیزدهم – اجرای آموزش های مهارتی برای بازنشستگان ،همسر و فرزندان
این طرح در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای (در صورت داشتن ظرفیت) به صورت رایگان و در آموزشگاه های آزاد (دارای مجوز از
سازمان فنی و حرفه ای) با ارائه  5تا  30درصد تخفیف اجرا می شود
متقاضیان می توانند به مدیریت استانی صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه و نسبت به اخذ معرفی نامه مربوطه جهت ثبت نام دوره مورد
نظر خود نمایند یا از سیستم استعالم الکترونیکی تحت وب استفاده کنند.
پس از دریافت معرفی نامه ،فرد متقاضی باید به مراکز دولتی یا آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های
مربوط به ثبت نام و پرداخت هزینه های مصوب پس از کسر درصد تخفیف برای آموزشگاه های خصوصی اقدام نماید
عملکرد تا تاریخ 1400/12/29
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ویرایش 1401/02/31

طرح یاری (تسهیالت اعتباری رفاهی بازنشستگان )
خالصه تسهیالت طرح یاری  ،بیمه های تخفیفی و تقسیطی .....،
توضیحات

موضوع
بسته اول –تسهیالت خرید از فروشگاههای زنجیره ای رفاه

اعتبار تسهیالت خرید 20/000/000ریال با سود %2و اقساط4ماهه

بسته دوم -تسهیالت خرید از فروشگاههای کفش ملی

12%تخفیف خرید از فروشگاههای کفش ملی تا پایان سال 1399

بسته سوم –تخفیف خرید از فروشگاههای کورش

برخورداری از 3/5درصد تخفیف

بسته چهارم  -تخفیف خرید محصوالت پگاه از فروشگاه کورش

 21%/5تخفیف خرید محصوالت پگاه
تخفیفات  :بیمه بدنه خودرو  ، %30آتش سوزی منزل مسکونی  ، %25بیمه

بسته پنجم -بیمه نامه های تخفیفی و تقسیطی بیمه ملت

شخص ثالث  ، %2/5بیمه عمر انفرادی ....تقسیط%20 :حق بیمه بصورت نقدی +
تقسیط 11ماهه با برداشت از حقوق بازنشستگی

بسته ششم –تخفیف گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی

با 50درصد تخفیف نقدی 35 /درصد تخفیف خدمات اقساطی (سه ماهه )

بسته هفتم – تسهیالت خرید لوازم خانگی از گروه صنعتی انتخاب

تسهیالت حداکثر 50میلیون تومانی خرید اینترنتی لوازم خانگی
تسهیالت  3و 5میلیون تومانی حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و

بسته هشتم-تسهیالت طرح حمپاد

دکتری فرزندان بازنشستگان کارمزد ساالنه 4درصد و اقساط 36ماهه

بسته نهم -استخدام فرزندان بازنشستگان کشوری

استخدام در مجموعه فروشگاههای زنجیرهای افق کورش( به تعداد2000نفر)

بسته دهم – ارائه خدمات دندانپزشکی

تسهیالت اعتباری  30میلیون ریالی در مراکز طرف قرارداد بیمه ملت

بسته یازدهم – خدمات گردشگری و سفر

کمک هزینه 720/000تومانی بعالوه 40/000تومان هدیه شرکت علی بابا

بسته دوازدهم – خدمات ویژه امداد خودرو

اشتراک طالیی (اقساط 10ماهه  /پرداخت نقدی تا حداکثر%55تخفیف) ،
اشتراک امدادسیار ( با %30تخفیف )

بسته سیزدهم –آموزش های مهارتی برای بازنشستگان،

در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای بصورت رایگان و در آموزشگاه های

همسر و فرزندان

آزاد (دارای مجوز) با ارائه  5تا  30درصد تخفیف

واگذاری سهام شرکت بیمه ملت به بازنشستگان محترم

*صرفا به عنوان سابقه عملکرد  ....و درحال حاضر اقدامی ندارد

بخشی ازسهام شرکت بیمه ملت ،از طریق ثبت نام به 130/000نفر بازنشسته متقاضی واگذار شد.
مهلت ثبت نام  :یکم تا پانزدهم دیماه 1395نحوه ثبت نام  :مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور و ارائه مشخصات فردیآنگاه ورود به سایت صندوق ← www.cspf.irثبت نام در سامانه ←تکمیل فرم درخواست ←چاپ فرم ←امضاء فرم توسط بازنشسته ←ارسال از طریق "پست سفارشی"
به آدرس تهران ،خیابان مطهری ،نبش چهارراه قائم مقام ،ساختمان  ،251کدپستی  1586818811به نام هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری (گروه مدیریت ارزش سرمایه)

نکته:ذکر شماره دفتر کل بازنشستگی ،شماره ملی ،شماره تلفن همراه الزامی بوده و نیز درج کد سهامداری اختیاری میباشد که در سازمان بورس و اوراق بهادار موجب تسریع
در اقدامات خواهد شد..
 ارزش سهام :ارزش کل سهام هرنفر  720/000تومان میباشد سهام هر بازنشسته حداکثر 3500سهم و مبلغ هرسهم 202تومانتسهیالت :تسهیالت خرید سهام از سوی صندوق بازنشستگی کشوری بصورت وام قرض به بازنشستگان متقاضی تخصیص یافت.اقساط این وام از فروردین ماه سال  1398در 24قسط(ماهانه 30/000تومان) از حقوق بازنشسته ذینفع کسر میشود.
 توزیع سود :سود توزیع شده سالیانه این سهام از تاریخ خریداری تماماً متعلق به بازنشسته محترمِ صاحب سهم خواهد بود.مراحل واریز سود :آبان سال  96به مبلغ 30هزارتومان  ،مهر/آبان سال  97مبلغ 56هزارتومان
شماره تماسهای هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری برای پاسخ به سواالت شما021-88540150 :
نکته:درصورت فوت بازنشسته قبل از تسویه کامل اقساط،ورثه میبایست با شرکت بیمه ملت به شماره 021-88736113تماس و پس از هماهنگی  ،نسبت به تسویه کامل مبلغ
اقساط اقدام (واریزبه حساب 0107350735003بانک صادرات)نمایند تا متعاقبا مبلغ کل سهام بعنوان یکی از داراییهای ماترک متوفی در برگ انحصار وراثت درج شود و در
نتیجه امکان خرید و فروش سهام ذینفع در بورس فراهم شود.

-فروش اقساطی خودرو

*صرفا به عنوان سابقه عملکرد  ....و درحال حاضر اقدامی ندارد

قرعه کشی ومعرفی 2000نفر از برندگان برای خرید اقساطی خودرو (در مورخ) 96/7/17
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تسهیالت بازنشستگان وموظفین

ویرایش 1401/02/31

-خدمات رفاهی

جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری

*با توجه به فراگیری کرونا  ،فعال به حالت تعلیق درآمده است

صندوق بازنشستگی کشوری در راستای اشاعه فرهنگ ورزش سالمت محور  ،جشنواره ورزشی بازنشستگان محترم را
باهمکاری دستگاههای اجرائی (بویژه اداره کل ورزش و جوانان) و کانونهای بازنشستگان سراسر کشور برگزار میکند.

-تاریخچه

عنوان

سال

توضیحات

سطح

مسابقات ورزشی

1393

فقط تهران

محوریت وزارت آموزش و پرورش(آقای درستکار) و با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری

مسابقات ورزشی

1394

فقط تهران

محوریت صندوق بازنشستگی کشوری و با همکاری وزارت آموزش وپرورش

اولین جشنواره

1396

دومین جشنواره

1397

سومین جشنواره

1398

ا

ســتانها و

کشوری
ا

ســتانها و

کشوری
ا

ســتانها و

کشوری

ثبت نام از  95/12/15لغایت– 96/01/25برگزاری جشنواره استانی از /2/ 11الی -96/2/14برگزاری جشنواره
کشوری از  /4/12لغایت 96/4/14

*مقام دوم مسابقات شنا جشنواره کشوری آقای ابوالفضل سیادت از بیرجند

ثبت نام از /8/1تا -96/8/23برگزاری جشنواره استانی از /11/8لغایت – 96/11/11برگزاری جشنواره کشوری
از /7/30لغایت *– 97/8/2مقام اول مسابقات تیراندازی کشوری آقای محمدناصر سلیمانی از بیرجند
ثبت نام از  98/11/27لغایت -98/01/15برگزاری جشنواره استانی از اردیبهشت لغایت تیر– 98
برگزاری جشنواره کشوری از  0000 /00/00لغایت 0000/00/00

 شرایط عمومیمقررات برگزاری مسابقات استانی و ملی در دستورالعمل اجرائی برگزاری جشنواره ورزشی هر سال درج میشود .برخی از مواردعبارتنداز:
همه بازنشستگان محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری به شرط تایید فرم تعهدنامه در سایت صندوق ،مجاز به ثبت نام میباشند.
مسابقات به تفکیک آقایان و خانمها برگزار خواهد شد .هربازنشسته مجاز است فقط در یک رشته ورزشی مسابقات شرکت نماید
تهیه لباس ورزشی و وسایل مورد نیاز بر عهده ورزشکار میباشد.
فقط افرادی مجاز به شرکت در مسابقات خواهند بود که بدوا در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کرده باشند
نفرات اول مسابقات استانی برای شرکت در مسابقات ملی معرفی خواهند شد.
-رشته های ورزشی در سال 1398

-1شطرنج

-2دارت -3تنیس روی میز

-4تیراندازی با تفنگ بادی

-5شنا(قورباغه وکرال)باالی 65سال و ز یـر 65سـال

-6دو نیمه استقامت 1500متر باالی 65سال و زیر  65سال
*برنامه های سالمت بازنشستگان (با تاکید بر "خودمراقبتی" )
-1آموزش شیوه زندگی سالم (ورزش و تغذیه سالم)

-2خدمات پیشگیری (واکسیناسیون؛آزمایشات دوره ای-3 )...،تشخیص بموقع و درمان
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تسهیالت بازنشستگان وموظفین

ویرایش 1401/02/31

-خدمات رفاهی

نام خدمت :وام ضروری  12میلیون تومانی
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت:دولت ؛صندوق بازنشستگی کشوری ؛بانک عامل

قوانین ومقررات  :ماده  3آئین نامه شماره 67115مورخ  1384/11/10ارتقاءمنزلت واعطای تسهیالت ...به بازنشستگان
(پس از توافق صندوق بازنشستگی کشوری با بانک عامل)...

میانگین زمان برای سرویس :دو ماه بابت ثبت نام و قرعه کشی وسپس پرداخت تسهیالت به برندگان در 12مرحله
مدارک موردنیاز:ثبت نام ودرج مشخصات متقاضی در سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری
نحوه دسترسی به خدمت :اینترنت

آدرس محل مراجعه :سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری

سایرتوضیحات:

* طبق ماده  3آئین نامه شماره 67115مورخ  1384/11/10ارتقاءمنزلت واعطای تسهیالت ...در صاورت تاامین اعتبار؛بازنش ساتگان و ماوظفین
متقاضی وام میتوانند درمهلت قانونی مقرر (معموال در 3ماهه سوم هر سال) به آدرس اینترنتی  www. Sabasrm.irمراجعه وث بات
نام تا در قرعه کشی شرکت نمایند .نتایج ازطریقSMSبه شماره موبایل افراداعالم میشودومبلغ وام به حساب اعالمی ذینفع واریز خواهدشد.
تسهیالت همچنان از منابع بانک صادرات ایران تامین میشود.اقساط 36ماهه بوده و نوع وام %4ساالنه ( نرخ سود  )5.19میباشد.
نحوه محاسبه سود/کارمزد ؟ = +1( ÷ 2400تعداد اقساط) ×نرخ × مبلغ وام
نحوه تسویه مانده اقساط وام ضروری بصورت یکجا :ذینفع درخواست خود را به صندوق بازنشستگی کشوری استان خود ارائه و با دریافت کدشناسه ،مبلغ مربو طاه
را به حساب 10735073500نزد بانک صادرات شعبه دکترفاطمی تهران واریز مینماید و سپس نامه تسویه حساب دریافت خواهد کرد.
کارمند بازنشسته یا وظیفه بگیر
ثبت نام درسایت صندوق پس تخصیص اعتبار واعالم عمومی
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
انجام قرعه کشی ؛اعالم اسامی برندگان و نیز واریز وام به حساب ذینفع
دستگاه اجرائی
انعکاس کسراقساط وام درلیست حقوق ماهانه بازنشسته /موظف
دستگاه و درادامه انعکاس درفرم 1/1

سوابق
اقساط اعتباروام سنواتی بازنشستگان کشوری ازسال  1377لغایت سال 81توسط ذیح سـابان مح تـرم د سااتگاههای اجرا ئاای ازح قااوق
بازنشستگان طبق لیست کسروطی چکی به حساب شعب ذیربط ( بانک صادرات) واریز میگردید.
وام اعتبار سال 82وبعدازآن معموال درنیمه دوم هرسال بااه افرادذین فااع پردا خاات شااده لایکن شااروع کسراق ساااط وام از فااروردین ماااه سااال
بعدآغازشده است .هرچندکه وام اعتبارسال 86درمهرماه پرداخت وشروع کسراقساط از دی ماه همان سال شروع شد.
تسهیالت ازسال  1377با سود /کارمزد میزان  %12و اقساط 36ماهه شروع و ادامه یافت .
تسهیالت در سال  86به سود/کارمزد  %10و از سال  1390با سود/کارمزد .%8
تسهیالت سال( 91ازمحل اعتبارات مشترک صندوق بازنشستگی کشوری وبانک ملی) به سود %4ساالنه کاه

یافت.

تسهیالت سال 92مبلغ 1/5میلیونی وسال 93مبلغ 2میلیونی وسال  94مبلغ 2میلیونی وسال 95مبلغ 3میلیونی وسال 96مبلغ 4میلیونی
تسهیالت سال 97مبلغ 5میلیون تومان با نرخ سود %4ساالنه ( ، )5.19تسهیالت سال 98مبلغ 7میلیون تومان با نرخ سود ، %4
تسهیالت سالهای  99تا مهر ماه 1400مبلغ 10میلیون تومان با نرخ سود  %4از اعتبارات بانک صادرات
تسهیالت سال  1400از آبان ماه مبلغ 12میلیون تومان با نرخ سود  %4از اعتبارات بانک صادرات
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تسهیالت بازنشستگان وموظفین

ویرایش 1401/02/31

-خدمات رفاهی

نام خدمت :تورهای سیاحتی وزیارتی بازنشستگان
شرکتهای مرتبط درانجام خدمت -1 :شرکت پرشین گلف -2شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی -3شرکت سرمایه گذاری سفرکارت ملی /نمایندگیهای مجاز

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی (سایت اختصاصی  ، WWW.ITTIC.COMتلفن شرکت  0218396516و 88396715
شرکت پرشین گلف (طرح خاتم -سایت اختصاصی  WWW.KHATAMTOUR.IRتلفن شرکت  02188065056فکس02188069392

قوانین ومقررات  :ماده  5آئین نامه شماره 67115مورخ  1384/11/10ارتقاءمنزلت واعطای تسهیالت ...پیشکسوتان و مجوز شورای صندوق

هزینه های انجام خدمت :هزینه های تور ازطریق سامانه خدمات الکترونیکی تورهای مسافرتی بازنشستگان قابل مشاهده است
*حداکثر 3سفر برای هر بازنشسته( از آغاز برقراری تورها) – یارانه سفر(بازنشسته و یک همراه) از  97/7/1مبلغ 740هزارتومان
آدرس محل مراجعه :سایت صندوق بازنشستگی کشوریwww.cspf.ir

نحوه دسترسی به خدمت:اینترنتی
سایرتوضیحات:

هر بازنشسته و وظیفه بگیر می تواند صرفا در 3مرحله و برای  3سال متوالی یا متناوب از تورهای سیاحتی و زیارتی استفاده نمایدحضور بازنشسته متقاضی در سفر الزامی است.وی مای تاواند از یک نفر همراه (همسر،فرزند،پدر،مادر،خواهر/برادر،نوه،عروس/داماد) بهمنظور مراقبت از خوی استفاده و از کمک هزینه سفر بهره مند گردد و حضور همراهِ مازاد بر یک نفر مشمول پرداخت هزینه است.
*حداکثر 2نفر از وظیفه بگیران طبق حکم ویا وظیفه بگیر دارای نسبت همسر میتواند همراه یکنفر(پدر/مادر/دختر/پسر/خواهر/برادر/عروس /داماد) از خدمات.....
هزینه های مربوط به خدمت
مبلغ

.........

نام بانک
ملت(حساب جام )

کدشعبه

جام تهران

شماره حساب

8603159 / 75

نام صاحب حساب

توضیح

شرکت پرشین گلف

فرآیند ثبت نام :ورود به سایت صندوق بازنشستگی کشوری www. Sabasrm.ir

انتخاب گردشگری – انتخاب تورهای سیاحتی زیارتی  /رزرو هتل ←مطالعه توضیحات ←ورود به سامانه خدمات تورهای
زیارتی و سیاحتی ← مشاهده لیست تورها و  ←.....جستجوی تور و انتخاب شهرمبدا و شهرمقصد ←
کلیک روی جستجو ← ارائه سایر اطالعات درخواستی (تاریخ رفت و برگشت  ،طول سفر ،نوع هتل)......،
مشاهده امکانات موجود در تورها (کلیک روی جزئیات بیشتر)  ،رزرو تور (درمقابل هر سطر از تورها)-
ثبت اطالعات مسافران(تعدادمسافر؛کدملی؛دفترکل ؛شماره حساب؛تلفن ثابت وهمراه)؛ثبت اطالعات همراه
در یخ

تکمیل اطالعات کدپیگیری را یادداشت کنید

انتخاب گزینه پرداخت (آنالین سایت ویا پرداخت نقدی به حساب  8603159/75بانک ملت صرفا شرکت پرشین گلف )
پیگیری رزرو ازطریق کدپیگیری

مرحله دوم :ازمهر 1393کمک هزینه سفر(برای بازنشسته ویک همراه )جمعا به مبلغ  500هزارتومان اعالم شد.
مرحله سوم :ازسال  1395کمک هزینه سفر(برای بازنشسته ویک همراه )جمعا به مبلغ  600هزارتومان تعیین شد
یارانه سفر (برای بازنشسته ویک همراه ) از نیمه دوم سال 96به مبلغ 660هزارتومان و از مهر 97به مبلغ 740هزارتومان افزایش یافت.
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بیمه درمان پایه کارمندان بازنشسته دولت

براساس ماده  70قانون برنامه ششم توسعه و بند  3مصوبه  5732مورخ  1400/01/23هیات محترم وزیران

حق بیمه درمانی سال 1400کارمندان شاغل و بازنشسته (مشترک صندوق بازنشستگی کشوری )بشرح ذیل تعیین شد
کارمند شاغل(7درصد حقوق و مزایا)  :سهم بیمه شده اصلی 2درصد ؛ سهم دستگاه 5درصد
کارمند بازنشسته (7درصدحقوق )  :سهم بیمه شده اصلی  1/7؛ سهم دستگاه5/3درصد
تبعی( 2همسردوم /فرزندچهارم وبعد)

تبعی ( 3پدر/مادر/عروس وداماد/فرزندمزدوج )

1400

2%حقوق سهم شاغل

1%/7

حقوق سهم بازنشسته

716/000ریال

 875/111ریال

1399

2%حقوق سهم شاغل

1%/7

حقوق سهم بازنشسته

557/000ریال

680/778ریال

1398

2%حقوق سهم شاغل

1%/7

حقوق سهم بازنشسته

484/000ریال

591/556ریال

1397

2%حقوق سهم شاغل

1%/7

440/000ریال

537/778ریال

سال

بیمه شده اصلی و تبعی ( 1همسر و3فرزند)

حقوق سهم بازنشسته

*فرزندان ذکورتا 22سالگی ودرصورت ادامه تحصیل تا پایان 25سالگی-فرزندان اناث تا زمان ازدواج  /اشتغال مشمول تبعی 1هستند
ماده  7ضوابط اجرائی قانون بودجه کل کشور

......سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری ،توسط سازمان بیمه سالمت پرداخت می شود.
سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته ص بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد.
بیمه سالمت

فلسفه بیمه درمان دفع ضرر محتمل و ضریب همبستگی اجتماعی است

بیمه کمربند ایمنی بیمه شدگان است تا در هنگام خطر آنان را از آسیب های جدی محافظت نمایند.
نظام بیمهای باید به گونهای عمل کند که بار مالی مانع از دسترسی مردم به خدمات سالمت نشود و در صورت دسترسی ،مواجه با
هزینههای پرداخت از جیب نشود و هزینههای کمرشکن درمان آنها را به ورطه فقر نیاندازد.
بیمه فقط صندوق دریافت و توزیع پول نیست بلکه بیمه میتواند ناظر باشد ،بیمه میتواند نظم آفرین باشد  ،بیمه میتواند وکیل بیمه
شدگان باشد.
چالش های نظام سالمت
 -1غیر واقعی بودن سرانه سالمت و عدم تخصیص کامل سرانه مصوب

سرانه سالمت براساس استاندارد های جهانی تعیین وتامین نمیشود بلکه بر مبنای پی

بینی درآمد ساالنه دولت منابع محدود وانتظارات نامحدود!

-2غیرواقعی بودن تعرفه ها

یکی از مهمترین علل اجحار در حق بیمه شدگان اعم از زیرمیزی (دریافت مازاد ) و رومیزی (بیمه های تکمیلی) غیرواقعی بودن تعرفه هاست.
-3پرت منابع

ویزیتهای تکراری برای یک بیماری اعم ازمراجعات افقی(چند پزشک هم سطح ) و مراجعات عمودی(پزشک عمومی ؛ متخصص ؛فوق تخصص) و
در نتیجه تشخیص های متفاوت ؛خرید داروهای متنوع با هزینه های سنگین
*درکشورما بی از85درصد خدمات  MRI؛سی تی اسکن ؛پاراکلینیک منفی است که هدر رفت منابع محسوب میشود.
-4عدم تنوع در محصوالت بیمهای و بیتوجهی به ترجیحات افراد در پوشش بیمهای
 -5خدمات نامناسب برای گروههای پرمخاطره در صورت دریافت نکردن حق بیمه مناسب
 -6تحمیل بخش عمدهای از بار مالی ناشی از بیماری بر دوش مردم،
 -7تداخل وظایف بیمههای پایه و تکمیلی
-8کاهش سرمایه اجتماعی و مشارکت
-9عدم پرداخت به موقع از سوی سازمان بیمه به مراکز درمانی

بیمارستان:
-1بیمارستانهای دولتی (زیرنظر وزارت بهداشت )
-2بیمارستانهای عمومی غیردولتی(بیمارستانهای تامین اجتماعی،سپاه ،ارتش)...،
-3بیمارستانهای خصوصی(بیمارستانهای خیریه)...،
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بخش هفتم :بیمه درمان (پایه) بازنشستگان وموظفین

بیمه درمان پایه کارمندان بازنشسته دولت
 فرانشیز  :قس متی از هزینه خدمات و مراقبت های سالمت مورد تعهد بیمه پایه که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات و مراقبت هایمذکور پرداخت نماید.

اصل همبستگی اجتماعی :جریان تعاون ؛کمک وهمیاری میبایست ازسوی غنی بسمت فقیر؛ازسوی سالم بسمت بیمار؛ازسوی دارا بسمت
ندار ؛.........باشد.
تعرفه خدمات بخش خصوصی  :براساس فرمولی تعیین میشودکه عبارتند از :سودسرمایه +استهالک +تعرفه بخ

دولتی

ارائه خدماتی همچون ویزیت ؛رادیولوژی ؛آزمایشات پزشکی ؛دارو؛ ....توسط دولتها وبااستفاده ازمنابع ملی ومالیاتها انجام میشود.
برنامه سالمت بازنشستگان

-1آموزش خود مراقبتی
-2آموزش شیوه زندگی سالم (با تاکید بر ورزش و تغذیه سالم)
-3خدمات پیشگیری (واکسیناسیون؛آزمایشات دوره ای؛)....
-4تشخیص بموقع
-5درمان
ابعاد سالمت بازنشستگان
الف -سالمت روحی و روانی بازنشستگان

ارتباط وتعامل شایسته با اعضای خانواده ؛دوستان و محیط اطرار خود (نگرش مثبت به محیط و پرهیز از بدبینی )حفظ رابطه بازنشسته باهمکاران ودستگاه اجرائی ازطریق حضورآنان دراتاق فکراداره ؛ ....برای استفاده ازتجربه آنانپرکردن اوقات فراغت آنان ازطریق فراهم کردن امکانات تفریحی وسیاحتی برای جلوگیری ازاحساس سرخوردگیتوجه وعنایت به شان ومنزلت اجتماعی پیشکسوتان ازموضوعات مهم تاثیرگذاردرسالمت روانی بازنشستگان میباشد.توجه بی از حد به امور سیاسی ،ورزشی و اقتصادی برای سالمت روان مضر بوده و در دراز مدت به علت عدم امکان تسلط بر کنترلآنها ،باعث اختالالت روانی می گردد.
ب -سالمت جسمانی بازنشستگان

بهترین راه برای حفظ سالمت جسمی خودمراقبتی است .
تغذیه سالم؛ورزش؛آزمایشات دوره ای همچون آزمای فشار خون؛کلسترول خون ؛قندخون ؛........
امام علی (ع) می فرمایند :داروی تو در خودت است ،اما آگاه نیستی و درد تو نیز از خودت  ،اما نمی بینی و تو کتاب الهی هستی که با
حرور و کلمات آن تمام پنهانها آشکار می شوند.
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ماده13قانون جامع ایثارگران -اصالحیه بندالف :تأمین صددرصد ( )%100هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سالمت ،بیمه همگانی ،بیمه مکمل و بیمه خاص
(خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمیگردند) خانواده شاهد ،جانبازان ،آزاد گان و افراد تحت تکفل آنان بر عهاده دولت بوده و اعتباارات آن هر
ساله براساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی بصورت %100تخصیص یافته منظور میگردد
اصالحیه بندب:با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی وبیمه درمانی مکمل آزادگان ،جانبازان،ایثارگران شاغل و غیرشاغل ،بازنشسته و والدین ]همسران و
فرزندان شهدا وافراد تحت تکفل آنان برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است
*تاریخ اجرای قانون از  1391/10/02وتاریخ اصالح قانون در مجلس مورخ  97/10/19و تاریخ اجرای اصالحیه از 1397/08/01
تاریخچه :خدمات بیمه درمان ایثارگران لغایت سال  1390بر عهده بنیاد جانبازان بود مسئولیت بیمه تکمیلی جانبازان شاغل در سال 91به دستگاههای اجرائی
و سپس در سال 94به بنیاد شهید واگذارشدو سپس از  97/8/1مجددا به دستگاهها و سپس با اصالح قانون مجددا از  97/8/1به بنیاد شهید واگذار گردید.
* تقری بااا10درصد(رکورد)بازنش سااتگان و مااوظفین صااندوق از ای ثااارگران ه سااتند.بن یاااد شااهید1/700/000ن فار از ای ثااارگران( 420/000شاااغل یااا بازنش سااته د سااتگاهها
و1/280/000نفر ایثارگر غیرشاغل) و افراد تحت تکفل آنان را هرساله از  96/7/1مشمول بیمه تکمیلی درمان ناازد شاارکت بی مااه دی ...../کاارده کاه ر قاام دوره آ تاای 98-97تقری بااا
3500میلیارد تومان بود.

مستندات
 براساس تصویبنامه شماره 92138مورخ  97/7/14هیات وزیران ماده 2آیین نامه اجرایی فصل 3قانون جامع ایثارگران(تاریخ اجراء )1397/08/01اصالح شد به :ماده-2کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب ....نس بت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل
ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند
 بند2آیین نامه فصل  3قانون جامع ایثارگران-به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات درمانی به ایثارگران و...تامین کلیه داروها وتجهیزات واقالم پز شااکی مااورد ن یاااز وبی اماهتکمیلی جانبازان وافراد تحت تکفل ،آزادگان وافراد تحت تکفل ،فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل ،پدر ومادر وهمسرشهید اعم از شاغل در دستگاههای اجرائی وبازنشسته ...برع هااده
بنیاد شهید وایثارگران میباشد(از ابتدای سال  94لغایت مهرماه )1397

 طبق بخشنامه شماره  50956مورخ 1394/4/2سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور %100کسورات بیمه درمان همگانی ومکمل مشمولین ماده 13قانون جامعایثارگران از سرجمع اعتبارات مصوب سال 1394دستگاه تامین وپرداخت شود(.منظور از دستگاه؛ دستگاه متبوع در زمان اشتغال)
سابقه :معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبار موردنیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی (اعتبار برنامه )30440
کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد .اعتبارات این بند از محل ردیف  550000-53جدول شماره ( )9این قانون تأمین میشود.

خت %100هزی ناه در ماان ای ثاارگران بازنش ساته وا فاراد ت حات تک فال آ ناان
*به موجب تصویبنامه شماره /190238ت 50227مورخ  92/12/25هیئت وزیران پردا ا
تاپایان سال 92کماکان برعهده دستگاه متبوع آنان درزمان اشتغال میباشد.
ماده واحده اصالح بندب ماده 44ق برنامه پنجم :
ب:صددرصد()100%هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته وافراد تحت تک فال آ ناان باه ع هاده د ساتگاه اجرا ئای وصددر صاد()100%هزی ناه هاای در ماانی
ایثارگران غیرشاغل وافراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید وامورایثارگران است.
تبصره :دولت موظف است اعتبارالزم برای اجرای این قانون را هرساله دربودجه سنواتی پی

بینی نماید ودراختیار د ساتگاهها و صندوقهای بازنشستگی وبن یااد

شهید وامورایثارگران قراردهد.
قانون تفسیر بند(ب) ماده( )44قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
بر اساس موضوع استفساریه ،تامین صد درصد ( )100%هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها موضوع بند(ب) ماده( )44قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران بر عهده صندوقهای بازنشستگی ذیربط است(مصوب مورخ  21مهر ماه )1392
این قانون که در تاریخ 17شهریور  1392در مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  21مهر ماه  1392از سوی شورای نگهبان تایید شده است ،در تاریخ اول
آبان  1392از سوی رئیس جمهور ابالغ شده است.
آئین نامه اجرائی قانون اصالح بند ب ماده ( 44تصویبنامه شماره /197284ت 47684مورخ  91/10/9هیئت وزیران)
ماده -3پرداخت سرانه بیمه پایه وتکمیلی وهزینه های خاص مرتبط با درمان ایثارگران شاغل وبازنشسته (جانبازان وآزادگان وافراد تحت تکفل قانونی آنان یع نای
والدین ؛همسر و فرزندان)برعهده دستگاه پرداخت کننده حقوق یا مستمری و ایثارگران غیر شاغل برعهده بنیاد شهید و امورایثارگران است.
ماده  29قانون برنامه پنجم وبراساس نامه شماره /2006ص1366/مورخ  1392/2/7معاونت فنی صندوق بازنشستگی :
....دستگاهها وصندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند لذا ا جارای ت صاویبنامه شاماره
/197284ت 47684مورخ  91/10/9هیات وزیران درباره ایثارگران بازنشستگان عزیز منوط به تامین اعتبار بار مالی آن در بودجه کل کشور میباشد.
بند پ ماده  13قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:
تاپایان قانون برنامه پنجم توسعه ؛صددرصد( )%100هزینه های درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آ ناان برع هاده د ساتگاه اجرا ئای و صددر صاد
()%100هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
براساس ماده 98قانون بودجه : 1392
ایثارگران بازنشسته وشاغل در دستگاههای اجرائی و افراد تحت تکفل آنان مخیر به استفاده از خدمات بیمه ودرمان تکمیلی و صد درصد هزینه های درمانی
مربوط از دستگاههای اجرائی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشند.
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ویرایش 1401/02/31

بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
جایگاه قانونی
ماده  85قانون مدیریت خدمات کشوری

دستگاه های اجرائی مکلفنددرچهارچوب بودجه ...کارمندان وبازنشستگان وافر ادتحت تکفل آنان راعالوه بربیمه پایه درمان ؛بامشارکت
آنان ....تحت پوش بیمه های تکمیلی قراردهند
توضیح-براساس قانون بیمه همگانی کشور ،بیمههای تکمیلی درمان اجازه دارند خدماتی را که در بسته بیمه پایه جای ندارد ،پوش
دهند .این در حالی است که طی سالیان گذشته بیمههای تکمیلی درمان همواره در حال پوش دادن به خدمات بیمه پایه بودهاند.
تبصره 5ماده  35قانون برنامه پنجم-

عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای آن دسته از خدمات تشخیصی ،بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه
سالمت اعالم خواهد شد توسط شرکت بیمههای تجاری و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص حقی قای و ح قاوقی ت حات هار ع ناوان
ممنوع است .پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمهشده است .منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تع اهد
بیمه پایه سالمت نیست.
تاریخچه

کارمندان رسمی دولت (شاغل وبازنشسته)با پرداخت حق بیمه ماهانه ؛ مشمول بیمه درمان نزد سازمان بیمه سالمت ایران هستند.
نظربه اینکه بیمه خدمات درمانی از تامین کامل هزینه های درمانی بازنشستگان وافراد تحت تکفل ناتوان بوده لذا صندوق بازنشستگی
کشوری داوطلبانه ضمن عقد اولین قرارداد یکساله با شرکت بیمه دانا در سال  1377وارد حوزه خدمات بیمه تکمیلی درمان شد
همه بازنشستگان بصورت اتوماتیک مشمول بیمه تکمیلی باشند مگرآنکه ذینفع یا دستگاه اجرائی مربوطه در مهلت تعیین شده(شروع
هر قرارداد یکساله جدید) به شرکت بیمه گر مراجعه و با اعالم کتبی از بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری انصراف دهند.
قرارداد بیمه تکمیلی هر سال یکبار پس از تشریفات قانونی مناقصه و با حضور نهادهای نظارتی در تهران بین صندوق بازنشستگی
کشوری وشرکت بیمه برنده منعقد میشود .تمایل صندوق برای دریافت خدمات حداکثری از شرکتهای بیمه ارتباط مستقیم با حق
بیمه (سهم دولت ؛صندوق،بازنشسته)داشته که با توجه به هزینه های بخ درمان در سالهای گذشته دچار تغییراتی شده است.
قراردادهای ساالنه از سال 77تا پایان سال84با سرانه ماهانه 8دهم درصد حقوق بازنشستگی برای بیمه شده اصلی وافراد تحت تکفلقرارداد یکساله 85لغایت خرداد ماه 92با سرانه ماهانه %1حقوق بازنشستگی برای بیمه شده اصلی وافراد تحت تکفلقرارداد یکساله تیر 92لغایت تیر  93با سرانه ماهانه 12/000تومان وسهم صندوق 1/5برابر تعهدات بدون سقفقرارداد یکساله شهریور93لغایت مرداد 94با سرانه ماهانه 15/000تومان برای هرنفر(حداکثر60/000تومان) وسهم صندوق 1/5برابر تعهدات بدون سقفقرارداد یکساله شهریور 94لغایت مرداد 95با سرانه ماهانه 20/0000تومان برای هرنفر و سقف تعهدات 14میلیون تومانقرارداد یکساله شهریور 95لغایت مرداد 96با سرانه ماهانه 24/000تومان برای هرنفر(حقوق کمتر از یکمیلیون تومان حداکثر3نفر)...سقف تعهدات15میلیون تقرارداد یکساله شهریور 96لغایت مرداد 97با سرانه ماهانه 26/500تومان برای هرنفر(حداکثر حق بیمه 1/060/000ریال بابت 4نفر)سقف تعهدات 17میلیون تقرارداد یکساله شهریور 97لغایت مرداد 98باسرانه ماهانه 30/000تومان برای هرنفر(حداکثر حق بیمه بابت 4نفر) تا سقف تعهدات 20میلیون تومانقرارداد یکساله شهریور 98لغایت اردیبهشت 99باسرانه ماهانه 30/000تومان برای هرنفر(حداکثر  )...سقف تعهدات 23میلیون تومانقرارداد یکساله خرداد 99لغایت اسفند 1400باسرانه ماهانه 30/000تومان برای هرنفر(حداکثر  )...سقف تعهدات 44میلیون تومانقرارداد صندوقی با شرکت بیمه آتیه سازان
چند سال است که به علت محدودیت منابع  ،قرارداد ما با شرکت آتیه سازان بصورت صندوقی (حق العمل کاری) بسته میشود .
شرکتهای بیمه تابع الزامات خاصی هستند ازجمله اینکه ضریب خسارت نباید بیش از %85باشد (15%حاشیه امن) وهمچنین مالیات وارزش
افزوده را اعالم کنند و......که در نهایت نرخ اعالمی شرکتهای بیمه  %25فراتر از شرایط فعلی قرارداد صندوق میباشد.
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بیمه درمان (تکمیلی) بازنشستگان وموظفین
نام خدمت :بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان وموظفین (قرارداد 1401/01/01لغایت )1401/12/28

دستگاههای مرتبط درانجام خدمت -1:شرکت بیمه طرر قرارداد(آتیه سازان حافظ) -2صندوق بازنشستگی کشوری -3بانک صادرات
قوانین ومقررات  :حق بیمه ماهانه 45/000تومان بابت هریک ازبیمه شدگان
سقف تعهدات بیمه ای براساس قرارداد بیمه تکمیلی درمان(مازادبرسهم بیمه پایه) با  %30فرانشیز

-1بستری واعمال جراحی تخصصی وفوق تخصصی(جراحی قلب؛مغزواعصاب؛پیوندکلیه57/200/000 :)......تومان
-2بستری و اعمال جراحی عمومی ازمحل ردیف ( 1جراحی دیسک،لیزرتراپی چشم،اندوسکوپی 28 /600/000 :)........................،تومان
-3خدمات تشخیصی ودرمان سرپائی(آنژیوگرافی،ماموگرافی،سونوگرافی ، MRI،نوارقلب 2/210/000 :).........،تومان
خدمات آزمایشگاهی1/040/000 :تومان ،عمل های مجاز سرپائی1/196/000 :تومان ،آمبوالنس داخل شهر260 :هزارتومان
سقف کمک هزینه ها (با ارائه نسخه پزشک ،فاکتورخرید):عینک260/000تومان هر سه سال یکبار ،واکر/عصا130/000تومان ،
سمعک  650/00تومان هر پنج سال یکبار  ،ویلچر 1/300/000تومان  ،دست دندان 390/000تومان  ،سقف ویزیت 260/000تومان

*ارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی در منزل /تهران(تاسقف 5میلیون ریال) مراجعه به سایت  AZMAYESHONLINE.COMشامل مشاوره
تلفنی کرونا با پزشک/روانپزشک ،ویزیت پزشک عمومی /متخصص/ر تخصص  ،آزمای کرونا ،نوارقلب،فیزیوتراپی،لیزردرمانی.....،
*پرداخت هزینه داروهای مورد تعهد در قرارداد ؛صرفا در خصوص داروهای موجود در لیست داروئی وزارت بهداشت مجاز میباشد.
سقف تعهدات در خصوص بیماران خاص (بند 48ماده  7قرارداد  )1401به مبلغ  57/574/000تومان تعیین شد.

هزینه های انجام خدمت :کسر حق بیمه تکمیلی از حقوق ماهانه ذینفع در سیستم احکام صندوق بازنشستگی کشوری
مدارک مورد نیاز برای اخذ هزینه های بیمارستانی

-1اصل صورتحساب بیمارستان-2تصویربرابر با اصل شرح عمل،ریز داروها ولوازم مصرفی ،برگه بیهوشی وبرگ پذیرش
مدارک مورد نیاز برای اخذ هزینه های سرپایی

-1اصل فاکتورهزینه-2کپی جواب -3کپی صفحه اول دفترچه بیمارو سرپرست -4شماره حساب سپهری(نزد بانک صادرات)
نکات بسیارمهم
-1کلیه بیمه شدگانی که بیمه تکمیلی آنان طبق قرارداد قبلی تا تاریخ 1401/1/1تداوم داشته در قرارداد فع لای کما کـان م شـمول
بیمه تکمیلی هستند.ضمنا بمنظور کاهش(فاقدشرایط) یا افزایش(واجدشرایط) افراد تحت تکفل خود حداکثر تا  1401/3/31با مراجعه بااه
سامانه بیمه تکمیلی صندوق به آدرس← www. Sabasrm.irخدمات بیمه ای ←بیمه تکمیلی درمان ←استعالم بیمه تکمیلی در مااان

نااام

خود و افرادتحت تکفل را مشاهده کنند  ....با آپلود کردن تصاویر دفترچه درمانی و صفحه اول ودوم شناسنامه تغییرات خود را اعمال نمایند.
توجه  :با آنالین شدن معرفینامهها  ،نیازی به دریافت معرفی نامه از شرکت آتیه سازان حافظ نی ساات لااذا بیمه شاادگان باارای پااذیرش و دریا افات
خدمت به طور مستقیم به مرکز درمانی مراجعه نمایند .پرداخت اسناد کم حجم (تا 500/000تومان) در عرض  24ساعت انجام میشود.

ثبت درخواست الکترونیکی در مهلت مقرر قرارداد
با پرداخت45/000ومان حق بیمه برای هربیمه شده درسیستم
برخورداری بازنشسته یا وظیفه بگیر از مزایای قرارداد
مدارک مربوط به هزینه های انجام اعمال جراحی بازنشسته /فردتحت
تکفل وی (اصل صورتحساب؛ )....به شعبه/نمایندگی بیمه ارائه شود
ارائه مدارک به شرکت آتیه سازان حافظ
بررسی مدارک؛پرداخت هزینه ها طبق قرارداد به ذینفع از طریق بانک
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بیمه درمان (تکمیلی) بازنشستگان وموظفین

نام خدمت :فرآیند پرداخت کمک هزینه عینک ،عصا  ،سمعک  ،واکر  ،ویلچر
قوانین ومقررات :

بخشی ازماده  6آئین نامه شماره 67115مورخ  1384/11/10ارتقاء منزلت واعطای تسهیالت ...به بازنشستگان وهمچنین مصوبه شورای صندوق
مدارک موردنیاز:

 -1اصل نسخه پزشک متخصص
 -2اصل فاکتورخرید
 -3نتیجه آزمای اودیومتری درخصوص سمعک
آدرس محل مراجعه :شرکت بیمه گر(آتیه سازان حافظ) از تاریخ 1401/01/01

نحوه دسترسی به خدمت:اینترنتی
سایرتوضیحات:

پرداخت کمک هزینه عینک ،واکر ،ویلچر ،سمعک (صرفا برای بازنشسته)وعصا(بازنشسته ویاهمسرش)
مشمولین:

بازنشستگانی که مشمول بیمه تکمیلی درمان از طریق صندوق بازنشستگی کشوری باشند و همه ماهه سرانه بیمه را پرداخت نمایند
توضیح :

ذینفع میبایست همراه با کارت ملی و اصل نسخه پزشک وفاکتور خرید به شعبه شرکت بیمه گر مراجعه نماید  .پس از ث بات اطال عاات
وپرداخت هزینه خدمت ،چاپ رسید  ....،فرآیند کار از طریق پیامک به شماره همراه ذینفع اطالع رسانی خواهد شد
توجه:با توجه به محدودیت اعتبار تخصیصی ،در حال حاضر برخی از کمک هزینه ها صرفا برای یکبار به ذینفعان

قابل پرداخت میباشد

مبلغ کمک هزینه
از 1391/10/9

از95/4/1

از 96/4/1

از97/5/1

از99/03/01

از1401/01/01

عینک

50/000ت

80/000ت

100/000ت

150/000ت

200/000ت از00/1/1هر3سال

260/000ت

سمعک

150/000ت

200/000ت

250/000ت

350/000ت

500/000ت هر5سال

650/000ت

عصا/واکر

10/000ت

20/000ت

25/000ت

40/000ت

100/000ت

130/000ت

ویلچر

-

-

-

-

1/000/000ت

1/300/000ت

دندان

-

-

-

-

300/000ت هر3سال

390/000ت

200/000ت

260/000ت

ویزیت

بازنشسته
باپرداخت سرانه؛ توسط صندوق مشمول بیمه تکمیلی درمان باشد
بازنشسته
ارایه اصل مدارک به شعب شرکت بیمه گر (آتیه سازان حافظ) نسخه
پزشک ؛فاکتورخرید؛نتیجه آزمای اودیومتری درخصوص سمعک
صندوق بازنشستگی کشوری
بررسی مدارک ؛تایید و واریزکمک هزینه به حساب سپهری بازنشسته
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بیمه درمان (تکمیلی) بازنشستگان وموظفین
روش دریافت خدمات بیمه تکمیلی

روش اول :در مراجعه به مراکز درمانی که طرف قرارداد با شرکت بیمهگر تکمیلی (شرکت آتیه سازان حافظ) هزینههای درمانی برای دارندگان بیمه
تکمیلی درمان مستقیما از سوی شرکت بیمهگر پرداخت میشود و نیازی به مراجعه بیمهگذاران به نمایندگیهای شرکت نیست.
در صورتیکه مراکز درمانی مورد نظر ،طرر قرارداد با بیمه پایه سالمت هم باشند ،مراجعه کنندگان در عمل از حق بیمه در دو سطح بیمه پایه
سالمت و بیمه تکمیلی درمان برخوردار بوده و تنها موظف به پرداخت فرانشیز (بخشی از هزینه که بر عهده شخص بیمهگذار است) خواهند شد.
در صورت مراجعه بیمهگذاران به آن دسته از مراکز درمانی دولتی که عالوه بر همکاری با شرکت بیمهگر (شرکت آتیه سازان حافظ) ،همچنان
مجری «طرح تحول نظام سالمت» نیز هستند ،با توجه به اینکه این مراکز درمانی طرر قرارداد با بیمه پایه سالمت بودهاند ،مراجعه کنندگان در
عمل کمترین مقدار فرانشیز را پرداخت خواهند کرد.
روش دوم :در صورت مراجعه به مراکز درمانی که طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان نیستند ،نخست بیمهشده به هنگام ترخیص از مرکز درمانی خود
شخصا هزینههای درمانی را پرداخت کرده و برای دریافت مبلغ مورد تعهد بیمه تکمیلی به یکی از شعب شرکت بیمهگزار مراجعه میکند.
بیمهشدگان عالوه بر اصل رسید مبلغی که برای خدمات درمانی پرداخت کردهاند ،باید مدارک زیر را برای ارائه به نمایندگی شرکت بیمهگر
تکمیلی درمان (شرکت آتیه سازان حافظ) تهیه کنند.
مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینههای بستری

-1اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه (متعلق به بیمار به عنوان بیمه شده اصلی).
-2کارت ملی (متعلق به بیمار به عنوان بیمه شده اصلی).
-3اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان (ممهور به مهر بیمارستان).
-4گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمانهای انجام شده ،همراه با قید تعداد روزهای بستری (ممهور به مهر پزشک معالج).
-5گواهی دیگر پزشکان معالج مبنی بر نوع درمانهای انجام شده (ممهور به مهر پزشکان).
-6برگه شرح عمل (ممهور به مهر پزشک یا جراح) و برگه بیهوشی ( ممهور به مهر متخصص بیهوشی).
-7اصل فاکتور مربوط به ریزِ دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان (ممهور به مهر واحد مربوطه) یا فاکتور خرید وسیله (ممهور به مُهر جراح و اتاق
عمل و بیمارستان و شرکت فروشنده کاال).
-8اصل فاکتور ریز آزمایشات و رادیولوژی و مانند آن (ممهور به مهر واحد مربوطه).
-9برگه شرح حال بیمار (خالصه پرونده).
-10سایر موارد مندرج در صورتحساب بیمارستان
-11ارائه گواهی مبلغ پرداختی سازمانهای بیمهگر پایه (در صورتیکه اصل سند درمانی به بیمه گر پایه ارائه شده باشد).
چگونه از وضعیت بیمه تکمیلی خود وافرادتحت تکفل آگاه شده  ،کاهش یا افزایش بیمه شدگان تحت تکفل را اعمال نمایم؟
مراجعه به آدرس← www. Sabasrm.irخدمات بیمه ای ←بیمه تکمیلی درمان ←استعالم بیمه تکمیلی درمان (لغایت )1401/03/31

متقاضیان میتوانند درخواست خود مبنی بر پذیرش یا انصرار از بیمه تکمیلی سال  1401و همچنین کاهش(فاقدشرایط) یا

افزایش(واجدشرایط) افراد تحت تکفل خود را با آپلود کردن تصاویر دفترچه درمانی و صفحات اول و دوم شناسنامه در سایت درج نمایند
مراحل صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت درمان وقطع پوشش بیمه تکمیلی(در صورت فوت بیمه شده):
الف-اقدامات در شرکت آتیه سازان حافظ براساس نامه شماره 126060مورخ 92/7/2مدیرعامل محترم شرکت آتیه سازان  ،درصورت فوت بیمه شده (طبق اسنادپزشکی /پیام جاری نبودن
دفترکل در سامانه) الزم است پی از هرگونه پذیرش ویا پرداخت خسارت به وراث ،متقاضی به مدیریت بازنشستگی کشوری استان  ...ارجاع داده شود وصرفا به استناد نامه تاییدیه پرداخت هزینه
خسارت درمان (که از سوی مدیریت بازنشستگی استان صادر میشود)نسبت به پرداخت هزینه خسارت اقدام شود
ب-اقدامات در مدیریت بازنشستگی کشوری استان طبق نامه شماره /21083ص240/مورخ  94/4/16مدیرکل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان با توجه به اینکه سرانه بیمه تکمیلی درمان به
صورت اقساط ماهانه کسر میگردد لذا درصورت فوت مشمولین بیمه در بازه قرارداد ،صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارات منوط به تسویه سرانه تا پایان قرارداد بیمه تکمیلی درمان میباشد.
اگر متوفی بیمه شده اصلی (بازنشسته) باشد و دارای ورثه موظف باشد مانده بدهی سرانه بیمه تا پایان قرارداد تععین و همراه با کدشناسه واریزی(10رقمی) دستگاه به متقاضی(ورثه) اعالم میشود تا به
حساب  107777777006بانک صادرات واریز و اعالمیه بانکی را به مدیریت بازنشستگی استان تحویل دهد آنگاه صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت بالمانع خواهدبود.
اگر بیمه شده متوفی فاقد ورثه موظف باشد الزم است بدوا بررسی کامل انجام شود و مانده اقساط وام ،اضافه دریافتی حقوق،بدهی طبق حکم ومانده حق بیمه محاسبه و مبلغ کل بدهیها همراه با
کدشناسه دستگاه به ذینفع اعالم شود و پس از تسویه کامل بدهی و تحویل اعالمیه بانکی به مدیریت بازنشستگی استان  ،آنگاه صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت بالمانع خواهدبود.
تائیدیه پرداخت هزینه خسارت درمان وقطع پوشش بیمه ای
شرکت محترم آتیه سازان حافظ شعبه استان .....
با سالم واحترام
پیرو بخشنامه شماره/12606ب/ت 92مورخ  92/07/02آن شرکت پرداخت خسارت هزینه درمان مرحوم  ...........دفترکل (........بیمه شده اصلی) به وراث
قانونی بال مانع می باشد .ضمنا پوشش بیمه ای آن مرحوم از تاریخ  ..........قطع می گردد.
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بیمه پایه عمرو حوادث بازنشستگان و شاغالن

نام خدمت :قراردادبیمه پایه عمرکارمندان شاغل و بازنشسته دولت
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت :دستگاههای اجرائی ؛ صندوقهای بازنشستگی ذیربط
قوانین ومقررات  :تصویب نامه شماره 15467مورخ1385/2/18و 43410/52078مورخ 1389/3/8هیات محترم وزیران و...تصویبنامه شماره
/93628ت 58594مورخ  ....1400/08/23و نامه شماره /14061ص 210/مورخ  1400/08/26مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی به دستگاهها
هزینه های انجام خدمت :حق بیمه سهم کارمند وسهم دستگاه حسب مصوبات
واریزی  -تاییدیه واریزوجه ازسایت صندوق –  CDاسامی وشماره ملی بیمه شدگان

مدارک موردنیاز :فرم تایید شده قراردادبیمه عمر  -فی

آدرس محل مراجعه :صندوق بازنشستگی کشوری -استان

نحوه دسترسی به خدمت:اینترنت

به :کلیه دستگاههای اجرایی استان ......
موضوع :قرارداد بیمه عمروحادثه کارمندان دولت (شاغل وبازنشسته تواما") درسال1400
با عرض سالم وتحیات
احتراما ضمن ارسال بخشنامه شماره /14061د210/مورخ 1400/08/26مدیرعامل محترم صندوق بازنش ساتگی ک شاوری و
با تشکر از همکاری صمیمانه آن دستگاه در انعقاد قراردادبیمه عمر وحادثه کارکنان وبازنش ساتگان دو لات مو ضاوع ت صاویبنامه شاماره
93628مورخ  1400/08/23هیئت محترم وزیران  ،مراحل عقد قراردادبیمه عمروحادثه سال  1400به شرح ذیل اعالم میگردد.
ـه (ج هاات تکم یاال فاارم
ـر وحاد ث
ـه ع م
ـ
ـی  ...بی م
ـ
الف-مراجعه دستگاه اجرائی به آدرس  ww. Sabasrm.irسامانه دستگاههای دول ت
ـ
پیشنهادعقدقراردادبیمه عمروحادثه )
دالم
د
دوال و ا ع
ب -بارگذاری مشخصات بیمه شوندگان (ش ملی،نام،نام خانوادگی،نام پدر،ت تولد،ش شناسنامه،جن سایت) در سامانه و استعالم از سازمان ثبت ا ح
د

جمع کل مبلغ حق بیمه توسط سامانه (لیست مذکور دریک فایل متنی ساده ( Notepadکه  Encodingفایل  ANSIباشد)
پ-واریز حق بیمه مستقیما به حساب سپهری 0100055555002بانک صادرات شعبه دکترفاطمی تهران (کد)763اخذ تایید یااه وار یازی از

؛کدشعبه مربوطه بانک صادرات م

سایت پس از48ساعت مشخصات فیش واریزی (مبلغ ؛شماره وتاریخ فی

ـای
بادا) درجدول لیست فیش ه
ـ

واریزی سامانه سایت درج و تاییدیه امورمالی صندوق بازنشستگی را از همان طریق پرینت بگیرید (کدشناسه 10رقمی دستگاه اجرائی در فی

درج شود)

نکته مهم :حق بیمه مذکور میبایست حداکثر تا  1400/11/30پرداخت شود
ت -ارسال مدارک به صندوق بازنشستگی کشوری جهت عقدقرارداد نهایی( -1فرم قرارداد تایید شده 3ن ساخه  -2تایید یـه

واریزوجه ازسایتCD -3اطالعات بیمه شدگان(بافرمت)csv /excell
نکته مهم :حداکثر مهلت انعقاد قرارداد یا افزای

و کاه

 1400/12/25میباشد.

سهم ساالنه بیمه شده /دستگاه /صندوق بازنشستگی ذیربط درسال( 1400با سرمایه  150 /000/000ریال)
وضعیت

سهم کارمند

سهم دستگاه

سهم صندوق

شاغل

540/000

540/000

_______

بازنشسته ک

540/000

540/000

ذیربط

جمع (ریال)

1/080/000
1/080/000

بازنشسته سایر
سرمایه←سالهای  86و2( 87میلیون تومان) ؛2( 88میلیون پایه و1میلیون تکمیلی)؛3( 89میلیون تومان )؛5(95میلیون تومان)5(96،میلیون وپانصد تومان)
سرمایه سال 5(97میلیون و هشتصد وسی هزارتومان)  ،سرمایه سال 6(98میلیون و هشتصد وهفتاد و نه هزار و چهارصد تومان)
سرمایه سال 7/911/310(99تومان)  ،سرمایه سال  15/000/000(1400تومان)
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بیمه پایه عمر و حوادث بازنشستگان و شاغالن

نام خدمت :فرآیند تقاضا ودریافت غرامت فوت یا حادثه ( پایه)
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت :دستگاه اجرائی متبوع کارمند(شاغل/بازنشسته)
قوانین ومقررات  :تصویب نامه شماره 15467مورخ1385/2/18وشماره 43410/52078مورخ 1389/3/8هیات محترم وزیران
میانگین زمان برای سرویس:یک هفته
هزینه های انجام خدمت :بشرط پرداخت حق بیمه سهم کارمند و سهم دستگاه درموعد مقرر طبق قرارداد
مدارک موردنیاز:

-1تکمیل فرم پرداخت سرمایه عمر(3نسخه )به تایید(مهروامضاء)ذیحساب
 -2گواهی پزشکی قانونی یاپزشک معالج با درج تاریخ وعلت قطعی فوت
 -3گواهی فوت صادره توسط ثبت احوال
 -4تصویر برابر اصل کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه متوفی
 -5فرم تعیین سرمایه بیمه عمر ودرغیراینصورت گواهی انحصاروراثت
-6گواهی مشروح حادثه توسط نیروی انتظامی یامرجع قضائی درصورت تصادر
نحوه دسترسی به خدمت:پستی –حضوری

آدرس محل مراجعه :دستگاه اجرائی ذیربط

تلفن دستگاه:

تلفن صندوق:

آدرس وب سایت دستگاه:

آدرس وب سایت صندوقhttp://www.cspf.ir :

سایرتوضیحات:

هدر ازپوش بیمه عمرپایه ،حمایت و پشتیبانی از بیمه شده  /بازماندگان در برابر هزینه های ناشی از حوادث /فوت میباشد
*گواهی های ارسالی ازسوی دستگاه اجرائی ذیربط میبایست دارای مهر برابر بااصل باشند.
*شماره حساب اعالمی مندرج درفرم پرداخت سرمایه عمر میبایست مربوط به ذیحسابی دستگاه طرر قرارداد با صندوق  ...باشد .
*کارمندان دولت معموال تحت پوش

بیمه عمر زمانی(یکساله) هستند که سرمایه عمر بشرط فوت درخالل قرارداد قابل پرداخت میباشد

وراث کارمند متوفی
ارائه مدارک (گواهی پزشکی قانونی -گواهی فوت صادره توسط ثبت
احوال -تصویر برابراصل کارت ملی و شناسنامه متوفی؛ )....به دستگاه
دستگاه اجرایی
تکمیل وارسال فرم پرداخت سرمایه عمر؛مستندات طبق دستورالعمل
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی ؛تاییدوپرداخت غرامت فوت دروجه ذیحسابی دستگاه

توجه :غرامت فوت مشمولین بیمه پایه عمر در سال 1400به مبلغ  150/000/000ریال میباشد.

کلیه دستگاهها و همچنین وراث قانونی یا استفاده کنندگان از بیمه عمر و حادثه بازنشسته فوت شده میتوانند به صفحه اصلی سایت
صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس  www. Sabasrm.irمراجعه کرده و با ورود کدملی بازنشسته فوت شده  ،کلیه مراحل ثبت
غرامت عمر در نمایندگیها و تایید در اداره کل امور مالی و زمان واریز به حساب دستگاه و  ....را مشاهده نمایند.
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ویرایش 1401/02/31

بیمه عمر و حوادث ( بازنشستگان و شاغلین)

مستندات قانونی بیمه عمروحوادث کارمندان شاغل وبازنشسته (زمانی )
* تصویبنامه شماره 15467مورخ 85/2/18هیئت محترم وزیران(کلیه کارمندان)

بند:1کلیه وزارتخانه ها؛سازمانها وموسسات دولتی و.....موظفند کلیه بازنشستگان ومستخدمان ر ساامی(ثابت)خودرا.....بیمه حادثه وفوت بااه
هرعلت نمایند.
بند:2سرمایه عمربرای هرنفربابت فوت به هرعلت ونقص عضو....دراثرحوادث مبلغ 20میلیون ریال ....خواهدبود .
* تصمیم نامه شماره 52078مورخ  89/3/8هیئت محترم وزیران(اصالح مصوبه اولیه برای کلیه کارمندان)
ونقص عضو....دراثرحادثه حداکثرمبلغ 30میلیون ریال ...خواهدبود

اصالح بند :2سرمایه بیمه برای هرنفربابت فوت به هرعلت
تبصره بند:11دستگاههای مذکورمیتوانند بازنشستگان وکارکنان شاغل خودرا عالوه بربیمه پایه ؛تحت پوش بیمه تکمیلی حادثه و فــوت
نیزقراردهند......حق بیمه مربوط دراین خصوص راسا توسط بیمه شده اعم از شاغل و بازنشسته پرداخت میگردد.
این تصمیم نامه ازتاریخ  1389/1/1الزم االجراء است.
* تصویبنامه شماره  106795مورخ  86/7/3هیئت محترم وزیران(ایثارگران)

-1کلیه جانبازان وآزادگان (شاغل وغیرشاغل)وخانواده شاهد (والدین وهمسر)که تحت پوشش بیمه عمروحوادث دی گااری نبا شـند م شاامول
بیمه عمروحوادث تصویب نامه شماره 15467مورخ 85/2/18بوده وسهم جانبازودولت ازمحل اعت بـارات بنیاد شـهید وامورای ثـارگران تـامین
وپرداخت میشود.
-2سقف سرمایه عمروحوادث مشمولین این تصویب نامه براساس20(.................میلیون ریال)و با درنظرگرفتن افزای

* تصویبنامه شماره 45523مورخ 1391/3/8هیئت محترم

ساالنه تعیین میشود.

وزیران (اصالح مصوبه اولیه برای ایثارگران شاغل)

تصویبنامه شماره 106795مورخ  86/7/3به شرح ذیل اصالح میشود:

جاایگزین

کلیه جانبازان وآزادگان(شاغل وغیرشاغل)وهمسران جانبازان وآزادگان متوفی و خانواده شاهد(والدین؛همسروفرزندان).....
عبارت بند1مصوبه 106795مورخ  86/7/3میشود.
-3مبلغ سرمایه عمربرای جانبازان %25وباالتر یکصدمیلیون ریال ؛ همسران شهداء هف تاادمیلیون ر یاال؛ وا لادین شاهداء وجان بـازان
زیر%25وآزادگان فاقد درصدجانبازی و همسران جانبازان وآزادگان متوفی پنجاه میلیون ریال تعیین میشود.
-4واحدمسکونی واثاثیه منزل جانبازان؛آزادگان؛همسران جانبازان وآزادگان متوفی؛وخانواده شاهد ت حـت پو شـش بی مـه حـوادث
غیرمترقبه ناشی از بالیای طبیعی ازقبیل سیل ؛زلزله؛صاعقه؛طوفان وحوادث ناشی ازآت سوزی وانفجار قرارمیگیرد.
-5اقدامات بنیادشهید وامورایثارگران درخصوص سرمایه عمرافرادیادشده درسالهای  85لغایت 90تنفیذ میگردد.
نکات مهم:
 -1عقدقرارداد بیمه عمروحادثه کارمندان ایثارگر(همچون سایرکارمندان دولت)قانونا برعهده دستگاه اجرائی متبوع مستخدم است.

-2درخصوص کارمندان شاغل ایثارگر :کلیه دستگاههائی که بابت سال 1391قرارداد بیمه عمر 3میلیون تومانی با صندوق بازنشستگی
کشوری منعقدکرده اند هم اکنون میبایست قرارداد مابه التفاوت بیمه عمرکارمندان شاغل ایثارگر را با سایر شرکتهای بیمه(بیمه ایران
؛ بیمه دانا؛.............غیر ازصندوق بازنشستگی کشوری) منعقدنمایند.
مثال :درخصوص جانبازان شاغل %25به باال که بیمه عمروحوادث آنان درمصوبه جدید 10میلیون تو مــان تع یــین شــده د ساتگاه اجرا ئای
مستخدم میبایست عالوه برقرارداد3میلیون تومانی با صندوق بازنشستگی کشوری بطور همزمان قراردادجد یاد مابه الت فـاوت بی مــه ع مــر
بمبلغ 7میلیون تومان را نزد یکی از شرکتهای بیمه (بیمه ایران ؛ بیمه دانا؛).............برای آنها منعقد نمایند.
 -3فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای ...جانباز پنجاه درصد ( )50%و باالتر ...برخوردارند حسب تبصره ماده 44ق ب پنجم
-4درخصوصکارمندان بازنشسته ایثارگر؛ نظریه شماره 617مورخ  91/5/22اداره کل تسهیالت ر فااهی بنیاد شاهید ا عاالم م یادارد :در
وضعیت پوش بیمه ای بازنشستگان ایثارگرتغییری حاصل نگردیده است(.نظیرسایربازنشستگان)
-5دستگاه اجرائی میتواند عالوه بر بیمه پایه عمر؛تمام کارمندان خود(شاغل وبازنشسته)را تحت پوش

بیمه تکمیلی عمروحادثه نازد

شرکتهای بیمه قراردهد بشرط آنکه دراین خصوص حق بیمه مربوط راسا توسط مستخدم پرداخت شود.
-6طبق مقررات عقد چند قرارداد بیمه عمربا شرکتهای بیمه و دریافت غرامت بطور همزمان برای شخص واحد بالمانع است.
 -7صندوق بازنشستگی کشوری طبق مقررات مجاز به عقد قرارداد بیمه عمروحادثه پایه با دستگاهها میباشد
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بیمه تکمیلی عمر و حوادث بازنشستگان و موظفین
مشموالن طرح

کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری می توانند با ثبت نام در درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به
آدرس

 ww. Sabasrm.irسامانه خدمات بیمه ای  بیمه تکمیلی

عمر وحوادث تحت پوش

بیمه تکمیلی عمر و حوادث نزد شرکت بیمه

ملت قرار گیرند
هدف طرح

باال بردن سقف پرداخت غرامت فوت
پرداخت غرامت روزانه بستری
پرداخت خسارت به منازل مسکونی شامل ساختمان ،تأسیسات و اثاثیه در صورت بروز حوادثی مانند آت

سوزی ،زلزله و سیل

چگونگی ثبت نام

این بیمهنامه بهصورت کامال اختیاری است و بهدلیل مهلت یک ماههی نهایی شدن لیست مشموالن ،بازنشستگان و وظیفه بگیران
کشوری میتوانند حداکثر تا تاریخ  27/12/1399برای اطالع از شرایط بیمهی تکمیلی عمر و حوادث ،انتخاب یکی از طرح ها ،ثبت نام
در طرح و همچنین ویرای آدرس محل سکونت خود ،از طریق لینک زیر اقدام نمایند.
الزم به ذکر است که پرداخت خسارت حوادث ساختمان و اثاثیه تنها برای آدرس ثبتی میسر است و تاکید می شود که دقت الزم در
ثبت نشانی مورد نظر به عمل آید .همچنین در کل زمان یکساله بیمه نامه ،امکان اصالح نشانی وجود دارد
حق بیمه ماهانه

طرح شماره (1طالیی) 50/000تومان  ،طرح شماره (2طرح نقره ای) 30/000تومان  ،طرح شماره (3برنزی)20/000نومان
مدت زمان بیمه نامه

مدت زمان بیمه نامه یکساله و از یکم فروردین  1400تا  29اسفند  1400است و در صورت عدم ثبت نام ،امکان افزوده شدن اسم در
لیست تا دوره بعدی میسر نیست.
استثناء:

افراد که دارای سابقه بیماریهای خاص مانند سرطان ،دیالیز ،تاالسمی ،MS ،بیماری های شدید اعصاب و روان ،هپاتیت ،هموفیلی،
دیابت شیرین و ایدز است .چنانچه بیمه شدهای بر اثر یکی از این بیماریها فوت کند و پی از قرار گرفتن تحت پوش بیمه عمر
مبتال به چنین بیماریهایی بوده باشد ،غرامت فوت پرداخت نمیشود .اما در صورتی که فوت بر اثر سایر بیماریها (از جمله کوید )19
یا حادثه باشد یا بعد از قرار گرفتن تحت پوش بیمه عمر به یکی از بیماریهای یادشده مبتال شود ،شرکت بیمه متعهد به پرداخت
غرامت فوت است.

نکته :فرانشیز خطر سیل و زلزله  %10و حد غرامت خطر سیل و زلزله  %50میباشد

169
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

ویرایش 1401/02/31

حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 76/11/26
سهم دستگاه اجرائی بابت حساب پس انداز کارکنان شاغل دولت ( 150 :امتیاز  /عدد ثابت) × ( 3048ضریب سال 457/200 = )1400ریال

ماده -1به دولت اجازه داده میشود ....به درخواست مستخدمین شاغل (رسمی؛ثابت وپیمانی)وزارتخانه ها؛موسسات وشرکتهای دولتی :

الف-حساب سپرده ثابت خاصی تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم نزدیکی ازبانکها(مجاز باه ان جاام عمل یاات باا د ساتگاههای
دولتی)به نام او افتتاح وهمه ماهه برابر%35حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده  1ق نظام هماهنگ ...را به ع ناوان پاس انداز ساهم
مستخدم ازدریافتی او کسروبه حساب مزبور واریزنماید.
ب-هرماه برابر %100سهم پس اندازپس انداز مستخدم موضوع بند الف ازمحل اعتبارات پرسنلی دستگاه به عنوان پس انداز سهم دولت
به حساب سپرده ثابت جداگانه ای که به نام مستخدم افتتاح خواهدشد واریزکند
ماده-2نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای پس انداز سهم مستخدم وسهم دولت ....قانون عملیات بانکی بدون ربا....خواهدبود
ماده -3موجودی حسابهای موضوع بندهای الف وب درزمان اشتغال مستخدم غیرقابل برداشت میباشد
ماده-4کلیه موجودی حسابهای موضوع بندهای الف وب ماده  1اعم ازاصل وجوه وسودحاصل درمورد م ساتخدمین ر سامی وثا بات باه
هنگام بازنشستگی ؛بازخریدی وازکارافتادگی یا خروج ازخدمت به دالیل دی گار ودرموردم ساتخدمین پی ماانی باه هن گاام ل غاو یاخات ماه
قراردادبه طوریکجا دروجه آنان پرداخت میشود.
ماده -5درصورت فوت مستخدم موجودی حساب پس انداز سهم او اعم ازاصل وجوه وسودحاصل ازآنها باین وراث شارعی و مو جاودی
حساب پس اندازسهم دولت ....بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده  86ق ا ک تقسیم وپرداخت خواهدشد.
ماده-12این قانون از اول سال  1377الزم االجراء میباشد.
سوال :آیا میتوان با اصالحات قانونی در حساب پس انداز کارکنان دولت  ،زیربنای

بیمه تکمیلی بازنشستگی را ایجاد کرد؟ چه نقشی میتوانید...

بیمه سرمایه گذاری عمر و پس انداز(صرفا جهت مطالعه)

شرکتهای بیمه تجاری عالوه برفراهم کردن پوش

فوت وازکارافتادگی بی ماه شاده ؛ باا سارمایه گاذاری م ناابع وی را در سودحا صاله

نیزسهیم می نمایند .بیمه شده میتواند ضمن خرید بیمه نامه (10ساله؛15ساله؛ )....و با پرداخت حاق بی ماه ماها ناه؛ ازپو شــش هــای
اضافی وتکمیلی نیز برخوردارشود .مثال پس از پرداخت اولین قسط حق بی ماه(نزد بی ماه ا یاران)؛ ودر صاورت فاوت عاادی تاا ساقف
500میلیون تومان سرمایه عمر قابل پرداخت میباشد.
تعهدات بیمه عمر و پس انداز
این نوع بیمه که توسط شرکتهای بیمه (کارآفرین؛سامان ؛ملت؛پاسارگاد؛دانا؛ایران؛کوثر؛ )....ارائه میشود شامل :
 -1فوت(عادی یا براثرحادثه) -2نقص عضو  -3ابتال به بیماریها وامراض خاص
مزیتهای بیمه عمر وپس انداز:
 -1تضمین پرداخت حداقل سود سپرده عالوه براصل اندوخته -2تسهیم %85سود مشارکت درمنافع سرمایه گذاریها
-3دریافت وام ازمحل اندوخته -4معافیت ازادامه بیمه پردازی درصورت ازکارافتادگی کامل  -5امکان بازخرید قبل از سررسید
 -6معافیت مالیاتی -7امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری ماهانه -8پوش وحق بیمه انعطار پذیر
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سرمایه اجتماعی

خانه امید(مهر)بازنشستگان
خانه امید محل گردهمایی یاران دیروز وپیشکسوتان دنیا دیده امروز است تا در فضایی آکنده از شور ونشاط وبالندگی
ضمن مشارکت در فعالیتهای فرهنگی اجتماعی مورد عالقه  ،اوقات فراغت خود را نیز با کیفیت مطلوب پرکنند.
خانه امید نمایشگاهی برای عرضه آثار ودستاوردهای ارزشمند صاحبان خرد واندیشه در حوزه های مختلف( صنایع
دستی ،میراث فرهنگی ).....،و محل انتقال گنجینه تجربیات نسل دیروز به نسل جوان امروز بشمار میرود.
امکانات خانه امید:

کافی نت ؛کافی شاپ ؛سالن همای

؛ مشاوره پزشکی ،کالسهای آموزشی ،کتابخانه وسالن مطالعه.........،

محتوی برنامه های خانه امید
الف:ارائه خدماتی با هدف ایجاد انگیزه در بازنشستگان برای حضوردرخانه امید

بازنشستگان محترم برای دریافت خدماتی همچون کمک هزینه های عی نااک وع صااا و ساامعک(تایید ا سااناد) ؛ث باات نااام
تورهای سیاحتی وزیارتی ؛ثبت نام وام ضروری ؛چاپ رایگان فی حقوق وح کاام  .......،باه ساامت خا ناه ام یااد سااوق داده
میشوند که بطور همزمان امکان آشنائی  ،حضور مجدد بمنظور مشارکت و نق آفرینی در یک یا چ نااد فعال یاات دل خااواه
برای آنان بوجود میآید.
ب:ارائه خدمات آموزشی ،انجام فعالیتهای نشاط آور و عرضه توانمندیها

برگزاری جشنها و مراسم ملی مذهبی
برگزاری تعدادی از کالسهای آموزشی مهارتهای فنی وحرفه ای ،برگزاری دوره های آموزشی بهبود زندگی....،
تشکیل جلسات شعرخوانی(شاهنامه خوانی ؛سعدی خوانی؛حافظ خوانی ،مثنوی خوانی ).....،
تشکیل گروههای آموزشی سرود؛موسیقی؛نمای ؛مجری گری ؛....
آموزش صنایع دستی ؛قالب بافی؛ آموزش طراحی ونقاشی و خوشنویسی؛ آموزش استفاده ازکامپیوتر
تولید بسته های فرهنگی ؛انتشار کتب ؛نشریات و مجالت
آموزش و قرائت قرآن کریم ؛ارائه تفسیر قرآن مجید ؛ارائه تفسیرنهج البالغه؛....
عضویت درکتابخانه و استفاده ازسالن مطالعات (زوج وفرد)
برگزاری جلسات اتاق فکر بازنشستگان
برگزاری جلسات مجمع کانونهای بازنشستگان استان
ویزیت  /مشاوره درمانی برای بازنشستگان وموظفین
استقرارناظر بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان وموظفین
ساعات کاری میتواند از ساعت  8الی  14و  17الی  22باشد.

اقدامات الزم برای تحقق اهداف خانه امید

-1برنامه ریزی و ارائه خدماتی که نیازهای مادی و معنوی طیف وسیعی از بازنشستگان و موظفین را پوش
-2ایجاد انگیزه های هرچه بیشتر بمنظور حضورفعال ومشارکت شایسته بازنشستگان و موظفین
-3ایجاد فضائی امن مبتنی بر نظم ؛ اخالق ؛پاکی و شادی بمنظورحفظ شان وکرامت و رضایتمندی مراجعان
-4بهره برداری مناسب از حضور بازنشستگان در خانه های امید بعنوان سرمایه بزرگ اجتماعی
-5برنامه ریزی زمانبندی شده برای رسیدن به خودکفائی و استقالل مالی خانه امید

دهد

استفاده بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی؛نیرو هاای م سالح؛بانکها؛.....از خا ناه ام یاد پاس از ه مااهنگی الزم باا مادیریت
بازنشستگی استان بالمانع میباشد.
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سرمایه اجتماعی

ساختار وتشکیالت خانه امید بازنشستگان کشوری
هیات نظارت مرکزی
شورای برنامه ریزی استان

مدیراجرائی

مسئول امورسالمت
متصدی ورزش همگانی
متصدی ویزیت پزشک وارائه

مسئول اداری ومالی

مسئول امور فرهنگی وهنری
متصدی تورهای

متصدی اطالعات

سیاحتی وزیارتی

متصدی خدمات

متصدی کالسهای

عمومی

آموزشی وجلسات

خدمات سرپائی
متصدی تایید کمک هزینه

متصدی ثبت نام

متصدی

عینک؛عصا وسمعک

اینترنتی وام ؛.......

امورکتابخانه؛رسانه ها

اعضای محترم هیات نظارت مرکزی در ستاد(تهران):
نماینده مدیرعامل صندوق بعنوان رئیس ،نماینده ه یات مدیره ،مدیرکل اموراستانها بعنوان دبیر،مدیرکل فرهنگی اجتماعی ،مدیرکل
حراست،مدیرکل روابط عمومی  ،مدیرکل امورمالی،مدیرکل اموراداری،مدیرکل امورحقوقی

اعضای محترم شورای برنامه ریزی استان:
مدیرصندوق در استان بعنوان رئیس،رابط فرهنگی اجتماعی بعنوان دبیر  ،مدیراجرایی خانه امید 2،نفربازنشسته به پیشنهاد هیات مدیره
کانونهای استان،نماینده شهردار ،نماینده اداره کل فرهنگ وارشاد ،نماینده اداره کل ورزش و جوانان

درآمدهای خانه امید میتواند از منابع ذیل تامین شود:
-1فعالیت کافی شاپ و غرفه ها (با توجه به برگزاری جشنها ؛تشکیل جلسات مختلف وافزای

حضور مردم در خانه امید ولزوم پذیرائی )

-2جلب مساعدت مالی دستگاههای اجرائی و انسانهای جویای انجام کار خیر.....،
 -3مشارکت بازنشستگان در تامین بخشی از هزینه های نگهداری خانه امید با کسرمبلغی اندک از حقوق ماهانه (مثال کسر
 200تومان از هر یک از بازنشستگان مقیم شهرستان مورد نظر)
حساب واریز درآمدها 0212909835002بانک صادرات شعبه میدان فاطمی تهران کد، 763

کدشناسه استان ؟ ..................................

فعالیتهای داوطلبانه بازنشستگان:

پذیرش مسئولیت وتصدی خدمت در خانه امید داوطلبانه بوده لیکن پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در موارد خاص ویا تقدیم
هدیه به اساتید محترم بمنظور قدردانی از آنان در برگزاری دوره های آموزشی موفق و رضایتبخ از محل درآمدهای خانه
امید بالمانع میباشد.
شرایط الزم برای بررسی ،موافقت وآغاز عملیات احداث خانه امید در شهرستانها:

-1اقامت حداقل 5000نفر بازنشسته در شهرستان متقاضی
 -2تحویل زمین مناسب بصورت قطعی دریکی از پارک های اصلی شهر ازسوی شهرداری /شورای شهر به صندوق بازنشستگی

-3تامین 50درصد اعتبار ساخت خانه امید از منابع استانی و 50درصد اعتبارات از منابع صندوق
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سرمایه اجتماعی

گرامیداشت 25ذی الحجه ؛روزخانواده وتکریم بازنشستگان

درسال 1385باتصویب شورای عالی انقالب فرهنگی روز25ذی الحجه بعنوان روزخانواده وتکریم بازنشستگان نامگذاری شد.

25ذی الحجه ( 14مرداد ماه سال )1400مصادر است با روز نزول سوره مبارکه انسان برپیامبر اسالم که در آن اهل بیت
پیامبر مورد تقدیر خداوند قرار گرفتند بسم ا ...الرحمن الرحیم .هل اتی علی االنسان حین من الدهرلم یکن شیئا مذکورا (......)1
همه ساله در چنین روزی مراسم گرامیداشت با شکوهی بمنظور ارج نهادن به شخصیت و تشکرازخدمات ارزشمند بازنشستگان
و همچنین معرفی پیشکسوتان نمونه استانی وملی برگزار میشود .
برای بزرگانی که دستمان را گرفتند راه رفتن را و الفبای اخالق ومعنویت  .....به ما آموختند مهم است که مشاهده کنند
آیا ما نیز به یاد آنها هستیم ؟
اهداف روز خانواده و تکریم بازنشستگان

 -1بزرگداشت مقام ومنزلت بازنشستگان درخانواده وجامعه
-2شناسائی ،معرفی وتقدیر از بازنشستگان برجسته ونمونه

-3افزای

انگیزه وترغیب بازنشستگان جهت حضورموثردرجامعه (فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی )...

-4شناسائی ومعرفی نخبگان بازنشسته به مراجع علمی و تخصصی
-5فراهم ساختن ایجاد تشکل ها ی تخصصی بمنظور انتقال دان و تجربه آنان به نسل آینده
برنامه های گرامیداشت 25ذی الحجه

اجرای مراسم ویژه با اهداء گل،تقدیم لوح تقدیر،جوایز....،به بازنشستگان نمونه وبرتر
اجرای برنامه های ورزشی همچون پیاده روی در طبیعت  ،ورزش صبحگاهی .... ،
برنامه های فرهنگی و هنری همچون دکلمه  ،سرود و موسیقی محلی  ،تئاتر  ،مسابقه خاطره نویسی  ،مسابقات قرآن ......،
تجلیل از ایثارگران به میزبانی بنیاد شهید وبا حضور اعضای ستاد استانی
اقدامات رسانه ای:نشست مطبوعاتی،حضور مدیران و نخبگان بازنشسته در صدا و سیما،مالقات با ائمه جمعه...،جهت تشریح برنامه ها
موضوعات مهم و مورد توجه بازنشستگان:

در مراسم تکریم بازنشستگان ضمن تشریح فلسفه نامگذاری این روز ؛ مسئوالن اجرا یای و نمای نادگان بازنش ساتگان مح تارم درف ضاائی
صمیمی و دوستانه گزارشی از اقدامات دستگاه و پیشنهاداتی برای ارتقاء معیشت ،سالمت و کرامت بازنشستگان ارائه می نمایند.
و در پایان به روشهای مختلف از بازنشستگان حاضر تقدیر میشود.
تشکیل ستاد برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان استان /دستگاه

این ستاد به ریاست استاندارمحترم وبا حضور مدیرکل از دستگاههای اجرائی استان ،مدیربازنشستگی استان و نیز 2نفر
بازنشسته معتمد تشکیل میشود که وظایف آن عبارتند از:
-1برنامه ریزی وپیگیری اجرای شایسته مراسم تکریم بازنشستگان اطالع رسانی؛تبلیغات؛پی
-2اطالع رسانی بمنظور ثبت نام داوطلبان در Sabasrm.ir

www.

بینی مکان مراسم ؛ارسال دعوتنامه ها

بانک اطالعات نخبگان بمنظور انتخاب بازنشسته نمونه

محورهای انتخاب بازنشستگان برگزیده ملی/استانی( براساس فعالیتهای ارزنده وتاثیرگذار دوران بازنشستگی )

 -1علوم ؛آموزش و پژوه  –2فرهنگ وهنر -3کارآفرینی وایجاداشتغال-4فعالیتهای اجتماعی وعام المنفعه -5فعالیتهای ورزشی و تندرستی
-6ایثار و فداکاری
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سرمایه اجتماعی

گرامیداشت 25ذی الحجه ؛روزخانواده وتکریم بازنشستگان

امام علی (ع) :در دنیا طوری زندگی کنیم که انگار همیشه زنده ایم و برای آخرت طوری زندگی کنیم که گویا فردا خواهیم مرد
بازنشستگی میتواند آغاز دوران به ثمر نشستن تجربیات ارزشمند زندگی باشد.
بازنشستگی میتواند حرکت و تالش جدید برای خدمت به دین و میهن باشد اگر تاوام باا ح ضاور ماوثر در فعالیت هاای اجت مااعی با شاد
ازجمله  :فعالیت در سازمانهای مردم نهاد ( )NGOحفاظت از محیط زیست  ،امور خیرخواهانه و انسان دوستانه ،گروههای جهادی ... ،
اهمیت برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان توسط دستگاههای اجرائی

-1دستگاه اجرائی امروز یک گنجینه ملی است که با جدیت و تالش کارکنانی که هم اکنون بازنشسته شده اند ایجاد شده است.
گرامیداشت خدمات کارمندان بازنشسته عالوه بر وظیفه ملی ؛انسانی و دینی یک وظیفه اداری هم محسوب میشود
 -2شاغلین هر سازمان  ،موقعیت و جایگاه آینده خاود را در و ضاعیت و جای گااه ک ناونی بازنش ساتگان م شااهده مای کن ناد لاذا ت کاریم
بازنشستگان موجب افزای سالمت ؛ روحیه وفاداری و تعلق سازمانی در بین مجموعه کارکنان دستگاه میشود
 -3اهمیت توجه به منزلت اجتماعی و تکریم بازنشستگان توسط دولت و دستگاهها کمتر از تامین نیاز های مالی آنها نیست .
*به تعبیر مقام معظم رهبری کسی که سالها در مجموعه ای خدمت کرده وابسته به آن مجموعه است و باید ایشان را تکریم کارد و از
تجربیات او بهره مند شد لذا بازنشستگان ،وابستگان به هر مجموعه و نهادی هستند .
محاسن برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان به صورت غیر متمرکز

-1تعداد برنامه ها و تعداد شرکت کنندگان نهائی مراسم تکریم به نحو چشمگیری افزای می یابند.
 -2حضور کارمندان شاغل در کنار بازنشستگان آن دستگاه وهم کااری آ ناان در بر گازاری در مرا سام بخ شای از ا هادار مرا سام را کاه
برقراری ارتباط سازنده ؛درک متقابل ؛انتقال تجربه ؛........محقق خواهد کرد.
 -3گسترش مراسم در شهرهای بزرگ و کوچک باعث توجه جدی رسانه ها و نفوذ پیامهای ارزشمند روز تکریم بازنشستگان باه ع ماق
اندیشه و قلب خانواده ها میشود.
اولین مراسم تکریم بازنشستگان در سال ( 1385تهران) برگزارشد .بات صامیم ساتاد ا ساتانی ؛مرا سام گرامیدا شات روز خاانواده وت کاریم
بازنشستگان دستگاهها بصورت غیرمتمرکز و جداگانه (در مر کاز ا ساتان وشهر ساتانها) برگزارمی شاود ا ماا مادیریت بازنش ساتگی ا ساتان
همچنان نق محوری در برنامه ریزی ؛تبلیغات ؛همکاری با دستگاهها؛............ودرنهایت دریافت گزارشات و تکمیل گازارش ن هاائی ا یان
مراسم ها برای ارائه به ستاد صندوق و استانداری را ایفا میکند.
مقام ومنزلت بازنشستگان در خانواده و جامعه

 بازنشسته 30سال سرمایه گذاری دولت و ملت است......لذا تکریم بازنشستگان هم وظیفه اجتماعی وهم تکلیف الهی است.وپروردگار تو مقدر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احسان و نیکی کنید
در ایران باستان 25شهریور ماه هرسال ،روز ادای احترام؛سپاس و بزرگداشت مقام و جایگاه سالمندان و پیران بود.
عوامل سست شدن جایگاه سالمندان در جامعه

-1کاه اعتقاد به سنت ها و ارزشهای دیرین فرهنگی -2شکار بین نسل ها -3فروپاشی خانواده هاای پرجمع یات و ت بادیل آن هاا باه
خانواده های کوچک -4تغییر روش انتقال تجربه و دان (از نسل به نسل  /اوستا شاگردی) با توجه به ظهور فن آوریهای جدید
-5کاه مشارکت سالمندان در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی
* ایجاد نهادهای میانجی و استقرار نظام گفتوگوی اجتماعی برای درک متقابل و تفاهم بین نسلها  ........اهمیت فراوان دارد.
چند پیشنهاد /پروژه تحقیقاتی

 -1شیوه های آماده سازی روانی و ذهنی بازنشستگان به منظور برخورد فعال و طبیعی با شرایط پس از دوران خدمت
 -2بهبود نگاه به دوران بازنشستگی از یک تهدید به فرصت (مطالعه  ،بازبینی تجارب  ،پاسخگویی به عالیق شخصی و اجتماعی)....
 -3نحوه تامین سالمت روانی و عاطفی بازنشستگان و بررسی روش های تن زدایی
 -4نق اجتماعی بازنشستگان بویژه در امور عمومی خیریه ها  ،موسسات عام المنفعه  ،حوزه های هنری  ،ارتباطی و علمی
 -5یافتن نق های جدید اجتماعی برای بازنشستگان همچون خدمات وفعالیتهای داوطلبانه
 -6روشهای بهره گیری از تجارب بازنشستگان در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی
 -7روشها و فنون انتقال تجارب بازنشستگان به گروههایی که مراحل آخر اشتغال خود را طی می کنند
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سرمایه اجتماعی
سازمان مردم نهاد( )NGOموضوع ماده  71فصل 10منشورملل متحد-سال 1945

سازمان غیر انتفاعی و عام المنفعه ،خودگردان ،غیروابسته به دولت ،دارای شخصیت حقوقی مستقل ،دارای مدیریت مشارکتی و
دموکراتیک که با مشارکت و فعالیت داوطلبانه مردم در سطوح مختلف محلی و ملی برای رسیدن به اهداف معین در حوزه
های گوناگون فرهنگی،اجتماعی(امورخیریه ،بهبود سالمت،مبارزه با آسیبهای اجتماعی  ،امداد و نجات ،امور صنفی و تخصصی ).... ،شکل
میگیرد.سمن ها یکی از ستونهای جامعه مدنی و پل ارتباط مردم و قوای حاکم کشور وبازوی قدرتمند احقاق حقوق عامه میباشند.
بازنشستگان....................

کانون
کانون بازنشستگان موسسه مردم نهاد ( )N.G.Oغیر سیاسی و غیر انتفاعی است  .پروانه فعالیت کانون از کم سایون مااده  10ا حازاب
(وزارت کشور  /استانداری) اخذ میشود .فعالیت کانون میبایست مطابق اساسنامه آن و درچهارچوب قوانین ومقررات جاری انجام شاود.
مرجع نظارت برعملکرد کانون درونی(توسط بازرسان منتخب مجمع عمومی)و یا بیرونی(استانداری) میباشد.
کانون بازنشستگان میبایست با ایجاد بانک اطالعات توانمندیهای اعضاء  ،پیگیری امور و ارائه پیشنهادات سازنده  .....نق پال ارت بااطی
بین جامعه بازنشستگان و قوای حاکمیت ( مجلس  ،دستگاههای دولتی  ،صندوق بازنشستگی کشوری) را ایفا نماید.
اساسنامه کانون بازنشستگان :حاوی مشخصات ؛اهدار ؛طرحها وبرنامه ها؛شرایط عضویت؛ .......کانون بازنشستگان میباشد.
هدف از تشکیل کانون بازنشستگان
-1صیانت از حقوق مادی و معنوی بازنشستگان (تشکیل کارگروههای تخصصی،آموزش،تعامل بادولت،مجلس،دستگاه متبوع ،صندوق بازنشستگی)

-2شناسائی ظرفیتهای جامعه بازنشستگانو فراهم کردن زمینه بهره برداری ازآنها(تشکیل بانک تجربه ،تخصص،توانمندیها ،آثارماندگار)...
 -3ترویج ورزش همگانی سالمت محور (پیاده روی،دو نیمه استقامت ،دوچرخه سواری ،پینگ پنگ)...،و تغذیه سالم (مکمل های غذائی ).....،
-4ترویج گردشگری داخل و خارج استان (با استفاده از ظرفیت اعضای کانون ،دستگاه متبوع ،،صندوق بازنشستگی،میراث فرهنگی) ...............،
-5تالش برای بهبود وضع معیشت بازنشستگان (پیگیری حقوق مکفی،مهارت آموزی،تشکیل تعاونیهای تولیدی،برگزاری نمایشگاه دستاوردها ).....
 -6ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی بازنشستگان(آموزش پیشگیری از بیماریها،ایفای نق

در بیمه تکمیلی ،اخذ تخفیف خدمات پاراکلینیکی )

 -7ارتقاء جایگاه اجتماعی بازنشستگان(تعامل با موسسات مردم نهاد همچون گروههای دوستدارمحیط زیست،خیریه، ،انجمن آلزایمر).....،
 -8ارتقاء منزلت اجتماعی بازنشستگان (تشکیل جلسات گرامیداشت  ،تقدیر  ،تکریم)......،
تحقق اهداف کانون بازنشستگان ...منوط به حمایت مستمر اعضاء و انتخاب هیات مدیره کاردان و جهادی میباشد

ارکان کانون بازنشستگان

-1مجمع عمومی :عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون که به صورت عادی(ساالنه یکبار) یا فوق العاده برگزارمیشود
مجمع عمومی عادی تعیین خط مشی کانون ؛انتخاب هیئت مدیره وبازرسان ؛بررسی وتصویب پیشنهادات هیئت مدیره ؛تع یاین م یازان
حق عضویت؛......را برعهده دارد .مجمع عمومی فوق العاده نیز که به درخواست هیئت مدیره یا یک سوم اعضاء کاانون ت شاکیل می شاود
تغییر مفاد اساسنامه ؛عزل هیئت مدیره وبازرسان ؛انحالل کانون را برعهده خواهد داشت
-2هیئت مدیره:تعداد اعضای هیئت مدیره 5نفر و بمدت 3سال از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند که دارای وظایف ذیل میباشند:
پیگیری اهدار ؛حفظ وحراست از اموال ؛رسیدگی به حسابهای دریافت وپرداخت ؛اجرای مصوبات مجمع عمومی کانون
*توصیه میشود اعضای هیئت مدیره ترجیحا از میان بازنشستگانی که دارای موقعیت اجتماعی باالتر ؛ روابط عمومی قویتر؛توانمندی های شخصی
از جمله در استفاده از کامپیوتر ( استفاده از اینترنت )باشند .حضور افرادی از سطوح سنی مختلف در بین اعضای هیئت مدیره کانون میتواند باعث
جذب و جلب همکاری بی از پی اعضاء کانون بازنشستگان با کانون شود.

-3بازرسان :تعداد اعضای بازرسان کانون 2نفروبمدت یکسال از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند که دارای وظایف ذیل میباشند:
بررسی اسناد واوراق مالی کانون ؛ مطالعه گزارش ساالنه هیئت مدیره برای ارائه گزارش باه مج ماع ع ماومی ؛ گازارش هرگو ناه تخ لاف
هیئت مدیره از اساسنامه به مجمع عمومی
امکانات ومنابع مالی مورد نیازکانون (با کمک اعضاء)

 -1مکان مناسب و سهل الوصول برای اعضاء
-2امکانات مادی :حق عضویت ،میز؛صندلی ،یکدستگاه کامپیوترمتصل به اینترنت و یکدستگاه 4کاره (پرینت ؛فکس؛اسکن ؛فتوکپی)
-3امکانات معنوی:استفاده از افراد مطلع و با تجربه در زمینه اموراداری ؛فرهنگی ؛اجتماعی ،قضائی ؛ورزشی ؛بهداشتی ؛گردشگری
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سرمایه اجتماعی
زمینه های فعالیت کانونهای بازنشستگان
-1آماده کردن عضویت داوطلبانه همه بازنشستگان در کانون  :پیگیری امور بازنشستگان و ارائه خدماتی همچون چاپ فیش حقوق ماهانه
متقاضیان ؛حکم بازنشستگی ،ثبت نام تورهای سیاحتی و زیارتی ،همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری در موضوعات متعدد
 -2ایجاد بانک اطالعات بازنشستگان و فرزندان آنها (عکس افراد ،اطالعات تخصص  ،تحصیل  ....،اسکن شده و برای استفاده نگهداری میشوند )
-3راه اندازی سیستم ارسال پیامک (اطالع رسانی به بازنشستگان برای آگاهی از حقوق قانونی خود  ،صدور اطالعیه به مناسبتها ).....
 -4نظر سنجی از اعضاء (مشارکت بازنشستگان در تصمیم گیریها یکی از روشهای تحکیم ارتباط کانون با اعضاء خود میباشد)
-5هماهنگی و عقد قرارداد با فروشگاههای بزرگ ،مطب پزشکان ،آزمایشگاهها .....،بمنظور دریافت کاال و خدمات با تخفیف ویژه
-6تشکیل صندوق تسهیالت وام و پرداخت وام قرض الحسنه با مشارکت بازنشستگان  ،هماهنگی و ارتباط با موسسات مالی جهت اخذ تسهیالت
-7راه اندازی صندوق رفاه بازماندگان با عضویت همکاران شاغل وبازنشسته (ماهانه 5000تومان به این حساب واریز میکنند در صورت فوت
هریک از اعضا  ،مبلغ 5میلیون تومان به خانواده وی پرداخت میشود)
 -8بیمه تکمیلی درمان بدون سقف بازنشستگان
 -9بیمه عمر و حادثه بازنشستگان
-10عضویت در انجمن حمایت از بیماران سرطانی (ارایه آموزشهای پیشگیری و درمان توسط پزشکان متخصص به اعضای کانون)
-11تعامل با آژانس های مسافرتی از جمله آژانس ....بمنظور استفاده از تخفیفات ویژه
 -12اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی از طریق حق عضویت اعضاء
-13اهدای کمکهای بالعوض به برخی از بازنشستگان و ازکارافتادگان
 -14عیادت هیئت مدیره کانون از کهنساالن ؛ بیماران ؛ خانواده بازنشستگان متوفی ؛.....
-15برقراری ارتباط موثر با نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی  ،مدیرکل دستگاه متبوع ،استاندار ........،
طرح موضوعات و مسائل روزمره بازنشستگان(حقوق؛ بیمه تکمیلی درمان ؛بیمه تکمیلی عمر؛ )......در مکاتبات  /مالقات هیات مدیره کانون و
نمایندگان مجلس/سایر مسئوالن استانی باعث میشود آمادگی بیشتری ازسوی مجلس /دستگاهها برای حمایت از طرحها/لوایح و اقدامات
موثر در بهبود وضعیت بازنشستگان عزیز فراهم شود.
-16برگزاری چند نوبت جلسه در هر سال با بمنظور آگاه سازی مسئوالن از وضعیت بازنشستگان
 -17تهیه و اهداء برخی اقالم ساده از جمله پیراهن ورزشی با لوگوی کانون ،جاسوئیچی دارای عکس و مشخصات بازنشسته ......،
-18انتشار مجموعه چند جلدی سالمت ورفاه دوران بازنشستگی ،انتشار کتاب خاطرات بازنشستگان همراه با عکس افراد،انتشار مقاله و...
-19اجرای ورزش صبحگاهی برای همکاران شاغل و بازنشسته (در محل اداره )
-20برگزاری مراسم جشن تکریم بازنشستگان در هر سال
مسائل مهم جامعه بازنشستگان
معیشت ،سالمت و منزلت از مهمترین دغدغههای جامعه بازنشستگان میباشد
امیدواریم با شکل گیری «کانون عالی بازنشستگان کشوری» خواستهها و مطالبات بازنشستگان بصورت متمرکز و مستقیما به مسئوالن سطوح
عالی کشور منتقل شود.
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سازماندهی و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بازنشستگان محترم

سفیران

 فعالیت سفیران کارگروهها متوقف شده است

صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی نسبت به سازماندهی بازنشستگان محترم در 8
کارگروه تخصصی به شرح ذیل اقدام کرد.
 -1سفیران مبارزه با آلزایمر( طرح سما)
 -2سفیران ورزش (طرح سور)
 -3سفیران تغذیه (طرح سات)
 -4سفیران آموزش مهارت آموزی (طرح سام)
 -5سفیران کار آفرینی و اشتغال ( طرح کاوش-آقایان)
 -6سفیران کارآفرینی و اشتغال( طرح کاوش-بانوان)
 -7سفیران ترویج گیاهان دارویی و غذای سالم ( طرح سامع)
 -8سفیران شناسایی فرهیختگان و نخبگان و آثار ماندگار بازنشستگان ( طرح سان)

بمنظور هماهنگی اقدامات کارگروه وارتباط با دستگاههای ذیربط و ....هر کارگروه تخصصی دارای سه سفیر خواهدبود
*یک نفر خانم به عنوان سفیر در حوزه خانم ها ،یک نفر آقا به عنوان سفیر در حوزه آقایان ،یک نفر خانم یا آقا به عنوان هماهنگ کننده

دستگاههای اجرایی نسبت به معرفی بازنشستگان توانمند در سازماندهی کارگروهها (دارای تحصیالت مرتبط ،تجربه
کاری مفید ،عالقه به کار داوطلبانه ،انگیزه و توانایی پیگیری امور) به مدیریت بازنشستگی استان .....اقدام نمایند.
سفیران کارگروهها از بین افراد پیشنهاد شده دستگاههای استان  .........انتخاب و به ستاد مرکزی معرفی شوند.
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استفاده از خدمات داوطلبانه بازنشستگان
خدمات داوطلبانه چیست؟

خدمت داوطلبانه خدمتی است که فرد داوطلب آن را با میل و اختیار انجام می دهد و هدف
نه کسب منافع مادی.

خدمت به مردم جامعه است

ویژگیهای خدمات داوطلبانه

1ا افتخاری است یعنی برای انجام خدمت وجهی دریافت نمی نماید .

2ا جنبه خیرخواهانه و عامل المنفعه دارد یعنی دارای اهدار خاص سیاسی  ،اقتصادی و … نمیباشد .
3ا اختیاری است یعنی بدون هیچ گونه تحمیل یا فشار خاص صورت می پذیرد .
ویژگیهای یک داوطلب خوب

1ا داوطلب باید دارای صفاتی همچون احساس مسئولیت  ،قابل اعتماد بودن  ،خوش خلقی ؛ … باشد .
2ا وقت کافی برای ارائه خدمات داوطلبانه داشته باشد .
3ا دارای وضع ظاهری مرتب و مناسب وپاکیزه باشد.
4ا دارای اعتماد به نفس کافی ؛خوش بین و عالقمند به پیشرفت دیگران باشد .
5ا دارای پشتکار و جدیت در کار باشد .
انواع مختلف خدمات داوطلبانه
الف-شکل انجام خدمات

1ا خدمات انفرادی  :خدمتی که داوطلب شخصاً با مراجعه به سازمانها و ادارات مربوط انجام می دهد .
-2خدمات گروهی  :خدمتی که داوطلبان در قالب فعالیت های گروهی انجام می دهند
ب -زمان انجام خدمات

-1داوطلب دائمی  :داوطلبی است که به طور مستمر و مداوم قسمتی از اوقات فراغت خود را به فعالیت در زمینه خدمات
بشردوستانه اختصاص می دهد  .مثالً دو یا سه روز در هفته و یا یک هفته در ماه فعالیت می کند .
-2داوطلب غیردائمی  :داوطلبی است که در هنگام بروز حادثه و در مواقع لزوم از مهارت ها و تجارب آنان استفاده می شود
و زمان مشخصی برای بهره گیری از آنان وجود ندارد .
پ -کیفیت انجام خدمات

-1داوطلب مفید  :کسی است که عالوه بر دارا بودن آگاهی و توانایی الزم برای انجام کارهای خیر  ،وظایف خود را به نحو
احسن انجام می دهد .
 -2داوطلب غیرمفید  :کسی که برای پیشبرد مقصود شخصی و یا پیدا کردن مقام و موقعیت خاصی به گروه داوطلبان می
پیوندد و یا فرد ناامید و بدبینی است که با افکار مسموم خود باعث ناامیدی و بدبینی در گروه داوطلبان یا اجتماع می شود.
اهمیت خدمات داوطلبانه برای جامعه

همه ما میدانیم که انسان موجودی اجتماعی بود و هر فرد نمیتواند نیازهای را به تنهائی برطرر کند لذا در هر نظام
اجتماعی ،همکاری و تعامل افراد برای رفع نیاز یکدیگر ضروری میباشدودر این راستا یکی از جنبه های واالی زندگی انسانها
 ،خدمات و کمکهای داوطلبانه است .
داوطلبان تالش میکنند با انجام خدمت بی منت در حل مسائل جامعه خود سهیم شوند و سازمانها نیز با فشردن دست
همکاری داوطلبان وبا استفاده از این سرمایه بزرگ انسانی باعث ارتقاء سرمایه های اجتماعی و در نهایت همبستگی
اجتماعی میشوند.

179
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

ویرایش 1401/02/31

سرمایه اجتماعی

استفاده از خدمات داوطلبانه بازنشستگان برای جامعه

همه میدانند که سرمایه فقط داراییها و منابع مالی نیست بلکه پدیدههای نوظهوری در نیروی انسانی همچون سرمایههای
انسانی و اجتماعی نیز در شمار انواع سرمایه ها محسوب میشوند.
همانطور که سرمایههای فیزیکی با ایجاد تغییرات در مواد ،کمیت وکیفیت تولیدات را ارتقاء می دهند" ،سرمایههای
انسانی" نیز با واگذاری مهارت ها و معلومات خود ؛انسان ها را قادر میسازند تا به شیوههایی جدیدتر ،مطلوبتر و کاراتر
رفتار کنند.
خدمات داوطلبانه یک عمل خیرخواهانه است و گروههای بسیاری از داوطلبان بوجود آمده اند که با کمال میل و اختیار
میخواهند وقت ؛مهارت وتوانمندیهای خود را برای بهبود اوضاع جوامع به اشتراک گذارند.
خدمات داوطلبانه این حس را القاء می کند که هیچ کس تنها نیست و در هر شرایطی اجتماع از او پشتیبانی خواهدکرد.
در این میان آن دسته از بازنشستگان که در فعالیت های داوطلبانه شرکت میکنند میتوانند به یکپارچگی اجتماعی یاری
برسانند و با این باور عمومی منفی که آنان مددجویان منفعلی هستند ،مقابله کنند.
تجربیات و مهارتهای ارزنده بازنشستگان

ساختار استخدامی ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی بگونه ای طراحی شده که معموال به خدمت کارمندان وکارگران دارای
30سال سابقه ؛ تجربه و گنجینهای از مهارتها در مقطع سنی باالتر از  50سال پایان داده میشود.
عنوان بازنشستگی کارمندان و کارگران در سن 50سالگی فقط بهانه ای برای اتالر مهارتها ،تخصصها و تجارب ارزنده سرمایه
های انسانی این کشور شده و خسارات مضاعف برکشور وارد میکند زیرا :اوال موسسات و ادارات از خدمات کارشناسان و
متخصصین خود در اوج شکوفائی بی نصیب میشوند ثانیا اثرات منفی بر سالمت جسم ،روح و سرنوشت این اقشار میگذارد.
ادارات برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایهها باید بعد از بازنشستگی افراد مجرب دوباره آنها را به کار بگیرند ،حتی با حقوق
کم و به صورت پارهوقت تا هم آن فرد دچار انزوا نشود و هم آن سازمان با هزینه اندک از تجربیات وی استفاده کند.
در این میان افرادی نیز حاضرند به دالیل مختلف و بصورت داوطلبانه تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارند حتی به
این دلیل که فرد نخواهد رشته الفت او با اجتماع گسسته شود.
با انجام طرحهای مناسب حمایتی عالوه بر اینکه از هدر رفتن بسیاری از تجربهها ،تخصص و مهارت نیروهای با سابقه جلوگیری
میشود در شادابی و طول عمر گروه زیادی از سالمندان مؤثر خواهد بود.
ما میگوئیم ازتجربه یک بازنشسته ممکن است فقط در خانه اش استفاده شود اما بهتر است از گنجینه تجربه او سازمانها
ودستگاههای بزرگ نیز استفاده کنند.
استفاده ازتجربه بازنشستگان میتواندبه 2صورت ذیل درکلیه امورآموزشی ؛هنری ؛فنی وحرفه ای موردبهره برداری قرارگیرد
-1ثبت تجربه (چه اتفاقی وچگونه -2 )...انتقال تجربه
اهمیت استفاده از خدمات داوطلبانه برای دستگاههای اجرائی

کارداوطلبانه نشانگرحضوروفعالیت مردم درجامعه است واز ارزش باالئی برخورداراست بنحوی که سازمانهای داوطلب  ،نه
جایگزین خدمات دولتی بلکه به عنوان بخش سوم ومکمل بخش دولتی وخصوصی شناخته میشوند.
بر اساس مطالعهای که به تازگی در اروپا صورت گرفته ،تخمین زده شده است که هر یک دالر سرمایهگذاری در کارهای
داوطلبانه ،هشت دالر سود برمیگرداند.
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سرمایه اجتماعی

اهمیت خدمات داوطلبانه بازنشستگان در دستگاههای اجرائی

امروزه بسیاری از سازمانها وموسسات بزرگ ترجیح میدهند با استفاده از کمک و همراهی داوطلبانی که در NGOها و
سازمان های مردم نهاد تشکل یافته اند به اهدار خود دست یابند.
آمارها نشان میدهد که بهره وری نیروی کار سازمان های رسمی در کشور ما پائین است ودر بهترین حالت قادر به انجام
حداقل وظایف خود هستند لذا نیاز به خدمات داوطلبانه در سازمانها هر روز بی از گذشته احساس میشود.
هویت اصلی بسیاری از کارکنان نظام اداری بر اساس خدمت بی منت و کار برای رضای خدا شکل گرفته اما امروزه مشاهده
میشود برخی ها دچار غفلت و استحاله شده و براحتی برای رسیدن به وجه چند امتیاز ارزشیابی ؛چند ساعت اضافه
کاری؛مبلغی بیشتر از پاداش ؛....تمام اصول و ارزشهای اجتماعی را به قربانگاه فرستاده تا به مسلخ کشیده شود.
لذا آموزش و اقبال عمومی به خدمت داوطلبانه میتواند نویدبخ بازگشت نظام اداری کشور به خویشتن خوی باشد.
در کشور ما یکی از ارکان استحکام و امنیت ؛ اقتصاد مقاومتی و توجه خاص به توانمندیهای داخلی میباشد که سازماندهی
واستفاده مطلوب از نیروهای داوطلب میتواند باعث کاه هزینه ها ؛جلوگیری از اصرار ؛افزای بهره وری و......شود.
تجربه موفق بسیج مستضعفان ؛جهادسازندگی ؛گروههای سبز ودوست دار محیط زیست و ...میتواند از سوی نظام اداری
(بمنظور بهره برداری از سرمایه بزرگ داوطلبان و بویژه بازنشستگان داوطلب )نیز تکرار شود.
اهمیت و نتایج استفاده از داوطلبان در نظام اداری
 -1انتقال تجربیات به نسل جدید کارکنان دستگاه
 -2انجام تکالیف خاص با مطلوبیت بیشتر
-3کاه شدید هزینه ارائه خدمت
اقدامات الزم برای بکارگیری داوطلبان در دستگاه
-1تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های الزم جهت فراخوان ؛شناسائی؛جذب و سازماندهی داوطلبان
-2احصاء خدمات و تخصصهای مورد نیاز دستگاه
 -3آموزش نیروهای داوطلب
-4مدیریت وکنترل فعالیتها وخدمات اجرائی نیروهای داوطلب
-5بکارگیری تمهیدات تشویقی وانگیزشی بمنظور نگهداری نیروهای داوطلب
بعنوان نمونه صندوق بازنشستگی کشوری در ارائه چه خدماتی میتواند از داوطلبان بازنشسته خود کمک بگیرد؟

بازنشستگانی که دوره اشتغال خود را در صندوق بازنشستگی کشوری گذارانده باشند میتوانند حسب مورد نق
متفاوتی را در حوزه های معاونت محترم اداری ومالی ومعاونت محترم فنی صندوق بپذیرند.
دو زمینه مهم فعالیت آنان عبارتنداز:

های

الف-کارهای حجمی:تجربه نشان داده که درسالهای اخیر به علت اصالح مداوم قوانین هرازچندوقت حجم انبوهی از کارهای
جدید متوجه صندوق میشود و طوالنی بودن پروسه انجام امور اصالحی همواره باعث نارضایتی مردم شده است لذا یکی از
کارکردهای مهم داوطلبان کمک به انجام کارهای حجمی و پروژه ای با هزینه بمراتب کمتر خواهدبود.
ب -کارها وتکالیف ثابت

با نظر موافق مسئوالن محترم بخ مهمی از خدمات صندوق بویژه در امور فرهنگی و اجتماعی ؛اموراداری وخدمات
؛امورفنی؛ ....میتواند بوسیله داوطلبان ویا باکمک آنان در اداره  /خانه های امید  /کانون بازنشستگان ......../ارائه شود
خدماتی همچون انجام امور مربوط به احراز هویت ؛ تمدید وکالتنامه؛ احراز صالحیت دریافت حقوق بازنشستگی و وظیفه؛
همکاری در برگزاری دوره های آموزشی؛ همکاری با واحد کارشناس پاسخگو؛ همکاری در انجام فعالیتهای فرهنگی و
هنری؛ مالقات با پیشکسوتان به مناسبتهای مختلف به نمایندگی از سوی صندوق؛......
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مهارت های زندگی
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی  ،مهارت های زندگی ،برای افزایش توانایی های روانی اجتماعی افراد آموزش داده می شوند تا فرد
بتواند به طور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگی رو به رو شود .مهارت های زندگی نیازمند آموزش و تمرین بسیار هستند.
 -1مهارت خودآگاهی
به این معنی که دربارۀ خود بیاندیشید و از خود سوال کنید که "من کیستم؟" خود آگاهی یعنی شناخت دقیق و درست و فهم صحیحی از
نگرش ها ،آرا ،عقاید ،اندیشه ها ،هیجان ها ،توانایی ها ،مهارت ها و کاستی هایتان داشته باشید و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید.
خود آگاهی یعنی فهم صحیحی از نگرش ها ،آرا ،عقاید ،اندیشه ها ،هیجان ها ،توانایی ها ،مهارت ها و کاستی هایتان داشته باشید .اگر شناخت
درستی از خودتان نداشته باشید در انتخاب های مهم و سرنوشت ساز زندگی با مشکالت زیادی رو به رو میشوید
 -2حل مسئله و تصمیم گیری
فرایندی است که فرد سعی می کند راه حل های موثر و سازگارانه ای برای مسائل زندگی روزمره خود پیدا کند .اگر حل مسئله به صورت
درستی صورت بگیرد منابع روانی مثبت (مانند رضایت از زندگی و عزت نفس) را افزایش می دهد و منابع روانی منفی (مانند عالئم بیماری
های روانی و مشکالت سالمت روان) را کاهش می دهد.
افراد در زمان مواجهه با مسائل معموال به دو شیوه هیجان مدار و مساله مدار برخورد می کنند .در رویکرد هیجان مدار افراد بیشتر تمرکز
بر هیجانات دارند ،اما اگر رویکرد مساله مدار داشته باشید ،در وهلۀ اول می پذیرید که مشکل قابل حل است .در ادامه تمام راه حل های
ممکن را مورد بررسی قرار می دهید و با توجه به پیامدها ،بهترین گزینه را برای حل مشکل خود انتخاب می کنید.
 -3همدلی یا هوش هیجانی
مهارت همدلی به معنی توانایی شناخت ،درک و پذیرش احساسات و نیازهای دیگران است .افرادی که هوش هیجانی مناسبی دارند درک
بهتری از دیگران دارند ،این مساله باعث می شود آن ها دوستان بیشتر و بهتری داشته باشند و رفتارهای تخریب گری نظیر خشونت و
پرخاشگری کمتری در رفتار با دیگران از خود نشان دهند.
 -4مهارت نه گفتن و جرات ورزی
مهارت جرات ورزی در افرادی دیده می شوند که می توانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند بدون اینکه حقوق دیگران را نادیده بگیرند.
این افراد اگر با نظر دیگران مخالف باشند حرف خود را به شیوۀ مودبانه و مناسبی بیان می کنند.
رفتار منفعالنه وقتی صورت می گیرد که افراد در ظاهر مهربان و فروتن هستند و درخواست همه را می پذیرنداما همۀ این بله گفتن ها
ناشی از این است که نمی توانند جراتمندانه رفتار کنند و نه بگویند .افراد منفعل دائما از درون احساس ناراحتی و عصبانیت می کنند.
 -5تفکر خالق
مهارت تفکر خالق به این معنی است که فرد می تواند وقایع را به نوع دیگری ببیند .در حقیقت این مهارت منجر به این می شود که فرد تنها
به یک حالت ،تعبیر یا تفسیر از یک رویداد اکتفا نکند .عواملی مثل آزادی در ابراز عقیده ،اعتماد به دانش و مهارت های شخصی ،رو به رو
شدن با موقعیتهای چالش برانگیز در ایجاد تفکر خالق موثر هستند.
 -6تفکر انتقادی
تفکر انتقادی به افراد این قابلیت را می دهد که درباره ی شیوۀ تفکر خود فکر کنند و آن را مورد تحلیل و بازیابی قرار دهند .به کمک تفکر
انتقادی اندیشۀ فرد به صورت پخته و رشد یافته ای شکل می گیرد و بهداشت روانی او کمتر تحت تاثیر آسیب های جدی قرار می گیرد.
 -7مهارت مقابله با استرس
کمک می کند تا بتوانند تغییرات و دگرگونی های زندگی را به بهترین شیوه مدیریت کنند ..افراد مقاوم در برابر استرس ویژگی های خاصی
نظیر متعهد و مسئول بودن ،مبارزه طلبی ،چالش جو بودن و توانمندی در زمینۀ ابراز وجود دارند که در مقابله با استرس ها کمک می کند.
 -8مهارت کنترل خشم
خشم یکی از قدرتمند ترین هیجاناتی است که بیشتر افراد در کنترل آن با مشکل مواجه می شوند .کنترل خشم لزوما به معنی ابراز کمتر
خشم نیست بلکه به معنی فراگیری شیوه ای از ابراز کردن است که برای شما و کسانی که پیرامون شما هستند مناسب و مفید می باشد.
 -9ارتباط موثر و مهارت های بین فردی
افراد با مهارت های ارتباطی توانایی کافی به راحتی و با گشاده رویی با دیگران ارتباط برقرار می کنند ،پیام های خود را به وضوح به دیگران
منتقل می کنند و دیگران پس از برخورد با آن ها احساس مثبتی دارند .مهارتهای ارتباطی شامل ارتباط کالمی و غیر کالمی میباشند
 -10اعتماد به نفس
عبارت است از آنچه دربارۀ خود می اندیشید و احساسی که دربارۀ خود دارید .این احساس به شما کمک می کند که از خود تصویری مثبت و واقعی بسازید.
انتخاب درست هدف ،تشویق از جانب دیگران ،همانند سازی کردن با الگوهای ...برخوردارند در افزایش اعتماد به نفس افراد تاثیر بسزایی دارد.
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شخصیت شناسی
شخصیت( :)Personalityالگوهای ویژه فکری ،احساسی و رفتاری انسان که باعث تمایز او از سایر افراد جامعه میباشد این الگوها

دارای سرچشمه درونی وپایدار میباشند.
انسان ترکیبی از ماده و روح  ،دارای قدرت اندیشه وتفکر ،تمایالت گوناگون ،مختار و تحول پذیر است .او میتواندبا تالش خود
و هدایت الهی از فرش تا عرش و از ملک تا ملکوت پرواز کند ویا در غفلت و غرور خود در پستی و گمراهی سقوط کند.
هدف اصلی از شناخت تیپ های شخصیتی  ،درک درست درباره افراد و احترام گذاشتن به تفاوت ها است زیرا همه ی تیپ
های شخصیتی برابر می باشند و نمیتوان گفت یکی بر دیگری برتری دارد اما هر یک را بهر کاری ساخته اند.
شخصیت شناسی یک مهارت است  ،مهارتی برای شناخت استعدادها وتوانمندیها ونقاط قوت وضعف خود و دیگران خود
شخصیت شناسی مهارتی است برای شناخت وبرقراری ارتباط بهتر با خانواده ،همکاران،مشتریان و محیط اطراف خود
امام علی (ع) میفرمایند :در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد،چگونه پروردگارش را خواهد شناخت ؟! !
بسیاری از افراد به دلیل شناخت ناقص و محدود از خود  ً ،در انتخاب رشته ی تحصیلی  ،شغل  ،ازدواج و …..دچار اشکال واشتباه
میشوند اما چگونه باید این قصور را برای انتخابهای بعدی اصالح و از تکرار اشتباهات جلوگیری نماییم؟
هریک از افراد دارای تیپ شخصیتی منحصر به فرد ( استعداد،انگیزه  ،توانائیها ،نیازها ،مهارتها  ،باورها و رفتارها ) میباشند.
با شناخت شخصیت و مدل فکری افراد میتوان نقاط قوت آنان را در مسیر پیشرفت جامعه /سازمان تحریک کرد و یا آثار منفی
نقاط ضعف آنان را به حداقل ممکن برسانیم .
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افراد حرفه ای

افراد حرفه ای ،کسانی هستند که در هر شرایطی بهترین کار ممکن را انجام میدهند.
آنها همواره بهترین و عالی ترین خروجی (محصول /خدمات) را ارائه میکنند.

برخی از ویژگیهای افراد حرفه ای
-1دانش تخصصی:

اهتمام فوق العاده ای برای افزایش کمی وکیفی مهارت های خود دارند .آنها همیشه رو به تکامل و به روز هستند
-2صالحیت:

به عهد خود وفادارند  ،ابزار مورد نیاز کارشان را همیشه همراه خود دارند .درمقابل چالشها منفعالنه عمل نمیکنند.
همواره بر روی راه حل ها تمرکز میکنند یا راهی می یابند ویا راهی می سازند
-3صداقت ،درستکاری و پاسخگویی:

آنها حقیقتا به تعهدات و ارزشهای واال همچون راستی و درستی اعتقاد و باور دارند.
اگر اشتباه کنند با شجاعت کامل مسئولیت رفتار و اقدامات اشتباه خود را برعهده میگیرند
-4هوش هیجانی:

نیازهای عاطفی دیگران را احساس کرده وبه آنها پاسخ میدهند
-5آراستگی  ،ادب و اعتماد به نفس:

از نظر ظاهر همیشه مرتب و خوش فرم هستند و در رفتارشان ادب و اعتماد به نفس موج میزند
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رفتار حرفه ای با مراجعان/مشتریان

رفتار درست و حرفه ای از طرف کارکنان ،موجب رضایتمندی مراجعان/مشتریان میشود.
مفهوم اشارات دیداری(زبان بدن)  ، 55%تن صدا  %38و کلمات و جمالت ما فقط  %7توسط مراجعان دریافت میشود.
بازنشستگان ابتدا شیفته محبت وسپس دریافت خدمت هستند.آنها خواستار کاری هستند که میتوانید انجام دهید ،نه کاری که نتوانید!
 -1تماس چشمی را حفظ کنید  ،واضح و شمرده حرف بزنید.

روبروی هم و چهره به چهره با مراجعان/مشتریان تعامل برقرار کنید نه در کنار هم.
به مراجعان نشان دهید که با جدیت به حرفهای آنها گوش میدهید .هر قدر سخن شما صریح تر باشد فهم آن آسان تر است.
-2از در هم آمیختن موضوعات و مطالب مختلف خودداری کنید.

عبارات و نظرات خود را به طور منطقی و معقول مطرح کنید .اگر چند مساله را با هم ترکیب کنید ممکن است فهم آن برای
بزرگساالن سخت باشد .در هر ارتباط سعی کنید یک منظور را به مراجعه کننده  /مشتری منتقل کنید.
-3در ارائه اطالعات فنی مراقب عباراتی با برداشت چندگانه باشید و برای تشریح مفاهیم فنی ،از مقایسه استفاده کنید.
-4سواالت و مخالفت های مراجعان/مشتریان را پیش بینی کنید و پاسخ مناسب آماده کنید .
 -5در برخورد با مراجعان/مشتریان ،هرگز آنها را طوری خطاب نکنید که احساس تهدید یا تحقیر یا بی توجهی کنند

 -6از جمالت/سواالت مثبت استفاده کنید .مثال به جای...صدایت ضعیف است بگوییم صدایت را نمی شنوم.
-7صبور باشید و لبخند بزنید .صحبت مراجعان/مشتریان را قطع نکنید .

سالمندان ممکن است در بسیاری از مواقع رفتارهای کودکانه از خود نشان می دهند ولی توجه کنید که این طرز برخوردها
اقتضای دوران کهولت سن است پس یک لبخند صادقانه در این مواقع حکایت از فهم و درک شما خواهد داشت!
-8در صورت امکان از کمکهای بصری استفاده کنید.

اگر مراجعه کننده مشکالت حافظه یا شنوایی دارد الزم است که کمی خالقیت به خرج دهید .از توضیحات تصویری استفاده کنید و
آنچه را که در باره اش حرف می زنید به وی نشان دهید.
مثال در حالی که به کمرتان اشاره می کنید بگویید :کمرتان درد می کرد ،بهتر شد؟
-9به جای حس ترحم  ،حس احترام را نشان دهید.

« آنچه را ما در آیینه می بینیم ،بزرگساالن در خشت خام می بینند ».از این رو معموال ،کمتر سخن می گویند و بیشتر سر به
گریبان فرو می برند .در این شرایط ما وقتی سکوت آن ها را می بینیم ترحم می کنیم .حواس مان باشد پا به سن گذاشته ها،
هوش اجتماعی و احتماال هوش هیجانی بیشتری در مقایسه با ما دارند و تمایز میان احترام و ترحم را می فهمند.
-10از تندرستی وی مطمئن شوید.

افراد بزرگسال ممکن است مشکالت جسمانی داشته باشند که صحبت کردن و یا فهمیدن صحبت شان را دشوار می کند.
قبل از اینکه با بزرگساالن وارد تعامل شوید اطمینان کسب کنید شرایط جسمانی و روحی او را درنظر گرفته اید.
-11با گذشته مراجعان (مشتریان) شوخی نکنید  .توهین کالمی به هر شکل ممنوع!
 -12مدیریت بحران!

اگر به اختالف نظری برخوردید بگویید  :خیلی متاسفم نظرات ما تفاوت دارند حاال میشه دست از جنگ برداریم و صلح کنیم!
بمنظور اصالح رفتار بزرگساالن توصیه میشود از روش محترمانه و غیر مستقیم استفاده شود .به در بگویید  ،دیوار بشنود!
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....................

خالصه لیست حقوق ومزایای کارکنان رسمی نام دستگاه:
ازمحل اعتبارردیف متفرقه 550000
ردیف
1
2

حق شاغل

3

تفاوت تطبیق

4

فوق العاده سختی کار

5

نوبت کاری

6

فوق العاده ویژه

7

فوق العاده ایثارگری

8

فوق العاده مدیریت

9

تفاوت حداقل دریافتی

استان:

ردیف دستگاه :

عنوان
حق شغل

در...............ماه سال13.........

ماه قبل

ماه جاری

تغییرات

10
11

فوق العاده بدی آب وهوا

12

فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته

13

فوق العاده محل خدمت

14

فوق العاده محرومیت ازتسهیالت زندگی

15

کمک هزینه عائله مندی

16

کمک هزینه اوالد

17
18

بازنشستگی سهم دولت

19

بیمه تامین اجتماعی سهم دولت

20

بیمه خدمات درمانی سهم دولت

21

بیمه خدمات درمانی سهم دستگاه

22

بازنشستگی سهم دولت سایرصندوقها
جمع هزینه

کسرمیشودکسورقانونی :
1

مالیات

2

بازنشستگی سهم دولت وکارمند%22/5

3

مقرری ماه اول وسایرکسوربازنشستگی

4

بیمه تامین اجتماعی سهم دولت وکارمند

5

بیمه خدمات درمانی سهم دولت وکارمند

6

سایرکسور
جمع کسور
خالص قابل پرداخت
تعدادکارکنان رسمی

نام ونام خانوادگی ذیحساب دستگاه:
تایید(مهروامضاء)

نام ونام خانوادگی تاییدکننده خزانه:
مهرو امضاء

تاییدکننده صندوق بازنشستگی:
مهرو امضاء
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محاسبه بدهی کسوربازنشستگی مدت حضورداوطلبانه درجبهه های جنگ تحمیلی
(موضوع ماده 27قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)

 -2نام:

-1وزارت/موسسه:
استان:

 -4نام پدر:

 -3نام خانوادگی:

شهر:

 -5شماره مستخدم:

-6ش شناشنامه:

 -7ش ملی:

 -8محل صدور:

-9تاریخ تولد:

 -10وضعیت استخدامی:

 -11شماره درخواست مستخدم:

-12تاریخ درخواست مستخدم:

-13میزان حقوق ومزایا (مشمول کسور) در زمان تقاضا از صندوق بازنشستگی:

ریال

-14مشخصات مدت خدمت قابل احتساب

تاریخ شروع وخاتمه خدمت
تاریخ شروع

نوع خدمت

مدت خدمت

تاریخ خاتمه

ماه

سال

شماره وتاریخ گواهی مراجع تاییدکننده

روز

جمع مدت
-15محاسبه بدهی کسوربازنشستگی(با نرخ )%22/5
(حقوق ومزایا ) مبنای محاسبه بدهی کسور

مدت(به روز)

سهم مستخدم()9%

سهم کارفرما()13%/5

جمع بدهی کسور()22%/5

-16محاسبه بدهی مابه التفاوت کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی حضوردرجبهه

مبنای محاسبه بدهی کسورایام ارفاق

مدت ارفاق (به روز)

مبلغ بدهی مابه التفاوت کسورسهم کارفرما()22%/5بابت اریام ارفاق

-17نام ونام خانوادگی مقام مسئول:

-18شماره صدور(دبیرخانه دستگاه) :

عنوان پست ثابت سازمانی:

تاریخ صدور:
مهر و امضاء

-19شماره فی

تاریخ:

واریزی:

-20تعداداقساط (سهم کارمند):
-21رسیدگی وتاییدصندوق بازنشستگی کشوری

مسئوالن مربوطه

نام ونام خانوادگی

عنوان پست ثابت سازمانی

تاریخ

بررسی کننده
تایید کننده

-22شماره وتاریخ صدور:
شماره:

-23نسخه:
تاریخ:

امضاء
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محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات ارفاقی کارکنان
آموزش وپرورش استثنائی؛کاربااشعه ؛جانبازان؛....
-1وزارت /سازمان/اداره کل:
استان:

-2شماره مستخدم:

.
شهر:

-3شماره ملی:

-4نام:

-5نام خانوادگی:

-6نام پدر:

-7شماره شناسنامه:

-8تاریخ تولد:

-9مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی:

-11وضعیت استخدام:

-12مشخصات احکام استخدامی مورداستناددرتعیین بدهی خدمات ارفاقی

شماره حکم

تاریخ صدور

حق شاغل

طبقه شغلی

حق شغل

(گروه مبناء)

(حقوق مبناء)

(افزای

سنواتی)

تاریخ اجراء

فوق العاده ایثارگری
(فوق العاده شغل)

-13بدهی سهم کارمند
جمع حقوق ومزایا

مدت ارفاق(به ماه)

جمع بدهی کسورات

بمبلغ

فوق
العاده.......

-14بدهی سهم کارفرما

مبلغ بدهی (9%حقوق ومزایای مشمول کسور)

ریال مطابق اعالمیه بانکی شماره

-15نام ونام خانوادگی مقام مسئول(دستگاه):
عنوان پست سازمانی :

سایرفوق العاده های مشمول
برداشت کسور

مبلغ بدهی (1/5برابرسهم مستخدم)

به حساب صندوق واریزشد.

مورخ

 -16شماره:
تاریخ :

مهروامضاء

-17رسیدگی وتایید صندوق بازنشستگی کشوری استان

وصول مبلغ (به عدد
نام ونام خانوادگی مقام مسئول(صندوق):
عنوان پست سازمانی:

ریال)بابت خدمت ارفاقی موردتاییدمیباشد.

ریال)(به حرور

مهروامضاء

شماره :
تاریخ:

*پرداخت کسورارفاقی(سهم کارمندوکارفرما)کارمندان شاغل درآموزش استثنائی وهمچنین جانبازان انقالب ؛ کال برعهده دستگاه اجرائی میباشد
*پرداخت کسورارفاقی سهم کارمند کارکنانی که درمعرض اشعه قرارداشته اند برعهده مستخدم وسهم کارفرما برعهده دستگاه اجرائی میباشد.
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.................

فرم درخواست اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری

مشمولین ماده 30قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
اداره کل  /مدیریت  /نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان

..............................

با سالم
اینجانب :
مستخدم :

به شماره مستخدم :
بازخریدی

بدون حقوق

شماره ملی :
منتقله

نام دستگاه:

ضمن ارائه آخرین حکم کارگزینی به آگاهی می رساند با ا طاالع از جم یاع قاوانین و م قاررات متقا ضــی تــداوم

اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری می باشم و متعهد می گردم در چارچوب مقررات  ،کسور بازنشستگی سهم
مستخدم و کارفرما و مقرری ماه اول را همه ماهه و در مهلت مقرر به حساب صندوق بازنشستگی ک شاوری وار یاز و
عدم پرداخت کسور سه ماه متوالی و یا ش ماه متناوب مو جاب ق طاع ارت بااط اینجا ناب باا صاندوق بازنش ساتگی
کشوری خواهد گردید.

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

صندوق بازنشستگی کشوری-استان

..............

نشانی کامل محل سکونت:
تلفن تماس:

شماره :

تاریخ:
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..................
شماره :
فرم شماره یک
تاریخ :

فرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین پیمانی

( اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری )
اداره کل  /مدیریت  /نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان

........................

با سالم
کدملی:
به شماره مستخدم:
اینجانب
بااه اعت بااار ا شااتغال در( نااام
ضاامن ارا ئااه آ خاارین ح کاام ا سااتخدامی بااه آ گاااهی ماای ر ساااند :از تاااریخ
دستگاه/موسسه) ..............................................................دارای سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی شعبه..........واقع
در شهرستان ودارای شماره بیمه ......................................................می باشم
و با اطالع کامل از جمیع مقررات و قبول تغییرات مربوطه  ،در اجرای ماده  42قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران م صاوب  1379/01/17مج لاس شاورای ا ساالمی تقا ضاای ا شاتراک در
صندوق بازنشستگی کشوری را دارم  .ضمناً تعهد پرداخت مابه التفاوت متعلقه و نیز سنوات خادمت دول تای کاه از
بابت آن کسور یا حق بیمه دریافت نشده است را می نمایم.
نشانی کامل محل خدمت :
کدپستی:
تلفن تماس :
نام و نام خانوادگی متقاضی:
امضاء
شماره و تاریخ ثبت در
صندوق بازنشستگی کشوری استان

* نحوه محاسبه مابه التفاوت بر اساس مبنای تعیین شده در ظهر فرم می باشد.
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.....................

صندوق بازنشستگی کشوری
فرم درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی
-1نام دستگاه:
شهرستان:

استان:
-8شماره مستخدم:

-2نام:

-4شماره ملی:

-6نام پدر:

-3نام خانوادگی:

-5ش شناسنامه:

-7تاریخ تولد/ / :

-10رسته :

-9آخرین پست سازمانی:

-12محل خدمت (اشتراک با صندوق بازنشستگی ک):

-13خدمت زیرپرچم

شهرستان:

-14خدمت غیررسمی

استان:

-15وضعیت استخدامی

دارد

مشمول سایرمقررات

-17تاریخ استخدام اولیه/ / :

ندارد

وکسورآنرا پرداخت کرده

نکرده

دارد ندارد

وکسورآنرا پرداخت کرده

نکرده

است

استعفاء

انتقال

انفصال

/

-19مشخصات اولین حکم استخدام رسمی :شماره:

/

-21مستند قانونی خروج از اشتراک:

13 / /

تاریخ:

/

/

-22مشخصات حکم خروج از اشتراک:
شماره:

-23مجوزقانونی انتقال یا استرداد کسوربازنشستگی:

تاریخ:

 -24مشخصات نامه تقاضای انتقال یا

 -25لطفا کسوربازنشستگی ذینفع را واریز نمائیدبه:

استردادکسوربازنشستگی:

شماره حساب سپهر صادرات یا شماره شبا سایربانکها:

شماره
شماره همراه:

تغییرصندوق

بازخرید

سایر

-18تاریخ استخدام رسمی:

-20تاریخ خروج از اشتراک با صندوق بازنشستگی
کشوری(اخراج؛تغییر صندوق؛:)...

-11گروه:

13

 /طبقه:
است

-16علت درخواست:اخراج

مشمول ق استخدام کشوری

فرم2/1

تاریخ

تلفن:

بانک :

کد:

شعبه:

استان:

شهر:

-26مدت مرخصی بدون حقوق وغیبت غیرموجه وانفصال موقت
ردیف

ازتاریخ

تاتاریخ

مدت
روز

شماره وتاریخ
سال

ماه

ردیف

ازتاریخ

تاتاریخ

مدت

صدورحکم

روز

ماه

شماره وتاریخ
سال

صدورحکم

-27خالصه کسور بازنشستگی ومدت مربوطه
جمع مدت پرداخت

جمع کسوربازنشستگی

جمع کسوربازنشستگی

جاری (ریال)

گذشته(ریال)

کسوربازنشستگی
روز

سال

ماه

سهم مستخدم

مقرری ماه اول

سهم کارفرما

4%حقوق

جمع کل (ریال)

کسور گذشته

-28نام ونام خانوادگی باالترین مقام اجرائی :

-29ثبت در دبیرخانه دستگاه

عنوان پست سازمانی :

شماره:
امضاء و مهر

تاریخ:

/

13

/

-30رسیدگی وتاییدپرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری
شماره انتقال:

شماره استرداد:

اداره کل امورمالی
ریال بشرح فوق مورد تایید است

استرداد/انتقال مبلغ (به حروف)
نام ونام خانوادگی مقام مسئول :
عنوان پست سازمانی
چک شماره

امضاء و مهر
مورخ

بانک

ازجاری

صادرشد

دروجه حساب شماره

اداره کل امور مالی صندوق
وارده
شماره ورود

تاریخ ورود

صادره
شماره صدور

تاریخ صدور
نسخه:

نشانی دستگاه :
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...................................

صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ:
شماره................................ :

درخواست استرداد کسوربازنشستگی خدمات مازاد برسی سال

پیوست................................ :

موضوع تبصره 2ماده 3قانون اصالح مقررات بازنشستگی ووظیفه مصوب 68/12/13

فرم 4
-2کدشناسائی:

نام دستگاه:

تاریخ بازنشستگی:

شماره مستخدم:

شماره دفترکل:
نام:

ش شناسنامه:

نام خانوادگی:

محل خدمت

عنوان پست:

ش ملی:
تسویه بدهی غیررسمی
تاریخ:

مبلغ:

خدمت غیررسمی وزیرپرچم
ازتاریخ:
بمدت

تاتاریخ:
روز

استان:

مشمول قانون استخدام کشوری

سال

ماه

تاریخ معافیت از پرداخت کسوربازنشستگی

مشمول سایرمقررات استخدامی

روز:

خدمت رسمی

جمعا به مدت:

ازتاریخ:

سال:

ماه:

تاتاریخ:
روز

بمدت

شهر:

ماه

روز

سال

سال

ماه

تاییدیه ذیحساب یا امورمالی دستگاه
گواهی میشودبراساس فهرست پیوست؛اعالمیه ضمیمه شده ولیست موجود کسوربازنشستگی وحق بیمه نامبرده به مدت سی سال
تمام به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزگردیده است
وکسورمازادبرسی سال خدمت سهم مستخدم بمبلغ (
سنوات قبل جمعا بمدت

)ریال بابت سالجاری ومبلغ (

سال ماه روز جمعا بمبلغ (

لطفا مبلغ فوق را به حساب شماره

عهده بانک

)ریال بابت

)موردتایید میباشد.
کدشعبه

شعبه

شهر

استان

واریز

نمائید
نام ونام خانوادگی ذیحساب ومدیرکل امورمالی:

امضاء

تاریخ
موافقت صندوق بازنشستگی کشوری

ذیحسابی/امورمالی:

تاریخ:

مبلغ به عدد:

شماره:

مبلغ به حروف :
به حسابجاری شماره
شماره
نام ونام خانوادگی مسئول درآمد:
نام ونام خانوادگی مدیر استان :

ریال بموجب چک شماره
عهده بانک
تاریخ
تاریخ

مورخ
شعبه
امضاء

طی حواله
بنام آن دستگاه واریزشد

امضاء

براساس مفادبند2بخشنامه 20/1078مورخ  69/10/24مادام که اقساط بدهی ایام خدمت غیررسمی مستهلک نشده باشد مستخدم مشمول تبصره
2ماده3قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  68/12/13نخواهد بود.
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صندوق بازنشستگی کشوری

شماره:

درخواست استرداد اضافه واریزی /اشتباه واریزی کسوربازنشستگی
نام دستگاه:
استان:

تاریخ:

کدشناسائی دستگاه:
فرم 3/1

شهرستان:

ریال
به مبلغ (کل)
ریال از مبلغ واریزی مورخ
نظربه اینکه مبلغ (درخواستی)
صندوق بازنشستگی کشوری واریزگردیده ؛خواهشمند است
اضافه  /اشتباه به حساب بانکی شماره
دستورفرمایند براساس لیست حقوق ؛ فی واریزی ؛لیست پیوست نسبت به استرداد آن به دالیل مندرج در
اقدام گردد
کد شهرستان
شعبه
بانک
توضیحات در وجه حساب جاری شماره
توضیحات:

امضاء و مهر

نام ونام خانوادگی ذیحساب ومدیرکل امورمالی:
محل تایید صندوق بازنشستگی کشوری

اداره کل امورمالی:
ضمن تایید مطالب فوق گواهی میشودمبلغ به عدد
وطبق جدول ذیل به حساب مربوط واریزگردیده و استرداد آن بالمانع میباشد
عنوان

سنوات قبل(به ریال)

شماره:
به حرور

سالجاری(به ریال)

تاریخ:
ریال وصول
جمع (به ریال)

کسورسهم کارمند
کسورسهم کارفرما
مقرری ماه اول
بدهی غیررسمی
سایر
جمع

نام ونام خانوادگی مسئول درآمد:

تاریخ:

نام ونام خانوادگی مدیرکل/مدیر/رئیس نمایندگی استان:

امضاء:
تاریخ:

امضاء:

ذیحسابی محترم:
مبلغ (به حروف)
بحساب جاری

ریال بموجب چک شماره
بانک

نام ونام خانوادگی مدیرکل امورمالی:
نشانی دستگاه:

شعبه

مورخ

طی حواله

به نام آن ذیحسابی واریزگردید
امضاء
3سخه:
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تاریخ:
شماره:
پیوست:

تعهدنامه فرزندان ونوادگان اناث مستخدمین متوفی
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
اینجانب

..........................................................................

کارمندمتوفی دستگاه

دارنده شماره ملی

 ................................فاقدشغل

..........................................................

(اعم ازاشتغال دربخ

فرزندمرحوم

..........................................

دولتی وغیردولتی)و فاقد شوهر و

فاقد تابعیت مضاعف

کشور خارجی هستم ،لذا تقاضا دارم طبق مقررات نسبت به برقراری وپرداخت حقوق وظیفه به اینجانب اقدام فرمائید.
ضمناًبااطالع کامل ازقانون ومقررات ،چنانچه به لحاظ داشتن همسر ویاشغل  ،محق به دریافت حقوق وظیفه نبوده ویا
بعداًازدواج نمایم ویا دربخ دولتی یا غیردولتی اشتغال یابم و به صندوق بازنشستگی کشوری اطالع ندهم درمقابل قانون
مسئول بوده وکلیه خسارات وارده به صندوق بازنشستگی کشوری رابطور یکجا پرداخت خواهم کرد.
آدرس محل سکونت:
استان

..........................................

شهرستان ..........................................خیابان  ......................................................................پالک

 ...............کدپستی...............

شماره تلفن ثابت :
شماره همراه:

تاریخ:

محل گواهی امضاءتوسط دفاتراسنادرسمی

مدارکی که به ضمیمه تعهدنامه می باید ارسال شود:
 -1تصویرمصدق تمام صفحات شناسنامه
 -2تصویرمصدق طالقنامه ودرصورت فوت همسرگواهی فوت همسر
-3درصورتیکه قبالًشاغل بوده تصویرمدارک خروج ازشغل فبلی

امضاءذینفع:
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صندوق بازنشستگی کشوری

شماره:
تاریخ:

صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان وموظفین(فرم )1/1
-2نام صندوق:

-1مشخصات دستگاه:
نام دستگاه:

موسسات دولتی
شهرداریهای ثابت

کدشناسائی دستگاه:

استان:

ردیف بودجه:

شهرستان:

شرکتهای دولتی
شهرداریهای رسمی

-3صورت موازنه حقوق جاری
بازنشستگان
شرح

موظفین
ریال

شرح

نفر

ریال

حقوق جاری(ماه قبل)

حقوق جاری(ماه قبل)

افزایش ماه جاری

افزایش ماه جاری

(

کاهش ماه جاری

)

(

کاهش ماه جاری

جمع حقوق  /ماه جاری

نفر

)

)

جمع حقوق  /ماه جاری

-4حقوق وتفاوت حقوق بازنشستگان و موظفین در...................ماه سال................براساس بندهای مندرج در ردیف 3ولیست تغییرات حقوق بازنشستگان و
موظفین به شرح ذیل پرداخت شده است.

عنوان

مبلغ سالجاری(ریال)

مبلغ (ریال)
سنوات قبل

جمع
ماه جاری

ماههای قبل

حقوق بازنشستگان
حقوق موظفین
اضافه میشود:استردادمازادبدهیها
کسرمیشود:بدهیها(رسمی؛غیررسمی؛)...

(

) (

کسرمیشود:حق بیمه مکمل درمان

(

(

)

) (

)

)

)

)

) ) (

)

)

)

جمع

(

کسرمیشود:اقساط وام بازنشستگان وموظفین

)

) (

)

)

جمع
-5مبلغ........................................................................................................................................................................ریال بابت حقوق ..................................ماه بازنشستگان وموظفین پرداخت شد.
خواهشمنداست مبلغ مذکوررابه حساب هزینه قطعی منظوروازمانده تنخواه این دستگاه کسرفرمایند.

-6حساب حق عائله مندی ؛حق اوالد و عیدی
ردیف

شرح

1

حق عائله مندی

2

حق اوالد

3

عیدی

4

مازادعلی الحساب

تعداد

مبلغ (ریال)

(افراد)

سنوات قبل

مبلغ سالجاری(ریال)
ماههای قبل

جمع
ماه جاری

جمع
-7مبلغ  .............................................................................................................................ریال بابت حق عائله مندی واوالدوعیدی..........................................ماه بازنشستگان وموظفین پرداخت شد.
شدخواهشمنداست مبلغ مذکوررابه حساب هزینه قطعی منظوروازمانده تنخواه این دستگاه کسرفرمایند
-8نام ونام خانوادگی ذیحساب یا مسئول امورمالی:

-9تایید صندوق بازنشستگی کشوری
مبلغ (به حروف)
ومبلغ (به حروف)

نام ونام خانوادگی مدیر استان:

مهر و امضاء

شماره :

تاریخ:

ریال بابت حقوق بازنشستگان وموظفین
ریال بابت حق عائله مندی واوالد به شرح فوق به هزینه قطعی منظورشد.
تاریخ:

امضاء
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.........

فرم پرداخت کمک هزینه کفن و دفن /ازدواج
قانون اجرای سیاست های کلی اصل  44اصالحیه تبصره (  ) 1ماده ( ) 5
-2کدشناسه بیمه گذار:

-1نام دستگاه

 -4تارخ تولد

 -3نام ونام خانوادگی :
روز

نام پدر:

 -7شماره ملی :

 -6شماره شناسنامه :

ماه

سال

تاریخ فوت /ازدواج :

تاییدیه صندوق بازنشستگی کشوری
اداره کل  /مدیریت /نمایندگی استان
نام ونام خانوادگی

نام ونام خانوادگی

ذیحساب یا مسئول امورمالی

مدیر استان

مهر

امضاء
تاییدیه صندوق بازنشستگی کشوری
اداره کل امورمالی صندوق بازنشستگی کشوری
 -18مبلغ

ریال )

ریال ( به حروف

بابت کمک هزینه کفن و دفن  /اذواج در وجه حساب فوق بنام  ...............................................................................پرداخت شد .
شماره :
تاریخ :

نام ونام خانوادگی
عامل ذیحساب یا مسئول امور مالی
مهر

مدارک زیر برای پرداخت کمک هزینه کفن و دفن و ازدواج پیوست گردد .
مدارک الزم کفن و دفن :
 . 1درخواست تکمیل شده

 . 2گواهی فوت

 . 3کپی کارت ملی پشت و رو متوفی

 . 4کپی شناسنامه تمام صفحات متوفی

 . 5کپی برابر اصل انحصار وراث

 . 6وکالت نامه و ارائه شماره حساب وکیل

مدارک الزم ازدواج :
 . 1درخواست تکمیل شده
 . 3کپی تمام صفحات کارت ملی زوجین

 . 2کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین
. 4کپی برابر با اصل صفحات یک و دو عقدنامه
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........

تاریخ................................... :
شماره................................ :
پیوست................................ :

صندوق بازنشستگی کشوری
برگشت ازهزینه حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران
فرم 7

-1نام دستگاه:

-2کدشناسائی:

-3استان:

-4شهرستان:

-5درخواست تایید واریز وجه
اداره کل/مدیریت/نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری استان:
مورخ

به پیوست اعالمیه شماره

به مبلغ

ازهزینه اعتبار حقوق بازنشستگی و وظیفه خانم /آقای
ازتاریخ

لغایت

ریال بابت برگشت
شماره دفترکل

که به حساب  0107777777006صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک

صادرات ایران واریز گردیده ارسال میگردد.
ضمنا حقوق نامبرده به مبلغ ماهانه

سال

ریال جزء کاهش لیست حقوق ماه

منظورشده است.
نام ونام خانوادگی مسئول امورمالی دستگاه:
تاریخ:

امضاء و مهر

-6تایید صندوق بازنشستگی کشوری
تاریخ:

.............................................

شماره:
وصول مبلغ
نام ونام خانوادگی مسئول درآمد:

........................................

ریال بشرح فوق گواهی میشود
تاریخ:

امضاء

مدیرکل/مدیر/رئیس نمایندگی استان:
نام ونام خانوادگی:
نشانی دستگاه:

تاریخ:

امضاء
3نسخه
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....................

تاریخ................... :

صندوق بازنشستگی کشوری

شماره...................... :

برگشت ازهزینه عائله مندی واوالد و عیدی بازنشستگان و وظیفه بگیران

پیوست.........................:

فرم 9

-1نام دستگاه:

-2کدشناسائی:

-3استان:

-4شهرستان:

-5درخواست تایید واریز وجه
اداره کل/مدیریت/نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری استان:
مورخ

به پیوست اعالمیه شماره

ریال بابت برگشت ازهزینه اعتبار حق عائله مندی /حق

به مبلغ

اوالد /عیدی به شرح جدول ذیل :
سال

حق عائله مندی

عیدی

حق اوالد

جمع کل

مربوط به خانم /آقای

شماره ملی

شماره دفترکل

لغایت

ازتاریخ

که به حساب  0201820182006صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک صادرات ایران واریز شده ارسال میگردد.
ریال جزء کاهش لیست حقوق ماه

ضمنا حقوق نامبرده به مبلغ ماهانه

سال

منظورشده است.

نام ونام خانوادگی مسئول امورمالی دستگاه:
امضاء و مهر

تاریخ:

توجه:مبالغ برگشتی مربوط به حق عائله مندی،حق اوالد و عیدی بازنشستگان وموظفین میبایست صرفابه حساب0201820182006واریزشود.

-6تایید صندوق بازنشستگی کشوری
تاریخ.............................................:

شماره:

وصول مبلغ
نام ونام خانوادگی مسئول درآمد:

........................................

ریال بشرح فوق گواهی میشود
تاریخ:

امضاء

مدیرکل/مدیر/رئیس نمایندگی استان:
نام ونام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء
نسخه

نشانی دستگاه:
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.........................

تاریخ................................... :

صندوق بازنشستگی کشوری

شماره................................ :

برگشت مانده علی الحساب پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران

پیوست................................ :

فرم 6

-1نام دستگاه:

-2کدشناسائی:

-3استان:

-4شهرستان:

-5درخواست تایید واریز وجه
اداره کل/مدیریت/نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری استان:
مورخ

به پیوست اعالمیه شماره

ریال بابت برگشت

به مبلغ

مانده علی الحساب پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین تا پایان ماه...............................سال.......................که به حساب
0107777777006صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک صادرات ایران واریز گردیده ارسال میگردد.
نام ونام خانوادگی مسئول امورمالی دستگاه:
تاریخ:

امضاء و مهر

-6تایید صندوق بازنشستگی کشوری
تاریخ:

.............................................

شماره:
وصول مبلغ
نام ونام خانوادگی مسئول درآمد:

........................................

ریال بشرح فوق گواهی میشود
تاریخ:

امضاء

مدیرکل/مدیر/رئیس نمایندگی استان:
نام ونام خانوادگی:

نشانی دستگاه:

تاریخ:

امضاء

3نسخه
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ویرایش 1401/02/31
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استعالم
سالم علیکم
احتراما به استحضار میرساند آقا/خانم ..........................................................................شماره ملی .................................................................ورثه مرحوم  .......................................... ................اعالم

کرده اند فاقد شغل و همسر بوده لذا متقاضی استمرار دریافت حقوق وظیفه (مستمری) از صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.
خواهشمنداست مراتب تحت پوشش بودن /نبودن وهمچنین میزان حقوق دریافتی را ذیال اعالم فرمائید

مدیریت بازنشستگی کشوری استان .....

ردیف

دستگاه بیمه ای /حمایتی

1

سازمان تامین اجتماعی

2

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

3

سازمان بهزیستی

4

کمیته امداد امام

نظریه

نام ونام خانوادگی مسئول-مهر وامضاء
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گواهی عدم اشتغال وبیمه پردازی وراث اناث
شماره:

به:اداره کل تامین اجتماعی استان..................

از:صندوق بازنشستگی کشوری استان

تاریخ:

...........

باسالم واحترام
پیرو استعالم بعمل آمده ( سامانه جامع صبا  اینترانت داخلی  سامانه استعالم وزارت رفاه ) بدینوسیله خواهشمنداست
دستورفرمائید بیمه پردازی(تاریخ شروع،ادامه وپایان)  /عدم بیمه پردازی دارنده مشخصات ذیل را گواهی نمایند.
نام خانوادگی:

نام:

شماره بیمه شده :

شماره ملی :

مدیریت بازنشستگی استان....
مهروامضاء

به :صندوق بازنشستگی کشوری استان....

شماره:

از:اداره کل تامین اجتماعی استان

تاریخ:

با سالم واحترام

بابرسی بعمل آمده از سامانه سازمان تامین اجتماعی کشور به اطالع میرساند:
الف -نامبرده با شماره بیمه  .....................................دارای سابقه بیمه پردازی ازتاریخ..................................تا
بمدت .....................................میباشد
ب -هیچگونه سابقه ای از نامبرده در سیستم ثبت نشده است
اداره کل تامین اجتماعی استان .....
مهروامضاء

تاریخ..............................
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گواهی عدم ازدواج/عدم وفات وراث اناث
شماره:

به:اداره محترم ثبت احوال شهرستان

تاریخ:

از:صندوق بازنشستگی کشوری استان

باسالم واحترام
خواهشمنداست دستورفرمائید واقعه ازدواج /عدم ازدواج /فوت دارنده مشخصات ذیل را گواهی نمایند
نام خانوادگی:

نام:

شماره شناسنامه:

شماره ملی :
تاریخ تولد:

نام پدر:
محل صدور:

محل تولد:

مدیریت بازنشستگی استان....
مهروامضاء

به :صندوق بازنشستگی کشوری استان....

شماره:

از:اداره ثبت احوال شهرستان....

تاریخ:

با سالم واحترام

بابررسی سامانه ثبت احوال کشور هیچگونه ازدواجی درخصوص نامبرده در سیستم ثبت نشده است.
نامبرده درتاریخ

ازدواج کرده است.

نامبرده درتاریخ

ازدواج کرده ودر تاریخ

نامبرده درتاریخ

فوت کرده است.

طالق گرفته است .

اداره ثبت احوال شهرستان .......
مهروامضاء
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............

مشخصات ورثه حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری (خارج از کشور)
درج مشخصات به فارسی و التین

دفترکل
نام خانوادگی:

شماره ملی:

نام :

شماره شناسنامه :

تاریخ تولد :

درصورت اخذتابعیت کشور
دیگر ،نام ونام خانوادگی
مورداستفاده در کشورمحل
اقامت درج شود.

نشانی محل سکونت در کشور محل اقامت ( نگارش زبان کشور ):
:Address

تلفن همراه داخل کشور :

تلفن ثابت داخل کشور :

تلفن همراه خارج از کشور :

تلفن ثابت خارج از کشور :

Name:

نام پدر :
Family:

محل صدورشناسنامه :

نام ونام خانوادگی ورثه حقوق بگیر یا وکیل قانونی :

تاریخ:

شهرمحل اقامت :
نشانی در ایران :

امضاء

مدارکی که میبایست همراه اعالم نظر وزارت خارجه توسط ذینفع یا وکیل قانونی وی به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه گردد عبارتند از:
ترجمه گواهی های صادره ذیل که به تایید سفارت /کنسولگری جمهوری اسالمی رسیده باشد.

 گواهی امورمالیاتی کشور(شهر) محل اقامتگواهی بیمه اجتماعی کشور(شهر) محل اقامتگواهی تجرد از مراجع ذیربط(به عنوان نمونه شهرداریها)-تصویرگذرنامه (درصورت داشتن تابعیت مضاعف)
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................

ریاست محترم بانک صادرات –شعبه ....
موضوع:تمدید وکالتنامه
سالم علیکم

احتراما" بنا به گواهی ارائه شده ،آقای ---------به شماره ملی .....................بازنشسته/وظیفه بگیر اداره کــل ..........م قــیم خــارج از ک شــور بــوده و ا ســتحقاق
دریافت حقوق بازنشستگی را دارا می باشد.
لذا موضوع وکالتنامه شماره ....................مورخ  ..................بمنظور دریافت حقوق بازنشستگی /وظیفه نامبرده توسط وکیل ایشان  :خانم /آقای  -------به
شماره ملی()-----بمدت یکسال دیگر (ازتاریخ .................تا تاریخ  ).............بالمانع میباشد
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تمدید وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی
نام خدمت :فرآیند تمدید وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی
دستگاههای مرتبط درانجام خدمت :دفتر خانه اسناد رسمی؛ بانک عامل
قوانین ومقررات :
سایرتوضیحات:

هدر ازاین اقدام رفاه حال بازنشستگان متقاضی وجلوگیری ازهزینه های ناشی ازتکرار دریافت وکالتنامه ازدفاتررسمی میباشد.
برای اقدام الزم است بازنشسته و وکیل وی ه ماراه باا صال وکالتنا ماه شخ صاا در مادیریت بازنش ساتگی ا ساتان ح ضاوریافته تااپس از
بررسیهای الزم ؛گواهی تمدید وکالتنامه صادرشود.
*درصورتیکه اعتباریکساله بازنشستگان خارج ازکشور برای دریافت حقوق ماها ناه تو ساط وک یال وی دردا خال ک شاوربه ات ماام ر سایده
باشدجهت تمدیدوکالتنامه میتوانند باپرکردن اطالعات درخواستی در صافحه مر باوط باه بازنش ساتگان خاارج ازک شاور ازطر یاق ارت بااط
تصویری وصوتی بامسئولین مربوطه درصندوق بازنشستگی کشوری درخواست خودراشخصا مطرح تا با معر فای نا ماه ( باه بانک)یک ساال
دیگرتمدیدشود
تمدید وکالتنامه بازنشستگان خارج از کشور (از طریق اینترنت)

به دلیل آنکه اعتبار هر وکالتنامه برای صدور معرفی نامه بمنظور دریافت حقوق ماهانه توسط وکال در داخل ک شااور  ،یک ساااله بااوده و تمد یااد آن در
خارج از کشور با دشواریهای خاص خود برای شما همراه است  ،این امکان فراهم گردیده تا بتوانید از طریق برقراری ارتباط ت صااویری بااا م ساائولین
مربوطه در صندوق بازنشستگی کشوری  ،درخواست خود را شخصا مطرح فرموده تا بر مبنای تایید شما  ،معرفی نامه جدید برای یکسال دیگر صادر
شود و به وکیل معرفی شده ارائه گردد .

-1ورود به سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری  www.cspf.irو انتخاب آیکن مربوط به بازنشستگان خارج از کشور
-2صفحه جاری را بطور کامل مطالعه نموده و با زدن دکمه “ موافقت “ مورد تایید قرار دهید .
-3جدول اطالعات درخواستی را بطور صحیح کامل نموده و اطالعات آن را با زدن دکمه “ ارسال “ به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال نمایید.
 -4پس از ارسال اطالعاات کد رهگیری به شما اعالم خواهد شد تا در ساعات اداری (  9تا  15به وقت ا یاااران ) از طر یااق پ یااام ر سااان  skypeبااا
 ID:cspfirیک پیام متنی (چت) ارسال و سپس توسط دوربین  Skypeارتباط تصویری برقرار نمائید.
-5در پایان ارتباط تصویری،کد رمز در اختیار شما قرار میگیرد .این کد را در اختیار وکیل خود قرار دهید تا به صندوق بازنشستگی مراجعه.......
ضمنا در صورت عدم پاسخ به پیام شما با شماره تلفن های  00982188972845و  00982188972846تماس حاصل نمائید.
ارائه گذرنامه معتبر ایرانی در هنگام تماس و برقراری ارتباط تصویری الزامی می باشد

*تمدید وکالتنامه وراث اناث خارج کشور (دختری که به تنهایی حقوق پدر و یا مادر خود را دریافت ماای نما یااد) ج هاات تمد یاد وکالتنا مااه ماای
بایست سالی یکبار به سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور مربوطه مراجعه و گواهی عدم ازدواج  ،اشتغال،حمایت مالی اجتماعی اخذ و باارای
وکیل خود ارسال نمایدتا به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه نمایدآنگاه  (....بدیهی است افراد مذکور از طریق اینترنت احراز هویت نمی گردند)

کارمند بازنشسته
حضور همزمان بازنشسته و وکیل قانونی وی در مدیریت بازنش ساتگی
کشوری استان ودرخواست تمدید وکالتنامه (برای داخل کشور)
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
بررسی وکنترل مندرجات وکالتنامه با مدارک شناسائی ذینفعان
صندوق بازنشستگی کشوری-استان
نامه به بانک عامل مبنی برتمدیدوکالتنامه بمدت یکسال

............
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چک لیست
شرایط برقراری حقوق وظیفه همسر(مرد) از ِقبَل عیال متوفی خود
موضوع بند«ث» ماده  86قانون استخدام کشوری

 -1آیا عدم اشتغال  ،عدم سابقه بیمهپردازی و عدم استحقاق مستمری حسب اخذ گزارشهای گواهی شده از صندوقهای بیمهای و حمایتی
و همچنین مراجعه به سامانههای در دسترس ( بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمهشدگان سازمان تآمین اجتماعی) م حارز
است؟
 -2آیا نسبت زوجیت طبق رویت عقدنامه  ،استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه تا زمان فوت عیال برقرار بوده است؟
 -3آیا مشخصات هویتی در تمام مدارک موضوع بند«( »2عقدنامه وشناسنامه) با یکدیگرمطابقت دارند؟
 -4آیا گواهی پزشکی قانونی یا تاییدیه شورای پزشکی داللت بر موارد زیردارد؟
 – 3/1تاریخ گواهی صادر شده بایستی مربوط به قبل از فوت متوفیه باشد.
 -3/2اعالم نوع بیماری
 -3/3تاریخ حدوث ازکارافتادگی (اعالم شروع بیماری به منزله تاریخ حدوث ازکارافتادگی نخواهد بود) .
مدارک احراز کفالت:

 -1آیا به موجب بند( )4ماده( )68قانون مدیریت خدمات کشوری حق عائلهمندی پرداخت شده و نام همسر جزو افراد تب عای در سی ساتم
احکام منظور میباشد ویا گواهی امورمالی دراین خصوص(پرداخت عائلهمندی) دارد؟
 -2آیا همسر متوفیه از ناحیه عیال متوفای خود دفترچه بیمه اخذ نموده است؟
 -3آیا در صورتیکه  3سال از فوت متوفیه سپری شده ؛ گواهی انحصار وراثت ضمیمه مدارک میباشد؟
 -4در صورت عدم احراز کفالت مطابق بندهای  1و  2؛ آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؟
به شرط اثبات و احراز موارد فوقالذکر و تکمیل بودن مدارک ذیل  ،مانعی درخصوص برقراری ح قاوق وظی فاه هم سار(مرد) از ق بال
عیال متوفی نخواهد بود.
مدارک موردنیاز:

الف -فرمهای2،1و3
ب-تصویرتمام صفحات عقدنامه(صفحات تاریخ وقوع عقد و مشخصات زوج و زوجه برابر اصل شده باشد)
ج-تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفهبگیر
د -گواهی شورای پزشکی استان یا گواهی پزشکی قانونی
ها -گواهی امورمالی مبنی بر پرداخت حق عائلهمندی (درصورت عدم ثبت نام همسر متوفیه در افراد تبعی سیستم احکام)
و-تصویر صفحه اول دفترچه و گواهی سازمان بیمه سالمت مبتنی بر تایید اخذ دفترچه از ناحیه متوفیه.
ز -تصویر گواهیهای موسسات بیمهای (اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور) و حمایتی (فقط مقیم داخل کشور)
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چک لیست
شرایط برقراری حقوق وظیفه فرزندان اناث بعداز اسقاط شرایط بند«ب» ماده  86قانون استخدام کشوری (پس از  20سالگی)
موضوع اصالحیه قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان ( ...مصوب )1363/10/02

فرزندان اناث

 -1آیا عدم اشتغال  ،عدم سابقه بیمهپردازی و عدم استحقاق مستمری حسب اخذ گزارشهای گواهی شاده از صاندوقهای بی ماهای و
حمایتی و همچنین مراجعه به سامانههای در دسترس ( بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخ صاات بیمه شادگان ساازمان تاآمین
اجتماعی) محرز است؟
 -2آیا عدم ازدواج طبق استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه محرز است؟
 -3آیا چنانچه ورثه اناث مستخدم متوفی ازدواج نموده و همسر وی فوت ن ماوده  ،شارایط ا ساتحقاق م ساتمری از ساایر صاندوقهای
بیمهای را با کسب گواهی از سایر صندوقهای بیمهای از ناحیه شوهر متوفای خود را ندارد؟
 -4درصورتی که ورثه مطلقه شده و دارای دفترچه بیمه درمانی از ناحیه همسرش بوده ،آیا گواهی ابطال دفترچه ارائه شده است؟
 -5آیا برای حصول اطمینان در خصوص ورثه اناث مستخدم متوفی مقیم خارج از کشور ،مدارک مزبور اخذ گردیده است؟
 -5/1گواهی وزارت خارجه مبنی بر نداشتن تابعیت مضاعف و تکمیل فرم منضم باه نا ماه شاماره /3456د 22001/ماورخ1395/04/05
اداره کل فنی
 -5/2گواهی وزارت امورخارجه مبنی بر عدم اشتغال و ازدواج و عدم پوشش بیمه اجتماعی در کشور مقصد
-5/3گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسرمالیات در کشور مقصد(درصورت عدم کسب موارد باال)
 -5/4استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف

آیا مشخصات هویتی در تمام مدارک (گواهی استعالم ،رونوشت صفحات شناسنامه و کارت ملی)با ی کادیگرمطابقت دا شاته و م خادوش
نمیباشد؟
به شرط اثبات و احراز موارد فوقالذکر وتکمیل بودن مدارک ذیل  ،مانعی درخصوص برقراری حقوق وظیفه فرزندان
اناث نخواهد بود.
مدارک موردنیاز:
الف -فرمهای2،1و3
ب-تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفهبگیر
ج -تصویر گواهی فوت مستخدم
د -تصویر گواهیهای موسسات بیمهای (اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور باشد) و حمایتی (فقط مقیم داخل کشور)
ها-تعهدنامه محضری
و -تقاضای کتبی ورثه اناث ( دارای شماره و تاریخ ثبت در اتوماسیون اداری دستگاه متبوع)

2
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نوادگان دختر(اناث)
 -1آیا براساس نص صریح ماده  86قانون  ،گواهی فوت ارسال شده موید آنستکه پدر قبل از پدر بزرگ فوت نموده است؟
 -2آیا عدم اشتغال  ،عدم سابقه بیمهپردازی و عدم استحقاق مستمری حسب اخذ گزارشهای گواهی شده از صندوقهای بیمهای و حمایتی
و همچنین مراجعه به سامانههای در دسترس ( بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمهشدگان سازمان تآمین اجتماعی) م حارز
است؟
 -3آیا عدم ازدواج طبق استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه محرز است؟
 -4آیا مشخصات هویتی در تمام مدارک (گواهی استعالم ،رونوشت صفحات شناسنامه و کارت ملی) باا ی کادیگرمطابقت دا شاته و م خادوش
نمیباشد؟
 -5آیا مدارک احراز کفالت از جمله تصویر دفترچه بیمه سالمت یا قیمنامه سرپرستی (زمان صغارت) وجود دارد؟
آیا برای حصول اطمینان در خصوص ورثه اناث مستخدم متوفی مقیم خارج از کشور ،مدارک مزبور اخذ گردیده است؟
 -5/1گواهی وزارت خارجه مبنی بر نداشتن تابعیت مضاعف.
 -5/2گواهی وزارت امورخارجه مبنی بر عدم اشتغال و عدم ازدواج و عدم پوشش بیمه اجتماعی در کشور مقصد
-5/3گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسرمالیات در کشور مقصد(درصورت عدم کسب موارد باال)
 -5/4استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف

 -6آیا مشخصات هویتی در تمام مدارک (گواهی استعالم ،رونوشت صفحات شناسنامه و کارت ملی) باا ی کادیگرمطابقت دا شاته و م خادوش
نمیباشد؟
به شرط اثبات و احراز موارد فوقالذکر و تکمیل بودن مدارک ذیل  ،مانعی درخصوص برقراری حقوق وظیفه نوادگان دختر(اناث)نخواهد بود.

نکته- :نوادگان اناث باالی بیست سال (درصورت دانشجو بودن تا  25سالگی) که پس از الزماالجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
( )1386/09/14متقاضی حقوق وظیفه باشند؛ برقراری حقوق وظیفه درباره آنان با توجه به مفاد بند( )2ماده( )111قانون مدیریت خادمات
کشوری

مجوزی ندارد.

مدارک موردنیاز:

الف -فرمهای2،1و3
ب-تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفهبگیر
ج -تصویر گواهی فوت مستخدم
د-تصویر گواهی فوت پدر متقاضی (نوه)
ها-تصویر دفترچه بیمه سالمت یا قیمنامه سرپرستی
د -تصویر گواهیهای موسسات بیمهای (اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور) و حمایتی (فقط مقیم داخل کشور)

226
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

ویرایش 1401/02/31

چک لیست
شرایط برقراری حقوق وظیفه فرزندان و نوادگان علیل یا ناقصالعضو مستخدم متوفی که مادامالعمر قادر بکار نباشند
موضوع بند«ج» ماده  86قانون استخدام کشوری

فرزندان
 -1آیا عدم اشتغال  ،عدم سابقه بیمهپردازی و عدم استحقاق مستمری حسب اخذ گزارشهای گواهی شاده از صاندوقهای بی ماهای و
حمایتی و همچنین مراجعه به سامانههای در دسترس ( بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخ صاات بیمه شادگان ساازمان تاآمین
اجتماعی) محرز است؟
 -2آیا گواهی پزشکی قانونی یا تاییدیه شورای پزشکی داللت بر موارد زیردارد؟
 -2/1تاریخ گواهی صادر شده بایستی مربوط به قبل از فوت متوفیه باشد.
 - 2/2نوع بیماری
 -2/3تاریخ حدوث ازکارافتادگی کلی مربوط به قبل از فوت باشد
دقت شود که اعالم شروع یا حدوث بیماری به منزله اعالم تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی نخواهد بود.
احراز کفالت:
 -1آیا به موجب بند( )4ماده( )68قانون مدیریت خدمات کشوری کمک هزینه اوالد پرداخت شده و نام فرزند جزو ا فاراد تب عای در
سیستم احکام منظور میباشد ویا گواهی امورمالی دراین خصوص(پرداخت کمک هزینه اوالد) دارد؟
 -2آیا فرزند از ناحیه پدر و یا مادر خود دفترچه بیمه اخذ نموده است؟
 -3درصورتیکه  3سال از فوت متوفیه سپری شده ؛ آیاگواهی انحصار وراثت ضمیمه شده؟
 -4درصورت عدم احراز کفالت مطابق بندهای ()1و()2؛ آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؟
نوادگان:
 -1آیا براساس نص صریح ماده  86قانون  ،گواهی فوت ارسال شده موید آنستکه پدر قبل از پدر بزرگ فوت نموده است؟
 -2آیا شرایط مورد نظر در بندهای ()1و( )2موضوع عدم اشتغال ،عدم سابقه بیمهپردازی و گواهی پزشکی برای نوه م ساتخدم م تاوفی و جاود
دارد؟
احراز کفالت:
موارد بندهای 3،2و 4در خصوص احراز کفالت فرزندان.
به شرط اثبات و احراز موارد فوقالذکر و تکمیل بودن مدارک ذ یال  ،ماانعی درخ صاوص بر قاراری ح قاوق وظی فاه فرز نادان و نواد گاان
بند(ج)نخواهد بود.
نکته :فرزندان و نوادگان اناث که مشمول بند(ج) ماده قانونی مزبور شاناخته شادند ،ازدواج آ ناان برا سااس ب ناد( )5د ساتورالعمل م صاوبه
 1379/02/13مانع قطع حقوقشان نخواهدشد.
مدارک موردنیاز:

الف -فرمهای2،1و3
ب-تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفهبگیر
ج -تصویر گواهی فوت مستخدم
د-تصویر گواهی فوت پدر متقاضی (نوه)
ها-تصویر دفترچه بیمه سالمت یا قیمنامه سرپرستی
و -تصویر گواهیهای موسسات بیمهای (اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور) و حمایتی (فقط مقیم داخل کشور)
4
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چک لیست

شرایط برقراری حقوق وظیفه والدین متوفی موضوع ماده  86و بند(پ) قانون استخدام کشوری

 -1آیا عدم اشتغال  ،عدم سابقه بیمهپردازی و عدم استحقاق مستمری حسب اخذ گزارشهای گواهی شاده از صاندوقهای بی ماهای و
حمایتی و همچنین مراجعه به سامانههای در دسترس ( بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخ صاات بیمه شادگان ساازمان تاآمین
اجتماعی) محرز است؟
 -2آیا والدین متوفی تحت پوشش بیمهای فرزند متوفی خود قرار دارد؟
 -3آیا مادر متوفی فاقد شوهر بوده و گواهی فوت یا طالقنامه ارائه گردیده است؟
احراز کفالت:

 -1آیا والدین از ناحیه متوفی دفترچه بیمه اخذ نموده است؟
 -2آیا گواهی حینالفوت نیروی انتظامی محل اقامت متوفی (گزارش محسوس و غیرمحسوس مامور وا حاد انت ظاامی) عاالوه بار
دفترچه بیمه درمانی موید تحت کفالت بودن آنان در زمان حیات متوفی بوده و ارائه گردیده است.
 -3درصورتیکه  3سال از فوت متوفیه سپری شده ؛ آیاگواهی انحصار وراثت ضمیمه شده؟
 -4درصورت عدم احراز کفالت مطابق بندهای ()1و()2؛ آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؟

به شرط اثبات و احراز موارد فوقالذکر و تکمیل بودن مدارک ذیل  ،مانعی درخصوص برقراری حقوق وظیفه والدین نخواهد بود.

مدارک موردنیاز:

الف -فرمهای2،1و3
ب-تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند والدین حسب مورد
ج -تصویر گواهی فوت مستخدم
د-تصویر گواهی فوت یا طالقنامه درمورد مادر متوفی که همسرش فوت شده و یا از همسر خود طالق گرفته است.
ها-تصویر دفترچه بیمه سالمت
و -تصویر گواهیهای موسسات بیمهای (اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور) و حمایتی (فقط مقیم داخل کشور)
ز-تصویر صفحات عقدنامه والدین
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تعاریف
میانگین حسابی :جمع تک تک مقادیر تقسیم بر تعداد مقادیر (تحت تاثیر ارقام بسیاربزرگ /بسیارکوچک)
میانه  :داده ای که وسط تمامی داده ها قرار میگیرد
نما  :عدد/مقداری که بیشترین فراوانی را در جامعه آماری دارد
*در یک جامعه نرمال ،میانگین ،میانه و نما هر سه یک عدد هستند ،هرچه این سه عدد از هم فاصله بیشتری داشته باشند جامعه مورد بررسی
ناهمگونتر است.
دامنه تغییرات  :ساده ترین شاخص پراکندگی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین داده را نشان میدهد .هرچه دامنه تغییرات کوچکتر باشد
پراکندگی داده ها کمتر است.
انحراف معیار  :میزان پراکندگی مقادیر جامعه در اطرار میانگین .هرچه انحرار معیار کمتر باشد میانگین جامعه گویاتر است
ضریب جینی  :شاخصی برای سنج میزان انحرار در توزیع درآمد نسبت به حالت برابری کامل .مقدار ضریب جینی بین صفر(بدون انحرار)
ویک(انحرار کامل) قرار دارد.ضریب جینی نسبت به توزیع درآمد در دو سر طیف (فقیر و غنی)کمتر حساس است
شاخص کوئینتایل  :این شاخص میانگین درآمد  20درصد ثروتمند جامعه را به میانگین درآمد  20درصد فقیر جامعه می سنجد.
هرچه این شاخص باالتر باشد ،نابرابری بیشتر است.

229
آدرس فایل  www.cspf.ir« :قوانین ومقررات  راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری»

ویرایش 1401/02/31

مرکز اسناد تاریخی و روایتخانه صبا

روایتخانه صبا به منظور معرفی پیشینه تاریخی و ماهیت و عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 1400/04/15
افتتاح شد و شامل بخ های :گاهشمار تاریخ بازنشستگی و صندوق بازنشستگی کشوری؛ گزیده اسناد تاریخی؛ پنل یادمان
صد نفر از مشاهیر و مفاخر بازنشستگان کشوری؛ اینفوگرافی ماهیت و عملکرد صندوق؛ معرفی جامعه بازنشستگان تحت
پوش و نیز نمایشگر هوشمند تشکیل شده است که خود شمار بیشتری از اسناد تاریخی حوزه بازنشستگی ،پادکستهای
رادیو صبا و فیلمهای مستند مرتبط با عملکرد صندوق را به مخاطبان ارایه میکند.
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آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوری

آمار و اطالعات مشترکان شاغل(بیمه پرداز) و

بازنشسته(مستمری بگیر)
گزارش ()1400/12/29

شاخص ها
تعداد شاغلین(بیمه پردازان)

 925/500نفر (تقریبی)

میانگین حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسوربازنشستگی

 84/140/000ریال (تقریبی)

میانگین  %22/5حق بیمه بازنشستگی ماهانه (سهم کارمند وکارفرما ومقرری)

 18/931/500ریال

میانگین حقوق بازنشستگان وموظفین

 71/700/000ریال

میانگین کمک هزینه ها

3/703/320ریال حق عائله مندی

تعداد کل بازنشستگان و موظفین

 1/580/374نفر

تعداد بازنشسته

 1/282/252نفر ( 81%حقوق بگیران)

تعداد ازکارافتاده

 13/302نفر ( 1%حقوق بگیران)

 960/120 ،ریال حق اوالد

تعداد شاغل متوفی

 61/894پرونده(4%حقوق بگیران)

تعداد بازنشسته متوفی

 222/926پرونده(14%حقوق بگیران)

پوشش حمایتی ( support ratioنسبت بیمه پردازان به بازنشستگان)

 0/06نفر یعنی کمتراز ( 1در حالیکه عدد مطلوب باید7نفرباشد)

نرخ جایگزینی حقوق(نسبت اولین حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق اشتغال)

%101

میانگین مدت بیمه پردازی (اشتغال به خدمت)

 28سال(40%افراد باکمتراز30سال)...

میانگین مدت پردا خت حقوق بازنشستگی و وظیفه

28سال (بازنشسته10سال  ،ورثه 23سال )

میانگین سن بازنشستگی (در آغاز بازنشستگی و هم اکنون)

 51/8سال (میانگین فعلی  64سال)

تعداد و میانگین سن ورثه مستمری بگیر (درآغاز برقراری مستمری)

 380/253نفر 42 ،سال(میانگین فعلی 55سال)

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

نرخ نفوذ خدمات در کشور(تعدادمشترکان صندوق به جمعیت کشور)4 :درصد
تفکیک جنسیت بازنشستگان :آقایان 1/054/164( %67نفر) و خانمها 526/210( %33نفر) تفکیک جنسیت بازماندگان %94 :خانمها و  %6آقایان
بازنشستگان ایثارگر133/200 :نفر شهید 5/750 :نفر

مدرک تحصیلی %33 :بازنشستگان دارای لیسانس وباالتر
سن امید به زندگی :آقایان 74سال و خانمها 77سال

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

برخی خدمات صندوق بازنشستگی کشوری (مورخ )1400/12/29
موضوع
غرامت بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

تعداد-نفر
1/268/163

غرامت بیمه عمر و حادثه (پایه)

هر نفر

غرامت بیمه عمر و حادثه (تکمیلی )

870

آزمایش آنالین

4/972

خدمات دندانپزشکی بیمه ملت

2/810

تسهیالت بیمه ملت
تورهای سیاحتی وزیارتی داخلی
وام ضروری ( از آبان  1400به مبلغ 120میلیون ریال)

مبلغ –ریال
150میلیون ریال

226/307
محدودیت کرونا

یارانه هر نفر 370هزارتومان

256/930

هرنفر 100میلیون ریال

وام ازدواج فرزندان بازنشسته

2/900

انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی...

9/812

 1/466میلیارد ریال

انتقال کسور از صندوق بازنشستگی به سایر صندوقها

1/491

 31میلیارد ریال

استرداد کسور

1/089

 174میلیارد ریال
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برخی از خدمات فراگیرصندوق بازنشستگی کشوری
ردیف
1
2
3

خدمت

درگاه خدمات الکترونیکی  ، www. Sabasrm.irسایت اینترنتی ، www.cspf.ir

نرم افزار صبا اَپ

استعالم بیمه پردازی

مشاهده سوابق بیمه ای وکسورپردازی مشترکان با مراجعه به www.sabasrm.ir

تاییدیه کسوربازنشستگی،

بررسی وتایید اسنادکسوربازنشستگی شاغلین(ماهانه) ،فرم کسور سوابق غیررسمی (نظام

نقل و انتقال حق بیمه ...

وظیفه ،قراردادی ،)....،نقل و انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و محاسبه مابه التفاوت ...

پرداخت حقوق

صدور احکام  ،تامین اعتبار وپرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان و بازماندگان

بازنشستگی و وظیفه

پرداخت کمک هزینه عائله و اوالد  ،عیدی.دریافت فیش حقوق/حکم www.sabasrm.ir
قرارداد با شرکت آتیه سازان حافظ :از1401/1/1تا،1401/12/28حق بیمه هر نفر ماهانه45هزارتومان

4

بیمه تکمیلی درمان

سقف تعهدات :بستری فوق تخصصی 57/200/000تومان  ،بستری عمومی  28/600/000تومان ،

بازنشستگان و موظفین

خدمات تشخیصی 2/210/000تومان  ،آزمایشگاه  1/040/000تومان( ......با %30فرانشیز).
سقف کمک هزینه ها :عینک260/000تومان هر سه سال ،واکر/عصا130/000تومان ،سمعک  650/000تومان
هر پنج سال،ویلچر 1/300/000تومان ،یکدست دندان 390/000تومان هرسه سال  ،ویزیت 260/000تومان

خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی به بازنشستگان تهران در منزل(تاسقف 500/000تومان) با مراجعه به AZMAYESHONLINE.COM

بیمه پایه عمر و حادثه

تاسقف 15/000/000تومان غرامت پایه فوت وحادثه شاغلین

(سال)1400

تاسقف100میلیون تومان غرامت تکمیلی فوت وحادثه بازنشستگان وموظفین،آتش

بیمه تکمیلی عمر(...سال)1400

سوزی وزلزله،بستری روزانه« ....با ثبت نام در » www.sabasrm.irبابت سال1400

بیمه نامه های تخفیفی و

دریافت اطالعات و خدمات با مراجعه به شعب شرکت بیمه ملت www.melat.ir

تقسیطی بازنشستگان

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

تور سیاحتی و

740/000تومان یارانه سفر(برای بازنشسته ویک نفر همراه وی) مراجعه به سایت

زیارتی(نرخ 97/7/1به بعد)

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

تسهیالت قرض الحسنه

 12/000/000تومان وام قرض الحسنه (کارمزد 4درصداقساط 36ماهه،بدون ضامن)

(وام ضروری)

ثبت نام تا  1400/09/01و قرعه کشی،اعالم نتایج .....مراجعه به www.sabasrm.ir

تسهیالت ازدواج فرزندان

25/000/000تومان وام قرض الحسنه(کارمزد 10درصد واقساط 60ماهه ،بدون ضامن)

بازنشستگان

ثبت نام لغایت ،1400/2/25قرعه کشی،اعالم نتایج...بامراجعه به www.sabasrm.ir

10

تسهیالت اعتباری(طرح یاری)

2/000/000تومان تسهیالت اعتباری خرید.....از فروشگاههای زنجیره ای رفاه با اقساط4ماهه

11

طرح حمپاد

3و5میلیون تومان تسهیالتپایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگان

تسهیالت خرید لوازم

تاسقف 50/000/000تومان تسهیالت خرید کاال (2%نقد و%98به اقساط5ساله) با کارمزد %10

خانگی (گروه انتخاب)

از تاریخ  99/7/20لغایت شهریور 1400ثبت سفارش در www.entekhabino.com

13

کارت شناسائی بازنشستگان

مراجعه به دفاتر پیشخوان با اصل کارت ملی،یک قطعه عکس،4*6تکمیل فرم اطالعات

14

گواهی/ضمانت کسر حقوق

به درخواست مستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجعه به www.sabasrm.ir

15

خانه امید بازنشستگان

برگزاری جلسات آموزشی مهارتهای زندگی  ،ورزش،تغذیه،انتقال تجربیات.....،

5

6
7
8
9

12

*

خدمات قابل دریافت از

دفاترپیشخوان

وبازنشستگان بابت سال1400

-1صدورکارت شناسائی -2چاپ فیش حقوق وحکم -3استعالمات وام  -4 ...استعالم بازنشستگان خارج از کشور
 -5استعالم بیمه پردازی -6گواهی کسر از حقوق -7خرید بیمه نامه شخص ثالث(بیمه ملت) -8خدمات امداد خودرو
-9افزایش/کاهش افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی درمان -10صدور گواهی مشترکان(بازنشسته)
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مطالب جدید/اصالحی فایل 1401/02/31
موضوع

صفحه
17

بروزرسانی شاخص ها  ،آمار و اطالعات

22

آدرس سامانه جامع استعالم

37

عدم مجوز ادامه اشتراک کارکنان رسمی با صندوق بازنشستگی کشوری که به عضویت
هیات علمی پذیرفته میشوند و به وضعیت استخدام پیمانی تبدیل میشوند

55

مابه التفاوت کسورات بازنشستگی خدمت نیمه وقت اعم از سهم مستخدم و کارفرما بر عهده کارمند

85

سنوات ارفاقی همسران شهدا مطابق آیین نامه بند خ ماده  87قانون برنامه ششم

89

عدم موضوعیت معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سهم مسخدم مازاد بر سی سال در خصوص
کارکنان شرکتهای واگذار به بخش غیردولتی

109

ضریب  ،حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان سال 1401

122

کمک هزینه عائله مندی و اوالد ....

208

فرم استراد اضافه  /اشتباه واریزی بیمه عمر و حوادث

نسخه بروزرسانی  1400/02/31به تاریخ  1400/03/17بارگذاری شد
نسخه بروزرسانی  1400/04/31به تاریخ  1400/05/05بارگذاری شد.
نسخه بروزرسانی  1400/05/31به تاریخ  1400/06/08بارگذاری شد.
نسخه بروزرسانی  1400/08/30به تاریخ  1400/09/08بارگذاری شد.در   www.cspf.irقوانین و مقررات  راهنمای قوانین و خدمات....
نسخه بروزرسانی  1400/11/30به تاریخ  1400/12/09بارگذاری شد.
نسخه بروزرسانی  1401/02/30به تاریخ  1401/03/03بارگذاری شد.

محتوی فایل قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری
اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری ،مقررات استخدامی و بازنشستگی کارکنان دولت ،سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی ،نحوه محاسبه و پرداخت
بدهی سابقه خدمت غیررسمی(خدمت نظام وظیفه  ،خدمت داوطلبانه در جبهه ،دوران طرح  ،حق التدریس  ، ).....،نقل و انتقال حق بیمه یا کسور
بازنشستگی،شرایط و تشریفات قانونی برقراری حقوق بازنشستگی عادی /ازکارافتادگی/جانبازان عزیز/بازماندگان  ،نحوه احراز هویت موظفین در هر سال ،شرایط
دریافت کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد ،پاداش پایان خدمت کارمندان ،جدول ترمیم و همسانسازی حقوق بازنشستگان  ،بیمه پایه درمان  ،بیمه تکمیلی
درمان  ،بیمه پایه عمر  ،فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ،تسهیالت  /وام ضروری  ،تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان  ،امکانات خانه امید
بازنشستگان  ،فرمهای مورد استفاده در صندوق بازنشستگی کشوری  ،میز خدمت ،بخشنامه ها و دستورالعملها ......،

