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مقدمه -1

 میزان عملکرد خود گیریند، بطور گسترده برای اندازهها با قدرت هرچه تمامتر به رقابت مشغولدر دنیای پر تحول امروزی که درآن سازمان   

توان کنترل نمود و هرچه را که نتوان کنترل نمود، گیری کرد، نمیکنند زیرا ایمان دارند که هر چه را که نتوان اندازهتالش می

-های موجود در عرصه فعالیتعیتها، واقمدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین موضوع اصلی این است که نماگرها و شاخص

 کندها برای رسیدن به اهداف را مشخص میهای مختلف و نیز مسیر حرکت سازمانهای یک سازمان هستند که تغییرات در حوزه

ت که ها مالک و معیاری اسرود. نماگرها و شاخصها به شمار میها و فعالیتو در نظام مدیریت، ابزاری کارآمد برای ارزیابی برنامه

شود و برای اندازه گیری، پایش، ارزیابی آن پدیده در سطوح حاکمیتی، های یک پدیده در قالب کمیت بیان میبه وسیله آن ویژگی

گیرد.مدیریتی و پشتیبانی مورد استفاده قرار می

ف شـ والًاص    ل اندازهاخصتعرـی ، قابل ، به هنگامشفاف، جامعباید . شاخص باشدمیزی رـیوع برنامهگیری یکی از ملزومات اساسی هر ـنهای قاـب

.برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید تا ،باشد داراطمینان و معنی

ها، عاونیتهای تحوالت بازار کار، وضعیت اقتصاد گیری در زمینهتصمیمسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع اصلی تصمیم   

باشد. لذا تدوین نماگرهای ه اجتماعی، روابط کار و ... نیازمند شناسایی و رصد نماگرهای مرتبط به سه حوزه تعاون، کار و رفاه مینظام تامین رفا

ا هگذاری، هماهنگی و هم افزایی با سایر دستگاهریزی، سیاستباشند به عنوان ابزاری برای برنامههای مشخص مناسب که دارای تعاریف و ویژگی

دارد. ت ضرور

ب های تخصصی موجود، بستری مناسصندوق بازنشستگی کشوری از این قاعده مستثنی نبوده و برآنست که با احصاء اهم نماگرها و شاخص   

های بهینه مدیریتی در آن حوزه فراهم نماید.گیریریزی برای تصمیمجهت برنامه

یته شده توسط کم ءکاری صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از تمامی نماگرهای احصاریزی و اطالعات راهبردی با هممرکز برنامهاز این رو    

یت به اتخصصی متشکل از نمایندگان مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری، دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و با عن

قام ابالغیه مالمللی و ... و در راستای های بینی ابالغی، احکام برنامه ششم توسعه، شاخصهاهای وزارتخانه، اسناد باالدستی، سیاستماموریت

، پس از بحث و بررسی های متعدد در جلسات کارشناسی، نسبت به استخراج (8/8/1400تاریخ  141371عالی وزارت )نامه شماره 

نبه ج ها اقدام نمودند. در این فهرست، نماگرهایی که صرفاً دسازی عناوین آنبندی موضوعی و استاندارهای مربوطه، دستهعناوین نماگرها و شاخص

عملکردی دارند، لحاظ نگردیده است.

تدوین شد.  "شناسنامه نماگر"همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه درگردآوری نماگرهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمی تحت عنوان 

اصلی و کلیدی نماگرها از جمله عنوان نماگر، نحوه محاسبه، واحد سنجش، تعاریف و مفاهیم، روش تولید متغیرها،  شناسنامه مذکور حاوی مشخصات

نیز تدوین گردید.  "راهنمای تکمیل شناسنامه نماگر"باشد که به همین منظور ، کاربرد و تفسیر نماگر و ... میتفکیک

ا و هکه در تدوین و بازنگری این نماگرها، همچنین تکمیل شناسنامهق بازنشستگی کشوری صندواز تمامی مدیران و کارشناسان  ضمن تشکر   

متبوع، بهبود و اعتالی نظام آماری و ... وزارت هایاهداف و ماموریت پیشبرد در مجموعه این است اند، امیدسری زمانی مشارکت داشته ءاحصا

موثر باشد. گامی
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و ضرورت اهداف -2

صندوق بازنشستگی کشورینماگرهای تولیدشده  شناسایی.

یه فهرست آمارهای رسمی وزارتخانهته.

سطح درون سازمانی و برون سازمانیهای ارزیابی عملکرد در استانداردسازی شاخص.

 المللیملی و بینامکان مقایسه نماگرها در سطح.

های پژوهشیذاری و نیز انجام طرحریزی، سیاستگت برنامهنفعان جهدستیابی به آمار و اطالعات معتبر و با کیفیت برای ذی.

های زمانی معینذیربط و در بازه دهی یکسان به مراجعامکان گزارش.

روش محاسباتی یکسان و استاندارد ها وافزایش دانش تخصصی کارکنان در استفاده از عناوین نماگرها و شاخص. 

ی داشبورد مدیریتیهاتدوین منابعی برای تعیین و تولید شاخص.

شوندی که در حال حاضر تولید نمیاحصای نماگرهای.

شوندمنتشر نمی شوند ولیشناسایی نماگرهایی که تولید می.

صالحان به آمار و اطالعات مربوطهنمودن امکان دسترسی ذیهای اطالعاتی در واحدهای تخصصی و فراهمپرهیز از انحصار بانک.

تغییرات مدیریتی.تاثیرات احتمالی ناشی از از  صندوق بازنشستگی کشورینماگرهای  تثبیت و حفظ

اقدامات صورت گرفته -3

ی منابع تدوین نماگرها مشتمل بر موارد زیرشناسای -1

اسناد و قوانین باالدستی.

صندوق بازنشستگی کشوری و واحدهای زیرمجموعه آن.ها و شرح وظایف ماموریت

های کلیدی وزارتخانهشاخص. 

های اختصاصیخصشا.

هااهداف کمّی شاخص.

های وزارت متبوعرتبط با ماموریتهای مندرج در احکام برنامه ششم توسعه مشاخص.

برنامه پنجم توسعه 68های ماده صشاخ.

های کلیدی بازار کارشاخص.

های کار شایستهشاخص.

کار و رفاه اجتماعیسالنامه وزارت تعاون ،.

رتخانهوزاهای عملکردی گزارش.

المللیهای بینهای معرفی شده از سوی سازمانشاخص.

المللی.بندی و استانداردسازی عناوین نماگرها به استناد تعاریف و مفاهیم استاندارد سازمانی، ملی و بینتجمیع، دسته -2

لید، تعاریف و مفاهیمو راهنمای تکمیل آن )شامل واحد سنجش نماگر، فرمول محاسبه، روش تو "شناسنامه نماگر"تهیه فرم  -3

های مربوط به هر نماگر، کاربرد و تفسیر نماگر و ...(.ها، تفکیکواژه

زمانبندی فرآیندها. تهیه گانت چارت -4

، به منظور آشنایی با نحوه تکمیل شناسنامهصندوق بازنشستگی کشوریبرگزاری جلسات توجیهی آموزشی برای نمایندگان  -5

نماگرها. 
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های روزانه، هفتگی از پیشرفت کار و تهیه گزارشات پانزده روزهمنظور تهیه گزارشای بهدوره هاین گزارشتشکیل کارگروه تدوی -6

از میزان پیشرفت کار و نحوه همکاری واحدها برای مقام عالی وزارت.

در کمیته تخصصی. صندوق بازنشستگی کشوریبررسی عناوین نماگرهای پیشنهادی  -7

با تعامل و هماهنگی نمایندگان ذیربط. وق بازنشستگی کشوریصندنماگر  10نمودن نهایی -8

های تکمیل شده در کمیته تخصصی.بررسی شناسنامه -9

.صندوق بازنشستگی کشوریهای نهایی از اخذ تاییدیه شناسنامه -10

)وضعیت تولید، وضعیت انتشار و...(. صندوق بازنشستگی کشوریتهیه بانک اطالعاتی از برخی مشخصات نماگرهای  -11

)نماگرهایی که آمار آنها از طریق سالنامه آماری وزارتخانه 1400الی شش ماهه اول  1396نماگر از سال  10احصاء سری زمانی  -12

اخذ گردید(. صندوق بازنشستگی کشوریقابل احصاء نبود، از طریق مکاتبه با 

/ ملی(.انهوزارتخ/ صندوقسطح ) 3در  صندوق بازنشستگی کشوریهای بندی نماگرها و شاخصسطح -13

.صندوق بازنشستگی کشوریهای مجلد از فهرست و شناسنامه نماگرها و شاخص تهیه مجموعه -14
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های تخصصیو شاخصفهرست نماگرها  -4

ز این مرکهای صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری مرتبط با وظایف، اهداف و ماموریت تخصصینماگر و شاخص  10تعداد          
ها درج گردیده است و از این پس گردید که در جدول زیر عناوین و واحد سنجش آن ءشناسایی و احصا دوق بازنشستگی کشوریو صن

سازمان قرار خواهد گرفت. یاختصاصهای معیار ارزیابی شاخص

های تخصصی صندوق بازنشستگی کشورینماگرها و شاخص :1جدول

واحد سنجشهانماگرها و شاخصردیفشماره 

CSPF1نفرجمعیت تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری

CSPF2نفرشاغلینکسورپرداز صندوق بازنشستگی کشوري

CSPF3نفرصندوق بازنشستگی کشوری حقوق بگیران

CSPF4درصدنرخ جایگزینی صندوق بازنشستگی کشوری

CSPF5نفرنسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری

CSPF6درصدشش صندوق بازنشستگی کشوریضریب پو

CSPF7  سالحقوق بگیرانمیانگین سن بازنشستگی

CSPF8  سالحقوق بگیرانمیانگین مدت پرداخت حقوق به

CSPF9  سالحقوق بگیرانمیانگین مدت خدمت

CSPF10  ریالحقوق بگیرانمیانگین حقوق پرداختی
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یآمارهای شناسنامه فرم  -5

شناسنامه نماگر  
CSPF1:شماره ردیف

1از  1صفحه: 

یکشور یصندوق بازنشستگجمعیت تحت پوشش عنوان نماگر: 

نفرواحد سنجش: 

فرمول محاسبه نماگر: 

انیمافر شیو خو نیاعم از شاغل انکسورپردازو  شانیا ریبگ فهیوراث وظ ی وافراد بازنشسته، ازکارافتاده، شاغل/ بازنشسته متوفحقوق بگیران اعم از مجموع 

        شودتولید می                شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

          یکشور یصندوق بازنشستگ واحد تابعه:          وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

نماگر:ی( مورد استفاده در هانام و روش تولید متغیر)

انکسورپردازنام متغیر:  -1

...................)ذکر شود( سایر     سیستم شاغلیننام سامانه:   ثبتی   .........................   .نام طرح: گیری نمونه   سرشماری  روش تولید:    

حقوق بگیراننام متغیر:  -2

..................)ذکر شود( سایر       سامانه احکام بازنشستگاننام سامانه:   .........................     ثبتی .رح:نام ط گیری نمونه   سرشماری  روش تولید:    

ی مورد استفاده در نماگر: هاتعاریف واژه

گردد.یاستخراج م نیشاغل تمسیها از سکنند و اطالعات آنمی زیبه صندوق وار یاست که کسور بازنشستگ یشامل افراد ان:کسورپرداز -1

استاندارد نشده است    یسازمان   یمل  یالملل نیب  در سطح: ،یاستانداردساز تیوضع 

.شودمند میفردی است که با احراز شرایط قانونی، از حقوق بازنشستگی بهره :بازنشسته -2

استاندارد نشده است     یسازمان  یمل  یالملل نیب  در سطح: ،یاستانداردساز تیوضع      

فرد کسورپردازی که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی به تشخیص مراجع صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از :ازکارافتاده -3

دارد.میو ازکارافتادگی دریافت  دست داده و حقوق وظیفه 

استاندارد نشده است   یسازمان  یمل  یالملل نیب  در سطح: ،یاستانداردساز تیوضع 

باشد.میدریافت حقوق وظیفه  فرد شاغلی که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی، به سبب انجام وظیفه یا غیر آن فوت نموده و دارای ورثه مشمول :متوفی شاغل -4

استاندارد نشده است   یسازمان  یمل  یالملل نیب  در سطح: ،یاستانداردساز تیوضع 

ای است که دارای ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.ی فوت شدهبازنشسته یا ازکارافتاده ی:بازنشسته متوف -5

استاندارد نشده است   یسازمان  یمل  یالملل نیب  در سطح: ،ینداردسازاستا تیوضع     

گردند.وراث بازنشستگان، ازکارافتادگان، شاغلین متوفی که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث می :ریبگ فهیوراث وظ -6

استاندارد نشده است   یسازمان  یمل  یالملل نیب  در سطح: ،یاستانداردساز تیوضع   

نماید.مشترکی که با عقد قرارداد با صندوق، شخصاً کسور بازنشستگی متعلقه را به صندوق بازنشستگی پرداخت می خویش فرما: -7

استاندارد نشده است      یسازمان  یمل  یالملل نیب  در سطح: ،یاستانداردساز تیوضع    

شود.نماید و شامل بازنشسته، ازکارافتاده، شاغل/بازنشسته متوفی میفردی است که با احراز شرایط الزم از صندوق حقوق دریافت می حقوق بگیر:-8

استاندارد نشده است    یسازمان  یمل  یالملل نیب  در سطح: ،یاستانداردساز تیضعو

دهستان/ آبادی  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

......................)ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

ی هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفههایکتفک

 مرد و زن ی تفکیک اول:هافهرست مولفه                               جنس              تفکیک اول:

غل/ بازنشسته بازنشسته، ازکارافتاده، شاحقوق بگیران اعم از افراد  ی تفکیک دوم:هافهرست مولفهجمعیت تحت پوشش                تفکیک دوم:

انیفرما شیو خو نیاعم از شاغلان کسورپرداز و شانیا ریبگ فهیوراث وظ ،یمتوف 

ی جمعیت تحت پوشش صندوق کاربرد دارد.هاتصمیم گیری و هاریزیرای محاسبه ضریب پوشش صندوق و درخصوص برنامهاین نماگر ب کاربرد نماگر:

باشد )عمدتا تحت تاثیر قوانین و مقررات است(پوشش صندوق می دهنده افزایش یا کاهش تعداد افراد تحتافزایش یا کاهش عدد نماگر نشان تفسیر نماگر:

شرح وظایف مصوباسناد باالدستی برای تولید نماگر: 

هیچکدام  ................. )ذکر شود(سایر کارشناسی  مدیریتیبه غیر از واحد متولی تولید(:   سطح دسترسی نماگر )

.....................)در صورت لزوم با ذکر توضیح(:شود منتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

توضیحات:
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مه نماگرشناسنا
1از  1صفحه: 

صندوق بازنشستگی کشوری ن کسورپردازیشاغلعنوان نماگر: 

نفرواحد سنجش: 

فرمول محاسبه نماگر: 

        شودتولید می                شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 صندوق بازنشستگی کشوریواحد تابعه:                       جتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه ادستگاه / معاونت متولی تولید: 

ی( مورد استفاده در نماگر:هانام و روش تولید متغیر)

ن کسورپردازیشاغلنام متغیر : 

............)ذکر شود( سایر   م شاغلینسیستنام سامانه:  .........................  ثبتی . نام طرح: گیری نمونه      سرشماری  روش تولید:

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

 نیشده و به ا یکشور یمشترک صندوق بازنشستگ ،موضوعه نیکه به موجب قوان یو اشخاص ییاجرا یهاآن بخش از کارکنان دستگاه: کسورپرداز شاغلین

.ندینمایکسور پرداخت م صندوق 

 استاندارد نشده است           سازمانی          ملی            المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح:

دهستان/ آبادی  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

............)ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه اگر:             دوره زمانی تولید نم

ی هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفههاتفکیک

مرد و زن ی تفکیک اول:هافهرست مولفهجنس                       تفکیک اول:

ی صندوق برای شاغلین در شرف بازنشستگی و همچنین بودجه صندوق است.هاتصمیم گیریو  هاریزیبرنامهکاربرد نماگر در کاربرد نماگر:

ق . هرچه تعداد شاغلین کسورپرداز بیشتر باشد نرخ پشتیبانی صندوکنندمیاین نماگر نشان دهنده تعداد افرادی است که به صندوق کسور پرداخت  تفسیر نماگر:

زایش کسورپردازان که اف باشدمیکسور بازنشستگی از منابع صندوق  .شودمی)پرداخت حقوق بازنشستگی( بیشتر  به تعهداتافزایش و میزان توانگری صندوق در عمل 

 . شودمیمنجر به افزایش سهم کسور در پرداخت حقوق بازنشستگی 

شرح وظایف مصوباسناد باالدستی برای تولید نماگر: 

هیچکدام        ................. )ذکر شود( سایر کارشناسی  مدیریتیی تولید(:   سطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متول

.....................)در صورت لزوم با ذکر توضیح(:شود منتشر نمی شود :  منتشر میوضعیت انتشار نماگر

توضیحات:

CSPF2:شماره ردیف
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شناسنامه نماگر
1از  1صفحه: 

صندوق بازنشستگی کشوری  رانیحقوق بگعنوان نماگر: 

نفرواحد سنجش: 

یبازنشسته متوف بازنشسته، ازکارافتاده، شاغل/مجموع فرمول محاسبه نماگر:  

        شودتولید می                شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

یکشور یصندوق بازنشستگ واحد تابعه:          یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعمعاونت متولی تولید: دستگاه / 

های( مورد استفاده در نماگر:نام و روش تولید متغیر)

یبازنشسته متوف بازنشسته، ازکارافتاده، شاغل/حقوق بگیران اعم از نام متغیر: 

  )ذکر شود(...................... سایر     سامانه احکام بازنشستگاننام سامانه: نام طرح:......................     ثبتی  ی گیرنمونه      سرشماری  روش تولید:

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

شود.میی بازنشسته، ازکارافتاده، شاغل/بازنشسته متوف امل و ش ندینمایم افتیاز صندوق حقوق در با احراز شرایط الزماست که  یشامل افراد حقوق بگیران: -1

استاندارد نشده است  سازمانی  ملی  المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح:      

.شودمند میفردی است که با احراز شرایط قانونی، از حقوق بازنشستگی بهره :بازنشسته -2

استاندارد نشده است     یسازمان  یمل  یالملل نیب  در سطح: ،یاستانداردساز تیوضع    

فرد کسورپردازی که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی به تشخیص مراجع صالحیت دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از  :ازکارافتاده -3

دارد.میدست داده و حقوق وظیفه و ازکارافتادگی دریافت  

استاندارد نشده است  سازمانی  ملی  المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح: 

.باشدمیت نموده و دارای ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه فرد شاغلی که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی، به سبب انجام وظیفه یا غیر آن فو ی:شاغل متوف -4

استاندارد نشده است  سازمانی  ملی  المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح: 

فه باشد.ای است که دارای ورثه مشمول دریافت حقوق وظیی فوت شدهبازنشسته یا ازکارافتاده ی:بازنشسته متوف -5

استاندارد نشده است  سازمانی  ملی  المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح: 

دهستان/ آبادی      شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

......................)ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

های هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 مرد و زن های تفکیک اول:فهرست مولفه  جنس          تفکیک اول:

های مشترک صندوقدستگاه های تفکیک دوم:فهرست مولفهدستگاه          تفکیک دوم:

یبازنشسته متوف بازنشسته، ازکارافتاده، شاغل/ های تفکیک سوم:فهرست مولفه  حقوق بگیران تفکیک سوم:

باشد.میهای صندوق برای حقوق بگیران و همچنین بودجه صندوق حائز اهمیت صمیم گیریها و تریزیدر برنامه کاربرد نماگر:

باشد. با توجه به وضعیت فعلی)متاثر از دو دهه اخیر( که تعادل ورودی میافزایش یا کاهش عدد نماگر نشان دهنده افزایش یا کاهش تعداد حقوق بگیران صندوق  تفسیر نماگر:

ای مهیورده است،  هرچه تعداد حقوق بگیران بیشتر شود سبب کاهش نرخ پشتیبانی و و به تبع آن به دلیل محدودیت در منابع و عدم لحاظ محاسبات بو خروجی صندوق بهم خ

  شود.میدر قوانین و مقررات نهایتا منجر به افزایش مصارف صندوق 

شرح وظایف مصوباسناد باالدستی برای تولید نماگر: 

هیچکدام      )ذکر شود( .................  سایر کارشناسی  مدیریتیسطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متولی تولید(:   

)در صورت لزوم با ذکر توضیح(:.....................شود منتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

توضیحات:

CSPF3:شماره ردیف
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شناسنامه نماگر
CSPF4:شماره ردیف 

1از  1صفحه: 

 ینیگزینرخ جاعنوان نماگر: 

واحد سنجش: درصد

فرمول محاسبه نماگر: 

میانگین اولین حقوق   حقوق بگیران

میانگین آخرین حقوق مشمول کسر کسور

        شودتولید می                شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

          یکشور یصندوق بازنشستگواحد تابعه:           یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعدستگاه / معاونت متولی تولید: 

ی( مورد استفاده در نماگر:هانام و روش تولید متغیر)

         رانیحقوق  حقوق بگ نیاول نیانگیمنام متغیر: 

............)ذکر شود( سایر   سامانه احکام بازنشستگاننام سامانه: .............    ثبتی .نام طرح: نمونه گیری  سرشماری  روش تولید:

     میانگین آخرین حقوق مشمول کسر کسورنام متغیر: 

............)ذکر شود( ام بازنشستگان   سایر نام سامانه: سامانه احک .............   ثبتی .نام طرح: نمونه گیری  سرشماری  روش تولید:

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

 صندوق. رانیبه حقوق بگ یپرداخت ی/ازکارافتادگیحقوق بازنشستگ نیاول نیانگیم :رانیحقوق حقوق بگ نیاول نیانگیم

 استاندارد نشده است        سازمانی       ملی            المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح: 

.یقبل از بازنشستگ ،زمان اشتغال افراد یافتیحقوق مشمول کسر کسور در نیآخر نیانگیم حقوق مشمول کسر کسور: نیآخر نیانگیم

ت استاندارد نشده اس        سازمانی       ملی            المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح:    

دهستان/ آبادی      شهر  بخش  شهرستان  استان     کشور      سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

................. )ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:            

هر تفکیک: یهای نماگر و فهرست مولفههاتفکیک

-ی تفکیک اول: هافهرست مولفه                                                 - تفکیک اول:

ی صندوق/دولت و  اصالحات پارامتریک است.هاو تصمیم گیری هاریزیبرنامهکاربرد نماگر در کاربرد نماگر: 

یزان سخاوتمندی مق بگیران صندوق به میانگین آخرین حقوق مشمول کسر کسور بدست آید. که مبین این شاخص از تقسیم میانگین اولین حقوق حقوتفسیر نماگر: 

 ریزی حاکمیت برای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران دارد.های بازنشستگی و برنامهصندوق

 1395-1399می ایران سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالاسناد باالدستی برای تولید نماگر: 

هیچکدام )ذکر شود( ................. سایر کارشناسی  مدیریتیسطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متولی تولید(:   

.....................یح(:در صورت لزوم با ذکر توض) شودمنتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

توضیحات:

100 *
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شناسنامه نماگر
CSPF5:شماره ردیف 

1از  1صفحه: 

یبانینسبت پشتعنوان نماگر: 

نفرواحد سنجش: 

فرمول محاسبه نماگر: 

 تعداد شاغلین کسور پرداز  صندوق

تعداد حقوق بگیران صندوق

        شودتولید می                شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

          یکشور یصندوق بازنشستگواحد تابعه:           یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعدستگاه / معاونت متولی تولید: 

ی( مورد استفاده در نماگر:ها)نام و روش تولید متغیر

         کسورپرداز صندوق نیشاغلنام متغیر:  -1

..............)ذکر شود( سایر                 سیستم شاغلیننام سامانه: ثبتی  ................... .نام طرح: گیری نمونه  سرشماری  روش تولید:    

بگیران صندوق حقوقنام متغیر:  -2

..............)ذکر شود( سایر      سامانه احکام بازنشستگاننام سامانه:  ثبتی  ..................  .نام طرح: گیری نمونه  سرشماری  روش تولید:    

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

گردد.یاستخراج م نیشاغل ستمیاز س هاو اطالعات آن کنندمی زیبه صندوق وار یاست که کسور بازنشستگ یشامل افراد کسورپرداز: نیشاغل -1

استاندارد نشده است  سازمانی  ملی  المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح: 

.نمایندمی افتیاز صندوق حقوق در با احراز شرایط الزم است که یشامل افراد :رانیحقوق بگ -2

استاندارد نشده است   سازمانی  ملی  المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح:  

دهستان/ آبادی      شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

.................)ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه ولید نماگر:             دوره زمانی ت

ی هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفههاتفکیک

-ی تفکیک اول: هافهرست مولفه      -تفکیک اول:

ی صندوق و وزارت تعاون، کار و هاگیریها و تصمیمریزیهای بازنشستگی است که برای برنامهی پایداری صندوقهااین شاخص یکی از شاخصبرد نماگر: کار

 رفاه اجتماعی و دولت کاربرد دارد.

این شاخص استاندارد معین ملی و بین. دارد یخروجو  یمطلوب صندوق به لحاظ تعادل ورود تینشان از وضعهرچه این نسبت بزرگتر باشد تفسیر نماگر: 

 المللی ندارد.

      1395-1399سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اسناد باالدستی برای تولید نماگر: 

هیچکدام              .................)ذکر شود( سایر   کارشناسی  مدیریتیسطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متولی تولید(:   

.................(:)در صورت لزوم با ذکر توضیحشود منتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:
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شناسنامه نماگر

1از  1صفحه: 

)نرخ نفوذ خدمات( پوشش بیضر عنوان نماگر:

درصدواحد سنجش: 

فرمول محاسبه نماگر: 

تعداد خدمت گیرندگان صندوق

کل جمعیت کشور

        شودتولید می                شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

          یکشور یصندوق بازنشستگعه: واحد تاب          یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعدستگاه / معاونت متولی تولید: 

ی( مورد استفاده در نماگر:هانام و روش تولید متغیر)

 رندگانیخدمت گنام متغیر:  -1

ذکر ) سایر    سامانه احکام بازنشستگاننام سامانه: ثبتی   .................... .نام طرح: گیری نمونه سرشماری  روش تولید:     

....................شود(

جمعیت کل کشورنام متغیر:  -2

سرشماری "هایی که برای سال سایر            ..................... نام سامانه: ثبتی             .....................نام طرح:   گیرینمونه        سرشماری  روش تولید:

شود.ها از برآورد جمعیت کشور که توسط مرکز آمار تهیه شده است استفاده میصورت گرفته از نتایج سرشماری استفاده شده و برای بقیه سال "نفوس و مسکن

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

.شاغلین کسورپردازو  ت تکفل مشمول بیمه تکمیلی، افراد تحریبگ فهیوراث وظ ،مجموع افراد بازنشسته، ازکارافتاده :رندگانیخدمت گ

استاندارد نشده است        سازمانی       ملی            المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح:

دهستان/ آبادی      شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

....................)ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه زمانی تولید نماگر:              دوره

ی هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفههاتفکیک

-ی تفکیک اول: هافهرست مولفه                            -تفکیک اول: 

برد ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهاگیریو تصمیم هاریزیبرنامهی بازنشستگی این نماگر در هاجمیع ضریب پوشش صندوقبا توجه به تکاربرد نماگر: 

 دارد. 

دهد.کشور را تحت پوشش قرار می جمعیت کلمیزان نرخ نفوذ مبین این امر است که صندوق چه میزان از تفسیر نماگر: 

مورخ  30256و نامه شماره  1395-1399سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ید نماگر: اسناد باالدستی برای تول

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 23/02/1396

هیچکدام     ........ )ذکر شود(........سایر کارشناسی  مدیریتیسطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متولی تولید(:   

.....................)در صورت لزوم با ذکر توضیح(:شود منتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:

100×

CSPF6:شماره ردیف
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شناسنامه نماگر
CSPF7:شماره ردیف 

1از  1صفحه: 

یران صندوق بازنشستگی کشوریمیانگین سن بازنشستگی حقوق بگعنوان نماگر: 

سالواحد سنجش: 

فرمول محاسبه نماگر:

تاده، بازنشسته، کار اف مجموع سن بازنشستگان )از کار افتاده، بازنشسته، شاغل متوفی و بازنشسته متوفی( در زمان برقراری حقوق تقسیم بر تعداد بازنشستگان )از

 شاغل متوفی و بازنشسته متوفی(

شودتولید می شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 صندوق بازنشستگی کشوریواحد تابعه:           وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

ی( مورد استفاده در نماگر:هانام و روش تولید متغیر)

سن بازنشستگی :متغیرنام 

............)ذکر شود( سایر     سامانه احکام بازنشستگاننام سامانه:  ..............     ثبتی .نام طرح: گیری نمونه      رشماری س روش تولید:

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

.دشومیسنی که براساس قوانین موضوعه برای  بازنشستگی مشترکان صندوق تعیین  سن بازنشستگی:

استاندارد نشده است        سازمانی      ملی            المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح:

دهستان/ آبادی  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

................. )ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

ی هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفههاتفکیک

 مرد و زنی تفکیک اول: هافهرست مولفه                       جنس               تفکیک اول:

بازنشسته، از کارافتاده، شاغل متوفی، بازنشسته متوفیتفکیک دوم:  یهافهفهرست مولحالت بازنشستگی                    تفکیک دوم: 

کار )افزایش سن بازنشستگی( ب و تصمیم گیری در سطح کالن کشور)دولت و مجلس( مانند انجام اصالحات پارامتریک ریزیبرنامهاین نماگر برای  کاربرد نماگر:

 . آیدمی

یم شیافزا یدگبه زن دیسن ام یوقتی مرتبط با آن مانند سن امید به زندگی تعیین شود. هاشرایط جامعه و شاخص توجه بهسن بازنشستگی باید با  تفسیر نماگر:

سال به سن امید به زندگی در سه دهه  20بایست افزایش یابد. در کشور ما علیرغم افزایش حدود می هم یسن بازنشستگ ایران( ون های جها)مانند غالب کشور ابدی

مانند ماده ) تصویب و اجرای قوانین بازنشستگی زودرس و پیش از موعد خیر، در قوانین موضوعه به سن بازنشستگی افزوده نشده و حتی این سن کاهش یافته است.ا

ه سخت و زیان آور بدون توج در مشاغل مهنگا بازنشستگی زود ،قانون استخدام کشوری و اصالحیه آن، قانون بازنشستگی پیش از موعد، اعطای سنوات ارفاقی 74

ی کمتری کسور پرداخت کنند و از هامشترکین از یک سو سال شودمیرود. این مسائل سبب شمار میزا در صندوق به..( یکی از مؤثرترین عوامل بحرانبه سن و.

 ی بیشتری مزایای بازنشستگی دریافت نمایند.هاسوی دیگر سال

شرح وظایف مصوبر: اسناد باالدستی برای تولید نماگ

هیچکدام         ................. )ذکر شود( سایر کارشناسی  مدیریتیسطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متولی تولید(:   

.....................)در صورت لزوم با ذکر توضیح(:شود منتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:
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شناسنامه نماگر
CSPF8:شماره ردیف 

1از  1صفحه: 

میانگین مدت پرداخت حقوق به حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوریعنوان نماگر: 

سالواحد سنجش: 

 فرمول محاسبه نماگر:

رابطه مالی تقسیم بر تعداد حقوق بگیران صندوق مجموع مدت دریافت حقوق از تاریخ تعلق )بازنشستگی( تا زمان قطع

شودتولید می شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 صندوق بازنشستگی کشوریواحد تابعه:           وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

ی( مورد استفاده در نماگر:هانام و روش تولید متغیر)

مدت پرداخت حقوق به حقوق بگیران :متغیرنام 

............)ذکر شود( سایر سامانه احکام بازنشستگان    نام سامانه:  ............    ثبتی .نام طرح: گیری نمونه سرشماری  روش تولید:

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

باشد.مدت دریافت حقوق از تاریخ تعلق )بازنشستگی( تا زمان قطع رابطه مالی می پرداخت حقوق:مدت 

استاندارد نشده است          سازمانی        ملی            المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح:

دهستان/ آبادی  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

................. )ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

ی هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفههاتفکیک

-ی تفکیک اول: هافهرست مولفه                                                   -تفکیک اول: 

.آیدمیبکار  کی)دولت و مجلس( مانند انجام اصالحات پارامتر در سطح کالن کشور یریگ میو تصم ریزیبرنامه ینماگر برا نیا کاربرد نماگر:

این نماگر متاثر از سن امید به زندگی، است.  زانیبه چه مصندوق  رانیقوق بگپرداخت حقوق به حطور متوسط مدت که به دهدینسبت نشان م نیا تفسیر نماگر:

. هرچه مدت زمان قطع رابطه مالی با صندوق و میانگین مدت پرداخت حقوق به حقوق بگیران بیشتر باشد صندوق باشدمیسن بازنشستگی و سایر قوانین موضوعه 

 بایست منابع بیشتری صرف پرداخت حقوق نماید. می

شرح وظایف مصوب برای تولید نماگر:اسناد باالدستی 

هیچکدام        ................. )ذکر شود(سایر کارشناسی  مدیریتیسطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متولی تولید(:   

.....................ذکر توضیح(: )در صورت لزوم باشود منتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

توضیحات:
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شناسنامه نماگر
CSPF9:شماره ردیف 

1از  1صفحه: 

میانگین مدت خدمت حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوریعنوان نماگر: 

سالواحد سنجش: 

فرمول محاسبه نماگر:

ند تقسیم بر تعداد حقوق بگیرانهاسور خود را به صندوق پرداخت نمودمجموع مدت زمانی که کسورپردازان  بطور متوالی یا متناوب ک

        شودتولید می                شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 دستگاه / معاونت متولی تولید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی          واحد تابعه: صندوق بازنشستگی کشوری

ی( مورد استفاده در نماگر:هاتولید متغیر) نام و روش

مدت خدمت حقوق بگیران :متغیرنام 

.........)ذکر شود( سایر     سامانه احکام بازنشستگاننام سامانه:  ................    ثبتی .نام طرح: گیری نمونه : سرشماری روش تولید

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

مدت زمانی که مشترک بطور متوالی یا متناوب کسور خود را به صندوق پرداخت کرده است. مدت خدمت:

استاندارد نشده است        سازمانی      ملی            المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح: 

دهستان/ آبادی  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

................. )ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

ی هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفههاتفکیک

 یردولتیغ ،یارفاق ،یررسمیغ ،یرسم های تفکیک اول:مولفه فهرست                  نوع خدمت              تفکیک اول:

بازنشسته، از کارافتاده، شاغل متوفی، بازنشسته متوفی های تفکیک دوم:فهرست مولفهحالت بازنشستگی                       تفکیک دوم:

 کاربرد نماگر:

آید.لت و مجلس( مانند انجام اصالحات پارامتریک )افزایش سن بازنشستگی( بکار میگیری در سطح کالن کشور )دوریزی و تصمیماین نماگر برای برنامه

 تفسیر نماگر:

ی کسورپردازی هاتعداد سال یعنینسبت باال برود  نیهرچه امدت خدمت حقوق بگیران صندوق به چه میزان است. طور متوسط که به دهدینسبت نشان م نیا

 شود.به صندوق بیشتر می

شرح وظایف مصوباالدستی برای تولید نماگر: اسناد ب

هیچکدام     ................. )ذکر شود(سایر کارشناسی  مدیریتیسطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متولی تولید(:   

.....................زوم با ذکر توضیح(:در صورت ل)شود منتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

توضیحات:
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شناسنامه نماگر
CSPF10:شماره ردیف 

1از  1صفحه: 

میانگین حقوق پرداختی به حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوریعنوان نماگر: 

ریالواحد سنجش: 

 فرمول محاسبه نماگر:

ر تعداد حقوق بگیرانمجموع حقوق پرداختی به حقوق بگیران تقسیم ب 

        شودتولید می                شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 صندوق بازنشستگی کشوریواحد تابعه:           وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه / معاونت متولی تولید: 

ی( مورد استفاده در نماگر:هانام و روش تولید متغیر)

میانگین حقوق پرداختی به حقوق بگیران :متغیرم نا

..........)ذکر شود( سایر     سامانه احکام بازنشستگاننام سامانه:  .................   ثبتی .نام طرح: گیری نمونه سرشماری  روش تولید:

ی مورد استفاده در نماگر:هاتعاریف واژه

 :حقوق پرداختی به حقوق بگیران

استاندارد نشده است  سازمانی ملی  المللی بین  وضعیت استانداردسازی، در سطح: 

دهستان/ آبادی  شهر  بخش  شهرستان  استان  کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

................. )ذکر شود( سایر   نه هاما فصلی  ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

های هر تفکیک:های نماگر و فهرست مولفهتفکیک

-های تفکیک اول: فهرست مولفه                                  -تفکیک اول: 

کشور)دولت و مجلس(، پیش بینی بودجه مورد نیاز صندوق و تعیین میزان افزایش حقوق گیری در سطح کالن و تصمیم ریزیبرنامهاین نماگر برای  کاربرد نماگر:

ی نرخ ها. همچنین در سالیان گذشته میانگین حقوق پرداختی در همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده شده است. این نسبت یکی از متغیرآیدمیکار هسالیانه ب

 جایگزینی است.

 یعنینسبت باال برود  نیهرچه ا. نمایندمیحقوق بگیران صندوق به چه میزان از صندوق حقوق دریافت طور متوسط که به دهدینشان م نسبت نیا تفسیر نماگر:

 .شودمیمصارف صندوق بیشتر 

شرح وظایف مصوباسناد باالدستی برای تولید نماگر: 

......    هیچکدام ........)ذکر شود(... سایر کارشناسی  مدیریتیسطح دسترسی نماگر )به غیر از واحد متولی تولید(:   

.....................در صورت لزوم با ذکر توضیح(:)شود منتشر نمی شود منتشر میوضعیت انتشار نماگر:  

توضیحات:



  

    و اطالعات راهبردی ریزی برنامهمرکز 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 

   ر گیری دسازی و تصمیممرجع اصلی تصمیم

های تحوالت بازار کار، وضعیت اقتصاد زمینه

ها، نظام تامین رفاه اجتماعی، روابط تعاونی

کار و ... نیازمند شناسایی و رصد نماگرهای 

. استمرتبط به سه حوزه تعاون، کار و رفاه 

لذا تدوین نماگرهای مناسب که دارای 

باشند به عنوان های مشخص تعاریف و ویژگی

گذاری، سیاست ریزی،ابزاری برای برنامه

ها دستگاهافزایی با سایر هماهنگی و هم

 ضرورت دارد.

 

 

https://ssicenter.mcls.gov.ir 
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