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  مقدمه  

  دانید وظایف عملیاتی مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان عبارتند از: همان گونه که می

  استخدام یا تدارك نیرو  -1

  بهبود و پرورش نیروي انسانی -2

  جبران خدمات  -3

  روابط کارکنان  -4

  نگهداري کارکنان  -5

  جدا شدن کارکنان از سازمان -6

قی گماشتن در سازمان است، منطتدارك نیرو از جامعه براي به کاربا توجه به اینکه اولین وظیفه مدیر منابع انسانی 

پیچیده  ه قبلیزتواند به همان اندااست که وظیفه نهایی آن بازگرداندن کارمند به همان جامعه باشد. وظیفه جداسازي می

یرد. گسه روش بازنشستگی، برکناري یا ترخیص و انفصال صورت می آور باشد، لذا بحث خروج از خدمت باو چالش

آن شده است به منظور برآورد شدن وظیفه عملیاتی مدیریت منابع انسانی و  از این رو در این جزوه آموزشی سعی بر

و مجموعه  اداره امور کارکنان به مسأله جدا شدن کارکنان از سازمان و آشنایی همکاران با موضوعات خروج از خدمت

  قوانین و مقررات بازنشستگی کشوري و تأمین اجتماعی پرداخته شود.

  افتد: هاي ذیل اتفاق میمعموالً هزینه ،کندوقتی کارمندي سازمان را ترك می

  بازنشستگی کارکنان مسن. 1

  برکناري یا ترخیص کارمندان جوان که سازمان دیگر به آنها نیاز ندارد. 2

  سازندسازمان را برآورده نمیکارمندانی که انتظارات  انفصال و اخراج. 3 
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  هاي استخدام براي یک جایگزینهزینه. 4

  هاي آموزشهزینه. 5

  پرداخت به کارآموز موجب افزایش هزینه تولید است. 6 

  ث براي کارمندان جدید باالتر استدرصد حواد. 7 

  جديکاهش تولید در فاصله جداشدن کارمند تا جایگزین نیروي . 8

  برداري مطلوب از ابزار تولید در فاصله دوره استخدام و آموزشعدم بهره. 9

  شودافزایش درصد فرسودگی و ضایعات تولید هنگامی که کارمند جدید باشد زیاد می. 10

هاي اضافه کاري و ایجاد اشکال در تعهدات قراردادي شدگان زیاد باشد موجب افزایش هزینه اگر تعداد جدا. 11 

  شود. می

باشد. چرخش زیاد نیروي کار در بعضی از ادارات نشانه اي از نیاز به بهبود شرایط کار یا نظارت و سرپرستی می

ده گردد. دالیل ارائه شبعضی عوامل مانند بازنشستگی و خاتمه خدمت باعث جداشدن کارمند یا کارگر از سازمان می

  براي ترك باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند. 
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  بازنشستگی 

رزش اي که اساس آن برکار به عنوان یک ااند. در جامعهنقشی توصیف کردهها بازنشستگی را به عنوان نقش بیبعضی

نقشی در روز دیگر این باور را حرکت از یک نقش فعال مولد مشخص در یک روز به بی .اخالقی نهاده شده است

سیاري شود. براي بها مرگ زودرس میبیماري روحی و جسمی و بعضی وقتانگیزاند که بازنشستگی منجر به برمی

  کار یعنی زندگی و بیکاري، مرگ در عین زنده بودن است. 

مسلم است که بازنشستگی حادثه مهمی در چرخش زندگی فرد است و سازمان مسئولیت بزرگی در تسهیل انتقال از 

سربلندي  توانند به طور موفق و باادر به پذیرفتن این اندیشه شوند که مییک مرحله به مرحله دیگر را دارد. افراد باید ق

گی امکان نقشی بازنشستبه عنوان یک فرد کامل بدون آنکه شغلی داشته باشند به زندگی ادامه دهند. به جاي نقش بی

سازمان  وند، فرد،آورد. اگر این تصمیمات خوب اتخاذ شتري در مورد زندگی شخصی فراهم میگیري گستردهتصمیم

  شوند.و جامعه در مجموع منتفع می

گیري در مورد بازنشستگی توسط سازمان اتخاذ شود یا این یکی از موضوعات کلیدي عصر نوین این است که تصمیم

ر محور د سن اجباري براي بازنشستگی عمدتا هاي مخالف تعیین یککه آن را به عهده کارمند مربوطه بگذارند. بحث

زند. از لحاظ قدرت تولیدي، توان و خالقیت، افراد در گیري از همه استعدادهاي موجود دور میفردي و بهرهآزادي 

  گردد.شوند. بازنشستگی اجباري موجب اتالف فراوان استعدادهاي واقعی میسنین متفاوتی راکد می

مید، آرتور فیدلر از این قبیل سالگی اشخاصی نظیر وینستون چرچیل، آورل هریمن، مارگارت  65خدمات پس از 

ل از هاي قبحوصلگی، درست درسالاست. بازنشستگی در تاریخ معین اغلب منجر به تعارض و حساسیت و کم

  گردد.بازنشستگی شدن می



 
 

٥ 
 

د و زننسازي در سازمان میاند و دست به ایجاد چالش و مسألهعالقهکنند که بیحوصله و دلسرد وانمود میافراد کم

  مکن است کار را رها کنند. حتی م

  چرخه بازنشستگی

  کند. اند مستخدم رویداد بازنشستگی را طی چند مرحله تجربه میجامعه شناسان مشخص کرده

 عسل / مرحله نزدیک/ مرحله بسیار مرحله وانهادگی/ مرحله ماه مرحله پایانی/ مرحله پایداري و ثبات/ مرحله بازیابی/

  دور

 ماده شدن فرد براي دو عاملی از نزدیک شدن زمان بازنشستگی تا حدي اثر امیدبخشی در آدر بعضی نقاط آگاه -1

ر هاي تفریحی دارد. این آگاهی باید در مرحله بسیار دواساسی در بازنشستگی موفق، یعنی تأمین مالی و مهارت بسیار

 یابد. بازنشستگی حاصل شود. زیرا هیچ یک از این دو عامل یک شبه تحقق نمی

 ند.کالوقوع بودن بازنشستگی میدهد و حکایت از حتمیمرحله دوم درست قبل از رویداد بازنشستگی رخ می -2

. نگرندشود که همکارانش به او به عنوان فردي که عمر چندان زیادي از او باقی نیست میکم متوجه میانسان کم

   ممکن است خواسته شود فردي را براي جایگزینی او آموزش دهند.

د در کنعسل نامیده شده است. فرد احساس می براي بسیاري از افراد مرحله سوم چرخه بازنشستگی مرحله ماه -3

دهد نظیر مسافرت، شود که امکانات مالی او اجازه میخورد و دلخوش به اموري میفضاي جدیداز آزادي غوطه می

شود با بازنشستگی چطوري، اغلب پاسخ از او سؤال می ها و غیره. وقتیدید و بازدید، رفتن به سراغ نوه مطالعه،

 ام.دهد: چرا هیچ وقت من اینقدر سرگرم نبودهمی

 یابد و مقداريشود ماه عسل پایان میکنند، اما سرانجام هنگامی که آهنگ زندگی کند میاز مرحله سوم عبور نمی -4

ختی کننده، احتماالً تجربه سپی و دیدوبازدیدهاي خستهکند. میل شدید به سفرهاي پی در وانهادگی جاي آن را پر می
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اي متفاوت نقل مکان کند، امکان در این مرحله خواهند داشت. مخصوصاً، چنانچه فرد پس از بازنشستگی به جامعه

 دارد وضع سختی پیدا کند.

 د. ا براي سالیانی ادامه دهکند روالی را در زندگی خود پیش گیرد که بتواند آن ردر مرحله بازیابی فرد سعی می -5

هاي متنوعی براي کمک به بازنشستگان در تعیین سطح کیفیت و نوع اشتغال خود هاي اجتماعی که برنامهاز سازمان

هاي هاي تازه و انجام انتخابتوان در این زمینه کمک گرفت. الزمه این مرحله شناخت فرصتکنند میطراحی می

  باشد. هاي خود میو مهارتگرایانه در پرتو عالیق واقع

اد کرده که نتیجه آن گیري ایجدر مرحله پایداري با تثبیت چرخه بازنشستگی، بازنشسته فلسفه و الگویی از تصمیم -6

 کننده است. نقش بازنشستگی غالب شده است.بینی و ارضایک زندگی توأم با سرگرمی منطقی، قابل پیش

اپذیري، باال نوضعیت تازه که توأم با تقلیل ظرفیت فیزیکی است و به طور اجتنابفرد قادر به تعدیل و تطبیق خود با 

م، نقشی را به یک وضعیت مورد احتراگردد. او یک فرد بالغ و خودکفا است که نقش بیآید، میرفتن سن پیش می

  مسئول و معنادار در جامعه تبدیل کرده است. 

کند، حالی که یکی از شش مرحله قبلی چرخه بازنشستگی را تجربه می البته ممکن است فرد به طور ناگهانی در -7

تواند وارد مرحله پایانی شود، جایی که بازنشسته دیگرخودکفا نیست. کاهش بمیرد، اگر زندگی ادامه یابد فرد می

  زند.پشتیبانی مالی یا تقلیل قواي جسمانی طبق تعریف مرحله پایانی بازنشستگی را رقم می

اي بازنشستگی به منظور ایجاد امنیت اقتصادي و تأمین معاش و هزینه زندگی مستخدم و خانواده اش در زمان هبرنامه

شود. همینطور ایجاد امنیت اقتصادي و رفاهی گی و باالخره فوت، تهیه و اجرا میبیکاري، بیماري، پیري، ازکارافتاد

باشد و این خود یکی از بزرگترین فعالیت در سازمان می براي کارکنان و خانواده آنها، پس از سالیان دراز کار و

  هاي شغلی براي قبول خدمت در یک سازمان است.انگیزش
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کنند و با وضع قوانین و مقررات بیمه و بازنشستگی، هزینه زندگی ها به رفاه زمان پیري کارکنان توجه میامروز سازمان

  نمایند. در حد امکان تأمین میو معاش دوران پیري و ازکارافتادگی مستخدمین را 

هاي بازنشستگی ایجاد امنیت اقتصادي و رفاه کارکنان است. البته منظور رفاه حین خدمت نیست، بلکه رفاه هدف طرح

مالی  هايکارکنان پس از سالیان دراز خدمت است که فرد را مستحق برخورداري از امنیت اقتصادي و فارغ از نگرانی

  اه بازماندگان متوفی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. سازد. همچنین رفمی

هاي دولتی و غیردولتی از کنند اعم از سازمانشود تمام مردمی که درجایی کار میامروزه در ممالک مترقی سعی می

  حقوق بازنشستگی استفاده کنند و براي آنها تأمین اجتماعی وجود داشته باشد. 

شود (خاتمه خدمت). صالحی از قید قرارداد استخدامی آزاد میاز مواقع، مستخدم ذيدر نظام اقتصادآزاد در بسیاري 

  زیرا سازمان دیگر به خدمات وي نیازمند نیست.

خاتمه خدمت ممکن است موقتی و در اثر تعدیل تولید شرکت به واسطه عدم تقاضا باشد و نیز ممکن است به علت 

هاي دور و به صورت دائمی باشد. خاتمه خدمت نه تنها براي به مکان خارج شدن شرکت از گردونه تولید یا انتقال

مستخدم مسأله بسیار مشکلی است، بلکه براي کارفرما و اتحادیه کارگري نیز مشکل است. چون مستلزم از دست دادن 

  گیري شرکت را محدود سازند. ها تمایل دارند آزادي تصمیمشود و اتحادیهدرآمد مستخدم می

خواهند از مزیت خاتمه خدمت استفاده کرده و تواناترین کارمندانشان نگهدارند و اجازه دهند آنها اغلب می هاشرکت

  گیرند بروند.که در حاشیه قرار می
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هولت. به سبب خستگی ناشی از کار یا کي کاهش فعالیت تولیدي یا خدماتی فرد، معموالً ، دورهبازنشستگی یا تقاعد

 کند و بعد از او، بازماندگانش از این حق، کهفرد بازنشسته در زمان حیات شخصاً از حقوق بازنشستگی استفاده می

  شوند. مند میحقوق وظیفه یا مستمري نام دارد، بهره

شد، ه بازنشستگی را نیز شامل مینوعی از خدمات کشوري وجود داشت ک در تشکیالت اداري و نظامی هخامنشیان،

 کرد و مبلغی معادل دستمزدگیري میرسید، از خدمت کنارهاي که هر فرد درباري، چون به هفتاد سالگی میبه گونه

المال به عنوان خمس و زکات گرفت. در دربار خلفاي عباسی، از وجوهی که در بیتایام اشتغال به او تعلق می

 گذشتند مقرريشدند یا در حین انجام خدمت دولتی در میالعضو میانی که در جنگ ناقصشد، به کسآوري میجمع

  شد. ماهیانه پرداخت می

ه تصویب ي حقوق وظیفه باي که اکنون در ایران معمول است، پدیده نسبتاً نوظهوري است دربارهبازنشستگی به گونه

، قانونی به نام مجلس اول رسید که به موجب آن، 1327 که بیش از یک قرن سابقه ندارد. در سال "قانون وظایف"

   کردند.تنها بازماندگان کارمندان رسمی دولت حق تقاعد دریافت می

شد و در ایام خدمت مستخدم حقوق وظیفه هم نیمی از مقرري متوفی بود که از محل درآمد عمومی پرداخت می

ول پرداخت این وظیفه به وراث کارمندان خود بود. این وظیفه اي مسئشد، هر وزارتخانهمبلغی از مقرري او کسر نمی

د. شبگیران (عیال، اوالد، پدر، مادر و نوادگان تحت تکفل متوفی) پرداخت میتنها به مدت پانزده سال به مستمري

  سهم ورثه اناث، نصف سهم ذکور بود. 
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قانون "شمسی در مجلس اول قانونی با نام  01/02/1287در ایران پس از برقراري حکومت مشروطه، در تاریخ 

  وضع شد که براي وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفی دولت حقوق برقرار شود.  "وظایف

متوفی بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه  طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اوالد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم

کردند و سهم اناث از حقوق وظیفه معادل نصف سهم ذکور تعیین شده بود. حصر وراث قانونی به کارمند استفاده می

سهم  گردید و تعیین سهم اثاث از وظیفه برابر نصفبگیر خانواده میصورت فوق به صورتی که فقط شامل افراد نفقه

  ه قانون مذکور متأثر از اصول مذهبی بوده است. دهد کذکور می

با توجه به اینکه در قانون مذکور براي زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا ازکارافتادگی او فکري نشده بود، 

ان نتوان آن را قانونی جامع در زمینه تأمین کارکگردیدند، لذا نمیبلکه فقط وراث وي از حمایت اجتماعی برخوردار می

دولت دانست. زیرا در شرایطی که اصل استخدام و تعیین حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود و براي حقوق 

وان فقط قدمی تبینی الزم به عمل نیامده بود پرداخت حقوق وظیفه به وراث را میبازنشستگی و ازکارافتادگی نیز پیش

  در جهت تأمین کارکنان دولت تلقی نمود.

شمسی، بازنشستگی جنبه قانونی پیدا کرد و  1301آذر سال  22صویب اولین قانون استخدامی کشور در پس از ت

شمسی گنجانیده شد.  1301آذر  22اي استخدام کشوري، مصوب ماده 74مقررات بازنشستگی اولین بار در قانون 

ظایف استخدامی از جمله شمسی صادر شد که به موجب آن، تمام و 1302نخستین احکام آن در فروردین سال 

ي سازمانی موسوم به شوراي دولتی (بعدها به نام شوراي عالی اداري) واگذار شد. در آنجا بازنشستگی به عهده

بینی شد که تا زمان تشکیل شوراي دولتی هیأت وزیران به قائم مقامی آن سازمان عمل کند. همچنین پس از پیش

کل حسابداري وزارت دارایی  ي تقاعد در ادارهاي به نام دایرهنخست، دایرهتصویب قانون استخدام کشوري، در وهله 

  تشکیل یافت که بعدها جزو اداره کل کارگزینی وزارت دارایی شد. 
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در فصل چهارم این قانون، حمایت از نظام بازنشستگی آمده است، کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن 

مند شود. دهد، بدون آنکه خدمتی انجام دهد، از حقوق بهرهی انجام کار خود را ازدست میبه سنی که قاعدتاً توانای

اي علیل و ازکارافتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد، همچنین در ادامه قانون آمده است، هر کسی که به علت حادثه

شود، خانواده او در حمایت بدون رعایت خدمت و سن از مقرري خاص استفاده کند و هر مستخدم که فوت 

سالگی،  55سال سابقه کار و رسیدن به  25توانست با ها، کارمند میکارفرمایش که دولت است قرار گیرد. در آن سال

شد و فرصت ادامه کار براي او رسید باید بازنشسته میسالگی می 70بازنشسته شود. مطابق این قانون، فردي که به 

  وجود نداشت. 

شمسی، شرایط سنی هم ازاین قانون کامالً حذف شد، طوري که هر کارمندي قادر بود با  1309سال  جالب آنکه

سال سابقه متوالی، طعم بازنشستگی را بچشد. این قانون، راه را براي بازنشسته شدن بسیاري از جوانان باز کرد، 20

  سالگی بازنشسته شوند.  40سال سابقه کاري در  20توانستند با طوري که حتی کارمندان حکومت می

) متوسط حقوق سه سال آخر 1). (60شمسی، حقوق بازنشستگی، برابر با ( 1301طبق قانون استخدامی مصوب سال 

شمسی تغییراتی در آن ایجاد شد و  1322شهریور  22هاي خدمت او بود. در قانون خدمت مستخدم ضرب در سال

  هاي خدمت گردید.فتی سه سال آخر ضرب در سال) متوسط دریا1). (40حقوق بازنشستگی، معادل(

هاي خدمت هاي دریافتی مستخدم ضرب در سال) آخرین حقوق و کمک1). (30شمسی، به ( 1382همچنین در سال 

هاي دریافتی تجاوز نکند. طبق قانون استخدام کشوري او رسید، به شرط آنکه از مجموع آخرین حقوق و کمک

) معادل حقوق پایه در سه سال آخر خدمت ضرب 1). (30ق بازنشستگی برابر (ش، حقو 1345خرداد  31مصوب 

  در سنوات آن تعیین شد، به شرط آنکه مقدار حاصل، از آخرین حقوق دریافتی پیش از بازنشستگی بیشتر نشود. 

 1334 شمسی، اداره کل بازنشستگی کشوري مرجع رسیدگی به امور استخدامی کارمندان شد. در سال 1313از سال 

قانون بودجه آن سال کلیه امور اداري و استخدامی کشور، بر عهده وزارت دارایی گذاشته  20شمسی، به موجب تبصره 
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شمسی، قانون استخدامی  1345شمسی، تغییرات بنیادي کرد تا اینکه در خرداد سال  1337شد. این قانون، در سال 

قانون مزبور، اداره کل بازنشستگی با کلیه دارایی  70اساس ماده ماده جایگزین قانون پیشین شد و بر  149کشوري، در 

و موجودي صندوق بازنشستگی و تعهدات، تابع سازمان امور اداري و استخدامی کشور شد که در آن وقت وابسته به 

ها رایی، اداره کل مورد اشاره با تمامی دا1345نخست وزیري بود. با تصویب الیحه قانونی استخدام کشوري در سال 

و تعهدات از وزارت داراي جدا شد و زیر نظر سازمان امور اداري و استخدامی کشور قرار گرفت. با اصالح قانون 

، به منظور انجام وظایف مرتبط با امور بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت، صندوق 1345مزبور از ابتداي سال 

ر اساس مصوبه ب» سازمان بازنشستگی کشور«جهت اداره آن بازنشستگی کشور، جایگزین اداره کل بازنشستگی شد و 

تأسیس شد. پس از انقالب اسالمی ایران نیز موضوع بازنشستگی مورد  1354کمیسیون مجلس در هشتم خردادماه 

توجه اساسی بوده است. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، بازنشستگی و تأمین اجتماعی را به 

ی براي مردم و تکلیفی براي دولت مقرر داشته است و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهاي عنوان حق

  هاي مالی را براي افراد کشور تأمین کند. عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت

گی و تپس از قانون استخدام کشوري قوانین ذیل نیز به ترتیب تصویب و موضوعات خروج از خدمت، بازنشس

  وظیفه وراث را مطرح نمود: 

 ب آور مصوقانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی، معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان

  مجلس شوراي اسالمی و اصالحات آن 01/09/1367

  مجلس شوراي اسالمی  20/01/1368قانون حفاظت در برابراشعه مصوب  

  مجلس شوراي اسالمی  13/12/1368و وظیفه قانون استخدام کشوري مصوب قانون اصالح مقررات بازنشستگی

  و اصالحات آن

  و اصالحات آن  23/06/1373قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب  
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 ها و سایر کارکنان مصوب اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهقانون اصالح پاره

  و اصالحات آن 13/02/1379

 کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي  03/04/1386گران مصوب جلسه مورخ رسانی به ایثارقانون جامع خدمت

  اسالمی

  مجلس شوراي اسالمی  05/06/1386قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  

  مجلس شوراي اسالمی  08/07/1386قانون مدیریت خدمات کشوري  

 هاي علوم ها و دانشکدهو استخدامی اعضاي هیأت علمی و کارکنان و غیرهیأت علمی دانشگاهنامه اداري آیین

 1391پزشکی کشور مصوب سال 
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  ��ش دوم

  � �وا��ن �عار�ف و �فا��م
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  بازنشستگی: 

  عبارت از آن است که کارمند طبق ضوابط و مقررات قانونی و به موجب  نامه اداري و استخدامی:آیین 16ماده

  حکم رسمی به افتخار بازنشستگی نائل شده و از مستمري بازنشستگی استفاده کند.

  عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن  قانون تأمین اجتماعی: 2ماده  15بند

  بازنشستگی مقرر در این قانون. 

  ازکارافتادگی: 

  عبارت از آن است  هاي علوم پزشکی:نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهآیین 17ماده

رات ، توانایی کار کردن را از دست داده و طبق مقرکه کارمند بنا به تشخیص پزشک معالج و تأیید کمیسیون پزشکی

  کند.از کار افتاده شده است و از مستمري ازکارافتادگی استفاده می

  ازکار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوي  قانون تأمین اجتماعی: 2ماده  13بند

  ز یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد. که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کاردیگري بیش ا

  استعفا:

  عبارت است از  علوم پزشکی: هايانشگاهاستخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دنامه اداري و آیین 11ماده

  درخواست معافیت از ادامه خدمت در مؤسسه توسط کارمند.ارائه 

  بازخریدی: 

  عبارت از آن است  هاي علوم پزشکی:غیرهیأت علمی دانشگاهنامه اداري و استخدامی کارکنان آیین 21ماده

 که رابطه استخدامی کارمند با مؤسسه قطع و سوابق خدمت دولتی آنان بازخرید شود.
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  اخراج:

  عبارت از آن است  هاي علوم پزشکی:نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهآیین 14ماده

هاي رسیدگی به تخلفات اداري یا آراي قانونی مراجع ذیصالح به خدمت وي در که کارمند در اجراي احکام هیأت

  مؤسسه به طور دائم خاتمه داده شود.

  انفصال دائم: 

  عبارت از آن است  هاي علوم پزشکی:نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهآیین 18ماده

هاي دولتی محروم هصالح از خدمت در مؤسسه یا دانشگاکه کارمند به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونی مراجع ذي

  شود.

  (از نظر صندوق بازنشستگی کشوری):  خدمت غیررمسی 

  آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی  قانون استخدام کشوري: 85ماده

  گردد. خدمت غیررسمی تلقی می ،مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوري پرداخت نشده باشد

  خدمت رمسی (از نظر صندوق بازنشستگی کشوری): 

کشوري  صندوق بازنشستگی آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین که کسور بازنشستگی مربوط به آن به

  گردد.پرداخت شده باشد خدمت رسمی تلقی می

  خدمت متام وقت: 

ربط بوده و مشروط بر آن منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر درمورد کارکنان نهاد ذي

سوابق خدمت مستخدمین  قانون احتساب 1ماده  1تر نباشد (تبصره سال کار در هفته کم 40است که حداقل از 

هاي مزبور به هاي انقالب اسالمی و مأموریت کارکنان نهادهاي دولتی در نهادها و مؤسسات و شرکتوزارتخانه

  ).06/11/1364هاي دولتی مصوب ها و مؤسسات و شرکتوزارتخانه
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  باشد)(تعاریف در هردو قانون یکسان می آور:و زیانمشاغل سخت 

آور کارهایی هستند که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار زیانکارهاي سخت و 

و روانی)  هاي طبیعی (جسمیغیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده (کارگر) تنشی به مراتب باالتر از ظرفیت

  در وي ایجاد شود که نتیجه آن بیماري شغلی و عوارض ناشی از آن باشد.
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  �وم��ش 

  ا�واع ��وج از �د�ت
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  حاالت خروج از خدمت

 استعفا  

 بازخریدي  

 اخراج  

 فسخ یا خاتمه قرارداد  

 ازکارافتادگی  

 فوت  

 بازنشستگی  

  نامه اداری و استخدامی استعفا در آیین

درخواست کتبی از خدمت در مؤسسه استعفا کند. در هیچ مورد، استعفاي کارمند تواند با کارمند رسمی می :114ماده 

یابد که مؤسسه به صورت رسمی با آن دات او در برابر مؤسسه نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق میعهرافع ت

نچه تا عالم دارد. چناموافقت نماید. مؤسسه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول آن را کتباً ا

  پایان یک ماه رد یا قبول استعفا ابالغ نگردد، این امر در حکم قبول استعفا تلقی خوهد شد.

: در صورت درخواست کارمند مستعفی، استرداد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است 1تبصره 

  تابع ضوابط صندوق مربوط خواهد بود

رمند رسمی که استعفا کرده است در صورت نیاز مؤسسه برابر ضوابط استخدامی مندرج : استخدام مجدد کا2تبصره 

نامه خواهد بود. احتساب سوابق خدمت این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی مشروط به اینکه وجوه در این آیین

  کسور بازنشستگی دریافت نکرده باشند، بالمانع است.

  مرخصی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.: به کارمند مستعفی وجوه 3تبصره 
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  نامه اداری و استخدامی بازخریدی در آیین

با کارمند رسمی مؤسسه که وظایف وي در اجراي  نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی:آیین 26ماده 

  خواهد شد:هاي ذیل عمل نامه به بخش غیردولتی واگذار شده است، به یکی از روشاین آیین 22ماده 

کارمند رسمی در یکی  نامه اداري و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی:آیین 37ب) بازخرید سنوات خدمت، ماده 

  گردد.از حاالت ذیل از خدمت در مؤسسه خارج می

کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادي  نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی:آیین 106ج) بازخریدي، ماده 

  حسب نوع استخدام در یکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت:

نامه اداري آیین 108نامه و قانون رسیدگی به تخلفات اداري، ماده و) بازخریدي به موجب احکام مذکور در این آیین

  و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی:

اکثر یک سال است و در صورت عدم اشتغال کارمند، طی دوران مزبور حسب مورد : آمادگی به خدمت حد1تبصره 

  طبق مقررات مربوط بازخرید خدمت یا در صورت داشتن شرایط بازنشستگی، بازنشسته خواهد شد.

ه کبازخریدي کارمندان برابر دستورالعملی خواهد بود  نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی:آیین 112ماده 

رسد. هرگونه بکارگیري کارمندان بازخرید شده مؤسسه یا سایر مؤسسات وزارت متبوع به تصویب هیأت امنا می

  باشد.قانون مدیریت خدمات کشوري ممنوع می 5هاي موضوع ماده دستگاه

  

  انفصال دائم از خدمت

  گردد:کارمند رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در مؤسسه خارج می نامه اداري استخدامی:آیین 37ماده 



 
 

٢١ 
 

نامه اداري و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی: آیین 38ربط، ماده انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي -د

 مؤسسه اجازه بکارگیري کارمندان منفصل از خدمت و همچنین کارمندان اخراج شده توسط سایر مؤسسات و

  واحدهاي تابعه وزارتخانه را ندارد.

نامه اداري و استخدامی: کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادي حسب نوع استخدام در یکی از حاالت آیین 106ماده 

  ذیل قرار خواهند داشت:

  هاي رسیدگی به تخلفات اداريانفصال موقت یا دائم به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأت -ه

  اخراج

کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع  قانون مدیریت خدمات کشوري: 48ماده 

  گردند:می

  ربطاخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي -

جدد در همان دستگاه گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال م: کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می2تبصره 

  اجرایی را نخواهند داشت.

  کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل قرار خواهند داشت:  قانون مدیریت خدمات کشوري: 120ماده 

) این 91هاي رسیدگی به تخلفات اداري و یا احکام ماده (اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیأت -ه

  قانون

کارمند رسمی در یکی از  هاي علوم پزشکی:اداري استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه نامهآیین 37ماده 

  گردد.حاالت ذیل از خدمت در مؤسسه خارج می
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نامه اداري استخدامی کارکنان غیرهیأت آیین 106ربط، ماده اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي -د

کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادي حسب نوع استخدام در یکی از حاالت ذیل  هاي علوم پزشکی:علمی دانشگاه

  قرار خواهند داشت.

  هاي رسیدگی به تخلفات ادارياخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیأت -ه

  فسخ یا خامته قرارداد

  یابد:قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می -21ماده 

    رفوت کارگ -الف

  بازنشستگی کارگر -ب

  ازکارافتادگی کلی کارگر -ج

  انقضاي مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن -د

  پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. -ه

  استعفاي کارگر -و

ما داده و بدواً استعفاي خود را کتباً به کارفرکند موظف است یک ماه به کار خود ادامه کارگري که استعفا می -تبصره

روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعالم نماید استعفاي وي  15اطالع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 

شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شوراي اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و منتفی می

  کارگران تحویل دهد.یا نماینده 

نمایند، با توجه به موارد ذیل فسخ قرارداد یا خاتمه براي کارمندانی که به صورت قراردادي با دستگاه همکاري می

  گردند:همکاري صادر و از دستگاه منفک می

 پایان مدت قرارداد  
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 فوت طرف دوم قرارداد  

 فسخ قرارداد با یک ماه اعالم قبلی طرف قرارداد  

 صالح (تخلفات جهت کارکنان قراردادي کار معین، گزینش و...)رأي مراجع ذي  

 انتقال  

 بازنشستگی  

 ازکارافتادگی کلی  

ذیر پ: فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعالم قبلی امکاناستخدام پیمانی 6ماده 

  کمتري تعیین شده باشد.خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت 

ها مکلف هستند به مستخدمین پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد (در صورت عدم تمدید) به : دستگاه12ماده  3تبصره 

العاده مربوط به مرخصی استحقاقی ذخیره شده، یک ماه ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول عالوه بر حقوق و فوق

  یند.آخرین حقوق و مزایا پرداخت نما

: در صورتی که مستخدم پیمانی مدت هفت روز بدون اطالع و یا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر 15ماده 

از تاریخ ترك خدمت  6تواند قرارداد استخدام را بدون رعایت یک ماه مهلت مقرر در ماده نشود دستگاه دولتی می

  فسخ نماید. 
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 �ھارم��ش 

  و �وت ازکارا�تاد�ی�وا��ن 
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   مشمولین سازمان تامین اجتماعی ازکارافتادگی 

  

ند، پس از شوشدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل عالج تشخیص داده می: بیمهتامین اجتماعی قانون  70ماده 

در ماده  هاي پزشکی مذکورانجام خدمات توانبخشی و اعالم نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون

  توانایی خود را کالً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد: قانوناین  91

  ود.شهرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باید ازکارافتاده کلی شناخته می -الف

به علت حادثه ناشی از کار  چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و -ب

  شود.باشد ازکارافتاده جزئی شناخته می

اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد  -ج

  استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

ته اي ازکارافتاده کلی شناخحادثه ناشی از کار یا بیماري حرفه اي که در اثر: بیمه شدهتامین اجتماعی  قانون 71ماده 

شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمري ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد 

  داشت.

زد یا ام میک سی : میزان مستمري ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است ازتامین اجتماعیقانون  72ماده

حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق 

شدگانی که داراي همسر بوده یا فرزند یا پدر و متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه

مستمري استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد عالوه مادر تحت تکفل داشته باشند و 

درصد تجاوز  60بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمري و کمک از 

  نکند، پرداخت خواهد شد.
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  شوند:شده محسوب میشوهر یا فرزند یا پدر و مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه  -1تبصره 

این قانون ازکارافتاده  91هاي پزشکی موضوع ماده سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد یا به تشخیص کمیسیون -1

  کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمري دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.

  این قانون باشند. 58ماده  3د فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بن -2

شکی موضوع هاي پزسن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون -3

این قانون ازکارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمري  91ماده 

  ندارند.

حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به  مزد یا -2تبصره 

مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماري 

  اي که منجر به ازکارافتادگی شده است تقسیم به روزهاي کار ضرب در سی.حرفه

اي که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد : به بیمه شدهتامین اجتماعیقانون 73ماده 

توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمري ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمري 

این  72ارافتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده عبارت است از حاصل ضرب درصد ازکارافتادگی در مبلغ مستمري ازک

  گردد.قانون تعیین می

  درصد ازکارافتادگی×مستمري ازکارافتادگی جزئی= مستمري ماهانه ازکارافتادگی

مستمري ماهانه ازکارافتادگی کلی =
سنوات×متوسط حقوق ماهیانه

(سال 30) 10800
 

جمع کل مزد یا حقوق 72 در روز قبل از شروع بیماري

روزهاي کاري که حق بیمه پرداخت نموده
 ×   30 =  مزد یا حقوق متوسط ماهیانه
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  ازکارافتادگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوري 

اي ناقص شود به نحوي که از کار کردن : هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثهقانون استخدام کشوري 79ماده

متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد، مشروط بر ام اي برابر با یک سیباز بماند حقوق وظیفه

  اینکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند.

: هرگاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا قانون استخدام کشوري 80 ماده

عنوان حقوق وظیفه در مورد وي برقرار  ناقص شود به نحوي که از کار کردن باز بماند تمام متوسط حقوق او به

  گردد.می

  

  فوت مشمولین صندوق بازنشستگی کشوري 

: هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ قانون استخدام کشوري 81ماده

  فوت بازنشسته محسوب و حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وي پرداخت خواهد شد.

  بازماندگان واجد شرایط متوفی جهت دریافت مستمري

  شرایط الزم  وراث

  -  عیال دائمی متوفی

در صورتی که علیل و ازکارافتاده و در زمان حیات عیال متوفی خود تحت   شوهر

  تکفل وي بوده باشد.

سالگی  25سن سال و در صورت اشتغال به تحصیل عالی تا پایان  20تا سن   فرزندان و نوادگان ذکور (پسر)

توانند از حقوق وظیفه برخوردار شوند که پدرشان در نوادگان به شرطی می

  زمان حیات مستخدم، فوت نموده و تحت تکفل مستخدم بوده باشند.

توانند از حقوق وظیفه به شرط نداشتن شغل و شوهر، نوادگان به شرطی می  فرزندان و نوادگان اناث (دختر)

ن در زمان حیات مستخدم، فوت نموده و تحت برخوردار شوند که پدرشا

  تکفل مستخدم بوده باشند.

  العمر قادر به انجام کار نباشند.العضو بوده و مادامعلیل و یا ناقص  فرزندان و نوادگان
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  در زمان حیات متوفی تحت تکفل وي بوده باشند.  پدر و مادر

- حمایت از کودکان و نوجوانان بیقانون  19در حکم فرزند حقیقی است (ماده   فرزندخوانده

  مجلس و...) 10/07/1392سرپرست و بدسرپرست مصوبه 

  

  موارد قطع حقوق وظیفه وراث 

  * ازدواج و اشتغال به کار فرزندان و نوادگان اناث

سالگی مشروط به اینکه به تحصیالت عالیه اشتغال نداشته باشند و در صورت  20* رسیدن فرزندان ذکور به سن 

  سالگی به شرط ارائه گواهی از مؤسسات آموزشی عالی به اشتغال به تحصیل 25ادامه تحصیل تا پایان 

  * ترك تابعیت

  بگیر* فوت هریک از وراث وظیفه

  * در هنگام فوت داراي ورثه قانونی حائز شرایط نباشد.

  فوت  مشمولین صندوق تامین اجتماعی  

  ر یکی از حاالت زیر مستمري بازماندگان دریافت خواهند داشت:بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی د

  در صورت فوت بیمه شده بازنشسته -1

  بگیردر صورت فوت بیمه شده ازکارافتاده کلی مستمري -2

اي که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه در صورت فوت بیمه شده -3

  روز کار را پرداخت کرده باشد. 90ق بیمه ظرف آخرین سال حیات ح

  اي فوت نماید.هاي حرفهدر مواردي که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماري -4
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  مستمري بازماندگان واجد شرایط متوفی جهت دریافت

  شرایط الزم  وراث

  -  عیال دائم بیمه شده متوفی

سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون سن او از شصت  -2تحت تکفل زن بوده،  -1  شوهر

این قانون ازکارافتاده بوده و در هر حال مستمري از سازمان  91پزشکی موضوع ماده 

  دریافت نکند.

سن آنان کمتر از بیست سال باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به   فرزندان و نوادگان ذکور (پسر)

این قانون  91گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده  علت بیماري یا نقص عضو طبق

توانند از حقوق وظیفه برخوردار شوند که قادر به کار نباشند. نوادگان به شرطی می

  پدرشان در زمان حیات مستخدم، فوت نموده و تحت تکفل مستخدم بوده باشند.

توانند از حقوق وظیفه برخوردار شوند رطی میفاقد شغل و شوهر باشند. نوادگان به ش  فرزندان و نوادگان اناث (دختر)

  که پدرشان در زمان حیات مستخدم فوت نموده و تحت تکفل مستخدم بوده باشند.

- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی 19باشد (ماده در حکم فرزند حقیقی می  فرزندخوانده

  مجلس و...) 10/07/1392سرپرست و بدسرپرست مصوب 

سن پدر او از شصت سال و سن ماد از پنجاه و پنج سال  -2تحت تکفل او بوده،  -1  پدر و مادر

این قانون  91تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده 

  ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمري از سازمان دریافت ندارند.
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  بازنشستگی مشمولین قانون کار

  مشمولین قانون کار در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمري بازنشستگی را خواهند داشت:

  حداقل بیست  سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضاي بازنشستگی پرداخته باشند. -1

  زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.سن مرد به شصت سال تمام و سن  -2

کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در  کار سال تمام 30کسانی که  -1تبصره 

  توانند تقاضاي مستمري بازنشستگی نمایند.سال تمام باشد می 45سال و سن زنان  50صورتی که سن مردان 

توانند بدون در نظر گرفتن شرط سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می 35داراي  شدگانی کهبیمه -2تبصره 

  سنی مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگی نمایند.

توانند روز حقوق می 20سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با  42سال سابقه کار و  20زنان کارگر با داشتن  -3تبصره 

  بازنشسته شوند.

سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این  5شدگانی را که حداقل تواند بازنشستگی بیمها می: کارفرم78ماده 

  سال). 60سال و زنان  65اند از سازمان تقاضا نماید (براي مردان قانون به کار خود ادامه داده

بازنشستگی کارکنان رمسی،پیمانی و قرارداد کارمعین دستگاه های 

  دولتی 

می توانندبا احراز یکی از ستگاه هاي اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوري د 103بندهاي الف و ب ماده به استناد 

  شرایط زیر کارکنان خود را بازنشسته نمایند:

 سال سابقه خدمت قابل قبول داراي مشاغل غیر تخصصی و بدون شرط سنی  30مردان و زنان با داشتن حداقل  -1

سال سابقه خدمت قابل قبول داراي مشاغل تخصصی با تحصیالت کارشناسی  35مردان و زنان با داشتن حداقل  -2

 ارشد و باالتر و بدون شرط سنی 
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سال سابقه خدمت قابل قبول داراي مشاغل تخصصی با  30مردان و زنان با ارائه درخواست کتبی داشتن حداقل  -3

 تر و بدون شرط سنی تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باال

 سال سن  60سال سابقه خدمت قابل قبول و  25مردان داراي حداقل  -4

 سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی  25زنان با ارائه درخواست کتبی و حداقل  -5

  :کشوري خدمات مدیریت قانون 103 ماده) الف( بند   

  .نماید بازنشسته را خود کارمند تواند¬می زیر شرایط از یکی داشتن با اجرایی دستگاه

 تحصیالت اب تخصصی مشاغل براي سال پنج و سی و غیرتخصصی مشاغل براي خدمت سابقه سال سی حداقل -الف

  سال سی از باالتر سنوات براي کارمند درخواست با باالتر و ارشد کارشناسی دانشگاهی

  

قانون مدیریت خدمات کشوري خدمت نظام وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و مستخدم  105به استناد ماده 

  ی باشد.مو صندوق بازنشستگی کشوري  موظف به پرداخت حق بیمه خدمت مزبور به سازمان تامین اجتماعی 
                                                                                                                                                    نواع بازنشستگیا

  بازنشستگی توافقی -الف

  اختیار کارفرما -اختیار مستخدم     ب -بازنشستگی اختیاري:    الف -ب

  بازنشستگی قهري -ج

  بازنشستگی اجباري -د

  بازنشستگی توافقی -1

  در این حالت تقاضاي مستخدم براي بازنشستگی و موافقت دستگاه متبوع، شرط اصلی بازنشسته شدن است.
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بازنشستگی مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند براي  -الف

  سال 30سنوات باالتر از 

 سال سابقه بدون شرط سنی  25بازنشستگی کارمندان  زن با  -ب

  بازنشستگی اختیاري -2

تفاده تواند از اختیارات خود براي بازنشستگی اسدر بازنشستگی اختیاري دستگاه و مستخدم هریک تحت شرایطی می

  کنند و بر دو گونه است:

  اختیار دستگاه:

  وري:قانون مدیریت خدمات کش 103بند (الف) ماده 

  تواند کارمند خود را بازنشسته نماید.دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می

حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال براي مشاغل تخصصی با تحصیالت  -الف

  دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند براي سنوات باالتر از سی سال

ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردارند نیز با داشتن  -تبصره

توانند تا سی و پنج سال باشند و میمدرك کارشناسی معادل (که ارزش استخدامی دارد) مشمول حکم این ماده می

  خدمت نمایند

  شوري:قانون مدیریت خدمات ک 103بند (ب) ماده 

  حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت یا بیست و پنج روز حقوق -ب

  اختیار مستخدم

  قانون حفاظت در برابر اشعه 
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  قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران 

  بازنشستگی قهري -3

تخلفات اداري صورت می این نوع بازنشستگی معموال بر اثر آراء مراجع ذیصالح از جمله هیات هاي رسیدگی به 

  گیرد.

  بازنشستگی اجباري -4

   .در این نوع بازنشستگی دستگاه هاي اجراي موظف و مکلفند مستخدم را با توجه به شرایط ذیل بازنشسته نمایند

  قانون مدیریت خدمات کشوري 103ماده  3و  2تبصره 

ابقه خدمت براي مشاغل غیر تخصصی و :دستگاه هاي اجرایی مکلفندکارمندانی را که داراي سی سال س2تبصره 

شصت سال سن و همچنین کارمندانی را که داراي سی و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی و شصت و 

  بازنشسته نمایند. و بدون تقاضاي کارمندان پنج سال سن می باشند را راسا

  

:دستگاه هاي اجرایی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بیست وپنج سال سابقه 3تبصره 

خدمت می باشند را بازنشسته کنند.سقف سنی براي متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است.کارمندان تخصصی 

 ی که بیش از بیست سال سابقه خدمتفوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است در صورت

  داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال ادامه خدمت دهند در غیر این صورت بازخرید می شوند. 

  

  میزان حقوق بازنشستگی 

  میزان حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوري برابر است با:
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  30/1 ×معدل حقوق و مزایا ×سال) 30قبول (حداکثر میزان حقوق بازنشستگی= سنوات خدمت قابل 

سال آخر خدمت  2معدل حقوق و مزایا= معدل تمامی حقوق و مزایاي دریافتی که مالك کسور بازنشستگی است در 

  با اعمال آخرین ضریب حقوق

  گیرد.سنوات خدمت قابل قبول= سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق مالك محاسبه قرار می

  بازنشستگی تعریف کسور

و  ربط براي تأمین پوشش بازنشستگیکسور بازنشستگی درصدي از حقوق و مزایا است که بر حسب مقررات ذي

توسط  گردد. درصدي از این وجوهوظیفه مشترکین صندوق به طور ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوري پرداخت می

  گردد.هاي محل اشتغال کارکنان) پرداخت میمستخدمین (کارکنان) و درصدي هم توسط کارفرمایان (دستگاه

  نرخ کسور بازنشستگی

نرخ کسور بازنشستگی نرخی (درصدي) است که با اعمال آن در جمع حقوق و مزایاي مشمول کسر کسور 

و در  االصول بر مبناي محاسبات آماري تعیینگردد. این نرخ علیبازنشستگی، میزان کسور بازنشستگی مشخص می

نشستگی گیرد. نرخ کسور بازهاي بازنشستگی مورد بررسی قرار میاله با توجه به وضعیت مالی صندوقمقاطع چند س

آن مربوط به مستخدمین  %9باشد که می %5/22در مورد مشترکین صندوق بازنشستگی کشوري در حال حاضر برابر 

غال هاي محل اشتبوط به کارفرمایان (دستگاه(معادل یک برابر و نیم سهم کارکنان) از آن مر %5/13باشد و (کارکنان) می

  باشد.کارکنان) می

  مقرری ماه اول

شود که در هنگام تبدیل وضعیت استخدامی (آزمایشی به رسمی) و یا افزایش مقرري ماه اول به وجوهی اطالق می -

  گردد.حقوق و مزایا به شرح موارد ذیل از حقوق مستخدم برداشت و به صندوق بازنشستگی واریز می
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ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوري مکلفند قانون استخدام کشوري وزارتخانه 72به موجب ماده  -

وند شالعاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته میحقوق و فوق

  برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوري بپردازند.

لعاده اقانون استخدام کشوري، مبلغ هرگونه اولین افزایش حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق 100فاد ماده حسب م

  شغل مستخدم بایستی به صندوق بازنشستگی کشوري پرداخت گردد.

  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران: 82ماده  

هاي بازنشستگی (اعم از کشوري، لشکري، تأمین دگان صندوقشبرقراري مستمري بازنشستگان براي کلیه بیمه

 ها) بر مبناي میانگین دو سال آخر دریافتی که دارايها، نهادها و بانکهاي بازنشستگی دستگاهاجتماعی و سایر صندوق

  باشد.کسور بازنشستگی می

  خدمت نیمه وقت بانوان:

قانون مدیریت خدمات کشوري : مدت خدمت نیمه وقت  105نامه اداري و استخدامی دانشگاه و ماده آیین 5ماده 

قانون مدیریت  87ماده  1و اصالحات بعدي آن و تبصره  1362بانوان به استناد قانون نیمه وقت بانوان مصوب سال 

اشد) به صورت کامل پرداخت شده بخدمات کشوري (مشروط به اینکه ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور بازنشستگی 

  شود.به عنوان سابقه خدمت و بازنشستگی محسوب می

  

  ادامه اشتراك در حاالت مرخصی بدون حقوق، بازخرید خدمت، استعفا، اخراج  

توانند تقاضاي ادامه اشتراك در صندوق را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم مربوطه این قبیل کارکنان می

خدمت، استعفا، اخراج و مرخصی بدون حقوق) به مدیریت صندوق در استان مربوطه ارائه نموده و پس از  (بازخرید

  عقد قرارداد ادامه اشتراك، کسور بازنشستگی سهم خود و کارفرما را با رعایت مواردي به حساب صندوق واریز نمایند.
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  پاداش پایان خدمت و بازخرید ذخیره مرخصی 

 پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت)( قانون پرداخت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و بخشی از  متدقانون پرداخت پاداش پایان خ1 مادهاین ماده ( در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع  -2تبصره 

) قانون استخدام کشوري 86به وراث قانونی مستخدم متوفی، موضوع ماده ( هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت)

  گیرد.تعلق می

  

  

ت
دم

خ
ن 

یا
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ش 
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و  26/02/1375مستندات: قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و... مصوب 

 107، ماده 13/02/1379ي از مقررات... مصوب اصالحات بعدي، قانون اصالح پاره

 نامه اداري و استخدامیآیین 103قانون مدیریت خدمات کشوري و ماده 

به ازاي هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی 

 اي از مقررات)قانون اصالح پاره 7(ماده 

 

 گیرد.به سنوات مازاد بر سی سال و ارفاقی تعلق نمی

شود  به ازاي هر بار محکومیت در ده سال آخر خدمت، یک ماه از پاداش کسر می

 )21/01/1381قانون پرداخت پاداش... مصوب  2(قانون اصالح ماده 

 خدمت نیمه وقت بانوان به نسبت مدت انجام شده
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  مقایسه تفاوت هاي  بین دو صندوق کشوري و تامین اجتماعی

 ها مولفه کشوري تامین اجتماعی

 درصد سهم مستخدم7

 درصد سهم کارفرما 20

 درصد سهم مستخدم 9

 درصد سهم کارفرما 13,5

 نرخ کسور

 مقرري ماه اول دارد ندارد

 درمان بیمه خدمات درمانی با پرداخت هزینه تامین اجتماعی بدون پرداخت هزینه

 حقوق بازنشستگی فعال حداکثر دارد -حداقل دارد  حداکثر دارد -حداقل ندارد 

 شرایط بازنشستگی اولویت با سابقه خدمت هم سابقه و هم شرط سنی

و دستمزد( میانگین دو سال آخر حقوق 

 حکم حقوقی،اضافه کار و ...)

با  از حکم حقوقی  آخر خدمت میانگین دو سال

 ضریب روز

محاسبه حقوق 

 بازنشستگی

عدم امکان صدور اصالحیه احکام بعد از 

 بازنشستگی

اصالحیه پس از  امکان صدور اصالحیه احکام بعد از  بازنشستگی

 بازنشستگی

به احتساب همه آیتم هاي مشمول کسور 

 صورت کامل

ی حقوقحکم  هاي  احتساب برخی از آیتم عدم

 در میانگین حقوق

احتساب آیتمهاي 

 حقوقی

با داشتن شرائط بازنشستگی و انتقال کسور و  هزینه قابل احتساب است پرداخت بدون

 پرداخت مابه التفاوت

 سوابق بخش خصوصی

آزمایشی  یا  درصد حکم رسمی 9با پرداخت  با پرداخت کسور مربوطه به روز

 درصد احکام زمان طرح 22,5

سوابق غیررسمی دولتی 

 مثل سربازي، طرح

انتقال سوابق غیررسمی(شرکتی،   بدون پرداخت هزینه قابل احتساب است

قراردادي،پیمانی..)پس از انتقال کسور از سازمان 

تامین اجتماعی به کشوري و پرداخت مابه 

  التفاوت به حکم روز

 تبدیل وضعیت ازغیر

  رسمی به رسمی
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