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مقدمه
در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفافسـازی مقررات
سـازمانی ،جلوگیری از انباشت بخشـنامهها و دستورالعملهای
تکـراری ،مشـابه و مغایـر ،اطلاع شـرکای اجتماعـی سـازمان
از حقـوق و تکالیـف مقـرر ،بـا هـدف رضایـت بیمهشـدگان،
مسـتمریبگیران و کارفرمایان ،رعایـت قوانین و مقررات جدید
و همچنیـن آرای هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری،کاهش
شـکایات علیـه سـازمان در مراجـع نظارتـی و قضایـی ،برنامۀ
«تنقیح بخشـنامهها و دسـتورالعملهای الزماالجـرا» در اولویت
برنامههـای سـازمان قرار دارد .بـا توجه به کارایی و اثربخشـی
برنامـۀ مذکور در اصلاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات
سـازمان و جلـب رضایت ذینفعان ،این برنامه بـه عنوان یکی از
طرحهـای کاندیـد جایزه تجربۀ موفق سـازمانهای عضو ایسـا
در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال  ،2018معرفی شـد و موفق
بـه کسـب گواهی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
بهمنظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامهها و دسـتورالعملهای
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده
اسـت ،ایـن موضوعات در کمیتههای تخصصـی فرعی و کمیتۀ
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و
بـا مشـارکت نماینـدگان ذینفعـان در جهـت تحقـق رویکـرد
سـهجانبهگرایی در سـازمان ،مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد و
پـس از تدویـن ،متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر میگردد
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامههای متعـدد قبلـی تبدیـل به
یـک بخشـنامه واحدشـده و بخشـنامۀ تنقیحـی ملاک عمل
سـازمان خواهـد بود .ضمنـ ًا پـس از صدور بخشـنامۀ مربوطه
و همزمان با اجراییشـدن آن در سـازمان ،در راسـتای شفافیت
و آگاهیبخشـی ذینفعـان و مشـموالن ،بخشـنامۀ موردنظر در
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سـایت سـازمان تحت عنوان «دسترسی آزاد به بخشـنامهها و دستورالعملها»
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار میگیرد.
بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع ،تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و
ِ
سـند واحـد گردآوریشـده و در تدویـن آن ،آخرین
دسـتورالعمل بـه صورت
قوانیـن و مقـررات مصوب در کشـور به همراه جدیدتریـن آرای هیئت عمومی
دیـوان عدالـت اداری مـورد توجه قـرار گرفته اسـت .همچنیـن در تدوین این
بخشـنامه سعیشـده اسـت عالوه بر جلب نظر ذینفعان ،مشـکالت و ابهامات
واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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بخشنامه تنقیح ،تلخیص و تجمیع
مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان

 -1قوانین ،مقررات و دادنامههای دیوان عدالت اداری
 قانون تأمین اجتماعی مصوب 34/.1354/ قانون نحوه بازنشسـتگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگتحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیانآور
مصـوب19/ 1367/و اصالحیه آن مصوب 212/ 1383/مجلس
شورای اسالمی.
 ماده ( )20قانون حفاظت در برابر اشـعه مصوب 201/1368/مجلس شورای اسالمی.
 مـاده ( )103قانـون مدیریـت کشـوری مصـوب 87/1386/مجلس شـورای اسلامی.
 آییننامـه اجرایـی قانـون نحوه بازنشسـتگی جانبـازان انقالباسلامی ایـران و جنـگ تحمیلـی و معلولیـن عـادی و شـاغلین
مشـاغل سـخت و زیانآور مصوب 285/ 1368/و اصالحیه آن
مصـوب 102/.1385/
 آییننامـه اجرائـی قانـون حفاظـت در برابـر اشـعه مصـوب23/.69/
 مـاده ( )64آییننامـه اسـتخدامی کارکنـــان مصـوب2 81 2 /1386 /و اصالحیــــه آ ن مصوب 17 /.1394 /
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 تصویب نامه شماره 76650/ت  929مورخ 2710/ 1368/هیات وزیران. تصویب نامه شماره 58121/ت  15920مورخ 204/ 1376/هیات وزیران. تصویـب نامـه شـماره 101414/ت 51231مـورخ 178/ 1395/هیـاتوزیران.
 دادنامه شـماره  237مـورخ 1810/( 1395/عدم ابطـال ماده ( )64آییننامهاسـتخدامی سازمان تأمین اجتماعی).
 دادنامـه شـماره  745مـورخ 98/ 1396/هیات عمومی دیـوان عدالت اداری(ابطـال تبصـره ( )1بنـد ( )5آییننامه اجرائی قانون نحوه بازنشسـتگی جانبازان
انقلاب اسلامی ایـران و جنـگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل
سـخت و زیانآور مصـوب 285/ 1368/هیـات وزیران).
 دادنامـه شـماره  779الـی  781مـورخ 168/ 1396/هیـات عمومـی دیوانعدالت اداری (تایید عملکرد سـازمان در عدم پذیرش درخواسـت بازنشستگی
سـخت و زیانآور کارکنان با سـابقه کمتر از  25سـال).
 دادنامـه شـماره  566مورخ 213/ 1398/هیات عمومـی دیوان عدالت اداری(در خصـوص آخریـن حقـوق قبل از بازنشسـتگی ،موضـوع ماده واحـده قانون
نحوه بازنشسـتگی جانبـازان انقالب اسلامی ایران و جنـگ تحمیلی و معلولین
عـادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـانآور مصـوب 19/ 1367/مجلـس
شـورای اسلامی و مـاده ( )2آییننامـه اجرایی قانـون مذکور).
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 -2تعاریف
1 -2-سازمان :باالترین مقام اجرایـــی سازمــان (مدیرعامــل) که عنداللزوم
برابـر مفاد این بخشنامه ،اختیارات خود در خصوص بازنشستگی کارکنــان را به
کمیته بازنشستگی تفویض خواهد نمود.
2 -2-کمیتـه بازنشسـتگی :شـامل1 : -معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع
انسـانی ،عضـو و رئیـس کمیته 2 -مدیرکل منابع انسـانی ،عضـو و دبیر کمیته
3 -مدیـرکل مسـتمری هـا ،عضو کمیته 4 -مدیـرکل امور حقوقــی و قوانین،
عضـو کمیته 5 -مدیرکل نامنویسـی و حسـابهای انفــرادی ،عضــو کمیته
6 -مدیـرکل درمـان مسـتقیم (در خصـوص کارکنـان بخـش درمـان) عضـو
کمیتـه7 . -نماینده مدیرعامل حسـب معرفی ایشـان ،عضو کمیته .تصمیمات
کمیتـه بـا تایید (امضـاء) اکثریـت اعضـاء کمیته رسـمیت مییابد.
3 -2-سابقه خدمت (مندرج در ماده  64آییننامه استخدامی):
سـابقه خدمـت در سـازمان و سـوابق غیـر سـازمانی پذیرفتـه شـده بهعنوان
خدمـت قابـل قبول که حق بیمه مربوطه به سـازمان تأمیـن اجتماعی پرداخت
گردیده اسـت.

 -3مشمولین
 -کارکنان موضوع ماده ( )2آییننامه استخدامی

 -4بازنشستگی با رشایط عمومی
1 - 4-شرایط:
11- -4-سازمان میتواند کارکنان خود را با شرایط زیر بازنشسته نماید:
11-1- -4-داشتن حداقل  30سال سابقه خدمت با  50سال سن.
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1-21- - 4-داشـتن حداقـل  20سـال سـابقه خدمت و  60سـال سـن برای
مردان و  55سـال سـن برای زنان با بیسـت روز حقوق با درخواسـت کارمند.
31-1- - 4-داشـتن حداقل  25سـال سـابقه خدمت برای زنان کارمند بدون
شـرط سـنی با بیسـت و پنج روز حقوق با درخواست کارمند.
تبصــره :1در خصــوص کارکنــان واجــد شــرایط بنــد (11-)4-
منظــور از ســابقه خدمــت ،ســابقه قابــل قبــول سازمانیمیباشــد.
تبصــره :2چنانچــه ســابقه خدمــت بیــش از حداقلهــای مقــرر
در بندهــای فــوق باشــد ،محاســبه مســتمری متناســب بــا مجمــوع
ســوابق پرداخــت حــق بیمــه خواهــد بــود.

21- -4-سـازمان مکلف اسـت کارکنان واجد شـرایط زیر را راسـا بازنشسته
نماید:
12-1- - 4-داشتن حداقل  60سال سن و  30سال سابقه خدمت.
22-1- -4-داشـتن حداقل  65سـال سـن و  25سال سابقه خدمت با بیست
و پنج روزحقوق.
تبصــره  :1در مواردیکــه بــه لحــاظ تجربــه ،تخصــص و مهــارت
نیــاز بــه تــداوم خدمــت کارکنــان (بــه صــورت مــوردی) وجــود
داشــته باشــد بــا پیشــنهاد مدیــر عامــل و تصویــب هیــات مدیــره،
اشــتغال ایــن افــراد تــا  5ســال پــس از رســیدن بــه شــرایط مقــرر
در بنــد (ب) مــاده ( )64آییننامــه اســتخدامی امــکان پذیــر اســت.
تبصــره  :2در خصــوص کارکنــان موضــوع بنــد (21- )4-هــر نــوع
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه نــزد صنــدوق تأمیــن اجتماعــی ســابقه
قابــل قبــول از حیــث بازنشســتگی محســوب میشــود لیکــن از
جهــت پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت ،ســوابق قابــل قبــول افــراد
تابــع شــرایط ذکــر شــده در ضوابــط مربــوط بــه پــاداش پایــان
خدمــت میباشــد.
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2 - 4-اقدامات:
12- - 4-اداره کل منابـع انسـانی و واحدهـای تابعه مکلفند پس از اسـتخدام
یـا انتقال افراد به سـازمان ،سـوابق خدمت غیرسـازمانی و سـوابق بیمهپردازی
آنـان را از طریـق واحدهـای نامنویسـی و حسـابهای انفرادی شـعب ذیربط،
اخـذ و مراتـب را به همراه مسـتندات مربوطه در کمیتههای احتسـاب سـوابق
مطـرح و وضعیت سـوابق موصـوف را از حیث تجربه ،بازنشسـتگی یا صرف ًا در
تعیین مسـتمری ،مشـخص و در احـکام کارگزینـی درج و ابالغ نمایند.
22- -4-واحدهـای اجرایـی موظفند سـوابق پرداخت حق بیمه غیر سـازمانی
کارکنانیکـه بـه سـازمان منتقـل یـا در سـازمان اسـتخدام میشـوند یـا در
حـال حاضـر مشـغول خدمـت هسـتند را از واحـد نامنویسـی و حسـابهای
انفرادیاسـتعالم نمـوده و در پرونـده پرسـنلی ضبـط نمایند.
32- -4-واحدهـای اجرایـی مکلفنـد اطالعـات کلیـه کارکنان واجد شـرایط
بندهای (11- )4-و (21- )4-را حداقل  6ماه قبل از احراز شـرایط در سـامانه
اطالعات نیروی انسـانی و سـامانه پرداخت متمرکز مسـتمری در شعب تابعه
ثبت نموده و پس از اعالم سـابقه از سـوی واحد امور نامنویسـی شـعب ،مراتب
را منضم به سـایر مدارک مورد نیاز حداقل سـه ماه قبل از تاریخ بازنشسـتگی
از طریق ادارات کل مدیریت/درمان اسـتانها به اداره کل منابع انسـانی جهت
طرح درکمیته بازنشسـتگی ارسال نمایند.
42- -4-اداره کل منابـع انسـانی مکلـف اسـت پـس از وصـول مـدارک و
مسـتندات بـه شـرح ذیـل اقـدام نماید:
14-2- -4-درخواسـت بازنشستگی کارکنان متقاضی بازنشستگی را در اولین
کمیتـه بازنشسـتگی مطـرح و صورتجلسـه مربوطـه را جهـت اخذ دسـتور به
مدیرعامـل منعکس نموده و حسـب دسـتور اقـدام مقتضی به عمـل آورد.
24-2- -4-موضـوع بازنشسـتگی کارکنان مشـمول بنـد (11-1- ، )4-را که
در دو مقطع شـش ماهه اول و دوم هر سـال واجد شـرایط میگردند به ترتیب
و حسـب مـورد بـا تاریـخ بازنشسـتگی اول مهر و پایان اسـفند همان سـال در
کمیته بازنشسـتگی مطرح و صورتجلسـه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل
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منعکـس نموده و حسـب دسـتور اقدام مقتضی به عمـل آورد.
34-2- -4-چنانچـه به لحاظ تجربه ،تخصـص و مهارت نیاز به ادامه خدمت
ل مدیریت/
کارکنـان موضـوع بنـد (24-2- )4-وجود داشـته باشـد ادارات ک 
درمان اسـتانها و در سـتاد مرکـزی اداره کل ذیربط موظفند پیشـنهاد خود را
بـا ذکـر دالیل توجیهی و مدت تـداوم خدمت بههمراه مسـتندات جهت طرح
در کمیتـه بازنشسـتگی بـه اداره کل منابع انسـانی ارسـال و کمیتـه مذکور نیز
ضمـن اعالم نظر ،صورتجلسـه مربوطـه را جهت تایید بـه مدیرعامل منعکس
نموده و حسـب دسـتور اقدام مقتضی به عمـل آورد.
44-2- -4-دسـتور مدیرعامـل در خصـوص تـداوم خدمـت کارکنـان یـا
ل مدیریتهای /درمان اسـتانها
بازنشسـتگی موضوع بند اخیر را بـه ادارات ک 
ابلاغ نماید.
54-2- -4-چنانچـه به لحاظ تجربه ،تخصـص و مهارت نیاز به ادامه خدمت
ل مدیریت /درمان
کارکنان موضوع بند (21- )4-وجود داشـته باشـد ادارات ک 
اسـتانها و در سـتاد مرکزی ،معاونت یا اداره کل ذیربط موظفند پیشـنهاد خود
را بـا ذکـر دالیـل توجیهـی و مدت تـداوم خدمـت بههمراه مسـتندات جهت
طرح در کمیته بازنشسـتگی به اداره کل منابع انسـانی ارسـال و کمیته مذکور
نیـز ضمـن اعلام نظـر ،صورتجلسـه مربوطـه را جهت تاییـد بـه مدیرعامل
منعکـس نموده و حسـب دسـتور اقدام مقتضی به عمـل آورد.
64-2- -4-اقدامـات الزم بـه منظـور اخـذ مصوبه از هیات محتـرم مدیره را
مطابـق بـا دسـتور مدیرعامل در خصـوص موافقت بـا ادامه خدمـت کارکنان
موضـوع بنـد (54-2- )4-بـه انجام رسـانده و پس از اخذ مصوبـه مراتب را با
ل مدیریتهای /درمان اسـتانها ابلاغ نماید.
ذکـر مـدت بـه ادارات ک 
52- -4-نحـوه محاسـبه و تعیین میزان مسـتمری بازنشسـتگی تابع شـرایط
منـدرج در مـاده ( )77قانـون تأمین اجتماعـی و تبصـره آن و اصالحات بعدی
میباشد.
62- -4-سـایر مزایـای پرداختـی بـه همکاران بازنشسـته ،ازکارافتـاده کلی و
بازمانـدگان همـکاران که از محـل هزینههای پرسـنلی و اداری تأمین میگردد
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تابـع ضوابط و مقـررات مربوطه میباشـد.
72- -4-معاونت توسـعه مدیریت و منابع انسـانی موظف اسـت در خصوص
مشـمولین بنـد (21- )4-کـه در تقویم بازنشسـتگی مهر و اسـفند موضوع بند
(24-2- )4-قـرار نمیگیرنـد و بنا به ضوابط مقرر بازنشسـتگی آنـان در تاریخ
احـراز شـرایط ،تکلیف میباشـد ،گـزارش مربوطـه را به منظور تـداوم خدمت
آنـان تـا پایـان مقطع  6ماهه تقویـم مذکور جهت اخذ مصوبه هیـات مدیره به
مدیرعامـل ارائه نماید.

 -5بازنشستگی با رشایط خاص
1 - 5-جانبــازان مشــمول قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب
اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل
ســخت و زیــانآور مصــوب 19/ 1367/مجلــس شــورای اســامی
11- -5-شرایط:
1-11- -5-مسـتند بـه تبصـره ( )1مـاده ( )103قانـون مدیریـت خدمـات
کشـوری در خصـوص کلیه جانبـازان ،حداقل سـابقه الزم جهت بازنشسـتگی
 25سـال سـابقه خدمـت میباشـد و در خصـوص تعییـن حقوق بازنشسـتگی
مطابـق بنـد (51-1- )5-این بخشـنامه عمـل میگردد .همـکاران جانباز باالی
 20درصد جانبازی از سـنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشسـتگی جانبازان انقالب
اسلامی ایـران و جنـگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت
و زیـانآور (مصـوب 19/ 1367/مجلـس شـورای اسلامی) و اصالحیـه آن
(مصـوب 212/ )1383/برخـوردار میگردنـد.
21-1- -5-چنانچـه جمـع سـابقه خدمت و سـابقه ارفاقی مشـمولین این بند
 30سـال باشـد از شـرط سـنی معاف میباشند.
31-1- -5-سـنوات خدمـت به میزان دو برابر مدت اسـارت آزادگان معزز
بهاسـتناد مـاده  13قانـون حمایـت از آزادگان با ارایه مسـتندات پرداخت حق
بیمه قابل محاسـبه بوده و سـابقه خدمت تلقـی میگردد.
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41-1- - 5-مـدت سـنوات ارفاقـی در صـورت احـراز شـرایط بازنشسـتگی
بهاسـتناد قانـون نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان به شـرح ذیل میباشـد.
درصد جانبازی

20

25

30

35

 40و 45

 50و 55

 60و 65

 70و باالتر

سنوات ارفاقی

3

4

5

6

7

8

9

10

51-1- -5-در تعییـن حقـوق بازنشسـتگی همـکاران مشـمول قانـون نحـوه
بازنشسـتگی جانبازان انقالب اسلامی ایران و جنگ تحمیلـی و معلولین عادی
و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـانآور (مصـوب 19/ 1367/مجلس شـورای
اسلامی) حقـوق و مزایای منـدرج در آخرین حکم کارگزینی که مبنای کسـر
حـق بیمه قـرار گرفته ملاک عمل میباشـد.
61-1- -5-حسـب مفـاد ماده واحـده قانون اخیرالذکر مدت سـنوات ارفاقی
فقط از لحاظ احتسـاب حقوق بازنشسـتگی قابل محاسـبه میباشـد.
71-1- -5-بهموجـب مـاده واحـده قانـون اخیرالذکـر سـنوات مـازاد بر 30
سـال مشـمولین ایـن بنـد در هـر حالـت در تعییـن حقـوق بازنشسـتگی قابل
محاسبه نمیباشـد.
81-1- -5-جانبـازان معـزز ،مخیر به اسـتفاده از امتیازات مقرر شـده در این
بخـش یا بند ( )4این بخشـنامه میباشـند.
21- - 5 -اقدامات:
2-11- -5-واحدهـای اجرایـی موظفند پس از ارائه درخواسـت بازنشسـتگی
توسـط کارکنـان ،اطالعات متقاضیان بازنشسـتگی واجد شـرایط را در سـامانه
اطالعـات نیـروی انسـانی و سـامانه پرداخـت متمرکـز مسـتمری در شـعب
تابعـه ثبـت نمـوده و پـس از اعلام سـابقه از سـوی واحـد امور نامنویسـی و
حسـابهای انفـرادی شـعب ،درخواسـت مربوطـه را منضم به سـایر مدارک
مـورد نیـاز حداقل سـه مـاه قبـل از تاریخ بازنشسـتگی مورد تقاضــا از طریق
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ل مدیریت /درمان اسـتانها به اداره کل منابع انسـانی جهت طرح در
اداراتک 
کمیته بازنشسـتگی ارسـال نمایند.
22-1- -5-اداره کل منابـع انسـانی مکلـف اسـت پس از وصـول مدارک و
مسـتندات ،موضوع بازنشسـتگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح
و صورتجلسـه مربوطـه را جهت تاییـد به مدیرعامل منعکس نموده و حسـب
دسـتور اقدام مقتضی به عمـل آورد.
32-1- -5-واحدهـای اجرایـی موظفنـد در اجـرای مصوبـه شـماره
126103 1100/مـورخ 1412/ 1385/هیـات محتـرم مدیـره و تفویـض
اختیـار موضوع دسـتور اداری شـماره 100726 2010/مـورخ 2512/1389/
اداره کل منابـع انسـانی ،پـس از صـدور ابالغ بازنشسـتگی نسـبت بـه صدور
حکـم کارگزینـی (تطبیق حقوقی جانبازان) بر اسـاس فرم پیوسـت شـماره ()6
اقـدام نمـوده و رونوشـتی از حکم صادره را جهت برقراری مسـتمری به شـعبه
مربوطـه ارسـال نمایند.
42-1- -5-شـعب برقرارکننده مسـتمری موظفند پس از برقراری مستمری
نسـبت بـه ایجـاد بدهـی سـنوات ارفاقی به حسـاب بدهـی دولت در سـامانه
پرداخت متمرکز مسـتمری اقـدام نمایند.
12- -5-شرایط:
11-2- -5-بـه موجـب تبصـره ( )1مـاده  64آییننامـه اسـتخدامی و تبصره
( )1مـاده ( )103قانـون مدیریـت خدمات کشـوری داشـتن حداقل  25سـال
سـابقه پرداخـت حـق بیمه نزد صنـدوق تأمیـن اجتماعی که حداقل  20سـال
آن در مشـاغل سـخت و زیانآور طی شـده به منظور بازنشسـتگی مشـمولین
ایـن بخش ضـروری میباشـد.
21-2- - 5-جهـت بازنشسـتگی مشـمولین ایـن بخـش شـرط سـنی لحاظ
نخواهد شـد.
31-2- -5-بهاسـتناد تبصره یک ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان
انقلاب اسلامی ایـران و جنـگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل
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سـخت و زیـانآور (مصـوب 19/ 1367/مجلـس شـورای اسلامی) و بند ()5
آییننامه اجرایی قانون مذکور ،مشـاغل سـخت و زیانآور ،درجه بندی و میزان
سـنوات ارفاقی آنها موضـوع تصویب نامههـای شـماره 76650ت 929مورخ
2710/58121 ،1368//ت 15920مورخ 204/ 1376/و 101414ت51231
مـورخ 178/ 1395/هیـات وزیـران مطابق جدول زیر میباشـد.
ردیف

درجه یک
(یک ماه سنوات خدمت ارفاقی
به ازاء هر سال)

درجه دو
(دو ماه سنوات خدمت ارفاقی
به ازاء هر سال)

1

کلیـه پسـتهای قابـل تخصیـص
در رشـته شـغلی "پرسـتار" کـه
در حـوزه سـتادی (وزارتخانـه هـا،
دانشـگاههای علـوم پزشـکی و یـا
سـازمانهای منطقه ای بهداشت و
درمـان اسـتانها و  )...تحت عنوان
کارشـناس پرسـتاری انجام وظیفه
مینماینـد.

ل تخصیصدر رشتـه
ی قاب 
کلی ه پستها 
شغلی "پرستار" مستقر در آموزشگاهها
یا دانشکدهها (اعم از آموزشگاههای
بهیاری یا پرستاری یا  )...یا درمانگاهها
و یا مراکز بهداشتی و درمانی که در
یگیرد.
شمول مشاغل درجه سه قرار نم 

کلیه پستهای قابل تخصیــص
در رشته شغلی "پرستار"مستقر در
بیمارستانها و یا مراکز نگهداری
توانبخشی در سازمان بهزیستی و یا
مراکز بهداشتی و درمانی " ریوی یا
سوختگی و یا پوستی"

کلیه پستهای قابل تخصیص در رشته
شغلی "بهیار" که در شمول مشاغل
درجه سه قرار نمیگیرند.

ل تخصـیص
ی قاب 
کلیـــهپستها 
در رشته شغلی "بهیار" مستقر در
بیمارستانها و یا مراکــز نگهداری و
توانبخشی در سازمان بهزیستی و یا
مراکز بهداشتی و درمانی "ریوی یا
سوختگی یا پوستی" و یا مراکز پزشکی
قانونی.

2

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

3

متصدیان پستهای سازمانی
تکنسین ،کاردان ،کارشناس و
کارشناس ارشد اتاق عمل مستقر
در واحدهای عملیاتی بیمارستان ها
و مراکز بهداشتی و درمانی.

4

متصدیانپستهایسازمانیکاردانو
کارشناس هوشبری مستـــقر در
واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و
مراکز بهداشتی و درمانی.

5

ی سازمانی ماما
متصدیان پسـتها 
مســتقر در واحدهای عملیاتی
بیمارستانها و زایشگاهها،
مراکـــز بهداشتی و درمانی شهری
و روستایی و تسهیالت زایمانی.

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

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

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

درجه سه
(سه ماه سنوات خدمت ارفاقی
به ازاء هر سال)

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

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

  - - - - - - - - --- -------
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ردیف

درجه یک
(یک ماه سنوات خدمت ارفاقی
به ازاء هر سال)

درجه دو
(دو ماه سنوات خدمت ارفاقی
به ازاء هر سال)

6

متصدیان پسـتهای سـازمانی تکنسین
آزمایشـگاه ،رئیـس و مسـئول فنـی
آزمایشـگاه در آزمایشـگاههای مسـتقر
در واحدهـای عملیاتـی بیمارسـتانها و
مراکز آزمایشـگاههای تشخیص پزشکی،
آزمایشـگاههای مرجـع انستیتوپاسـتور
ایـران ،آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی
و روتیـن سـازمان انتقـال خـون ایـران،
آزمایشـگاههای مرجـع حـوزه وزارت
بهداشـت و دانشـگاههای علـوم پزشـکی
و همچنیـن متصدیـان پسـتهای
سـازمانی کاردان ،کارشـناس ،کارشناس
ارشـد ،کارشـناس مسـئول و رئیـس و
مسـئول فنی آزمایشـگاههای مستقر در
واحدهـای عملیاتـی در آزمایشـگاههای
کنتـرل کیفیـت سـازمان انتقـال خـون
ایران ،سـازمان غذا و دارو وابسته به وزارت
بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی.

متصدیـان پسـتهای سـازمانی کاردان،
کارشـناس ،کارشناسمسئول،کارشناسا
رشدآزمایشـگاهو خدمتگزار (لوله شـور)
در آزمایشـگاههای مسـتقر در واحدهای
عملیاتـی مراکـز بهداشـتی و درمانـی،
بیمارسـتان ها ،مراکز روانپزشکی ،مراکز
بهداشـتی و درمانـی خیریـه دولتـی،
آزمایشـگاههای مرجـع انستیتوپاسـتور
ایـران ،آزمایشـگاه تشـخیص پزشـکی
و روتیـن سـازمان انتقـال خـون ایـران،
آزمایشـگاه مرجع سلامت حـوزه وزارت
بهداشـت و یـا آزمایشـگاههای مرجـع
دانشـگاههای علـوم پزشـکی و مراکـز
آزمایشـگاههای تشـخیص طبـی .

7

پستهای سازمانی مسئول فوریتهای
پزشکی مستقر در واحدهای عملیاتی
اورژانس بیمارستانها و مرکز فوریتهای
پزشکی (اورژانس )115

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

درجه سه
(سه ماه سنوات خدمت ارفاقی
به ازاء هر سال)

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

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

1-42- -5-مــدت ســنوات ارفاقــی جهــت انجــام وظیفــه در مشــاغل
درجــه  3بــه ازاء هــر یکســال خدمــت تمــام وقــت ســه مــاه ،انجــام وظایــف
در مشــاغل درجــه دو بــه ازاء هــر یکســال خدمــت تمــام وقــت  2مــاه و
انجــام وظایــف در مشــاغل درجــه یــک بــه ازاء هــر یکســال خدمــت تمــام
وقــت یــک مــاه خواهــد بــود.
51-2- -5-بــه ســوابق خدمــت مشــمولین بــا توجــه بــه درجــه ســخت و
زیــانآوری حداکثــر  5ســال ســابقه ارفاقــی اضافــه میگرددکــه بــا جمــع
ســوابق اصلــی تــا ســقف  30ســال صرفـ ًا در تعییــن میــزان مســتمری قابــل
محاســبه میباشــد.
61-2- - 5-ضــروری اســت مشــمولین در زمــان درخواســت بازنشســتگی،
واجــد شــرایط منــدرج در ایــن بخــش باشــند.
18

71-2- - 5-بهرهمنـدی از مزایـای بازنشسـتگی مشـاغل سـخت و زیانآور
منـوط به اشـتغال عملی (انتصاب و اشـتغال) کارکنان در پسـتهای سـازمانی
مربوطه اسـت.
81-2- -5-کلیـه سـوابق سـازمانی ،غیرسـازمانی ،سـربازی و سـایر سـوابق
کارکنـان کـه دارای تاییدیـه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) بـوده و در احکام
کارگزینـی منظـور گردیده ،سـوابق خدمت محسـوب میگردد.
91-2- -5-مسـتند به تبصـره ( )4آییننامه اجرایی قانون نحوه بازنشسـتگی
جانبازان انقالب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل
سـخت و زیانآور (مصـوب 285/ 1368/هیأت وزیران) ،کسـور بازنشسـتگی
سـهم مسـتخدم بر حسـب مدت سـنوات ارفاقی توسـط مسـتخدم با رعایت
سـایر قوانیـن و مقـررات مربوطـه (فصـل هفتـم بخشـنامه تنقیـح و تلخیـص
بازنشسـتگی بـه شـماره 1319697/ 1000/مورخ 3011/ )1397/محاسـبه و
بـه حسـاب صنـدوق واریز خواهـد شـد .بنابراین مقـرر میگردد بدهی سـهم
مسـتخدم از کارکنان متقاضی بهرهمندی از بازنشسـتگی مزبور دریافت گردد.
101-2- -5-نحوه محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی تابع شـرایط مندرج در
مـاده ( )77قانـون تأمیـن اجتماعی و اصالحـات بعـدی آن خواهد بود.
111-2- - 5-در اجـرای بنـد ( )5آییننامـه اجرایی قانون نحوه بازنشسـتگی
جانبـازان انقالب اسلامی ایـران و جنگ تحمیلـی و معلولین عادی و شـاغلین
مشـاغل سـخت و زیـانآور (مصـوب 285/ 1368/هیـات وزیـران) ،هرگونـه
تغییر در عناوین شـغلی جدول فوق در صورت شـمول در اجرای این بخشـنامه
نیـز ملاک عمل خواهـد بود.
22- -5-اقدامات:

2-12- -5-مدیریـت درمـان اسـتانها موظفنـد ضمـن بررسـی ،اطالعـات
متقاضیـان بازنشسـتگی واجد شـرایط را در سـامانه اطالعات نیروی انسـانی و
سـامانه پرداخت متمرکز مسـتمری در شـعب تابعه ثبت نموده و پس از اعالم
سـابقه از سـوی واحد امور نامنویسـی و حسـابهای انفرادی شعب ،درخواست
مربوطـه را بـا ذکـر دالیـل موافقت یـا مخالفت منضم به سـایر مـدارک مورد
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نیـاز حداقل سـه ماه قبل از تاریخ بازنشسـتگی مـورد تقاضا بـه اداره کل منابع
انسـانی جهت طرح در کمیته بازنشسـتگی ارسـال نمایند.
2-22- -5-اداره کل منابـع انسـانی مکلـف اسـت پـس از وصـول مـدارک
و مسـتندات ،موضـوع درخواسـت بازنشسـتگی کارکنـان را در اولیـن کمیتـه
بازنشسـتگی مطـرح و در صـورت موافقـت و تاییـد مدیرعامل ،یک نسـخه
از صورتجلسـه تنظیمـی را بـه مدیریـت درمـان و اداره کل اسـتان مربوطه
ارسـال نماید.
2-32- -5-ادارات کل اسـتانها مکلفنـد بـر اسـاس صورتجلسـه تنظیمی و
تاریـخ بازنشسـتگی منـدرج در آن از طریـق واحد منابع انسـانی شـعبه محل
پرداخـت حق بیمه نسـبت به تکمیـل اطالعـات در سـامانه پرداخت متمرکز
مسـتمری اقـدام و بدهـی ناشـی از اعطاء سـنوات ارفاقـی موضوع تبصـره ()4
آییننامـه اجرایـی قانـون نحوه بازنشسـتگی جانبـازان انقالب اسلامی ایران و
جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیانآور (مصوب
285/ 1368/هیـأت وزیـران) ،بصـورت علـی الحسـاب را محاسـبه و بـرگ
پرداخـت بدهـی مربوطـه را بـه تفکیـک سـهم متقاضـی و سـازمان بـه محل
خدمـت ارسـال نمایند.
2-42- -5-واحـد منابع انسـانی محل خدمت موظف اسـت نسـبت به اخذ
تعهدنامـه تکمیـل شـده مبنی بر کسـر بدهـی حق بیمه و مسـتمری ناشـی از
سـنوات ارفاقـی سـهم مسـتخدم از پـاداش پایـان خدمـت متعلقه برابـر فرم
پیوسـت شـماره ( )3اقدام نماید.
2-52- -5-پـس از اخذ تعهد ،تصویر مسـتندات مربوطه بـه اداره کل منابع
انسـانی جهـت اقدامات آتی ارسـال میگردد.
2-62- -5-در صـورت عـدم تعهد مبنی بر پرداخت بدهی سـهم مسـتخدم
از سـوی متقاضی ،واحد منابع انسـانی محل خدمت موظف اسـت مراتب را از
طریق مدیریت درمان اسـتان به اداره کل منابع انسـانی به منظور لغو عملیات
اجرایـی ،اعلام و شـعبه مربوطه را جهـت مختومه نمودن اطالعات ثبت شـده
در سیسـتم بازنشسـتگی و ابطال فیشهای پرداخت مطلع نماید.
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2-72- -5-پس از صدور ابالغ بازنشسـتگی و برقراری مسـتمری در شـعبه
مربوطـه بدهـی قطعی محاسـبه و جهـت وصول بـه واحد محل خدمـت ابالغ
تا نسـبت به تسـویه آن اقدام گردد .همچنین تغییرات بدهی سـهم مسـتخدم
ناشـی از تغییرات دسـتمزدی پـس از پرداخت پاداش پایـان خدمت با رعایت
مقررات از مسـتمری متعلقه کسـر میگردد.
2-82- -5-امـور مالـی واحدهـای درمانی مکلفند بر اسـاس بـرگ پرداخت
اعالمی از سـوی شـعبه مبالغ مربوط به بدهی سـهم سـازمان (  ) 20بهانضمام
27
سـهمهمکار (  ) 7را طـی اعالمیـه رابـط بـه شـعبه مربوطـه ارسـال نمایند.
27
سـهم سـازمان از این بابت به کد حسـاب ( )8205تفصیلـی ( )000009تحت
عنوان " 20درصد حق بیمه سـهم سـازمان بابت بازنشسـتگی مشـاغل سخت
و زیـانآور کارکنـان" منظـور و  7درصد سـهم بیمه شـده وفق تعهـد دریافتی
حسـب مفـاد بنـد (42-2- )5-از پـاداش پایـان خدمت همکار کسـر و به کد
حسـاب ( )5193با تفصیلی شـماره پرسـنلی درجگردد.
2-92- -5-اداره کل منابـع انسـانی مکلـف اسـت بـا همـکاری واحدهـای
ذیربـط در خصـوص مسـتخدمینی که قبل از صدور این بخشـنامه بازنشسـته
گردیدهاند ،گزارشـی از تعداد افراد بازنشسـته و کسـورات سهم مستخدم و بار
مالـی ناشـی از سـنوات ارفاقـی مربوطه را جهـت اتخاذ تصمیم بـه مدیرعامل
اعلام نماید.
3 -5-معلولین عادی و ناشی از کار
13- -5-شرایط:
 -5-3-1-1سـازمان میتواند همکاران معلول عادی و ناشـی از کار متقاضی
بازنشسـتگی را کـه دارای حداقـل  25سـال سـابقه خدمـت میباشـند ،بدون
شـرط سـنی (بـا عنایـت بـه ابطـال تبصـره  7آییننامـه اجرائی قانـون اصالح
قانـون نحـوه  ...مصـوب 102/ 1385/هیـات وزیران) بازنشسـته نماید.
 - 5-3-1-2مـدت سـنوات ارفاقـی معلولیـن عادی و ناشـی از کار بهاسـتناد
بندهای ( )2و ( )3ماده واحده قانون نحوه بازنشسـتگی جانبازان انقالب اسلامی
ایـران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیانآور
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(مصـوب 19/ )67/و اصالحیه مصوب 212/ 1383/مجلس شـورای اسلامی
و تبصـره ( )3مـاده ( )1آئیننامـه اجرایـی قانـون مذکور به شـرح جـداول زیر
تعییـن میگردد:
معلولین ناشی از کار

معلولین عادی
درصدمعلولیت

سنوات ارفاقی متعلقه

درصدمعلولیت

سنوات ارفاقی متعلقه

20 %

 2سال

20 %

 2سال

25 %

 2سال و  3ماه

25 %

 2سال و  9ماه

30 %

 2سال و  6ماه

30 %

 3سال و  6ماه

35 %

 2سال و  9ماه

35 %

 4سال و  3ماه

40 %

 3سال

40 %

 5سال

45 %

 3سال و  6ماه

45 %

 5سال و  6ماه

50 %

 4سال

50 %

 6سال

55 %

 4سال و  6ماه

55 %

 6سال و  6ماه

60 %

 5سال

60 %

 7سال

65 %

 5سال و  6ماه

65 %

 7سال و  6ماه

از  %70به باال

 6سال

از  %70به باال

 8سال

 -5-3-1-3مرجـع تشـخیص و تعییـن نوع معلولیـت و درجات نقص عضو
و یـا کاهـش تواناییهـا برای انجام کار ،حوادث ناشـی از کار و بیماری ناشـی از
شـرایط خـاص کار ،بهاسـتناد مـاده ( )3آییننامـه اجرائی قانون اصلاح قانون
نحوه بازنشسـتگی جانبـازان انقالب اسلامی ایران و جنـگ تحمیلی و معلولین
عـادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـانآور (مصـوب 102/ 1385/هیـات
وزیران) ،کمیسـیونهای پزشـکی موضوع ماده ( )91قانون تأمین اجتماعی و بر
اسـاس مندرجـات مجلد « جدول نـوع معلولیت قابل طرح در کمیسـیونهای
پزشـکی » و تغییـرات و اصالحات بعـدی آن خواهند بود.
 -5-3-1-4خدمـت مـازاد بر  30سـال مشـمولین این بند در هـر حالت در
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تعیین حقوق بازنشسـتگی قابل محاسـبه نمیباشد.
 - 5-3-1-5نحوه محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی تابع شـرایط مندرج در
مـاده ( )77قانـون تأمیـن اجتماعـی و اصالحـات بعـدی آن خواهد بود.
3-2 -5-اقدامات:

12-3- -5-کارکنـان متقاضی اسـتفاده از مقررات ایـن بخش موظفند گواهی
پزشـک متخصـص را بـا ذکـر نـوع معلولیـت بـه واحد منابـع انسـانی محل
خدمـت ارائـه نماید.

22-3- -5-واحدهای اجرایی موظفند پس از ارائه درخواسـت بازنشسـتگی و
گواهی پزشـک متخصص مبنی بر معلولیت توسـط کارکنان ،ضمن تکمیل فرم
پیوسـت شـماره ( ،)5موضوع را ازکمیسـیون پزشکی اسـتعالم و پس از تشکیل
کمیسـیون و صدور رای کمیسـیون پزشـکی مبنی بر معلولیت همکار و انطباق
آن بـا «جـدول نوع معلولیت قابل طرح در کمیسـیونهای پزشـکی» اطالعات
متقاضی واجد شـرایط را در سـامانه اطالعات نیروی انسـانی و سامانه پرداخت
متمرکز مسـتمری در شـعب تابعه ثبت نموده و پس از اعالم سـابقه از سـوی
واحـد امـور نامنویسـی و حسـابهای انفـرادی شـعب ،درخواسـت مربوطه را
منضـم به سـایر مـدارک مورد نیاز حداقل سـه مـاه قبل از تاریخ بازنشسـتگی
ل مدیریت /درمان اسـتانها بـه ادارهکل منابع
مـورد تقاضا از طریـق ادارات ک 
انسـانی جهت طرح درکمیته بازنشسـتگی ارسال نمایند.
32-3- -5-ادارهکل منابـع انسـانی مکلـف اسـت پـس از وصول مـدارک و
مسـتندات ،موضوع بازنشسـتگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح
و صورتجلسـه مربوطـه را جهت تاییـد به مدیرعامل منعکس نموده و حسـب
دسـتور اقدام مقتضی به عمـل آورد.
2-43- -5-شـعب برقرارکننده مسـتمری موظفند پس از برقراری مستمری
نسـبت بـه ایجـاد بدهی سـنوات ارفاقـی بصورت مکانیـزه و به حسـاب بدهی
دولت اقـدام نمایند.
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4 -5-کارکنانی که با منابع مولد اشعه در ارتباط میباشند
14- -5-شرایط:
11-4- - 5-همکارانـی کـه در محیـطکار و فعالیت خود با منابع مولد اشـعه
در ارتباط باشـند با تشـخیص نهایی سـوابق کار با اشـعه توسط سـازمان انرژی
اتمـی و احتسـاب افزایـش خدمت مربوطه که بـه تأیید واحد قانونى میرسـد،
در در صورتیکـه بـا احتسـاب مدت افزایـش خدمت مذکور ،شـرایط مندرج
در بخش (11- )4-این بخشـنامه را احراز نمایند ،میتوانند بازنشسـته شـوند.
21-4- -5-خدمـت مـازاد بـر  30سـال مشـمولین این بنـد در هرحالت در
تعیین حقوق بازنشسـتگی قابل محاسـبه نمیباشـد.
24- -5-اقدامات:

12-4- -5-کارکنان متقاضی اسـتفاده از این نوع بازنشسـتگی موظفند گواهی
سـازمان انـرژی اتمـی که در آن مـدت افزایش خدمت ناشـی از کار با اشـعه
درج گردیـده اسـت را بـه منابع انسـانی واحد محل خدمـت ارائه نماید.
22-4- -5-واحدهـای اجرایـی موظفنـد پـس از ارائهگواهـی سـازمان انرژی
اتمی توسـط کارکنـان ،ضمن بررسـی ،اطالعـات متقاضیان بازنشسـتگی واجد
شـرایط را در سـامانه اطالعـات نیـروی انسـانی و سـامانه پرداخـت متمرکـز
مسـتمری در شـعب تابعـه ثبـت نموده و پـس از اعالم سـابقه از سـوی واحد
امـور نامنویسـی و حسـابهای انفرادی شـعب ،درخواسـت مربوطـه را منضم
به سـایر مـدارک مـورد نیاز حداقل سـه ماه قبـل از تاریخ بازنشسـتگی مورد
تقاضا از طریق ادارات کلمدیریت /درمان اسـتانها به اداره کل منابع انسـانی
جهت طـرح در کمیته بازنشسـتگی ارسـال نمایند.
2-34- -5-اداره کل منابـع انسـانی مکلـف اسـت پـس از وصـول مـدارک
و مسـتندات ،درخواسـت بازنشسـتگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشسـتگی
مطـرح و صورتجلسـه مربوطـه را جهت اخذ دسـتور بـه مدیرعامل منعکس و
ل مدیریت/
حسـب دسـتور اقـدام الزم را بعمـل آورده و مراتـب را بـه اداره ک 
درمـان اسـتان مربوطه اعلام نماید.
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2-44- -5-شـعب برقرارکننده مسـتمری موظفند پس از برقراری مستمری
نسـبت بـه ایجـاد بدهی سـنوات ارفاقـی بصورت مکانیـزه و به حسـاب بدهی
دولت اقـدام نمایند.
5 -5-بازنشستگیکارکنان مشمول سایرصندوقها
کارکنـان منتقله به سـازمان که بیمهپرداز سـایر صندوقها بـوده و طبق قوانین
مربوطـه ،بیمهپـردازی خـود را در صندوق بازنشسـتگی قبلـی ادامـه داده اند،
در احـراز شـرایط بازنشسـتگی ،تابـع آییننامه اسـتخدامی سـازمان و از حیث
برقـراری مسـتمری تابع مقـررات صندوق بیمهپـردازی خود میباشـند.

 -6رشایط کلی
1 -6-چنانچـه هـر یـک از کارکنـان سـازمان واجد حداقل  10سـال سـابقه
پرداخـت حـق بیمه مشـتمل بـر :سـابقه خدمـت در سـازمان ،دو برابر مدت
اسـارت ،خدمـت نظـام وظیفـه ،مـدت حضـور داوطلبانـه در جبهههـای نبرد
حـق علیـه باطـل ،مـدت معالجـه جانبـازان ،مـدت خدمـت تعهـدات قانونی
موضـوع قانـون مربـوط به خدمت پزشـکان و پیراپزشـکان در واحدهای ملکی
سـازمان ،مـدت خدمت شـرکتی کارکنان رسـمی و پیمانـی کـه در واحدهای
اجرائی سـازمان انجام شـده باشـد ،تابع شـرایط مقرر در این بخشـنامه بوده و
احکام بازنشسـتگی آنان توسـط مدیرعامل سـازمان صادر میگـردد و در غیر
ایـن صـورت تابـع مقـررات صندوق بازنشسـتگی مربوطـه میباشـند و احکام
بازنشسـتگی آنان توسـط شـعب سـازمان یا صنـدوق ذیربـط صـادر و برقرار
میگـردد.
2 -6-ادارات کلمدیریت/درمـان اسـتانها موظفنـد از ارسـال مـدارک و
درخواسـت بازنشسـتگی همکارانـی کـه دارای پرونـده مفتـوح در هیاتهـای
رسـیدگی بـه تخلفـات اداری میباشـند و یـا احکام صـادره توسـط هیاتهای
مذکـور در خصـوص آنـان در حـال اجرا میباشـد ،بـه اداره کل منابع انسـانی
خـودداری نمایند.
بدیهـی اسـت پاسـخگوئی و عواقـب ناشـی از عـدم رعایـت نکات مذکـور بر
عهـده اداراتکلمدیریتهای /درمـان اسـتانها میباشـد.
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 -7مدارک مورد نیاز جهت بازنشستگی
1 -7-مدارک عمومی:

1-2 -7-تصویر برابر اصل شده صفحات شناسنامه و کارت ملی.
1-3 -7-فـرم تکمیـل شـده خالصـه اطالعـات بازنشسـتگی (فرم پیوسـت
شـماره  )1در دو نسـخه.
1-4 -7-تصویـر برابـر اصـل شـده فرم اعالم سـابقه واحد امور نامنویسـی و
حسـابهای انفـرادی شـعبه محل پرداخـت حق بیمه.
1-5 -7-تصاویـر برابـر اصـل شـده کارت پایـان خدمـت نظام وظیفـه ،ایام
اسـارت ،مـدت حضـور داوطلبانـه در جبهههـای نبـرد حق علیه باطـل ،مدت
معالجـه جانبـازان ،گواهـی مـدت کسـر سـنوات بازنشسـتگی ناشـی از تقلیل
سـاعت کار اسـتفاده نشـده جانبـازان ،خدمت ضریـب  ،kخدمت طـرح الیحه
نیروی انسـانی و گواهی پذیرش سـوابق ناشـی از نقل و انتقال کسـورات و سایر
مـدارک و مسـتندات ،حسـب مورد.
2 -7-مدارک اختصاصی:
12- -7-تصویــر برابــر اصـــل شــده کارت جانبــازی و یــا تأئیدیــه درصـــد
جانبــازی از ســوی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در خصــوص جانبــازان.
2-2 -7-فــرم اطالعــات مســتخدمین مشــاغل ســخت وزیــانآور در مدت
اشــتغال در مشــاغل مــورد تصویــب در خصوص متقاضیــان اســتفاده از قانون
مربوطــه (فرم پیوســت شــماره .)4
2-3 -7-گواهــی کمیســیون پزشــکی اســتان مبنــی بــر تعییــن درصــد
معلولیــت در خصــوص معلولیــن.
2-4 -7-گـزارش حادثـه ،نظریـه باالتریـن مقـام واحد محل اشـتغال ،گواهی
ایام اسـتراحت پزشـکی و سایر مکاتبات مرتبط با موضوع در خصوص معلولین
حوادث ناشی ازکار.
2-5 -7-تأییدیـه سـازمان انـرژی اتمی مبنی بر تعیین مدت افزایش سـابقه
خدمـت ،در خصوص مشـمولین قانون حفاظت در برابر اشـعه.
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2-6 -7-در موارد بازنشسـتگی بر اسـاس آراء مراجع قضائی ،ارسـال تصویر
آراء شـعب بـدوی و تجدید نظر الزامی اسـت.
ی شـماره102461مور
2-7 -7-از تاریـخ صـدورایـن بخشـنامه ،دستورادار 
خ211/ ،90/بخشنامهشـماره1040094/ 1000/مـورخ 309/ 94/و سـایر
دسـتورالعملهای مغایـر بـا ایـن بخشـنامه لغـو و بلا اثـر میگردد.
 -8مسـئولیت حسـن اجـرای ایـن بخشـنامه بـر عهـده معاونـت توسـعه
مدیریـت و منابـع انسـانی ،اداره کل منابـع انسـانی ،اداره کل نامنویسـی و
حسـابهای انفـرادی و مدیـران کل /درمـان اسـتانها میباشـند.
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