
 

 

                         صندوق بازنشستگی کشوریراهنمای قوانین و خدمات     

             03/30/1031بروزرسانی                                                                      فهرست مطالب                                          shift+Altجستجوی  صفحه   
 صفحه بازنشستگی ، ازکارافتادگی، فوت -ششم بخش صفحه مفاهیم  بیمه اجتماعیآشنائی با   -بخش اول

 133 ... فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی ، فرمول محاسبه ، 0  دستگاههای اجرائیآشنائی با ، اصطالحات،  مقدمه

 130  عمومی-برقراری حقوق بازنشستگی 6 تامین اجتماعی  و رفاه  اجتماعی

 130 از موعد  حقوق بازنشستگی پیش  برقراری 8  ، بیمه های تجاری ، بیمه های اجتماعیبیمه 

 136  کارافتادگیوظیفه از  برقراری حقوق 13 بیمه بازنشستگی ، چندالیه بازنشستگی های سیستم

 130 مشاغل سخت و زیان آور معلوالن و   برقراری حقوق بازنشستگی  یکشور یبا صندوق بازنشستگ یآشنائ-بخش دوم 

 138 ...و اعاده به خدمت  جانبازان برقراری حقوق بازنشستگی 11 صندوق  خدمات خالصه ،آمار و اطالعات ، اساسنامه،  تاریخچه

 111 ...کفالت،،قطع حقوق، (بازماندگان) حقوق وظیفه وراث 13  ، منابع و مصارفصندوق مشترکان 

 113 13فرم ماده ، مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی  11          فزار اطالعات شاغلینرم انکسورات بازنشستگی  ، 

 111 بازنشستگانهمسان سازی حقوق / ترمیم حقوق بازنشستگی   ی مشترکان صندوقنظامهای حقوق و مزایا -بخش سوم

 103 ...جداول الت حقوق بازنشستگی، جدول ضریب حقوق، تحو 03 ...(...،حق شاغل ، ایثارگری،حق شغل)خدمات کشوریقانون مدیریت 

 101 پاداش،... فوت،عیدی،کمک نقدی/،ازدواج اوالد /عائلهکمک هزینه  06 ...(عددمبنا،ف شغل،جذب، جدول ضریب)علمی دانشگاهها هیات...

 108  ...،گواهی حقوق، زنشستگان و موظفینبا  حقوقفرآیند پرداخت  08 ....(رتبه،پایه،فوق العاده ها)غیر هیات علمی دانشگاهها ...

 100 ،آراء دیوان (...ساختار جامع ،خدمات کشوری،)مقررات بازنشستگی 03 ....(حقوق مبنا،فوق العاده های شغل،جذب،) ضاتق...

 111 وضعیت منابع و مصارف صندوق  –افق پیش رو  01 ...(، شهرداریها)کارکنان   ظام هماهنگ پرداختن...

 111 مجلسنمایندگان تعامل با  صندوق ، پارامتریک/سیستمیاصالحات  00 (.... ، مخابرات، بخش خصوصی... شرایط ادامه اشتراک )انون کارق... 

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

 163 13/11/80مصوب پیشکسوتان...واعطای تسهیالت آئین نامه ارتقاء منزلت  11 ...،انتقال ،اشتغال ،مرخصی ها ،ماموریت  –حاالت استخدامی 

 161   الکترونیکی/حضوری خدمات فهرست ،درگاه خدمات الکترونیکی  11 ...(شرایط پذیرش،خدمت نیمه وقت،)سابقه خدمت رسمی 

 160 مت ،اپلیکیشن صبا ، خدمات واگذار به دفاتر پیشخوانمیز خد 18 استثنایی پ .آایثارگران ، ، مشاغل سخت-ارفاقیسنوات 

 160 ، تسهیالت ، بیمه های  تخفیفی و تقسیطی(بسته های حمایتی) طرح یاری 60 ....( جبهه،  طرح ، حق التدریس،نهضتنظام وظیفه،) غیررسمیسابقه 

 103  بازنشستگان زشی،وام ضروری ، تورهای گردشگری جشنواره ور 01 (درتعیین حقوق  بازنشستگی موثر است صرفا )غیر دولتیسابقه 

   بیمه عمر ،( تکمیلی/پایه )بیمه درمان -هشتم بخش  تغییر صندوق ، نقل وانتقال حق بیمه/اشتراک -پنجمبخش 

 101 (بازنشسته/شاغل)کارکنان دولت ی درمانپایه  مهیب 06 مستخدمین جدیداالستخدام اشتراک  ، اشتراک خویش فرمایی

 108  و موظفین بازنشستگان ...،کمک هزینه عینک بیمه تکمیلی درمان 81 ....مقایسه صندوقهای بازنشستگی ،  ،تغییر صندوق بیمه ای 

 181 حوادث  و عمر تکمیلیبیمه طرح های /  بیمه پایه عمر و حادثه 80 ( معتبر بود1031تا پایان سال )پذیرش اشتراک کارکنان پیمانی

 186 (مطالعه) عمر بیمه سرمایه گذاریاز کارکنان ، حساب پس اند 83 ...و مابه التفاوت نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی

  ...آموزشفعالیتهای اجتماعی ،  -نهم بخش 30 از صندوق بازنشستگی کشوری  به سایرص  انتقال کسوربازنشستگی

 133 مردم نهاد  های سازمانذی الحجه ، 11مراسم ، خانه امید بازنشستگان 30 استرداد کسوربازنشستگی 

 131 رفتار حرفه ای افراد حرفه ای ،،  مهارت های زندگی ، شخصیت شناسی 38 سال03مازاد بر(سهم کارمند)استرداد کسور بازنشستگی

  فرم ها و چک لیست ها – دهمبخش  33 اشتباه واریزی /استرداد اضافه واریزی 

 131 فرم ها و چک لیست ها  

 311-1133تلفن  نرم افزار صبا اَپ   ،   ، ir.cspf.www،  سایت   ir.Sabasrm. wwwصندوق بازنشستگی کشوری   درگاه خدمات الکترونیکی 

 «راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   ومقرراتقوانین  ir.cspf.www  »سایت ورود به  :از طریق  دانلود فایل*
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   03/30/1031اصالحی مندرج در فایل /مطالب جدید

 موضوع صفحه

  

 ی هیات علمی ف جذب و ضریب ف ویژه اعضاب ضری 06

 فوق العاده مدیریت اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها  08

 ماموریت آموزشی  10

  ...مرخصی بدون حقوق ( سال0)سقف مدت رعایت  81

 خدمت اداری در مناطق جنگ زده  111

 و زیارتی کمک هزینه سفرهای سیاحتی  101
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 الرحمن الرحیم ... بسم ا
 (11-حدید) لیقوم الناس بالقسطو انزلنا معهم الکتاب و المیزان  رسلنا رسلنا بالبیناتلقد ا

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

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

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

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

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

 .شودمی تسهیل پیشرفت کشور و یارتقاء کرامت انسان ر جامعه،امنیت و امید د احساس

 (6/6/1033با هیات دولت در تاریخ دیدار  .)بخشنامه ها و مصوبات دولت باید پیوست عدالت داشته باشند:رهبر معظم انقالب فرمودند

پرداختهای  موعد، بازنشستگی پیش از، ا اصول بیمه ایبمغایر/ن حمایتیقوانی) حاکمیتیتحت تاثیرمتغیرهای  ایران  یبازنشستگ هایصندوق علیهذا-

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

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

قرار مجریه  و قوای مقننهدر دستور کار  صندوقهای بازنشستگی توانگری وبهبود شاخصها فوری برای اقدامات  ضروریست کهلذا 

 .تضمین شود جامعه هدفمعیشت،سالمت و کرامت تا   گیرد

 

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

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

 باشد و بسیاری از آنان  نیازمندنیاز مخاطبان   پاسخگوی  نمی توانست( ُجنگ شخصی  جزوات ،کتب ،)روشهای سنتی اطالع رسانی

 .بودند صندوق بازنشستگی کشوری متنوع و مقررات حوزه فعالیت های به  قوانین «  فوری و آسان دسترسی»

 .آغاز شد1831سال از   بازنشستگی کشوری راهنمای قوانین و خدمات صندوقالکترونیکی فایل  (داوطلبانه)تدوین لذا اقدامات الزم برای

مورد استفاده  WWW.IRANMARDOM.IRبه آدرس پورتال« صندوق  خدمات  هشناسنام »برای تکمیل 1831درسالفایل مذکور 

 .،همواره در حال تکامل و بروزرسانی بوده استجامعه هدف  عالیقنیازها و براساس و از آن تاریخ .... قرارگرفت

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

 . سریع جابجاییو  آسان یدسترس،کم حجم، update/بروز ،انسجام  جامعیت،: فایل هایویژگی

                

  راهنما اهداف تهیه فایل الکترونیکی

 (خ کقانون مدیریت  00ماده اجرای ) ....ماتخدارائه فرآیند  و بازنشستگی مقررات اطالع رسانی الکترونیکی -1

   (منشور حقوق شهروندی 00و03مواددر اجرای ) حضوری و الکترونیکی میز خدمت سازی بستر -2

  ئه خدمات حُسن ارا عمومی بر نظارتامکان  ایجاد شفافیت و -3

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

 

 :مهمنکات 

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

 .ارتباط برقرار شوداستان  مدیریت صندوق بازنشستگی کشوریبا   بازنشستگی اموردر  مشاوره طرح سوال و اخذ بمنظور  -

   11118339190پیامک به شماره  با ارسال   هادات سازندهپیشنارائه -

  محمدابراهیم خادمی: و بروز رسانی  تدوین                                                                                                                                     

 

 

http://www.iranmardom.ir/
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 تعاریف/اصطالحات

 .ده تنظیم روابط و رفتار اشخاص در اجتماع قاع :قانون -

عالیترین سند حقوقی یک کشور ؛ تعیین کننده نظام حاکم ؛مشخص کننده میزان تمرکز قدرت و راهنماای   :قانون اساسی-

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

قانون اساسی در عموم مسایل و درحادود مقارر در قاانون     01اس اصل براس که مجلس شورای اسالمی قانونی :عادی قانون-

 ....، قانون برنامه پنج ساله(31/31/1000 از شاغلین)30/30/1001همچون قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب اساسی وضع می نماید
                         013131الی   033131 جم توسعهقانون برنامه پن                         003131الی   103131 قانون برنامه اول  توسعه 

 10313131الی   013131 ششم توسعه  قانون برنامه 003131الی    003131 قانون برنامه دوم توسعه

 10303131الی 10313131 ششم توسعه برنامه تمدید                         003131الی   003131 قانون برنامه سوم توسعه

   033131الی    003131 ون برنامه چهارم توسعهقان

 قانون اساسی 100برای انجام وظایف اداری طبق اصل  ی مصوب هیات وزیراننامه هاتصویبنامه ها وآئین :مقررات دولتی  -

ا ونیز شرایط استخدام ؛ضوابط وروند ارتقاء رتبه وطبقه شغلی؛ضریب ریالی حقوق ؛تصویب فوق العاده ه :مقررات استخدامی-

 .از جمله مقررات استخدامی میباشد......مستمریا غیرمستمرتلقی کردن فوق العاده های مصوب ؛

حق بیمه بازنشستگی ؛سن وسابقه خدمت قابل قبول / نحوه اشتراک با صندوق بازنشستگی ؛نرخ کسور :مقررات بازنشستگی-

 ......افت حقوق وظیفه ؛ازلحاظ بازنشستگی؛فرمول تعیین حقوق بازنشستگی ؛ورثه مشمول دری

 30/30/1001مصوب (10فصل )،قانون مدیریت خدمات کشوری  01/0/04مصوب (0فصل )قانون استخدام کشوری : مثال

موکول به تصویب آیین و مواد  تامین اعتبار در بودجه جاریدر صورت  باشد که متضمن بار مالیموادی از قانون :شرایط اجرای قانون

 (معاونت حقوقی ریاست جمهوری0/13/1000مورخ 140001/01101بخشنامه ) میباشدقابل اجراء  یین نامه مربوطتصویب آ درصورتنامه 

 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور،مگرآنکه درخودقانون تاریخ خاصی مقرر شده باشد14 :تاریخ الزم االجراء شدن قانون

مقنن درکلیه موارد الزم االجراء میباشدودرمواردی که مربوط به گذشته است  ن بیان مرادزما از تفسیر:تاریخ الزم االجرا شدن نظریه تفسیری

 شورای نگهبان13/0/01مورخ 400/0/01نظریه ش  .فسیرقانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابدت...ومجریان برداشت دیگری ازقانون داشته اند

  .از تاریخ ابالغ قابلیت اجراء دارد آئین نامه داخلی03طبق ماده  ات دولتمصوب :تاریخ الزم االجراء شدن مصوبات هیات دولت

از  بایدباشد بدون تعیین منابع مالی طرح های مجلس شورای اسالمی ولوایح دولت  اگر  :مالحظات قانونگذاری حوزه بیمه های اجتماعی

شادگان برداشات و باه مصارر غیار       از منابع سایر بیمهاگر قانون اساسی است و  04شود که مغایر با اصل اعتبار بودجه عمومی تامین 

 .و نیز خالر حق الناس و شرع استبوده قانون اساسی  00اصل  4و بند  03برسد که موجب اضرار به غیر و خالر اصل 

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

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

 .مرجع وضع دستورالعمل شوراها وکمسیونها هستند.اطالعات فنی وعملی است

 .اجرائییت دار به کارکنان دستگاه دستورالعملی برای تسهیل اجرای قوانین وآئین نامه ها از طرر مقام صالح: بخشنامه -

 .مصوبه گفته میشود (بجز تصمیمات قضائی)....به کلیه قوانین ؛آئین نامه ها؛تصویب نامه ها؛: مصوبه -
 .اطالعات ثبت شده نوشتاری،دیداری و شنیداری که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد:مدرک

  .قابل استناد باشد/...( مستند/به عنوان مدرک )ی که در مقام دعوی یا دفاع هر نوشته ا :سند
 ...نامه اداری، بنگاه ، قولنامه .که اعتبارآن منوط به احراز اصالت توسط مدعی است بین مردمنوشته های تنظیم شده :سند عادی

به  ماموران رسمینزد  -0( طالق/ازدواج/اسناد)رسمیدفاتراسناد  -0امالک  و اداره ثبت اسناد -1اسناد تنظیم شده در :سندرسمی

 به عنوان مثال صورتجلسه اعترار مجرم در دادگاه نزد قاضی. لحاظ وظایف قانونی و در حین انجام وظیفه 

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

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

 (ماهیت اعتباریدارای ...موسسات،شرکتها،بنگاهها،)حقوقیشخص،    (انسان زنده از بدو تولد تا مرگ) حقیقیشخص :اشخاص
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  تعاریف/اصطالحات

 :دستگاه اجرائی عبارتند از - (ق م خدمات کشوری 4ماده  موضوع) دستگاه اجرائیتعریف 

 واحدسازمانی مشخصی که طبق قانون ایجاد و تحقق یک یاچند هدر دولت رابرعهده دارد  :هوزارتخان-1
 پرسنل نفر333/300/0تقریبا  وزارتخانه با10دستگاه اجرائی درقالب 0134شامل تخمینی *

اناه  گ0واحدسازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد وباداشتن استقالل حقاوقی بخشای ازوظاایف قاوای      :موسسه دولتی-1

 ...نهاد ریاست جمهوری ؛دانشگاهها؛-سازمان انرژی هسته ای-سازمان ثبت احوال-موسسه ازجمله دیوان محاسبات011شامل .رابرعهده دارد

واحدسازمانی مشخص دارای استقالل حقاوقی کاه باتصاویب مجلاس ایجااد شاده و بای          :موسسه یانهادعمومی غیردولتی-0

   عهده دارخدماتی با جنبه عمومیکه د ی تامین شوبودجه آن ازمحل منابع غیردولت%43از

 پرسنل نفر 333/130با ...... بازنشستگی ؛ صندوق10و  شهرداری1003و  موسسه100تخمینی به تعداد *

سارمایه  %43بنگاه اقتصادی که بموجب قانون برای انجام قسمتی ازتصدیهای دولات ایجااد شاده وبای  از     :شرکت دولتی -0

ساهام ناشای از سارمایه گاذاری وزارتخاناه ها؛موسساات       % 43شرکت تجاری که بای  از  .دولت میباشدوسهام آن متعلق به 

 نفر پرسنل 333/001با ....؛نکها ؛شرکت ملی نفت شرکت دولتی ازجمله با000 شامل.*وشرکتهای دولتی ایجادشودشرکت دولتی است

لسله مراتب ؛نحوه تقسیم وتوزیع وظایف میان واحدها را نشاان  روابط میان واحدهای سازمانی که حدوداختیارات ؛س :ساختار سازمانی

 .میدهدوشامل شرح وظایف ؛نمودارسازمانی وپستهای سازمانی میباشد
 واحد100/00 به تعدادتخمینی *  اجزای ساختارسازمانی همچون معاونت ؛اداره کل ؛دفتر؛مدیریت ؛اداره  :واحدهای سازمانی 

 .پس ازباالترین مقام موسسه دولتی که انجام بخشی ازوظایف ؛مرتبط بااهدار دستگاه رابرعهده داردباالترین سطح سازمانی  :معاونت
دستگاه بوده که وجه غالب وظایف آن اجرائای  / سطح سازمانی که عهده دارانجام بخشی ازوظایف متجانس معاونت  :اداره کل 

 .پست معاون پی  بینی شده است 0. اداره سازماندهی میشود4است وظایف اداره کل درقالب حداقل 

دستگاه بوده و وجاه غالاب وظاایف آن مطالعااتی     / سطح سازمانی که عهده دارانجام بخشی ازوظایف متجانس معاونت  :دفتر

 .آن کارشناسی باشدتشکیل میگردد%03پست سازمانی که 04درراس دفترمدیرکل ؛ دارای حداقل .؛آموزش یاتحقیقاتی است

پست کارشناسی وکاردانی 4حداقل دارای . مدیریت میباشد/که عهده دارانجام چندوظیفه ازوظایف دفترسطح سازمانی  :گروه 

 .ماهیت وظایف گروه مطالعاتی وتحقیقاتی بوده فاقد واحدتابعه ودرراس آن رئیس گروه قراردارد. خواهدبود

/ وجاه غالاب وظاایف اداره اجرائای     .باشاد مادیریت  /سطح سازمانی که عهده دارانجام چندوظیفه ازوظاایف اداره کال    :اداره 

اداراتی که انجام فعالیت آن مستلزم ایجادپستهای کارشناسی باشدمیبایست )پست سازمانی 14پشتیبانی بوده وحداقل دارای 

 .خواهدبود(پست آن کارشناسی خواهدبود0پست سازمانی که 0دارای حداقل 

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

 حرفه ای -واحدعملیاتی همچون مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، موزه ها، مراکز فنی001/100 تخمینی به تعداد* .دستگاه را بر عهده دارند

 انقالب اسالمینهادهای 

عفان و جانبازان، بنیاد مسکن ،بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ، جهااد دانشاگاهی،جهاد   خرداد،بنیاد مستض14بنیاد شهید و ایثارگران،بنیاد

 نفره واگذاری زمین0سازندگی ،سازمان تبلیغات اسالمی،سپاه پاسداران ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،کمیته امداد ،کمیته های انقالب ،هیات 

 دستگاههای نظارتی 

هاای واحادهای    ها و اقادام  های اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیم ها و اعتراض ها، تاظلم ی به شکایترسیدگ :دیوان عدالت اداری-1

 (قانون اساسی 100اصل )ها  شهرداریو دولتی 

( که به نحوی ازبودجه عماومی کشاور اساتفاده میکنناد    )اعمال کنترل ونظارت مستمربرعملیات مالی کلیه دستگاهها  :دیوان محاسبات -1

 بررسی وحسابرسی وجوه مصرر شده ؛درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار سداری ازبیت المال ازطریقبمنظورپا
 (قانون اساسی 100اصل طبق )دستگاهها  دربر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین  نظارت :سازمان بازرسی-0

 00شرکتهای واگذاری اصل 
قندیاساوج   ،ایاران  ،فارش  دخانیات،رجااء ،صانایع شایر   اساتقالل ، /توسعه /رآسمان،جهاد نصشرکتهایقانون اساسی 00در اجرای اصل 

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

 ((social welfare ماعیرفاه اجت

تا زمینه  (موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی از طریق)پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی انسان یی برایها برنامهاجرای 

 .....؛اجتماعی برنامه های بهبود کیفیت زندگی، سالمت،امنیت غذایی،عدالت .شوداو فراهم  و حفظ کرامت انسانی رشد و تعالی
      .ه اجتماعی تابعی از نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشور استنظام رفا *

 (social security) تامین اجتماعی 
 (ISSAاساسنامة اتحادیة بین المللی تأمین اجتماعی ) تعریف تامین اجتماعی -

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

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

 (سازمان بین المللی کار130مقاوله نامه شماره )تعریف تامین اجتماعی -

بواسطه قطع یاکاه  شادیددرآمد افاراد   به منزله حمایتی است که جامعه درقبال پریشانیهای اجتماعی واقتصادی پدیدآمده 

عائلاه  /براثربیکاری ؛بیماری ؛بارداری ؛ازکارافتادگی ؛سالمندی وفوت وهمچنین افزای  هزینه های درمان ونگهداری خاانواده  

 مندی به اعضای خود ارائه میدهد

 خصوصیات نظام تامین اجتماعی 

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

 اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی 130پوش  تمامی خدمات پی  بینی شده در کنوانسیون  (خدمات)جامعیت -2

خدماتی همچون سالمندی ؛ ازکارافتادگی ؛ فوت ؛ بیکاری ؛ مزایای نقدی؛ ایام بیماری و بارداری؛ حوادث ناشی از کار ؛ 

 شامل شودرا (مراقبتهای درمانی و هزینه عائله مندی 

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

به گونه ای طراحی شود که در بلند مدت دوام آورده وتعادل خود را درمقابل شوک های ( منابع ومصارر) پایداری مالی-4 

 .اقتصادی و اجتماعی حفظ کند

 قلمرو تامین اجتماعی

 (بیسمارکینظام ) / social insurance بیمه اجتماعی: الف

پرداخت اجباری حق بیمه ماهانه توجیه برخورداری از حقوق اجتمااعی فارد یاا افرادتحات      افراد شاغل با :افراد تحت پوشش 

 .تکفل وی به شمار میرود

 حق بیمه ها و سود حاصل از سرمایه گذاری آنها :بیمه های اجتماعی تامین مالی

  (نظام بوریجی)/   social assistance حمایت اجتماعی :ب

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

 .حقوق اجتماعی افراد محسوب میشود برخورداری از نفس شهروندی ؛توجیه
های جهاات رویااارویی بااا پیامااد   مبتناای باار مشااارکت و مساائولیت کاال جامعااه      ایاان نظااام براساااس همبسااتگی عمااومی     

 .بنا شده است اجتماعی و اقتصادی تحوالت منفی 

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

 تامین اجتماعیکارکرد 

اعیو ارتقاء سرمایه اجتمهویت بخشی  -0   همکاری و مشارکت اجتماعی پذیری،  ایجاد مسئولیت -1 :سطح کالن-الف  

کاه  فقر و شکار اجتماعی از طریق برقراری عدالت اجتماعی -0پایدار    کمک به توسعه -0   

یپیشگیری از مخاطرات و گسستهای زندگی اجتماعی و اقتصاد -0 تضمین سالمت فردی -1 :طح خردس-ب  

 فردی در محیط کار و جامعهارتقاء مسئولیت پذیری  -0  ارتقاء بهره وری نیروی کار در نتیجه امنیت و رضایت فردی -0
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 اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی-    آشنائی با امور بازنشستگی  

  در ایران  تامین اجتماعیقانونی جایگاه 

ساوانح  ازنظربازنشستگی ؛بیکاری ؛پیری ؛ازکارافتادگی ؛بی سرپرستی ؛درراه ماندگی ؛حوادث و برخورداری ازتامین اجتماعی :قانون اساسی 13اصل 

درآمددهای  طباق قاوانین ازمحال     حقی است همگانی ودولت موظف است؛نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبتهای پزشکی بصورت بیمه وغیره 

 .تامین کند یک افرادکشوربرای یک  خدمات وحمایتهای مالی فوق رامشارکت مردم  و درآمدهای حاصل از عمومی

                                                       17/3/1393 مورخ    19282شماره     ین اجتماعیقانون ساختار نظام جامع رفاه و تام

و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی،  توسعه عدالت اجتماعیبه منظور  ....قانون اساسی ( 00)در اجرای اصل  د1ماده 

 .برقرارمیگرددام تامین اجتماعی اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظ

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

 .اشندهای اقتصادی و اجتماعی می با آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق رویداد0تبصره

 :نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد د1ماده 

شامل بخ  بیمه های اجتماعی ازجمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و  :لف د حوزه بیمه ایا 

 می باشد( بهداشت و درمان)بخ  بیمه های درمانی 

 رمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شودتبصره ا خدمات بیمه های اجتماعی و د 

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

دولت در قبال آن تعهد مالی انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و 

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

شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده های  :ب د حوزه حمایتی و توانبخشی

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

 .....(سازمان بهزیستی وکمیته امداد ،

 (حوزه فعالیت جمعیت هالل احمر )شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه :ج د حوزه امدادی

  سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعید 3ماده 

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

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

 .ضمین شودکه براساس آن خدمات نظام تامین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تامین و ت :ج ـ فراگیری 

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

با سایر دستگاههای موثر تاکید می شود به نحوی که تالش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکالت 

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

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

 .های فردی و جمعی به منظور تامین نیازها توسط خود افراد وابسته می باشد

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

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

 یهاا  و بساط پوشا    ریپاذ  بیاز اقشاار آسا   تیو حما یتحقق عدالت اجتماع یدولت مکلف است در راستا :قانون برنامه ششم08ماده 

باه اهادار    لیا ن یالزم بارا  یها برنامه یو اجرا یبه طراح نسبت  یاجتماع یها بیو کاه  آس یریشگیو پ یا مهیو ب یتیحما ،یامداد

 به مجلس ارائه کند بار کیماه  ش  هرکار را  شرفتیرش پاقدام و گزا لیمندرج در جدول ذ
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  اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی -    آشنائی با امور بازنشستگی  

 (insurance) آشنائی با بیمه

متعهدمیشاااود  ......(شااارکتهای بیمه؛صاااندوقهای بازنشساااتگی؛ )بیماااه  قاااراردادی اسااات کاااه بموجاااب آن بیماااه گااار  

؛درصاااورت وقاااوع حادثاااه یاااا     (اشاااخاص حقیقااای یاااا حقاااوقی   )بیماااه ازبیماااه گاااذار   درازای دریافااات حاااق 

  .رویدادمشخص؛نسبت به جبران خسارت وارده یا پرداخت مبلغ معینی به ذینفع  اقدام نماید

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

 انواع بیمه

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

 بیمه پایه بازنشستگی -0بیمه پایه عمر  -0بیمه پایه درمان  -1
  تجاری/  بیمه های بازرگانی -ب

 .....(وسایل نقلیه ، آت  سوزی ،زلزله ، سیل ، بیمه باربری ،بیمه )اموال  / بیمه اشیاء-1

 (بیمه های تکمیلی درمان ؛ بازنشستگی و عمر)بیمه اشخاص -0

 تضمین /ه اعتباربیم-0بیمه مسئولیت  -0

  : های بازرگانی اصول بیمه
 اصل  -9بیمه   تعدد اصل -1جانشینی   اصل-3پذیر   بیمه نفع اصل-8زیان  / غرامت اصل -2گر   بیمه طرف از نیت حسن اصل-1

 نزدیک علت اصل   -3داوری   اصل-0(  مشارکت)اتکائی

 مقایسه بیمه ها 

 بیمه های تجاری بیمه های اجتماعی

 (به استثناء بیمه شخص ثالث خودروها) غیراجباری ریاجبا

 وقرارداد فی مابین براساس توافق طرفین                               براساس قوانینبیمه گر وبیمه گذار رابطه 

 نرخ حق بیمهو ریسک حادثهمیزان حق بیمه براساس                                   براساس حقوق ودستمزدمیزان حق بیمه 

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

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

 

 ( 1031 /31/31آمار تخمینی)   نصندوقهای بیمه اجتماعی ایرا

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

 333/10 333/10 صدا وسیما 13 333/033/0 333/403/10 تامین اجتماعیسازمان  1

 333/04 333/03 بانک مرکزی 11 101/180/1 333/313 1031خرداد بازنشستگی کشوری 1

 003 003 بیمه مرکزی  11 333/003 333/133 نیروهای مسلح بازنشستگی  0

 333/10 333/10 شهرداری تهران 10 333/130 333/003/1 روستائیان و کشاورزانبیمه  0

 033/0 033/1 بنادر و کشتیرانی 10 333/131 333/103  بانکها  1

 433/0 033 صنایع مس  11 333/04 333/00 نفت 6

 333/10 333/14 هما  16 333/01 333/10 فوالد 0

 ..... ...... اطالعات  10 1333 333/00 وکال 8

 000/000/7 000/500/17 جمع 433/0 333/11 آینده ساز 3

یرپوشا  دارناد   کشاور را ز ( شااغل  ) درصاد بیماه شادگان     04و درصد مستمری بگیاران  04سازمان تامین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری مجموعاً   *

 .درصدجمعیت کشور تحت پوش  هیچ صندوق بیمه ای نمیباشند03همچنین 
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   اهداف ؛اصول ومبانی نظام تامین اجتماعی -    آشنائی با امور بازنشستگی  

     صندوقهای  بیمه اجتماعی

 محسوب میشوند   تعهدی و   اجتماعی    اقتصادی  بنگاههای صندوقهای بیمه اجتماعی

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

باارداری وجااوه ذخااایر  میبایساات     گااذاری و بهااره  هااا و نیااز ساارمایه   بیمااه هااای اجتماااعی بااا درآمااد حاصاال از محاال حااق بیمااه       

 . تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت خود را انجام دهند

  اجتماعیماهیت  -1
اند و نوعی ضمانت اقتصادی از  های اجتماعی با هدر ایجاد رفاه نسبیِ عمومی و برقراری عدالت اجتماعی در بین اقشار جامعه شکل گرفته بیمه

  . روند شمار می  سوی دولت برای افراد شاغل تحت پوش  به

 ماهیت تعهدی-0

صاااندوقهای بازنشساااتگی  میبایسااات براسااااس فرآینااادهای بیماااه   .. ی ؛ارزیاااابی مناااابع ومصاااارر؛دارائی هاااا؛اموال ومیااازان نقااادینگ   

 .ای در دراز مدت باشد و نه مقاطع کوتاه مدت 

 

  اصول بیمه های اجتماعی
 عمومی بودن   -1

 منابع بین نسلی و مشاع  -0

 منابع غیرقابل ادغام  -0

 (مگربا تامین بارمالی)ممنوعیت افزای  تعهدات وهزینه ها  -0

 ت وضمانت دولت برای تداوم خدمات              مسئولی  -4

 .تابع قانون مدنی نیستند، زیرا خود قانون مستقلی دارندبیمه های اجتماعی *

 

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

  سودحاصل از سرمایه گذاریها-0 

 هدایا ، ا کمکه، جریمه دیرکرد -0 

 

 مصارف صندوقهای بیمه اجتماعی
 تعهدات کوتاه مدت : الف

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

 همراههزینه سفر و اقامت بیمار و  ،ارداری ب/ قطوع ، غرامت دستمزد ایام بیماری غرامت نقص عضو م .0

 هزینه کفن و دفن       ، کمک هزینه ازدواج .0

 مقرری بیمه بیکاری .0
 :تعهدات بلندمدت: ب
 مستمری بازنشستگی         .1

 مستمری از کارافتادگی کلی   .0

 مستمری بازماندگان         .0

 کمک هزینه عائله مندی ، کمک هزینه اوالد ، عیدی  .0 

 بیمه اجتماعی از لحاظ تخصیص اعتبارصندوق های   تقسیم بندی مصارف

    یک سوم حق بیمه ها به   سرمایه گذاری -1

 (بیمه پردازان و مستمری بگیران)یک سوم حق بیمه ها به  درمان بیمه شدگان  -0

 یک سوم حق بیمه ها به  پرداخت مستمری بازنشستگان وازکارافتادگان  و بازماندگان -0
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   اهداف  ، اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی -    آشنائی با امور بازنشستگی  

 multi-pillar pension systems چندالیه سیستم های بازنشستگی
درمقابل ...... دولتها با اجرای برنامه ضدفقر ازناتوانهای جسمی وذهنی ؛سالمندان ازکارافتاده ؛افرادکم درآمد؛ :دولت پشتیبان-الیه اول

 ت اجتماعی آنان را بابرقراری حداقل مستمری ماهانه ازمحل درآمدهای عمومی دولت تضمین میکنندنوسات اقتصادی حمایت و ثبا

 ضامن حفظ قدرت خرید افراد دردوران بازنشستگی با تامین مستمری و ارائه بهینه سایرخدمات به آنان :کارفرما پشتیبان- الیه دوم

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

سنوات خدمت؛ میانگین دستمزدنهائی؛ نرخ ) را براساس فرمولی(جوان)نسل حاضردولت کسوربازنشستگی . بیمه پرداز بنا شده است

 1001-آلمان.مینماید (سالمند)نسل قبلصرر پرداخت حقوق بازنشستگی (  ثابت

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

 1000-شیلی.حسابهایی بنام ذینفع ثبت ؛سرمایه گذاری شده ودرآغازبازنشستگی سهم هرفرد از منابع مشخص است

حق بیمه درحساب (:میحق بیمه معین براساس مبلغ اس/NDC Notional Defiend contribute) DC-PAYGسیستم -3

 1000-سوئد.شخصی افراد به صورت اسمی ثبت میشوداما بجای انباشت وسرمایه گذاری ،صرر پرداخت مستمری بازنشستگان میشود

  :خصوصی– الیه سوم

توسط  بیمه حقپرداخت  (اجتماعی /شرکتهای بیمه تجاری) بیمه گرو ( کارمند) بیمه شدهبا انعقاد قرارداد فی مابین اختیاری که  طرحهای

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

 سیستم های بازنشستگی چندالیه

 منابع مالی جامعه هدف سطح الیه

 الیه سوم

 بیمه های اجتماعی تکمیلی

 (عمر/درمان/بازنشستگی)

 حق بیمه های انفرادی وگروهی اد و خانوارهای جامعهبرای همه افر بیمه های تجاری

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

 حق بیمه های انفرادی وگروهی برای اعضای صندوقهای بیمه وبازنشستگی حسابهای انفرادی

 الیه دوم

 بیمه های اجتماعی پایه

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

 کمک دولت+حق بیمه مقطوع افراد غیرمشمول بیمه های اجباری (ملی)بیمه اجتماعی فراگیر

 الیه اول

 مساعدت های اجتماعی

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

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

1/11/31مورخ    01/36680شمارهمصوبه   دقانون احکام دائمی برنامه توسعه  - بیمه تکمیلی بازنشستگی  

ماده )0(-به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده میشود 

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

 است هیال چند یاجتماع نیتأم نظام قالب در و مکمل یها مهیب هیال در ها صندوق گونه نیا تیفعال ـ تبصره

ور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی ، صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه بمنظ- (1)ماده 

 .اقدام نمایند شدگان با مشارکت فرد بیمه شده 

1/1/1036اجراء  –قانون برنامه ششم توسعه    

 یروزآمدساز و استقرار ،یبرقرارمه برنا نیتدو به نسبت ششم، هبرنام یکل یها استیس( 31) بند یاجرا در است مکلف دولت-(81 )ماده 

 در خدمات یبند سطح تیرعا با سالمت جز به یاجتماع یها مهیب و یتیحما ،یامداد حوزه بر مشتمل هیال چند یاجتماع نیتأم و رفاه جامع نظام

 و افراد درآمد ای و دستمزد سطح بر یمبتن و فعال یبایازمندین و وسع آزمون و یاجتماع یغربالگر براساس مکمل و مازاد ه،یپا سطوح

  درآورد اجراء به یسنوات بودجه مطابق یقانون مراحل یط از پس و اقدام خانواده

 100تا  100در صفحات مشاهده مطالب مرتبط  *
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   اهداف  ، اصول و مبانی نظام تامین اجتماعی -    آشنائی با امور بازنشستگی  

 زنشستگیآشنائی با بیمه با

طباق قاانون وحکام رسامی مقاام صاالحیت دار ازحقاوق         شارایط سانی وساابقه معاین    وضع مستخدمی است که باداشتن 

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

 نظام های بیمه بازنشستگی پیدایش 

 .زنشستگی به منظورحمایت افراددرایام پیری ؛ازکارافتادگی ؛بیکاری ؛بیماری وفوت تهیه واجراءمیشودبرنامه های بیمه وبا
 بودیم ....نقالب صنعتی ورشدجنبشهای کارگری شاهد پیدای  بحرانهای صنعتی واقتصادی در اواخر قرن هجدهم باآغازا

رشادکرده  کنان درزمان پیاری وبیکااری وازکارافتاادگی    حمایت ازکارفکر بمنظور پیشگیری از فروپاشی ملی و اجتماعی، لذا 

 .تجلی کرد و بازنشستگی به عنوان یک حق اجتماعی(1000سال)وطرح بیمه درمان 

اگرنیروی کارآنان تامین نداشته ونسبت باه حاال وآیناده خاوددلگرم ومطمائن       متوجه شدندبتدریج دولتهاوموسسات بزرگ 

وحمایت تامین آتیه وتحصیل سودبیشتربرای آنان ممکن نخواهدشد لذابه فکراررقابت امکان افزای  تولیدوپیروزی دربازنباشد

 . افتاده ، برنامه های بیمه وبازنشستگی راتهیه و اجراء کردند.....ازکارکنان وخانواده آنان درایام پیری ؛ازکارافتادگی ؛بیماری و

 

 نظام های بازنشستگیاهداف 

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

 خودوخانواده اش  تامین آتیهایجاددلگرمی ؛تعهد؛تعلق ؛انگیزه وافزای  کارائی  درکارمندان  بلحاظ -0

 پس ازداراشدن سابقه خدمتی وسن معین ویاازکارافتادگی برای مادام العمرکارمندتامین زندگی -0

 وافرادتحت تکفل کارمندپس ازفوت وی  خانوادهین زندگی تام-0

 .که ممکن است درنتیجه عدم اطمینان به آینده بوجودآید جلوگیری ازمفاسدمالی-4

 
 مهم سیستم های بازنشستگی  عناصر

     آیا جامع است؟:پوشش-1

      اجباری است یا اختیاری ؟:مشارکت-2

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

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

  دارائی ها تا چه حد بدهی های آینده را پوش  میدهند؟:تامین وجه -5

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

 

  در طراحی سیستم بازنشستگی مولفه های تاثیر گذار

     توسعه یافتگی  سطح-1

     روندهای جمعیتی -0

    سیاست های اقتصاد کالن -0

    زیرساخت ها-0

 ظرفیت بازارهای مالی-4

 

مستمریهای بازنشستگی میبایست از محل سود انباشته حق بیمه ها در طول سالیان گذشته تامین وپرداخت شود و حق بیماه هاای   *

 .برابر شود تا امکان انجام درست تعهدات صندوقهای بیمه فراهم شود04 امروز میبایست سرمایه گذاری شده وحداقل
 100تا  100در صفحات مشاهده مطالب مرتبط  *
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 (104001 ردیف بودجه)14002720542شناسه ملی - بازنشستگی کشوری صندوق آشنائی با  ■

و یکای از دساتگاههای    داریدارای شخصایت حقاوقی واساتقالل ماالی وا    ، موسسه ای مستقل کشوری صندوق بازنشستگی 

 .رفاه اجتماعی میباشد و تعاون؛کار زیرمجموعه وزارت

پایه و  ، بیمهبرقراری مستمری بازماندگان /و فوت  یزکارافتادگا ،یبازنشستگ اعم از یاجتماع یها مهیخدمات بو گسترش ارائه : صندوق  ماموریت

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

  محور و عدالت افتهی خودکفا، توسعه دار،یپا یصندوق :انداز صندوق  افق چشم

 :صندوق  بازنشستگی کشوری اهداف 

 .بازنشستگان یحفظ کرامت انسان-

 ....رعایت اصول بنگاه داری  و ...ات بیمه ایمحاسب براساس (تعهدات = دارائیها )خودکفا پایدار و  یبازنشستگ صندوق  جادی ا-

 .سودآور و زودبازده ی اقتصاد ی ها تیدر فعال ی گذار هی سرما  قی صندوق از طر ی ها ییاز دارا بخ  نانیو اطم ی اقتصاد ی بردار بهره-

 .جهت بازنشستگان یو توسعه خدمات رفاه ارتقاء-

 .ر جهت انجام امور بازنشستگانمختلف د ی ها تشکل جادی ا نهیآوردن زم فراهم-

 
 :تاریخچه صندوق  بازنشستگی کشوری

 ازنصف حقوق ماهانه (پدر؛مادر؛همسر؛فرزندان ونوادگان)برخورداری وراث کارمندان متوفی-مجلس اول مشروطه  در قانون وظائفتصویب  01/31/1000

بمنظور اانجام امور  اداره کل حسابداری وزارت دارائی در اعددایره تقایجاد ازسوی مجلس و  قانون استخدام کشوریتصویب  1031/ 00/30

استفاده کارمندان دولت ازحقوق بازنشستگی باداشتن  .«داره کل بازنشستگیا»تغییر نام دایره تقاعد به  1010سال . بازنشستگی کارکنان دولت 

 حقوق وظیفه وراث بعدازفوت/تاده شوندحقوق وظیفه ازکارافتادگی درصورتی که علیل وازکاراف/سال سابقه 04سال سن و44

 (اداره کل بازنشستگی تابع سازمان اموراداری و استخدامی شد)فعلی به جای قانون قبلی قانون استخدام کشوری  جایگزینی 01/30/1004

 ربصورت موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری واستخدامی کشو سازمان بازنشستگی کشوریتشکیل  31/31/1040

 از سازمان مدیریت و برنامه،  الحاق به وزارت رفاه براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی صندوقانتزاع  01/30/1000

  :ارکان اصلی صندوق  بازنشستگی کشوری

 هیات نظارت-0       مدیرعامل -0     هیئت مدیره  -0هیات امناء      -1
 ی صندوقبرنامه ها سیاستهای صندوق

 بیمه تکمیلی عام برای کلیه بازنشستگان وموظفین  اهتمام درتامین منابع الزم جهت ارتقاءوضعیت فعلی بازنشستگان
 بیمه عمروحادثه کارمندان شاغل وبازنشسته دولت  کارآمد نمودن مصارر ازطریق پیشنهاداصالح قوانین ومقررات 

 تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان نترل بروجوهتعمیم سیستم پرداخت مستقیم جهت ارتقاءسطح ک
 .....  پرداخت وام ضروری،صدورکارت خرید اعتباری از سوی بانک  سال طی برنامه زمانی 14افزای  حداقل سن بازنشستگی تا

 .......(وق،دریافت حکم ، فی  حق)استمراراتوماسیون عملیات سازمان سال طی برنامه زمانی 04افزای  مدت بیمه پردازی تا

 مهندسی مداوم بمنظورارتقاءخدمت رسانی شایسته به مخاطبان ....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 صندوق-

مجلس برای متناسب / انجام اقدامات مناسب قانونی از طریق دولت 

 افزای  هزینه های زندگی با توجه به ساختن حقوق بازنشستگان 

 

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

 ( هیئت محترم وزیران11/38/1080مصوب ) صندوق بازنشستگی کشوری فعلی اساسنامه
جتماعی و به استناد ماده وزارت رفاه و تأمین ا 03/0/1001مورخ  01/ص/0100بنا به پیشنهاد شماره  01/0/1000هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ا اساسنامه  1001قانون مدیریت خدمات کشوری ا مصوب  110ا و ماده  1000قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ا مصوب ( 10)

  :صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود

ا به  1000قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ا مصوب  (10)ماده ( 0)ا نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره 1ماده

  .شود صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می

ادشده، همچنین تمرکز های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون ی ا هدر صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه0ماده

داری در  ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه وجوه و درآمدهای موضاوع قوانین و مقررات بازنشستاگی کشور با باکارگیری اصول محاسبات بیماه

  .باشد گیری از وجوه و ذخایر می گذاری با بهره حوزه سرمایه

ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات  مها موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهدار بی0ماده

ا ، از جامله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق وظیفه و  1001بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری ا ماصوب 

  .باشد های قانونی می یتهای تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حما مستمری و همچنین بیمه

باشد و به صورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی  ا صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی و اداری می0ماده

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

ند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به توا ا مرکز اصلی صندوق در تهران است و می 4ماده

  .ها اقدام نماید کارگزاری

 .ت ا هیئت نظارت   .پ ا مدیرعامل  .مدیره ب ا هیئت   .الف ا شورا :ارکان صندوق عبارتند از ـ 6ماده

مدیره  مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیئت آن به ترتیب به عهده هیئت اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رییس ـ7ماده

  .باشد سازمان یاد شده می

  :باشد وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می ـ 9ماده

  .الف ا تصویب خط مشی و راهبردهای کالن صندوق

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

  .مدیره، هیئت نظارت و مدیرعامل صندوق با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ا نصب و عزل اعضاء هیئتپ 

نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد   الزحمه هیئت مدیره، مدیرعامل و حق ت ا تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت

  .قانون تجارت( 001)نماید و با رعایت ماده  تعیین می

های موردنیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی  نامه های مالی، معامالتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه ث ا اتخاذ تصمیم در مورد آیین

  .جهت تصویب در صورت لزوم

  .مدیره ج ا بررسی و تصویب تشکیالت کالن صندوق به پیشنهاد هیئت

  .مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعامل هاد هیئتچ ا تصویب پیشن

  .ح ا پیشنهاد تغییر و یا اصالح اساسنامه

گردد در چارچوب مفاد این  مدیره صندوق در شورا مطرح می خ ا بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت

 .اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ای خواهدبود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیرعامل سازمان تأمین  نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین ا1تبصره

  .رسد اجتماعی می

  .کنند مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می ا مدیرعامل و اعضای هیئت0تبصره

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین  (10)ماده « ب» نفر خواهدبود که با رعایت بند ( 4)دوق متشکل از پنج مدیره صن اعضای هیئت ـ8ماده

  .شود آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می( 1)اجتماعی و تبصره 

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

نماید که وظایف رئیس  مدیره، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت ا هیئت0تبصره

  :مدیره در این زمینه به شرح زیر است هیئت

مدیره به  مدیره به شورا و ابالغ مصوبات شورا و هیئت پ ا انعکاس پیشنهادات هیئت .مدیره ب ا اداره جلسات هیئت .مدیره جهت تشکیل جلسات از اعضای هیئتالف ا دعوت 

 مدیرعامل

  .مدیره، کلیه وظایف را نائب رییس بر عهده دارد هیئت  ا در غیاب رییس0تبصره

  .مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت ویت در هیئتا کارکنان صندوق در دوران عض0تبصره
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری -    آشنائی با امور بازنشستگی  

 (هیئت محترم وزیران11/38/1080مورخ  هد00033ت /100008 مصوبه ش) صندوق بازنشستگی کشوری فعلی اساسنامه

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

  .اساسنامه خواهدبود

  .مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود مدیره جدید، هیئت ا تا زمان انتخاب اعضای هیئت1تبصره

موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرر مدیره، شورا  ا در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هریک از اعضای هیئت0تبصره

  .یک ماه جانشین وی را تعیین نماید

  :مدیره به شرح زیر است وظایف و اختیارات هیئت ـ11ماده

  .های اجرایی الزم برای دستیابی به اهدار صندوق جهت ارایه به شورا مشی، راهبردهای کالن و برنامه الف ا بررسی و تأیید خط

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

  .ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا نامه های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه پ ا بررسی و تأیید آیین

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

  .گذاری و پیشنهاد آن به شورا برداری از وجوه و ذخائر صندوق و سرمایه ث ا بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره

  .ج ا پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا

  .های توافقی به شوراهای تکمیلی و سایر قرارداد چ ا پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه

ح ا انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به 

  .باشد صندوق می

  .خ ا تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا

مدیره صندوق در شورا  ین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئتد ا بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که با رعایت قوان

  .گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه مطرح می

  .ذ ا انجام سایر امور الزم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط

این واگذاری رافع مسئولیت . یرعامل تفویض نمایدمد تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیره می تبصره ا هیئت

  .مدیره نخواهد بود هیئت

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

  .حاضر معتبر خواهدبود

  .رسد مدیره می تصویب هیئت ای خواهدبود که به نامه تبصره ا نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین

مدیره با  مدیرعامل صندوق به عنوان باالترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیئتـ 13ماده

رفاه و تامین اجتماعی برای  قانون ساختار نظام جامع( 10)ماده « د» بند  (1)مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره  پیشنهاد هیئت

  .باشد مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بالمانع می

  :ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است14ماده

  .مدیره های مصوب شورا و هیئت ها و دستورالعمل ها، برنامه الف ا اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی

  .مدیره جهت ارایه به هیئت عملکرد صندوقب ا تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و 

  .پ ا استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیالت مصوب

تهای مدیره شرک ت ا معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای تابعه و معرفی نماینده صندوق جهت عضویت در هیئت

  .تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن

تواند این اختیار را شخصاً و یا  ا مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می1تبصره

  .کند اعمال نماید به وسیله نمایندگان یا وکالیی که تعیین می

  .و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهدبود ا مکاتبات رسمی، قراردادها0تبصره

  .های صادره با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهدبود ا چک0تبصره

  .مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید تواند بامسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات  را به ا مدیرعامل می0تبصره
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری -    آشنائی با امور بازنشستگی  

 (هیئت محترم وزیران11/38/1080مورخ  هد00033ت /100008 مصوبه ش) صندوق بازنشستگی کشوری فعلی اساسنامه

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین ( 10)ماده « د» بند ( 1)اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره  ـ15ماده

  .شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است اجتماعی توسط شورا انتخاب می

ا هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطالعات موردنیاز و 1تبصره

  .ز طریق مدیرعامل اقدام نمایدرسیدگی به دفاتر و مدارک باید ا

های قانونی یا تعیین شده در  نظارت باشد در مهلت  ا مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت0تبصره

  .اختیار آنان قرار دهد

ای خواهد بود که توسط هیئت مذکور  نامه بق آیینا اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، ط0تبصره

  .تدوین و تصویب خواهد شد

  .باشد عهده رییس شورای صندوق می ا انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به0تبصره

 باشد ای صندوق میا صدور احکام اعضا و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شور 4تبصره

 .باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود ا وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می 1تبصره

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

  .وق با مقررات قانونیاجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صند الف ا نظارت بر حُسن

  .ب ا اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا

  .پ ا اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی

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

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

 شورا خواهد رساند

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

  .در پایان اسفند همان سال خواهدبودفعالیت و 

  :ها و درآمدهای صندوق عبارتند از ـ دارایی19ماده

  .گذاریهای صندوق های موجود و منافع حاصل از سرمایه الف ا وجوه و دارایی

  .شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه ا حق بیمه ب 

  .پ ا وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها

  .های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور ت ا هدایا و کمک

 ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق  ها، کمک ث ا بدهی

نون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق قا( 0)ج ا سایر منابعی که براساس ماده 

  .باشد

  .درصد منابع بودجه ساالنه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد%( 43)تبصره ا بی  از پنجاه 

ندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است مدیره مکلف است تا پایان آذر هرسال بودجه پیشنهادی ص هیئتـ 18ماده

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

همچنین گزارش مالی . ددربط تهیه و تسلیم گر مراجع قانونی ذی ترازنامه ساالنه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به ـ20ماده

سال ساالنه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیئت نظارت و شورا ار

  .گردد

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

  .تهیه و ارایه گردد

مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر  ا تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصاً حساب مدیرعامل و اعضای هیئت0تبصره

  .باشد می

ها را ظرر پانزده  ها و بدهی ارشهای مالی و صورت داراییای از نظرات خود در مورد ترازنامه ساالنه و گز ا هیئت نظارت مکلف است نسخه0تبصره

  .مدیره تسلیم نماید روز از تاریخ دریافت آن به هیئت

  .مدیره موظف است ظرر پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند ا هیئت0تبصره
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری -    آشنائی با امور بازنشستگی  

 (هیئت محترم وزیران11/38/1080مورخ  هد00033ت /100008 مصوبه ش) صندوق بازنشستگی کشوری فعلی اساسنامه

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

 اتخاذ نماید

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

  .گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید ای تهیه می که توسط کارشناسان واجد صالحیت حرفه

مدیره و  های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت نامه و استخدامی به همراه آیینهای مالی، معامالتی، اداری  نامه آیینـ 23ماده

ربط  های موردنیاز صندوق باید ظرر ش  ماه پس از ابالغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی نامه نظارت و سایر آیین  هیئت

  .برسد

  .باشند های موجود به قوت خود باقی می نامه اند آیین ههای مذکور به تصویب نرسید نامه تبصره ا مادامی که آیین

توانند در معامالتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام  مدیره و مدیرعامل نمی اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت ـ24ماده

  .پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند می

  .شود حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمیا پرداخت حق بیمه توسط افراد 1تبصره

گذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطالعات، اسناد، اوراق و  ها، عموم بیمه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری ا وزارتخانه04ماده

  .مدارک موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند

  .تصویب هیئت وزیران خواهدبود ا تغییر و یا اصالح این اساسنامه با01ماده
 

 

  صرفا جهت مطالعه–( کمسیونهای پارلمانی مجلسین وقت 8/0/1010مصوب )سازمان بازنشستگی کشوری اولین اساسنامه   برخی مواد*

 سازمان موسسه ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری واستخدامی کشور:1ماده 

 .قررات این اساسنامه اداره خواهد شدسازمان دارای شخصیت حقوقی وطبق م:0ماده 

 سازمان طبق آئین نامه مصوب شورا ؛وجوه صندوق را با رعایت مراتب زیر مورد استفاده وبهره برداری قرارخواهدداد:0ماده 

 درصد موجودی صندوقها 43اعطای وام به مستخدمین شاغل وبازنشسته حداکثر تا  -الف

 درصد موجودی صندوقها 04انجام هرنوع فعالیت بازرگانی تا -ب

 بقیه موجودی به صورت سپرده بانکی یا صرر خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه شود-ج

شورای سازمان عبارتند از دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی ؛قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ؛خزانه دارکال کشاور؛معاون   :1ماده 

 زمان برنامه وبودجه تامین اجتماعی وزارت رفاه ؛معاون سا
 

 

 صرفا جهت مطالعه – (هیئت وزیران11/1/1081مصوب ) اساسنامه بعدی سازمان بازنشستگی کشوری  برخی مواد*

استفاده وبهره برداری از وجوه صندوق بمنظاور اقادامات رفااهی بازنشساتگان وهمچناین هرگوناه فعالیات ازجملاه فعالیتهاای          :0ماده 

 .ل طبق آئین نامه یا بودجه ساالنه مصوب شورای سازمان خواهد بوداقتصادی وبازرگانی وبه هرشک

 دارای اختیارات و وظائف زیر است ....رئیس سازمان :0ماده 

نماینادگی صاندوق دربرابار     -و....تهیه وتنظیم برنامه وبودجه سازمان وپیشنهاد به شورا جهات تصاویب   -اجرای مصوبات شورا  ب-الف

رئیس سازمان میتواند حق نمایندگی دربرابر اشخاص ومراجع قاانونی را بوسایله   –ع قانونی      تبصره اشخاص حقیقی وحقوقی و مراج

 نماید......وکیل یا نماینده ای که انتخاب میکند اعمال 

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

درصورت تاخیر عالوه برتادیه وجوه مذکور مکلف به پرداخت نیم درهازار وجاوه عقاب افتااده     .صندوق بازنشستگی کشوری واریز نمایند

خزانه مکلف است درهرمورد به تقاضای سازمان مطالبات صاندوق را از محال اعتباارات یاا وجاوه جااری       .برای هرروزتاخیر خواهند بود

 .اختیار صندوق قراردهدسازمان مربوط برداشت ودر
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   آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 (مستمری بگیر)و  بازنشسته ( بیمه پرداز)مشترکان  شاغل  آمار و اطالعات

 (01/30/1031)گزارش  شاخص ها

 (تقریبی)  نفر 000/929 (بیمه پردازان)شاغلینتعداد 

 (تقریبی)ریال  000/000/99 میانگین حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسوربازنشستگی

 ریال 000/574/20 (سهم کارمند وکارفرما ومقرری)بازنشستگی ماهانه حق بیمه % 1/11میانگین 

  ریال333/133/03 بازنشستگان وموظفین میانگین حقوق

  حق اوالد ریال 920/960   ،     حق عائله مندی ریال020/700/0 ها  میانگین کمک هزینه 

 نفر 101/180/1  ان و موظفینبازنشستگ تعداد کل

 (حقوق بگیران% 89) نفر 004/282/9 تعداد بازنشسته 

 (حقوق بگیران% 9)  نفر 267/90  تعداد ازکارافتاده

 (حقوق بگیران%5)پرونده 942/69 تعداد شاغل متوفی 

 (حقوق بگیران%95)پرونده 049/226 تعداد بازنشسته متوفی 

 (نفرباشد7در حالیکه عدد مطلوب باید)  9نفر یعنی کمتراز  06/0 (به بازنشستگان انسبت بیمه پردازن) support ratio پوشش حمایتی

   92% (نسبت اولین حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق اشتغال)نرخ جایگزینی حقوق

 (...سال81کمترازافراد با%31)سال 28 ( اشتغال به خدمت)مدت بیمه پردازی میانگین 

    (سال 20ورثه ،  سال 90بازنشسته)سال   29 بازنشستگی و وظیفهحقوق ردا خت پ میانگین مدت 

 (سال  65میانگین فعلی )سال   8/49 (و  هم اکنون بازنشستگی آغازدر ) گیمیانگین سن بازنشست

 (سال44ی میانگین فعل)سال52نفر   ،     727/080 (برقراری مستمری درآغاز) مستمری بگیر میانگین سن ورثهتعداد و 

 ....،علوم% 2،ارتباطات% 8وزارت کشور،% 3، راه وشهرسازی%1؛جهاد کشاورزی %18؛وزارت بهداشت % 92آموزش وپرورش: ترکیب دستگاهی

  درصد3(: تعدادمشترکان صندوق به جمعیت کشور)در کشور نرخ نفوذ خدمات

  یانآقا% 9  و  هاخانم% 13  :بازماندگانتفکیک جنسیت     (نفر112/129)% 88خانمها  و( نفر238/119/1)% 90آقایان  :تفکیک جنسیت بازنشستگان

 نفر 011/1 :شهیدنفر  211/188 :بازنشستگان ایثارگر                                                                 بازنشستگان دارای لیسانس وباالتر%88 :مدرک تحصیلی 

  سال00ل و خانمها سا03آقایان  :امید به زندگی سن

 (...، مشارکت اندک زنان در اقتصاد ،کاهش رشد اقتصادی نسبت به رشد جمعیتناشی از ) درصد 81 ( :سالگی60-11)نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت کشور

 

 (01/30/1031  مورخ) برخی خدمات  صندوق بازنشستگی کشوری

 ریال – مبلغ نفر-تعداد موضوع

  163/013/1 بازنشستگانغرامت بیمه تکمیلی درمان 

 میلیون ریال113 هر نفر (پایه)و حادثه  غرامت بیمه عمر

   (تکمیلی )و حادثه  غرامت بیمه عمر

   آزمایش آنالین 

  361/161  خرید اعتباری 

  300/10 تسهیالت بیمه ملت 

 هزارتومان003یارانه هر نفر  محدودیت کرونا یتورهای سیاحتی وزیارتی داخل

 میلیون ریال113هرنفر  311/68  ضروریوام 

  031/16 وام ازدواج فرزندان بازنشسته 

 میلیارد ریال  083 000/1 ...صندوق بازنشستگی به انتقال حق بیمه   

 میلیارد ریال  1 081 به سایر صندوقها صندوق بازنشستگیاز انتقال کسور 

 میلیارد ریال 01 136 استرداد کسور
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 از خدمات فراگیرصندوق بازنشستگی کشوری برخی          

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

 www.sabasrm.ir با مراجعه به مشترکانمشاهده سوابق بیمه ای وکسورپردازی  استعالم بیمه پردازی  1

1 
 تاییدیه کسوربازنشستگی،

 ...نقل و انتقال حق بیمه  

نظام ) غیررسمی ،فرم کسور سوابق (ماهانه)شاغلین کسوربازنشستگیبررسی وتایید اسناد

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

0 
پرداخت حقوق 

 هبازنشستگی و وظیف

  بازنشستگان و بازماندگانصدور احکام ، تامین اعتبار وپرداخت حقوق ماهانه 

 www.sabasrm.irحکم  /فیش حقوق دریافت .عیدی، اوالد  و کمک هزینه  عائلهپرداخت 

0 

درمان بیمه تکمیلی 

 بازنشستگان و موظفین

 

 هزارتومان45ر نفر ماهانهحق بیمه ه،29/12/1401تا1/1/1401از :با شرکت آتیه سازان حافظ قرارداد

 تومان ، 000/600/29 عمومی بستری ،تومان  000/200/57بستری فوق تخصصی :سقف تعهدات

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

تومان  000/050 سمعکتومان ،000/130عصا/واکرتومان هر سه سال ،000/200عینک: سقف کمک هزینه ها

 تومان333/013ویزیت تومان هرسه سال ، 000/300 دست دندانیکتومان ،000/300/1 ویلچرهر پنج سال،

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

1 
 و حادثه عمر بیمه پایه

  (1033سال)
 (1033سال...)مرع تکمیلیبیمه 

 1311بابت سال شاغلین وبازنشستگان وحادثه فوت پایه رامتغ تومان000/000/94سقف تا

فوت وحادثه بازنشستگان وموظفین،آتش  تکمیلیغرامت  میلیون تومان900تاسقف

 1311سال بابت« www.sabasrm.ir در ثبت نام با».... سوزی وزلزله،بستری روزانه

6 
و بیمه نامه های تخفیفی 

 بازنشستگان تقسیطی

  www.melat.irشرکت بیمه ملتدریافت اطالعات و خدمات با مراجعه به شعب 

 (ماهه11اقساط + نقد %21)...، % 21، آتش سوزی منزل % 81بیمه بدنه خودرو  تخفیف

0 
 تور سیاحتی و

 (به بعد1/0/30نرخ )زیارتی

 سایتمراجعه به  ( بازنشسته ویک نفر همراه ویبرای )سفر تومان یارانه000/750

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

8 
 تسهیالت قرض الحسنه

 (وام ضروری)

 (ه،بدون ضامنماه89درصداقساط 3کارمزد ) قرض الحسنهوام تومان  000/000/94

  www.sabasrm.ir به مراجعه .....ی،اعالم نتایجقرعه کش و 11/13/1311ثبت نام تا 

3 
تسهیالت ازدواج فرزندان 

 بازنشستگان

 (ماهه ،بدون ضامن91درصد واقساط 11کارمزد )تومان وام قرض الحسنه000/000/24

 www.sabasrm.ir به بامراجعه ...،اعالم نتایجقرعه کشی ،21/2/1311ثبت نام لغایت

 ماهه3از فروشگاههای زنجیره ای رفاه با اقساط.....اعتباری خرید تومان تسهیالت000/000/2 (طرح یاری)تسهیالت اعتباری 13

 کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگانپایان نامه تسهیالت تومانمیلیون 4و0 طرح حمپاد  11

11 
تسهیالت خرید لوازم 

 (تخابگروه ان) خانگی

 %11با کارمزد ( ساله1به اقساط%13نقد و%2)خرید کاال  تومان تسهیالت 000/000/40تاسقف

 www.entekhabino.comدر  ثبت سفارش  1311لغایت شهریور 21/0/11از تاریخ 

 تکمیل فرم اطالعات  ،3*9یک قطعه عکس،رت ملیکا اصل با مراجعه به دفاتر پیشخوان بازنشستگان کارت شناسائی 10

 www.sabasrm.irبه درخواست مستقیم بازنشستگان و موظفین با مراجعه به  ضمانت کسر حقوق/گواهی 10

 ..... انتقال تجربیات،جلسات آموزشی مهارتهای زندگی ، ورزش،تغذیه،برگزاری  خانه امید بازنشستگان 11

* 
 قابل دریافت از خدمات

 ترپیشخواندفا

استعالم بازنشستگان خارج از کشور     -0. ..استعالمات وام -0چاپ فیش حقوق وحکم     -1صدورکارت شناسائی    -1

خدمات امداد خودرو  -8(  بیمه ملت)نامه شخص ثالثخرید بیمه -0گواهی کسر از حقوق  -6 استعالم بیمه پردازی -1

 (بازنشسته)صدور گواهی مشترکان-13 درمان  کاهش افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی/افزایش-3

 

 

http://www.cspf.ir/
http://www.melat.ir/
http://www.melat.ir/
http://www.sabasrm.ir/
http://www.entekhabino.com/
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 :صندوق بازنشستگی کشوری  مشترکان

  موسسات دولتی کارکنان رسمی وزارتخانه هاو-

   (به استثناء شهرداری تهران 10/10/10می  مورخ آئین نامه استخدا00مشمولین ماده ) مستخدمین رسمی وثابت شهرداریها-
دارندگان رتبه قضائی واموراداری وزارت دادگستری ، اعضای رسمی هیئت علمـی  ،  رسته اداری وسیاسی وزارت خارجهکارکنان  -

معظـم رهبـری ،   دانشگاهها ، کارکنان مجلس شورا و شورای نگهبان ، کارکنان شورای عالی انقالب فرهنگی ، کارکنـان دفترمقـام   

 کارکنان دیوان محاسبات ، 

 (بشرح ذیل فیمابین سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشوری25/12/06توافق نامه مورخ براساس  ) کارکنان تبدیل وضع یافته-
 تبدیل وضع گردیده اند1/1/76ک که از تاریخ .ا.ق 136مشمولین ماده -
 تبدیل وضع گردیده اند1/6/56ک که ازتاریخ .ا.قالحاقی به 150مستخدمین موضوع ماده -
 5/3/1352، مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 10/0/55مستخدمین موضوع ماده واحده -
 تبدیل وضع شده اند15/2/55مستخدمین سازمانهای منطقه ای بهداری وبهزیستی که قبالً بیمه پرداز بوده اند واز تاریخ-
 حسب الیحه قانونی مشمول قانون استخدام کشوری گردیده اند1/0/55ع یافته شهرداریهای کشور که از تاریخمستخدمین تبدیل وض-
 تبدیل وضع گردیده اند10/5/1350که از تاریخ (مشمول قانون فرمان آموزش رایگان)مستخدمین تبدیل وضع یافته -
 1355قانون بودجه سال 30تبصره ((ب))ه موجب بند مستخدمین تمام وقت  در استخدام دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ب-
 یطبق الیحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان واحدهای آموزشی غیر دولت1350مدارس غیر دولتی که درسال مستخدمین -

  برنامه پنجم00بندب ماده طبق  در صورت بازخرید؛استعفاء؛اخراج (فاقد رابطه استخدامی با دستگاه اجرائی) خویش فرما مستخدمین-

 برنامه پنجمقانون 00تنفیذی برنامه چهارم وبندب ماده 130ماده و : توسعه قانون برنامه سوم 01ماده مشمول  کارکنان تغییرصندوق شده-

 10/1/1010مقاررات اساتخدامی نهضات مصاوب      00مااده  کارکنان ثابات نهضات طباق     :نهضت سوادآموزیکارکنان رسمی یا ثابت -

 .کشوری قرارگرفتند درشمول صندوق بازنشستگی

ازهمین تااریخ درشامول ق ا ک قرارگرفتاه وتبادیل      11/0/1003بموجب ماده واحده مصوب :کارکنان دادسراها ودادگاههای انقالب اسالمی

 .است درآندستگاه محاسبه واخذشده 11/0/03کسور بازنشستگی سوابق قبلی کارمندان تبدیل وضع یافته .وضع می یابند

باه حسااب صاندوق     1/1/01ازتااریخ  سازمان تبلیغات اساالمی  کارکنان  کسوربازنشستگی :11/1/01سازمان تبلیغات اسالمی مورخ کارکنان 

که اشتباهی به حساب صاندوق   1004لغایت اسفند  11/0/04از کشوری واریزشده لذا بابت اجراء تاصدور حکم تبدیل وضع استخدامی 

 . شده را بدهکارندتامین اجتماعی واریز 

هیاات  10/1/11تاسیس وبه موجب مصوبه مورخ  1040نفره واگذاری زمین درسال 0هیاتهای  (0/11/01)مشترکان صندوق اموراراضی

باا ساازمان    0/11/01نفره واگذاری واحیاء اراضی درتااریخ  0ستاد مرکزی و هیات های  .وزیران جزو نهادهای انقالب اسالمی قرارگرفت

کساور  .درشمول صندوق بازنشستگی کشاوری قرارگرفتاه اناد    0/11/04ازتاریخ  .ضی ادغام وسازمان اموراراضی تشکیل شداصالحات ارا

که برعهده مستخدم بوده تعیین بدهی شده وهمچنین فهرست کساور بازنشساتگی    1/4/1003بازنشستگی کارکنان بابت سوابق قبل از

 .توسط سازمان اموراراضی تنظیم میشود 03/0/1000لغایت  1/4/03کارمندان این سازمان از 

 .همه ماهه به حساب صندوق بازنشستگی واریزشده است 1/13/00ازتاریخ  کسوربازنشستگی جاری کارکنان مشمول ق ا ک 

اعضای رسمی جهادسازندگی به لحاظ استخدامی مشمول قانون مقررات :(11/13/33)مشترکان صندوق معذوریت جهاد 

ماده واحده طبق ... و صندوق معذوریت کارکنان جهاد بودند 00/1/1010وتشکیالت جهادسازندگی مصوب مالی؛اداری؛استخدامی 

 .درشمول مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری قرارگرفتند 01/13/1003از تاریخ قانون ادغام 

کارکنانی که بموجب احکام مربوط ودر ،( معاون وقت فنی صندوق 10/30/1001مورخ  4034نامه شماره ) 130بموجب بخشنامه شماره 

اجرای قانون استخدام کشوری و همچنین  قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام رسمی آزمایشی دردستگاههای مشمول این 

 ......و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بودهدر بدو استخدام قانون پذیرفته می شوند،
،  به اساتناد  (از جمله در خصوص اعضای هیات علمی دانشگاهها )طبق احکام صادره از رسمی به پیمانی تبدیل شود درصورتی که وضعیت استخدامی  کارمندان*

هیاات محتارم   14/1/10مورخ 1101ت /40000قانون استخدام کشوری و تصویب نامه شماره  1آیین نامه استخدامی کارکنان پیمانی موضوع تبصره ماده  11ماده 

بارای اداماه اشاتراک باا      آن ، از نظر بیمه وبازنشستگی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند شد مگر آنکاه تمایال کتبای خاود      وزیران واصالحات بعدی

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

 (میلیارد ریال) صندوق بازنشستگی کشوری (درآمدهای)منابع 
 وجوه ودارائیهای موجود ومنافع حاصل از سرمایه گذاریها:اساسنامه  10بند الف ماده  -1

 مقرری ماه اول دولت ، /،سهم کارفرما دریافتنی سهم بیمه شدگان/حق بیمه های دریافتی :اساسنامه  10بندب ماده  -0

 وجوه حاصل ازخسارات ؛ جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین ومقررات یا احکام قطعی دادگاهها :اساسنامه  10بندپ ماده  -0

 بدهی ها ؛کمک ها وتعهدات قانونی دولت به صندوق : اساسنامه  10بندث ماده  -0

 (رم ) سایر ( م ر) سود سرمایه گذاری (م ر) حق بیمه انتقالی از  (م ر)کسور بازنشستگی ( م ر) دولت کمک/تعهد ( م ر)جمع سال

1033       

1033 613/311 118/101 116/100 083/63 880/00 113/131 

1038 113/136 633/008 001/131 603/61 300/10 038 

1030 116/003 100/103 033/80 011/00 001/01 030 

1036 003/006 111/111 310/61 100/00 166/13 101 

1031 810/181 010/110 808/68 011/01 000/10 031 

1030 106/103 660/110 810/18 333/01 161/10 031 

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

 پرداخت حقوق بازنشستگان ، ازکارافتادگان و بازماندگان  -1

 انتقال کسور بازنشستگی به حساب سایر صندوقهای بیمه ای -0

 (ازمحل بخشی از کسوربازنشستگی )انجام سرمایه گذاری  -0

   صندوق  هزینه های اداری و پرسنلی-0

 (ازمحال بودجاه رفااهی   )پرداخات سوبسایدتورهای سایاحتی وزیاارتی     ،  پرداخت یارانه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و موظفین-

 (ازمحل حق بیمه عمر کارمندان شاغل وبازنشسته دستگاهها) تگان دولت،پرداخت وام ضروری ، پرداخت غرامت حادثه وفوت کارکنان وبازنشس

 (ر م )  هزینه پرسنلی ( م ر) سرمایه گذاری (رم )  حق بیمه انتقالی به ( م ر )  حقوق بازنشستگی (میلیارد ریال) جمع سال

1033      

1033 613/311 313/881 308/11 831/11 301/1 

1038 113/136 003/101 311/6 310/06 000/1 

1030 116/003 631/030 338/0 018/16 103/1 

1036 003/006 313/036 011/0 301/11 018 

1031 810/181 116/113 160/0 661/11 603 

1030 016/103 081/110 630/1 310/11 160 
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 : کسوربازنشستگی 
 یست طبق مقررات بمنظور تامین پوش  بازنشستگی هرماهه به حساب صندوق بازنشستگی واریزشوددرصدی از حقوق ومزایا که میبا

 مستندات کسور بازنشستگی در قانون استخدام کشوری 

های  العادهق هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق ومزایای مستمر و فوِ ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه ا وزارتخانه 01ماده 

مستخدمین  ، کم کرده و بابت سهم کار و کسر صندوق و روزانه العاده تضمین واضافهق مستخدمین رسمی ومستخدمین آزمایشی را به استثنای فوِ

 .به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند

آزمایشی را طی کرده و   اه کسانی را که دورهالعاده شغل اولین مق مکلفند حقوق و فوِ ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ا وزارتخانه 00ماده 

 .شوندبرداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند به استخدام رسمی پذیرفته می

هر ماه مبلغی برابرهشت و نیم درصد حقوق  01مکلفند عالوه بر کسور موضوع ماده  ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ا وزارتخانه 00ماده 

 .آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند ن رسمی و مستخدمینمستخدمی

العاده شغل مستخدمین رسمی وآزمایشی کسر ق تفاوت تطبیق حقوق و فوِ ا درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و 133ماده 

هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و  قانون و مبلغ ماه اولاین  100و تبصره پنج ماده  00و  01شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد می

درآمد  دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی.  مستخدم العاده شغلق فوِ

 .عمومی تأمین و پرداخت کند

 (خدمات کشوریقانون مدیریت  136موضوع ماده ) مبنای محاسبه کسوربازنشستگی

 (ق م خ ک  68ماده  90بندموضوع ) وق العادهحقوق ثابت به اضافه  فوق العاده های مستمر و ف

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

 ق م خ ک01اده تبصره م(ف مشاغل تخصصی -سختی کار –خدمت اداری درمناطق جنگزده  –ف ایثارگری :فوق العاده های مستمر -2

 ...10ماده 13حسب بند (درصدمشاغل04درصدسقف امتیازحقوق ثابت وفوق العاده های مستمربه حداکثر43پرداخت حداکثر)فوق العاده ویژه -3

 تقسیم بندی کسور بازنشستگی

 ( 18/12/01ات بازنشستگی مصوب ق اصالح پاره ای ازمقرر12ق ا ک وماده 01موضوع ماده )حقوق وفوق العاده های مستمر %1 :سهم کارمند-الف

  (18/12/93قانون اصالح  مقررات بازنشستگی مصوب 0ق ا ک و ماده  08موضوع ماده )یک ونیم برابر سهم کارمند  :سهم کارفرما-ب

 میباشد ژهویوفوق العاده  مستمروفوق العاده های  حقوق ثابت مبنای کسرمقرری ماه اول برای مشمولین خدمات کشوری :مقرری ماه اول -ج

حقـوق وفـوق   تمـام   همچنـین  و ق ا ک111موضـوع مـاده   مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق وفوق العاده شغل  برای مشمولین نظام هماهنگ

  18/12/93قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب 3ق ا ک و نیزماده 02موضوع ماده کارمند استخدام قطعی اولین ماه العاده شغل 

معاون محترم 81/9/1811مورخ 11131/211بخشنامه شماره  اساسنامه صندوق ؛13بندب ماده  ق ا ک ؛ 111و 02مواد :ماه اولمستندات مقرری 

 دیوان محاسبات کشور 0/0/04مورخ 100/03033،نامه شمعاون هزینه ورئیس خزانه  11/0/03مورخ 4301/100بخشنامه ش ؛ ...توسعه مدیریت

اعـم  )مقرری ماه اول همه مشترکان صندوق بازنشسـتگی کشـوری   1/1/1833ن مدیریت خدمات کشوری  از با الزم االجراء شدن قانو-توضیح

  (اداره کل درآمد و هزینه00/34/1000مورخ0341نامه ش  )اخذ و به حساب صندوق واریز شود  بدون وقفه میبایست( از رسمی وپیمانی

کلیه دستگاه هاای اجرائای    ایثارگران قانون جامع 00ماده  1صره تبراساس ب : بازنشستگیاز پرداخت کسور معافیت جانبازان وآزادگان-

موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسابت باه تاامین و پرداخات کساورات بازنشساتگی ساهم اساراء،         

 .آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند

 (سال سابقه پرداخت کسدور 03مازاد بر) 10/11/68مصوب ...قانون اصالح مقررات بازنشستگی 0ده ما1تبصره مشمول معافیت کارمندان -

باه صاندوق بازنشساتگی     سال کسوربازنشستگی03رداخت کارمندرسمی پس ازاحراز پ :و مقرری ماه اول از ادامه  پرداخت سهم کارمند 

لایکن کساور    دشدنمعار خواهبه صندوق  (31/31/1033ز تاریخ ا)و همچنین مقرری ماه اول  ازپرداخت کسورسهم کارمند کشوری ؛ 

 .به حساب صندوق واریز شودکسر و می بایست حقوق و مزایای ذینفع سهم کارفرمائی 

(  از جملـه مخـابرات  )اجرای معافیت از پرداخت کسوربازنشستگی در خصوص کارکنان شرکتها و بنگاههای واگذار شـده بـه بخـش خصوصـی    *

 (درآمد و هزینه 13/12/1311مورخ 22838نامه ش ).همچنان مشمول پرداخت کسور سهم مستخدم خواهند بود موضوعیت ندارد و

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

 04/06/9099مورخ  89908/40موضوع نامه شماره مستند قانونی همکاری ذیحسابان دستگاههای اجرائی با صندوق بازنشستگی کشوری -



23 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 حقوق ومزایای مشمول کسوربازنشستگی

 (104001 ردیف بودجه)14002720542شناسه ملی،   410100493110000574010000IR حساب هزینه و کسورات صندوق نزد خزانه معین استان

 44ی موضوع اصل شرکتها قانون مدیریت خدمات کشوری قانون نظام هماهنگ پرداخت ردیف

 مزد سنوات ، مزد شغل حق شغل حقوق مبناء 1

 حق ایثارگری،  مزد پایه سربازی سرپرستی/فوق العاده مدیریت افزای  سنواتی 2

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

 ، ر شرایط کار سرپرستی ر 10ماده 0بند فوق العاده ایثارگری مشاغل؛مناطق محرومفوق العاده جذب  4

 مزایای ماندگاری سرپرستی خدمت درمناطق جنگزده فوق العاده ویژه 5

 مزایای ماندگاری شرایط کار سختی کار فوق العاده تخصصی 6

 ر جذب ، تفاوت تطبیق فوق العاده مشاغل تخصصی برجستگی 7

 ای تشویقی سنوات قبلمزد گروهه ر ویژه مدیریت بحران /فوق العاده ویژه مدیریت/ حق سرپرستی  9

 حق سرپرستی%04  حق سرپرستی ابالغی، تفاوت حداقل دریافتی  نوبتکاری 8

 تفاوت حق جذب (1/1/00)1تفاوت تطبیق سختی کار 10

 00بند ذ ماده 0سرپرستی تبصره  00ق بودجه 11تفاوت جزءب بند تفاوت تطبیق 11

 ر محرومیت از تسهیالت زندگی  00ال سق بودجه  تفاوت ضریب تعدیل تفاوت حداقل دریافتی 12

 ر بدی آب و هوا 00بودجه10تفاوت تطبیق بند ی تبصره حق اشعه 13

 (مرزی/نقاط محروم)ر محل خدمت  00ق بودجه10بند الف تبصره 1جزء تفاوت  10003131صنایع ومعادن  بهره وری *14

 ایاب ذهاب کمک هزینه خواربار ،ک  0/11/01از فوق العاده تالش شهرداران 15

 ک نهار ، حق جذب مدیران ارشد  همترازی 16

 اضافه کاری ، تعطیل کاری  (هزارتومان133تاسقف) 01سال فوق العاده تعدیل 17

 (نوبت کارها) مزدشبکاری، تعطیل کارها  00/0/01حق استثنائی  وق العادهف 19

 اری حق شیفت ،ر آماده به ک  ...قضات؛آموزش فنی وحرفه ای؛ ر خاص 18

 حق التدریس، مزد حقوق ساعتی   00ق بودجه10بند الف تبصره 1جزء  تفاوت تعدیل 20

 مابه التفاوت طبقه بندی مشاغل   00بودجهق  10تفاوت تطبیق بند ی تبصره 21

 مزد مبنا،حق مسکن،ک اقالم مصرفی  00ق بودجه10بند الف تبصره 1جزء تفاوت  22

 آیتم 00جمعا سنوات          مزد  آیتم10جمعا  آیتم 11جمعا  

در  بر مبنای مقررات قانون تامین اجتماعی % 4/10و % 0به ماخذ قانون اساسی 00کارکنان شرکتهای اصل از اخذ کسوربازنشستگی  *

 (کمک هزینه :کفوق العاده  ، : ف)هیات عمومی دیوان عدالت اداری  10/30/00مورخ  0013دادنامه شماره  اجرای 

 ریال043/440/01دستمزد حداقل  و ریال333/014/00خدمات کشوری مشمول و فوق العاده های مستمر حقوق حداقل  1140درسال *

 باشد شتریقانون م خ ک  ب 06برابرحداقل حقوق موضوع ماده  0از  دیمشمول کسور نباساالنه  یایحقوق و مزا سقف 1031جه قانون بود 11بند الف تبصره  8راساس جزء ب*

 ر -0 محال خادمت  ر  -0محرومیات ازتساهیالت زنادگی    ر -0 فوق العاده بدی آب وهاوا -1:مشمول کسوربازنشستگیغیر اده های فوق الع-

حاق محرومیات   -13 فوق العاده کارانه-0 فوق العاده ماموریت روزانه-0 کسرصندوق-0اضافه کار ساعتی -1تضمین  ر-4 مناطق کمترتوسعه یافته

 فوق العاده کارائی-10نقل مکان /هزینه سفر-10  0/11/01از فوق العاده تالش شهرداران-10ضای هیئت علمیمدیریت اع فوق العاده-11ازمطب 

  .پرداخت ر ویژه به کادر آموزشی شاغل در پست های اداری فاقد مجوز میباشد( 31/30/1000اجراء )در اجرای نظام رتبه بندی معلمان -

  .باشد مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی( حداقل حقوق % 04)جامع ایثارگران  قانون 41فوق العاده ایثارگری موضوع ماده -

قاانون   41موضوع ماده  بابت ایثارگری های فوق العاده پرداخت توامان 10/30/1000مورخ  000براساس دادنامه شماره  :ایثارگری فوق العاده -

 .به مشمولین قانون  بالمانع میباشد از سوی دستگاه اجرائی  کشوری  قانون خدمات 10ماده 0موضوع بند بابت جامع ایثارگران و نیز 
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

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

 جدول تحوالت نرخ کسورمشمولین صندوق بازنشستگی کشوری تاکنون

 (42حساب)ثابت شهرداریها (41حساب )رسمی شهرداریها (22حساب)شرکتهای دولتی (2حساب) موسسات دولتی سال

 کارفرما سهم کارمند کارفرما سهم کارمند کارفرما سهم کارمند کارفرما سهم کارمند

گروه پایه %4/0 1/1/00   از

 مزایا+ 

4/0% 
 گروه پایه

گروه پایه 4/0%

 مزایا+ 

گروه پایه 4/0%

 مزایا+ 

گروه پایه 4/0%

 مزایا+ 

+ گروه پایه %0 یه گروه پا4/0%

 مزایا

 گروه پایه 10%

گروه پایه %4/0 1/1/63    از

 مزایا+ 
گروه 04/10%

 مزایا+ پایه 
گروه پایه 4/0%

 مزایا+ 
گروه 04/10%

 مزایا+ پایه 
گروه پایه 4/0%

 مزایا+ 
گروه 04/10%

 مزایا+ پایه 
+ گروه پایه 0%

 مزایا
گروه پایه 10%

 مزایا+

 %(4/10)دولت/ئیبرابرسهم کارمند بابت سهم کارفرما5/1ای مستمر بابت سهم کارمند                        و حقوق ومزای%8 1/0/03    از

 تاریخچه حساب درآمد صندوق بازنشستگی کشوری 

 .مفتوح بود1809ل لغایت سا( 32و31شماره )ثابت-،شهرداریها رسمی(22شماره )، شرکتهای دولتی(2شماره )دستگاههای دولتیبرای :  حسابهای خزانه*

 مفتوح بود 81/18/1831لغایت  11/11/1800از تاریخ   098کد نزدبانک صادرات شعبه دکتر فاطمی تهران11111شماره حساب * 

  .مفتوح میباشد تاکنون 09/05/9089از تاریخ   760کد نزدبانک صادرات شعبه دکتر فاطمی تهران0907777777006شماره حساب *

 جریمه دیرکرد

درصورت تاخیردرواریزکسوربازنشستگی عالوه برتادیه وجوه مذکور مکلف به پرداخت مبلغی معادل نایم درهازار وجاوه    اجرایی  دستگاه

 .عقب افتاده برای هرروزتاخیر میباشد

ه جریما  فی  واریزی به انضمام( که توسط صندوق صادرشده )به منظور تسویه بدهی جریمه  دیرکرد میبایست  فرم اعالمیه بدهکاری

 .دیرکرد توسط دستگاه  به صندوق بازنشستگی ارائه شود

 :مشترکان در سنوات قبل  سابقه پرداخت کسور

اجرائی به ذیحسابی دستگاه میبایست مستقیما توسط 1/1/1004مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی ازتاریخ  کارفرمائیکسورسهم 

 .یخ تعهد پرداخت سهم کارفرمائی وزارتخانه ها وموسسات دولتی برعهده دولت بودتا قبل ازاین تار.حساب صندوق واریزشده باشد

 .کسوربازنشستگی سهم کارمند وکارفرمائی شرکتهای دولتی وشهرداریها میبایست مستقیما به حساب صندوق واریزشده باشد
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 

 ربازنشستگی آنان به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده استلیست دستگاههای اجرائی که کسو

 تعداد نام دستگاه ردیف
 

 تعداد نام دستگاه ردیف
 11 اجتماعی مؤسسه کارو تأمین 01   001 سازمان آب منطقه ای تهران  1

 001 آموزشگاه فنون هواپیمایی 00   1400 دخانیات 0

 101 ایران فرش شرکت 00   040 سازمان قضایی نیروهای مسلح  0

 143 ایران خون انتقال ملی سازمان 00   141 بیمارستان علی اصغر  0

 000 آمارایران مرکز 04   040 اورژانس تهران  4

 03 وترابری راه وزارت 01   004 (ایرانشهر)شهیدرهنمون 1

 010 آهنگی پی  ملی  سازمان 00   00 جیرفت آموزش و پرورش  0

 1014 شهیدرجایی قلب 00   100 اسناد پزشکی  0

 0011 دانشگاه شهید بهشتی  00   0010 مشانیر 0

 0000 سازمان مرکزی تعاون روستائی  03   0000 اسالمی انقالب دادسراهاودادگاههای 13

 0000 خدمات اجتماعی  01   041 شرکت توانیر 11

 010 شیالت  ایران  00   111 سازمان تعاون و شهر و روستا  10

 0000 دربار 00   10 باغ گیاه شناسی  10

 400 دانشگاه صنعتی شریف  00   00 شرکت کرم ابریشم  10

 03 مرکز تهیه و توریع علوفه  04   104 سپاهان سیمان سهامی شرکت 14

 4030 (اپهلویرض)تجری  شهدای 01   40 خان کوچک بیمارستان میرزا 11

 0000 شیراز دانشگاه 00   03 وفاضالب استان تهران آب 10

 1000 اموراراضی سازمان 00   00 شهیدبهشتی ومامایی پرستاری دانشکده 10

 030 وفنون علوم دانشگاه 00   00 چاپخانه دولتی 10

         00 بنیاد مستضعفان 03

 

 

باشد و این مقارره  ( مشترک سازمان تامین اجتماعی )استخدام کلیه اعضای هیات علمی ابتدا باید بصورت پیمانی :هیات عمومی 004رای شماره *

 .از نایل شدن به عضویت هیات علمی با صندوق بازنشستگی کشوری فاقد مستند قانونی است ادامه اشتراک کارکنان رسمی پس (.همه اشخاص)دارای اطالق است
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 مستندات کسوربازنشستگی -      آشنائی با امور بازنشستگی  

 کسور بازنشستگی شاغلین  اخذ و واریز فرآیند

است جمهاوری مبنای بار لازوم همکااری دساتگاههای       معاون اول ری 10/13/1000مورخ  110001/41001براساس بخشنامه شماره 

هاویتی  هرماهه  فایل اطالعـات   اجرائی با صندوق بازنشستگی در راستای تحقق دولت الکترونیک ؛کلیه دستگاههای اجرائی میبایسات 

بـه   (ورارسـال بـه سـر   )  webاز طریـق  ازتهیه لیست خروجیپس را  واستخدامی  و همچنین اطالعات حقوق و مزایا ی کارمندان 

  .نمایند ارسال (قرارمیگیرد...استانمدیریت بازنشستگی کشوری  در دسترس نهایی و تاییدبررسی بمنظور )صندوق بازنشستگی کشوری 

  خزانه دار کل کشور به ذیحسابان محترم 10/11/1033مورخ 100001/40موضوع نامه ش * 

 دستگاهها به مدیریتهای استانی صندوق  از سوی   داکثر تا پانزدهم ماه بعدحهر ماه و فایل اطالعات شاغلین  1/4لزوم تهیه وارسال فرم 

 صورت ارسال وجه کسور بازنشستگی 

 تاییدیه صورت ارسال وجه کسور بازنشستگی :نام خدمت

 تمام دستگاههای اجرائی مشترک صندوق:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 اساسنامه صندوق 10ن استخدام کشوری و ماده قانو 133و00،  00،  01مواد :قوانین ومقررات 

   10/0/00مصوب ...قانون اصالح پاره ای ازمقررات 10ق ا ک وماده  01حقوق ومزایای مشمول کسورطبق ماده %0هرماهه  : سهم کارمند -1

اولین ماه خدمت رسمی مستخدمین  حقوق؛   ق ا ک 00ماده حقوق وفوق العاده شغل اولین ماه مستخدم رسمی قطعی  :(کارمند)مقرری ماه اول-2

 ،  فوق العاده ویژهق ا ک 133تفاوت افزای  حقوق ثابت؛فوق العاده مستمر موضوع ماده ؛    ق ا ک 100ماده 4تبصره تبدیل وضع یافته 

 معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری 01/1/1003مورخ 14300/033و بخشنامه شماره 

 ق ا ک 00ق ا ک طبق ماده 01برابرسهم کارمند موضوع ماده 4/1هرماهه معادل (:دولت)سهم کارفرما-3

 فی  واریزی یا فرم کسورات خزانه -نسخه0یا خالصه لیست حقوق و مزایای کارکنان در( 1/4)فرم صورت ارسال وجه :مدارک موردنیاز

  شوریصندوق بازنشستگی ک :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

دستگاههای اجرائی میبایست همزمان باپرداخت حقوق ماهانه کارمندان شاغل؛ کسوربازنشستگی مربوطه را نیز بالفاصاله  : سایرتوضیحات

 .اخذنمایند تاییدیه الزم رااطالعات هویتی ؛استخدامی وحقوق ومزایا  ارسال فایلبه حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز وپس از 

  بوط به خدمتهزینه های مر

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک مبلغ

  صندوق بازنشستگی کشوری  3130000000331 010 شعبه دکترفاطمی تهران صادرات ..........

  فرم های مربوط به خدمت

 دریافت فایل توضیحات کدفرم نام فرم

 * هرماه یکبارتکمیل میشود 1/4 (ماهانه)صورت ارسال وجه 
 * درپایان سال مالی تکمیل میشود  تاییدیه یکساله صورت ارسال وجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریال433/000/01دستمزد حداقل  و ریال333/014/00خدمات کشوری مشمول و فوق العاده های مستمر حقوق حداقل 0114درسال
 باشد شتریقانون م خ ک  ب 06برابرحداقل حقوق موضوع ماده  0از  دیمشمول کسور نباساالنه  یایحقوق و مزا سقف1031قانون بودجه  11بند الف تبصره 8راساس جزء ب*

 

 

 

 

 دستگاه اجرایی 

 حقوق ومزایای مشمول کسور کارکنان به حساب صندوق%4/00واریز

 (یالیست خزانه1/4)تکمیل و ارسال صورت ارسال وجه کسورات 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 سال وجه واعاده نسخه تاییدی به دستگاه بررسی و تائید صورت ار
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 مستندات کسوربازنشستگی -     آشنائی با امور بازنشستگی  

 (تهیه ؛بررسی وتاییدنهائی)شاغلین اطالعات سیستم 

  دستگاه اجرائیاطالعات شاغلین توسط  فایلتهیه -الف

  مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شاغلینات جمع آوری اطالعسیستم  نرم افزار ونصب  دانلود-1

 ونصب کنیددریافت  ،درج شناسه وکلمه عبور و  وشاغلین دولتی دستگاههای سامانهبا لینک بر   www. Sabasrm.irاز  را این نرم افزا

طریق صندوق بازنشستگی کشوری ویا قابل دریافت از ) وکد دستگاه ذینفع  1وبرای کلمه عبور نیز عدد 1برای کاربر عدد نرم افزار شده  وارد-0

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

 نمایید تا از بروزرسانی نرم افزار مطمئن شویددر قسمت باالی برنامه سمت چپ تاریخ ویرای  را مالحظه 

 .دریافت نمایید (حقوق و مزایاو   استخدامی و هویتی اعم از)  Excel0330 از طریق فایل صندوق را مشترک مستخدمیناطالعات -3

 انتخاب لیست حقوق و و سپس  انتخاب اضافه برای ثبت مشخصات حکم؛   اطالعات هویتی و سپس  انتخاب اضافه  باکسانتخاب 

 .اهرمیشود تهیه لیست وآنگاه مشخصات لیست ظباکس انتخاب 

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

را  CSVویا  Excel0330میکنیم حال یکی از گزینه های  okرا   Bros folder ارسال لیست را انتخاب کرده و روی گزینه باکس 

 شودبه صندوق بازنشستگی کشوری ارسال  از طریق وبمیبایست ،فایل مذکور  csvفایل جاد پس از ای .می نمائیم انتخاب 

 صندوق بازنشستگیتوسط جمع آوری اطالعات شاغلین  CDبررسی وتایید-ب

CD  را در  درایور کامپیوتر قرارمیدهیم اطالعات شاغلین دستگاه جمع آوری 

نوارمستطیل باالی صفحه در سمت )را باز میکنیم در باکس عملیات  (مه عبورنام کاربری وکل) صندوق شاغلینجامع برنامه سیستم 

 میکنیم   enterو کرده را درج (همان کد اختصاصی بیمه عمر)رقمی دستگاه0کد(راست

 را انتخاب کرده و صفحه ای باز میشود  CSVدرپایین صفحه فرمت 

 ب وبرنامه باز میشوددستگاه را انتخا فایلمربع انتخاب فایل را کلیک کرده آنگاه 

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

 می نمائیم  okمیشود وگزینه بعدی را 

ین به نام دستگاه مربوطه ذخیره شاغل  فایلاگر اطالعات صحیح باشد پس از ثبت در سیستم جامع ؛ اطالعات را در پوشه مربوط به 

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

 گرفته وجهت رفع مغایرت برای دستگاه ارسال میکنیم 

 :نکات مهم 

در روش صحیح  چگونه رفع مغایرت کنیم؟ی ماه اول توسط دستگاهها میباشدمغایرت مربوط به نحوه محاسبه مقرریکی از دالیل اصلی -1

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

 کدملی شخص با درج  چگونه رفع مغایرت کنیم؟ م خطا میکنددر ردیف مربوطه درج نشده است وسیستم اعالبه دالیلی شماره مستخدمی  -0

است وسیستم اعالم خطا .... نرم افزار جمع آوری اطالعات شاغلین فاقد برخی رشته های تحصیلی ویا پست های سازمانی ؛رشته های شغلی ؛-0

 در ردیف مربوطه ثبت نمایدتایپ و دستگاه میتواند موارد مذکور را به صورت دستی  میکند چگونه رفع مغایرت کنیم؟

در قسمت مشخصات  داردچگونه اقدام کنیم؟اضافه واریزی  مشخص شد که دستگاه توسط سیستم جامع ...جمع آوری  فایلدرهنگام بررسی -0

 ثبت شود ودر صورت اضافه واریزی سیستم خطا نمیدهد(با احتساب اضافه واریزی)فی  باید عدد مندرج در فی  

در بخ  اطالعات هویتی نرم افزارجمع آوری اطالعات شاغلین  چگونه ثبت میشود؟اطالعات کارمندان مازاد برسی سال شاغلین ؛ فایلدر تهیه  -4

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 

 ....رسمی وغیر رسمی کنترل شودووپایان ونیزمدت خدمت 

تاریخ تغییرصندوق در اطالعات هویتی کارمند پیمانی ثبت  شاغلین ؛سنوات خدمت کارمندان پیمانی به چه صورت ثبت میشود؟ فایلدر تهیه -1

 میشودوسابقه آنان در ردیف سابقه غیررسمی درج شود

ظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسبت کلیه دستگاه های اجرائی مو –قانون جامع  00ماده  1صره تب-

 .به تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -تخدامی    آشنائی با امور اس

 1/1/88و برای شاغلین   8/0/86برای بازنشستگاناجراء (  11/33/1086الزم االجراء ) حقوق ومزایا -قانون مدیریت خدمات کشوری 

 (ک.م خ.ق 14موضوع ماده  حق شغلامتیازات ) جدول شماره یک

 رتبه

 گروه طبقه 
 مقدماتی پایه ارشد خبره عالی

 عادی آموزشی عادی آموزشی عادی آموزشی عادی آموزشی عادی آموزشی

 5تا1 1 0033 0103 0143 0014      

      0104 0043 0013 0133 2 6 

      0044 0343 0303 0033 3 7 

4313 0133 0043 0343 0013 0133 0404 0043 0033 0333 4 9 

4003 0033 0104 0043 0103 0033 0004 0043 0403 0033 5 8 

4433 4333 0004 0043 0033 0333 0314 0143 0003 0033 6 10 

4003 4033 4114 0143 0103 0033 0004 0043 0013 0133 7 11 

4003 4033 4004 0043 0003 0033 0044 0343 0103 0033 9 12 

1113 4133 4444 4343 4313 0133 0104 0043 0033 0333 8 13 

1003 4033 4004 4043 4003 0033 0004 0043 0103 0033 10 14 

1133 1333 4004 4043 4433 4333 4114 0143 0003 0033 11 15 

1003 1033 1014 4143 4003 4033 4004 0043 4313 0133 12 16 

0303 1033 1004 4043 4003 4033 4444 4343 4003 0033 13 17 

0013 1133 1144 1343 1113 4133 4004 4043 4433 4333 14 19 

0003 1033 1004 1043 1003 4033 4004 4043 4003 4033 15 18 

0033 0333 0304 1043 1133 1333 1014 4143 4003 4033 16 20 

 

 ضریب افزایش حقوق ساالنه 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1398 1399 1397 1396 سال

 1401 1001 1030 1006 905 700 101 133 003 040 ضریب حقوق

     1401 1400 1388 1389 1387 1386 سال

     3353 0300 0000 0103 1000 1104 ضریب حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 ...وزیرمجموعه 13/1؛قوه قضائیه  1/1وزیرمجموعه آن  01/1پستهای سیاسی وزارت کشور،1/1آموزشی وبهداشتی  ضریب حق شغل

 1/1/00به سازمان ثبت احوال از ( وزارت کشور خصوص در) 1/4/00مورخ 00040/م/10000تسری تصویبنامه شماره 
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  امتیاز تجربه+ امتیاز سابقه خدمت + امتیاز مهارت  +امتیاز ساعات آموزش ضمن خدمت + تحصیالت امتیاز  :حق شاغل

  ارتقاء طبقهعوامل موثر در 

  مر ،اخذ مدرک تحصیلی جدید ،تشویقی ه پست مستکسب تجربه ،تخصیص ب

فـوق   ؛(ساال 4هار )0-0طبقه دیپلم؛( سال 4هر)0 -0طبقه  سیکل؛(سال تجربه1هر) 1 -0طبقه  ابتدائی :مدرک تحصیلی√

دکتـری  ؛ ( ساال  0هار )10-1طبقاه   ؛  فوق لیسـانس   (سال 0هر)11 -4طبقه  لیسانس؛ ( سال4هر) 0-0طبقه   دیپلم

 (.  سال 0هر)10-0طبقه  دکتری تخصصی ؛( سال 0هر)10-0طبقه  حرفه ای
بشرح  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یک طبقه.... طبقه ورودی کلیه مشاغل جدول شماره یک  1/1/86از تاریخ -توضیح

   (هیات وزیران 24/12/1385مصوبه مورخ )یافتافزایش   فوق
 .است سازمان اموراداری واستخدامی (ق م خ ک11ماده )ررسی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانیاعمال بی  از یک مقطع تحصیلی کارمندان منوط به ب*

 طبقه1جمعا بعالوه گردان عاشورا  0حداکثر ... بابت رزمندگان و جانبازان و آزادگان و باالترین نمره ارزشیابی:طبقه تشویقی*
یاک طبقاه   (حاداکثر یکباار درطاول خادمت    ) باود  04سال متوالی 4ی عملکرد آنان درببه کارکنان ومدیرانی که مجموع ارزیا 1001قبل از سال *

 .هیات عمومی دیوان لغو گردید 01/0/00مورخ 1001-1000که طبق رای وحدت رویه  تشویقی اعطا میشد

 .ارتقاء می یابند...اختصاص یافته و بر اساس تجربه ( مقدماتی،پایه ،ارشد،خبره، عالی)رتبه4 هریک از مشاغل حداکثر در: حق شغل

 ارتقاء رتبهعوامل موثر در 

  ساعت033   ساعت ؛ رتبه خبره043ساعت ؛ رتبه ارشد 033آموزش الزم برای ارتقاء به رتبه پایه  :آموزش ضمن خدمت-1

  :خدمت سابقه-1

  رتبه ارشـد داکثردرسال تجربه حا 03وباداشتن رتبه پایه در سال سابقه دولتی وتجربه مرتبط 0به ازاء کاردانی تاسطح مشاغل

 (10)؛خبـره (10)؛ارشـد (1)رتبـه هـای پایـه   در ساال ساابقه دولتای وتجرباه مارتبط     1هر به ازاء وباالتر مشاغل کارشناسی

  .صرفا باعث تغییرحق شغل میشود....ارتقاءطبقه بعلت تکمیل دوره * . قرارمیگیرند(00)وعالی

 امتیاز رتبه خبره03امتیاز رتبه ارشد ؛ 03؛  امتیازبرای رتبه پایه13داشتن حداقل  :ارزشیابی ساالنه-0

  (:برای ارتقاءشغلی) عوامل ارزشیابی
جلاب رضاایت اربااب رجاوع     -4      آموزشاهای طای شاده   -0انجام خدمات برجسته -0افزای  مهارت -0ابتکاروخالقیت-1

 (امتیاز03از عوامل تا هریک)
 ارشدارتقاء به رتبه شرایط احراز  

 ...؛(امتیاز03حداقل )؛ ارزشیابی ساالنه(ساعت آموزش043)؛آموزش(سال خدمت دولتی ومرتبط10)سابقه  منطقه جغرافیائی خدمت؛

 خبرهارتقاء به رتبه شرایط احراز  

 ...؛(امتیاز03حداقل )؛ ارزشیابی ساالنه(ساعت آموزش033)؛آموزش(سال خدمت دولتی ومرتبط10)منطقه جغرافیائی خدمت؛ سابقه 

 توسط نماینده معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری(خبره) تاییدحکم ارتقاء رتبه

  عالی ارتقاء به رتبهشرایط احراز  

 ...؛(امتیاز03حداقل )؛ ارزشیابی ساالنه(ساعت آموزش143)؛ آموزش(سال خدمت دولتی ومرتبط00)منطقه جغرافیائی خدمت ؛سابقه

 ریاست جمهوری.....یته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت وتوسط نماینده کم(عالی)تاییدحکم ارتقاء رتبه 

 .قوانین مربوطه اعمال میشودمتن صریح حسب مورد با استناد به .... موارد استثناء یا امتیازات خاص *

 مناطق کمترتوسعه یافتهمزایای خدمت -

 .درارتقاء رتبه برخوردار خواهند شدکارمندان شاغل دراین مناطق به ازای هرسال سوابق تجربی  از یک سال تعجیل 

 .مربی بارتبه ارشد؛استادیاربارتبه خبره ؛دانشیاربارتبه عالی همترازشناخته میشوند( همترازی)ه.ن.ق0عناوین مشمولین ماده *

 به خواهدبودسال سابقه قابل محاس0به ازای هرسال سوابق تجربی ؛ : کارمندان مشاغل کاردانی وباالتر در مناطق کمترتوسعه یافته* 

 حق شغل جدول نیز اعمال میشود% 43و رتبه عالی % 04آموزش و پرورش رتبه خبره ( آموزشی)برای کارکنان حرفه ای : 1توجه

 11/10/01از تاریخ % 43تا  کارکنان امور مالیاتی اعمال امتیازات حق شغل و حق شاغل -0توجه
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 13/11/1033اصالحیه -(61ماده 1ه موضوع تبصر فوق العاده مدیریتامتیازات )1جدول شماره 

 معاون موسسه مدیرکل معاون مدیرکل رئیس اداره معاون اداره سطح مدیریت

 0133 0033 0033 1033 1333 %(43حداقل )شهرستان یکسطح 

 0033 0033 0033 0333 1133 شهرستان دوسطح 

 0033 0033 0333 0133 1033 %(03حداکثر)شهرستان  سهسطح 

 0033 0333 0133 0033 1033 %(43حداقل )  سطح یک استان

 4333 0133 0033 0033 1033 سطح دواستان 

 4133 0033 0033 0033 1433 %(03حداکثر)سطح سه استان 

 4033 0033 0033 0433 1133 %(43حداقل )سطح یک ملی 

 4033 0033 0433 0133 1033 سطح دوملی 

 4033 0433 0133 0033 1033 %(03حداکثر)سطح سه ملی 

 (66موضوع ماده  شاغلحق امتیازات )0جدول شماره 

 سوابق مدیریتی 

تجربـــه مربـــوط 

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

 پائین ترازدیپلم  1133 به ازاءهرساعت 033 13 0 

 دیپلم  1033 مصوبدوره آموزش  043 14 13 

 فوق دیپلم  1033 نیم امتیاز 033 03 10 

 لیسانس  1033 امتیاز433حداکثر 033 04 10 

 فوق لیسانس  0333  133 03 11 

 دکتری  0033  033 04 10 

 اضافه خواهدشد حق شاغلبه مجموع امتیازات %13درصدوحداکثر یک (معاون ورئیس اداره )هرسال سلبقه خدمت درمشاغل سرپرستی 
 به مجموع امتیازات حق شاغل اضافه خواهدشد%03دو درصدوحداکثر (معاون مدیرکل وباالتر)قه خدمت درمشاغل مدیریتی هرسال سلب

 سال قابل محاسبه خواهدبود03تاحداکثرتجربه کارمند/امتیازسابقه (.دیوان عدالت 10/10/00م 1013رای ش )میباشد حق شغل%04حداکثرامتیازحق شاغل 
 صرفا باعث افزای  حق شاغل میشود( یکروزقبل ازبازنشستگی)تحصیلی باالتر واحتساب سابقه مربوط به سال آخرخدمت درحال حاضرارائه مدرک 

 .نخواهد بود (مهارتی ؛تخصصی ؛پژوهشی)دوره های آموزشی موثردرامتیازحق شاغل ؛مالک اعطای گواهینامه های نوع دوم 

 (10ماده 0موضوع بند ایثارگریامتیازات )0جدول شماره 

 ردیف درصد...تا/جانبازی ماه...تا/اسارت  ماه...تا/جبهه  امتیاز

 1 4 0-1 (*امتیاز 033ماه0روزتا04) 1-0 033

433 10 10 13 0 

133 10 10 14 0 

033 00 00 03 0 

033 03 03 04 4 

033 01 01 03 1 

1333 00 00 04 0 

133 00 00 03 0 

1033 40 40 04 0 

1033 13 13 43 13 

1433 03 03 13 11 

 10 درصدوباالتر 13 ماه وباالتر03 ماه وباالتر03 1443

 (003414مورخ040300نامه ش )قابلیت اجراء دارد00/10/01ماه صرفا از تاریخ 0روزتا 04امتیاز .  امتیاز103ازاء هرسال خدمت اداری درمناطق جنگزده به 
 میباشد1443درصورت اجتماع حاالت ایثارگری سقف امتیازات هرایثارگر 00/0/01هیات عمومی ازتاریخ  411بموجب دادنامه شماره 

 داوطلبانه تلقی میگردد 01/13/00ستادکل نیروهای مسلح سه چهارم مدت خدمت وظیفه درجبهه ازتاریخ  01/13/00مورخ 11/03/031حسب ابالغیه 
حاداقل حقاوق   % 04به میزان  قانون جامع ایثارگران  41های ایثارگری موضوع ماده فوق العاده  پرداخت توامان 10/30/1000مورخ  000براساس دادنامه شماره *

 .قانون خدمات کشوری از سوی دستگاه اجرائی  به مشمولین قانون  بالمانع میباشد  10ماده 0موضوع بند  و ( که مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد)
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 ارکنان دولتحقوق و مزایای ک -آشنائی با امور استخدامی    

 قانون مدیریت خدمات کشوری  

 ق م خ ک 79شاغلین دراجرای تبصره ماده  تفاوت تطبیقنحوه محاسبه * 

 433ضریب ×(ر مدیریت+ایثارگری +نشان دولتی +شغل خدمت اداری درمناطق جنگزده  قح+شاغل  قح) امتیازات (=99)حقوق جدید

 نوبت کاری وکار سختی -حقوق ومزایای مشمول کسور( = 00)حقوق قدیم

 باشدمابه التفاوت ریالی حاصله تحت عنوان تفاوت تطبیق درحکم درج میشود (x433امتیازات )حقوق جدید بیشتراز حقوق قدیم اگر

افازای  داشاته   %14کمتراز حقوق قدیمنسبت به  تفاوت تطبیق+ ( x133امتیازات )جدیدحقوق اگر : مرحله اول(سایر)مابه التفاوت 

 .محاسبه ودرج میشود%14سقف  اوت تاباشدمابه التف

کمک هزینه عائله مندی واوالد نسبت باه دریاافتی   +تفاوت تطبق +(x133امتیازات )اگرحقوق جدید: مرحله دوم  (سایر)مابه التفاوت

به میلیاون ریاال افازای  داشاته باشادما      کمترازیاک (کمک هزینه عائله مندی واوالد+ حقوق وفوق العاده های مشمول کسور)00حکم 

 التفاوت حاصله تاسقف یکمیلیون ریال محاسبه ودرج میشود

 قانون  شاغل با فصل دهمتطبیق وضع مستخدمین 

 .تطبیق دهید...قانون مدیریت با راآقای علی جاویدان کارمند دانشگاه علوم پزشکی  00حقوق پایان سال 

؛یکساال  (0ساطح  )مارساتان شهرساتان   ساال رئایس بی  1تجربه مرتبط؛/سال سابقه00مدرک تحصیلی لیسانس ؛: مشخصات 

 .استفاده میکردندفوق العاده ویژه که از11ساعت دوره آموزشی باگروه 033جانبازی؛ %4جبهه و

 ( ریال سختی کارونوبت کاری 110004شامل)ریال 4140300مبلغ 1000حقوق ومزایای مشمول کسورطبق حکم  

 رزندف0ریال بابت همسرو010403کمک هزینه عائله مندی واوالد 
 ( 1/1x4033= 4003مشاغل آموزشی وبهداشتیارشدرتبه 10طبقه )     (امتیاز   5720)حق شغل -الف

                               (                                                      033÷0= 033امتیازدوره های آموزشی حین خدمت )؛   (   1033امتیازمدرک تحصیلی لیسانس )  (امتیاز     3553)حق شاغل  -ب

                                                                                                                                                                          (                                                                                                       00x10= 000سال تجربه مربوط00امتیاز)؛ (  00x04=104سال سابقه خدمت  00امتیاز)؛  (   033امتیازمهارت وتوانائی بامدرک لیسانس )  

  (  x0440%1=10/010ال سابقه رئیس اداره س1امتیاز)؛( 1333امتیازات فوق العاده  مدیریت)( امتیاز   19/1213)  فوق العاده مدیریت –ج 

   (x 033% 04=133جانبازی%4امتیاز)    ؛   (433امتیازیکسال جبهه )    (    امتیاز  600)فوق العاده ایثارگری -د

 19/11096     ←  جمع کل امتیازات 

  ←  433باضریب  محاسبه تفاوت تطبیق

 حقوق قدیم (حقوق ومزایای مشمول کسور - سختی کار) -حقوق جدید (رت ؛ر ایثارگری حق شغل ؛حق شاغل ؛خدمت درمناطق جنگزده ؛ر مدی)

40011-  =4400303 -  4004000 → (433x10/11301حقوق جدید   )-     (حقوق قدیم 4140300-110004) 

 تفاوت تطبیق تعلق نمیگیردشده است 1000باتوجه به اینکه حقوق جدیدبیشترازحقوق سال 

  ←133باضریب  1مابه التفاوت 

 افزای  یافته باشد تاسقف ریالی مذکوردرحکم اضافه میشود%14درصورتیکه حقوق جدید نسبت به حقوق قدیم کمتراز

 ( امتیازات حقوق جدیدxضریب133+مبلغ تفاوت تطبیق )1141030 –( حقوق ومزایای مشمول کسورقدیم  -سختی کار)4004000=1001000

 .تعلق نمیگیرد 1مابه التفاوتحقوق قدیم میباشد%114ازباتوجه به اینکه حقوق جدیدبی  

  ←133باضریب  2مابه التفاوت

حقوق ومزایاای  )1000ازدریافتی سال ( حقوق وفوق العاده های مشمول کسوربعالوه کمک هزینه عائله مندی واوالد)درصورتیکه دریافتی جدید

ون ریال افزای  داشته باشدمابه التفاوت حاصاله تاساقف یکمیلیاون    کمترازیکمیلی(مشمول کسوربعالوه کمک هزینه عائله مندی واوالد

 . ریال به حقوق جدیداضافه شود

 1/1/00دریافتی جدید(1141030+  010333) – 1000دریافتی سال ( 010403+4004000=)1013010

 گیردتعلق نمی 0مابه التفاوت1000باتوجه به بی  ازیکمیلیون ریال افزای  دریافتی جدیدنسبت به سال 

دیریت وسارمایه  امورنظامهاای جباران خادمت معاونات توساعه ما       03/4/03مورخ10140/03/000یه شمارهجواببراساس  -توضیح مهم

و ایثاارگری  در اعمال فاوق العااده مادیریت    ...( همچون جهاد،منابع طبیعی،)دستگاهها /وزارتخانه هابرخی اقدام انسانی رئیس جمهور، 

 فاقدوجاهت قانونی دانسته لذا این مبلغ درتعیین حقوق بازنشستگی ذینفع موثرنخواهدبود( 0/1/00)پس ازمحاسبه تفاوت تطبیق
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 قانون مدیریت خدمات کشوری08موضوع تبصره ماده تفاوت تطبیق حقوق شاغلین

حقاوق ثابات وفاوق العااده هاای مشامول کسوربازنشساتگی        ،(1/1/1399درتـاریخ )درصورتیکه با اجرای فصل دهم این قانون

دریافات   تفـاوت تطبیـق  کارمندکه به موجب قوانین ومقررات قبلی دریافت مای نمودنادکاه  یاباد،تامیزان دریاافتی قبلای،     

احکاام  در  لذا تغییـر مبلـغ تفـاوت تطبیـق    دراحکام بعدی انعکاس پیداکند "عینابوده که عددی ثابت که این  .خواهندنمود

 .فاقدمجوزمیباشدکارگزینی سنوات بعد بدون رعایت مبانی قانونی 

 

 30ق بودجه سال  11جزء  ا بند الف تبصره تعدیل  تفاوت

 ( 00امتیاز ناشی از تقسیم عدد تعدیل بر ضریب سال )در احکام کارگزینی اعمال شد 0103امتیازی شد وبا ضریب  00تفاوت  تعدیل در سال 

 طبق جدولی(00 سال افزای  حقوق1000پس از اعمال ضریب )00بودجه ق  10موضوع تفاوت جزء  ا بند الف تبصره  ضریب تعدیل:توضیح

  (صدم درصد تفاوت 00به ازای هر یکمیلیون ریال )شدتعیین میلیون ریال 43 تا میلیون ریال10حقوق ومزایای مشمول کسور بین برای  ردیف00با

 ریال برخوردارشد033/330/1مبلغ به ( درصد  0301 )ضریب افزای  بیشترین  از (میلیون ریال10 )جدول کمترین حقوقبه عنوان مثال 

 .میلیون ریال صفر43و برای افزای  ریال 033/130صدم درصد به مبلغ 00میلیون ریال 00حقوق  برای.... و 43-10=00 ×صدم درصد 00=36/9

 

 38بودجه11بند ی تبصره تفاوت تطبیق

، نسبت 00کلیه کارمندان در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال  حقوق ومزایای مستمروت ریالی افزای  مبلغ مابه التفا

مستند به ) مشمول افزای  حقوق سالهای آتی خواهد بودخواهد بود که  00ریال پس از تبدیل به امتیاز ماخوذه ضریب سال 333/033/0به 

 (هیات محترم وزیران 01/31/1000ورخ م 0000/41004مصوبه 0بند

امور مدیریت مشاغل ونظام های پرداخت سازمان اداری واستخدامی کشور تفاوت 30/30/1000مورخ 100100حسب نظریه شماره  (مهم  توضیح

مه شماره تصویبنا(0)و(0)کارکنان دولت موضوع بندهای 1000کل کشور وضریب تعدیل سال 1000قانون بودجه سال (10)تبصره «ی»بند

نظیرحقوق ثابت ) 1000تمامی اقالم مندرج در حکم کارگزینی سالهیات محترم وزیران ،با درنظر گرفتن 01/31/1000ها مورخ 41004ت/0000

فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته،ایثارگری ،سختی کار،کمک هزینه عائله مندی ،حق   -حق شغل وشاغل،حق سرپرستی ومدیریت-

 محاسبه می گردد...( العاده شغل مشاغل تخصصی ،فوق العاده ویژه واوالد،فوق 

 (ر شغل تخصصی)4بندو(سختی کار)0بند ،(ایثارگری)0بند های فوق العاده :قانون خدمات کشوری 68ماده موضوع فوق العاده های مستمر

 

 33ق بودجه سال  11جزء  ا بند الف تبصره  تفاوت

 

 تخصصی و تحقیقی  فوق العاده شغل

  برنامه پنجم ق(43)ماده ( الف)و بند 1001مصوب - م خ کقانون ( 10)ماده ( 4)بند  حسبهیأت وزیران  10/31/00مورخ 0001مصوبه

 به توجه با مجازند.... وابسته و تابع سازمانهای و کشوری خدمات مدیریت قانون (4) ماده موضوع اجرایی های دستگاه

 کاردانی سطح تا مشاغل برای مهارتها و تخصص سطح با متناسب شغل العاده فوق یبرقرار به نسبت ...و ساختاری اصالحات

 از حاصل منابع محل از و اقدام (امتیاز 0333) باالتر مشاغل و ،(امتیاز1433) کارشناسی همسطح مشاغل ،(امتیاز 033)

 .کنند پرداخت مربوط مقررات رعایت با جویی صرفه

بود علیهذا حسب مااده  1433ومشاغل باالترحداکثر1333؛کارشناسی حداکثر433شغل تاسطح کاردانی حداکثر امتیاز فوق العاده 01قبل از سال *

 همان قانون نحوه تعیین میزان فوق العاده موصور تا سقف مقرر دراختیارمقام مسئول دستگاه میباشد00

  امتیاز 1433وباالتر 1333کارشناسی ؛همسطح433 یکاردان سطح تا وپرورش آموزش کارکنان برای 16/0/31 مورخ 03031ت/01830 ش مصوبه
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت -آشنائی با امور استخدامی    

  -مدیریت خدمات کشوریقانون  

  فوق العاده ویژه -

 لمشاغ%04برای ( % 43قوه قضائیه تا .) .....درصد حقوق ثابت ومزایای مستمر کارکنان متناسب با کارایی واثربخشی 04تا 

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،مشااغل   10/0/00مورخ 00100و شماره  00/10/00مورخ 103001براساس بخشنامه های شماره 

هیاات   14/11/00ماورخ  43333ت/100301موضاوع تصاویبنامه شاماره    (ق م خ ک 10ماده 13بند)مشمول دریافت فوق العاده ویژه 

 ده باشدباید به تایید سازمان مذبور رسی وزیران می
 (  نیستند1/1کارکنان رسته غیرآموزشی که مشمول ضریب )1/1/31ودر سطح ادارات کل استانی از  1/11/30ستادمرکزی وزارت آموزش وپرورش از  مشاغل --

 (کشاورزیبرنامه ریزی -امورزمین/آبخیزداری/کارشناس جنگل ومرتع) 16/13/30از تاریخ  استانی سازمان جنگلها /  ستادیمشاغل واحدهای -

  مورد تایید میباشد31/13/1033از تاریخ وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  کارکناندراجرای آئین نامه استخدامی  پرداخت فوق العاده ویژه *
شغل و ازمجموع حق )31/31/1033از تاریخدرصد10 %00وعالی% 01،خبره % 004،ارشد% 00، پایه% 10رتبه مقدماتی  :فوق العاده ویژه معلمان*

 0/1/1033بر اساس صورتجلسه دیوان محاسبات  در مورخ  (وسختی کارایثارگری،تخصصی و تحقیقی،ضریب تعدیل و بندی  شاغل ور مدیریت

 سختی کار-

 منعکس شد( عدد ثابت)ابتدا مبلغ سختی کار از حکم نظام هماهنگ عینا در حکم قانون خدمات کشوری -

وبه ازای  براساس درصدهای قبلی( 4/13/1000از تاریخ )قانون مدیریت خدمات کشوری10ماده 0موضوع بنددستورالعمل  0بند آنگاه 

 .در احکام کارگزینی درج شد 4/13/1000از تاریخ (امتیاز1500حداکثر ) امتیاز 12هریک درصد 

مورخ  010031نامه شماره)1/1/00اجراء –امتیاز  003به  103افزای  امتیاز سختی کار مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان از 

 (سازمان اموراداری و استخدامی کشور 4/0/00

 و موثر در تعیین حقوق بازنشستگیبوده مشمول کسور  1/0/1000از تاریخ  سختی کار اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی دانشگاه فرهنگیان -

 و موثر در تعیین حقوق بازنشستگیبوده مشمول کسور  1/1/1000از تاریخ  علمی کاربردی  سختی کار اعضای غیرهیات علمی دانشگاه -

مورد پذیرش صندوق باوده   1000تا سال ( 1/1/1003)از ابتدای برنامه پنجم در خصوص افزای  مبلغ سختی کار  مصوبات هیات امناء دانشگاهها -

 .نیستدر محاسبات میانگین حقوق بازنشستگی موثر  (به علت عدم مجوز شورای حقوق و دستمزد)علیهذا افزای  سختی کار دانشگاه پیام نور.است

  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 تطبیاق  

 .کارمندان بازرگانی فاقد مجوزاست
هیات وزیران ر بدی آب وهوا ومناطق کمترتوسعه یافته حذر ودرقالب تفاوت تطبیق 14/4/01مورخ 00101/ت/01100وجب تصویبنامه شماره بم

 .جدید دراحکام کارمندان آموزش وپرورش درج شده که مشمول کسورنبوده ودرتعیین حقوق بازنشستگی موثرنخواهدبود

 استثنائات تغییر حقوق ومزایا درطول سال

 :مگرپی  بینی نشده ...(معاونت توسعه01/0/00م10400براساس بخشنامه شماره)اصالح حقوق ومزایای کارکنان درطول سال

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

 .دداعمال مدرک تحصیلی باالترکه موجب افزای  حق شاغل میگر -0

 ارتقاء طبقه ویا رتبه که موجب تغییردرحق شغل وممکن است موجب تغییردرحق شاغل نیزگردد -0

حاق شاغل   %04حق شغل بوده باشد،پس ازارتقاءطبقه یارتباه،حق شااغل نیزتاساطح   %04درصورتی که حق شاغل قبل ازارتقاء طبقه یارتبه معادل)

 (.احد درصدقبلی خودازحق شغل وجودداردهمچنین امکان افزای  حق شاغل ت---جدیدقابل تغییراست

 01/1/1000 -01000/033 شماره بخشنامه ذیل تبصره و 0 ،0 ،0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای0/11/00مورخ 004براساس دادنامه شماره  :نکته

 .شود می ابطال انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاون

 و اداری امور سازمانهای مجوز با که باالتر و ارشد کارشناسی مقطع در استخدامی ارزش با مدت بلند آموزشی های دوره های گواهینامه-0متن بند

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

 با مربوط مشاغل در «باالتر و ارشد کارشناسی عادلم»  استخدامی ارزش آنها برای... که دولت کارکنان توسط شده طی آموزشی های دوره مدارک-0متن بند

 است شده تعیین ربط ذی مراجع تصویب

 باشد می دارا ربط ذی مراجع تصویب با ... باالتر و ارشد کارشناسی مدرک نظیر کارکردی اداری نظام در که(پژوهشی -تخصصی)  دوم نوع گواهینامه-0متن بند

  باشند کارشناسی مدرک دارای فوق بندهای از یکی موجب به و گردند می مند بهره باالتر تحصیلی مقطع کی امتیاز از که ایثارگرانی -متن تبصره
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 جدول حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها

 استاد دانشیار استادیار یمربی پژوهش مربی آموزشیار رده علمی

 103 104 104 133 03  عددمبنا

 00/0 0300 0313 0313 1300 (1/1/77از)شغلفوق العاده  ضریب

 00/4 30/4 0/0 01/0 11/0 (01/01/1401از) تهران ضریب فوق العاده جذب

 0/10 10 14/1 0/13 0/13 (1401/ 01/01از)ضریب فوق العاده  ویژه

       حقوق سال ضریب ×عددمبنا+4×پایه = هیئت علمیمبنای حقوق 

 ضریب فوق العاده شغل×هیئت علمی  مبنای حقوق= هیئت علمی شغلاده فوق الع

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

 (نیز سقف حذر شد 01ضریب تغییر کردبا اعمال سقف ،ازسال 00درسال ).....مجموع حقوق ور شغل وجذب %03 =  فوق العاده ویژه

 1010براساس مقررات قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب  31/31/01از % 04تاسقف  =  Xشعه فوق العاده ا

 = (غیر مشمول کسوربازنشستگی)فوق العاده مدیریت
 سال 1081 1086 1080 1088 1083 1033 1031 1031 1030 1030

 ضریب هیئت علمی 1401 1003 0001 0401 0340 0014 11013 10004 10103 10400

 سال 1031 1036 1030 1038 1033 1033 1031   

 ضریب هیئت علمی 01000 00100 04400 03033 00003 00010 00040   

منادرج در حکام کاارگزینی کارکناان دانشاگاهها و       فوق العاده های مصوب هیات امنااء هیئت  دولت  4/0/00ت مورخ /00001براساس مصوبه *

 .و غیرهیات علمی مانند ر جذب ،ویژه ،بهره وری مشمول کسورات بازنشستگی میباشندموسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیات علمی 
 (هیات وزیران10/4/01ه مورخ 01010ت/01100مصوبه شماره)مشمول کسور بازنشستگی نمیباشد 1/1/01اعضای هیات علمی دانشگاهها  از تاریخ  فوق العاده مدیریت

( 1/1/1000) خیاز تار هیات علمی  یفوق العاده جذب اعضا  یزمان برنامه و بودجه کشور افزاسا 4/0/1000-041033مطابق مفاد نامه شماره *

و در قالب  یو فنآور قاتیمشابه مورد عمل در وزارت علوم، تحق بیبالمانع خواهد بود که با ضرا یدرصورت( 1/13/1000) خیاز تار ژهیو فوق العاده و

 .گردد میمرجع تنظ همان دییو تا یکه با هماهنگ یاصالحجدول 

 (ق برنامه پنجم  توسعه 13بندب ماده )   13/11/1031قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 

های علوم، تحقیقات و فنااوری و   دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه

باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویاژه قاانون    ربط می درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیبهداشت، 

هاای ماالی،    ناماه  ئینمحاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آ

وزش پزشاکی و در  معامالتی و اداری ا استخدامی ا تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درماان و آما    

 . نمایند رسد، عمل می جمهور می مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس

حکام ایان بناد شاامل     . علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هساتند های  اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه

 .گااردد و مصااوبات یادشااده مااادام کااه اصااالح نگردیااده بااه قااوت خااود باااقی هسااتند            هااای قبلاای نیااز ماای    نامااه مصااوبات، تصاامیمات و آئااین  

اری، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی دانشاگاهها و مؤسساات آماوزش عاالی و پژوهشای دولتای و همچناین        ا هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی ا اد 1تبصره

 .فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است

یاران و همچناین   قانون برنامه پنجم باه ساازمان انتقاال خاون ا    03رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی بند ب ماده 4/13/00مورخ  14000/00طبق نامه شماره *

 .سازمان غذا و دارو تسری یافت

قاانون برناماه   ( 0)مااده  ( ث)توسعه کشور و بناد   یبرنامه ها یقانون احکام دائم( 01)ماده  یدر اجرا :نظریه اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری

 یمبناا   یمشاغل و افازا  یو طبقه بند یجداول حقوق ب،یضرا ریی، تغ التیتشک راتیینامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغ بیتصو هیششم توسعه کشور، کل

قابل اجرا است کاه مجاوز ساازمان     یباشند درصورت یم یبارمال یآن که دارا ریامناء و نظا اتیمصوبات ه رو،ین یریو به کارگ تخداممجوز هرنوع اس یاعطا ،یحقوق

 .آن صادر شده باشد ین اجرابر بالمانع بود یبرنامه و بودجه کشور به صورت مکتوب مبن

معاونت حقوقی،مجلس ونظارت سازمان اماوراداری واساتخدامی کشاور افازای  ضاریب حقاوق ومزایاای کارکناان          0/13/04مورخ 000030براساس نامه شماره *

حقاوق و دساتمزد در بااره تغییار مباانی       و اخذ موافقت شاورای قانون خدمات کشوری بوده 00مشمول ماده ( اعم از هیات علمی و یا غیر هیات علمی)دانشگاهها 

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

 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها 

 آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی51براساس تبصره 

به بعاد  1/1/1001که از  تمام وقت جغرافیاائی  اعضای هیات علمی به فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص  0/1 اعمال ضریب

 (10/13/04اصالحی آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت مصوب00سال خدمت موضوع ماده 13حداقل ) بازنشسته شوند
 پزشکان ،دندانپزشدکان و   صرفا)اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیائی فوق العاده مخصوص به فوق العاده جذب و 1/1اعمال ضریب

  بازنشسته  میشوند 31/31/1031که از تاریخ  ( داروسازان

 بازنشستگی سال قبل از احراز شرایط 13شرط جذب از میان کارکنان رسمی غیرهیات علمی اینکه حداقل ... آئین نامه 13ماده 0تبصره  *

باشد و این مقارره  ( مشترک سازمان تامین اجتماعی )باید بصورت پیمانی  ابتدا استخدام کلیه اعضای هیات علمی:هیات عمومی 004رای شماره *

 .ستند قانونی استفاقد مبا صندوق بازنشستگی کشوری پس از نایل شدن به عضویت هیات علمی ادامه اشتراک کارکنان رسمی  .(همه اشخاص)دارای اطالق است
 (  1/1/1819مجرای از ) 11/11/1811با توجه به اینکه اختیار یاد شده به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب

عالی و ها و موسسات آموزشدانشگاه» کشور مبنی بر اینکه ؛  1819ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  81دائمی شده و با مالحظه تبصره ماده 

 -های توسعه کشور قانون احکام دایمی برنامه( 1)های موضوع ماده نامههای علم و فناوری براساس آیینها و پارکپژوهشی و فرهنگستان

معاونت حقوقی رئیس جمهور  ،  21/1/1810مورخ  99113/81112و از سوی دیگر با مالحظه نظریه شماره « . کنند عمل می -1811مصوب 

کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسسات پژوهشی و مراکز آموش عالی تحت پوشش امتیاز حق شغل  صورت احتسابدر این 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تابع مصوبات هیات های امناء ذیربط شناخته شده اند  حسب آیین نامه استخدامی مصوب بر 

 . راز وصول کسور بازنشستگی متعلقه و رعایت سایر مقررات مربوط بالمانع می باشد با اح 1/1و  2/1،  1/1ضرایب مبنای 

به بعد بازنشسته یا موظف شده و در احتساب حقوق آنان ضرایب یاد شده  1/12/1811لذا حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنانی که از تاریخ 

 مورد بررسی و اصالح قرار گیرد مالک عمل قرار نگرفته است با رعایت سایر مقررات مربوط مجددا 

بدون  احتساب فوق العاده جذبهیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  20/11/18مورخ  1110همچنین با عنایت به دادنامه شماره 

از زمان و احتساب ضریب حق شغل کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور لذا اعمال ضرایب مزبور در مورد کارکنان  رعایت سقف

 21/2/1813مصوبه هیات امناء و نیز شاغلین حوزه ستادی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران از تاریخ 

 . بالمانع میباشد

 ؟ مزد برسدچرا مصوبات هیات امناء در خصوص تغییر مبانی حقوق و فوق العاده های مشمول کسور میبایست به تصویب شورای حقوق و دست -

،مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند قانون مدیریت خدمات کشوری ،کلیه دستگاههای اجرائی اعم از اینکه00ماده  حسب اوال

 . د موافقت شورای مذکور را کسب کننددرمراجع قانونی ذیربط برای تعیین ویا تغییر مبانی ومقررات حقوق ومزایای کارمندان خود ویا هر نوع پرداخت جدی

قانون برنامه ششم توسعه ، مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی باشد ، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که  0ماده ( ج ) با توجه به بند  ثانیا

 . بارمالی آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد

قانون الحاق برخی مواد به قانون  00ماده ( ن ) و ایضاً مفاد بند 13/11/1004قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب  01نص صریح  ماده  حسب  ثالثا

ها راجع به ، اصوال صندوق بازنشستگی کشور مجاز به احتساب تصمیمات هیات های امناء دانشگاه  0/10/1000مصوب (  0) تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت 

 . هستند و تامین اعتبار هم نشده اند ، در محاسبه حقوق بازنشستگی نمی باشدبازنشستگی کشوری بار مالی برای صندوق  حقوق و مزایای کارکنان که واجد

شورای  00/30/1000مورخ 0000/00/000معاون اول محترم رییس جمهور ، بخشنامه شماره  00/31/1000مورخ  0410/04404  الذکر طی بخشنامه مراتب فوق

 . سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تاکید واقع شده است11/34/1004مورخ 100000توسعه مدیریت سازمان اداری و استخدامی کشور ونیز بخشنامه شماره 

قانون م خ ک برای درنظر گرفتن 130حکم ماده  عدم تسریهیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  01/0/00مورخ 410وحدت رویه شماره رای :تذکر

 سال در تعیین حقوق03درصد افزای  به ازای هرسال خدمت مازاد بر 4/0

 

قانون برنامه ششم توسعه موضوعیتی  00ماده « ث»بند ( 1)اساساً اعمال یک مقطع تحصیلی باالتر موضوع جزء  ایثارگربرای اعضای هیات علمی  *

امتیاز یک رتبه ( جانباز وآزاده)آئین نامه اعضای هیات علمی سازمان مذکوربرای عناوین  40ماده ( 0)بصره نداشته لیکن با عنایت به اینکه در ت

مگرآنکه  مستند قانونی یا مجوز هیات امناءکه به تائید وزیر . پی  بینی نشده است«رزمندگان » باالتر پی  بینی نموده اند،در نتیجه حکمی برای

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

 31/13/1033اجراء  -(تحت پوشش وزارت علوم)دانشگاهها وموسسات آموزشیغیرهیات علمی  آئین نامه استخدامی

دارای آئین نامه اساتخدامی  1/10/1003کارکنان غیر هیات علمی دانشگاهها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بودند اما از تاریخ 

حقوق وفوق العاده های مستمراعضای غیرهیات علمای دانشاگاهها وموسساات پژوهشای وآماوزش عاالی       . میباشندخود خاص دانشگاه 

 میبایست به تایید هیاتهای امناء و سپس وزیر مربوطه برسد

 

 (و مدارک پائینترتا رتبه مهارتی ارتقا مییابند 0یپلم تا رتبه دارندگان مدرک فوق د)   1؛رتبه 0؛رتبه 0مقدماتی؛مهارتی؛رتبه  :رتبه شغلی

 (سال بالمانع است03ارتقاء پایه برای سوابق مازاد بر)به ازای هریکسال خدمت قابل قبول یک پایه به کارمند تخصیص می یابد :پایه

 از هفت تجاوزنمیکند پایه تشویقی پی  بینی شده  و درهرحال حداکثر پایه های تشویقی 4بابت ایثارگری تا 

  (سازمان برنامه و بودجه موافقت/قانون احکام دایمی 01با رعایت ماده )صورتجلسه هیات امنای دانشگاه ذیربط  مطابق  :فوق العاده مدیریت

 (نیم درصدحقوق  به ازای هر یک درصد سختی کارمقرر) براساس مضربی از رتبه وپایه  :فوق العاده سختی کار

 1010براساس مقررات قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب  31/31/01از % 04تا سقف  :اربااشعهفوق العاده ک

 ...ضریب فوق العاده*حقوق رتبه وپایه  = فوق العاده شغل ؛ فوق العاده جذب ؛فوق العاده ویژه

 محاسبه میشود در حقوق بازنشستگی( 1/1/1003 بعد از)این فوق العاده از تاریخ اجرای آئین نامه اداری واستخدامی دانشگاهها: فوق العاده جذب

 نسبتی از حق شغل،حق شاغل،ر مدیریت، ر ایثارگری ، ر سختی کار :مبنای محاسبه ر جذب 

 31/11/1038اصالحیه 

 جمع فوق العاده ویژه فوق العاده جذب فوق العاده شغل فوق العاده ها/ رتبه 

 013/0 300/1 %014 %000 مقدماتی

 003/0 134/1 %003 %044 مهارتی

 003/0 100/1 %004 %000 3رتبه

 114/0 004/1 %013 %403 2رتبه 

 013/0 000/1 %004 %440 1رتبه 

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

 میزان افزایش ضریب فوق العاده جذب ه شغل میزان افزایش ضریب فوق العاد نوع مسئولیت

 03 43 مدیر یا عناوین مشابه

 03 03 معاون مدیر

 13 03 اداره/رئیس گروه

 13 13 کارشناس مسئول/معاون اداره

 4/110وضریب ر جذب او میشود( 43وضریب 4/00جمع ضریب ) 4/00میشود0به عنوان مثال ضریب ر شغل مدیرکل دارای رتبه 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستور العمل مربوط به پرداخت فوق العاده ویژه دراجرای آئین نامه 11/07/1305مورخ 002به دادنامه شماره  با عنایت*

یت قانون مدیر05ماده (10)استخدامی کارکنان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تهیه وتدوین نشده است پرداخت فوق العاده موصوف در اجرای بند 
 .مجوزی ندارد( از جمله سازمان انتقال خون)خدمات کشوری به کارکنان وزارت مذکور،دانشگاههای علوم پزشکی وسازمانهای تابعه 
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  دانشگاههای علوم پزشکیآئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی 

درج شمول مقررات صندوق بازنشستگی کشاوری  )اصالح پ .ع.اعضای غیرهیات علمی دکه آئین نامه استخدامی تا هنگامی -

 .قانون مدیریت خدمات کشوری هستندهمچنان مشمول این افراد شود و به امضاء وزیر برسد ( به مشمولین این آئین نامه 

نحاوه اشاتراک ؛ نارخ کساور     گی و وظیفـه نظیـر  از حیـ  مقـررات بازنشسـت   کارکنان رسمی دانشگاههای علوم پزشکی -

؛روش محاسبه حقوق بازنشساتگی و وظیفاه ؛ ورثاه مشامول دریافات      ( سن وسابقه)بازنشستگی؛شرایط عمومی بازنشستگی 

 .تابع صندوق بازنشستگی کشوری میباشند.............حقوق وظیفه و

تعیین و احصاء فاوق العااده هاای     نظیر ی و استخدامیحی  مقررات اموراداراز کارکنان رسمی دانشگاههای علوم پزشکی -

مشمول مستمر مشمول برداشت کسور بازنشستگی ؛ضوابط و روند ارتقاء رتبه و طبقه شغلی ؛ضریب ریالی حقوق مورد عمال  

 .آئین نامه استخدامی خود میباشند

 فوق العاده شغل 

از تااریخ  (امتیااز  0333وساایرحداکثر 033ا ساطح کااردانی   بارای مشااغل تا   )آئاین ناماه    40مااده  1فوق العااده شاغل موضاوع بناد    -

 .میباشدبازنشستگی مشمول کسور1/0/00

 ضریب حق شغل 

در محاسبه ( 5/1یا  2/1)اداره کل فنی صندوق بازنشستگی کشوری ضریب حق شغل  15/6/06مورخ  11300براساس نامه شماره 
 :ل اعمال میشودمیانگین حقوق بازنشستگی کارکنان علوم پزشکی به ترتیب ذی

 . می باشد (  1/12/1300) تاریخ اجرای ضریب مورد عمل برای کلیه کارکنان وزارت بهداشت از تاریخ اجرای آیین نامه  -1
 .مالک عمل است  20/2/1307در باره کارکنان حوزه ستادی وزارتخانه و سازمان انتقال خون تاریخ 

تخدامی مربوطه ، امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جداول حق شغل با ضریب آیین نامه اداری و اس 50ماده  5طبق تبصره  -2
و برای سایر مشاغل با   5/1، دارندگان مدرک دکتری حرفه ای ، متخصصین و باالتر و جانبازان مدرک کارشناسی ارشد با ضریب 2/1

 .محاسبه می گردد  1/1ضریب 

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

 فوق العاده جذب 

 ( 13/31/1030اجراء  از )عه ،ف اشسختی کارف مشاغل تخصصی ، ، ف ایثارگری ،ف مدیریت،مجموع حق شغل؛حق شاغل  %01 : فرمول محاسبه

 . تفاوت بند ی و تفاوت تعدیل به عنوان مزایای مستمر قابل احتساب نیست مگر با تایید هیات امناء و وزیر مربوطه:توضیح

بدون رعایت  احتساب فوق العاده جذبهیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  20/11/18مورخ  1110دادنامه شماره حسب :توضیح

اعمال ضرایب مزبور از زمان مصوبه هیات امناء و نیز شاغلین حوزه ،احتساب ضریب حق شغل کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی  و سقف

 (اداره کل فنی صندوق  21/1/10مورخ19318نامه شماره )بالمانع میباشد 21/2/1813ستادی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران از تاریخ 

قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد لیکن براساس توافـق  09نکه فوق العاده جذب ، جزو فوق العاده های موضوع ماده علی رغم آ: سابقه

ف  ،ف مـدیریت، حـق شـغل؛حق شـاغل    % 81بـر مبنـای   )...  فوق العـاده  جـذب هیـات امنـاء      1/1/11از تاریخ  بین صندوق و وزارت بهداشت 

هزارتومان برای لیسـانس و  811هزارتومان برای فوق دیپلم وسطوح پایین تر،تاسقف 811تا سقف   (سختی کارف مشاغل تخصصی ، ایثارگری، 

 .مشمول برداشت کسوربازنشستگی قرارگرفته بودهزارتومان برای دکتری 311ف لیسانس ،تاسقف 

 ویژه فوق العاده  
  (سازمان برنامه و بودجه 20/13/11مورخ  313281 مارهش نامهبراساس )  .بالمانع میباشد11/11/1811از تاریخ  پرداخت فوق العاده ویژه

هیأت امناای منطقاه دو    13درصد مصوبه موضوع دستور 50افزایشهای : سازمان برنامه و بودجه کشور 27/01/1701مورخ  26711براساس نامه شماره  -توجه
 30/11/1305مورخ  000755های ناشی از بخشنامه شماره  جهت پرداختی (درصد 50)بالمانع است علیهذا تسرّی افزایش یاد شده  07/11/1300پژوهشی مورخ 

باشد و اقدامات معمول توسط ستاد وزارت مزبور و همچنین عموم دانشاگاههای وابساته باه آن وزارت مبتنای بار       پذیر نمی امکان( 01/12/1305) 1305در سال 
بوده در نتیجه اعماال آن در احکاام کاارگزینی ساالهای یادشاده       05/07/1700مورخ  16153درصدی در خصوص کارکنان به استناد مصوبه شماره  50افزایش 

 .و متعاقباً در محاسبات حقوق بازنشستگی مجوزی ندارد( 1300و 1305)
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

  1/1/70نظام هماهنگ قضاتاشتغال جدول حقوق 

 (28/02/98مورخ 8000/6226/100ابالغیه )افزایش یافت  12به گروه  9 گروه قف گروه قضات ازس 01/01/1398از تاریخ *

 گروه  1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11 12

 عددمبنا 03 03 133 113 103 103 103 143 113 103 103 103

 

 سال 1031 1036 1030 1038 1033 1033 1031   

 قضات ضریب  01000 00100 04400 03033 00003 00010 00040   

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

 %143*حقوق = فوق العاده شغل 

 %100(*فوق العاده شغلها=افزای  سنواتی =حقوق مبناء)= جذب عمومی 

 پرداخت میشود عالوه برجذب عمومی به قضات عضوهیئت رسیدگی به تخلفات اداری%03الی  14= جذب خاص 

  ضریب ریالی* عددمبنا= حقوق مبناء

 %4به بعد03وازسال %0معادل 10تاپایان سال : ضریب افزایش سنواتی 

 :حقوق ومزایای مشمول برداشت کسورقضات 

مادیران  )0ده ماا 1فوق العاده شغل تبصره -0%   143وحداکثر%43حداقل (عمومی )0فوق العاده شغل ماده -0افزای  سنواتی  -0حقوق مبناء  -1

 فوق العاده جذب خاص -0فوق العاده جذب عمومی  -1( تخصصی )0ماده 0فوق العاده شغل تبصره -%   04حداکثر(وسرپرستان 

 

در رساته   یتیریو ماد  یقضات ، پرداخت توامان فوق العااده سرپرسات   ینیاداره کل کارگز 10/0/1033-4333/00110/0333نامه شماره  حسب*

ایان   )...خواهند شد ییقضا یسمتها ازاتیصرفا مشمول امتو قضات شاغل مجوز نداشته  ینیدر احکام کارگز یادار یها تیقضات و مسئول یقضائ

 ( مد نظر قرار گیرد (1/0/1000)  حقوق بازنشستگان متناسب سازیاجرای در نامه 

 

 

 

 

 (01/01/1388 اجراء) ک.خ .م .ق  110بندب ماده  قضات بازنشستگان وموظفینجدول همترازی حقوق 

 (سال سابقه03براساس )  1008ضربدر ضریب ریالی (  8طبق مقررات فعال تا گروه )امتیازآخرین گروه  

 9 7 6 5 4 3 2 1 گروه

 00043 01043 10043 10333 10033 11043 14033 10033 امتیاز

 .ه استتعیین شد 00010بازنشسته میشوند عدد  1031ضمنا ضریب حقوق قضات که در طول سال *
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 1/1/1003پرداخت کارکنان دولت  نظام هماهنگحقوق مبنای مشمولین ماده یک قانون  ضریب جدول 

 (1401)3353 (1400)3049 (1388)2439 (1389)2120 (84)1787 480(97) 100(70) ضریب گروه 

1 044 04444 100444 004044 000444 000544 2520544 2002544 

2 004 00444 224044 020544 000444 2400244 2002044 2040004 

3 044 04444 200444 000444 2404444 2520444 2050444 2000044 

0 004 00444 200044 004004 2200544 2000504 2040004 2000004 

0 054 02444 343344 000254 2020044 2022004 2000004 5400004 

0 004 03444 333244 000004 2002044 2000004 5405004 5504404 

0 004 00444 302044 2420504 2000044 2040254 5500054 5002554 

0 024 31444 300044 2220004 2020544 2000004 5000004 5020004 

0 004 33444 031244 2524004 2000044 5200004 5005504 5004004 

24 004 00444 000044 2040544 5420444 5020244 5000044 0200004 

22 2454 142444 000344 2040054 5205044 5000004 0240004 0054404 

25 2404 140444 030144 2000004 5024044 5000054 0055054 0000004 

20 2204 110444 003044 2000204 5000544 5050404 0000004 0000004 

20 2504 123444 042044 2005004 5040044 5000004 0000404 0250204 

20 2044 134444 030444 2000044 5000444 0200044 0005044 0000044 

20 2004 130444 001344 2000254 5040044 0004404 0200004 0000024 

20 2004 100444 040044 2002004 0405044 0024054 0000254 0050054 

20 2024 101444 030044 5400004 0542544 0002004 0045004 0400404 

20 2004 103444 000244 5200404 0000044 0005404 0020004 0500004 

54 2004 100444 343044 5504044 0000444 
0455044 0450544 0005004 

 

 ضریب افزایش ساالنه حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

 1392 1391 1390 1378 1379 1377 1376 1375 1374 1370 سال 

 003 003 013 003 033 103 113 103 103 133 ضریب حقوق 
 

 1382 1381 1380 1398 1399 1397 1396 1395 1394 1393 سال 

 1006 905 700 101 133 003 040 000 003 043 ضریب حقوق 

 

  1401 1400 1388 1389 1387 1386 1385 1384 1383 سال 

  3353 3049 0000 0103 1000 1104 1401 1001 1030 ضریب حقوق 

  ریال333/014/00خدمات کشوری  مشمولینفوق العاده های مستمر و  حداقل حقوقدرصد ،  10میزان  به 1140افزایش حقوق سال 
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 1/1/1003اخت کارکنان دولت قانون  نظام هماهنگ پرد

 (؛تشویقی ؛ارفاقی استحقاقی) ارتقاءگروه شغلی

 .که مستخدم حسب مدرک تحصیلی ونوع وحساسیت شغل وتجربه درآن تخصیص مییابد( 03الی   1)گروهی ازجدول حقوق نظام هماهنگ  

 

مـــــدرک 

 تحصیلی 

 ابتدائی 
 سال 1/4

 سیکل 
 سال 4

 دیپلم
 سال  4

 فوق دیپلم 
 سال 4

 یسانس ل
 سال 0

 ف لیسانس
 سال 0

 دکتری 
 سال0

 13 0 0 0 1 0 0 ورودی 

 11 14 10 10 11 0 0/    0/    0 سقف

 

 گروه استحقاقی 
نتوانادازامتیازیک  ...آزاده  بعلت عدم وجودمقطع تحصیلی بااالترو /درصورتیکه مستخدم جانباز03/4/01مورخ 0000بخشنامه شماره 1به استنادبند -

 .گروه عالوه برگروه استحقاقی به وی اعطا میگردد1باالتراستفاده نماید مقطع تحصیلی 

 .گروه باالترازمستخدمین شاغل ومشابه تخصیص مییابند0بشوندهمواره در/ مستخدمینی که به درجه شهادت نائل شده *

 .رخوردارمیباشندیک گروه باالترومستخدمین جهادکشاورزی ازیک الی دوگروه باالترب(1/1/03از)مستخدمین راه آهن*

 .به سه اصالح شد1/1/04یک بوده که در 1/1/03درپایان ابتدائی  گروه ورودی دارنده مدرک-

باه  .باشاند  /..دارای مدرک پایان ابتدائی وگواهینامه پایه یاک  که راهسازی /وسائط نقلیه تندرووسنگین پست های سازمانی راننده 0/11/01ریخ ازتا

 . تخصیص مییابند0الی  0تجربه درگروههای سال 04؛00؛11؛13؛4؛3ترتیب با

 .سال کاه  یافت4سال به 1مدت توقف برای ارتقاءبه گروه باالتر دارندگان این مدرک دررشته های شغلی رسته اداری ومالی  از0/1/00ازتاریخ 

 .دیداصالح گر چهاربه 1/1/04و از دو به 1/1/00بوده که در یک 1/1/03در سیکلگروه ورودی دارنده مدرک -

 .ساله بهیاری راگذرانده باشندازمزایای دیپلم استفاده میکنند0بهورزان دارنده مدرک سیکل که دوره / بهداشتیاران  -

 .به ش  اصالح گردید1/1/04به چهارو از1/1/00سه بوده که در1/1/03در دیپلمگروه ورودی دارنده مدرک -

 .به هفت اصالح شد1/1/04که از پنج بوده1/1/03در فوق دیپلمگروه ورودی دارنده مدرک -

 .به هشت اصالح شد1/1/04هفت بوده که در 1/1/03در لیسانسگروه ورودی دارنده مدرک -

 .گروه وبرای لیسانس یک گروه اضافه شد0برای مقاطع کمترازلیسانس 1/1/1004گروه بازنشستگان قبل از/حقوق 1/13/1000از*

 

 : تشویقیگروه ☺
 .قانون نظام هماهنگ به مستخدمین مشمول اعطامیگردد0ماده 0ه استحقاقی بموجب تبصره گروهی است که عالوه برگرو 

 00/4/10تا01/1/40(  گروه2سال حضوردرجبهه 0بی  از– گروه1ماه متناوب حضوردرجبهه 0/ ماه متوالی 1حداقل ) رزمندگان

 ( گروه2جانبازی  %03بی  از– گروه1 جانبازی%03تا) جانبازان

 ( گروه0سال اسارت 0بی  از – گروه1اسارت  سال0تا) آزادگان

 (ه.ن .ق 0ماده 0بارعایت تبصره گروه تشویقی 1همانندجانبازان از)فرزندان شاهد

 1/1/1004از( گروه 2سال متوالی 1ودر – گروه1سال متوالی 0کسب باالترین امتیازارزشیابی در) کارکنان

 کل کارکنان %13حداکثر......( یک گروهویژه خالقیتهای بروز/ رزشیابی ازطریق ا 00/13/00مورخ 0044/11بخشنامه 0بند) کارکنان

 (گروه0...... سال تصدی پست 0 –گروه 1وباالتر00سال تصدی پست مدیریتی با نمره ارزشیابی 0) مدیران

 . تواند به مستخدم اعطاشودامیگروه ارفاقی گردان عاشور1بعالوه ......  قانون نظام هماهنگ 0ماده 0مطابق تبصره  گروه تشویقی0حداکثر*
 (10/0/1000....قانون اصالح پاره ای ازمقررات 0ماده طبق ) ک.ا.ق 00و03به مستخدمین موضوع مواد گروه 0اعطای *

هماهنگ تطبیق داده میشونددرازای هرسال ساابقه خادمت دولتای قابال قباول      .ن .براساس ق 1/1/03مستخدمینی که حقوق آنان در

 .حقوق مبنای آخرین گروه استحقاقی برخوردارمیشوند%0ازافزای  سنواتی به میزان 1010خودتاپایان سال 

 .اعطا میشود گروه ارفاقی اسال تمام عضوگردانهای عاشوراباشند 0بمدت 00/0/00برای کسانی که بعدازتاریخ  ارفاقیگروه 

 اعطامیشودیک گروه رزمینه رشته شغلی مربوط شونددکارآموزی که موفق به گذراندن دوره  پایان ابتدائیبه دارندگان مدرک تحصیلی *
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 1/1/1003قانون  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

  :حقوق مبناء -2

  ام هماهنگ قانون نظ1مربوط ماده  عددمبناءگروهق ا ک در 00موضوع ماده (سال) ضریب حقوق حاصلضرب برابراست با

 قانون نظام هماهنگ پرداخت1ماده  حقوق/ جدول گروه 

 

 10 8 9 7 6 5 4 3 2 1 گروه

 043 003 013 003 103 103 413 433 043 033 مبنا عدد

 20 18 19 17 16 15 14 13 12 11 گروه

 1143 1403 1413 1003 1003 1033 1003 1113 1303 1303 مبنا عدد

 

 نه ضریب افزایش حقوق ساال

 1392 1391 1390 1378 1379 1377 1376 1375 1374 1370 سال

 003 003 013 003 033 103 113 103 103 133 ضریب حقوق

 1382 1381 1380 1398 1399 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 1006 905 700 101 133 003 040 000 003 043 ضریب حقوق

  1401 1400 1388 1389 1387 1386 1385 1384 1383 سال

  3353 0300 0000 0103 1000 1104 1401 1001 1030 ضریب حقوق

 

 : افزایش سنواتی-1

هماهنگ تطبیق داده میشونددرازای هرسال سابقه خدمت دولتی قابل قبول خودتاپایان سال .ن .براساس ق 1/1/03مستخدمینی که حقوق آنان در

 .ین گروه استحقاقی برخوردارمیشوندحقوق مبنای آخر%0ازافزای  سنواتی به میزان 1010

 :؛افزای  سنواتی سالهای بعدبه شرح ذیل محاسبه میشود1/1/1003پس ازبدست آوردن میزان افزای  سنواتی در

 (1+ضریب افزای  سنواتی * )حقوق سال قبل 

 

  :افزایش سنواتی تشویقی -

اشتغال وماموریات زیارآت    / ازکارافتادگی جانبازان%13هر/ ارتهرسال  اس/ 00/10/10تاتاریخ  خدمت داوطلبانه درجبههبه ازاءهرسال 

 حقوق %1بمیزان 10مستقیم دشمن تاپایان سال 

 حقوق %0اشتغال وماموریت درمناطق جنگی  /درجبهه غیرداوطلبانهخدمت هرسال به ازاء

 مبنا حقوق%0 انبمیز00ازابتدای سال (دارای تعهدخدمت تمام وقت درسپاه ) بسیجیان ویژهخدمت هرسال به ازاء

 حقوق مبنا%0ومسولین وفرماندهان %0سایراعضاء؛%1عادی جهت بسیجیان 00عضویت درگردان عاشوراوالزهرا ازابتدای سال هرسال به ازاء

 

  :افزایش سنواتی مضاعف  -

ربوطاه  دولتای باشندوکساوررات م   ساال ساابقه خادمت   03بای  از هماهناگ مساتخدمینی کاه دارای    .ن .ق 0ماده 0دراجرای تبصره 

 .راپرداخت کرده باشندازاین افزای  بهره مندخواهندشد

 نتایج
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -آشنائی با امور استخدامی    

 1/1/1003قانون  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

  فوق العاده شغل -0

ــاده بموجااب  ــد 50ل مسااتخدمین بااین حااداقل  قااانون نظااام هماهنااگ پرداخاات وتبصااره هااای آن میاازان فااوق العاااده شااغ     4م درص

 .حقوق مبناگروه مربوطه تعیین میشوددرصد150وحداکثر(1/8/78از75%)

 امتیاز 1433فوق العاده ایثارگری تا:ک .خ .م .ق 69ماده 2بند*

 فوق العاده سرپرستی ومدیریت  -

 .فوق افزوده گردید درصد حقوق مبنابه ارقام04الی  4درخصوص دارندگان مشاغل مدیریتی وسرپرستی وتخصصی از 

 روسای سازمانها مدیران کل /معاونین دستگاه معاون مدیرکل بخش/قسمت/رئیس اداره  مسول /معاون اداره  عنوان 

 درصد04حداکثر درصد03حداکثر درصد14حداکثر درصد13حداکثر درصد 4حداکثر درصد

 فوق العاده مشاغل تخصصی وتحقیقی -

 حقوق مبنا%03ایرمشمولین وس%04دارندگان پایه قضائی 1/1/00

 فوق العاده برجستگی  -
حقاوق مبناای گاروه اساتحقاقی رادریافات خواهنادکرد       %03که باالترین امتیازراکسب کرده باشندبمدت یکسال %13درهردوره ارزشیابی کارکنان 

 . مدت یکسال استفاده خواهندکردحقوق مبنای گروه استحقاقی ب%13کارکنان که باالترین امتیازبعدی راکسب کرده باشنداز%13مچنین هو

 فوق العاده سختی کار  -4
حقاوق مبناا ودرموردساایرین     (حاداقل )%04حداکثرمیزان فوق العاده سختی کاردرموردمستخدمین مراکزبهداشتی ؛درمانی ؛آموزشی وتحقیقااتی  

 . تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه میشود قابل پرداخت ودر1/1/00این فوق العاده باتوجه به نوع شغل از.حداقل حقوق مبنا میباشد43%

کاربااشاااعه وموادشااایمیائی ؛بیمااااران روانااای ؛اورژاناااس وبخااا  ساااوختگی ومراقبااات ویاااژه بیمارساااتانی  :ک .خ .م .ق 10مااااده 0بناااد*

  .تصویب هیئت محترم وزیران با برابر0تا... امتیازوکارباموادسمی وآت  زا1333تا

 .قات درصدی ازعددمبنای حکم کارگزینی مالک تعیین سختی کار بوده استدرخصوص کارمندان آموزش وپرورش اغلب او*

 فوق العاده نوبت کاری -5
میزان این فوق العاده .به مستخدمینی که درنوبتهای غیرمتعارر مجبوربه انجام وظیفه باشند پرداخت میشود00این فوق العاده به استنادبند د ماده 

 .حقوق مبنای گروه استحقاقی بوده است %04تا%4به بعد1/1/00اوازحداقل حقوق مبن%04تا%4از1/1/00قبل از

 .درتعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب میباشد1/1/00این فوق العاده نیزاز

 تفاوت حداقل حقوق -6
کشورمکلف است قبل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  0/0/40مصوب ...... براساس الیحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل و

 .ازپایان هرسال حداقل وحداکثرهای حقوق سال بعدرابرای تصویب به دولت پیشنهادنماید

 .مجموع حقوق وفوق العاده شغل مستخدم کمترازمیزان حداقل حقوق سال باشد مبلغی بعنوان تفاوت حداقل دریافتی پرداخت میشوداگر

 مشاغل تخصصی وتحقیقی ،هماهنگ ؛فوق العاده سرپرستی ؛ برجستگی .ن .ق 0موضوع ماده مجموع فوق العاده شغل : منظورازفوق العاده شغل 

مااده  0مزایاای ریاالی گروههاای تشاویقی موضاوع تبصاره       0/1/04مجلس شورای اسالمی ازتاریخ ....و0ماده 0به موجب قانون استفساریه تبصره *

 .قابل پرداخت است ....قم حداقل حقوق کارکنان دولت هماهنگ عالوه برر.ن.ق 10وهمچنین افزای  سنواتی موضوع تبصره 0

محاسابه شاده   (بااحتساب مقطع تحصیلی جانبازان وآزادگان وگروه ارفااقی بسایج   )برای این کارابتداحقوق وفوق العاده شغل گروههای استحقاقی 

 .ودرصورتیکه کمترازحداقل باشدمابه التفاوت اعمال میشود

تاریخ استخدام بعدازآن ونیزافزای  سنواتی بسیج درسالهایی کاه اعماال شاده    /  1/1/1003بت ایثارگری درتاریخ الزم بذکراست افزای  سنواتی با

 .میبایست عینا ازافزای  سنواتی مستخدم کسروخارج ازحداقل محاسبه شود

 .استبه بعدقابل پرداخت 1/1/00اقل حقوق ازعالوه بررقم حد...( دادگستری ؛ثبت احوال ؛ثبت اسنادو)قوه قضائیه ... فوق العاده شغل کارکنان04%*

 درج میشود1درتعیین معدل حقوق بازنشستگی اینگونه مستخدمین مبلغ مذکوردر حکم کارگزینی عینا درجدول حقوق ومزایای فرم شماره *

 تفاوت تطبیق حقوق-7

 حقوق مبنای گروه قبلی باگروه جدیدبه اضافه مستخدمینی که تنزل گروه مییابندمابه التفاوت : هماهنگ.ن .ق 0ماده 4به استنادتبصره 

 تااستهالک ...لیکن هرگونه افزای  جدید درحقوق وافزای  سنواتی ناشی ازارتقاءگروه و.مجموع افزایشهای سنواتی قبلی رادریافت خواهندکرد

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

 1/1/1003قانون  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

  فوق العاده کاربااشعه-9

ماه ارفاق  درازای یکسال ساابقه کاربااشاعه حساب موردجهات     1/عالوه بربراحتساب یکسال : 03/1/10قانون حفاظت دربرابراشعه 03براساس ماده 

 .ده شغل نیزبه اینگونه مستخدمین قابل پرداخت میباشدحقوق وفوق العا%43بازخریدی ؛بازنشستگی وازکارافتادگی؛ تا

 .به کارکنان ذینفع بشرط واریزکسورمتعلقه  درتعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب میباشد(بعدازنظام هماهنگ )این فوق العاده ازتاریخ پرداخت 

 :فوق العاده ویژه -8 

اری نیروهای متخصص ومدیریت دستگاههای اجرائی که دارای شارایط وامتیاازات   بمنظورجذب ونگهدقانون نظام هماهنگ پرداخت  1نظر به ماده 

مجموع حقوق ؛فوق العاده شاغل وحاق   % 04؛ % 44؛ % 04الزم برای ارتقاءبه سطوح کارشناسی ارشد؛خبره وعالی باشندفوق العاده ویژه ای بترتیب 

 .گردید رحکممشمول برداشت کسورازبدودرج د00درسال پرداخت شدکه 01جذب ازشهریور

 .بالمانع شد(توامان )پرداخت تفاوت همترازی وفوق العاده ویژه  1/0/01مورخ 00100دراجرای تصویبنامه شماره 1/0/01ازتاریخ * 

 درصدمشاغل04درصدسقف امتیازحقوق ثابت وفوق العاده های مستمربه حداکثر43پرداخت حداکثر:ک .خ .م .ق 10ماده 13بند*

  سایرمشاغل/مشاغل تخصصی / ران مدیفوق العاده جذب  -13

     هیئات وزیاران فاوق العااده خاصای تحات عناوان        0/0/00مورخ 01100اجرای تصویبنامه شماره  در هماهنگ و.ن .ق 1به استنادماده 

 %200وحداکثر%43حداقل جذب     :فوق العاده جذب بترتیب ذیل برای مدیران ؛کارشناسان وسایرمشاغل برقرارگردید

 فوق العاده جذب سایرمشاغل 1/1/00فوق العاده جذب مشاغل تخصصی ؛  1/1/04لعاده جذب مدیران ؛ فوق ا1/1/00

 31/30/1000از تاریخ %  43افزای  ر جذب کارکنان دیوان محاسبات تا 

 (11/31/00م  40041و    تصویبنامه ش      00/11/00م  141000تصویبنامه ش )    شهرداریهاجذب  وق العادهف *

 حداقل دریافتی + بند ی+ضریب تعدیل+فوق العاده تخصصی ومدیریت و برجستگی +ر شغل+افزای  سنوتی+حقوق مبنا : محاسبه مبنای 

 11/06/88ف جذب از  01/12/89ف جذب از پست سازمانی  11/06/88ف جذب از  01/12/89ف جذب از پست سازمانی

 %100 %130 کارشناس %100 %100 مدیرکل

 %100 %00 سایر مشاغل %110 %110 معاون مدیرکل

    %140 %130 رئیس اداره 

 %(034درجه دوازده ....،% 104، درجه ش  % 103،درجه پنج % 114، درجه چهار % 113، درجه سه % 144،درجه دو % 143درجه یک ) برای شهرداران

 (11/31/00م  40041تصویبنامه ش ) فوق العاده خاص شهرداریها -11

 حق جذب  +ر شغل +  افزای  سنواتی+ مبنا  حقوق مجموع%03تا سقف 

  جنگی/فوق العاده جذب نیروی انسانی به مناطق محروم  -12

براساس جدول ضاریب محرومیات شهرساتان محال خادمت مساتخدم        0/10/10مصوب ........فوق العاده مذکورطبق قانون جذب نیروی انسانی به 

 محاسبهدرحقوق بازنشستگی 1/1/00این فوق العاده  ازتاریخ  .حقوق مبناقابل پرداخت میباشد%43تاحقوق مبنا ودرموردافرادغیربومی %04حداکثرتا

  فوق العاده روستائی وعشایری -13

به کلیه مشمولین قانون نظاام هماهناگ کاه محال خادمت ثابات آناان منااطق          هیئت وزیران10/13/01مورخ 00000بموجب تصویبنامه شماره 

 .راساس درصدی ازحقوق گروه مبنا قابل پرداخت است روستائی وعشایری باشد ب

  فوق العاده تعدیل-14

درصادحداقل حقاوق مبناای بارای     143درصدحداقل حقوق مبنا برای کارکنان آموزشی وبهداشتی وهمچناین  033فوق العاده ای معادل 1/1/01از

وساایرکارکنان  %04لعاده تعدیل برای کارکنان آموزشی وبهداشتی مبلغ مقطوع فوق ا1/1/00از. سایرکارکنان وبازنشستگان باسازوکارخاص برقرارشد

 درج میشود(بدون ضریب )سال آخرعینا 0درتعیین معدل حقوق . افزای  یافت 43%

 مشمول مقرری نمیباشد00از سال *  30/11/1001ازتاریخ  (حقوق مبنا و فوق العاده شغل% 133حداکثر تا )فوق العاده تالش شهرداران -15
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 حقوق و مزایای کارکنان دولت  -با امور استخدامی    آشنائی 

 1/1/1003قانون  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

 : تفاوت همترازی-15

حقوق وفوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس ودکتری شااغل درمراکزآموزشای وتحقیقااتی دساتگاههای     

 .کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیئت علمی دانشگاههاکمترباشدغل مجموع حقوق وفوق العاده ش%03مشمول نبایداز

 ضریب حقوق   * عددمبنا+ 4* پایه = حقوق هیئت علمی 

 ضریب فوق العاده شغل* حقوق  =فوق العاده شغل هیئت علمی 

 8106/  1088اعضای هیئت علمی براساس ضریب سال  درصدحقوق وفوق العاده شغل83

 دانشیارپژوهش استادیارپژوهش مربی پژوهش رمربی آموزشیا پایه

1 1،788،104 2،225،379 3،188،622 3،869،762 

2 1،983،784 2،331،348 3،322،695 4،101،054 

3 1،899،493 2،437،318 3،445،747 4،233،347 

4 2،093،173 2،543،280 3،569،910 4،365،638 

5 2،177،963 2،648،261 3،681،973 4،487،832 

6 2،272،552 2،755،231 3،914،835 4،630،224 

7 2،367،242 2،961،202 3،837،889 4،762،516 

9 2،461،831 2،867،172 4،061،060 4،984،908 

8 2،556،621 3،073،143 4،194،123 5،027،101 

10 2،651،311 3،178،114 4،307،196 5،158،384 

11 2،746،000 3،295،094 4،430،249 5،281،696 

12 2،940،680 3،381،055 4،553،311 5،423،879 

13 2،835،378 3،487،025 4،676،373 5،556،271 

14 3،030،068 3،602،886 4،788،436 5،699،563 

15 3،124،758 3،709،867 4،822،488 5،920،956 

16 3،218،449 3،914،837 5،045،561 5،853،149 

17 3،314،139 3،820،809 5،169،624 6،095،440 

19 3،409،927 4،026،979 5،281،696 6،217،733 

18 3،503،517 4،132،948 5،414،748 6،350،025 

20 3،589،207 4،239،920 5،537،912 6،492،319 

مختار ) بوده اند قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مشمول فوق العاده ویژه ن 0به رغم اینکه مشمولین ماده  برخی دستگاههای اجرایی*

قانون اخیرالذکر فوق العاده ویژه نیز برای نامبردگان محاسبه کرده  0، عالوه بر تخصیص مزایای ماده ( به انتخاب فقط یکی از این دو مزایا بوده اند 

الت اداری بوده و لذا هیات عمومی دیوان عد 10/11/1000مورخ  004-001تصویبنامه و همچنین رای شماره ( 0)اند که برخالر تاکید بند 

 .آن از طرر صندوق فاقد مستند قانونی می باشدپذیرش 
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 مشترک صندوق بازنشستگی کشوریمشموالن قانون کار  -آشنائی با امور استخدامی    

 قانون کار حقوق و مزایای مشمولین 

نه سهام ) وظایف آنهاائی که تمام یا بخشی از با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجر -قانون مدیریت خدمات کشوری  21ماده 

 .می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شدواگذار به بخ  غیردولتی (آنها

 .انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر -الف

 .بازخرید سنوات خدمت -ب

 .موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال -ج 

در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق . باشد انتقال به بخ  غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می -د

 . تأمین می گردد توسط دولتربط با حفظ سوابق مربوط  ذی جایی تغییر صندوق هزینه جابهبازنشستگی 

 .کند ای وی را بخ  غیردولتی پرداخت میانجام وظیفه در بخ  غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزای -ها

 قانون کاربه نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات  درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی - 1تبصره 

ند توان شوند و درصورت تمایل می و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می اعمال می گرددبرکارمندان شرکت واگذار شده 

  .کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند 

غیردولتی واگذار  ربط به بخ  برداری بخشی از دستگاه ذی بهره(  یا شرکت دولتی)در مواردی که با حفظ مالکیت دولت  - 0تبصره 

 .رسد تصویب هیأت وزیران می باپیشنهاد سازمان بهنامه اجرائی این ماده  آئین .باشد گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخ  غیردولتی مجاز می

دستگاه مربوطه . دستگاه اجرائی اعالم کند تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به کارمند می -0تبصره 

 .باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند مکلف است

ارکنان شرکتهای واگذارشده یک ماه مهلت داشتند در صورت تمایل تقاضای کتبی ادامه اشتراک با صندوق بازنشستگی ک

کشوری خود را به اموراداری شرکت ارائه شده پس از ثبت ودرج شماره دبیرخانه شرکت ؛اصل تقاضانامه به صندوق 

 .تناد قرارگیرددر هنگام بازنشستگی مورد اسبازنشستگی کشوری ارسال شود و 

اشتراک وبه تبع آن بازنشستگی  عدم درخواست هریک از کارکنان شرکت یادشده وتکمیل ننمودن فرم مربوطهدر صورت 

 .آنان از صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت ندارد وکماکان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی خواهند بود

یل کتبی کارکنان اشتباه واریزی تلقی ومراتب قبالًطی مکاتبات متعدد از ضمناً هرگونه پرداختی کسور بازنشستگی بدون تما

 .به آن شرکت منعکس شده است (تصویرپیوست)30/30/1000مورخ 1011/ص/14030جمله نامه شماره 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توساعه   01قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  01به موجب تبصره یک ماده -

کارکنان شرکت مخاابرات ، مشامول قاانون کاار باوده واز تااریخ        0/11/1001مصوب  00در اجرای سیاست های کلی اصل 

طارح طبقاه   )به بخ  خصوصی از شمول صندوق بازنشستگی کشوری خارج می شاوند (10/0/1000)واگذاری شرکت مخابرات

 (به تایید وزارت تکرا رسید واز همین تاریخ قابلیت اجرا یافت 1/1/1000بندی مشاغل کارکنان شرکت مطابق با ضوابط قانون کار درتاریخ 

اما طارح طبقاه بنادی مشااغل     درشمول قانون کاار قرارگرفتناد   00دراجرای اصل 10/0/00ازتاریخ  مخابراتکارکنان شرکت 

 .قابلیت اجرا یافتریخ واز همین تابه تایید وزارت تکرا رسید  1/6/1398درتاریخ کارکنان شرکت مطابق با ضوابط قانون کار 

منظورازسابقه خدمت برای بازنشستگی آن مدت ازسوابق خدمت میباشد که قبل ازواگذاری به بخا  غیردولتای درحالات    *

اشتغال تمام وقت بوده ودردستگاه دولتی انجام شده باشدوپس ازآن نیز به صورت تمام وقت درشرکت مخاابرات انجاام شاده    

 .یا مینماید وکسورمربوطه را پرداخت نموده
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 مشترک صندوق بازنشستگی کشوریمشموالن قانون کار  -آشنائی با امور استخدامی    

 

 کسور بازنشستگی/  حق بیمه آیتم های مشمول

 عنوان کد عنوان کد

 کمک هزینه مسکن  03304 مزد شغل   03331

 کمک هزینه خواربار    03301 مزد سنوات 03330

 ایاب ذهاب کمک هزینه 03300 مزد پایه سربازی 03330

 کمک هزینه نهار   03300 حق ایثارگری 03330

 حق جذب مدیران ارشد 03300 مزد رتبه       03334

 اضافه کاری      03301 منزلت شغلی فوق العاده  03331

 تعطیل کاری 03300     سرپرستیفوق العاده   03330

 اری  مزدشب ک 03300 شرایط کارفوق العاده   03330

 (نوبت کارها)تعطیل کارها  03300 مزایای ماندگاری سرپرستی 03330

 حق شیفت      03341 مزایای ماندگاری شرایط کار 03313

 آماده به کاریفوق العاده   03340 جذب    فوق العاده   03311

 حق التدریس   03340 تفاوت تطبیق 03310

 مزد حقوق ساعتی 03303 مزد گروههای تشویقی سنوات قبل 03310

 مابه التفاوت طبقه بندی مشاغل 03301 حق سرپرستی ابالغی 03310

 مزد مبنا   03303 حق سرپرستی04% 03314

 حق مسکن   03300 تفاوت حق جذب 03311

 اقالم مصرفی کمک هزینه 03300 00بند ذ ماده 0سرپرستی تبصره  03310

 مزد سنوات 03300 دگیمحرومیت از تسهیالت زنفوق العاده   03301

   بدی آب و هوافوق العاده   03300

   (مرزی/نقاط محروم)محل خدمت فوق العاده   03300

 .در تعیین حقوق بازنشستگی بشرط واریز کامل کسورات مربوطه 14/09/1389مخابرات از تاریخ  44احتساب ف جذب کارکنان مشمول اصل *

 

 (تامین اجتماعیتابع مقررات  ار ومشموالن قانون ک)فهرست مزایای حقوق 

 بهره وری پی  فروش حق کشیک شب کاری  ایاب و ذهاب  حقوق پایه 

 بهره وری تعالی سازمانی کایزن/بهره وری ایزو کیلومتراژ حق مسکن  مزایای پست

 پاداش % 03بهره وری  بهره وری ماهیانه  خواربار حق جذب

 هزینه مکالمه  بهره وری پیشنهادات ره وری فصلی به هزینه سوخت  (کارایی)ترمیم دستمزد

 پورسانت  بهره وری انبارگردانی بهره وری مدیریت  حق التدریس  تفاوت تطبیق

 بن کارگری  بهره وری ویژه بهره وری پیک  اضافه کاری  نوبتکاری

 

 (گی کشوریفاقد کاربرد برای مشترکان صندوق بازنشست) ...و مقایسه قوانین  صرفا جهت مطالعه

 قانون تامین اجتماعی76قانون کار و ماده 23موجب ماده ب  شرایط برقراری مستمری بازنشستگی-پ

 .به تامین اجتماعی باشند(سال سن برای خانمها04سال سن برای آقایان و 43)سال سابقه بیمه پردازی 03افرادی که دارای -1

 (بدون رعایت حداقل حقوق.)به تامین اجتماعی باشند( سال برای خانمها44سال سن برای آقایان و 13با داشتن )سال سابقه بیمه پردازی 13افرادی که دارای حداقل -0

 (  بدون رعایت حداقل )سال سن00سال سابقه بیمه پردازی به تامین اجتماعی و با حداقل 03زنان کارگر دارای -0

 شرط سنیسال سابقه بیمه پردازی بدون 04کارگر زن ومرد دارای حداقل -0

 03سال آخر بیمه پردازی تقسیم بر 0میانگین مجموع دستمزد مشمول کسرحق بیمه در  =مستمری بازنشستگیمحاسبه  -ت

 (سال بیمه پردازی04حداکثر تا سقف )سال آخر خدمت بیشتر نشود 0مشروط به آنکه از  سی وپنج سی ام  معدل مزد 

 (سال04حداکثر تا )ضافه خواهدشدا به مستمری بازنشستگیذینفع معدل حقوق %  0000/0سال، 03به ازای هرسال سابقه مازاد بر*

 . کمترباشد( طبق اعالم مراجع ذیصالح)برابر حداقل حقوق هرسال میباشد و همچنین حداقل مستمری نباید ازحداقل مزد کارگرساده 0حداکثر مستمری بازنشستگی معادل 

 .سال آخر خدمت مشموالن قانون کار  مصداق  ندارد0وق ومزایای اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین معدل حق-
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 مشترک صندوق بازنشستگی کشوریمشموالن قانون کار  -آشنائی با امور استخدامی    

  11/30/1033مورخ  6133براساس نامه وحدت رویه معاونت فنی صندوق شماره 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به  10/0/1000مورخ  0013در اجرای رای وحدت رویه موضوع دادنامه شماره  -1

و تبصره ذیل آن کارکنان شرکت ها و  0/11/1001قانون اساسی مصوب  00قانون سیاست های کلی اصل  01موجب ماده 

می توانند با ... ( از قبیل شرکت مخابرات ، شرکت فرش ، شرکت دخانیات و) بنگاه های واگذار شده به بخ  غیر دولتی 

ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط  رعایت

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 

دادنامه مورد اشاره از  04/0/1000قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  10ه با توجه به ماد  -2

در این صورت شرکت های فوق الذکر می بایست کسور بازنشستگی . قابلیت اجرایی دارد (  10/0/1000) تاریخ صدور 

سر حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی                   کارکنان تابعه که مشترک این صندوق می باشند را بر مبنای اقالم مشمول ک

   . به حساب این صندوق واریز نمایند   10/0/1000محاسبه و به اضافه مابه التفاوت متعلقه از تاریخ ( نمونه پیوست ) 

وع ماده موض - 00شرکت های واگذار شده موضوع اصل » سامانه جامع شاغلین نظام پرداخت جدیدی  با عنوان  در -3

اسناد مثبته بانکی دائر بر بنابراین شرکت ذیربط می باید ضمن تکمیل اطالعات سیستم یاد شده ، . ایجاد گردیده است  «01

 . ارائه نماید  صندوقرا به  4/ 1واریز کسور ماهانه کارکنان تابعه به انضمام فرم تکمیل شده 

درصد             4/00ور همانند سایر مشترکین این صندوق نرخ پرداخت کسور بازنشستگی کارکنان شرکت های مذک -4

  .می باشد ( درصد سهم کارفرما 4/10درصد سهم مستخدم و 0به تفکیک ) 

کارکنان شرکت های فوق از حیث شرایط عمومی بازنشستگی ، روش محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه ، ورثه  - 5

گی ، نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی و سایر موارد مشابه تابع وظیفه بگیر ، سنوات خدمت قابل قبول بازنشست

  .مقررات مورد عمل این صندوق می باشند 

در احتساب میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر اشتغال به خدمت به منظور تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه  -6

همانند حقوق و مزایای مشمول ) مشمول پرداخت کسور بازنشستگی  کارکنان شرکت های فوق الذکر تمامی اقالم حقوق و مزایای

  .ساز وکار مربوطه از سوی اداره کل امور فنی اعالم می شود . محاسبه می گردد ( پرداخت حق بیمه مورد عمل سازمان تامین اجتماعی

قانون استخدام کشوری  133و  00کسر مقرری ماه اول از هرگونه افزای  حقوق و فوق العاده ها موضوع مواد  -7

  .کارکنان شرکت های فوق االشعار منتفی است 

قانون اصالح مقررات بازنشستگی و  0ماده  0جرای معافیت از پرداخت کسور مازاد بر سی سال موضوع تبصره ا - 8

رد و ادامه در مورد کارکنان شرکت های موضوع این نامه موضوعیت ندا 10/10/1010وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 

 .خدمت مازاد بر سی سال برای کارکنان شرکت های یاد شده همچنان مشمول پرداخت کسور سهم مستخدم می باشد 

نظر به اینکه مطابق مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی  ، در سازمان تامین اجتماعی از ارقام مازاد بر هفت برابر  -9

 . ، لذا قاعده مزبور دراین صندوق نیز رعایت می گردد  حداقل حقوق  و مزایا حق بیمه کسر نمی شود

 

مشمول یک  (  31/31/1001رزمنده با تاریخ بازنشستگی بعد از -فرزند شهید-آزاده-جانباز) خابرات ایثارگران شرکت م*

 مشمول یک مقطع باالتر می باشند  نیز در محاسبات متناسب سازی لذا مقطع تحصیلی باالتر هستند 
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       از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) خدمت

 ( ق ا ک110و همچنین ماده )قانون مدیریت خدمات کشوری113کارمندان دولت موضوع ماده حاالت استخدامی

  اشتغال-1

 (ک.ا.ق100ماده )وضع مستخدمی که در پست معینی انجام وظیفه میکند ؛(ق م خ ک 103بندالف ماده ) ستهای سازمانیاشتغال دریکی ازپ

 (ق م خ ک 00ماده ) ساعت کاردرهفته00ساعات کارمستخدمین مشمول ق ا ک ؛ قانون کار وقوانین خاص : اشتغال تمام وقت

 10/1/1010قانون خدمت نیمه وقت بانوان ویا حق التدریس همچون انجام وظیفه بصورت کار نیمه وقت : اشتغال نیمه وقت

 توضیحاتی در خصوص  شغل 

 (ک .ا.ق 0ماده )مجموع وظایف ومسئولیتهای مرتبط ؛مستمر؛ومشخص که ازطرر سازمان اموراداری واستخدامی به عنوان کارواحدشناخته شده 
 (ق م خدمات کشوری1ماده )شود کارمند در نظر گرفته میجایگاهی است در ساختار سازمانی دستگاه که برای تصدی یک 

 انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی و بطور کلی  شغل یعنی  

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

داستخدامی افراد با دولت براساس یک نظام خاص کاه جایگااه هرمساتخدم را درساازمانهای دولتای      پیون :طبقه بندی مشاغل -
 تعیین میکندشکل میگیرد که طبقه بندی مشاغل نام دارد (براساس روابط منطقی وظایف ومسئولیتهای شغل ؛شرایط احراز ؛حقوق ومزایا)

 .دشواری وظایف دارای درجات مختلف میباشد/زنظراهمیت چندطبقه شغلی که ازلحاظ نوع کارمشابه لیکن ا:رشته شغلی -

 .مجموع رشته های مشاغلی که ازلحاظ نوع کار؛حرفه ؛رشته تحصیلی وتجربی وابستگی نزدیک دارند:رسته  -

  ...قراردادن طبقه شغلی دریکی ازگروههای جدول : ب  قراردادن یک شغل درطبقه شغلی مربوط   :الف  عبارتنداز: تخصیص -

جایگااهی کاه درساختارساازمانی دساتگاه اجرائای بارای انجاام وظاایف         (: ک .خ.ق م1ماده ) ضیحاتی در خصوص پست سازمانیتو

 .ومسئولیتهای مشخص پی  بینی وبرای تصدی یک کارمنددرنظرگرفته میشود

 پستی که صرفا برای مشاغل حاکمیتی  ایجاد وجنبه استمرار دارد :پست ثابت 

 ممنوع استرسمی پستهایی که جنبه استمرار نداشته واستخدام افرادبرای تصدی این پست ها بصورت (:ک.ا.ق  0ه ماد1تبصره ) پست موقت

 :(ق م خ ک01ماده )خدمت آزمایشی -1

دوره یاک  ( قطعای )وضع مستخدمی که درامتحانات ورودی استخدام رسمی قباول شاده ومیبایسات قبال ازورودباه خادمت رسامی         

 :اینگونه مستخدمین ازکلیه حقوق مستخدمین رسمی برخوردارندبه استثناء. درابگذران ساله0آزمایشی 

حق انتقال به دستگاه دیگر؛ حق ارتقاءگروه ؛حق تغییررسته ؛حق استفاده ازخدمت نیمه وقت ؛حاق اساتفاده ازمرخصای بادون حقاوق      

 (.ع استماه مرخصی بدون حقوق بارعایت مقررات بالمان0استفاده اینگونه مستخدمین ازحداکثر)

برای ق ا ک 03های جداول حقوق موضوع ماده  رسمی در یکی از گروه موجب حکم کسی است که به :توضیحاتی در خصوص مستخدم رسمی

 (ق ا ک 4ماده )، استخدام شده باشد ها یامؤسسات دولتی مشمول این قانون تصدی یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه

  (ق م خ ک04بندالف ماده)ابت در مشاغل حاکمیتیاستخدام رسمی برای تصدی پستهای ث*

مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد بطورموقت برای مادت معاین وکاار مشاخص     : توضیحاتی در خصوص مستخدم  پیمانی

 (ق م خ ک04بندب ماده )برای مدت معین  استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و - (ق ا ک1ماده )استخدام میشود

کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، -

 (ق م خ ک131ماده ).… باشند ول قانون تأمین اجتماعی میبیکاری، درمان با رعایت این قانون مشم
 (.ق ا ک0تبصره ماده  )رگرشناخته شده و با آنان طبق قانون کار رفتار خواهد شدشوند کاقانون کار بخدمت دولت مشغول افرادی که طبق -

مساتخدمین پیماانی وزارتخاناه هاا وموسساات دولتای مشامول قاانون اساتخدام           1040از اول ساال  -قانون استخدام کشوری 03ماده  0تبصره 

گی  وفوت خواهند بود وصندوق بازنشستگی کشوری عهاده دار وظاایف   مشمول مقررات قانون حمایت کارمندان دربرابر پیری وازکارافتاد....کشوری

 .صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود

قانون حمایت کارمنادان در برابار اثارات ناشای از      مذکورازتاریخ  16/4/1355بموجب قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی مصوب -

 .مشمول قانون ومقررات تامین اجتماعی گردیده اند (ان پیمانیازجمله کارمند) پیری وازکارافتادگی وفوت ملغی و کلیه مشموالن آن
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       از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 ( ق ا ک110و همچنین ماده )قانون مدیریت خدمات کشوری113کارمندان دولت موضوع ماده حاالت استخدامی

  مرخصی-0

روز حاق مرخصای کااری بادریافات حقاوق      03کارمندان دستگاههای اجرائی سالی ( :ق م خ ک00ماده )مرخصی استحقاقی -

 .حداکثرنیمی از مرخصی استحقاقی ساالنه کارمندان  قابل ذخیره شدن میباشد. وفوق العاده های مربوطه رادارند

 .قابل احتساب است شستگیبازن تعیین حقوقو  احراز شرایطدر  خدمات کشوریقانون  مشمولکارمندان  مرخصی استحقاقی ذخیره شده*

صرفا  (مخابرات محاسبات، شهرداریها؛دانشگاهها ؛قضات ؛دیوان)قانون خدمات کشوری غیرمشمول کارمندانذخیره شده  مرخصی استحقاقی

 (.....ات بازنشستگی آخرین حقوق وکسور%4/00با پرداخت )قابل احتساب میباشد   در تعیین حقوق بازنشستگی  بازنشستگی پس از کسب شرایط

مستخدم رسمی میتواند هنگام تقاضای بازنشستگی ،حقوق و فوق العاده های  : 10/13/1066قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 0تبصره ماده ( مستند قانونی 

ازنشستگی یا مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه ویا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق ب

 .....ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و

وبارای صاعب   )مااه  0کارمندان دستگاههای اجرائی سالی حاداکثر  :(قانون مدیریت خ ک00ماده 0تبصره )مرخصی استعالجی -

 .حق مرخصی استعالجی طبق گواهی وتایید پزشک معتمد را دارند(العالج یکسال

 مرخصی صعب العالج بادریافت حقوق وفوق العاده ها وبیشترازآن صرفا با دریافت باحقوق درصورت تمدید یکسال اول

 : مرخصی بدون حقوق -

  ../../....( :الی 1/1/99)قانون مدیریت خدمات کشوری94ماده1تبصره 

رتبط از مرخصای بادون   سال برای ادامه تحصیالت عالیه دررشته شاغلی ما  4سال به لحاظ نیازشخصی ویا 0کارمندان میتوانند حداکثر

 .نمیشود محسوب حقوق استفاده کنند که جزء سابقه خدمت

 (ق م خ00ماده 0تبصره )سال مرخصی بدون حقوق استفاده کنند1کارمندان زن که همسرآنان درماموریت بسرمیبرندمیتوانندازحداکثر

    امروزه نیز بالمانع است(ا شرایط مربوطهب)اگر مدت مرخصی بدون حقوق در طول اجرای ق ا ک واقع شده باشداحتساب آن :نکته

 بازنشستگی کشوری در حالت مرخصی بدون حقوق  ادامه اشتراک با صندوق

 (به بعد  1/1/1386از   تاریخ اجرا ) 10/11/85مصوب   قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 6بندالف ماده 

 .......ماه از اجرای حکم0حداکثر(ی ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ )اد بشرط عقد قرارد با صندوق بازنشستگی کشوریادامه اشتراک *

 ضربدر ماههای مدت مرخصی بدون حقوق(از صندوق)زمان درخواست آخرین حقوق ومزایای حکم کارگزینی% 4/00 :محاسبه بدهی

 محسوب نمیشود... دیق خدمت دولتی از مصا( خوی  فرمایی)ایام مرخصی بدون حقوق :نکته مهم

مساتخدم میتواناد باا موافقات دساتگاه از       : (1/1/1399الـی   31/3/45اجـراء از  ) قانون استخدام کشـوری 48ماده (مقررات قبلی.

 .قابل تمدید است(سال 4حداکثر)سال دیگر 0سال مرخصی بدون حقوق استفاده کند ولی برای ادامه تحصیالت عالیه تا 0حداکثر
 اخاذ مادرک تحصایلی    نیازدستگاه مربوط باه  و تخصصی مورد هبرای ادامه تحصیالت عالیت ازمرخصی بدون حقوق که ق ا ک صرفا آن مد 00ماده 0طبق تیصره 

 بازنشستگی قابل احتساب میباشد از لحاظ( با درج عنوان مدرک در حکم کارگزینی) بشود منجر شده باشد

کاه  (با اعماال ضاریب افازای  حقاوق بارای ساال بعاد       )وع مرخصی بدون حقوق آخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شر% 4/00: محاسبه بدهی

 .میبایست طبق قرارداد خوی  فرمائی در موعد مقرر به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود

  (:01/01/1386الی  1/1/1380)قانون برنامه پنجم توسعه 30ماده  -اجرای قانون( مقررات قبلی

از تاریخ تقاضاا صارفا از لحااظ بازنشساتگی و     ( بدون محدودیت زمانی) ،دوق بازنشستگی کشوری در مدت مرخصی بدون حقوقادامه اشتراک خوی  فرمائی با صن

 .وظیفه قابل احتساب میباشد

مااده  0و1 سال موضوع تبصره های0میباشد و لذا سقف حداکثر  عدم محدودیت زمانی برای عضویت در صندوق بازنشستگیمنظور :  تفسیر بدون محدودیت زمانی

 (......سازمان اموراداری واستخدامی 00/0/01مورخ1001011مطابق نامه ش ) قانون خدمات کشوری برای مرخصی بدون حقوق همچنان حاکم میباشد  00

  ( :1/1/80الی 1/1/94)قانون برنامه چهارم توسعه147ماده -سابقه قبلی اجرای قانون

از تاریخ تقاضا برای ادامه اشتراک خوی  فرمائی با صندوق بازنشستگی صرفا از لحاظ بازنشساتگی   یردولتیغ مدت مرخصی بدون حقوق درصورت اشتغال دربخ 

 .و وظیفه قابل احتساب میباشد

کاه  (با اعماال ضاریب افازای  حقاوق بارای ساال بعاد       )آخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق %4/00: محاسبه بدهی

 .ست طبق قرارداد خوی  فرمائی به حساب صندوق بازنشستگی واریزشودمیبای
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       از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 ( ق ا ک110ماده )قانون مدیریت خدمات کشوری113کارمندان دولت موضوع ماده حاالت استخدامی

 :ماموریت -0

ا از طرر دستگاه اجرائی خود به طور موقت به دستگاه اجرائی دیگار  وضع مستخدمی که به طورموقت مامورانجام وظیفه خاص شده وی

 .اعزام شده باشد

 به تصویب سازمان اموراداری و استخدامی برسانندق ا ک وزارتخانه ها و موسسات دولتی میبایست اجرای برنامه های آموزشی خود را  00ماده  طبق-

  10/0/00مورخ11000بجز دوره های آموزشی تصویبنامه ) 30/13/00ات اداری مصوبعقانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در سا-

کلیه دستگاههای مشمول مکلفند با ادامه تحصیل مستخدمین ایثاارگر   01/0/1000قانون تسهیالت استخدامی جانبازان مصوب 10براساس ماده -

در خصوص مقطاع  .ریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نماینددرکلیه مقاطع تحصیلی رسمی تا پایان تحصیالت دانشگاهی به صورت مامو

 .تحصیلی دکتری تخصصی ماموریت تمام وقت خواهدبود

 

 :انتقال-1

انتقال مساتخدمین رسامی مشامول ق    03/0/40مصوب ......ک والیحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین .ا.ق 13براساس ماده  

ده ازقانون مذکوروشهرداری تهران باتقاضای دستگاه اجرائای متقاضای ورضاایت    ک به شرکتهاوموسسات دولتی مستثنی ش.ا.

 .مستخدم وموافقت موسسه دولتی متبوع مجازمیباشد

 .......ماه از اجرای حکم0حداکثر(ی ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ )بشرط عقد قرارداد  با صندوق بازنشستگی کشوریادامه اشتراک *

 خدمت زیرپرچم-6

 تخدمی که به خدمت زیر پرچم مشغول استوضع مس

 ( :ق م خ ک100ماده ) آمادگی به خدمت-0

نبودپست سازمانی بعادازاتمام  /انحالل موسسه دولتی / وضع مستخدمی که حداکثربمدت یکسال بعلت حذر پست سازمانی  

هاه اول ایان دوران تماام    ما1در .نداردودرانتظارارجاع خادمت اسات   ماموریت یامرخصی بدون حقوق تصدی شغلی رابرعهده

ماه نصف حقوق مذکورقابل پرداخت میباشدکه درهرحال ازحداقل حقوق مساتخدمین  1ودرمدت مازادبر( حقوق ثابت)حقوق 

 .شاغل کمترنخواهدبود

دوران آماادگی   .درصورت عدم اشتغال این افراددردستگاههای اجرائی دیگر باتوجه به شرایط بازنشسته یا بازخرید خواهندشد

 .خدمت با پرداخت کسوربازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جزء سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهدشدبه 

 

 :انفصال موقت -8

برای مدت معاین ازاشاتغال باه    / ... بموجب رای قطعی هیئت تخلفات اداری موضوع بند د قانون رسیدگی به تخلفات اداری  

 تخدمین منطبق باانفصال موقت خواهدبودمدت بازداشت ومحکومیت مس.خدمت محروم میباشد

 :انفصال دائم -3

دادگااه  / قاانون رسایدگی باه تخلفاات اداری     0وضع مستخدمی که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری موضوع بنادک مااده    

 .امکان استخدام اینگونه مستخدمین درهیچ موسسه دولتی وجودندارد. کیفری برای همیشه ازخدمت دولت محروم میشود

تشخیص هیاتهای تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری مربوط؛ازمحل اعتباروزارتخانه یاموسساه ذیاربط  بارای معیشات      به*

 .خانواده اینگونه مستخدمین مقرری ماهانه ای که مبلغ آن ازحداقل حقوق کارمندان دولت تجاوزنکند برقرارمیشود
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       از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 ( ق ا ک110ماده )قانون مدیریت خدمات کشوری113کارمندان دولت موضوع ماده ستخدامیحاالت ا

 :اخراج-13

قاانون رسایدگی باه    0ماه متناوب غیبت غیرموجه باه اساتناد بناد ی مااده     0/ماه متوالی 0اخراج از دستگاه اجرائی به علت  

زه اساتخدام ویاا هرگوناه اشاتغال مجادد درهماان       اینگونه کارمندان اجاا . تخلفات اداری وبموجب حکم قطعی دادگاه اداری

  .دستگاه اجرائی را نخواهند داشت
 .......ماه از اجرای حکم0حداکثر(ی ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ )بشرط عقد قرارداد  با صندوق بازنشستگی کشوریادامه اشتراک *

 ... وربازنشستگی به درخواست کتبی صندوق بیمه جدید متقاضیبه ذینفع ازطریق دستگاه ویا  انتقال کسبازنشستگی استرداد کسور* 

 

 ک.ا.ق 10به استنادماده  :استعفاء-11  
 .......ماه از اجرای حکم0حداکثر(ی ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ )بشرط عقد قرارداد  با صندوق بازنشستگی کشوریادامه اشتراک *
 انتقال کسوربازنشستگی به درخواست کتبی صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ امکانپذیراست استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا * 

 

 بازخریدی-11

وهمچنین عدم اشاتغال بای    سال متناوب 0سال متوالی یا 0کارمندرسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد در

ق م خ 00م)بازخریاد خواهدشاد  ؛ (شرایط بازنشساتگی بشرط نداشتن ) ازیکسال در دستگاههای اجرائی به علت آمادگی به خدمت

 .ق ا ک اگر شخص شرایط بازنشستگی را نداشته باشد با بازخریدی متقاضی موافقت میشود 00وبراساس ماده ( ک
 .......ماه از اجرای حکم0حداکثر(ی ذینفع در صندوقتقاضاثبت ازتاریخ )بشرط عقد قرارداد  با صندوق بازنشستگی کشوریادامه اشتراک *

منوط به پرداخت وجاوه کسوربازنشساتگی    .......ک . ا. ق 141موضوع ماده احتساب سنوات خدمت مستخدمین بازخریدی *

 به حساب صندوق میباشد

 

 غیبت موجه -10

درمادت غیاب موجاه باه کارمناد      .حال مستخدمی که به عللی خارج ازقدرت واختیارخودنتوانسته درمحل خدمت حاضرشود

 .خت میشود با رعایت حداقل و ازلحاظ بازنشستگی بصورت کامل قابل محاسبه میباشدحقوق ثابت پردا

مدت غیبت غیرموجه  به هیچ وجه بعنوان سابقه خدمتی مستخدم محسوب نمیشود واز لحااظ بازنشساتگی نیاز قابال     : نکته

 . احتساب نمیباشد

 

  ازکارافتادگی-10

ازکارافتاادگی باه سابب انجاام     )ک .ا.ق  03یا مااده  (کارافتادگی عادی از)ک .ا.ق 00وضع مستخدمی است که به استنادماده 

 .قادربه کارکردن نبوده وازحقوق وظیفه استفاده نماید( وظیفه

 

 بازنشستگی -11

طباق قاانون وحکام رسامی مقاام صاالحیت دار ازحقاوق         شارایط سانی وساابقه معاین    وضع مستخدمی است که باداشتن 

 .؛ توافقی ؛ اجباری  ویا قهری باشد( مستخدم / دستگاه )ستگی ممکن است اختیاری بازنش. بازنشستگی استفاده میکند
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 از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 سوابق خدمت مستخدمین

 رسمی (دولتی) سابقه خدمت-1

 قابل احتساب استاز هرلحاظ  پرداخت کسوربشرط پیمانی در حالت اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری /سابقه خدمت رسمی

ازلحااظ  شـهرداریها   و دولتدی ؛موسساات وشارکتهای   سازمانها؛دروزارتخاناه ها تمام وقت خدمت ؛ک .ا.ق141ماده  بموجب-

 :مشروط برآنکهخواهدشد بازنشستگی ووظیفه جزوخدمت دولتی محسوب ومنظور

 اوال دارای رابطه استخدامی بوده باشد 

 ه باشد کارکرد(ساعت کارهفتگی00)ثانیا تمام وقت

 .دستمزدگرفته باشد/ثالثا درقبال کارحقوق 

دساتمزد کاه باه    / دستمزد موید میزان ساعت کار هفتگی و حقاوق  /ابالغ و قراردادهای خدمتی به همراه فهرست ریز حقوق : نحوه اثبات سابقه *

تاثیر در حالت بازنشستگی مشااهده اصال احکاام و    مالک اطمینان از خدمت  و .تایید توامان دوایر مالی و اداری دستگاه محل خدمت رسیده باشد

علیهاذا ارائاه صارفا سایاهه حقاوق بارای       . میباشد( افزای  سنواتی/از لحاظ ترفیع پایه)قراردادهای خدمتی و نیز محاسبه آن در احکام کارگزینی 

 .احتساب سابقه فاقد مجوز قانونی میباشد

 مت متعهدین خدمت در آموزش و پرورشفراغت از تحصیل تا اشتغال به خد فاصله خدمتی -1/1

فراغت از تحصیل تا اشتغال به کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاصله خدمتی 00/0/1000مورخ  140بموجب رای شماره 

 .قابل احتساب میباشد (که تعهد ثبتی درآغاز تحصیل ارائه کرده باشند)متعهدین خدمت در آموزش و پرورش

دان  آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکاز تربیات    0/0/1010مصوب قانون متعهدین خدمت در آموزش وپرورش  0و1اد با استناد به مو :توضیح

ساال  4کاه حاداقل آن کمتار از     در آغاز تحصایل معلم ودانشگاههای تربیت معلم و رشته های دبیری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند 

برابر تحصیل در هر محلی که آموزش و پرورش تعیاین  0که پس از فراغت از تحصیل بمیزان  ثبتی بسپارند تعهدنباشد به وزارت آموزش و پرورش 

آماوزش و پارورش   این قانون از آغاز تحصیل خود باه اساتخدام آزمایشای وزارت     1درقبال تعهد مذبور به موجب ماده .... می نماید خدمت کنند و

  .....به مدارک تحصیلی الزم برخوردار میشوند  درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط

 

 خدمت نیمه وقت بانوان  -1/1

 ق م خ ک 134و همچنین ماده  10/1/1010قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب  0بموجب ماده 

 ..........(:مخابرات ؛شرکت رجاء ؛)00سابقه خدمت کارکنان شرکتهای واگذارشده  اصل -0/1

انجام  دستگاه دولتیابق خدمت که قبل ازواگذاری به بخ  غیردولتی درحالت اشتغال تمام وقت بوده ودرآن مدت ازسو

 .شده باشدوپس ازآن نیز به صورت تمام وقت درشرکت مخابرات انجام شده وکسورمربوطه را پرداخت نموده یا مینماید

 مدت آماده به خدمت-0/1

 .قابل احتساب استاز لحاظ بازنشستگی ستگی به ماخذتمام حقوق ومزایا باپرداخت کسوربازنش دوران آمادگی به خدمت

 مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده -1/1

مرخصای اساتحقاقی   ، مادت   5/7/1350 ماورخ  66052/27660 شاماره  مصاوبه  موضوع ها یمرخص نامه نییآ 1 ماده( الف)  بندمطابق 

 . قابل احتساب است( 57 ماده)خدمات کشوریم انون مشمولین ق ستگیمحاسبه حقوق بازنشو  احراز شرایطدر استفاده نشده 

  .میباشد احتساب قابل کارکنان   درتعیین حقوق بازنشستگیدستگاههای مستثنی از ق م خدمات کشوری، این مدت  درخصوص

 کساور  مشامول  یهاا  عااده ال فاوق  و حقاوق از  کارفرما و مستخدم سهم)مدت مذکور  یبازنشستگ کسور حالت میبایست2در هر :نکته *

 .به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود کارمند توسط(  یبازنشستگ از قبل ینیکارگز حکم نیآخر در یبازنشستگ
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 رسمی -دولتیسوابق خدمت  -      از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 احتساب سابقه خدمت نیمه وقت بانوانفرآیند 
 نیمه وقت بانوان احتساب سابقه خدمت :نام خدمت

  دستگاههای اجرائی مشترک صندوق:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

  :قوانین ومقررات 

به بعد  احتساب خدمت نیمه وقت در تعیین حقوق بازنشستگی،  1/1/99از تاریخ قانون مدیریت خدمات کشوری 105براساس ماده 

  .بر مبنای تمام حقوق ومزایا  میباشد مشروط به پرداخت کسور بازنشستگی کامل(بدون سقف مدت )

 کسور بازنشستگی اعم از سهم مستخدم و کارفرما بر عهده کارمند میباشد مابه التفاوت

ست ازخدمت نیمه وقت بانوان میتوان سال0حداکثر 10/1/1010قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 0ماده براساس *

 .میشدمازادبرآن نصف محاسبه  و محاسبه شودنشستگی تمام وقت درتعیین حقوق باز

 اخذکسوربازنشستگی به ماخذ تمام حقوق ومزایای مشمول کسور  :هزینه های انجام خدمت

  صورت ارسال وجه-مدارک واریزکسورات سنوات مربوطهحکم کارگزینی مربوطه ؛ :مدارک موردنیاز

 ذیربط دستگاه اجرائی  :س محل مراجعهآدر  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

  :سایرتوضیحات

 .حقوق ومزایای پرداختی به  مستخدم نیمه وقت  مشمول مقررات حداقل حقوق پرداختی به کارکنان شاغل نخواهدبود-

زه داده به دستگاههای موضوع این قانون اجا 10/1/01براساس قانون الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب -

میشود 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

 
 

 ی دستگاه اجرای

 حقوق ومزایا تمام محاسبه وواریزکسوربازنشستگی به ماخذ 

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 بررسی مدارک ومستندات؛ارسال تاییدیه الزم به دستگاه

 
 

 

 

 

 

 خدمت نیمه وقت میباشد مدت خدمت قابل احتسااب از  سال 11 دارای 1/0/00تا تاریخ 1/0/00تاریخ  ازکارمند رسمی :مثال

دراجارای   1/1/00تاا  1/0/00از لحاظ بازنشستگی و همچنین مدت سابقه موثر بر حقوق بازنشساتگی وی را محاسابه کنیاد؟   

 .محاسبه میشود134در اجرای ماده 1/0/00تا 1/1/00محاسبه و ازتاریخ  10/1/10مصوبه 

کامل ویک ونیم سال مازاد نصف  سال اول بطور0مدت (سال ونیم 0) 1/1/00قبل از سابقه  مدت ازلحاظ حقوق بازنشستگی 

 تمام مدت خدمت نیمه وقت بصورت کامل محاسبه میشود 1/1/00و پس از .حساب میشود
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 رسمی -دولتیسوابق خدمت  -      از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) سابقه خدمت

 سابقه خدمت متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش 

وزارت آموزش و  استخدام آزمایشیخود به  از آغاز تحصیلخدمت وزارت آموزش و پرورش  قانون متعهدین به( 1)با توجه به ماده 

مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلام و   دانشجویانهمان قانون دان  آموزان دانشسراها و ( 1)همچنین به موجب ماده . شد

خود به وزارت آموزش و پرورش تعهاد خادمت    صیلآغاز تحدر  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفندرشته های دبیری، 

باه وزارت ماذکور و یاا اعاالم عادم نیااز آن وزارت        منوط به سپردن تعهد ثبتـی بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی مرباوط  

تدای تحصایل متعهاد   در مورد کسانی می باشد که از همان اب( 0)و ( 1)و ( 1)بنابراین همانگونه که مالحظه می فرمایید مواد . باشد می

 خدمت در آموزش و پرورش گردیده اند و تحصیل آنان منوط به تعهد ثبتی و صدور حکم استخدام آزمایشی بوده است

باه موجاب   قانون مذکور پس از اخذ تعهد مشمول قاانون متعهادین خادمت در آماوزش و پارورش شاده و       ( 0)علیهذا مشمولین ماده 

وزارتخانه مزبور نیز می بایسات دقیقاا از    ند ورت آموزش و پرورش پس از اتمام تحصیل می شوتعهدنامه محضری متعهد خدمت در وزا

دانشاجوی آزاد و   در واقاع نامبردگاان  . تخدام آزمایشی برای ایشاان نمایاد  اقدام به صدور حکم اس ثبت تعهد نامه محضری همان تاریخ

و در اجرای قانون موصور متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش که در حین تحصیل بنا به تمایل خود  اند بدون تعهد خدمت بوده

 . قانون یاد شده نمی باشند( 1)و اساسا در زمره دانشجویان مراکز و دانشگاه تربیت معلم موضوع ماده  شده( پس از پایان تحصیل)

هد متقابلی میان ایشان و وزارت آماوزش و  از آنجا که تا قبل از ارائه تعهد نامه محضری خدمت در وزارت آموزش و پرورش هیچگونه تع

وظیفه فاقد وجاهات قاانونی    در جمع سنوات خدمت بازنشستگی وتعهد خدمت پرورش وجود نداشته لذا احتساب ایام تحصیل قبل از 

 .مدیریت استان قم وفق مقررات صادر و صحیح می باشد 0/10/1033-04310/ص/400لذا نامه شماره  .می باشد

  :ر ابتدا یا حین خدمتسابقه تحصیل د
قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی هستند که در اجرای این قانون در ابتداء یا حین  134مشمولین حکم تبصره ذیل ماده 

شوند و سه چهارم از  مند می و از مزایای تحصیالت مربوطه بهره یابند میخدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال 

 .  داری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند وقت ا

ب  "استخدام آزمایشی افرادی که براساس بند 00/13/11قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب  4طبق ماده -

تگی مقرر را به خدمت کشور تعهد استخدامی  مینماینددر صورتیکه حداقل نصف ساعات کار هف1013قانون بودجه سال  13تبصره "

 مشغول باشند ، مجاز میباشد

 

  :(اشتغال تافراغت از تحصیل ) تربیت معلمبالتکلیفی مراکز  ایام -

حقوق ومزایاا احکاام   %00/ 4صادر شده و کسور بازنشستگی بر مبنای  1/0/00در صورتیکه حکم کارگزینی بابت ایام بالتکلیفی قبل از 

  (.هیات عمومی دیوان عدالت10/30/00مورخ  140رای شماره )حساب صندوق واریز شده باشد  به 1/4همان ایام با تکمیل فرم 

 ...تحصیلاستخدام قطعی این افراد بعد از فراغت 

 فاقد مجوز قانونی میباشد 1/0/00احتساب ایام بالتکلیفی بعد از 
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 ارفاقی سنوات-دولتیسوابق خدمت       از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) ابقه خدمتس

 سابقه  ارفاقی -

سنواتی که با مجوز مراجع ذیصالح به مدت خدمت موثر کارمندان مشترک صاندوق بازنشساتگی کشاوری اضاافه میشاود و      

 . حسب مورد پس ازپرداخت کسور یا حتی بدون پرداخت کسور درتعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان محاسبه میشود

 سخت وزیان آورسنوات ارفاقی متصدیان  مشاغل  -1 

کارهایی که درآنها عوامل فیزیکی ،شیمیایی،مکانیکی وبیولوژیک محیط کـار  (:برای مشمولین قانون کار ) تعریف مشاغل سخت وزیان آور

در وی ایجـاد میگـردد کـه نتیجـه آن     (جسـمی و روانـی  )غیر استاندارد بوده که دراثر اشتغال کارگر تنشی بمراتب باالتر از ظرفیتهـای طبیعـی   

 بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن خواهدبود

 01/10/04برعهده کمیته بدوی وتجدید نظر استانی آئین نامه مصوب ...به درخواست کارگر  :نحوه تعیین سخت وزیان آوربودن شغل

 ..کمیته مربوطه درصندوقمشمولین صندوق بازنشستگی کشوری ازطریق .مصوبات این کمیته صرفا برای مشمولین قانون کار الزم االجراء میباشد*

 ( سال4/1سال به ازاء هرسال 4تا)سال سابقه کار وپرداخت حق بیمه درکارهای سخت 04 :شرایط بازنشستگی

 میزان مستمری کارگر  را یکجا به حساب تامین اجتماعی واریز نماید %0پس از احراز بازنشستگی ،کارفرما مکلف است  

  (سال ارفاق4وحداکثر  سال خدمت در مشاغل سخت03حداقل ) 1/0/1010اغل سخت مصوبمش...قانون بازنشستگی 0ماده 0تبصره 
 ارفاقبه ازاءهریکسال خدمت یکماه 1مشاغل سخت درجه 

 ارفاقماه 0به ازاءهرسال خدمت 0مشاغل سخت درجه 

 ماه ارفاق0به ازاءهریکسال خدمت  0مشاغل سخت درجه 

 کارمند ارفاق برعهده ماههای مدت  ×آخرین حکم کارگزینی  ی مشمول کسورطبقیاحقوق ومزا% 0 =نحوه محاسبه بدهی کسورارفاقی*

 دستگاهبرعهده  برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی4/1ونیز  

وم از مشاغل سخت وزیان آور دانشگاه علا ( شورای امور اداری و استخدامی کشور 0/11/1004مورخ 01333به استناد مصوبه ش ) پرستار و بهیار -

 .دانشگاه علوم پزشکی میباشد.. پزشکی بوده و تعیین مدت ارفاق آنها  برعهده کمیته 

 هیات دولت 17/9/1385مورخ  51231ت/101414تصویبنامه  شماره  -

معلاولین عاادی   و...مشاغل سخت وزیان آور و درجه آنها در بیمارستانها ومراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان  -1بند

 بشرح ذیل میباشد 1010 بوشاغلین مشاغل سخت وزیان آور مصو

 (ماه ارفاق 1به ازای هرسال خدمت  )1درجه  (ماه ارفاق 0به ازای هرسال خدمت  )1درجه 

متصدیان پستهای ساازمانی کااردان ،کارشاناس و کارشاناس ارشاد اتااق عمال مساتقر در          

 ز بهداشتی و درمانی واحدهای عملیاتی ،بیمارستانها و مراک

 ، ماما کاردان ،کارشناس و کارشناس هوشبری .... 

متصاادیان پسااتهای سااازمانی کاردان،کارشناس،کارشااناس مسئول،کارشااناس    

مستقر در واحدهای عملیاتی مراکز بهداشتی ( لوله شور)ارشدآزمایشگاه وخدمتگزار

ل خون،آزمایشاگاههای  ودرمانی ،بیمارستانها،مراکزروانپزشکی،انستیتوپاساتور،انتقا 

 مرجع دانشگاههای علوم پزشکی 

مسااتقر در واحاادهای عملیاااتی مراکااز بهداشااتی ودرمااانی رئاایس ومساائول فناای آزمایشااگاه ...

،بیمارستانها، مراکز روانپزشکی، انستیتوپاستور،انتقال خون،آزمایشگاههای مرجع دانشگاههای 

 علوم پزشکی

 114ر واحدهای عملیاتی ،اورژانس بیمارستانها ،اورژانس مسئول فوریت های پزشکی مستقر د......

 

 بهره مندی از مزایای این تصویبنامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست های سازمانی مربوط است-0بند

 اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویبنامه پس از بازنشستگی ممنوع است -0بند

 آتش نشان  ارفاقی سنوات -1

 : هیات وزیران0/0/1033مورخ 40000/ت/10410بر اساس دستورالعمل ش ( آتش نشان)حوه بازنشستگی مشاغل سخت ن

 ، ( سهم کارفرما%4/10سهم کارمند و %0)آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور  : کسور سنوات ارفاقی 

 حقوق بازنشستگی متعلقه مدت ارفاق نیز بعهده کارفرما

 سال آن در مشاغل آت  نشان بوده باشد03ابقه خدمت که الاقل سال س04داشتن حداقل -1

 تقاضای کتبی برخورداری از سنوات ارفاقی به تاریخ بعد از ابالغ دستورالعمل  -0 

 ....مستخدم به هنگام درخواست بازنشستگی شاغل در یکی از پست های عملیاتی رشته شغلی آت  نشان بوده-0

 سال میباشد43دان حداقل سن بازنشستگی برای مر-4 

 ( سال03تا سقف )سال 4ماه و حداکثر سنوات ارفاقی تا 0سنوات ارفاقی به ازای هر سال خدمت تمام وقت در مشاغل عملیاتی آت  نشان -1
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 سنوات ارفاقی-دولتیسوابق خدمت       از لحاظ بازنشستگی (قابل قبول) ابقه خدمتس

 (نشستگیصرفا ازلحاظ باز) ارفاقی کاربااشعه سنوات -0

 (ق م خ ک خواهدبود130مستندبازنشستگی همچنان ماده )  03/1/10قانون حفاظت دربرابراشعه مصوب 03ماده  0بندبراساس 

 .تاییدیه الزم اقدام نماید/دستگاه اجرائی میبایست نسبت به تهیه وارسال مدارک ومستندات به سازمان انرژی اتمی جهت اخذ گواهی 

پرتوهای گروه وبابت   یکسال ارفاقبه ازای هرسال سابقه (پرتوهای یونساز مثل اشعه ایکس)رتوگروه الفپمدت ارفاق براساس کاربا

 .اعمال میشودپس ازتایید سازمان انرژی اتمی  ماه ارفاق6به ازاءهرسال سابقه مدت (پرتوهای غیریونساز مثل اشعه ماوراء بنف ) ب

  :هزینه های انجام خدمت

    کارمندارفاق  برعهده ماههای مدت  ×آخرین حکم کارگزینی  ی مشمول کسورطبقحقوق ومزایا% 0=نحوه محاسبه بدهی کسور

 دستگاهبرعهده  (  بابت سهم کارفرمائی)برابرکسورسهم مستخدم 4/1وهمچنین  
 .احتساب خواهدبودابل ق؛بازخریدی  بازنشستگی ؛ازکارافتادگی جهت  منحصراسال ارفاق 13حداکثرتا  کسورمدت ارفاق به صندوقپرداخت  با

 سنوات ارفاقی معلوالن-0
 (سال ارفاق13وحداکثر0حداقل )01/30/1000مصوب ....قانون اصالح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 

 تا آستانه ازکارافتادگی %  40 %40تا %  20 کاهش توانائی /درصدنقص عضو

 سال به تناسب درجه معلولیت0وحداکثر4حداقل  سال 4وحداکثر0حداقل  بیماری ناشی ازکار/معلولین ناشی از حوادث 

 سال به تناسب درجه معلولیت1وحداکثر0حداقل  سال 0وحداکثر0حداقل  معلولین عادی  

 ◄  1/8/1367مصوب ... معلولین و...بازنشستگی جانبازان قانون نحوه مشمول بدهی کسورارفاقی معلولین* 

  کارمند برعهده  ماههای مدت موردنظر ×آخرین حکم کارگزینی  کسورطبقی مشمول حقوق ومزایا% 0

 دستگاهبرعهده  برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی4/1ونیز 
 (سال بااعمال ضریب) 03÷سنوات خدمت قابل قبول× آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور اشتغال به خدمت: حقوق بازنشستگی

 ک بدون پرداخت کسور.ا .ق 00موضوع ماده  سال3بمدت  کارافتادگی کلیسنوات ارفاقی از -1

 1/0/1010آور مصوب  زیان و شاغلین مشاغل سخت و .....نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب قانون  0ماده  0به استناد تبصره 

 (ه با پرداخت کسور توسط دستگاسال سابقه خدمت 03داشتن حداقل ) سنوات ارفاقی جانبازان -6 

 (سال ارفاق13وحداکثر0حداقل )01/30/1000مصوب ....قانون اصالح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 

 تا آستانه ازکارافتادگی %  40 %40تا %  20 کاهش توانائی /درصدنقص عضو

 سال به تناسب  درجه معلولیت 13وحداکثر1حداقل  سال 1وحداکثر0حداقل  جانبازان 

 سال به تناسب درجه معلولیت0وحداکثر4حداقل  سال 4وحداکثر0حداقل  بیماری ناشی ازکار/ین ناشی از حوادث معلول

 سال به تناسب درجه معلولیت1وحداکثر0حداقل  سال 0وحداکثر0حداقل  معلولین عادی  

  ◄(سال سابقه قابل قبول03)01/0/1000مصوب ....قانون اصالح نحوه بازنشستگی جانبازان  الحاقی6تبصره مشمول  جانباز ارفاقی کسور بدهی

 آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور×% 4/00 ×ماههای مدت ارفاقی  ........=بدهی کسوربازنشستگی ارفاقی  -1

 .رائی میباشدکه کال برعهده دستگاه اج       ماههای مدت ارفاق ×اولین حقوق بازنشستگی ........=  بدهی حقوق بازنشستگی ارفاقی -2

 ◄ (سال سن43سال باحداقل 03جانبازان کمتراز)1/3/1060مصوب . ...مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان  بدهی کسور ارفاقی جانباز

 .که کال برعهده دستگاه اجرائی میباشد         آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور×% 4/00 ×ماههای مدت ارفاقی 

 ماه ارفاق در سنوات خدمتی برخوردارمیشوند 0/1هریک درصد جانبازی ؛از  به ازای: توضیح

کلیه دستگاه های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار  –قانون جامع  00ماده  1صره تب-

 .ه مربوط اقدام نمایندابالغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگا

دستگاههای اجرایی میبایست بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق قانونی افراد ؛درخواستهای مشمولین واجد شرایط را به انضـمام مـدارک    :توجه

شسـتگی  مسـتقر در صـندوق بازن  )تمام به کمیته مصـوبات حقـوق وظیفـه وارفـاقی جانبـازان       سال81ماه قبل از رسیدن سابقه آن به 3حداقل 

 .تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیردارسال نمایند (کشوری 
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 (سال سابقه خدمت دولتی قابل قبول11با داشتن حداقل )سنوات ارفاقی همسر و فرزندان شاهد -0
دساتگاههای  (00/0/1000ماورخ   44010ت/00010موضوع تصاویبنامه ش  )ق برنامه ششم توسعه 00اجرایی بندخ ماده آیین نامه 0بموجب ماده 

 به حساب صندوق بازنشستگی واریز نمایند یکجا را محاسبه و (سال 0حداکثر تا )اجرایی مکلفند هزینه های سنوات ارفاقی همسر و فرزندان شاهد 

 آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور ضربدر مدت خدمت %4/00: حق بیمه سنوات ارفاقی -الف

 حقوق بازنشستگی و وظیفه ضربدر مدت خدمت ارفاقی :حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی-ب

 به بعد  00/30/1000و تاریخ بازنشستگی  سال اشتغال آخر خدمت0میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور در  :مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی *

 

 ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا - قانون برنامه ششم 88ارفاقی بند خ ماده  سنوات-8

.معافند یبازنشستگ و مهیب صندوق رییتغ از یناش یا مهیب سنوات سال پانزده یبرا التفاوت به ما پرداخت از بار کی یبرا جبهه در حضور سابقه  

شود یم هیتسو و پرداخت (طبق آیین نامه) دستگاه طتوس یسنوات بودجه قالب در و منظور دولت از هیال منتقلٌ صندوق مطالبه عنوان به غمبل نیا   

  وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی  21/18/1811مورخ  32181بخشنامه شماره  – قانون برنامه ششم88دستورالعمل بندخ ماده 

 حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا شاملکلیه بیمه شدگان (1ماده 

که تغییر صندوق بیمه داده و ارائه درخواست آنان به صندوق بیمه مقصد در زمان حاکمیت قانون  برنامه ششم توسعه  جبهه در

دلعمل هستنتورامحقق شده باشد مشمول این دس(  11/11/1819بعد از )  

 که حق بیمه مربوطه به صندوق مبدا پرداخت شده –مطابق با قوانین صندوق بیمه مقصد – کلیه ایام قابل احتساب به عنوان بیمه پردازی:سوابق بیمه (1بند ث ماده
 مت یا فعالیت در چارچوب مقرراتتغییر صندوق بیمه ای به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی ، تغییر محل کار یا خد: تغییر صندوق بیمه(1بندج ماده 

 تقاضای کتبی بیمه شده به صندوق بیمه مقصد برای انتقال سوابق بیمه ای خود از صندوق بیمه مبدا به صندوق بیمه مقصد:درخواست(1بند چ ماده 
ل به صندوق بیمه مقصد با مبلغ حق بیمه قابل قابل انتقال تفاوت مبلغ محاسبه شده به عنوان حق بیمه مورد عمل برای سوابق قابل انتقا:مابه التفاوت (1بند د ماده  

سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه 15وحداکثر تا مدت  بار کی یبرا  از صندوق بیمه مبدا  

الزم با صندوق بیمه مبدا صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست بیمه شده ،نسبت به بررسی و انجام مکاتبه (0ماده
عالم صندوق بیمه مبدا مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول مکاتبه مذکور ،نسبت به بررسی سوابق ،محاسبه حق بیمه قابل انتقال و ا.اقدام نماید

 آن به صندوق بیمه مقصد اقدام نماید

عالم حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبدا ، نسبت صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه پس از ا(0ماده 

.به محاسبه مابه التفاوت و اعالم و وصول آن به شرح ذیل اقدام نماید  

ماه پس 8دستگاه ذیربط  مکلف است حداکثر ظرف  در صورت وجود رابطه استخدامی بیمه شده با یکی از دستگاههای مشمول ، 

. بت به پرداخت مابه التفاوت از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سنواتی اقدام نمایداز اعالم صندوق بیمه مقصد ،نس  

/ 42868قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی موضوع مصوبه شماره  97ماده ( خ)آیین نامه اجرایی بند ( 4) مادهبه موجب -

قانون جامع خدمات رسانی به )قانون ( 2)ماده  (الف)د دستگاه های موضوع بن"  :هیات وزیران  23/4/1388هـ مورخ  55417ت

گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط  های سنوات ارفاقی را حسب اعالم صندوق بیمه   مکلفند هزینه( 1396ایثارگران مصوب 

ریزی برای برقراری مستمری گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید وا به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه دستگاه 

نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه   همچنین استفاده از مزایای این آیین .بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند

ف اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردی. باشد بینی اعتبار الزم در قوانین بودجه می   قانون، منوط به پیش( 2)ماده ( ب)موضوع بند 

 ".شود بینی و تأمین می   های مربوط پیش  جداگانه اعتبارات دستگاه

از سوی دستگاه متبوع ایشان به این صندوق هزینه های  حقوق وکسور سنوات ارفاقی کارکنان مذکور  مادام که مبلغ دراینصورت 

مسئولیت تاخیر درتایید هی است بدی. پرداخت و تسویه نگردد صدورحکم برقراری حقوق بازنشستگی ووظیفه میسورنمی باشد 

  حکم برقراری حقوق بازنسشستگی ووظیفه متوجه دستگاه اجرایی خواهد بود 

 5/22قانون برنامه پنجم توسعه  25ماده ( ب ) برنامه سوم توسعه تنفیذی در برنامه چهارم و بند  72مبنای محاسبه مابه التفاوت مشمولین ماده -
 .درصد می باشد 

ق ا ک ، وراث قانونی وی میتوانند تقاضای انتقال حاق بیماه ساوابق غیررسامی مساتخدم نازد        00و  01مستخدم موضوع مواد در صورت فوت *

 . ارائه نمایند( صندوق بازنشستگی کشوری)سازمان تامین اجتماعی را جهت احتساب سنوات خدمت به صندوق مقصد 
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   سنوات ارفاقی  اسارت آزادگان -3

 (ازهرلحاظ)آزادگان  احتساب مدت اسارت 10/0/1010قانون حمایت ازآزادگان مصوب10ماده :قوانین ومقررات 

 اسارت( به ماه)برابرمدت0×(اولین حکم رسمی)حقوق ومزایای % 4/00◄نحوه محاسبه بدهی کسور

 فی  –برابر ایام اسارت آزادگان 0محاسبه کسور لیست – کشوری اشتراک صندوق/ ولین حکم کارگزینی رسمیا –دت اسارت گواهی م :مدارک

راسااس حقاوق   ب مادت اساارت  کسورسهم مستخدم وکارفرماا   برابر0مدت اسارت راسپری کرده باشد  ازاستخدام رسمی قبلدرصورتی که کارمند 

و  واریزمیشاود صاندوق  وبه حساب شده تامین  ( قانون جامع ایثارگران 00ماده 1طبق تبصره )ط دستگاهتوس اولین حکم استخدام رسمی ومزایای

مساتخدم وکارفرماائی مادت اساارت      کسورساهم یاک برابر مدت اسارت خودراسپری کرده باشد فقط  خدمت رسمیاگر کارمنددرحین اشتغال به 

 .واریزمیشود3130000000331محاسبه وتوسط دستگاه به حساب 

 

  آموزش وپرورش استثنائی ارفاقی سنوات -13

سال خادمت درآماوزش وپارورش    4؛ هر01/0/1010قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی مصوبماده واحده  4تبصره  طبق

ساال   1 ولیاه ا مصوبه طبق هرلحاظ از  تواما توسط دستگاه اجرائیبشرط پرداخت کسورسهم مستخدم وکارفرما  01/0/10استثنائی  ازتاریخ 

  .محاسبه میشود

 ارفاق( به ماه)مدت × هردوره صادره درپایان کارگزینی  ومزایای حکم حقوقدرصد 4/00◄ارفاقینحوه محاسبه بدهی کسور

ه محاسب  حکم کارگزینی روز ، مدت مورد بحث بر مبنای حقوق و فوق العاده های مستمر سنوات ارفاقیدر صورت عدم واریز به موقع کسور  :نکته

رئیس سازمان بازنشستگی به معاون آموزش استثنایی وهمچنین نامه شماره 0/11/00مورخ 10140/1نامه شماره )و تعیین بدهی خواهد شد 

 ( .....و تاکیدات بعدی اداره کل درآمدو هزینه به مدیر استان مرکزی 00/0/00مورخ 10000

 .اخذ جریمه دیر کرد الزامی بودمان واریز کسور ،محاسبه و در صورت تعویق ز00/11/00مورخ 10000/003دراجرای بخشنامه *

  :یادآوری
سانوات  هیـات عمـومی   2/7/89مورخ 1330و دادنامه شماره هیات وزیاران   10/13/01مورخ 00110ت/033100حسب تصویبنامه  -

پرداخات کساور   .بل محاسبه میباشـد قا( ماه ارفاق8) 12/10/81الی  1/1/99از   بازنشساتگی  لحاظ ازماده واحده 4ارفاقی موضوع تبصره 

 .است بر عهده دستگاه(تاریخ ثبت دردبیرخانه صندوق)آخرین حکم کارگزینیحقوق و مزایای مشمول کسور  درصد4/00مبنای بر ی مربوطهارفاق
 باه حقاوق ومزایاای مساتمر    0/1، اعماال ضاریب    04/0/00ماورخ  0331/1000حسب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت به شماره -

 .پس از واریز کسورومقرری ماه اول بالمانع است  1/1/1000تا  1/1/1000پ استثنائی مندرج در حکم کارگزینی.کارکنان آ

عدم تکلیف مستخدم بابت پرداخت کسور بازنشساتگی سانوات ارفااقی    :هیات عمومی دیوان  03/31/1031مورخ  00دادنامه شماره  -

،معافیت از پرداخت کسور ساهم مساتخدم باا احتسااب ساوابق پرداخات       (انجام نداده باشدهر چند که دستگاه اجرایی تکلیف خود را )

 ارفاقی بالمانع است خدمت رسمی و غیررسمی و نیز با احتساب سنوات کسور سنوات
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 آموزش و پرورش استثنایی تشکیالت سازمان

مجلس شورای  21/0/1300آموزش و پرورش استثنایی به موجب ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 

به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسالمی رسیده و در  20/5/1360اساسنامه سازمان در تاریخ . اسالمی تاسیس شد

با هماهنگی سازمان امور اداری و ساسنامه به شورای سازمان اختیار تصویب مقررات خاص استخدامی برای کارکنان سازمان ا( 0) ماده

 داده شده است  استخدامی کشور

مقرر شده که کارکنان رسمی سازمان آموزش و (  20/10/1365مصوب ) آیین نامه استخدامی سازمان  52در همین راستا در ماده 

  .ثنایی مشمول قانون تامین اجتماعی می باشندپرورش است

سازمان امور اداری و  بدون اخذ موافقتو  10/10/1000شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی در جلسه مورخ  "متعاقبا

ع کارکنان رسمی سازمان به لحاظ بازنشستگی ووظیفه تابکرده و مقرر داشت (  40)استخدامی کشور مبادرت به اصالح ماده 

 مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری هستند وتاکید شده که خدمات نقل وانتقال حق بیمه هم فراهم گردد

لیکن  .به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نموده اندکسور بازنشستگی کارکنان را  1/1/1003پس از تاریخ و ..... 

آئین نامه 40اصالحیه ماده 14/0/03مورخ 1031/40/0جب نظریه شماره دفتر حقوقی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به مو

 .فاقد اعتبار حقوقی اعالم نموده است موصور را 

به استخدام رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی درآمده اند از  1/1/1003تا تاریخ  1/1/1001از تاریخ افرادی که  *

 .و حق بیمه آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز شده استبوده لحاظ بازنشستگی مشمول سازمان تامین اجتماعی 

سازمان آموزش و  10/13/1004بنابراین کارکنان یادشده مشترک صندوق بازنشستگی کشوری نبوده و حسب توافق  

از بیمه ای مبنی بر اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری را  درخواست تغییر صندوقپرورش استثنایی کشور موظف بوده 

مراتب را به صندوق ابالغ دارد تا نسبت به ( 1004)کارکنان اخذ و پس از صدور حکم اصالحی تغییر صندوق بازنشستگی 

 اقدام نماید انتقال حق بیمهاعالم آن به سازمان تامین اجتماعی برای 

صندوق با تقاضای شخصی لذا کسور واریزی آنها از مصادیق اشتباه واریزی تلقی نمی شود، بلکه اشتراک آنان در این 

قانون برنامه پنجم توسعه  00ماده ( ب)قانون برنامه سوم توسعه و بند  00متقاضیان و فقط در چارچوب ضوابط اجرایی ماده 

 . و انتقال حق بیمه و پرداخت مابه التفاوت متعلقه توسط مستخدم امکان پذیر خواهد بود( 1004مجرا تا پایان سال )

تا تاریخ اولین واریز به حساب این صندوق منتقل گردید، مابه  1001ه پرداختی در حدفاصل سالهای پس از اینکه حق بیم

موضوع نامه ش ) محاسبه می گردد 1004حقوق و فوق العاده های مشمول کسور در حکم سال % 0034التفاوت آن براساس 

 (رونوشت به همه استانها–اداره کل فنی  30/30/1000مورخ  10000
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 غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت  -         قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

  غیررسمی سابقه خدمت -0

بشرط دارای قرارداد خدمت باا  )سابقه خدمت مستخدمین در وزارتخانه ها؛موسسات دولتی ؛شرکتهای دولتی ونهادهای انقالب اسالمی-

 .خدمت غیر رسمی تلقی میشودبا صندوق بازنشستگی کشوری سابقه  عدم اشتراکحالت در(دستگاه و دریافت حقوق از منابع دولتی

هیات محترم  00/11/1014مورخ 40400تصویبنامه شماره )یبازنشستگ/مهیقانون نقل وانتقال حق ب آئین نامه اجرایی0بموجب ماده -

 شودیم ایمنتقل شده نامه  نییآ نیطبق مقررات اآن  یکسوربازنشستگ ای مهیکارکنان که حق ب یصرفا سوابق خدمت دولت (وزیران

 باشد یقابل احتساب م فهیووظ یازلحاظ بازنشستگآنان  یجزء سنوات خدمت دولت

همزماان باا قباول تقاضاا     درصورت تقاضای مستخدمین جهت احتساب سوابق غیررسمی آنان جزو سابقه رسمی ،دستگاهها مکلفناد  -

 مابه التفاوت حق بیماه متعلقاه توساط صاندوق بازنشساتگی کشاوری      اقدام وسپس  وق مبداء ،نسبت به انتقال حق بیمه آنان از صند

 .به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود( حداکثر به مدت ماههای بیمه پردازی)محاسبه شود وبصورت یکجا و یا اقساط 

اقساط حداکثر  دو بصورت یکجا  و یا به ( 10/0/10مورخ 0000/01ابالغیه شماره )01دستورالعمل شماره 0بند این بدهی طبق:توجه

 پرداخت شود سوم  مدت

 1/1/1004کارکنان پیمانی و نیز کارکنان شرکت های دولتی از بدو استخدام ، آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزی از تاریخ  ،

تماعی بوده و دستگاه متبوع آنان مکلف به مشمول قانون تامین اج 1/0/1000معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش از تاریخ 

نظریه شماره ....)پس از انتقال حق بیمه و....پرداخت حق بیمه متعلقه به سازمان تامین اجتماعی بوده و می باشند

 (اداره کل درآمدو هزینه 10/0/00مورخ 00330/د/14001

از اول ساال   00/10/1040ه ای از مواد قاانون اساتخدام کشاوری مصاوب     قانون اصالح پار 03ماده  0طبق تبصره  :پیمانی (غیررسمی) سابقه خدمت

و موسساات دولتای مساتثنی     موقت شرکتهاوزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول ق ا ک و آن دسته از مستخدمین  مستخدمین پیمانی 1040

کارمنادان دربرابار اثارات ناشای از پیاری و       شده از ق ا ک  که مشمول مقررات بازنشستگی ووظیفه خاصی نمی باشاند مشامول قاانون حمایات    

باکلیه وجاوه وتعهادات    00/10/44درتاریخ ( ق ا ک03ماده 0موضوع تبصره ....)پیمانیصندوق حمایت ازکارمندان  .ازکارافتادگی وفوت خواهند بود

 . به صندوق تامین اجتماعی واگذارشد

قانون قانون خدمات کشوری مستخدمین پیمانی از نظر بیمه و بازنشستگی  131ده آیین نامه استخدامی کارکنان پیمانی و نیز ما11بموجب ماده 

در صورت تقاضای کتبی مستخدم پیمانی جهت تغییر صندوق بیمه ای ، احتساب سابقه مشمول قانون . مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند 

 .حقوق و مزایای حکم تغییر صندوق خواهد بود% 4/00ر مبنای کسور بازنشستگی بوده و مابه التفاوت متعلقه ب/نقل و انتقال حق بیمه 

مورخ 400وهمچنین بخشنامه شماره 1040قانون تامین اجتماعی مصوب  00و 0براساس مواد :..هیات عمومی 11/1/30مورخ 108شماره  رای*

مشامول بیماه تاامین     1/0/10 تامین اجتماعی،کلیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتای از تااریخ  00/13/10

الازام  ..... معلمان حق التدریس علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خااص نباوده اناد لاذا    .....اجتماعی قرار میگیرند

ی باه  و الزام تامین اجتماع( به بعد  1/0/00حق التدریس تمام وقت )اشخاص  کارکرد واقعیآموزش وپرورش به پرداخت حق بیمه ایام 

 .صحیح میباشد 1/0/1010حق بیمه از تاریخ دریافت 
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         قابل قبول از لحاظ بازنشستگی متخدسابقه 

   به  بیمه پردازی غیر ملزم  خدمت غیررسمیسابقه احتساب  :نام خدمت
      ق ا ک  130آیین نامه اجرائی ماده  10،  ماده  ق ا ک 04ماده0تبصره  :قوانین ومقررات 

  سابقه خدمت غیررسمی  ( به ماه)مدت  ×% 0× اولین حکم رسمی  حقوق ومزایای=رسمیبدهی کسور کارمند * 

 سابقه خدمت غیررسمی( به ماه)مدت ×  % 4/00× اولین حکم اشتراک صندوق  حقوق ومزایای =پیمانیبدهی کسور کارمند *
 خدمت غیررسمی پرداخت شود حداکثر  دو سوم  مدت اقساطبدهی سابقه غیررسمی میبایست بصورت یکجا  و یا به :توجه

 فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی ؛فی  واریزبدهی کسورات –اشتراک صندوق کشوری /اولین حکم رسمی :مدارک موردنیاز

  :توضیحات

 .میباشد( 1/0/33قبل از )وقت و حق التدریس تمام  خدمت نظام وظیفهمهمترین مصداق سابقه غیررسمی فاقد الزام قانونی به بیمه پردازی ، 

همزمان با قباول تقاضاا ،بادهی کسوربازنشساتگی مادت       درصورت تقاضای مستخدمین جهت احتساب سوابق غیررسمی آنان جزو سابقه رسمی ،دستگاهها مکلفند

ارائاه و تاییدیاه الزم را اخاذ    ....وری در اساتان  به مدیریت بازنشستگی کشا ( مدارک ذیل را)ق ا ک ا محاسبه و  04ماده 0براساس تبصره   خدمت غیررسمی آنان را

 (واستخدامی شورای اموراداری00/1/1011ق ا ک مصوب 130آئین نامه اجرائی ماده  10موضوع ماده )کرده در پرونده پرسنلی ذینفع نگهداری نمایند

 محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات غیررسمی شاغلین به انضمام تقاضای مستخدم/ 03-فرم ع-1

 بانکی همراه با اعالمیه( 3130000000331اعالمیه بانکی واریز بدهی به حساب  -0
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         قابل قبول از لحاظ بازنشستگی متخدسابقه 

  به بیمه پردازی ملزم  خدمت غیررسمیسابقه احتساب  :نام خدمت

قانون 00مادههیئت وزیران ؛ 10/0/00مورخ 03040مصوبه  ؛00/30/1014نشستگی مصوب قانون نقل وانتقال حق بیمه یا باز :قوانین ومقررات 

 وتنفیذ آن دربرنامه های بعدی مجلس شورای اسالمی10/1/1000مصوب..... برنامه سوم توسعه

 (یکجا ویا به اقساط حداکثر ماههای پذیرش )کارمندان رسمی وپیمانی مابه التفاوت حق بیمه
 حق بیمه منتقل شده  – ( به ماه)سابقه بیمه پردازیمدت ×  زمان تقاضاکارگزینی حکم  حقوق ومزایای% 0  کسور کارمندرسمی مابه التفاوت بدهی*

 حق بیمه منتقل شده  –سابقه بیمه پردازی ( به ماه)مدت ×  کارگزینی اشتراک صندوقحکم  حقوق ومزایای% 4/00 مابه التفاوت بدهی کسور کارمندپیمانی *

ذینفع  به حساب تاریخ   انتقال حق بیمه  با  هم زمان حقوق ومزایای مشمول کسور مستخدم  چیست؟ زمان تقاضاز  حقوق ومزایای  حکم کارگزینی منظور ا

 (یمعاونت محترم فن 00/0/04م 0011و نامه هیئت وزیران 10/0/1000مورخ  03040اصالحی تصویبنامه شماره  0ماده موضوع ) صندوق بازنشستگی کشوری

لیست سیاهه ماههای بیمه پردازی ازصندوق بیمه قبلی ؛  –اشتراک صندوق کشوری /اولین حکم رسمی   -گواهی سابقه خدمت ازدستگاه  :مدارک موردنیاز

  فی  بانکی انتقال حق بیمه

سـازمان تـامین   23/11/90مـورخ  131وهمچنـین بخشـنامه شـماره    1813قـانون تـامین اجتمـاعی مصـوب      23و 0راسـاس مـواد   ب :توضیحات

 پرداخـت حـق   مسؤول کارفرماو میباشندمشمول بیمه تامین اجتماعی  ، اجتماعی،کلیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاههای دولتی

 در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تامین اجتماعی استشده  بیمه و خود سهم بیمه

 میباشد ....، حق التدریسخرید خدمت،  قراردادی، پیمانیخدمت سابقه ی به بیمه پردازی ، سابقه غیررسمی دارای الزام قانون مصادیق از*

فواصل زمانی دائر بر عدم پرداخت حق بعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه میشود: نحوه محاسبه بدهی سابقه خالء بیمه پردازی*

 .خدمت وی میباشد  قراردادهای خدمتی کارمند موید استمرار بدون انقطاعمشاهده میشود درحالیکه  بیمه

احتساب مدت خالء بیمـه   10/0/1818مورخ  11830ت/31133تصویبنامه شماره (1)معاونت فنی صندوق و در اجرای بند 20/9/19مورخ 221/د/11180براساس نظریه شماره 

 هاداره کل درآمد وهزین 22/0/1819مورخ  22112/د/11111وبارعایت شرایط مندرج در نامه شماره    زمان تقاضاحقوق و مزایای %1پردازی پس از تعیین بدهی برمبنای 
 به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود( حداکثر به مدت ماههای بیمه پردازی)بدهی مابه التفاوت حق بیمه میبایست بصورت یکجا و یا اقساط *

ـ  حق بیماه کارکناان    ساازمان تاامین اجتمااعی وساازمان بازنشساتگی کشاوری باه شارح ذیال باه           04/1010مشامول توافقناماه ماورخ     ع یافتـه تبـدیل وض

 :قابل پذیرش میباشد 00/13ریال به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزگردیده است که باتکمیل فرم 100003ازاءهرنفر

... و4/0/40مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شارکتهای دولتای مصاوب    -0    1/0/1040 الحاقی تبدیل وضع یافته ازتاریخ143مستخدمین موضوع ماده -1

مساتخدمین  -0      10/0/40تبدیل وضاع یافتاه ازتااریخ    (بیمه پرداز)مستخدمین سازمانهای منطقه ای بهداری وبهزیستی -0    13/0/1040موضوع ماده واحده 

 1/1/1040ازتاریخ 0/0/40ن شهرداری مصوب ک درباره کارکنا.ا.موضوع الیحه قانونی شمول ق 

ناماه   نیای آ یکنناد حساب ماورد در اجارا     هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقاوق کاارمی   که به ... ( و  سی، حق التدر ی، قرارداد یمانیپ) یررسمیکارکنان غ-

 یاجتمااع  نیساازمان تاام   ترکتابع مقررات قانون مزبور و مشا  1040مصوب   یاجتماع نیقانون تام 0ماده ( الف ) قانون کار و بند  100و  ماده  یمانیاستخدام پ

مهانه آناان ،   یمکلف است که در موقع پرداخت مزد یا حقوق ومزایا( دستگاه محل خدمت) کارفرما  یاجتماع نیقانون تام 01شوند و به موجب ماده  یمحسوب م

 . سازمان مذکور پرداخت نماید  بر آن افزوده و به متعلقه سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را مهیحق ب

   رانیا وز اتیا ه 00/11/1014ماورخ   40400نامه شاماره   بیموضوع تصو یبازنشستگ ای مهیقانون نقل و انتقال حق ب یینامه اجرا نییآ 0به موجب ماده  نیهمچن

آناان از لحااظ    دولتای شود، جزو خادمت   نامه منتقل شده یا می قررات این آیینطبق م صرفاً سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آن» 

 04صندوق موضاوع مااده    نیمشترک یرسم ریسوابق خدمت غ یکسور بازنشستگ یبده نییصورت اصوال تع نیدر ا« . باشد بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می

 نیا کساور ا  ایا  ماه یندارد و حاق ب  تیعکسور پرداخت شده باشد ، موضو ای مهیحق ب یو بازنشستگ مهیب یصندوق ها ریکه بابت آن به سا یقانون استخدام کشور

 .منتقل گردد یکشور یو مقررات موضوعه به حساب صندوق بازنشستگ نیالزاما در چارچوب قوان دیبا یسوابق م لیقب

در مهلت مقرر در این قانون به سازمان تامین شده  بیمه و خود سهم بیمه پرداخت حق مسؤول قانون تامین اجتماعی کارفرما 03و 00و  01و  03بر اساس مواد-

 (هیات عمومی دیوان عدالت 04/30/04مورخ 410رای ش )... اجتماعی است

رگزینی در صورت عدم بیمه پردازی بابت سابقه غیررسمی،دستگاه اجرائی مستخدم مکلف است حق بیمه سهم مستخدم وکارفرما را براساس احکام کا :1تذکر

 مربوطه محاسبه وبه حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و در ادامه نسبت به انتقال حق بیمه ومحاسبه مابه التفاوت اقدام شود

نباازان  ، مادت معالجاه وساابقه حضاور در جبهاه جا      1/0/00مدت حضور داوطلبانه در جبهه ،حق التدریس غیر تمام وقت،حق التدریس تمام وقت قبل از  :0تذکر

 همچنان پس از محاسبه وپرداخت  بدهی کسور بازنشستگی بر اساس مقررات مربوطه انجام  میشود

 فرآیند احتساب سابقه خدمت غیررسمی  از لحاظ بازنشستگی

ان تامین اجتمااعی باه حسااب    انتقال حق بیمه ذینفع  از سازم -0 .بابت سوابق خدمت غیررسمی ، حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده یا بشود -1

( هیاات وزیاران   10/30/1000مورخ  43000/ت/03040مصوبه شماره )پرداخت مابه التفاوت ناشی از انتقال بیمه توسط مستخدم  -0صندوق بازنشستگی کشوری

 .اصالح  احکام کارگزینی اشتغال ذینفع از تاریخ ارائه تقاضای مستخدم بالمانع میباشد/اعمال سابقه -0

 منتقل شده از صندوق قبلی مستخدمحق بیمه  –ماههای خدمت  x0 %x (زمان تقاضا)کارگزینیحقوق وفوق العاده حکم  :محاسبه مابه التفاوت نحوه
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          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

  خدمت زیرپرچماحتساب سوابق فرآیند 

 مچاحتساب سابقه خدمت زیرپر :نام خدمت

 استان دستگاه اجرائی متبوع کارمند ؛ صندوق بازنشستگی کشوری:بط درانجام خدمتدستگاههای مرت

      ق ا ک 04ماده0تبصره  - قانون مدیریت خدمات کشوری 134قانون استخدام کشوری و ماده  00ماده  :قوانین ومقررات 

 (باه مااه  )نظاام  مادت خادمت   × حکم رسامی  اولین  کسورمشمول  حقوق ومزایای% 0رسمیمحاسبه بدهی کسور کارمند * :هزینه های انجام خدمت

 ( به ماه) نظاممدت خدمت × اولین حکم اشتراک صندوق  مشمول کسور حقوق ومزایای % 4/00:   پیمانیمحاسبه بدهی کسور کارمند *

 (به ماه) نظاممدت خدمت ×  سال آخر زمان درخواست 0درمشمول ک حقوق ومزایای % 4/00  : 00شرکتهای اصل محاسبه بدهی کسور مستخدمین *

 اولین حکم کارگزینی اشتراک مستخدم با صندوق بازنشستگی کشوری  :حکم اولینمنظوراز 

 بدهی کسور بانکی واریزفی   -م محاسبه کسورخدمت غیررسمی فر-اشتراک باصندوق کشوریاولین حکم کارگزینی  :مدارک موردنیاز

 دستگاه اجرائی متبوع :محل مراجعهآدرس   حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مساتخدمین رسامی کاه کساور بازنشساتگی مرباوط باه آن باه         - 04ماده : سایرتوضیحات

به تبصره های زیر  صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی می گردد و مدت مذکور با توجه

 .یفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شداز لحاظ بازنشستگی و وظ
مااه   10ماه یا  00ماه  یا 00میتواند ...،کسر ایام عضویت در بسیج ،(برابر0یک برابر یا )مدت خدمت نظام وظیفه با احتساب مدت جبهه 

 .قبول است قابلخدمت به عنوان سابقه  ، مدت مندرج در کارت پایان خدمتبوده باشد لذا ....یا

 بشرط تعیین بدهی وپرداخات کسوربازنشساتگی ازهرلحااظ قابال احتسااب میباشاد       ق ا ک 04ماده0تبصره  خدمت نظام وظیفه طبق

اقسـاط حـداکثر  دو   میبایست بصورت یکجا  و یا باه  ( 10/0/10مورخ 0000/01ابالغیه شماره )01دستورالعمل شماره 0براساس بند

 خدمت غیررسمی پرداخت شود سوم  مدت

  ای مربوط به خدمتفرم ه

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 *  03 -ع فرم محاسبه کسورخدمت غیررسمی شاغلین 
 

 

 

 کارمند شاغل 

 تقاضای احتساب خدمت زیرپرچم با ارائه گواهینامه پایان خدمت

 
 

 دستگاه اجرایی

بررسیهای الزم و احتساب درحکم کارگزینی ؛تکمیل فرم محاسبه 

 ؛ واریزبدهی و ارسال مدارک به صندوق جهت تایید03-سور  عک

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 دستگاه(فرم)بررسی مدارک ومستندات؛تایید واعاده نسخه 

 
 

 

 

 بـه عنـوان خـدمت داوطلبانـه     سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جبهـه احتساب   16/31/33 مورخ 110براساس دادنامه شماره * 

 . قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد( ستادکل نیروهای مسلح  01/13/1000مورخ 11/03/031ابالغیه موضوع )

 (ماه20×3÷4=15)=ماه11وی مدت خدمت داوطلبانه ماه بوده آنگاه03 مدت حضور در جبهه ماه و 00(:مطابق کارت)مت سربازی مدت خد:مثال

 ماه ونیم0= قانون جامع00به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور  موضوع ماده ذینفع وهمچنین مدت خدمت قابل احتساب 

 (ماه10+ماه1/0=)روز 11ماه و 01 میشود جمع کل خدمت سربازی و جبههنتیجه اینکه 
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 (ملزم به بیمه پردازی)غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

  :تسابقه تحصیل قبل از خدم
 :به استثناء ق ا ک نمی باشد  151ماده درسابقه تحصیل قبل از استخدام از موضوعات اشتغال در موسسات ذکر شده 

  :تربیت معلم /دانشسرای مقدماتی وعالی وعشایریدر مدت تحصیالت عالیه-
مدت تحصایل فاارغ    01/30/40و عالی مصوب  ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی0قانون الحاق  10ماده  0بموجب تبصره  -الف

مراکز تربیت مربی کودک،دانشسراهای عشایری ،مقدماتی ، راهنمایی و عالی ،هنرسراهای مقدماتی ،مراکز تربیت ) التحصیالن مراکز تربیت معلم

که تعهد خاود را انجاام   ( جو معرفی نمایددبیر حرفه ای و یا هر موسسه آموزشی که وزارت آموزش و پرورش برای تربیت دبیر و دان  آموز یا دانش

ق ا ک  04مااده   0ایان ایاام را باه اساتناد تبصاره       جزو خدمت رسمی آنان محسوب میشود مشروط به آنکه بدهی کسور بازنشستگیداده باشند 

 . خت نمایندمحاسبه و به حساب صندوق پردا( در فرم تعیین بدهی خدمات غیررسمی شاغلین )براساس اولین حکم اشتراک صندوق 

سال 0سال از تحصیل دانشجویان کاردانی و 0حداکثر  0/0/10قانون متعهدین خدمت به آموزش وپرورش مصوب 0با توجه به ماده  -ب

در مراکاز مزباور پذیرفتاه     1040از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دان  آموزان دانشراهای تربیت معلم که قبل از ساال  

از خدمت آموزش و پرورش خارج نشده اند بدون سند تعهد جزو سابقه خدمت آنان محسوب میشود مشروط 0/0/1010شده و تا تاریخ 

در فرم تعیین بدهی خدمات )ق ا ک براساس اولین حکم اشتراک صندوق  04ماده  0این ایام را به استناد تبصره  بدهی کسور بازنشستگیبر آنکه 

 .ندوق پرداخت نمایندمحاسبه و به حساب ص( غیررسمی شاغلین 
در % 4/00در صورتیکه دوره تحصیل بعد از استخدام رسمی باشد می بایست کسور بازنشستگی مربوط همانناد شااغلین باه ماخاذ     -پ

 همه ماهه محاسبه و به حساب صندوق واریز شود  1/4قالب فرم 

و   1000الای   1010ساال   در حدفاصلشده  جادیا یفاصله خدمتبابت  یدارعدالت ا وانید یعموم اتیه 10/0/1000مورخ  140شماره  یرا یچنانچه در اجرا*

پرداخت شده باشاد ،   یشده و کسورات قانون یمنجر به صدور احکام استخدام رسم 14/0/1000-004آن به دان  آموزان دانشسراها، قبل از دادنامه شماره  یتسر

ماورخ   004باه شاماره    یعادالت ادار  وانیا د یصاادره از ساو   هیوحدت رو یرا نیآخر نصورتیا ریغ در قابل بررسی خواهد بود لیذ طیصورت با احراز شرا نیدر ا

 .طبقه محسوب نخواهد شد ایارتقاء گروه  یعنوان مشمول تجربه برا چیمورد بحث به ه یفاصله خدمت امیا ضمنا .باشد یم یبر عدم جواز قانون یمبن 14/0/1000

حاداقل حقاوق زماان     تیا کامل باا رعا  یایو مشمول حقوق و مزا دهیدادنامه مذکور صادر گرد خیاب سابقه که قبل از تاراحتس یمالحظه احکام استخدام رسم -1

 .در جمع سنوات خدمت لحاظ شده باشد نیمربوطه بوده و همچن

ماذکور   یاحکام احتساب سوابق خدمت رسم از بابت رکردید مهیماه اول به همراه جر یو مقرر ییپرداخت کسور سهم مستخدم و سهم کارفرما تیوضع یبررس -0

 .که قبل از دادنامه فوق اقدام شده باشد

 .باشد یم یشده باشد و مستلزم بازنگر یبده نییتع( 04)ماده ( 0)بابت سوابق قبال طبق تبصره  کهیدر صورت -0

 دهیا تاکنون ساوابق آنهاا در جماع ساوابق خادمت لحااظ نگرد      .. و  عدم درخواست احتساب ن ،یگز دییازجمله اخراج، عدم تا یقانون لیکه به دال یکسان هیکل -0

 .و فاقد جواز احتساب است ییمشمول نامه معاونت قضا

 

  :(اشتغال تافراغت از تحصیل ) تربیت معلمبالتکلیفی مراکز  ایام -

حقوق ومزایاا احکاام   %00/ 4نای صادر شده و کسور بازنشستگی بر مب 1/0/00در صورتیکه حکم کارگزینی بابت ایام بالتکلیفی قبل از 

  (.هیات عمومی دیوان عدالت10/30/00مورخ  140رای شماره )به حساب صندوق واریز شده باشد  1/4همان ایام با تکمیل فرم 

 ...تحصیلاستخدام قطعی این افراد بعد از فراغت 

 فاقد مجوز قانونی میباشد 1/0/00احتساب ایام بالتکلیفی بعد از 

 
  :(141تبصره ماده  فرمان آموزش رایگان)مدارس غیردولتیدر سابقه خدمت -

 .قابل احتساب است...بشرط انتقال حق بیمه وپرداخت مابه التفاوت کسور
 

   سابقه خدمت در مهد کودک آموزش وپرورش-
  اجرائی قابل احتساب است دستگاه  اعتبارات اخذ حقوق ماهانه  از بشرط عقد قرارداد و
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 غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          ابل قبول از لحاظ بازنشستگیق سابقه خدمت

  حق التدریسسابقه خدمت  -

طبق قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیاف اساتخدامی معلماان حاق التادریس و آموزشایاران نهضات         :وقت غیرتمامحق التدریس –الف

 درمدارس دولتی( غیرتمام وقت)، سابقه حق التدریس صرفا بمدت یکسال 5/2/86از  00/11/04سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش مصوب 

 . از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب است( 1001سال )حداقل حقوق سال الزم اجراء شدن قانون%  4/00کسور برمبنایبا پرداخت 

 .میباشد ت قانونیشروع پرداخت اقساط بدهی قبل از پایان مهلاحتساب سابقه مشروط به تقاضای مستخدم و 

 

قاانون  04مااده  0براساس تبصاره   1/0/1000قبل از بدهی سوابق خدمت معلمان حق التدریس تمام وقت  :وقت تمامحق التدریس -ب

 .استخدام کشوری محاسبه وپس ازتسویه بدهی قبل از برقراری حقوق بازنشستگی ،قابل احتساب میباشد

 درآمدو هزینهاداره کل  16/0/06مورخ 22002/د/15631شماره نظریه ،  ...ماهنگی معاونت ه 03/1/00مورخ 01130/04011نظریه ش 

 .نمی باشد( بعلت تفاوت شخصیت حقوقی....دانشگاه فرهنگیان )آموزش و پرورش  موسسات وابسته به وزارتقابل تسری و تعمیم به  قانوناین *

حاق بیماه   انتقال حق بیماه وپرداخات ماباه التفااوت     منوط به ، 31/30/1000بعد ازاحتساب سابقه حق التدریس تمام وقت معلمان -

 .وآیین نامه های اجرایی آن خواهدبود00/0/1014متعلقه موضوع قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 

  .محسوب نمیشود( تدریسحق ال)ماهه تابستان که جزو ایام تدریس  8وروز تعطیالت نوروزی 11همچون  ایامی :کارکرد واقعی ایام  توضیح *

بابات ساابقه تماام وقات ویاا باه تناساب        00/1/04مورخ 1001304ساس جوابیه امور مدیریت مشاغل سازمان اموراداری و استخدام شبرا :توضیح 

یان سااعت باه    وکمتر از ا( به بعد 1/0/00از )ساعت درهفته 00و( 01/1/00تا )ساعت تدریس درهفته 00آموزگاران و مربیان تربیتی بشرط حداقل 

( سااعت ازکاارهفتگی کسرمیشاود   0بشرط داشتن مدرک لیسانس)ساعت 00تناسب خدمت تمام وقت ؛ برای هنرآموزان ودبیران مدارس متوسطه 

ساعت به تناسب مدت تمام وقت ، سابقه حق التدریس اعضاء هیات علمی و مربیاان ساازمان فنای و حرفاه ای بشارط حاداقل       03؛برای مدرسین 

 .در هفته قابل بررسی خواهد بود ساعت تدریس03

  اداری عدالت دیوان عمومی هیأت  1100/31: کالسه پرونده 1030،1،11 مورخ 108 شماره رأی

 پرورش و آموزش التدریسی حق کارکنان خصوص در اجتماعی تأمین قانون مقررات مشمولیت موضوع

 ، 1010،13،00 – 400 شماره بخشنامه اساس بر اجتماعی تأمین سازمان ، 1040 سال مصوب اجتماعی تأمین قانون 00 و 0 مواد استناد به که این به توجه با

 التدریس حق معلمان که این به عنایت با و است قرارداده بیمه مشمول 1010،0،1 تاریخ از را دولتی های دستگاه خاص حمایتی نظام مشمول غیر کارکنان کلیه

 و دوم شعبه 1001،0،10 – 0130003033033014 شماره دادنامه لذا ، اند نبوده ای بیمه خاص حمایتی نظام ولمشم ، حقوق دریافت و اشتغال رغم علی نیز

 کارکرد ایام بیمه حق پرداخت به پرورش و آموزش الزام بر مبنی اداری عدالت دیوان پنجم و بیست شعبه 1001،0،13 - 0130003030430010 شماره دادنامه

  باشد می مقررات موافق و صحیح 1010،0،1 تاریخ از اجتماعی تأمین مقررات مبنای بر بیمه حق دریافت به اجتماعی تأمین سازمان امالز و مذکور اشخاص واقعی

 

 نهضت سوادآموزیسابقه خدمت در -

  0/0/10بموجب قانون احتساب سوابق خدمت در نهضت سوادآموزی مصوب 

پرداخت کسور با   مطلوببه نحو  متوالی خدمت یکسالحداقل انجام بشرط   01/01/75لغایت  7/10/59از نهضت سواد آموزی  سابقه خدمت آموزشیاران

 .ارقام مشمول کسور بازنشستگی اولین حکم اشتراک مستخدم در صندوق بازنشستگی کشوری قابل احتساب میباشد%0بازنشستگی به ماخذ 

هیاات عماومی دیاوان     10/10/01ماورخ   1000دادنامه شاماره  حسب  )رفتهتحت حمایت تامین اجتماعی قرارگ1/1/1375از آموزشیاران نهضت 

احتسااب ساوابق   نهضت مکلف به پرداخت حق بیمه بابات آناان باوده لاذا      و( عدالت وبموجب توافقنامه بین تامین اجتماعی و نهضت سوادآموزی

 .حقوق و مزایای تاریخ تقاضا امکانپذیر خواهد بود%0ه ماخذ بو پرداخت مابه التفاوت  فقط با انتقال حق بیمهبه بعد  1/1/1801از آموزشیاران 

درصد حقاوق ومزایاای حکام    %4/0برمبنای  01/05/70الی  0/0/1010نهضت از کارکنان ثابت کسور بازنشستگی سابقه خدمت : رسمی/کارکنان ثابت

 (.با استناد به  فرم تعیین بدهی)ری واریز گردیدمحاسبه و توسط نهضت به حساب صندوق بازنشستگی کشو ( تبدیل وضع)1010کارگزینی شهریور

 . به حساب صندوق واریزشد مستقیما رسمی /کارکنان ثابت کسوربازنشستگی  01/05/1370از تاریخ 

 . مستلزم وجود احکام و مدارک خدمتی و نیز پرداخت کامل کسور قانونی است ...مقررات استخدامیبعد از تصویب در نهضت  احراز سابقه خدمت
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          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

 : حق التدریس تمام وقت اعضای هیات علمی سابقه -

آیاین  01و همچنین ماده ( 11/4/10مورخ ...مصوب سی و هفتمین جلسه )بموجت آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها 

تخدامی تمام وقت به دو صورت رسمی و پیماانی خواهناد باود و میبایسات     اعضای هیات علمی از لحاظ وضع اس03مصوب سال ...نامه 

سابقه پیمانی اعضای هیات علمی صرفا در اجرای قانون نقل و انتقاال حاق بیماه     .ساعت در خدمت دانشگاه باشند03حداقل هفته ای 

ایاای مشامول کساور منادرج در حکام      حقوق و مز% 0پس از انتقال حق بیمه و محاسبه مابه التفاوت به ماخذ  1000و  1014مصوب 

 قابل محاسبه است(بشرط عدم سپری شدن یکماه از زمان تقاضا)تقاضا 

 

  :پزشکان و پیراپزشکان  سابقه دوران طرح-
 11هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب ماده  07/05/1355مورخ  365در اجرای رای وحدت رویه موضوع دادنامه  شماره 

 03/06/1360تا  01/07/1306مشمولین قانون مزبور در حد فاصل  12/05/1365خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  قانون مربوط به
به پرداخت کسور بازنشستگی آنان بر  مکلفمشمول قانون استخدام کشوری می باشند و دستگاه محل خدمت مشمولین طرح موصوف 

 .صندوق بازنشستگی کشوری بوده است به  احکام کارگزینی زمان اشتغال به طرح  %5/22مبنای
 فی  واریزی -0درسه نسخه       1/4فرم -0فهرست ریز کسور بازنشستگی سنوات طرح      -1: مدارک

 :ثبت سابقه و کسور بازنشستگی وانتقال کسوربازنشستگی دوره طرح 

پاس از  )ال کساور بازنشساتگی ذینفاع    انتقا   ؛نسبت باه (بشرط درخواست کتبی صندوق تامین اجتماعی)صندوق بازنشستگی کشوری 

 . اقدام خواهدکرد....( تکمیل فرم انتقال کسور ؛ احکام کارگزینی؛

 به صندوق تامین اجتماعی مشمول پرداخت حق بیمه 0/0/00بعد از تاریخ ؛دوران طرح 11قانون الحاقی به ماده 0تبصره  طبق -

تگی کشوری منوط به انتقال حق بیمه و پرداخت مابه التفاوت کسور و احتساب سابقه مذکور برای مشترکان صندوق بازنشسمیباشد

 (به حساب صندوق بازنشستگی کشوری ؛مبلغ قابل استرداد میباشد  0/0/00درصورت اشتباه واریزی کسوربازنشستگی  بابت ایام بعد از )متعلقه خواهد بود

 

  :بهداشت مدارسسابقه تحصیل درمدرسه عالی -
اسـتخدام  می دیوان عدالت اداری؛ مدت تحصیل درمدرسه عالی بهداشت مدارس صرفا جهت مستخدمینی که رای هیات عمو براساس

 .قابل احتساب میباشدبوده ازنظربازنشستگی ووظیفه  وزارت آموزش وپرورش آنان در اولیه

  :دوره دستیاریاشتغال به خدمت قراردادی  -
و انتقال حق بیمه و واریز مابه التفاوت حق بیمه  به ماخذ  ک.ا.ق 141ق شرایط مقرردرماده تحقاشتغال تمام وقت در بیمارستان دولتی و به شرط 

 (10/0/00مورخ 00/101هیئت عمومی به شماره 033رای شماره )حقوق و مزایای مشمول کسور حکم زمان تقاضا قابل محاسبه است 0%

 :پزشکاناشتغال به تحصیل دوره دستیاری -

 . مجوزی وجود ندارد( رزیدنتی)ی پزشکان در دوره تخصصی دستیاری پزشکیبرای پذیرش سوابق تحصیل

 هیات عمومی دیوان عدالت10/13/00مورخ 40110001دادنامه ش مستند به 

 (:سابق)وزارت جهاد کشاورزیخدمت غیر رسمی مشترکان صندوق بازنشستگی -
برمبناای حقاوق و مزایاای     خدمت غیررسمی ایان افاراد  بدهی .ق ا ک میباشد 04ماده 0مالک تعیین بدهی خدمت غیررسمی، تبصره 

 محاسبه وتعیین میشود(01/13/1003)مشمول کسور مندرج در حکم کارگزینی مقطع زمانی ادغام صندوق یادشده 
 وحسب  تهرا داش "جنبه تعهدی برای اشتغال پس از اتمام تحصیل"سابقه تحصیل کارکنان جهاد کشاورزی  :سابقه تحصیل کارکنان جهاد کشاورزی

 .فاقدمجوز قانونی استمذکور  احتساب ایامسازمان اداری واستخدامی  05/11/1306مورخ  015060نامه شماره 

 

 :دوران کارآموزیسابقه -

کارآموزی دربخ  دولتی قبال ازپذیرفتاه شادن باه خادمت رسامی بشارط تماام وقات باودن ؛دریافات            /مدت دوره های آموزشی  -

 جزءسابقه خدمت محاسبه نمیشود ونوان بخشی ازشرایط احرازرسته شغلی مستخدم قابل احتساب  بوده حق کارآموزی فقط بع/دستمزد

  :کارمشخص سابقه قرارداد- 

 .با توجه به اینکه سابقه قرارداد کارمشخص ساالنه بازخرید میشود نمیتواند به عنوان سابقه دولتی پذیرفته شود
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          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

 :  نهادهای انقالبی اسامی

بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفااع  -4بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -0بنیاد مستضعفان و جانبازان-0خرداد 14بنیاد-0بنیاد شهید و امور ایثارگران -1

شاورای  -11سپاه پاساداران  -13سالمیسازمان تبلیغات ا-0دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علیمه قم  -0جهاد سازندگی -0جهاد دانشگاهی-1مقدس 

 نفره واگذاری زمین0هیات -10کمیته های انقالب -10کمیته امداد امام خمینی  -10عالی انقالب فرهنگی 

 :اسالمینهادهای انقالب سابقه خدمت در

ب اسالمی مصاوب  قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانه ها؛موسسات وشرکتهای دولتی در نهادهای انقال 1ماده بموجب 

مستخدمین وزارتخانه ها؛موسسات وشرکتهای دولتای وشاهرداریها درنهادهاای    (قبل از استخدام)سابقه خدمت تمام وقت  1/11/1010

 .و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور ومحسوب خواهدشد(سنوات)ازلحاظ پایه.... انقالب اسالمی

  :شرایط احتساب سابقه 

کسور در طول اجرای برنامه  تعیین بدهیکاردرهفته ،ساعت 03؛ داشتن حداقل و گواهی مراجع ذیصالح بودن قرار داد استخدامی دارا

 در طول اجرای برنامه ششم توسعه  مابه التفاوت و محاسبه  انتقال حق بیمه  پنج توسعه و یا

اد و تمام وقت بودن آن براسااس مادارک مثبتاه باه عهاده دساتگاه       احراز انجام خدمت در نه –براساس آئین نامه اجرائی این قانون *

 .سابقه خدمت در شرکتها وموسسات وابسته به نهادهای انقالب اسالمی سابقه غیردولتی محسوب میشود.متبوع مستخدم میباشد

 نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی مربوطه 

سپاه پاسداران و کمیتـه  سابقه خدمت تمام وقت  افراد در ( 03/10/1004لغایت  1/1/1003)  قانون برنامه پنجم229ماده  در اجرای -الف

( بیماه بازنشساتگی   از جملاه  )براساس گواهی مراجع ذیصالح به عنوان سابقه خدمت از هر لحااظ  1/1/1003تا  00/11/1040از  انقالب اسالمی

سهم کارفرمائی را بر مبنای آخرین حقوق و مزایاای مشامول   %4/10م و کسور سهم مستخد%0دستگاه اجرایی میبایست راسا   .قابل محاسبه است

 .به حساب صندوق واریز نماید( قبل از موعد بازنشستگی) کسور حکم کارگزینی هنگام تقاضای کارمند را محاسبه و

 .اسبه مابه التفاوت خواهد بوداحتساب سوابق خدمت فوق الذکر در طول اجرای برنامه ششم  ، مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه و مح-ب

 

در صورتیکه مدت حضور در جبهه به عنوان کسر خدمت دوره سربازی محاسبه و منجر به صدور کارت پایان خدمت شده باشد مادت  *

 ق برنامه پنجم نخواهد بود  000محاسبه شده در شمول آیین نامه ماده 

در سپاه قابل احتساب است لیکن گواهی های صادره که فقط عضویت در  اعضای ویژه بسیجسابقه خدمت تمام وقت وبا عقد قرارداد *

 .پایگاه مقاومت بسیج را گواهی می نمایند از مصادیق قرارداد خدمت تمام وقت بسیج ویژه تلقی نمیشود

 

داوطلبانـه  بـه عنـوان خـدمت     سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جبهـه احتساب   16/31/33 مورخ 110براساس دادنامه شماره * 

 . قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد( ستادکل نیروهای مسلح  01/13/1000مورخ 11/03/031ابالغیه موضوع )
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          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

 دوران معالجه جانبازان 

معالجه جانبازان قبل از اساتخدام جازو ساابقه    مدت  01/30/00قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1بموجب ماده 

کسور بازنشستگی ایان ایاام میبایسات توساط دساتگاه اجرایای متباوع جانبااز بار مبناای           . خدمت از لحاظ بازنشستگی قرار میگیرد 

 حقوق و مزایای آخرین حکم کارگزینی زمان تقاضا محاسبه و به حساب صندوق واریز گردد4/00%

 ین سیاسی قبل از انقالب دوران عدم اشتغال محکوم

دوران عادم اشاتغال ایان دساته ازمساتخدمین       10/34/1040بموجب الیحه قانون احتساب سابقه خدمت محکومین سیاسی مصاوب  

در صورتی که قبل از محکومیت مستخدم دولت بوده باشد بدون پرداخت کسور  30/31/40موضوع رفع آثار محکومیت سیاسی مصوب 

 .یت جزو سابقه خدمت آنان منظور میگرددبازنشستگی ایام محکوم

ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده باشند آزاده تلقی شده و میتوانند از امتیازات در نظر گرفتاه  1حداقل بمدت همچنین این افراد درصورتیکه 

 شده برای آزادگان استفاده نمایند 

 دادستانی انقالب اسالمی/ سابقه خدمت در دادسراها 

مجلس شورای اسالمی ، سوابق تمام وقت کارکنان دادستانی کل ، دادسراها و دادگاههای انقالب ،سازمان 11/30/1003واحده مصوب  بموجب ماده

زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح به استثناء قضات و کارگران از تاریخ مذکور از لحااظ پایاه و بازنشساتگی جازو خادمت دولتای محساوب        

 .میگردد

هیات عمومی دیوان عدالت ، سنوات خدمت کارکنان که به هر علت قبل از تاریخ فوق الذکر از سازمان منفک  0/0/00مورخ  000ش  براساس رای

 .شده اند با تعیین بدهی سنوات مذکور توسط دادستانی و واریز بدهی به حساب صندوق بازنشستگی قابل احتساب میباشد 

  (2/10/81را تاریخ اج)قانون جامع ایثارگران27ماده 

در  00/4/10لغایت 01/1/40از ( حین اشتغال/قبل از استخدام)مدت خدمت داوطلبانه جانبازان ؛رزمندگان ؛آزادگان وشهداء در جبهه 

  .محسوب میشود(یک ونیم برابر) به ماخذ مشاغل سخت وزیان آورصورت تمایل جزء سنوات خدمت از لحاظ بیمه وبازنشستگی 
التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به  مکلف است مابه( دستگاه اجرائی)دولت 

 .محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریز نماید( حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی% 4/00)مأخذ آخرین وضعیت استخدامی 

 (1/1/80یخ اجراء تار)قانون برنامه پنجم توسعه 229ماده 
در کمیته انقالب اسالمی و ساپاه پاساداران انقاالب اساالمی باه صاورت        1003در طول سالهای برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا ابتدای سال 

اناد باه میازان مادت حضاور در       حضاور داشاته   های جنگ اند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه وقت خدمت کرده تمام

 .گردند جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می

 طرح جبهه دانشجویی

 .سه چهارم از سابقه  خدمت در جبهه دانشجویی  به عنوان خدمت داوطلبانه درجبهه قابل احتساب است

بـه عنـوان خـدمت داوطلبانـه      فه در جبهـه سه چهارم مدت خدمت نظام وظیاحتساب   16/31/33 مورخ 110براساس دادنامه شماره * 

 . قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد( ستادکل نیروهای مسلح  01/13/1000مورخ 11/03/031ابالغیه موضوع )

 مدت حضور داوطلبانه   درجبهه برای جهادگران

 وبازنشستگی و وظیفه ازلحاظ سنوات (مشترک صندوق معذوریت قبلی)جهادگران  احتساب ایام حضور درجبههشرایط 

 مربوطه را واریز کرده باشد  کسوربازنشستگی-0      باشدتمام وقت -1

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه برای مشمولین قانون کار

مادت  11/0/00ماورخ  00/144هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 034رای شماره  و1000مصوب قانون کار 10حسب تبصره اصالحی ماده 

 .قابل احتساب استتامین اجتماعی نزد ازلحاظ سابقه کارحین اشتغال /درجبهه قبل  کارگران ظیفه ؛خدمت داوطلبانهخدمت و

 

 

 

 و مرخصی استفاده نشده در مقطع دفاع مقدس خارج از منطقه جنگی قابل محاسبه نمی باشد درمان مدت * 

 مقدس به عنوان حضور در جبهه قابل محاسبه نیستحضور در جبهه مقاومت و مناطق عملیاتی داخل کشور پس از دفاع *
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          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

 (00/4/10لغایت 01/1/40از )داوطلبانه درجبهه خدمت احتساب سوابق فرآیند

 (یک  به یک ونیم برابربه ماخذ) داوطلبانه در جبهه احتساب سابقه خدمت  :نام خدمت

 استان دستگاه اجرائی متبوع کارمند ؛ صندوق بازنشستگی کشوری:نجام خدمتدستگاههای مرتبط درا

  0/13/01اجراء-قانون جامع ایثارگران00ماده :قوانین ومقررات 

 ( به ماه)مدت  × %4/00× زمان تقاضا حکم طبق  مشمول کسور حقوق ومزایای◄محاسبه بدهی کسور * :هزینه های انجام خدمت

 بر عهده دستگاه اجرایی %(4/10)بر عهده مستخدم رزمنده و سهم کارفرما%( 0)کسور سهم کارمند: هبابت اصل سابقکسورات *

  (دستگاه ذیربط مستخدم)لت برعهده دو تماما( %4/00)کسورات سهم کارمند و کارفرما: سابقه بابت نیم برابر افزایشکسورات * 

 بدهی کسور بانکی واریزفی   –محاسبه کسورخدمت غیررسمی  مفر-اشتراک باصندوق کشوریحکم کارگزینی  :مدارک موردنیاز

 دستگاه اجرائی متبوع :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

قبل از استخدام )مدت خدمت داوطلبانه جانبازان ؛رزمندگان ؛آزادگان وشهداء در جبهه  قانون جامع ایثارگران27براساس ماده  :سایرتوضیحات

یک ونیم )به ماخذ مشاغل سخت وزیان آور در صورت تمایل جزء سنوات خدمت از لحاظ بیمه وبازنشستگی (حین اشتغال یا در

التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به مأخذ  دولت مکلف است مابه .محسوب میشود(برابر

 .محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریز نماید( مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی حقوق و)آخرین وضعیت استخدامی 
ازجمله در خصاوص مشامولین   ) خدمت داوطلبانه درجبهه و اعمال مزایا در حکم کارگزینیاحتساب  درهنگام  دستگاه اجرایی موظف است -توضیح 

نسابت باه محاسابه     (موضوع احتساب ایام حضور در جبهه ومدت معالجاه جانباازان    01/0/1000ب قانون تسهیالت استخدامی واجتماعی جانبازان مصو 1ماده 

     نمایدبه حساب صندوق بازنشستگی کشوری اقدام  (سهم کارمند وکارفرمااعم از  %4/00)بازنشستگی مربوطه کسوربدهی  وواریز

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 *  03 -ع م محاسبه کسورخدمت غیررسمی شاغلین فر
 

 

 

 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 

 مدارک به صندوق جهت تایید کسور خ داوطلبانه؛ واریزبدهی و ارسال

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 (نسخه دستگاه)بررسی مدارک ومستندات؛اعاده فرم پس از تایید

 
 

 

و حقوق وفوق العاده های مشمول کساور وی   (ماه00معادل )سال0در قبل از استخدام کارمند در جبهه  اگرمدت حضور داوطلبانه:مثال

 : ریال باشد آنگاه مجموع بدهی احتساب سابقه جبهه333/333/10در دبیرخانه صندوق بازنشستگی کشوری  در هنگام ثبت تقاضا
 333/333/10×%0×00=333/003/04        رزمنده                سهم( ماه حضور در جبهه 00بابت اصل )بدهی سهم کارمند 

  333/333/10×%1034×00=333/003/00                          (    ماه حضور در جبهه 00بابت اصل )دولت /دستگاه سهم بدهی 

 333/333/10×%0034×10=333/033/00( ماه10)دولت /صرفا سهم دستگاه ( ماه مازاد10بابت )یک به یک ونیم مابه التفاوتبدهی 
طع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با مندی از امتیازات یک مق بهره »- قانون برنامه برنامه ششم 88ماده ( ث ) از بند (  6) جزء  *

که حسب جوابیه استفساریه  .« یاجتماع در حقوق و مزایای(21/1/1890لغایت  81/9/1811مقطع زمانی)ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس حداقل شش

روز پس 11)الزم االجراء شدن قانون  11/31/38این حکم برای افرادی که قبل از..شامل مزایای مالی واستخدامی نیز میباشد مجلس شورای اسالمی 11/11/1030مورخ 

 (هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری 21/3/1813مورخ  130دادنامه .) بازنشسته یافوت شده اند قابل اعمال نمیباشد (از انتشار در روزنامه رسمی کشور 
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 (ملزم به بیمه پردازیغیر )غیر رسمی-دولتی  سوابق خدمت          قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

  هیات وزیران9/8/1381مورخ 175947تصویبنامه شماره 

رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه های جنگ حضور داشتند به میازان مادت   ....درطول سالهای برنامه پنجم توسعه ؛ -1ماده 

 .ی میگردندحضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگ

پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق الذکر وسهم کارفرما توسط دولـت  برخورداری ازمزایای بیمه مذکور مساتلزم  

 .است

طبق دساتورالعمل صاادره    1003مدت حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا ابتدای سال  –تبصره 

 .ای مسلح وتایید مراجع اعزام کننده قابل احتساب میباشدازطرر ستاد کل نیروه

یا صندوق ذیربط حساب ماورد    توسط دستگاه مربوطدرمورد سوابق حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ درخواست فرد -0بندج ماده 

 رسال میشود به سپاه پاسداران ؛ارت ؛نیروی انتظامی؛وزارت دفاع ؛جهاد کشاورزی؛سازمان بسیج برای بررسی وتایید ا

براساس مقررات ماورد عمال صاندوق بازنشساتگی ذیاربط      (سهم مستخدم وسهم دولت )تعیین میزان کسور بیمه بازنشستگی -0ماده 

 .خواهد بود

 .خواهدبود.........حق بیمه سهم کارگر برعهده خود وسهم کارفرما برعهده  –تبصره 

اساس قوانین ومقررات مربوط قبلی نسابت باه پرداخات حاق بیماه یاا کساور        مقررات این آئین نامه شامل افراد مشمول که بر-0ماده 

 بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط اقدام نموده یا می نماید نخواهد بود

  معاونت فنی صندوق 4/13/1001مورخ  14004شماره  آئین نامه اجرائی

که طبق گواهی مراجع (  1/1/1003تا  01/1/1040حد فاصل )سوابق حضور درجبهه کارکنان درقبل از استخدام 1/1/1003ازتاریخ -0

ذیصالح به عنوان ایام ایثارگری در احکام کارگزینی دوران اشتغال منظور شده باشد ازهرلحاظ از نظار بازنشساتگی و وظیفاه محاسابه     

 .میشود

محاسابه   رگزینی هنگام تقاضـا حکم کاکسور بازنشستگی مشمولین بر مبنای آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کساور در  -0

 .میشود که میبایست در دوران اشتغال و قبل از موعد بازنشستگی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزو تسویه شود

محاسبه ومنجر به صدور کارت ( سربازی)درصورتی که مدت حضور درجبهه به عنوان کسرخدمت دوره ضرورت نظام وظیفه عمومی -4

 .اشد مدت محاسبه شده مشمول این آئین نامه نمیشودپایان خدمت شده ب

 مشترکان خوی  فرما با پرداخت کسور متعلقه در شمول این آئین نامه هستند-1

به هر دلیلی رابطه استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی (  1/1/1003قبل  از )اشخاصی که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم   -0

 .سوب نمی گردند  در شمول آئین نامه این قانون نیستندقطع شده وشاغل مح

 یو اساتخدام  یادار ازاتیا امت : یعادالت ادار  وانیا د یاساتخدام  یتخصص اتیه 30/30/1033مورخ  1130براساس دادنامه شماره *

ست بوده و شامل بازنشسته معتبر خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخوا یمنوط به ارائه گواه یاز رزمندگ یناش

 .صورت گرفته باشد یاز بازنشستگ  یتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر یتقاضا گریبه عبارت د. گردد یها نم
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 غیردولتی سابقه -      قابل قبول از لحاظ بازنشستگی سابقه خدمت

 :  (بازنشستگی مورد نیاز برای زلحاظ تجربه درحین اشتغال ؛ازلحاظ سابقه ا) احتساب سوابق خدمت غیردولتیفرآیند 

   (حقوق بازنشستگیمحاسبه درصرفا ) تاثیر سابقه خدمت غیر دولتی :نام خدمت

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

 10/0/1000قانون تاثیرسوابق خدمت غیردولتی درحقوق بازنشستگی کارکنان دولت مصوب :ت قوانین ومقررا

 توام با  بیمه پردازی به سازمان تامین اجتماعی (دارای گواهی ثبت شرکت)سابقه خدمت در موسسات وشرکتهای غیردولتی 

 .موثر خواهدبود حقوق بازنشستگیتعیین ر صرفا دباشد که در آن صورت  حداقل شرایط بازنشستگی آنکه مستخدم دارای بشرط
  :هزینه های انجام خدمت

 انتقالی ازصندوق مبداءحق بیمه  منهای( سال4حداکثر)ماههای خدمت غیردولتی  x 4/00 %xآخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور← محاسبه بدهی

سیاهه ریزحق بیمه پرداختی ازصندوق بیمه ؛فی  بانکی انتقال حق –( ثبت شده) ازموسسه یاشرکت تمام وقتگواهی سابقه کار :مدارک موردنیاز

 سایرمدارک طبق دستورالعمل  -آخرین حکم کارگزینی قبل ازبازنشستگی  – بیمه ازصندوق بیمه موردنظر به صندوق بازنشستگی کشوری

 ذیربط قبلیدستگاه اجرائی ؛ صندوق بیمه  :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

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

 .دستگاه با بازنشستگی وی موافقت کرده باشد مستخدم دارای حداقل شرایط بازنشستگی باشدو-1

 درحقوق بازنشستگی ارائه نمایدتقاضای کتبی خودرا مبنی بر تاثیرسوابق غیردولتی -0

سال سابقه خادمت  04تحقق بازنشستگی با) قانون مدیریت خدمات کشوری130ماده  0؛  0؛ 1بندب وتبصره های بهره مندی ازاین قانون دراجرای 

 بالمانع میباشد.( سال سن حسب مورد14ویا13دولتی وداشتن 

 شده باشد منتقلصندوق بازنشستگی کشوری 3130000000331به حساب  ذینفع  حق بیمه خدمت غیردولتی -0

 (توسط کارمندکسورسهم مستخدم وکارفرما راسا .)مابه التفاوت انتقال حق بیمه را بر اساس اعالم صندوق پرداخت نماید -0

 میباشدبالمانع ... ..سال 03بی  از سابقه خدمت غیردولتی بابت (ق م خ ک 130موضوع ماده )درصد افزای  حقوق بازنشستگی 4/0اعمال   :نکته

  هزینه های مربوط به خدمت

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک مبلغ

 * صندوق بازنشستگی کشوری  3130000000331 010 شعبه دکترفاطمی تهران صادرات طبق محاسبه
 

 

 

  کارمندشاغل

شرایط پس از احراز ....درخواست کتبی برای محاسبه خدمت غیردولتی

 بازنشستگی 

 
 

 دستگاه اجرائی

اقدام جهت انتقال حق بیمه سنوات خدمت غیردولتی ازصندوق ذیربط 

 به حساب صندوق کشوری 

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

  تاثیر برحقوق بازنشستگیمدارک؛تعیین واخذ بدهی مابه التفاوت؛ بررسی

 
 

 

 :غیردولتی  بخش تجربهمدارک الزم برای احتساب 

 رشته شغل موردتصدی  فقط در(باقیدتاریخ شروع ؛استمرار؛خاتمه وعنوان شغل موردتصدی)گواهی سابقه کارتمام وقت 

 (درآن مقطع )کسوربازنشستگی از صندوق مربوطه /سیاهه ریزحقوقی وتاییدیه پرداخت حق بیمه /ارائه لیست 

 ارائه جوازتاسیس /گواهی ثبت شرکت 
 دربانکهاوجمعیت هالل احمرباارائه گواهیهای الزم وبدون ارائه گواهی پرداخت حق بیمه نیزقابل احتساب است(یردولتی غ)سوابق تجربی 

هیاات   0/1/00ماورخ   000دادنامه ش )تلقی میگردد سوابق خدمتی افرادی که تحت پوش  شرکتهای طرر قرارداد با دستگاههای دولتی  وظایف و امور دولتی دستگاهها را انجام میدهند غیر دولتی *

 (عمومی دیوان عدالت
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  خویش فرمائی باصندوق بازنشستگی کشوریاشتراک 
  بازخریدی؛انتقالی ؛مرخصی بدون حقوق؛مستعفی ؛اخراجی اشتراک کارمندان  ادامه  :نام خدمت

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 (به بعد 1/1/1386 اجراء از) 13/11/04برنامه های توسعه مصوب  قانون احکام دائمی 6بندالف ماده  :قوانین ومقررات 

کارکنان تحت پوش  صندوقهای بازنشستگی میتوانند در صورت انتقال به سایردستگاهها یا بازخریدی،اخراج،استعفاء و استفاده از 

  .خود باشند مرخصی بدون حقوق  بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی

 خوی  فرما کسوربازنشستگی ومقرری ماه اول توسط مستخدم%4/00عقد قرارداد با صندوق بازنشستگی کشوری و پرداخت ماهانه بشرط *
  بازخرید؛انتقالی ؛مرخصی بدون حقوق ؛مستعفی و یا  اخراجبعلت  04لغایت03ادامه اشتراک از سال...برنامه پنجم  انونق03ماده ( مستندات قبلی

   بشرط اشتغال بخ  غیردولتی مرخصی بدون حقوقاستفاده از بازخرید ؛انتقال ؛ بعلت  03لغایت00ادامه اشتراک از سال...قانون برنامه چهارم100ماده ( مستندات قبلی

  یراه وترابر کارکنانی بازخریدبعلت   00لغایت00ادامه اشتراک از سال...قانون برنامه سوم  100ماده ( مستندات قبلی

 بازنشستگی کشوری صندوقبه حساب ومقرری ماه اول ( اعم ازسهم کارمند وکارفرما ) ماهانه کسوربازنشستگی واریز :هزینه های خدمت

 حقوق  حداکثر/حداقل و رعایت حقوق ساالنه کارکنان دولت  اعمال ضریبآخرین حقوق ومزایای مشمول کسور مشترک با : مبنای محاسبه کسور بازنشستگی *

 تکمیل فرم درخواست ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری -1 :مدارک موردنیاز

 ( برنامه چهارم 1/1/00بعد از) ....بشرط  ؛انتقال ؛مرخصی بدون حقوقبازخریدی ارائه حکم   (برنامه پنجم1/1/03بعد از)ارائه حکم اخراج ؛استعفا-2

 برای عقدقرارداد خوی  فرمائی   ...؛مستعفی؛اخراجی؛ادی مستخدمین بازخرید شدهاطالعات انفرو نیز  تسویه بدهی ارائه فرمهای  -0

 صندوق بازنشستگی کشوری استان :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 (...حکم صدورماه از 0حداکثر)قابل پذیرش استقاضا صرفا ازتاریخ ت ادامه اشتراک خوی  فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوری: سایرتوضیحات

 .فاصله زمانی خروج ازخدمت تا پذیرش ادامه اشتراک ؛خالء خدمتی محسوب شده و بعنوان سابقه خوی  فرمائی گذشته قابل پذیرش نمیباشد*

 .محسوب نمیشود... از مصادیق خدمت دولتی ( خوی  فرمایی)ایام مرخصی بدون حقوق :نکته مهم

  هزینه های مربوط به خدمت

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک مبلغ

  صندوق بازنشستگی کشوری  3130000000331 010 شعبه دکترفاطمی تهران صادرات ............

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * اب صندوق توسط بانک برداشت وجه ازحساب ذینفع جهت واریزبه حس  فرم درخواست تداوم اشتراک 

 * تسویه بدهی سوابق خدمت غیررسمی ومشخصات فیشهای واریزی   فرم تسویه بدهی 

 *  واریزکسورماهانه حسب اعالم صندوق   فرم وکالتنامهفرم تعیین کسوربازنشستگی 

 * جهت ثبت درسیستم صندوق   فرم اطالعات مشترک؛میزان کسورواریزی 
 

 

 

 (شترک خویش فرمام)کارمند اسبق

 تحقیق وتقاضای کتبی جهت ادامه اشتراک با صندوق کشوری 

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 اشتراک ؛تعیین کسورماهانه مشترک  بررسی مدارک؛ پذیرش

 

 مشترک خویش فرما 

 واریزکسوربازنشستگی ماهانه وارسال فی  واریزی به صندوق 

 
 

 

 (31/3/88درمشمول نفر740) دمیباشاعالمی برابر حداقل حقوق 7وحداکثر معادل  ریال 000/715/24به مبلغ 1401سال اییحداقل حقوق خویش فرم

 



77 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

  صندوق بازنشستگی کشوری خویش فرمایی بااشتراک 

  90/99/9094قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ( 6)ماده ( الف ) دستورالعمل چگونگی اجرای بند 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری چنانچه از تاریخ ( 9)ماده ( الف )اجرای بند در 

استفاده نموده و یا به دستگاه  مرخصی بدون حقوقشده یا از  اخراج یا مستعفیخدمت ،  بازخریداز دستگاه اجرایی متبوع خود  1/1/19

می توانند با در صورت تمایل و با ارائه تقاضای کتبی ، مشروط به عدم دریافت یا انتقال تمام یا قسمتی ازکسور پرداختی ، شوند ،  قلمنت اجرایی دیگر

 .همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهندو با رعایت مفاد این دستورالعمل بدون محدودیت زمانی عقدقرارداد 

 مرخصی بدون حقوق –اخراج  –استعفاء  –بازخرید خدمت  ت ادامه اشتراک در حاال: بخش اول 

از  سه ماه تا حداکثرصندوق را حفظ رابطه و ادامه اشتراک در این  تقاضای کتبیمیتوانند شخصا  یا از طریق وکیل قانونی  این قبیل کارکنان-9

تا پس از  ،ارائه  به مدیریت بازنشستگی استان محل اقامت  ( قمرخصی بدون حقو –اخراج  –استعفاء  –بازخرید خدمت ) مربوطه  کارگزینی حکم صدور

 :عقد قرارداد ادامه اشتراک ، کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را با رعایت موارد زیر به حساب صندوق واریز نمایند  و  پرونده بررسی

مصدق اولین حکم استخدامی اشتراک با صندوق،تمام صفحات شناسنامه، تصویر )مراجعه حضوری و ثبت تقاضای کتبی ادامه اشتراک به انضمام  مدارک-الف

 (کارت ملی،آخرین حکم حقوقی زمان اشتغال تمام وقت که حاوی حقوق و فوق العاده های مشمول کسوربازنشستگی باشد،حکم خروج از خدمت 

 با رعایت حداقل و حداکثر حقوق  تمام وقت اشتغال حالتحکم کارگزینی آخرین در ،ور العاده های مشمول برداشت کس حقوق و فوق :مشمولین مبنای محاسبه کسور پرداختی –ب

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

 ..مشمولین ق م خ کدر ابتدای هرسال متناسب با افزایش ساالنه (ماه اولو مقرری )میزان کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند ،کارفرما -ت

 عالوه برکسور بازنشستگی به حساب صندوق واریز میشود اولین ماه افزایش حقوق ساالنه-ث

در غیراینصورت  ادامه اشتراک با پرداخت کسور معوقه از تاریخ اجرای حکم و ارائه شود( 1)بند چنانچه تقاضای ادامه اشتراک ظرف مدت  -ج

   .نخواهد شدو درمورد اخیر فاصله زمانی اجرای حکم تا تاریخ تقاضا جزو سابقه اشتراک در صندوق خواهد بود  ی کتبی درصندوقتقاضاثبت از تاریخ 

 ....وق واریز نمایندبعد به حساب صندمکلفند کسور بازنشستگی هرماه را حداکثر تاپایان ماه متعهد و متقاضیان ادامه اشتراک در صندوق  – چ

متوقف شود ، مشترک می تواند با پرداخت یکجای کسور معوقه با احتساب  شش ماهدر صورتی که پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر تا  -ح

بیش توقف پرداخت به مدت . خسارت دیرکرد به میزان نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر ، همچنان به اشتراک خود در صندوق ادامه دهد 

قرارداد بوده و ادامه اشتراک منوط به ارائه تقاضا و عقدقرارداد جدید مطابق مقررات این دستورالعمل خواهد بود و  فسخ ، موجبماه  9 از

 .در این صورت مدت توقف پرداخت کسور ، جزو سوابق اشتراک در صندوق محسوب نمی شود  

را حسب ...،دستگاه اجرایی می بایست عبارت  در صورت تمایل به ادامه اشتراک ...اک بمنظور آگاهی کارکنان از امکان حفظ و ادامه اشتر-2

 نمایدمورد در متن شرح حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق ،استعفا ،اخراج و یا بازخرید کارمندان درج 

 ..بازخرید1811یز کارکنانی که از ابتدای بازخرید شده ون1831تا پایان 1833کارکنان دستگاههای اجرایی مشترک صندوق که از ابتدای سال -8

و دستگاه محل انتقال  میشوندکارمندان شاغل مشترک صندوق که به موجب قوانین و مقررات مربوط از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر منتقل -5

ن صندوق را به اموراداری و مالی دستگاه اجرایی محل انتقال ارائه مادام که کتبا تقاضای تغییر صندوق و خروج از ایآنان تابع صندوق بیمه ای دیگری باشد ،

مکلف است کسور بازنشستگی آنان اعم از سهم کارمند و ( مقصد ) در این صورت دستگاه محل انتقال نداده باشند همچنان مشترک این صندوق باقی میمانند 

بازنشستگی ، ازکارافتادگی و برقراری وظیفه وراث در . ر و بحساب صندوق واریزنماید کارفرما و مقرری ماه اول را براساس مقررات مورد عمل صندوق کس

 .مورد مشمولین این بند با رعایت مقررات عمومی مورد عمل صندوق می باشد  

و اشتراک خود در صندوق را با  متقاضیان ادامه اشتراک درصندوق که رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع به دلیل بازخرید،استعفا و اخراج قطع شده-1

 .حفظ نموده اند میتوانند با رعایت شرایط زیر از حقوق بازنشستگی ،ازکارافتادگی و وظیفه وراث برخوردار شوند.... پرداخت کامل کسور متعلقه 

سال سابقه  21ن با الاقل سال س 91مشترک می تواند در صورت دارا بودن حداقل سی سال سابقه پرداخت کسور یا دارابودن حداقل  – الف

 .پرداخت کسور ، درخواست بازنشستگی نماید و صندوق مکلف به قبول آن است  

حقوق وظیفه ازکارافتادگی پس از تایید مراتب  ازکارافتادگی کلی مشترک از سوی کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  –ب 

وق وظیفه ورثه در صورت فوت مشترک به تناسب مدت پرداخت کسور با رعایت مقررات پزشکی و تایید کمیته ذیربط در صندوق و نیز حق

 .می گردد   عادی محاسبه و برقرار عمومی مورد عمل صندوق در خصوص ازکارافتادگی و فوت 

 م خ ک محاسبه میگرددق  09با رعایت ماده ...حقوق بازنشستگی  و وظیفه ازکارافتادگی  و وظیفه وراث مطابق قوانین مورد عمل صندوق-پ

 قانون استخدام کشوری  و با توجه به مقررات مورد عمل صندوق میباشد 30و  39با رعایت مواد ....ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه -ت
فوت یا سال منتهی به 2برقراری حقوق وظیفه فوت یا ازکارافتادگی مشمولین این دستورالعمل مشروط به آن است که فرد مشترک حداقل در -ث

سال پرداخت 2درغیراینصورت حقوق وظیفه برمبنای مبلغ مشمول کسور در .ازکارافتادگی ،کسوربازنشستگی متعلقه را بدون انقطاع پرداخت نموده باشد

 .کسور محاسبه میگرددو ایام عدم پرداخت کسور در تعیین مدت موثر در تعیین حقوق وظیفه محاسبه نمیشود
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 ندوق بازنشستگی کشوری اشتراک خویش فرمایی با ص

  90/99/9094قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ( 6)ماده (الف ) دستورالعمل چگونگی اجرای بند-ادامه 

احکام دائمی در در اجرای بند الف قانون  1/1/1819برنامه پنجم و نیز بعد از 81برنامه چهارم ونیز ماده  130ماده ( الف)در طول اجرای بند کارکنانی که-6

ظ حالت مرخصی بدون حقوق با عقد قرارداد خویش فرمایی و پرداخت کامل کسور بازنشستگی در اشتراک صندوق باقی میمانند در مدت مذکور از احا

، ازکارافتاده و یا فوت ادامه اشتغال و نیز در مواردی که قبل از اشتغال مجدد بازنشسته  در صورت انتصاب مجدد وو ....پرداخت کسور وجریمه دیرکرد 

 .شوند ، از لحاظ برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات استخدامی مربوط و مقررات عمومی مورد عمل صندوق خواهند بود  

ارگزینی آن بخش از سوابق خدمت غیررسمی تمام وقت و قابل قبول دولتی متقاضی ادامه اشتراک که در هنگام اشتغال ارائه و در احکام ک -7

و عناوین مشابه منظور شده باشد و افزایش سنواتی ، امتیاز حق شغل ، ارتقاء گروه یا طبقه ،  نظر ترفیع پایهصادره از سوی دستگاه اجرایی از 

تراک مشروط به آنکه متقاضی ادامه اش( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  20موضوع ماده ) همچنین مدت حضور داوطلبانه در جبهه 

) بر مبنای بیست و دو نیم درصد ( حداکثر سی سال ) ، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ عقد قرارداد نسبت به تعیین بدهی ایام مذکور 

آخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی در زمان قطع رابطه استخدامی اقدام نماید ، مدت مذکور به عنوان % ( 1/22

 .  قبول از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب می گردد  سابقه خدمت قابل

 . ماه مهلت مقرر تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمی شود  9هرگونه درخواست در موارد فوق پس از سپری شدن -الف

غ روز کاری از تاریخ اخذ و ثبت تقاضای مشترک خویش فرما نسبت به محاسبه و ابال11مدیریت اجرایی صندوق موظف است ظرف -ب

 مورد اشاره این بند به متقاضی اقدام کند بدهی کسور سوابق خدمت 

مشترک خویش فرما مکلف است مبلغ کسور یا  مابه التفاوت اعالم شده را حداکثر معادل ماههای مورد احتساب از تاریخ ابالغ به حساب -پ

 صندوق واریز کند

لتفاوت را پرداخت ننماید احتساب سوابق خدمت موضوع این بند منوط به در صورتی که مشترک تمام یا بخشی از مبلغ کسور یا مابه ا-ت

 .تقاضای مجدد مشترک و پرداخت کسور یا مابه التفاوت برمبنای حقوق و فوق العاده های مشمول کسور زمان مراجعه وتقاضای جدیداست

 .میباشد..... ق غیررسمی ،مابه التفاوت حق بیمه وبرقراری حقوق بازنشستگی  و وظیفه مشترک خویش فرما موکول به تسویه بدهی سواب-ث

ماه از تاریخ عقد قرارد نسبت به انتقال حق بیمه 9مکلفند ظرف ...مشترکین موضوع این دستورالعمل در مدت عقد قرارداد خویش فرمایی -3

 .ام نمایدیا کسور بازنشستگی سابقه خدمت قابل قبول از صندوق بیمه قبلی به صندوق بازنشستگی کشوری اقد

به سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی و نیز استرداد آن پس از ...انتقال کسور بازنشستگی دوران خدمت و حالت اشتغال ایام خویش فرمایی -1

 .قطع رابطه اشتراک با این صندوق  با تقاضای خویش فرما و درچارچوب مقررات عمومی مورد عمل صندوق قابل انجام میباشد

قبال مشترکینی که پس از بازخرید خدمت ، اخراج یا استعفا از دستگاه اجرایی محل خدمت سابق منتزع شده و با عقد قرارداد  صندوق در-11

متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه ...خویش فرمایی در اجرای این دستورالعمل اشتراک خود را با پرداخت کامل کسوربازنشستگی 

 .راث با رعایت مبلغ حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و ضریب ساالنه افزایش حقوق مصوب دولت میباشدازکارافتادگی و وظیفه و

 مشترکان خویش فرمایی موضوع این دستورالعمل در مورد استفاده از خدمات بیمه درمان تابع مقررات سازمان بیمه سالمت هستند-11

چهارم و پنجم توسعه حسب تقاضا و عقد قرارداد با پرداخت کسور بازنشستگی به اشتراک کارکنانی که در اجرای احکام قانونی برنامه های -12

 .ادامه داشته است از تاریخ مزبور به بعد نیز میتوانند در اشتراک صندوق باقی بمانند 1/1/19در صندوق ادامه داده و اشتراک آنان تا خود 

 خدمات الکترونیکی صندوق  درگاه از طریقاول را ور بازنشستگی و مقرری ماه متقاضیان ادامه اشتراک مکلفند در مدت قرارداد کس -90

www. Sabasrm.ir (آنالین/تحت وب)  واریز کرده  نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران 1110000000119به حساب شماره

 .  و تاییدیه دریافت نمایند

ینده در موضوع ضوابط و مقررات عمومی بازنشستگی و وظیفه مشترکان صندوق ایجاد تغییراتی که به موجب مصوبات قانونی در آ-13

 .خواهد شد شامل مشترکین موضوع این دستورالعمل نیز خواهد شد

تقال به سایر دستگاهها یا شود در صورت ان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می به کارمندان(  : 1811لغایت-1811... )قانون برنامه پنجم توسعه81 ماده(1توضیح

 . بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند

 .شده است  بیمه شده وکارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده در این صورت حق بیمه سهم بیمه

 کمسیون اموراجتماعی ودولت الکترونیک8/9/1830ک مورخ 83093ت/31233شماره  براساس تصویب نامه (1توضیح 

میشوند به شرط عدم دریافت کسورپرداخت شده قبلی واستمرارتادیه کسور اعم ازسهم خود وسهم کارفرما میتوانند  بازخریدکارکنانی که طبق مقررات این آئین نامه -0ماده 

 .دکماکان تابع صندوق مربوط  باقی بمانن

متناسـب بـا افـزایش    کسوربازنشستگی ؛پس ازبازخریدی برمبنای آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسوربیمه وبازنشستگی زمان اشتغال میباشدکه باید همه ماهـه  -تبصره

 اخت شودتوسط مستخدم بازخرید شده پرد(شامل سهم مستخدم وسم دولت )ضریب حقوق ساالنه کارکنان دولت به صندوق مربوطه درکل 
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 تاریخ          شماره          قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( 6)قرارداد ادامه اشتراک مشمولین بند ً الف ً ماده 

........... مورخ  250/ص. /...................قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستورالعمل منضم به نامه شماره (  0) در اجرای بند ً الف ً ماده 

خانم وکه منبعد صندوق نامیده می شود  صندوق بازنشستگی کشوری مابین............  در تاریخ  این قراردادصندوق بازنشستگی کشوری ، 

 .........صادره................متولد................نامهشماره شناس........................... شماره ملی..............فرزند.....................................آقای/

شماره  کارگزینی که به موجب حکم........................ تلفن ثابت .................................تلفن همراه ...................................................................:نشانی
مرخصی و یا در دستگاه مذکور از  قطع رابطه    اخراج           بازخریدی         استعفا     بعلت ............با دستگاه .......... .........تاریخ. ..................

ثبت دفتر مدیریت ....... ......مورخ ............که به شماره  برابر درخواستاستفاده نموده و من بعد مشترک طرف قرارداد نامیده می شود  بدون حقوق
                                       .                                                                                                                            گردیده است منعقد می شود  ................ صندوق در استان 

)                                  ( مبلغ  وق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم زمان اشتغال در دستگاه متبوع بهحقوق و ف -1
نان دولت افزایش خواهد یافت و ریال می باشد که همه ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق ساالنه کارک                                      ریال به حروف         

 .نخواهد بود   میشود تعیین و یا بیشتر از سقف حداکثر مصوب هیات وزیران که برای کارکنان دولت در هر حال کمتر از حداقل حقوق 
 .خواهد بود   1حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی موضوع بند % 5/22نرخ کسور بازنشستگی  -2

این قرارداد را هر ماه و همچنین مبلغ ماه اول هر گونه افزایش حقوق و فوق العاده های  1ترک طرف قرارداد مکلف است کسور بازنشستگی موضوع بند مش -3

به حساب شماره ( آنالین/تحت وب) www. Sabasrm.ir از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق را مشمول برداشت کسور بازنشستگی 

 .  نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جهاد در تهران واریز کرده و تاییدیه دریافت نمایند 3130000000331

مشمول تاخیر عالوه بر کسور متعلقه همان ماه چنانچه مشترک طرف قرارداد نسبت به واریز کسور بازنشستگی هرماه تا پایان ماه بعد اقدام ننماید ،  -3-1

 .در هر روز تاخیر خواهد بود   دیرکرد به میزان نیم درهزار

در خصوص تاریخ شروع اشتراک ...  10/11/05مصوب ...قانون احکام دایمی  0نحوه اجرای بند الف ماده بخش اول دستورالعمل  1بند  ح  و جمفاد جزء  -3-2

 .مجری خواهد بود  ه و قبول تام طرف این قرارداد است که مورد مطالع در واریز کسور بازنشستگی و انتقال کسور  و تاخیر  فاصله زمانی ایجاد  و هرگونه

 مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری که کسور بازنشستگی آن تماما به حساب این صندوق واریز شده  سابقه خدمت قابل قبول براساس قوانین و مقررات -4

 . روز می باشد .... ماه و  ......سال و .... در هنگام عقد قرارداد برابر با 
قابل قبول صندوق با ارائه اسناد ماه در صورت داشتن سابقه خدمات غیررسمی  0مشترک طرف قرارداد مکلف است از تاریخ عقد قرارداد حداکثر ظرف مدت 

هی کسور تعیین بدیهی است بد. بدهی خدمت غیررسمی اقدام نماید  همچنین پرداخت حسب مورد نسبت به انتقال حق بیمه از سایر صندوق های بیمه ای و 
تحقق معادل ماههای مورد نظر تا قبل از شده و مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه طبق مقررات مربوط به صورت یکجا یا به تشخیص صندوق به اقساط مساوی 

 .و تسویه حساب گرددپرداخت  می باید بازنشستگی 

و صندوق در قابل احتساب نبوده  ماه مهلت مقرر 0بیمه بعد از انعقاد قرارداد و سپری شدن  پرداخت کسور یا حقخدمت یا سابقه مدارک ارائه هرگونه  -4-1

 .قبال این سوابق تعهدی ندارد  

 ی یا خالف واقعچنانچه به تشخیص صندوق ، محرز گردد اسناد و مدارکی را که مشترک طرف قرارداد جهت احراز شرایط انعقاد قرارداد ارائه نموده ، غیرواقع -5

 به مشترک ، قرارداد رافسخ قرارداد باشد صندوق می تواند به صورت یکطرفه و بدون نیاز به هیچ گونه اقدام قضایی و صرفاً با ارسال نامه و جعلی و یا مخدوش 
  .یکطرفه از همان تاریخ انعقاد و شروع پرداخت کسور لغو و کسور پرداخت شده در طول قرارداد را مسترد نماید

هزینه هایی متوجه صندوق گردد مشترک طرف قرارداد تعهد می نماید کلیه هزینه ها و خسارات مربوطه را برحسب اعالم  5ورتی که در اجرای بند در ص -5-1

با امضای  در هرحال مشترک طرف قرارداد. ضمناً صندوق حق دارد هزینه های مذکور را از محل مطالبات احتمالی مشترک وصول نماید . صندوق پرداخت نماید 
 .این قرارداد حق هرگونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب می نماید  

 05سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی و حداقل  25مشترک طرف قرارداد صرفاً در صورت احراز سی سال سابقه پرداخت کسور و یا احراز توأمان حداقل  -6

 .سال سن به افتخار بازنشستگی نائل خواهد شد

پزشکی و تایید کمیته برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی نیز پس از تایید مراتب ازکارافتادگی کلی مشترک از سوی کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش  -7

ت ، حقوق وظیفه برای وراث واجد شرایط در صورت فو. ذیربط در صندوق به نسبت سنوات خدمت قابل قبول که از بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت گردیده ، می باشد 
 قانون مزبور واصالحات بعدی آن برقرارمی گردد   56قانون استخدام کشوری با رعایت مفاد ماده  50موضوع ماده 

ایرپرداختی های مربوط کسور بازنشستگی پرداختی موضوع این قرارداد بابت برخورداری از حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث میباشد وس-8

 .به کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههای اجرایی را در بر نمیگیرد

 .مشترک طرف قرارداد موظف است چنانچه نشانی مندرج در این قرارداد تغییر نموده مراتب را بالفاصله کتباً به صندوق اعالم نماید   -9
اینجانب با مطالعه  .خواهد بود وکیل وی/مشترکو یک نسخه نزد صندوق سخه در پرونده مشترک طرف قرارداد در مدیریت تنظیم گردید یک ن و دو نسخه  بند 0  این قرارداد در

 .نمایماقدام به امضای این قرارداد می  20/00/00مورخ  22002/د/10211گانه دستورالعمل منضم به نامه شماره 15دقیق و قبول تمامی مفاد بندهای این قرارداد ومفاد  بندهای 

 ................                تاریخ        اثرانگشت  و امضاء  ..................................:ادامه اشتراک (یا وکیل قانونی)نام و نام خانوادگی متقاضی-

       ...................               تاریخ              امضاء     مهر و                                                     ....مدیر صندوق بازنشستگی در استان  -
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 اشتراک مستخدمین جدیداالستخدام رسمی

 یایا از مزا یاز لحااظ برخاوردار   یاجرائا  یدستگاهها یمانیکارمندان پ هیکل ":  داردیمقررم یخدمات کشور تیریقانون مد 131ماده 

باشاند و   یما  یاجتمااع  نیقاانون  مشامول قاانون تاام     نیا ا  تیبا رعا... ، فوت ، و  یر افتادگ، از کا یبازنشستگ رینظ یاجنماع نیتام

اساتخدام شاوند از    یاجرائا  یدر دساتگاهها  یتیمشاغل حاکم یتوان برا یقانون ، م نیاز الزم اجرا شدن ا پسرا که  یکارمندان رسم

ماورد عمال    یبازنشساتگ  نیقاوان  ایا  یاجتمااع  نیقاانون تاام   خود مشمول یحسب تقاضا یاجنماع نیتام یایاز مزا یلحاظ برخوردار

 . رندیقرار گ ربطیذ یدستگاه اجرائ

 .الزم است موارد ذیل با هماهنگی دستگاههای اجرایی پیگیری و اقدام شودلذا 

  مهیانتقال حق ب قانون نقل و یدر اجرا فهیو وظ یو احتساب آن از لحاظ بازنشستگ یدولت یرسم ریسوابق خدمت غ نکهیباتوجه به ا-1

از انتقال حاق   یما به التفاوت کسور ناش زیو وار مهیآن مستلزم انتقال حق ب یو اصالحات بعد 1014مصوب سال  یکسور بازنشستگ ای

آن  یالزم از ساو  یریا گیو اشاتراک در صاندوق پ   یرسام  داالساتخدام یاست  مراتب درخصوص کارکنان جد یلذا ضرور باشدیم مهیب

 . دیبعمل آ تیریمد

آن ، سوابق خدمت در موسسات  ینامه اجرائ نییو آ 1000مصوب سال  یدولت ریسوابق بخ  غ ریقانون تاث یدر اجرا نکهینظر به ا -0

افاراد    یاطاالع از موضاوع بارا    نیا نخواهاد باود بناابر ا    یبازنشساتگ  طیماوثر در احاراز شارا   (  یمانکاار یپ)  یدولتا  ریغ یو شرکتها

 .دباشیم یضرور داالستخدامیجد

وضاع   لیدر زمان تبد( سال  03حداکثر )  یشرط سن تیرعا یخدمات کشور تیریقانون مد 00و ماده  یبموجب مقررات استخدام -0

 .است  یطبق ضوابط مربوط الزام یو به تبع آن اشتراک با صندوق بازنشستگ یاستخدام رسم

 .قانون استخدام کشوری مجاز است 133ماده 8طبق تبصره  «شمولناشی از انتقال به دستگاه غیر م» رسمیتغییر صندوق بیمه کارمندان *
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  مرخصی بدون حقوق درحین با صندوق بازنشستگی کشوری اشتراک   ادامه
 ق م خ ک  94ماده  4و  1تبصره های  در مقرر ...و در صورت  سال0 فتا سق درحین مرخصی بدون حقوقکارمند اشتراک  تداوم :نام خدمت

 به بعد  1/1/1001از ...قانون احکام دائمی 6بندالف ماده  :قوانین ومقررات 

  .میباشدبرعهده کارمند  که کالموردپذیرش   (به ماه)مدت ×حقوق ومزایا % 4/00  محاسبه بدهی  :هزینه های انجام خدمت

 کارگزینی اشتغال به خدمتآخرین حکم -ادامه اشتراک وعقد قرارداد خوی  فرمائی  درخواست  ارائه :مدارک موردنیاز

  :سایرتوضیحات
با اعمال ضریب افزای  حقوق برای سال )ون حقوق آخرین حقوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بد%4/00: محاسبه بدهی

 .که میبایست طبق قرارداد خوی  فرمائی به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود(بعد

 اعمال جریمه دیرکردبه صندوق بازنشستگی کشوری؛احتساب مدت مذکور پس از  تعیین بدهی با تاخیر در ارائه تقاضای اشتراک در صورت 

ساال بارای اداماه    4ساال باه لحااظ نیازشخصای ویاا      0کارمندان میتوانند حاداکثر  : ../../....(الی 1/1/99)قانون مدیریت خدمات کشوری94ماده1تبصره *

 ....با ارایه تقاضای اشتراک علیهذا . نمیشود محسوبتحصیالت عالیه دررشته شغلی مرتبط از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند که جزء سابقه خدمت 

از تااریخ تقاضاا بارای اداماه     ( بدون محدودیت زماانی )مدت مرخصی بدون حقوق  (:01/01/6138الی  1/1/1380)قانون برنامه پنجم توسعه 30ماده 

  .ب میباشداشتراک خوی  فرمائی با صندوق بازنشستگی کشوری صرفا از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتسا
ساازمان اماوراداری    00/0/01ماورخ 1001011مطاابق ناماه ش   عدم محدودیت زمانی بارای عضاویت در صاندوق بازنشساتگی    :بدون محدودیت زمانیتفسیر 

 (واستخدامی به سازمان برنامه وبودجه استان کرمان

از تاریخ تقاضا برای ادامه اشاتراک   غیردولتی مدت مرخصی بدون حقوق درصورت اشتغال دربخ  :( 1/1/80الی 1/1/94)چهارم توسعه انون برنامهق147ماده 

 (1/1/03عقد قرارداد حداکثرتا قبل از)خوی  فرمائی با صندوق بازنشستگی صرفا از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میباشد

کاه  (با اعماال ضاریب افازای  حقاوق بارای ساال بعاد       )قوق ومزایای ماهانه حکم کارگزینی قبل از شروع مرخصی بدون حقوق آخرین ح%4/00: محاسبه بدهی

 .میبایست طبق قرارداد خوی  فرمائی به حساب صندوق بازنشستگی واریزشود

کند ولی  سال مرخصی بدون حقوق استفاده0مستخدم میتواند با موافقت دستگاه از حداکثر : (1/1/1399الی  31/3/45)قانون استخدام کشوری48ماده 

 .قابل تمدید است(سال 4حداکثر)سال دیگر 0برای ادامه تحصیالت عالیه تا 

 اخذ مدرک تحصایلی  نیازدستگاه که منجر به و تخصصی مورد هبرای ادامه تحصیالت عالیق ا ک صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که  00ماده 0طبق تیصره 

 .شدبازنشستگی و وظیفه قابل احتساب میبا از لحاظ شود

 ضربدر ماههای مدت مرخصی بدون حقوق    زمان درخواست حکم کارگزینی  آخرین حقوق ومزایای% 4/00 :محاسبه بدهی

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * اشتراک با صندوق بازنشستگی   فرم درخواست تداوم اشتراک باصندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 که در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تاکنون از مرخصی بادون حقاوق اساتفاده نماوده ،     کارکنانی*

می توانند با مراجعه حضوری به مدیریت بازنشستگی کشوری اساتان نسابت    06حداکثر تا پایان اسفند ماه سال لیکن نسبت به عقد قراردادخویش فرمایی و پرداخت کسور متعلقه اقدامی ننموده اند ، 
 (معاونت فنی  2/10/06مورخ 10025موضوع نامه ش )به عقد قراردادخویش فرمایی و واریز کسور بازنشستگی مربوطه طبق مقررات اعالمی قبلی اقدام نمایند

که  شودبررسی ( برای چهارمین سال و پس از آن)هنگام انعقاد قرار دادخوی  فرمایی ، حکم کارگزینی تمدید مرخصی بدون حقوق بی  از سه سال*
 ؟...با چه مجوزی قانون خدمات کشوری  00ماده  0و  1تبصره سقف  با توجه به منع قانونی

 

 

 

 کارمند شاغل 

ه اشتراک در حین مرخصی بدون تقاضای کتبی ازصندوق برای ادام

 (همراه با ارائه احکام کارگزینی مرتبط)حقوق 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 بررسی تقاضا وتعیین کسور خوی  فرمائی مرخصی بدون حقوق 

 

 کارمند 

 واریز کسوربازنشستگی ماهانه وارسال فی  واریزی به صندوق 
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 (صرفا جهت آگاهی -1031اعتبار تا پایان سال ) تغییر صندوق بیمه بازنشستگی کارمندان

 :مستندات 

 (1/1/1036الی    1/1/1033از)قانون برنامه پنجم توسعه  18ده ماب بند 

ای نسبت به تغییر صندوق  با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه توانند میشدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطالعات  کلیه بیمه

  .اقدام نمایند (خصوصی)هاین مادالف جمله صندوقهای موضوع بند   ای خود به سایر صندوقها از بیمه

بصورت هیئت دولت اقساط مابه التفاوت حق بیمه میبایست توسط مستخدم  04/10/1000برنامه پنجم مصوب 00دراجرای آئین نامه بندب ماده *

 .قسط به حساب صندوق واریزشود03یکجا ویا حداکثر در

 (1/1/1033الی     1/1/1080از)توسعه  چهارمقانون برنامه 130ماده 

 قانون برنامه سوم توسعه 00تنفیذ ماده 

 (1/1/1080الی  1/1/1003از)توسعه  سومقانون برنامه 01ماده  موضوع

 می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خوداقدام کنند( به استثنای کادرنیروهای مسلح وکارکنان وزارت اطالعات )کلیه بیمه شدگان 

  .فاقدمجوز قانونی است  11/11/1819از تاریخ دستگاههای اجرائی  نیپیما تغییر صندوق بیمه ای کارکنان *

کارمند پیمانی پس از تغییر وضعیت به استخدام رسمی ،مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود مگر آنکه با ارائه تقاضای کتبی به  *

 (خدمات کق م 111و ماده  قانون استخدام کشوری 01اد  از ماده مستف.)دستگاه متبوع خود، متقاضی ادامه اشتراک با سازمان تامین اجتماعی شود

 
باشد و این مقارره  ( مشترک سازمان تامین اجتماعی )استخدام کلیه اعضای هیات علمی ابتدا باید بصورت پیمانی :هیات عمومی 004رای شماره *

 .عضویت هیات علمی با صندوق بازنشستگی کشوری فاقد مستند قانونی است ادامه اشتراک کارکنان رسمی پس از نایل شدن به (.همه اشخاص)دارای اطالق است

 

 

 

 

 

 صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعینگاهی به  

 موضوع
 مشترکان سازمان تامین اجتماعی مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری

 سهم کارفرما کارگر/سهم کارمند سهم کارفرما سهم کارمند

 %23 ....حقوق و مزایا%7 %5/13 ...حقوق و مزایا %8 تگی،ازکارافتادگی،بازماندگان بیمه بازنشس

 خیر  ،  بلی  ..(بدی آب و هوا، نوارمرزی،)،خیر  (کسر افزایش حقوق ماه اول) بلی گانه0مقرری ماه اول  ، فوق العاده های 

 حقوق اشتغال برابر حداقل7 حداکثرتحت تاثیر فاقد سقف حقوق  سقف حقوق بازنشستگی 

 حقوق و مزایای زمان تقاضاآخرین براساس  حکم استخدام رسمی اولینبراساس حقوق و مزایای  تعیین بدهی احتساب خدمت نظام وظیفه

 سابقه خدمت غیر دولتی

 (بشرط بیمه پردازی) 

از لحاظ سنوات بازنشستگی بال اثر لیکن در محاسبه 

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

هم از لحاظ سنوات بازنشستگی و هم در تعیین 

 حقوق بازنشستگی موثر است

 معموال ارتباط قطع میشود  برقرار است ( برخی خدمات و مزایادریافت )ارتباط پس از بازنشستگیمتبوع ارتباط با دستگاه 

 4نفر ، با نسبت پشتیبانی  000/730/19 %07انی نفر ، با نسبت پشتیب 000/500/2 تعداد مشترکان  و ضریب پشتیبانی  

 از اعتبارات تامین اجتماعی  دستگاه متبوع / از اعتبارات دولت  بازنشستگانکمک هزینه عائله و اوالد ، عیدی 

 %(03از کل%0)حساب سازمان تامین اجتماعی  (کارفرما% 4کارمند و % 0)حساب سازمان بیمه سالمت بیمه درمانی 
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 نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهای بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی    -     رصندوق بیمه ای تغیی

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

 .نشستگی برای کارمندان رسمی وپیمانی فقط برای یکبار امکانپذیراستق م خ ک اجازه تغییرصندوق باز130خیر براساس ماده -پاسخ

 به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزشودمطلع شوم؟ از تامین اجتماعی چگونه ازمیزان حق بیمه ای که قرار است-1سوال

بادوا ساهم درماان را    از کال حاق بیماه شاما     . ه شاده اسات  که حق بیمه شما درآنجاا ذخیار   از طریق مراجعه به  امور بیمه شدگان شعبه تامین اجتماعی-پاسخ

 .ومابقی مبلغ قابل انتقال به حساب صندوق بازنشستگی کشوری را اعالم خواهندکرد کسرخواهند کرد

به نظر می آید که نرخ حق بیمه مشترکان تامین اجتماعی در مجموع باالتر از نرخ مورد عمل صندوق بازنشسـتگی کشـور    -0سوال

 بله -پاسخ ا امکان دارد که متقاضی بابت مابه التفاوت حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری بدهکار شود،چطور ؟میباشد  آی

کساور   مبنـای تعیـین بـدهی   درحالیکاه   همان سنوات اخذ و ذخیره شده اسات ( کمتر)حق بیمه های  چندسال گذشته کارمند طبیعتا براساس حقوقهای اوال

 .میباشدحقوق ومزایا  آخرین% 4/00صندوق کشوری بازنشستگی کارمند پیمانی در

وصرفا  مابقی حـق  می نماید  کسررا ازسرجمع حق بیمه ذینفع  ( کل حق بیمه%25معادل)سهم بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات بدوا  ثانیا

 .واریزمینمایدرابه حساب صندوق بازنشستگی کشوری  بیمه

 به  صندوق بازنشستگی کشوری بپردازم چقدرخواهدبود؟که میبایست حق بیمه  مابه التفاوت؛  سابقه درصورت پذیرش-0سوال

 براساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه میشود( بدون احتساب حق بیمه موجود در صندوق مبدا )کل بدهی سوابق دولتی بیمه شده-پاسخ

 کل بدهی =(طبق زمان تقاضا)حقوق ومزایای مستمر ×%  5/22 ×( حسب ماه)مدت خدمت بیمه پردازی  

 آنگاه پس از انتقال حق بیمه سوابق بیمه شده توسط صندوق بیمه مبداء ؛مابه التفات حق بیمه متقاضی بشرح ذیل محاسبه میشود

 مابه التفاوت] =(طبق حکم تغییرصندوق)حقوق ومزایای مستمر ×%  5/22 ×( حسب ماه)مدت خدمت بیمه پردازی[  -حق بیمه انتقالی 

 

باه اشاتراک صاندوق    31/30/04ازتااریخ   علاوم پزشاکی   پیمانی کارمناد حکمتی...خانم  : مثالی از محاسبه مابه التفاوت انتقال حق بیمه*

. باود  (طبق حکم کاارگزینی تغییرصاندوق  )ریال333/433/04حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسور وی مبلغ ایشان ، .بازنشستگی پذیرفته شد

ریال باه حسااب صاندوق بازنشساتگی     333/043/013نامبرده ؛مبلغ   ماه سابقه خدمت پیمانی 1سال و7بابت ی اگرسازمان تامین اجتماع

 :مابه التفاوت انتقال حق بیمه وی عبارت خواهد بود از بدهی ناشی از کشوری منتقل کرده باشد 

 (صندوق جدید)زمان تقاضا حکم  حقوق ومزایایx %(4/00)نرخ کسورx(ماههای بیمه پردازی)مدت= به صندوق کشوری کل بدهی کسوربازنشستگی

    333/433/04   ×%              4/00   ×(                 ماه) 04=             433/100/000   کل بدهی اولیه                

 (بدهی اولیه)500/769/497 – (حق بیمه انتقالی)000/950/041 =500/937/76 (کارمند)بدهی مابه التفاوت انتقال حق بیمه

 

 .ماه پرداخت نماید30مابه التفاوت حق بیمه را یکجا ویا به اقساط حداکثر باید بدهی  (ق برنامه پنجم00ماده بندب مشمول )مستخدم : 1نکته

عمل نحاوه  دساتورال  0طبق بناد ) آنانبدرخواست کتبی  باشدمستخدم پیمانی مشترک که حق بیمه پرداخت نشده  غیررسمی خدمتسوابق  :1نکته

 .میشود تعیین بدهی در زمان تقاضاحکم کارگزینی  تمام حقوق وفوق العاده های%5/22براساس ؛ (اشتراک کارکنان پیمانی

 به استخدام رسمی میزان مبلغ مابه التفاوت وی اصالح نخواهدکرد( مشترک کشوری)درصورت تبدیل وضع استخدامی کارمندپیمانی :0نکته

لیکن این افراد   ق ا ک مشترک صندوق بازنشستگی کشوری میشوند 01آزمایشی پذیرفته شوندطبق ماده  رسمیاستخدام  کارمندانی که به:0نکته 

 .،همچنان به اشتراک خود با صندوق تامین اجتماعی ادامه دهند ( ثبت دبیرخانه ودرج در پرونده پرسنلی) بنابرتقاضای کتبیمجاز هستند  
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 نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهای بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی    -     تغییرصندوق بیمه ای 

 (صرفا جهت آگاهی -1031اعتبار تا پایان سال )فرآیند تغییر صندوق و پذیرش اشتراک کارمندان پیمانی

 اشتراک کارمندان پیمانی با صندوق بازنشستگی کشوریپذیرش  :نام خدمت

 کارمندقبلی  بازنشستگیصندوق بیمه  ؛دستگاه اجرائی :انجام خدمتدستگاههای مرتبط در

  هیات دولت 10/0/00مورخ 43000ت/03040تصویبنامه ،(1/1/86تا 1/1/80)قانون برنامه پنجم توسعه00بندب ماده  :قوانین ومقررات 
  (  1/1/03-1/1/00)برنامه چهارم 130ماده ؛ تنفیذ در ( 1/1/00-1/1/00)قانون برنامه سوم  00ماده: مقررات قبلی عبارت بودند از

 هیئت وزیران 1/0/1000مورخ  101131؛ تصویبنامه شماره ( کارمندان رسمی)قانون مدیریت خدمات کشوری130ماده 
  :هزینه های انجام خدمت

 انتقالی ذینفع حق بیمه – پذیرشسابقه مورد(به ماه)مدت ×حکم زمان تقاضا  حقوق ومزایای% 4/00◄مابه التفاوت حق بیمه کارمند پیمانی 

 انتقالی ذینفع حق بیمه –( به ماه)سابقه موردپذیرش مدت ×( 1/1/00از)زمان تقاضاحکم  حقوق ومزایای% 0◄کارمندرسمی ........ مابه التفاوت

ذینفع  به حساب اریخ   انتقال حق بیمه  تبا  هم زمان حقوق ومزایای مشمول کسور مستخدم  چیست؟ زمان تقاضامنظور از  حقوق ومزایای  حکم کارگزینی 

 (معاونت محترم فنی 00/0/04م 0011و نامه هیئت وزیران 10/0/1000مورخ  03040اصالحی تصویبنامه شماره  0ماده موضوع ) صندوق بازنشستگی کشوری

 صندوقحکم اشتراک –ز تغییرصندوق آخرین حکم استخدامی قبل ا –پیمانی /رسمیفرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین  :مدارک موردنیاز

 صندوق بازنشستگی کشوری استان :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 :توضیحات
 . یکبار و بادرخواست کتبی ؛صندوق بازنشستگی خودرا ازتامین اجتماعی  به کشوری تغییر دهدفقط  کارمندپیمانی میتواند-

  .تعیین میشود% 4/00نرخ  به یفه و مابه التفاوت انتقال حق بیمه در هنگام اشتراک پیمانی با صندوق بدهی خدمت غیررسمی،نظام وظ*
مااده  0موضوع تبصره ....)پیمانیصندوق حمایت ازکارمندان 11/0/44قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی مصوب  11بموجب تبصره یک ماده  -

 . به صندوق تامین اجتماعی واگذارشدتعهدات باکلیه وجوه و 00/10/44درتاریخ ( ق ا ک03

  .فاقدمجوز قانونی استرسمی دستگاههای اجرائی  /پذیرش هرگونه درخواست تغییر صندوق بیمه ای کارکنان پیمانی  1/1/19از تاریخ *

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 *    درخواست تغییرصندوق مستخدم
 

 

 

 کارمند پیمانی شاغل 

 تحقیق اولیه و سپس تکمیل فرم اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

پذیرش اشتراک ؛درخواست انتقال حق بیمه سوابق بیمه پردازی ذینفع  ازتامین 

 اجتماعی ودرخواست مدارک از دستگاه وی جهت تعیین بدهی ومابه التفاوت

 

 ستگاه اجرائی د

کسورماهانه کارمندبه حساب صندوق؛ %4/00صدورحکم تغییرصندوق؛ واریز

 واریز بدهی ناشی از مابه التفاوت حق بیمه کارمند به حساب صندوق

 
 

 

 
 

ده اند کماکان را حفظ نمو(تامین اجتماعی)آن دسته از اعضای هیات علمی که پس از استخدام رسمی آزمایشی؛صندوق قبلی خود :نکته مهم 

 .مشترک صندوق مزبور خواهندبودوعدم آگاهی یا جهل برقوانین سلب مسئولیت نمیکند

صرفا با تغییر در صندوق بازنشستگی کشوری (که مشمول تامین اجتماعی بوده اند)لذا پذیرش اشتراک اعضای رسمی وپیمانی هیات علمی 

 امکان پذیراست وپرداخت مابه التفاوت مربوط پنجم وآئین نامه اجرائی آن قانون برنامه00براساس مفاد بندب ماده  صندوق بیمه ای

 معاون فنی صندوق به خراسان رضوی10/0/00مورخ 013/ص/1000نامه شماره  جزئیات در
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 نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهای بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی    -     تغییرصندوق بیمه ای 

 (صرفا جهت آگاهی -1031اعتبار تا پایان سال )پیمانیوحدت رویه در امر تغییر صندوق کارکنان دستورالعمل 
مستخدمین پیمانی که تمایل به اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری دارند، می توانند درخواست کتبی خود را از طریق تکمیل فرم شماره یک  -1

 .محل اشتغال تقدیم نمایند........ستانی بضمیمه آخرین حکم کارگزینی ، مستقیما به واحد ا

پس از وصول درخواست و ثبت تقاضای مستخدم در واحدهای استانی صندوق بازنشستگی کشوری ، ایان صاندوق حاداکثر ظارر یاک روز       -1/1

و واریاز کساور   ( تقاضاا  اولاین روز مااه بعاد از   )کاری مراتب را به دستگاه ذیربط مستخدم منعکس تا نسبت بصدور حکم تغییر صاندوق از تااریخ   

 . بانک صادرات ایران اقدام نماید 3130000000331بازنشستگی بحساب جاری 

 (اولین روز ماه بعد از تقاضا )تاریخ اشتراک مستخدم پیمانی ، تاریخ  -0/1

 .شدمطابق نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین رسمی مشترک این صندوق می با نرخ کسور بازنشستگی مستخدمین پیمانی -0

 .نحوه انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی قبلی و تعیین مبلغ مابه التفاوت -0

 0واحدهای استانی و در مرکز اداره کل استان تهران حداکثر ظرر یک روز کاری پس از اشتراک مستخدم پیمانی با ارسال نمونه فرم شماره  -1/0

متعاقاب انتقاال    -0/0. به انتقال کسور بازنشستگی متقاضی اقدام الزم بعمل می آورد به همراه تصویر تقاضای کتبی وی به صندوق بیمه ای نسبت

حق بیمه یا کسورات بازنشستگی قبلی مستخدم پیمانی بحساب صندوق بازنشستگی کشوری، واحدهای استانی حداکثر ظرر مدت یک هفته پس 

اه محل اشتغال متقاضی ضمن کنترل میزان کسور منتقل شده ، میزان مابه از وصول سوابق از تامین اجتماعی و حکم تغییر صندوق از ناحیه دستگ

 .التفاوت متعلقه مستخدم را محاسبه و از طریق دستگاه متبوع مستخدم پیمانی به وی اعالم تا نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نماید

 0/0/1003ضوابط نقل و انتقال بیمه ای مصاوب   4الی  0خت حسب مواد محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و نحوه پردا -0/0

 .صورت خواهد پذیرفت

اعم از خدمت دولتی )احتساب سوابق خدمت تمام وقت قبلی اینگونه مستخدمین که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداخت نکرده اند  -0

از مستخدم ، برمبنای حکم زمان تقاضا از لحااظ بازنشساتگی و   ( هم مستخدم و کارفرماس)با تقاضای آنان و دریافت کسور بازنشستگی ( و سربازی

 .در اینصورت تقاضای کتبی می بایست به واحد استانی ذیربط تسلیم گردد. وظیفه امکانپذیر می باشد

دوق بیمه ای خود را تغییر بدهد در صاورت  در صورتیکه رابطه استخدامی مستخدم پیمانی به هر دلیل با دستگاه دولتی قطع گردد ونتواند صن -4 

 .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

ریق بخشهای غیردولتی که بعداً به استخدام در می آید ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و رساید آنارا   حقوق ساالنه ، شخصاً یا از ط

 .دریافت نماید

ترک به ماه متوالی یا یکسال متناوب کسور یادشده به هردلیل پرداخت نشود صندوق هیچگونه تعهدی در قبال مش 1چنانچه ظرر مدت  –تبصره 

 .وه دریافتی مستقیم از ناحیه مستخدم را نخواهد داشتاستثنای استرداد وج

که از دستگاه دولتی خارج شده و در بخ  خصوصی به خدمت اشتغال می یابند ومشاترک صاندوق بازنشساتگی کشاوری      4افراد موضوع بند  -1

نفار   0بطور عادی از کارافتاده شوند و مراتب به تایید  از کارافتاده و یا فوت شوند، یا( ناشی از کار)باقی مانده اند، درصورتیکه به سبب انجام وظیفه 

از پزشکان متخصصی که صندوق بازنشستگی کشوری معرفی می نماید، برسد، با پیشنهاد این صندوق برقاراری حقاوق وظیفاه از کارافتاادگی یاا      

 .وظیفه وراث پس از تصویب شورای اموراداری و استخدامی کشور بعمل خواهد آمد

د، مدارک ، سوابق و اطالعات استخدامی مستخدمین موضوع دستورالعمل حاضر در صندوق بازنشستگی کشاوری حفاظ و چگاونگی    کلیه اسنا -0

 .شیوه نگهداری آن وفق دستورالعملهای صادره از سوی صندوق بازنشستگی کشوری انجام خواهد گرفت

ر بر مستخدمین رسمی مشترک صندوق بازنشساتگی کشاوری خواهاد    مواردیکه در این دستورالعمل پی  بینی نشده است مطابق مقررات ناظ -0

 .بود

 

 

 

  .فاقدمجوز قانونی استرسمی دستگاههای اجرائی  /پذیرش هرگونه درخواست تغییر صندوق بیمه ای کارکنان پیمانی  1/1/19از تاریخ *

تقاضای کتبی ادامه اشتراک ، کم  استخدام رسمی آزمایشی همزمان با صدور ح 1/1/36کارکنان پیمانی دستگاههای مشمول فصل هشتم ق ا ک که از *

 .میتوانند کماکان مشترک آن سازمان باقی بمانند(ثبت دبیرخانه وضبط در پرونده استخدامی)وابقاء در سازمان تامین اجتماعی داده باشند 

 یب و ابالغ نشده لذا امکان اجرای مفاد این قانون وجودنداردقانون مدیریت خدمات کشوری تصو 131با توجه به اینکه تاکنون آیین نامه اجرایی ماده *

 



98 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

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

 متعلقه مابه التفاوتومحاسبه از سایرصندوقهای بیمه ای  به صندوق بازنشستگی کشوری  انتقال حق بیمه فرآیند 
 .باشد%(0پیمانی /رسمی ) کشوریحال حاضرمشمول صندوق بازنشستگی مستخدم میبایست در -1

 ق ا ک130آئین نامه اجرائی ماده 10ماده .جهت احتساب سوابق غیررسمی جزو سابقه رسمیاز دستگاه متبوع مستخدم کتبی تقاضای -0

ماه آن اقادامات   ناوآئین00/0/14وب متبوع مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشساتگی مصا  دستگاه  -0

جهات انتقاال   (مکاتبه با صندوق بیمه ذیاربط باا ذکار مشخصاات هاویتی و نیاز تااریخ شاروع وپایاان بیماه پاردازی مساتخدم            )الزم 

 ق ا ک130آیین نامه اجرایی ماده 10ماده 0موضوع تبصره.مربوطه بعمل آورد(از صندوق بیمه مبدا به صندوق مقصد)یا حق بیمه کسوربازنشستگی 

نزدباناک   صندوق بازنشستگی کشوری3130000000331سپهری به حساب سازمان تامین اجتماعی نسبت به انتقال حق بیمه ذینفع -0

فهرسات ساوابق بیماه    /سایاهه  اعالمیه باانکی را باه انضامام     و اقدام  (رقمی13درج کدشناسه ) 010 دکترفاطمی تهران کد صادرت شعبه

 را به مدیریت بازنشستگی استان ارسال مینمایدمبلغ حق بیمه قابل انتقال  فرم اعالم مدت و و پردازی

 .ذینفع به مدیریت بازنشستگی استان اقدام نماید تصویرکارت ملیپیمانی همراه با  / ارسال حکم رسمیدستگاه اجرائی نسبت به  -4

. مینمایاد ذینفع اقادام  به دستگاه اجرائی زان بدهی واعالم می حق بیمه محاسبه مابه التفاوت نسبت به  صندوق بازنشستگی کشوری-1

  بازنشستگی کشوری حقوق ومزایای اولین حکم اشتراک با صندوق % 4/00مبنای محاسبه مابه التفاوت حق بیمه  کارمند پیمانی *

 .میباشد زمان تقاضاحقوق ومزایای حکم % 0 (1/1/00از)رسمی کارمندمبنای محاسبه مابه التفاوت حق بیمه *

ازحقااوق مسااتخدم کسااروپس ازواریزوجااه بااه حساااب  ( بصااورت یکجاویااقساااط چندماهااه)را ذیحسااابی محتاارم دسااتگاه باادهی-0

نسبت باه تکمیال و ارساال فارم محاسابه      کارگزینی دستگاه نیز  .فی  واریزی رابه کارگزینی دستگاه ارائه میدهد3130000000331

 .ی استان اقدام وتصویری ازمدارک رانیزدرپرونده پرسنلی ذینفع بایگانی مینمایدمدیریت بازنشستگ برای بدهی به انضمام فی  واریزی

 .مستخدم ارسال خواهدکرداجرایی مدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی ؛ تاییدیه صحت عملیات ومیزان واریزی مابه التفاوت رابه دستگاه -0

 (هیئت وزیران 17/7/1383مهر 90854تصویبنامه شماره  )مابه التفاوت حق بیمهنحوه محاسبه 

درمورداشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا  -اصالحی 3ماده 

و حقوق و بر اساس به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدیدهر ماه از سنوات خدمت مورد نظر  سهم شخصکسور بازنشستگی متعلقه 

در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد، محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور (به بعد1/1/00از) زمان تقاضامزایای ماهانه 

 . که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد وکارفرما سهم شخصبازنشستگی یا حق بیمه 

بمنظـور احتسـاب سـابقه از     تعیین مابه التفاوت حق بیمه هنگامحقوق ومزایای مشمول کسور ؟  زمان تقاضاومزایای  حکم کارگزینی  منظور از حقوق

 10/0/1000ماورخ   03040اصاالحی تصاویبنامه شاماره     0مااده  موضاوع  .( به صندوق مقصـد  ذینفع انتقال حق بیمه همزمان با تاریخ)لحاظ بازنشستگی

 درآمد وهزینه0/1/04مورخ1140وجوابیه استعالم  معاونت محترم فنی 00/0/04م 0011امهو ن هیئت وزیران

در  10/1/00به تااریخ  سابقه بیمه پردازی  سال0برای انتقال (بازنشستگی کشوری مشترک صندوق) رسمی کارمند درخواست کتبی :مثال 

حق بیمه ذینفع  ریال7500000مبلغ   14/0/00بررسی درتاریخ پس از  تامین اجتماعی. ه بودثبت شد سازمان تامین اجتماعیدبیرخانه 

در تااریخ   ذینفع  حقوق وفوق العاده های مشمول کسوراگر.صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کرد 3130000000331به حساب  را 

 حاسبه کنید ؟مابه التفاوت حق بیمه وی رام .باشد  ریال 333/333/13مبلغ   (ثبت در دبیرخانه تامین اجتماعی)تقاضا

 از صندوق بیمه ای زمان تقاضا حقوق ومزایای حکم x %(0)سهم کارمندنرخ کسور)xماه )مدت = کل بدهی کسوربازنشستگی 

                                    000/400/32  = 01          x          0         %           x       333/333/13 

 (کل بدهی)333/033/00 -(ازتامین اجتماعی  منتقلهحق بیمه )333/433/0=  000/800/24 ت انتقال حق بیمهمابه التفاوناشی از بدهی 

 انتقال حق بیمه محاسبه مابه التفاوت تغییر نحوه تاریخچه 

 ( 28/12/82لغایت    27/3/65 تاریخاز )به حساب صندوق بازنشستگی  سازمان تامین اجتماعی انتقال حق بیمه  ازسوی  -الف
 اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری حقوق ومزایای × % 0× ماههای بیمه پردازی  –حق بیمه انتقالی═...... برعهده مستخدم  

                                           برعهده تامین اجتماعی1000قانون بودجه  14در اجرای بند ز تبصره  1383سال ثبت شده درسازمان تامین اجتماعی صرفا تقاضاهای -ب

 اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوریحقوق ومزایای × % 0× ماههای بیمه پردازی  –حق بیمه انتقالی═...برعهده تامین اجتماعی
 (به بعد1/1/84 تاریخاز )به حساب صندوق بازنشستگی  انتقال حق بیمه  ازسوی  سازمان تامین اجتماعی -ج

  انتقال حق بیمه  زماندر حکم رسمی  حقوق ومزایای× % 0× ماههای بیمه پردازی  –حق بیمه انتقالی═......  برعهده مستخدم                       
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 نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهای بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی   

 10/0/1061قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی مصوب 

 یصندوقها ای یبازنشستگ ای مهیب یازصندوقها کیرا به هر یکه وجوه یسوابق خدمت اشخاص یبازنشستگ ای مهیحق ب ماده واحده ـ

و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده  رنمودهییخدمت آنان تغ ایمحل کار کهیمشابه پرداخت نموده اند درصورت

برداشت حق  یآنان که مبنا یایحقوق و مزا نیدرصد آخر 0 زانیشده اند  بم یگریصندوق د کمشتر ، یطبق ضوابط قانون ایباشند 

 .شود یکه مشمول ، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل م یقرارگرفته است بابت هرماه به صندوق یبازنشستگ ای مهیب

 یبازنشستگ ای مهیپوش  صندوق ب ریمربوط خارج شده و ز یازشمول خدمات صندوق بازنشستگ 00/0/14که بعد از  یدرمورد اشخاص

مستخدم پرداخت شده  یقبل یبازنشستگ ای مهیکه به صندوق ب یوجوه هیماده کل نیدرصد مذکور درا 0نرخ  یبه جا رندیقرارگ یگرید

 .خواهد شد زیکه مستخدم مشترک آن شده است وار یبه صندوق نایدرمان ع رحقاست پس ازکس
 یکسور بازنشستگ ای،  مهیمربوط ، حق ب انیقاناون بموجاب قوان انیا بیکه قبل ازتصو یاشخاص یکسور بازنشستگ ای،  مهیتقال حق با ان1تبصره 

 .قانون نخواهد بود نیشده است مشمول مقررات ا گرمنتقلید یبه صندوق بازنشستگ یصندوق بازنشستگ کیآنان از

با انتقال حق قرارگرفته  یکساور بازنشستگ اای،  ماهیبرداشت حق ب یمبنامستخدم که  یدولت سنوات خدمت قابل قبولا آن قسمت از0تبصره  

 .مربوط خواهد بود  یو ماازاد بار آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگ اردیگ یقرار م یجزء خدمت رسم یکسوربازنشستگ ای،  مهیب

آنان به ماخذ مذکور درماده واحده  یمشابه که سهم بازنشستگ یو صندوقها یاجتماع نیتام نیدرخصوص آن دسته ازمشمولا0تبصره

ومقررات مربوط ازمستخدم ،  نیبراساس قوان یاست با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگ دهیگرد افتیدر یبازنشستگ یرصندوقهایازسا

 خواهدبود رانیوز اتیه بیتصومصوب نامه  نیس آئتبصره براسا نیمذکور درا یو نحوه اخذ سهم بازنشستگ زانیمخواهد شد بهسنوات خدمت آنان محاس

 (دولت00/11/14مورخ58522مصوبه)27/11/1365مصوب  یبازنشستگ ای مهیماده واحده قانون نقل و انتقال حق ب 0نامه تبصره  نییآ

 یازصندوقها کیبه هر یکسور بازنشستگ ای مهیمشابه که حق ب یوصندوقها یبازنشستگ یوصندوقها یاجتماع نیقانون تام نیمشمول -1 ماده

 ایبشوند  اینموده وبه تبع آن ازشمول صندوق مربوط خارج شده  رییخدمت آنان تغ ایطبق ضوابط محل کار  کهیمذکورپرداخت نموده اند درصورت

ال نشاده باشاد منتق ادیآناان باه صنادوق جد ماهیحق ب ای یبشوند چنانچه کسور بازنشستگ ایشده  یگریمشترک صندوق د یقانونطبق ضوابط 

 .نامه خواهند بود نییآ نیتابع مقررات ا یبازنشستگ ای مهیقانون نقل وانتقال حق ب 0ازلحااظ پرداخات مابه التفاوت مندرج درتبصره 
 رپوش یج شده وزمربوط خار یبازنشستگ ای مهیاز شمول خدمات صندوق ب  00/0/1014 خیکه قبل از تار یشخص یکسوربازنشستگ ای مهیچنانجه حق ب -0 ماده

 .خواهد بود یرمج یوجوه قابل انتقال ومابه التفاوت متعلقه و نیینامه درتع نییآ انیباشاد مقاررات ا افتاهیقرارگرفته است انتقاال ن یگریصندوق د

 مهیحق ب ای یتگبشوند کسوربازنشس یگریخدمت مشترک صندوق د ایکار رمحلییبه لحاظ تغ ای یکه طبق ضوابط قانون یدرمورد اشخاص-0ماده

کسرحق  یکه مبنا دیماهانه درمحل خدمت جد یایحقوق ومزا نیاول یهرماه ازسنوات خدمت موردنظرطبق ضوابط ماورد عمال بار مبنا متعلقه

 بیتمنتقال شده بتر ادیکه باه صنادوق جد یکسوربازنشستگ ای مهیمحاسبه ومابه التفاوت آن با حق ب اردیگ یقارارم یبازنشستگا اای مهیب

 این ماده به شرح ذیل اصالح شد .نامه ازشخص وصول خواهد شد نییآ نیمقرردرا

 هیئت وزیران  17/7/1383مهر 90854تصویبنامه شماره *
 ای مهیبشوند حق ب یگریخدمت، مشترک صندوق د ایمحل کار  رییبه لحاظ تغ ایو  یکه طبق ضوابط قانونی درمورداشخاص -اصالحی 3ماده 

حقوق و و بر اساس دیبه ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدهر ماه از سنوات خدمت مورد نظر  سهم شخص متعلقه یکسور بازنشستگ

 ای یمحاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگ رد،یگ یقرار م یکسر بازنشستگ یکه مبنا دیدر محل خدمت جد ماهانه زمان تقاضا یایمزا

  .وصول خواهد شد یمنتقل شده است از شخص متقاض دیبه صندوق جد یندوق قبلکه از ص وکارفرما سهم شخص مهیحق ب
متعلقه هرماه ازسنوات خدمت  مهیبشوند حق ب ایشده  یاجتماع نی،مشترک صندوق تام یرساختارسازمانییسبب انتقال وتغ ،بهیکه طبق ضوابط قانون یا درمورد اشخاص1 تبصره

 یکه مبنا دیزمان تقاضا درمحل خدمت جد اهانهم یایسهم کارفرما ا حقوق ومزا%( 11)زده درصد  ایسهم مستخدم و%( 0)درصد ا هفت%( 10)درصد جدهیمورد نظربه ماخذ ه

 یگمحاسبه ومابه التفاوت آن با کسوربازنشست( شترباشدیهرکدام ب) یدرمحل خدمت قبل یبرداشت کسوربازنشستگ یمبنا یایحقوق ومزا نیآخر ایو ردیگ یقرارم مهیکسرحق ب

 .ساباق وصاول خواهاد شد یتبصره ازشخص وکارفرما نیدرامقرر  بیمنتقل شده است به ترت دیکه به صندوق جد( سهم شخص وکارفرما )

شوند  یم ایشده  یاجتماع نیاست ومشترک صندوق تام دهیآنان با دستگااه مرباوط قطاع گرد یخدمت واخراج رابطه استخدام دیاستعفاء ،بازخر لیکه به دل یا اشخاص0 تبصره

ماده محاسبه  نیا( 1)مذکوردرتبصره  بیبه ترت%( 10)ازدستگاه مربوط وصول ننموده اند به ماخذ هجده درصد  یجزئ ای یخاود را باه طورکل ماهیحاق ب اای یوکسوربازنشستگ

 .ازشخص وصول خواهدشد( سهم شخص وکارفرما)ومابه التفاوت 

پرداخت آن ندهند  یبرا یبیترت ایو ندیابالغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننما خیماده ظرر سه ماه ازتار نیا( 0)و( 1) یتبصره ها نیمشمول کهیا درصورت0 تبصره

 .مذکور،مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود یتبصره هاا اتیمجادد ورعا یباراسااس تقاضاا

آن  یقانون یایمحفوظ وازمزا ندینما یم اینموده  یماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدام نیا( 0)درج درتبصره ازعلل من یکیکه به  یاجتماع نیتام نیا سوابق مشمول0 تبصره

 .شوند یبهره مند م
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 نقل و انتقال حق بیمه از حساب  سایر صندوقهای بیمه  به حساب صندوق بازنشستگی   

  ادامه – یبازنشستگ ای همیماده واحده قانون نقل و انتقال حق ب 0نامه تبصره  نییآ

صندوق  رپوش یخارج شده و ز ربطیذ یبازنشستگ ای مهینامه از شمول صندوق ب بیتصو نیکه پس از ابالغ ا یدر مورد اشخاص-جدید5تبصره 

بت به شده نس مهیب یماه از زمان تقاضا کیمبدا موظف است حداکثر ظرر  یبازنشستگ مهیصندوق ب رند،یقرار گ یگرید یبازنشستگ مهیب

 یبازنشستگ ایو انتقال آن به صندوق  یپرداز مهیبا ذکر مدت ب( شده و کارفرما مهیاعم از سهم ب) یکسور بازنشستگ ای مهیمحاسبه مبلغ حق ب

از شخص  ورا محاسبه (سهم شخص)مابه التفاوت متعلقه  کماهیموظف است، حداکثر ظرر  زیمقصد ن یبازنشستگ ای مهیمقصد اقدام و صندوق ب

 (1000مصوب مهرماه)ول کندوص

نسبت به  1000سال  انیماده که تا پا نیمکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول ا ربطیذ یبازنشستگ مهیب یصندوقها-جدید6تبصره

مطابق مقررات  هاز هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه التفاوت متعلق دینما ایاقدام نموده  یکسور بازنشستگ ای مهیانتقال حق ب یتقاضا

 (1000مصوب مهرماه).اقدام کنند 14بهمن ماه سال  00مورخ  40400نامه شماره  بیتصو
 مهیب هایماریخود را دربرابرب نیوراث ، مشترک فهیو وظ ی، ازکارافتادگ ینامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل عالوه برپرداخت حقوق بازنشستگ نییآ نیموضوع ا یصندوقها -0 ماده

 یمزبورم مهیب نیتام یکه در ازا مهیحق ب ایکسور نیازا یگربخشید یصندوقها به صندوقها نگونهیاز ا مهیحق ب ای ینموده باشند به هنگام انتقال کسوربازنشستگ یدرمانخدمات 

 .گرددیکسرم یباشد ازجمع وجوه انتقال

 ای مهیمجماوع حاق ب% 04ندهاد  الیرا تشک یپرداختا  ماهیحاق ب اای یزکساور بازنشستگاا ینایطبق مقررات مربوط رقم مع یخدمات درمان مهیکه حق ب یدرصورت -تبصره  

 .گرددیبابت  منظورم نیسهم شخص و کارفرما ازا یکسوربازنشستگ

 نییدر تع شودیم ایشده  یساب تلقمتبوع شخص قابل احت یو بازنشستگ مهیمقررات صندوق ب یکه دراجرا یبازنشستگ ای مهیصرفا  آن قسمت ازسنوات پرداخت حق ب - 4 ماده

 .ردیگ یمابه التفاوت مالک عمل قرارم زانیم

شده  گرمنتقلیصندوق به صندوق د کیومقررات مربوط از نیقوان ریسا اینامه  نییآ نیو ما به التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات ا یکسور بازنشستگ ای مهیحق ب -1 ماده

و از بابت  گرددیمنتقل م دیبه صندوق جد نایع بشود ایشده  یگریمشترک صندوق د یطبق ضوابط قانون ای دیبنما اینموده  رییجددا تغم یمحل خدمت شخص کهیاست درصورت

 . وصول نخواهد شد یسوابق مابه التفاوت نگونهیا

شخص ،  یایحقوق ومزا زانیتوجاه باه کال مبلغ ما به التفاوت م اقسااط باا ازانیم.ناماه باقسااط ماهاناه وصاول خواهاد شاد نییآ نیمابه التفاوت موضوع ا -0 ماده

 .باشد یم محاسبهحداکثرمدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد  گرددیم نییطبق توافق شخص وصندوق مربوط تع رمالحظاتیوسا

حق  ای یشود و کسور بازنشستگ یم ایانفصال دائم قطع شده  ایخدمت ،  دیراج ،بازخرشخص با دستگاه متبوع  به لحاظ استعفاء ، اخ یکه رابطه استخدام یدرصورت - 0 ماده

که کسور  یدرمورد اشخاص.نامه خواهد بود نییآ نیو احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات ا مهیحق ب ای یننموده باشد ازلحاظ انتقال کسور بازنشستگ افتیخود را در مهیب

 .است یمنتف "داشته اند مسئله نقل وانتقال کسورموضوعا افتیدر ربطیذ یکال ازصندوق بازنشستگ ایئا متعلقه را جز یبازنشستگ

 ایمنتقل شده نامه  نییآ نیآن طبق مقررات ا یکسوربازنشستگ ای مهیکارکنان که حق ب یصرفا سوابق خدمت دولت یبازنشستگ/مهیقانون نقل وانتقال حق ب یدراجرا - 0 ادهم

 .باشد یقابل احتساب م فهیووظ یازلحاظ بازنشستگآنان  یوات خدمت دولتجزء سن شودیم

مربوط جازء  مهیحق ب ای یکارکنان با انتقال کسور بازنشستگ یباشناد سواباق خدمات دولت یم یاجتماعا انیکه تابع قانون تام یردولتیغ یدرمورد شرکتها وموسسات وواحدها

 .گردد یمحسوب و منظور م فهیو وظ یسناوات خدمات آناان از لحااظ بازنشستگا

 یشود ، برا یم ایمنتقل شده  یاجتماع نی، به سازمان تام مهیمقررات قانون نقل وانتقال حق ب یکه دراجرا یشدگان مهیب یسوابق خدمت دولت یکسوربازنشستگ  -13 ماده

 طیاحراز شرا یبرا مهیودرسنوات پرداخت حق ب ددگر یآنان اضافه م مهیت پرداخت حق ببه جمع سنوا یبازنشستگ یمستمار ازانیتنهاا درمحاسباه م یبازنشستگا اانیمتقاض

وفوت  یکل یازکارافتادگ یمستمر یبرقرار طیشوند دراحراز شرا یفوت م ای یکه ازکارافتاده کل یشدگان مهیب یسوابق خدمت دولت یکسوربازنشستگ.منظورنخواهد شد یبازنشستگ

 .اسبه قرارخواهد گرفتآنان مالک مح یمستمر زانیوم

 0/0/1003هاتاریخ 00000ت /10003: شماره  ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقها ی بیمه
 -1000مصاوب   –قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاساالمی ایاران   ( 00)به استناد ماده  00/0/1003هیئت وزیران در جلسه مورخ 

  : را به شرح زیر تصویب نمود.......ضوابط نقل وانتقال حق بیمه 
 شااااااااغالن مشاااااااترک هااااااار یاااااااک از صاااااااندوق هاااااااای بیماااااااه کاااااااه از ایااااااان پاااااااس بیماااااااه شاااااااده نامیاااااااده       : 1مااااااااده 

  . می شوند می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه خوداقدام نمایند

  . بت به پذیرش درخواست مشترکان جدید اقدام کنندصندوقهای بیمه موظفند با رعایت این تصویبنامه نس -1تبصره 

  . هر یک از بیمه شدگان فقط برای یک بارمجاز به تغییر صندوق بیمه خود هستند: 0ماده 

  بیمه شدگان جدید االستخدام میتوانند قبل از صدور حکم استخدام قطعی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند –تبصره 

صندوق جدید نیز تا یاک مااه انتقاال وجاوه حاق بیماه یاا کساور         . شده تقاضای انتقال خود را به صورت کتبی به صندوق بیمه جدید ارایه می کند  بیمه: 0ماده 

ابال انتقاال   جاوه ق بازنشستگی را از صندوق بیمه قبلی تقاضا می نماید و صندوق بیمه قبلی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تقاضی صندوق بیمه جدیاد ، و 

  . رابه آن صندوق منتقل نماید

 توسط مستخدم پرداخت شود که میبایست محاسبه مبلغ مابه التفاوت حق بیمه یا کسور بازنشستگی  نحوه :0ماده 

العااده دریاافتی در تااریخ     بر مبنای آخرین حقوق و فوق( اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما ) کسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر درصندوق بیمه جدید 

( هار کادام کاه بیشتراسات     ) اولین حقوق و مزایای ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید که مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی می شاوند   یاجا به جایی 

اعام از  ) سور بازنشستگی یاا حاق بیماه متعلقاه    ضرب در تمام ماههای سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه جادیاد منهای مجموع وجوهی که باه عنوان ک

و تفاوت تطبیق حقوق و مقرری ماه اول و حق بیمه درمان از صندوق بیمه درمان از صندوق بیمه قبلی باه صاندوق بیماه جدیاد     ( سهم مستخدم و سهم کارفرما 

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

 (فواصل زمانی عدم بیمه پردازی)مبنای محاسبه بدهی کسور بازنشستگی ایام خالء در بیمه پردازی 

 فواصل زمانی دائر بر عدم پرداخت حق بیمهبعضا در فهرست پرداخت حق بیمه که از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه میشود

 .خدمت وی میباشد  وید استمرار بدون انقطاعقراردادهای خدمتی کارمند ممشاهده میشود درحالیکه 

 43000ت/03000تصویبنامه شماره (1)معاونت فنی صندوق و در اجرای بند 00/1/01مورخ 003/د/13400براساس نظریه شماره 

ط ذیل وبارعایت شرای  حقوق و مزایای زمان تقاضا%0احتساب مدت خالء بیمه پردازی پس از تعیین بدهی برمبنای  10/0/1000مورخ 

 : بالمانع میباشد(اداره کل درآمد وهزینه 00/0/1001مورخ  00330/د/11011موضوع نامه )

 .و احتساب سنوات خدمت مورد نظر یبده نییبر تع یمستخدم مبن یاخذ درخواست کتب-1

 .دآن منتقل نشده می بایست صرفاً در مابین دوران بیمه پردازی خدمت مستخدم باش مهیحق ب که یفاصل زمان-0

 یقرار دادها  ایو  ینیاحکام کارگزآن منتقل نشده؛ پس از احراز اشتغال مستخدم با توجه به  مهیحق ب تعیین بدهی مدتی که-0

 . انجام گرددباشد  یاستمرار بدون انقطاع خدمت م دؤیم وی که یخدمت

بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری باشد؛ در صورتیکه درخواست مستخدم مبنی بر تعیین بدهی مدت مذکور، در زمان انتقال حق -0

جهت محاسبه مابه التفاوت کسور بطور  0همزمان با دریافت حکم زمان تقاضا نسبت به دریافت مستندات و مدارک مثبته موضوع بند 

 .در غیر اینصورت مبنای محاسبه کسور، حکم زمان تقاضای جدید مستخدم خواهد بود.یکجا اقدام گردد

اد بخشنامه فوق الذکر مربوط به تعیین بدهی ایام خالء سنوات خدمتی است که حق بیمه آن پس از صدور شایان ذکر است مف

 .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 

 جبهه در حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا -ه ششم قانون برنام 88بند خ ماده 

.معافند یبازنشستگ و مهیب صندوق رییتغ از یناش یا مهیب سنوات سال پانزده یبرا التفاوت به ما پرداخت از بار کی یبرا  

شود یم هیتسو و پرداخت (طبق آیین نامه) دستگاه طتوس یسنوات بودجه قالب در و منظور دولت از هیال منتقلٌ صندوق مطالبه عنوان به مبلغ نیا   

 

  وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی  21/18/1811مورخ  32181بخشنامه شماره  – قانون برنامه ششم88دستورالعمل بندخ ماده 

 حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا کلیه بیمه شدگان شامل(1ماده 

برنامه ششم توسعه قانون  که تغییر صندوق بیمه داده و ارائه درخواست آنان به صندوق بیمه مقصد در زمان حاکمیت  جبهه در

.دتورالعمل هستنمشمول این دس محقق شده باشد(  11/11/1819بعد از )  

 که حق بیمه مربوطه به صندوق مبدا پرداخت شده –مطابق با قوانین صندوق بیمه مقصد – کلیه ایام قابل احتساب به عنوان بیمه پردازی:مه سوابق بی(1بند ث ماده

 تغییر صندوق بیمه ای به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی ، تغییر محل کار یا خدمت یا فعالیت در چارچوب مقررات: تغییر صندوق بیمه(1بندج ماده 

 تقاضای کتبی بیمه شده به صندوق بیمه مقصد برای انتقال سوابق بیمه ای خود از صندوق بیمه مبدا به صندوق بیمه مقصد:درخواست(1ند چ ماده ب

بیمه قابل قابل انتقال  تفاوت مبلغ محاسبه شده به عنوان حق بیمه مورد عمل برای سوابق قابل انتقال به صندوق بیمه مقصد با مبلغ حق:مابه التفاوت (1بند د ماده  

سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه 15وحداکثر تا مدت  بار کی یبرا  از صندوق بیمه مبدا  

ا صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست بیمه شده ،نسبت به بررسی و انجام مکاتبه الزم با صندوق بیمه مبد(0ماده

عالم صندوق بیمه مبدا مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول مکاتبه مذکور ،نسبت به بررسی سوابق ،محاسبه حق بیمه قابل انتقال و ا.مایداقدام ن

 آن به صندوق بیمه مقصد اقدام نماید

صندوق بیمه مبدا ، نسبت  صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف یکماه پس از اعالم حق بیمه قابل انتقال از سوی(0ماده 

.به محاسبه مابه التفاوت و اعالم و وصول آن به شرح ذیل اقدام نماید  

ماه پس 8مکلف است حداکثر ظرف  ذیربط  دستگاه در صورت وجود رابطه استخدامی بیمه شده با یکی از دستگاههای مشمول ، 

. ل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سنواتی اقدام نمایداز اعالم صندوق بیمه مقصد ،نسبت به پرداخت مابه التفاوت از مح  

/ 42868قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی موضوع مصوبه شماره  97ماده ( خ)آیین نامه اجرایی بند ( 4) مادهبه موجب -

امع خدمات رسانی به قانون ج)قانون ( 2)ماده  (الف)دستگاه های موضوع بند "  :هیات وزیران  23/4/1388هـ مورخ  55417ت

گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط  های سنوات ارفاقی را حسب اعالم صندوق بیمه   مکلفند هزینه( 1396ایثارگران مصوب 

گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری  به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه دستگاه 

نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه   همچنین استفاده از مزایای این آیین .تگی به صندوق مذکور ارسال نمایندبازنشس

اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف . باشد بینی اعتبار الزم در قوانین بودجه می   قانون، منوط به پیش( 2)ماده ( ب)موضوع بند 

 ".شود بینی و تأمین می   مربوط پیشهای   جداگانه اعتبارات دستگاه

از سوی دستگاه متبوع ایشان به این صندوق هزینه های  حقوق وکسور سنوات ارفاقی کارکنان مذکور  مادام که مبلغ دراینصورت 

مسئولیت تاخیر درتایید بدیهی است . پرداخت و تسویه نگردد صدورحکم برقراری حقوق بازنشستگی ووظیفه میسورنمی باشد 

  م برقراری حقوق بازنسشستگی ووظیفه متوجه دستگاه اجرایی خواهد بود حک

 5/22قانون برنامه پنجم توسعه  25ماده ( ب ) برنامه سوم توسعه تنفیذی در برنامه چهارم و بند  72مبنای محاسبه مابه التفاوت مشمولین ماده -

 .درصد می باشد 

، وراث قاانونی وی میتوانناد تقاضاای انتقاال حاق بیماه ساوابق غیررسامی          ق ا ک 00و  01در صورت فوت مستخدم موضوع مواد *

 . ارائه نمایند( صندوق بازنشستگی کشوری)مستخدم نزد سازمان تامین اجتماعی را جهت احتساب سنوات خدمت به صندوق مقصد 

ای از یک  ای ناشی از انتقال ساوابق بیمه سنوات بیامه پانزده سالبرای  التفاوت خت مابهاز پردابرای یک بار  ایثارگران و فرزندان شهداء ـ45مادهقانون برنامه پنجم :سابقه قبلی 

الیه از دولت منظاور و   این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل .معافند استخدامی است، ناشی از تغییر دستگاهصنادوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که 

  این قانون منقضی شده است .شود خت و تسویه میتوسط دولت پردا
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 / ...سایر صندوقهای بیمه ایبه  انتقال کسوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوری

 (به صندوق بیمه متقاضی ازصندوق کشوری)  انتقال کسوربازنشستگی:نام خدمت

 ربط کارمندمتقاضی؛دستگاه اجرائی ذی جدید صندوق بیمه:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی ؛  هیئت وزیران10/0/00مورخ 03040و  1/0/1000مورخ  101131تصویبنامه شماره  :قوانین ومقررات 

اداری و سازمان امور 04دستورالعمل شماره ،   قانون برنامه ششم توسعه00بندخ ماده  ، قانون مدیریت خ کشوری130ماده  ؛ 00/30/1014مصوب 

 بازنشستگی کشوری  دوقصن 1001/ 00/0 خیتار04000/043بخشنامه شماره استخدامی ، 

  نسخه0فرم درخواست انتقال کسورتکمیل  -ازصندوق کشوریبا اعالم شماره حساب متقاضی جدید صندوق بیمه  کتبی درخواست:مدارک موردنیاز

 سایرمدارک حسب مورد -رگزینی شروع خدمت ؛خروج ازخدمتاحکام کا  - سنوات صورت حقوق ومزایا وکسوربازنشستگی -

 دستگاه اجرائی ذیربط -صندوق بیمه فعلی:آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 :سایرتوضیحات

 .باشددیگری بیمه  صندوقل حاضرمشترک ودرحا( اخراج؛استعفاء ؛انفصال؛بازخرید؛انتقال)قطع شده صندوق کشوری باکارمند  بیمه پردازی رابطه-1

 نمایدتسلیم  ....(؛تامین اجتماعی )صندوق فعلی انتقال کسورسابقه رسمی خودرابه شعبه ذیربط  تقاضای کتبیمیتواندمستخدم -0

جهت اخذ مدارک و بررسای موضاوع    مستخدم  اشتغال به خدمت مربوطه محل  دستگاه از(مقصد) فعلیدرخواست کتبی صندوق بیمه  -0

 .(استردادکسورخدمت /کم استخدام رسمی ؛حکم خروج ازخدمت ؛فهرست کسوربازنشستگی ؛گواهی عدم دریافت اولین ح)

وضامن اعاالم   کرده ارسال  استان – بازنشستگی کشوری صندوقنامه ای رابه  (درصورت قابل پذیرش بودن مدارک)صندوق بیمه فعلی متقاضی -0

 ..................شاماره  اعالمی خدمت ذینفع رابه حساب بازنشستگی سوابق ؛تقاضای انتقال کسورده مشمول قانون تامین اجتماعی ش تاریخی که ذینفع

 .رامینماید.......شهرستان ....نزدبانک رفاه شعبه مربوط به تامین اجتماعی 

ناماه ماذکور فرمهاای     رونوشات  براسااس ق ا ک و 130آئاین ناماه اجرائای مااده      10مااده  0باه استنادتبصاره   دستگاه اجرائی مکلف است-4

پرونده کرده و همراه با(مهروامضاء)راتکمیل وتایید (سخه0درفهرست ریزکسورنسخه و  4درفرم انتقال کسور )اصالحی  35دستورالعمل شماره 
 .ارائه نماید .....استانکشوری به مدیریت بازنشستگی پرسنلی 

 جبهه در حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و ثارگرانیا -خبند 33ماده –قانون برنامه ششم 

 عنوان به مبلغ نیا. معافند یبازنشستگ و مهیب صندوق رییتغ از یناش یا مهیب سنوات سال پانزده یبرا التفاوت به ما پرداخت از بار کی یبرا

 مطالبه صندوق منتقلٌ الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * تایید میشود( نسخه0)توسط رئیس دستگاه اجرائی ذیربط 1/0 فرم استردادوانتقال کسوربازنشستگی 

 * تاییدمیشود( نسخه0)توسط ذیحساب دستگاه اجرائی ذیربط 00-ع فرم صورت حقوق ومزایا وکسور ساالنه 
 

 

 

 صندوق بیمه وبازنشستگی جدید 

 مدارک الزم از دستگاه اجرائی /درخواست بیمه شده؛اخذ احکام 

 صندوق کشوری بررسی وپذیرش سابقه ؛تقاضای کتبی انتقال کسوراز

 

 دستگاه اجرائی 

 تکمیل وارسال فرم انتقال کسور؛فهرست ریزکسور؛احکام کارگزینی

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 بررسی وتایید فرم انتقال کسور؛ صدورچک دروجه صندوق جدید

 
 

 

 

 منتقل میشود...(به استناد ماده یک قانون تعدیل ) صرفا کسور سهم کارمندق ا ک   00ماده 1تبصره  موضوع بازخریدیدرخصوص افراد *
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 انتقال  کسوربازنشستگی  به حساب سایر صندوقهای بیمه   

 (1/2فرم )انتقال کسوربازنشستگی  نحوه تکمیل فرم -01ماره دستورالعمل ش
 اطالعات شناسنامه ای براساس کپی شناسنامه مستخدم-

        تااریخ اساتخدام اولیاه براسااس اولاین حکام ورودباه خادمت ؛        ؛اطالعات مربوط به پست سازمانی ورسته وگروه براساس آخرین حکم رسامی  - 

             اجارای حکام رسامی آزمایشای ویاتبادیل وضاع میباشادونیزدرج شاماره وتااریخ حکام رسامی آزمایشای ؛             تاریخ استخدام رسامی منظورتااریخ  

 وشماره وتاریخ همین حکم آخرین حکمتاریخ خروج ازخدمت ومجوزخروج براساس شرح حکم ویا رای صادره ازسوی مرجع قضائی طبق 

قاانون  0قاانون بازساازی وبنادح مااده     03مااده  0؛اخراج و بازخریدی موضوع بندفاء استعانتقال کسور در صورت ) مجوزانتقال کسورطبق قانون

اماا انتقاال کساور    .انجاام میشاود    00/0/14رسیدگی به تخلفات  مستند به ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مصاوب  

 (قانون تعدیل نیروی انسانی انجام میشود1کتهای دولتی مستند به ماده مقررات شر10وبازخریدی موضوع ماده 00ماده 1بازخریدی موضوع تبصره 

سایرصندوقها ؛ درخواست تامین اجتمااعی ازصاندوق بازنشساتگی    / نامه تامین اجتماعیحسب وهمچنین  درخواست انتقال کسور شماره وتاریخ؛-

 .میباشد....شهرستان .........استان .......بانک رفاه شعبه .........ودستگاه مستخدم معموال شماره حساب 

 فقط مدت انفصال وغیبت غیرموجه ومرخصی بدون حقوق درج خواهدشد04ردیف 

نوشته براساس سابقه خدمت رسمی قابل قبول ومیزان کسورسهم مستخدم وکارفرما طبق فهرست کسوربازنشستگی ....جمع مدت خدمت 04ردیف 

 .درج نخواهدشددرفرم مقرری ماه اول خواهدشدلیکن 

درآمده باشدبه جای تنظیم فهرسات کساورفقط    به اشتراک صندوق تامین اجتماعی00/0/14قبل ازاگرکارمندرسمی که بادستگاه قطع رابطه کرده 

 .محاسبه ودرج خواهدشد(به ماه )مشمول کسوروی ضربدرسنوات خدمت  آخرین حقوق ومزایای0%

تکمیال  00/13بودند وذیحساب دستگاه برای وی فرم بیمه پردازقبل ازاستخدام رسمی که  تبدیل وضع یافته ایمنظورازحق بیمه ؛برای کارمندان 

 درج وبه سایرمبالغ اضافه میشود ریال100003کرده باشدمبلغ 

درصورتی که سابقه خدمت زیرپرچم ویاقراردادی مستخدم رسمی قبل ازقطع رابطه تعیین بدهی شده وطبق مدارک درهماان  :منظورازکسوربدهی 

اعام ازساابقه    01دراین خصوص جمع مدت خادمت قابال درج درردیاف    .حساب صندوق بازنشستگی واریزشده باشدعینا درج خواهدشدمقطع به 

 .رسمی وسابقه غیررسمی تعیین بدهی شده خواهدبود

ای هماراه بامادارک   جهت بررسی واقادام طای ناماه    (مهروامضاء)دستگاه تاییدباالترین مقام اجرائی نسخه تکمیل وپس از4فرم انتقال کسوردر-

 موردنیازبه مدیریت بازنشستگی استان ارسال میشود

 نحوه تکمیل فهرست کسوربازنشستگی 
نسخه تکمیل وذیال فارم باه تاییدکارشاناس ماالی وساپس       0فهرست کسوربرای هرسال خورشیدی ازسوابق خدمت رسمی مستخدم میبایست در

براساس اسنادحسابداری تنظیم خواهدشدلیکن نبایدازاحکام کارگزینی پرونده انحرار این فرم .خواهدرسید (مهروامضاء)ذیحساب محترم دستگاه 

 .معناداری داشته باشد

 .مستخدمین رسمی ضمن توجه به جدول کسوربادقت الزم محاسبه شود 1/1/10سهم کارفرمائی قبل از* 

میزان کسورات (ازفهرست حذر شود)ن فهرست لحاظ شده میبایست درتکمیل ای/....انفصال موقت /مرخصی بدون حقوق /غیبت غیرموجه هرگونه 

 .به نسبت اشتغال وحقوق دریافتی محاسبه ودرج شده باشد

 .....سال فرم فهرست کسوربازنشستگی ساالنه مستخدمان مشمول صندوق بازنشستگی 
 :تاریخ :                     شهرستان    :                       استان :                                            نام دستگاه 

 :شماره مستخدم  :کدملی  :نام  :نام خانوادگی 

 جمع کسور کسورسهم کارفرما مقرری ماه اول  کسورسهم مستخدم  جمع حقوق ومزایا فوق العاده شغل  حقوق وتفاوت تطبیق  ماه

        فروردین

        اردیبهشت

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

        ع جم

 :نکته 
؛ سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه سابقه خدمت غیررسامی هریاک ازکارکناان تبادیل وضاع یافتاه باه رسامی         4/4/00بموجب صورتجلسه 

 .ریال به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کرده است 100003که قبل ازتبدیل بیمه پردازبودندمبلغ .....( و1/0/40؛10/0/40؛13/0/40)

ازسوی ذیحسابی دستگاه که نشانگرمدت بیمه پاردازی ذینفاع میباشاد مبلاغ      00/13بشرط تکمیل فرم  تبدیلیدرهنگام انتقال کسورکارکنان لذا

 .منتقل میشود(عالوه برکسورخدمت رسمی )نیزبه عنوان حق بیمه سنوات غیررسمی (ریال 100003)مذکور

 .مقرری ماه اول هم منتقل میشود....(قانون برنامه سوم و42وع ماده موض)صرفا درهنگام انتقال کسورناشی از تغییرصندوق *
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 انتقال  کسوربازنشستگی  به حساب سایر صندوقهای بیمه   

  –انتقال کسوربازنشستگی ازصندوق بازنشستگی کشوری  نکات مهم

 :صندوق تامین اجتماعی شده باشد مشترک27/3/65بعداز مستخدم اگر -الف

 (ک .ا.ق 00بجزمشمولین ماده -براساس فهرست کسور)مجموع کسورسهم مستخدم وکارفرما = انتقالکسوربازنشستگی قابل 
لیکن .پذیرفته شدآزمایشی  به استخدام رسمی1/0/10وی در.استخدام گردیدآموزش وپرورش به صورت قراردادی در1/4/11شخصی درتاریخ :مثال 

حقاوق ومزایاای مشامول    . ازخادمت محکاوم گردیاد   اخـراج  باه   وبادستگاه قطاع  1/1/03درتاریخ  غیبت غیرموجه رابطه استخدامی وی به علت

 .ریال افزای  یافت 43333به مبلغ 1/0/10ریال واز03333مبلغ 1/0/10ایشان دررسمی کسورخدمت 

پرداخات  ( قبلای  )بعلت اشتغال درکارگاهی مشترک صاندوق تاامین اجتمااعی شاده ولذامتقاضای احتسااب ساوابق        1/0/03این شخص  ازتاریخ 

 .ریال 100433سابقه خدمت قابل انتقال یکسال وش  ماه وکسوربازنشستگی بمبلغ . کسورخودنزدصندوق بازنشستگی کشوری گردید

 جمع کسور سهم کارفرما سهم مستخدم  مدت  تاتاریخ  ازتاریخ  حقوق ومزایا  (فوق العاده شغل )مزایا حقوق پایه

 04433 1033*1 0443*1  ماه1 1/1/10 1/0/10 03333 13333 03333

 00043 0004*1 0443*1 ماه 1 1/0/10 1/1/10 03333 13333 03333

 10043 1004*1 0043*1 ماه 1 1/1/03 1/0/10 43333 03333 03333

 .(مطابق جدول )محاسبه میشدحقوق پایه %4/0 فقطحقوق ومزایا   لیکن سهم کارفرمائی % 4/0کسورسهم مستخدم 1/1/10از قبل*

 .حقوق پایه ومزایا   وسهم کارفرما یک ونیم برابرسهم مستخدم اصالح شد%4/0کسورسهم مستخدم  1/0/00لغایت 1/1/10بعداز

 

 :باشدصندوق تامین اجتماعی شده  مشترک27/3/65قبل ازمستخدم  اگر –ب 

 ماههای خدمت رسمی %*0*آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور=  کسوربازنشستگی قابل انتقال

به اساتخدام رسامی تبادیل    13/0/40دردانشگاه علوم پزشکی بصورت قراردادی استخدام شده ودرتاریخ 1/1/40شخصی درتاریخ: ثالم

مشاترک صاندوق تاامین اجتمااعی شاده      1/0/14اگروی بعدازبازخریدی درتااریخ  .ازخدمت بازخریدشد13/0/10وضع یافته وباالخره در

ه ازصندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی منتقال خواهدشدرامحاسابه   باشدسابقه خدمت  ومبلغ کسور بازنشستگی ک

 .ریال بود00333یادآورمیشودحقوق ومزایای وی قبل ازبازخریدی .نمائید

 x 0%  x 00333  00=90640                                      خدمت رسمی سابقه ماه 00سال معادل 1 کسور بازنشستگی بابت

  ریال194320ردازی       سابقه خدمت بیمه پ وضوع تفاهمنامه فی مابین بابت یکسال وهشت ماه ونه روزمبلغ م

 

 

 

 

 

 :توجه

 .قابل انتقال است فقط سهم مستخدمباشد  ک.ا.ق 00ماده موضوع  بازخریدیدرصورتی که مستندخروج ازخدمت رسمی ؛ * 

 راسا به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است  1/1/1004قبل ازجرائی رابابت دولت کسورسهم کارفرمائی مستخدمین رسمی دستگاههای ا*

 .مقرری ماه اول میبایست درفهرست کسوردرج شودلیکن قابل انتقال نمیباشد*

ق ا ک ، وراث قاانونی وی میتوانناد تقاضاای انتقاال حاق بیماه ساوابق غیررسامی          00و  01در صورت فوت مستخدم موضوع مواد *

 . ارائه نمایند( صندوق بازنشستگی کشوری)ازمان تامین اجتماعی را جهت احتساب سنوات خدمت به صندوق مقصد مستخدم نزد س

لااذا هیچگونااه .نبااوده اناادصااندوق بازنشسااتگی  مشاامول/...(حااق التاادریس /پیمااانی /اعاام ازخریدخاادمت )قااراردادی کارمناادان  *

  برنامه سوم..قانون توسعه 00ی واریزنشده است مگرمشمولین ماده ازبابت این سوابق به حساب صندوق بازنشستگ کسوربازنشستگی

جهات انتقاال   )دریافات کسوربازنشساتگی پاس از بازخریادی    متعاقباا  دیوان عدالت اداری تعیین بدهی و  001به موجب رای شماره *

 .مجوزی ندارد (کسور
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 به حساب دستگاه اجرائی    .... استرداد  کسور بازنشستگی یا

  داد کسور بازنشستگیاسترفرآیند 

 کسوربازنشستگی استرداد :نام خدمت

 ذیربط   دستگاه اجرائی :دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 اصالحی 04؛دستورالعمل شماره    00/30/1014بازنشستگی مصوب  کسور قانون نقل وانتقال حق بیمه یا :قوانین ومقررات 

فهرسات ریاز     - فرم درخواسات اساترداد کساور    –کسوربازنشستگی (دریافت)مبنی براسترداد قازصندو درخواست کتبی کارمند :مدارک موردنیاز

 اشتراک صندوق ؛حکم خروج ازخدمت ؛سایراحکام حسب مورد/احکام کارگزینی استخدام رسمی  – کسورات

 دستگاه اجرائی ذیربط :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 :سایرتوضیحات

 صرفا کسور سهم کارمندقطع شده باشد ...(بدلیل استعفاء؛اخراج؛بازخریدی؛)باصندوق  اوکه ارتباط ی کتبی مستخدمی رت تقاضادرصو 

 .تا از آنطریق به ذینفع پرداخت شودمیباشدبه حساب ذیحسابی دستگاه اجرائی  قابل استرداد
 :پروسه اقدامات 

  درخواست کتبی ذینفع ازصندوق بازنشستگی کشوری -1

 بررسی سوابق وتکمیل فرم استردادکسور وهمچنین فرم صورت حقوق ومزایا وکسورساالنه توسط دستگاه اجرائی ذیربط-0

 استان–ارسال مدارک توسط دستگاه اجرائی ذیربط به صندوق بازنشستگی کشوری -0

نسابت باه    به امورمالی ستاد صندوق ارساال میکناد تاا   فایل اطالعات مربوطه را تکمیل و..مدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی نهائی وتایید-0

 شودصدورچک استرادکسور دروجه ذیحساب دستگاه ذیربط اقدام 

 رادروجه ذینفع صادرخواهدکرد(که از صندوق کشوری دریافت داشته)ذیحساب دستگاه چکی معادل کسور بازنشستگی -4

  فرم های مربوط به خدمت

 لفایدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * توسط رئیس دستگاه اجرائی ذیربط تایید میشود 1/0 فرم استردادوانتقال کسوربازنشستگی 

 * توسط ذیحساب دستگاه ذیربط تاییدمیشود 00-ع فرم صورت حقوق ومزایا وکسور ساالنه 
 

 

 

 کارمند

 تقاضای کتبی استرداد کسور ازصندوق بازنشستگی کشوری

 

 دستگاه اجرائی

 ارسال فرم استردادکسور؛فهرست ریزکسور؛احکام کارگزینیتکمیل و

 

 ستاد/استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 بررسی وتایید فرم ؛صدورچک استردادکسور دروجه ذیحسابی دستگاه
 (متعاقبا وجه کسور را به حساب ذینفع واریز میکنددستگاه ذیحساب )

 
 

 

 

 .ارمند قابل استرداد میباشداسترداد کسور صرفا کسور سهم کهنگام  در

کسورساهم کارمناد    -0مجاوز نادارد  ( اخراج درحین خدمت رسمی آزمایشی)قانون استخدام کشوری 03استردادکسور مشمولین ماده -1:استثناء

 فقط به خانواده ذینفع مجاز است( اخراجی)قانون بازسازی نیروی انسانی 03ماده 13مشمولین بند
  01/0/1000سهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب قانون ت0براساس ماده  :توجه

 دستگاههای اجرائی مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قبال در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند
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 به حساب دستگاه اجرائی    .... استرداد  کسور بازنشستگی یا

 (4فرم ) سال03ادبرفرآیند استردادکسوربازنشستگی ماز* 

 استرداد کسوربازنشستگی مازادبرسی سال:نام خدمت

 اجرائی  هایدستگاه:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 مصوب قانون اصالح مقررات بازنشستگی0ماده ؛    10/10/1010قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  0ماده 0تبصره  :قوانین ومقررات 

    00/30/1003مورخ 0003شماره دستورالعمل ،    10/10/10

فرم محاسبه بدهی خدمت غیررسمی به انضمام -0( 0 فرم)درخواست استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال  تکمیل فرم-1 :مدارک موردنیاز

 ....(شامل احکام )ینفعذ پرونده پرسنلی-0 کسورماههای اضافه پرداختی کسوربازنشستگیفهرست ریز -0(  دارای مهرتایید صندوق)فی  واریزی

 صندوق بازنشستگی کشوری :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

  :توضیحات

بر  در مواردی که مستخدمین از پرداخت کسور بازنشستگی بابت خدمت مازاد : 10/10/10قانون اصالح مقررات بازنشستگی 0ماده -

در خصوص پرداخت  قبال تایید الزم رامکلف است  مستخدم معار می باشند ، دستگاه متبوع (قانون  0ماده  0موضوع تبصره ) سال  03

 .از صندوق کسب نمایدسال تمام ،  03کسور بازنشستگی توسط مستخدم به مدت 

 به این سوال مهم پاسخ دهیدسال 30مازادبرسهم مستخدم  اعمال معافیت ازپرداخت کسور شروع قبل از :1نکته

بطور کامل  در زمان مقرر و  محاسبه مستخدم ارفاقی سوابق بدهی  ویا(پیمانی/ قراردادی / سربازی )غیررسمی  ابقسوبدهی  آیا 

پس )ی به حساب صندوق بازنشستگی کشوریمندرج در فیش واریزتاریخ پرداخت آخرین قسط بدهی  ؟شده است و تسویه  پرداخت

 .کسور استمالک شروع معافیت از ( از احراز تسویه کامل بدهی 

به صندوق  پرداخت کسور بازنشستگی سابقهسال تمام 03احراز ..... قانون اصالح مقررات0ماده 0برای اعمال معافیت تبصره  :1نکته

  سال سابقه خدمت03داشتن صرفا نهبازنشستگی کشوری مالک عمل برای معافیت است و 

سال خدمت 1و (مشترک صندوق بازنشستگی کشوری)سابقه رسمی  سال00وی دارای.میباشد سال سابقه خدمت04 کارمندی دارای:مثال

از خدمت  سال1تازمانی که بدهی کسور بازنشستگی دقت شود .در دستگاه دولتی است( ملزم به بیمه پردازی تامین اجتماعی)غیررسمی

 .نمی باشد خت کسور بازنشستگیاز پردامعافیت قانون مشمول نبوده و سال سابقه پرداخت کسور 03دارای ننماید  را تسویهغیررسمی 
مقـرری مـاه   برداشـت  از مصادیق کسور بازنشستگی تلقی میشود لذا  «مقرری ماه اول »حسب اعالم معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، نظر به اینکه   -

 .منتفی میگردد 11/11/1311از تاریخ .....قانون اصالح مقررات بازنشستگی  8ماده  2از افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره  اول

(  از جملـه مخـابرات  )اجرای معافیت از پرداخت کسوربازنشستگی در خصوص کارکنان شرکتها و بنگاههای واگـذار شـده بـه بخـش خصوصـی     *

 (درآمد و هزینه 13/12/1311مورخ 22838نامه ش ).موضوعیت ندارد و همچنان مشمول پرداخت کسور سهم مستخدم خواهند بود

 فایلدریافت  توضیحات دفرمک نام فرم

 *  0 سال 03درخواست استردادکسورخدمات مازادبر
 

 

 

 دستگاه اجرایی 

 برای استرداد کسورمازادبرسی سال  متبوع تقاضای کارمند ازدستگاه

 (اعم از رسمی وغیررسمی)سال سابقه پرداخت کسور03احراز بی  از
 

 دستگاه اجرائی

 دکسورمازادبرسی سال وسایرمستنداتتکمیل وارسال فرم استردا

 

 ستاد/استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 بررسی وتایید فرم ؛صدورچک استردادکسور دروجه ذیحسابی دستگاه
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 به حساب دستگاه اجرائی    .... استرداد  کسور بازنشستگی یا

 (1/3فرم )کسوربازنشستگی  اشتباه واریزی/ فرآیند استرداداضافه واریزی  

  کسور اضافه واریزی/ استرداد اشتباه واریزی  :نام خدمت

 دستگاه اجرائی ذیربط :دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 00/30/1003مورخ 0003دستورالعمل شماره :قوانین ومقررات 

ساایرمدارک  -درصورت نیااز   1/4فرم اصالحی  –بانکی نشانگر اضافه واریزی  اعالمیه  –(  1/0)اشتباه واریزی/فرم استرداد اضافه :مدارک موردنیاز

 اشتباه واریزی/دال بر اضافه

 صندوق بازنشستگی کشوری  :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 :سایرتوضیحات
الزم اضافه واریزی باارائه مادارک  /درصورتی که دستگاه اجرائی ویا بانک عامل ؛  به اشتباه وجهی رابه حساب صندوق واریزکرده باشد مبلغ اشتباه  

 ینفع مستردخواهدشدحساب ذ به

فای   ) مساتندات آنرا  رابه ضامیمه  (مهروامضاء)س از تایید را تکمیل وپ( نسخه 0در) 1/0فرم دستگاه ذینفع میبایست به این منظور  

 .ام الزم بعمل آیدبه مدیریت سازمان بازنشستگی دراستان ارائه تااقد.....(؛ کارگزینی حکم/ واریزی؛لیست 

 میباشد ضروری1/0درخصوص علت اشتباه واریزی درمتن فرم  توضیحات کوتاهارائه 

 دستگاه باشدونه شخص حقیقی ذینفع  ذیحسابیمربوط به  میبایستقابل درج درفرم  شماره حساب

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 *  1/0 اشتباه واریزی کسور/زی درخواست استرداداضافه واری

 
 

 

 

 دستگاه اجرائی 

 اضافه واریزی به حساب صندوق/بررسی وحصول اطمینان از اشتباه 

 

 دستگاه اجرائی 

 (فرم اشتباه واریزی؛فی  واریزی؛مستندات)تکمیل وارسال مدارک

 

 ستاد/استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 د فرم ؛صدورچک دروجه ذیحسابیبررسی مدارک وصورنحساب ؛تایی

 
 

 

 :توجه

رخ (مااه 0الای  1بابات  )یک دساتگاه    کسورماهانهریز حقوق ومزایا و صورتیا  1/4درصورتیکه اضافه واریزی ازطریق فرم -

وتاه  )ویا صورت خزانه مربوطه فرم اشتباه واریازی اوال توساط ذیحساابی دساتگاه      1/4داده باشد میبایست ضمن اصالح فرم 

درصاورتیکه  .نیزباشاد (ازبابت اطاالع  )تکمیل وتاییدشود وثانیا حتی االمکان دارای تاییدیه خزانه( ل ذیحساب درشهرستانعام

 .اولیه نیازنیست 1/4ماه باشداصالح فرم 0اشتباه واریزی بابت بی  از

 .میبایست مربوط به ذیحسابی دستگاه باشد  1/0شماره حساب اعالمی درفرم  -
مقـرری مـاه   برداشت از مصادیق کسور بازنشستگی تلقی میشود لذا « مقرری ماه اول »نت حقوقی ریاست جمهوری ، نظر به اینکه  حسب اعالم معاو *

 .منتفی میگردد 11/11/1311از تاریخ .....قانون اصالح مقررات بازنشستگی  8ماده  2از افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول تبصره  اول
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-صندوق    حمایت های بلندمدت

 فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی 

 ذیربط دستگاه اجرائیمراحل اداری در  –الف 

بجاز  ) غیررسمیخدمت انتقال حق بیمه سوابق لزوم ،  دولتی بودن سابقه اطمینان از :بررسی پرونده ازبابت سنوات خدمت قابل قبول-1

  (آموزش وپرورش ...در دانشسرا مدت تحصیل ، 1/0/00مدت خدمت وظیفه،حق التدریس تمام وقت قبل از: ک .ق ا 04ده ما0مشمولین تبصره 

 پیمانی آئین نامه اجرائی این قانون وهمچنین ائین نامه استخدامی0وماده   00/0/14مصوب ...ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه 0استناد به تبصره *

 باذکرمستندقانونی درشرح حکم پس از مشاوره با مستخدم و  بازنشستگیصدورابالغ  -2

( 30کاد )ویا سپرده کوتاه مادت ( 30کد)سپهری نزد بانک صادرات  بصورت قرض الحسنه افتتاح حساببرای  راهنمائی مستخدم-3

 ...از واحدهای داخلی؛ تسویه حسابفرم انصرار  بیمه تکمیلی درمان ، تکمیل / ش فرم پذیرتکمیل  ؛بمنظور واریز حقوق بازنشستگی 

 وثبت داده ها در سامانه  برقراری حقوق بازنشستگی 3و2و1تکمیل وتایید فرمهای شماره -4
جماع  » ←دستگاههای دولتی وشاغلینسامانه ←  ir.Sabasrm. wwwسایت  در برقراری حقوق بازنشستگی 0و1شماره  های اطالعات فرم ثبت

  به صندوقارسال برای سامانه  گواهی ثبت از اخذپرینتبا کدشناسه و کلمه عبور انحصاری هر دستگاه و  «راری حقوقآوری اطالعات برق

 صندوق بازنشستگی کشوری به ( همراه با مدارک فیزیکی) ارسال درخواست تایید برقراری حقوق بازنشستگی -5
زم برای تایید برقراری حقوق بازنشستگی  میبایست حـداقل  شورای عالی اداری  مدارک ال14/7/1372مورخ 3685طبق بخشنامه 

 . یکماه قبل از زمان بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شود

برقراری حقوق بازنشستگی ،درخواست کتبی موافقت با بازنشستگی افاراد   0و  1فرمهای شماره ،  ابالغ بازنشستگی :مورد نیاز عبارتندازمدارک 

یسانس وباالتر، احکام کارگزینی مرتبط ؛احکام قرارداد خدمت غیررسمی؛مدارک انتقال حق بیمه سوابق غیررسمی به حساب صاندوق  دارای فوق ل

ومدارک پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و در غیر اینصاورت جوابیاه کتبای تاامین اجتمااعی مبنای بار غیار بیماه پارداز باودن ذینفاع ،تصاویر              

 انصرار بیمه تکمیلی درمان و سایر مدارک  حسب درخواست /بانکی گواهی خدمت نظام ؛مدارک ایثارگری،پذیرش شناسنامه،کارت ملی،دفترچه

 

 کشوری صندوق بازنشستگیمراحل اداری در :ب 

 قوانین  باانطباق محاسبات و مستندات  به لحاظ برقراری حقوق بازنشستگی2و1فرم شماره  مندرجاتبررسی -1

ساال  0اولین حکم استخدام رسمی واحکام کاارگزینی   با بازنشستگی ،  دمین دارای مدرک فوق لیسانس وباالترخواست کتبی مستخرویت در

  ...........(،مدارک ایثارگری، آخرخدمت ؛تصویر شناسنامه وکارت ملی،  دفترچه حساب سپهری
حکام تبادیل وضاعیت و    /حکام  رسامی   اولین تاریخ  اجراء تا صدور جاری، کسور:بررسی واطمینان از  اخذ کسور بازنشستگی-2

 (خدمت)پرداخت کسورسال سابقه 03ن دارای بی  از مستخدمیئی ؛پرداخت کسور سهم کارفرماشمول صندوق بازنشستگی کشوری 

 سابقه خدمت غیررسمی  وضعیت بیمه پردازیبررسی -3

محاسبه  مابه التفاوت حق بیمه توساط   م بمنظورالزاز صندوق بیمه مبدآ ، ارائه مدارک  سوابق خدمت غیررسمی لزوم انتقال حق بیمه

 .......صندوق بازنشستگی کشوری ، اعالمیه بانکی واریز مابه التفاوت اعالمی توسط ذینفع به حساب صندوق ،

 جهت اقدامات الزم ارسال به دستگاه اجرائی ذیربط  و( حداکثرظرر یکهفته)مستخدمصدور تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی -4

  بازنشستگی ماهانه  تامین اعتبار و پرداخت حقوق -5

جهات محاسابه وتاامین اعتباارالزم     )دردهم هرماه لیست حقوق را براساس اطالعات مندرج  درسیساتم احکاام    اداره کل امور مالی صندوق

  .گزارشگیری می نماید (ازمنابع داخلی وکمکهای دولت

براساس پیاماک ارساالی باه کارشاناس     )ایا و کسورات بازنشستگان را در موعد مقرراز طرر دیگر دستگاه اجرائی نیز میبایست فایل مز

 .بارگذاری نماید(www. Sabasrm.irسایت )در نرم افزار پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان ( مالی 

 . اه حواله خواهدشددر پایان ماه خالص پرداختی به حساب بازنشسته  واریز میشود و کسورات اعالمی نیز  به حساب ذیحسابی دستگ
 درهمان ماهحقوق ومطالبات ذینفع معموال باشد  قبل ازدهم ماهتوسط صندوق بازنشستگی  تاییدیه برقراری حقوق رتاریخ صدودرصورتیکه  :نکته*

 .خواهدشد حواله ماه بعدی در معموالحقوق ومطالبات ذینفع بعدازنهم هرماه صادرشود  تاییدیهو درصورتیکه  خواهدشد ذینفع واریزبه حساب 
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 شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-حمایتهای بلندمدت صندوق           

 مستندات برقراری حقوق بازنشستگی ووظیفه

 توضیحات  شرایط مستند

 اختیاردستگاه  تخصصی شغلسال 35و عادی شغلسال سابقه در 30 قانون مدیریت 130ماده الف  ندب

 اختیار دستگاه  آقایان سال سابقه برای  25با سن سال 60 مدیریت قانون 130بند ب ماده 

 اختیار دستگاه  درکلیه مشاغل  خانمهاسابقه برای سال 25 قانون مدیریت 130ماده 1تبصره 

 تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه –توافقی  فوق لیسانس و تخصصی شغل در سال سابقه 35 – 30 قانون مدیریت 130ب الف ماده 

بادون  )تقاضای مستخدم و موافقات دساتگاه  - توافقی سال سابقه برای جانبازان؛معلوالن ومشاغل سخت  25 قانون مدیریت 130ماده1تبصره 

 (جانبازی% 03زیر-ارفاق برای جانبازان لیسانس وکمتر

 اضای مستخدم و موافقت دستگاه تق- توافقی .......ارفاق برای جانبازان؛معلوالن؛مشاغل سخت 1/0/10 قانون بازنشستگی جانبازان

مقاررات   قاانون اصاالح  0ماده 1تبصره 

 10/10/10 بازنشستگی
 تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه- توافقی سال سابقه20سال سن آقایان؛خانمها با 43سال سابقه و25

 مستثنی شدگان از قانون مدیریت خدمات کشوری  

 تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه- توافقی  سابقه برای خانمهاسال  20ای آقایان وسال سابقه بر25 4/1/01پی  ازموعد  بازنشستگی

 توافقی  (درصد43امتیاز ارفاق جانباز بی  از )فرزندان شهدا  قانون برنامه پنجم 00ماده 

   

   

  تکلیف دستگاه–اجباری  درمشاغل عادی  سن سال 60و  سال سابقه 30 قانون مدیریت 130ماده 0تبصره 

  تکلیف دستگاه -اجباری  غیرتخصصی سال سن درمشاغل 65سال سابقه و25 قانون مدیریت 130ماده 0تبصره 

 تکلیف دستگاه  -اجباری سال سن درمشاغل تخصصی  65سال سابقه و 35 قانون مدیریت 130ماده 0تبصره

 تکلیف دستگاه  –باری اج سال سن درمشاغل تخصصی  70سال سابقه و 25 قانون مدیریت 130ماده 0تبصره 

   

 (تقلیل یک یا دو گروه اب)قهری  سال آقایان04وخانمها سال خدمت دولتی برای 03بی  از  0/0/00تخلفات اداری0بندط ماده 

 ازکارافتادگی به  تایید صندوق بازنشستگی   عادیازکارافتادگی   قانون استخدام کشوری 00ماده 

 ازکارافتادگی به تایید صندوق بازنشستگی   ناشی ازانجام وظیفه کارافتادگیاز قانون استخدام کشوری 03ماده 

 ------------------ بصورت عادی فوت مستخدم  قانون استخدام کشوری 01ماده 

 فوت ناشی ازکار به تایید صندوق بازنشستگی   ناشی از انجام وظیفهفوت مستخدم  قانون استخدام کشوری 00ماده 

  فوت بازنشسته  ن استخدام کشوریقانو 00ماده 

جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد،رزمندگان با )ایثارگران  (10/30/1033از تاریخ )ق م خ ک  130نظر به الزم االجراء شدن استفساریه بند الف ماده *

 سال خدمت نمایند01داشتن مدرک کارشناسی میتوانند تاکه به موجب قوانین از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردارند نیز با  ( ماه جبهه 1داشتن 

معتبار   یمنوط باه ارائاه گاواه    یاز رزمندگ یناش یو استخدام یادار ازاتیامت : یعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 30/30/1033مورخ  1130براساس دادنامه شماره *

صاورت   یاز بازنشستگ  یتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر یتقاضا گریبه عبارت د. گردد یبوده و شامل بازنشسته ها نم خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست

 .گرفته باشد

 

 مبنای تعیین حقوق بازنشستگی 

  : 10/31/1003مصوب ....قانون اصالح پاره ای از مقررات  6 ماده*
 حقوق ضریب آخرین اعمال با آخر سال دو در است بازنشستگی کسور مالک که دریافتی مزایای و حقوق تمامی معدل حالت هر در......

  .بود خواهد وظیفه یا بازنشستگی حقوق تعیین مبنای بازنشستگی سال
 ،یلشکر ،یکشور از اعم)  یبازنشستگ یها صندوق شدگان مهیب هیکل یبرا بازنشستگان یمستمر یبرقرار:قانون برنامه ششم81ماده *

 باشد یم یبازنشستگ کسور یدارا که یافتیدر آخر سال دو نیانگیم یمبنا بر( یبازنشستگ یها صندوق ریسا و یاجتماع نیتأم
 آخرین حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور بازنشستگی زمان اشتغال :( 00کد مستند)جانبازان و فرزندان شاهد  *

 سال سن 43ذکور شاهد کمتر از  جانبازان و فرزندانمربوط به هزینه سنوات ارفاقی     گزینه نقدی

 سال سن و بیشتر و فرزندان اناث شاهد 43سنوات ارفاقی  مربوط به جانبازان هزینه      گزینه تعهدی
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-حمایتهای بلندمدت صندوق           

محاسبه حقوق بازنشستگی نحوه 

آخرخدمت  اشتغال سال2میانگین حقوق ومزایای دریافتی  مشمول کسوربازنشستگی در :کشوریمشمولین نظام هماهنگ و قانون خدمات 
 (   10/0/00قانون اصالح پاره ای ازمقررات بازنشستگی مصوب  1ماده ) 30÷سنوات خدمت قابل قبول ×بااعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی 

 .حق شغل دریافت کرده باشد/فوق العاده شغلوضعیت کارمندی است که طبق حکم کارگزینی  منظور از اشتغال◄
 اضافه شود(سال03مبنای )ستگیحقوق بازنشدرصدبه /4/0سال 03هرسال سابقه بی  از به ازاءقانون م خدمات کشوری 130صرفا برای مشمولین ماده *

وساایر حقاوق بگیاران    ومزایای مستمر شاغلین مشامول ایان قاانون     حداقل وحداکثرحقوق : خدمات کشوریقانون مدیریت 76ماده 

 .دستگاههای اجرائی هرسال به تصویب هیات وزیران میرسد

 .تجاوز کندثابت و فوق العاده های مستمر  حداقل حقوق برابر7نباید از سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر  -76تبصره م

انشگاه ها و موسسات آموزش عالی و اعضای هیئت علمی د: هیئت وزیران 13/03/85مورخ  28831تصویبنامه  6ماده تبصره 

و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه از  یاسیمحاسبات کشور و کارمندان س وانیو قضات و وزارت اطالعات و د یپژوهش

 .باشند یم یمستثنحداکثر حقوق شمول بند 

 

حقاوق رتباه وپایاه؛ر شاغل ؛ر ویاژه ؛ر ساختی کاار؛ر        )میانگین کلیه حقوق ومزایای مستمرمشمول کسور:  اعضاء غیرهیات علمی دانشگاهها

....... آئاین ناماه اساتخدامی   00مااده  ) یسال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگ2در (مدیریت؛تفاوت تطبیاق 

  (هیات عمومی دیوان عدالت1030و رای شماره مصوب هیات امنای دانشگاه تهران 

جذب ؛ویژه  و سایر فوق العاده های مستمر مندرج در آئاین ناماه اساتخدامی کارکناان غیار هیاات علمای         احتساب فوق العاده :تذکر

 به بعد بازنشسته شده اند1/1/1003قانون برنامه پنجم که از 03دانشگاههای علوم پزشکی  موضوع ماده 

  

عادم  یات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بار  ه 01/0/00مورخ 410وحدت رویه شماره رای :1تذکر*–اعضای هیات علمی دانشگاهها 

 سال در تعیین حقوق 03درصد افزای  به ازای هرسال خدمت مازاد بر 4/0قانون م خ ک برای درنظر گرفتن 130حکم ماده  تسری

 فوق العاده جذب ومخصوص اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت که دارای خدمت تمام وقت(یک ودودهم)0/1اعمال ضریب  :0تذکر*

 سال آخرخدمت آنان بالمانع است0به بعد باشد دراحساب میانگین 1/1/1001جغرافیائی بوده وتاریخ اجرای بازنشستگی آنها 

 .بالمانع میباشد 1/1/1000ازتاریخ بازنشستگان بعداعمال فوق العاده ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاهها برای  :0تذکر*

منـدرج در حکـم کـارگزینی کارکنـان دانشـگاهها و       فوق العاده های مصـوب هیـات امنـاء   هیئت  دولت  1/8/33ت مورخ /31289براساس مصوبه  :0تذکر

 مشمول کسورات بازنشستگی میباشندموسسات آموزش عالی اعم از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی مانند ف جذب ،ویژه ،بهره وری 

 

  ( 00/0/01مورخ 01-03دیوان عدالت دادنامه شماره  هیات عمومی1030رای شماره موضوع دارای مقررات خاص  )قضات 

 :...(آئین نامه 1ونیزتبصره  03/1/00مستخدمین شهید وجانباز ازکارافتاده کلی مصوب ) مشمولین قانون حالت اشتغال

 آخرین حقوق ومزایای دریافتی مشمول کسور قبل ازبازنشستگی 

 00کارکناان شارکتهای واگذارشاده باه بخا  غیردولتای مشامول اصال         سال آخرخادمت  0مبنای محاسبه معدل مشمولین قانون کار

 طبقه شغلی درسیستم احکام /حقوق ومزایای قانون کار بدون اعمال ضریب وبدون درج گروه ؛ ..( ...مخابرات؛شرکت رجاء ؛)
 واز همین تاریخ قابل اجراستبه تایید وزارت تکرا رسید 01/06/1398در .... واگذار شد اما طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان 10/0/00در  00شرکت مخابرات براساس اصل *

 

 (عدد مبنا ضربدر ضریب سال)حقوق بازنشستگی مقامات 

 1033....(   با معاون وزیر بشرط داشتن حداقل مدرک لیسانس و معاون استاندار همطراز)معاونین وزراء :الف

   %103دول حقوق ومزایای کارکنان وزارت کشور    فوق العاده شغل براساس ج*  1033 استانداران ؛سفراء :ب

 %100حق جذب معاون استاندار  *
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-حمایتهای بلندمدت صندوق           

 بازنشستگیبرقراری حقوق عمومی  شرایط ات ومستند

 ان دولتکارمند بازنشستگی تاییدیه برقراری :نام خدمت

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند:رتبط درانجام خدمتدستگاههای م

  :قوانین ومقررات 

 خدمات کشوری قانون مدیریت مشمولین 
کارمند ( درخواست کتبی با) سال برای مشاغل تخصصی  با مدرک فوق لیسانس04درمشاغل غیر تخصصی و سال سابقه خدمت03حداقل : بند الف

 از تاریخ استفساریه با ارزش استخدامی ل معاد مدارکو*  (سال03برای سنوات باالتراز

 (.شرط سنی برای خانمهامنظورنمیگردد)سال خدمت04سال سن و 13داشتن حداقل :قانون بندب 

 130درخصوص متصدیان مشاغل سخت وزیان آوروجانبازان ومعلوالن سابقه خدمتی موضوع بندالف وشرط سنی بنادب مااده    : 130 ماده1تبصره 

 .به شده وشرط سنی برای زنان منظورنمیگرددسال کمترمحاس4بمدت 

 (سال سابقه دارندگان مشاغل تخصصی 04سال سن و14)  سال سابقه03سال سن و13بازنشستگی اجباری با:  130ماده 0تبصره 

 (سال دارندگان مشاغل تخصصی 03) سال سابقه04سال سن وحداقل 14بازنشستگی اجباری با :  130ماده  0تبصره

 درصدبه حقوق تعیین شده مشمولین ق م خدمات کشوری اضافه خواهدشد4/0سال بمیزان 03ل سابقه خدمت بی  ازبه ازای هرسا* 

 :مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت

  (ب.قانون اصالح م1بندالف تبصره )سال سن برای مردان43سال سابقه و04داشتن حداقل -2 (ب.قانون اصالح م 0ماده )سال سابقه03داشتن -1

بنادالف مااده   )ساال سان باهرقدرساابقه    13داشاتن حاداقل   -4( ب.قانون اصاالح م 0ماده 1بندب تبصره )سال سابقه  برای خانمها03شتن حداقل دا-3

 (دستگاه توسطاجباری ک .ا.ق 00ماده )سال سن باهرقدرسابقه14داشتن -5  (تقاضای مستخدمبا ک.ا.ق00

 : حقوق بازنشستگی * 
 بااعمال ضریب سال بازنشستگی  03÷سنوات خدمت قابل قبولضربدر سال اشتغال آخرخدمت0در ی مشمول کسورحقوق وفوق العاده هامیانگین 

 سایرمدارک طبق دستورالعمل –فرم منزلت –سال آخرخدمت  4تصویراحکام کارگزینی–برقراری 0و1فرم شماره-ابالغ بازنشستگی :مدارک موردنیاز

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :محل مراجعهآدرس   حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

باوده  ( پیماانی / خریدخادمت  ) خدمت دولتی غیررسـمی اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمت زیرپرچم ؛: سایرتوضیحات

 .وداقدام شپرداخت بدهی وی به صندوق کشوری نسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمتباشد ضروریست 

 .بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد برقراری ح 0و  1نشستگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرم شماره بررسی سوابق؛موافقت ؛صدورابالغ باز*:

بجاز شارکتها   )عائلاه و اوالد وهمچنین تامین اعتباار کماک هزیناه    بازنشستگی صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق خالصه پرونده ، تاییدنهائی و  بررسی *

 .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری (به بعد1/1/00از)؛حق بیمه پایه درمان سهم دستگاه؛عیدی پایان سال( وشهرداریها

 پرداخت میشودتامین و گانبازنشستمحل اعتبارات داخلی دستگاه محل اشتغال به خدمت از ...ازدواج؛فوت؛پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ضمیمه شود...فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛ 0و1 ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 

پرداخات کسوربازنشساتگی؛   ( رسامی وغیررسامی  )بررسی کامل سوابق

 وسایرمدارک 0و1تهیه وارسال فرم  ؛با بازنشستگی وصدورابالغ  موافقت

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 صدور حکم ؛تامین اعتبارحقوقتاییدو؛بررسی مدارک ومستندات

                                             

 دستگاه اجرایی 

 ...وپرداختدرج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان 
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-حمایتهای بلندمدت صندوق           

  (سال 9بمدت 5/6/84 تمدیدتاو 5/6/98 الی 5/6/96)  پیش ازموعد بازنشستگیبرقراری حقوق فرآیند 

ـ  قبـول  قابـل  دمتخ سنوات عنوان به را یارفاق سنوات است مکلف دولت -تبرنامه ششم ، بند  انونق18ماده   قـانون ( 2) تبصـره  مطـابق  و یتلق

 و مشـمول  بازنشسـتگان  یمسـتمر  یبرقـرار  بـه  یاجتمـاع  نیتـأم  سازمان توسط 1/9/1839 مصوب دولت کارکنان موعد از شیپ یبازنشستگ

 ....... مؤسسات و یدولت یشرکتها. کند اقدام آنان یبازنشستگ خیتار از یارفاق سنوات مهیب حق پرداخت آخر سال دو نیانگیم براساس

 

 .در خصوص مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری ،موضوعیت قانونی نداردتوسعه  قانون برنامه ششم 18لذا بند ت  ماده *

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 4/1/1000وتمدیدآن تاتاریخ  مجلس شورای اسالمی34/31/1001مصوب   ازموعدیزنشستگی پقانون با :قوانین ومقررات 

 ؛ کل کشور 1383قانون بودجه  18بند د تبصره کل کشور  ؛ 1384قانون بودجه  19بند ج تبصره 

سال برای خانمها؛ موافقت رئیس دستگاه ؛حذر یک 03سال سابقه خدمت برای آقایان وحداقل 04تقاضای مستخدم بشرط داشتن حداقل  :شرایط

 (بدون سنوات ارفاقی انجام میشود 1001سال از بازنشستگی پی  ازموعد )زنشسته پست سازمانی  به ازای هربا

 (سال بااعمال ضریب) 03÷سنوات خدمت قابل قبول× سال اشتغال آخرخدمت0میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در: حقوق بازنشستگی * 

 بود بشرح ذیل محاسبه میشد همراه که با اعمال سنوات ارفاقی  1138قبل ازهزینه بازنشستگی پیش ازموعد  :هزینه های انجام خدمت

 و  1/1ارفاق ضربدر(به ماه)حقوق ومزایای آخرین حکم زمان اشتغال ضربدر مدت % 4/00 :کسورارفاقی-1نحوه محاسبه بدهی 

 که کال برعهده دستگاه متبوع میباشد  (اهبه م)مدت ارفاق ×( به ماه)کل خدمت ÷( به ماه)مدت خدمت ارفاق ×حقوق بازنشستگی :حقوق ارفاقی -2

سایرمدارک طبق  -–سال آخرخدمت0تصویراحکام کارگزینی–برقراری 0و1فرم شماره-بالغ بازنشستگیا–موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه  :مدارک موردنیاز

 (1001بابت اجرای قانون قبل ازسال  ندوقفی  واریز بدهی کسوروحقوق ارفاقی به حساب ص – -فرم کسور وحقوق ارفاقی ) دستورالعمل

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

باوده  ( پیماانی / خریدخادمت  ) خدمت دولتی غیررسـمی اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمت زیرپرچم ؛: سایرتوضیحات

 .اقدام شودپرداخت بدهی وی به صندوق کشوری نسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمتریست باشد ضرو

 میتوانند باداشتن شرایط مقرر وبااستفاده ازاین قانون بازنشسته شوند 03/1/00مصوب ....مستخدمین جانبازمشمول قانون مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده ؛*

 .فرمها ی بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشدواریزکسوروحقوق ارفاقی ؛تکمیل غ بازنشستگی ؛صدورابالواخذمجوز ؛ بررسی سوابق*:

وهمچنین تامین اعتبار کمک هزینه عائله و اوالد؛حق بیمه پایه درماان ساهم    صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از *

 .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری (به بعد1/1/00از)ی پایان سالدستگاه؛عید

 ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشود ...ازدواج؛فوت؛پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ضمیمه شود...فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛ 0و1 ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 * فی  واریزکسورارفاقی ضمیمه شود  فرم محاسبه کسوروحقوق سنوات ارفاقی پی  ازموعد 

 

 

 

 دستگاه اجرایی استان

 تکمیال  ؛بررسی سوابق؛ اخذمجوزها؛موافقت با بازنشستگی وصادورابالغ  

 به صندوق  وسایرمدارک 0و1وارسال فرم 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 تامین اعتبارحقوقصدور حکم ؛تاییدو؛بررسی مدارک ومستندات

 

 دستگاه اجرایی استان

 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت
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  ومستندات برقراری حقوق بازنشستگیشرایط -حمایتهای بلندمدت صندوق         

 ادامه توضیحات -مستندات وشرایط برقراری حقوق بازنشستگی پیش ازموعد

  ؟اجرا شدچگونه  1/6/30لغایت 0103سال در بازنشستگی پیش ازموعد

ساتگی پای  از موعاد    بازنشستگی پی  از موعاد کلیاه مشاموالن قاانون بازنش     کل کشور 1384قانون بودجه  19تبصره ( د)بند  در اجرای 

و قانون تمدید آن، در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز  1001شهریور سال 4کارکنان دولت مصوب 

 .قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است 40و  40موضوع مواد 

هیئت وزیـران مقـرر شـد کـه مابـه التفـاوت        12/11/1813هـ مورخ 12132ت/182112همچنین براساس تصویب نامه شماره 

بـه صـندوق    دستگاه اجرایی دولتـی محاسبه و از طریق ( ماه  91) حقوق بازنشستگی تا احراز بازنشستگی عادی حداکثر تا پنج سال 

 بازنشستگی پرداخت شود
 سال خدمت قابل قبول برای آقایان04داقل سال خدمت قابل قبول برای خانمها  و داشتن ح03داشتن حداقل -1

 تقاضای مستخدم -0

 موافقت باالترین مقام دستگاه-0 

 بدون سنوات ارفاقی-0

 (1000ویژه)محاسبه و واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی-4

بران هزینه ای است که از بوده و مابه التفاوت وصولی صرفا بابت ج بدون سنوات ارفاقی 1000در سال  اجرای بازنشستگی پی  از موعد

 . بازنشستگی زودتر از موعد بر  صندوق بیمه و بازنشستگی تحمیل می شود 

سال و  0ریال حقوق بازنشسته می شود ، به مدت  333/333/03روز سابقه خدمت قابل قبول و با مبلغ  10ماه و  0سال  00کارمندی که با :مثال

با توجه به تصویب نامه و دستورالعمل ابالغی ، هزینه ای را که دستگاه اجرایی . د بازنشسته شده است زودتر از موع( روز  000) روز  10ماه و  0

 :می باید بابت بازنشستگی پی  از موعد این کارمند به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نماید به قرار زیر محاسبه می شود 

 ریال 333/333/03*  000/  03=  333/531/ 333

 03سال اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات قابل قبول تقسیم بر0معدل حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در :شستگی پیش ازموعدحقوق بازن

 . خواهدبود بدون اعطای سنوات ارفافیبدین ترتیب موافقت با بازنشستگی پی  ازموعد مستخدمین متقاضی ؛ 

 د؟چگونه بو 1033نحوه اجرای بازنشستگی پیش ازموعد در سال 
 کل کشور  1003ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 03تبصره به استناد 

 موافقت ذیحساب  -1

 سال 03سال ارفاق تاسقف 4تامین بارمالی حداکثر -1

 مجوز کتبی ازکمسیون اجتماعی دولت -0

باداشاتن   نیزمیتوانستند  1000/.03/1مصوب .....؛مفقوداالثر( حالت اشتغال)عزیزمشمول قانون مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی  انجانباز*

 .شرایط مقرربه استناد قانون بازنشستگی پی  ازموعد بازنشسته شوند

فارم   –سال آخرخدمت0تصویراحکام کارگزینی–برقراری 0و1فرم شماره-بالغ بازنشستگیا–موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه  :مدارک موردنیاز

 فی  واریز بدهی کسوروحقوق ارفاقی به حساب صندوق بشرح توضیحات – طبق دستورالعمل سایرمدارک –کسور وحقوق ارفاقی 

 و  1/1ارفاق ضربدر(به ماه)حقوق ومزایای آخرین حکم زمان اشتغال ضربدر مدت % 4/00 :کسورارفاقی-1◄نحوه محاسبه بدهی

 که کال برعهده دستگاه متبوع میباشد  (به ماه)مدت ارفاق ×( به ماه)کل خدمت ÷( به ماه)مدت خدمت ارفاق ×حقوق بازنشستگی :حقوق ارفاقی -0

 (سال بااعمال ضریب) 03÷سنوات خدمت قابل قبول× سال اشتغال آخرخدمت0میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در:  حقوق بازنشستگی* 
اگرآخارین  .ساابقه پرداخات کساورموردپذیرش قرارگرفتاه اسات       ساال 04باداشتن 1/7/97درتاریخ درخواست بازنشستگی پی  ازموعدمستخدم رسمی  : مثال

ریاال باشاد   0033333ساال ارفااق مبلاغ    4ریاال وحقاوق بازنشساتگی بااحتسااب     0433333طباق حکام کاارگزینی    مشـمول کسـور  حقوق وفوق العاده های 

 کسوربازنشستگی ؛حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی وپاداش پایان خدمت وی رامحاسبه کنید

1/1 x03÷  (به روز)مدت ارفاق x 4/00 %x فرمول محاسبه کسورسنوات ارفاقی=آخرین حقوق ومزایای مشمول کسور 

11004333=1/1 x 13043333=03÷1033 x 1310433=4/00% x 0433333ریال 

   ب ارفاقیفرمول بدهی تفاوت حقوق =حقوق بازنشستگی  x (به روز)خدمت ارفاقی  ÷ (به روز)کل خدمت x (به روز)مدت ارفاق  ÷03

00000003=03÷1033 x 000000=13033÷1033 x0033333 ریال 

  فرمول محاسبه پاداش پایان خدمت=آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور x (قابل قبول وارفاقی )سنوات خدمت 

104333333=03 x 0433333ریال  
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  ازنشستگیشرایط ومستندات برقراری حقوق ب-یتهای بلندمدت صندوق           حما

  وظیفه ازکارافتادگی برقراری حقوقفرآیند  ◄

  کارمندان مشترک صندوق ازکارافتادگی  :نام خدمت

 ...دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

  :قوانین ومقررات 

 عضویامعلولیت قادربه ادامه خدمت نباشد حادثه منجربه نقص/ مستخدم رسمی که بعلت بیماری 

  (صندوق بازنشستگی کشوری .....مصوبات حقوق وظیفهکمیته بشرط گواهی شورای پزشکی استان  وتصویب ) سال ارفاق0ازکارافتادگی عادی با ک.ق ا 78ماده 

 (سال بااعمال ضریب) 03÷سنوات خدمت قابل قبول×سال اشتغال آخرخدمت0میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در: میزان حقوق بازنشستگی * 

 (وتصویب کمیته مربوطه در صندوق بازنشستگی کشوریبشرط گواهی شورای پزشکی استان  )ازکارافتادگی ناشی ازانجام وظیفه ق ا ک 90ماده 

 گروه باالتر0وبااحتساب (بااعمال ضریب سال بازنشستگی)تمامی آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور: زان حقوق بازنشستگی می* 

حقوق  برقراری0و1فرم شماره-ازکارافتادگیبالغ ا -اخذ موافقت کمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان صندوق بازنشستگی کشوری  :مدارک موردنیاز

 سایرمدارک طبق دستورالعمل –سال آخرخدمت 0تصویراحکام کارگزینی-افتادگیازکار

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

باوده  ( پیماانی / دخادمت  خری) خدمت دولتی غیررسـمی اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمت زیرپرچم ؛: سایرتوضیحات

 .اقدام شودپرداخت بدهی وی به صندوق کشوری نسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمتباشد ضروریست 

 .بررسی سوابق؛موافقت ؛ صدورابالغ ازکارافتادگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد*:

وهمچنین تامین اعتبار کمک هزینه عائله و اوالد؛حق بیمه پایه درماان ساهم    صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه یدنهائی  وتایالزم  بررسیپس از *

 .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری (به بعد1/1/00از)دستگاه؛عیدی پایان سال

 ل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشودازمح ...ازدواج؛فوت؛پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ضمیمه شود...فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛ 0و1 ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 

افتادگی از شاورای پزشاکی ساپس تاییاد آن توساط      گواهی ازکاراخذ

صندوق بازنشساتگی ؛  کمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان 

 وسایرمدارک 0و1وارسال فرمتکمیل ؛موافقت با ازکارافتادگی وصدورابالغ 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 رحقوقتامین اعتباصدور حکم ؛تایید نهائی و؛بررسی مدارک ومستندات

 

 دستگاه اجرایی 

 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

 سال ارفاق بدون پرداخت کسور0با( ک.ا.ق 00و00ماده )غیرناشی ازکار / ازکارافتادگی عادی -1

 (سال بااعمال ضریب) 03÷قابل قبول سنوات×خدمتسال اشتغال آخر0میانگین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور در: حقوق ازکارافتادگی * 

 گروه باالتر0محاسبه حقوق با( ک .ا.ق 00و03ماده )ازکارافتادگی ناشی ازکار-0

 گروه باالتر0مستخدم بااحتساب (باضریب سال)تمامی آخرین حقوق ومزایای مشمول برداشت کسور=حقوق ازکارافتادگی ناشی ازکار

 .برسد(مستقر در صندوق بازنشستگی کشوری)کمیته مصوبات حقوق وظیفه وارفاقی جانبازان بایست به تاییدازکارافتادگی می وتاریخ مراتب*

 .نفر پزشک متخصص که از طرر صندوق معرفی میشوند برسد0مراتب ازکارافتادگی مشترکان پیمانی می بایست بدوا به تایید *

ساالگی باا   (13)قبل از رسیدن به سن  00ری واستخدامی  اعاده به خدمت مشمولین تبصره ماده سازمان امورادا 0/10/04مورخ 1300000براساس نظریه شماره *

 ذیربط امکانپذیراست موافقت دستگاه و پست خالیدرصورت وجود توانایی انجام کار   و بهبودی کاملارائه گواهی کمسیون پزشکی دایر بر 
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  راری حقوق بازنشستگیشرایط ومستندات برق-حمایتهای بلندمدت صندوق          

 مشاغل سخت وزیان آور  انمتصدی معلوالن و بازنشستگی برقراری حقوق فرآیند◄ 

 مشاغل سخت وزیان آور کارمندان متصدی   بازنشستگی  :نام خدمت

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

  1/0/1010مشاغل سخت مصوبو شاغلین  معلولین عادی، ازانماده واحده قانون بازنشستگی جانب :قوانین ومقررات 
 سال سن برای مردان43سال سابقه و04داشتن حداقل 

 (ماه ارفاق 0به ازاءهریکسال خدمت  0ماه ومشاغل درجه 0به ازاءهرسال خدمت 0به ازاءهریکسال خدمت یکماه ارفاق؛درجه 1مشاغل سخت درجه *

 سال ارفاق به تناسب معلولیت 0وحداکثر0ال ارفاق به تناسب معلولیت ؛ معلولین ناشی ازکار باحداقل س1وحداکثر 0معلولین عادی باحداقل  *

 (سال بااعمال ضریب) 03÷سنوات خدمت قابل قبول× خدمتبه حقوق وفوق العاده های مشمول کسور اشتغال آخرین  :حقوق بازنشستگی * 

 ( بر عهده دستگاه اجرایی  )حقوق و کسورات مدت ارفاق  :هزینه های انجام خدمت

 ارفاق ماههای مدت  ×آخرین حکم کارگزینی  ی مشمول کسورحقوق ومزایا% 0 :سهم مستخدم محاسبه بدهی کسورارفاقی* 

   برابرکسورسهم مستخدم بابت سهم کارفرمائی4/1 : محاسبه بدهی کسور ارفاقی سهم کارفرما 

 با ثبت در سیستم درآمد و هزینه (واریز یکجا )              ماههای مدت ارفاق ×زنشستگی اولین حقوق با: محاسبه حقوق بازنشستگی ارفاقی 

 –سال آخرخدمت 0تصویراحکام کارگزینی-ابالغ بازنشستگی – دانشگاههای علوم پزشکیتاییدیه مدت ارفاق توسط کمیته اجرائی  :مدارک موردنیاز

  سایرمدارک طبق دستورالعمل  -اعالمیه بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 یحداقل سابقه برا یعدالت ادار وانید یعموم أتیه 10/30/1000مورخ  1030و  1030و  1300 یال 1310حسب دادنامه شماره : سایرتوضیحات

 .باشد یسال م 04زبور به استناد قانون م یبازنشستگ
 

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ضمیمه شود...فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛ 0و1 ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 

رائای  بررسی سوابق پرداخات کسوربازنشساتگی ؛ تاییدیاه کمیتاه اج    

 وسایرمدارک 0و1وارسال فرم  تکمیل؛؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 تامین اعتبارحقوقصدور حکم ؛تاییدو؛بررسی مدارک ومستندات

ساال ساابقه   04داشاتن حاداقل   -1 :هیات وزیاران 0/0/1033مورخ 40000/ت/10410بر اساس دستورالعمل ش ( آتش نشان)نحوه بازنشستگی مشاغل سخت 

مساتخدم باه   -0تقاضای کتبی برخورداری از سنوات ارفاقی به تااریخ بعاد از اباالغ دساتورالعمل      -0سال آن در مشاغل آت  نشان بوده باشد 03خدمت که الاقل 

-1ساال میباشاد  43بازنشساتگی بارای ماردان     حداقل سان -4.... هنگام درخواست بازنشستگی شاغل در یکی از پست های عملیاتی رشته شغلی آت  نشان بوده

  (سال03تا سقف )سال 4ماه و حداکثر سنوات ارفاقی تا 0سنوات ارفاقی به ازای هر سال خدمت تمام وقت در مشاغل عملیاتی آت  نشان 

 بعهده کارفرما نیز ی متعلقه مدت ارفاق، حقوق بازنشستگ( سهم کارفرما%4/10سهم کارمند و %0)آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور  : سنوات ارفاقی  کسور

 

مشاغل سخت وزیان آور هردستگاه میبایست به تایید سازمان اموراداری واستخدامی برسد آنگاه برای تعیاین مادت ارفااق از لحااظ بازنشساتگی      -

 ارسال نمایند( ستاد)ستگی کشوریمیبایست هر دستگاه اجرائی  راسا  مدارک ومستندات ذینفع را به کمیته مصوبات حقوق وظیفه صندوق بازنش

 .دانشگاه علوم پزشکی میباشد.. پرستار و بهیار از مشاغل سخت وزیان آور دانشگاه علوم پزشکی بوده و تعیین مدت ارفاق آنها  برعهده کمیته -

یکی وبیولوژیک محیط کار غیر استاندارد بوده کـه دراثـر   کارهایی که درآنها عوامل فیزیکی ،شیمیایی،مکان(:برای مشمولین قانون کار ) تعریف مشاغل سخت وزیان آور

 در وی ایجاد میگردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن خواهدبود(جسمی و روانی)اشتغال کارگر تنشی بمراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی 

 01/10/04وتجدید نظر استانی آئین نامه مصوب  برعهده کمیته بدوی...به درخواست کارگر  :نحوه تعیین سخت وزیان آوربودن شغل

 سال 4/1 سابقه  به ازاء هرسال (ارفاق سال4تا)سال سابقه کار وپرداخت حق بیمه درکارهای سخت 04 :شرایط بازنشستگی

 میزان مستمری کارگر  را یکجا به حساب تامین اجتماعی واریز نماید %0پس از احراز بازنشستگی ،کارفرما مکلف است  
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-مایتهای بلندمدت صندوق        ح

 (سال سن50کمتر از ) .....آئین نامه 6تبصره  موضوع عزیزجانبازان  بازنشستگیبرقراری حقوق فرآیند 

 سال سابقه موثروارفاق30سال سن و 50جانبازی ؛ کمتر از % 20با حداقل  جانبازانبازنشستگی  :نام خدمت

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 (سال ارفاق13وحداکثر0حداقل )01/30/1000مصوب ....اصالح  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی  قانون آئین نامه6تبصره  :قوانین ومقررات 

 (سال ارفاق5/1جانبازی %10به ازای هر) -هیات وزیران 1/0/1004مورخ 00043ت/00101موضوع تصویبنامه شماره 

 (بااعمال ضریب سال بازنشستگی)  03÷سنوات خدمت قابل قبول× وفوق العاده های مشمول کسورآخرین حقوق :میزان حقوق بازنشستگی * 

 : :هزینه های انجام خدمت
 حقوق وفوق العاده های مشمول کسور آخرین×% 4/00 ×ماههای مدت ارفاقی ........=  بدهی کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی -1 

 میباشد نقدی پرداخت هزینه های ارفاقی*            ماههای مدت ارفاق ×اولین حقوق بازنشستگی ........=  بدهی حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی -2

–حقوق بازنشستگی  برقراری0و1فرم شماره -بازنشستگیغ بالا -بااعالم مستند برقراری حقوقریاست جمهوری..تاییدیه شورای توسعه مدیریت :مدارک موردنیاز

 سایرمدارک طبق دستورالعمل  -طبق توضیحات اعالمیه بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق –سال آخرخدمت0تصویراحکام کارگزینی

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 : تسایرتوضیحا

 .شود واریزکشوری  بازنشستگی صندوقوبه حساب محاسبه   درهمان اوایل خدمت( پیمانی/ خریدخدمت ) خدمت دولتی غیررسمیسابقه خدمت زیرپرچم ؛بدهی 

پایاه درماان ساهم    ؛کماک هزیناه عائلاه و اوالد؛حاق بیماه      (1/1/1003از)صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتباار حقاوق ماهاناه    وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از *

 .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری (به بعد1/1/00از)دستگاه؛عیدی پایان سال

 

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ضمیمه شود...فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛ 0و1 ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 

 مادت ارفااق ازکمیتاه   مجوز رسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛بر

؛موافقاات بااا صااندوق مصااوبات حقااوق وظیفااه وارفاااقی جانبااازان   

 وسایرمدارک 0و1وارسال فرم  تکمیل؛بازنشستگی وصدورابالغ 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 تامین اعتبارحقوقحکم ؛ صدورتاییدو؛بررسی مدارک ومستندات

 

 دستگاه اجرایی 

 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

 :مثال عینی
 .روزسابقه خدمت قابل قبول بود03ماه و13سال 00دارای  13/10/1000آموزش وپرورش درتاریخ %04ریحانی کارمندجانباز...آقای 

حقوق وفوق العاده هاای  .ماه ارفاق موافقت گردید0سال و4مدیریت ومنابع انسانی ریاست جمهوری با درخواست بازنشستگی ذینفع با  براساس مجوز معاونت توسعه

حقوق بازنشساتگی ؛بادهی کساورارفاقی ؛بادهی حقاوق       .ریال میباشد0313000مبلغ 13گروه با(طبق آخرین حکم کارگزینی اشتغال)مشمول کسوربازنشستگی 

 فاقی مشارالیه رامحاسبه کنید؟ار بازنشستگی

 ریال5225000 ق م خ ک130تطبیق باجدول ماده حقوق بازنشستگی  پس از←ریال 0110044اعمال ضریب سال بازنشستگی با :حقوق بازنشستگی

 :بدهی کسور سنوات ارفاقی

 0313000×%4/00×1003÷03=56038702   سال پذیرفته شده                          03تاسقف (روز1003جمعا )روز 13ماه و1سال و4مدت 

 4004333×1003÷03=320466666                                                    :بدهی حقوق بازنشستگی مدت ارفاق
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-حمایتهای بلندمدت صندوق           

 ( سال سن50حداقل با ) ....ماده واحده 1بند موضوع  یزعزجانبازان  بازنشستگی حقوقبرقراری فرآیند 

 سال سابقه موثروارفاق30سال سن و 50 حداقلجانبازی ؛ % 20با حداقل  جانبازانبازنشستگی   :نام خدمت

 وری؛صندوق بازنشستگی کش..دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی :دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

  1/0/1010ومعلولین عادی مصوب....قانون بازنشستگی جانبازان  ماده واحده1بند :قوانین ومقررات 
 .قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار میگیرد حقوقآخرین ودر تعیین حقوق بازنشستگی .......  1/0/10طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 

 کاه  توانائی/سال ارفاق  به تناسب نقص عضو13وحداکثر1تاآستانه ازکارافتادگی حداقل % 03سال ارفاق  واز1وحداکثر0حداقل %03تا% 03 جانبازان

 سال ارفاق به تناسب معلولیت 0وحداکثر0سال ارفاق به تناسب معلولیت ؛ معلولین ناشی ازکار باحداقل 1وحداکثر 0عادی باحداقل  معلولین

 (سال سابقه04با)محاسبه میشود سال کمتر5تا  ومعلوالن جانبازاندرخصوص  بند الف وموضوع سن بند ب این ماده سابقه:خ ک ق م 130ماده 1تبصره *

 (بااعمال ضریب سال بازنشستگی)  03÷سنوات خدمت قابل قبول× وفوق العاده های مشمول کسورآخرین حقوق :میزان حقوق بازنشستگی * 

  دولت میباشد/ برعهده دستگاه ذیربط %4/00ی کل بده :هزینه های انجام خدمت

 (و بودجه جهت وصول از سازمان برنامه) میشودثبت  در سیستم درآمد و هزینه صندوقبوده و تعهدیکسوربازنشستگی سنوات ارفاقی  پرداخت

حقوق  برقراری0و1فرم شماره -بازنشستگیغ بالا -باذکر مستندبازنشستگی ریاست جمهوری..شورای توسعه مدیریتدبیرخانه تاییدیه  :مدارک موردنیاز

 سایرمدارک طبق دستورالعمل  -اعالمیه بانکی  واریزبدهی ارفاقی به حساب صندوق –سال آخرخدمت 0تصویراحکام کارگزینی-بازنشستگی 

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 : سایرتوضیحات

  ی مربوط به خدمتفرم ها

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ضمیمه شود...فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛ 0و1 ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 .به تصویب رسید13/0/1004که درتاریخ ......ماده واحده قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 0ماده یک آئین نامه اجرائی بند: مستند اخذ حق بیمه 

 

 

 

 دستگاه اجرایی 

  مدت ارفااق ازصاندوق  بررسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛ مجوز

 وسایرمدارک 0و1وارسال فرم  تکمیل؛؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 تامین اعتبارحقوق؛صدور حکم تاییدو؛بررسی مدارک ومستندات

 

 دستگاه اجرایی 

 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

 

مااده  ( ز ) و ( چ ) بنادهای    یسال  بازنشسته شده اناد و در اجارا   04و باالتر با سابقه خدمت کمتر از  سانسیل یلیکه با مدرک تحص یآزادگان  و جانبازان :توجه

ساال اشاتغال باه خادمت خاود       04 لیا اعاده به خدمت شده باشند ،  تا تکم ربطیدستگاه ذ یاز سو ینیبا صدور حکم کارگز 1/1/1001از نون برنامه ششم قا 00

  .شت نخواهد دا تیموضوع یسال خدمت ، بازنشستگ 04 لیاست در صورت عدم تکم یهیبد. مجدد آنان بالمانع خواهد بود  یداده آنگاه بازنشستگ امهاد
دستگاههای اجرائی مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قابال در خادمت    01/0/1000قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 0براساس ماده 

 .دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند

 . براساس قوانین جاری خواهدبود( ستگی یکبار اعاده به خدمت شدهپس از بازنش)تغییرمجدد وضعیت مستخدم جانباز ازاشتغال به بازنشستگی* 

ناشی ( ازجمله  درخصوص جانبازان عزیز)پرداخت هزینه سنوات ارفاقی مشمولین قانون بازنشستگی پی  از موعد: معاونت محترم فنی  10/0/1001مورخ 0001اعالم نظر شماره *

 . اده به خدمت مستخدمین جانباز مجوزی ندارداز تکلیف قانونی بوده واسترداد آن در صورت  اع

 .بازنشسته شوند01/0/00....نمیتوانند طبق قانون بازنشستگی جانبازان 03/1/1000مصوب ....مستخدمین جانبازمشمول قانون حالت اشتغال * 
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  شرایط ومستندات برقراری حقوق بازنشستگی-حمایتهای بلندمدت صندوق          

 حالت اشتغال عزیزجانبازان  بازنشستگیقوق برقراری حفرآیند 

 (سال خدمت30ق م خ ک با 103استناد به ماده )حالت اشتغالقانون  مشمول کارمندان  جانبازبازنشستگی  :نام خدمت

 ..دستگاه اجرائی متبوع کارمند؛شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی :دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 03/31/1000مصوب ...ده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی ؛ما :قوانین ومقررات 

 (سال بااعمال ضریب) 03÷سنوات خدمت قابل قبول×سال اشتغال آخرخدمت0وفوق العاده های مشمول کسور درمیانگین حقوق  :میزان حقوق بازنشستگی * 

  :هزینه های انجام خدمت

 سایرمدارک طبق دستورالعمل–سال آخرخدمت 0تصویراحکام کارگزینی–حقوق بازنشستگی  برقراری0و1فرم شماره -بازنشستگیالغ با :مدارک موردنیاز

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 : سایرتوضیحات

باوده باشاد   ( پیماانی / قراردادخریدخادمت  ) خـدمت دولتـی غیررسـمی   سابقه خادمت زیرپارچم ؛  اگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای 

 .نسبت به محاسبه بدهی وی اقدام شود درهمان اوایل خدمت ضروریست 

 .بررسی سوابق؛صدورابالغ بازنشستگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی بازنشستگی کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد*:

باه  1/1/00از)عیادی پایاان ساال    ؛کمک هزینه عائله و اوالد؛ (به بعد1/1/03از)صدورحکم بازنشستگی وتامین اعتبار حقوق ماهانه وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از *

 .میباشد  بازنشسته برعهده صندوق بازنشستگی کشوری (بعد

 ستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشودازمحل اعتبارات داخلی د ...ازدواج؛فوت؛پاداش پایان خدمت ؛ کمک هزینه *

  هزینه های مربوط به خدمت

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک مبلغ

  صندوق بازنشستگی کشوری  3130000000331 010 شعبه دکترفاطمی تهران صادرات 

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * ضمیمه شود...فی  واریزبدهی غیررسمی ؛نظام ؛ 0و1 ...؛سوابق خدمت وتغییرات حقوق ومزایا اطالعات هایفرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی 

.... بررسی سوابق پرداخت کسوربازنشستگی؛ اخاذمجوز شاورای توساعه   

 وسایرمدارک 0و1وارسال فرم  تکمیل ؛؛موافقت با بازنشستگی وصدورابالغ 

 
 

 استان-زنشستگی کشوریصندوق با

 وتامین حقوق بازنشستگی  صدور حکم ◄بررسی مدارک وتاییدنهائی

 

 دستگاه اجرایی

 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه بازنشستگان وپرداخت

 
 

 

 

ریخ صادور رای ازکارافتاادگی   مبنا ء ومبدا پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشاتغال ؛تاا   -1381قانون بودجه سال  69ماده 

 .کلی توسط کمسیون پزشکی بنیاد شهید وامورایثارگران میباشد
 .سال سابقه بازنشسته شود03سال سابقه؛حقوق حالت اشتغال به وراث وی پرداخت خواهدشد تا با احراز 03داشتن درصورت فوت قبل از*

استخدامی کشور و همچنین با مالحظه نامه شماره سازمان اداری و  0/0/1300مورخ  1305737نظریه شماره  براساس*
 00/1/1001مورخ  003/د/13100شماره  نامهمعاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛ 1/3/1300مورخ  1520/530/570

ه خدمت کارمندان اعاده ب معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری 19/07/1386مورخ   25020/د/598 شماره وهمچنین حسب نامه 

 .جانبازی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند ، مجوزی ندارد 
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 وراث قانونیوظیفه شرایط ومستندات برقراری حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق           

    0/0/1031مورخ031دادنامه شماره و   امه ششمقانون برن 80ماده ( ز ) و ( چ ) اجرای بندهای در  اعاده به خدمت جانبازان و آزادگان بازنشسته

 1520/530/570سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین با مالحظه نامه شماره  0/0/1300مورخ  1305737نظریه شماره  براساس
وهمچنین حسب  00/1/1001مورخ  003/د/13100شماره  نامهمعاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران ؛ 1/3/1300مورخ 

اعاده به خدمت کارمندان جانبازی که با  معاونت فنی صندوق بازنشستگی کشوری 19/07/1386مورخ   25020/د/598 شماره نامه 

 .استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند ، مجوزی ندارد 

اعم از سنوات ارفاقی موضوع قانون نحوه  )شده اند  بازنشسته (بدون انجام خدمت واقعی)سنوات ارفاقیاستفاده از  با جانبازان عزیزی که-1

و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی  4/1/1001بازنشستگی پی  از موعد کارکنان دولت مصوب 

 00ماده ( چ ) بندمفاد  مشمولر مدرک تحصیلی ، با ه ( 01/0/1000و اصالحیه   31/30/1010و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

 (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 30/6/1305مورخ  2325دادنامه ش .)موضوعیت ندارددر باره آنها  اعاده خدمتو نبوده قانون برنامه ششم  

زنشسته شده اند با رعایت شرایط عمومی سال با 03و با سابقه خدمت کمتر از فوق دیپلم و پایین تر  جانبازانی  که با مدرک تحصیلی  -2

 . سنوات ، اعاده به خدمت شوندسال  30تا تکمیل قانون مدیریت خدمات کشوری، می توانند  130بازنشستگی موضوع ماده 

عایت شرایط سال بازنشسته شده اند اعاده به خدمت آنان با ر 04وسابقه خدمت کمتر از   لیسانس و باالترجانبازانی که با مدرک تحصیلی -3

در صورت صدور حکم کارگزینی از سوی دستگاه ذیربط و قطع حقوق  سال 35تا تکمیل  (مشاغل تخصصیاز جمله دارا بودن ) عمومی 

 . سال مجاز است  81تا  دارنده مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر برای اعاده به خدمتایثارگران *. بازنشستگی بالمانع است 

مشمولین قانون )سال 04سال  یا  03کمتر از  حسب مورد( صرفاً ایام اسارت ) انی که با احتساب عین مدت اسارت اعاده به خدمت آزادگ -4

 "در بند های فوق پس از صدور احکام کارگزینی توسط دستگاه ذیربط و متعاقبا با رعایت شرایط مندرجبازنشسته شده اند  ( خدمات کشوری

 .بود قطع حقوق بازنشستگی بالمانع خواهد 

از جمله )قضات ،  دیوان محاسبات ، مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت  ، شرایط عمومی بازنشستگی برای اعضای هیات علمی  : 1 نکته مهم

 . می باشد 10/10/1010قانون مصوب  0موضوع ماده  سال خدمت 30صرفا ، ( شهرداریهاکارکنان 

و منوط به آنست که در زمان اعاده به خدمت  برای یکبار مجاز بوده "صرفاواجد شرایط به ترتیب فوق اعاده خدمت جانبازان و آزادگان  :1نکته مهم 

در اجرای قوانین و مقررات مربوط  به هر دلیل رابطه استخدامی آنان با  "قبالجانبازان و آزادگانی که  لذا. داشته باشند  سال سن 14کمتر از 

 .نخواهند بود اعاده خدمت   برای بار دوم مشمولاستفاده نموده باشند  اده خدمتو از مزایای اعدستگاه متبوعشان قطع 

 (22/3/10مورخ 13111نامه شماره ) بازنشستگی مجدد آزادگان

قانون برنامه ششم توسعه  00ماده ( ز) قانون برنامه پنجم توسعه یا بند  00ماده ( ک ) بازنشستگی مجدد آزادگانی که در اجرای بند  

با لحاظ نمودن عین سوابق اسارت ،  مستلزم تکمیل سنوات خدمتشده یا می شوند  به خدمت اعاده، به بعد  1/1/1003یخ از تار

حسب مورد سی یا سی و پنج سال خواهد بود و برخورداری این قبیل آزادگان از امتیاز دوبرابر ایام اسارت از لحاظ بازنشستگی یا 

 ای خدمت بی  از سنوات خدمت انجام شده و یک برابر ایام اسارت منتفی می گردد درصد حقوق بازنشستگی بر 4/0افزای  

بدهی قبلی سنوات ) سهم مستخدم و کارفرمایی از تاریخ شروع خدمت تا سی سال توسط دستگاه متبوع آنان  پرداخت کسورات جاری

  اسارت توسط دولت موجب معافیت قبل از سی سال نمی شود

دستگاههای اجرائی مکلفناد حساب درخواسات جانباازانی کاه قابال در        : 31/3/1374مصوب  استخدامی و اجتماعی جانبازانقانون تسهیالت 0ماده 

 .خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده به خدمت آنان برای یکبار  اقدام نمایند

برابر شادن ساابقه   0سته شده اند وبه دلیل استفاده از آزادگانی که قبل از تصویب این قانون بازنش :1/13/1031قانون جامع ایثارگران مصوب 13ماده 

سال با بازگشته به خدمت ،سی سال خادمت را تکمیال   14سال بازنشسته شده اند میتوانند برای یکبار با رعایت شرط سنی زیر03اسارت زودتر از 

 یندوبا رعایت شرایط به بازنشستگی نائل آ(فقط یک برابر)کنند وسپس با لحاظ عین سوابق اسارت

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 01)بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل، از حکم ماده  سال خدمت  ایثارگران قبل از سی

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 0/0/1000قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در تاریخ  «.باشند مستثنی می14/0/1000مالی دولت مصوب 

که به سبب سنوات )بکارگیری ایثارگران مشمول این قانون ....... رئیس امورحقوقی معاونت توسعه1/0/1000مورخ  11111/001به استناد نظریه شماره  :ه توج

 با حفظ وضع بازنشستگی بوده واعاده به خدمت محسوب نمیشود( ارفاقی ایثارگری بازنشسته شده باشند
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 قانونیوراث وظیفه شرایط ومستندات برقراری حقوق -    حمایتهای بلندمدت صندوق       

 قانونی حقوق وظیفه وراث برقراریفرآیند ◄

  کارمندان  متوفی قانونی برقراری حقوق وظیفه وراث درخواست :نام خدمت

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 (تاییدیه شورا با  ناشی از شغل مستخدمفوت )00ماده  -     ( فوت بازنشسته)ق ا ک 00ماده   -  (دیفوت شاغل عا)ق ا ک 01ماده  :قوانین ومقررات 

 10/0/1000...بانوان شاغل ...قانون اصالح پاره ای ازمقررات  –(   شرایط فرزندان ذکورواناث)ق م خ ک111ماده 0بند -(    وراث قانونی )ق ا ک  01ماده 

استعالم عدم بیمه  -فرم تعهدنامه فرزندان اناث -کپی عقدنامه-کپی شناسنامه وراث-گواهی فوت-حسب مورد0؛0؛1ره فرم شما :مدارک موردنیاز

 مدارک طبق دستورالعملصندوقهای بیمه ای؛استعالم عدم ازدواج از ثبت احوال ؛ سایر سایرپردازی و یا عدم دریافت حقوق از 

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :مراجعه آدرس محل  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 : سایرتوضیحات

باوده باشاد ضروریسات    ( پیماانی / خریدخادمت  ) خدمت دولتی غیررسمیاگر کارمند قبل ازاشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری دارای سابقه خدمت زیرپارچم ؛ 

 .اقدام شودپرداخت بدهی وی به صندوق کشوری نسبت به محاسبه و  درهمان اوایل خدمت

 .بررسی سوابق ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی برقراری حقوق وظیفه وراث کارمند برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد*:

وهمچناین کماک هزیناه عائلاه و اوالد؛حاق بیماه پایاه درماان ساهم           تامین اعتبار حقاوق ماهاناه  صدورحکم وظیفه وراث و وتاییدنهائی  الزم  بررسیپس از *

 .میباشد  برعهده صندوق بازنشستگی کشوری موظفین (به بعد1/1/00از)ن سالدستگاه؛عیدی پایا

 ازمحل اعتبارات داخلی دستگاه متبوع بازنشسته تامین وپرداخت میشود کارمندان بازنشسته  پاداش پایان خدمت*

  فرم های مربوط به خدمت

 فایلدریافت  توضیحات کدفرم نام فرم

 * درج شود .....آدرس دقیق منزل ؛تلفن ؛موبایل؛ 0و0و1  قوق؛مشخصات وراثتغییرات ح اطالعات 0و0و1های فرم
 

 

 

 دستگاه اجرایی استان

اطالع رسانی به خانواده متوفی واخذ مدارک ؛ بررسای ساوابق؛ تکمیال    

 وسایر مدارک الزم  به صندوق  0؛0؛1وارسال فرمهای 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 تامین اعتبارحقوقصدور حکم ؛تاییدو؛رسی محاسبات مدارک؛بر بررسی

 

 دستگاه اجرایی استان

 ...درج مشخصات ذینفع درلیست حقوق ماهانه وظیفه وراث وپرداخت

 
 

 

 

 :از جمله میباشد  مقررات قانونیبازنشستگی و وظیفه ،ضوابط و  معیار برقراری حقوق

 وت غیرناشی ازکارف (ک .ا.ق 01ماده )فوت مستخدم رسمی شاغل -1
 هرگاه مستخدم رسمی فوت شود درتاریخ فوت بازنشسته محسوب وتمام حقوق بازنشستگی اوبه وراث قانونی وی پرداخت میشود

 (ک .ا.ق 00ماده )فوت بازنشسته  -0

 .دهرگاه مستخدم بازنشسته فوت شودتمام حقوق بازنشستگی اوبه عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی پرداخت خواهدش

 (03تبصره اصالحی ماده )فوت مستخدم ازکارافتاده ناشی ازکار( / 00ماده 0تبصره )فوت ازکارافتاده عادی -0

 .علق میگیردت تمام حقوق وظیفه این مستخدم به وراث قانونی او

 گروه باالتر0محاسبه حقوق وظیفه با( ک .ا.ق 00و00ماده )فوت مستخدم رسمی شاغل ناشی ازکار-0

گاروه  0م رسمی به سبب انجام وظیفه فوت نمایدتمامی آخرین حقوق ومزایای مشامول کسوربازنشساتگی قبال ازفاوت بااحتسااب      هرگاه مستخد

 .باالترواعمال ضریب سال بازنشستگی به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت میشود

 .صص که از طرر صندوق معرفی میشود برسدنفر پزشک متخ0فوت به سبب کار مشترکان پیمانی می بایست بدوا به تایید *
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 وراث قانونیوظیفه شرایط ومستندات برقراری حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 .فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند : ق ا ک 86موضوع ماده  (حائز شرایط)ونیوراث قان

 سالگی 11در دانشگاهها تا هلگی ودرصورت ادامه تحصیالت عالیسا13فرزندان ذکورتا -الف

 .به کارگزینی دستگاه وصندوق بازنشستگی الزامی میباشد(ترم تحصیلی یک گواهی بابت هر )عالیه  تغال به تحصیالتارائه گواهی اش

 زه های علمیه طی دوره سطح یک ویا باالتریالت در حوادامه تحص ،... مورد تایید وزارت علوممدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  -
 معلول که درصورتی منحصراً آن از بعد و سالگی بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صاورت در اناث فرزنادان :قانون حمایت از خانواده08ماده 0بند-

گردند می برخوردار خود والدین وظیفه حقوق ...اوالد، هزینه کمک از باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند افتاده کار از  

 

 شوهر  / شغلبشرط نداشتن  اناث  فرزندان-ب 

 (سالگی13پس از سن )ق ا ک  86برقراری حقوق وظیفه پس از اسقاط شرایط بند ب ماده و مدارک الزم  برای شرایط 

 بانک اطالعات ایرانیان از جمله  طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترسری احرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستم-1
در خصاوص پزشکان،دندانپزشکان،کارشناساان و   (دارای پروانه طبابات فعاال  )استعالم از سازمان نظام پزشکی ایران بابت عدم اشتغال -

 ،گفتار درمانی  شنوائی سنجی /مقاطع باالتر رشته های تغذیه ،مامایی ،بینائی 
 احراز عدم ازدواج طبق استعالم از ثبت احوال و رویت شناسنامه -0

 (01/0/1033م1000رای ش ...در صورت ازدواج ورثه اناث و فوت همسر وی)احراز عدم استحقاق دریافت مستمری از سایر صندوقها از بابت شوهر -0

 (ورت طالقدرص)ارائه گواهی ابطال دفترچه درمانی از ناحیه همسر -0

 .با یکدیگر مطابقت داشته و مخدوش نباشد.....(گواهی استعالم ،شناسنامه ،کارت ملی ،)مشخصات هویتی در تمام مدارک -4

رجه مبنی گواهی وزارت خا استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف ،:ورثه اناث مقیم خارج کشور مدارک-1

 ،  تجارد  ،گاواهی عادم اشاتغال   گاواهی  ، اداره کال فنای   4/0/1004ماورخ  00331/د/0041منضم به نامه شماره و تکمیل فرم  تابعیت مضاعفبر نداشتن 

 .کشورمقصد ارائه شود بیمه اجتماعیعدم پوش  گواهی 

 (1سب مدارک بنددر صورت عدم ک)گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسر مالیات در کشور مقصد 

آئاین ناماه اجرائای قاانون     13مااده   موضوع برقراری حقوق وظیفه از تاریخ تقاضا و شرط  حقوق وظیفه از تاریخ استحقاق پرداخت میشود -1نکته

 (هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0/11/1000مورخ  000-003بموجب دادنامه شماره  )ابطال گردید  0/13/1010مصوب 

 میتواند از بابت پدر مشمول تامین اجتماعی و مادر مشمول صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بگیرد( فاقد شغل وشوهر)ناث فرزند ا--0نکته

مندی از مستمری بازماندگان والدین برای وراث اناثی که ازدواج نموده و پس از فوت شوهرشاان از مساتمری    عدم امکان بهره"-3نکته 
 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی  21/07/1700مورخ  1062ی موضوع رأ ".باشند مند می وی بهره

 با دریافت حقوق  انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی  ف شغل ؟یتعر-

 .،حقوق وظیفه و کمک هزینه اوالد  قابل پرداخت میباشد به فرزند حاصل از ازدواج موقت -

 1000طبق آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب .قابل پرداخت است... حقوق وظیفهسالگی 16فقط تا پایان  فرزندخواندهبه -

 

 مستخدمین متوفی نوادگان تحت تکفل - ب

شرط اشتغال به سالگی به 04تا  سالگی بشرط نداشتن شوهر و03تا)د فوت شده و درکفالت مستخدم متوفی بوده ان( قبل از پدربزرگ)پدرشان  -1

 .شوهر باشد استمرار حقوق وظیفه بالمانع است یامادامیکه ورثه مذکور فاقد شغل  و میتواند برقرار شود( تحصیالت عالیه

بای  از  )قانون مدیریت خدمات کشوری برقراری حقوق وظیفه نوادگاان انااث کاه شارایط قاانون صادرالذکر       11ماده 0یادآورمیشود دراجرای بند

  (اداره کل فنی 10/0/00مورخ 14100نظریه شماره )را ازدست داده باشندمجوزی ندارد ........( وسال سن 03/04

 بانک اطالعات ایرانیاناز جمله  طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترس احرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری -0

 بت احوال و مشاهده شناسنامه احراز عدم ازدواج طبق استعالم از ث-0

 (زمان صغار)احراز مدارک کفالت از جمله دفترچه خدمات درمانی یا قیم نامه سرپرستی -0

 .با یکدیگر مطابقت داشته و مخدوش نباشد.....(گواهی استعالم ،شناسنامه ،کارت ملی ،)مشخصات هویتی در تمام مدارک -4

مبنی  گواهی وزارت خارجهم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف، استعال :ورثه اناث مقیم خارج کشور مدارک-1

 کشورمقصد ارائه شود بیمه اجتماعی درازدواج و عدم پوش  عدم عدم اشتغال و بر نداشتن تابعیت مضاعف،

 (1در صورت عدم کسب مدارک بند)مقصد گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسر مالیات در کشور -0
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 وراث قانونیوظیفه شرایط ومستندات برقراری حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 متوفی مستخدم مادر پدر و -پ

 اطالعات ایرانیان  بانکاز جمله  طبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترساحرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری -1
 ....(شوهر نیز  مادر متوفی بدوا تحت تکفل شوهر خود بوده مگرآنکه)... طالق ، فوت/ تعیین وضعیت مادر مستخدم متوفی از بابت فقد شوهر  -0
 ( توسط سازمان بیمه سالمت) از طریق مستخدم متوفی ترجیحا تبعی یک  درمانیپایه گواهی پوش  بیمه -0

 (محسوس و غیرمحسوس ماامور انتظاامی  گزارش )در زمان حیات  وت نیروی انتظامی محل اقامت متوفی مبنی بر تحت تکفل بودن والدینگواهی حین الف-0

 01/0/1011ق ا ک مصوب  130آییننامه اجرائی ماده 13ماده زموضوع بند 

 0و  0در صورت عدم احراز کفالت مطابق بندهای  حکم دادگاه صالحه-4
  سال از فوت متوفی گذشته باشد0حصار وراثت  در صورتیکه ارائه گواهی ان-1

 

 

  ی متوفی دائم( زن)عیال-ت

 (10/0/00ق اصالح 0ماده )ازدواج مجدد عیال دائمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه وکمک هزینه عائله مندی وی نمیشود1/1/1000ازتاریخ 

همسار دوم  ؛ در صورت ازدواج مجدد  00/1/1003اهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب نظام هم 0قانون اصالح قانون اصالح ماده 1تبصره حسب 

 .فوت نماید از مستمری بازنشستگی هرکدام از همسران که بیشتر است برخوردار میشودذینفع  نیز 

 

 

 درصورتیکه در هنگام حیات همسرش علیل وازکارافتاده بوده وتحت تکفل عیال متوفی خود بوده باشد شوهر-ث
 :ک.ا.ق 130آئین نامه اجرائی ماده 13بندط ماده  شرایطحراز ا

 بانک اطالعات ایرانیان از جمله  صندوقهای بیمه ای و سامانه های در دسترسطبق گواهی بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری ال و عدم اشتغاحراز-1

 (،استعالم از ثبت احوال وشناسنامه نامهعقدتطبیق از طریق )تا زمان فوت عیال  اطمینان از برقراری نسبت زوجیت-0

 (صادره قبل از فوت عیال)شوهر ازکارافتادگی کلیبا ذکرنام بیماری وتاریخ حدوث استان کمسیون پزشکی  پزشکی قانونی ویا گواهی-0
 .یادآور میشود اعالم شروع یا حدوث بیماری به منزله تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی  نخواهد بود*

 تایید اخذ دفترچه درمانی از ناحیه متوفیهنی بر گواهی سازمان بیمه سالمت مب -0

 ( درصورت عدم ثبت نام همسر متوفیه در افراد تبعی سیستم احکام)مندی  مبنی بر پرداخت حق عائله دستگاه اجرائی گواهی امورمالی -4

 (فراهم نباشد 4و0مدارک بندهای  رائهامکان ا در صورتی که) دال برتحت تکفل بودن ورثه حکم مرجع قضائی -1

 

 یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشد مادام العمر فرزندان علیل -ج

  :ق ا ک  130آئین نامه اجرائی ماده 13شرایط بند ط ماده 
 بانک اطالعات ایرانیان از جمله  مانه های در دسترسطبق گواهی صندوقهای بیمه ای و سااحرازعدم اشتغال و بیمه پردازی و عدم استحقاق مستمری -1
 (صادره قبل از فوت متوفیتاریخ گواهی )کلیازکارافتادگی کمسیون پزشکی استان با ذکرنام بیماری وتاریخ حدوث /پزشکی قانونی گواهی-0
 .نخواهد بودیادآور میشود اعالم شروع یا حدوث بیماری به منزله تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی  *

 ( سیستم احکام در افراد تبعی فرزند جزودرصورت عدم ثبت نام )مندی  گواهی امورمالی دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت حق عائله -0
 ( 1تبعی ترجیحا )دفترچه درمانی  -4

 (نباشدفراهم  4و0در صورتی که امکان ارائه مدارک بندهای )دال برتحت تکفل بودن ورثه  حکم مرجع قضائی -1
 سال از فوت متوفی گذشته باشد 0ارائه گواهی انحصار وراثت  در صورتیکه -0
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 وراث قانونیوظیفه شرایط ومستندات برقراری حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 حقوق بازنشستگی یا وظیفه  برقراری مجدد /موارد قطع 

  ورثه اناث  ازدواج-1

این افراد دارای ساله مینماینداگر00درت به صیغه برخی خانمها پس از ثبت طالق ،مبا) امهق نیا طال ه وکارت ملیمالحظه اصل شناسنامبا -

 (ثبت میشود در دفاتر اسناد آنها  و صیغه قانون حمایت از خانواده قرار میگیرند 01فرزند باشند ذیل ماده 

 .شرایط دریافت حقوق وظیفه نداردباشدسازمان تامین اجتماعی -هر کفالت زن توسط شو-پوش  بیمه شده اصلیاگر ورثه اناث تحت -

 ضروری میباشد بمنظور برقراری حقوق وظیفه (یاصل شده مهیب با هکمتار)یا مهیب پوش  رفع مبنی بر ارائه گواهی از سازمان تامین اجتماعی-

 بیمه پردازی ورثه /اشتغال بکار  -1

 از سازمان تامین اجتماعیاستعالم  از جمله از صندوقهای بیمه ای و حمایتیالم استع /از طریق بانک اطالعات ایرانیان 

 نشانه اشتغال به کار بوده و در نتیجه قطع حقوق( بجز بیمه پردازی خوی  فرمایی)بیمه پردازی به سازمان تامین اجتماعی -
ه گواهی از  سازمان تامین اجتماعی با ذکر شماره بیمه شده ،  ارائدرصورت ازدست دادن شغل یا قطع بیمه پردازی  حقوق وظیفه مجددبرقراری  -

 .ضروری میباشدو ابطال دفترچه  (، فهرست تاریخ شروع و استمرار وپایان مستمری فهیوظ ، یبازنشستگ یمستمر نوع مشخص کردن 

 سایر صندوقهای بازنشستگی مستمری یا مقرری از /دریافت حقوق بازنشستگی -0

خاود   متوفی فرزند/مادر/نمیتوانند ازحقوق وظیفه پدر استحقاق دریافت مستمری داشته باشنداحیه شوهر متوفای خود بانوانی که از ن-

 (باشدنیز فرزندش  /مادر/پدر حقوق وطیفه  زن به علت کفالت شوهر بوده و نمیتواند بطورهمزمان تحت کفالت)برخوردارشوند خود
 حقوق یا مستمری از هرصندوق بازنشستگی دریافت میکنند از قبال پادریا   (خود)اناث که پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان ونوادگان -

 01/0/1000مورخ 104دادنامه ش مستند به –  حتی بشرط قطع حقوق از تامین اجتماعی میباشد   مادرممنوع

 ا مستحق دریافت حقوق وظیفه پدریامادرمیدانستدیوان مبنی بربازنشستگی  شغل نیست ورثه اناث حقوق بازنشستگی بگیر ر14/10/03مورخ 400رای-1*

 شد خواهد قطع یبازنشستگ صندوق از فهیوظ حقوق یاجتماع نیتام یمستمر یبرقرار بمحض یفرمائ  یخو یپرداز مهیب صورت در -0*

 استاز ناحیه شوهری که حقوق وظیفه بیشتر داشته  انتخاب حقوق وظیفه -0

     قانون برنامه ششم 00ماده ( ز ) و ( چ ) در اجرای بندهای  ن بازنشستهاعاده به خدمت جانبازان و آزادگا -1

  در صورت بازنشستگی مجدد ،حقوق بازنشستگی ذینفع برقرار میشود

 .....   انتصاب بازنشسته به سمت مقامات-6 

 موجب برقراری مجدد حقوق بازنشستگی میشود بازنشستگی مجدد بازنشسته اعاده به خدمت شده

 برای دریافت حقوق وظیفه  بازنشسته و فقد ورثه قانونی فوت-7

 (عائله وی پرداخت خواهدشد/ که حقوق به وراث) محرومیت اجتماعی بازنشستهمحکومیت به -8
 ق ا ک موجب برقراری مجدد حقوق بازنشستگی میشود 00کسب برائت بازنشستگان موضوع ماده 

 از سوی مراجع قضائی ابطال حکم بازنشستگیویا  بازنشستگیانفصال دائم ازخدمات دولتی پس از صدور حکم -3
 ق ا ک موجب برقراری مجدد حقوق بازنشستگی میشود 00کسب برائت بازنشستگان موضوع ماده 

 (قطع موقت)ماه 1یا وظیفه برای مدت بی  از عدم مراجعه به بانک برای دریافت حقوق بازنشستگی-13

 .برقراری مجدد حقوق بالمانع است.... گی و ارائه مدارک هویت و احراز شرایط در صورت مراجعه به صندوق بازنشستکه 

 (مستمری بگیر/اعم از بازنشسته ) ترک تابعیت-11
 (داشتن تابعیت دوگانه موجب قطع حقوق نمیشودلیکن )ق ا ک ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه میشود 00طبق ماده 

 .موجب انفصال دایم و عدم جواز برقرای حقوق بازنشستگی میشودابعیت مضاعف در زمان اشتغال ، خ ک تق م 00طبق ماده :نکته

 سالگی04ترک یافراغت ازتحصیل قبل از و یا  (درصورت ادامه تحصیالت عالیه)سالگی 11یا  13رسیدن ورثه ذکور به -11

 ،(ز وکالت داخل یا خارج کشوراعم ا) درخصوص تک ورثه اناث که حقوق آنها را وکیل دریافت مینماید-10

 (  وکیل وارسال از طریق سیستم چارگون/ خودتوسط ) ...مخصوص مشخصاتبا تکمیل فرم همراه دریافت مدارک 

 (11/1/1004مورخ  00331/ص/1400رعایت  نامه شماره ) در باره ورثه مقیم خارج از کشور دریافت گواهی از وزارت امور خارجه



116 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

 وراث قانونیوظیفه شرایط ومستندات برقراری حقوق -ق           حمایتهای بلندمدت صندو

 اداره کل فنی  31/30/1031مورخ   11331/د/1006موضوع نامه - احراز هویت  و استحقاق دریافت حقوق وظیفه وراث

  :قانون استخدام کشوری (  131) آیین نامه اجرایی (  11) تبصره ماده 

مورد  از لحاظ استحقاق دریافت حقوق وظیفهک بار وضعیت وراث منحصر به فرد وظیفه بگیر را دستگاهها مکلفند حداقل هر سال ی

 .من غیرحق پرداخت گردیده است اقدامات مقتضی معمول دارند  سبت به استرداد حقوق وظیفه ای کهبررسی قرار داده و ن

  :قانون مدیریت خدمات کشوری111ماده 
قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر حمایتهای  ....به منظور یکنواختی 

 .االجراءخواهد بود الزم

که تحت پوش  هیچ یک از  توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می -1

 .خدمات درمانی خود قرار دهند  تحت پوش  بیمههای خدمات درمانی نباشند،   بیمه

که ورثه قانونی باشند تا  و فرزندان ذکور مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر  فرزندان اناث مشروط بر آن -0

 .د، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردندکمک هزینه اوال سالگی از  سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت دانشگاهی تا بیست و پنج بیست

 

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

 عقد ازدواج موقت عقد ازدواج دائم موضوع

  (سال00یک ساعت ،یک روز  وحتی )تعیین مدت الزامی است دائمی مدت

 تعیین میزان مهریه الزامی است تتعیین مهریه ،الزامی نیس میزان مهریه

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

ثبت دفتر اسناد 

 رسمی

  (قانون حمایت خانواده01ماده )الزامی نیست مگر در سه مورد الزامی است

 شرط ضمن عقد-0افق طرفین تو-0باردار شدن -1

 ..بارعادت0-فسخ نکاح/بذل مدت توسط شوهر/اتمام مدت عقد بار عادت ماهانه 0 -طالق جدایی و عده

 طبق قوانین.... حق نفقه و ارث  طبق قوانین ....حق نفقه و ارث حقوق فرزند

 

 تحقیقات انجام شده از طرف مراجع  ه قانونی مستخدم متوفی بر اساسدر صورتی که پس از برقراری حقوق وظیفه درباره هر یک از ورث -            
 حقوق مزبور از وی  مربوط به طریقی معلوم گردد که از ابتدا واجد شرایط قانونی مقرر برای دریافت آن نبوده و یا بعداً شرایط استفاده از         
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 10/11/1307مورخ  71دادنامه « . باشد ی حقوق وظیفه نمیسلب گردیده قطع آن خالف مقررات قانونی مجوز برقرار         

 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری  16/30/1080مورخ  061دادنامه شماره 

 از به استفاده را متوفی مستخدم الکفاله تحت مادر و پدر استحقاق کشوری استخدام قانونی الیحه 39 ماده بشرح قانونگذار اینکه به نظر

 بیمه دفترچه داشتن منحصر به مذکور اشخاص بودن الکفاله تحت احراز اینکه به عنایت با و است داده قرار تأکید مورد انهھما وظیفه حقوق

 بازنشستگی سازمان 1832/2/9مورخ 1/1281 شماره بخشنامه 1 بند بنابراین ، نیست متوفی مستخدم توسط مأخوذه درمانی خدمات

 تصویر ارائه طریق از منحصراً متوفی والدین مستخدم بودن الکفاله تحت احراز مفهم بخشنامه آن عبارات به سیاق توجه با که کشوری

 مذکور سازمان اختیارات حدود از خارج است مورد معتبر درخصوص مدارک و اسناد اعتبار نافی نتیجتاً و آنان درمانی خدمات بیمه دفترچه

 میگردد ابطال اداری عدالت دیوان قانون 21ماده قسمت دوم تجویز به و میشود داده تشخیص دولتی مقررات وضع در

 
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 13/11/1060مورخ  01دادنامه              

 تحقیقات انجام شده از طرف مراجع مربوط  ر اساسدر صورتی که پس از برقراری حقوق وظیفه درباره هر یک از ورثه قانونی مستخدم متوفی ب :رای هیات عمومی          
 حقوق مزبور از وی سلب گردیده قطع آن خالف  ابتدا واجد شرایط قانونی مقرر برای دریافت آن نبوده و یا بعداً شرایط استفاده از از به طریقی معلوم گردد که                
 «. باشد یوظیفه نمحقوق قانونی مجوز برقراری مقررات           
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 شاهد( ورثه قانونی) وظیفه شرایط ومستندات برقراری حقوق-حمایتهای بلندمدت صندوق          

 برقراری حقوق وظیفه وراث شهدای گرانقدر

 شهید گرانقدر کارمندان  درخواست برقراری حقوق وظیفه وراث :نام خدمت

  بنیادشهید دستگاه اجرائی ؛:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 30/06/1372مصوب ...ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی ؛ :قوانین ومقررات 

سال حالت اشتغال برعهده دستگاه ؛صدورحکم بازنشستگی وبرقراری حقوق 03ازتاریخ شهادت صدوراحکام افزای  حقوق سنواتی تا◄

            .ت حقوق طبق احکام حالت اشتغال واحکام بازنشستگی برعهده بنیادشهید میباشدپرداخوظیفه بدرخواست دستگاه توسط صندوق ؛ 

 آخرین حقوق وفوق العاده های مشمول کسور:وظیفه /میزان حقوق بازنشستگی* 
  :مدارک موردنیاز

 سایرمدارک طبق دستورالعمل -تعهدنامه فرزندان اناثفرم  -کپی عقدنامه-کپی شناسنامه وراث-شهادتگواهی -حسب مورد0؛0؛1فرم شماره -ابالغ بازنشستگی 

 دستگاه اجرائی متبوع کارمند :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

 : سایرتوضیحات

 .بررسی سوابق؛صدورابالغ بازنشستگی ؛تهیه مدارک وتاییدفرمها ی بازنشستگی کارمند شهید برعهده دستگاه اجرائی متبوع میباشد*:
برادر و خواهر علیل تحات  -ق ا ک  ب01افراد موضوع ماده -الف: 04/11/11شهید مصوب ...قانون برقراری حقوق وظیفه  0افراد تحت تکفل ماده *

 سالگی04سالگی و در صورت ادامه تحصیالت عالیه تا03و برادر تحت تکفل  تا ( بشرط نداشتن شوهر)خواهر-تکفل  ج
 ..و ممر درآمد بشرط نداشتن شوهرسالگی 04یا 03پس از فرزندان دختر و خواهر تحت تکفل : 10/1/00 مصوب...امه حالت اشتغال آئین ن11بندج ماده  1تبصره *

 

 

 

 دستگاه اجرایی 

 اطالع رسانی به خانواده شهید واخذ مادارک ؛ بررسای ساوابق؛ تکمیال     

 وسایرمدارک  0و 0و1وارسال فرم 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

وپرداخت حقوق وظیفه وراث  صدور حکم ◄مدارک وتاییدنهائی بررسی

 (صادر نمیشودتوسط صندوق  برقراری درحال حاضر حکم)شهید
 

 بنیادشهید ودستگاه اجرائی

 پرداخت کمک هزینه ها توسط دستگاه وسایرخدمات توسط بنیاد

 
 

 

 

 .ملغی شد1/1/00ازتاریخ (سرپرستی بوده اند/زمان حیات فاقد پست مدیریتیکه در)اعمال پست مدیریتی برای شهدای گرانقدر  -

دساتگاهها براسااس   ....تعیین وپرداخات حقاوق ومزایاای حالات اشاتغال کارکناان       -1:قانون جامع ایثارگران40شرایط اعمال ماده 

 قانون  00مقررات استخدامی نیروهای مسلح طبق ماده 

 قانون توسط هیات وزیران11موضوع ماده تصویب وابالغ آئین نامه اجرائی -0

تاابع  ... به منزله مستخدم شاغل تلقی شده ؛ ازلحاظ حقوق وفوق العاده شغل وارتقااءگروه و ...مستخدمین شهید؛جانبازازکارافتاده کلی و

 .بازنشسته شوند(سال 03)تاباسنوات مقرر.... گروه ارفاقی باالتر؛0قانون نظام هماهنگ باتداوم 

 .تعیین میشود%4وازاین تاریخ به بعدبرمبنای %0برمبنای 1/1/03اتی آنان تاتاریخ افزای  سنو

 .میشد تکمیل وبه مدیریت بازنشستگی استان ارسال دستگاه اجرائیازسوی  0و0و1سال سابقه ؛فرمهای شماره 03پس ازداراشدن 

 ه مستخدمین  توسط صندوق بازنشساتگی صاادر  افزای  های بعدی اینگوناحکام  وظیفه وهمچنین/حکم برقراری حقوق بازنشستگی  

که درحال حاضر نیاازی باه بررسای وتاییاد برقاراری توساط صاندوق        )میشدارسال مربوط  دستگاه اجرائیبه (به بعد 1/1/03از)وپس ازتامین اعتبار

 ( بازنشستگی کشوری نمیباشد
 .زاحرازشهادت ؛تاریخ وقوع حادثه مالک عمل ارائه خدمات توسط بنیادمیباشدپس ا: بنیادشهید استان خ ش 0/0/1000مورخ 4000/003/033اعالم نظرشماره * 
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 اصطالحات 

 فعالیتی منظم میباشد که در ازای دریافت پول انجام میشود : شغل تعاریف مختلفی دارد  از جمله در  دانشنامه ویکی پدیا : شغل-

 (ک .ا.ق 0ماده )اموراداری واستخدامی به عنوان کارواحدشناخته شده مجموع وظایف ومسئولیتهای مرتبط ؛مستمر؛ومشخص که ازطرر سازمان 
 انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی و بطور کلی  شغل یعنی  

،بر عهده جد پدری پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق . نفقه اوالد بر عهده پدر است  -قانون مدنی  1100طبق ماده :کفالت -

 .است و در صورت نبودن جدپدری ویا عدم قدرت او ،نفقه بر عهده مادر است

 .صغیر کسی است که به سن قانونی و بلوغ نرسیده است. ( تر و خشک کردن و تربیت)نگهداری صغیر  :حضانت-

 است  نیوالد فیاطفال هم حق و هم تکل ینگهدار - یقانون مدن1110ماده 

پدر طفل  یهرچند متوف.طفل با آنکه زنده است خواهد بود(ینگهدار)،حضانت  نیاز ابو یکیدر صورت فوت  -یون مدنقان1100 ماده

فرزندان مثال  یقانون تیوال کنیبا مادر است ل( یسالگ0و پسر تا  یسالگ0دختر تا )کرده باشد حضانت بچه ها نیمع میاو ق یبوده و برا

 .باشدیم یپرداخت نفقه بر عهده پدربزرگ پدر ایدختر و  یادر موضوع ازدواج نوه ه

  (ابالغنامه سرپرستی=قیم نامه)تعیین میشود(جد پدری/ فاقدپدر)شخصی که بموجب حکم دادگاه  برای اداره امور حقوقی طفل :قیمومیت-

 چیزهایی که شخص برای زندگی احتیاج دارد همچون خوراک ، پوشاک،مسکن ، اثاثیه منزل  :نفقه -

محجور شده و از تصرر ( جنون)ونداشتن عقل( سفه)ویا کمی عقل( صغر)سن شخصی که به علت کمی.هلیت استیفاء دم اع :حجر -

 .در حقوق مالی و اموال خود و دیگران ممنوع گردد

 .خود نباشد ونیبه مال خود ، قادر به پرداخت د یعدم دسترس ایو  ییدارا تیکه بواسطه عدم کفا یشخص :معسر-
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 جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -دمدت صندوق           حمایتهای بل

 جدول ضریب حقوق شاغلین بمنظور محاسبه حقوق بازنشستگی 

 1031سال

 0010ضریب 

 شاغلین

 1033سال

 0308ضریب 

 شاغلین

 1033لسا

 1008ضریب 

 شاغلین

 1038سال

 5254ضریب
 شاغلین

 1030سال

 2000ضریب
 شاغلین

 ضریب
 133جدول ماده 

 خدمات کشوری

 طبقه
خدمات 

 کشوری

 گروه

 نظام

 هماهنگ

2002544 9299200 9742000 0004444 0200444 0444   1,2 

2000044 9079600 90979000 0004444 0400044 0044  3 

2000004 9425000 92990000 24044444 0000444 0444  0 

5400004 9706880 90509000 22004444 0000044 0044 2 0 

5504404 9889760 95628000 25054444 24005444 0444 5 0 

5002554 2072650 94857000 20004444 22004044 0044 0 0 

5020004 2244420 97066000 20004444 25000444 0444 0 0 

5004004 2568880 98284000 20044444 20000044 0044 0 0 

0200004 2682250 99405000 20004444 20000444 0444 0 24 

0054404 2894600 20720000 20454444 20500044 0044 0 22 

0000004 0908960 29952000 20404444 20200444 0444 0 25 

0000004 0022020 20969000 54204444 20402044 0044 0 20 

0250204 0404680 25080000 52544444 20004444 24444 24 20 

0000044 0759050 24499000 55504444 20000044 24044 22 20 

0000024 0962500 26898000 50054444 20000444 22444 25 20 

0050054 5974760 28007000 50004444 54000044 22044 20 20 

0400404 5089920 29246000 50004444 52000444 25444 20 20 

0500004 5602580 00574000 50044444 55005044 25044 20 20 

0005004 5894850 09695000 50004444 50002444 20444 20 54 

045054 سال 
4 

1397 1399 1398 1380 1381 1382 1383 

 %(03)1030 %(04)1006 %(14)905 (%13)700 %(1)101 %(0)133 %(13)443 433 ضریب 

 1401 1400 1388 1389 1387 1386 1385 1384 سال 

 (%13)0040 (%04)0300 (%14)0000 %(19)2120 %(13)1000 %(13)1104 %(10)1401 %(10)1001 ضریب 

 

 ...،  ضریب حقوق بازنشستگی مقامات   30013ضریب حقوق بازنشستگی هیات علمی وقضات :  1031در طول سال 

 ریال   111/011/23مبلغ 1311سال برقراری حداقل حقوق بازنشستگی 

حقوق پایان سال %11متوفی شده اند به میزان /ازکارافتاده /بازنشسته 1311حداقل حقوق افرادی که تا پایان سال 

 میباشدریال 111/111/108و حداکثر ریال 111/111/11( سال81)به تناسب خدمت قابل قبول ...افزایش یافته 1311

 ریال 111/111/812ستگی اعضای هیات علمی ،قضات ،دیوان محاسبات و کادر سیاسی وزارت خارجه سقف حقوق بازنش

 

 

 :سال آخر خدمت 1درجدول حقوق و مزایای مشمول کسور 
 10/10/1000امتیاز از تاریخ  0133فرهنگی آموزش و پرورش حداکثر تا  بازنشستگان رسته آموزشی و امتیاز مدیریت

 امتیاز1033ق م خ ک نمیباشند حداکثرتا  130بوده اما مشمول ماده  حق مسئولیتدی که دارای افرا امتیاز سرپرستی
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 جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 مثالی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری

ساال  0در( سال خدمت قابل قباول 00و فوق لیسانس مدرک با)ده های مشمول کسوربازنشستگی مستخدمی حقوق وفوق العا

ونیـز  سال آخر خـدمت  2معدل حقوق باشد 31/30/1033اگر تاریخ بازنشستگی وی  .اشتغال آخرخدمت بشرح ذیل میباشد

  محاسبه کنید؟ حقوق بازنشستگی وی را

میبایسات باا ضاریب ساال     1033و 1000، 1000کاارگزینی ساالهای    ام احکا حقوق ومزایای مشمول کساور ایشاان طباق    

 :شیوه امکانپذیراست2با   اعمال ضریب سال بازنشستگی . شودمحاسبه ( 1033سال ضریب 0300عدد )بازنشستگی 

  برای اعمال ضریب حق شاغلروش اول : الف

 میکنیم ضرب  در ضریب سال بازنشستگیرا برای حق شاغل امتیاز مندرج درحکم کارگزینی :  00 سال حکم کارگزینی

 میکنیم اعمال ضریب نیز  آیتم ها و برای سایر (امتیاز)4301/04*( ضریب)0300=14004043                        

 برای اعمال ضریب حق شاغلروش دوم : ب

ضاریب  نگااه بار   ضرب کارده آ  (0300)1033ضریب سال بازنشستگی را در 1000حکم کارگزینی سال مندرج درحق شاغل 

 ...اعمال ضریب برای سایر آیتم ها نیز 13111043* 0300 / 0103 =14004043  تقسیم میکنیم(  0103)1000سال 

  
 جمع  ...ف  ف ایثارگری حق شاغل  حق مدیریت حق شغل طبقه  مدت تا تاریخ از تاریخ 

 01000043 0003333 000333 13111043 0001333 10000333 10 143 001031 003031 حکم کارگزینی
 45867650 6086000 1218200 15335250 3200400 20116900 14 150 891201 890701 باضریب سال
 00040004 1013333 1000333 14000004 0000333 03000333 10 03 003131 001031 حکم کارگزینی
 69851475 8144000 1929900 23002975 4900600 30175200 14 30 880101 891201 باضریب سال
 4101030 0010333 1010033 10000003 0000043 00010133 14 013 10333131 003131 حکم کارگزینی
 70347940 8144000 1929900 23494940 4900600 31098600 15 360 14000101 880101 باضریب سال
 01131000 0100333 1000033 00000000 0033133 01300133 14 033 10333031 10333131 حکم کارگزینی
 71106782 8144000 1929900 24243782 4900600 31098600 15 300 14000701 14000101 باضریب سال

 .نمی پذیرند  که ضریب است عدد ثابتی 00ق بودجه سال  11و تفاوت جزء ب بند تفاوت تطبیق *

 :غال آخرخدمتسال اشت2 مشمول کسور در حقوق وفوق العاده ها ی  یا میانگینمعدل 

 تقسیم میکنیم (سال0)روز003مجموع آنها را درعددآنگاه وسطر  مدت هرضربدر جمع حقوق وفوق العاده های هرسطر 

62437406=003  /033*01131000   +013*03000003   +03*10041004  +143*04010143 

 :حقوق بازنشستگی 

 تقسیم میکنیم 03ضرب کرده وآنگاه برعدد (سال03 تاسقف)سنوات قابل قبول سال اشتغال آخرخدمت را در0معدل 

   محاسبه میشود سال خدمت03حقوق بازنشستگی بر مبنای ابتدا   10000031*03/03= 031/000/10 

 (ق م خ ک 130موضوع ماده ) سال 03سابقه خدمت مازاد بر  سال0ناشی از % 4افزای  آنگاه   %10000031 * 4= 003/101/0

 حقوق بازنشستگی بر اساس حکم صادره  10000031+  0101003 =106/113/61
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 جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 1/1/03مثالی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت 

ساال  0در( ساال ساابقه خادمت قابال قباول     03دارای مدرک لیساانس باا  ) حقوق وفوق العاده های مشمول کسورمستخدمی

ساال وحقاوق بازنشساتگی وی    0معادل  .باه شارح ذیال میباشاد    ( 1/1/03طبق نظام هماهنگ مصاوب  )اشتغال آخرخدمت

 محاسبه کنید؟(باداشتن یک گروه تشویقی ارزشیابی )را
 مدت ازتاریخ           تاتاریخ 

 (روز) 

 افاااااازای  حقوق مبنا گروه

 سنواتی 

فاااوق العااااده 

 %103شغل 

سا

 یر
 جمع  %04ویژه  %04جذب 

 0040101 1301040 1000000  000030 013333 401013 10 103 طبق حکم 1/0/04-1/1/01

 0113001 1104004 1410000  000003 000000 130033 10 103 اعمال ضریب 1/0/04-1/1/01

 0011000 1104104 1430011  001003 040310 403033 14 013 طبق حکم 1/1/01-1/1/00

 0014000 1000004 1100000  001033 000001 100333 14 013 اعمال ضریب 1/1/01-1/1/00

 0014100 1000010 1100000  001033 000101 100333 14 103 طبق حکم 1/1/00-1/0/00

 0000101 1010010 1114100  001033 003000 100333 14 103 اعمال ضریب 1/1/00-1/0/00

 ] 0113001×103+0014000×013+0000101×103[÷003=0000000(بااعمال ضریب سال )اشتغال آخرخدمت ( روز003)سال0میانگین حقوق ومزایای 

 ریال 0000000=میانگین حقوق =سال سابقه خدمت قابل قبول بوده لذاحقوق بازنشستگی 03نظربه اینکه ذینفع دارای 

 

  حقوق مبناء ضریب سال بازنشستگی براثر= حکم کارگزینی طبق حقوق مبناxضریب سال بازنشستگی ÷ یکارگزینحکم ضریب مطابق 

بازنشساته  003باضاریب   00ریاال باود اگرذینفاع درساال     401013مبلاغ  000باضاریب  04درساال  10گاروه   حقوق مبنـای 

 .بدریال افزای  مییا130033سال آخربه مبلغ 0شودعددمبنای جدیدموثردر تعیین میانگین 
.130033=040÷003x401013 

 افزایش سنواتی اثر ضریب سال بازنشستگی بر =افزایش سنواتی طبق حکم کارگزینی   ×ضریب سال بازنشستگی  × حکمماقبل  ضریب سال

بازنشسته شاده باشادافزای  سانواتی    00ریال باشدوذینفع درسال 040310مبلغ  01اگرافزای  سنواتی مندرج درحکم سال 

 ب سال بازنشستگی رامحاسبه کنید؟              بااعمال ضری

 040310 ×(04یعنی ضریب سال 01ضریب سال ماقبل )000÷(00ضریب سال )003=000001       
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 1/1/74نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی ووظیفه صدورحکم-محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهای صندوق    
 .اقدام خواهدکرد.......دردستگاه اجرائی پس ازبررسیهای الزم قانونی نسبت به تطبیق وضع وتعیین  کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل 

  براساس مدرک تحصیلی ؛سابقه خدمت: تعیین گروه

 103عددمبناءجدول نظام هماهنگ ضربدرضریب  :تعیین حقوق مبناء
  قابل قبول ت خدمتضربدرسنوا%0ضربدر(133براساس ضریب )حقوق مبناء:تعیین افزایش سنواتی 
 درصدی ازحقوق مبناء:تعیین فوق العاده شغل 

 %( 03لیسانس /0؛گروه%  13فوق دیپلم /4؛گروه %  44 دیپلم معادل/0؛گروه  % 43سیکل معادل / 0وابتدائی / 1گروه ورودی )
حقوق بازنشساتگی بعناوان   %133یشترباشندنفریاب4حقوق بازنشستگی ودرصورتیکه تعدادوراث %03نفرباشندفقط 4درصورتیکه تعدادوراث کمتراز*

 حقوق وظیفه وراث قابل پرداخت میباشد

 باداشتن شرایط ذیل 11303010دفترکل  قره باشلو برای آقای رضا 1/1/1000 تکمیل فرم تخصیص:مثال 

 سال ؛0:سابقه غیررسمی   1/0/1043:تاریخ بازنشستگی  1/11/1001:پایان ابتدائی   ؛استخدام رسمی :مدرک تحصیلی 

 روز8610روز یعنی 13ماه و0سال و01جمع سوابق قابل قبول 

 (سابقه یک گروه باالتر سال 1به ازاء هر)قرارمیگیرد 5 گروهسال سابقه در00مستقرو باداشتن حداقل 1دارنده مدرک پایان ابتدائی بدوا درگروه 

            02444×%3=2004×0014÷304=00002         ←1/1/00در(لایر 02444) 4عددمبناءگروه 133باضریب  افزایش سنواتی 

 .بدست می آید01سال ....وبه همین ترتیب 00ریال کسرنمائیم افزای  سنواتی سال 1013بمیزان 00اگرازافزای  سنواتی سال 

 x00033% 43=00033                         ←برحقوق مبناء103ایشان باعنایت به مدرک پایان ابتدائی واعمال ضریب  فوق العاده شغل

 جمع فوق العاده شغل افزای  سنواتی حقوق مبنا گروه مدت تاتاریخ ازتاریخ
1/1/1001 01/0/1001 03 0 10033 04000 00133 101000 

01/0/1001 1/1/1000 003 4 00033 04000 00033 140400 

1/1/1000 1/1/1000 013 4 00033 00000 00033 140000 

1/1/1000 1/1/1000 013 4 00033 00140 00033 111040 

 میانگین حقوق=140400     ►حقوق بازنشستگی    → 140400×0113÷13033=101110

 (وظیفه بگیر0)حقوق وظیفه →x  101110  %03=110000   → 00سال  حداقل حقوق=117000

 10/10/1000ورخم..پاره ای ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و قانون اصالح13تکمیل فرم اجرای ماده 

 وظیفه باتغییرات ذیل همراه شد/براساس قانون مذکورحقوق بازنشستگی 1/1/1378 ازتاریخ

 03÷سنوات خدمت  ×آخراشتغال بخدمت  سال2( بااعمال ضریب سال )میانگین حقوق ومزایا:  فرمول حقوق بازنشستگی

 نا به وراث پرداخت میشودعی( بدون شرط تعدادورثه )تمام حقوق بازنشستگی  :حقوق وظیفه  فرمول

 . درج وسپس معدل وحقوق بازنشستگی جدیدبدست می آید 13را درفرم ماده (نظام هماهنگ)سال آخر0بدین منظورحقوق ومزایای 

 جمع فوق العاده شغل افزای  سنواتی حقوق مبنا گروه مدت تاتاریخ ازتاریخ
1/1/1000 1/1/1000 013 4 00033 00000 00033 140000 

1/1/1000 1/1/1000 013 4 00033 00140 00033 111040 

 سال آخرخدمت0در...میانگین حقوق و=113000 →    1000حقوق بازنشستگی سال = حقوق وظیفه →113000×0113÷13033=100140

 بترتیب ذیل محاسبه میشود/......حقوق بازنشستگی افزایشهای بعدی * 

 %(10)1/1/1000 -(گروه 0یا1)1/13/1000 -%(4/11)1/1/1000 -%(4/10)1/1/1000 -%(03)1/1/1001 - %(1/11)1/1/1004

. بازنشساته ؛فاوت؛  1000اپایان ساال  توظیفه مستخدمینی که /حقوق بازنشستگی 00/10/1000مورخ 10001براساس مصوبه 1/10/1379ازتاریخ *

  .افزای  یافتجدول طبق (باالتریک گروه/ولیسانس  گروه 0پایان ابتدائی ؛سیکل ؛دیپلم ؛فوق دیپلم )شده اندمعادل ریالی یک یادوگروه 

 ،ریاال  00333بمبلاغ  0گاروه  ، ریاال 01333بمبلاغ 0و1و4 گاروه  ، ریاال 00333بمبلاغ  0گاروه  ، لایر34444بمبلر  3گررو  ) مدرک پایـان ابتـدائی  

  ( ریال00333وباالتربمبلغ 0گروه

 (ریال00033وباالتربمبلغ 0گروه،  ریال03033بمبلغ 0روهگ ،  00033بمبلغ 0؛1؛4گروه  ، ریال00133بمبلغ 0گروه ) مدرک سیکل

 ( ریال00033وباالتربمبلغ 0گروه ،ریال01133بمبلغ 0گروه  ؛ ریال00033بمبلغ 0و1گروه ) مدرک دیپلم

 (ریال01033وباالتربمبلغ 0گروه ، ریال00033بمبلغ 0گروه ریال ؛00133بمبلغ 0گروه) مدرک فوق دیپلم

 ( ریال00333تربمبلغ وباال0گروه )مدرک لیسانس
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 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 (دراجرای قانون خدمات کشوری) بازنشستگان وموظفین 80-86مطالبات معوق یکساله 
 1000شوری را در شهریورماه قانون مدیریت خدمات ک 130صندوق بازنشستگی کشوری احکام تطبیق وضع حقوق بازنشستگان و موظفین با ماده 

 .صادر ودر اختیار دستگاهها قرارداد 1/0/1001به تاریخ اجرای 

الای   1/0/1001لیکن بابت افزای  یکباره حقوق بازنشستگان از تاریخ .بصورت نقدی پرداخت شد1000افزای  حقوق ماهانه افراد ذینفع ازمهر ماه 

 : قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد101طبق ماده مطالباتی ایجاد شد که روش تادیه آن   1/0/1000

در بنگاههاای اقتصاادی    ازطریق واگذاری سهام دولتیبارمالی هرگونه افزای  یکباره حقوق ومزایای کارمندان وبازنشستگان موضوع این قانون 

 .تامین میشودقابل عرضه در بورس و حداکثردر طول مدت اجراء آزمایشی این قانون 
در اختیاار ساازمان    00/0/1003ماورخ  043/ص/041ستگی کشوری فهرست کامل بازنشستگان وموظفین ذینفع را طی نامه شاماره  صندوق بازنش

 .قرار داد( بنا به درخواست آن سازمان) خصوصی سازی 

رد نسبت به فروش قطعاات  با توجه به مکاتبات و درخواستهای فراون بازنشستگان برای تبدیل سهام به وجه نقد؛سازمان خصوصی سازی موافقت ک

 به حساب صندوق بازنشستگی اقدام تا عینا به حساب افراد ذینفع واریزشود واریز وجوه نقدسهام در بازاربورس اقدام و درهرمرحله نسبت به 

 .تسویه شد به حساب بازنشستگان واریز و این حساب 1383سال (چهارم شهریور)درنهایت آخرین قسط از مطالبات همزمان با هفته دولت 

 توضیح (ریال)استانمبلغ  تعداد تاریخ امورمالی/ مرحله استان

 ریال0433333تامبلغ  11040101313 0400 031000 .....(؛1مرحله )اول

 ریال 1033333تامبلغ  0431304044 0010 013030 ....(؛0مرحله )دوم

  ریال0333333تامبلغ  0000300000 0000 013000 ........(؛0مرحله )سوم

 ریال0333333تامبلغ  0401000010 0040 011000 ........(؛10مرحله )چهارم

 ریال 1033333تامبلغ  1000300411 0131 003031 .......(و10مرحله )پنجم 

 ریال 0333333تامبلغ  1000101000 0030 003413 ........(؛10مرحله )ششم

 ریال 0333333مبلغ تا 4040001034 0330 003030 ........(؛00مرحله )هفتم 

 ریال0433333تامبلغ  1003340001 0034 001101 ......(؛00مرحله )هشتم 

 ریال 0333333تامبلغ  1003034111 0010 003011 ..........(؛00مرحله )نهم 

 ریال1333333تامبلغ  134010014 100 003001 کمترازیک میلیون ریال...(؛01)دهم 

 مابقی مبلغ  0000000040 1100 003130 ( لهآخرین مرح  00مرحله )یازدهم 

  پرونده راکدشرایط پرداخت مطالبات معوق به بازنشستگان متوفی  دارای 

              تصویرگواهی انحصاروراثت-4 (با رویت اصل)تصویر کارت ملی وشناسنامه-3فرم تعهدنامه -2فرم درخواست مطالبات -1

؛نسبت به پرداخت مطالبات  جاریپرداخت آخرین مرحله از مطالبات رکوردهای  پس از (با رویت اصل )تصویر وکالت نامه -5

 اقدام شود( پس از دریافت مدارک فوق الذکر) راکدرکوردهای 

 ( قبل از پرداخت مستقیم) سوابق

 درهرماه ازسوی ذیحسابی دستگاه (1/1فرم ) تکمیل فرم صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان -4

 . که درلیست حقوق درج میشود(صرفا مبلغ مندرج در حکم بازنشستگی )چیست؟حقوق یکماهه استحقاقی  حقوق جاری -

ساالهای گذشاته   /ابات ماههاا  مبلغی به عناوان بساتانکاری بازنشساته ازب   ..... سنوات قبل چیست؟ اگر به عللی همچون صدور دیرهنگام حکم برقراری حقوق بازنشستگی ؛صدور حکم افزای  ضریب حقوق سال؛/ حقوق ماههای قبل -

 .درلیست حقوق پرداخت شود

  نسبت به لیست حقوق ماه قبل...(فوت بازنشسته)حقوق یاکاهش...(؛جدیدبرقراری حقوق )حقوق  افزایشدرصورت 0/1تکمیل فرم-

 (فت کرده باشددرصورتی که بازنشسته ای ازطریق صندوق بازنشستگی وام دریا)تکمیل فرم وام صندوق به تفکیک سنوات اخذ وام -

 توسط مدیریت بازنشستگی استان درهرماه 1/1بررسی ؛ثبت وتایید فرم  -5

اری ؛اقسااط وام باه   ه جا دستگاهها ؛مدیریت بازنشستگی استان نسبت به بررسی وثبت اطالعات مربوط به تعدادبازنشستگان وموظفین ؛میزان افزای  یا کاه  حقوق در ماا (1/1)پس از دریافت فرم پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان

 .تایید شده به امورمالی دستگاه اعاده میشود1/1سپس نسخه ای از فرم .ارسال میکند( مرکز)وازطریق شبکه داخلی به امورمالی صندوق.....تفکیک سنوات و

تـاریخ  ریاال و 1333333اگر حقوق بازنشستگی مندرج درحکم نامبرده  .یز دراختیار امورمالی دستگاه قرارگرفتتوسط صندوق بازنشستگی صادر وچندروزبعد ن0/0/1003علوی درتاریخ ....حکم برقراری حقوق بازنشستگی آقای  :مثال

 باشد حقوق جاری ومطالبات وی را درلیست حقوق مهرماه بازنشستگان محاسبه کنید؟ 14/4/1003حکم اجرای 

 ریال میباشد 1333333حقوق جاری مهرماه ایشان 

 1333333×01÷03=0033333( مرداد نیزمحاسبه میشود14روزبابت مرداد زیرا خود 11روز شهریور03)روز 01مدت مطالبات ماههای گذشته به 

ااعتباارات دساتگاه اجرائای ؛خاالص پرداختای باه        وسایرکسورات را کسر مینمائیم تا پس ازاضافه کردن کمک هزینه عائله مندی واوالد ازمحل.......ازجمع حقوق جاری ومطالبات ذینفع ابتدا سهم بیمه مکمل درمان ؛بیمه پایه درمان؛

 . ولیکن مطالبات وی صرفا درستون ماههای قبل درج خواهدشد.....؛حقوق یکماهه مهرنامبرده درردیف افزای  ماه جاری درج  1/1درتنظیم فرم . حساب ذینفع واریزشود

 :1نکتـه  خزانه معین استان ها از ذیحسابان دستگاهها خواسته اند حساب حقوق بازنشستگان را به یکی از بانکهای دولتی انتقال دهناد (قانون برنامه پنجم00تازمان ابالغ دستورالعمل ماده )قانون محاسبات عمومی 01دراجرای ماده *

 .احکام صادره قبل ازدهم ماه معموال درهمان ماه تامین وقابل پرداخت میشود

 .برعهده صندوق بازنشستگی میباشد 1/1/03وظیفه جانبازان حالت اشتغال از/پرداخت حقوق بازنشستگی :3نکته .ه بنیاد شهید میباشدبیمه تکمیلی درمان ایثارگران بازنشسته برعهد:0نکته
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 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 (هیات وزیران11/31/1031ورخ 11080تصویبنامه شماره ) 1031/ 31/31در  بازنشستگان ساالنه  حقوق میترم

  1311بازنشسته نسبت به حقوق سال حقوق%11افزایش 

 ریال  111/111/108 حداکثرو  ریال  111/011/23به مبلغ  1311در سال  حقوق بازنشستگی حداقل

بـه  ...افـزایش یافتـه   1311حقـوق پایـان سـال    %11متوفی شده اند به میزان /ازکارافتاده /بازنشسته 1311حقوق افرادی که تا پایان سال حداقل 

 ریال111/111/108ریال و حداکثر 111/111/11( سال81)تناسب خدمت قابل قبول 

    (...سال ضریب ریالی×طبقه/گروه ضریب همسانسازی)یخدمات کشور تیریقانون مد 133 جدول ماده با  همسان سازی حقوق بازنشستگان

 (امتیاز 125 هر سال مناطق جنگزدهخدمت در سال ، 30مازاد بر / سابقه کمتر از، یسال سابقه مدیریت2قل حدا) امتیازات سایر بعالوه 2439× ضریب همسان سازی

 (133بندب ماده 1موضوع تبصره ) یتیریسوابق مد یازامت-سایرامتیازات √

 ...اضافه درصد04مقامات درصد؛ 03شرکتها رهیمد اتیعامل واعضاءه رانیدرصد؛ مد14رکلیدرصد؛مد13رکلیدرصد؛معاون مد4 یسرپرست مشاغل
 10/10/1000امتیاز از تاریخ  0133فرهنگی آموزش و پرورش حداکثر تا  بازنشستگان رسته آموزشی و امتیاز مدیریت

 امتیاز1033ق م خ ک نمیباشند حداکثرتا  130بوده اما مشمول ماده  حق مسئولیتافرادی که دارای  امتیاز سرپرستی

 (133بندب ماده 1موضوع تبصره )سال 03بیشتر ویا کمتر از امتیازتاثیر سوابق خدمتی-...√

 .اضافه میشود به رقم تطبیق وضع %(04حداکثر/سال سابقه13تاسقف )درصد4/0االنه سال س03از  بی به ازای هرسال سابقه پرداخت کسور 

 وضع کاسته میشوداز رقم تطبیق ( سال 14تا )درصد 4/0سال ساالنه 03ازکمتربه ازای هرسال سابقه پرداخت کسور 

امتیازبه حقوق بازنشستگی  104به ازای هرسال ( : فقط بابت خدمت در طول دفاع مقدس) در مناطق جنگزده امتیازخدمت اداری-...√

 (10ماده 0بند)اضافه میشود
  امتیاز 188ال هر س 31/30/1033در هنگام همسانسازی  03/34/1001مورخ  0000سابقه خدمت اداری در منطقه جنگی موضوع بخشنامه 

 

 گروههای تشویقی در زمان اعمال قانون نظام هماهنگ پرداخت

گروه برای عضویت در گردانهای عاشورا یا  1گروه برای خدمات برجسته و مدیریت ،حداکثر0گروه برای ایثارگران ، حداکثر 0حداکثر 

 گروه  4جمع کل گروههای تشویقی حداکثر . الزهرا  

 ادگان و فرزندان شاهد مشمول یک مقطع تحصیلی باالتر رعایت میشوددر مورد جانبازان ، آز-
معتبار   یمنوط باه ارائاه گاواه    یاز رزمندگ یناش یو استخدام یادار ازاتیامت : یعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 30/30/1033مورخ  1130براساس دادنامه شماره *

صاورت   یاز بازنشستگ  یتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر یتقاضا گریبه عبارت د. گردد یقابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نمخدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان 

 .گرفته باشد

 

 (38/30/1086 خیاجراء از تار) یخدمات کشور تیریقانون مد 113و133 موادوضع حقوق بازنشستگان با  قیتطبمستندات قانونی √

  ( ضریب ریالی×امتیاز آخرین گروه یا طبقه شغلی ) سال خدمت03براساس 133ماده جدول با  تطبیق وضع
  ،(دولتهیئت 30/30/00مورخ 00011ت/04304مصوبه ش )سهام؛پرداخت 433باضریب 0/0/01از 1004لغایت سال تطبیق حقوق بازنشستگان 

 1000سال  یزابتداا  دولتهیئت 30/30/00مورخ 00011ت/04304مصوبه ش 11ماده طبق  443ضریب با  1001سال

 یبرقرار خیازتار، دولتهیئت 30/30/00مورخ 00011ت/04304  مصوبه ش11ماده طبق  443باضریب  1000سال

 یبرقرار خیزتاراهیئت دولت 10/0/1000مورخ 00030مصوبه ش طبق   133باضریب  1000سال 

  (صادرشد 1003در سال  00احکام تطبیق وضع حقوق سال ) یبرقرار خیازتارقانون برنامه پنجم  43بندج ماده طبق   101 بیباضر 1000سال 

 از تاریخ ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری ( سابق)صندوق معذوریت جهادتطبیق حقوق بازنشستگان وموظفین مشمول  01/13/1003

 سال مربوطه بیباضر  فهیوظ ای یبازنشستگ حقوق یبرقرار خیقانون برنامه پنجم توسعه  ازتار 43براساس بند ج ماده  1004 لغایت1003سال

 اجراء میشود نسبت به سال قبلبازنشستگان  ترمیم حقوق ساالنهبا صرفا  نیحقوق بازنشستگان و موظف یهمسان سازپایان برنامه پنجم توسعه ، با*

 (01ق بودجه  10بند ه تبصره )  01قبل ازهیات وزیران برای بازنشستگان 01/31/01مورخ 4030مصوبه 0ماده - 1104× ضریب همسانسازی1/1/1001

 ( 00ق بودجه  10بند ج تبصره ) 00هیات وزیران برای بازنشستگان قبل از11/0/00مورخ 10140مصوبه شماره 0ماده -1000× ضریب همسانسازی 1/1/1000

 (00بودجه  ق 10بند ج تبصره )00ازنشستگان قبل ازهیات وزیران برای ب01/1/00مورخ 0030تصویبنامه شماره 0ماده - 0103× ضریب همسانسازی 1/1/1000

 (00بودجه  ق 10تبصره  الف وببند )00هیات وزیران برای بازنشستگان قبل از03/1/00م  030تصویبنامه ش 0ماده - 0000× ضریب همسانسازی 1/1/1000
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                سال سابقه03براساس  همسان سازی حقوق بازنشستگان/  (8/0/86)تطبیق وضع
  33ماه مهر  

 همسان سازیمبلغ 

 1008ضریب ضربدر

 33ماه مهر
 ضریب 

 همسان سازی

 

 33 اول سال
 همسان سازیمبلغ 

 1008ضریب ضربدر

 33 اول سال
 ضریب 

 همسان سازی

 طبقه
خدمات 

 کشوری

 گروه

 نظام

 هماهنگ

 1و  1 ----- 99200 50040044 95240 00002044  

  00002444 95400 50050044 99240 ----- 0 

  00004044 95740 50000044 99000 ----- 0 

  00004444 94000 50002044 99040 1 1 

  00200044 94240 50045044 99640 1 6 

  00440444 96000 50052044 92940 0 0 

  02000444 97000 04004044 92640 0 8 

  00000444 98000 02000044 90900 1 3 

  00055444 99000 00400044 90440 6 13 

  00004444 20000 00205444 95000 0 11 

  02200444 29000 00550244 95540 8 11 

  00000444 22000 00050544 95900 3 10 

  00400444 20000 00042044 94000 13 10 

  04004444 24000 00500044 94700 11 11 

  00000444 26000 00502044 96900 11 16 

  00050444 27000 04550444 96400 10 10 

  00500444 28000 02545544 96900 10 18 

  04045444 29000 05400044 97240 11 13 

  00204444 00000 05040044 97600 16 13 

 (مناطق جنگزده سال، خدمت در 03ه مازادبرسابقه مدیریت،سابق) امتیازات بعالوه ضریب همسان سازی ×2439: 1033افزایش وسپس همسان سازی حقوق سال %11اعمال 

 (1008ضریب)قضات همسانسازی (1008ضریب)همسانسازی هیات علمی (1008ضریب)همسانسازی مقامات

 امتیاز 

31/30/33 

 امتیاز

31/31/33 

 موضوع
1ماده0تبصره

 نظام هماهنگ

 امتیاز 

31/30/33 

 امتیاز 

31/31/33 

 

 رتبه

 علمی

 امتیاز

31/30/33 

 امتیاز

31/31/33 
 

 گروه

 قضائی

 1 50833 20333 مربی آموزشیار 50133 13833 (الف)بند 25013 00333
 2 51033 21333 مربی پژوهش 58133 10213 (ب)بند 22013 05333
 3 50013 20333 استادیارپژوهش 22333 05033 (ج)بند 20033 00333
 0 50033 20333 دانشیارپژوهش 20333 01033 (د)بند 20513 00833
 0 50333 08333 وهشژاستادپ 20333 00013 (ه)بند روسای قوا 01033

 0 50013 01333 (....رئیس جمهور و  و نمایندگان مجلس و معاونین وزرا )، بندج ( راءو سف اناستاندار)، بندب( معاون وزیر)بندالف :مقامات 
 0 25013 10333 .زایش می یابداف ریال 111/111/23تامبلغ .... پس از اعمال امتیازات گروههای شغلی 

 10133 22013 0 
 10333  0 
 01333  24 

 22  00133 2000،  ضریب حقوق بازنشستگی مقامات   83081ضریب حقوق بازنشستگی هیات علمی وقضات  : 1033در طول سال *
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 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 .درصد میانگین جدول شاغلین میباشد 03، مطابق  1000پرداخت همسان سازی بازنشستگان و موظفین در مهرحقوق قابل *

درصد 133اگر بعد از محاسبه حقوق  چنانچه  اعمال سوابق مازاد برسی سال ، مدیریتی ،خدمت در مناطق جنگزده منجر به افزای  حقوق بی  از 

 وق برای متناسب سازی منتفی میباشدبرابری حداقل حق0اعمال سقف  .یه میباشدحقوق شاغلین شود سقف مربوطه الزم الرعا

 محسوب نمیشود( مرخصی بدون حقوق و سنوات ارفاقی و خوی  فرمایی)در تعیین سنوات برای احراز گروه شغلی ،مدت  -

 ( :3330کد)متناسب سازی حقوق مشترکان خویش فرمایی*

 با لحاظ سنوات بیمه پردازی  (ازنشستگانانگین متناسب سازی حقوق بمعادل می) %00/41میزان ب 1/0/1000از 

 

         1033متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین در مهر ماه سال مثالی از   
 ریال 045/009/50:ا برابر است ب 99در حکم سال (رئیس اداره )سال سوابق مدیریتی 2روز سابقه و دارای 98ماه و  2سال و 09با  95حقوق فردی در گروه 

 (جدول متناسب سازی 13امتیاز گروه ) 000/23*2439= 000/074/56

 (مربوط به رئیس اداره )امتیاز سوابق مدیریتی %=5=700/903/2

 (روز19ماه و 2سال و 1)سوابق مازاد بر سی سال  %000/074/56 * 5/2=950/401/1* 439/ 360=594/705/1

 ...(حقوق شاغلین% 80با رعایت سقف حداکثر )حقوق طبق جدول متناسب سازی  000/074/56+  700/903/2+  594/705/1=294/593/60

 (1008امتیاز کامل ضربدر )جدول میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغالن مشترک صندوق

درصد میانگین 33

 حقوق شاغلین

حقوق  شاغلین 

 سال سابقه03برمبنای 

 امتیاز

 کامل
 طبقه

خدمات 

 کشوری

 وهگر

 نظام

 هماهنگ

 1و  1 --- 14000 00131110 00001433

04041333 00000000 11111 --- 0 

04013433 00041111 11000 --- 0 

01403333 03100000 11110 1 1 

00100433 01013441 11000 1 6 

00330333 00000000 10000 0 0 

01001333 01341111 10000 0 8 

00000333 00013333 03333 1 3 

01000333 41010000 01111 6 13 

00013333 40100000 00000 0 11 

41100333 41001110 00000 8 11 

40101333 40404441 00000 3 10 

41300333 10030000 04441 13 10 

13043333 10000000 00000 11 11 

10000333 03001111 00000 11 16 

14001333 00103111 03333 10 10 

10010333 04000000 01111 10 18 

03030333 00440000 00000 11 13 

00103333 01011110 00000 16 13 
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 بازنشستگان ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق            

 کشور یو استخدام یبرنامه و بودجه و ادار یها سازمان 99/9099/ 29مورخ  650996نامه شماره براساس

 1033مهر-حقوق بازنشستگان یدر احتساب متناسب ساز یثارگریا ازیتاعمال ام

مدت خدمت  مدت اسارت درصد جانبازی ردیف

 داوطلبانه درجبهه

 جمع امتیازات

ماه8روز تا 31 – – 9  000 

درصد1 2 ماه9تا 8  ماه9تا 8   600 

درصد11تا  0 ماه12تا   ماه12تا    740 

درصد11تا  5 ماه13تا   ماه13تا    900 

درصد21تا  4 ماه23تا   ماه23تا    9040 

درصد21تا  6 ماه81تا   ماه81تا    9200 

درصد81تا  7 ماه89تا   ماه89تا    9040 

درصد81تا  8 ماه32تا   ماه32تا    9400 

درصد31تا  9 ماه33تا   ماه33تا    9640 

درصد31تا  90 ماه13تا   ماه13تا    9800 

درصد11تا  99 ماه91تا   ماه91تا    9940 

درصد91ا ت 92 ماه01تا   ماه01تا    2240 

درصد91باالتر از  90 ماه01باالتر از   ماه01باالتر از    2240 

ها اجرا شده است ،  درباره آن 111و  111جداول مواد  ازاتیکه امت 1811 /1/0 یساز درباره بازنشستگان مشمول متناسب یثارگریا ازیامت -

 2211سقف  تیبا رعا)یو استخدام یسازمان امور ادار 11/11/1813مورخ  211130ره بخشنامه شما (3)جدول بند  ازیامت یبر مبنا

 .رندیگ یقرار م( 2211)جدول  ازیامت نیمشمول باالتر دیفرزندان شه - .قابل اعمال است(ازیامت
معتبار   یمنوط باه ارائاه گاواه    یاز رزمندگ یناش یو استخدام یادار ازاتیامت : یعدالت ادار وانید یاستخدام یتخصص اتیه 30/30/1033مورخ  1130براساس دادنامه شماره *

صاورت   یاز بازنشستگ  یتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر یتقاضا گریبه عبارت د. گردد یخدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل درخواست بوده و شامل بازنشسته ها نم

 .گرفته باشد

 «36ازنشستگان قبل از سال باره ب گروه باالتر در کیاعمال »
گانه قانون 19 یکارکنان دولت و طبقات شغل ختگانه موضوع قانون نظام هماهنگ پردا21 یشغل یها بازنشستگان مشمول جدول گروه هیکل»

 یدامو استخ یسازمان امور ادار 22/11/1819مورخ  1118009آنان قبل از بخشنامه شماره  یبازنشستگ خیکه تار یخدمات کشور تیریمد

 « .برخوردار خواهند شد االترب یطبقه شغل/گروه کی، از ... یاستحقاق طبقه/ سقف گروه تیرعا کشور بوده است، مشروط به

 1/1/1036مورخ  1103003 شو 11/1/1036مورخ  1110006 شبخشنامه  یکارکنان دولت در اجرا یشغل یها سقف گروه

مـــــدرک 

 تحصیلی 

 ابتدائی 
  سال1هر

 سیکل 
 سال4هر

 یپلمد
 سال4هر

 فوق دیپلم 
  سال4هر

 لیسانس 
 سال0هر

 ف لیسانس
 سال0هر

 دکتری 
 سال0هر

 11 13 0 0 0 1 1 ورودی 

 10 11 14 10 10 11 13 سقف

گروه باالتر  کی ازاتیباشد از امت 12یگروه شغل/3سال خدمت در طبقه 81و با  پلمید با مدرک فوق یا زنشستهبه عنوان مثال، چنانچه با-1

 .برخوردار خواهد شد  18گروه/1معادل طبقه  یعنی

 .میشود، منظور ... یاستحقاق یها عالوه بر سقف گروه( 1830 انیتا پا1801از )قانون نظام هماهنگ پرداخت  یقیتشو یها گروه -2

مورخ  11132/211ره مربوط به بخشنامه شما یقیطبقه تشو ،یعدالت ادار وانید یعموم اتیه 29/3/1813 نظریه مطابق  کهییاز آنجا -8

 2/2/1819مورخ  1181031بخشنامه شماره  لذاجمهور لغو شده است، سیرئ یانسان هیو سرما تیریمعاونت سابق توسعه مد 22/11/1811

 .منظور شده است یمزبور به عنوان گروه استحقاق یجبران طبقه شغل یبرا

 .مقطع باالتر بهره مند هستند کی یایالتر برخودار شده اند، کماکان از مزامقطع با کیکه در زمان اشتغال از  یثارگرانیدر جدول باال ا -8

تعلق گرفته  یها از گروه یتوسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعداد ینیچنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگز :تذکر

 .شود یاحکام صندوق اقدام م ستمیر گروه باالتر توسط سبوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدو «یقیتشو»به عنوان 
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 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 ....همچون مخابرات و( فاقد گروه های شغلی) متناسب سازی رکوردهای خارج از نظام هماهنگ و خدمات کشوری
 .اضافه میشود   «ورودی و حداکثر گروه گروههای »  یک گروه به کلیه1/0/1033بمنظور متناسب سازی حقوق از تاریخ 

 سابقه حداکثر گروه گروه ورودی مدرک تحصیلی سابقه حداکثر گروه گروه ورودی مدرک تحصیلی

 سال 0هر  14 0 لیسانس سال 1هر  0 0 ابتدایی

 سال 0هر  11 13 فوق لیسانس سال 4هر  13 4 سیکل

 سال 0هر  10 11 کترید سال 4هر  10 0 دیپلم

     سال 4هر  10 0 فوق دیپلم
ودر سیستم مشمول یک مقطع تحصیلی باالتر هستند صدور  1/1/1001در خصوص ایثارگران شرکت مخابرات که تاریخ بازنشستگی آنان بعد از *

 برعهده کاربر استانی خواهد بود ....احکام یک گروه باالتر 

 .میباشد11طبقه /03حداکثر گروه شغلی قابل اعمال ... روههای استحقاقی جدول فوق منظورخواهد بود گروههای تشویقی عالوه بر سقف گ

 

  ( :1333کد )متناسب سازی حقوق  بازنشستگان و موظفین پست بانک *
 بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه خدمت  اضافه نمودن یک گروه بعالوه گروههای تشویقی متعلقه  1/0/00از تاریخ 
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 جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 حقوق بازنشستگی سیر تحوالت در

 تحوالت فرمول تعیین حقوق بازنشستگی ووظیفه سیر 

 تگیحقوق بازنشس 03سنوات خدمت تقسیم برضربدر    حقوق گروه پایهآخرین 
         01/0/1001ازتاریخ

 حقوق وظیفه وراث معادل حقوق بازنشستگی 

اشتغال آخرخدمت ضربدرسنوات خادمت   سال0در  مشمول کسور  حقوق و فوق العاده شغلمیانگین 

 حقوق بازنشستگی 03برتقسیم 
 1/1/1063ازتاریخ 

قانون اصالح مقررات )

بازنشستگی ووظیفه 

 (10/10/10مصوب

 

ورثااه 4؛% 04ورثااه معااادل 0؛% 03ورثااه معااادل 0؛ % 04ورثااه معااادل 0؛ % 03عااادل تااک ورثااه م

 حقوق وظیفه وراث حقوق بازنشستگی %133وباالترمعادل 

فقط دوسوم  ازمبلغ باالترازسقف جهت تعیاین  % )113ضربدرضریب سال بازنشستگی ضربدر 114333

                                .                    حقوق بازنشستگی قابل محاسبه میباشد

  ........؛و 010033مبلغ 00؛سال  101433مبلغ 00-01سقف حقوق قبل 

 سقف حقوق بازنشستگی

 

-1/1/1371ازتاریخ

 1/1/1379تاتاریخ
 

ساال اشاتغال   0 کساور در ساایرفوق العااده هاای مشامول     و فوق العاده شاغل و معدل مجموع حقوق 

 03بر آخرخدمت  ضربدرسنوات خدمت تقسیم

  103باتوجه به سابقه خدمت ومدرک تحصیلی براساس ضریب : حقوق مبناء گروه استحقاقی   -

  133حقوق مبنا ی ضریب %0به ازاءهرسال سابقه خدمت :افزای  سنواتی   -

 . اصالح گردید103هیئت عمومی به ضریب 01/10/00مورخ 000-043ک دراجرای  دادنامه شماره 

معاادل  0یاا 0؛% 13معادل 1یا4؛ % 44معادل  4یا0؛ % 43معادل 0یا1ورودی  گروه:فوق العاده شغل  -

 103حقوق مبناء گروه استحقاقی ضریب 03%

 1/1/1000ازتاریخ  حقوق بازنشستگی
قانون اصالح قوانین )

ومقررات بازنشستگی 

 (04/11/1000مصوب

 حقوق بازنشستگی %03نفریاکمترباشند معادل 0درصورتیکه تعدادورثه 

 حقوق بازنشستگی %133نفریابیشترباشند معادل 4یکه تعدادورثه درصورت
 حقوق وظیفه وراث

گروه به دارندگان مدرک تحصیلی پایان ابتدائی ؛سیکل ؛دیپلم وفوق دیپلم همچنین افزای  0افزای  

 یک گروه به دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس 
افزایش گروه ومبلغ 

 ریالی
1/10/1379 

( براساس ضریب ساال بازنشساتگی   )اشتغال آخرخدمت  سال0مشمول کسوردر معدل حقوق ومزایای

  03ضربدرسنوات خدمت تقسیم بر

 درصدافزای  حقوق اعمال شود4/0سال 03به ازاءهرسال سابقه مازادبر0/0/1001از*
 حقوق بازنشستگی

 1/1/1003ازتاریخ 

 (10تکمیل فرم ماده )

 
 یفه وراث حقوق وظ حقوق بازنشستگی= حقوق وظیفه وراث 

 

 

 

 

 

  

 

 سال را محاسبه کنید؟03در مدت % 1/11کسور بازنشستگی وی  با نرخ . تومان میباشد 333/333/0حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی کارمندی ،  ماهانه -

 ق بازنشستگی مستهلک  خواهد شد؟ چقدر میشود و اعالم کنید در طی چه مدت با پرداخت حقو% ( 13سود ساالنه )اصل وسود کسور بازنشستگی وی 

 111/111/8× %1/22×  81 × 12=  111/238/ 111سال     81جمع کسور بازنشستگی در مدت                                               

  111/111/238×  % 21=   111/911/33+   111/111/238=  111/911/211  سابقهسال 81اصل و سود کسوربازنشستگی بابت

 111/911/211 ÷  111/111/8  =  2/10میشود         ماه   مستمری بازنشستگی مستهلک/سال حقوق  3با پرداخت حداکثر       

       5504044 
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 جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 

 ریبض

 هیئت علمی

 ضریب نظام هماهنگ

 یت خدمات کشوریمدیر

 حداکثرحقوق

 بازنشستگان

 حداقل حقوق

 سال افزای  حقوق بازنشستگان

   01033 10333  40/30/31 

    00333  11/31/31 

   103333 01333  10/31/31 

   101110 00333 13333 10/30/31 

 03/31/31 درصد03 43333 101333 133 1033 

 01/31/31 درصد03 43333 101433 133 1033 

 1033 133 101433 03333  00/31/31 

 1033 133 101433 110333  00/31/31 

 00/31/31 درصد11/4 110333 010033 103 1003 

 04/31/31 درصد11/1 104333 040133 103 1000 

 01/31/31 درصد03 001043 003033 113 1004 

 00/31/31 درصد10/4 000333 001033 103 0001 

 00/31/31 درصد11/4 003333 010333 033 0100 

 00/13/31 درصد11/4 003333 010333 033 0100 

 00/31/31 درصد10 033333 0033333 003 0133 

 03/31/31 درصد10 433333 0333333 013 0430 

 01/31/31 درصد10 133333 0433333 003 0343 

 01/31/31 درصد10 033333 0433333 003 0343 

 00/31/31 درصد10 033333 0433333 003 0110 

 00/31/31 درصد1 1313333 4433333 043 4010 

 00/31/31 درصد10 1100033 0100333 003 4003 

 04/31/31 درصد10/1 0333333  000 1401 

 01/31/31 درصد 4 0333333  040         433 1003 

 00/31/31 درصد13 0333333  003        443 0001 

 1./00/31 درصد 0 0033333  133 0401 

 00/31/31 درصد 1 0133333  101 0340 

 03/31/31 درصد13 0013333  033 0014 

 01/31/31 درصد14 0001433 00043433 034 11013 

 00/31/31 درصد04 0033333 00033333 1331 10040 

 00/31/31 درصد03 1333333 333/333/00 1030 10103 

 31/31/00 درصد10 0433333 40433333 1001 10400 

 31/31/04 درصد14 0333333 10333333 1401 01000 

 31/31/01 درصد4/10 13043333          00043333 1104 00100 

 31/31/00 درصد 13 11004333 00104333 1000 04400 

 31/31/00 درصد10 14004333 113004333 0103 03033 

 31/31/00 درصد14 10140043 ---------- 0000 0000 هیات علمی مستثنی از حداکثر
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 جداول حقوقی و مثالهایی از نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی -حمایتهای بلندمدت صندوق           

 

 ریبض

 هیئت علمی

 ضریب نظام هماهنگ

 مدیریت خدمات کشوری

 حداکثرحقوق

 بازنشستگان

 حداقل حقوق

 سال افزای  حقوق بازنشستگان

 31/31/1033 درصد04 00010333 ------------ 0300 00010 

 31/31/1031 درصد13 00014333 100334333 0040 00040 
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134 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

  ، کمک هزینه عائله و اوالد حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 ریال  033/100/8لغ  مب (امتیاز  1003) 1031شده در سال  عائله مندی ازدواج  ثبت*            ریال 831/300/0ماهانه مبلغ   1031 در سال یعائله مندکمک هزینه 

 (31/01/00اصالحیه -یخدمات کشور تیریقانون مد 10ماده 0موضوع اصالح بند) 0040ضربدر  ضریب   1014امتیاز  :نحوه محاسبه

 که دارای همسردائم باشندازکارافتاده  مردشاغل ؛بازنشسته وبه مستخدم :   شرایط پرداخت

 بوده وخودبه تنهائی متکفل مخارج فرزندان باشند کلی همسرآنان معلول وازکارافتاده که   دارای سابقه ازدواجبه مستخدمین زن 

 مادام که درقیدحیات باشد   فیمتو همسردائم کارکنان شاغل وبازنشسته وازکارافتاده به 
  (بگیران زن بازنشسته و ازکارافتاده کلی شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی مستمری) شمول تامین اجتماعیبرای  -توضیح

داشته باشند و یا به علت بیماری و نقص عضاو  سال تجاوز نگرده و یا منحصراً به تحصیل در دانشگاه اشتغال  10دارای فرزند پسری باشند که سن آن از -2شوهر نداشته باشند-1
به تنهایی متکفل مخارج فرزنادان  -3. قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشد و فرزند دختر درصورتیکه دارای شغل و شوهر نباشند 01طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

بایست مستند به مادارک اثباات    مندی به زنان بازنشسته و ازکارافتاده کلی نخواهدبود بلکه می مک هرینه عائلهمذکور باشند با تأکید بر اینکه صرفاً نداشتن شوهر موجب پرداخت ک
 . باشد دار مخارج فرزندان می گردد که زن به تنهایی عهده

 

   ریال  181/168/0مبلغ  (امتیاز 301) 1031سال   ینه اوالد متولدینکمک هز*                                      . ریال 131/316/1ماهانه مبلغ  1031 در سال اوالد کمک هزینه

 (31/10/00اصالحیه -یخدمات کشور تیریقانون مد 10ماده 0موضوع  اصالح بند) 0040ضربدر ضریب   014امتیاز  :نحوه محاسبه

اوالد ) نداشتن شوهرو  (اناثاوالد ذکورو)تن شغلنداش  بشرط عالیهدر صورت ادامه تحصیالت  سالگی04حداکثر تا  .اوالد تحت تکفل به :شرایط

 (... ذینفع مربوط به زمان حیات بازنشسته و صغر سن کلیازکارافتادگی  شروع تاریخگواهی ) کلی محجور و معلول ازکارافتادهو فرزندان ( اناث

 .تیک بزنیدمشمول بندج را  □در ردیف ذینفع ،  تهافراد تبعی بازنشسبابت حق اوالد مشمول بند ج  بدوا وارد سیستم احکام شده و بخ  -توضیح

 انجام کار دربخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول تامین اجتماعی با دریافت حقوقمنظور از اشتغال  ؟   

؟ کارافتاده کلیمعلول از /محجورفرزندان اوالد  برای  کمک هزینه  چهار شرط همزمان قانونی برقراری 

  سازمان  پزشکی قانونیدر گواهی صادره از سوی  کلی ازکارافتادگی تاریخ شروع و همچنین درج  کلیازکارافتادگی  درج کلمه -1

 استالزامی اداره زندگی  توانائی ذینفع برای عدمدادگاه صالحه مبنی بر حکم ارائه  درخصوص محجورین عالوه بر گواهی ازکارافتادگی کلی ، -0

 ام وظیفهکارت معافیت پزشکی نظ-0 

  1تبعی ارائه دفترچه درمانی  -0 

 شرط ضمن عقد-0توافق طرفین-0باردارشدن زوجه-1:که میبایست در شناسنامه ثبت شود(قانون حمایت خ01ماده ) واقعه ازدواج موقتسه شرط √

 .در هر حال به فرزند حاصل از ازدواج موقت ،حقوق وظیفه و کمک هزینه اوالد  قابل پرداخت میباشد

 

 کمک هزینه ها بقه  تغییرات در فرآیند پرداخت سا

و عیادی پایاان   ( 00و00فقاط )؛اعتبارعائله مندی؛اوالد؛بیمه پایه سهم دستگاهسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور  1/2/82مورخ  4139شطبق بخشنامه 

 ق بازنشستگی کشوری اضافه شدکسر وبه اعتبارات هزینه ای صندو وزارتخانه ها و موسسات دولتیسال بازنشستگان از بودجه 
 .پرداخت میشود /...کماکان از محل منابع داخلی مربوط  شرکتموسسات عمومی غیردولتی / شهرداریها/مزایای مربوط به  بازنشستگان شرکتهای دولتی *

 نهیکمک هز لیمربوط به بازنشستگان از قب یها نهیهز ریسا..........  ( :31/01/1389مورخ 9722مصوبه شماره )کل کشور1038ضوابط اجرائی قانون بودجه 6 مادهطبق 

 . شود یربط پرداخت م یذ ییاجرا یعمر و حوادث توسط دستگاه ها مهیفوت، حق ب نهیازدواج، کمک هز

 .واریزشود1211321132119میبایست صرفابه حساب ( بعلت اشتباه پرداختی)حق عائله مندی،حق اوالد و عیدی مبالغ برگشتی*

 

 (مستخدم زمان اشتغالاجرائی  دستگاه  تامین اعتبار و پرداخت بر عهده ) ریال133/030/11مبلغ  1031درسال  ازدواج  /کفن ودفن هکمک هزین

 0040ضریب ضربدر   1433امتیاز : نحوه محاسبه

،دخانیات،رجااء  مخابرات) 00ازدواج بازنشستگان شرکتهای واگذارشاده اصال   /پرداخت کمک هزینه کفن و دفن31/31/1000از:توضیح

 برعهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت(بعدصفحه ...،صنایع شیر،کشتیرانی،آسمان،فرش،مشانیر،مهندسی آب وخاک، نکاچوب،

 

 ریال 333/061/16بابت یکسال مبلغ  3110عیدی پایان سال

    (یخدمات کشور تیریقانون مد04ماده موضوع )0040ضربدر ضریب  4333امتیاز :نحوه محاسبه 
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 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 کمکهای نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان مجوز پرداخت 

 هیارا نسبت به یقانون فیمکلفند در حدود تکال ییاجرا یها قانون برنامه، دستگاه( 03)ماده  یدر اجرا : 1033ضوابط اجرایی قانون بودجه 0ماده  1تبصره 

 .ندیمربوط اقدام نما یخود در سقف اعتبارات ابالغ رانیبگ یبه بازنشستگان و مستمر یامکانات رفاه

 
 به بعد  31/31/1038ازدواج توسط صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ /پرداخت کمک هزینه کفن و دفن  :00شرکتهای واگذار شده اصل 

 کد دستگاه 00شرکتهای واگذاری اصل  دیفر کد دستگاه 00شرکتهای واگذاری اصل  ردیف

1 
 1011 دخانیات

10 
 2103 شرکت جهاد نصر

2 
 8831 تهیه و تولید مواد معدنی ایران

24 
 2181 شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

3 
 2183 حمل و نقل ریلی رجاء

21 
 8131 شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران

0 
 8131 خدمات مهندسی مشاور ایران

22 
 2102 رکت راه آهن شهری تهران و حومهش

0 
 2181 خدمات و ابنیه فنی راه آهن

23 
 2189 صنایع چوب فریم

0 
 1011 دخانیات ایران

20 
 2312 شرکت سهامی بیمه البرز

0 
 8989 صنایع شیر ایران

20 
 2318 شرکت سهامی بیمه آسیا

3 
 2113 کشاورزی و دامپروری

20 
 2111 خدمات هوایی کشور آسمان

0 
 2138 کشت و صنعت جیرفت

20 
 1013 قند یاسوج

14 
 2133 کشت و صنعت دامپروری مغان

23 
 8111 شرکت سهامی فرش ایران

11 
 2111 مخابرات استان

20 
 1811 شرکت سهامی مهندسی برق مشانیر

12 
 2111 مخابرات ایران

34 
 2131 شرکت سهامی نکا چوب

13 
 2101 توسعه راههای ایران

31 
 8119 انی جمهوری اسالمی ایرانشرکت کشتیر

10 
 8831 توسعه و نوسازی  صنایع معدنی ایران

32 
 2301 انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

10 
 1913 سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ

33 
 2101 موسسه جهاد استقالل

10 
 1032 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

30 
 2101 مو سسه جهاد توسعه

10 
 1033 شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

30 
 2190 موسسه جهاد نصر

13 
 1139 شرکت پاالیش و پژوهش خون

30 
 2131 تولیدی تجهیزات ایمنی راهها
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 ...، کمک هزینه عائله و اوالد ، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه  به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می  :مات کشوریقانون مدیریت خد 130ماده 

 .های ذخیره شده پرداخت خواهد شد به اضافه وجوه مربوط به مرخصی  سال تا سی آخرین حقوق و مزایای مستمر

محتارم وزیاران پااداش پایاان خادمت      هیئات  03/0/1000ماورخ  110030/000موظفند براساس مصاوبه شاماره    دستگاههای اجرائی

 .خود تامین وپرداخت نمایند منابع داخلی بازنشستگان راازمحل

 پاداش پایان خدمت کارکنان دولت( قبلی)مستندات √
 :04/0/1004مصوب  قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و اصالحیه آنها

ت به کارکنان رسمی ، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخ - 1ماده 

در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی ، معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق العاده  - 1003کارکنان دولت مصوب 

 .شغل به عنوان پاداش خدمت پرداخت می شود

 شوری تعلق میگیردقانون استخدام ک01درصورت فوت مستخدم؛پاداش موضوع این ماده به وراث قانونی ؛موضوع ماده  -0تبصره 

 قانون اصالح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان

 100430301های ضروری به کارکنان دولت مصوب  هزینه قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از( 0)ماده ( 1)و بند ( 1)ماده  - 0ماده  

 :گردد ترتیب زیر اصالح می به 100130311اصالحیه آن مصوب  و

فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال  به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق االشاره هنگام بازنشستگی ، ازکارافتادگی یا -

 .شود پرداخت می پاداش پایان خدمت های دریافتی که مالک کسور بازنشستگی است به عنوان العاده و فوق معادل یک ماه آخرین حقوق خدمت

 (از طریق صندوق بازنشستگی کشوری )تاریخچه واریز  باقیمانده پاداش پایان خدمت  کارکنان دولت  

 : (تعیین میشود00که برمبنای حقوق بازنشستگی درسال )1378باقیمانده مطالبات پاداش پایان خدمت  بازنشستگان قبل ازسال 

 پرداخت شد1000بازنشسته شده بودند درشهریور 1379سال  دران خدمت کارمندانی که روزمطالبات پاداش پای14

 پرداخت شد1000بازنشسته شده بودند درشهریور1379ازسال  قبلروزازمطالبات پاداش پایان خدمت کارمندانی که 03

 به موظفین  پرداخت شد 1000پاداش پایان خدمت بازنشستگان متوفی در بهمن ماه سال *
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 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

  (104001 ردیف بودجه)14002720542شناسه ملی، 410100493110000574010000IR حساب هزینه و کسورات صندوق نزد خزانه معین استان

 : ائیاقدامات دستگاه اجر

  ،   pakبا پسوند  کسور مزایاو سایرتولید فایل -مرحله دوم،         اقدامات اولیه -مرحله اول

                از سیستم از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری و دریافت تاییدیه کسور سایرمزایاو ارسال فایل -مرحله سوم

  اقدامات اولیه :مرحله اول
 :با سیستم احکام صندوق بازنشستگی کشوری   ت حقوق بازنشستگان و موظفین دستگاهاطالعات لیس تطبیق -1

 ازرا ..........دریافت ،شماره ملی ،شهرستان شماره ردیف ورثه،نام خانوادگی ونام بازنشسته ،نام خانوادگی و نام ورثه جاری، شماره دفترکل         فایل حاوی 

 .کرده و سریعا نسبت به کنترل و تصحیح اطالعات لیست حقوق بازنشستگان آن دستگاه اقدام فرمایید تدریاف....  مدیریت بازنشستگی استان

پس از درج شناسه  کلیک کرده اجرائی ودستگاههای مدیریتها ورود بخشمراجعه و برروی  ir.cspf.wwwبه سایت  :تکمیل شناسنامه دستگاه -1

 تکمیل کنید  ......(،   Emailبویژه شماره همراه ، )را انتخاب و جدول را  دستگاه  شناسنامهشده  بخش    مدیریتی ویژه بخشر وارد  و رمز عبو

 (هرماه صرفا یکبار با مهلت مقررچندروزه)از اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری باشید   smsمنتظر ارسال -0

 ای را مهلت چند روزه ،برای کارشناس مالی آن دستگاه  در هر ماه فقط یکبار  SMSبازنشستگی با ارسال اداره کل امور مالی صندوق 

 .اعالم مینماید  وکسورات سایرمزایا اطالعات دریافت سامانهبازنشستگان و موظفین  آندستگاه  به  فایل مزایا و کسورات  برای ورود

 شودجدا خودداری به روزهای آخر مهلت  مقرر ( بت اطالعات در سامانهواریز وجه و ث) از موکول کردن اقداماتلطفا 

 (به ترتیب ذیل) pakبا پسوند  کسور مزایاو سایرتولید فایل  :مرحله دوم

   ستون  با فرمت اکسل 10در  کسورات و مزایافایل  تولید  -1

 ... جمع کسور .... .... عمر بیمه خدمات درمانی .... ... حق اوالد حق عائله ردیف ورثه دفترکل ماه سال

.. ..             

   ردیف ورثه  -4  دفترکل-3   ماه-2سال -1 : مربوط به فیلدهای شناسائیستونهای 

-11  عیادی وپااداش  -10  بن نقادی -8   معوقه اوالد-9حق اوالد جاری  -7   معوقه عائله مندی-6   حق عائله مندی جاری-5 : ستونهای مزایا

  جمع مزایا-14    0سایرمزایا-13   1سایرمزایا-12فرقه  مطالبات مت

 حتما صفر درج شود ؛در فایل فیلدهای فاقد عدد تمام  ؛ درج شود به مبلغ 0و0و1و4بندهای موضوع عائله واوالد ( توضیح مهم

ه به بدهی متفرق -18قه به دستگاه بدهی متفر-19 بدهی به کانون -17حق بیمه عمرو حادثه -16 حق بیمه خدمات درمانی-15 : ستونهای کسور

 جمع مانده اقساط مکسوره دستگاه-24  جمع کسور-23  0سایرکسور-22  1سایرکسور-21جمع اقساط وام مکسوره دستگاه -20صندوق

 .درج شود00در ستون  00تا14ونیز جمع ستونهای  درج شود 10در ستون  10تا 4جمع ستونهای :نکات مهم

 .حذر شود( مربوط به عناوین ستونها) سطر اولو در پایان  پر شودبا صفر ستونهای فاقد عدد 

 (  ....save as type  و  save as با دستور )ذخیره کنیدCSV (comma delimited)فرمت  را با    وکسورات مزایا( اکسل)فایل -2

 از سایت دانلود کنید  را به شیوه ذیل  حقوق پرداخت فایل ساختار کنترل سیستم آخرین نسخه از نرم افزار   -0

نمایید وپس از درج شناسه کلیک  اجرائی ودستگاههای مدیریتها ورود قسمتمراجعه و برروی   ir.cspf.wwwلطفا به سایت اینترنتی صندوق 

 شوید   وکسورات مزایا رسای اطالعات دریافت سامانهورمز عبور وارد بخش ویژه مدیریتی میشوید آنگاه وارد بخش 

کلیک کرده وآنگاه آخرین نسخه از نرم افزار   اینجا بر روی   ....سپس در پاراگراف توضیحات نحوه آماده سازی فایل برای ارسال به سامانه 

آخرین نسخه را لی را حذف و نرم افزار قبهر ماه یکبار،)وبر روی کامپیوتر خود نصب  نمائید  را دانلود حقوق پرداخت فایل ساختار کنترل سیستم

  .کنید را اجرا pardakhtcheckfile.win.exeفایل خارج کنید و  zipفایل را از حالت (  Winzipاز طریق)آنگاه (د کرده نصب نماییددانلو

ره ای باز میشود  کد شناسه دستگاه را در بخش  ردیف بودجه درج و سپس برروی پوشه انتخاب فایل کلیک کنید پنج در نرم افزار اجرا شده

کلیک کرده و در صورت نداشتن خطا ، فایلی  open دکمهروی ، مورد نظررا انتخاب کنید بعداز یافتن فایل  CSVنوع   file of type در زبانه 

 (قابل مشاهده و بهره برداری میباشد( 218از صفحه )فایل راهنما در صفحات پایانی این مجموعه )ساخته می شود PAKبا پسوند 

 طی شود  PAKو    CSVدر صورت اعالم خطا  ، الزم است نسبت به اصالح لیست مزایا وکسورات  اولیه اقدام و مراحل بعدی  ازجمله  ساخت فایل با پسوند *

http://www.cspf.ir/
http://www.cspf.ir/
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 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 ادامه -فرآیند پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین

 از سیستم....( فرم خالصه ) از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری و دریافت تاییدیه کسور سایرمزایاو ارسال فایل :له سوممرح

 را انتخاب کنید  اجرائی ودستگاههای مدیریتها ورودقسمت  شوید و  واردir.cspf.wwwسایت به 

کلیک  (پایین صفحه)  ادامهشوید آنگاه روی   وکسورات مزایا سایر اطالعات دریافت سامانه وارد قسمت  وکلمه عبور درج کدشناسهآنگاه  با 

آنرا وارد سیستم میکنیم در صورت open را انتخاب کرده وبا کلیک بر روی  PAKکرده روی انتخاب فایل کلیک کرده فایل با پسوند 

 .در قسمت عملیات آیکن لیست سوابق فایلهای ارسالی مستقر میشود میرویم تا اینکه باالخره عدم خطا تا مرحله نهایی بارگذاری پی 

کلیک کنید صفحه ای بازمیشودروی آیکن چاپ کلیک کنید وفرم خالصه اطالعات مزایا و (ماه مورد نظر)لطفا بر روی آیکن جزئیات 

 .یحساب به مدیریت بازنشستگی استان ارسال نماییدکسور ظاهر میشود آنرا چاپ کنید و هرماهه پس از مهر و امضاء ذ

 

  : مزایا وکسور نحوه واریزنکته مهم  در خصوص  

 میبایست حق عائله مندی و اوالد به بازنشستگان پرداخت نمایند مزایایی بجزدر صورتیکه بخواهند ( خزانه ای)دستگاههای دارای ردیف بودجه 

  واریز نمایند(  دستگاه برای واریز وجه به حساب صندوق الزامی است رقمی13درج کد )به حساب صندوق بازنشستگی چک مربوطه را

به حساب شماره  دستگاه  توسط ذیحسابیمابه التفاوت مربوطه چک مبلغ  باشد (دستگاه)از مبلغ کسورات  مبلغ مزایا بیشتر اگر

 از زمان واریزی  یک ساعتبعد از و  واریز شود 010ن کدکشوری نزد بانک صادرات دکترفاطمی تهرا صندوق بازنشستگی 0201920192006

 .پرداخت مستقیم حقوق ثبت نماینددر سامانه را وآنگاه اطالعات نداخذ نمای  www.cspf.irرا از سایت  تاییدیه واریزی؛

 .واریز خواهدشد سابی دستگاهتوسط صندوق به حساب ذیحباشد مابه التفاوت  (طبق فایل دستگاه)از مبلغ مزایا  اگر مبلغ کسورات بیشترو 

 حساب آنان واریز خواهد کرد به(دستگاه +صندوق)بازنشستگان وموظفین را پس از کسر کسورات یحقوق ومزایا صندوق بازنشستگی

ا بدهی جمع حق عضویت ها ی17بند   حق بیمه عمر سهم بازنشسته ودستگاه ؛16بند   ؛  بیمه شدهحق بیمه پایه سهم  15موضوع بند (توضیح مهم

 ؛ دساتگاه  جماع اقسااط وام ماورد تعهاد ذیحساابی     20بند  بدهی درموارد خاص طبق اعالم کتبی صندوق بازنشستگی کشوری ؛18بند به کانون ؛ 

 .که میبایست همگی در فایل ارسالی دستگاه درج شود میباشد مراجع قضائیدرخواست کتبی کسر از حقوق بازنشسته به  21بند

 در فیلد مربوطه درج شود...باشد جمع اقساط ؛جمع حق عضویتها؛....رای چند قسط وام ؛ چند حق عضویت کانون؛اگر رکوردی دادر ضمن 

 

 بخش تقسیم میشود1مزایا و کسورات بازنشستگان از نظر تعهد واریز به -

حق عائله مندی و ازجمله )یقانون مزایای برخیاز ( برعهده صندوق بازنشستگی کشوری) بازنشستگان و موظفین عالوه بر حقوق ماهانه

حق بیمه خدمات درمانی سهم بازنشسته ؛حق بیمه عمر؛بدهی به از جمله )کسورات/تعهدات وهمچنین....( اوالد ؛عیدی؛پاداش خدمت؛

 .دبرخوردارن محل خدمت دستگاه اجرائیاز طریق (.......بدهی حسب اعالم مراجع قضائی؛کانون؛اقساط وام مورد تعهد ذیحسابی دستگاه ؛

؛حق عضویت ها یا بادهی باه کاانون ؛ بادهی     وحادثه ؛ حق بیمه عمر  بیمه شدهحق بیمه پایه سهم شامل  کسورات دستگاه اجرائی-الف

  مراجع قضائیدرخواست کتبی کسر از حقوق بازنشسته به ؛ دستگاه جمع اقساط وام مورد تعهد ذیحسابی طبق اعالم کتبی صندوق بازنشستگی ؛

 ( 1000براساس لیست حقوق مردادماه )ایای بازنشستگان  تحت عنوان کسورات دستگاه درصد حقوق و مز03

؛ اقساط وام  سهم دستگاهحق بیمه تکمیلی بازنشستگان ؛حق بیمه پایه صرفا بابت  شامل کسورات صندوق بازنشستگی کشوری-ب

 .درج نشودیا و کسورات دستگاه اجرائی به هیچ وجه در فایل مزاکه مورد تعهد صندوق و بدهی غیررسمی به صندوق میباشد 

 

 تحلیل حقوق ماهانه بازنشستگان و موظفین استان خراسان جنوبی 

 (میلیون ریال00رکورد و میانگین حقوق 133/10برمبنای )میلیارد ریال003مبلغ  00در سال ( تقریبی)حقوق ماهانه  بازنشستگان و موظفین 

 (خارج از محاسبات کسور)رد ریالمیلیا10مبلغ ( تقریبی)حق عائله و اوالد 

 %(  130درصد ، سایر بدهی ها  0/1درصد ، حق بیمه تکمیلی درمان 1/0وام قرض الحسنه بانک صادرات )درصد حقوق ماهانه  4:  کسورات صندوق

 ( یحسابی دستگاههاجزو تعهدات ذ.....  اقساط فروشگاهها ،شرکتهای بیمه ، بانکها ،)درصد حقوق ماهانه 03: کسورات دستگاه اجرائی

 

 

 

http://www.cspf.irوارد
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 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

  (104001 ردیف بودجه)14002720542شناسه ملی،   410100493110000574010000IR حساب هزینه و کسورات صندوق نزد خزانه معین استان
 ( 6تکمیل فرم شماره -واریز شود  3130000000336 به حسابرفا ص) بازنشستگان و موظفین حقوق علی الحساببرگشت از  -

؛اتماام  فرزند اناث از جمله فوت ؛ازدواج)مشخص شود که به دالیل قانونی  بازنشستگان وموظفینبه حساب حقوق  از واریز قبلدرصورتیکه 

 نادارد استحقاق دریافت تمام یا بخشی از حقوق را  ذینفع .. (.......؛در داده های سیستم بروز اشتباه؛  سالگی فرزندان ذکور04قبل از تحصیالت عالیه

 010نزدباناک صاادرات شاعبه     3130000000331ذیحساب محترم دستگاه میبایست مانده اعتبار علی الحساب حقوق مصرر نشده را به حساب 

 .دنمایارسال  ...صندوق استانی یدیه به مدیریتهایجهت اخذتایمربوطه به انضمام اعالمیه بانکی  وتکمیل  را 1آنگاه فرم شماره  نمایدواریز 

 ( 0تکمیل فرم شماره -واریز شود  3130000000336 به حسابصرفا ) بازنشستگان و موظفین حقوق هزینهبرگشت از  -

ند اناث؛اتماام  از جمله فوت؛ازدواج فرز)مشخص شود که  به دالیل قانونی   از واریز حقوق به حساب بازنشستگان وموظفین بعددرصورتیکه 

واریازی را   حقـوق ذینفع  استحقاق دریافت تمام یا بخشای از  ....( سالگی فرزندان ذکور؛دریافت حقوق از صندوق دیگر؛04تحصیالت عالیه قبل از 

رات نزدباناک صااد   3130000000331به حساب  نداشته ذیحسابی محترم دستگاه میبایست موضوع پیگیری ومبلغ واریزی من غیر حق را اخذ  و

 .به انضمام اعالمیه بانکی مربوطه جهت اخذتاییدیه به مدیریتهای استانی صندوق ارسال نماید 0و پس از تکمیل فرم شماره واریز نماید 010شعبه 

 ( 3تکمیل فرم شماره  -واریزشود 3131813181336صرفا به حساب ) حق عائله مندی،حق اوالد و عیدیبرگشت از هزینه -

مشخص شود که  به دالیل قانونی ذینفع    به حساب بازنشستگان وموظفین حق عائله مندی وحق اوالد وعیدی واریز از  بعددرصورتیکه 

پیگیری ومبلغ  را ذیحسابی محترم دستگاه میبایست موضوع  را نداشتهعیدی / حق اوالد/حق عائله مندیاستحقاق دریافت تمام یا بخشی از 

 ........ وواریز نماید 010نزدبانک صادرات شعبه  3031003100331کر مشخصات ذینفع به حساب واریزی من غیر حق را اخذ  وبا به ذ

 (واریز شود 13001300133 صرفا به حساب) بازنشستگان و موظفین (بصورت یکجا)وام ضروری اقساط تسویه مانده -
وظیفاه بگیار   /ه توسط صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشسته ک)در صورتیکه افراد تمایل داشته باشند قبل از سررسید پایان اقساط وام ضروری 

نسبت به تسویه مانده اقساط بصورت یکجا اقدام کنند الزم است تقاضای خود را مدیریت بازنشستگی مراکز استانها ارائه وبا دریافت ( پرداخت شده 

 .ت شعبه دکترفاطمی تهران اقدام نمایندنزد بانک صادرا13004300433کد شناسه نسبت به واریز مبلغ مانده وام به حساب 

 (برعهده ذیحساب محترم دستگاه محل خدمت)  اجرای احکام دادگستری

(  ،سهم کانون،بدهی به فروشگاهها،بدهی به سایربانکها از جمله کسر از حقوق با حکم مراجع قضائی)کسورات حقوق بازنشستگان کشوری 

و در سامانه پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان  تهیه شدهدستگاه محل خدمت بازنشسته توسط تحت عنوان فایل کسورات  هرماه یکبار 

بدوا  به حساب ( از جمله بدهی به مراجع قضائی)از سوی ستاد صندوق ، مبلغ کسورات  درهنگام پرداخت حقوق بازنشستگانبارگذاری میشود 

 .خواهد شد واریز (  از جمله دادگستری)به حساب بستانکاران  دستگاه و سپس از طریق ذیحسابی بازنشسته  واریز میشود  اجرائیدستگاه 

 

 وظیفه /تمدید وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی -
 ....شعبه –ریاست محترم بانک صادرات 

 سالم علیکم 

بـوده و اسـتحقاق   مقـیم خـارج از کشـور     ..........اداره کـل  فه بگیر وظی/بازنشسته .....................به شماره ملی ---------بنا به گواهی ارائه شده، آقای "احتراما    

 .می باشددریافت حقوق بازنشستگی را دارا 

ه ب -------آقای /خانم : وظیفه نامبرده  توسط وکیل  ایشان  /بمنظور دریافت حقوق بازنشستگی ..................  مورخ ....................موضوع وکالتنامه شماره لذا 

      بالمانع میباشد.............( تا تاریخ .................ازتاریخ )بمدت یکسال دیگر (-----)شماره ملی

 

 (امور مالی صندوق  4/0/00مورخ013/ص/10000موضوع نامه ش ) ضمانت کسر از حقوق /گواهی دریافت حقوق بازنشستگی -

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

 درصد مبلغ حکم به کسر اقساط تسهیالت دریافتی از صندوق و دستگاه وکسراقساط گواهی های قبلی 13 برابر است با سقف مجاز هر متقاضی

 ریال باشد333/333/4حداقل  مبلغ خالص دریافتی متقاضی طبق فی  ارائه شده صندوق بازنشستگی کشوری میبایست
 

 

 

 

 

 

http://www.sabasrm.ir/


141 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

 بازنشستگان  ... ، کمک هزینه، حقوق -حمایتهای بلندمدت صندوق          

 :بازنشستگی ازاستانی به استان دیگرانتقال حقوق  فرآیند

 دیگراستان به  استانیاز بازنشستگی انتقال محل دریافت حقوق :نام خدمت

 صندوق بازنشستگی کشوری استان مبداء-دستگاه اجرائی مقصد-اجرایی مبداءدستگاه :دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

  دستورالعمل مربوطه :قوانین ومقررات 

 

  دستگاه مبدآ جهت انتقال حقوق ذینفع کتبی کتبی پرداخت حقوق از طریق دستگاه اجرایی مقصد ؛درخواستتاییدیه :مدارک موردنیاز

 

 صندوق بازنشستگی استان-دستگاه اجرایی:آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

   :تلفن صندوق :تلفن دستگاه

 http://www.cspf.ir :آدرس وب سایت صندوق :آدرس وب سایت دستگاه

  :سایرتوضیحات
 .موظفین میباشد/دریافت حقوق بازنشستگی ازطریق دستگاه استان محل سکونت جدید بازنشستههدر ازاین اقدام 

 همان ماه منعکس میکند 0/1و 1/1ستگاه اجرایی ،نام ذینفع را از لیست حقوق حذر ودرکاه  موازنه فرمهای د □

 درتقاضای ارسالی دستگاه  به صندوق ؛میبایست تاریخ انتقال حقوق  ،استان وشهرستان مقصد ؛اقساط بدهی ذینفع  درج شده باشد□

 .مقدورنمیباشد( استان0در)دستگاه0امکانپذیراست و پرداخت حقوق وراث ازطریق ( تمام وراث)بصورت یکجا انتقال حقوق موظین ازاستانی به استان دیگر فقط□
 

 

 

  کارمندبازنشسته ویا موظفین

 اخذ موافقت کتبی ازدستگاه مقصد برای پرداخت حقوق بازنشستگی

 
 

 (مبدا)دستگاه اجرایی

کشوری استان برای درخواست ذیحسابی دستگاه ازصندوق بازنشستگی 

 ( بااعالم شماره دفترکل؛تاریخ انتقال؛شهرمقصد)انتقال حقوق ذینفع 

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 بررسی الزم و صدورحکم انتقال رکورد ذینفع به شهرمقصد طبق تقاضا

 
 

 

 

 

 

 بازنشستگی  مبنی بر تقاضای انتقال حقوقبه دستگاه مقصد ارائه درخواست کتبی بازنشسته -1

 (به انضمام حکم بازنشستگی و مدارک مثبته دال بر سکونت در یکی از شهرهای استان مقصد)

 به دستگاه مبدا  موافقت کتبی دستگاه مقصدارسال -0

 به دستگاه مقصد مبنی بر موافقت با انتقال حقوق بازنشستگی ذینفع  نامه دستگاه مبداء-0

 (دفتر کل،جزئیات بدهیها و نیز ذکر تاریخ انتقال حقوق  در یکم ماه بعد از صدور تقاضا نامه با ذکر نام ونام خانوادگی ،شماره )

به صندوق بازنشستگی کشوری استان مبداء ارسال تا اقادام الزم   موافقت کتبی دستگاه مقصدبه انضمام  رونوشت نامه دستگاه مبداء-0

 .جهت انتقال حقوق ذینفع به استان مقصد بعمل آید
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 مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 

    10/0/80مصوب  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

ا ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوش  براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان 0ماده ط بند

 .و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد( نوات و میزان پرداخت حق بیمهس)مشارکت 

 ا سازمانها، موسسات و صندوقهای بیمه ای نظام تامین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان0ماده ی بند

 .منحصر به دریافت تعهدات قانونی استنسبت به صندوقها، 

 مجلس شورای اسالمی 0/11/30مصوب  (1)اق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الح

ها  صندوق این  ساختار  اصالح  به   های بیمه و بازنشستگی، نسبت دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارر صندوق- 13ماده

 :عمل آورد قانونی بهاصول زیر اقدام  براساس 

استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر  ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به ا کاه  وابستگی این صندوق1

حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به  ه نهادهایها و انتقال آن ب ای صندوق های غیربیمه ای، کاه  حمایت ها منطبق بر محاسبات بیمه منابع و مصارر صندوق

گذاری موردنظر  گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه های اقتصادی و سرمایه ها و تقویت فعالیت موقع حق بیمه

 .کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد

شده فقط در حدود  تعهدات تکلیف. ها ممنوع است و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ای ا ایجاد هرگونه تعهد بیمه0

 .ارقام مذکور قابل اجراء است

انین بودجه سنواتی که پس بینی شده مندرج در قو بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پی  ا صندوق 0

های ماهانه در طول سال و کمک  ها، پرداخت گذاری گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه از طی مراحل در اختیار آنها قرار می

 .بگیران خود تأمین نمایند ماندی و اوالد را برای بازنشاستگان، موظفین و مستمری هزینه عائله

 : قانون برنامه ششم0بند ث ماده 
 که است اجراء و بیتصو و طرح قابل یصورت در باشد، یبارمال متضمن که امنا یأتهایه مصوبات نیهمچن .... ها بخشنامه ها، نامه بیتصو هیکل

 اعتبار بر زائد تعهد حکم، نیا فبرخال یاجرائ دستگاه اقدام .باشد شده نیتأم کشور کل بودجه قانون در و محاسبه قبالً آن از یناش یمال بار

 گر مهیب یها صندوق و ها سازمان بودجه برنامه، قانون یاجرا آخر سال انیپا تا که دینما یزیر برنامه یا گونه به دولت .شود یم محسوب

 نگردد پرداخت آنها به یاعتبار یعموم بودجه محل از و شده مستقل یاجتماع
 :قانون برنامه ششم 03ماده 
 بازنشستگان ن،یشاغل امکانات از یبرخوردار و ها افتیدر یساز متناسب و ضیتبع رفع پرداخت، نظام در عدالت یبرقرار جهت الزم  یبررس است کلفم دولت

 ودر جهت تصویب درمسیرقانونی قراردهدو اجرا نماید دهد انجام را مختلف سنوات یلشکر و یکشور  رانیبگ یمستمر و

دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و درابتدای  (:01/01/80 – 1/1/94)ارم توسعه قانون برنامه چه150ماده 

 .هرسال برای تمامی رشته های شغلی ،متناسب با نرخ تورم افزای  دهد

 ( :1/1/86الی  1/1/80...)قانون برنامه پنجم توسعه50ماده 

تعیین ... وان مرجع تصویب افزای  ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران به عن -بند الف 

  .در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی  است...... ،شورای حقوق و دستمزد و  مصوبات هیات وزیران.میگردد

قانون مدیریت خدمات کشوری براساس (113)و ( 130)تگان سنوات مختلف اعمال احکام و جداول مواد به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشس-بند ج

 .ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات دولت مجاز است

 ....،یها و موسسات دولت ها، سازمان وزارتخانه ه،یمقننه و قضائ ه،یمجر یقوا ینهادها هیبه کلمعاون اول رئیس جمهور  11/1/1030مورخ بخشنامه 

کشور  یادار یها ها و دستگاه در همه بخ  یو مال یانضباط ادار یو به منظور برقرار رانیا یاسالم یجمهور یو ششم قانون اساس ستیو ب کصدیاصل  یدر اجرا

 ماتیتصم یاز اتخاذ و اجرا یریجلوگ زیکارکنان و ن یایدولت در نظام پرداخت حقوق و مزا یعموم یها استیمتعارض با س ماتیتصم یاز اتخاذ و اجرا زیو پره

شوراها،  ه،یمقننه و قضائ ه،یمجر یقوا یها ها و سازمان دستگاه هی، کل(یاصل سوم قانون اساس 0بند )ضیاز جمله اصل منع تبع یحقوق نیبا اصول و مواز ریمغا

 ریمستلزم ذکر نام و سا یها دستگاه ،یردولتیغ یعموم ی، نهادهایموسسات دولت ،یدولت یها ها، شرکت مشابه و وزارتخانه نیعناو ریامنا، ستادها و سا یها ئتیه

با  ایحقوق و مزا یو برقرار یریگ میکارکنان موظفند در هر گونه تصم یایاعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزا یحکومت ینهادها

عمل کرده و قبل  رانیوز ئتیو حسب مورد مصوبات ه( رسد یو م دهیرس جمهور سید رئییکه به تا)و دستمزد حقوق یکسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورا

 .ندیموضوع اخذ نما یاز جهت بار مال ژهیکشور را به و یزیر و برنامه تیریو انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مد میاز اتخاذ تصم
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  مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه

  :قانون مدیریت خدمات کشوری موادی از

نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی  -64ماده 

ای کارمندان امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزای. خواهد بود

 .گردد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگیرد  قرار می

حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران  - 76ماده 

 .گی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسددستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشست
 . های مستمر تجاوز کند العاده برابر حداقل حقوق ثابت و فوق( 0)های مستمر نباید از العاده سقف حقوق ثابت و فوق -تبصره 

 . العاده مستمر تلقی می گردند فوق( 10)ماده( ر شغل تخصصی)4بندو(سختی کار)0بند ،(ایثارگری)0های مذکور دربند فوق العاده

 :تواند کارمند خود را بازنشسته نماید دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می - قانون م خدمات کشوری130ماده 

مدرک و )دانشگاهی با تحصیالت تخصصیبرای مشاغل  پنج سال و سیحداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و  (الف

 سال  03و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از کارشناسی ارشد ( از تاریخ استفساریه  معادل دارای ارزش استخدامی

 . حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق (ب

آور و جانبازان و  برای متصدیان مشاغل سخت و زیان« ب»شرط سنی مزبور در بند و همچنین ( الف)سابقه مذکور در بند  -1تبصره 

 .کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد سال معلوالن تا پنج

سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و  دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی -2تبصره 

باشند را رأساً و بدون  سال سن می سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج دانی که دارای سی و پنجهمچنین کارمن

 .تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند

سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت  دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج -3تبصره 

 .........الذکر کارمندان تخصصی فوق. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. ه کنندباشند را بازنشست می

مشاغلی که شرایط احراز آنها در طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل ،دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد  :توضیح در خصوص مشاغل تخصصی

 (معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری 10/10/01 مورخ 00013نظریه شماره )تاکید قرارگرفته باشد 

 با باشند یم مند بهره باالتر یلیتحص مقطع کی ازیامت از مربوط مقررات و نیقوان موجب به که یثارگرانیا -برنامه ششم قانون  80ماده  ر بند ...

 .کنند خدمت سال پنج و یس تا توانند یم و بوده یکشور اتخدم تیریمد قانون (118) ماده( الف) بند مشمول ،یکارشناس مدرک داشتن

با معادل  مدارکو)تمامی مدارک تحصیلی که از سوی وزارتخانه های علوم و بهداشت با ارزش علمی : توضیح در خصوص مدرک تحصیلی دانشگاهی

 .ک عمل قرارگیردصادر شود وبرای ادامه تحصیل درمقاطع باالتر مال( از تاریخ استفساریه ارزش استخدامی 

در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بی  از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی  -104ماده 

 .رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید%( 4/0)سال، دو و نیم درصد 

سبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه مبنای محا -106ماده 

 .باشد  این قانون می( 10)ماده« 13»العاده بند  های مستمر و فوق العاده فوق

وقهای بازنشستگی کشوری و از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صند -108ماده 

با رعایت  ...ضرب ضریب ریالی  که کمتر از حاصل اند در صورتی بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده 1004لشکری که تا پایان سال 

 .یابد های مربوط باشد تا این میزان افزای  می این ماده و تبصره« ب»و « الف»و ارقام مذکور در جداول بندهای ( 104) ماده
ریال تعیین 433ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم وسیزدهم ،متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء  -125ماده 

 .میگردد ودر سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعالم میگردد افزای  مییابد

 

 
ی که موکول به تصویب آیین نامه است در صورت تامین اعتبار در بودجه جداری و تصدویب   موادی از قانون که که متضمن بار مالی ویا مواد*

  (معاونت حقوقی ریاست جمهوری0/13/1031مورخ 110881/11106بخشنامه )آیین نامه مربوط قابل اجراء خواهد بود 
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 مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 

  1345مصوب خرداد ماه    قانون استخدام کشوری
 : بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است تواند طبق شرایط زیر تقاضای ا مستخدم رسمی می 00ماده 

 . خدمت ب ا داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن باالاقل سی سال سابقه    . الف ا داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت

 .بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند شصت سال سن و الاقل مستخدمین رسمی را کهتوانند  می نمشمول این قانو...ها ا وزارتخانه 01ماده 

 .دارند بازنشسته کنند مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج سال سن ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ا وزارتخانه 00ماده 

 .....ام متوسط  است از یک سی رسمی عبارتا میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین  00ماده 

ام متوسط  ای برابریک سی شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای ناقص علت حادثه ا هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به 00ماده 

 .خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوزنکند حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت

نحوی که از کارکردن باز بماند تمام حقوق  سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به علت حادثه ناشی از کار یابه ا هرگاه مستخدم رسمی به 03ماده 

 .گردد عنوان حقوق وظیفه در مورد وی برقرار می و تفاوت تطبیق و فوِالعاده شغل اوبه

محسوب و تمام حقوق وظیفه  نشستگی رسیده یا نرسیده باشد در تاریخ فوت بازنشستها هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حدباز 01ماده 

 .قانونی وی پرداخت خواهد شد یا حقوق بازنشستگی او به وراث

 مقررات این قانون به وراث عنوان حقوق وظیفه طبق وظیفه یا حقوق بازنشستگی او بهق ا هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوِ 00ماده 

 .قانونی وی پرداخت خواهد شد

حقوق وظیفه به  عنوان سبب انجام وظیفه فوت شودتمام حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوِالعاده شغل او به ا هرگاه مستخدم رسمی به 00ماده 

 .وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد

 . خواهد گرفتباتصویب شورا صورت  00و  03و  00ا برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد  00ماده 

از رسیدن به سن  بهبودی کامل حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشندقبل تبصره ا اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده در صورتی که

 (ا رعایت شرایط احراز رشته شغلی و موافقت دستگاه ذیربط در صورت وجود پست سازمانی بالتصدی ب:سازمان اموراداری و استخدامی 10041030مورخ 1300000نظریه ...). شصت سالگی بالمانع است

بازنشستگی کشوری پرداخت نشده ق رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوِ ا آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین 04ماده 

 .میشودگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب بازنشست های زیر از لحاظ گردد و مدت مذکور باتوجه به تبصره تلقی می باشد خدمت غیررسمی

خدمت غیررسمی  در صورتی که کسور بازنشستگی مدت شوند پذیرفته  به استخدام رسمی 01/0/1004بعد از تاریخ  ...ا مستخدمینی که  0تبصره 

گیرد پرداخت کنندسوابق مذکور از لحاظ  میدرصد اولین حقوق پایه رسمی که در بدوخدمت رسمی به آنان تعلق  4/0موضوع این ماده را برمبنای 

 خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد  بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه

بازنشستگی کشوری قابل ق به صندوِ ......کسور بازنشستگی مربوطمسلح در صورتی که  نیروهای ثابتا سابقه خدمت مستخدمین در کادر  0تبصره 

 .شود و تابع حکم این ماده خواهد بود تلقی می و در غیر این صورت در حکم خدمت غیررسمی محسوب  انتقال باشد جزو خدمت رسمی

اند، همچنین نوادگانی  بوده فرزندان وزوج و زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی: ا وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از 01ماده 

 :اند با دارا بودن شرایط زیر وفی بودهمستخدم مت که پدرشان فوت شده و در کفالت

موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی رسمی  الف ا فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشندمگر این که به

 .ن قطع خواهد شدسال عمر آنا عالی مشغول تحصیل باشند و دراین صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین

موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یامؤسسات آموزشی  شوهر ولی اگر به ب ا فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن

 .رسمی عالی مشغول تحصیل باشند وشوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست وپنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد

 .مادر متوفی به شرط نداشتن شوهرپ ا 

 . ت ا عیال دایمی متوفی

 .عیال متوفای خود بوده باشد ث ا شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت

 .العمر قادر به انجام کار نباشند مادام العضو مستخدم متوفی که ج ا فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص

صندوقهای مربوط به  یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه ا دریافت بی  از یک 00ماده 

 . شود ممنوع است وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می سرمایه یا بودجه ساالنه آنها به تشخیص هیأت%( 04)درصد  که بی  از بیست و پنج.....

 .......از این بابت دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه ها و مؤسسات ر وزارتخانها اشتغال بازنشستگان د 03ماده 

دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تامیزان یک چهارم  ا توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات 01ماده 

 . حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است

 .وظیفه خواهد شدحقوق ا ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و  00ماده 
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 مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 

 در آن تقسیم نحوه و وی قانونی وراث سایر و فرزندان و متوفی دائم زوجه مستمری یا وظیفه حقوق میزان قانون حمایت از خانواده د08ماده

است زیر ترتیب به خاص صندوقهای سایر و اجتماعی تأمین ، لشکری کشوری، از اعم یبازنشستگ صندوقهای تمام  

 شوهر فوت درصورت و نیست مذکور حقوق دریافت مانع وی ازدواج و گردد می برخوردار وی مستمری یا وظیفه حقوق از متوفی دائم زوجه ا1

است عمل مالک مستمری بیشترین آن، اثر در زوجه به حقوق تعلق و بعدی  

شود می تقسیم قانونی وراث سایر و آنان بین تساوی به مستمری یا وظیفه حقوق باشد داشته دائم زوجه چند متوفی اگر ا تبصره  

 حقوق دریافت از مانع متوفی زوجه توسط مورد حسب بازنشستگی یا کارافتادگی از مستمری کارافتادگی، از یا بازنشستگی حقوق دریافت ا0

نیست متوفی مستمری یا وظیفه  

 افتاده کار از معلول که درصورتی منحصراً آن از بعد و سالگی بیست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صاورت در اناث فرزنادان ا0

 والدین وظیفه حقوق یا بازماندگان مستمری و بیمه اوالد، هزینه کمک از مورد حسب باشند داشته دانشگاهی تحصیالت به اشتغال یا باشند نیازمند

گردند می برخوردار خود  

 استخدام قانون( 00) ماده مطابق بازنشاسته و شاغل کارکنان کلیه قانونی وراث ساایر و فرزندان و دائم زوجاه مستمری یا وظایفه حقوق ا0

گردد می پرداخت و قسیمت آن، بعدی های اصالحیه و قانون همان( 01) ماده لحاظ با و آن بعدی اصالحات و 1004/0/01 مصوب کشوری  

 است االجراء الزم نیز اند شده فوت قانون این شدن اجراء از قبل که افرادی مورد در ماده این مقررات د تبصره

 

 احتساب مرخصی استحقاقی ذخیره شده  از لحاظ بازنشستگی 
  10/13/1066قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 0تبصره ماده ( مستند قانونی 

ی میتواند هنگام تقاضای بازنشستگی ،حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را مستخدم رسم

 .....مطالبه ویا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا ازکارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و

 توضیحات 

دستگاه قانون تعدیل نیروی انسانی  8مرخصی استحقاقی استفاده نشده موضوع تبصره ماده :  خدمات کشوریقانون  مولمشکارمندان  -الف

 .قابل احتساب است  تعیین حقوق بازنشستگیعمومی بازنشستگی و در  احراز  شرایطدر تواما  20/11/1899مصوب دولتی های 

 (واریزکسور یکجا)ضربدر ماههای مرخصی استحقاقی استفاده نشده %1/22ر آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور ضربد:بدهی کسور

صرفا پس از احتساب مرخصی استحقاقی :(دانشگاهها ؛قضات ؛دیوان محاسبات، مخابراتشهرداریها،)قانون خدمات کشوری غیرمشمول مندانکار -ب

 (....... کسور مدت %1/22با پرداخت  سال سابقه خدمت21داشتن حداقل مثال خانمها با )مجاز است در تعیین حقوق بازنشستگی شرایط بازنشستگی کسب

 . آن خارج  می باشند  33کارکنان شرکت مخابرات ایران از  شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به تبع آن آیین نامه اجرایی ماده 

 .نمیشود محسوب... از مصادیق خدمت دولتی ( خوی  فرمایی)ایام مرخصی بدون حقوق :نکته مهم
ورود -2اعالم کتبی غیرصحیح بودن شماره مستخدمی ذینفع توسط صندوق بازنشستگی -1:نحوه اخذ شماره مستخدمی صحیح -

 .... و سپس ورود به بخش   درخواست و صدور شماره مستخدم    ir.karmandiran.wwwبه سامانه 

 

  13/1/1031رگیری بازنشستگان مصوب قانون ممنوعیت بکا

افرادی که دراجرای مقررات بازنشسته یا بازخرید شده یابشوند دردستگاههای اجرائای موضاوع    بکارگیریازتاریخ ابالغ این قانون  -ماده واحده 

 .ق م خ ک ودستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند ممنوع است4ماده 

روسای سـه  )بکارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف( مجلس شورای اسالمی6/6/87وب اصالحیه مص) -1تبصره

 .قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است(معاون رئیس جمهور ونواب مجلس و اعضای شورای نگهبان)، ب(قوه

 .نون مستثنی هستندسال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قا3درصد، آزادگان باالی 50جانبازان باالی 

دستگاههای موضوع این قانون درصورت لزوم میتوانند ازخدمات بازنشستگان متخصص با مدرک کارشناسی و باالتر بصورت پااره وقات   -2تبصره 

     عادل استفاده کنند وحق الزحمه این افرادمتناساب باا سااعات کااری آنهاا حاداکثرم      ( حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی)وساعتی

 یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین وپرداخت میشود

ق م خ ک وبنادب مااده   04ق ا ک وماده 01وماده  14/0/00مقررات مالی دولت مصوب ...قانون الحاق 01از تاریخ ابالغ این قانون ،ماده -5تبصره

 قانون برنامه پنجم نسخ میشود14

http://www.karmandiran.ir/
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 مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 

 جانبازان وآزادگان 

 ـ (1فصل )قانون جامع ایثارگران03ماده
 یو لشکر یها، اعم از کشور دستگاه یفتاده کلامفقوداالثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کار د،یحالت اشتغال مستخدمان شه یایحقوق و مزا

 .گردد یمسلح محاسبه م یروهاین یو مقررات استخدام نیبراساس قوان

  -(1فصل ) جامع ایثارگرانقانون 03ماده 
 میشود ......نییتع یافتیدر یایحقوق و مزا نیشهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخر یحقوق بازنشستگ

 ا  (1فصل ) قانون جامع ایثارگران 11ماده 
،همسران و فرزندان و باالتر و آزادگان( %21)درصد  و پنج ستیقانون موظفند به شهدا و جانبازان ب نیمشمول ا یاجرائ یدستگاهها هیکل

حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر ( %21)و پنج درصد  ستیمعادل ب یشاغل مبلغ( قانون برنامه ششم 33اصالح طبق بندپ ماده ) شهید

 .دیطور ماهانه پرداخت نما به یثارگریالعاده ا عنوان فوق به. شود یم نییسال توسط دولت تع

حاداقل حقاوق   % 04به میزان  قانون جامع ایثارگران  41فوق العاده های ایثارگری موضوع ماده  پرداخت توامان 10/30/1000مورخ  000ساس دادنامه شماره برا*

 .بالمانع میباشد   قانون خدمات کشوری از سوی دستگاه اجرائی  به مشمولین قانون 10ماده 0موضوع بند  و ( که مشمول برداشت کسور بازنشستگی نمی باشد)

 بیتصو بهو  هیته..سازمان مدیریت  مسلح و  یروهایستاد کل ن،وزارت دفاع  اد،یبن یاز سو (9فصل) فصل نیا یاجرائ نامه نییآ ـ 69ماده

 .رسد یم رانیوز أتیه

  :قانون برنامه ششم  80بند الف ماده 

 به 3/12/1818 مصوب( 2) دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق قانون( 91) ماده یاجرا در است مکلف دولت

 ازین مورد یگواه موظفند یمتول ینهادها کننده اعزام یگانهای. گردند فیتکل نییتع مذکور ماده مشموالن هیکل.....که دینما یزیر برنامه ینحو

  (...مزایا از تاریخ اظهار نظرکمسیون)  ندینما ارائه ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن احراز پزشکی  ونیسیکم به را سانحه صورت و ماده نیا مشمول افراد

ـ مجروح همزمان ینیبال سانحه صورت که مقدس دفاع سال هشت رزمندگان است موظف دیشه ادیبن -تبصره ـ مجروح امـا  ندارنـد  را تی  تی

 یجانبـاز %( 1) درصد پنج حداقل و دینما یتلق جانباز عنوان به ار گردد یم احراز( مسلح یروهاین) کننده اعزام نهاد یپزشک ونیسیکم توسط آنها

 (را ابطال کرد 1/1/36تاریخ تسری به   0/0/1031مورخ  030و  030هیات عمومی دیوان طبق رای شماره ). ردیگ یم تعلق آنها به

 

 :برنامه ششم80بندزماده *

 تیرعا با و بار کی یبرا توانند یم اند، شده بازنشسته سال یس خدمت از دترزو اسارت سابقه شدن برابر دو از استفاده لیدل به که آزادگان 

 نیع لحاظ با سپس و کنند لیتکم را خود خدمت سال پنج و یس ای یس مورد حسب خدمت، به بازگشت با سال پنج و شصت ریز یسن شرط

 ندیآ نائل یبازنشستگ به اسارت سوابق

 . ان  دارنده مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر مجاز است سال برای ایثارگر 81اعاده به خدمت تا –

که به موجب قوانین از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردارند نیز با (  ماه جبهه 1جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد،رزمندگان با داشتن )ایثارگران *

 (23/03/1388ق م خ ک از تاریخ  103االجراء شدن استفساریه بند الف ماده  نظر به الزم)  سال خدمت نمایند01داشتن مدرک کارشناسی میتوانند تا

 آخرین حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور بازنشستگی زمان اشتغال: حقوق بازنشستگی جانبازان و فرزندان شاهد  *

 رزمندگان

 – قانون برنامه برنامه ششم 88ماده ( ث ) از بند (  6) جزء 

ماه حضور داوطلبانه  یازات یک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ششمندی از امت بهره» 

  .« یاجتماع در حقوق و مزایای(21/1/1890لغایت  81/9/1811مقطع زمانی)در دفاع مقدس
 .یز میباشدشامل مزایای مالی واستخدامی ن مجلس شورای اسالمی 11/11/1030حسب جوابیه استفساریه مورخ 

بازنشسته یافوت شده اند قابل اعمال  22/12/13( روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور 11)این حکم برای افرادی که قبل الزم االجراء شدن قانون .

مورهماهنگی رفع اختالفات ا 21/8/13مورخ 82382نظریه شماره هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ،  21/3/1813مورخ  130دادنامه .) نمیباشد

امورمشاغل ونظامهای پرداخت سازمان اموراداری  3/9/13مورخ 211001حقوقی دستگاههای اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهوری و نیز نظریه شماره 

 ( واستخدامی، قوانین مورداستفساریه اززمان بیان مقنن الزم االجراء میباشد وعطف به ماسبق نمیشود

بـه عنـوان خـدمت داوطلبانـه      سه چهارم مدت خدمت نظام وظیفه در جبهـه احتساب   16/31/33 مورخ 110امه شماره براساس دادن* 

 . قابل تسری به دستگاههای اجرائی میباشد( ستادکل نیروهای مسلح  01/13/1000مورخ 11/03/031ابالغیه موضوع )
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 مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه 

 دهمسر و فرزندان شاه

  –قانون جامع ایثارگران  91ماده 

( برنامه ششم33حسب بندژماده)همسر و فرزندان شاهد، این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان ، آزادگان2دستگاههای موضوع ماده 

 ان اقدام نمایندکه قبل از تصویب قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند صرفا برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آن

  –قانون برنامه ششم 30بندخ ماده 

 هشت حداکثر با توانند یم ثارگرانیا به یرسان خدمات جامع قانون( 2)ماده موضوع یدستگاهها در شاغل یشهدا همسران و فرزندان هیکل

 (...نسازوکار اجرائی قانوبراساس )شوند بازنشسته کامل یایمزا و حقوق افتیدر با و یارفاق سنوات سال

 -قانون برنامه ششم30بندر ماده 

ایثارگرانی که بموجب قوانین از امتیازیک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار میشوند با داشتن مدرک کارشناسی ،مشمول بندالف ماده  

 .سال خدمت کنند81قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا 118

  –قانون برنامه ششم  33بندت ماده 

 ن،یوالد آزادگان، و جانبازان حوادث و عمر مهیب سرانه%( 111) صددرصد پرداخت و نیتأم به نسبت مکلفند ادیبن و (برنامه وبودجه)سازمان

 ندینما اقدام یسنوات بودجه وفق حوادث، و عمر مهیب پوشش فاقد شهدا فرزندان و همسر

  –قانون برنامه ششم33بندز ماده 

 یاستثنا به باالتر و%( 11) درصد پنجاه جانباز شخص یبرا مختلف مقررات و نیقوان در مقرر یایمزا و تازایامت هیکل از شهدا فرزندان

 دیشه فرزند وابستگان شامل بند نیا از یناش ازاتیامت. برخوردارند اشتغال حالت و یکار ساعت کاهش ،یپرستار حق خودرو، التیتسه

شود ینم  

–قانون برنامه ششم 33بندخ ماده   

 به ما پرداخت از بار کی یبرا جبهه در حضور سابقه ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و رگرانثایا 

 از هیال منتقلٌ صندوق مطالبه عنوان به مبلغ نیا. معافند یبازنشستگ و مهیب صندوق رییتغ از یناش یا مهیب سنوات سال پانزده یبرا التفاوت

 دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می شود
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 ....آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات کشور،

نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای  :ق م خ ک 64ماده در اجرای 

امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق . موادآتی خواهد بودمذکور در 

 .گردد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگیرد  ومزایای کارمندان قرار می

میت صندوق بازنشستگی کشوری این باشد که هر افزای  حقوق شاغلین ،برای بازنشستگان نیز در محکو رای دیوان محاسبات کشوراگر منظور *

 عدم امکان اجرا...هزار میلیارد تومان اعتبار 133اعمال شود این کار فقط توسط دستگاه اجرائی محل اشتغال بازنشسته قابل محاسبه است ونیازمند

ق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حداقل و حداکثرحقو:ق م خ ک  76ماده در اجرای 

 .به تصویب هیأت وزیران می رسد..... حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال 
 .های مستمر تجاوز کند العاده برابر حداقل حقوق ثابت و فوق( 0)های مستمر نباید از العاده سقف حقوق ثابت و فوق -تبصره 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1/1/1038مورخ  808دادنامه شماره 

برابر 0ناظر بر تعیین حداکثر  01بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده .حقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد : ...اوال  :رای هیات عمومی

 .حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر  منصرر از حقوق بازنشستگان میباشد

مبنای )قانون مدیریت خدمات کشوری  131برابر ،بعد از تعیین حقوق بازنشستگی برمبنای ماده 0اختیاری برای هیات وزیران راجع به سقف حداکثر: ...ثانیا

 10ماده 13کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند  محاسبه کسوربازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی

 .مقرر نشده است( این قانون میباشد

ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم وسیزدهم ،متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء :ق م خ ک 125ماده در اجرای 

 ودر سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعالم میگردد افزای  مییابدریال تعیین میگردد 433
  30/1110: کالسه     1030/13/13: مورخ   1113: شماره دادنامه   دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق بازنشستگان وموظفین  رای                     

 هیأت عمومی دیوان  00/10/1003-400، 404دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ... یالت و قانون تشک 01اعمال ماده  :موضوع 

 -1441الی  1430متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره  1001و  1000در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزای  حقوق در سالهای  :گردش کار

به صدور رأی وحدت به شرح زیر  00/10/1003-404الی  400دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره  هیأت عمومیت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیأ 01/10/1001

 :رویه مبادرت کرده بود

در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال  تکلیف دولت بر افزای  حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولتمبنی بر  1000توسعه مصوب سال  قانون برنامه چهارم 143ماده با توجه به حکم مقرر در  "

ی بر وارد دانستن ، آراء صادر شده مبن0/0/1000- 031و  11/0/1000-110و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های  متناسب با نرخ تورمبرای تمامی رشته های شغلی، 

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه  00و ماده  10ماده  0این رأی به استناد بند . شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است

 ".الزم االتباع است

رأی مذکور را  وما افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به معنای مساوی با نرخ تورم نیست یعنی میتواند کمتر یا بیشتر از نرخ تورم باشدلزبا این استدالل که  رئیس دیوان عدالت اداری

 .و به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد...... مغایر قانون تشخیص داد

هیأت  01/10/1001-1430الی  1441ی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره هیأت عموم 00/13/1000-1010به موجب رأی شماره  :رأی هیأت عمومی

مقرر  1000قانون بودجه سال  10بند قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در  01عمومی در اجرای ماده 

باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت 

همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت  00و در بند  بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشدکه 

 143که مخصص حکم ماده  کل کشور 1001قانون بودجه سال  10بند ک تبصره با وجود حکم خاص مقرر در : ست، بنابراین اوالًخدمات کشوری تعیین شده ا

 1001در سال و  صحیح نبوده است 00/10/1003- 400-404بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأی شماره  1001در سال .... قانون برنامه چهارم توسعه 

 . در ردیفهای پی  بینی شده برای هر دستگاه صورت می گرفته است با استفاده از منابع موجودکارکنان و بازنشستگان باید  یب حقوقافزای  ضر

 13مبنی بر ابطال بند  0/4/1000-000-000، رأی شماره 00/13/1000-1010با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره : ثانیاً

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین  01را در اجرای ماده  هیأت وزیران 0/0/1000-ها00011ت/04304مصوبه شماره 

برقرار  1001ایان سال افزای  حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پ

 و نه متناسب با نرخ تورم،  صورت می گرفته است 0/0/1000-ها00011ت/04304مصوبه  13باید مبتنی بر بند مطابق با احکام مقنن  1000شده است در سال 

ون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، قان 143با لحاظ حکم ماده  1000و  1001هیأت عمومی که برای سالهای  00/10/1003-400-404در نتیجه رأی شماره 

  مغایر قانون تشخیص اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعالم کرده است 

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -محمدجعفر منتظری .....و  می شود

...... 
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 ....هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، دیوان محاسبات کشور، آراء صادره از سوی

از  یناشا  یو اساتخدام  یادار ازاتیا امت : یعادالت ادار  وانیا د یاساتخدام  یتخصصا  اتیا ه 30/30/1033ماورخ   1130براساس دادنامه شماره *

باه  . گاردد  یدرخواست بوده و شامل بازنشسته ها نما معتبر خدمت در جبهه و صرفاً در زمان اشتغال کارکنان قابل  یمنوط به ارائه گواه یرزمندگ

 .صورت گرفته باشد یاز بازنشستگ  یتا پ دیبا ازاتیامت افتیدر یتقاضا گریعبارت د

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی درخصوص وراث اناثی که با قطع مستمری فوت  21/07/1700مورخ  1062رأی *
مندی از مستمری بازماندگان والدین برای  عدم امکان بهره": باشند وظیفه والدین متوفای خود میمندی از حقوق  شوهرشان متقاضی بهره

 ".باشند مند می وراث اناثی که ازدواج نموده و پس از فوت شوهرشان از مستمری وی بهره

 

 
 

 

 

 

 

 

 (صرفا جهت مطالعه) مشموالن قانون تامین اجتماعیمقررات بازنشستگی 

 ( قانون تامین اجتماعی76قانون کار و ماده 23موجب ماده )  مستمری بازنشستگیشرایط برقراری -پ

 .به تامین اجتماعی باشند(سال سن برای خانمها04سال سن برای آقایان و 43)سال سابقه بیمه پردازی 03افرادی که دارای -1

بدون .)به تامین اجتماعی باشند( سال برای خانمها44قایان و سال سن برای آ13با داشتن )سال سابقه بیمه پردازی 13افرادی که دارای حداقل -0

 (رعایت حداقل حقوق

 (  بدون رعایت حداقل )سال سن00سال سابقه بیمه پردازی به تامین اجتماعی و با حداقل 03زنان کارگر دارای -0

 سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی04کارگر زن ومرد دارای حداقل -0

 03سال آخر بیمه پردازی تقسیم بر 0میانگین مجموع دستمزد مشمول کسرحق بیمه در  =بازنشستگی مستمریمحاسبه  -ت

 (سال بیمه پردازی04حداکثر تا سقف )سال آخر خدمت بیشتر نشود 0مشروط به آنکه از  سی وپنج سی ام  معدل مزد 

 (سال04حداکثر تا )ضافه خواهدشدا ی بازنشستگیمستمربه  ذینفعمعدل حقوق %  0000/0، سال03به ازای هرسال سابقه مازاد بر*

برابر حداقل حقوق هرسال میباشد و همچنین حداقل مستمری نباید ازحداقل مازد کارگرسااده   0حداکثر مستمری بازنشستگی معادل 

 . کمترباشد( طبق اعالم مراجع ذیصالح)

 .مشموالن قانون کار  مصداق  ندارد سال آخر خدمت0اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین معدل حقوق ومزایای -
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 (1033فروردین ماه -یکشور یصندوق بازنشستگ رعاملیمد)     رو شیپ یها و افق یکشور یصندوق بازنشستگ :مقاله
کرده  میخود ترس یبرا «ننفعا یذ تیرضا یحداکثرساز»بر  یمبتن یانداز چشم د،یجد تیریمد ۀدر دور یکشور یبازنشستگ صندوق

 . کند یاست و آن را دنبال م

صندوق  جادیبازنشستگان، ا یبرا یبازنشستگان، ارتقا و توسعه خدمات رفاه یانداز، حفظ کرامت انسان چشم نیاهدار ا نیمهمتر

 قیصندوق از طر یها ییاز دارا بخ  نانیو اطم یاقتصاد یبردار بهره زین ،یبر اساس مطالعات علم داریخودکفا و پا یتگبازنشس

به امور بازنشستگان  یدگیرس یمختلف برا یها تشکل جادیا یها نهیسودآور، و فراهم آوردن زم یاقتصاد یها تیدر فعال یگذار هیسرما

 .است

. ندا را در معرض خطر قرار داده یچند دهه صندوق بازنشستگ یشده است که برا میترس یاقتصاد یها از چال  یاهدار با آگاه نیا

آن  یریگ چند در شکل یبوده که عوامل رانیا یاقتصاد یها ابَرچال  نیتر همواره از مهم یبازنشستگ یها صندوق یخطر ورشکستگ

 . مؤثر است
 ،یارز دیو نوسانات شد یرشد اقتصاد نییو نرخ پا یها، اقتصاد تورم به صندوق یو کاه  منابع ورود یبه کاه  سن بازنشستگ توان یاز جمله م

در  یاقتصاد یها تیفعال یور بودن نرخ بهره نییبه دولت و پا دیشد یکسب وکارها، و وابستگ سکیو پرر ثبات یب طیناکارآمد، مح یظام بانکن

 .ها اشاره داشت صندوق

، (است دهیسال رس 41ن به آ نیانگیکه م) یمانند کاه  سن بازنشستگ یعوامل: اند مؤثر بوده دهیپد نیدر بروز ا زین یتیعوامل جمع ها، نیکنار ا در

 یرشد منف گر،یبه عبارت د ایبه صندوق  یورود تیسالمندان و بازنشستگان و کاه  جمع تیسهم جمع  یو افزا تیرشد جمع یناهمگون

 .یبانیو کاه  نسبت پشت کسورپردازشاغالن 

وکار  نامنطبق با منطق کسب نیقوان لیتحم: د اشاره کردموار نیبه ا توان یم انیهستند که از آن م رگذاریتأث انیم نیهم در ا یتیحاکم عوامل

 یساز ی، خصوص(متعدد و مانند آن یتیحما نیقوان بیاز موعد، تصو  یپ یمصوبه در خصوص بازنشستگ 03به  کینزد بیاز جمله تصو)صندوق 

به صندوق مرتفع  رسوددِهیغ ای ده انیز یها گاهبن یدولت با واگذار یها یاز بده یکه بخ  بزرگ چندان) ،یدار بنگاه استیس لیو تحم هزد شتاب

 .رمتخصصیغ رانیمد نییحاکم، و مداخالت در تع یها با توجه به رکود اقتصاد بنگاه ی، عدم بازده(شده است

 یها ییدارامنابع و . است یبازنشستگ یِاقتصاد یها مربوط به سازمان یربانکیغ یاقتصاد یادهایبن نیبزرگتر افته،ی توسعه یاغلب کشورها در

 یها صندوق یها ییکشورها، نسبت دارا نیدر ا. محرکه اقتصاد است یرویاز ن یبخش افته،ی توسعه یاز کشورها یاریدر بس یبازنشستگ یها صندوق

 دیاز تولدرصد  101برابر با  بایهلند تقر یصندوق بازنشستگ یها یینمونه، دارا یبرا. دارد یشیپ( GDP) یناخالص داخل دیبر تول یزنشستگبا

 دیدرصد تول 03تا  03به زحمت به  رانیدر ا یبازنشستگ یها صندوق ییبود؛ حال آن که ارزش دارا 0310آن کشور در سال  یناخالص داخل

 .رسد  یم یناخالص داخل

 ریتعهدات دولت و سا ،یگذار هیبازنشستگان، درآمد حاصل از سرما یکسورات حقوق افتیاز در یکشور یمنابع درآمد صندوق بازنشستگ نیتر مهم

تحت پوش ،  رانیبگ فهیپرداخت حقوق بازنشستگان و وظ: اند از تعهدات صندوق عبارت نیتر در مقابل، مهم. شود یصندوق حاصل م یدرآمدها

درمان  مهیب یبازنشستگان، برقرار یبرا یو فرهنگ یخدمات رفاه التیارائه تسه ،یمند عائله یها حقوق بازنشستگان و پرداخت یساز همسان

 .اند شده افتیکه به نادرست در یو استرداد کسورات ،یلیتکم

نفر شاغل در شمار  ونیلیم کیهستند و در حدود  یکشور ینفر بازنشسته تحت پوش  صندوق بازنشستگ ونیلیم میون کیحدود  امروزه

 یتومان حقوق بازنشستگ اردیلیهزار م 03از   یب 1000برآوردها در سال  نیبراساس آخر یصندوق بازنشستگ. دارند یکسورپردازان صندوق جا

مبلغ، همچنان توسط  نیتومان از ا اردیلیهزار م 00. تومان بوده است اردیلیهزار م 04سال بالغ بر   نیتعهدات در ا جموعپرداخت کرده است و م

 نیتر نانهیدر جهان، در بدب( رانیبگ ان به حقوقنسبت کسورپرداز) یبانیتوجه داشت که نرخ نسبت پشت دیبا. شده است نیتام یاعتبارات دولت

 .بود 330برابر  1000سال  یدر انتها یکشور ینرخ در صندوق بازنشستگ نیا. است 0تا  0 تیوضع نیتر نانهیو در خوشب 0کم  حالت، دست

 . شود لیمحض تبد یتیر حماساختا کیبه  ،یا مهیب یساختار مال یبه جا یکشور یمعضالت باعث شده که صندوق بازنشستگ نیا مجموعه

 یتوانگر دیدر عمل کاه  شد( یحقوق پرداخت)آن  یها نهیبا هز( یدرآمد یها   سرفصل گریکسورات شاغالن و د)درآمد صندوق  نیعدم تطابق ب

 نیحاصل از ا یها ارضهع گریصندوق از د ینیگزیمعنادار نرخ جا  یصندوق و افزا یبانیکاه  معنادار نسبت پشت. دارد دنبالصندوق را به  یمال

 . مشکالت است

نامناسب  یپورتفو نیهمچن ،یگذار هینکردن اصول و قواعد سرما تیصندوق در ادوار گذشته و رعا یها   تیو منطبق با واقع نهیبه ینبود اکچوئر

ها شده  با سود حاصل از آن ها یگذار هیسرما زانیم قیمانند عدم تطب یمنجر به ظهور مشکالت ،یگذار هیبودن بازده سرما نییو پا یگذار هیسرما

موقع آن و  مطالبات از دولت و عدم وصول به یو حجم باال یدار نگیو نبود ساختار جامع هلد ده انیز یها   ناکارآمد، حضور شرکت یدار بنگاه . است

و ضعف در  یساختار سازمان یو ناکارآمد ها یگذار هیمنابع حاصل از کسورات شاغالن و سرما یعدم همخوان لیبه دولت به دل دیشد یوابستگ زین

 .دارد شتکاریو پ یثبات قدم، کار علم ،یزیر برنامه ازمندیاند که سامان دادن به آن ن آورده دیرا پد یکالر سردرگم یهمگ ،یتوسعه منابع انسان
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   آشنائی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 این صفحه صرفا جهت مطالعه –تگی بازنشس های مولفه های  موثر بر منابع ومصارف صندوق

 عوامل حاکمیتی   ، عوامل جمعیتی  ،   عوامل اقتصادی -

 عوامل اقتصادی -الف
که این سه آیتم )نسبت جمعیت فعال و بیکار /نرخ مشارکت نیروی کار -0حداقل وحداکثرسطح دستمزد -0متوسط دستمزد و نرخ افزای  آن-1

نرخ -4( موثر بر میزان مستمری بازنشستگی)نرخ تورم  -0( شستگی مشترکان شاغل صندوق موثر استکسوربازن/مستقیما بر میزان حق بیمه 

ترکیب )پرتفویاز طریق تاثیر بر بازارهای مالی بخصوص ...حاصل از سرمایه گذاریهای صندوق  interest rateنرخ سود  -1افزای  مستمری ها 

 .ثیر قرار میدهند، صندوق را تحت تا(  وبازده سبد سرمایه گذاریها

 .رکن اصلی حیات صندوقهای بیمه ای ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری؛فعالیتهای اقتصادی است -توضیح
 عمل ای گونه به باید شوند لذا می سالخوردگی پدیده دچار نهایت در و رسند می بلوغ به کنند، می رشد میشوند، متولد ی بازنشستگیصندوقها-

  .است منظور حل این راه گذاری باشند که سرمایه داشته منابع از مناسبی توزیع خود الیتفع دوره طول در که کنند

 اصول،منطق و بازنشستگی دارای صندوقهای گذاریهای عامل اساسی و کلید بقاء وپایداری صندوق میباشد سرمایه   investmentسرمایه گذاری

 اتهستند ( اجتماعی های بیمه ماهیت ناشی از)محدودیتهایی

 .باشند هرلحظه داشته در را خوی  تعهدات به پاسخگویی توان ذخایر را حفظ کنند و ثانیا  اوال ارزش
  انواع سرمایه گذاری

 .بسیار ریسک پذیر است(تورم شدیدو نابسامانی بازار ارز)که باتوجه به بی ثباتی متغیرهای کالن :سپرده های بلندمدت بانکی-الف

 ام شرکتها براساس سودحاصل از فعالیتهای ساالنه و قابلیت فروش سریع سهام مربوطه در بازارانتخاب سه: سهام شرکتها -ب
 مولفه های کلیدی سرمایه گذاری توسط صندوق 

 (.تورم قبیل از)اقتصادی نوسانات با متناسب شده گذاری سرمایه ذخایر ارزش حفظ :امنیت سرمایه گذاری -1

 (بهترین بازدهی در سطح قابل قبولی از ریسک)نرخ سود اوراق مشارکت و سپرده ثابت باشدکه نرخ آن نباید کمتر از :سودآوری-0

 توانائی تبدیل سریع سرمایه به نقدینگی برای پاسخگوئی به هزینه های جاری صندوق :قدرت نقدشوندگی -0
 01/36/1033-شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 

 .را سهام تشکیل میدهد %0/10 از مجموع دارائیهای صندوق،.شد سیتاس 1010در سال  یکشور یتگصندوق بازنشس یگذار هیشرکت سرما

درصد در  13و حدود  ،ینفت یها درصد در صنعت فراورده 0تا  0حدود  ،ییایمیدر محصوالت ش یا رشته چند نگیهلد نیا یپرتفو درصد 43حدود 

 . ستاشده  یگذار هیسرما عیصنا ریدر سا زین هیفوالد و بق

 حق الزحمه افتیثروت در مقابل در یگذاران دارا هیسرما یبرا یو حسابدار یحقوق، یمال ،(سهام،اوراق قرضه،بیمه)یگذار هیارائه خدمات مشاوره سرما :مدیریت ثروت 
 

 عوامل جمعیتی -ب

شاغل بیمه / عیت جوانموجب کاه  جم % 01کاه  جمعیت فعال کشور به و همچنین درصد331کاه  نرخ رشد جمعیت ایران به 

 مستمری بگیران محسوب میشود/پرداز شده که به منزله کاه  افراد حامی بازنشستگان

مستمری بگیران شده و در نتیجه /باعث رشد سریع جمعیت سالمند سال04افزای  سن امید به زندگی در ایران  به ازطرر دیگر  

 . روبرو خواهد کرد تامین مالی تعهدات صندوق را دشوارتر و درنهایت بحران

 

 ( کشور سیاستها وقوانین حاکم بر نظام بیمه ای) عوامل حاکمیتی-ج

 . تعدادمشترکان ؛حقوق ومزایای مشمول حق بیمه بازنشستگی ؛حقوق ومزایای قابل احتساب در تعیین حقوق بازنشستگی-1

 نحوه محاسبه حق بیمه ماهانه و دریافت به موقع حق بیمه بازنشستگی -0

 ات بیمه پردازیسنو-0

 سن اعضای بیمه پرداز و مستمری بگیر-0

چنانچه مستخدمی قبل از رسیدن به سن بازنشستگی فوت نماید ویا درسن پائین تر بازنشسته شود اوال کسور بازنشستگی کمتری را به صندوق 

 .د کردبازماندگان مدت زمان بیشتری از صندوق حقوق دریافت خواهن/ پرداخت کرده است وثانیا خود 

 کسوربازنشستگی /میزان افزای  حقوق ومزایای مشترکان و درصد حق بیمه -4

 سرمایه گذاری وجوه صندوق  -1

 نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی ؛ازکارافتادگی؛ بازماندگان -0

 موجودی صندوق -0
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 وضعیت منابع ومصارف صندوق بازنشستگی کشوری

 عـدم تعـادل  همدیگرراقطع و 1390درسال صندوق که ( حقوق بازنشستگی پرداختی)ومصارر ( حق بیمه های دریافتی)خطوط منحنی منابع   

درآمدها وهزینه ها پدیدارشاده بودباااجرای قاانون بازنشساتگی پای  ازموعاد ؛برقاراری حقاوق وظیفاه بارای همساران شااغل ؛حاذر حاداقل               

 .است درحال گسترشهمچنان ..........سن؛

و همزماان تمهیادات الزم بارای تاامین آتیاه      (حقوق بگیاران صاندوق  )به کارمندان بازنشسته   انی شایستهادامه خدمت رسدر این شرایط ، 

 .   ساختن  صندوق بازنشستگی متعادل ؛باثبات و خودکفا مبتنی برعدالت  تحقق خواهد یافتفقط با  (بیمه پردازان)کارمندان شاغل دولت

 .یت قانونگذاران عزیز ودولت محترم  امکانپذیر خواهد بودحمادستیابی به این هدر بزرگ فقط با عزم جدی و 
 .همواره به مراجع قانونی ذیربط منعکس شده استدر دهه های گذشته  ،  روند نغییر برخی شاخصهای کالن 

پایان 

 سال

 سطح حقوق/نرخ جایگزینی  میانگین حقوق پوشش حمایتی تعدادکل

 بازنشسته (بیمه پرداز)شاغل
ل به نسبت تعداد شاغ

 بازنشسته
 نسبت حقوق بازنشستگی  به اشتغال بازنشسته (بیمه پرداز)شاغل

1003 333/013/1 033/186 0 333/111 333/86 01% 

1001 633/000/1 133/003 01/0 333/031 333/110 11% 

1083 333/101/1 108/163 8/1 333/363/1 033/003 01% 

1081 800/010/1 103/811 66/1 633/301/0 333/131/1 01% 

1033 133/100/1 086/113/1 30/1 800/003/1 333/133/1 30% 

1031 301/338/1 086/011/1 80% . 181/038/11 333/333/11 33% 

1036 111/310/1 106/001/1 00% . 611/801/16 333/033/18 30% 

1030 011/301/1 861/013/1 01%. 138/386/13 333/333/11 38% 

1038 668/338/1 031/000/1 0% . 011/111/08 333/333/00 31% 

1033 301/381 131/131/1 0% . 610/333/18 333/633/10 133% 

1033 333/311 333/183/1 0% . 333/333/80 333/333/01 33% 

 .... اصول بیمه ای حمایتی  و مغایر با ناشی از وضع قوانین  03دهه در تعدادبازنشستگان شدنبرابر2مصارف صندوق با توجه به افزایش 

بیماه پارداز   /با توجه به رشد منفی تعاداد شااغالن کساور    (کسورات وسودحاصل ازسرمایه گذاریها %4/00اعم از)صندوق  کاهش منابع درآمدی

تای  ،گسترش شمول وافزای  سنوات پرداخت مستمری باه فرزنادان و ح  ( سال00میانگین سنوات بیمه پردازی ) سال 41،کاه  سن بازنشستگی به 

 ......نوادگان مستخدمین متوفی ،عدم بازدهی بنگاههای اقتصادی به علت رکود و مداخالت در تعیین مدیران غیرمتخصص برای بنگاهها ،

عدم اکنون این نسبت به  میباشد 0(  انجام سرمایه گذاریهاو  پرداخت حقوق بازنشستگیبرای )صندوقهای بیمه مطلوب  نسبت پوشش حمایتی

  .میباشد% 113در حالیکه نرخ جایگزینی حقوق بالغ بر  رسیده استبازنشسته  نفر1غل درمقابل شا 7/0تعادل 

 به کمترازیکسال کاه  و اکنون ؟ 1000ل بازنشستگی را داشت که این میزان در سا حقوق سال0اندوخته ذخایر صندوق توانائی پرداخت حداقل  1001درسال 

درصد  75و  ازمنابع داخلی صندوق تامین میشود....(مستمری بازنشستگان وموظفین ؛/حقوق ) هادرصد هزینه 25 هم اکنون به طور متوسط 

 .تخصیص می یابدتامین و  (ق ا ک 133طبق ماده تعهدات دولت )هزینه ها  ازمحل بودجه عمومی کشور 

  زای  روزافزون اتکاء به بودجه عمومی کشوراف ← عدم تعادل منابع و مصارر←افزای  سریع هزینه هاوکاه  شدید درآمدهای صندوق  :نتیجه 

بهبدود  / اصالحات  لذا تمهیدات فوری  از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی برای................ ← صندوق در انجام تعهدات قانونی  خطر ناتوانی ←

 .بی  از هر زمان دیگری ضرورت یافته است صندوقبرقراری تعادل منابع و مصارف  بمنظور....... و مقررات و پارامتریک قوانین  سیستماتیک 
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 (بمنظور مطالعه ،تکامل و  پیگیری مطالب) اصالحات در نظام بازنشستگی
بیماه پاردازان   )صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل وضع قوانین مغایر با اصول بیمه ای و عمدتا حمایتی با کاه  نسابت پشاتیبانی   

 .شدید بین منابع و مصارر و پیری زودرس مواجه میباشدو عدم تعادل (  نسبت به بازنشستگان

، ( بعلت قطاع اساتخدام رسامی در دساتگاهها     )بسته شدن ورودیها : به صندوق ن خلق الساعه و هزینه محور تحمیل شدهنتیجه قوانی

بازنشستگی در مقایساه   سن( سال40)، کاه  شدید میانگین( نفر0به کمتراز یک نفر در برابر وضعیت نرمال )کاه  نسبت پشتیبانی 

بدون سقف سنی وشرط درآمد برای وراث انااث و حتای   )، تعهدات بی پایان درقبال بازماندگان ( سال00)با افزای  سن امید به زندگی

حقاوق  آخارین حقاوق ومزایاای اشاتغال بابات      محاسابه  )و همچنین کاه  اعتماد عماومی بعلات تبعایض هاای قاانونی      ....(نوادگان 

 ......(کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی برخی مشمولین ، معافیتحقوق بازنشستگی ،  بودنسقف  بدون ،ی گروهها برخ بازنشستگی

تصامیم  /تصامیم ساازان  انجام اصالحات سیستمی و پارامتریک در صندوق بازنشستگی کشوری یک ضرورت فاوری اسات اماا مناافع     -

 .را به تعویق انداخته است اجماع ملی برای اصالحات بنیادین شکل گیری( بیمه پردازان،سیاستمداران، نمایندگان مجلس، وزراء)گیران

   DC-FFبه سیستم DB  P.A.Y.G ازسیستم کنونی  اصالح نظام بازنشستگی-الف 

 . به نسل گذشته میباشد باال به نسل حاضر و تعهدات بسیار دارای بدهی ضمنی سنگینفعلی سیستم ... با افزایش سن امید به زندگی 

را سپری کرده ودر صندوق دوره جوانی ( کاه  شدید بیمه پردازان)و کاه  ورودی ها ( افزای  مستمری بگیران)توجه به مسن شدن جمعیت با

 .بودجه عمومی کشور  نیست  از  دوران پیری خود بسر میبرد لذا  قادر  به ادامه حیات و ایفای نق  بیمه ای خود بدون دریافت کمک

 برای کارکنان جدیداالستخدام DC (Defined contribution) سیستم بازنشستگی 

این نظاام  میباشدلذا عملکارد  توسط ذینفعانحق بیمه بازنشستگی پرداخت شده /دراین سیستم بهره مندی ازمزایای بازنشستگی؛متناسب با کسور

سانوات خادمت بیشاتربرای برخاورداری ازحقاوق      ) باوده انگیزشی  ،بعلت تناسب حق بیمه دریافتی با حقوق بازنشستگیاین سیستم .عادالنه است

باازده   ←افازای  فعالیتهااو رشداقتصاادی کشاور    ←( حق بیمه ها)افزای  میانگین سن بازنشستگی وباعث انباشت سرمایه←( بازنشستگی باالتر

 وسود باالتربرای بیمه شدگان 

 ( بیمه ای اصالح قوانین ومقررات مغایر بااصول وسازوکارهای) اصالحات پارامتریک–ب  

 (حقوق بگیران)از بازنشستگان و موظفین (  بیمه پردازان) در صندوقهای بازنشستگی پایدار نسبت پشتیبانی شاغلین :افزایش نسبت پشتیبانی -1

 .یده استبه کمتر از یک رساما به دلیل بسته شدن ورودی بیمه پردازان جدید  و افزای  سریع تعداد بازنشستگان صندوق این نسبت  میباشد 0

 .......سایردالیل

   کشوری بازنشستگی صندوق با (رسمی،پیمانی،قراردادی از اعم) دولت کارمندان همه اشتراک امکان برای مجلس قانونی مجوز : پیشنهاد

 میانگین جهانی  به حداقل  سن بازنشستگیافزایش -1
 . ران مالی صندوق شده استبح بازنشستگی و ی شدن مدت دریافت حقوقطوالنافزای  سن امید به زندگی و پائین بودن سن بازنشستگی منجر به 

 .......سایردالیل

 ( متناسب با سن امید به زندگی در ایران)ال س 13زنشستگی به سن باحداقل افزای   :پیشنهاد

  افزایش حداقل سابقه بیمه پردازی به میانگین نرم های جهانی  -0

 .ران مالی صندوق بازنشستگی میباشدایجاد بح کاه  مدت بیمه پردازی یکی از دالیل

 .......سایردالیل

 سال سن بمنظور برقراری حقوق بازنشستگی 14سال سابقه با 14سال سابقه بیمه پردازی بدون شرط سنی و حداقل 03تا04حداقل :پیشنهاد

 افزایش نرخ کسور بازنشستگی -0
 میشوداصالح  نرخ کسور بازنشستگی .......ات جاری و آتی صندوق بازنشستگی کشوری صندوق و ایفای بخشی از تعهدبمنظورحفظ توانمندی مالی 

 .......سایردالیل

  برای همه بیمه پردازان% 14و سهم دولت به % 13اصالح نرخ کسوربازنشستگی سهم کارمند به  :پیشنهاد

 کارمند  سال سابقه به ادامه پرداخت کسور سهم 03الزام مشترکان شاغل دارای بیش از  -1
بین تعهدات صندوق و تناسب  ایجادبمنظورو  سال بیمه پردازی03وق بازنشستگی به ازای هرسال مازاد بر درصد افزای  حق4/0با توجه به اعمال 

 .دگیرنپرداخت کسور سهم کارمند و کارفرما و مقرری ماه اول قرار  بیمه پردازان در هنگام اشتغال به کار  در شمولهمه ،مشترکان مسئولیت 
 .......سایردالیل

 ملغی شود  10/10/1010قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب  0ماده 0تبصره  :پیشنهاد
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 (بمنظور مطالعه ،تکامل و  پیگیری مطالب) اصالحات در نظام بازنشستگی
 تعیین سقف کسوربازنشستگی و در نتیجه سقف حقوق بازنشستگی -6

تعیین سقف حقوق  .اند شکل گرفتههدر اه نسبیِ عمومی و برقراری عدالت اجتماعی در بین اقشار جامعه های اجتماعی با هدر ایجاد رف بیمه

 .شود( بسیار باال حقوق)و اقلیت بازنشستگان ( حقوق متوسط) میتواند باعث کاه  شکار طبقاتی بین اکثریت بازنشستگان بازنشستگی

 ....................................سایر دالیل 

 برابر حداقل حقوق0بازنشستگی بر مبنای حداکثر حقوق /کسوربازنشستگی در هنگام اشتغال  و سقف مستمری/حق بیمه سقفتعیین  :پیشنهاد

 (بدون استثناء)  اعمال فرمولی واحد برای تعیین حقوق بازنشستگی -0
آخرخادمت بااعماال   اشاتغال  سال 0 در ای مشمول کسورحقوق ومزای میانگین برمبنای رک صندوق تمش حقوق بازنشستگی اکثریت بیمه شدگان

ــتعیااین حقااوق بازنشسااتگی )وجااود اسااتثناهایی در قااوانین علیهااذا ضااریب سااال بازنشسااتگی تعیااین میشااود   ــان دی وان قضــات ،کارکن

 میکند را تقویتاجتماعی  و مغایرت با اصول حاکم بر بیمه هایشائبه تبعیض ( برمبنای آخرین حقوق وفوق العاده ها ...محاسبات،جانبازان عزیز

 ...........سایر دالیل

   فرمولی یکسانبا در طول خدمت پرداختی  میزان حق بیمه بیمه پردازی و مدتمحاسبه حقوق بازنشستگی براساس  ←پیشنهاد

 بیمه تکمیلی بازنشستگی -8

بیماه پاردازان   )با کاه  نسابت پشاتیبانی    صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل وضع قوانین مغایر با اصول بیمه ای و عمدتا حمایتی

 .و عدم تعادل شدید بین منابع و مصارر و پیری زودرس مواجه میباشد(  نسبت به بازنشستگان

1/12/85مورخ    32/86693شمارهمصوبه   ـقانون احکام دائمی   3اجرای ماده  ، قانون برنامه ششم توسعه 91تسریع در اجرای ماده  ←پیشنهاد   

 حمایتی از مقررات صندوق وظایف تفکیک -3

برقراری حاداقل مساتمری ماهاناه ازمحال      درمقابل نوسات اقتصادی وحفظ ثبات اجتماعی آنان بامستضعفان یکی ازتکالیف مهم دولت حمایت از 

؛پادرومادرتحت  ( وهمسار  سال سن ؛فاقد شغل03باالی )فرزندان اناث  علیهذا پرداخت مستمری و حمایت بالانقطاع  از. درآمدهای عمومی میباشد

 .منجر به عوارض جبران ناپذیر اجتماعی و صدمات مالی سنگین به صندوق شده است......دان علیل وازکارافتاده ؛تکفل ؛نوادگان تحت تکفل؛فرزن

 ....................................سایر دالیل 

مشاخص   (ق ا ک  01حداقل بگیران و وراث مشمول ماده )از مشمولین  سهم مسئولیتهای بیمه ای صندوق و حمایتی دولت  ←پیشنهاداصالحی

 .واگذارشود( از جمله کمیته امداد و بهزیستی)حمایتی مسئول نهادهای  در اجرای الیه اول سیستم بازنشستگی چندالیه  بهوسپس سهم حمایتی 

 قطع اتصال و چسبندگی مقررات استخدامی  به مقررات بازنشستگی -13
برای کارکنان خود فوق العاده هاایی وضاع مینمایناد و اصارار     ... .می ، شورای عالی انقالب فرهنگی مجلس شورای اسالتگاهها ازجمله برخی از دس

فاقاد ساقف    قضاات در وزارتخانه های علوم  و بهداشات و    اعضای هیات علمیحقوق  تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه شود و همچنیندارند در 

 . به صندوق بازنشستگی کشوری میشود (دستگاه /بعلت عدم تامین اعتبار از طرر دولت)دوران اشتغال ، موجب تحمیل بار سنگین این مزیتکه میباشد 

 ........سایردالیل

نحوه اشتراک ، نرخ کسور بازنشستگی ،حقوق و مزایاای مشامول کساور    )تدوین قانون جامع برای مشترکان صندوق بازنشستگی کشور ←پیشنهاد 

 ....(ستگی ،شرایط بازنشستگی ، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی ، شرایط وراث برای دریافت مستمری وظیفه ،بازنش

 (وراث)حقوق وظیفه 1ملغی شدن اخذ -11

  صندوق بازنشستگی کشوری در صندوقهای بازنشستگی ورشکسته  تعهدات( ادغام)تحمیل از  پیشگیری-11

10-............... 

10-............... 

11-............... 

16-............... 

10-............... 

 

 (6/6/1033با هیات دولت در تاریخ دیدار  .)بخشنامه ها و مصوبات دولت باید پیوست عدالت داشته باشند:رهبر معظم انقالب فرمودند*
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 (بمنظور مطالعه ،تکامل و  پیگیری)  مجلسنمایندگان با    تعامل مدیران صندوقنحوه 

 .است... جهاد فی سبیل ادارای اهمیتی همچون  تالش مستمر و خستگی ناپذیر ما برای وضع قوانین عادالنه منطبق با اصول بیمه ای-

 .آنقدر که کسی نتواند منکر ما شود زحمات ما دیده شوداگر کنار بایستیم و منفعل عمل کنیم  حذر خواهیم شد لذا کاری کنیم که -

بیماه  )گروههاای ذی نفاوذ   تمی و پارامتریک در صندوق بازنشستگی کشوری یک ضرورت فوری است اما منافع انجام اصالحات سیس-

 .را به تعویق انداخته استاجماع ملی برای اصالحات بنیادین  شکل گیری( .... وزراء ،نمایندگان مجلسپردازان،سیاستمداران، 

  .نمایندگان اولین گام مهم در برقراری ارتباط و مذاکره با آنان است شخصیتو شناخت هرچه بهتر  منابع معتبرکسب اطالعات از -

جایگاه و کمک بزرگی در تبیین میتواند  ها و تشکل ها NGO کمک گرفتن از محترم ومدیران  حسن سلوک و شخصیت اجتماعی -

 .میباشد استان مدیران عالیو ( رهبری برای انعکاس به بیت مقام معظم)برای نمایندگان ، نماینده ولی فقیه  اهدار متعالی صندوق

فنی و توجیهی پاسخ های ، با ادب و احترام و ظرافت توام  صندوق عملکرد ارائه  در (حسن تدبیر و سلیقه)ترکیب دان  وهنر -

 .مهم استبسیار برای جلب اعتماد و اقناع نمایندگان ...... مدیریتی به دغدغه های نمایندگان و جامعه هدر

 . همراه کنیم ...را وکمک به اصالح قوانین حاکم برصندوق بازنشستگی کشوری بتوانیم  قلب وذهن نمایندگان برای پذیرش ما باید -

از جمله با تهیه و  آماده ارائه گزارشها ،دیدگاهها و نظرات اصالحی صندوق با استفاده ازشیوه های تاثیرگذار باشیم هر لحظهما باید -

 .........مبتنی بر مستندات قانونی ، مطالب جذاب با دالیل قوی و حاوی نمودار ، نظرسنجی های قابل اتکاء، گزارشهای دوره ایارسال 

، ارتباط از  ی مکتوب دوره ایتهیه و ارسال گزارشها :برای ارتباط با نمایندگان محترم از روشهای متعددی استفاده میشود از جمله  -

، ارتباط با مسئوالن دفاتر شهرستان و مرکز ، مالقات ویدئو کنفرانس ، (، وب سایت ذینفعاینستاگرام ،توئیتر )طریق فضای مجازی

برای آشنایی با  مراسم/دعوت به حضور در اداره برقراری ارتباط در جلسه شورای اداری وسایر شوراها یا مراسم ها  ، مالقات حضوری ، 

 ..... کمیت و کیفیت خدمات صندوق 

بیشترین انرژی صرر نمایندگان پی  می بایست درتعامل با مجلس . خاکستری-0پس رو -0پیشرو -1ه اند دست0نمایندگان مجلس -

 .و سپس نمایندگان خاکستری شود رو 

 .زیرسوال رود صندوق ومشترکان برای تعامل نباید عزت .مجلس هست نه  معامله گری ونه تقابل /دولت خواستار تعامل با صندوق -

 تجربه در هیچ دانشگاهی تدریس نمیشود. بلکه اثرگذاریها مهم است جایگاهها مهم نیست-

 : ..........لطفا تجربیات و نکات مورد توجه خود را برای تکمیل این متن ارائه فرمایید  *

 آشنایی با مجلس شورای اسالمی و برخی اصول قانون اساسی 

کمسایون  10مجلاس دارای  .تشاکیل شاده اسات    گاننمایناد کرسای بارای    003با ( 0/0/1030الی   0/0/1000)یازدهم مجلس شورای اسالمیدوره 

 .میباشد. ....... 03ن تحقیق؛کمسیون اصل وچند کمسیون خاص ازجمله کمسیو.....تخصصی ازجمله اقتصادی؛اجتماعی؛

 (01اصل )مجلس میتواند درعموم مسائل و درحدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید-

 با اصول واحکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرباشد تشخیص عدم مغایرت برعهده شورای نگهبان است این قانون نباید -

 (00اصل .)شرح وتفسیرقوانین عادی درصالحیت مجلس است

 (00اصل )نماینده مجلس قابل طرح در مجلس است14لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران و طرحها به پیشنهاد حداقل -

طرحهای قانونی یا پیشنهادات اصالحی نمایندگان درخصوص لوایح که منجر به تقلیل درآمد عمومی یا افزای  هزینه عمومی شود درصورتی قابل -

 (04اصل )طرح است که طریق جبران آن معلوم شده باشد

 برخی از ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس 

 رای اعتماد به وزراء -1

 (روزه رئیس جمهور در ارسال قوانین به روزنامه رسمی کشور جهت انتشار4مهلت )نتشار قانون نظارت بر ابالغ و ا -0

 نظارت بر زمان تصویب آیین نامه ها و همچنین تطبیق مصوبات دولت با قوانین -0

چهار یی و مقرره های مربوطه فقط فقره آیین نامه اجرا40علی رغم گذشت بی  از یکسال از اجرای قانون برنامه ششم از میان  14/30/00تا تاریخ 

 .بود فقره نیز گذشته41فقره به تصویب رسیده و مهلت تدوین 

ز دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر اجرای قوانین با رویکرد پیشگیرانه و هدایتگرانه  اعم از اجرای قاانون بودجاه سانوانی،پیگیری تخلاف ا     -0

 ساالنه از دستگاهها  ، گزارش تفریغ بودجه ، تحقیق و تفحص از دستگاهها /هانه گزارش حسابرسی ما.....اجرای قانون بودجه ،

 برای رسیدگی به شکایات مردم از قوای قضائیه ،مجریه و مقننه  03کمسیون اصل -4

 از وزراء و رئیس جمهور ( کتبی/ شفاهی )تذکر و سوال -1
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 (1030ارش اکچوئری شرکت مکنزی درسالگز)تعهدات مالی ناشی از قوانین حمایتی مجلس شورای اسالمی 

 بار مالی بموجب موضوع ردیف

 میلیارد تومان

قانون اصالح مقررات  1حذف کلمه خالص از متن ماده  1

   13/12/69بازنشستگی و وظیفه مصوب 

بازنشستگی مصوب ...بندالف قانون اصالح قوانین 

25/11/1374 

........... 

مول کسور در تعیین احتساب سایرفوق العاده های مش 1

 حقوق بازنشستگی 

بازنشستگی مصوب ...بند ب قانون  اصالح قوانین 

25/11/1374 

........... 

اعمال ضریب سال بازنشستگی در تعیین حقوق  0

 بازنشستگی 

بند ث قانون اصالح قوانین 6و5و4تبصره های 

 25/11/1374بازنشستگی مصوب ...

........... 

مزایای مشمول کسور قضات در  اعمال آخرین حقوق و 0

 تعیین حقوق بازنشستگی 

هیات  27/11/91مورخ  70-71رای وحدت رویه 

ذیل 6عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 

بازنشستگی مصوب ...بند ث قانون  اصالح قوانین 

25/11/1374 

........... 

تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان بر مبنای آخرین حقوق  1

و مزایای مشمول کسور و عدم الزام به رعایت حداقل 

 سال شرط سنی50

مصوب ...قانون اصالح نحوه بازنشستگی جانبازان 

22/2/1393 

........... 

ق ا 133ماده 2تعیین حقوق بازنشستگی مشموالن تبصره  6

( مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی)ک 

 وراداری و استخدامی بدون نیاز به همترازی شورای ام

قانون اصالح پاره ای از مقررات 8قانون اصالح ماده 

 30/9/1395مصوب .....مربوط به حقوق بازنشستگی 

........... 

عدم استمرار تامین بار مالی هماهنگ سازی جدول ماده  0

و سپس اجرای مستمر آن برای تمام کارکنانی که بعد  108

 بازنشسته شدند  1396از سال

قانون خدمات کشوری و همچنین بند  110و  108د موا

 برنامه پنجم 50ج ماده 

........... 

تاثیر قهری ناشی از مجوز تغییر نظام پرداخت حقوق  8

کارکنان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط هیات 

 امناء  در تعیین حقوق بازنشستگی 

 ........... قانون برنامه پنجم توسعه 20بند ب ماده 

ادغام صندوق کامال ورشکسته کارکنان جهاد با  3

 مستمری بگیر000/15

 ........... مجلس شورای اسالمی 21/10/1380قانون مصوب 

 ........... 1374مصوب  1374اجرای قانون نظام هماهنگ بازنشستگی سال  13

سال در تعیین حقوق 3سال به جای 2احتساب میانگین  11

 بازنشستگی 

 ........... 13/2/78ون مصوب قان10ماده 

معافیت از پرداخت کسور سهم کارمند بابت سوابق مازاد بر  11

 سال 30

 ........... 13/12/69قانون مصوب  3ماده 2تبصره 

 ........... قانون خدمات کشوری 104ماده  سال 30درصد به ازای خدمات مازاد بر 5/2احتساب  10

شستگان قبل و بعد از سال اجرای همسان سازی حقوق بازن 10

96 

 ........... اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 

قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 16و  15مواد  1371درصدی حقوق بازنشستگان قبل از سال 20افزایش  11

13/6/1370 

........... 

تا ) 1375افزایش گروه شغلی بازنشستگان قبل از سال  16

 (گروه1ه و لیسانس گرو2سطح فوق دیپلم 

 ........... 1379قانون بودجه سال 10بندهای و و ی تبصره 

بر مبنای ) 78هماهنگی حقوق بازنشستگان قبل از سال  10

 (مدرک تحصیلی ،سابقه و شغل 

 ........... 1391قانون بودجه سال 4بند ل تبصره 

 یت باشددرصد از کسری منابع صندوق میتواند ناشی از سوء مدیر 7حداکثر 

میلیارد تومان  و مطالبات صندوق ناشی از بارمالی تامین نشده 000/424به مبلغ  30/02/1384طبق محاسبات ارزش روز تعهدات صندوق در 

 میلیارد تومان بوده است 155/413به مبلغ  30/4/1384قوانین در
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 فین        تسهیالت  بازنشستگان وموظ

 13/11/80مورخ 60111آئین نامه ارتقاءمنزلت واعطای تسهیالت اجتماعی ؛فرهنگی ؛رفاهی پیشکسوتان شماره 

سازمان مدیریت و  12/6/1394مورخ  102895/101بنا به پیشنهاد شماره  25/10/1394وزیران در جلسه مورخ هیئت 

آئـین نامـه ارتقـاء منزلـت و اعطـای تسـهیالت اجتمـاعی        قانون اساسی ؛ 139به استناد اصل  برنامه ریزی کشور و

 :تصویب نمود زیررا بشرح ( پیشکسوتان)سال به باال (60)؛فرهنگی ورفاهی به بازنشستگان 

برای کلیه بازنشستگان وافراد تحت تکفال آناان    صدور کارت شناسائیمکلفند نسبت به صندوقهای بازنشستگی  (1ماده

 .اقدام نمایند

تگان مشمول این آئین نامه میتوانند با ارائه کارت شناسائی ازخدمات زیر بهاره مناد گردندودساتگاههای    بازنشس(0ماده 

 ذیربط موظف به همکاری با ایشان میباشند

  بصورت رایگان کتابخانه های دولتیعضویت در -الف 

 ی کشورنهادکتابخانه های عموم00/1/00مورخ 10300/11به شماره  مجوزاستفاده ازکتابخانه ها *

و دستگاههای وابسته به دولت با پیشنهاد دستگاههای فاوق الاذکر    تربیت بدنیدر اختیارامکانات ورزشی از استفاده -ب

 .وتایید سازمان برنامه وبودجه  وتصویب هیات وزیران به صورت نیم بهاء حداکثرتاپایان سال سوم برنامه چهارم

 معاونت توسعه مدیریت  سازمان تربیت بدنی کشوربه استانها10/0/00مورخ 03010به شماره  مجوزاستفاده ازامکانات ورزشی *

 داخل کشور بهمراه افراد تحت تکفل به صورت نیم بهاءمسابقات ورزشی دیدار از –پ 

  (تدوین ضوابط توسط صندوقهای بازنشستگی وشورای عالی بانکها  )با سود مناسب برای بازنشستگان تسهیالت بانکی پرداخت (0ماده 

 .را دربودجه سنواتی پی  بینی وپرداخت نماید مابه التفاوت نرخ سود بانکیموظف است  دولت/سازمان مدیریت وبرنامه ریزی*

 توسط سازمان حج وزیارت وهمچنین سفربه عتبات عالیات   سهمیه حجتعیین (0ماده  

 تکفل آنان تاسقف یکمیلیون ریالبازنشستگان وافرادتحت مسافرتهای داخل کشور بار0هزینه %43پرداخت (4ماده 

  .ازاین ماده را دربودجه سنواتی پی  بینی وپرداخت نماید ناشی بارمالی موظف است دولت/سازمان مدیریت وبرنامه ریزی* 

چگاونگی پرداخات هزیناه هاای دندانپزشاکی ؛سامعک       دستورالعمل  وزارت رفاه وتامین اجتماعی موظف است(1ماده  

وبارای   تهیـه ماه 1سال یکبارظرر مدت 0وهمسرآنان وهزینه عینک درمورد خود آنان برای هر برای بازنشستگان عصایا

 .ارایه نمایدتصویب به مراجع قانونی 

با امضاء قارارداد باا موسساات     میتوانند به منظور بهره مندی ازخدمات بیمه ای؛صندوقهای بازنشستگی کشوری(0ماده 

 .برخوردارشوند خدمات بیمه ای با تخفیفهای ویژهازنشستگان ازخدمات بیمه ای؛ترتیبی اتخاذ نمایند که ب

وزارت تعاون ؛کارورفاه اجتماعی مسئول هماهنگی با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای ایان آئاین ناماه    (0ماده 

 .خواهدبود وموظف است گزارش اجرای این مقررات را تا پایان تیرماه هرسال به هیئت وزیران ارائه نماید

 .کلیه بازنشستگان وازکارافتادگان کشوری ولشگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی مشمول این آئین نامه میباشند(0ادهم

؛دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ؛ارتباطات وفن آوری اطالعات ترتیبی  تعاون کار ورفاه اجتماعی وزارتخانه های (13ماده

 .به آنان پرداخت شود بانک عامل با رعایت مقرراتبازنشستگان از طریق حقوق  1000اتخاذ نمایند که تا پایان سال 
 

 

 

 هیات محترم وزیران  30/31/1033مورخ  18683ت/13600موضوع تصویبنامه شماره  1033ضوابط اجرایی قانون  بودجه سال 0ماده  -

کـالیف قـانونی نسـبت بـه ارائـه      دستگاههای اجرایی میتوانند در حـدود ت قانون برنامه ، 81دراجرای ماده  – 1تبصره 

 .اقدام کنند  ابالغیامکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات 
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 صندوق بازنشستگی کشوری  درگاه خدمات الکترونیکی
  www. Sabasrm.ir 

 

 



162 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

 (استانی رخدمتیز01خدمت و 0) فهرست خدمات مصوب صندوق بازنشستگی کشوری
 ارائه  خ نوع دمتخزیر کد دمتخعنوان زیر دمتخوان وکدعن ردیف

 

1 

 

برقراری حقوق بازنشستگی 

مشترکان صندوق بازنشستگی 

 (13311313333) کشوری

 

 - G1G 13311313133 برقراری حقوق بازنشستگی عادی -1

 - G1G 13311313131 برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی-1

 - G1G 13311313131 شاغلین کسورپردازبرقراری حقوق وظیفه وراث -0

 - G1G 13311313130 برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمایی-0

 - G1G 13311313130 برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه -1

 - G1G 13311313131 برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی-6

 

 

1 

 

 

 

سور استرداد و انتقال ک

 (13311313333)بازنشستگی

 

 - G1G 13311313133 انتقال حق بیمه یا کسوربازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری-1

 - G1G 13311313131 سال خدمت 03استردادکسورمازادبر-1

 - G1G 13311313131 انتقال کسوربازنشستگی مشترکان به سایر صندوقهای بازنشستگی -0

 - G1G 13311313130 اشتباه واریزی کسوربازنشستگی/استرداد اضافه-0

 - G1G 13311313130 استرداد کسوربازنشستگی شاغلین -1

اشتراک درصندوق بازنشستگی  0

 (13311311333)کشوری 

 - G1G 13311311133 اشتراک مستخدمین کشوری در صندوق بازنشستگی کشوری-1

 حضوری G1C 13311311131 ی کشوریاشتراک خویش فرمایی با صندوق بازنشستگ-1

 

 

0 

 

پرداخت یا اصالح حقوق 

 بازنشستگان و موظفین

(13311311333) 

 حضوری G1C 13311311133 احرازهویت وتمدید احکام وراث اناث مشترکان صندوق-1

 - G1G 13311311131 ...اصالح حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان-1

 الکترونیک G1C 13311311131 ...ش حقوق مشترکانارائه احکام بازنشستگی و فی-0

 حضوری  G1C 13311311130 انتقال حقوق بازنشستگی و وظیفه از استانی به استان دیگر-0

 - G1G 13311311131 پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین مشترکان صندوق -1

 - G1G 13311311136 ...قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان -6

 

 

 

1 

 

 

 

 

 خدمات رفاهی بازنشستگان 

(13311311333) 

 بیمه گر G1C 13311311133 بازنشستگان  ،واکر،ویلچرعصا،سمعک عینک،پرداخت کمک هزینه -1

 - G1G 13311311131 برقراری بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشسته دولت -1

 حضوری  G1C 13311311131 زنشستگان دولتپرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان و با-0

 الکترونیک G1C 13311311130 پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین -0

 حضوری G1C 13311311130 تسویه وام ضروری بازنشستگان و موظفین-1

 در ستاد G1C 11301311131 خارج کشور صدور معرفینامه دریافت حقوق بازنشستگان وموظفین -6

 شرکتها G1C 10311311136 تورهای مسافرتی بازنشستگان -0

 بیمه گر  G1C 13311311130 نیدرمان بازنشستگان وموظف یلیتکم مهیب یبرقرار-8

 بیمه گر G1C 13311311138 پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان و موظفین-3

 پیشخوان G1C 10311311133 یر مراکزصدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سا-13

 پیشخوان G1C 13311311111 صدورکارت شناسائی بازنشستگان -11

 - G1G 13311310333 (13311310333)صدورابالغیه سنوات ارفاقی مشترکان 6

 پیشخوان G1G 13311310333 (13311310333)پاسخ به استعالمات مرتبط با مشترکان 0

G1G تگاه خدمت دستگاه به دس   ، G1C خدمت دستگاه به شهروندان     ، G1E خود    ،    خدمت دستگاه به کارکنانG2B خدمت دستگاه به کسب وکار

 .به صورت حضوری انجام شود( اطالع رسانی، درخواست و تحویل خدمت) خدمتی که کلیه مراحل انجام آن :خدمت حضوری
 الکترونیکی یا حداکثر فقط با یکبار مراجعه حضوری انجام شود(اطالع رسانی، درخواست و تحویل خدمت)خدمتی که کلیه مراحل انجام آن:خدمت الکترونیکی 

خدمتی که بخشی از مراحل اطالع رسانی، درخواست و تحویل خدمت به صورت الکترونیکی و بخشی به صورت حضوری انجام شود و ارائه  :خدمت ترکیبی

 .از داردخدمت به بی  از یکبار مراجعه حضوری نی

 1133تلفن، اَپ  صبافزار انرم  ، ir.cspf.www سایت، ir.Sabasrm. www درگاه خدمات الکترونیکی

http://www.cspf.ir/
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 تخدمات قابل ارائه از طریق میز خدم

ف
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ر
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 - - * G1C 13311311131 اشتراک خویش فرمایی با صندوق بازنشستگی کشوری 1

 -  - * G1C 13311311133 احرازهویت وتمدید احکام وراث اناث مشترکان صندوق 1

نپیشخوا - G1C 13311311131 1 ...ارائه احکام بازنشستگی و فیش حقوق مشترکان 0  - 

 - - *  G1C 13311311130 انتقال حقوق بازنشستگی و وظیفه از استانی به استان دیگر 0

1 

 ،واکر،ویلچر بهعصا،سمعک عینک،پرداخت کمک هزینه 

 0بازنشستگان
13311311133 G1C بیمه گر - 

- 

 - - *  G1C 13311311131 پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت 6

 - * - G1C 13311311130 پرداخت وام ضروری بازنشستگان و موظفین 0

 - - * G1C 13311311130 تسویه وام ضروری بازنشستگان و موظفین 8

3 

از  خارج  نیحقوق بازنشستگان وموظف افتیدر نامهیصدور معرف

 کشور
11301311131 

G1C در ستاد - 
- 

 - شرکتها - G1C 10311311136 0تورهای مسافرتی بازنشستگان 13

 - - بیمه گر  G1C 13311311130 0نیدرمان بازنشستگان وموظف یلیتکم مهیب یبرقرار 11

 - - بیمه گر G1C 13311311138 0پرداخت هزینه های درمان بازنشستگان و موظفین 11

انپیشخو - G1C 10311311133 1صدور ضمانتنامه بازنشستگان جهت ارائه به بانک یا سایر مراکز 10  - 

 - پیشخوان - G1C 13311311111 1صدورکارت شناسائی بازنشستگان 10

G1G  خدمت دستگاه به دستگاه   ، G1C خدمت دستگاه به شهروندان     ، G1E خود    ،    خدمت دستگاه به کارکنانG2B خدمت دستگاه به کسب

 وکار 

بازنشستگی کشوری درج گردیده  صندوق،  دستگاه پرداخت کننده حقوق برای بازنشستگان و موظفینی که در حکم بازنشستگی آنها "صرفا 1

 .است

پرشین گلف و ایرانگردی و اگذار شده به شرکت های و0 اگذار شده به شرکت بیمه گرو 0واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی1

 جهانگردی

تومان هرپنج 000/500)،سمعک(تومان000/100مبلغ)، ،عصا( هر سه سال یکبار تومان000/120مبلغ )بررسی مدارک هزینه های عینک  -1توضیح ردیف
 .قرار گرفت( آتیه سازان حافظ)برعهده شرکت بیمه گر  01/03/1300از تاریخ ( تومان000/000/1مبلغ )و ویلچر ( تومان000/100مبلغ )،واکر( سال یکبار

الکترونیکی یا حداکثر فقط با یکبار مراجعه حضوری انجام (درخواست و تحویل خدمتاطالع رسانی، )خدمتی که مراحل انجام آن:خدمت الکترونیکی 

 شود

www. Sabasrm.ir: نام گردشگری، وام ضروری،حکم و فی  حقوقی،بیمه تکمیلی،جشنواره ها،استعالم، ثبت... 

epishkhan فی  حقوق و حکم صدورکارت شناسائی ،پاسخ به استعالم ،چاپ :خدمات دفاتر پیشخوان 

  دریافت فی  حقوق ،حکم بازنشستگی،پیگیری نامه ،: اَپ صبافزار انرم... 

www.payesh9523.ir :، ادغام شد ....مشاوره حقوقی،کلینیک مجازی ،نمایشگاه آثار بازنشستگان،پای  استانها 

 

 

http://www.payesh8523.ir/
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   ی آشنایی با صندوق بازنشستگی کشور

 (کیالکترون یصندوق بازنشستگ) اپلیکیش صبا

 
 

 خدمت ردیف خدمت ردیف
 مراکز درمانی 11 یو حکم حقوق شیف افتیدر 1

 مراکز استانی 11 شنهادهایها، انتقادها و پ درخواست ارسال 1

 دفاتر پیشخوان 10 یارسال یها درخواست یریگیپ 0

 خانه های امید 10 نامه یریگیپ 0

 بیمه ملت 11 گواهی کسر از حقوق درخواست 1

 وام ازدواج 16 بسته های طرح یاری 6

 وام ضروری 10 آزمایش آنالین 0

 نظرسنجی 18 بازنشسته خارج از کشور 8

  13 سهام صندوق سپرده 3

  13 بیمه تکمیلی 13
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   آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان
تاریخ  مدارک مورد نیاز عنوان فردی

 واگذاری 

تعرفه  
 (تومان)

 شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب چاپ فیش حقوق  1
 1395تیرماه 

080/1 

 033/1 1395تیرماه  شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب چاپ حکم  1

 133/0 1395تیرماه  حسابشماره دفترکل،شماره ملی ،شماره  ...وام ازدواج /استعالم وام ضروری  0

 180/8 1411فروردین شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب استعالم بازنشستگان خارج از کشور 0

 313/0 1411فروردین شماره دفترکل،شماره ملی ،شماره حساب صدور گواهی کسر از حقوق  1

  1395تیرماه  رنگی7*3کارت ملی،حکم بازنشستگی،عکس گانکارت شناسائی بازنشستتمدید /صدور 6

  1411تیرماه   ملت بیمه ثالث شخص نامه بیمه خرید 0

 ویژه امدادخودرو خدمات خرید 8

 بازنشستگان

 
 1411تیرماه

 

 بیمه تکفل تحت افراد کاهش /افزایش 3

 درمان تکمیلی

 
 1411تیرماه

 

  1411تیرماه   بازنشستگی صندوق مشترکین گواهی صدور 13

  ماههای آینده  غرامت بیمه تکمیلی عمر /امثبت ن/استعالم 11

  ماههای آینده  بورس  11

  ماههای آینده  گردشگری 10

  ماههای آینده   بیمه پردازی در صندوق بازنشستگیاستعالم سابقه  10

 .میشود  تعیین و نظارتیی ویررات و ارتباطات رادمق میدولت توسط سازمان تنظ شخوانیدر دفاتر پ یکشور یخدمات مربوط به صندوق بازنشستگ یها نهیزتعرفه ه *

قبال بر عهده دفاتر )قرار گرفت( آتیه سازان حافظ )اخذ و بررسی مدارک عینک ، عصا ، سمعک ، واکر، ویلچر بر عهده شرکت بیمه گر  31/30/1033از تاریخ  *

 (پیشخوان 
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 (تسهیالت اعتباری رفاهی بازنشستگان )طرح یاری 
 13/11/1033عملکرد تا 

 
 

 (30/11/1038از تاریخ ) تسهیالت خرید از فروشگاههای زنجیره ای رفاه –بسته اول 

 ، ماهه 3با اقساط %2ریال با سود111/111/21و از مرحله چهارم  (در مرحله اول ،دوم وسوم)ریال 111/111/12اعتبار تسهیالت خرید 

 وظیفه در هنگام خرید /ارائه کارت سپهر متصل به شماره حساب حقوق بازنشستگی  

 طرح یاری  /  www.sabasrm.irاعتبار سنجی با ورود به سایت خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری /کسب اطالعات 

 : تسهیالت خرید از فروشگاههای کفش ملی -بسته دوم 

 1811خرید از فروشگاههای کفش ملی تا پایان سال  تخفیف12% 

 :با فروشگاههای زنجیره ای افق کورش  13/11/38توافقنامه مورخ -بسته سوم 

بشرط خرید با استفاده از  درصد تخفیف1/8و برخورداری از  13/11/11امکان خرید از شعب فروشگاههای کورش از  
 هزار تومان 31حداقل خرید به مبلغ و   یسپهرکارت متصل به شماره حساب حقوق بازنشستگ

  در فروشگاههای کورش% 1/11تخفیف محصوالت پگاه جمعا  به میزان  -بسته چهارم 
 (سال1بمدت 11/30/33از تاریخ )  ارائه  بیمه نامه های تخفیفی و تقسیطی بیمه ملت  به بازنشستگان محترم-بسته پنجم
 تومان 111/911داقل خالص دریافتی حقوق ماهانه کلیه بازنشستگان و موظفین با ح: مشمولین

 تومان 111/111/9تومان تا سقف  111/211/1بر اساس مانده خاص حقوق ماهانه از : میزان خرید بیمه نامه 

 .... ، بیمه عمر انفرادی% 1/2، بیمه شخص ثالث % 21، آتش سوزی منزل مسکونی  % 81بیمه بدنه خودرو  :تخفیفات 

 ماهه با برداشت از حقوق بازنشستگی11تقسیط + یمه بصورت نقدی حق ب%21 :تقسیط

 ( با ارائه کارت ملی و اعالم شماره دفتر کل)  ir.melat.www  شرکت بیمه ملتخدمات با مراجعه به شعب / اطالعات دریافت 

 

http://www.melat.ir/
http://www.melat.ir/
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 (تسهیالت اعتباری رفاهی بازنشستگان )طرح یاری 

 تخفیف  گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی –ششم بسته 

 ir.sabasrm.www، ثبت نام در   81/9/1311تا ( سه ماهه )درصد تخفیف خدمات اقساطی 81/ درصد تخفیف نقدی 11با 

 گروه صنعتی انتخاب  میلیون تومانی  خرید اینترنتی لوازم خانگی از13تسهیالت حداکثر -بسته هفتم 

 %11با کارمزد ( ماهه91اقساط%13نقد و%2)میلیون تومانی خرید کاال با کارت سپهر بانک صادرات  11ارائه تسهیالت حداکثر 

   com.entekhabino.wwwاز طریق ثبت سفارش در   81/19/1311لغایت  21/0/11از تاریخ  

  :تسهیالت طرح حمپاد -هشتمبسته 
درصد و اقساط 3میلیون تومانی حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگان،کارمزد ساالنه 1و  8تسهیالت 

 ( ir.sabasrm.wwwدر  81/13/1311الی  29/8/1311ثبت نام مرحله سوم از )ماهه 89

  یاستخدام فرزندان بازنشستگان کشور -بسته نهم
 (نفر2111به تعداد) افق کورش یا رهیزنج یها در مجموعه فروشگاه

  یپزشک خدمات دندانارائه  –بسته دهم 
خراسان فعال در استانهای   ملت مهیدر مراکز طرف قرارداد با شرکت ب یالیر ونیلیم 81 یاعتبار التیسهبا ت به بازنشستگان و موظفین 

 1811از اسفند  نیبوشهر، زنجان و قزو ،یقم، خراسان جنوب الم،یا ،یشمال

 خدمات گردشگری و سفر  –بسته یازدهم  

حداکثر سه سهمیه با فاصله )تومان 111/021و یکنفر همراه جمعا  ( دفترکل)هر بازنشسته  کمک هزینه استفاده از تورهای گردشگری برای

  ل هدیه شرکت علی باباهزاریا311بعالوه ( یکساله 

 خدمات ویژه امداد خودرو  –بسته دوازدهم 

 تیمراجعه به وب سا با  (تخفیف %81با ) ، اشتراک امدادسیار ( تخفیف%11پرداخت نقدی تا حداکثر/ ماهه 11اقساط )اشتراک طالیی  

https://zaya.io/bmazb ودخ یاشتراک خودرو جهت خرید 119331 یتماس با شماره سراسر ای 

 بازنشستگان، همسر و فرزندان یبرا یمهارت یآموزش ها یاجرا –بسته سیزدهم  

مجوز از  یدارا)آزاد  یو در آموزشگاه ها گانیبه صورت را( تیدر صورت داشتن ظرف) یو حرفه ا یآموزش فن یدر مراکز دولتاین طرح 

 شود یاجرا م فیدرصد تخف 81تا  1با ارائه ( یو حرفه ا یسازمان فن

نامه مربوطه جهت ثبت نام دوره مورد  یاخذ معرف و نسبت به مراجعه  یکشور یصندوق بازنشستگ یاستان تیریتوانند به مد یم انیاضمتق

 .تحت وب استفاده کنند یکیاستعالم الکترون ستمیاز س انمایند ینظر خود 

 یفرم ها لیمراجعه و نسبت به تکم یو حرفه ا یآزاد فن یآموزشگاه ها ای یبه مراکز دولت دیبا ینامه، فرد متقاض یمعرف افتیپس از در

 نمایداقدام  یخصوص یآموزشگاه ها یبرا فیمصوب پس از کسر درصد تخف یها نهیمربوط به ثبت نام و پرداخت هز

 13/11/1033عملکرد تا تاریخ 

 

http://www.sabasrm.ir/
http://www.entekhabino.com/
http://www.sabasrm.ir/
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 (تسهیالت اعتباری رفاهی بازنشستگان )طرح یاری 

 .....تخفیفی و تقسیطی ،تسهیالت طرح یاری ، بیمه های خالصه 

 توضیحات موضوع 

 ماهه3و اقساط% 2ریال با سود111/111/21اعتبار تسهیالت خرید  تسهیالت خرید از فروشگاههای زنجیره ای رفاه–بسته اول 

 1811تخفیف خرید از فروشگاههای کفش ملی تا پایان سال %12 تسهیالت خرید از فروشگاههای کفش ملی-بسته دوم 

 درصد تخفیف1/8برخورداری از  تخفیف خرید از فروشگاههای کورش–م بسته سو

 تخفیف خرید محصوالت پگاه%  1/21  تخفیف خرید محصوالت پگاه از فروشگاه کورش  -بسته چهارم 

 بیمه نامه های تخفیفی و تقسیطی بیمه ملت  -بسته پنجم

، بیمه  %21، آتش سوزی منزل مسکونی  % 81بیمه بدنه خودرو : تخفیفات 

حق بیمه بصورت نقدی %21: تقسیط.... ، بیمه عمر انفرادی% 1/2شخص ثالث 

 ماهه با برداشت از حقوق بازنشستگی11تقسیط + 

 تخفیف  گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی –بسته ششم 
 

 (سه ماهه )درصد تخفیف خدمات اقساطی 81/ درصد تخفیف نقدی 11با 

 لوازم خانگی از گروه صنعتی انتخاب  تسهیالت خرید –بسته هفتم 

 

 میلیون تومانی  خرید اینترنتی لوازم خانگی 11تسهیالت حداکثر 

 تسهیالت طرح حمپاد-بسته هشتم
میلیون تومانی حمایت از پایان نامه مقاطع کارشناسی ارشد و 1و  8تسهیالت 

 ماهه89درصد و اقساط 3دکتری فرزندان بازنشستگان کارمزد ساالنه 

به ) افق کورش یا رهیزنج یها در مجموعه فروشگاهاستخدام   یاستخدام فرزندان بازنشستگان کشور -ته نهمبس

 (نفر2111تعداد

   ملت مهیدر مراکز طرف قرارداد ب یالیر ونیلیم 81 یاعتبار التیسهت  یپزشک خدمات دندانارائه  –بسته دهم 

 هدیه شرکت علی بابا تومان 111/31بعالوه  ی تومان111/021 کمک هزینه خدمات گردشگری و سفر  –بسته یازدهم  

 خدمات ویژه امداد خودرو –بسته دوازدهم 
 

، ( تخفیف%11پرداخت نقدی تا حداکثر/ ماهه 11اقساط )اشتراک طالیی 

 (تخفیف %81با ) اشتراک امدادسیار 

بازنشستگان،  یبرا یمهارت یآموزش ها–بسته سیزدهم  

 همسر و فرزندان

در آموزشگاه ی بصورت رایگان و و حرفه ا یآموزش فن یمراکز دولت در

 فیدرصد تخف 81تا  1با ارائه ( مجوز یدارا)آزاد  یها

 و درحال حاضر  اقدامی ندارد .... صرفا به عنوان سابقه عملکرد *                       به بازنشستگان محترمواگذاری سهام شرکت بیمه ملت 

 .شد نفر بازنشسته متقاضی واگذار111/181بیمه ملت، از طریق ثبت نام به  تشرک بخشی ازسهام

 1811یکم تا پانزدهم دیماه   :مهلت ثبت نام -

 در سراسر کشور و ارائه مشخصات فردی  دفاتر پیشخوان دولت مراجعه به :نحوه ثبت نام -

 "پست سفارشی" ارسال از طریق←توسط بازنشسته  امضاء فرم ←فرم چاپ ← درخواستفرم تکمیل ←ثبت نام در سامانه ←  www.cspf.irصندوق  سایتآنگاه ورود به 

  (گروه مدیریت ارزش سرمایه)به نام هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری  1139313311، کدپستی 211خیابان مطهری، نبش چهارراه قائم مقام، ساختمان  به آدرس تهران،

 تسریع موجب بهادار اوراق و بورس سازمان در سهامداری اختیاری میباشد که کد نیز درج و بوده الزامی همراه تلفن شماره ملی، شماره گی،بازنشست کل دفتر شماره ذکر:نکته

 ..خواهد شد اقدامات در

 تومان 212سهم و مبلغ هرسهم 8111 حداکثر بازنشسته هر سهام تومان میباشد 111/021ارزش کل سهام  هرنفر : ارزش سهام -

 .تخصیص یافتبه بازنشستگان متقاضی  قرض بصورت وامتسهیالت خرید سهام از سوی صندوق بازنشستگی کشوری  :تسهیالت-

 .میشود کسر بازنشسته ذینفع حقوق از (تومان111/81ماهانه )قسط 23در 1813اقساط این وام از فروردین ماه سال 

  .بود خواهد سهم صاحب محترمِ بازنشسته به متعلق تماماً خریداری ختاری از سهام این سالیانه شده توزیع سود :توزیع سود -

 هزارتومان 19مبلغ  10آبان سال /هزارتومان ، مهر81به مبلغ  19آبان سال :مراحل واریز سود 

  121-33131111 :هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری  برای پاسخ به سواالت شما شماره تماسهای 

تماس و پس از هماهنگی ، نسبت به تسویه کامل مبلغ 121-33089118نشسته قبل از تسویه کامل اقساط،ورثه میبایست با شرکت بیمه ملت به شماره درصورت فوت باز:نکته

درج شود و در  صار وراثتبرگ انحنمایند تا متعاقبا مبلغ کل سهام بعنوان یکی از داراییهای ماترک متوفی در (بانک صادرات1110811081118واریزبه حساب )اقساط اقدام 

 .نتیجه  امکان خرید و فروش سهام ذینفع در بورس فراهم شود

 و درحال حاضر  اقدامی ندارد.... صرفا به عنوان سابقه عملکرد *                                     فروش اقساطی خودرو-

 ( 10/0/19ورخدر م)نفر از برندگان برای خرید اقساطی خودرو 2111قرعه کشی ومعرفی 
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 خدمات رفاهی-تسهیالت بازنشستگان وموظفین        

              جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری

  رابازنشستگان محترم  جشنواره ورزشیسالمت محور ، راستای اشاعه فرهنگ ورزش  در صندوق بازنشستگی کشوری

 . برگزار میکندشور و کانونهای بازنشستگان سراسر کباهمکاری دستگاههای اجرائی 

 
 تاریخچه-

 توضیحات سطح سال عنوان

مسدددددابقات 

 ورزشی 

 کشوری همکاری صندوق بازنشستگیبا و  (آقای درستکار)آموزش و پرورشوزارت محوریت  فقط تهران  1030

مسدددددابقات 

 ورزشی

 آموزش وپرورش وزارت همکاریبا و کشوری محوریت صندوق بازنشستگی  فقط تهران 1030

ــتانها و  1036 جشنواره اولین  اســـ

 کشوری

برگـزاری  -95/2/96الـی  / 2/ 99برگـزاری جشـنواره اسـتانی از   – 24/09/96لغایت  94/92/94ت نام از ثب

      95/5/96لغایت / 92/5جشنواره کشوری از 

ــتانها و  1030 دومین جشنواره اســـ

 کشوری

برگـزاری جشـنواره   – 99/99/96یـت  لغا/8/99برگزاری جشنواره اسـتانی از  -20/8/96تا /9/8ت نام از ثب

  2/8/97لغایت /00/7کشوری از 

  – 98تیربرگزاری جشنواره استانی از اردیبهشت لغایت -94/09/98لغایت  27/99/98ت نام از ثب استانها  1038 سومین جشنواره

 

چهددددددارمین 

 جشنواره 

 27/05/9509تا  99/05/9509ره برگزاری جشنوا-00/05/9509لغایت   26/00/9509ت نام از ثب استانها 1031

 

 
 شرایط عمومی  -

 :برخی از مواردعبارتنداز. مقررات برگزاری مسابقات استانی و ملی در دستورالعمل اجرائی برگزاری جشنواره ورزشی هر سال درج میشود

 .، مجاز به ثبت نام میباشندهمه بازنشستگان محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری به شرط تایید فرم تعهدنامه در سایت صندوق

 هربازنشسته مجاز است فقط در یک رشته ورزشی مسابقات شرکت نماید .مسابقات به تفکیک آقایان و خانمها برگزار خواهد شد

 .تهیه لباس ورزشی  و وسایل مورد نیاز بر عهده ورزشکار میباشد

 ت مقرر نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کرده باشندفقط افرادی مجاز به شرکت در مسابقات خواهند بود که بدوا در مهل

 (  "خودمراقبتی"با تاکید بر )برنامه های سالمت بازنشستگان *

  تشخیص بموقع و درمان-0...(   اکسیناسیون؛آزمایشات دوره ای،و) خدمات پیشگیری-1(    ورزش  و تغذیه سالم)  آموزش شیوه زندگی سالم-1
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 خدمات رفاهی-ین        تسهیالت بازنشستگان وموظف

 میلیون تومانی 11 وام ضروری :نام خدمت

 ؛بانک عامل صندوق بازنشستگی کشوری دولت ؛:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 به بازنشستگان ...ارتقاءمنزلت واعطای تسهیالت  13/11/1000مورخ 10114آئین نامه شماره  0ماده  :قوانین ومقررات 

 (...بازنشستگی کشوری با بانک عاملپس از توافق صندوق )

 مرحله 10دو ماه بابت ثبت نام و قرعه کشی وسپس پرداخت تسهیالت به برندگان در  :میانگین زمان برای سرویس

  صندوق بازنشستگی کشوری اینترنتی ثبت نام ودرج مشخصات متقاضی  در سایت:مدارک موردنیاز

 صندوق بازنشستگی کشوری اینترنتی سایت :مراجعهآدرس محل  اینترنت: نحوه دسترسی به خدمت

  :سایرتوضیحات

درصاورت تاامین اعتبار؛بازنشساتگان وماوظفین     ...ارتقاءمنزلت واعطای تسهیالت  13/11/1000مورخ 10114آئین نامه شماره  0ماده طبق * 

 مراجعه وثبات   ir.Sabasrm. wwwینترنتی به آدرس ا(  ماهه سوم هر سال0معموال در ) درمهلت قانونی مقررمتقاضی وام میتوانند 

 .خواهدشدذینفع  واریز اعالمی ومبلغ وام  به حساب میشودبه شماره موبایل افراداعالم SMSنتایج ازطریق. تا در قرعه کشی شرکت نمایند نام

 .میباشد( 4310نرخ سود ) ساالنه %0ام ماهه بوده و  نوع و01اقساط .تسهیالت همچنان از منابع بانک صادرات ایران تامین میشود
 مبلغ وام× نرخ ×( تعداد اقساط+1)÷  2400 =؟    کارمزد/نحوه محاسبه سود

ذینفع درخواست خود را به صندوق بازنشستگی کشوری استان خود ارائه و با دریافت کدشناسه ،مبلغ مربوطاه   :نحوه تسویه مانده اقساط وام ضروری بصورت یکجا

 .نزد بانک صادرات شعبه دکترفاطمی تهران واریز مینماید و سپس نامه تسویه حساب دریافت خواهد کرد13004300433را به حساب 

 

  کارمند بازنشسته یا وظیفه بگیر

  ثبت نام درسایت صندوق پس تخصیص اعتبار واعالم عمومی

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 ان و نیز واریز وام به حساب ذینفعانجام قرعه کشی ؛اعالم اسامی برندگ

 

 دستگاه اجرائی

موظف /انعکاس کسراقساط وام درلیست حقوق ماهانه بازنشسته 

  1/1دستگاه  و درادامه انعکاس درفرم 
 
 
 
 
 

 

 سوابق 

رائای ازحقاوق   دساتگاههای اج  ذیحسـابان محتـرم   توسط91 لغایت سال  1377ازسال اعتباروام سنواتی بازنشستگان کشوری  اقساط

 .میگردید واریز( بانک صادرات) بازنشستگان طبق لیست کسروطی چکی به حساب شعب ذیربط 

وبعدازآن معموال درنیمه دوم هرسال باه افرادذینفاع پرداخات شاده لایکن شاروع کسراقسااط وام ازفاروردین مااه ساال           00وام اعتبار سال 

 .دی ماه همان سال شروع شد پرداخت وشروع کسراقساط ازدرمهرماه 01هرچندکه وام اعتبارسال .بعدآغازشده است 

  . شروع و ادامه یافت ماهه36اقساط و  % 10میزان کارمزد /با سود  1000تسهیالت ازسال 

 %.0کارمزد /با سود 1003سال   و از%  13کارمزد /به سود  01تسهیالت در سال 

 .ساالنه کاه  یافت%0به سود ( وری وبانک ملیصندوق بازنشستگی کش مشترکازمحل اعتبارات ) 01تسهیالت سال

 میلیونی0مبلغ  01میلیونی وسال 0مبلغ  04میلیونی وسال 0مبلغ  00میلیونی وسال 0مبلغ 00میلیونی  وسال 4/1مبلغ  00تسهیالت سال 

 ، %  0با نرخ سود  میلیون تومان0مبلغ 00، تسهیالت سال ( 4310)ساالنه %0با نرخ سود  میلیون تومان 4مبلغ 00تسهیالت سال 

 از اعتبارات بانک صادرات % 0با نرخ سود  میلیون تومان13مبلغ 1033 تا مهر ماه 00 هایتسهیالت سال

 از اعتبارات بانک صادرات % 0با نرخ سود  میلیون تومان10 از آبان ماه مبلغ 1033سال تسهیالت 

 از اعتبارات بانک صادرات % 0با نرخ سود  میلیون تومان 14از آبان ماه مبلغ 1031سال تسهیالت         
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 خدمات رفاهی-تسهیالت بازنشستگان وموظفین        

 بازنشستگان تورهای سیاحتی وزیارتی :نام خدمت

 یندگیهای مجاز نما/شرکت سرمایه گذاری سفرکارت ملی -0 شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی -1  شرکت پرشین گلف -1 :مرتبط درانجام خدمت شرکتهای

 99386715و   0219386516تلفن شرکت ،    WWW.ITTIC.COM سایت اختصاصی) شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی

 02199068382فکس 02199065056تلفن شرکت   IR.KHATAMTOUR.WWW  سایت اختصاصی -طرح خاتم) شرکت پرشین گلف

  مجوز شورای صندوق و پیشکسوتان...ارتقاءمنزلت واعطای تسهیالت  13/11/1000مورخ 10114آئین نامه شماره  4ماده  :انین ومقررات قو

  قابل مشاهده استازطریق سامانه خدمات الکترونیکی تورهای مسافرتی بازنشستگان  هزینه های تور :هزینه های انجام خدمت

 .یکمیلیون تومان تصویب شدمبلغ  1/7/1401از  (ه و یک همراهبازنشست)یارانه سفرحداکثر *
   www.cspf.ir سایت صندوق بازنشستگی کشوری :آدرس محل مراجعه  اینترنتی :نحوه دسترسی به خدمت

  :سایرتوضیحات

  نماید ی و زیارتی استفادهسال متوالی یا متناوب از تورهای سیاحت 0و برای  مرحله 0درصرفا هر بازنشسته و وظیفه بگیر می تواند -

به ( داماد/،نوه،عروسبرادر/همسر،فرزند،پدر،مادر،خواهر)وی مای تاواند از یک نفر همراه .حضور بازنشسته متقاضی در سفر الزامی است-

 .استنه منظور مراقبت از خوی  استفاده و از کمک هزینه سفر بهره مند گردد و حضور همراهِ مازاد بر یک نفر مشمول پرداخت هزی

 .....از خدمات (داماد/عروس /برادر/خواهر/پسر/دختر/مادر/پدر)نفر از وظیفه بگیران طبق حکم ویا وظیفه بگیر دارای نسبت همسر میتواند همراه یکنفر0حداکثر *

  هزینه های مربوط به خدمت

 توضیح نام صاحب حساب شماره حساب کدشعبه نام بانک مبلغ

  شرکت پرشین گلف   9603158/   75 جام  تهران (حساب جام )ملت .........

 www. Sabasrm.ir بازنشستگی کشوری ورود به سایت صندوق :فرآیند ثبت نام

ورود به سامانه خدمات تورهای  ←مطالعه توضیحات ←رزرو هتل /  انتخاب تورهای سیاحتی زیارتی    –گردشگری  انتخاب

 ← شهرمقصدانتخاب شهرمبدا و تور و  جستجوی ←.....و مشاهده  لیست تورها   ←زیارتی و سیاحتی 

 ......(تاریخ رفت و برگشت ، طول سفر، نوع هتل،)درخواستی   اطالعات ارائه سایر ← جستجو کلیک روی

 -(درمقابل هر سطر از تورها)رزرو تور ،  (کلیک روی جزئیات بیشتر)مشاهده امکانات موجود در تورها 

 ؛ثبت اطالعات همراه (تلفن ثابت وهمراه؛کدملی؛دفترکل ؛شماره حساب؛ادمسافرتعد)ثبت اطالعات مسافران

 را یادداشت کنید کدپیگیریدر یخ  تکمیل اطالعات 

 (بانک ملت صرفا شرکت پرشین گلف  04/0130140آنالین سایت ویا پرداخت نقدی به حساب ) انتخاب گزینه پرداخت

 پیگیری رزرو ازطریق کدپیگیری
 

 
 .شدهزارتومان اعالم  433جمعا به مبلغ  (برای بازنشسته ویک همراه )رسف کمک هزینه1000ازمهر : ممرحله دو

                                          هزارتومان تعیین شد 133جمعا به مبلغ  (برای بازنشسته ویک همراه )رسف کمک هزینه 1004ازسال :مرحله سوم 

   هزارتومان003به مبلغ 00از مهر ،  هزارتومان113به مبلغ  01از نیمه دوم سال( یک همراه برای بازنشسته و)یارانه سفر 

 .به مبلغ  یکمیلیون تومان تعیین شد( حداکثر) 1401و از مهر 
 

http://www.khatamtour.ir/
http://www.khatamtour.ir/
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 نشستگان وموظفین      باز(  پایه)بیمه درمان : هفتمبخش 

 کارمندان بازنشسته دولت  پایه درمان بیمه

 هیات محترم وزیران 12/02/1401مورخ 21257مصوبه  3بند  قانون برنامه ششم توسعه  و 70براساس ماده 

 بشرح ذیل تعیین شد(مشترک صندوق بازنشستگی کشوری )کارمندان شاغل و بازنشسته   1401سالحق بیمه درمانی 

   درصد4سهم دستگاه ؛  درصد   0سهم بیمه شده اصلی  : (درصد حقوق و مزایا0)د شاغلکارمن

 درصد   0/4؛  سهم دستگاه      0/1سهم بیمه شده اصلی     : (درصدحقوق 0) کارمند بازنشسته
 (فرزندمزدوج /عروس وداماد/مادر/پدر) 3 تبعی (وبعد فرزندچهارم/همسردوم ) 2تبعی (فرزند3همسر و) 1بیمه شده اصلی و تبعی  سال  

 ریال 000/100/1 ریال 333/003 حقوق سهم بازنشسته% 0/1 حقوق سهم شاغل0% 1031

 ریال  111/004 ریال 333/011 حقوق سهم بازنشسته% 0/1 حقوق سهم شاغل0% 1033

 ریال 000/103 ریال 333/440 حقوق سهم بازنشسته% 0/1 حقوق سهم شاغل0% 1033

 ریال441/401 ریال 333/000 حقوق سهم بازنشسته% 0/1 م شاغلحقوق سه0% 1038

 هستند1مشمول تبعی اشتغال / فرزندان اناث تا زمان ازدواج -سالگی04سالگی ودرصورت ادامه تحصیل تا پایان 00فرزندان ذکورتا *
 ضوابط اجرائی قانون بودجه کل کشور 0 ماده
 . شود یپرداخت م سالمت مهیتوسط سازمان ب ،یازنشستگان کشوردرمان ب مهیحق ب یبرا ییسهم دستگاه اجرا......

 .گردد یزمان اشتغال آنان پرداخت م ییتوسط دستگاه اجرا یکشور یتگبازنشس ص بازنشسته ثارگرانیا هیدرمان پا مهیشده بابت حق ب مهیسهم ب

  

  بیمه سالمت

 استدفع ضرر محتمل  و ضریب همبستگی اجتماعی  فلسفه بیمه درمان 

 .بیمه کمربند ایمنی بیمه شدگان است تا در هنگام خطر آنان را از آسیب های جدی محافظت نمایند

مالی مانع از دسترسی مردم به خدمات سالمت نشود و در صورت دسترسی، مواجه با  که بارای عمل کند  به گونه باید ای نظام بیمه

  .ن آنها را به ورطه فقر نیاندازدهای کمرشکن درما های پرداخت از جیب نشود و هزینه هزینه

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

 و عدم تخصیص کامل سرانه مصوب غیر واقعی بودن سرانه سالمت  -1

  !مت براساس استاندارد های جهانی تعیین وتامین نمیشود بلکه بر مبنای پی  بینی درآمد ساالنه دولت منابع محدود وانتظارات نامحدودسرانه سال

 غیرواقعی بودن تعرفه ها -1

 .ی بودن تعرفه هاستغیرواقع( بیمه های تکمیلی)و رومیزی ( دریافت مازاد )یکی از مهمترین علل اجحار در حق بیمه شدگان اعم از زیرمیزی 

 پرت منابع  -0

 و (پزشک عمومی ؛ متخصص ؛فوق تخصص)و مراجعات عمودی (چند پزشک هم سطح )ویزیتهای تکراری برای یک بیماری اعم ازمراجعات  افقی
 در نتیجه  تشخیص های متفاوت ؛خرید داروهای متنوع با هزینه های سنگین 

 .اسکن ؛پاراکلینیک منفی است که هدر رفت منابع محسوب میشود ؛سی تی MRIدرصد خدمات 04درکشورما بی  از*

 ای به ترجیحات افراد در پوشش بیمه یتوجه بی و ای عدم تنوع در محصوالت بیمه-0

 در صورت دریافت نکردن حق بیمه مناسبهای پرمخاطره  خدمات نامناسب برای گروه -1

 دوش مردم،  ای از بار مالی ناشی از بیماری بر تحمیل بخش عمده -6

 های پایه و تکمیلی  تداخل وظایف بیمه -0

 کاهش سرمایه اجتماعی و مشارکت -8

 عدم پرداخت به موقع از سوی سازمان بیمه به مراکز درمانی -3

 :بیمارستان
 (زیرنظر وزارت بهداشت )بیمارستانهای دولتی -1
 ...(،ارتش، بیمارستانهای تامین اجتماعی،سپاه)بیمارستانهای عمومی غیردولتی-1

  ...(بیمارستانهای خیریه،)بیمارستانهای خصوصی-0
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 بازنشستگان وموظفین      (  پایه)بیمه درمان : بخش هفتم

 کارمندان بازنشسته دولت  پایه درمان بیمه

خدمات و مراقبت های قسمتی از هزینه خدمات و مراقبت های سالمت مورد تعهد بیمه پایه که بیمه شده باید در زمان دریافت  :فرانشیز  -

 . مذکور پرداخت نماید

تعاون ؛کمک وهمیاری میبایست ازسوی غنی بسمت فقیر؛ازسوی سالم بسمت بیمار؛ازسوی دارا بسمت جریان : اصل همبستگی اجتماعی

 .باشد.........ندار ؛

 تعرفه بخ  دولتی+استهالک +سودسرمایه : براساس فرمولی تعیین میشودکه عبارتند از :تعرفه خدمات بخش خصوصی 
 .شودانجام میتوسط دولتها وبااستفاده ازمنابع ملی ومالیاتها .... ارائه خدماتی همچون ویزیت ؛رادیولوژی ؛آزمایشات پزشکی ؛دارو؛

 

  برنامه سالمت بازنشستگان

 آموزش خود مراقبتی  -1

 (با تاکید بر ورزش  و تغذیه سالم)آموزش شیوه زندگی سالم  -0

 ....( واکسیناسیون؛آزمایشات دوره ای؛)یری خدمات پیشگ-0

 تشخیص بموقع   -0

 درمان   -4

 

 ابعاد سالمت بازنشستگان 

 سالمت روحی و روانی بازنشستگان   -الف

 ( نگرش مثبت به محیط و پرهیز از بدبینی )ارتباط وتعامل شایسته با اعضای خانواده ؛دوستان و محیط اطرار خود -

 برای استفاده ازتجربه آنان.... اهمکاران ودستگاه اجرائی ازطریق حضورآنان دراتاق فکراداره ؛حفظ رابطه بازنشسته ب-

 پرکردن اوقات فراغت آنان ازطریق فراهم کردن امکانات تفریحی وسیاحتی برای جلوگیری ازاحساس سرخوردگی -

 .سالمت روانی بازنشستگان میباشدتوجه وعنایت به  شان ومنزلت اجتماعی پیشکسوتان ازموضوعات مهم تاثیرگذاردر-

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 کنترل -

 .آنها، باعث اختالالت روانی می گردد

 سالمت جسمانی بازنشستگان  -ب

 . بهترین راه برای حفظ سالمت جسمی خودمراقبتی است

 ........تغذیه سالم؛ورزش؛آزمایشات دوره ای همچون آزمای  فشار خون؛کلسترول خون ؛قندخون ؛

داروی تو در خودت است، اما آگاه نیستی و درد تو نیز از خودت ، اما نمی بینی و تو کتاب الهی هستی که با :  می فرمایند( ع)امام علی 

 .حرور و کلمات آن تمام پنهانها آشکار می شوند
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 بازنشستگان وموظفین (  پایه)بیمه درمان : بخش هفتم
هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سالمت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص ( %133)تأمین صددرصد  :اصالحیه بندالف-قانون جامع ایثارگران 10ماده

خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهاده دولت بوده و اعتباارات آن هر  (گردند خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی)

 گردد منظور میتخصیص یافته  %133بصورت  در قوانین بودجه سنواتی براساس تعداد و سرانه ساله

 همسران و[نبازان،ایثارگران شاغل و غیرشاغل ،بازنشسته و والدین با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی وبیمه درمانی مکمل آزادگان ،جا:بندباصالحیه 

 فرزندان شهدا وافراد تحت تکفل آنان  برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است 

 31/30/1000و تاریخ اجرای اصالحیه از  10/13/00وتاریخ اصالح قانون در مجلس مورخ  30/13/1001تاریخ اجرای قانون از *

به دستگاههای اجرائی  01مسئولیت بیمه تکمیلی جانبازان شاغل در سال بر عهده بنیاد جانبازان بود 1003بیمه درمان ایثارگران لغایت سال دمات خ :تاریخچه

 .ذار گردیدبه بنیاد شهید واگ 1/0/00مجددا به دستگاهها و سپس با اصالح قانون مجددا از  1/0/00به بنیاد شهید واگذارشدو سپس از 00و سپس در سال 

شااغل یاا  بازنشساته دساتگاهها     333/003)نفار از ایثاارگران  333/033/1بنیااد شاهید  .بازنشساتگان وماوظفین صاندوق از ایثاارگران هساتند     (رکاورد )درصاد 13تقریبا *

تقریباا  00-00کارده کاه رقام دوره آتای     /.....ماه دی مشمول بیمه تکمیلی درمان نازد شارکت بی    1/0/01و افراد تحت تکفل آنان را هرساله  از ( نفر ایثارگر غیرشاغل333/003/1و

 .میلیارد تومان بود0433

 مستندات
اصالح شد به  ( 31/30/1000تاریخ اجراء)قانون جامع ایثارگران0آیین نامه اجرایی فصل 0هیات وزیران ماده  10/0/00مورخ 00100ساس تصویبنامه شماره برا -

نسبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ....حل سرجمع اعتبارات مصوب کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از م-0ماده: 

 ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند
تامین کلیه داروها وتجهیزات واقالم پزشاکی ماورد نیااز وبیماه     ...گران وبه منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات درمانی به ایثار-قانون جامع ایثارگران 0آیین نامه فصل 0بند -

برعهاده  ...ستگاههای اجرائی وبازنشسته تکمیلی جانبازان وافراد تحت تکفل ،آزادگان وافراد تحت تکفل ،فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل ،پدر ومادر وهمسرشهید اعم از شاغل در د

 (1000لغایت مهرماه  00ز ابتدای سال ا)میباشد بنیاد شهید وایثارگران

قانون جامع 10کسورات بیمه درمان همگانی ومکمل مشمولین ماده %133سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور 0/0/1000مورخ  43041طبق بخشنامه شماره  -

 (ه متبوع در زمان اشتغالمنظور از دستگاه؛ دستگا.)دستگاه تامین وپرداخت شود1000ایثارگران از سرجمع اعتبارات مصوب سال 

( 03003اعتبار برنامه )ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبار موردنیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی  معاونت برنامه :سابقه

 .شود این قانون تأمین می( 0)جدول شماره  443333-40محل ردیف اعتبارات این بند از . کسر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد

هزیناه درماان ایثاارگران بازنشساته وافاراد تحات تکفال آناان         %133هیئت وزیران پرداخات   04/10/00مورخ  43000ت/103000به موجب تصویبنامه شماره *

 .کماکان برعهده دستگاه متبوع آنان درزمان اشتغال میباشد82تاپایان سال 

 :ق برنامه پنجم 44اصالح بندب ماده  ده واحدهما

هزیناه هاای درماانی    %(133)وافراد تحت تکفال آناان باه عهاده دساتگاه اجرائای وصددرصاد        بازنشسته هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و%(133)صددرصد:ب

 .ایثارگران غیرشاغل وافراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید وامورایثارگران است

وبنیااد   صندوقهای بازنشستگیدولت موظف است اعتبارالزم برای اجرای این قانون را هرساله دربودجه سنواتی پی  بینی نماید ودراختیار دساتگاهها و  : تبصره

 .شهید وامورایثارگران قراردهد

  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه( 44)ماده( ب)قانون تفسیر بند
قانون برنامه ( 00)ماده( ب)هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها موضوع بند( %133)صد درصد بر اساس موضوع استفساریه، تامین 

 (1000مهر ماه  01مورخ مصوب )بر عهده صندوقهای بازنشستگی ذیربط استپنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

در تاریخ اول از سوی شورای نگهبان تایید شده است،  1000مهر ماه  01ورای اسالمی تصویب و در تاریخ در مجلس ش 1000شهریور 10این قانون که در تاریخ 

 .از سوی رئیس جمهور ابالغ شده است 1382آبان 

 (هیئت وزیران 0/13/01مورخ  00100ت/100000تصویبنامه شماره )  00قانون اصالح بند ب ماده  آئین نامه اجرائی

وافراد تحت تکفل قانونی آنان یعنای   جانبازان وآزادگان)وتکمیلی وهزینه های خاص مرتبط با درمان ایثارگران شاغل وبازنشسته  بیمه پایه پرداخت سرانه-0ماده 

 .و ایثارگران غیر شاغل برعهده بنیاد شهید و امورایثارگران است  برعهده دستگاه پرداخت کننده حقوق یا مستمری(والدین ؛همسر و فرزندان

 : معاونت فنی صندوق بازنشستگی 0/0/1000مورخ 1011/ص/0331وبراساس نامه شماره   قانون برنامه پنجم 28 ماده

صاویبنامه شاماره   دستگاهها وصندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند لذا اجارای ت ....

 .اعتبار بار مالی آن در بودجه کل کشور میباشد منوط به تامینهیات وزیران درباره ایثارگران بازنشستگان عزیز  0/13/01رخ مو 00100ت/100000

  :قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 13بند پ ماده 

افراد تحت تکفل آناان برعهاده دساتگاه اجرائای و صددرصاد      هزینه های درمان ایثارگران شاغل و بازنشسته و %( 133)تاپایان قانون برنامه پنجم توسعه ؛صددرصد

 .هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است%(133)

 : 1382قانون بودجه 89براساس ماده 

ر به استفاده از خدمات بیمه ودرمان تکمیلی و صد درصد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته وشاغل در دستگاههای اجرائی و افراد تحت تکفل آنان مخی

 .مربوط از دستگاههای اجرائی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشند
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 بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان

 جایگاه قانونی

  قانون مدیریت خدمات کشوری 81ماده 

کارمندان وبازنشستگان وافرادتحت تکفل آنان راعالوه بربیمه پایه درمان ؛بامشارکت ... دستگاههای اجرائی مکلفنددرچهارچوب بودجه 

 تحت پوش  بیمه های تکمیلی قراردهند....آنان 

خدماتی را که در بسته بیمه پایه جای ندارد، پوش    های تکمیلی درمان اجازه دارند براساس قانون بیمه همگانی کشور، بیمه-توضیح

 .اند های تکمیلی درمان همواره در حال پوش  دادن به خدمات بیمه پایه بوده حالی است که طی سالیان گذشته بیمهاین در . دهند

 -قانون برنامه پنجم 01ماده  1تبصره

ه شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پای عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین

های تجاری و سازمان بیمه سالمت ایران با اشخاص حقیقای و حقاوقی تحات هار عناوان       سالمت اعالم خواهد شد توسط شرکت بیمه

منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهاد  . شده است پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه. ممنوع است

 .بیمه پایه سالمت نیست

 تاریخچه

 .هستندنزد سازمان بیمه سالمت ایران  بیمه درمانبا پرداخت حق بیمه ماهانه ؛ مشمول (بازنشستهشاغل و) کارمندان رسمی دولت

صندوق بازنشستگی  لذا ناتوان بوده وافراد تحت تکفلبیمه خدمات درمانی از تامین کامل هزینه های درمانی بازنشستگان  نظربه اینکه

 شد درمان تکمیلیبیمه  خدماتحوزه وارد  1000در سال با شرکت بیمه دانا  د اولین قرارداد یکسالهعق داوطلبانه ضمنکشوری 

شروع )مهلت تعیین شدهدر مربوطه  یا دستگاه اجرائی ذینفع مگرآنکه باشندهمه بازنشستگان بصورت اتوماتیک مشمول بیمه تکمیلی 

 .انصراف دهنداعالم کتبی از بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی کشوری  باو  شرکت بیمه گر مراجعهبه ( هر قرارداد یکساله جدید

هر سال یکبار پس از تشریفات قانونی مناقصه و با حضور نهادهای نظارتی در تهران بین صندوق بازنشستگی  بیمه تکمیلی قرارداد

با حق  ارتباط مستقیمکتهای بیمه تمایل صندوق برای دریافت خدمات حداکثری از شر .کشوری وشرکت بیمه برنده منعقد میشود

 .دچار تغییراتی شده استدر سالهای گذشته توجه به هزینه های بخ  درمان با  کهداشته (سهم دولت ؛صندوق،بازنشسته)بیمه 

 فلدهم درصد حقوق بازنشستگی برای بیمه شده اصلی وافراد تحت تک0با سرانه ماهانه 00تا پایان سال 00قراردادهای ساالنه از سال-
 حقوق بازنشستگی برای بیمه شده اصلی وافراد تحت تکفل  %1با سرانه ماهانه  00لغایت خرداد ماه 04قرارداد یکساله -

 تعهدات بدون سقف  برابر4/1وسهم صندوق تومان 333/10با سرانه ماهانه   00لغایت تیر  00تیرقرارداد یکساله -

 تعهدات بدون سقف  برابر4/1وسهم صندوق ( تومان333/13حداکثر)برای هرنفر تومان333/14ه ماهانه  با سران 00لغایت مرداد00یکساله شهریورقرارداد -

 میلیون تومان 10و سقف تعهدات  برای هرنفرتومان 3333/03با سرانه ماهانه  04لغایت مرداد 00قرارداد یکساله شهریور-

 میلیون ت14سقف تعهدات...(نفر0یلیون تومان حداکثرحقوق کمتر از یکم)برای هرنفر تومان333/00با سرانه ماهانه  01لغایت مرداد 04قرارداد یکساله شهریور-

 میلیون ت10سقف تعهدات (نفر0ریال بابت 333/313/1حداکثر حق بیمه )برای هرنفر تومان433/01با سرانه ماهانه  00لغایت مرداد 01قرارداد یکساله شهریور-

 میلیون تومان03سقف تعهدات تا  (نفر0بابت  حداکثر حق بیمه)تومان برای هرنفر333/03سرانه ماهانه با 00دلغایت مردا 00قرارداد یکساله شهریور-

 میلیون تومان00سقف تعهدات  (...حداکثر )تومان برای هرنفر333/03سرانه ماهانه با 00اردیبهشتلغایت  00شهریوریکساله قرارداد -

 میلیون تومان00سقف تعهدات  (...حداکثر )تومان برای هرنفر333/03سرانه ماهانه اب 1033اسفند لغایت 00یکساله خردادقرارداد -

 تومان 333/033/40سقف تعهدات  (...حداکثر )تومان برای هرنفر 333/043سرانه ماهانه با 1031اسفند  لغایت 1031یکساله فروردین قرارداد -

 

 قرارداد صندوقی با شرکت بیمه آتیه سازان 

 .بسته میشود ( حق العمل کاری)به علت محدودیت منابع ، قرارداد ما با شرکت آتیه سازان بصورت  صندوقی  سال است کهچند 

وهمچنین مالیات وارزش ( حاشیه امن%11)باشد %31ضریب خسارت نباید بیش از  اینکه ازجمله هستندشرکتهای بیمه تابع الزامات خاصی 

 .صندوق میباشدفعلی قرارداد فراتر از شرایط % 21رخ اعالمی شرکتهای بیمه  که در نهایت ن......افزوده را اعالم کنند و
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 بازنشستگان وموظفین      (  تکمیلی)بیمه درمان 

  (18/11/3110لغایت  31/31/3110قرارداد)بازنشستگان وموظفین  درمان تکمیلی  بیمه  :نام خدمت

 بانک صادرات -0 صندوق بازنشستگی کشوری -0 (آتیه سازان حافظ)راردادشرکت بیمه طرر ق -1:دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 بیمه شدگانبابت هریک از تومان000/45 حق بیمه ماهانه :قوانین ومقررات 

 فرانشیز % 03با  (مازادبرسهم بیمه پایه)قرارداد بیمه تکمیلی درمان براساس  بیمه ای  عهداتسقف ت

  تومان000/200/57  ..(:....واعصاب؛پیوندکلیهجراحی قلب؛مغز)تخصصیاعمال جراحی تخصصی وفوق بستری و-1

 تومان 29 /000/600 .(:.......................جراحی دیسک،لیزرتراپی چشم،اندوسکوپی،) 1اعمال جراحی عمومی ازمحل ردیف بستری و -2

 تومان 000/210/2.........(: ب،،نوارقل MRIآنژیوگرافی،ماموگرافی،سونوگرافی ،)خدمات تشخیصی ودرمان سرپائی-3

  هزارتومان013: داخل شهر آمبوالنستومان، 333/101/1 :عمل های مجاز سرپائیتومان، 333/303/1: خدمات آزمایشگاهی

 تومان ، 000/130عصا/واکرتومان هر سه سال یکبار ،000/200عینک:(، فاکتورخریدنسخه پزشکارائه با ) سقف کمک هزینه ها

 تومان333/013ویزیت  سقف تومان ،000/300 دست دندانتومان ، 000/300/1 ویلچرمان هر پنج سال یکبار ، تو 00/050 سمعک

شامل مشاوره  AZMAYESHONLINE.COM  مراجعه به سایت( میلیون ریال5تاسقف )تهران /در منزلارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی *

 .....ر تخصص ، آزمای  کرونا، نوارقلب،فیزیوتراپی،لیزردرمانی،/متخصص/روانپزشک، ویزیت پزشک عمومی /تلفنی کرونا با پزشک

 .مجاز میباشد لیست داروئی وزارت بهداشتپرداخت هزینه داروهای مورد تعهد در قرارداد ؛صرفا در خصوص داروهای موجود در *
 .تومان  تعیین شد 333/100/10به مبلغ ( 1031قرارداد  0ماده  08بند)سقف  تعهدات در خصوص بیماران خاص 

 بیمه تکمیلی از حقوق ماهانه ذینفع در سیستم احکام صندوق بازنشستگی کشوری حق کسر  :هزینه های انجام خدمت

 بیمارستانی مدارک مورد نیاز برای اخذ هزینه های 

 وبرگ پذیرش  اصل شرح عمل،ریز داروها ولوازم مصرفی ،برگه بیهوشی تصویربرابر با-0اصل صورتحساب بیمارستان-1

 سرپایی اخذ هزینه هایمدارک مورد نیاز برای 

 ( نزد بانک صادرات)شماره حساب سپهری-0کپی صفحه اول دفترچه بیمارو سرپرست  -0کپی جواب-0اصل فاکتورهزینه-1

 نکات بسیارمهم

کماکـان مشـمول    در قرارداد فعلای  هتداوم داشت1/1/1031تا تاریخ  طبق قرارداد قبلیکه بیمه تکمیلی آنان  کلیه بیمه شدگانی-1 

با مراجعه باه   01/0/1031حداکثر تا  خود افراد تحت تکفل (واجدشرایط)یا افزایش (فاقدشرایط)کاهشبمنظور ضمنا .دبیمه تکمیلی هستن

ناام  ماان     استعالم بیمه تکمیلی در←بیمه تکمیلی درمان ←خدمات بیمه ای ← www. Sabasrm.ir سامانه بیمه تکمیلی صندوق به آدرس

 .اعمال نمایند خود را تغییرات شناسنامه  ه اول ودومبا آپلود کردن تصاویر دفترچه درمانی و صفح .... افرادتحت تکفل را مشاهده کنند خود و

 افات یو در رشیپاذ  یبارا  شادگان  ماه یب لاذا  ستینآتیه سازان حافظ  نامه از شرکت یمعرف افتیبه در یازین،  ها نامه یشدن معرف نیبا آنال: توجه 

 .شود یم انجامساعت  00در عرض  (تومان333/433تا )پرداخت اسناد کم حجم . نمایندمراجعه  یبه مرکز درمان میخدمت به طور مستق
 

 

 

 مهلت مقرر قرارداد  درالکترونیکی درخواست ثبت 

 برای هربیمه شده درسیستم حق بیمه ومان 333/04با پرداخت

 
 

 قرارداد مزایای  نشسته یا وظیفه بگیر ازبرخورداری باز

فردتحت /مدارک مربوط به هزینه های انجام اعمال جراحی بازنشسته 

 نمایندگی  بیمه ارائه شود /به شعبه....( اصل صورتحساب؛)تکفل وی 

 

 ارائه مدارک به شرکت آتیه سازان حافظ

 ریق بانکمدارک؛پرداخت هزینه ها طبق قرارداد به ذینفع از ط بررسی
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 بازنشستگان وموظفین      (  تکمیلی)بیمه درمان 

 ، سمعک ، واکر ، ویلچر عصا،هزینه عینک کمک فرآیند پرداخت  :نام خدمت
  :قوانین ومقررات 

  به شورای صندوقوهمچنین مصو به بازنشستگان...منزلت واعطای تسهیالت  ارتقاء 13/11/1000مورخ 10114آئین نامه شماره  1 مادهبخشی از

 :مدارک موردنیاز

   متخصص سخه پزشکاصل ن -1

      فاکتورخریداصل  -0

 نتیجه آزمای  اودیومتری درخصوص سمعک -0
 31/31/1031از تاریخ  ( آتیه سازان حافظ)شرکت بیمه گر: آدرس محل مراجعه اینترنتی :نحوه دسترسی به خدمت

  :سایرتوضیحات

 ( بازنشسته ویاهمسرش)وعصا(صرفا برای بازنشسته)سمعک واکر، ویلچر ،،پرداخت کمک هزینه عینک 

 :مشمولین

 را پرداخت نمایند بیمه که مشمول بیمه تکمیلی درمان از طریق صندوق بازنشستگی کشوری باشند و همه ماهه سرانه بازنشستگانی 

 :توضیح 

پس از ثبات اطالعاات   . مراجعه نماید  شعبه شرکت بیمه گربه  ذینفع میبایست همراه با کارت ملی  و اصل نسخه پزشک وفاکتور خرید

 فرآیند کار از طریق پیامک به شماره همراه ذینفع اطالع رسانی خواهد شد .... وپرداخت هزینه خدمت ،چاپ رسید ،

 قابل پرداخت میباشدان به ذینفع صرفا برای یکباربا توجه به محدودیت  اعتبار تخصیصی ،در حال حاضر برخی از کمک هزینه ها  :توجه

 مبلغ کمک هزینه 
  31/31/1031از 31/30/33از 1/1/30از 1/0/36از  1/0/31از 3/13/1031از  

  ت000/260 سال0هر1/1/33ت از333/033 ت 333/143 ت 333/133 ت333/03 ت333/43 عینک

  ت000/650 سال4ت هر333/433 ت333/043 ت333/043 ت333/033 ت333/143 سمعک

  ت000/130 ت333/133 ت333/03 ت333/04 ت333/03 ت333/13 کروا/عصا

  ت000/300/1 ت333/333/1 - - - - ویلچر

  ت000/380 سال0ت هر333/033 - - - - دندان

  ت000/260 ت333/033     ویزیت
 

 

 

 

  بازنشسته 

 باپرداخت سرانه؛ توسط صندوق مشمول بیمه تکمیلی درمان  باشد

 
 

  ه بازنشست

نسخه ( آتیه سازان حافظ)ارایه اصل مدارک به شعب شرکت بیمه گر 

 اودیومتری درخصوص سمعکپزشک ؛فاکتورخرید؛نتیجه آزمای  

 

 صندوق بازنشستگی کشوری

 بررسی مدارک ؛تایید و واریزکمک هزینه به حساب سپهری بازنشسته
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 بازنشستگان وموظفین   (  تکمیلی)بیمه درمان 

 یلیتکم مهیخدمات ب افتیروش در

 مهیدارندگان ب یبرا یدرمان یها نهیهز( سازان حافظ هیشرکت آت) یلیتکم گر مهیطرف قرارداد با شرکت ب که یمراجعه به مراکز درماندر  :اول روش

 . ستیشرکت ن یها یگندیبه نما گذاران مهیبه مراجعه ب یازیو ن شود یپرداخت م گر مهیشرکت ب یاز سو مایمستق درمان یلیتکم

 هیپا مهیدر دو سطح ب مهیسالمت هم باشند، مراجعه کنندگان در عمل از حق ب هیپا مهیمورد نظر، طرر قرارداد با ب یکه مراکز درمانیدر صورت

 .شد هندخوا( است رگذا مهیب که بر عهده شخص  نهیاز هز یبخش) زیدرمان برخوردار بوده و تنها موظف به پرداخت فرانش یلیتکم مهیسالمت و ب

، همچنان (سازان حافظ هیشرکت آت) گر مهیبا شرکت ب یکه عالوه بر همکار یدولت یبه آن دسته از مراکز درمان گذاران مهیصورت مراجعه ب در

 ر، مراجعه کنندگان داند سالمت بوده  هیپا مهیطرر قرارداد با ب یمراکز درمان نیا نکهیهستند، با توجه به ا زین« طرح تحول نظام سالمت» یمجر

 .را پرداخت خواهند کرد زیمقدار فرانش نیعمل کمتر

خود  یاز مرکز درمان صیبه هنگام ترخ شده مهینخست ب ستند،یدرمان ن یلیتکم مهیکه طرف قرارداد ب یدر صورت مراجعه به مراکز درمان :دوم روش

 .کند یمراجعه م گزار مهیاز شعب شرکت ب یکیبه  یلیتکم مهیب دتعه مبلغ مورد افتیدر یرا پرداخت کرده و برا یدرمان یها نهیشخصا هز

 گر مهیشرکت ب یندگیارائه به نما یرا برا ریمدارک ز دیاند، با پرداخت کرده یخدمات درمان یکه برا یمبلغ دیعالوه بر اصل رس شدگان مهیب 

 .کنند هیته( سازان حافظ هیشرکت آت)درمان  یلیتکم

 یبستر یها نهیهز افتیدر یبرا ازیمورد ن مدارک

 (.یشده اصل مهیبه عنوان ب ماریمتعلق به ب) هیپا مهیصفحه اول دفترچه ب ریو تصو اصل-1

 (.یشده اصل مهیبه عنوان ب ماریمتعلق به ب) یمل کارت-0

 (.مارستانیممهور به مهر ب)و پزشکان  مارستانیصورتحساب ب اصل-0

 (.ممهور به مهر پزشک معالج) یبستر یتعداد روزها دیانجام شده، همراه با ق یاه بر شرح درمان یپزشک معالج مبن یگواه-0

 (.ممهور به مهر پزشکان)انجام شده  یها بر نوع درمان یپزشکان معالج مبن گرید یگواه-4

 (.یهوشیممهور به مهر متخصص ب)  یهوشیو برگه ب( جراح ایممهور به مهر پزشک )شرح عمل  برگه-1

ممهور به مُهر جراح و اتاق ) لهیوس دیفاکتور خر ای( ممهور به مهر واحد مربوطه) مارستانیدر ب یدارو و لوازم مصرف زِیبوط به رفاکتور مر اصل-0

 (.و شرکت فروشنده کاال مارستانیعمل و ب

 (.ممهور به مهر واحد مربوطه)و مانند آن  یولوژیو راد شاتیآزما زیفاکتور ر اصل-0

 (.خالصه پرونده) ماریشرح حال ب برگه-0

 مارستانیموارد مندرج در صورتحساب ب ریسا-13

 (.ارائه شده باشد هیگر پا مهیبه ب یاصل سند درمان که یدر صورت) هیپا گر مهیب یها سازمان یمبلغ پرداخت یگواه ارائه-11

 

 حت تکفل را اعمال نمایم؟چگونه از وضعیت بیمه تکمیلی خود وافرادتحت تکفل آگاه  شده ، کاهش یا افزایش بیمه شدگان ت

    (01/30/1031 لغایت)استعالم بیمه تکمیلی درمان ←بیمه تکمیلی درمان ←خدمات بیمه ای ← www. Sabasrm.ir به آدرس مراجعه

یا  (فاقدشرایط)کاهشو همچنین  1031سال  پذیرش یا انصرار از بیمه تکمیلی  مبنی بر درخواست خود متقاضیان میتوانند 

  دیننمادر سایت  درج  با آپلود کردن تصاویر دفترچه درمانی و صفحات اول و دوم شناسنامه را خود افراد تحت تکفل (دشرایطواج)افزایش
 :(در صورت فوت بیمه شده)مراحل صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت درمان وقطع پوشش بیمه تکمیلی

پیام جاری نبودن /طبق اسنادپزشکی )مدیرعامل محترم شرکت آتیه سازان ، درصورت فوت بیمه شده 0/0/00مورخ 101313براساس نامه شماره اقدامات در شرکت آتیه سازان حافظ -الف

اییدیه پرداخت هزینه وصرفا به استناد نامه ت ارجاع داده شود... متقاضی به مدیریت بازنشستگی کشوری استان به وراث ، پی  از هرگونه پذیرش ویا پرداخت خسارتالزم است ( دفترکل در سامانه

 نسبت به پرداخت هزینه خسارت اقدام شود(که از سوی مدیریت بازنشستگی استان صادر میشود)خسارت درمان 

ه تکمیلی درمان به مدیرکل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان با توجه به اینکه سرانه بیم 11/0/00مورخ 003/ص/01300طبق نامه شماره اقدامات در مدیریت بازنشستگی کشوری استان -ب

 .منوط به تسویه سرانه تا پایان قرارداد بیمه تکمیلی درمان میباشدصورت اقساط ماهانه کسر میگردد لذا درصورت فوت مشمولین بیمه در بازه قرارداد ،صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارات 

اعالم میشود تا به  ( ورثه)دستگاه به متقاضی( رقمی13)سرانه بیمه تا پایان قرارداد تععین و همراه با کدشناسه واریزی بدهی ماندهباشد و دارای ورثه موظف باشد ( بازنشسته)اگر متوفی بیمه شده اصلی 

 .هدبودبانک صادرات واریز و اعالمیه بانکی را به مدیریت بازنشستگی استان تحویل دهد آنگاه صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت بالمانع خوا 130000000331حساب 

محاسبه و مبلغ کل بدهیها همراه با  طبق حکم ومانده حق بیمه مانده  اقساط وام ،اضافه دریافتی حقوق،بدهیالزم است بدوا بررسی کامل انجام شود و  فاقد ورثه موظف باشداگر بیمه شده متوفی 

 .انکی به مدیریت بازنشستگی استان ، آنگاه صدور تاییدیه پرداخت هزینه خسارت بالمانع خواهدبودکدشناسه دستگاه به ذینفع اعالم شود و پس از تسویه کامل بدهی و تحویل اعالمیه ب

 تائیدیه پرداخت هزینه خسارت درمان وقطع پوشش بیمه ای                                                            

 .....شرکت محترم آتیه سازان حافظ شعبه استان             

 با سالم واحترام                 

به وراث ( بیمه شده اصلی........)دفترکل ........... آن شرکت پرداخت خسارت هزینه درمان مرحوم    12/10/12مورخ  12ت/ب/12919پیرو بخشنامه شماره                              

 .قطع می گردد..........  ریخ ضمنا پوشش بیمه ای آن مرحوم از تا. قانونی بال مانع می باشد
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 بازنشستگان و شاغالن      عمرو حوادث پایهبیمه 

 بازنشسته دولت عمرکارمندان شاغل و پایه قراردادبیمه :نام خدمت

  صندوقهای بازنشستگی ذیربط؛ اجرائی  هایدستگاه :دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

نامه شماره تصویب...وهیات محترم وزیران 0/0/1000مورخ 40300/00013و 10/0/1004مورخ14010تصویب نامه شماره  :قوانین ومقررات 

 مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی به دستگاهها 01/30/1033مورخ  013/ص/10311و نامه شماره .... 00/30/1033مورخ  40400ت/00100

 حق بیمه سهم کارمند وسهم دستگاه حسب مصوبات  :هزینه های انجام خدمت

 بیمه شدگان وشماره ملی  اسامی CD –صندوق  تاییدیه واریزوجه ازسایت -فی  واریزی  -بیمه عمر قرارداد تایید شده فرم :مدارک موردنیاز

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری  :آدرس محل مراجعه  اینترنت:نحوه دسترسی به خدمت

                                                                                               ......                کلیه دستگاههای اجرایی استان :به 

 1033درسال( "شاغل وبازنشسته تواما) کارمندان دولت بیمه عمروحادثهقرارداد : موضوع

 سالم وتحیات عرض  با

مدیرعامل محترم صندوق بازنشساتگی کشاوری و   01/30/1033 مورخ013/د/10311بخشنامه شماره ضمن ارسال احتراما                 

تصاویبنامه شاماره    تشکر از همکاری صمیمانه آن دستگاه  در انعقاد قراردادبیمه عمر وحادثه کارکنان  وبازنشساتگان دولات موضاوع    با

 .ذیل اعالم میگردد به شرح 1400سال قراردادبیمه عمروحادثه  مراحل عقد،  هیئت محترم وزیران 00/30/1033مورخ 00100

فارم   جهات تکمیال  ) هبیمده عمدر وحادثد    ... سامانه دستگاههای دولتدی ww. Sabasrm.ir  دستگاه اجرائی به آدرسمراجعه -الف

 (پیشنهادعقدقراردادبیمه عمروحادثه 

انه و استعالم از سازمان ثبت احدوال و اعدالم   در سام( ش ملی،نام،نام خانوادگی،نام پدر،ت تولد،ش شناسنامه،جنسایت )بارگذاری مشخصات بیمه شوندگان  -ب

 (باشد ANSIفایل  Encoding که) Notepadساده  دریک فایل متنی لیست مذکور)جمع کل مبلغ حق بیمه توسط سامانه  

از اخذ تاییدیاه واریازی   (010کد)بانک صادرات شعبه دکترفاطمی تهران 0100055555002مستقیما به حساب سپهری  حق بیمهواریز -پ

جدول لیست فیش هدای  در (مبلغ ؛شماره وتاریخ فی  ؛کدشعبه مربوطه بانک صادرات مبادا ) مشخصات فیش واریزیساعت 00ازسایت پس 

 ( رقمی دستگاه اجرائی در فی  درج شود13کدشناسه ) پرینت بگیریدصندوق بازنشستگی را از همان طریق  تاییدیه امورمالیسامانه سایت درج و واریزی 

 پرداخت شود 03/11/1033حق بیمه مذکور میبایست حداکثر تا  :منکته مه

تاییدیـه   -2  نساخه 0 تایید شده فرم قرارداد-1 )ارسال مدارک به صندوق بازنشستگی کشوری جهت عقدقرارداد نهایی -ت 

 (csv /excellفرمتبا)اطالعات بیمه شدگانCD -0ازسایت واریزوجه

 .میباشد 04/10/1033یا افزای  و کاه   حداکثر مهلت انعقاد قرارداد :نکته مهم

 (ریال 150 /000/000با سرمایه ) 1400درسال صندوق بازنشستگی ذیربط/دستگاه /سهم ساالنه بیمه شده 

  (ریال)جمع  ذیربطصندوق سهم  سهم دستگاه  سهم کارمند وضعیت

  000/090/1 _______   333/403 333/403 شاغل 

  000/090/1  333/403 333/403 کبازنشسته 

      سایربازنشسته 

 (میلیون وپانصد تومان5)36،(میلیون تومان4)85؛(میلیون تومان 0) 98؛(میلیون تکمیلی1میلیون پایه و0) 99؛ (میلیون تومان0) 97و 96سالهای ←سرمایه

 (تومانو چهارصد  هزاره هفتاد و نمیلیون و هشتصد و6)89سرمایه سال ،  (میلیون و هشتصد وسی هزارتومان5)87سرمایه سال 

 (تومان 000/000/15)1400سرمایه سال ،  (تومان310/811/7)88سرمایه سال 
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 عمر و حوادث بازنشستگان و شاغالنپایه بیمه 

 (پایه)  دریافت غرامت فوت یا حادثهفرآیند تقاضا و :نام خدمت

 (بازنشسته/شاغل)متبوع کارمند دستگاه اجرائی :دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

 هیات محترم وزیران 0/0/1000مورخ 40300/00013وشماره 10/0/1004مورخ14010تصویب نامه شماره  :قوانین ومقررات 

 یک هفته:میانگین زمان برای سرویس

 طبق قرارداد دستگاه درموعد مقررسهم  بشرط پرداخت حق بیمه سهم کارمند و :هزینه های انجام خدمت

 

  :یازمدارک موردن

 ذیحساب (مهروامضاء)به تایید(نسخه 0)تکمیل فرم پرداخت سرمایه عمر-1

 گواهی پزشکی قانونی یاپزشک معالج  با درج تاریخ وعلت قطعی فوت -0

 ثبت احوال فوت صادره توسط گواهی  -0

 تمام صفحات شناسنامه متوفیو  برابر اصل کارت ملیتصویر   -0

  انحصاروراثتدرغیراینصورت گواهی فرم تعیین سرمایه بیمه عمر و  -4

 واهی مشروح حادثه توسط نیروی انتظامی یامرجع قضائی درصورت تصادرگ-1

 دستگاه اجرائی ذیربط :آدرس محل مراجعه  حضوری–پستی :نحوه دسترسی به خدمت

   :تلفن صندوق :تلفن دستگاه

 http://www.cspf.ir :آدرس وب سایت صندوق :آدرس وب سایت دستگاه

  :سایرتوضیحات

 فوت میباشد /بازماندگان در برابر هزینه های ناشی از حوادث / پوش  بیمه عمرپایه ،حمایت و پشتیبانی از بیمه شده هدر از

 .دارای مهر برابر بااصل باشند ازسوی دستگاه اجرائی ذیربط میبایست گواهی های ارسالی*

 .باشد  ...طرر قرارداد با صندوق  مربوط به ذیحسابی دستگاهمر میبایست مندرج درفرم پرداخت سرمایه عشماره حساب اعالمی *
 قرارداد قابل پرداخت میباشد خاللسرمایه عمر بشرط فوت درکه  هستند( یکساله)بیمه عمر زمانیمعموال تحت پوش  کارمندان دولت *

 

 

 

  وراث کارمند متوفی

ثبت  صادره توسط فوت گواهی  -گواهی پزشکی قانونی)ارائه مدارک 

  به دستگاه ....( ؛امه متوفینشناس برابراصل کارت ملی وتصویر   -احوال
 

 

 دستگاه اجرایی

 تکمیل وارسال فرم پرداخت سرمایه عمر؛مستندات طبق دستورالعمل  

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 ؛تاییدوپرداخت غرامت فوت دروجه ذیحسابی دستگاه  بررسی

 
 

 

 
 .ریال میباشد 000/000/150به مبلغ 1400در سال مشمولین بیمه پایه عمر غرامت فوت : توجه

 سایت اصلی صفحه به میتوانند شده فوت بازنشسته حادثه و عمر بیمه از کنندگان استفاده یا قانونی وراث همچنین و دستگاهها کلیه

 ثبت مراحل کلیه ، شده فوت بازنشسته کدملی با ورود و کرده مراجعه  www. Sabasrm.ir آدرس به کشوری بازنشستگی صندوق

 .نمایند مشاهده را....  و دستگاه حساب به واریز زمان و مالی امور کل اداره در تایید و نمایندگیها در عمر غرامت
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 (بازنشستگان و شاغلین) بیمه عمر و حوادث 

   (زمانی )ه کارمندان شاغل وبازنشستعمروحوادث  بیمهمستندات قانونی 

  (کلیه کارمندان)هیئت محترم وزیران19/2/95مورخ 15467تصویبنامه شماره * 

باه   بیمه حادثه وفوت.....خاودرا (ثابت)کلیه بازنشستگان ومستخدمان رسمی موظفند.....وکلیه وزارتخانه ها؛سازمانها وموسسات دولتی :1بند

 .هرعلت نمایند

 .خواهدبود ....میلیون ریال 03دراثرحوادث مبلغ ....هرعلت ونقص عضو سرمایه عمربرای هرنفربابت فوت به:0بند

 (اصالح مصوبه اولیه برای کلیه کارمندان)هیئت محترم وزیران 9/3/98مورخ 52079شماره  تصمیم نامه* 

  خواهدبود... میلیون ریال30حداکثرمبلغ دراثرحادثه ....سرمایه بیمه برای هرنفربابت فوت به هرعلت ونقص عضو: 0اصالح بند
حادثه وفـوت   تکمیلیبیمه  دستگاههای مذکورمیتوانند بازنشستگان وکارکنان شاغل خودرا عالوه بربیمه پایه ؛تحت پوش :11بند تبصره

 .حق بیمه مربوط دراین خصوص راسا توسط بیمه شده اعم از شاغل و بازنشسته پرداخت میگردد......نیزقراردهند
 .الزم االجراء است 1/1/1000این تصمیم نامه ازتاریخ 

 (ایثارگران)وزیران محترم  هیئت 3/7/96مورخ  106785تصویبنامه شماره * 

مشامول   نباشـند  بیمه عمروحوادث دیگاری  که تحت پوشش(والدین وهمسر)وخانواده شاهد (غیرشاغلشاغل و) کلیه جانبازان وآزادگان-1

بنیادشـهید وامورایثـارگران تـامین     اعتبـارات ده وسهم جانبازودولت ازمحل بو10/0/04مورخ 14010بیمه عمروحوادث تصویب نامه شماره 

 .وپرداخت میشود
 .با درنظرگرفتن افزای  ساالنه تعیین میشود و(میلیون ریال03).................امه براساسسقف سرمایه عمروحوادث مشمولین این تصویب ن-0

 (اصالح مصوبه اولیه برای ایثارگران شاغل) وزیرانهیئت محترم  9/3/1381مورخ 45523تصویبنامه شماره * 
 :به شرح ذیل اصالح میشود 0/0/01مورخ 131004تصویبنامه شماره 

جاایگزین  (.....   والدین؛همسروفرزندان)خانواده شاهد و جانبازان وآزادگان متوفی همسرانو(وغیرشاغل شاغل)کلیه جانبازان وآزادگان

 .میشود 0/0/01مورخ 131004مصوبه 1عبارت بند

وجانبـازان  ؛ همسران شهداء هفتاادمیلیون ریاال؛ والادین شاهداء      وباالتر یکصدمیلیون ریال%25مبلغ سرمایه عمربرای جانبازان -3

 .پنجاه میلیون ریال تعیین میشود جانبازان وآزادگان متوفی همسران فاقد درصدجانبازی و آزادگانو%25زیر

 تحـت پوشـش بیمـه حـوادث     زادگان؛همسران جانبازان وآزادگان متوفی؛وخانواده شاهدجانبازان؛آ واحدمسکونی واثاثیه منزل-0

 .قرارمیگیردناشی از بالیای طبیعی ازقبیل سیل ؛زلزله؛صاعقه؛طوفان وحوادث ناشی ازآت  سوزی وانفجار  غیرمترقبه

 .تنفیذ میگردد03ت لغای 04اقدامات بنیادشهید وامورایثارگران درخصوص سرمایه عمرافرادیادشده درسالهای -4

 :نکات مهم

 .برعهده دستگاه اجرائی متبوع مستخدم استقانونا (همچون سایرکارمندان دولت)عقدقرارداد بیمه عمروحادثه کارمندان ایثارگر -1

گی میلیون تومانی با صندوق بازنشست0قرارداد بیمه عمر 1001کلیه دستگاههائی که بابت سال : ایثارگر شاغلکارمندان درخصوص -2

بیمه ایران )شرکتهای بیمه سایررا با شاغل ایثارگر  کارمندانبیمه عمر مابه التفاوتقرارداد کشوری منعقدکرده اند هم اکنون میبایست 

  .منعقدنمایند (غیر ازصندوق بازنشستگی کشوری.............؛ بیمه دانا؛

دساتگاه اجرائای    میلیون تومـان تعیـین شـده   10رمصوبه جدید به باال که بیمه عمروحوادث آنان د%04درخصوص جانبازان شاغل  :مثال

مابه التفـاوت بیمـه عمـر    میلیون تومانی با صندوق بازنشستگی کشوری بطور همزمان قراردادجدیاد  0مستخدم میبایست عالوه برقرارداد

 .آنها منعقد نمایند برای..(...........؛ بیمه دانا؛ بیمه ایران)را نزد یکی از شرکتهای بیمه  میلیون تومان7بمبلغ 

 ق ب پنجم00حسب تبصره ماده  برخوردارند... و باالتر %(43)جانباز پنجاه درصد ...از کلیه امتیازات و مزایای فرزندان شهداء  -3

در  :اعاالم میادارد  اداره کل تسهیالت رفااهی بنیادشاهید    00/4/01مورخ 110نظریه شماره  ؛ایثارگر بازنشستهکارمندان درخصوص-4

 (نظیرسایربازنشستگان.)حاصل نگردیده استتغییری بازنشستگان ایثارگرت پوش  بیمه ای وضعی

نازد  بیمه تکمیلی عمروحادثه ت پوش تح را(شاغل وبازنشسته)کارمندان خودتمام عمر؛پایه عالوه بر بیمه  میتوانددستگاه اجرائی -5

 .توسط مستخدم پرداخت شودبشرط آنکه دراین خصوص حق بیمه مربوط راسا  قراردهد شرکتهای بیمه

 .طبق مقررات عقد چند قرارداد بیمه عمربا شرکتهای بیمه و دریافت غرامت بطور همزمان برای شخص واحد بالمانع است-6
 با دستگاهها میباشد بیمه عمروحادثه پایهصندوق بازنشستگی کشوری طبق مقررات مجاز به عقد قرارداد  -0  
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 و موظفین نشستگان باز حوادث و عمر تکمیلیبیمه 

 مشموالن طرح

به با ثبت نام در درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری توانند  یم یکشور رانیبگ فهیبازنشستگان و وظ هیکل

شرکت بیمه  بیمه تکمیلی عمر و حوادث نزدتحت پوش  بیمه تکمیلی  عمر وحوادث  سامانه خدمات بیمه ای  ww. Sabasrm.ir  آدرس

  رندیقرار گ لتم

 هدف طرح 

 فوت غرامت باال بردن سقف پرداخت 

 یپرداخت غرامت روزانه بستر

 لیزلزله و س ،یمانند آت  سوز یدر صورت بروز حوادث هیو اثاث ساتیشامل ساختمان، تأس یخسارت به منازل مسکون پرداخت

 ثبت نام یچگونگ

 رانیبگ فهیمشموالن، بازنشستگان و وظ ستیشدن ل یینها ی ماهه کیهلت م لیدل است و به یاریصورت کامال اخت به نامه مهیب نیا

از طرح ها، ثبت نام  یکیعمر و حوادث، انتخاب  یلیتکم ی مهیب طیاطالع از شرا یبرا 1000/10/00 خیحداکثر تا تار توانند یم یکشور

 .ندیاقدام نما ریز نکیل قیآدرس محل سکونت خود، از طر  یرایو نیدر طرح و همچن

شود که دقت الزم در  یم دیاست و تاک سریم یآدرس ثبت یتنها برا هیبه ذکر است که پرداخت خسارت حوادث ساختمان و اثاث الزم

 وجود دارد ینامه، امکان اصالح نشان مهیب کسالهیدر کل زمان  نیهمچن. دیمورد نظر به عمل آ یثبت نشان

 حق بیمه ماهانه 

 نومان333/03(برنزی)0تومان ، طرح شماره 333/03( نقره ایطرح )0ن  ، طرح شماره توما333/43( طالیی)1طرح شماره 

 نامه مهیزمان ب مدت

است و در صورت عدم ثبت نام، امکان افزوده شدن اسم در  1033اسفند  00تا  1033 نیفرورد کمیو از  کسالهینامه  مهیزمان ب مدت

 .ستین سریم یتا دوره بعد ستیل

 :ءاستثنا

 ،یلیهموف ت،یاعصاب و روان، هپات دیشد یها یماری، بMS ،یتاالسم ز،یالیخاص مانند سرطان، د یها یماریسابقه ب یداراکه افراد 

عمر  مهیاز قرار گرفتن تحت پوش  ب  یفوت کند و پ ها یماریب نیاز ا یکیاثر  رب یا شده مهیچنانچه ب. است دزیو ا نیریش ابتید

( 10 دیاز جمله کو) ها یماریب ریکه فوت بر اثر سا یاما در صورت. شود یباشد، غرامت فوت پرداخت نمبوده  ییها یماریب نیمبتال به چن

متعهد به پرداخت  مهیمبتال شود، شرکت ب ادشدهی یها یماریاز ب یکیعمر به  مهیبعد از  قرار گرفتن تحت پوش  ب ایحادثه باشد  ای

 .غرامت فوت است

 
 میباشد%  13و  حد غرامت خطر سیل و زلزله %  13ه فرانشیز خطر سیل و زلزل :نکته
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  16/11/06حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب 

  ریال133/010 = (1033ضریب سال ) 0308 × (عدد ثابت/ امتیاز ) 113  : سهم دستگاه اجرائی بابت حساب پس انداز کارکنان شاغل دولت

 :وزارتخانه ها؛موسسات وشرکتهای دولتی (رسمی؛ثابت وپیمانی)مستخدمین شاغل به درخواست ....اده میشود به دولت اجازه د-1ماده 

مجاز باه انجاام عملیاات باا دساتگاههای      )حساب سپرده ثابت خاصی تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم نزدیکی ازبانکها-الف

را به عناوان پاس اندازساهم    ...ق نظام هماهنگ  1حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده %04به نام او افتتاح وهمه ماهه برابر(دولتی

 .مستخدم ازدریافتی او کسروبه حساب مزبور واریزنماید

سهم پس اندازپس انداز مستخدم موضوع بند الف ازمحل اعتبارات پرسنلی دستگاه به عنوان پس انداز سهم دولت % 133هرماه برابر-ب

 تتاح خواهدشد واریزکندبه حساب سپرده ثابت جداگانه ای که به نام مستخدم اف

 خواهدبود....قانون عملیات بانکی بدون ربا....نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای پس انداز سهم مستخدم وسهم دولت -0ماده

 موجودی حسابهای موضوع بندهای الف وب درزمان اشتغال مستخدم غیرقابل برداشت میباشد -0ماده

اعم ازاصل وجوه وسودحاصل درمورد مساتخدمین رسامی وثابات باه       1ندهای الف وب ماده کلیه موجودی حسابهای موضوع ب-0ماده

هنگام بازنشستگی ؛بازخریدی وازکارافتادگی یا خروج ازخدمت به دالیل دیگار ودرموردمساتخدمین پیماانی باه هنگاام لغاو یاخاتماه        

 .قراردادبه طوریکجا دروجه آنان پرداخت میشود

موجودی حساب پس انداز سهم او اعم ازاصل وجوه وسودحاصل ازآنها باین وراث شارعی  و موجاودی    درصورت فوت مستخدم -4ماده 

 .ق ا ک تقسیم وپرداخت خواهدشد 01بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده ....حساب پس اندازسهم دولت 

 .الزم االجراء میباشد 1000این قانون از اول سال -10ماده

 ...چه نقشی میتوانید صالحات قانونی در حساب پس انداز کارکنان دولت ، زیربنای  بیمه تکمیلی بازنشستگی را ایجاد کرد؟آیا میتوان با ا :سوال

  (جهت مطالعهصرفا )بیمه سرمایه گذاری عمر و پس انداز

وی را در سودحاصاله   عالوه برفراهم کردن پوش  فوت وازکارافتادگی بیماه شاده ؛ باا سارمایه گاذاری مناابع       تجاری شرکتهای بیمه 

پوشـش هـای   و با پرداخت حاق بیماه ماهاناه؛ از   ....( ساله؛14ساله؛13)بیمه شده میتواند ضمن خرید بیمه نامه  .نیزسهیم می نمایند

؛ ودرصاورت فاوت عاادی تاا ساقف      (نازد بیماه ایاران   )مثال  پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه .نیز برخوردارشوداضافی وتکمیلی 

 .ان سرمایه عمر قابل پرداخت میباشدمیلیون توم433

 بیمه عمر و پس انداز  تعهدات 

 :ارائه میشود شامل ....( ملت؛پاسارگاد؛دانا؛ایران؛کوثر؛کارآفرین؛سامان ؛)شرکتهای بیمه این نوع بیمه که توسط 

 ابتال به بیماریها وامراض خاص  -0    نقص عضو-0    (عادی یا براثرحادثه)فوت -1

 :عمر  وپس انداز مزیتهای بیمه

 سود مشارکت درمنافع سرمایه گذاریها % 04تسهیم-0   عالوه براصل اندوختهسپرده  سود تضمین پرداخت حداقل -1

 امکان بازخرید قبل از سررسید -4معافیت ازادامه بیمه پردازی درصورت ازکارافتادگی کامل -0دریافت وام ازمحل اندوخته -0

 پوش  وحق بیمه انعطار پذیر -0  بدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری ماهانهامکان ت-0معافیت مالیاتی  -1
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 سرمایه اجتماعی 

 بازنشستگان (مهر)خانه امید
وبالندگی تا در فضایی آکنده از شور ونشاط یی یاران دیروز وپیشکسوتان دنیا دیده امروز است محل گردهما خانه امید

 .اوقات فراغت خود را نیز با کیفیت مطلوب پرکنند مورد عالقه ،اجتماعی  فرهنگیفعالیتهای در مشارکت  ضمن

صنایع  )در حوزه های مختلف شه صاحبان خرد واندیآثار ودستاوردهای ارزشمند خانه امید نمایشگاهی برای عرضه  

  .نسل دیروز به نسل جوان امروز بشمار میرود انتقال گنجینه تجربیات محل و .....(،میراث فرهنگی،دستی 

  :خانه امید امکانات 

 .........،ی آموزشی ،کتابخانه وسالن مطالعهکالسها، یپزشکمشاوره  کافی نت ؛کافی شاپ ؛سالن همای  ؛

  خانه امید محتوی برنامه های

 برای حضوردرخانه امید ارائه خدماتی با هدف ایجاد انگیزه در بازنشستگان :الف

؛ثبات ناام     (اساناد تاییاد  )خدماتی همچون کمک هزینه های عینک وعصاا وسامعک  بازنشستگان محترم برای دریافت 

ه سامت خاناه امیاد ساوق داده     با .......چاپ رایگان فی  حقوق وحکام ، ؛ثبت نام وام ضروری ؛سیاحتی وزیارتی  تورهای

امکان آشنائی ، حضور مجدد بمنظور مشارکت و نق  آفرینی در یک یا چناد فعالیات دلخاواه    همزمان بطور میشوند که 

 .برای آنان بوجود میآید
 ارائه خدمات آموزشی ،انجام فعالیتهای نشاط آور و عرضه توانمندیها :ب

 مراسم ملی مذهبی و  برگزاری جشنها

 ....تعدادی از کالسهای آموزشی مهارتهای فنی وحرفه ای ،برگزاری دوره های آموزشی بهبود زندگی،برگزاری 

 .....( حافظ خوانی ،مثنوی خوانی ،؛شاهنامه خوانی ؛سعدی خوانی)خوانیتشکیل جلسات شعر

 ....سرود؛موسیقی؛نمای  ؛مجری گری ؛ آموزشی تشکیل گروههای

 آموزش استفاده ازکامپیوتر ؛زش طراحی ونقاشی و خوشنویسیآمو آموزش صنایع دستی ؛قالب بافی؛

 تولید بسته های فرهنگی ؛انتشار کتب ؛نشریات و مجالت 

 .... نهج البالغه؛ارائه تفسیر قرآن مجید ؛ارائه تفسیرقرآن کریم ؛و قرائت آموزش 

 (زوج وفرد)عضویت درکتابخانه و استفاده ازسالن مطالعات 

 بازنشستگان برگزاری جلسات اتاق فکر

 برگزاری جلسات مجمع کانونهای بازنشستگان استان

 مشاوره درمانی برای بازنشستگان وموظفین / ویزیت 

 استقرارناظر بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان وموظفین 
 .باشد 00الی  10و     10الی  0ساعات کاری میتواند از ساعت       

 اقدامات الزم برای تحقق  اهداف خانه امید

 برنامه ریزی و ارائه خدماتی که نیازهای مادی و معنوی طیف وسیعی از بازنشستگان و موظفین را پوش  دهد-1

 ایجاد انگیزه های هرچه بیشتر بمنظور حضورفعال ومشارکت شایسته بازنشستگان و موظفین-0

 ضایتمندی مراجعانایجاد فضائی امن مبتنی بر نظم ؛ اخالق ؛پاکی و شادی بمنظورحفظ شان وکرامت و ر-0

 بهره برداری مناسب از حضور بازنشستگان در خانه های امید بعنوان سرمایه بزرگ اجتماعی -0

 برنامه ریزی زمانبندی شده برای رسیدن به خودکفائی و استقالل مالی خانه امید  -4     

خاناه امیاد پاس از همااهنگی الزم باا مادیریت        از.....استفاده بازنشستگان محترم سازمان تامین اجتماعی؛نیروهاای مسالح؛بانکها؛  

 .بازنشستگی استان بالمانع میباشد
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 سرمایه اجتماعی 

 خانه امید بازنشستگان کشوری  وتشکیالت ساختار

   

 هیات نظارت مرکزی

  

   

 شورای برنامه ریزی استان
  

   
    

  
   

  
   

   

 مدیراجرائی 

  

   
  

   

 
            

 فرهنگی وهنری مسئول امور

 

 مسئول اداری ومالی 

 

 مسئول امورسالمت 

  
  

  
  

  

متصدی تورهای 

 سیاحتی وزیارتی

   

 متصدی اطالعات

 

 متصدی ورزش همگانی
 

کالسهای  متصدی

 وجلساتآموزشی 

   

متصدی خدمات 

 عمومی

 

وارائه  متصدی ویزیت پزشک

 خدمات سرپائی

متصدی 

 ؛رسانه هاامورکتابخانه
   

بت نام ثمتصدی 

 .......؛وام اینترنتی 
 

متصدی تایید کمک هزینه 

 عینک؛عصا وسمعک

 :(تهران)در ستاد هیات نظارت مرکزیاعضای محترم 

مدیرکل نماینده مدیرعامل صندوق بعنوان رئیس ،نماینده هیات مدیره ،مدیرکل اموراستانها بعنوان دبیر،مدیرکل فرهنگی اجتماعی ،

  امورحقوقیمدیرکل اموراداری،مدیرکل امورمالی،مدیرکل  ، روابط عمومیمدیرکل حراست،

 :شورای برنامه ریزی استاناعضای محترم 
ه نفربازنشسته به پیشنهاد  هیات مدیر2، خانه امید مدیراجرایی ، استان بعنوان رئیس،رابط فرهنگی اجتماعی بعنوان دبیر صندوق درمدیر

 ورزش و جوانان اداره کل  فرهنگ وارشاد ،نمایندهکل  اداره،نماینده کانونهای استان،نماینده شهردار 

  

 :درآمدهای خانه امید میتواند از منابع ذیل تامین شود

 (با توجه به برگزاری جشنها ؛تشکیل جلسات مختلف وافزای  حضور مردم در خانه امید  ولزوم پذیرائی ) کافی شاپ و غرفه ها فعالیت-1

  .....،ئی و انسانهای جویای انجام کار خیرجلب مساعدت مالی دستگاههای اجرا-2

 کسر مثال)کسرمبلغی اندک از حقوق ماهانه با  در تامین بخشی از هزینه های نگهداری خانه امیدمشارکت بازنشستگان  -3

 (از هر یک از بازنشستگان مقیم شهرستان مورد نظرتومان  033

 ..................................استان ؟ کدشناسه    ،  098میدان فاطمی تهران کدبانک صادرات شعبه 1212111381112   حساب واریز درآمدها

  :انه بازنشستگانداوطلب فعالیتهای

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب در موارد خاص ویا تقدیم  لیکن پذیرش مسئولیت وتصدی خدمت  در خانه امید داوطلبانه بوده 

از آنان در برگزاری دوره های آموزشی موفق و رضایتبخ  از محل درآمدهای خانه  هدیه به اساتید محترم بمنظور قدردانی

 .امید بالمانع میباشد

 
 :خانه امید در شهرستانها،موافقت  وآغاز عملیات احداث بررسی  برای  شرایط الزم

  متقاضی نفر بازنشسته در شهرستان  5000حداقل  اقامت-1

 شورای شهر  به صندوق بازنشستگی   /ازسوی شهرداری کی از پارک های اصلی شهر دریبصورت قطعی زمین مناسب تحویل  -2

 درصد اعتبارات از منابع صندوق 50ساخت خانه امید از منابع استانی و  اعتباردرصد 50تامین -3 
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 سرمایه اجتماعی 

 (مهر)دوره های آموزشی برای بازنشستگان در خانه امید -بازنشستگان(مهر)خانه امید
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 سرمایه اجتماعی 

 ذی الحجه ؛روزخانواده وتکریم بازنشستگان 11گرامیداشت 

  .نامگذاری شد روزخانواده وتکریم بازنشستگانبعنوان ذی الحجه 25روزباتصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 1004درسال 

آن اهل بیت یامبر اسالم که در سوره مبارکه انسان برپ مصادر است با روز نزول (1400سال ماه مرداد 14) ذی الحجه04

   (......1)هل اتی علی االنسان حین من الدهرلم یکن شیئا مذکورا . الرحمن الرحیم... بسم ا قرار گرفتند خداوند مورد تقدیر  پیامبر

ان بازنشستگ ارزشمند خدماتتشکرازو  ارج نهادن به شخصیت همه ساله در چنین روزی مراسم گرامیداشت با شکوهی بمنظور

  .میشود  برگزارنمونه استانی وملی  پیشکسوتانو همچنین معرفی 

 مهم است که مشاهده کنندبه ما آموختند  .....و الفبای اخالق ومعنویت که دستمان را گرفتند راه رفتن را  بزرگانی برای

 به یاد آنها هستیم  ؟ نیز  آیا ما
 اهداف روز خانواده و تکریم بازنشستگان 

 مقام ومنزلت بازنشستگان درخانواده وجامعهبزرگداشت  -1

 شناسائی ،معرفی وتقدیر از بازنشستگان برجسته ونمونه -0

  (...فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی )جامعه افزای  انگیزه وترغیب بازنشستگان جهت حضورموثردر-0
 شناسائی ومعرفی نخبگان بازنشسته به مراجع علمی و تخصصی-0

 تشکل ها ی تخصصی بمنظور انتقال دان  و تجربه آنان به نسل آینده   فراهم ساختن ایجاد -4

 ذی الحجه11برنامه های گرامیداشت 

  به بازنشستگان نمونه وبرتر....جوایز،،دیرقبا اهداء گل،تقدیم لوح تاجرای مراسم ویژه 

 ....در طبیعت ، ورزش صبحگاهی ،  پیاده رویهمچون  اجرای برنامه های ورزشی

 ......مسابقه خاطره نویسی ، مسابقات قرآن ،،  تئاتر، سرود و موسیقی محلی ، دکلمه همچون  ای فرهنگی و هنری برنامه ه

  به میزبانی بنیاد شهید وبا حضور اعضای ستاد استانیتجلیل از ایثارگران 

 جهت تشریح برنامه ها ...ائمه جمعه، مالقات با،،حضور مدیران و نخبگان بازنشسته در صدا و سیمانشست مطبوعاتی:اقدامات رسانه ای

 :موضوعات مهم و مورد توجه بازنشستگان

ضمن تشریح فلسفه نامگذاری این روز ؛ مسئوالن  اجرایای و نماینادگان بازنشساتگان محتارم درفضاائی      تکریم بازنشستگان در مراسم 

  .بازنشستگان ارائه می نمایند ،سالمت و کرامت معیشتدوستانه گزارشی از اقدامات دستگاه و پیشنهاداتی برای ارتقاء  صمیمی و

 .و در پایان به روشهای مختلف از بازنشستگان حاضر تقدیر میشود

 دستگاه /تشکیل ستاد برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان استان 

نفر 0و نیز مدیربازنشستگی استان از دستگاههای اجرائی استان ،به ریاست استاندارمحترم وبا حضور مدیرکل این ستاد 

 :وظایف آن عبارتند ازبازنشسته معتمد تشکیل میشود که 
 تکریم بازنشستگان اطالع رسانی؛تبلیغات؛پی  بینی مکان مراسم ؛ارسال دعوتنامه هااجرای شایسته مراسم پیگیری برنامه ریزی و-1

 انتخاب بازنشسته نمونه  بمنظور  العات نخبگانبانک اط            ir.Sabasrm  .www داوطلبان دراطالع رسانی بمنظور ثبت نام -2

 ( فعالیتهای ارزنده وتاثیرگذار دوران بازنشستگیبراساس  )استانی/برگزیده ملیمحورهای انتخاب بازنشستگان 

 تندرستی فعالیتهای ورزشی و -4فعالیتهای اجتماعی وعام المنفعه -0کارآفرینی وایجاداشتغال-0فرهنگ وهنر  –0پژوه  علوم ؛آموزش و -1

 ایثار و فداکاری      -1
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 سرمایه اجتماعی 

 ذی الحجه ؛روزخانواده وتکریم بازنشستگان 11گرامیداشت 

  مرد میفردا خواه ایکه گو میکن یزندگ یآخرت طور یو برا میزنده ا شهیکه انگار هم میکن یزندگ یطور ایدر دن(: ع)امام علی 

  .باشد یزندگ ارزشمند تجربیاتستن نش آغاز دوران به ثمربازنشستگی میتواند 

 باشاد  اگر تاوام باا حضاور ماوثر در فعالیتهاای اجتمااعی       حرکت و تالش جدید برای خدمت به دین و میهن باشدمیتواند بازنشستگی 

 ... ی ، و انسان دوستانه ،گروههای جهاد خواهانه، امور خیر حفاظت از محیط زیست( NGO)فعالیت در سازمانهای مردم نهاد : ازجمله 

   توسط دستگاههای اجرائیاهمیت برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان  

   .یک گنجینه ملی است که با جدیت و تالش کارکنانی که هم اکنون بازنشسته شده اند ایجاد شده است امروز دستگاه اجرائی -1

 وظیفه اداری هم محسوب میشودعالوه بر وظیفه ملی ؛انسانی و دینی یک  هبازنشستگرامیداشت خدمات کارمندان 

لاذا تکاریم   شاغلین هر سازمان ، موقعیت و جایگاه آینده خاود را در وضاعیت و جایگااه کناونی بازنشساتگان مشااهده مای کنناد          -0

  میشود بین مجموعه کارکنان دستگاه روحیه وفاداری و تعلق سازمانی در  ؛سالمت بازنشستگان موجب افزای  

 .آنها نیست  نیاز های مالیاز تامین  ت اجتماعی و تکریم بازنشستگان توسط دولت و دستگاهها کمتراهمیت توجه به منزل -0

کارد و از   میرا تکر شانیا دیخدمت کرده وابسته به آن مجموعه است و با یکه سالها در مجموعه ا یکس به تعبیر مقام معظم رهبری*

 .هستند  یه هر مجموعه و نهادازنشستگان ،وابستگان بلذا ب او بهره مند شد اتیتجرب

 غیر متمرکز محاسن برگزاری مراسم تکریم بازنشستگان به صورت

 .تعداد برنامه ها و تعداد شرکت کنندگان نهائی مراسم تکریم به نحو چشمگیری افزای  می یابند-1

م بخشای از اهادار مراسام را کاه     حضور کارمندان شاغل در کنار بازنشستگان آن دستگاه  وهمکااری آناان در برگازاری در مراسا     -0

 . محقق خواهد کرد........برقراری ارتباط سازنده ؛درک متقابل ؛انتقال تجربه ؛

گسترش مراسم در شهرهای بزرگ و کوچک باعث توجه جدی رسانه ها و نفوذ پیامهای ارزشمند روز تکریم بازنشستگان باه عماق    -0

 .اندیشه و قلب خانواده ها میشود

باتصامیم ساتاد اساتانی ؛مراسام گرامیداشات روزخاانواده وتکاریم        . برگزارشد( تهران) 1004تکریم بازنشستگان در سال اولین مراسم 

برگزارمیشاود اماا مادیریت بازنشساتگی اساتان      ( در مرکاز اساتان وشهرساتانها   )بازنشستگان دستگاهها بصورت غیرمتمرکز و جداگانه 

ودرنهایت دریافت گزارشات و تکمیل گازارش نهاائی ایان    ............همکاری با دستگاهها؛همچنان نق  محوری در برنامه ریزی ؛تبلیغات ؛

 .مراسم ها برای ارائه به ستاد صندوق و  استانداری را ایفا میکند

 مقام ومنزلت بازنشستگان در خانواده و جامعه 

 .استتکلیف الهی  وهموظیفه اجتماعی م هتکریم بازنشستگان لذا ......ملت است سال سرمایه گذاری دولت و03بازنشسته  -

 وپروردگار تو مقدر کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احسان و نیکی کنید

 .بودادای احترام؛سپاس و بزرگداشت مقام و جایگاه سالمندان و پیران  ، روزشهریور ماه هرسال04در ایران باستان  
  معهعوامل سست شدن جایگاه سالمندان در جا

آنهاا باه    لفروپاشی خانواده هاای پرجمعیات و تبادی   -0شکار بین نسل ها -0کاه  اعتقاد به سنت ها و ارزشهای دیرین فرهنگی -1

 با توجه به ظهور  فن آوریهای جدید (اوستا شاگردی/ از نسل به نسل )تغییر روش انتقال تجربه و دان -0خانواده های کوچک 

 الیتهای اقتصادی و تولیدیکاه  مشارکت سالمندان در فع-4

 .اهمیت فراوان دارد........ بین نسلها  برای درک متقابل و تفاهم گوی اجتماعی  و نظام گفت استقرارو    نهادهای میانجیایجاد  *

 تحقیقاتی پروژه /پیشنهاد  چند

 خدمت ایط پس از دوران شیوه های آماده سازی روانی و ذهنی بازنشستگان به منظور برخورد فعال و طبیعی با شر -1

  (....پاسخگویی به عالیق شخصی و اجتماعی  مطالعه ، بازبینی تجارب ،)بهبود نگاه به دوران بازنشستگی از یک تهدید به فرصت  -0

 نحوه تامین سالمت روانی و عاطفی بازنشستگان و بررسی روش های تن  زدایی -0

 ی خیریه ها ، موسسات عام المنفعه ، حوزه های هنری ، ارتباطی و علمینق  اجتماعی بازنشستگان بویژه در امور عموم -0

 برای بازنشستگان همچون خدمات وفعالیتهای داوطلبانه یافتن نق  های جدید اجتماعی  -4

 روشهای بهره گیری از تجارب بازنشستگان در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی  -1

 ان به گروههایی که مراحل آخر اشتغال خود را طی می کنندروشها و فنون انتقال تجارب بازنشستگ -0
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 سرمایه اجتماعی 

 1301سال -منشورملل متحد13فصل  01موضوع ماده  (NGO)سازمان مردم نهاد

سازمان غیر انتفاعی و عام المنفعه ،خودگردان، غیروابسته به دولت ،دارای شخصیت حقوقی مستقل ،دارای مدیریت مشارکتی و 

ه با مشارکت و فعالیت داوطلبانه مردم در سطوح مختلف محلی و ملی برای رسیدن به اهداف معین در حوزه دموکراتیک ک

شکل (.... امور صنفی و تخصصی ، امداد و نجات، امورخیریه ،بهبود سالمت،مبارزه با آسیبهای اجتماعی ،)اجتماعیفرهنگی، های گوناگون

 . پل ارتباط مردم و قوای حاکم کشور وبازوی قدرتمند احقاق حقوق عامه میباشند سمن ها یکی از ستونهای جامعه مدنی و.میگیرد

 ....................کانون  بازنشستگان
احازاب   13کانون  از کمسایون مااده    پروانه  فعالیت. غیر سیاسی و غیر انتفاعی است ( N.G.O)موسسه مردم نهاد کانون  بازنشستگان 

 .فعالیت کانون میبایست مطابق اساسنامه آن و درچهارچوب قوانین ومقررات جاری انجام شاود  .خذ میشودا( استانداری/ وزارت کشور )

 . میباشد( استانداری)و یا بیرونی(توسط بازرسان منتخب مجمع عمومی)مرجع نظارت برعملکرد کانون درونی

نق  پال ارتبااطی   ..... سازنده ارائه پیشنهادات  یری امور وایجاد بانک اطالعات توانمندیهای اعضاء ، پیگبا  میبایستکانون بازنشستگان 

  .نمایدرا ایفا ( ، صندوق بازنشستگی کشوریدستگاههای دولتی مجلس ، ) ازنشستگان و قوای حاکمیت بین جامعه ب

 .میباشد  کانون بازنشستگان....... حاوی مشخصات ؛اهدار ؛طرحها وبرنامه ها؛شرایط عضویت؛ :اساسنامه کانون بازنشستگان

 بازنشستگان کانون هدف از تشکیل

 (صندوق بازنشستگی ،دستگاه متبوع،مجلس،دولتش،تعامل با،آموزتشکیل کارگروههای تخصصی) صیانت از حقوق مادی و معنوی بازنشستگان-1

 (...وانمندیها، آثارماندگارصص،تتجربه، تختشکیل بانک )و فراهم کردن زمینه بهره برداری ازآنهاشناسائی ظرفیتهای جامعه بازنشستگان-1

 .....(مکمل های غذائی ،) و تغذیه سالم...(دوچرخه سواری، پینگ پنگ، دو نیمه استقامت،،پیاده روی) ترویج ورزش همگانی سالمت محور -0

 ( ...............،فرهنگیمیراث ،صندوق بازنشستگی دستگاه متبوع،،، کانوناعضای ظرفیت با استفاده از ) و خارج استان داخلگردشگری ترویج -0

  .(.... های تولیدی،برگزاری نمایشگاه دستاوردها،تشکیل تعاونیمهارت آموزی،حقوق مکفی پیگیری) بهبود وضع معیشت بازنشستگان تالش برای -1

 (یف خدمات پاراکلینیکی تخف اخذدر بیمه تکمیلی ،ایفای نق  آموزش پیشگیری از بیماریها،)ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی بازنشستگان -6

  (.....دوستدارمحیط زیست،خیریه، ،انجمن آلزایمر، موسسات مردم نهاد همچون گروههایبا تعامل )ارتقاء جایگاه اجتماعی بازنشستگان -0

 (......،تکریم ،تقدیر گرامیداشت ، تشکیل جلسات ) ارتقاء منزلت اجتماعی بازنشستگان -8

 میباشد جهادی منوط به حمایت مستمر اعضاء و انتخاب هیات مدیره کاردان و ...کانون بازنشستگانتحقق اهداف   

  کانون بازنشستگان ارکان

 یا فوق العاده برگزارمیشود( ساالنه یکبار)عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون که به صورت عادی :مجمع عمومی-1

زرسان ؛بررسی وتصویب پیشنهادات هیئت مدیره ؛تعیاین میازان   مجمع عمومی عادی تعیین خط مشی کانون ؛انتخاب هیئت مدیره وبا

مجمع عمومی فوق العاده نیز که به درخواست هیئت مدیره یا یک سوم اعضاء کاانون تشاکیل میشاود     .را برعهده دارد......حق عضویت؛

 تغییر مفاد اساسنامه ؛عزل هیئت مدیره وبازرسان ؛انحالل کانون را برعهده خواهد داشت

 :سال از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند که دارای وظایف ذیل میباشند0نفر و بمدت 4تعداد اعضای هیئت مدیره :مدیره هیئت-2

 پیگیری اهدار ؛حفظ وحراست از اموال ؛رسیدگی به حسابهای دریافت وپرداخت ؛اجرای مصوبات مجمع عمومی کانون

ستگانی که  دارای موقعیت اجتماعی باالتر ؛ روابط عمومی قویتر؛توانمندی های شخصی توصیه میشود اعضای هیئت مدیره ترجیحا از میان بازنش*

حضور افرادی از سطوح سنی مختلف  در بین اعضای هیئت مدیره کانون میتواند باعث  .باشند(استفاده از اینترنت ) از جمله در استفاده از کامپیوتر 

 .ستگان  با کانون شودجذب و جلب همکاری بی  از پی  اعضاء کانون بازنش

 :نفروبمدت یکسال از سوی مجمع عمومی  انتخاب میشوند که دارای وظایف ذیل میباشند0تعداد اعضای بازرسان کانون :بازرسان -3

بررسی اسناد واوراق مالی کانون ؛ مطالعه گزارش ساالنه هیئت مدیره برای ارائه گزارش باه مجماع عماومی ؛ گازارش هرگوناه تخلاف       

 یره از اساسنامه به مجمع عمومی  هیئت مد

 (با کمک اعضاء) کانونمورد نیازومنابع مالی امکانات 

 سهل الوصول برای اعضاء مناسب و  مکان -1

 (پرینت ؛فکس؛اسکن ؛فتوکپی)کاره 0یکدستگاه کامپیوترمتصل به اینترنت و یکدستگاه حق عضویت، میز؛صندلی ،: امکانات مادی-2

  گردشگریقضائی ؛ورزشی ؛بهداشتی ؛اجتماعی ،مطلع و با تجربه در زمینه اموراداری ؛فرهنگی ؛ ه از افراداستفاد:امکانات معنوی-3
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 سرمایه اجتماعی 

 ی بازنشستگان کانونها زمینه های فعالیت

ش حقوق ماهانه چاپ فیپیگیری امور بازنشستگان و ارائه خدماتی همچون  :بازنشستگان در کانون همه عضویت داوطلبانه  زمینه سازی -1

  همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری در موضوعات متعدد و ..... ی سیاحتی و زیارتی؛حکم بازنشستگی  ،ثبت نام تورها

 ( اسکن شده و برای استفاده نگهداری میشوند ....تحصیل ، تخصص ، اطالعاتعکس افراد ،)ایجاد بانک اطالعات بازنشستگان و فرزندان آنها  -2

 .....(، صدور اطالعیه به مناسبتها  اطالع رسانی به بازنشستگان برای آگاهی از حقوق قانونی خود)دازی سیستم ارسال پیامک راه ان-8

 (مشارکت بازنشستگان  در تصمیم گیریها یکی از روشهای تحکیم ارتباط کانون با اعضاء خود میباشد)نظر سنجی از اعضاء  -3

 بمنظور دریافت کاال و خدمات با تخفیف ویژه .....گاههای بزرگ ،مطب پزشکان ،آزمایشگاهها ،هماهنگی و عقد قرارداد با فروش-1

 ، هماهنگی و ارتباط با موسسات مالی جهت اخذ تسهیالتتشکیل صندوق تسهیالت وام و پرداخت وام قرض الحسنه  با مشارکت بازنشستگان -9

در صورت فوت  تومان به این حساب واریز میکنند1111ماهانه )ان شاغل وبازنشسته همکاربا عضویت راه اندازی صندوق رفاه بازماندگان -0

 (میلیون تومان به خانواده وی پرداخت میشود1هریک از اعضا ، مبلغ 

 بیمه تکمیلی درمان بدون سقف بازنشستگان -3

 بیمه عمر و حادثه بازنشستگان  -1

 (آموزشهای پیشگیری و درمان توسط پزشکان متخصص به اعضای کانون ارایه)عضویت در انجمن حمایت از بیماران سرطانی -11

 بمنظور استفاده از تخفیفات ویژه  ....تعامل با آژانس های مسافرتی از جمله آژانس-11

 از طریق حق عضویت اعضاء اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی  -12

 تادگاناهدای کمکهای بالعوض به برخی از بازنشستگان و ازکاراف-18

 .....عیادت هیئت مدیره کانون  از کهنساالن ؛ بیماران ؛ خانواده بازنشستگان متوفی ؛ -13

 ........دستگاه متبوع ،استاندار ،مدیرکل  ، مجلس شورای اسالمیمحترم گان برقراری ارتباط موثر با نمایند-11

 و کانون هیات مدیرهمالقات / مکاتبات در ......( بیمه تکمیلی عمر؛حقوق؛ بیمه تکمیلی درمان ؛)طرح موضوعات و مسائل روزمره بازنشستگان

و اقدامات  لوایح/دستگاهها  برای حمایت از طرحها/ آمادگی بیشتری ازسوی مجلس میشودباعث سایر مسئوالن استانی /مجلسگان نمایند

 .فراهم شود موثر در بهبود وضعیت بازنشستگان عزیز 

 با بمنظور آگاه سازی مسئوالن از وضعیت بازنشستگان ر هر سال جلسه د چند نوبت برگزاری -19

 ......، دارای عکس و مشخصات بازنشستهبرخی اقالم ساده از جمله پیراهن ورزشی با لوگوی کانون ،جاسوئیچی اهداء تهیه و  -10

 ...مقاله  انتشارشار کتاب خاطرات بازنشستگان ت،انسالمت ورفاه دوران بازنشستگی  انتشار مجموعه -13

 (در محل اداره )اجرای ورزش صبحگاهی برای همکاران شاغل و بازنشسته -11

 برگزاری مراسم جشن تکریم بازنشستگان در هر سال-21

 مسائل مهم جامعه بازنشستگان 

 های جامعه بازنشستگان میباشد  معیشت، سالمت و منزلت از مهمترین دغدغه

سطوح مسئوالن به  مستقیمامتمرکز و بصورت ها و مطالبات بازنشستگان  خواسته  «کشوری ازنشستگانعالی ب کانون» با شکل گیریامیدواریم 

 .عالی کشور منتقل شود
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 سرمایه اجتماعی 

  سازماندهی و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بازنشستگان محترم

 متوقف شده است کارگروهها سفیران  فعالیت              سفیران

 3نسبت به سازماندهی بازنشستگان محترم در  دستگاههای اجرایی زنشستگی کشوری با همکاری و تعامل صندوق با

 .کردکارگروه تخصصی به شرح ذیل اقدام 

 (طرح سما) سفیران مبارزه با آلزایمر -1

 (طرح سور)سفیران ورزش  -1

 (طرح سات)سفیران تغذیه  -0

 (طرح سام)سفیران آموزش مهارت آموزی  -0

 (آقایان-طرح کاوش) سفیران کار آفرینی و اشتغال  -1

 (بانوان-طرح کاوش) سفیران کارآفرینی و اشتغال -6

 (طرح سامع) سفیران ترویج گیاهان دارویی و غذای سالم  -0

 (طرح سان) سفیران شناسایی فرهیختگان و نخبگان و آثار ماندگار بازنشستگان  -8

 هر کارگروه تخصصی دارای سه سفیر خواهدبود ....باط با دستگاههای ذیربط وهماهنگی اقدامات کارگروه وارت بمنظور

  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*
 تجربه  مرتبط،  التیتحصدارای )دهی کارگروهها نسبت به معرفی بازنشستگان توانمند در سازمان دستگاههای اجرایی 

 .اقدام نمایند.....به مدیریت بازنشستگی استان ( ی امورریگیپ ییتوانا  و زهیانگ داوطلبانه، کار به عالقه د،یمف یکار

 .دانتخاب و به ستاد مرکزی معرفی شون  .........سفیران کارگروهها از بین افراد پیشنهاد شده دستگاههای استان 
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 سرمایه اجتماعی 

  استفاده از خدمات داوطلبانه بازنشستگان

 چیست؟خدمات داوطلبانه 

مردم جامعه است  خدمت به  خدمتی است که فرد داوطلب آن را با میل و اختیار انجام می دهد و هدفخدمت داوطلبانه  

 .نه کسب منافع مادی

 ویژگیهای خدمات داوطلبانه

 . نمایدخدمت وجهی دریافت نمی انجام یعنی برای  است ا افتخاری1

 . نمیباشد … اهدار خاص سیاسی ، اقتصادی ویعنی دارای  ا جنبه خیرخواهانه و عامل المنفعه دارد 0

 .صورت می پذیرد  خاص  بدون هیچ گونه تحمیل یا فشاریعنی  ا اختیاری است 0

 ویژگیهای یک داوطلب خوب 

 .باشد  … ؛احساس مسئولیت ، قابل اعتماد بودن ، خوش خلقی  همچون صفاتی ا داوطلب باید دارای 1

 .ا وقت کافی برای ارائه خدمات داوطلبانه داشته باشد 0

 .باشدوپاکیزه  وضع ظاهری مرتب و مناسبدارای ا 0

 .خوش بین و عالقمند به پیشرفت دیگران باشد دارای اعتماد به نفس کافی ؛ا 0

 .دیت در کار باشد ا دارای پشتکار و ج4

 انواع مختلف خدمات داوطلبانه 

 شکل انجام خدمات-الف

 .می دهد  خدمتی که داوطلب شخصاً با مراجعه به سازمانها و ادارات مربوط انجام: انفرادی  ماتا خد1

 دهندگروهی انجام می  در قالب فعالیت های ی که داوطلبانخدمت: گروهی  اتخدم-0

 زمان انجام خدمات -ب

داوطلبی است که به طور مستمر و مداوم قسمتی از اوقات فراغت خود را به فعالیت در زمینه خدمات : اوطلب دائمی د-1

 .مثالً دو یا سه روز در هفته و یا یک هفته در ماه فعالیت می کند . بشردوستانه اختصاص می دهد 

قع لزوم از مهارت ها و تجارب آنان استفاده می شود داوطلبی است که در هنگام بروز حادثه و در موا: داوطلب غیردائمی -0

 .و زمان مشخصی برای بهره گیری از آنان وجود ندارد 

 اتکیفیت انجام خدم -پ

کسی است که عالوه بر دارا بودن آگاهی و توانایی الزم برای انجام کارهای خیر ، وظایف خود را به نحو : داوطلب مفید -1

 .احسن انجام می دهد 

کسی که برای پیشبرد مقصود شخصی و یا پیدا کردن مقام و موقعیت خاصی به گروه داوطلبان می : لب غیرمفید داوط -0

 .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 
 هر نظام انیم که انسان موجودی اجتماعی بود و هر فرد نمیتواند نیازهای  را به تنهائی برطرر کند لذا درهمه ما مید

یکی از جنبه های واالی زندگی انسانها  ودر این راستاضروری میباشد یکدیگرنیاز همکاری و تعامل افراد برای رفع اجتماعی، 

 . است   داوطلبانهو کمکهای ، خدمات 

خود سهیم شوند و سازمانها نیز با فشردن دست جامعه  الش میکنند با انجام خدمت بی منت در حل مسائلداوطلبان ت

همکاری داوطلبان وبا استفاده از این سرمایه بزرگ انسانی  باعث ارتقاء سرمایه های اجتماعی و در نهایت همبستگی 

 .اجتماعی میشوند
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 سرمایه اجتماعی 

 برای جامعهبازنشستگان  استفاده از خدمات داوطلبانه

  های سرمایههمچون   انسانی  نیروی در  نوظهوری  های پدیده  بلکه نیست   مالی  منابع و ها دارایی همه میدانند که سرمایه فقط

 . نیز در شمار انواع سرمایه ها محسوب میشوند  اجتماعی و  انسانی

  های سرمایه" ،دهند میارتقاء  را اتتولید کمیت وکیفیت مواد، در  تغییرات ایجاد با فیزیکی  های سرمایه  که طور همان

 کاراتر و تر مطلوب جدیدتر،  هایی شیوه  به تا سازند می قادر را ها انسان؛ خود  معلومات و ها مهارت  واگذاری با نیز "انسانی

 .کنند رفتار

بان بوجود آمده اند که با کمال میل و اختیار  از داوطل  بسیاری  های گروهو خدمات داوطلبانه یک عمل خیرخواهانه است 

 .گذارند  اشتراک  به  جوامع  اوضاع بهبود  برای راوتوانمندیهای خود  مهارتمیخواهند  وقت ؛

 .از او پشتیبانی خواهدکردتنها نیست و در هر شرایطی اجتماع هیچ کس این حس را القاء می کند که  داوطلبانهخدمات 

  یاری  اجتماعی  یکپارچگی  به توانند می کنند می  شرکت  داوطلبانه  های فعالیت در  که بازنشستگان از  هدست  آن در این میان

 .کنند  مقابله هستند،  منفعلی  مددجویان  آنان  که  منفی  عمومی باور  این با و برسانند

 

 بازنشستگان تجربیات و مهارتهای ارزنده 

بگونه ای طراحی شده که معموال به خدمت کارمندان وکارگران دارای  دولتی و غیردولتی ساختار استخدامی ادارات و مؤسسات 

 .داده میشودسال پایان  43در مقطع سنی باالتر از   ها ای از مهارت گنجینه و تجربهسال سابقه ؛ 03

ارزنده سرمایه ها و تجارب  صصها، تخ مهارتسالگی فقط بهانه ای برای اتالر 43عنوان بازنشستگی کارمندان و کارگران در سن 

ادارات از خدمات کارشناسان و  و اوال موسسات :زیرا های انسانی این کشور شده و خسارات مضاعف برکشور وارد میکند

 .گذارد سرنوشت این اقشار می و روح،اثرات منفی بر سالمت جسم ثانیا  متخصصین  خود در اوج شکوفائی بی نصیب میشوند

با حقوق حتی ها باید بعد از بازنشستگی افراد مجرب دوباره آنها را به کار بگیرند،  یری از هدر رفتن سرمایهادارات برای جلوگ

 . کند وی استفاده شود و هم آن سازمان با هزینه اندک از تجربیات تا هم آن فرد دچار انزوا نوقت  کم و به صورت پاره

حتی  به  صورت داوطلبانه تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارندب دالیل مختلف وحاضرند به  ی نیزافراددر این میان 

 .گسسته شودبا اجتماع  او رشته الفت  نخواهدکه فرد این دلیل 

ها، تخصص و مهارت نیروهای با سابقه جلوگیری  حمایتی عالوه بر اینکه از هدر رفتن بسیاری از تجربهمناسب های  با انجام طرح

 .طول عمر گروه زیادی از سالمندان مؤثر خواهد بود شود در شادابی و می

اما بهتر است از گنجینه تجربه او سازمانها ازتجربه یک بازنشسته ممکن است فقط در خانه اش استفاده شود ما میگوئیم 

 .ودستگاههای بزرگ نیز استفاده کنند

 هنری ؛فنی وحرفه ای موردبهره برداری قرارگیردصورت ذیل درکلیه امورآموزشی ؛0استفاده ازتجربه بازنشستگان میتواندبه 

 انتقال تجربه  -0...( چه اتفاقی وچگونه )ثبت تجربه -1

 اهمیت استفاده از خدمات داوطلبانه برای دستگاههای اجرائی 

  نه ، سازمانهای داوطلبارزش باالئی برخورداراست بنحوی که  کارداوطلبانه نشانگرحضوروفعالیت مردم درجامعه است واز

 .ومکمل بخش دولتی وخصوصی شناخته میشوند بخش سومعنوان به بلکه   دولتی  خدمات  جایگزین

  کارهای در  گذاری سرمایه دالر  یک هر  که  است  شده  زده  تخمین ، گرفته  صورت اروپا در  تازگی  به  که  ای مطالعه  اساس بر

 . گرداند برمی سود دالر  هشت ، داوطلبانه
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 اجتماعی سرمایه 

 خدمات داوطلبانه بازنشستگان در دستگاههای اجرائیاهمیت 

ها و NGO بسیاری از سازمانها وموسسات بزرگ ترجیح میدهند با استفاده از کمک و همراهی داوطلبانی که در امروزه

  .به اهدار خود دست یابند تشکل یافته اندسازمان های مردم نهاد 

در کشور ما پائین است ودر بهترین حالت قادر به انجام سازمان های رسمی نیروی کار  آمارها نشان میدهد که بهره وری 

 .حداقل وظایف خود هستند  لذا نیاز به خدمات داوطلبانه در سازمانها هر روز بی  از گذشته احساس میشود

گرفته اما امروزه مشاهده  هویت اصلی بسیاری از کارکنان نظام اداری بر اساس خدمت بی منت و کار برای رضای خدا شکل

میشود برخی ها دچار غفلت و استحاله شده  و براحتی برای رسیدن به وجه چند امتیاز ارزشیابی ؛چند ساعت اضافه 

 .تمام اصول و ارزشهای اجتماعی را به قربانگاه فرستاده تا به مسلخ کشیده شود....کاری؛مبلغی بیشتر از پاداش ؛

 .به خدمت داوطلبانه میتواند نویدبخ  بازگشت نظام اداری کشور به خویشتن خوی  باشدلذا آموزش و  اقبال عمومی 

در کشور ما یکی از ارکان استحکام و امنیت ؛ اقتصاد مقاومتی و توجه خاص به توانمندیهای داخلی میباشد که سازماندهی 

 .شود......از اصرار ؛افزای  بهره وری وواستفاده مطلوب از نیروهای داوطلب میتواند باعث کاه  هزینه ها ؛جلوگیری 

میتواند از سوی نظام اداری ... تجربه موفق بسیج مستضعفان ؛جهادسازندگی ؛گروههای سبز ودوست دار محیط زیست و

 .نیز تکرار شود(بمنظور بهره برداری از سرمایه بزرگ داوطلبان و بویژه بازنشستگان داوطلب )

 لبان در نظام اداری اهمیت و نتایج  استفاده از داوط

 دستگاهانتقال تجربیات به نسل جدید کارکنان  -1

 با مطلوبیت بیشتر خاص انجام تکالیف  -0

 ارائه خدمتهزینه شدید  کاه -0

  دستگاه در داوطلبان بکارگیری برای الزم اقدامات

 لبانداوط سازماندهی و ؛شناسائی؛جذب فراخوان جهت الزم های دستورالعمل و ها نامه آیین تهیه-1

  دستگاه نیاز مورد تخصصهای و خدمات احصاء-2

  داوطلب نیروهای آموزش -3

  داوطلب نیروهای اجرائی  وخدمات فعالیتها وکنترل مدیریت-4

  داوطلب نیروهای نگهداری بمنظور وانگیزشی تشویقی تمهیدات بکارگیری-5

 د از داوطلبان بازنشسته خود کمک بگیرد؟صندوق بازنشستگی کشوری  در ارائه چه خدماتی میتوان  بعنوان نمونه

میتوانند حسب مورد نق  های  بازنشستگانی که دوره اشتغال خود را در صندوق بازنشستگی کشوری گذارانده باشند

 . متفاوتی را در حوزه های معاونت محترم اداری ومالی ومعاونت محترم فنی صندوق بپذیرند

 :دو زمینه مهم فعالیت آنان عبارتنداز

کارهای تجربه نشان داده که درسالهای اخیر به علت اصالح مداوم قوانین هرازچندوقت حجم انبوهی از :کارهای حجمی-الف

لذا یکی از  است جدید متوجه صندوق میشود و طوالنی بودن پروسه انجام امور اصالحی همواره باعث نارضایتی مردم شده

 .حجمی و پروژه ای با هزینه بمراتب کمتر خواهدبود انجام کارهایکمک به کارکردهای مهم  داوطلبان 

 کارها وتکالیف ثابت  -ب

با نظر موافق مسئوالن محترم بخ  مهمی از خدمات صندوق بویژه در امور فرهنگی و اجتماعی ؛اموراداری وخدمات 

 ارائه شود/........بازنشستگان  کانون/ خانه های امید / میتواند بوسیله داوطلبان ویا باکمک آنان در اداره .... ؛امورفنی؛

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 

 ......پیشکسوتان به مناسبتهای مختلف به نمایندگی از سوی صندوق؛هنری؛ مالقات با 
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 یزندگ یمهارت ها
فرد  تاشوند  یافراد آموزش داده م یاجتماع یروان یها ییتوانا شیافزا یبرا ،یزندگ یمهارت هابراساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ، 

 .هستند اریبس نیتمرو  آموزش ازمندین یزندگ یمهارت ها. شودرو به رو  یزندگ یو کشمکش ها اتیبه طور موثر با مقتض بتواند

  یمهارت خودآگاه -1

از  یحیفهم صحشناخت دقیق و درست  و  یعنی یخود آگاه "ستم؟یمن ک"که  دیو از خود سوال کن دیشیاندیخود ب ۀکه دربار یمعن نیبه ا

 .دیکن یینقاط ضعف و قوت خود را شناسا و دیداشته باش تانیها یو کاست ها، مهارت ها ییها، توانا جانیها، ه شهیاند د،ینگرش ها، آرا، عقا

اگر شناخت . دیداشته باش تانیها یها، مهارت ها و کاست ییها، توانا جانیها، ه شهیاند د،یاز نگرش ها، آرا، عقا یحیفهم صح یعنی یخود آگاه

 میشویدرو به رو  یادیبا مشکالت ز یندگمهم و سرنوشت ساز ز یدر انتخاب ها دیاز خودتان نداشته باش یدرست

  یریگ میحل مسئله و تصم -1

اگر حل مسئله به صورت . کند دایروزمره خود پ یمسائل زندگ یبرا یموثر و سازگارانه ا یکند راه حل ها یم یاست که فرد سع یندیفرا

 یماریمانند عالئم ب) یمنف یدهد و منابع روان یم شیارا افز( و عزت نفس یاز زندگ تیمانند رضا)مثبت  یمنابع روان ردیصورت بگ یدرست

 .دهد یرا کاهش م( و مشکالت سالمت روان یروان یها

تمرکز  شتریمدار افراد ب جانیه کردیدر رو. کنند یمدار و مساله مدار برخورد م جانیه وهیدر زمان مواجهه با مسائل معموال به دو ش افراد

 یدر ادامه تمام راه حل ها. که مشکل قابل حل است دیریپذ یاول م ۀدر وهل د،یمساله مدار داشته باش کردیدارند، اما اگر رو جاناتیبر ه

 .دیکن یحل مشکل خود انتخاب م یرا برا نهیگز نیبهتر امدها،یو با توجه به پ دیده یقرار م یممکن را مورد بررس

 یجانیهوش ه ای یهمدل -0

دارند درک  یمناسب یجانیکه هوش ه یافراد. است گرانید یازهایاحساسات و ن رشیک و پذشناخت، در ییتوانا یبه معن یهمدل مهارت

خشونت و  رینظ یگر بیتخر یداشته باشند و رفتارها یو بهتر شتریشود آن ها دوستان ب یمساله باعث م نیدارند، ا گرانیاز د یبهتر

 .از خود نشان دهند گرانیدر رفتار با د یکمتر یپرخاشگر

 ینه گفتن و جرات ورز مهارت -0

. رندیبگ دهیرا ناد گرانید حقوق نکهیاحقاق حقوق خود اقدام کنند بدون ا یتوانند برا یشوند که م یم دهید یدر افراد یمهارت جرات ورز

 .کنند یم انیب یمودبانه و مناسب ۀویمخالف باشند حرف خود را به ش گرانیافراد اگر با نظر د نیا

بله گفتن ها  نیا ۀاما همرندیپذ یکه افراد در ظاهر مهربان و فروتن هستند و درخواست همه را م ردیگ یورت مص یمنفعالنه وقت رفتار

 .کنند یم تیو عصبان یافراد منفعل دائما از درون احساس ناراحت. ندیتوانند جراتمندانه رفتار کنند و نه بگو یاست که نم نیاز ا یناش

 تفکر خالق  -1

شود که فرد تنها  یم نیمهارت منجر به ا نیا قتیدر حق. ندیبب یگریرا به نوع د عیتواند وقا یاست که فرد م یمعن نیا تفکر خالق به مهارت

رو به رو  ،یشخص یاعتماد به دانش و مهارت ها ده،یدر ابراز عق یمثل آزاد یعوامل. اکتفا نکند دادیرو کیاز  ریتفس ای ریحالت، تعب کیبه 

 .تفکر خالق موثر هستند جادیدر ا زیش برانگچال یتهایبا موقع نشد

 یتفکر انتقاد -6

به کمک تفکر . قرار دهند یابیو باز لیتفکر خود فکر کنند و آن را مورد تحل ۀویش یدهد که درباره  یرا م تیقابل نیبه افراد ا یانتقاد تفکر

 .ردیگ یقرار م یجد یها بیآس ریاو کمتر تحت تاث یوانو بهداشت ر ردیگ یشکل م یا افتهیفرد به صورت پخته و رشد  ۀشیاند یانتقاد

 مهارت مقابله با استرس -0

 یخاص یها یژگیافراد مقاوم در برابر استرس و.. کنند تیریمد وهیش نیرا به بهتر یزندگ یها یو دگرگون راتییکند تا بتوانند تغ یکمک م

 .کند یم ود دارند که در مقابله با استرس  ها کمکابراز وج ۀنیدر زم یمندچالش جو بودن و توان ،یمتعهد و مسئول بودن، مبارزه طلب رینظ

 مهارت کنترل خشم -8

ابراز کمتر  یکنترل خشم لزوما به معن. شوند یافراد در کنترل آن با مشکل مواجه م شتریاست که ب یجاناتیه نیاز قدرتمند تر یکی خشم

 .باشد یم دیشما هستند مناسب و مف رامونیکه پ یشما و کسان یکردن است که برا از ابراز یا وهیش یریفراگ یبلکه به معن ستیخشم ن

 یفرد نیب یارتباط موثر و مهارت ها -3

 گرانیخود را به وضوح به د یها امیکنند، پ یارتباط برقرار م گرانیبا د ییو با گشاده رو یبه راحت یکاف ییتوانا یارتباط یمهارت ها با افراد

 ارتباط کالمی و غیر کالمی میباشند  مهارتهای ارتباطی شامل. دارند یپس از برخورد با آن ها احساس مثبت گرانید کنند و یمنتقل م

 اعتماد به نفس  -13
 .دیبساز یمثبت و واقع یریکند که از خود تصو یاحساس به شما کمک م نیا. دیخود دار ۀکه دربار یو احساس دیشیاند یخود م ۀعبارت است از آنچه دربار

 .دارد ییبسزا ریاعتماد به نفس افراد تاث شیبرخوردارند در افزا... یکردن با الگوها یهمانند ساز گران،یاز جانب د قیانتخاب درست هدف، تشو
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 شخصیت شناسی

لگوها الگوهای ویژه فکری ،احساسی و رفتاری انسان که باعث تمایز او از سایر افراد جامعه میباشد این ا(: Personality)شخصیت

 .دارای  سرچشمه درونی وپایدار میباشند

تالش خود  میتواندبا او . تحول پذیر استو قدرت اندیشه وتفکر، تمایالت گوناگون، مختار دارای  ترکیبی از ماده و روح ، انسان
  .کندسقوط در  پستی و گمراهی کند ویا در غفلت و غرور خود عرش و از ملک تا ملکوت پرواز تا از فرش هدایت الهی و 

همه ی تیپ  زیرا  و احترام گذاشتن به تفاوت ها است افراد هدف اصلی از شناخت تیپ های شخصیتی ، درک درست درباره 

 .اما هر یک را بهر کاری ساخته اند های شخصیتی برابر می باشند و نمیتوان گفت یکی بر دیگری برتری دارد

 خود استعدادها وتوانمندیها ونقاط قوت وضعف خود و دیگران خت شخصیت شناسی یک مهارت است ، مهارتی برای شنا

 شخصیت شناسی مهارتی است برای شناخت وبرقراری ارتباط بهتر با خانواده ،همکاران،مشتریان و محیط اطراف خود

 ! !در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد،چگونه پروردگارش را خواهد شناخت ؟: میفرمایند( ع)امام علی 

 واشتباه اشکال دچار….. و ازدواج ، شغل ، تحصیلی ی رشته انتخاب درً  ، خود از محدود و ناقص شناخت دلیل به افراد از یاریبس

 نماییم؟ جلوگیری اشتباهات تکرار از و اصالح بعدی انتخابهای برای را قصور این باید چگونه اما میشوند

 .میباشند( استعداد،انگیزه ، توانائیها ،نیازها ،مهارتها ، باورها و رفتارها ) هریک از افراد دارای  تیپ شخصیتی منحصر به فرد 

سازمان تحریک کرد و یا آثار منفی /با شناخت شخصیت و مدل فکری افراد میتوان نقاط قوت آنان  را در مسیر پیشرفت جامعه 

 . نقاط ضعف آنان را به حداقل ممکن برسانیم

 
 

 

 

 

 

 



203 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

 افراد  حرفه ای 
  .د حرفه ای ،کسانی هستند که در هر شرایطی بهترین کار ممکن را انجام میدهندافرا

 .را ارائه میکنند( خدمات/محصول )ترین خروجی  آنها همواره بهترین و عالی

 
 برخی از ویژگیهای افراد حرفه ای

 :دانش تخصصی-1

 رو به تکامل و  به روز  هستندها همیشه آن .اهتمام فوق العاده ای برای افزایش کمی وکیفی مهارت های خود دارند 

 :صالحیت-1

 .درمقابل چالشها منفعالنه عمل نمیکنند .ابزار مورد نیاز کارشان را همیشه همراه خود دارندبه عهد خود وفادارند ، 

 همواره بر روی راه حل ها تمرکز میکنند یا راهی می یابند ویا راهی می سازند

 :صداقت ،درستکاری و پاسخگویی-0

 . ارزشهای واال همچون راستی و درستی اعتقاد و باور دارندحقیقتا به تعهدات و آنها 

 اگر اشتباه کنند با شجاعت کامل مسئولیت رفتار و اقدامات اشتباه خود را برعهده میگیرند 

 :هوش هیجانی-0

 نیازهای عاطفی دیگران را احساس کرده وبه آنها پاسخ میدهند 

 :اعتماد به نفس ، ادب  و آراستگی -1

 اعتماد به نفس موج میزند ادب و از نظر ظاهر همیشه مرتب و خوش فرم هستند و در رفتارشان 
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 مشتریان/مراجعانبا حرفه ای رفتار 

 
 . میشود مشتریان /مراجعان ارکنان،  موجب رضایتمندی رفتار درست و حرفه ای از طرف ک

 . دریافت میشود  مراجعانوسط ت % 0 فقط کلمات و جمالت ماو %  83ا ، تن صد% 11( زبان بدن)اشارات دیداریمفهوم 

 !آنها خواستار کاری هستند که میتوانید انجام دهید ،نه کاری که نتوانید.هستندخدمت  سپس دریافتشیفته محبت وابتدا  بازنشستگان

.واضح و شمرده حرف بزنید ، را حفظ کنید تماس چشمی -1  

 . تعامل برقرار کنید نه در کنار هم   مشتریان /مراجعان  ه باروبروی هم و چهره به چهر

 .استآسان تر آن  صریح تر باشد فهم سخن شماهر قدر  .گوش میدهید آنها نشان دهید که با جدیت به حرفهای مراجعانبه 

.در هم آمیختن موضوعات و مطالب مختلف خودداری کنید از-1  

اگر چند مساله را با هم ترکیب کنید ممکن است فهم آن برای . معقول مطرح کنید عبارات و نظرات خود را به طور منطقی و

. منتقل کنیدمشتری / مراجعه کننده در هر ارتباط سعی کنید یک منظور را به . سخت باشد  بزرگساالن  

  .ایسه استفاده کنیدو برای تشریح مفاهیم فنی ،از مق در ارائه اطالعات فنی مراقب عباراتی با برداشت چندگانه باشید-0

 .را پیش بینی کنید و پاسخ مناسب آماده کنید مشتریان   /سواالت و مخالفت های  مراجعان-0

  دنیا بی توجهی کن را طوری خطاب نکنید که احساس تهدید یا تحقیر آنها ،هرگز مشتریان/مراجعاندر برخورد با  -1

 .صدایت ضعیف است بگوییم  صدایت را نمی شنوم...ایمثال به ج .سواالت  مثبت استفاده کنید/ز جمالتا -6

 .را قطع نکنید مشتریان  /مراجعان  صحبت .بور باشید و لبخند بزنیدص-0
در بسیاری از مواقع رفتارهای کودکانه از خود نشان می دهند ولی توجه کنید که این طرز برخوردها ممکن است سالمندان 

!خواهد داشتاقع حکایت از فهم و درک شما ند صادقانه در این مواقتضای دوران کهولت سن است پس یک لبخ  

.در صورت امکان از کمکهای بصری استفاده کنید-8  

از توضیحات تصویری استفاده کنید و . مشکالت حافظه یا شنوایی دارد الزم است که کمی خالقیت به خرج دهیدمراجعه کننده اگر 

.ی نشان دهیدآنچه را که در باره اش حرف می زنید به و  

کمرتان درد می کرد، بهتر شد؟: مثال در حالی که به کمرتان اشاره می کنید بگویید   

 3-به جای حس ترحم ، حس احترام را نشان دهید.

گویند و بیشتر سر به  از این رو معموال، کمتر سخن می «.بینند در خشت خام می بزرگساالن یم،بین آنچه را ما در آیینه می» 

ها،  مان باشد پا به سن گذاشته حواس. کنیم ترحم می  بینیم در این شرایط ما وقتی سکوت آن ها را می. برند و میگریبان فر

.فهمند ا ما دارند و تمایز میان احترام و ترحم را میهوش اجتماعی و احتماال هوش هیجانی بیشتری در مقایسه ب  

.ی وی مطمئن شویدتندرست از-13  

.ست مشکالت جسمانی داشته باشند که صحبت کردن و یا فهمیدن صحبت شان را دشوار می کندممکن ابزرگسال افراد    

. او را درنظر گرفته ایدروحی  شرایط جسمانی و کسب کنیداطمینان  وارد تعامل شوید بزرگساالن قبل از اینکه با   

 11-با گذشته مراجعان )مشتریان( شوخی نکنید .  توهین کالمی به هر شکل ممنوع!

! مدیریت بحران -11  

!خیلی متاسفم نظرات ما تفاوت دارند حاال میشه دست از جنگ برداریم و صلح کنیم: اگر به اختالف نظری برخوردید بگویید   

 !ددیوار بشنو  یید ،به در بگو .استفاده شود توصیه میشود از روش محترمانه و  غیر مستقیم بزرگساالنبمنظور اصالح رفتار 
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 چک لیست ها /مه ها بخشنا/ فرمها

 Go to\page→find→      Edit→درج شود شماره صفحه→Enterمندرجات این مجموعه پس ازانطباق با قوانین جاری قابل استناداست*

 صفحه موضوع

 206 درآمد  -1فصل 

 206 ( 1/5فرم)؛ صورت ارسال وجه( دستگاههای خزانه ای)خالصه لیست حقوق ومزایای کارکنان

 209 سنوات ارفاقی ؛ واریز بدهی کسرواریزی کسور حضورداوطلبانه درجبهه ،؛ می خدمت غیررسی محاسبه بده

 212 درخواست اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری 

 213 درخواست تغییرصندوق بیمه ای مستخدمین پیمانی 

 214 انتقال کسوربازنشستگی ؛ فهرست ریزکسوربازنشستگی/درخواست استرداد

 216 اشتباه واریزی / سال  ؛ درخواست استرداد اضافه واریزی 30استرداد کسورمازادبردرخواست 

 219 برقراری حقوق بازنشستگی و بازماندگان-1فصل

 219 برقراری حقوق بازماندگان 3برقراری حقوق بازنشستگی  ؛ فرم شماره  2و  1فرم شماره 

 221 (واجمبنی بر عدم اشتغال و عدم ازد)تعهدنامه وراث اناث 

 222 (پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین)هزینه -0فصل 

 222  (1/2فرم)؛ صورت تغییرات حقوق  (1/1فرم)صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان وموظفین 

 224 44بازنشستگان شرکتهای واگذارشده اصل )ازدواج / فرم پرداخت کمک هزینه کفن و دفن 

 225 ( 7فرم)شستگان بازن حقوقفرم برگشت از هزینه 

 226 (8فرم)بازنشستگان  عائله مندی،اوالد وعیدی فرم برگشت از هزینه 

 227 (6فرم)برگشت از علی الحساب حقوق بازنشستگان 

 229 اشتباه واریزی حق بیمه عمر و حوادث/ فرم درخواست استرداد اضافه

 228 (ای بیمه ایبه کلیه سازمانه) عدم بیمه پردازی/فرم استعالم عدم اشتغال 

 231 فرم استعالم عدم ازدواج

 232 در خارج از کشور(به تامین اجتماعی) عدم بیمه پردازی/فرم استعالم عدم اشتغال 

 233 چارت استعالم ورثه که به  خارج از کشور رفته باشند

 234 وظیفه/ فرآیند تمدید وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی 

 235 (107،  106،  104،  103،  102،  101)  زنشستگی کشوریصندوق با یبخشنامه ها

 243 برقراری حقوق وظیفه چک لیستهای
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.................... 

  10.........ماه سال...............در:                     استان:                                    رسمی نام دستگاه خالصه لیست حقوق ومزایای کارکنان

 :ردیف دستگاه        443333ازمحل اعتبارردیف متفرقه 

 تغییرات ماه جاری ماه قبل عنوان ردیف

    حق شغل 1

    حق شاغل  0

    تفاوت تطبیق  0

    فوق العاده سختی کار 0

    نوبت کاری  4

    فوق العاده ویژه 1

    فوق العاده ایثارگری 0

    ت فوق العاده مدیری 0

    تفاوت حداقل دریافتی 0

13     

    فوق العاده بدی آب وهوا 11

    فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته  10

    فوق العاده محل خدمت  10

    فوق العاده محرومیت ازتسهیالت زندگی 10

    کمک هزینه عائله مندی  14

    کمک هزینه اوالد 11

10     

    هم دولتبازنشستگی س 10

    بیمه تامین اجتماعی سهم دولت  10

    بیمه خدمات درمانی سهم دولت  03

    بیمه خدمات درمانی سهم دستگاه  01

    بازنشستگی سهم دولت سایرصندوقها 00

    جمع هزینه  

 :کسرمیشودکسورقانونی 

    مالیات  1

    %5/22بازنشستگی سهم دولت وکارمند 0

    ماه اول وسایرکسوربازنشستگی مقرری  0

    بیمه تامین اجتماعی سهم دولت وکارمند 0

    بیمه خدمات درمانی سهم دولت وکارمند 4

    سایرکسور 1

    جمع کسور 

    خالص قابل پرداخت  

    تعدادکارکنان رسمی  

 

 
 :تاییدکننده صندوق بازنشستگی:                                 نام ونام خانوادگی تاییدکننده خزانه     :                               نام ونام خانوادگی ذیحساب دستگاه

 مهرو امضاء      مهرو امضاء                                                      (                                                                     مهروامضاء)تایید      
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 ................ 
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 محاسبه بدهی کسوربازنشستگی مدت حضورداوطلبانه درجبهه های جنگ تحمیلی                                  

 (قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران10موضوع ماده )

 :هموسس/وزارت-1
 :شهر:                استان

 :نام پدر -0 :نام خانوادگی -0 :نام -0

 :محل صدور -0 :ش ملی -0 :ش شناشنامه-1 :شماره مستخدم -4

 

 :تاریخ درخواست مستخدم-10 :شماره درخواست مستخدم -11 :وضعیت استخدامی -13 :تاریخ تولد-0

 

  ریال                            :ضا از صندوق بازنشستگیدر زمان تقا( مشمول کسور)میزان حقوق ومزایا -10

 مشخصات مدت خدمت قابل احتساب -10

 شماره وتاریخ گواهی مراجع تاییدکننده نوع خدمت مدت خدمت تاریخ شروع وخاتمه خدمت

   روز ماه سال تاریخ خاتمه تاریخ شروع

       

       

       

      مدتجمع 

 %(1/11با نرخ )ی کسوربازنشستگیمحاسبه بده-11

 %(4/00)جمع بدهی کسور (%5/13)سهم کارفرما %(8)سهم مستخدم (به روز)مدت بدهی کسور مبنای محاسبه( حقوق ومزایا )

     

     

     

 محاسبه بدهی مابه التفاوت کسوربازنشستگی سنوات ارفاقی حضوردرجبهه -16

 بابت اریام ارفاق(%5/22)مبلغ بدهی مابه التفاوت کسورسهم کارفرما (به روز)ت ارفاق مد مبنای محاسبه بدهی کسورایام ارفاق

   

 :نام ونام خانوادگی مقام مسئول-17

 :عنوان پست ثابت سازمانی

 مهر و امضاء                                                          

             ( :             دبیرخانه دستگاه)شماره صدور-19

 :تاریخ صدور

 :تاریخ:                  شماره فی  واریزی-10

 (:سهم کارمند)تعداداقساط -03

 رسیدگی وتاییدصندوق بازنشستگی کشوری-11

 امضاء تاریخ عنوان پست ثابت سازمانی نام ونام خانوادگی مسئوالن مربوطه

     بررسی کننده

 

     تایید کننده 

 

 :وتاریخ صدورشماره -00

 :تاریخ:                                شماره

 :نسخه-00
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 محاسبه بدهی کسوربازنشستگی خدمات ارفاقی کارکنان           

 ....آموزش وپرورش استثنائی؛کاربااشعه ؛جانبازان؛

 
 :                            .اداره کل/سازمان/وزارت -1

 :شهر                  :                   استان

 :شماره مستخدم-0

 :شماره ملی-0

 :شماره شناسنامه-0 :نام پدر-1 :نام خانوادگی-4 :نام-0

 :وضعیت استخدام-11 :رشته تحصیلی :مدرک تحصیلی -0 :تاریخ تولد-0

 مشخصات احکام استخدامی مورداستناددرتعیین بدهی خدمات ارفاقی-12

 یخ اجراءتار تاریخ صدور شماره حکم

   

   

 طبقه شغلی
 (گروه مبناء)

 حق شغل
 (حقوق مبناء)

 حق شاغل
 (افزای  سنواتی)

 فوق العاده ایثارگری

 (فوق العاده شغل)

فوق 

 .......العاده
 

سایرفوق العاده های مشمول 

 برداشت کسور

      

      

 

 بدهی سهم کارفرما -10 بدهی سهم کارمند-10

 (برابرسهم مستخدم4/1)مبلغ بدهی  (حقوق ومزایای مشمول کسور%0)مبلغ بدهی  (به ماه)ارفاقمدت  جمع حقوق ومزایا

    

    

 

 .بمبلغ                             ریال مطابق اعالمیه بانکی شماره          مورخ               به حساب صندوق واریزشد جمع بدهی کسورات 
 

 (:دستگاه)مسئول نام ونام خانوادگی مقام-14

 مهروامضاء:                                               عنوان پست سازمانی 

 
 

 :شماره -11

 :تاریخ      

 

 رسیدگی وتایید صندوق بازنشستگی کشوری استان-17

 .بابت خدمت ارفاقی موردتاییدمیباشد(البه حرور                             ری()به عدد                            ریال)وصول مبلغ 
 

 (:صندوق)نام ونام خانوادگی مقام مسئول

 مهروامضاء:                                               عنوان پست سازمانی
 

 :شماره 

 :تاریخ

 نقالب ؛ کال برعهده دستگاه اجرائی میباشدکارمندان شاغل درآموزش استثنائی وهمچنین جانبازان ا(سهم کارمندوکارفرما)پرداخت کسورارفاقی* 
 .پرداخت کسورارفاقی سهم کارمند کارکنانی که درمعرض اشعه قرارداشته اند برعهده مستخدم وسهم کارفرما برعهده دستگاه اجرائی میباشد*

 

 

 

 

 

 

 
............................ 
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................. 
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 نشستگی کشوریصندوق بازبا فرم درخواست اشتراک 

 توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی پنجمقانون برنامه  30مشمولین ماده

 

 ..............................نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان / مدیریت / اداره کل 

 با سالم

 :شماره ملی             :         به شماره مستخدم :                                    اینجانب

 :بازخریدی             بدون حقوق              منتقله            نام دستگاه:        مستخدم 

متقاضـی تـداوم   ضمن ارائه آخرین حکم کارگزینی به آگاهی می رساند با اطاالع از جمیاع قاوانین و مقاررات     

د می گردم در چارچوب مقررات ، کسور بازنشستگی سهم در صندوق بازنشستگی کشوری می باشم و متعهاشتراک 

مستخدم و کارفرما و مقرری ماه اول را همه ماهه و در مهلت مقرر به حساب صندوق بازنشستگی کشاوری واریاز و   

عدم پرداخت کسور سه ماه متوالی و یا ش  ماه متناوب موجاب قطاع ارتبااط اینجاناب باا صاندوق بازنشساتگی        

 .کشوری خواهد گردید

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی متقاضی                                         

 

 امضاء              

 

 

 :تاریخ:                        شماره                     ..     ............استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 :نشانی کامل محل سکونت

 :تلفن تماس
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.................. 

                                                                                                                      :                                                                      شماره                                                                                                                                                                                   

 فرم شماره یک

 :تاریخ                                                                                                                                                                                                     

 فرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین پیمانی

 (اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری ) 

 ........................ نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان/ مدیریت / اداره کل 

 با سالم

 :کدملی:                            به شماره مستخدم                               اینجانب         

نااام )از تاااریخ             بااه اعتبااار اشااتغال در  :ضاامن ارائااه آخاارین حکاام اسااتخدامی بااه آگاااهی ماای رساااند   

واقع ..........سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی شعبه دارای ..............................................................(موسسه/دستگاه

 می باشم ......................................................شماره بیمه دارایو در شهرستان

ه اقتصادی ، قانون برنامه سوم توسع 00و با اطالع کامل از جمیع مقررات و قبول تغییرات مربوطه ، در اجرای ماده 

مجلاس شاورای اساالمی تقاضاای اشاتراک در       10/31/1000اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصاوب  

ضمناً تعهد پرداخت مابه التفاوت متعلقه و نیز سنوات خادمت دولتای کاه از    . صندوق بازنشستگی کشوری را دارم 

 .بابت آن کسور یا حق بیمه دریافت نشده است را می نمایم

 :ی کامل محل خدمت نشان
 

 :کدپستی

 :تلفن تماس 

 

 :نام و نام خانوادگی متقاضی                                      

 امضاء                                                                     

 

 

 

 

 

 
 .دنحوه محاسبه مابه التفاوت بر اساس مبنای تعیین شده در ظهر فرم می باش* 

 

 
 

 شماره و تاریخ ثبت در
 بازنشستگی کشوری استان صندوق
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..................... 

 صندوق بازنشستگی کشوری                                       
  1/1فرم            فرم درخواست استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی                                                                                                                          

 :نام دستگاه-1

 :شهرستان:                           استان

 :نام-2

 :نام خانوادگی-8

 :شماره ملی-3

 :ش شناسنامه-1

 :نام پدر-9

 18:    /    /     تاریخ تولد-0

 :طبقه:      /  گروه-11 :رسته -11 :آخرین پست سازمانی-1 :شماره مستخدم-3

 (:راک با صندوق بازنشستگی کاشت) محل خدمت-12

 :شهرستان:                    استان

خدمت زیرپرچم     دارد       ندارد      وکسورآنرا پرداخت کرده       نکرده       است-18  

خدمت غیررسمی       دارد   ندارد      وکسورآنرا پرداخت کرده        نکرده       است-13  

 امیوضعیت استخد-11
 مشمول ق استخدام کشوری     مشمول سایرمقررات

 اخراج      استعفاء        انتقال         تغییرصندوق       انفصال        بازخرید:علت درخواست-19

 سایر

 :     /     /تاریخ:            شماره: تخدام رسمیمشخصات اولین حکم اس-11 :     /     /     تاریخ استخدام رسمی-13 :    /    /   تاریخ استخدام اولیه-10

صندوق  بازنشستگی  با تاریخ خروج از اشتراک-21

  18/    /        ...(:اخراج؛تغییر صندوق؛)کشوری

 :مشخصات حکم خروج از اشتراک-22 :  قانونی خروج از اشتراکمستند -21

 :تاریخ:                         شماره

 :ی انتقال یا استرداد کسوربازنشستگیمجوزقانون-28

 

مشخصات نامه تقاضای انتقال  یا  -23

 :استردادکسوربازنشستگی

 شماره               تاریخ

 :لطفا کسوربازنشستگی ذینفع را واریز نمائیدبه -21

 :صادرات یا شماره شبا سایربانکهاسپهر شماره حساب 

 

 :تلفن                             :شماره همراه : استان     :  شهر:     کد:        شعبه:        بانک 

 مدت مرخصی بدون حقوق وغیبت غیرموجه وانفصال موقت-29

 شماره وتاریخ  مدت تاتاریخ ازتاریخ ردیف

 صدورحکم

 شماره وتاریخ  مدت تاتاریخ ازتاریخ ردیف

 سال ماه روز سال ماه روز صدورحکم

              

              

 خالصه کسور بازنشستگی ومدت مربوطه-27

جمع مدت پرداخت 

 کسوربازنشستگی 

 جمع کسوربازنشستگی

 (ریال)جاری 

جمع کسوربازنشستگی 

 (ریال)گذشته

 (ریال)جمع کل 

 کسور گذشته  حقوق%3 مقرری ماه اول سهم کارفرما سهم مستخدم سال ماه روز

         

 :دگی باالترین مقام اجرائی نام ونام خانوا-23

 :                                                              عنوان پست سازمانی 

 امضاء و مهر                                                                                             

ثبت در دبیرخانه دستگاه -29  

                     :         شماره

18:     /      /      تاریخ   

 رسیدگی وتاییدپرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری-00
 :شماره انتقال:                            شماره استرداد

                                                                                              اداره کل امورمالی           

 ریال بشرح  فوق مورد تایید است(                                                                                                        به حروف)انتقال مبلغ /استرداد

 :نام ونام خانوادگی مقام مسئول 

 امضاء و مهر                                                                                                            عنوان پست سازمانی                     

 صادرشد                                                 چک شماره                        مورخ                 ازجاری                               بانک          دروجه حساب شماره     

 

 اداره کل امور مالی صندوق                                                                                                                                                                                   

  صادره هوارد

  تاریخ صدور شماره صدور تاریخ ورود شماره ورود

 :نسخه    

 :   نشانی دستگاه   
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.................... 
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  :تاریخ                               صندوق بازنشستگی کشوری                                  

 ................................ :شماره               درخواست استرداد کسوربازنشستگی خدمات مازاد برسی سال                                              

      ................................ :پیوست          10/11/68قانون اصالح مقررات بازنشستگی ووظیفه مصوب 0ماده 1موضوع تبصره                                        
                                                                                                                                                            

 4فرم                                                                                                                                                                

 :تاریخ بازنشستگی :شماره مستخدم :کدشناسائی-2 :نام دستگاه

 :شماره دفترکل

 :ش شناسنامه :                  نام خانوادگی :نام

 :ش ملی

 محل خدمت :عنوان پست

 :شهر:      استان

 سویه بدهی غیررسمیت

 :مبلغ:                   تاریخ

 مشمول قانون استخدام کشوری

 مشمول سایرمقررات استخدامی
 تاریخ معافیت از پرداخت کسوربازنشستگی

 :سال:              ماه:               روز

 خدمت غیررسمی وزیرپرچم

 :  تاتاریخ:                       ازتاریخ

 خدمت رسمی

 :   تاتاریخ:                 ازتاریخ

          

 :جمعا به مدت

 

 سال ماه روز سال ماه روز بمدت سال ماه روز بمدت

         

 تاییدیه ذیحساب یا امورمالی دستگاه 
ی سال گواهی میشودبراساس فهرست پیوست؛اعالمیه ضمیمه شده ولیست موجود کسوربازنشستگی وحق بیمه نامبرده به مدت س

 تمام به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریزگردیده است

ریال بابت )                             (ریال بابت سالجاری ومبلغ )                              (وکسورمازادبرسی سال خدمت سهم مستخدم بمبلغ 

 .موردتایید میباشد(                              )     سنوات قبل جمعا بمدت       سال    ماه    روز جمعا بمبلغ 

شهر           واریز    لطفا مبلغ فوق را به حساب شماره                           عهده بانک              شعبه            کدشعبه            استان      

 نمائید

 تاریخ                          امضاء                                           :          نام ونام خانوادگی ذیحساب ومدیرکل امورمالی
 

 موافقت صندوق بازنشستگی کشوری

 :یختار :                                                                                                                            امورمالی/ذیحسابی

 :شماره           :                                                                                                                            مبلغ به عدد

مورخ                          طی حواله  ریال بموجب چک شماره                       :                                           مبلغ به حروف

 دستگاه واریزشدشماره                    به حسابجاری شماره                              عهده بانک                 شعبه               بنام آن 

 ریخ                          امضاء     تا:                                            نام ونام خانوادگی مسئول درآمد

                                   

 تاریخ                          امضاء                         :                                              نام ونام خانوادگی مدیر استان 

 
مادام که اقساط بدهی ایام خدمت غیررسمی مستهلک نشده باشد مستخدم مشمول تبصره   00/13/10مورخ 1300/03بخشنامه 0براساس مفادبند

 .نخواهد بود 10/10/10قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 0ماده0
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 :شماره                                                 صندوق بازنشستگی کشوری                                                    

 :تاریخ                       اشتباه واریزی کسوربازنشستگی/درخواست استرداد اضافه واریزی        

 

 :    کدشناسائی دستگاه:                                  نام دستگاه

 1/3فرم                                                                                                  :             شهرستان:                                        استان

 

ریال                  (                        کل)ریال از مبلغ واریزی مورخ          به مبلغ          (                درخواستی)نظربه اینکه مبلغ 

اشتباه به حساب بانکی شماره                       صندوق بازنشستگی کشوری واریزگردیده ؛خواهشمند است / اضافه 

دستورفرمایند براساس لیست حقوق ؛ فی  واریزی ؛لیست پیوست نسبت به استرداد آن به دالیل مندرج در 

 عبه           کد      شهرستان       اقدام گرددتوضیحات در وجه حساب جاری شماره                     بانک         ش

 :توضیحات

 

 

 امضاء و مهر                            :                      نام ونام خانوادگی ذیحساب ومدیرکل امورمالی

                  

 محل تایید صندوق بازنشستگی کشوری

 :              تاریخ:                    شماره                                                    :                         اداره کل امورمالی

ضمن تایید مطالب فوق گواهی میشودمبلغ به عدد                                   به حرور                               ریال وصول 

 زگردیده و استرداد آن بالمانع میباشدوطبق جدول ذیل به حساب مربوط واری

 (به ریال)جمع  (به ریال)سالجاری (به ریال)سنوات قبل عنوان

    کسورسهم کارمند

    کسورسهم کارفرما

    مقرری ماه اول 

    بدهی غیررسمی 

    سایر

    جمع 

 :امضاء:                      تاریخ  :                                      نام ونام خانوادگی مسئول درآمد 

 

                                     :امضاء:                       تاریخ                          :رئیس نمایندگی استان/مدیر/نام ونام خانوادگی مدیرکل

 

 :ذیحسابی محترم

 ریال بموجب چک شماره                مورخ                 طی حواله               (                                       به حروف)مبلغ 

 بحساب جاری                                بانک                   شعبه                به نام آن ذیحسابی واریزگردید

 امضاء                        :                            نام ونام خانوادگی مدیرکل امورمالی

 

 :    سخه0         :                                                                                                                            نشانی دستگاه

  



219 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

 1فرم شماره -برقراری حقوق بازنشستگی
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 2اره فرم شم-برقراری حقوق بازنشستگی
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   .............. 

 
 

 



221 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

                                                                                                                               

                                                             :تاریخ                                                                                                              

 :شماره                                                                                                                                                        

   :پیوست                                                                                                                                                  

 

 تعهدنامه فرزندان ونوادگان اناث مستخدمین متوفی

 مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
 

 ..........................................فرزندمرحوم      .......................................................... شماره ملیدارنده   ..........................................................................اینجانب  

 فاقد تابعیت مضاعفو  شوهرفاقد و (غال دربخ  دولتی وغیردولتیاعم ازاشت) فاقدشغل ................................ دستگاهکارمندمتوفی 

 .تقاضا دارم طبق مقررات نسبت به برقراری وپرداخت حقوق وظیفه به اینجانب اقدام فرمائیدلذا ،کشور خارجی هستم 

نبوده ویا  ضمناًبااطالع کامل ازقانون ومقررات، چنانچه به لحاظ داشتن همسر ویاشغل ، محق به دریافت حقوق وظیفه

اطالع ندهم درمقابل قانون  کشوری بازنشستگی صندوقبه  بعداًازدواج نمایم ویا دربخ  دولتی یا غیردولتی اشتغال یابم و

 .خت خواهم کردبطور یکجا پردامسئول بوده وکلیه خسارات وارده به صندوق بازنشستگی کشوری را
 

 :                  آدرس محل سکونت

                                                          ...............کدپستی ...............پالک  ......................................................................خیابان  ..........................................شهرستان  ..........................................استان 

 :                                              ثابت شماره تلفن

 :شماره همراه 

                                                                                                              

 :امضاءذینفع:                          تاریخ                                                                                                           

 

 

 

 محل گواهی امضاءتوسط دفاتراسنادرسمی                                      

 

 

 

 :مدارکی که به ضمیمه تعهدنامه می باید ارسال شود

 تصویرمصدق تمام صفحات شناسنامه -1

 مصدق طالقنامه ودرصورت فوت همسرگواهی فوت همسرتصویر -0

 درصورتیکه قبالًشاغل بوده تصویرمدارک خروج ازشغل فبلی-0
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 :شماره                                           صندوق بازنشستگی کشوری                                                                   

 :تاریخ                     (  1/1فرم )صورت پرداخت قطعی حقوق بازنشستگان وموظفین                                   

 :نام صندوق-1

 موسسات دولتی              شرکتهای دولتی

 شهرداریهای ثابت           شهرداریهای رسمی

 :مشخصات دستگاه-1

 :کدشناسائی دستگاه                             :                                    نام دستگاه

 :ردیف بودجه:                                     شهرستان:                               استان

 صورت موازنه حقوق جاری -0

 بازنشستگان موظفین

 شرح ریال نفر شرح ریال نفر

 (ماه قبل)حقوق جاری   (ماه قبل)حقوق جاری  

 افزایش ماه جاری   افزایش ماه جاری  

 کاهش ماه جاری    کاهش ماه جاری  

 ماه جاری/ جمع حقوق    ماه جاری/ جمع حقوق   

ان و ولیست تغییرات حقوق بازنشستگ 0براساس بندهای مندرج در ردیف................ماه سال...................حقوق وتفاوت حقوق بازنشستگان و موظفین در-0

 .موظفین به شرح ذیل پرداخت شده است

 (ریال)مبلغ  (ریال)مبلغ سالجاری   جمع

 سنوات قبل

 عنوان

 ماههای قبل ماه جاری

 حقوق بازنشستگان    

 حقوق موظفین    

 استردادمازادبدهیها:اضافه میشود    

 ...(رسمی؛غیررسمی؛)بدهیها:کسرمیشود    

 درمان  حق بیمه مکمل:کسرمیشود    

 جمع     

  بازنشستگان وموظفیناقساط وام :کسرمیشود    

 جمع    

. ماه بازنشستگان وموظفین پرداخت شد.................................. حقوقریال بابت ........................................................................................................................................................................مبلغ-1

 .خواهشمنداست مبلغ مذکوررابه حساب هزینه قطعی منظوروازمانده تنخواه این دستگاه کسرفرمایند

 حساب حق عائله مندی ؛حق اوالد و عیدی -6

 (ریال)مبلغ  (ریال)مبلغ سالجاری جمع
 سنوات قبل

 تعداد
 (ادافر)

 ردیف شرح

 ماههای قبل ماه جاری

 1 حق عائله مندی     

 0 حق اوالد     

 0 عیدی     

 0 مازادعلی الحساب     

 جمع    

. ماه بازنشستگان وموظفین پرداخت شد..........................................ریال بابت حق عائله مندی واوالدوعیدی .............................................................................................................................مبلغ -0

 شدخواهشمنداست مبلغ مذکوررابه حساب هزینه قطعی منظوروازمانده تنخواه این دستگاه کسرفرمایند

 مهر و امضاء                                                                                                                                  :          نام ونام خانوادگی ذیحساب یا مسئول امورمالی-8

 :تاریخ:                                ره شما                                                                                تایید صندوق بازنشستگی کشوری -3
 بابت حقوق بازنشستگان وموظفین ریال                                        (                                                                                                                            به حروف)مبلغ 

 .به شرح فوق به هزینه قطعی منظورشد بابت حق عائله مندی واوالد ریال(                                                                                                      به حروف)مبلغ و

  امضاء:                                      تاریخ                                                                      :                                              نام ونام خانوادگی مدیر استان
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......... 

 

 ازدواج /فرم پرداخت کمک هزینه کفن و دفن 

 (  1) ماده (  1) اصالحیه تبصره  00قانون اجرای سیاست های کلی اصل        

 نام دستگاه-1

  

 تارخ تولد -4 :نام ونام خانوادگی  -3 :کدشناسه بیمه گذار-2

 سال ماه روز

   

 : ازدواج /تاریخ فوت   :شماره ملی  -7 :شماره شناسنامه  -6 :نام پدر

 

 تاییدیه صندوق بازنشستگی کشوری 

 نمایندگی استان / مدیریت/ اداره کل 

 

 ادگی                                                                                          نام ونام خانوادگی نام ونام خانو           

 مالیمدیر استان                                                                                               ذیحساب یا مسئول امور          

 مهر                          امضاء                                                                                                                                             

      

 تاییدیه صندوق بازنشستگی کشوری  

 اداره کل امورمالی صندوق بازنشستگی کشوری 

 (ریال         به حروف                                                                                                                      ) مبلغ                                                      ریال   -11

 .پرداخت شد ............................................................................... بنام  اذواج  در وجه حساب فوق/ بابت کمک هزینه کفن و دفن 

 :شماره 

       نام ونام خانوادگی                                                                                                                              :تاریخ 

 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 

 گواهی فوت                                                    .    2درخواست تکمیل شده                                                                                 .  1   

 کپی شناسنامه تمام صفحات متوفی.    4کپی کارت ملی پشت و رو متوفی                                                                .  3   

 وکالت نامه و ارائه شماره حساب وکیل .  6                                        کپی برابر اصل انحصار وراث                               .  5

 

 :مدارک الزم ازدواج 

 کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین.  2درخواست تکمیل شده                                                                                 .  1

 کپی برابر با اصل صفحات یک و دو عقدنامه . 4کارت ملی  زوجین                                                                  کپی تمام صفحات.   3
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........ 

   ................................... :تاریخ                                                                                                                  

 ................................ :شماره                                                                                                                                                           

 ................................ :پیوست

 صندوق بازنشستگی کشوری

 بازنشستگان و وظیفه بگیران حقوقگشت ازهزینه بر

 0فرم                                                                                                                                                                

 :کدشناسائی-2 :تگاهنام دس-1

 :شهرستان-4 :استان-3

 درخواست تایید واریز وجه-1

 :صندوق بازنشستگی کشوری استان نمایندگی/مدیریت/اداره کل

ریال بابت برگشت                    به مبلغ                               به پیوست اعالمیه شماره                     مورخ         

                          شماره دفترکل             آقای                     /ه اعتبار حقوق بازنشستگی و وظیفه خانم ازهزین

صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک 0107777777006لغایت                    که به حساب                  ازتاریخ 

 .دصادرات ایران واریز گردیده ارسال میگرد

 کاهش لیست حقوق ماه            سال ضمنا حقوق نامبرده به مبلغ ماهانه                              ریال جزء

 .منظورشده است

 

 :نام ونام خانوادگی مسئول امورمالی دستگاه

 امضاء و مهر       :                    تاریخ                                                                                       

    

 تایید صندوق بازنشستگی کشوری-6
 .............................................:تاریخ

 ........................................ :شماره

 وصول مبلغ                                             ریال بشرح فوق گواهی میشود

 

      امضاء:                                    تاریخ                                  :نام ونام خانوادگی مسئول درآمد

 

 :استانرئیس نمایندگی /مدیر/مدیرکل

 امضاء                     :               تاریخ                  :                                                نام ونام خانوادگی

 
              نسخه3                                :                                                                                                              نشانی دستگاه
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  .................... 

                                                                                                                                
  ................... :تاریخ                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            ......................                                                                                                  :شماره                           صندوق بازنشستگی کشوری                                                     

 .........................:پیوست           بازنشستگان و وظیفه بگیران  عائله مندی واوالد و عیدیگشت ازهزینه بر

 3فرم 

 :کدشناسائی-2 :نام دستگاه-1

 :شهرستان-4 :استان-3

 درخواست تایید واریز وجه-1

 :نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری استان/مدیریت/اداره کل

حق /ی حق عائله مندبابت برگشت ازهزینه اعتبار ریال                         به پیوست اعالمیه شماره                مورخ             به مبلغ

 :به شرح جدول ذیل   عیدی/ اوالد

 عیدی حق اوالد حق عائله مندی سال

    

    

    

    جمع کل

      لغایت                      ماره دفترکل                     ازتاریخ        ش        شماره ملی                                                آقای /مربوط به خانم 

 .صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک صادرات ایران واریز شده  ارسال میگردد  0201920192006که به حساب 

 .ه استضمنا حقوق نامبرده به مبلغ ماهانه                              ریال جزء کاهش لیست حقوق ماه            سال              منظورشد

 :امورمالی دستگاه نام ونام خانوادگی مسئول
 امضاء و مهر   :                                                              تاریخ                                                                                                        

     

  .واریزشود0201920192006صرفابه حساب میبایستوالد و عیدی بازنشستگان وموظفین مبالغ  برگشتی مربوط به حق عائله مندی،حق ا:توجه

 تایید صندوق بازنشستگی کشوری-6
 .............................................:تاریخ

 ........................................ :شماره

 ریال بشرح فوق گواهی میشود   وصول مبلغ                                          

      امضاء:                                    تاریخ                                              :نام ونام خانوادگی مسئول درآمد

 

 :رئیس نمایندگی استان/مدیر/مدیرکل

 امضاء:                                    تاریخ                                     :                                              نام ونام خانوادگی
 نسخه

 
                                                  :                                                                                                                            نشانی دستگاه
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......................... 

            

                                                     ................................... :تاریخ                                                                                                                                                    

         ................................ :شماره                         صندوق بازنشستگی کشوری                                                                  

 ................................ :پیوست  ان و وظیفه بگیرانحقوق بازنشستگمانده علی الحساب پرداخت گشت بر
 6فرم                                                                                                                                                                              

 :شناسائیکد-2 :نام دستگاه-1

 :شهرستان-4 :استان-3

 درخواست تایید واریز وجه-1

 :صندوق بازنشستگی کشوری استان نمایندگی/مدیریت/اداره کل

ریال بابت برگشت                    به مبلغ                               به پیوست اعالمیه شماره                     مورخ         

که به حساب .......................سال...............................ان و موظفین  تا پایان ماهحقوق بازنشستگ پرداخت مانده علی الحساب

 .صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک صادرات ایران واریز گردیده ارسال میگردد0107777777006

 

 :نام ونام خانوادگی مسئول امورمالی دستگاه

 امضاء و مهر       :                    تاریخ                                                                                       

    

 تایید صندوق بازنشستگی کشوری-6
 .............................................:تاریخ

 ........................................ :شماره

 

 ریال بشرح فوق گواهی میشود                          مبلغ                              وصول

 

      امضاء:                                    تاریخ                                  :نام ونام خانوادگی مسئول درآمد

 

 

 :استانرئیس نمایندگی /مدیر/مدیرکل

 امضاء:                                    تاریخ                                                          :نام ونام خانوادگی

 

 
 نسخه3                                :                                                                                                              نشانی دستگاه
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.......... 
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 استعالم

 سالم علیکم 

 
اعالم  ..................................................... .....ورثه مرحوم   .................................................................شماره ملی ..........................................................................خانم/احتراما به استحضار میرساند آقا               

 .از صندوق بازنشستگی کشوری میباشند( مستمری) متقاضی   استمرار دریافت  حقوق وظیفهبوده لذا    همسرو شغل  فاقدکرده اند 

 ریافتی را ذیال اعالم فرمائید نبودن وهمچنین میزان حقوق د/خواهشمنداست مراتب تحت پوشش بودن 

 

 .....مدیریت بازنشستگی کشوری استان 

 

 

 مهر وامضاء-نام ونام خانوادگی مسئول نظریه حمایتی/دستگاه بیمه ای  ردیف

 سازمان تامین اجتماعی 1

 

  

 سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  1

 

 

  

  سازمان بهزیستی 0

 

 

  

 کمیته امداد امام  0
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 اشتغال وبیمه پردازی وراث اناث  گواهی عدم

 :شماره                                                                             ..................   استان تامین اجتماعی کلاداره :به

 :تاریخ                                                                           ...  ........استان  کشوری بازنشستگی صندوق:از

 باسالم واحترام 

خواهشمنداست بدینوسیله (  سامانه استعالم وزارت رفاه  اینترانت داخلی  سامانه جامع صبا) پیرو استعالم بعمل آمده 

 .دارنده مشخصات ذیل را گواهی نمایندزی عدم بیمه پردا ( /تاریخ شروع،ادامه وپایان)بیمه پردازیدستورفرمائید 

 :  شماره بیمه شده                          :    شماره ملی          :            نام         :             نام خانوادگی

                                                                                                  
 ....مدیریت بازنشستگی استان                                                                                            

 ءمهروامضا                                                                                                                           

 

 

 

 :شماره                           ....                                                    استانکشوری بازنشستگی صندوق :ه ب

 :تاریخ                                                                                              کل تامین اجتماعی استان      اداره:از

 با سالم واحترام 

 :بابرسی بعمل آمده از سامانه سازمان تامین اجتماعی کشور به اطالع میرساند

 ..............................تا تاریخ..................................ازتاریخدارای سابقه بیمه پردازی  .....................................نامبرده با شماره بیمه  -الف

 میباشد .....................................بمدت

 نامبرده در سیستم ثبت نشده است سابقه ای ازهیچگونه  -ب

                                                                                                              

 .....اداره کل تامین اجتماعی استان                                                                                                               

 ءمهروامضا                                                                                                                            
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 عدم وفات وراث اناث /م ازدواجگواهی عد

 

 :شماره                                                                                          شهرستاناداره محترم ثبت احوال :به

 :تاریخ                                                                                   استان کشوری بازنشستگی صندوق:از

 باسالم واحترام 

 دارنده مشخصات ذیل را گواهی نمایند  فوت/عدم ازدواج /ازدواج  واقعه خواهشمنداست دستورفرمائید

                                  :     نام پدر           :                      شماره ملی                  :             نام  :                     خانوادگینام 

     :                    محل صدور        :        محل تولد                     :تاریخ تولد                      :            شماره شناسنامه

 

 

                                                                                                    
 ....مدیریت بازنشستگی استان                                                                                            

 ءمهروامضا                                                                                                                           

 

 

 

 

 :شماره                         ....                                                    استانکشوری بازنشستگی صندوق :به 

 :تاریخ                                                                          ....                اداره  ثبت احوال شهرستان:از

 با سالم واحترام 

 .بابررسی سامانه ثبت احوال کشور هیچگونه ازدواجی درخصوص نامبرده در سیستم ثبت نشده است               

 .ازدواج کرده استنامبرده درتاریخ                                       

 . گرفته است طالقکرده ودر تاریخ                     ازدواج            نامبرده درتاریخ                           

 .کرده است فوتنامبرده درتاریخ                                        

                                                                                                                  

                                                                                                            

 .......اداره ثبت احوال شهرستان                                                                                                        

 ءمهروامضا                                                                                                                            
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............ 

 
 (خارج از کشور) صندوق بازنشستگی کشوری مشخصات ورثه حقوق بگیر

 درج مشخصات به فارسی و التین                                                                                                                                    

 دفترکل      

 :شماره ملی

 

 :نام 
Name:                                                                                                                                                          

 :نام خانوادگی
Family:                                                                                                                                                                                 

 :نام پدر 

 

 

 :محل اقامت  شهر : شناسنامهمحل صدور :ریخ تولد تا :شماره شناسنامه 

 
 اخذتابعیت کشور درصورت

،نام ونام خانوادگی  دیگر

مورداستفاده در کشورمحل 

 .اقامت درج شود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (:                                                                      نگارش زبان کشور ) در کشور محل اقامت  محل سکونت ینشان

Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 :ایران  نشانی در

 

 

 

 

 :تلفن همراه  داخل کشور 

 :تلفن همراه خارج از کشور 

 :تلفن ثابت داخل کشور 

 :تلفن ثابت خارج از کشور 

 امضاء                                 :تاریخ:                                                نام ونام خانوادگی ورثه حقوق بگیر یا وکیل قانونی 

 

 : به صندوق بازنشستگی کشوری ارائه گردد عبارتند ازتوسط ذینفع یا وکیل قانونی وی همراه  اعالم نظر وزارت خارجه بایست مدارکی که می

 .کنسولگری جمهوری اسالمی رسیده باشد/ تایید سفارتهای صادره ذیل که به  ترجمه گواهی

 محل اقامت( شهر)امورمالیاتی کشورگواهی  -

 محل اقامت( شهر)رکشو گواهی بیمه اجتماعی-

 (  به عنوان نمونه شهرداریها)تجرد از مراجع ذیربطگواهی -

 (درصورت داشتن تابعیت مضاعف)تصویرگذرنامه  -
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................ 

  

 
 

 ....شعبه –ریاست محترم بانک صادرات 

 تمدید وکالتنامه :موضوع

 سالم علیکم 

بـوده و اسـتحقاق   مقـیم خـارج از کشـور     ..........اداره کـل  وظیفه بگیر /بازنشسته .....................به شماره ملی ---------بنا به گواهی ارائه شده، آقای "احتراما    

 .می باشددریافت حقوق بازنشستگی را دارا 

به  -------آقای /خانم : امبرده  توسط وکیل  ایشان  وظیفه ن/بمنظور دریافت حقوق بازنشستگی ..................  مورخ ....................موضوع وکالتنامه شماره لذا 

                                                     بالمانع میباشد.............( تا تاریخ .................ازتاریخ )بمدت یکسال دیگر (-----)شماره ملی

 



234 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

 تمدید وکالتنامه دریافت حقوق بازنشستگی  

  حقوق بازنشستگیتمدید وکالتنامه دریافت  فرآیند :نام خدمت

  بانک عامل؛ دفتر خانه اسناد رسمی: دستگاههای مرتبط درانجام خدمت

  :قوانین ومقررات 

  :سایرتوضیحات

 .هدر ازاین اقدام رفاه حال بازنشستگان متقاضی وجلوگیری ازهزینه های ناشی ازتکرار دریافت وکالتنامه ازدفاتررسمی میباشد

ی اقدام الزم است  بازنشسته و وکیل وی هماراه بااصال وکالتناماه  شخصاا درمادیریت بازنشساتگی اساتان حضاوریافته تااپس از          برا 

 .بررسیهای الزم ؛گواهی تمدید وکالتنامه صادرشود

ام رسایده  برای دریافت حقوق ماهاناه توساط وکیال وی درداخال کشاوربه اتما       درصورتیکه اعتباریکساله بازنشستگان خارج ازکشور* 

باشدجهت تمدیدوکالتنامه میتوانند باپرکردن اطالعات درخواستی درصافحه مرباوط باه بازنشساتگان خاارج ازکشاور ازطریاق ارتبااط         

یکساال  (باه باناک  )معرفی ناماه   با تصویری وصوتی بامسئولین مربوطه درصندوق بازنشستگی کشوری درخواست خودراشخصا مطرح تا

 دیگرتمدیدشود

 (از طریق اینترنت) کشور ازخارج  بازنشستگانه تمدید وکالتنام

دریافت حقوق ماهانه توسط وکال در داخل کشاور ، یکسااله باوده و تمدیاد آن در      منظورکالتنامه برای صدور معرفی نامه ببه دلیل آنکه اعتبار هر و

بتوانید از طریق برقراری ارتباط تصاویری باا مسائولین    خارج از کشور با دشواریهای خاص خود برای شما همراه است ، این امکان فراهم گردیده تا 

برای یکسال دیگر صادر  معرفی نامه جدیدمطرح فرموده تا بر مبنای تایید شما ،  درخواست خود را شخصامربوطه در صندوق بازنشستگی کشوری ، 

 .ارائه گردد  وکیل معرفی شدهبه شود و 

  کشور از خارج بازنشستگانو انتخاب آیکن مربوط به    ir.cspf.wwwری  ورود به سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشو-1

 .مورد تایید قرار دهید “  موافقت “جاری را بطور کامل مطالعه نموده و با زدن دکمه صفحه -2

 .به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال نمایید“  ارسال “دکمه درخواستی را بطور صحیح کامل نموده و اطالعات آن را با زدن جدول اطالعات -0

باا   skypeپیاام رساان   از طریاق  ( یااران  به وقت ا 14تا  0) در ساعات اداری  تاکد رهگیری به شما اعالم خواهد شد پس از ارسال اطالعاات  -0

ID:cspfir  و سپس توسط دوربین  ارسال (چت)یک پیام متنیSkype رار نمائیدتصویری برق ارتباط . 

 .......خود قرار دهید تا به صندوق بازنشستگی مراجعه را در اختیار وکیلاین کد .در اختیار شما قرار میگیرد  کد رمز،ارتباط تصویری در پایان-4

 .تماس حاصل نمائید 33000100000001و  33000100000004ضمنا در صورت عدم پاسخ به پیام شما با شماره تلفن های 

 ذرنامه معتبر ایرانی در هنگام تماس و برقراری ارتباط تصویری الزامی می باشدارائه گ

مای   تمدیاد وکالتناماه  جهات  ( دختری که به تنهایی حقوق پدر و یا مادر خود را دریافت مای نمایاد  ) خارج کشور وراث اناث تمدید وکالتنامه*

و بارای   اخذ  ،حمایت مالی اجتماعیاشتغال ،ازدواج  گواهی عدمه مراجعه و جمهوری اسالمی ایران در کشور مربوط به سفارت بایست سالی یکبار
 (بدیهی است افراد مذکور از طریق اینترنت احراز هویت نمی گردند ....)صندوق بازنشستگی کشوری ارائه نمایدآنگاه به تا وکیل خود ارسال نماید

 

 

 

 کارمند بازنشسته

ونی وی در مدیریت بازنشساتگی  حضور همزمان بازنشسته و وکیل قان

 ( برای داخل کشور)کشوری استان ودرخواست تمدید وکالتنامه 

 
 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 بررسی وکنترل  مندرجات وکالتنامه با مدارک شناسائی ذینفعان

 

 استان-صندوق بازنشستگی کشوری

 ل نامه به بانک عامل مبنی برتمدیدوکالتنامه بمدت یکسا

 
 

 

 

http://www.cspf.ir/
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 ............ 
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................ 
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241 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

.............. 
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 چک لیست 

 ی خود ل متوفل عیاقبَاز ِ( مرد)ظیفه همسرشرایط برقراری حقوق و

 قانون استخدام کشوری 86ماده « ث»موضوع بند

ای و حمایتی  های بیمه از صندوق های گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازی و عدم استحقاق مستمری  آیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمه -1

محارز   (شدگان سازمان تآمین اجتماعی بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمه) های در دسترس  مراجعه به سامانهو همچنین 

 است؟

 آیا نسبت زوجیت طبق رویت عقدنامه ، استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه تا زمان فوت عیال برقرار بوده است؟ -2

 با یکدیگرمطابقت دارند؟ ( عقدنامه وشناسنامه)« 2»آیا مشخصات هویتی در تمام مدارک موضوع بند -3

 نی یا تاییدیه شورای پزشکی داللت بر موارد زیردارد؟آیا گواهی پزشکی قانو -7

 .باشد تاریخ گواهی صادر شده بایستی مربوط به قبل از فوت متوفیه  – 1/3

 نوع بیماری اعالم  -2/3

 . (اعالم شروع بیماری به منزله تاریخ حدوث ازکارافتادگی نخواهد بود)تاریخ حدوث ازکارافتادگی  -3/3

 : مدارک احراز کفالت

              منادی پرداخات شاده و ناام همسار جازو افاراد تبعای          قانون مدیریت خادمات کشاوری حاق عائلاه    ( 05)ماده( 7)آیا به موجب بند -1

 دارد؟( مندی پرداخت عائله)باشد ویا گواهی امورمالی دراین خصوص سیستم احکام منظور می در

 خذ نموده است؟آیا همسر متوفیه از ناحیه عیال متوفای خود دفترچه بیمه ا -2

 باشد؟ سال از فوت متوفیه سپری شده ؛ گواهی انحصار وراثت ضمیمه مدارک می 3آیا در صورتیکه  -3

 ؛ آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؟ 2و  1های  مطابق بنددر صورت عدم احراز کفالت  -4

 

از قبال  ( مارد )یل ، مانعی درخصوص برقراری حقوق وظیفاه همسار  کمیل بودن مدارک ذتالذکر و  به شرط اثبات و احراز موارد فوق

 . عیال متوفی نخواهد بود

 :مدارک موردنیاز

 3و2،1فرمهای -الف

 (برابر اصل شده باشد صفحات تاریخ وقوع عقد و مشخصات زوج و زوجه)عقدنامهتمام صفحات تصویر-ب

 گیرب تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفه-ج

 گواهی شورای پزشکی استان یا گواهی پزشکی قانونی -د

 (درصورت عدم ثبت نام همسر متوفیه در افراد تبعی سیستم احکام)مندی  گواهی امورمالی مبنی بر پرداخت حق عائله -ها

 .تصویر صفحه اول دفترچه و گواهی سازمان بیمه سالمت مبتنی بر تایید اخذ دفترچه از ناحیه متوفیه-و

 (فقط مقیم داخل کشور) حمایتیو  ( اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور) ای بیمههای موسسات  تصویر گواهی -ز
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 چک لیست           

 (سالگی  13پس از )قانون استخدام کشوری  86ماده  «ب»شرایط برقراری حقوق وظیفه فرزندان اناث بعداز اسقاط شرایط بند          

 (31/13/1060مصوب ... )موضوع اصالحیه قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان           

 فرزندان اناث

ای و  هاای بیماه   از صاندوق  های گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازی و عدم استحقاق مستمری  آیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمه -1

شادگان ساازمان تاآمین     بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیماه ) ترس های در دس مراجعه به سامانهحمایتی و همچنین 

 محرز است؟ (اجتماعی

 آیا عدم ازدواج طبق استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه محرز است؟ -2

هاای   صاندوق آیا چنانچه ورثه اناث مستخدم متوفی ازدواج نموده و همسر وی فوت نموده ، شارایط اساتحقاق مساتمری از ساایر      -3

 ای از ناحیه شوهر متوفای خود را ندارد؟ های بیمه از سایر صندوق  ای را با کسب گواهی بیمه

 درصورتی که ورثه مطلقه شده و دارای دفترچه بیمه درمانی از ناحیه همسرش بوده، آیا گواهی ابطال دفترچه ارائه شده است؟  -7

 ، مدارک مزبور اخذ گردیده است؟خارج از کشورمتوفی مقیم آیا برای حصول اطمینان در خصوص ورثه اناث مستخدم  -5

 05/07/1305ماورخ  22001/د/3750و تکمیل فرم منضم باه ناماه شاماره     گواهی وزارت خارجه مبنی بر نداشتن تابعیت مضاعف  -1/5

 اداره کل فنی 

 در کشور مقصد اجتماعیبیمه پوشش  بر عدم اشتغال و ازدواج و عدمگواهی وزارت امورخارجه مبنی  -2/5

 (  درصورت عدم کسب موارد باال)گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسرمالیات در کشور مقصد-3/5

 استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف  -7/5

با یکادیگرمطابقت داشاته و مخادوش    (فحات شناسنامه و کارت ملیگواهی استعالم، رونوشت ص)آیا مشخصات هویتی در تمام مدارک   

 باشد؟ نمی

فرزندان  کمیل بودن مدارک ذیل ، مانعی درخصوص برقراری حقوق وظیفه تالذکر و به شرط اثبات و احراز موارد فوق

 .نخواهد بوداناث 

 :مدارک موردنیاز

 3و2،1فرمهای -الف

 بگیر هوشمند ورثه وظیفهتصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی -ب

 تصویر گواهی فوت مستخدم  -ج

 (فقط مقیم داخل کشور) حمایتیو  ( اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور باشد) ای بیمههای موسسات  تصویر گواهی -د

 تعهدنامه محضری-ها

 ( متبوع دارای شماره و تاریخ ثبت در اتوماسیون اداری دستگاه) تقاضای کتبی ورثه اناث  -و
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 چک لیست               

 (اناث)دختر نوادگان
 قانون ، گواهی فوت ارسال شده موید آنستکه پدر قبل از پدر بزرگ فوت نموده است؟ 50آیا براساس نص صریح ماده  -1

ای و حمایتی  های بیمه دوقاز صن های گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازی و عدم استحقاق مستمری  آیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمه -2

محارز   (شدگان سازمان تآمین اجتماعی بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیمه) های در دسترس  مراجعه به سامانهو همچنین 

 است؟

 آیا عدم ازدواج طبق استعالم ثبت احوال و رونوشت صفحات شناسامه محرز است؟ -3

باا یکادیگرمطابقت داشاته و مخادوش     (استعالم، رونوشت صفحات شناسنامه و کارت ملیگواهی )آیا مشخصات هویتی در تمام مدارک  -7

 باشد؟ نمی

 وجود دارد؟( زمان صغارت)نامه سرپرستی  آیا مدارک احراز کفالت از جمله تصویر دفترچه بیمه سالمت یا قیم -5

 ک مزبور اخذ گردیده است؟، مدارخارج از کشورآیا برای حصول اطمینان در خصوص ورثه اناث مستخدم متوفی مقیم 

 . گواهی وزارت خارجه مبنی بر نداشتن تابعیت مضاعف  -1/5

 در کشور مقصد بیمه اجتماعیازدواج و عدم پوشش عدم گواهی وزارت امورخارجه مبنی بر عدم اشتغال و  -2/5

 (  رصورت عدم کسب موارد باالد)گواهی ترجمه رسمی اداره مالیاتی مبنی بر نداشتن درآمد و کسرمالیات در کشور مقصد-3/5

 استعالم از پلیس مهاجرت وگذرنامه بابت وضعیت تردد مرزی ویا اقامت مضاعف  -7/5

باا یکادیگرمطابقت داشاته و مخادوش     (گواهی استعالم، رونوشت صفحات شناسنامه و کارت ملی)آیا مشخصات هویتی در تمام مدارک  -0

 باشد؟ نمی

 .نخواهد بود(اناث)نوادگان  دختر کمیل بودن مدارک ذیل ، مانعی درخصوص برقراری حقوق وظیفه تذکر و ال به شرط اثبات و احراز موارد فوق

االجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری  که پس از الزم (سالگی 25درصورت دانشجو بودن تا ) نوادگان اناث باالی بیست سال- :نکته 

قانون مدیریت خادمات  ( 111)ماده( 2)ی حقوق وظیفه درباره آنان با توجه به مفاد بندمتقاضی حقوق وظیفه باشند؛ برقرار( 17/00/1350)

  .مجوزی ندارد کشوری

 :مدارک موردنیاز                         

 3و2،1فرمهای -الف

 بگیر تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفه-ب

 تصویر گواهی فوت مستخدم  -ج

 (نوه)ی فوت پدر متقاضی تصویر گواه-د

 نامه سرپرستی تصویر دفترچه بیمه سالمت یا قیم-ها

 (فقط مقیم داخل کشور) حمایتیو  ( اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور) ای بیمههای موسسات  تصویر گواهی -د
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 چک لیست 

 العمر قادر بکار نباشند  مستخدم متوفی که مادام العضو شرایط برقراری حقوق وظیفه فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص

 قانون استخدام کشوری 86ماده « ج»موضوع بند

 فرزندان 
ای و  هاای بیماه   از صاندوق  های گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازی و عدم استحقاق مستمری  آیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمه -1

شادگان ساازمان تاآمین     بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیماه ) های در دسترس  مراجعه به سامانهحمایتی و همچنین 

 محرز است؟ (اجتماعی

 آیا گواهی پزشکی قانونی یا تاییدیه شورای پزشکی داللت بر موارد زیردارد؟ -2

 .باشد تاریخ گواهی صادر شده بایستی مربوط به قبل از فوت متوفیه  -1/2
 نوع بیماری - 2/2
 مربوط به قبل از فوت باشد  رافتادگی کلیازکاتاریخ حدوث  -3/2

 .اعالم شروع یا حدوث بیماری به منزله اعالم تاریخ شروع و حدوث ازکارافتادگی کلی نخواهد بوددقت شود که 

 : احراز کفالت
عای در  قانون مدیریت خدمات کشوری کمک هزینه اوالد پرداخت شده و نام فرزند جزو افاراد تب ( 05)ماده( 7)آیا به موجب بند -1

 دارد؟( پرداخت کمک هزینه اوالد)باشد ویا گواهی امورمالی دراین خصوص سیستم احکام منظور می

 آیا فرزند از ناحیه پدر و یا مادر خود دفترچه بیمه اخذ نموده است؟ -2

 سال از فوت متوفیه سپری شده ؛ آیاگواهی انحصار وراثت ضمیمه شده؟ 3درصورتیکه  -3

 آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؟  (2)و(1)های  بق بنددرصورت عدم احراز کفالت مطا -7

 :نوادگان
 قانون ، گواهی فوت ارسال شده موید آنستکه پدر قبل از پدر بزرگ فوت نموده است؟ 50آیا براساس نص صریح ماده  -1

دازی و گواهی پزشکی برای نوه مساتخدم متاوفی وجاود    پر موضوع عدم اشتغال، عدم سابقه بیمه( 2)و(1)های  آیا شرایط مورد نظر در بند -2

 دارد؟

 : احراز کفالت
 .در خصوص احراز کفالت فرزندان 7و3،2های  موارد بند      

فرزنادان و نوادگاان     کمیل بودن مدارک ذیال ، ماانعی درخصاوص برقاراری حقاوق وظیفاه       تالذکر و  به شرط اثبات و احراز موارد فوق
 . نخواهد بود(ج)بند

دساتورالعمل مصاوبه   ( 5)آناان براسااس بناد    ازدواج ماده قانونی مزبور شاناخته شادند،  ( ج)که مشمول بند فرزندان و نوادگان اناث :ته نک 

 .  شان نخواهدشد مانع قطع حقوق 13/02/1360

 :مدارک موردنیاز
 3و2،1فرمهای -الف
 بگیر تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند ورثه وظیفه-ب
 تصویر گواهی فوت مستخدم  -ج
 (نوه)تصویر گواهی فوت پدر متقاضی -د

 نامه سرپرستی تصویر دفترچه بیمه سالمت یا قیم-ها

 (فقط مقیم داخل کشور) حمایتیو  ( اعم از متقاضی مقیم داخل یا خارج از کشور) ای بیمههای موسسات  تصویر گواهی -و

7 
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 چک لیست 

 قانون استخدام کشوری( پ)و بند 86دین متوفی موضوع ماده شرایط برقراری حقوق وظیفه وال

ای و  هاای بیماه   از صاندوق  های گواهی شده حسب اخذ گزارشپردازی و عدم استحقاق مستمری  آیا عدم اشتغال ، عدم سابقه بیمه -1

شادگان ساازمان تاآمین     بانک اطالعات ایرانیان و استعالم مشخصات بیماه ) های در دسترس  مراجعه به سامانهحمایتی و همچنین 

 محرز است؟ (اجتماعی

 ای فرزند متوفی خود قرار دارد؟ آیا والدین متوفی تحت پوشش بیمه -2

 آیا مادر متوفی فاقد شوهر بوده و گواهی فوت یا طالقنامه ارائه گردیده است؟    -3

 : احراز کفالت

 آیا والدین از ناحیه متوفی دفترچه بیمه اخذ نموده است؟ -1

عاالوه بار   ( گزارش محسوس و غیرمحسوس مامور واحاد انتظاامی  )لفوت نیروی انتظامی محل اقامت متوفی ا آیا گواهی حین -2

 .   دفترچه بیمه درمانی موید تحت کفالت بودن آنان در زمان حیات متوفی بوده و ارائه گردیده است

 سال از فوت متوفیه سپری شده ؛ آیاگواهی انحصار وراثت ضمیمه شده؟ 3درصورتیکه  -3

 ؛ آیا حکم مرجع قضایی مبنی برتحت کفالت بودن ورثه دارد؟(2)و(1)های  ورت عدم احراز کفالت مطابق بنددرص -7

 

 .نخواهد بودوالدین  کمیل بودن مدارک ذیل ، مانعی درخصوص برقراری حقوق وظیفه تالذکر و  به شرط اثبات و احراز موارد فوق

 

 :مدارک موردنیاز

 3و2،1فرمهای -الف

 صفحات شناسنامه و کارت ملی هوشمند والدین حسب مورد تصویر تمام-ب

 تصویر گواهی فوت مستخدم  -ج

 .  تصویر گواهی فوت یا طالقنامه درمورد مادر متوفی که همسرش فوت شده و یا از همسر خود طالق گرفته است-د

 تصویر دفترچه بیمه سالمت -ها

 (فقط مقیم داخل کشور) حمایتیو  ( یم داخل یا خارج از کشوراعم از متقاضی مق) ای بیمههای موسسات  تصویر گواهی -و

 تصویر صفحات عقدنامه والدین -ز
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 تعاریف
 (بسیارکوچک/تحت تاثیر ارقام بسیاربزرگ )جمع تک تک مقادیر تقسیم بر تعداد مقادیر  :میانگین حسابی

 داده ای که وسط تمامی داده ها قرار میگیرد  :میانه 
  اری که بیشترین فراوانی را در جامعه آماری داردمقد/عدد :نما 
 یداشته باشند جامعه مورد بررس یشتریفاصله ب هم سه عدد از نیعدد هستند، هرچه ا کیو نما هر سه  انهیم ن،یانگیجامعه نرمال، م کیدر *

 .است نترناهمگو

هرچه دامنه تغییرات کوچکتر باشد .رین داده را نشان میدهد ساده ترین شاخص پراکندگی که تفاوت بین بزرگترین و کوچکت :دامنه تغییرات 

 .پراکندگی داده ها کمتر است

 هرچه انحرار معیار کمتر باشد میانگین جامعه گویاتر است. میزان پراکندگی مقادیر جامعه در اطرار میانگین :انحراف معیار 
( بدون انحرار)مقدار ضریب جینی بین صفر. به حالت برابری کامل شاخصی برای سنج  میزان انحرار در توزیع درآمد نسبت :ضریب جینی 

 کمتر حساس است  (فقیر و غنی)ضریب جینی نسبت به توزیع درآمد در دو سر طیف .قرار دارد( انحرار کامل)ویک
 .سنجد یم هر جامعیدرصد فق 03درآمد  نیانگیدرصد ثروتمند جامعه را به م 03درآمد  نیانگیشاخص م نیا :شاخص کوئینتایل 

 .است شتریب یشاخص باالتر باشد، نابرابر نیهرچه ا
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 صبا خانه تیو روا یخیمرکز اسناد تار

 14/30/1033ی در تاریخ کشور یو عملکرد صندوق بازنشستگ تیو ماه یخیتار نهیشیپ یبه منظور معرف  صبا تخانهیروا

 ادمانیپنل  ؛یخیاسناد تار دهیگز ؛یکشور یو صندوق بازنشستگ یبازنشستگ خیتار شمار گاه :یها بخ افتتاح شد و شامل 

جامعه بازنشستگان تحت  یو عملکرد صندوق؛ معرف تیماه ینفوگرافیا ؛یو مفاخر بازنشستگان کشور ریصد نفر از مشاه

 یها پادکست ،یبازنشستگحوزه  یخیاز اسناد تار یشتریخود شمار ب کهشده است  لیهوشمند تشک شگرینما زیپوش  و ن

 . کند یم هیمستند مرتبط با عملکرد صندوق را به مخاطبان ارا یها لمیصبا و ف ویراد

 
 

 

 
 

 

 



250 

                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

  آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوری 

 (مستمری بگیر)و  بازنشسته ( بیمه پرداز)مشترکان  شاغل  آمار و اطالعات

 (01/30/1031)گزارش  شاخص ها

 (تقریبی)  نفر 000/929 (بیمه پردازان)شاغلینتعداد 

 (تقریبی)ریال  000/000/99 میانگین حقوق ومزایای ماهانه مشمول کسوربازنشستگی

 ریال 000/574/20 (سهم کارمند وکارفرما ومقرری)بازنشستگی ماهانه حق بیمه % 1/11میانگین 

  ریال333/133/03 بازنشستگان وموظفین میانگین حقوق

  حق اوالد ریال 920/960   ،     حق عائله مندی ریال020/700/0 ها  میانگین کمک هزینه 

 نفر 101/180/1  ان و موظفینبازنشستگ تعداد کل

 (حقوق بگیران% 89) نفر 004/282/9 تعداد بازنشسته 

 (حقوق بگیران% 9)  نفر 267/90  تعداد ازکارافتاده

 (حقوق بگیران%5)پرونده 942/69 تعداد شاغل متوفی 

 (حقوق بگیران%95)پرونده 049/226 تعداد بازنشسته متوفی 

 (نفرباشد7در حالیکه عدد مطلوب باید)  9نفر یعنی کمتراز  06/0 (به بازنشستگان انسبت بیمه پردازن) support ratio پوشش حمایتی

   92% (نسبت اولین حقوق بازنشستگی به آخرین حقوق اشتغال)نرخ جایگزینی حقوق

 (...سال81کمترازافراد با%31)سال 28 ( اشتغال به خدمت)مدت بیمه پردازی میانگین 

    (سال 20ورثه ،  سال 90بازنشسته)سال   29 بازنشستگی و وظیفهحقوق ردا خت پ میانگین مدت 

 (سال  65میانگین فعلی )سال   8/49 (و  هم اکنون بازنشستگی آغازدر ) گیمیانگین سن بازنشست

 (سال44ی میانگین فعل)سال52نفر   ،     727/080 (برقراری مستمری درآغاز) مستمری بگیر میانگین سن ورثهتعداد و 

 ....،علوم% 2،ارتباطات% 8وزارت کشور،% 3، راه وشهرسازی%1؛جهاد کشاورزی %18؛وزارت بهداشت % 92آموزش وپرورش: ترکیب دستگاهی

  درصد3(: تعدادمشترکان صندوق به جمعیت کشور)در کشور نرخ نفوذ خدمات

  یانآقا% 9  و  هاخانم% 13  :بازماندگانتفکیک جنسیت     (نفر112/129)% 88خانمها  و( نفر238/119/1)% 90آقایان  :تفکیک جنسیت بازنشستگان

 نفر 011/1 :شهیدنفر  211/188 :بازنشستگان ایثارگر                                                                 بازنشستگان دارای لیسانس وباالتر%88 :مدرک تحصیلی 

  سال00ل و خانمها سا03آقایان  :امید به زندگی سن

 (...، مشارکت اندک زنان در اقتصاد ،کاهش رشد اقتصادی نسبت به رشد جمعیتناشی از ) درصد 81 ( :سالگی60-11)نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت کشور

 

 (01/30/1031  مورخ) برخی خدمات  صندوق بازنشستگی کشوری

 ریال – مبلغ نفر-تعداد موضوع

  163/013/1 بازنشستگانغرامت بیمه تکمیلی درمان 

 میلیون ریال113 هر نفر (پایه)و حادثه  غرامت بیمه عمر

   (تکمیلی )و حادثه  غرامت بیمه عمر

   آزمایش آنالین 

  361/161  خرید اعتباری 

  300/10 تسهیالت بیمه ملت 

 هزارتومان003یارانه هر نفر  محدودیت کرونا یتورهای سیاحتی وزیارتی داخل

 میلیون ریال113هرنفر  311/68  ضروریوام 

  031/16 وام ازدواج فرزندان بازنشسته 

 میلیارد ریال  083 000/1 ...صندوق بازنشستگی به انتقال حق بیمه   

 میلیارد ریال  1 081 به سایر صندوقها صندوق بازنشستگیاز انتقال کسور 

 میلیارد ریال 01 136 استرداد کسور
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                                                    03/30/1031 ویرایش                                                                        « راهنمای قوانین و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری   قوانین ومقررات ir.cspf.www  » :ایلآدرس ف

 برخی از خدمات فراگیرصندوق بازنشستگی کشوری          

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

 www.sabasrm.ir با مراجعه به مشترکانمشاهده سوابق بیمه ای وکسورپردازی  استعالم بیمه پردازی  1

1 
 تاییدیه کسوربازنشستگی،

 ...نقل و انتقال حق بیمه  

نظام ) غیررسمی ،فرم کسور سوابق (ماهانه)شاغلین کسوربازنشستگیبررسی وتایید اسناد

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

0 
پرداخت حقوق 

 بازنشستگی و وظیفه

  بازنشستگان و بازماندگانصدور احکام ، تامین اعتبار وپرداخت حقوق ماهانه 

 www.sabasrm.irحکم  /فیش حقوق دریافت .عیدی ،اوالد  و کمک هزینه  عائلهپرداخت 

0 

درمان بیمه تکمیلی 

 بازنشستگان و موظفین

 

 هزارتومان45حق بیمه هر نفر ماهانه،29/12/1401تا1/1/1401از :با شرکت آتیه سازان حافظ قرارداد

تومان ،  000/600/29 عمومی ، بستریتومان  000/200/57بستری فوق تخصصی :سقف تعهدات

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

تومان  000/050 سمعکتومان ،000/130عصا/واکرتومان هر سه سال ،000/200عینک: سقف کمک هزینه ها

 تومان333/013ویزیت تومان هرسه سال ، 000/300 دست دندانیکتومان ،000/300/1 ویلچرهر پنج سال،

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

1 
 و حادثه عمر بیمه پایه

  (1033سال)
 (1033سال...)عمر تکمیلیبیمه 

 1311بابت سال شاغلین وبازنشستگان وحادثه فوت پایه رامتغ تومان000/000/94سقف تا

فوت وحادثه بازنشستگان وموظفین،آتش  تکمیلیغرامت  تومانمیلیون 900تاسقف

 1311سال بابت« www.sabasrm.ir در ثبت نام با».... سوزی وزلزله،بستری روزانه

6 
بیمه نامه های تخفیفی و 

 بازنشستگان تقسیطی

  www.melat.irشرکت بیمه ملتدریافت اطالعات و خدمات با مراجعه به شعب 

 (ماهه11اقساط + نقد %21)...، % 21، آتش سوزی منزل % 81بیمه بدنه خودرو  تخفیف

0 
 تور سیاحتی و

 (به بعد1/0/30نرخ )زیارتی

 سایتمراجعه به  ( بازنشسته ویک نفر همراه ویبرای )تومان یارانه سفر000/750

www.sabasrm.ir ملی  سفرکارت /ایرانگردی /پرشین گلف ت ثبت نام و اعزام ازشرکتجه 

8 
 تسهیالت قرض الحسنه

 (وام ضروری)

 (ماهه،بدون ضامن89درصداقساط 3کارمزد ) قرض الحسنهوام تومان  000/000/94

  www.sabasrm.ir به مراجعه .....ی،اعالم نتایجقرعه کش و 11/13/1311ثبت نام تا 

3 
فرزندان  تسهیالت ازدواج

 بازنشستگان

 (ماهه ،بدون ضامن91درصد واقساط 11کارمزد )تومان وام قرض الحسنه000/000/24

 www.sabasrm.ir به بامراجعه ...،اعالم نتایجقرعه کشی ،21/2/1311ثبت نام لغایت

 ماهه3ای رفاه با اقساط از فروشگاههای زنجیره.....اعتباری خرید تومان تسهیالت000/000/2 (طرح یاری)تسهیالت اعتباری 13

 کارشناسی ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگانپایان نامه تسهیالت تومانمیلیون 4و0 طرح حمپاد  11

11 
تسهیالت خرید لوازم 

 (گروه انتخاب) خانگی

 %11با کارمزد ( ساله1به اقساط%13نقد و%2)خرید کاال  تومان تسهیالت 000/000/40تاسقف

 www.entekhabino.comدر  ثبت سفارش  1311یت شهریورلغا 21/0/11از تاریخ 

 تکمیل فرم اطالعات  ،3*9یک قطعه عکس،کارت ملی اصل با مراجعه به دفاتر پیشخوان بازنشستگان کارت شناسائی 10

 www.sabasrm.irا مراجعه به به درخواست مستقیم بازنشستگان و موظفین ب ضمانت کسر حقوق/گواهی 10

 ..... انتقال تجربیات،جلسات آموزشی مهارتهای زندگی ، ورزش،تغذیه،برگزاری  خانه امید بازنشستگان 11

* 
 قابل دریافت از خدمات

 دفاترپیشخوان

کشور    استعالم بازنشستگان خارج از  -0. ..استعالمات وام -0چاپ فیش حقوق وحکم     -1صدورکارت شناسائی    -1

خدمات امداد خودرو  -8(  بیمه ملت)نامه شخص ثالثخرید بیمه -0گواهی کسر از حقوق  -6 استعالم بیمه پردازی -1

 (بازنشسته)صدور گواهی مشترکان-13 کاهش افراد تحت تکفل بیمه تکمیلی درمان /افزایش-3

 
 

http://www.cspf.ir/
http://www.melat.ir/
http://www.melat.ir/
http://www.sabasrm.ir/
http://www.entekhabino.com/

