
بخشنامه شماره
1000/97/13196

مورخ
1397/11/30

تجمیع و تلخیص
بخشنامه ها،دستورالعمل  ها و دستور  های 

اداری حوزۀ بازنشستگی





اعضای شورای تنقیح مقررات
سازمان تامین اجتماعی:

فرخ ملکوند فرد              محمدحسن زدا
شهرام غفاری                عمران نعیمی
محمدرضا جوان جعفری     منصور آتشی

رسول رضایی

اعضای کارگروه تنقیح مقررات:
1- بهروز کریمی
2- علی برزیگر

3- شیما طالبی پور 
4- رضا آزادخواه

5- حسینعلی میرزایی

موضوع پروژه: تجمیع و تلخیص 
بخشنامه ها،دستورالعمل  ها و دستور  های 
اداری حوزۀ بازنشستگی

سفارش دهنده: سازمان تأمین اجتماعی
)اداره کل حقوقی و قوانین(

مجری پروژه تنقیح مقررات:
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

ادارات تخصصی مسئول تدوین 
بخشنامه ها:

 اداره کل امور مستمری ها/ اداره کل 
حقوقی و قوانین

ناظر تخصصی و مرجع بررسی نهایی: 
شورای تنقیح مقررات

بخشنامه و دستورالعمل بازنگری شده: 
 77 مورد و سایر مکاتبات و دستورات 
اداری صادره از سوی ادارات تخصصی 
مربوط  





فهرست مطالب

فصل اول 
تعاریف 

 فصل دوم
قوانین عام بازنشستگی

 فصل سوم
نحوه محاسبه مستمری

 فصل چهارم
مدارک و مستندات الزم

 فصل پنجم
فرآینـد برقراری مسـتمری 

زنشستگی با

فصل ششم
بازنشستگی متقاضیان مشاغل 

سخت و زیان آور 

فصل هفتم
قوانین خاص بازنشستگی

فصل هشتم
موارد مرتبط با بازنشستگی

فصل نهم
فهرست بخشنامه  ها و 

دستور  های اداری بازنگری شده

فرم ها

6مقدمه

8

10

13

21

23

25 

56

98

101

107



در راسـتای رعایـت اصل قانونمـداری و شفاف سـازی مقررات 
سـازمانی، جلوگیری از انباشت بخشـنامه ها و دستورالعمل های 
تکـراری، مشـابه و مغایـر، اطـاع شـرکای اجتماعـی سـازمان 
از حقـوق و تکالیـف مقـرر، بـا هـدف رضایـت بیمه شـدگان، 
مسـتمری بگیران 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 بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های الزم االجـرا« در اولویت 
برنامه هـای سـازمان قرار دارد. بـا توجه به کارایی و اثربخشـی 
برنامـۀ مذکور در اصـاح فرایندهای ارائۀ خدمـات و تعهدات 
سـازمان و جلـب رضایت ذینفعان، این برنامه بـه عنوان یکی از 
طرح هـای کاندیـد جایزه تجربۀ موفق سـازمان های عضو ایسـا 
در منطقه آسـیا و اقیانوسـیه سـال 2018، معرفی شـد و موفق 

بـه کسـب گواهی تجربۀ موفـق از ایسـا گردید.
به منظـور تنقیـح و تلخیـص بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های 
مربـوط بـه هر موضوع که در سـنوات گذشـته صـادر گردیده 
اسـت، ایـن موضوعات در کمیته های تخصصـی فرعی و کمیتۀ 
تنقیـح مقـررات سـازمان متشـکل از مدیـران و کارشناسـان و 
بـا مشـارکت نماینـدگان ذینفعـان در جهـت تحقـق رویکـرد 
سـه جانبه گرایی در سـازمان، مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد و 
پـس از تدویـن، متـن نهایی توسـط اینجانـب صـادر می گردد 
و بدیـن ترتیـب کلیـۀ بخشـنامه های متعـدد قبلـی تبدیـل به 
یـک بخشـنامه واحد شـده و بخشـنامۀ تنقیحـی مـاک عمل 
سـازمان خواهـد بود. ضمنـاً پـس از صدور بخشـنامۀ مربوطه 
و همزمان با اجرایی شـدن آن در سـازمان، در راسـتای شفافیت 
و آگاهی بخشـی ذینفعـان و مشـموالن، بخشـنامۀ موردنظر در 

مقدمه
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سـایت سـازمان تحت عنوان »دسترسی آزاد به بخشـنامه ها و دستورالعمل ها« 
منتشـر و در دسـترس عمـوم قـرار می گیرد.

بخشـنامۀ تنقیحـی حاضر با تجمیع، تلخیـص و تنقیح تعداد زیادی بخشـنامه و 
دسـتورالعمل بـه صورت سـنِد واحـد گردآوری شـده و در تدویـن آن، آخرین 
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 سعی شـده اسـت عاوه بر جلب نظر ذینفعان، مشـکات و ابهامات 

واحدهـای اجرایی سـازمان نیـز در این زمینـه مرتفع گردد.
مصطفی ساالری
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
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تجمیع و تلخیص بخشنامه ها،دستورالعمل  ها و دستور  های 
اداری حوزه بازنشستگی

1- تعاریـف مرتبـط در حـوزه بازنشسـتگی بـه شـرح زیـر 
می باشـد:

1         - 1         - قانـون: قانـون تامین اجتماعی مصـوب 1354 با آخرین 
اصاحـات و الحاقات می باشـد.

 2         -1         - بازنشسـتگی: عبارت اسـت از عدم اشـتغال بیمه شده به 
کار به سـبب رسـیدن به سن بازنشسـتگی مقرر در قانون

)بند 15 ماده 2 قانون(
3         -1         - بیمه شـده: شـخصی اسـت کـه راسـاً مشـمول مقـررات 
تامیـن اجتماعـی بـوده و با پرداخـت مبالغی به عنـوان حق بیمه 
حـق اسـتفاده از مزایای مقـرر در این قانـون را دارد.)بنـد 1 ماده 

قانون(  2
4         -1         - کارگاه: محلی اسـت که بیمه شـده به دسـتور کارفرما یا 

نماینـده او در آنجا کار می کند.)بنـد3 ماده 2 قانون(
5         -1         - کارفرمـا: شـخص حقیقی یا حقوقی اسـت که بیمه شـده 
به دسـتور یا به حسـاب او کار میکند. کلیه کسـانی که به عنوان 
مدیر یا مسـئول عهـده دار اداره کارگاه هسـتند، نماینده کارفرما 
محسـوب می شـوند و کارفرما مسـئول انجام کلیه تعهداتی است 
کـه نماینـدگان مزبـور در قبـال بیمه شـده بـه عهـده می گیرند. 

  فصل اول: تعاریف
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)بند 4 مـاده 2 قانون(
6         -1         - مـزد یـا حقـوق: شامــل هرگــونه وجــوه و مزایــای نقـدی یـا 
داده  بیمه شـده  بـه  کـــار  مقـــابل  کـه در  اســت   غیرنقـدی مسـتمر 

می شود. )بند 5 ماده 2 قانون(
7         -1         - حـق بیمـه: عبـارت از وجوهـی اسـت کـه به حکم ایـن قانـون و برای 
اسـتفاده از مزایـای موضوع آن به سـازمان تامین اجتماعـی پرداخت می گردد.

)بند 6 مـاده 2 قانون( 
8         -1         - مسـتمری: عبارت از وجهی اسـت که طبق شـرایط مقرر در این قانون 
بـه منظـور جبـران قطع تمـام یا قسـمتی از درآمد بـه بیمه شـده و در صورت 
فـوت او بـرای تامین معیشـت بازمانـدگان وی به آنان پرداخت می شـود. )بند 

16 مـاده 2 قانون(
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  فصل دوم: قوانین عام بازنشستگی

2- مشـمولین قانـون در صـورت احـراز شـرایط زیـر حق اسـتفاده از 
مسـتمری بازنشسـتگی را خواهند داشت:

1          -2         -  بیمه شـدگانی کـه حداقـل 20 سـال حـق بیمـه مقـرر را قبـل از تاریخ 
تقاضـای بازنشسـتگی پرداختـه و سـن مرد به 60 سـال تمام و سـن زن به 55 
سـال تمـام رسـیده باشـد. )اصاحیه مـاده 76 قانـون تامیـن اجتماعی مصوب 

)1380/          7/          14
توضیح اینکه به موجب جزء3 بند )ب( قانون اصاح تبصره »2« الحاقی به ماده 
76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 14          /7          /1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
حداقـل سـابقه پرداخت حق بیمه مقـرر در ماده 76 قانون )10 سـال( بصورت 
پلکانـی افزایـش و به ازاء هر سـال از تاریخ تصویب یکسـال اضافـه گردیده ، به 
نحوی که در یک فرآیند ده سـاله، حداقل مزبور به 20 سـال ارتقاء یافته است.
 در طول این ایام هر زمان که بیمه شـده حداقل شـرایط مقرر در ماده 76 قانون

)10 سـال سـابقه و 60 سـال سـن برای مردان و 55 سـال برای زنان( را احراز 
نمایـد، سـابقه مقـرر در جـزء »3« بند »ب« مـاده واحـده مذکـوردر آن زمان 
جایگزین 10 سـال سـابقه موردنظـر در مـاده 76 قانون شـده و از تاریخ مزبور 
بـه بعـد زمانی که بیمه شـده درخواسـت بازنشسـتگی نماید، عاوه بر داشـتن 
شـرط سـنی مقـرر در قانـون فوق حداقل سـابقه منـدرج در جدول زیـر را نیز 

باید داشـته باشد .

حداقل سابقهلغایتاز تاریخ

11سال13/7/1482/7/81

12سال13/7/1483/7/82

13سال13/7/1484/7/83

14سال13/7/1485/7/84

15سال13/7/1486/7/85
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حداقل سابقهلغایتاز تاریخ

16سال13/7/1487/7/86

17سال13/7/1488/7/87

18سال13/7/1489/7/88

19سال13/7/1490/7/89

20سال14/7/90بهبعد

2          -2         - افـرادی کـه 30 سـال تمـام کار کـرده و در هـر مورد حـق بیمه مدت 
مزبور را به سـازمان تامین اجتماعی پرداخته باشـند در صورتی که سـن مردان 
50 سـال و سـن زنـان 45 سـال تمـام باشـد می تواننـد تقاضـای بازنشسـتگی 

نماینـد.) تبصره 1 مـاده 76 قانون(
3          -2         - بیمه شـدگانی کـه حداقـل بیسـت سـال متوالـی و بیسـت و پنج سـال 
متناوب در کار  های سـخت و زیان آور )مخل سـامت( اشـتغال داشته و در هر 
مـورد حـق بیمه مدت مزبـور را به سـازمان تامیـن اجتماعی پرداخته باشـند، 
می تواننـد تقاضـای مسـتمری بازنشسـتگی نمایند. هر سـال سـابقه اشـتغال و 
پرداخـت حـق بیمـه در کار  هـای سـخت و زیان آور یک و نیم سـال محاسـبه 
خواهـد شـد. )قانون اصاح تبصره 2 الحاقـی ماده 76 قانون اصـاح مواد 72 و 
77 و تبصـره مـاده 76 قانـون تامین اجتماعی مصـوب 1354 و الحاق دو تبصره 

بـه مـاده 76 قانون مصـوب 1371- مصـوب 14          /7          /1380( 
افـرادی کـــه فــاقـــد شـرط سابقــــه مقـرر در ایـن بنـد بـوده لیکـن 
 متقاضـی استفـــاده از سایـــر ضوابـط بازنشستــگی مقـــرر در مـــــاده

76 قانـون تامیـن اجتماعـی و تبصره   هـای )1(، )3( و )4( آن هسـتند ،هـر سـال 
سـابقه اشـتغال و بیمه پـردازی آنـان در کار  هـای سـخت و زیان آور، یـک و نیم 
سـال محاسـبه خواهد شـد. )قانون تفسـیر جز)1( بنـد »ب« تبصـره )2( الحاقی 
ماده )76( قانون ... مصوب 29          /6          /1390 مجلس شـورای اسـامی( در صورتی 
کـه بیمه شـدگان مذکـور قبل از رسـیدن به سـابقه مقـرر در این قانـون دچار 
فرسـایش جسمی و روحی ناشی از اشـتغال در کار  های سخت و زیان آور گردند، 
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بـا تایید کمیسـیون   های پزشـکی )موضـوع مـاده 91 قانون تامیـن اجتماعی( با 
هـر میزان سـابقه خدمـت از مزایای منـدرج در ایـن قانون برخـوردار خواهند 
شـد. )قانـون اصـاح تبصـره 2 الحاقی ماده 76 قانـون اصاح مـواد 72 و 77 و 
تبصـره مـاده 76 قانـون تامیـن اجتماعی مصـوب 1354 و الحـاق دو تبصره به 

مـاده 76 قانون مصـوب 1371- مصـوب 14          /7          /1380( 
با توجه به گسـتردگی مطالب در بازنشسـتگی مشـاغل سـخت و زیان آور، این 
مبحث بصورت جداگانه و با توضیحات کامل در فصل ششـم همین بخشـنامه 

بـه تفصیل بیان خواهد شـد. 
4          -2         - بیمه شـدگانی که دارای 35 سـال تمام سـابقه پرداخت حق بیمه باشـند 
می توانند بدون در نظر گرفتن شـرط سـنی مقرر در قانون تقاضای بازنشسـتگی 

نمایند. )تبصره 3 مـاده 76 قانون(
5          -2         - زنـان کارگـر بـا داشـتن 20 سـال سـابقه کار و 42 سـال سـن به شـرط 
پرداخـت حق بیمه با 20 روز حقوق می توانند بازنشسـته شـوند. )تبصـره 4 ماده 

قانون(  76
6          -2         - کارفرمـا می تواند بازنشسـتگی بیمه شـدگانی را که حداقل پنج سـال 
پس از رسـیدن به سـن بازنشسـتگی مقرر در ایـن قانون بـه کار خود ادامه 
داده انـد از سـازمان تامیـن اجتماعـی تقاضا نمایـد. )ماده 78 قانـون( منظور 
از سـن بازنشسـتگی مقـرر بـرای مـردان 60 سـال تمـام و بـرای زنـان 55 
سـال تمـام می باشـدکه دادنامـه شـماره 310 مـورخ 23         /8         /1378 هیـات 

عمومی دیـوان عدالـت اداری نیزمؤیـد همین امر اسـت.
7        -2        - سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحد های 
صنعتـی دارای پروانـه بهـره برداری بیمه شـدگانی را که حائز شـرایط مقرر در 
 مـاده 76 قانـون تامین اجتماعی مصوب 3        /4        /1354 باشـند، بازنشسـته نماید. 
چگونگـی تامیـن منابـع مربـوط بـه هزینه  هـای احتمالـی ناشـی از اجـرای این 
تبصـره بـه تصویـب دولـت خواهد رسـید. )مـاده 13 قانـون تنظیم بخشـی از 

مقـررات تسـهیل نوسـازی صنایـع کشـور مصـوب 26        /2        /1382(
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   فصل سوم: نحوه محاسبه مستمری

3- نحـوه محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی و نـکات قابل توجـه آن به 
شـرح ذیل می باشـد:

1          -3         -میزان مسـتمری بازنشسـتگی عبارت اسـت از یک سـی ام متوسط مزد 
یـا حقـوق بیمه شـده ضـرب در سـنوات پرداخت حق بیمه مشـروط بـر آنکه 
از )30           / 35( سـی و پنـج، سـی ام متوسـط مـزد یـا حقوق تجاوز ننمایـد. )ماده 

قانون(  77
2          -3          - متوسـط مـزد یا حقوق برای محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی عبارت 
اسـت از مجمـوع مزد یا حقوق بیمه شـده که بر اسـاس آن حـق بیمه پرداخت 
گردیـده ظـرف آخریـن دو سـال پرداخت حق بیمه تقسـیم بر بیسـت و چهار 

)تبصره مـاده 77قانون( 
3        -3        - طبـق بنـد )ب( مـاده 39 قانـون برنامـه پنـج سـاله سـوم توسـعه 
جمهـوری اسـامی ایران مصـوب 17        /1        /1379 »در صورتـی کـه نـرخ رشـد 
دسـتمزد اعـام شـده کارگـران در دو سـال آخر خدمـت آن ها بیـش از نرخ 
رشـد طبیعـی دسـتمزد کارگـران بـوده و بـا سـال  های قبـل سـازگار نباشـد، 
 مشـروط بـر آن کـه ایـن افزایـش دسـتمزد بـه دلیـل ارتقای شـغل نباشـد، 
سـازمان تأمین اجتماعی عاوه بردریافت مابه التفاوت میزان کسور سـهم کارگر 
و کارفرما به نسـبت دسـتمزد واقعی و دسـتمزد اعام شـده سـال های قبل از 
کارفرمـای ذی ربـط، خسـارات وارده بـر سـازمان تامیـن اجتماعی را براسـاس 
آیین نامه ای کـه توسـط وزارتخانه  هـای کار و امور اجتماعی و بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی تهیـه و به تصویـب هیئت وزیـران می رسـد از کارفرمایان 

خواهد کرد.«  اخـذ 
4        -3        - طبـق بنـد )ح( مـاده 96 قانون برنامه پنج سـاله چهارم توسـعه جمهوری 
دسـتمزد  رشـد  نـرخ   »درصورتي کـه    :1383/        6/        11 مصـوب  اسـامی ایران 
اعام  شـده  کارگـران  در دو سـال  آخـر خدمـت  آن هـا بیـش  از نـرخ  رشـد 
طبیعي حقوق و دسـتمزد کارگران  بوده  و با سـالهاي  قبل  سـازگار نباشد، مشروط 

13



 بـر آنکـه  ایـن  افزایش  دسـتمزد به  دلیل  ارتقاء شـغلي  نباشـد، سـازمان  تأمین  
اجتماعي  عاوه  بر دریافت  مابه التفاوت  میزان  کسـور سـهم  کارگـران  و کارفرما 
به نسـبت  دسـتمزد واقعي  و دسـتمزد اعام  شده  سـالهاي  قبل  از کارفرماي  ذي  
ربـط ، خسـارت  وارده  براسـاس  الیحـه اي  خواهد بود که  توسـط  هیـأت  وزیران  

تهیـه  و بـراي  تصویـب  به  مجلس  شـوراي  اسـامي  تقدیم  مي شـود.«
5        -3        - طبـق مـاده 31 قانـون برنامـه پنـج سـاله پنجـم توسـعه جمهـوری 
اسـامی ایران مصـوب 15        /10        /1389: »در صورتـی کـه نـرخ رشـد حقـوق و 
دسـتمزد اعام شـده بیمه شـدگان در دو سـال آخر خدمت آن ها بیش از نرخ 
رشـد طبیعی حقوق و دسـتمزد بیمه شـدگان باشـد و با سـال های قبل سـازگار 
نباشـد، مشـروط بر آن که این افزایش دسـتمزد به دلیل ارتقاء شـغلی نباشـد 
صنـدوق بیمـه ای مکلف اسـت برقـراری حقـوق بازنشسـتگی بیمه شـده را بر 
مبنـای میانگیـن حقوق و دسـتمزد پنج سـال آخر خدمت محاسـبه و پرداخت 

نماید«.
6          -3         - تأثیر مسـتمری ازکارافتادگی جزئی در محاسـبات تبصره ذیل ماده 77 

قانون:
براسـاس  مصوبات  مـورخ 1           /8           /1372 و 26           /2           /1373 شـورایعالی سـازمان 
تامیـن اجتماعـی، مبلـغ مسـتمری  ازکارافتادگی جزئی ناشـی از کار به عنوان 
قسـمتی از دسـتمزد محسـوب شـده و در تعیین میزان مسـتمری بازنشستگی 

مؤثر خواهـد بود. 
بنابرایـن هـرگاه بیمه شـده مشـمول دریافـت مسـتمری ازکارافتادگـی جزئـی 
ناشـی از کار، حائـز شـرایط بازنشسـتگی گـردد میـزان مسـتمری متعلقـه 
بایـد هماننـد یکـی از عناویـن حقـوق و مزایـای بیمه شـده در محاسـبات 
تبصـره ذیـل مـاده 77 قانـون عینـاً حسـب مـورد بـه دسـتمزد ماه  هـا و 
 روز هـای کارکـرد بیمه شـده افـزوده شـود. بدیـن معنـا کـه مبلـغ مسـتمری

 ازکارافتادگـی جزئی ناشـی از کار به تنهائی قابل احتسـاب نبـوده و در ایامی که 
بیمه شـده فاقـد کارکرد می باشـد مؤثر نخواهـد بود.همچنین از آنجـا که مبلغ 
مسـتمری ازکارافتادگی جزئی ناشـی از کار مشـمول کسـر حق بیمه نمی باشد، 
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لـذا بـه هنـگام احتسـاب آن به عنـوان بخشـی از دسـتمزد بیمه شـده رعایت 
حداکثر حقوق و مزایای مشـمول کسـر حـق بیمه الزامی نیسـت، بنابراین مبلغ 
مذکـور می توانـد مـازاد بـر حداکثر حقـوق و مزایای مشـمول کسـر حق بیمه 

بیمه شـده در زمان محاسـبه متوسـط دسـتمزد منظور گردد. 
7         -3         - ماده 34 قانون تامین اجتماعی:

»در صورتـی کـه بیمه شـده بـرای دو یـا چنـد کارفرمـا کار کنـد، هـر یـک از 
کارفرمایـان مکلـف انـد به نسـبت مـزد یـا حقوقی کـه می پردازنـد حق بیمه 
سـهم بیمه شـده را از مزد یا حقوق او کسـر و به انضمام سـهم خود به سـازمان 
تامیـن اجتماعـی پرداخت نمایند.« و بیمه شـده در حاالت مختلفـی می تواند به 
صـورت پـاره وقـت، خارج از سـاعات انجـام کار موظف و یا ایامـی در طول هر 
مـاه را بـرای کارفرمایـان مختلـف کارکرده و بیمه پردازی داشـته باشـد، لذا به 
منظور یکسان سـازی رویه در مورد تمامی بیمه شـدگان و در راسـتای جلوگیری 
از تضییـع حقـوق افرادی که در پرداخت حق بیمه مشـارکت بیشـتری داشـته 
انـد و همچنیـن مشـکات و ابهامات قانونی موجود جهت احتسـاب دسـتمزد 
در زمـان برقـراری مسـتمری برای برخـی از افـرادی که شـاغل در حوزه  های 
دولتـی و غیردولتـی )اعـم از دسـتگاه  های دولتـی، نهاد های عمومی غیـر دولتی 
و یـا بخـش خصوصی( می باشـند، با اسـتناد بـه مـاده 77 قانون و تبصـره ذیل 
آن نحـوه محاسـبه مسـتمری بیمه شـدگانی کـه در زمان احـراز شـرایط و در 
طول مدت محاسـبه متوسـط مـزد یا حقـوق در دو یا بیـش از دو کارگاه بطور 

همزمـان بیمـه پـرداز می باشـند به شـرح زیر تعییـن می گردد:
1          -7        -3- ابتـدا دسـتمزد هـر یک از کارگاه  های مشـمول کسـر حـق بیمه در 
طـول ایام مربوط به محاسـبه متوسـط دسـتمزد به صـورت ماه به مـاه باهم و 

بـا رعایت سـقف پرداخت حـق بیمه تجمیـع گردد. 
2        -7        -3        - میانگین دسـتمزد مشـمول کسـر حق بیمـه هـر کارگاه جداگانه و با 

رعایت بند فوق محاسـبه شـود. 
3          -7        -3        - میانگین  هـای بدسـت آمـده در خصوص هر کارگاه در میزان سـابقه 
اشـتغال در همـان کارگاه ضـرب گردیده و بر عدد 30 تقسـیم شـده و مجموع 
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اعـداد بدسـت آمـده به عنـوان مسـتمری اسـتحقاقی بیمه شـده خواهـد بود. 
تأیید مراتب حسـب دادنامه شـماره 140 الی 162 مورخ 28          /2          /1394 هیئت 

عمومی دیوان عدالـت اداری.
8          -3         - محاسبه مستمری اشتغال به کار مجدد:

بـه منظـور تعیین مسـتمری در صورت اشـتغال به کار مجدد بازنشسـته، مبلغ 
مسـتمری را از تاریـخ برقـراری اولیـه لغایت  تـرک کار ثانویه بـا رعایت کلیه 
مقـررات و اعمـال مـاده 96 قانـون ترمیم نموده و سـپس نسـبت بـه پرداخت 
مسـتمری با احتسـاب مدت اشـتغال جدید اقـدام می گردد. در اشـتغال به کار 
مجدد تقاضای بازنشسـتگی جدید ماک نمی باشد و فقط  ترک کار می بایست 
از کارفرمـا اسـتعام گردد. )دادنامه شـماره 360 مـورخ 19          /10          /1394 هیئت 

تخصصـی بیمـه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالـت اداری(

افزایش هـای موضـوع مـاده 96 )تا تاریـخ ترک کار ثانویه( + مسـتمری قبل از اشـتغال مجدد 
=

 مستمری قابل پرداخت اولیه

مدت زمان اشتغال مجدد ×  
متوسط دستمزد دوران اشتغال به کار مجدد حداکثر در آخرین 

2سال پرداخت حق بیمه    
30 مستمری استحقاقی ثانویه= 

مسـتمری اسـتحقاقی ثانویه + مسـتمری قابل پرداخت اولیه =  سـتمری قابل پرداخت جدید 

9          -3- تجدیـد محاسـبه مسـتمری مشـمولین قانـون بازنشسـتگی پیش از 
موعـد کارکنـان دولت:

بند )ت( ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهـوری اسـامی ایران مصوب 14            /12            /1395 مجلس شـورای اسـامی مقرر 
 نمـوده »دولت مکلف اسـت سـنوات ارفاقـی را به عنوان سـنوات خدمت قابل

قبـول تلقـی و مطابـق تبصـره )2( قانون بازنشسـتگی پیـش از موعـد کارکنان 
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دولـت مصـوب 5            /6            /1386 توسـط سـازمان تامین اجتماعـی بـه برقـراری 
مسـتمری بازنشسـتگان مشـمول و بر اسـاس میانگین دو سـال آخر پرداخت 
حـق بیمه سـنوات ارفاقـی از تاریخ بازنشسـتگی آنـان اقدام کند. شـرکت های 
دولتـی و مؤسسـات و نهاد هـای عمومی غیردولتـی موضـوع تبصـره )3( قانون 

مذکـور نیـز بـا اسـتفاده از منابـع خود مشـمول ایـن حکم می باشـند«. 
1         -9        -3         - طبق تبصره ماده قانونی فوق الذکر که مقرر می دارد »سهم صندوق  های 
بازنشسـتگی بابت پرداخت حقوق بازنشسـتگی و نیز کسـور بازنشسـتگی و یا 
 حق بیمه سـهم مسـتخدم و کارفرما نسبت به سـنوات ارفاقی از محل اعتبارات 
سـاالنه دسـتگاه  های اجرائی مشـمول تأمین و به صندوق  های مذکـور پرداخت 
می شـود«.لذا الزم اسـت شـعب سـازمان تامین اجتماعـی به نـکات زیر توجه 

نمـوده و اقداماتی به شـرح ذیل انجـام دهند:
2          -9        -3         - طبق قانون دولت مکلف شـده اسـت توسـط سازمان تامین اجتماعی 
مسـتمری بازنشسـتگان را  بر اسـاس میانگین دو سـال آخر پرداخت حق بیمه 
سـنوات ارفاقـی پرداخـت نماید، لـذا دسـتگاه  های اجرایی ذی ربـط باید ضمن 
احتسـاب سـنوات مذکور به عنوان سـنوات خدمت قابل قبول، افراد مشـمول 

را به شـعبه محـل پرداخت حق بیمـه معرفی نمایند.
3        -9        -3        - شـعب برقرارکننده مسـتمری مطابق اسـامی دریافت شده نسبت به 
تجدید محاسـبه مستمری بر مبنای میانگین دسـتمزد آخرین 24 ماه پرداخت 
حـق بیمـه ایام سـنوات ارفاقی اقـدام و هزینـه سـنوات ارفاقی و مابـه التفاوت 
آن را تعییـن و بـه صـورت سیسـتمی به واحد وصـول حق بیمه اعـام و جهت 

پرداخت به دسـتگاه متقاضی ابـاغ نمایند .
4        -9        -3        - پـس از وصـول هزینه  هـا امـکان صـدور حکم تغییرات مسـتمری و 
پرداخـت مابـه التفـاوت متعلقـه از تاریخ برقراری مسـتمری مهیـا خواهد بود. 
10         -3         - نحوه احتسـاب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان 

اجرایی:  دستگاه  های 
در اجـرای تصویب نامه شـماره 122290                /ت 51128 هـ مـورخ 5                /10                /1395 
هیئـت وزیران موضوع آئین نامـه اجرائی ماده 59 قانون برنامه پنج سـاله پنجم 
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توسـعه جمهوری اسـامی ایران، مراتب را به شـرح ذیل اعـام می دارد:
1         -10         -3         - مشمولین 

آن دسـته ازکارکنان دسـتگاه های اجـرائی که ازتاریــخ 1             /1             /1388 تازمان  الزم   
االجراءبودن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده و یا می شوند و حق 
بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده باشد، باید براساس تصویب نامه فوق 
االشاره از تأثیر حق بیمه  های مکسوره بابت اضافه کار در طول دوره خدمت بهره 

مند گردند.
شـایان ذکر اسـت براسـاس مـاده 5 قانـون مدیریـت خدمات کشـوری، کلیه 
وزارتخانه هـا، مؤسسـات دولتـی، مؤسسـات یـا نهاد هـای عمومی غیردولتـی، 
شـرکت های دولتـی و کلیـه دسـتگاه هایی که شـمول قانـون بر آن ها مسـتلزم 
ذکر و یا تصریح نام اسـت از قبیل شـرکت ملی نفت ایران، سـازمان گسـترش 
و نوسـازی صنایـع ایـران، بانـک مرکـزی، بانک  هـا و بیمه  های دولتی، دسـتگاه 

اجرائـی نامیده می شـوند. 
2         -10        -3         - افراد زیر از شمول این مصوبه خارج می باشند :

الـف( کارکنان مشـمول قانون کار دسـتگاه های اجرایی و شـرکت هایی که بعد 
از 1 /1 /1388 در اجـرای سیاسـت های کلـی اصل 44 قانون اساسـی به بخش 
غیـر دولتـی واگـذار گردیده و در زمان بازنشسـتگی مشـمول قانـون مدیریت 

خدمـات کشـوری نبوده اند. 
ب( آن دسـته از بیمه شـدگانی کـه مبالـغ حقـوق و دسـتمزد مبنـای کسـر 
حـق بیمـه آنـان در تمامی ایـام دو سـال آخـر پرداخـت حـق بیمـه منتهی به 
بازنشسـتگی همراه با اضافه کار بوده و یا سـقف دسـتمزد حق بیمه را پرداخت 

نموده باشـند. 
پ( بیمه شـدگان ی کـه بـا ارائه دادخواسـت و اخـذ دادنامه از دیـوان عدالت 
اداری بـه طرفیـت دسـتگاه مربوطه و یا سـازمان تامین اجتماعی و به خواسـته 
اعمـال مبلـغ اضافـه کار در میـزان مسـتمری از مزایـای مربوطـه برخـوردار 

شـده اند.
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3         -10         -3         - فرآیند اجرائی 
الـف( واحـد امور فنی مسـتمری  های شـعب برقرارکننده مسـتمری براسـاس 
اولیـه  فهرسـت  مسـتمری بگیران،  اطاعـات  پایـگاه  در  موجـود  اطاعـات 
بازنشسـتگان و دستگاه های مشـمول را جهت برآورد حجم کار استخراج نموده 
و اطاعـات مربـوط بـه چگونگی پرداخـت اضافـه کار به کارکنـان و پرداخت 
حـق بیمـه به سـازمان تامیـن اجتماعـی را مطابـق فرم شـماره »1« )پیوسـت 
1 ضمیمـه( و اطاعـات تکمیلـی کارکنـان مشـمول را طبـق فرم شـماره »2« 
)پیوسـت 2 ضمیمه( باید بـه همراه فایل اطاعاتی مربوط به کسـورات مالیات 
از دسـتگاه های اجرایـی اخذ نمایند. فرمهایی قابل دریافت و رسـیدگی هسـتند 
کـه کامـًا تکمیل شـده و دارای تائیدیه و امضاء ذی حسـاب، مدیـر امور مالی، 
باالتریـن مقـام دسـتگاه و ممهـور به مهر شـرکت یا سـازمان مربوطه باشـند. 
اطاعـات دریافتـی از دسـتگاه ها حتـی المقـدور بصـورت گروهی اخـذ و الزم 
اسـت در آن حقـوق و مزایای پرداختی، مبلـغ اضافه کار و تمامی اطاعات مورد 

نیـاز منـدرج در آن بـه تفکیـک هر ماه قید شـده باشـد .
ب( فهرسـت دریافـت شـده بـه منظـور رسـیدگی و مطابقـت با لیسـت های 

پرداخـت حـق بیمـه و مقـررات جـاری به 
واحـد وصـول حـق بیمه ارسـال و پـس از بررسـی و مقایسـه هر یـک از اقام 
مشـمول کسـر حق بیمه با لیسـت های ارسال شـده از سـوی کارفرما )دستگاه( 
در صـورت وجـود هرگونـه ایراد، مغایـرت و یا ابهـام در مورد اطاعـات ارائه 
شـده بایـد مراتـب از سـوی واحـد امور فنـی مسـتمری  ها به دسـتگاه مربوطه 

جهت بررسـی مجـدد و رفـع مغایرت اعـاده گردد.
پ( پـس از تأییـد موضـوع از سـوی واحـد وصـول حق بیمـه، واحـد امور فنی 
مسـتمری  ها ضمن ورود اطاعات الزم و انجام محاسـبه مجدد مسـتمری افراد 
ذینفـع، بایـد فرم شـماره »3« )پیوسـت 3 ضمیمـه(  را از سیسـتم مکانیزه اخذ 

نماید.
ت( نتایـج بررسـی موضـوع همـراه با مسـتندات و فرم هـای شـماره»2« و»3« 
)پیوسـت  های 2 و 3 ضمیمه( باید در کارگروهی مشـتمل بر مسـئول امور فنی 
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مسـتمری ها، مسـئول نام نویسـی و حسـاب های انفرادی و مسـئول وصول حق 
بیمـه مطـرح و نتیجـه ذیل فرم شـماره»3« )پیوسـت 3( ضمیمه صورتجلسـه 
شـده و سـپس بر اسـاس سـطوح دسترسـی تعیین شـده برای افراد کارگروه، 
مراتـب در سیسـتم مکانیـزه ثبـت و پـس از تائیـد مسـئولین یاد شـده امکان 

صـدور حکـم تغییرات و اصـاح مبلغ مسـتمری ایجـاد می گردد.
ث( بـه منظـور جلوگیری از بـروز هر گونه وقفه در پرداخت مسـتمری ماهانه، 
الزم اسـت واحد هـای اجرایی ذی ربـط ضمن تعامل و هماهنگـی، اقدامات فوق 

را به انجام رسـانند.
ج( کلیه واحد های اجرایی مکلفند نسـبت به محاسـبه، صـدور حکم تغییرات و 
اصاح میزان مسـتمری در خصوص پرونده  های بازنشسـتگی فعال و یا تبدیل 
شـده بـه بازماندگان و پرداخـت مابه التفـاوت آن از تاریخ برقـراری با رعایت 

مـاده 96  قانون تأمین اجتماعـی اقدام نمایند. 
4        -10        -3- نحوه محاسبه 

الـف( مجمـوع مبلغ اضافه کار ماهانه اعام شـده توسـط دسـتگاه اجرائی طی 
آخرین دو سـالی که حق بیمه از اضافه کارکسـر گردیده  بر جمع سـایر مبالغ 
حقـوق و مزایای مشـمول کسـر حق بیمـه همـان دوره )بدون احتسـاب اضافه 

کار( تقسـیم می گردد. 
ب( نسـبت به دسـت آمده در مبلغ میانگین حقوق و مزایای آخرین دو سـال 
پرداخـت حـق بیمه منتهی به بازنشسـتگی فـرد )بدون احتسـاب اضافـه کار( 

می گـردد. ضرب 
پ( عدد حاصله در مجموع سـنواتی که از اضافه کار بیمه شـده حق بیمه کسـر 
شـده اسـت ضرب و بر عدد 30 تقسـیم می گردد تا مبلغ افزایش بدسـت آید.

ت( مبلغ مسـتمری استحقاقی زمان برقراری بدون احتسـاب اضافه کار مجدداً 
محاسـبه و بـا عـدد بدسـت آمـده از بنـد "پ" فوق الذکـر جمع می گـردد تا 

مبلـغ مسـتمری زمـان برقراری پـس از افزایش به دسـت آید.

20



   فصل چهارم: مدارک و مستندات الزم 

4- مـدارک الزم جهـت رسـیدگی بـه تقاضـای بازنشسـتگی افـراد 
متقاضـی بـه شـرح ذیـل می باشـد:

 ارائـه اصل و تصویر شناسـنامه )در صورت داشـتن توضیحـات، اخذ تصویر 
کلیه صفحات شناسـنامه ضروری اسـت(

 ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 ارائه دفترچه بیمه

  اصـل مـدارک پـس از رویت مسـئولین ذی ربـط و ممهور نمـودن تصاویر 
اخـذ شـده به مهـر برابر بـا اصل بایـد به متقاضـی اعـاده گردد.

نکتـه 1: در صـورت ارائه تقاضای بازنشسـتگی از سـوی کارفرمای مربوطه 
و عدم دسترسـی به مدارک پیشـگفت، مراتب می بایسـت از سـازمان ثبت 
احوال اسـتعالم و سـپس نسـبت بـه رسـیدگی به تقاضـای مطروحـه اقدام 

گردد.

نکتـه 2: وفـق مفـاد قانون الحـاق یک تبصره به عنـوان تبصره 2 بـه ماده 3 
قانـون تأمین اجتماعی مصـوب 8          /8          /1379 و رأی وحدت رویه شـماره 81 
مـورخ 5          /3          /1381 هیئت عمومی دیوان عدالـت اداری مالک برخورداری از 
مزایـای تعهـدات بلند مدت سـازمان تامین اجتماعـی، تاریخ تولـد مندرج 
در شناسـنامه بدو بیمه شـدن می باشـد، لیکـن در مواردیکه بـه موجب آراء 
صـادره از سـوی مراجع ذی صـالح قضایی شناسـنامه افراد ابطـال می گردد 
از آنجـا کـه اصـل سـند اولیـه به لحـاظ ماهـوی ضمانـت اجرایـی و اعتبار 
قانونـی خـود را از دسـت خواهـد داد لذا شناسـنامه ثانویه که پـس از ابطال 
شناسـنامه اولیـه اصدار می یابد و به عنوان تن ها سـند سـجلی افـراد قابلیت 
اجرائـی خواهـد داشـت معتبر بـوده و صرف نظـر از تاریخ ابطال شناسـنامه 
در مقایسـه بـا تاریخ تصویب قانـون فوق و یـا تاریخ اولین بیمه پـردازی به 
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منظـور ارائـه حمایت  هـا و مزایـای قانونـی مقـرر در قانون تأمیـن اجتماعی 
قابـل اسـتناد و بهره برداری می باشـد.

 نکتـه 3:  طبـق نظریـه شـورای حقوقـی بشـماره 8402        /96        /7100 مورخ 
14        /12        /1396: » در خصـوص تعـدادی از اتبـاع خارجـی کـه درگذشـته 
بـدون رعایـت شـرایط مـواد 121 الـی 129 قانـون کار از جملـه فقـدان 
روادید ورود با حق کار مشـخص و یا پروانه کار در کشـور مشـغول به کار 
گردیـده انـد لیکن برای ایشـان حـق بیمه مربوط بـه ایام اشـتغال پرداخت 
گردیده اسـت، در حال حاضر پذیرش سـوابق بیمه ای گذشـته این دسـته 
از افـراد باتوجـه بـه پرداخت سـال ها حق بیمـه و ایجاد حقوق مکتسـبه در 
برخـورداری از حمایت  هـای قانون تأمین اجتماعی در صورت تأیید اشـتغال 

از سـوی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بالمانـع خواهد بود.« 
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  فصل پنجم: فرآیند برقراری مستمری بازنشستگی

5- بـه منظور تسـهیل و تسـریع در رسـیدگی به درخواسـت برقراری 
مسـتمری بازنشسـتگی بیمه شـدگان  )وفق مـاده 76،  تبصره  های یک، 
سـه، چهـار و مـاده 78 قانـون( واحد هـای اجرایی باید به شـرح ذیـل اقدام 

نمایند:
1          -5         - پـس از مراجعـه متقاضـی و اخـذ مـدارک مربوطه نسـبت به بررسـی 
شـرایط سـنی بـر اسـاس شناسـنامه اقـدام و در صـورت احراز شـرایط سـنی 
نسـبت به ارائه فرم تقاضای بازنشسـتگی مطابق )پیوسـت 4 ضمیمه( حسـب 

مـورد بـه متقاضی اقـدام نمایند.
2          -5         - پـس از تکمیـل فـرم مربوطـه و درج اظهـارات از سـوی متقاضـی و 
ثبـت فـرم مذکـور در دفتـر شـعبه و ضبـط آن در پرونـده فنـی، واحـد امـور 
فنی مسـتمری  ها باید نسـبت به درخواسـت اعام سـابقه به واحد نام نویسـی 
و حسـاب های انفـرادی اقـدام نمایـد، ضمنـاً مـوارد مطروحه در فـرم تقاضای 
بازنشسـتگی از قبیل مشـخصات هویتی و کارگاه های محل اشتغال بیمه شده در 
دوران بیمـه پـردازی با ثبت بازه زمانی هرگارگاه باید توسـط شـخص متقاضی 

بـه صـورت کامل در جـدول مربوطـه تکمیل و ثبـت گردد. 
3          -5         - واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی مکلف اسـت در اسـرع وقت 
نسـبت به بررسـی و اعام سـوابق و عنداللزوم مکاتبه جهت جمع آوری سوابق 
پرداخـت حـق بیمـه اقدام نماید.برای اطاع سـایر شـعب و تسـریع آنـان در 
پاسـخگویی عنوان »جهت بررسـی شرایط بازنشسـتگی« در مکاتبات قید شود.

4          -5          -سـایر شـعب سـازمان تامیـن اجتماعـی نیز باید رسـیدگی بـه اینگونه 
مکاتبـات را بـا اولویت انجـام دهند.

5          -5         - واحـد امـور فنی مسـتمری  ها بافاصله پـس از وصول سـوابق پرداخت 
حق بیمه، شـرایط بیمه شـده را دقیقاً بـا قوانین و مقررات موجود تطبیـق داده و 
در صورت احراز شـرایط )سـن و سـابقه در تاریخ درخواسـت(، مراتب مطابق 
بـا فرم تعبیه شـده در سیسـتم مکانیزه مسـتمری  ها اعـام و تاریـخ ترک کار 
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بیمه شـده اسـتعام گردد.واحد های اجرایـی مکلفند نتیجه احراز یا عـدم احراز 
شـرایط بازنشسـتگی را مطابـق بـا فـرم مکانیزه در سیسـتم به متقاضـی اعام 

نمایند.
6          -5         - واحـد امـور فنی مسـتمری  ها به محض وصول نامه ترک کار بیمه شـده 
باید نسـبت به اخذ ریزدسـتمزد و مزایای مشـمول کسـرحق بیمه از سیسـتم 

مکانیـزه اقدام نماید.
7          -5        - بـه منظـور اطمینـان از عدم اشـتغال بـه کار متقاضیان بازنشسـتگی که 
آخریـن بیمـه پـردازی آنان در اجـرای قانون بیمـه صاحبان حرف و مشـاغل 
آزاد، بیمـه اختیـاری و بیمه  هـای خـاص می باشـد، باید فرم مربوطه )پیوسـت 
5 ضمیمه( توسـط بیمه شـده طبـق مندرجات تکمیـل و ثبت دبیرخانه شـعبه 

مربوطـه گردد. 
8        -5        - واحـد امـور فنـی مسـتمری  ها پـس از دریافـت ریزدسـتمزد و مجموع 
سـوابق پرداخـت حق بیمـه از واحد هـای ذی ربـط در کوتاه تریـن زمان ممکن 
باید نسـبت به صدور حکم برقراری مسـتمری بازنشسـتگی بیمه شده مربوطه 

اقـدام نماید.
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 فصل ششم: بازنشستگی متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور

6- تعریف مشاغل سخت و زیان آور:
وفـق قانـون اصـاح تبصـره )2( الحاقـی مـاده )76( قانـون تامیـن اجتماعـی 
»کار هـای سـخت وزیـان آور کارهایـی اسـت کـه در آن هـا عوامـل فیزیکـی، 
شـیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر اسـتاندارد بوده و دراثر اشـتغال 
کارگـر تنشـی به مراتب باالتر از ظرفیت  های طبیعی )جسـمی و روانـی( در وی 

ایجـاد می شـود کـه نتیجـه آن بیماری شـغلی و عوارض ناشـی 
از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسـی، بهداشـتی و ایمنی و 
غیـره صفت سـخت و زیان آور بودن را از آن مشـاغل کاهـش یا حذف نمود.«

1         -6- دسته بندی مشاغل سخت و زیان آور:
مشـاغل سـخت و زیان آور حسـب مفاد  ماده )1( آیین نامه اجرایی مربوطه به 

دو گروه تقسـیم می شوند :
گروه الف(  مشـاغلی که صفت سـخت وزیان آور با ماهیت شـغلی وابسـتگی 
دارد امـا می تـوان بـا به کارگیـری تمهیـدات بهداشـتی، ایمنـی و تدابیـر فنـی 

مناسـب توسـط کارفرمـا سـختی و زیـان آوری آن ها را حـذف نمود .
گروه ب(  مشـاغلی که ماهیتاً  سـخت وزیان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات 
بهداشـتی، ایمنی و تدابیر فنی توسـط کارفرما، صفت سـخت و زیان آوری آن ها 

کاهش یافته ولی کماکان سـخت وزیـان آوری آن ها حفظ می گردد.
»در راسـتای سیاسـتگذاری مـاده )7( آئین نامـه اجرایی موضـوع تصویب نامه 
شـماره 15365         /ت 36005 هــ مـورخ 5         /2         /1386هیئـت وزیران و به اسـتناد 
مـاده 11 آئین نامـه مذکـور، مشـاغل گـروه )ب( موضـوع بنـد )ب( مـاده )1( 
آیین نامه فوق الذکرحسـب مصوبه جلسـه مورخ 17        /12        /94  توسط شورایعالی 

حفاظـت فنی به شـرح ذیل تصویـب و ابـاغ گردید:
1- کار در معـادن اعـم از تحت االرضی یا سـطح االرضـی که ایجاب می نماید 
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کارگـر در تونل  ها و راهرو  های سرپوشـیده به اسـتخراج بپردازد.
کار اسـتخراج شـامل جداکردن یا منفجر ساختن مواد از سـطح کار، حمل مواد 
عملیـات مربـوط بـه انفجار، اداره تأسیسـات آب و بـرق در داخـل معدن و به 
طـور کلـی هر گونـه مباشـرت و نظارتی کـه ایجاب نمایـد کارگـر در تونل ها، 

راهرو هـا یـا میله  های معـدن انجـام وظیفه نماید، می باشـد.
2- کار در حفـر قنـوات، چاه هـا، فاضاب هـا، تونل  هـای زیـر زمینـی و مخازن 

سربسته.
3- تخلیـه و حمـل مـواد مـذاب از کوره  های مشـغول به کار و کار مسـتمر در 
مجـاورت کوره  هـای ذوب به نحوی کـه کارگر در معرض مسـتقیم حرارت یا 

بخـارات زیان آور متصاعد از کوره باشـد.
4- کارگـری کـه مسـتقیماً و مسـتمراً در امـر تولیـد در کارگاه  هـای دباغـی، 
ساالمبورسـازی و روده پـاک کنی اشـتغال دارد و کار مسـتمر در گنـد آبروها، 

جمـع آوری، حمـل و دفـن و بازیافـت زبالـه بـه صـورت غیـر مکانیزه.
5- کارگـری کـه مسـتمراً بـه امـر جمـع آوری و انتقـال و انبـار کـردن کـود 
)نظافـت مسـتمر طویلـه، اصطبـل، سـالن  های پـرورش طیـور( در واحد هـای 

دامـداری و طیـور اشـتغال دارد. 
6- کار مسـتمر و مـداوم در فضـای بـاز و در ارتفـاع بیش از پنج متر از سـطح 

مبنـا بـر روی دکلهـا، اتاقک  های متحرک، داربسـت  ها و اسـکلت ها.
7- کار مداوم بر روی خطوط و پسـت  های انتقال برق با فشـار شـصت و سـه 

کیلوولت و باالتر.
8- مشاغل شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیر پاشی و مالچ پاشی.

9- کار در محل  های با فشار محیط غیر معمول از قبیل غواصی.
10         -کار مسـتمر در محیط هایی با فشـار صوتی بسـیار باال که امکان کنترل یا 
حـذف آن در محیـط یـا حفاظت از دسـتگاه شـنوایی با وسـایل حفاظت فردی 

امکان پذیر نمی باشـد.
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11         -کار در امـور سمپاشـی باغـات و اشـجار و مـزارع و ضدعفونـی اماکـن و 
طویله  هـا و آشـیانه  های مرغـداری در زمـان سمپاشـی.

12         -کارگـری که مسـتقیماً در امر تولید و ترکیب سـموم و حشـره کش  ها در 
زمان انجام کار اشـتغال دارد.

13         -کار بـا وسـایل دارای ارتعـاش که با وجود رعایت مقـررات حفاظت فنی و 
ایمنی در حد غیر معمول باشـد و برای سـامتی کارگر زیان آور باشـد.

الـف         - فعالیت  هـای فوق الذکر ماهیتاً سـخت و زیـان آور بوده و بـا به کارگیری 
تمهیدات بهداشـتی، ایمنی و تدابیر فنی توسـط کارفرما، اگر چه صفت سـخت 

و زیـان آوری آن هـا کاهـش می یابـد ولی قابل حذف نمی باشـد . 
ب         - در تطبیق و تشـخیص مشـاغل گروه )ب( توسط کمیته  های استانی ماهیت 
شـغل و عـدم امکان رفع صفت سـخت و زیـان آوری مطابق بنـد )الف( ماک 
عمـل می باشـد و خـارج از موارد ذیل پـس از رعایت مـاده 2 آئین نامه اجرایی 
و تبصـره آن و بـا تائیـد کمیته  های اسـتانی برابر مقـررات می تواند جـزو گروه 

)الف( محسـوب گردد. 
ج         - مشـاغل مدیریتی، سرپرستی، پشتیبانی، خدماتی، اداری، کارشناسی، نظارتی 
و نظایـر آن هـا کـه اسـتمرار فعالیـت فـرد در خـارج از محل فعالیت و شـرح 
شـغل مشمولین گروه )ب( مشـاغل سخت و زیان آور می باشـد، از شمول گروه 

مذکور خارج اسـت. 
د         - بـه جـز کار هـای در معـرض پرتو هـای یون سـاز و مـواد رادیواکتیـو بـه 
تشـخیص سـازمان انـرژی اتمی کـه مشـمول قانـون حفاظـت در برابر اشـعه 
مصوب مورخ بیسـتم فروردین ماه 1368 مجلس شـورای اسـامی و اصاحات 

بعـدی آن و سـایر قوانیـن و مقـررات مربوطـه قـرار می گیرند.
هــ         - بـا توجه به ظرفیت مذکـور در بند )الف( در صورت ضرورت و پیشـنهاد 
کمیته  هـای اسـتانی هر شـش ماه یکبـار فعالیت  هـای مصوب فـوق قابل طرح 

در شـورایعالی حفاظت فنـی خواهد بود.
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2         -6- مشمولین قانون مشاغل سخت و زیان آور:
کلیـه بیمه شـدگان  مشـمول قانـون کار درصـورت احـراز یکی ازشـرایط ذیل 
می تواننـد درخواسـت بازنشسـتگی خـود را بـه منظـور بهره منـدی از مزایای 
مسـتمری بازنشسـتگی وفق قانون یاد شـده به سـازمان تامین اجتماعی تسلیم 

: نمایند 
1         -2         -6         - بیمه شـدگان ی که حداقل بیسـت سـال متوالی و بیسـت و پنج سال 
متناوب در کار های سـخت و زیان آور )مخل سـامت( اشـتغال داشته باشند و 
در هـر مـورد حـق بیمه مدت مزبـور را به سـازمان پرداخته باشـند، می توانند 
تقاضای مسـتمری بازنشسـتگی نمایند. هر سـال سابقه اشـتغال و پرداخت حق 

بیمه در کار های سـخت و زیان آور یک و نیم سـال محاسـبه خواهد شـد. 
2         -2         -6         - در صورتی که بیمه شـدگان  مذکور قبل از رسـیدن به سـابقه مقرر 
در ایـن قانـون دچار فرسـایش جسـمی و روحـی ناشـی از اشـتغال در کار های 
سـخت و زیـان آور گردنـد با تایید کمیسـیون  های پزشـکی )موضوع مـاده 91 
قانـون تامیـن اجتماعی( به هر میزان سـابقه خدمـت از مزایای منـدرج در این 
قانـون برخـوردار خواهنـد شـد.در این راسـتا چنانچه شـغل بیمه شـده توسـط 
کمیته اسـتانی تطبیق و تشـخیص مشـاغل سـخت و زیان آور،به عنوان سـخت 
و زیـان آور شـناخته شـده باشـد، بیمه شـده مکلـف اسـت نظر قطعی پزشـک 
معالج در مورد فرسـایش جسـمی و روحی ناشـی از اشـتغال درکار های سـخت 
و زیـان آور )ازکارافتادگـی کلـی ناشـی ازکار( را بـه شـعبه ارائـه و شـعبه پس 
از بررسـی صحـت و سـقم ادعـای بیمه شـده اقدامات بعـدی را همانند سـایر 
بیمه شـدگان متقاضـی از کارافتاده کلـی انجـام و موضـوع را به کمیسـیون  های 
پزشـکی احاله و کمیسـیون  های مذکور باتوجه به شـغل یا مشـاغل بیمه شـده 
و همچنیـن بیماری  هـای وی اظهارنظر نمایند. شـایان ذکر اسـت نحوه اعتراض 
ایـن قبیـل بیمه شـدگان بـه نظـر کمیسـیون پزشـکی بـدوی، طبـق آئین نامه 

کمیسـیون های پزشـکی خواهد بود. 
3         -2         -6         -کسـانی کـه متقاضی اسـتفاده از سـایر ضوابط بازنشسـتگی مقرر در 
مـاده 76 قانـون تأمیـن اجتماعـی و تبصره هـای)1(، )3( و )4( آن هسـتند بـه 
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موجـب قانون تفسـیر جز)1( بنـد "ب" تبصـره )2( الحاقی مـاده )76( قانون ... 
مصوب 29          /6          /1390 مجلس شـورای اسـامی، هر سـال سـابقه اشتغال و بیمه 
پـردازی آنـان در کار های سـخت و زیان آور، یک و نیم سـال محاسـبه خواهد 

. شد
4         -2         -6          - بـا عنایـت بـه مفـاد بنـد )1( تصویـب نامـه شـماره 124610          /ت 
44547 مورخ 6          /6          /1389کمیسـیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، موضوع 
اصـاح تبصـره ماده )1( آیین نامه اجرایی، مشـاغل مورد ادعـای کلیه کارگران 
شـاغل دردسـتگاه های اجرایـی )وزارتخانه ها، مؤسسـات و شـرکت های دولتی، 
شـهرداری ها، بانک  هـا و سـازمان هایی کـه شـمول حکم بر آن ها مسـتلزم ذکر 
نـام اسـت( قابـل طـرح در کمیته  های بـدوی و تجدید نظر اسـتانی بـوده و در 
مورد بازنشسـتگی پیش از موعد در مشـاغل سـخت و زیان آور مشمول همین 
مقـررات می باشـند . اجـرای ایـن تبصـره در موردکارگران شـاغل درنیرو های 

مسـلح منـوط به اذن مقـام معظم فرماندهی کل قوا میباشـد. 
5         -2         -6         - در اجـرای بنـد )1( تصویـب نامـه شـماره 124610           /ت44547ک 
مـورخ 6           /6           /1389 هیـات وزیـران مبنی بر اصـاح تبصره مـاده )1( آیین نامه 
اجرایـی مشـاغل سـخت و زیـان آور، در خصـوص بهره منـدی بیمه شـدگان 
مشـمول شـاغل در مشـاغل سـخت و زیـان آور شـرکت های تابعـه نیرو های 
مسـلح، حسـب مصوبه یکصد و هشـتاد و هفتمین جلسه شـورای حقوقی مورخ 
15           /12           /1394، توجـه واحد هـای اجرایـی را بـه نـکات ذیـل جلـب می نماید :

الف         -رعایـت دقیـق مفاد ماده )2( آیین نامه اجرائی مشـاغل سـخت و زیان آور 
و تبصـره ذیـل آن، مبنـی بر لـزوم بازدید و تهیـه گزارشـات آالیندگی محیط 
کار توسـط کارشناسان بهداشـت حرفه ای وزارت بهداشـت، درمان و آموزش 
پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مشمولین 

موصـوف مورد تاکید می باشـد . 
ب         -آرائـی کـه در سـنوات گذشـته از سـوی کمیته  هـای بـدوی و تجدیدنظر 
اسـتانی در خصوص سـخت و زیان آوری مشـاغل کارگران شـرکت های تابعه 
نیـروی مسـلح صـادر گردیـده و فاقد گـزارش کارشناسـان مربوطه می باشـد، 
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بایـد به مرجع صـادر کننده رای اعاده و درخواسـت ارائه گزارشـات مذکور به 
کمیته  هـای اسـتانی گردد .

6         -2         -6         - حسـب مفـاد بند )2( تصویـب نامه مذکور، موضـوع" اضافه نمودن 
یـک تبصـره بـا عنوان تبصـره )1( مـاده )3( آیین نامه اجرائی مشـاغل سـخت 
و زیـان آور"، طـرح مشـاغل کارگاه هایی که پـس از تصویب قانـون تبصره )2( 
الحاقـی مـاده 76 قانون تامین اجتماعی ایجاد گردیده اند در کمیته  های اسـتانی 

ندارد.  موضوعیت 
7         -2         -6         - درخواسـت بازنشسـتگی کارمنـدان و سـایر کارکنـان دسـتگاه های 
اجرایـی کـه دارای آئین نامه اسـتخدامی خاص می باشـند بر مبنای تبصـره )2( 
مـاده )1( آئین نامـه اجرایـی قانـون اصـاح قانون نحـوه بازنشسـتگی جانبازان 
انقـاب اسـامی و جنـگ تحمیلـی و معلولین عـادی و حـوادث ناشـی از کار و 
شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـان آور مصـوب 1385 هیـات وزیـران مـورد 
رسـیدگی قرار خواهدگرفت. مفاد دادنامه  های شـماره 515 مورخ 5          /8          /1387و 
945 مـورخ 5          /12          /1392 هیـات عمومی دیـوان عدالـت اداری، مؤیـد ایـن 

موضـوع می باشـد .
8         -2         -6         - مطابـق مـاده 188 قانـون کار، کارگاه  های خانوادگی از شـمول قانون 
کار مسـتثنی می باشـند، لـذا بهره منـدی آنان از مزایای بازنشسـتگی مشـاغل 
سـخت و زیان آور میسـر نخواهـد بود. این مهم طـی دادنامه  های شـماره 515 
مـورخ 5          /8          /1387 و شـماره 945 مـورخ 5          /12          /1392 هیـات عمومی دیـوان 

عدالـت اداری مـورد تائیـد قرار گرفته اسـت.
9         -2         -6         - بـا توجـه به تصویـب نامه شـماره 57348          /ت50581هـ مـورخ 25          

/5          /1393هیـات وزیـران، مشـمولین قانـون حفاظت در برابر اشـعه از شـمول 
تبصـره)2( مـاده )76( قانـون خـارج بـوده و کمیته  هـای اسـتانی صاحیـت 

رسـیدگی بـه ایـن دسـته از مشـاغل را ندارند. 

3         -6- فرآیند اجرائی :
1         -3         -6         - بیمه شـدگان  شـاغل در کار هـای سـخت وزیـان آور بایـد تقاضـای 
خـودرا طبـق فـرم شـماره )1( وکارفرمایـان کارگاه  هـا یا سـایر مراجـع مدعی 
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سـخت و زیـان آور بـودن شـغل یـا مشـاغل کارگاه، تقاضای خـود را طبق فرم 
شـماره )2( بـه اداره کل تعـاون،کار و رفـاه اجتماعی اسـتان یا شهرسـتان محل 
اشـتغال خـود تحویل و یـا با مراجعه به سـایت اداره مزبور نسـبت به ثبت نام 

اینترنتـی اقـدام و رسـید دریافت نمایند.
2         -3         -6         -کمیتـه اسـتانی موظـف اسـت بـا توجه به شـغل یا مشـاغل مندرج 
در فرم های شـماره »1« )پیوسـت 6 ضمیمه( وشـماره »2« )پیوست 7 ضمیمه(  
و گـزارش کارشناسـان موضوع مـاده )2( آیین نامـه اجرایی، درمورد سـخت و 
زیـان آور بـودن یا نبودن هریک از مشـاغل ذکر شـده در فرم تقاضا و همچنین 
نـوع آن )گـروه "الـف" یا گـروه "ب"( اظهـار نظرنموده و نظر اعضـاء کمیته را 
درذیـل فـرم مذکـور و در محل تعیین شـده درج و پس از امضـاء کلیه اعضاء 
حاضـر درجلسـه، جهت بررسـی سـایر شـرایط و اقدامـات بعدی طـی نامه به 
اداره کل تامیـن اجتماعـی اسـتان مربوطـه ارسـال و رونوشـت نامـه نیز جهت 

اطاع بیمه شـده یا سـایر افراد متقاضی فرسـتاده شـود.
3         -3         -6         - بـه موجـب تبصـره »5« بنـد »الـف« و تبصـره»1« بنـد »ب« مـاده 
)8( آئین نامـه اجرائی مشـاغل سـخت و زیـان آور، آرای کمیته  هـای بدوی در 
صـورت عدم اعتراض در مهلت قانونـی )15روز( و آرای کمیته  های تجدیدنظر 
از تاریـخ ابـاغ قطعـی و الزم االجـرا می باشـند. با توجـه به لـزوم درج عبارت 
زیر در ذیل فرم ها و آراء کمیته  های اسـتانی الزم اسـت نماینده و یا نمایندگان 
سـازمان تامین اجتماعی در کمیته  های بررسـی مشـاغل سـخت و زیان آور، در 
رابطـه با حسـن اجـرای آن دقت کافی مبذول نمـوده و در صورت عدم رعایت 
موضـوع مراتـب را به کمیتـه مربوطه یـادآوری و در صورت نیـاز به هر گونه 
هماهنگی با مرجع یادشـده نسـبت به ارسـال تصویر آرای صادره، به اداره کل 

مسـتمری  ها اقدام نمایند.

توجـه 1: رأی کمیتـه بدوی حداکثر ظـرف مدت پانـزده روز اداری پس از 
ابالغ در قالب فرم شـماره »4« )پیوسـت 8 ضمیمه( قابل تجدیدنظرخواهی 
در کمیتـه تجدیدنظـر همـان اسـتان می باشـد و در غیـر ایـن صـورت رای 
صـادره بـرای اشـخاص داخل کشـور سـه مـاه و بـرای افـراد مقیـم خارج 
از کشـور، شـش مـاه از تاریـخ ابـالغ رای، مطابـق قانـون آییـن دادرسـی 
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دادگاه  هـای عمومـی و انقـالب در امور مدنـی، در دیوان عدالـت اداری قابل 
اعتراض اسـت. 

توجه 2: رأی صادره در کمیته تجدیدنظر برای اشـخاص داخل کشـور سـه 
مـاه و برای افراد مقیم خارج از کشـور، شـش ماه از تاریـخ ابالغ رای، مطابق 
قانـون آیین دادرسـی دادگاه  های عمومـی و انقالب در امور مدنـی، در دیوان 

عدالت اداری قابل اعتراض اسـت .

توجـه 3: بـا عنایـت بـه مفـاد بنـد )6( صورتجلسـه مـورخ 5          /8          /1393 
شـورایعالی حفاظـت فنـی، آراء بـدوی و تجدیدنظـر کـه تـا قبـل از تاریخ 
مذکور توسـط کمیته  های اسـتانی به سـازمان تامین اجتماعی ارسـال شـده 

انـد، قطعـی و الزم االجـراء تلقـی می گردنـد . 

4         -3         -6         - در آرای صـادره از سـوی کمیته  هـای بـدوی و تجدیدنظـر اسـتانی 
کـه جهـت اقـدام بـه ادارات کل اسـتان  ها ابـاغ می گـردد، قید نوع سـخت و 
زیــان آوری مشاغـــل)گروه "الف" یا گـروه "ب"( الزامی بـوده ودر صورتی که 
آرای صادرهفاقد ذکر نوع سـخت و زیان آوری شـغل باشد، ادارات کل استان  ها 
مکلـف می باشـند قبـل از ارجـاع آرای صـادره به شـعب تابعـه، آرای مذکور 
را جهـت تعییـن نوع سـخت و زیـان آوری و نیز سـایر نواقـص احتمالی )عدم 
ارسـال اصل رأی کمیته اسـتانی، مخدوش بودن آراء، نقـص امضاء، عدم اعام 
نظـر در خصـوص برخـی مشـاغل مطروحـه و...( بـه کمیته  های مذکـور اعاده 
نماینـد. بدیهـی اسـت آرایی که از هـر حیث مورد تاییـد ادارات کل اسـتان ها 

می باشـد بایـد جهت اجرا به شـعب تابعـه ارسـال گردد.

4         -6- تکالیف نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در کمیته  های استانی: 
1         -4         -6         - مطابق مفاد تبصره ماده )2( آئین نامه مشـاغل سـخت و زیان آور، در 
مـوارد مشـمول بنـد "الف" مـاده )1( آیین نامـه مذکور که حـدود تماس مجاز 
مواجهه شـغلی عوامل بیماری زا و سـخت و زیان آور وجود دارد، اتخاذ تصمیم 
قطعـی در کمیته  هـا مسـتلزم انـدازه گیری و اظهار نظر کارشناسـان بهداشـت 
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حرفـه ای وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی و یا سـایر مراکز دارای 
مجـوز از وزارتخانه یاد شـده خواهد بود. بنابراین گـزارش مذکور با ذکر میزان 
و مسـتند قانونـی می بایسـت در زمـان صـدور رأی در اختیـار اعضـای کمیته 
قـرار گیـرد. در مواقعی که حدود تماس شـغلی عوامل بیمـاری زا در خصوص 
مشـاغل مطرح شـده حسـب اعام کارشناسـان مذکور وجود نداشـته باشـد، 
ارائـه گزارش کارشناسـان موضوع مـاده )2( آیین نامه فـوق الذکر کافی خواهد 
بـود. دادنامـه شـماره 92231         /ب         /42 مـورخ 8         /7         /1394 هیات تخصصی بیمه 
و کار و کارگـری مؤیـد ایـن امر اسـت. بنابراین چنانچه در مـوردی کمیته  های 
اسـتانی بدون ارائه گزارش آالینده سـنجی و خـارج از ضوابط و مقررات قانونی 
نسـبت بـه صـدور رأی جهـت تعیین سـخت و زیـان آور بودن مشـاغل گروه 
"الـف" و "ب" اظهارنظـر نماینـد، اعضاء بایـد ضمن اعام نظر مخالـف، موارد 
عـدم انطبـاق را در ذیـل امضـاء خود ذکـر نماینـد و اداره کل اسـتان بصورت 
ماهانـه، آمـار مربوطه را به اداره کل امور فنی مسـتمری  ها ارسـال تا تصمیمات 

الزم در زمینـه رفـع اشـکال از طریق شـورای عالی حفاظت فنـی مهیا گردد. 
2         -4         -6         - وفـق تبصـره )5( بنـد "الـف" مـاده )8( آئین نامـه اجرایـی مشـاغل 
سـخت و زیـان آور، رأی کمیته  های بـدوی حداکثر ظرف مـدت 15 روز اداری 
پـس از ابـاغ، طبـق فـرم شـماره »4« )پیوسـت 8 ضمیمـه(  قابـل اعتـراض 
درکمیته تجدیدنظرهمان اسـتان می باشـد. اعضاء حاضر در کمیته تجدید نظر 
ضمـن توجـه بـه تاریـخ ابـاغ رأی و مهلـت تعیین شـده جهت اعتـراض، در 
صـورت عـدم رعایـت مهلـت مقـرر، ضمـن اعـام نظـر مخالف، علـت عدم 
انطبـاق را در ذیـل امضـاء خـود ذکر نمـوده و نماینده سـازمان تامین اجتماعی 
موضـوع را  از طریـق اداره کل تامین اجتماعی اسـتان به همـراه رأی صادره به 

اداره کل امـور فنـی مسـتمری  ها ارسـال نماید.
3         -4         -6         - اعضـاء کمیته  هـای رسـیدگی به مشـاغل سـخت و زیـان آور توجه 
داشـته باشـند که امکان تغییر مشـاغل گـروه "الف" بـه "ب" وجود نداشـته و 
مـوارد اسـتثناء با ذکر دالیل و مسـتندات باید بـدواً در کمیته  های تجدید نظر 

اسـتانی و عنداللـزوم در شـورایعالی حفاظت فنی مورد رسـیدگی قـرار گیرد. 
4         -4         -6         - بـه منظـور اعمال وحدت رویه وجلوگیری از تفاسـیر مختلف و بروز 
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اشـتباهات احتمالـی توسـط کمیتـه شـعب، اعضاء کمیته  های اسـتانی بررسـی 
مشـاغل سـخت وزیان آور، تمهیداتی اتخاذ نمایند تا از ذکـر عناوین کلی و عام 

مشـاغل در فرم  هـای مربوطه خودداری شـود .
5         -4         -6         - باعنایت به اینکه مطابق بند )8( دسـتورالعمل اداری مشـاغل سخت 
و زیـان آور موضـوع نامه شـماره 182114 مـورخ 1          /10          /1393 وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی مقـرر گردیـده تا قبـل از برگزاری جلسـات، دسـتور کار 
جلسـه مورد نظر با جزئیات آن شـامل مشـخصات متقاضی، کارگاه، مشـاغل 
و ... بـه همـراه دعوتنامـه مربوطه بـه اعضاء اعام گـردد، بنابرایـن نمایندگان 
سـازمان تامین اجتماعی به منظور جلوگیـری از خطا های احتمالی باید وضعیت 
بیمه پـردازی متقاضـی، تطبیق مشـاغل مورد ادعای فرد با مشـاغل ثبت شـده 

در لیسـت  ها و... را بررسـی و بـا اطاعـات کامل در جلسـه حضور یابند. 
6         -4         -6         -  نماینده سـازمان تامین اجتماعی در کمیته  هـای بدوی، معاونت امور 
بیم های اسـتان و در غیاب وی رئیس و کارشـناس ارشـد امور فنی مستمری  ها 

به عنـوان نماینـده وی و در کمیته  های تجدیدنظر مدیرکل اسـتان خواهد بود.

5         -6- تکالیف واحد های اجرایی:
1         -5         -6         - واحـد امـور فنـی مسـتمری  ها به عنوان مسـئول هماهنگـی اقدامات 
واحد هـای ذی ربـط مکلـف اسـت پـس از دریافـت رأی قطعـی کمیته  هـای 
اسـتانی نسـبت به ثبت فرم کمیته مذکور در پایگاه اطاعات مسـتمری بگیران 
از طریـق منـوی تعهـدات بلنـد مـدت، صـدور احکام مسـتمری، فـرم کمیته 
اسـتانی اقدام و سـپس نسـبت به اخذ درخواسـت بازنشسـتگی طی )پیوسـت 
4 ضمیمـه( از متقاضـی و تکمیل قسـمت "الـف" و بند های )1( و )9( قسـمت 
)ج( فـرم شـماره »5« )پیوسـت 9 ضمیمـه(  و ارسـال آن به واحد نام نویسـی و 

حسـاب های انفـرادی اقـدام نماید.

تذکـر: در صـورت وجـود نواقـص احتمالـی در متـن و محتـوای رأی )ذکـر 
شـده در بنـد 1         -4         -6( واحـد امور  فنی مسـتمری  ها مکلف اسـت طبق فرم 

مربوطـه )پیوسـت 10( رأی مذکـور را به اداره کل اسـتان اعـاده نماید.
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2         -5         -6         -  واحـد نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی مکلـف اسـت نسـبت 
بـه تکمیـل قسـمت "ب" و بنـد )6( قسـمت "ج" فـرم شـماره »5« )پیوسـت 
9 ضمیمـه(، )ثبـت سـوابق قطعـی و اسـتخراج عناوین شـغلی بیمه شـده طبق 
لیسـت های ارسـالی کارفرمـا در طـول دوره اشـتغال بـه صـورت مـاه بـه ماه( 

نماید. اقـدام 
3         -5         -6         -  واحد امور فنی بیمه شـدگان موظف اسـت نسـبت به بررسی،کنترل 
و تکمیـل قسـمت "ب" و بند هـای )2( الـی )5( فـرم شـماره »5« )پیوسـت 9 
ضمیمـه(، )از حیـث سـوابق مربـوط به غرامـت دسـتمزد ایام بیمـاری، مدت 
دریافـت مقـرری بیـکاری، حـرف و مشـاغل آزاد، اختیـاری، سـوابق منتقلـه، 

سـربازی، ایـام حضـور داوطلبانه در جبهـه و ...( اقـدام نماید .
4         -5         -6         -  واحـد وصـول حق بیمه ضمـن اخذ تصویر فرم های شـماره )1(، )2( 
و یا )4( )پیوسـت  های شـماره  6، 7 و 8 ضمیمه( بررسـی مشـاغل کمیته  های 
بدوی و تجدید نظر اسـتانی، حسـب مورد به همراه فرم شـماره »5« )پیوسـت 

9 ضمیمه( می بایسـت بشـرح ذیـل عمل نماید: 
الـف( تکمیـل قسـمت "ب" فرم شـماره»5« )پیوسـت 9 ضمیمه(، )اسـتخراج 
عناویـن شـغلی بیمه شـده منحصـراً در ماه هایـی که طبق لیسـت فاقـد عنوان 
شـغلی و نام نویسـی بوده، براسـاس گزارشـات بازرسـی کارگاهی و بازرسـی از 

دفاتـر قانونـی به عمـل آمـده از کارگاه وفق محتویـات پرونـده مطالباتی(.
ب( بررسـی و کنترل پرداخت حق بیمه سـوابق اشـتغال بیمه شـده در کار های 
سـخت و زیـان آور و درج نتیجـه آن بـه طـور مشـروح در بند هـای )7( و)8( 

قسـمت "ج" فرم شـماره»5« )پیوسـت 9 ضمیمه(.
ج( در صورتـی کـه در کمیته  هـای بدوی و تجدید نظر اسـتانی مشـاغل از نوع 
گـروه "الف" تشـخیص داده شـود ،واحد های وصـول حق بیمه مکلفند بافاصله 
کارفرمایـان مربوطـه را از آخریـن مهلـت تعییـن شـده در قانـون و آئین نامه 
اجرایـی )دو سـال از تاریـخ ابـاغ تصمیـم قطعـی کمیتـه( جهت ایمن سـازی 
عوامل و شـرایط محیط کار مطابق حد مجاز و اسـتاندارد های مشـخص شـده 
در مـاده )3( آیین نامـه و همچنین تبصره )3( مـاده )4( آئین نامه اجرایی، مطلع 
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و حداقـل هـر شـش ماه یکبار مراتـب اتمام مهلت قانونی را طبق )پیوسـت 11 
ضمیمـه( به کارفرمایان مذکور یادآوری و رونوشـت نامه مزبـور را به اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات 
بهداشـتی درمانـی اسـتان و امـور فنـی مسـتمری  های شـعبه جهـت ضبط در 

پرونده ارسـال نمایند. 
5         -5         -6         -  مطابـق تبصـره )2( مـاده )3( آیین نامـه اجرایـی مشـاغل سـخت و 
زیـان آور، واحـد امـور فنـی مسـتمری  ها بایـد  بافاصله پـس از اتمـام مهلت 
مقـرر در مـاده مذکـور، نـام و مشـخصات کارگاه هایـی که کمیته  های اسـتانی 
بخشـی از مشـاغل آن هـا را به عنوان سـخت و زیـان آور از نـوع "الف" تعیین 
نمـوده اند را جهت درخواسـت بررسـی مجدد در خصوص حـذف و یا کاهش 
صفت سـخت و زیان آوری مشـاغل توسط کمیته بدوی اسـتانی، به ادارات کل 
اسـتان ها منعکـس نماینـد . ادارات کل مذکور نیز به منظـور بازدید نمایندگان 
وزارتخانه  هـای تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و بهداشـت و درمـان و آمـوزش 
پزشـکی فهرسـت کارگاه  هـا را بـه کمیته  های بدوی ارسـال و تـا حصول نتیجه 
موضوع را پیگیری نمایند. ضمناً باید نسـخه ای از فهرسـت کارگاه  های مذکور 
در پایان هر ماه توسـط ادارات کل اسـتان ها به اداره کل امور فنی مسـتمری  ها 

ارسـال گردد.
6         -5         -6         - پـس از تکمیـل و انجـام اقدامـات فـوق توسـط واحد هـای ذی ربط، 
فـرم شـماره »5« )پیوسـت 9 ضمیمه( بـه واحد امور فنی مسـتمری  ها ارسـال 
و واحـد مذکـور بایـد نسـبت بـه کنتـرل و تطبیق عناوین شـغلی بیمه شـده با 
مشـاغل سـخت و زیان آور مورد تأیید کمیته  های اسـتانی در کل دوره اشـتغال 
بـه صـورت مـاه بـه ماه و نیز احتسـاب سـابقه اشـتغال در مشـاغل سـخت و 
زیـان آور و دوره آن و انطبـاق با مفاد قانون و آئین نامه اجرایی مشـاغل سـخت 
و زیـان آور خصوصـاً احراز شـرایط )توالی وتناوب اشـتغال وپرداخت حق بیمه( 
و تکمیـل قسـمت »د« فرم مذکور اقدام نماید و سـپس نسـبت بـه اخذ امضاء 
مسـئولین واحد هـای ذی ربط در گروه بررسـی کننده مشـاغل کـه اعضای آن 

عبارت اسـت از: 
رئیـس شـعبه یـا معـاون بیمـه ای به عنـوان رئیـس گروه، مسـئول امـور فنی 
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مسـتمری ها، مسـئول وصـول حـق بیمـه، مسـئول امـور فنـی بیمه شـدگان  و 
مسـئول نام نویسـی و حسـاب های انفـرادی طـی )پیوسـت 12 ضمیمـه( اقدام 
نمـوده و فـرم مذکـور را در پرونده مسـتمری بایگانی و یا حسـب مورد اسـکن 

نمایند.
7         -5         -6         - اعضـاء گـروه بررسـی کننده مشـاغل و احـراز شـرایط بیمه شـدگان  
شـعب، مسئولیت مشـترک داشته و مکلف می باشـند قبل از تشکیل هرجلسه 
بـا تقسـیم کار بیـن اعضـاء، شـغل ویا مشـاغل مـورد ادعـای بیمه شـده را که 
توسـط کمیتـه اسـتانی سـخت وزیـان آور شـناخته شـده باشـغل ویا مشـاغل 
منـدرج در لیسـت  ها، بازرسـی  ها، حسابرسـی  ها و پرونـده فنی تطبیـق داده و از 
انطباق آن باشـغل سـخت و زیان آور تائید شـده در کمیته  های استانی اطمینان 
حاصـل نماینـد. چنانچـه اسـتثنائاً در ماه هـا و دوره هایی مسـتندات فـوق فاقد 
عناویـن شـغلی بوده و یا در لیسـت  های ارسـالی، کارفرما از عناویـن عام و کلی 
)کارگـر و کارمنـد( اسـتفاده نمـوده باشـد واحـد اجرایـی می تواند پـس از اخذ 
مجوز از سـوی اداره کل اسـتان، از مدارک و مسـتندات موجود در پرونده  های 
پرسـنلی و احکام کارگزینی که در همان دوره صادر شـده باشـند، استفاده نماید.

8         -5         -6         - پـس از بررسـی و تطبیـق مشـاغل مـورد تائیـد کمیته  های اسـتانی 
بـا مشـاغل مـورد تصـدی متقاضـی و اعام نظر توسـط گـروه بررسـی کننده 
مشـاغل شـعبه، مسـئول امور فنی مسـتمری  های شـعبه به عنوان دبیر کمیته 
مسـئول تغییر ماهیت سـابقه از عادی به سـخت و زیان آور در سیستم مکانیزه 

می باشد.
9         -5         -6         -  بـا توجـه به برنامه ریزی هـای به عمل آمده در خصوص رسـیدگی 
بـه تقاضای بازنشسـتگی مشـمولین این قانـون، واحد هـای اجرایـی مکلفند در 
صـورت وجـود هرگونه  ابهام در نحـوه اقدام، موضوع را جهت بررسـی و اعام 

نظر قطعی بـه اداره کل اسـتان منعکس نمایند.
10         -5         -6         -  در صـورت سـپری شـدن مهلـت مقـرر در بنـد )1( جـزء "الف" 
مـاده واحـده قانـون و مـاده )3( آیین نامـه اجرائـی مربوطه و عدم ایمن سـازی 
عوامل و شـرایط محیط کار مطابق حد مجاز و اسـتاندارد های مشـخص شـده 

37



در قانـون کار و آیین نامه  هـای مربوطـه )مصـوب شـورایعالی حفاظـت فنی( و 
سـایر قوانیـن موضوعـه در این زمینـه و همچنین عدم حـذف یا کاهش صفت 
سـخت و زیان آوری مشـاغل و عدم تایید آن توسـط کمیته بدوی استان توسط 
کارفرمای کارگاه و احراز شـرایط بازنشسـتگی پیش از موعد در کار های سخت 
و زیـان آور توسـط بیمه شـده پـس از تاریخ مذکـور، واحد اجرائی مکلف اسـت 
ضمـن انجـام تعهـدات قانونی در قبال بیمه شـده، نسـبت به وصول خسـارات 
وارده بـه سـازمان تامیـن اجتماعـی برابـر مـاده )90( قانون تامیـن اجتماعی از 
کارفرمـای مربوطـه اقـدام نمایـد . دادنامـه شـماره 219مـورخ 28          /6          /1394 
هیئـت تخصصـی بیمه،کار و تامیـن اجتماعی مبنی بر تائید و تنفیـذ تبصره )3( 
مـاده )4( تصویب نامه شـماره 15365          /ت36005 هـ مورخ 5          /2          /1386 هیات 
وزیـران بـا موضوع "لـزوم اجرای حکم مـاده 90 قانون تأمین اجتماعی توسـط 
کارفرمـا و در صـورت عـدم رعایـت آن توسـط کارفرمـا هزینه  هـای مربوطه 
طبـق مـاده 50 این قانون قابل مطالبـه و وصول خواهد بـود" مؤید این موضوع 

می باشد.
11         -5         -6         - بـه منظـور تسـریع در امـور و تکریـم ارباب رجـوع و جلوگیری از 
سـرگردانی و باتکلیفی متقاضیان بازنشسـتگی در مشاغل سـخت و زیان آور و 
نیـز ایجـاد وحدت رویـه، با توجه بـه اینکه گزارش کارشناسـان موضـوع ماده 
)2( آیین نامـه اجرایی مشـاغل سـخت و زیـان آور در زمان صدور رأی توسـط 
اعضـای کمیتـه مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت لـذا لزومی به اخـذ گزارش 
کارشناسـان ذی ربـط و سـایر مـدارک غیرضـروری توسـط واحد هـای اجرایی 

نخواهـد بود. 

6         -6- نحوه بررسی و  احراز شرایط :
1         -6         -6         - ایـام زیرچنانچـه درفواصـل اشـتغال بیمه شـده بـه کار های سـخت 
وزیـان آور واقـع شـود به عنوان سـابقه اشـتغال در کار های سـخت و زیـان آور 

محسـوب می گـردد :
الف( تعطیات هفتگی. 
ب( تعطیات رسمی. 
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ج( ایام استفاده از مرخصی استحقاقی.
د( ایـام اسـتفاده از مرخصـی بابت ازدواج یا فوت همسـر، پدر، مـادر و فرزندان 

به مدت )3( روز بادریافت دسـتمزد در مورد مشـموالن قانون کار. 
هــ( ایـام اسـتفاده از مرخصـی اسـتعاجی یا اسـتراحت پزشـکی اعـم ازاینکه 
حقوق ایام مزبور توسـط کارفرما پرداخت شـود ویا اینکه بیمه شـده از غرامت 

دسـتمزد ایـام بیماری اسـتفاده کرده  باشـد .
و( تمـام یـا قسـمتی از خدمت نظام وظیفـه در جبهه  های نبـرد حق علیه باطل 

یا حضـور داوطلبانه در جبهه. 
ز( دوران اسـارت یـا محکومیـت سیاسـی که بیمه شـده بر اسـاس آن به عنوان 

آزاده شـناخته شده باشد حسـب تقاضای وی.
توجـه: ایام اسـتراحت پزشـکی اسـرای آزاد شـده تا مدت یـک دهم زمان 
اسـارت )حداقـل دومـاه و حداکثـر شـش مـاه( کـه بـه تأییـد کمیسـیون 
پزشـکی سـازمان تامین اجتماعی ویا کمیسیون پزشـکی بنیادشهید رسیده 
باشـد نیز موجـب زایل شـدن توالی اشـتغال درکار های سـخت وزیـان آور 
نگردیده و ایام اسـارت متصل به اشـتغال درنظر گرفته می شـود.)وفق ماده 
"8" قانـون حمایـت از آزادگان »اسـرای آزاد شـده« بعد از ورود به کشـور 

مصـوب 13          /9          /1368 مجلس شـورای اسـالمی(.
2         -6         -6         - ایـام و مـوارد زیـر چنانچه در فواصل اشـتغال بیمه شـده به کار های 
سـخت و زیان آور واقع شـود موجب زایل شـدن توالی اشـتغال وی در کار های 

سـخت و زیـان آور نمی گردد:
الـف( ایام خدمت وظیفه سـربازی)دوران ضرورت و احتیاط( مشـروط براینکه 
بیمه شـده حداکثـر تـا دو ماه پـس از پایان خدمت به کار سـابق خود برگشـته 
و یا اینکه در کار دیگری که سـخت و زیان آور شـناخته شـده مشـغول به کار 

باشد. شده 
ب( دوران توقیـف بیمه شـده در صورتـی کـه منتهی به محکومیـت وی نگردد 
و یـا اینکه کارفرما براسـاس تکلیـف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شـده 
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نماید.  پرداخت 
ج( ایـام حالـت تعلیـق کـه بـه واسـطه عوامل قهریـه طبیعـی و یا حـوادث و 
مخاطـرات اجتماعـی) مانند سـیل، زلزلـه، جنگ و آتش سـوزی( که خـارج از 
اراده کارفرمـا و بیمه شـده بـوده و در نتیجـه آن کارگاه بـه طـور موقت تعطیل 

می گـردد. 
د( ایـام اسـتفاده از مقـرری بیمـه  بیکاری مشـروط بـر اینکه بیمه شـده قبل از 
برقـراری بیمه بیـکاری در مشـاغل سـخت و زیان آور اشـتغال به کار داشـته و 
در حیـن مقـرری  بگیـری و یـا حداکثر تا دومـاه پـس از اتمـام دوره مزبور در 
مشـاغلی کـه سـخت و زیان آور شـناخته شـده مشـغول بـه کار شـده یا طبق 

آئین نامـه اجرایـی مشـاغل سـخت و زیان آور بتواند بازنشسـته شـود. 
هـ( ایام خدمت در جبهه که به تأیید مراجع ذی صاح رسیده باشد. 

و( دوران اسـارت یا محکومیت سیاسـی که بیمه شـده براسـاس آن به موجب 
قانون آزاده شـناخته شده باشد. 

ز( ایـام باتکلیفـی بیمه شـده که مسـتند به آرای صـادره از سـوی مراجع حل 
اختـاف و یـا سـایر مراجـع قانونـی در همـان دوره گردیده و منجـر به صدور 

رأی بازگشـت بـه کار یـا پرداخـت حقوق ایام مزبور شـده باشـد . 
ح( ایـام اسـتفاده از غرامـت دسـتمزد ایـام بیمـاری کـه در فاصلـه زمانـی 

واقع شـده  باشـد.  10          /5          /1354تـا 1          /4          /1359 
ط( مـدت یـک مـاه اسـتفاده از مرخصی بدون حقـوق جهـت ادای فریضه حج 
واجـب مطابـق مـاده)67( قانون کار و فقط برای یک بار در طول دوره اشـتغال . 
توجه: ایام اسـتفاده از غرامت دسـتمزد دوران بارداری به عنوان سـابقه اشـتغال 
در کار های سـخت و زیان آور محسـوب نشـده لیکن موجب زایل شـدن توالی 

اشـتغال در مشاغل سـخت و زیان آور نخواهد گردید.
3         -6         -6         -  بـه موجـب مفـاد جزء )3( بنـد "ب" تصویب نامه شـماره 79102          /

ت50525هــ مـورخ 14          /7          /1393 هیئـت وزیران،عـاوه بر مـوارد مذکور در 
بنـد )2         -6          -6( عدم اشـتغال به کارسـخت و زیـان آور در طول دوره اشـتغال به 
مشـاغل مزبـور تحـت هر عنوان بـرای مدت یک سـال و کمتـر از آن موجب 
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برهـم خوردن توالی نمی شـود. مـوارد و مدت  هـای موضوع بنـد)1         -6          -6( تابع 
حکم همـان بند خواهـد بود.

4         -6         -6         -  بـه موجـب مفاد جـزء )4( بند "ب" تصویب نامه فـوق الذکر، عدم 
اشـتغال به کار سـخت و زیان آور در طول دوره اشـتغال به مشاغل مزبورتحت 
هرعنوان)بـه جـزء مـوارد مذکـور در بندهـای"1         -6          -6" و "2         -6          -6"( بـرای 
مـدت بیشـتر از یـک سـال )365 روز(، موجـب برهم خوردن توالی می شـود و 
بیمه شـده بـرای اسـتفاده از مزایـای این قانون بایـد حداقل )25( سـال تمام در 

مشـاغل یاد شـده اشـتغال به کار داشـته باشد.
5         -6         -6         - عـاوه بـر کار های سـخت و زیان آور مشـخص شـده طبق مصوبات 
شـورای عالـی حفاظـت فنـی و مـوارد تأیید شـده توسـط کمیته  های اسـتانی، 

مـوارد زیـر نیز سـخت و زیان آور شـناخته می شـوند :
الف( مشاغلی که در ندامتگاه  ها و زندان  ها مستقیماً با زندانی ارتباط دارند.

ب(  مشـاغلی کـه مسـتقیماً در مراکـز روان درمانـی بـا بیمـاران روانی مرتبط 
. هستند

ج( خبرنگاری .
د(  مشـاغل مرتبـط بـا انرژی اتمی به شـرط تائید سـازمان انـرژی اتمی ایران و 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشـور . )تصویـب نامـه شـماره 90863          /ت49316هــ مـورخ 18          /4          /1392 

هیئـت وزیران(.

تبصـره: مصادیـق خبرنـگاری بـا تاییـد کمیتـه بـدوی موضـوع مـاده )8( 
می شـود. زیان آورتعییـن  و  سـخت  مشـاغل  اجرایـی  آیین نامـه 

6         -6         -6         -پـس از انجـام بررسـی  های الزم، واحـد امور فنی مسـتمری  ها مکلف 
اسـت چنانچـه متقاضـی شـرایط مقـرر در قانـون را به منظـور بهره منـدی از 
مزایای مسـتمری بازنشسـتگی مربوطه احرازننماید موضوع را کتبا ً به نامبرده 
اباغ ودر صورت احرازشـرایط نسـبت به محاسـبه بدهی حق بیمه و مستمری 
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وفـق مفـاد مـاده 14 آیین نامـه )جـزء"4" و "6" بند "ب" قانـون اصاح تبصره 
)2( الحاقـی مـاده )76( قانـون ...( و اعـام آن بـه واحد وصـول حق بیمه جهت 

ابـاغ بـه کارفرمای مربوطه اقـدام نماید.

7         -6- نحوه محاسبه و وصول حق بیمه و مستمری: 
در اجـرای مفـاد تصویـب نامـه شـماره 79102          /ت50525 هـ مـورخ 14          /7          /

1393هیئـت وزیـران مبنـی بـر اصـاح آیین نامه اجرائـی جزء )5( بنـد "ب" 
مـاده واحـده قانـون اصـاح تبصـره )2( الحاقـی مـاده )76( قانـون ... که مقرر 
داشـته »کارفرمـا مکلـف اسـت پـس از تقاضـای بیمه شـده و با احراز شـرایط 
بازنشسـتگی وی، حسـب مـورد مبالـغ مقـرر در جزء  هـای )4( و )6( بند "ب" 
مـاده واحـده قانـون یـاد شـده را با شـرایط ذیـل به سـازمان تأمیـن اجتماعی 
پرداخـت نمایـد.« لـذا درصـورت احـراز صحـت ادعـای بیمه شـده بـه لحاظ 
سـابقه پرداخـت حـق بیمه و شـغل، چنانچـه مجموع سـوابق وی در مشـاغل 
سـخت وزیان آور )20( سـال متوالی یا )25( سـال متناوب باشـد و یا وفق قانون 
تفسـیر جـزء )1( بنـد "ب" تبصـره )2( ماده )76( قانون شـرایط بازنشسـتگی 
را احـراز نمایـد، واحـد اجرائـی موظـف اسـت هزینه  هـای برقراری مسـتمری 
مربوطـه را بـه ترتیـب ذیـل محاسـبه )دادنامـه شـماره 298 الـی 307 مورخ 
5         /5         /1395 هیـات عمومی دیـوان عدالـت اداری نیـز مؤید این امر می باشـد( و 

از کارفرمـا ذی ربـط حسـب مورد وصـول نماید.
1         -7         -6         -  محاسـبه چهاردرصـد میـزان حق بیمـه بر مبنای آخریـن حقوق و 
مزایای مشـمول کسـر حق بیمه به نسـبت سنوات اشـتغال در مشاغل سخت 
و زیـان آور مربـوط بـه ایـام قبل از تصویـب قانون اصـاح تبصـره )2( الحاقی 
بـه مـاده 76 قانـون ... مصـوب 14          /7          /1380 مجمع تشـخیص مصلحت نظام  
)موضـوع جـزء 6 بنـد "ب" قانـون( و بعـد از آن )موضـوع جـزء 4 بنـد "ب" 
قانـون(  کـه بـه طور یکجایا اقسـاط )حداکثر تا 9 قسـط( با اخـذ تضامین کافی 
از سـوی واحـد وصـول حـق بیمـه  قابـل دریافـت می باشـد. کارفرمایانـی که 
متقاضـی تقسـیط بدهی خود می باشـند باید تقاضـای کتبی خـود را تنظیم و به 

شـعبه ارائه نمایند. 
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2         -7         -6         -  چهاردرصـد میزان مسـتمری برقراری به نسـبت سـنوات اشـتغال 
در مشـاغل سـخت و زیـان آور مربـوط بـه ایام قبـل از تصویب قانـون اصاح 
تبصـره )2( الحاقـی به ماده 76 قانون ... مصوب 14          /7          /1380 مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام محاسـبه وحسـب بند»یک« مصوبه یک هزار و پانصد و هفتاد و 
سـومین جلسـه هیئت مدیره مصوب 27          /12          /1393 در صـورت ارائه تضامین 
معتبـر از سـوی کارفرمـا تـا مرحله وصـول مبلغ مذکـور به صورت یکجـا و با 

فرصـت حداکثـر )9( ماهه امکان پذیـر خواهد بود. 
3         -7         -6         -  واحد هـای اجرایـی تابعـه بایـد ترتیبـی اتخـاذ نمایند تـا در صورت 
عـدم توانایـی کارفرما در پرداخت مبلـغ مزبور، با اخذ تضامیـن کافی اقدامات 
الزم جهت صدور حکم بازنشسـتگی و برقراری مسـتمری را انجام و نسـبت به 

پیگیـری و وصول ضمانت ارائه شـده در سررسـید مربوطـه اقدام نمایند.
4         -7         -6         - تضامیـن کارفرمـا بابت تقسـیط بدهی 4% حق بیمـه به ترتیب ذیل 

: است 
الف( کارگاه  های زیر 5 نفر پرسنل تا یکصد میلیون ریال با اخذ سفته. 

ب( کارگاه  هـای بیـش از 5 تـا 20 نفر پرسـنل تا دویسـت میلیون ریـال با اخذ 
سفته.

ج( کارگاه  هـای دارای بیـش از 20 نفر پرسـنل تا چهارصد میلیـون ریال با اخذ 
سفته.

توضیـح اینکـه مبالـغ بیـش از حـد نصاب هـر یـک از گروه  های فـوق صرفاً با 
اخـذ ضمانـت نامه بانکی یـا وثیقه ملکی بامعـارض قابل تقسـیط خواهد بود. 
بدیهـی اسـت اخذ سـفته در مـواردی امـکان پذیر اسـت که منجر بـه صدور 
اجرائیه نشـده باشـد .دادنامه شـماره 93242          /ب          /39 مورخ 8          /7          /1394هیئت 
تخصصـی بیمـه، کار و تامین اجتماعـی دیوان عدالـت اداری اقدامات سـازمان 

تامیـن اجتماعـی در این راسـتا را مـورد تأیید قرار داده اسـت.
5         -7         -6         - وصـول بدهـی فـوق بایـد از طریق سیسـتم مکانیزه واحـد امور فنی 
مسـتمری  های شـعبه رسـیدگی کننده به تقاضای بازنشستگی محاسبه و جهت 
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وصـول بـه واحـد وصـول حق بیمـه شـعبه ارسـال و واحد مزبـور نیـز پس از 
وصـول یا تعییـن تکلیف مبالغ یاد شـده مراتب را به واحد امور فنی مسـتمری 
اعـام نمایـد. صدور بـرگ اعام ترک کار بیمه شـده پس از تأییـد وصول و یا 
تعییـن تکلیف مبلغ بدهی حق بیمه و مسـتمری توسـط واحـد وصول حق بیمه 

امکان پذیر می باشـد .
6         -7         -6         - نظـر بـه اینکـه تأخیـر در تـرک کار بیمه شـده و یـا سـایر عوامـل 
می توانـد تاریـخ برقـراری مسـتمری را تحـت تأثیر قـرار دهد، لذا سیسـتم به 
گونه ای عمل می نماید که قبل از تخصیص شـماره مسـتمری، ابتدا نسـبت به 
محاسـبه مجـدد هزینه  ها در سیسـتم اقدام و پـس از تعیین مبلغ نهائـی اجازه 
تخصیـص شـماره مسـتمری داده شـود. بدیهی اسـت پـس از انجام محاسـبه 
مجـدد، مابـه التفـاوت حاصلـه حسـب مـورد قابل اسـترداد بـه کارفرمـا و یا 

وصـول از وی خواهـد بود.

8         -6- نکات مهم و  قابل توجه:
1         -8         -6         -  مطابـق مفـاد ماده )2( آیین نامه اجرائی مشـاغل سـخت و زیان آور، 
تعییـن سـخت و زیـان آور بودن مشـاغل در کمیته  هـای بـدوی و تجدید نظر 
اسـتانی با بررسی سـوابق، انجام بازدید و بررسی شـرایط کار توسط کارشناسان 
بهداشـت حرفه ای وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و بازرسان کار 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی انجام می گیـرد و مطابق مـاده )15( همان 
آیین نامـه آثـار محدودیت هـا و مزایـای منـدرج در قانـون منحصر بـه همان 
شـغل در همـان کارگاه خـاص بوده و قابل تسـری و تعمیم به دیگر شـغل  های 

مشـابه در سـایر کارگاه  ها نمی باشد. 
در اجـرای مفـاد دادنامـه شـماره 92231         /ب         /42 مـورخ 8         /7         /1394 هیئـت 
تخصصـی بیمـه، کار و کارگـری دیوان عدالـت اداری، مصوبه یکصد و بیسـت 
و هشـتمین جلسـه شـورای عالی حفاظت فنـی مـورخ 5          /11          /1394 تصویب و 

مقـرر نمود:
»آن دسـته از مشـاغل کارگاه  هـای تعطیـل کـه با توجـه به مصوبات شـورای 
عالی حفاظت فنی در زمره مشـاغل گروه "ب" قرار دارند و همچنین مشـاغلی 

44



کـه در زمان دایر بودن کارگاه توسـط کارشناسـان موضوع مـاده "2" آیین نامه 
اجرایـی قانـون اصـاح مـاده 76  قانـون تامین اجتماعـی و تبصره آن، بررسـی 
کارشناسـی انجام شـده اسـت کمـاکان در کمیته  های اسـتانی مورد رسـیدگی 
قـرار گیرنـد « بـه عبارت دیگـر از آنجایـی که وفق مـاده 2 آئین نامـه اجرایی 
کار هـای سـخت و زیـان آور، بررسـی محیط کار و حـدود آالینده  هـا به منظور 
انطبـاق بـا اسـتاندارد های آن از ضروریات طرح موضوع درکمیته  های اسـتانی 
اسـت، لذا آن دسـته از مشـاغل گروه »الف« کارگاه  های تعطیل و فاقد فعالیت 
که تاکنون جهت بررسـی سـخت و زیـان آوری آن ها اقدامی صـورت نپذیرفته 
و غیـر اسـتاندارد بـودن عوامل محیطی کارگاه نیز مورد رسـیدگی قرار نگرفته، 
قابـل طـرح در کمیته  های اسـتانی نمی باشـند .الزم بذکر می باشـد تبصـره )4( 
مـاده )3( بنـد "ب" »دسـتورالعمل اجرایـی نحـوه فعالیت کمیته  هـای بدوی و 
تجدیدنظر اسـتانی تطبیق و تشـخیص مشـاغل سـخت و زیان آور و نظارت بر 
آنها«کـه بـه تائید وزارتخانه  های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی و سـازمان تامیـن اجتماعـی رسـیده نیـز داللـت بـر این 

موضوع دارد . 
2         -8         -6         - مطابـق مفـاد تبصـره )1( بنـد "الـف" مـاده )8( آئین نامـه اجرائـی 
مشـاغل سـخت و زیـان آور، تصمیمـات کمیته  های بدوی اسـتانی بـا اکثریت 
آراء حاضریـن و پـس از طـی مراحـل قانونـی از جملـه ابـاغ بـه کارفرمـای 
مربوطـه معتبـر والزم االجـرا بـوده و وفق تبصـره )1( بنـد "ب" مـاده مذکور، 
رأی کمیته  هـای تجدیـد نظر اسـتان نیـز از تاریخ ابـاغ قطعـی و الزم االجراء 
می باشـد )بنـد 6 مصوبـه مـورخ 5          /8          /1393 شـورای عالـی حفاظـت فنی نیز 
مؤیـد همیـن موضوع می باشـد( بنابراین طرح مجدد مشـاغلی که در سـنوات 
قبل پس از بررسـی  های الزم، سـخت و زیان آور شـناخته نشـده اند درصورت 
ارائـه طـی فـرم شـماره »1« )پیوسـت 6( در کمیته بـدوی طـرح و درصورت 
تائیـد از تاریـخ طـرح مجدد قابـل پذیرش به عنوان شـغل سـخت و زیان آور 
خواهـد بـود. )دادنامـه شـماره 800 – 780          - 787 مـورخ 23          /4          /1393 هیئت 

عمومی دیـوان عدالـت اداری(
3         -8         -6         - بـا توجـه به بند)2( مصوبـه مورخ 14          /6          /1390 شـورایعالی حفاظت 
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فنـی کـه مقـرر مـی دارد »در خصـوص بررسـی مشـاغل افـرادی کـه قبـا 
مشـاغل آنان طی فرم  های شـماره »2« )پیوسـت 7( ضمیمـه از طرف کارفرما 
درخواسـت شـده و در کمیته  هـای اسـتانی تائیـد نشـده انـد، در صـورت ارائه 
مدارک و مسـتندات مبنی بر سـخت و زیان آور بودن شـغل مورد تقاضا، ارائه 
درخواسـت  های فـردی بـه کمیته  هـای اسـتانی بامانـع و قابل بررسـی مجدد 
می باشـد« چنانچـه تمـام و یـا برخی از مشـاغل مطروحـه از سـوی کارفرمای 
مربوطـه بـرای بیمه شـدگان متقاضـی بهره منـدی از مزایای بازنشسـتگی وفق 
قانـون اصاح تبصره )2( الحاقی ماده 76 قانـون ... مصوب 14          /7          /1380 مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظام در کمیته  هـای اسـتانی و یا شـورایعالی حفاظت فنی 
مطـرح و مـورد تأییـد قـرار نگرفته باشـد، طـرح موضوع از سـوی بیمه شـده 
متقاضـی بـا درخواسـت و ارائـه مـدارک جدید، جهت بررسـی مجـدد محیط 
کار از سـوی کارشناسـان ذی ربط بامانع خواهد بود، در این راسـتا در صورت 
تأییـد مشـاغل از سـوی اعضای کمیته، احتسـاب سـوابق بیمه شـده بـه عنوان 
سـخت و زیان آور و محاسـبه سـنوات ارفاقی از تاریخ صدور رای جدید کمیته 
اسـتانی در آن کارگاه مـاک عمـل خواهـد بود.)دادنامه شـماره 800 – 780          - 

787 مـورخ 23          /4          /1393 هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری(
4         -8         -6         - تکالیف قانونی سـازمان تامین اجتماعی جهت بررسـی احراز شـرایط 
بیمه شـدگان  متقاضـی از مزایای این بازنشسـتگی پـس از دریافت رأی قطعی 
کمیته  هـای اسـتانی امـکان پذیـر می باشـد. ایـن مهـم در یکصـد و نوزدهمین 
جلسـه شـورای عالی حفاظت فنی مورخ 5          /8          /1393 مطرح و حسـب مفاد بند 
)5( آن مقـرر گردیـد » کمیته  هـای اسـتانی در اجـرای بند )1( قسـمت )الف( 
مـاده )9( آئین نامـه اجرایـی وقسـمت )ب( همین مـاده و تبصره )5( مـاده )3( 
دسـتورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته  های بدوی و تجدید نظر اسـتانی، آراء 
و نظـر کمیته  هـای اسـتانی را  طی فرم  هـای عملکردی جهت اطاع بیمه شـده، 
کارفرمـای مربوطـه و یا سـایر افراد متقاضـی اباغ و در صـورت عدم اعتراض 
ظـرف مـدت مقـرر در خصوص آراء بدوی پـس از تاریخ ابـاغ و آراء تجدید 
نظـر، آرای مذکـور جهـت اجـراء به تامیـن اجتماعی ارسـال شـود...« و مطابق  
بنـد )6( آن نیـز»آراء بـدوی و تجدیـد نظر که در گذشـته توسـط کمیته  های 
اسـتانی بـه سـازمان تامیـن اجتماعی ارسـال شـده همچنیـن آرائی کـه منبعد 
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ارسـال شـود بمنزلـه قطعی و الزم  االجـرا بودن ایـن آراء تلقی گـردد.« بنابراین 
نظـر بـه ضـرورت امر، ایـن مهم باید همـواره مد نظر باشـد.

5         -8         -6         -  با توجه به تبصره )5( بند "الف" ماده )8( آیین نامه اجرائی مشـاغل 
سـخت و زیـان آور حـق اعتـراض بـه آراء صادره از سـوی کمیته  های اسـتانی 
جهـت سـازمان تامیـن اجتماعی پیش بینی نشـده لیکن به موجب تبصـره )2( 
مـاده )1( دسـتورالعمل اجرایـی نحوه فعالیـت کمیته  های بـدوی و تجدید نظر 
کـه مقـرر نموده "در صـورت وجود هرگونه ابهام یا اختاف و یا لزوم استفسـار 
در موضوع تشـخیص و تطبیق مشـاغل سـخت و زیان آور، کمیته  های اسـتانی 
موظـف به کسـب تکلیـف از شـورایعالی حفاظت فنـی خواهند بـود." بنابراین 
سـازمان تامین اجتماعـی می تواند عنداللـزوم و درصورت وجـود هرگونه ابهام، 
ضمن ارائه دالیل و مسـتندات از کمیته اسـتانی درخواسـت نموده تا مراتب از  

شـورایعالی حفاظت فنی اسـتعام شود.
6         -8         -6         - مطابـق تبصـره )5( مـاده )3( بنـد "ب" »دسـتورالعمل اجرایی نحوه 
فعالیـت کمیته  هـای بـدوی و تجدیدنظر اسـتانی تطبیق و تشـخیص مشـاغل 
سـخت و زیـان آور و نظـارت بر آنهـا« امکان ارسـال مسـتقیم آراء کمیته  های 
بـدوی و تجدیدنظـر اسـتانی از دبیرخانـه کمیتـه بـه شـعب سـازمان تامیـن 
اجتماعـی وجـود نداشـته و می بایسـت بـه ادارات کل تامیـن اجتماعی اسـتان 

مربوطـه  ارسـال گردد.
7         -8         -6         -  در صـورت تسـاوی آراء در کمیته  هـای اسـتانی، بایـد موضـوع در 

جلسـه دیگـری بـا حضور کلیـه اعضاء مطـرح و مجـدداً رای گیری شـود.
8        -8        -6        - بـا عنایـت به بند )1( صورتجلسـه مـورخ 14          /6          /1390 شـورایعالی 
حفاظـت فنی، در صورت نقض آراء کمیته  های اسـتانی در دیـوان عدالت اداری 
و حکـم بـه طرح مجدد مشـاغل متقاضی در کمیته  های مطروحـه، طرح مجدد 
مشـاغل بایـد در کمیته تجدیدنظر اسـتان همجوار )با تشـخیص رئیس کمیته 
تجدیدنظـر( صـورت پذیرد. مفـاد آرای کمیتـه هم عرض عینـاً جایگزین رای 

کمیتـه تجدیدنظر اولیه خواهد شـد.
9         -8         -6 - درخصـوص ایـام خدمـت نظـام وظیفـه موضوع بنـد )و( جـزء )1( 
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مـاده )12( آیین نامـه اجرایـی قانـون سـخت و زیـان آور، چنانچـه بیمه شـده 
در دسـتگاه اجرایـی شـاغل باشـد، وفـق تبصـره مـاده )6( قانـون تسـهیات 
اسـتخدامی و اجتماعی جانبـازان انقاب اسـامی مصوب 31          /3          /1374 که مقرر 
می دارد: دسـتگاه اجرایی مکلف به پرداخت کسـور بازنشستگی سهم مستخدم 
و کارفرمـا بابـت ایام مذکور خواهد بـود، پرداخت )4%( حق بیمه و مسـتمری 
مربوطه، به عهده دسـتگاه اجرایی اسـت. در سـایر موارد به موجب تبصره )2( 
مـاده )3( آیین نامـه اجرایـی قانون اصاح تبصـره ماده )14( قانـون کار و الحاق 
یـک تبصـره بـه آن، تامین بار مالی ناشـی از اجـرای آیین نامه مذکـور از جمله 
احتسـاب خدمـت نظام وظیفه شـاغلین مشـاغل سـخت و زیان آور بـه عنوان 
سـوابق اشـتغال در کار های سـخت و زیان آور)موضوع مـاده »4« آیین نامه( بر 
عهده دولت اسـت که باید هر سـاله توسـط سـازمان تامین اجتماعی، محاسـبه 
و در الیحـه بودجـه سـال بعـد منظـور گردد.ضمنـاً دولت مکلف بـه پرداخت 
چهـار درصـد حـق بیمـه و مسـتمری دوران ایـام حضـور داوطلبانـه در جبهه 

بیمه شـدگان  مشـمول نسـبت به سـنوات مربوطه می باشـد.
10         -8         -6         - بـه موجب نامـه شـماره 50          /14          /201          /م          /4          /ن مـورخ 22          /6          /139

3معاونـت نیـروی انسـانی معـاون ارکان و امـور مشـترک سـتاد کل نیرو های 
مسـلح کـه طـی نامـه شـماره 12639          /93          /225 مـورخ 19          /9          /1393معـاون 
نوسـازی اداری، معاونـت توسـعه مدیریـت و سـرمایه انسـانی رئیـس جمهور 
ابـاغ گردیـده، جهت یکسـان سـازی گواهی  هـای جبهـه رزمنـدگان از تاریخ 
1          /7          /1393، مقامـات و افـراد مجـاز صادرکننـده گواهی  های مذکـور به مراکز 

دولتـی و غیردولتـی بـه شـرح ذیل تعیین شـده اسـت :
الـف( در ارتـش جمهـوری اسـامی ایران گواهـی جبهه در سـطح سـتاد آجا و 
نیرو هـای چهارگانه)نزاجا          -پداجا          -نهاجا          -نداجـا( صرفـاً با امضای معـاون نیروی 

نیروها.  انسانی 

تبصره: به موجب نامه شـماره 82        /96        /12        /1        /2213 مورخ 27        /4        /1396 
معـاون نیـروی انسـانی سـتاد کل نیرو هـای مسـلح سـازمان  های مجـاز 
صادرکننـده گواهـی جبهه بـه مراکز دولتـی و غیـر دولتی در نزاجـا معاون 
هماهنـگ کننـده و معاون نیروی انسـانی و جانشـین معاونـت و فرماندهان 
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قـرارگاه منطقـه ای نزاجا و ارشـد نظامی منطقـه مجاز به امضـاء گواهی  های 
می باشـند. جبهه 

ب( در سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی گواهی جبهـه در سـطح سـتاد سـپاه، 
نیرو هـای 5 گانـه )نزسا          -ندسـا          -هوافضا          -نیروی قـدس          - سـازمان بسـیج( بـا 
امضـای معـاون نیـروی انسـانی نیرو ها و در سـطح سـپاه  های اسـتانی صرفاً با 

امضـای فرمانده سـپاه اسـتان. 
پ( در وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیرو هـای مسـلح گواهـی جبهـه بـه صورت 

متمرکـز صرفـاً با امضـای معـاون نیـروی انسـانی وزارت مذکور. 
ت( در ناجـا گواهـی جبهه بـه صورت متمرکز صرفـاً با امضای معـاون نیروی 

ناجا.  انسانی 

توجـه 1: گواهی  هـای حضـور در جبهـه صـادره از سـوی مراجع یاد شـده 
منحصـراً در ارتبـاط بـا نیرو هـای مسـلح بـوده، بنابراین گواهی  هـای حضور 
در جبهه  هـای نبـرد حق علیه باطل صادره از سـوی وزارت جهاد کشـاورزی 
بـرای جهـاد گـران وزارت جهـاد سـازندگی سـابق و همچنیـن گواهی  های 
حضـور در جبهـه صـادره از سـوی تیپ مسـتقل 83 امـام جعفر صـادق)ع( 

بـرای طـالب و روحانیون کمـاکان معتبر خواهـد بود.  

الزم به ذکـر است مـراجع صـادر کننده مجـاز گـواهی جبهـه در وزارت جهاد 
کشــاورزی برای جهـادگـران ســابق " مدیر کل امور ایثارگران وزارت " و در 

اسـتان  ها " مدیر امور سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان" می باشند.  

توجـه2: مراجع مجاز درخصـوص صدور گواهی حضـور در جبهه  های نبرد 
حـق علیه باطل در راسـتای مفاد دادنامه شـماره 412 مـورخ 18         /5         /1388 

هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری تبیین گردیده اسـت .

توجـه3: گواهـی حضـور داوطلبانـه در جبهه  های نبـرد حق علیـه باطل در 
فاصلـه زمانی 31         /6         /1359 تا 27         /5         /1367 )تاریخ شـروع و خاتمه جنگ 
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تحمیلـی( قابـل قبول خواهـد بود کـه الزم اسـت دوره فوق  مبنای بررسـی 
و اقـدام واحد هـای اجرایـی قـرار گیـرد. ضمناً، بـا توجه به اینکـه در حقوق 
اداری اصـل عـدم صالحیت و اصل عدم توکیل و تفویـض اختیار به دیگری 
حاکم می باشـد مگـر اینکه خالف آن اثبـات گردد، لذا هرگونـه امضاء غیر 
از امضـاء ایـن مقامات مادام که به ایشـان تفویض اختیار نشـده باشـد قابل 

نیست. پذیرش 

11         -8         -6         -  پذیرش سـوابق اشـتغال در مشـاغل سـخت و زیان آور آن دسته 
از بیمه شـدگان  کـه  در سـنوات گذشـته مشـمول دیگـر صندوق  هـا بـوده و 
سـپس بیمه پـرداز سـازمان تامین اجتماعی و مشـمول قانون کار  قـرار گرفته 
انـد منحصـراً در دوران بیمـه پردازی نزد این سـازمان تامیـن اجتماعی و پس 
از طـرح و تاییـد مشـاغل در کمیته  های اسـتانی بـا رعایت ضوابـط و مقررات 

جاری میسـر خواهـد بود.
12         -8         -6         - از آنجایـی کـه وفق مفـاد جزء )1(  بنـد "ب" قانون اصاح تبصره 
)2( الحاقی ماده 76 قانون مشـاغل سـخت وزیان آور که مقرر داشـته " افرادی 
که حداقل بیسـت سـال متوالی و بیست و پنج سـال متناوب در کار های سخت 
و زیـان آور )مخـل سـامت( اشـتغال داشـته باشـند و در هـر مـورد حق بیمه 
مـدت مزبـور را به سـازمان تامین اجتماعـی پرداخته باشـند می توانند تقاضای 
مسـتمری بازنشسـتگی نماینـد ..." و همچنیـن وفـق مفاد بنـد )1( مـاده )13( 
آیین نامـه اجرایـی مشـاغل سـخت و زیان آورکـه مقرر داشـته "بیمه شـدگان 
ی کـه حداقـل)20( سـال سـابقه کار متوالی یا بیسـت و پنج سـال سـابقه کار 
متنـاوب و پرداخـت حـق بیمه در کار های سـخت و زیان آور را داشـته باشـند 
بدون شـرط سـنی می توانند درخواست بازنشستگی از سـازمان تامین اجتماعی 
نماینـد." لـذا احـراز دو شـرط اشـتغال و بیمـه پـردازی در کار هـای سـخت و 
زیـان آور بطـور همزمان از الزامات بهره منـدی از مزایای سـنوات ارفاقی قانون 
فـوق الذکر می باشـد . ایـن مهم طـی دادنامه شـماره 91 مـورخ 10         /3         /1389 

هیئـت عمومی دیـوان عدالـت اداری مـورد تأیید قرار گرفته اسـت.
13         -8         -6         - مطابـق مفـاد بند )3( ماده )13( آیین نامه اجرایی مشـاغل سـخت 
و زیان آور، احراز شـرایط و اسـتحقاق بیمه شـدگان  متقاضی بازنشسـتگی پیش 
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از موعـد در کار هـای سـخت و زیـان آور بـه عهـده سـازمان تامیـن اجتماعی 
می باشـد. دادنامـه شـماره 90 مـورخ 10     /3     /89  هیئـت عمومی دیـوان عدالت 

اداری نیـز مؤیـد همین امر اسـت.
14         -8         -6         -  چنانچـه بیمه شـده قبـل از فـوت جهـت برقـراری مسـتمری 
بازنشسـتگی وفق قانـون اصاح تبصره )2( الحاقی به مـاده 76 قانون ... مصوب 
14          /7          /1380 مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام و یا قانون استفسـاریه مصوب 
29          /6          /1390 حسـب مـورد اقـدام بـه طـرح مشـاغل خـود نموده و مشـاغل 
وی نیـز مـورد تأییـد کمیتـه مربوطـه قـرار گرفته وکلیـه شـرایط الزم جهت 
بازنشسـتگی را احـراز نموده باشـد، واحـد اجرائی باید با رعایـت دقیق مقررات 
مربوطـه ابتدا نسـبت بـه برقراری مسـتمری بازنشسـتگی و سـپس تبدیل به 

مسـتمری بازماندگان اقـدام نماید.
15        -8        -6        - سـابقه ارفاقـی ناشـی از اجـرای قانـون اصـاح تبصـره )2( الحاقی 
مـاده 76 قانـون ... مصـوب 14          /7          /1380 در حداقل سـابقه پرداخت حق بیمه 
بصـورت پلکانـی جهـت احراز شـرایط حد نصاب بیسـت)20( سـال وفق جزء 

)3( بنـد )ب( قانـون مذکور قابل احتسـاب می باشـد.
16         -8         -6         - سـابقه ارفاقی ناشـی از اجرای قانون اصاح تبصره )2( الحاقی ماده 
76 قانـون ... مصـوب 14          /7          /1380 در احـراز شـرایط متقاضیـان بهره مندی از 
مزایـای »قانـون تعیین تکلیـف تامین اجتماعی اشـخاصی که 10 سـال و کمتر 
حـق بیمـه پرداخت کـرده اند« )مصـوب 17          /7          /1392( قابل احتسـاب نبوده و 

صرفاً در تعیین میزان مسـتمری بازنشسـتگی تأثیرگذار می باشـد. 
17         -8         -6         - چنانچـه دریافـت کننـده مقرری بیـکاری، متقاضـی بهره مندی از 
سـنوات ارفاقـی ناشـی از اشـتغال در مشـاغل سـخت و زیـان آور وفـق قانون 
اصـاح تبصـره )2( الحاقـی مـاده 76 قانـون و یـا قانون استفسـاریه باشـد، در 
صورت احراز شـرایط، برقراری مسـتمری از تاریخ ثبت درخواست بازنشستگی 

وفـق قوانیـن و مقـررات جـاری بامانع خواهـد بود.
18         -8         -6         - بیمه شـدگان ی کـه بـر اسـاس ایـن قانـون بازنشسـته گردیـده 
و مجـدداً نسـبت بـه اشـتغال در کار هـای عـادی یـا سـخت و زیـان آور اقدام 
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می نماینـد )اشـتغال مجدد( صدور حکم تغییرات مسـتمری آنـان پس از ترک 
کار، بر مبنای اسـاس برقراری قبلی و احتسـاب سـوابق نیز تا سـقف )35( سال 

امـکان پذیر خواهـد بود.
19         -8         -6         - چنانچـه یـک یاچنـد شـغل از مشـاغل تأیید شـده در فرم کمیته 
اسـتانی، درکارگاه  هـای محـدوده شـعب دیگـر باشـند، آخرین شـعبه دریافت 
کننـده حـق بیمه بایـد جهت بررسـی مشـاغل بیمه شـده، تصویـر رای کمیته 
اسـتانی را به شـعب ذی ربط ارسـال و شـعب نیز پس از بررسی مشاغل نسبت 

بـه اعـام تائیـد ویا عدم تائید مشـاغل به شـعبه مبـدا اقـدام نمایند.

توجـه: بدهـی مـورد نظـر بایـد از طریق سیسـتم مکانیـزه واحد امـور فنی 
مسـتمری  های شـعبه رسـیدگی کننده به تقاضای بازنشسـتگی شـعبه مبدأ 
محاسـبه و بـه واحـد وصول حـق بیمه همان شـعبه اعـالم، واحـد مزبور نیز 
نسـبت بـه ارسـال برگ اعـالم بدهی به دیگر شـعب )شـعبه مقصـد( اقدام 
و پـس از وصـول یـا تعییـن تکلیـف مبالغ یاد شـده مراتـب را جهـت ادامه 

مراحـل بـه واحد امـور فنی مسـتمری  ها اعـالم نماید.

20         -8         -6         - در صورتی که بیمه شـده در دوره اشـتغال خود در مشاغل سخت و 
زیـان آور، در بیـش از یک کارگاه کارکرده باشـد باید مبلغ بدهی  های موردنظر 
به نسـبت سـنوات اشـتغال متقاضی برای هر کارفرما جداگانه محاسبه و جهت 

وصـول به کارفرمای مربوطـه اباغ گردد. 
21         -8         -6  بـا عنایـت بـه مفـاد دسـتور اداری شـماره 684        /95        /5020 مورخ 
4        /2        /1395 در خصـوص آرای صـادره مراجـع قضائـی مبنـی بر ایجاد سـابقه 
و یـا تغییـر نـوع شـغل، واحد وصول حـق بیمه شـعبه ذی ربط بایـد درصورت 
قطعیت سـابقه، نسـبت به اصاح سـابقه یا عنوان شـغلی و سـپس واحد امور 
فنـی مسـتمری  ها  درخصـوص تغییـر ماهیـت آن اقدام نمایـد. در این راسـتا 
چنانچـه رأی مرجـع قضائی مبنی بر صدور حکم بازنشسـتگی باشـد، با عنایت  
بـه قطعـی و الزم االجـراء بـودن دادنامه  هـای صادره از شـعب دیـوان عدالت 
اداری و حسـب مفـاد بنـد )3( مـاده )13( آیین نامه اجرائی مشـاغل سـخت و 
زیـان آور کـه مقرر داشـته »این قبیل بیمه شـدگان  به صرف ارائه درخواسـت 
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بازنشسـتگی مجـاز بـه تـرک کار نبـوده و می بایـد احراز شـرایط و اسـتحقاق 
آن هـا جهـت بازنشسـتگی پیش از موعـد درکار های سـخت و زیان آور رسـمًا 
از سـوی سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه آن ها اباغ و سـپس تـرک کار نماید « 
واحـد اجرائـی مکلف اسـت با رعایت دقیق مقـررات مربوطـه و پس از تطبیق 
کامل مشـاغل مورد تأیید کمیته اسـتانی با مشـاغل ثبت شـده در لیسـت  های 
پرداخـت حـق بیمـه، بازرسـی  ها و حسابرسـی  های انجـام شـده از کارگاه، در 
صورتی که متقاضی در سـنوات قبل بازنشسـته سـازمان تامیـن اجتماعی بوده 
باشـد وفـق نـگارش پائیـزه سـال 1392 با اختصـاص کد رمـز از سـوی  اداره 
کل اسـتان و در غیـر اینصـورت )بیمـه پـرداز بودن متقاضی( نسـبت به تغییر 
ماهیت سـوابق و بررسـی احراز شـرایط بازنشسـتگی و در صورت احراز شرایط 
نسـبت بـه صدور حکـم بازنشسـتگی اقـدام و در غیر اینصـورت )عـدم احراز 
شـرایط بازنشسـتگی( پس از صدور رمز توسـط اداره کل استان و اختصاص کد 
اسـاس برقـراری 10850 )آرای مراجـع قضائـی( و تعیین تکلیـف )4%( بدهی 
حـق بیمه و مسـتمری نسـبت به صـدور حکم بازنشسـتگی و اعـام نتیجه به 

مرجـع قضائی اقـدام نماید. 
22         -8         -6         - در راسـتای توافقـات انجام شـده با دیوان عدالـت اداری به منظور 
ارتقـاء رضایتمنـدی مخاطبین و کاهش طرح شـکایات در زمینه اجـرای آرای 
کمیته  های تشـخیص مشـاغل سـخت و زیان آور مقرر گردیده دادخواست  های 
ارائـه شـده به مرجع مذکـور ابتدا بـه اداره کل تامین اجتماعی اسـتان مربوطه 
منعکس و براسـاس مفاد بند )3( ماده )13( آئین نامه اجرائی مشـاغل سـخت 
و زیـان آور و مفـاد دادنامه  هـای  شـماره 90 مـورخ 10          /3          /1389 و شـماره 95 
مـورخ 17          /3          /1389 هیئـت عمومی دیـوان عدالت اداری، موضوع دادخواسـت 
بـا قیـد فوریت بررسـی و در صورت عدم احراز شـرایط قانونـی )از جمله عدم 
تطبیـق مشـاغل مورد تائید کمیته اسـتانی با مشـاغل مورد تصـدی، عدم درج 
عناوین شـغلی در لیسـت  های پرداخت حق بیمـه، عدم احراز سـابقه مورد نیاز 
و ...( مراتب سـریعاً با ذکر مسـتند قانونی و علت عدم احراز شـرایط به مرجع 

قضائی اعـام گردد. 
23         -8         -6         - بهره مندی  از سـنوات ارفاقی ناشـی از اشـتغال در مشاغل سخت و 
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زیـان آور وفـق تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی و یا استفسـاریه جزء)1( 
بنـد )ب(  تبصـره مذکورصرفـاً در دوران شـمولیت قانـون کار و بیمـه پردازی 
افـراد نـزد سـازمان تامیـن اجتماعـی امـکان پذیـر خواهد بـود، لذا بـه منظور 
جلوگیـری از هـر گونـه خطا های احتمالـی مجدداً تأکیـد می گردد، آندسـته از 
کارگران متقاضی بازنشسـتگی مشـمول قانون کار که در سـنوات گذشـته تابع 
قوانیـن اسـتخدامی خاص بـوده و یا بیمه پرداز سـایر صندوق های بازنشسـتگی 
بـوده انـد، بهره منـدی آنان از مزایای قانون پیشـگفت و سـنوات ارفاقی ناشـی 
از آن، صرفـاً در دوران شـمولیت قانـون کار و بیمـه پردازی آنان نزد سـازمان 

امکانپذیـر خواهد بود.
24         -8         -6         - بـا عنایـت بـه تبصـره )1( بنـد "الف" مـاده )8( آئین نامـه اجرائی 
مشـاغل سـخت و زیـان آور، تصمیمـات کمیته  های بدوی اسـتانی بـا اکثریت 
آراء حاضریـن و پـس ازطـی مراحـل قانونـی از جملـه ابـاغ بـه کارفرمـای 
مربوطـه معتبـر و الزم االجـرا بوده و مطابـق تبصره )1( بند "ب" مـاده مذکور، 
رأی کمیته  هـای تجدیـد نظر اسـتان نیـز از تاریخ ابـاغ قطعـی و الزم االجراء 
می باشـد. )وفق بند 5 و 6 صورتجلسـه مورخ 5         /8         /1393 شورای عالی حفاظت 
فنـی( از طرفـی بند )1( ماده 76 قانون تامین اجتماعـی و همچنین بند )5( ماده 
)13( آئین نامه اجرائی مشـاغل سـخت و زیان آور مؤید این موضوع اسـت که 
بازنشسـتگی بیمه شـده در مشـاغل سـخت و زیان آور منوط به ارائه درخواست 
از سـوی بیمه شـده می باشـد. لیکـن اعام رسـمی و کتبی بیمه شـده  نـزد یکی 
از دفاتـر اسـناد رسـمی در قالـب سـندی از جملـه اقرارنامه مبنی بـر انصراف 
از بازنشسـتگی در ایـن مشـاغل، حاکـی از آن خواهـد بـود کـه وی نـه تن هـا 
درخواسـت و ادعایـی درایـن مـورد نـدارد، بلکه این حـق را نیز از خود سـلب 
می نمایـد، لـذا واحـد امـور فنی مسـتمری  های شـعبه مکلف اسـت در صورت 
ارائـه درخواسـت انصراف فرد پیشـگفت، نسـبت به اخذ تعهد طبق )پیوسـت 
13 ضمیمـه( و ثبـت آن در دبیرخانـه شـعبه و پـس از هماهنگـی با شـرکت 
مشـاور مدیریـت و خدمات ماشـینی تامین، نسـبت به اصاح ماهیت سـوابق 
از سـخت و زیـان آور بـه عـادی و عنداللزوم  اعـام به واحد وصـول حق بیمه 
طبق )پیوسـت 14 ضمیمه( جهت حذف بدهی محاسـبه شـده برای کارفرمای 

محل اشـتغال بیمه شـده اقـدام نمایند.
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25         -8         -6         - جهـت دسترسـی بهنـگام بـه آمـار عملکـرد کمیته  هـای اسـتانی 
بررسـی مشـاغل سـخت و زیـان آور، ادارات کل اسـتان ها مکلفنـد نسـبت به 
ارسـال آمـار در هـر دوره سـه ماهه بـه اداره کل امـور فنی مسـتمری  ها اقدام 

نمایند.
 26         -8         -6         - چنانچه کمیته  های اسـتانی افراد مشـمول بند هـای )6         -2         -6(، )7         -

2         -6(، )8         -2         -6( و )9         -2         -6( ایـن بخشـنامه را در ردیـف مشـمولین آیین نامـه 
قیـد نمـوده و در خصوص مشـاغل مطروحه آن ها اظهارنظر نماینـد، واحد های 
اجرائی مکلفند نسـبت به اعـاده رأی مذکور به کمیته  های بـدوی و تجدیدنظر 
اسـتانی طـی ) پیوسـت 15 ضمیمـه( اقـدام و طی رونوشـت همان نامـه، اداره 
کل اسـتان را مطلع نماید. )دادنامه شـماره 92231         /ب         /42 مـورخ 8         /7         /1394 

هیـات تخصصی بیمـه و کار و کارگری(
27         -8         -6         - چنانچه پس از رعایت کلیه مقررات، بخشنامه  ها و دستورالعمل  های 
مربوطـه، بررسـی درخواسـت متقاضیان بازنشسـتگی وفـق تبصـره )2( الحاقی 
مـاده 76 قانـون و یـا قانون استفسـاریه جـزء )1( بند )ب( تبصـره )2( ماده 76 
قانون تامین اجتماعی مصوب 29           /6           /1390 مجلس شـورای اسـامی انجام و در 

نهایـت منجر بـه احراز شـرایط آنان گردیـد واحد اجرائی 
موظف می باشـد پس از محاسـبه و تعیین تکلیف )4%( حق بیمه و مسـتمری 
)حسـب مـورد( نسـبت بـه صـدور حکم بازنشسـتگی وفـق مقـررات مربوطه 

اقـدام نماید.
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  فصل هفتم: قوانین خاص بازنشستگی

7- بازنشسـتگی جانبـازان انقالب اسـالمی، جنگ تحمیلـی، آزادگان،  
معلولین عادی  و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیان آورمصوب 1367 و 

اصالحـات بعدی آن

1         -7         - مشمولین 
1         -1         -7         - جانبـازان، آزادگان، معلولیـن عـادی وحـوادث ناشـی از کار، بیماران 
ناشـی از شـرایط خاص و شاغلین مشـاغل سـخت و زیان آورکه مشمول قانون 
تامیـن اجتماعـی بـوده ودرکلیـه وزارتخانه هـا، شـرکت ها، مؤسسـات دولتـی، 
شـهرداری ها،  بانک  هـا، مؤسسـات و شـرکت ها و سـازمان هایی کـه شـمول 

قانـون بـر آن ها مسـتلزم ذکر نام اسـت شـاغل می باشـند.
ــی از کار،  ــوادث ناش ــادی وح ــن ع ــازان، آزادگان، معلولی 2        -1        -7        - جانب
بیمــاران ناشــی از شــرایط خــاص و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیان آورکه 
ــا  ــی  ی ــر دولت ــش غی ــوده و در بخ ــی ب ــن اجتماع ــون تامی ــمول قان مش
ــر  ــات عمومی غی ــا و مؤسس ــت نهاد ه ــون فهرس ــمول قان ــات مش مؤسس
دولتــی – مصــوب 1373 و اصاحــات بعــدی آن از جملــه کارکنــان بنیــاد 
ــوب 15          /2          /1387  ــری مص ــون تس ــق قان ــران وف ــور ایثارگ ــهید و ام ش
ــاغل  ــتخدامی خاص ش ــتگاه های دارای اس ــامی یا دس ــورای اس ــس ش مجل

می باشــند.
3        -1        -7        - کارگران جانباز و آزاده شاغل در بخش خصوصی.

2         -7         - شرایط بهره مندی جانبازان و آزادگان از قانون
 1         -2         -7         - دارا بودن حداقل 20 درصد جانبازی و20 سـال سـابقه خدمت قابل 
قبـول از لحاظ بازنشسـتگي یا بیمه پـردازی با افزودن سـنوات خدمت ارفاقی. 

 2         -2         -7         -  اشتغال فرد متقاضی در زمان تقاضای بازنشستگی. 
 3         -2         -7         -  دارا بـودن حداقـل شـرط سـني )50 سـال سـن برای مـردان و 45 

سـال سـن برای زنان(.
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 4         -2         -7         - ارائـه درخواسـت کتبـي متقاضـی جهـت بهـره منـدي از مزایـاي 
بازنشسـتگي )پیوسـت 4 ضمیمـه(.

 درخواسـت کتبی توسـط شـخص جانباز یا آزاده شـاغل در کارگاه  های غیر 
دولتـی و خصوصی.

 اعـام درخواسـت بازنشسـتگی جانبـازان یـا آزادگان متقاضـی شـاغل در 
دسـتگاه های دولتـی ویـا وابسـته بـه دولـت از طـرف دسـتگاه های ذی ربط به 

شـعب سـازمان تامیـن اجتماعی . 
5         -2         -7         - مدارک مورد نیاز مشمولین بند »1         -1         -7«

الـف( موافقـت نامـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور با بازنشسـتگي 
متقاضیـان شـاغل در دسـتگاه های دولتـی ویـا وابسـته بـه دولـت و نیز تعیین 

مـدت سـنوات ارفاقـي آنان. 
ب( گواهی مربوط به میزان سـنوات ارفاقی جانبازان و آزادگان شـاغل در کلیه 
دسـتگاه  های  دولتـی یـا وابسـته به دولت توسـط دسـتگاه مربوطه از سـازمان 
 مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور اخـذ و سـپس به همـراه مدارک زیـر باید به 

سازمان تامین اجتماعی ارائه گردد: 
 تصویر تمام صفحات شناسـنامه متقاضیان ممهور به مهر برابر اصل توسـط 

ذی صاح مراجع 
 تصویر آخرین حکم کارگزینی جانبازان یا آزادگان شاغل در دستگاه  های دولتی 
یا وابسته به دولت و دستگاه  های دارای مقررات استخدامی خاص که دارای احکام 

استخدام  رسمی هستند، ممهور به مهر برابر با اصل توسط دستگاه ذی ربط. 
  ارائـه حکم انشـائی بازنشسـتگی پـس از اعام احراز شـرایط بازنشسـتگی 
از سـوی سـازمان تامیـن اجتماعـی در خصوص جانبـازان وآزادگان شـاغل در 
دسـتگاه  های دولتـی و یـا وابسـته بـه دولـت و دسـتگاه  های دارای مقـررات 
اسـتخدامی خاص کـه دارای احـکام اسـتخدام رسـمی، ثابـت یـا دارای عناوین 

مشـابه هستند.
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6         -2         -7         - مدارک مورد نیاز مشمولین بند »2         -1         -7« و” 3       -1       -7”
در خصـوص جانبـازان و آزادگان شـاغل در بند هـای مذکـور بـا عنایـت بـه 
مفـاد تبصـره 4 مـاده 1 آئین نامـه اجرائی قانـون اصاح قانـون مذکور مصوب 
10       /2       /1385 هیئـت وزیـران و نیـز بـه موجـب هماهنگی  های به عمـل آمده 
بـا بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران، کلیه واحد هـای اجرایی موظفنـد در صورت 
مراجعـه بیمه شـدگان  جانبـاز یـا آزاده متقاضـی، نسـبت بـه اخذ درخواسـت 
بازنشسـتگی از آن هـا طبق ضوابط و مقررات عام سـازمان تامیـن اجتماعی در 

زمینه بازنشسـتگی اقـدام نمایند.

نکتـه: جانبـازان و آزادگان مشـمول در صورتـی کـه مـدت سـابقه مبنـای 
بازنشسـتگی آن هـا بـا احتسـاب مجمـوع سـابقه خدمت یـا بیمه پـردازی 
)حداقل 20 سـال( و سـنوات ارفاقی )حداکثر10سـال(، 30 سال تمام باشد 

از احـراز حداقـل شـرط سـنی بازنشسـتگی معاف خواهنـد بود.                            

3         -7         - فرآیند شناسایی جانبازان و آزادگان 
1         -3         -7         - بـا توجه به توافقات بعمل آمده با بنیاد شـهید و امـور ایثارگران و به 
منظور تسـریع در فرآیند رسـیدگی به درخواسـت بازنشستگی جانبازان شاغل 
و جلوگیـری از مکاتبـات فیمابیـن واحد های اجرائی سـازمان تامیـن اجتماعی و 
بنیاد شـهید و امور ایثارگران و نیز تسـهیل در امر شناسـائی جانبازان و تعیین 
درصدجانبـازی ایشـان، پایگاهی تحت عنـوان پایگاه هویتی جانبـازان که حاوی 
آخریـن اطاعات هویتی جانبازان تحت پوشـش بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
می باشـد در سیستم مکانیزه مسـتمری  ها تعبیه گردیده اسـت، بنابراین پس از 
اخذ تصویر کارت جانبازی متقاضی در صورت وجود مشـخصات بیمه شـدگان  
جانباز شـاغل در پایگاه مذکور، سیسـتم مکانیزه مسـتمری  ها ضمن تائید جانباز 
بـودن، میـزان و درصـد جانبـازی متقاضی را به صورت هوشـمند مشـخص و 

می دارد. اعام 
2         -3         -7         - در صـورت عدم وجود مشـخصات بیمه شـده متقاضـی و یا مغایرت 
هـر یـک از اطاعـات وی بـا پایگاه هویتـی جانبازان، الزم اسـت واحـد اجرایی 
ذی ربـط پـس از اخذ اصل و تصویـر کارت جانبازی، گواهـی درصد جانبازی و 
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شناسـنامه متقاضی و برابر اصل نمودن آن ها )پیوسـت 16 ضمیمه( را تکمیل و 
به بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان مربوطه ارسـال نمایند و پس از وصول 
پاسـخ با اسـتفاده از گزینـه » تغییر پایگاه جانبازان » در سیسـتم صـدور احکام 
بازنشسـتگی نسـبت بـه ایجاد یا اصـاح اطاعـات در پایـگاه مذکور اقـدام و 

سـپس سـایر اقدامات الزم را بـه عمل آورد.
3         -3         -7         - واحد های اجرائی سـازمان تامین اجتماعی پس از وصول درخواسـت 
جانبـازان و آزادگان از طریـق مبـادی ذی ربـط )حسـب مـورد دسـتگاه  ها یـا 
شـخص بیمه شـده جانباز یـا آزاده( و اطمینان از کامل بودن مدارک شناسـایی 
آنان وفق شـرح پیشـگفت نسـبت به بررسـی شـرایط سـن و سـابقه متقاضی 
اقـدام و در صـورت احـراز شـرایط پس از اسـتعام تاریخ تـرک کار با رعایت 
سـایر ضوابـط و مقـررات مربوطه نسـبت به صـدور حکم برقراری مسـتمری 

اقـدام نمایند.
4         -3         -7         - در صورت عدم احراز شـرایط بازنشسـتگی وفـق قانون مربوطه باید 

مراتـب در اسـرع وقت کتباً به متقاضی و دسـتگاه مربوطـه اعام گردد.
4         -7         - مالک محاسبه مستمری جانبازان و آزادگان

1         -4         -7         - میـزان مسـتمری بازنشسـتگی جانبـازان و آزادگان مشـمول قانـون 
تامیـن اجتماعـی شـاغل در بند  هـای »1       -1       -7« و »2       -1       -7« کـه دارای احـکام 
استخدامی رسـمی، ثابـت یـا دارای عناویـن مشـابه می باشـند، برابـر اسـت بـا 
آخریـن حقـوق مبنای بازنشسـتگی منـدرج در آخرین حکـم کارگزینی ضرب 

در مجمـوع سـابقه قابـل احتسـاب )سـابقه اصلی و ارفاقی( تقسـیم بر سـی.
منظور از آخرین حقوق مبنای بازنشسـتگی، مجموع مبالغ مشـمول کسـر حق 
بیمه مندرج در آخرین حکم کارگزینی متقاضی می باشـد.« دادنامه  های شـماره 
1556 مـورخ 26           /12           /86 و 33 مـورخ 15          /1          /96 هیئـت عمومی دیوان عدالت 
اداری و شـماره 1 مـورخ 30           /1           /96 هیئـت تخصصی اداری و اسـتخدامی دیوان 
عدالـت اداری مبنـی بر تائیـد و تنفیذ مـاده 2 آئین نامه اجرایـی  قانون اصاح 
قانـون نحوه بازنشسـتگی جانبازان انقاب اسـامی و جنگ تحمیلـی و معلولین 
عـادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـان آور )مصـوب 1383  - مصـوب 

10           /2           /1385 هیـات وزیران(
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2         -4         -7         - میزان مسـتمری بازنشسـتگی مشـمولین شـاغل در بنـد »3      -1      -7« 
متوسـط مـزد یا حقـوق مبنای کسـر حق بیمه متقاضـی مطابق با مفـاد تبصره 
ماده 77 قانون ضرب در مجموع سـابقه قابل احتسـاب )سـابقه اصلی و ارفاقی( 

برسی. تقسیم 

نکتـه: در هـر حالـت خدمت مـازاد بر 30 سـال مشـمولین فـوق در تعیین 
حقـوق بازنشسـتگی آن ها قابل محاسـبه نخواهـد بود.

)دادنامـه شـماره 93 الی 99 مـورخ 14          /2          /1388 هیئـت عمومی دیوان عدالت 
اداری(

3         -4         -7         - سـنوات ارفاقی جانبازان مقرردر بند »2         -1         -7« این بخشـنامه توسـط 
بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران وفق تبصـره 3 آیین نامـه اجرایی قانـون اصاح 
قانـون اخیرالذکر  مصوب 10          /2          /1385 هیئـت وزیران طبق جدول ذیل تعیین 

می گردد. 

سنوات ارفاقیدرصد جانبازی
3 سال20 درصد

4 سال25 درصد

5 سال30 درصد

6 سال35 درصد

7 سال40 و 45 درصد

8 سال50 و 55 درصد

9 سال60 و 65 درصد

10سال70درصد و باالتر

5         -7         -  شـرایط بهره منـدی معلولین حـوادث ناشـي از کار و معلولین عادی 
قانون از 

1         -5         -7         - دارا بـودن حداقـل 20 درصـد معلولیـت و 20 سـال خدمـت قابـل 
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قبـول از لحـاظ بازنشسـتگي یا بیمه پـردازی.
2         -5         -7         - اشـتغال فرد متقاضی در زمان درخواسـت بازنشستگی در کارگاه های 

مورد اشـاره در بند  های “1       -1       -7” و “2       -1       -7”.
3         -5         -7         - معافیـت از شـرط سـنی بـا توجـه بـه دادنامـه شـماره 5 مـورخ 

اداری. عدالـت  عمومی دیـوان  هیئـت   1387/          1/          18
 4         -5         -7         - معلولیـن عـادی حـوادث ناشـي از کار و بیمـاران ناشـی از شـرایط 
خاص کار که در بخش دولتی شـاغل هسـتند و متقاضي بازنشستگي می باشند، 
چنانچه حائز شـرایط پیشـگفت باشـند بایـد از سـوی دسـتگاه مربوطه جهت 
تشـخیص و تعییـن نـوع معلولیـت و درجـات نقـص عضو یـا اعضـا و کاهش 
توانایي  هـا بـه کمیسـیون پزشـکي مسـتقر در سـازمان بهزیسـتي کشـور کـه 
متشـکل از سـه نفـر پزشـک متخصـص بر حسـب نـوع معلولیت بـا معرفي 

وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکي، اسـت معرفـي گردند. 
5         -5         -7         -  همچنیـن تشـخیص و تعیین نوع معلولیـت و درجات نقص عضو و 
یـا اعضـاء و یا کاهش توانایی ها بـرای انجام کار، حوادث ناشـی از کار و بیماران 
ناشـی از شـرایط خاص کار که در بخش عمومی غیر دولتی شـاغل هسـتند به 

عهده کمیسـیون های پزشـکی سـازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
6         -5         -7         - متقاضیانـي کـه معلولیـت آن هـا بـر اثـر وقـوع حادثه ناشـي ازکار 
باشـد، بایـد جهت بررسـي و تاییـد حادثه مذکور همزمـان با ارائه درخواسـت 
بازنشسـتگي خود نسـبت بـه ارائه کلیه مـدارک و مسـتندات از قبیل گزارش 
حادثـه، گـزارش بررسـی حادثه، نظریه مدیـر مربوطه، گواهي ایام اسـتراحت و 

سـایر مکاتبـات مرتبط بـا موضوع اقـدام نمایند . 
6         -7         - مدارک مورد نیاز 

1         -6         -7         - تصویرتمـام صفحـات شناسـنامه و کارت ملـی متقاضـی شـاغل در 
بخـش دولتـی ممهـور بـه مهـر برابراصل توسـط مراجـع ذی صاح

2         -6         -7         - اصل درخواسـت بازنشسـتگی متقاضی شـاغل در بخـش دولتی که 
در دبیرخانـه دسـتگاه محل خدمت وی ثبت شـده اسـت.
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3         -6         -7         - اصل درخواست بازنشستگی متقاضی شاغل در بخش غیر دولتی. 
4         -6         -7         - اصل نظریه کمیسـیون پزشـکی سـازمان بهزیستی کشـور شاغل در 

دولتی. بخش 
5         -6         -7         - اصل نظریه کمیسـیون پزشـکی سـازمان تامین اجتماعی شـاغل در 

بخش غیـر دولتی.
6         -6         -7         - اصـل نظریـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور در خصوص 
تعیین میزان سـنوات ارفاقی و موافقت با بازنشسـتگی متقاضی شاغل در بخش 

دولتی.
7         -6         -7         - تصویرآخریـن حکـم کارگزینی)ممهـور بـه مهر برابربا اصل توسـط 

دسـتگاه ذی ربط( متقاضی شـاغل دربخـش دولتی.

7         -7         -  نحوه برقراري و تعیین میزان مستمري بازنشستگي 
1         -7         -7         - میـزان مسـتمري معلولیـن حـوادث ناشـي از کار و معلولیـن عادي 
شـاغل در دسـتگاه  های مـورد اشـاره در بنـد )2         -5         -7( که پرداخـت حقوق به 
مسـتخدمین آن هـا بـر اسـاس احـکام اسـتخدامي کارگزینـي رسـمي، ثابت یا 

داراي عناویـن مشـابه صـورت مـي پذیـرد عبارت اسـت از :
 آخرین حقوق مبناي بازنشسـتگي مشـمول کسـر حق بیمه مندرج در آخرین 
حکم کارگزیني ضرب در مجموع سـابقه مبناي بازنشسـتگي )حداقل 20 سال( 
بعـاوه مدت سـنوات ارفاقي )حداکثر 8 سـال بـرای معلولین حوادث ناشـی از 

کار و حداکثر 6 سـال برای معلولین عادی( تقسـیم برسـي .

62



 2         -7         -7         - سنوات ارفاقی معلولین طبق جدول ذیل تعیین می گردد. 

درصد معلولیت ناشی سنوات ارفاقیدرصدمعلولیت عادی
سنوات ارفاقیاز کار

2 سال20 درصد2 سال20 لغایت 30 درصد

3 سال21 لغایت 30 درصد3 سال31 لغایت 40 درصد

4 سال31 لغایت 39 درصد4 سال41 لغایت 60 درصد

5 سال40 لغایت 55 درصد5 سال61 لغایت 80 درصد

6 سال56 لغایت 70 درصد6 سال81 لغایت 100 درصد

7 سال71 لغایت 85 درصد

8 سال86 لغایت 100 درصد

3         -7         -7         - میـزان مسـتمري معلولیـن حـوادث ناشـي از کار و معلولیـن عادي 
شـاغل در بخـش غیـر دولتـی بـا احتسـاب سـنوات ارفاقـی منـدرج در بنـد 
اخیرالذکـر بـر اسـاس تبصره ذیـل مـاده 77 قانـون تامین اجتماعی می باشـد.

نکتـه:  در هـر حالـت خدمـت مازاد بر 30 سـال مشـمولین فـوق در تعیین 
حقـوق بازنشسـتگی آن ها قابل محاسـبه نخواهـد بود.

)دادنامـه شـماره 93 الـی 99 مـورخ 14          /2          /1388 هیئـت عمومی دیـوان 
اداری( عدالـت 

8         -7         - شرایط بهره مندی  شاغلین مشاغل سخت و زیان آور از قانون 
1         -8         -7          - دارا بـودن حداقـل 20 سـال سـابقه خدمـت قابـل قبـول از لحـاظ 
بازنشسـتگي یـا بیمه پـردازی در کلیـه وزارتخانه  ها و شـرکت ها و مؤسسـات 
دولتـی و شـهرداری ها، بانک  هـا و مؤسسـات و شـرکت هـاو سـازمان هایی که 
شـمول قانـون بـر آن ها مسـتلزم ذکر نام اسـت. )دادنامـه شـماره 745 مورخ 

9         /8         /96 هیـات عمومی دیـوان عدالـت اداری(
2         -8         -7         - مسـتخدمین مربوطـه در زمـان درخواسـت بازنشسـتگي بایـد در 
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مشـاغل سـخت و زیـان آور اشـتغال بکارداشـته باشـند .
3         -8         -7         - معافیـت از شـرط سـنی بـا توجـه بـه دادنامـه شـماره 5 مـورخ 

اداری. عدالـت  عمومی دیـوان  هیئـت   1387/          1/          18
4         -8         -7         - مـدت سـنوات ارفاقـی هـر یـک از متقاضیـان موضوع این مـاده با 

توجـه بـه انجـام وظایـف و درجات مختلف مشـروط 
به اینکه از 5 سال تجاوز ننماید به شرح زیر تعیین می گردد:

الف( انجام وظایف در مشاغل درجه یک به ازای هر یکسال خدمت یک ماه.
ب( انجام وظایف در مشاغل درجه دو به ازای هر یکسال خدمت دو ماه.

پ(  انجام وظایف در مشاغل درجه سه به ازای هر یکسال خدمت سه ماه.

9         -7         - فرآیند بازنشستگی متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور
1         -9         -7         - ارسـال درخواسـت بازنشستگی متقاضی توسط دستگاه محل خدمت 
کـه قبـًا از سـوی سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور مبنی بـر موافقت با 

بازنشسـتگی و همچنین مدت سـنوات ارفاقی تعیین تکلیف گردیده اسـت. 
 2         -9         -7         - با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 124610          /ت 44547ک مورخ 
6          /6          /1389 کمیسـیون موضوع اصل 138 قانون اساسی کلیه کارگران مشمول 
 قانون کار شـاغل در دسـتگاه  های اجرایی)وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های

دولتـی، شـهرداری ها، بانک  هـا و سـازمان هایی کـه شـمول قانـون بـر آن هـا 
مسـتلزم ذکـر نام اسـت( موضـوع قانـون نحوه بازنشسـتگی جانبـازان انقاب 
اسـامی ایران ... مشـمول این قانون نبوده و مشـمول آیین نامه اجرایی مشـاغل 
سـخت و زیان آور موضـوع تصویب نامـه شـماره 5365          /ت36005          /هـ مورخ 

5          /2          /1386 هیئـت وزیران می باشـند.

10         -7         -  چگونگـی دریافت هزینه  های ناشـی از سـنوات ارفاقـی وفق قانون 
مذکور 

1         -10         -7         - در اجرای تبصره »6« قانون اصاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 
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انقـاب اسـامی ایران و جنـگ تحمیلـی و معلولیـن عادی و شـاغلین مشـاغل 
سـخت و زیـان آور مصـوب 21          /2          /1383 مجلس شـورای اسـامی هزینه  های 
ناشـی از اجـرای ایـن قانـون جهـت بازنشسـتگی جانبـازان، آزادگان ومعلولین 
عادی حوادث ناشـي از کار و بیماران ناشـی از شـرایط خاص کار که در بخش 
دولتی شـاغل می باشـند به عهده دستگاه مربوطه می باشـد و جانبازان، آزادگان 
ومعلولین عادی حوادث ناشـي از کار و بیماران ناشـی از شـرایط خاص کار که 

در بخـش غیر دولتی شـاغل می باشـند به عهـده دولـت خواهد بود.
2         -10         -7         - طبق تبصره »4« آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 
انقاب اسامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و 
 زیان آور مصوب28         /5         /1368 هیئت وزیران کسور بازنشستگی شاغلین مشاغل

سـخت و زیان آور، سـهم دسـتگاه و سـهم مسـتخدم بر حسـب مدت سنوات 
ارفاقی با رعایت سـایر قوانین و مقررات مربوطه محاسـبه و توسـط دستگاه باید 
بـه سـازمان تامین اجتماعی پرداخت شـود، همچنیـن مـواد )4( و)5( آئین نامه 
قانـون مذکـور مصـوب 10          /2          /1385 هیئـت وزیران  نحوه محاسـبه مربوط به 
حق بیمه و مسـتمری قابل پرداخت تا زمان احراز شـرایط قانوني بازنشسـتگي  

به شـرح زیر می باشـد :
منظـور از حـق بیمـه تا زمان احراز شـرایط قانونـی، ماه هاي باقیمانـده از تاریخ 
بازنشسـتگي جانباز یا آزاده تا تاریخ احراز شـروط سـن و سـابقه بازنشسـتگي 
قانوني وي )دارا بودن 50 سـال سـن برای مردان و 45 سـال سـن برای زنان و 

نیـز 30 سـال تمام سـابقه پرداخت حق بیمه( می باشـد.
3         -10         -7         - نحوه محاسبه حق بیمه تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی:

مدت کسـری سـابقه یا مدت کسـری سـن بیمه شـده تا زمـان احراز شـرایط 
قانونـی هـر کدام که بزرگتر باشـد ضرب در میزان مبلـغ آخرین حقوق مبنای 
بازنشسـتگی در تاریـخ برقـراری یا متوسـط دسـتمزد متقاضی)حسـب مورد( 

ضـرب در نرخ حـق بیمه. 
4         -10         -7         - جمـع ماه هـای باقیمانـده )کسـری سـابقه( تـا زمـان احراز شـرط 
سـابقه قانونی بازنشسـتگی مساوی اسـت با جمع ماه های اشـتغال بالقوه تازمان 
بازنشسـتگی قانونـی من های جمـع ماه  های سـابقه خدمت یا بیمه پـردازی در 
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بازنشستگی. مقطع 
 5         -10         -7         - جمـع ماه  هـای باقیمانـده )کسـری سـن( تـا زمـان احـراز شـرط 
سـن قانونـی بازنشسـتگی بـرای مردان یا زنان مسـاوی اسـت با شـرط قانونی 
سـن )50 سـال سـن بـرای مردان و 45 سـال سـن برای زنـان و نیز 30 سـال 
تمـام سـابقه پرداخـت حق بیمـه( من های سـن بیمه شـده در تاریـخ برقراری 

بازنشسـتگی بر حسـب ماه.
• شـروط سـن و سـابقه براسـاس مفاد تبصره 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی 

تعیین گردیده اسـت. 
• نرخ محاسبه حق بیمه 30% می باشد.

• درفرمـول محاسـبه حق بیمه تا زمان احراز شـرایط برای جانبـازان و آزادگان 
دسـتگاه  های دولتـی غیر مشـمول قانـون کارآخرین حقوق مبنای بازنشسـتگی 
در تاریخ برقراری و برای مشـمولین قانون کار متوسـط دستمزدی که براساس 

تبصره ذیل ماده 77 قانون تعیین میشـود، ماک محاسـبه اسـت. 
6         -10         -7         - نحوه محاسبه مستمری تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی:

جمـع ماه هـای باقیمانـده تا زمـان احراز شـرایط قانونی بازنشسـتگی براسـاس 
کسـری سـن یا سـابقه هر کـدام کـه بزرگتر باشـد ضـرب در مجمـوع مبلغ 

مسـتمری قابـل پرداخـت در تاریـخ برقراری بعـاوه کمک  هـای جنبی.
 بـا توجـه بـه متغیـر بـودن میـزان کمک  هـای جنبـی قابـل پرداخـت بـه 
مسـتمري بگیران )معیشـت، عیدي، سـنوات و...(،  ضریب 20% مبناي محاسبه 

کمک هـای جنبـي تعیین شـده اسـت.

11         -7         -  نکات قابل توجه
1         -11         -7         - پس از صدور حکم مسـتمری بازنشسـتگی جانبازان انقاب اسامی و 
جنگ تحمیلی یا آزادگان واحد امور فنی مسـتمری  های شـعبه موظف اسـت طبق 
فرم مکانیزه در سیسـتم هزینه  های ناشـی از بازنشسـتگی افراد موصوف را سـریعًا 
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محاسـبه و به واحد وصول حق بیمه شـعبه منعکس نماید.
شـایان ذکر اسـت حـق بیمه و مسـتمری پرداختـی از تاریخ برقـراری تا زمان 
احـراز شـرایط بازنشسـتگی قانونی بصورت هوشـمند توسـط سیسـتم مکانیزه 

مسـتمری  ها محاسـبه می گردد. 
بدهی هـای تولیـد شـده مربـوط به بخـش غیر دولتی توسـط سیسـتم مکانیزه 
مسـتمری  ها بصـورت هوشـمند در قسـمت بدهی هـای دولـت در گـزارش 
وصولـی منظـور می گـردد و همچنیـن بدهی  های تولید شـده مربـوط به بخش 
دولتـی پـس از تخصیص شـماره بدهی مشـخص و توسـط سیسـتم مذکور به 

سیسـتم پیگیـری مطالبات منتقل می شـود. 
2         -11         -7         - واحـد وصـول حـق بیمـه بایـد از طریـق گزینـه »اعـام بدهـی 
کارگاه  هـای دولتـی« در منـوی اطاعـات جـاری کارگاه  ها در سیسـتم پیگیری 
مطالبات، فرم مربوطه را از سیسـتم اخذ و پس از تائید مراتب توسـط مسـئول 
وصـول حـق بیمه و رئیس شـعبه و ثبـت آن در دبیرخانه شـعبه اقدامات الزم 

طبـق روال جاری را معمـول دارد.
خاطـر نشـان می سـازد مهلت پرداخـت هزینه  هـای مربوطه وفق فـرم مذکور 
بـه مـدت 30 روز از تاریـخ اباغ بوده و پس از آن سیسـتم به صورت مکانیزه 
بدهـی فـوق الذکـر را تبدیل بـه فـرم اخطاریه نموده و سـایر اقدامـات اجرایی 

وفـق مقررات جـاری صـورت می پذیرد.
3         -11         -7         - سیسـتم مکانیـزه مسـتمری  ها بـا اسـتفاده از اطاعات ثبت شـده 
عـاوه بـر ایجاد امکانـات الزم برای پرداخت مسـتمری و سـایر مزایای جنبی 
 امـکان اخـذ آمار این قبیل افراد و همچنین مابه التفاوت وصول شـده را نیز ارائه 

خواهد نمود.

12         -7         - بازنشسـتگی کارکنـان مشـاغل پرسـتاری، بهیـاری، کمـک بهیار، 
تکنسـین اتـاق عمل و تکنسـین آزمایشـگاه 

طبـق تصویـب نامـه شـماره 76650            /ت 929 مـورخ 27            /10            /1368 هیـات 
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وزیـران، کلیـه پسـت های قابل تخصیص در رشـته شـغلی پرسـتاری، بهیاری 
و کمـک بهیـار  بـه عنـوان مشـاغل سـخت و زیـان آور محسـوب گردیـده و 
بـر اسـاس تصمیم متخـذه در جلسـه مـورخ 21          /12          /69 شـورای امـور اداری 
استخدامی کشـور درجـه بنـدی و سـنوات ارفاقی مشـاغل مذکـور طبق تبصره 
»2«  بنـد )5( آیین نامـه اجرایـی قانـون نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان انقـاب 
اسـامی ایران و جنـگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و 
زیان آور مصوب 28          /5          /1368هیئت وزیران مشـخص گردیده اسـت، همچنین 
بـا عنایت به تصویب نامه شـماره 581210ت 15920هـ مـورخ 20         /4         /1376 
هیئت وزیران مشـاغل تکنسـین اتاق عمل و تکنسین آزمایشـگاه نیز به عنوان 
مشـاغل سـخت وزیان آور تعیین گردیده، لذا واحد  های اجرایی باید نسـبت به 
درخواسـت های واصله آندسـته از کارکنان مذکور که در دستگاهها، شرکت ها، 
مؤسسـات دولتـی، شـهرداری ها، بانک هـا و سـازمانهایی کـه شـمول قانون بر 
آن ها مسـتلزم ذکر نام اسـت شـاغل و متصدی مشـاغل فوق می باشند و بیمه 
و بازنشسـتگی آنان مشـمول قانون تامین اجتماعی می باشـد، وفق قانون اصاح 
قانون مذکور  )مصوب1367( مصوب 21          /2          /1383 مجلس شـورای اسـامی و 
آئین نامـه اجرایـی مربوطه موضوع تصویب نامـه شـماره 2686          /ت33570هـ 
مـورخ 6          /3          /1385  هیئـت وزیران و با رعایت شـرایط مقرر در بنـد)8       -7( این 
بخشـنامه رسـیدگی نمایند. ضمناً متصدیان پست  های سـازمانی نظیر رئیس و 

کارشـناس ارشـد پرسـتاری که فاقد مجوز قانونی می باشـند.

13         -7         - بازنشسـتگی کارکنـان شـاغل در بیمارسـتان ها و سـایر مراکـز 
بهداشـتی و درمانـی وابسـته بـه دسـتگاه های اجرایـی

مـورخ  هــ  شـماره 101414          /ت 51231  نامـه  تصویـب  بـه  عنایـت  بـا 
17          /8          /1395 هیئـت وزیـران، مبنی بـر اجرای بند )5( آیین نامـه اجرایی قانون 
نحوه بازنشسـتگی جانبازان انقاب اسـامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و 
شـاغلین مشـاغل سـخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شـماره 45664          /ت 
652 مـورخ30          /5          /1368 هیـات وزیـران در خصوص تعیین برخی از مشـاغل 
کارکنان شـاغل در بیمارسـتان ها و سـایر مراکز بهداشـتی و درمانـی به عنوان 
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مشـاغل سـخت و زیـان آور مراتب جهـت اجرا به شـرح زیر اعـام می گردد: 
1         -13         -7         -  مشمولین 

کارکنـان شـاغل در بیمارسـتان ها و سـایر مراکـز بهداشـتی و درمانـی کلیـه 
وزارتخانه هـا، شـرکت ها، مؤسسـات دولتـی، شـهرداری ها، بانک ها، مؤسسـات 
و شـرکت هایی کـه شـمول قانون بر آن ها مسـتلزم ذکـر نام اسـت و نهاد های 

دولتی. عمومی غیـر 
2         -13         -7         - شرایط الزم

چنانچه مشـمولین فوق دارای حداقل 20 سـال تمام سـابقه خدمت و پرداخت 
حـق بیمـه بـوده و متصدی هـر یک از مشـاغل مذکـور در جدول زیر باشـند، 
می تواننـد بدون شـرط سـنی تقاضـای بازنشسـتگی خـود را به باالتریـن مقام 
دسـتگاه ارائـه و در صـورت موافقـت بـا بازنشسـتگی آنـان، بایـد درخواسـت 
مربوطـه همـراه با کلیـه احکام پرسـنلی از بـدو اسـتخدام، تائیدیه اشـتغال در 
پسـت های سـازمانی و خاصه پرونده پرسـنلی متقاضی پـس از ممهور نمودن 
بـه مهـر برابـر با اصـل، به منظـور احـراز شـرایط به آخریـن شـعبه دریافت 
کننـده حـق بیمه ارسـال گـردد. الزم بذکر اسـت بهره منـدی از مزایـای فوق 
منـوط به اشـتغال عملـی کارکنان مذکور در پسـت سـازمانی مربوطـه خواهد 

بود.
)دادنامه شماره 745 مورخ 9         /8         /96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(

درجه بندی مشـاغل سـخت و زیان آور و میزان سـنوات ارفاقی هریک مطابق 
جدول زیر می باشـد: 
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مشاغل درجه یک

) یک ماه سنوات 
خدمت ارفاقی به 

ازاء هر سال(

متصدیـانپسـتهایسـازمانیکاردان،کارشـناسوکارشـناسارشـداتـاقعمل
مسـتقردرواحدهـایعملیاتـیبیمارسـتانهاومراکـزبهداشـتیودرمانـی.

متصدیانپسـتهایسـازمانیکاردان،کارشناسوکارشـناسهوشبریمستقردر
واحدهـایعملیاتیبیمارسـتانهاومراکزبهداشـتیودرمانی.

متصدیـانپسـتهایسـازمانیمامامسـتقردرواحدهـایعملیاتی،بیمارسـتانها
وزایشـگاهها،مراکزبهداشـتیودرمانیشـهریوروسـتاییوتسـهیالتزایمانی.

متصدیانپسـتهایسـازمانیرئیسومسـئولفنیآزمایشـگاهدرآزمایشگاههای
مسـتقردرواحدهـایعملیاتـیبیمارسـتانهاومراکـزآزمایشـگاههایتشـخیص
پزشـکی،آزمایشـگاههایمرجـعانسـتیتوپاسـتورایـران،آزمایشـگاهتشـخیص
پزشـکیوروتیـنسـازمانانتقالخـونایران،آزمایشـگاههایمرجعحـوزهوزارت
بهداشـتودانشـگاههایعلومپزشـکیوهمچنینمتصدیانپسـتهایسـازمانی
کاردانی،کارشـناس،کارشـناسارشـد،کارشـناسمسـئولورئیسومسئولفنی
آزمایشـگاههایمسـتقردرواحدهـایعملیاتـیدرآزمایشـگاههایکنتـرلکیفیت
سـازمانانتقالخونایران،سـازمانغذاودارووابسـتهبهوزارتبهداشـت،درمان
وآمـوزشپزشـکی.متصدیـانپسـتهایسـازمانیمسـئولفوریتهـایپزشـکی
مسـتقردرواحدهـایعملیاتیاورژانسبیمارسـتانهاومراکزفوریتهایپزشـکی

.)115 )اورژانس

مشاغل درجه دو

)دو ماه سنوات 
خدمت ارفاقی به 

ازاء هر سال(

متصدیانپسـتهایسـازمانیکاردان،کارشـناس،کارشـناسمسـئول،کارشناس
ارشـدآزمایشـگاهوخدمتگزار)لولهشـور(درآزمایشـگاههایمسـتقردرواحدهای
عملیاتـیمراکـزبهداشـتیودرمانـی،بیمارسـتانها،مراکـزروانپزشـکی،مراکـز
بهداشـتیودرمانـیخیریـهدولتی،آزمایشـگاههایمرجعانسـتیتوپاسـتورایران،
آزمایشـگاهتشـخیصپزشـکیوروتیـنسـازمانانتقـالخـونایـران،آزمایشـگاه
مرجـعسـالمتحـوزهوزارتبهداشـتویـاآزمایشـگاههایمرجـعدانشـگاههای

علـومپزشـکیومراکـزآزمایشـگاههایتشـخیصطبی.

3         -13         -7         - حداکثـر سـنوات ارفاقـی قابـل احتسـاب 5 سـال بـوده و مجموع 
سـنوات اصلـی و ارفاقـی نبایـد از 30 سـال تجـاوز نماید.

4         -13         -7         - پرداخـت فـوق العاده سـختی شـرایط محیط کار موضـوع بند )خ( 
ماده 39 قانون اسـتخدام کشـوری، ماک تشخیص مشاغل سـخت و زیان آور 

بود. نخواهد 
5         -13         -7         - اشـتغال بـه کار مجـدد کارکنـان مشـمول بنـد«1       -13         -7« ایـن 
بخشـنامه پس از بازنشسـتگی ممنوع بوده و الزم اسـت تعهدنامه )پیوست 17 
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ضمیمـه( توسـط متقاضـی تکمیل و اخـذ گردد. 
6         -13         -7         -  فرآیند انجام کار 

واحد هـای اجرایـی مکلفنـد پـس از دریافت مـدارک موضوع بنـد "2         -13         -7" 
وفـق مقررات، سـوابق پرداخت حق بیمه متقاضیان را بررسـی و پس از حصول 
 اطمینان از احراز شرایط قانونی پیشگفت وفق مدارک و مستندات ارسالی توسط 
بیمارسـتان و سـایر مراکز بهداشـتی و درمانی، نسـبت به محاسـبه هزینه  های 
ناشـی از اجرای قانون به تفکیک سـهم متقاضی و مراکز مذکور اقدام و مراتب 

را جهـت وصول به دسـتگاه مربوطـه اعام نمایند.
7         -13         -7         -  نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی 

طبـق تبصـره 4 بنـد 5 آیین نامـه اجرایـی قانـون نحـوه بازنشسـتگی جانبازان 
انقـاب اسـامی ایران و جنـگ تحمیلـی و معلولیـن عادی و شـاغلین مشـاغل 
سـخت و زیـان آور مصـوب 1           /9           /1367 و همچنیـن مـاده )5( آیین نامه قانون 
اصـاح قانـون مذکـور مصـوب 10            /2            /1385 هیئـت وزیـران، نحوه محاسـبه 

هزینه  هـای ناشـی از اجـرای قانـون به شـرح زیر اسـت: 
الف( هزینه  های مربوط به حق بیمه تا زمان احراز شـرایط قانونی بازنشسـتگی 
برابر اسـت با مدت کسـری سـن یا سـابقه تـا زمان احـراز شـرایط قانونی هر 
کـدام کـه بزرگتر باشـد ضرب در متوسـط دسـتمزد بیمه شـده )وفـق تبصره 

مـاده 77 قانـون تامیـن اجتماعی( ضـرب در 30 درصد نـرخ حق بیمه.
ب( هزینه  هـای مربـوط بـه مسـتمری قابـل پرداخـت تا زمـان احراز شـرایط 
قانونی بازنشسـتگی برابر اسـت با مدت کسـری سـن یا سـابقه تا زمان احراز 
شـرایط قانونـی هـر کدام که بزرگتر باشـد ضـرب در مجموع مبلغ مسـتمری 
قابـل پرداخـت در تاریخ برقراری بـه عاوه مبالغ مربوط بـه کمک  های جنبی.

8         -13         -7         - محاسبه و نگهداری حساب هزینه  های برقراری مستمری     
 پـس از صـدور حکـم مسـتمری بازنشسـتگی، هزینه  های مربوطه شـامل حق 
بیمـه و مسـتمری پرداختـی از تاریـخ برقراری تـا زمان بازنشسـتگی قانونی به 
صورت هوشـمند توسـط سیسـتم مکانیزه مسـتمری  ها محاسـبه و در سیستم 
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پیگیـری مطالبـات واحـد وصول حق بیمـه منظور خواهد شـد.
14         -7         - بازنشسـتگی کارکنـان مراکـز خـاص درمانـی بنیاد شـهید و امور 

ایثارگران
بـا عنایـت بـه تصویـب نامـه شـماره 101417              /ت51231 هــ مـورخ 17              /8            

  /1395 هیئـت وزیـران، مبنی بـر اجرای بنـد )5(آیین نامه اجرایـی قانون نحوه 
بازنشسـتگی جانبـازان انقاب اسـامی ایران و جنگ تحمیلـی و معلولین عادی 
و شــاغلین مشـــاغل سـخت و زیان آور، مـوضــوع تصویب نامه شـــماره 
45664            / ت 652 مـــورخ 30            /5           /1368 هیـات وزیـران در خصـوص تعییـن 
برخـی مشـاغل کارکنـان مراکز خـاص درمانی بنیاد شـهید و امـور ایثارگران، 

مراتـب جهـت اجـرا به شـرح زیـر اعام می گـردد: 
1         -14         -7         - مشمولین 

صرفاًکارکنـان شـاغل در مراکـز خـاص درمانی بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
می باشـند. خاطـر نشـان می سـازد بـا عنایـت بـه اهمیـت موضـوع و حسـب 
هماهنگـی صـورت پذیرفتـه با بنیـاد مذکـور فهرسـت مراکز خـاص درمانی 
مربوطـه همـراه با کد کارگاهی در سیسـتم مکانیزه تعبیه گردیـده و فقط افراد 
شـاغل در کارگاه  های تعیین شـده امـکان بهره مندی از مزایای بازنشسـتگی به 

اسـتناد مصوبـه اخیرالذکر را دارا می باشـند.
2         -14         -7         -  شرایط الزم

چنانچـه مشـمولین فـوق دارای حداقـل 20 سـال سـابقه خدمـت و پرداخـت 
حـق بیمـه بـوده و متصدی هر یک از مشـاغل مذکـور در جدول ذیل باشـند، 
می تواننـد بدون شـرط سـنی تقاضـای بازنشسـتگی خـود را به باالتریـن مقام 
بنیاد یادشـده ارائه و بنیاد مذکور در صورت موافقت با بازنشسـتگی آنان، باید 
درخواسـت مربوطـه را همـراه با کلیه احکام پرسـنلی از بدو اسـتخدام، تأییدیه 
اشـتغال عملـی در پسـت های سـازمانی و خاصه پرونـده پرسـنلی متقاضیان 
پـس از ممهـور نمـودن به مهر برابـر با اصل، به منظور بررسـی احراز شـرایط 
بـه آخریـن شـعبه دریافت کننـده حـق بیمـه ارسـال نمایـد. الزم بذکر اسـت 
بهره منـدی از مزایـای فـوق منوط به اشـتغال عملی کارکنان مذکور در پسـت 
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سـازمانی مربوطـه خواهد بود.
)دادنامه شماره 745 مورخ 9         /8         /96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(

درجه بندی مشـاغل سـخت و زیان آور و میزان سـنوات ارفاقـی هریک مطابق 
جدول زیر می باشـد:

درجه سه
)سه ماه سنوات ارفاقی

 به ازاءهر سال(

درجه دو
) دو ماه سنوات ارفاقی به 

ازاءهر سال(

درجه یک
)یک ماه سنوات ارفاقی به 

ازاءهر سال(

متصدیانپسـتهایسـازمانیپرستار،
بهیـار،کمـکبهیارکـهبهصـورتتمام
وقـتدرمراکزخـاصدرمانـیجانبازان

اشـتغالبـهکاردارند.

متصدیانپسـتسـازمانیمددکار
تمـام بـهصـورت کـه اجتماعـی
درمانـی خـاص مراکـز در وقـت
جانبـازاناشـتغالبـهکاردارنـد.

سـازمانی پسـت متصدیـان
پزشـککـهبـهصـورتتمـام
وقـتدرمراکزخـاصدرمانی
جانبازاناشـتغالبهکاردارند.

3         -14         -7         - حداکثـر سـنوات ارفاقـی قابـل احتسـاب 5 سـال بـوده و مجموع 
سـنوات اصلـی و ارفاقـی نبایـد از 30 سـال تجـاوز نماید.

4         -14         -7         - اشـتغال به کار مجدد مشمولین اشاره شـده در بند "1         -14         -7" این 
بخشـنامه پـس از بازنشسـتگی ممنـوع بوده و الزم اسـت تعهد نامه )پیوسـت 

18( ضمیمه توسـط متقاضی تکمیـل و اخذ گردد.
5         -14         -7         - پرداخـت فوق العاده سـختی شـرایط محیط کار موضـوع ماده 39 
قانون اسـتخدام کشـوری، ماک تشـخیص مشاغل سـخت و زیان آور نخواهد 

بود.

6         -14         -7         -  فرآیند انجام کار 
پـس از دریافت مدارک موضوع بنـد "2         -14         -7"، واحد های اجرایی باید مطابق 
رویـه جـاری سـوابق پرداخت حق بیمه متقاضیان را بررسـی و پـس از حصول 
 اطمینان از احراز شـرایط پیش گفت وفق مدارک و مسـتندات ارسـالی توسـط 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران نسـبت به محاسـبه و اعام هزینه  های ناشـی از 

73



اجـرای قانـون به تفکیک سـهم متقاضی و بنیـاد مذکور اقـدام نماید.
کارگاه محـل اشـتغال متقاضـی می بایسـت پـس از تعییـن تکلیـف چگونگـی 
پرداخـت هزینه  هـای مربوطه )اعم از سـهم خود و مسـتخدم( نسـبت به اعام 

تـرک کار بیمه شـده جهـت صـدور حکم بازنشسـتگی اقـدام نماید.
7         -14         -7         - نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری سنوات ارفاقی 

طبـق تبصـره "4" آیین نامه اجرایـی قانون نحوه بازنشسـتگی جانبـازان انقاب 
اسـامی ایران و جنـگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و 
زیـان آور مصـوب 1           /9           /1367 و همچنیـن مـاده )5( آیین نامـه قانـون مذکـور 
مصـوب 10            /2            /1385 هیات وزیران، نحوه محاسـبه هزینه  های ناشـی از اجرای 

قانـون بدین شـرح خواهـد بود: 
الـف( هزینه  هـای  مربـوط بـه حـق بیمـه تـا زمـان احـراز شـرایط قانونـی 
بازنشسـتگی برابر اسـت با مدت کسـری سـن یا سـابقه تا زمان احراز شـرایط 
قانونـی هر کـدام که بزرگتر باشـد ضربدر متوسـط دسـتمزد بیمه شـده )وفق 

تبصـره مـاده 77 قانـون تامیـن اجتماعـی( ضربـدر 30% نرخ حـق بیمه.
ب( هزینه  هـای  مربـوط بـه مسـتمری قابـل پرداخت تـا زمان احراز شـرایط 
قانونی بازنشسـتگی برابر اسـت با مدت کسـری سـن یا سـابقه تا زمان احراز 
شـرایط قانونی هر کدام که بزرگتر باشـد ضربدر مجموع مبلغ مسـتمری قابل 
پرداخـت در تاریـخ برقـراری به عـاوه مبالغ مربـوط به پرداخـت کمک  های 

جنبی.
8         -14         -7      -محاسبه و نگهداری حساب هزینه  های برقراری مستمری     

پـس از صـدور حکم مسـتمری بازنشسـتگی، هزینه  هـای مربوطه شـامل حق 
بیمـه و مسـتمری پرداختـی از تاریخ برقـراری تا   زمان بازنشسـتگی قانونی به 
صورت هوشـمند توسـط سیسـتم مکانیزه مسـتمری  ها محاسـبه و در سیستم 

پیگیـری مطالبـات واحـد وصول حق بیمـه منظور خواهد شـد.
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8- مـاده 10 قانون تنظیم بخشـی از مقررات تسـهیل نوسـازی صنایع 
کشـور.... در برنامه  هـای سـوم تـا پنجم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و 

فرهنگی کشـور
1         -8         - نحوه  شناسائی واحد های صنعتی مشمول ماده 10 قانون نوسازی  صنایع 
بهـره  پروانـه  دارای  تولیـدی  و  صنعتـی  واحد هـای  کارفرمایـان   -         8-         1-         1
بـرداری از وزارت صنایـع و معـادن یـا سـایر مراجـع قانونـی وکارفرمایـان 
ایجـاد،  آئین نامـۀ   “1” مـاده  در  منـدرج  گردشـگری  تاسیسـات  کلیـه 
و  ایرانگـردی  تأسیسـات  نرخ گـذاری  و  درجه بنـدی  تکمیـل،  اصـاح، 
 جهانگـردی و نظـارت  بـر فعالیت آن هـا )مصـوب13          /2          /1368( کـه دارای 
پروانـه بهره بـرداری از سـازمان میراث  فرهنگی و گردشـگری بـوده و متقاضی 
اسـتفاده از ایـن قانـون بودنـد می توانسـتند نسـبت بـه تکمیـل و تحویـل فرم 
شـماره »1« )پیوسـت 19 ضمیمـه( منضـم به مـدارک الزم به شـعبه ذی ربط 
اقـدام و شـعب نیز پس از اسـتعام اعتبار پروانه بهره بـرداری از مراجع قانونی 
ذی صـاح در صـورت فعال بـودن کارگاه و ارسـال لیسـت پرداخت حق بیمه 
مراتـب را حسـب مـورد طـی فرم  های شـماره »2« )پیوسـت 20 ضمیمـه(  یا 

شـماره »3« )پیوسـت 21 ضمیمـه( به کارفرمـای متقاضی ابـاغ می نمود. 

نکته: مراحل ابالغ فرم  های شماره »2« )پیوست 20 ضمیمه( وشماره »3« 
)پیوست 21 ضمیمه( همانند اوراق مطالباتی )اعالمیه، اخطاریه و ....( بود. 

2         -1         -8          - واحد هـای تابعـه موظـف بودنـد اعتبـار پروانـه بهره بـرداری کلیه 
واحد هـای متقاضـی را کـه طـی برنامه سـوم و چهارم توسـعه در اجـرای ماده 
10 قانـون مذکـور مشـمول شـناخته می شـدند و خواسـتار بهره منـدی از این 
تسـهیات بودنـد را بـه منظـور اطمینـان از ابقای اعتبـار آن مجـدداً از مراجع 

ذی صـاح اسـتعام نمایند. 
3         -1         -8          - در رابطـه بـا تأسیسـات گردشـگری  مشـمول ایـن قانـون صرفـًا 
فعالیت  هـای ذیـل بـا رعایـت سـایر شـرایط و مقـررات مربوطه قابل بررسـی 

: بودند 
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1          - مهمانخانـه )هتـل(  2          - مهمانســرا  3          - زائرسـرا   4          - متـل   5          - پانسـیون  
6          - اقامتگاه جوانان   7          - اردوگاه ایرانگردی و جهانگردی  8          - تأسیسات سا حلی  
 9          - تأسیسـات حمام  هـای آب معدنـی  10           - رسـتوران درون واحد های اقامتی 
ترمینال  هـای  و  فرودگاه  هـا  داخـل  پذیرایـی  واحد هـای   -          11 فوق الذکـر 
مسـافربری کشـور  12           - واحد هـای پذیرایـی، اقامتـی و مهمان پذیر هـا   13          - 
مجتمع  هـای سـیاحتی و تفریحـی )به اسـتثنای مـوارد مربوط به شـهرداری ها( 
14          - سـایرواحدهایی کـه به قصد ارائه خدمات و انتفـاع، برای پذیرایی و اقامت 
مسـافران و جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسامی تأسـیس شـده اسـت   15          - هتـل آپارتمان
آندسـته از کارگاه هـای دولتـی کـه در راسـتای اجرای مـاده 16 قانـون اصاح 
مـوادی از قانون برنامه چهارم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسـامی ایران و اجـراء سیاسـت های کلـی اصـل چهـل و چهـارم )44( قانـون 
اساسـی مصـوب 8          /11          /1386 مجلس شـورای اسـامی و 25          /3          /1387 مجمع 
تشـخیص مصلحت نظـام مشـمول واگذاری بـه بخش خصوصی شـدند، پس 
از تأییـد مراتـب، اخـذ مجـوز از اداره کل امور فنی مسـتمری  ها و احراز سـایر 
شـرایط مقـرر تـا پایان سـال 1393 از بازنشسـتگی وفـق قانون یاد شـده بهره 

منـد گردیدند.

2         -8         -  نحـوه احـراز شـرایط بیمه شـدگان  شـاغل در واحد هـای صنعتـی 
مشـمول مـاده 10 قانـون نوسـازی صنایع

1         -2         -8         -کارفرمایـان کارگاه هایـی که به اسـتناد بند »1         -1         -8« این بخشـنامه 
مشـمول گردیدند می توانسـتند فرم شماره»4« )پیوسـت 22 ضمیمه( که صرفًا 
فـرم معرفـی بیمه شـده متقاضـی دارای بیش از 25 سـال سـابقه پرداخت حق 
بیمـه می باشـد را برای هر یک از بیمه شـدگان  با سـابقه مذکـور تکمیل و پس 
از امضـاء بـه همراه تصاویر شناسـنامه و کارت ملی بیمه شـده ذینفع به شـعبه 

تسـلیم و ثبت دفتر شـعبه مربوطه نمایند.
2         -2         -8         - شـعب تابعـه پـس از بررسـی شـکلی فـرم، ضمن حصـول اطمینان 
از دریافـت مـدارک فـوق در خصوص مـوارد تطبیق و تائیدصحـت اطاعات 
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منـدرج در فرم با شناسـنامه و کارت ملی بیمه شـده دقـت الزم را بعمل آورده 
و در صـورت مشـاهده هـر گونـه مغایرت مراتـب را ضمن اعاده فـرم مربوطه 

به کارفرمـا اعـام می نمودند. 
3         -2         -8         - درصـورت تأییـد مراتب فوق، بررسـی اسـتمرار اشـتغال بیمه شـده 
در کارگاه یـا کارگاه  هـای مشـمول و احـراز بیـش از 25 سـال سـابقه در تاریخ 
ثبت فرم شـماره »4« )پیوسـت 22 ضمیمه( باید توسـط کمیته ای متشـکل از 
مسـئولین واحد هـای ذی ربط در شـعبه انجام و احـراز یا عدم احراز شـرایط را 
طی فرم شـماره »5« )پیوسـت 23 ضمیمه( منضم به یکبرگ فرم شـماره »6« 
)پیوسـت 24ضمیمه( کـه همان فرم کمیته مذکور می باشـد بصـورت مکانیزه 

از سیسـتم اخـذ و بـه کارفرما ابـاغ می نمودند. 

نکتـه مهم: چنانچـه ارائه درخواسـت و واریز مبلغ جهت احتسـاب خدمت 
وظیفه سـربازی قبل از ثبت فرم شـماره »4« ) پیوسـت 22 ضمیمه( صورت 

پذیرفته باشـد، سـابقه مذکور در احراز شـرایط محاسبه می گردد. 

3         -8         - چگونگی برقراری مستمری بیمه شدگان  مشمول  
طبـق ماده 10 قانون نوسـازی صنایـع کارفرمایان واحد هـای صنعتی و تولیدی 
و تأسیسـات گردشـگری مجـاز بودنـد، به ازاء هر نفر اشـتغال جدیـد، یک نفر 
از کارکنـان بـا سـابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیسـت و پنج سـال خـود را با 
پرداخت مابه التفاوت کسـورات سـنوات باقیمانده تا زمان بازنشسـتگی قانونی 
و بار مالی ناشـی از مسـتمری متعلقه تا احراز شـرایط بازنشسـتگی طی اجرای 

برنامه  هـای سـوم تا پنجم به شـرح ذیل بازنشسـته نمایند:

4         -8         - نحـوه محاسـبه 50% مابـه التفـاوت کسـورات تا زمان بازنشسـتگی 
قانونی وفق تصویب نامه شـماره 8794          /ت 30370هـ مورخ 27          /2          /1383 

وزیران هیئت 
1 -4 -8 - تعداد ماه  های سنوات باقیمانده مساوی است با: 

جمـع ماه  هـای سـابقه پرداخت حـق بیمه من های جمـع ماه های اشـتغال بالقوه 
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تا زمان بازنشسـتگی قانونی. 
2 -4 -8 - کسورات سنوات باقیمانده مساوی است با: 

تعـداد ماه  هـای سـنوات باقیمانده ضربدر حقـوق و مزایای متوسـط آخرین 12 
مـاه ماخـذ پرداخـت حق بیمه ضربـدر نرخ حق بیمـه قانونی دسـتمزد ماک 
عمـل جهت محاسـبه حقـوق و مزایای مذکور، متوسـط دسـتمزد 12 ماه آخر 
مشـمول کسـر حق بیمه مربوط به ماه قبل از صدور فرم شـماره »4« )پیوسـت 

22 ضمیمـه( بـا رعایت مـاده 39 قانون تامین اجتماعی می باشـد. 
3 -4 -8 - نـرخ حـق بیمه قانونی جهت محاسـبه کسـورات سـنوات باقیمانده 

طبق جـدول ذیـل محاسـبه می گردید:

نرخ حق بیمه قانونیمشمولینردیف

30%بیمه شده خارج از شمول قانون کار1

33%بیمه شده مشمول قانون کار2

معـادل مبلغ محاسـبه شـده فـوق نیز بابت بدهـی دولـت در اجرای مـاده 10 
قانـون اخیرالذکـر با عنـوان هزینه  هـای جبرانی سـازمان منظـور می گردید. 

5         -8         - نحـوه محاسـبه مابـه التفـاوت کسـورات تـا زمان بازنشسـتگی وفق 
قانـون مـورخ 18 /11 /1385 مجلس شـورای اسـالمی
1         -5         -8          - تعداد ماه  های سنوات باقیمانده مساوی است با :

جمـع ماه هـای سـابقه پرداخـت حق بیمـه منهای جمـع ماه های اشـتغال بالقوه 
تا زمان بازنشسـتگی.

2         -5         -8         -کسورات سنوات باقیمانده مساوی است با: 
تعـداد ماه هـای سـنوات باقیمانـده ×حقـوق و مزایای متوسـط آخریـن 12 ماه 
ماخـذ پرداخـت حق بیمـه × نرخ حق بیمه قانونی دسـتمزد ماک عمل جهت 
محاسـبه حقوق و مزایای مذکور، متوسـط دسـتمزد 12 ماه آخر مشـمول کسر 
حـق بیمـه مربوط بـه ماه قبل از صدور فرم شـماره »4« )پیوسـت 22 ضمیمه( 
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بـا رعایت مـاده 39  قانون تأمین اجتماعی می باشـد.
نـرخ حـق بیمـه قانونـی موثر در محاسـبه کسـورات مذکـور به شـرح جدول 

اخیرالذکـر بوده اسـت.
معادل مبلغ محاسـبه شـده فـوق و نیز مسـتمری متعلقه تا زمان بازنشسـتگی 
قانونـی بابت بدهـی دولت در اجرای مـاده 10 قانون تنظیم بخشـی از مقررات 
تسـهیل نوسـازی صنایـع به عنـوان هزینـه جبرانـی سـازمان تامیـن اجتماعی 

می گردید. منظـور 

6         -8         - نحـوه محاسـبه  مابه التفاوت کسـورات تا زمان بازنشسـتگی قانونی 
وفـق تصویـب نامـه 70459          /ت 49026هــ مـورخ 23          /6          /1393 هیئـت 

وزیران
1         -6         -8          - طبـق مفـاد بنـد« ز« مـاده 80 قانون برنامه پنجسـاله پنجم توسـعه 
جمهوری اسـامی ایران به دولت اجازه داده شـد، ماده 10 قانون نوسازی صنایع 
کشـور و اصاح ماده )113( قانون برنامه سـوم توسـعه را اجرا نماید. با توجه به 
اینکـه اجـرای این ماده از قانون نوسـازی صنایع حسـب مفـاد آئین نامه اجرایی 
آن و تبصـره مـاده واحـده قانـون تمدید قانـون فوق الذکـر، تکالیفـی در زمینه 
تأمیـن و پرداخـت هزینه  هـای مربوطـه تحت عناویـن »50% هزینـه حق بیمه 
سـنوات ارفاقـی« و » هزینـه مسـتمری متعلقـه تا احراز شـرایط قانونـی« برای 
 دولـت ایجـاد می نمود،اعـام نظر موافـق دولت از الزامـات اجرای بنـد قانونی 
یـاد شـده بود بـه همین دلیـل اجـرای آن از ابتدای سـال 1389)پایـان برنامه 
چهـارم توسـعه اقتصـادی، ...( تـا تاریـخ صـدور مصوبـه مـورخ 23          /6          /1393 

مسـکوت ماند. 
بـا صـدور ایـن مصوبه،کارفرمایـان واحد هـای مشـمول پـس از احراز شـرایط 
بیمه شـده در صـورت تمایـل می توانسـتند بـا پرداخـت کل بـار مالـی ناشـی 
از اجـرای ایـن قانـون )شـامل پنجـاه درصد حـق بیمه سـهم کارفرمـا و پنجاه 
درصـد حـق بیمـه سـهم دولـت و نیـز هزینـه مسـتمری متعلقـه تـا احـراز 
 شـرایط بازنشسـتگی( از مزایـای بازنشسـتگی مربوطـه جهـت کارکنـان خود 

بهره مند گردند. 
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2         -6         -8          - کارفرمـای مربوطـه موظـف بـود از تاریـخ صـدور بـرگ پرداخت 
حداکثـر ظـرف مدت 10 روز نسـبت به واریـز نقدی کل مبلغ اعام شـده به 
حسـاب سـازمان تامیـن اجتماعی اقـدام نماید. بدیهی اسـت در صـورت عدم 
واریـز مبلـغ فوق ظرف مهلـت مقرر موضوع کان لم یکن تلقـی گردیده و واحد 
اجرائی می بایسـت در صورت درخواسـت مجدد کارفرما نسـبت به محاسـبه 
کسـورات براساس آخرین لیسـت ارسـالی کارگاه مورد نظر با رعایت ماده 39 

قانون تامیـن اجتماعی اقـدام می نمود.

7         -8         - شرایط استخدام کارگر جدید )جایگزین(
کارفرمایان کارگاه مشـمول عـاوه بر اقدامات بند های فوق)حسـب مورد( باید 
نسـبت به  اسـتخدام و معرفی نیروی جایگزین و ارائه درخواسـت بازنشستگی 

بیمه شـده مـورد نظر به شـرح ذیل اقـدام می نمودند :
1-7-8-  استخدام فرد جدید مطابق با ضوابط و مقررات قانون کار .

     2    -7         -8          - رعایـت مقـررات قانون کار در خصوص نوع قرارداد اسـتخدام افراد 
جایگزین کارگاه  های مشـمول ماده 188قانون کار الزامی نیسـت . 

3         -7         -8         - تاریـخ اسـتخدام بیمه شـده جدیـد که به عنـوان جایگزیـن در واحد 
مشـمول ماده10 قانون تنظیم بخشـی ازمقررات تسـهیل نوسـازی اشـتغال به 
کار می یابد، می بایسـت در فاصله زمانی فرم شـماره »4« )پیوست 22 ضمیمه( 
ارائـه شـده ازسـوی کارفرمـا جهت بیمه شـده مشـمول بازنشسـتگی تـا تاریخ 

ترک کاروی باشـد.
4-7-8-  معرفی کارگر جدید االستخدام )جایگزین( واعام ارسال اولین لیست 
حق بیمه فرد مذکور  باید مطابق با فرم شماره »8« )پیوست 26 ضمیمه( انجام 

می پذیرفت.
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8         -8  صدور حکم بازنشستگي  
1         -8         -8         - پـس از انجـام مراحـل فـوق و حصول اطمینـان از واریـز مبلغ اعام 
شـده بـه حسـاب سـازمان تامین اجتماعـی و اسـتخدام کارگر جدیـد طی فرم 
شـماره»7« )پیوسـت 25 ضمیمـه( واحد هـای اجرائـی می بایسـت ضمـن اخذ 
درخواسـت بازنشسـتگی بیمه شـده مشـمول مطابق بـا مندرجات فرم شـماره 
»9« )پیوسـت 27 ضمیمـه(  و انجـام اقدامـات قانونـی کنترل  هـای الزم را 
درخصـوص صحـت امضـاء و مهر کارفرمـا در ارائه درخواسـت بازنشسـتگی 

می آورند. بعمـل 
2         -8         -8         -  مبنای محاسـبه سـابقه  جهت بیمه شـدگان  مشـمول این قانون 30 
سـال خواهـد بـود، لیکـن چنانچـه بیمه شـده دارای سـابقه پرداخـت حق بیمه 
بیـش از 30 سـال باشـد سـابقه وی مطابـق با مفاد مـاده 77 قانون محاسـبه و 

می گردد. منظـور 
3         -8         -8         - بـا عنایت به اینکه منظور از زمان بازنشسـتگی قانونی احراز شـرایط 
سـن و سـابقه بیمه شـده )30 سـال سـابقه و 50 سـال سـن برای مردان و 45 
سـال سـن برای زنان( تواماً می باشـد، لذا مبنای محاسـبات درخصوص کسری 
مـوارد فـوق بیشـترین عـدد حاصلـه و در مـورد سـابقه  در صورت احتسـاب 
کسـری سـن بیمه شـده تا سـقف 35 سـال )موضوع تبصره 3 ماده 76 قانون( 

می باشد. 
4         -8         -8         - برقراری مسـتمری بازنشسـتگی  بیمه شدگان  مشمول تصویب نامه 
مـورخ 27          /2          /1383 هیئـت وزیران و قانون مصـوب 18          /11          /1385 و از تاریخ 
صدور دسـتور اداری شـماره 1852          /92          /5030  مورخ 9          /4          /1392  می باشـد .

9         -8         -  نگهداری حساب درآمد ها و هزینه  ها
1         -9         -8         - بـه منظـور اعمـال رویه یکسـان جهت نگهـداری حسـاب درآمد ها 
و هزینه  هـای مشـمولین ایـن قانون کد حسـاب  ها به شـرح زیر اعـام گردیده 

است: 
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کدعنوان

مسـتمری متعلقـه تـا احـراز رشایـط قانونی ناشـی از اجـرای مـاده 10 قانـون نوسـازی صنایع 
دولت( )سـهم 

3362000029

50% مابـه التفـاوت کسـورات سـنوات باقیمانـده ناشـی ازاجـرای مـاده 10 قانـون نوسـازی 
صنایـع )سـهم دولـت(

3362000019

50% مابـه التفـاوت کسـورات سـنوات باقیمانـده ناشـی ازاجـرای مـاده 10 قانـون نوسـازی 
صنایـع )سـهم کارفرمـا(

6194

واحد هـای اجرایی می بایسـت کد هـای مذکور را در سیسـتم  های مربوطه ایجاد 
و سـهم دولـت از این بابـت رادر جدول کمـک دولت و تعداد مشـمولین را در 

انت هـای جدول منظـور می نمود. 
2         -9         -8         -  نحـوه نگهداری حسـاب درآمد ها و هزینه  های مشـمولین این قانون 
طـی دسـتورالعمل شـماره 4376          /93          /2000 مـورخ 11          /11          /1393 از سـوی 

معاونـت اداری و مالـی  بـه شـرح زیر اعام گردیده اسـت: 

کلمعینتفصیلیعنوان

500000019461% حق بیمه سهم کارفرما ماده 10 قانون نوسازی صنایع

50% حق بیمه سهم دولت )سهم کارفرما( ماده 10قانون نوسازی 
صنایع

0000029461

درآمد مستمری تا احراز برقراری بازنشستگی ماده 10 قانون نوسازی 
صنایع

0000025161

9- بازنشسـتگي وفق  قانون »حفاظت در برابر اشـعه« مصوب 1368 
مجلس شـورای اسالمی

1         -9         - مشمولین 
کلیـه بیمه شـدگان ی که بنا به گواهی سـازمان انرژی اتمی ایـران در محیط کار 
و فعالیت خود با منبع مولد اشـعه، مواد پرتوزا و اشـعه ارتباط داشـته و شـرایط 

قانونی الزم را احراز نمایند.
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2         -9         -  شرایط الزم
1         -2         -9         - ارائه درخواسـت بازنشسـتگی توسط متقاضی همراه با گواهی سازمان 
انـرژی اتمی ایـران مبنی برسـابقه کار با اشـعه و اعـام میزان سـنوات افزایش 

خدمت. 
2         -2         -9         - احـراز 30 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه )جمـع سـابقه اصلی و 
ارفاقـی ناشـی از قانـون حفاظـت در برابـر اشـعه( بدون شـرط سـنی.)دادنامه 
شـماره 1          /513 مـورخ 22          /4          /1394 و نامـه شـماره 3949          /93          /7100 مـورخ 

8          /9          /1393 دفتـر امـور حقوقـی و دعـاوی(
3         -2         -9         - پرتـوکاران گـروه )الـف( بـه ازاء هـر سـال خدمت یکسـال افزایش 
خدمـت مـورد قبـول حداکثر بمدت 10 سـال و پرتـوکاران گـروه )ب(  به ازاء 
هـر سـال خدمـت 6 مـاه افزایش خدمـت مورد قبـول حداکثر بمدت 5 سـال

4         -2         -9         - مجمـوع سـوابق قابـل احتسـاب در برقراري و محاسـبه مسـتمري 
بازنشسـتگي بـا لحـاظ سـنوات ارفاقی حداکثر سـي سـال مي باشـد.

3         -9         -  نحوه محاسبه هزینه  های ناشی از سنوات ارفاقی
1         -3         -9         - در اجـراي مـواد)4( و )5( آئیـن نامـه اجرایـي قانـون اصـاح قانون  
نحـوه بازنشسـتگي جانبـازان انقاب اسـامی ایران و جنگ تحمیلـی و معلولین 
عـادی و شـاغلین مشـاغل  سـخت و زیـان آور، هزینه هاي ناشـي از تخصیص 
سـنوات ارفاقـي وفـق بنـد »10         -7« فصل هفتم این بخشـنامه محاسـبه خواهد 

گردید.
2         -3         -9         -  مشـمولین قانون حفاظت در برابر اشـعه به اسـتناد مصوبه شـماره 
57348          /ت 50581 هــ مـورخ 25          /4          /1393 هیئـت وزیـران  از تبصره 2 ماده 

76 قانـون خارج می باشـند.
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10-  قانـون بازنشسـتگی پیـش از موعـد کارکنـان دولـت مصـوب 
اسـالمی  مجلـس شـورای   1386/          6/          5

1         -10         - مشمولین 
وفـق تبصره »3« ماده واحده قانون بازنشسـتگی پیش از موعـد کارکنان دولت، 
شـرکت های دولتـی و مؤسسـات و نهاد های عمومی غیر دولتـی می توانند صرفًا 
با اسـتفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شـرایط را حداکثر لغایت 5       /6       /94 
به نحو مقرر در این قانون بازنشسـته نمایند، لذا در راسـتای قانون مذکور کلیه 
کارکنان شـاغل رسـمی، پیمانـی و قـراردادی وزارتخانه  ها و مؤسسـات دولتی و 
همچنیـن کارکنـان شـرکت های دولتـی و مؤسسـات و نهاد هـای عمومی غیـر 
دولتـی دارای مقـررات اسـتخدامی خاص کـه مشـمول قانـون تامیـن اجتماعی 
بودند، پس از درخواسـت بازنشسـتگی و موافقت باالترین مقام دستگاه مربوطه 
و بررسـی سـوابق پرداخـت حق بیمـه، در صورت احـراز شـرایط الزم با اعام 
شـعب سـازمان تامین اجتماعی و با استفاده از حداکثر پنج سـال سنوات ارفاقی 

تا سـقف سی سـال می توانستند بازنشسـته شوند. 

2         -10         -  شرایط الزم
1         -2         -10         - دارا بـودن سـابقه قابـل قبـول پرداخت حق بیمه بـه میزان حداقل 

25 سـال بـرای مردان و 20 سـال برای زنان، بدون لحاظ شـرط سـنی. 
2         -2         -10         -  موافقت و صدور حکم انشـایی بازنشسـتگی از سوی دستگاه متبوع 
با درخواسـت کتبی مشـمولین با اشـاره به »قانون بازنشسـتگی پیـش از موعد 
کارکنـان دولـت مصـوب 5          /6          /1386« در متـن حکـم و ارائـه آن در مهلـت 

قانونی.

3         -10         - نکات قابل توجه 
1         -3         -10         - بـه موجـب بنـد )94( قانـون بودجـه سـال 1391 کل کشـور که 
مقرر داشـته »بازنشسـتگی پیـش از موعد کارکنـان دولت بـا موافقت باالترین 
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مقام اجرائی دسـتگاه یا مقام مجاز موضوع مواد )52( و )53(  قانون محاسـبات 
عمومـی و بـدون سـنوات ارفاقـی و مشـروط به حذف یک پسـت سـازمانی به 
ازای هـر بازنشسـته پیش از موعد مجاز اسـت. اجرای ایـن حکم از محل منابع 
دسـتگاه ها و واگـذاری امـوال دولتـی قابـل پرداخـت اسـت«، لـذا وزارتخانه  ها 
و مؤسسـات دولتـی می توانسـتند ضمن ارسـال درخواسـت متقاضـی مبنی بر 
بازنشسـتگی بـدون سـنوات ارفاقـی، موافقـت خـود در خصوص اجـرای دقیق 
مـوارد مصـرح در بنـد قانونـی مذکـور و همچنیـن آمادگـی جهـت پرداخت 
هزینه  هـای ناشـی از اجرای قانون فوق الذکر مربوطه را جهت بررسـی شـرایط 
به شـعب سـازمان تامین اجتماعی اعـام می نمودند. در صورت احراز شـرایط 
قانونی، برخورداری این قبیل افراد از مسـتمری بازنشسـتگی بر اسـاس سنوات 

پرداخـت حـق بیمـه و بدون احتسـاب سـابقه ارفاقی صـورت می پذیرفت. 
2         -3         -10         - بـر اسـاس مـاده )2( تصویـب نامـه شـماره 562          /93          /206 مورخ 
20          /1          /1393 شـورای عالـی اداری صدور احکام بازنشسـتگی پیش از موعد در 
سـال 1393 صرفـاً  بـا رعایت راهبرد هـای فصل دوم قانـون مدیریت خدمات 
کشـوری، به پیشـنهاد سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور و تائید شـخص 

رئیس جمهـور امکانپذیر بوده اسـت .
3         -3         -10         - در راسـتای اجـرای مفـاد بنـد )د( تبصره »19« قانون بودجه سـال 
1393 کل کشـور ،بازنشسـتگی مشـمولین قانون پیش از موعد کارکنان دولت 
بـدون احتسـاب سـنوات ارفاقی بـا موافقت باالتریـن مقام دسـتگاه و همچنین 
اعـام موافقـت بـا پرداخـت هزینه  هـای مربوطـه به صـورت یکجـا و رعایت 

سـایر ضوابـط و مقررات مربـوط صـورت می پذیرفت.
) دادنامـه شـماره 1779 مـورخ 15          /10          /1393 هیئـت عمومی دیـوان عدالـت 

اداری(
4         -3         -10         - سـابقه قابـل قبول، سـنواتی بود،که طبق قوانیـن و مقررات مربوطه 
از لحاظ احراز شـرایط بازنشسـتگی جزو سـنوات خدمت ماک محاسـبه قرار 

می گرفت.
5         -3         -10         - اجـرای قانـون از تاریـخ تصویـب بـه مدت 3 سـال و تا پایـان روز 
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5          /6          /1389 بـود لیکـن بـا عنایت به قانـون تمدید قانون بازنشسـتگی پیش از 
موعـد کارکنـان دولت مصوب 10          /12          /1389 مجلس شـورای اسـامی مهلت 

اجـرای قانون مذکـور تـا پایـان روز 5          /6          /1394 تمدید گردید. 

4         -10         - محاسبات هزینه  های ناشی از سنوات ارفاقی وفق قانون مربوطه 
بـا توجـه به مفـاد تبصره  هـای )2( و )3( ماده واحـده قانون مذکور و مـواد )5(، 
)6( و )8( آئین نامـه اجرائـی مربوطـه هزینه  هـای ناشـی از سـنوات ارفاقـی به 

شـرح ذیل محاسـبه می گردید:
1         -4         -10         - محاسبه حق بیمه سنوات ارفاقی 

حـق بیمـه مذکـور از حاصل ضـرب مدت سـنوات ارفاقی در آخریـن حقوق و 
مزایای مشـمول کسـر حـق بیمه ماهانـه بیمه شـده در ضریـب )1          /1( در نرخ 

حـق بیمـه )معـادل 27 درصد( بدسـت می آمد. 
 محاسـبه حـق بیمه سـنوات ارفاقـی نیز صرفـاً در زمان حاکمیـت قانون پیش 

از موعـد کارکنان دولت مصـوب 5          /6          /1386 بوده اسـت. 
2         -4         -10         - محاسبه مابه التفاوت مستمری 

مابـه التفـاوت مذکـور از حاصل ضـرب مبلغ مسـتمری قابل پرداخـت )زمان 
برقـراری( در مـدت سـنوات ارفاقی بدسـت می آمد. وزارتخانه  ها و مؤسسـات 
دولتـی مکلـف بودنـد حق بیمه سـنوات ارفاقی را بطـور یکجا پرداخـت و مابه 
التفـاوت مسـتمری )همـان سـال( را بـه وزارت امـور اقتصـادی و دارایی اعام 
نماینـد. وزارت مذکـور نیـز موظف بود اعتبار اعام شـده را از سـرجمع فصل 
اعتبـارات دسـتگاه ها کسـر و بـه حسـاب سـازمان تامیـن اجتماعـی پرداخت 
می نمـود. شـرکت های دولتـی و مؤسسـات و نهاد هـای عمومی غیـر دولتی نیز 
می بایسـت کلیـه هزینه  هـا اعـم از حـق بیمه سـنوات ارفاقـی و مابـه التفاوت 

مسـتمری را بطـور یکجـا به سـازمان تامین اجتماعـی پرداخـت می نمودند. 
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5         -10         - اصالح روش محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی قانون پیش از موعد 
کارکنـان دولت 

نظـر به اینکـه مبنای وصـول هزینه حق بیمه سـنوات ارفاقی مشـمولین قانون 
فوق الذکر، آخرین ماه پرداخت حق بیمه آنان بوده و شعب مختلف دیوان عدالت 
 اداری آراء فراوانی مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی بر اساس مبالغ وصولی 
صـادر نمودنـد، لـذا به منظـور جلوگیـری از ارائه شـکایات مشـابه و همچنین 
وحـدت رویـه در خصوص ایـن قبیل افراد میانگین دسـتمزد مبنـای برقراری 
مسـتمری بازنشسـتگی افـراد ذینفـع از آخریـن 24 مـاه پرداخـت حـق بیمه 
بـا مد نظـر قـراردادن ایـام سـنوات ارفاقـی )سـال های 29 و 30 و در صـورت 

نرسـیدن بـه حد مذکـور، آخریـن 2 سـال( اسـتخراج گردید.
محاسـبات مربـوط به هزینه سـنوات ارفاقی در این راسـتا مجـدداً انجام و مابه 
التفـاوت آن بـه دسـتگاه ها، مؤسسـات، شـرکت ها و نهاد های ذی ربـط اباغ و 

وصول گردیده اسـت. 
6         -10         -  اصالح مجدد روش محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی پیش از موعد 

دولت کارکنان 
 بـا توجـه بـه دادنامـه شـماره 674 مـورخ 4       /10       /1391 هیئـت عمومی دیوان 
عدالـت اداری مبنـی بـر اینکـه »در ایامی کـه سـنوات ارفاقی در اجـرای قانون 
بازنشسـتگی پیـش از موعد کارکنـان دولت مصـوب 5          /6          /1386 اعطاء شـده 
اسـت حقوق اشـتغال پرداخت نمی شـود تا مبنای تعیین میزان مسـتمری قرار 
گیـرد و از طرفـی به موجـب قانون اخیرالذکـر صرفاً به سـنوات خدمت انجام 
شـده مسـتخدم حداکثر 5 سـال اضافه می شـود که در میزان مسـتمری مورد 
محاسـبه قـرار می گیـرد و تأثیـری در تعییـن میانگین دسـتمزد دو سـال آخر 

خدمت نـدارد.« لذا: 
1         -6         -10         - مبنای انجام محاسـبات مربوط به تعیین میزان مسـتمری در سـال 
برقراری، متوسـط دسـتمزد مشمول کسـر حق بیمه دریافتی بیمه شـدگان  در 

آخرین دو سـال سـنوات واقعی خدمت مسـتخدم تعیین گردید.
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2         -6         -10         - در مـورد افـرادی کـه قبل از صـدور دادنامه فوق الذکر از شـعب 
دیـوان عدالـت اداری بصورت موردی آرایی مبنی بر لزوم محاسـبه مسـتمری 
بـر اسـاس سـال های 29 و 30 دریافـت کـرده بودنـد، نسـبت به اجـرای رأی 
مذکـور بر اسـاس سـنوات ارفاقـی از تاریـخ برقراری تـا تاریخ صـدور دادنامه 

هیئـت عمومی دیوان عدالـت اداری اقدام شـد. 
3         -6         -10         - در مـورد افـرادی کـه فاقـد دادنامـه بـر علیـه سـازمان تامیـن 
اجتماعـی بوده و مسـتمری آنان بر حسـب رویه جـاری صـورت پذیرفته بود،  
و محاسـبات مجـدداً وفـق بنـد )2        -6        -10( ایـن بخشـنامه تغییر نموده اسـت.

) دادنامه شماره 674 مورخ 4          /10          /1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(
4       -6       -10       - طبـق بنـد )ت( مـاده 28 قانـون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه 
اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسـامی ایران مصـوب 14         /12         /1395 
مجلس شـورای اسـامی مقرر گردید برقراری مسـتمری بازنشستگان مشمول 
بـر اسـاس میانگین دو سـال آخـر پرداخت حق بیمه سـنوات ارفاقـی از تاریخ 
بازنشسـتگی آنـان صـورت پذیرد که نحـوه اقـدام  در بند »9       -3« فصل سـوم 

ایـن بخشـنامه به تفصیـل بیان گردیده اسـت.

11- بازنشسـتگی کارکنـان دسـتگاه های اجرایی به اسـتناد ماده301 
قانون مدیریت خدمات کشـوری 

1         -11         - مشمولین 
کلیه مسـتخدمین رسـمی و پیمانی مشـمول قانون تأمین اجتماعی دسـتگاه  های 
اجرایـی از جملـه وزارتخانه هـا، مؤسسـات دولتـی، شـرکت های دولتـی و کلیه 
دسـتگاه هایی کـه شـمول قانـون بـر آن هـا مسـتلزم ذکر نـام و یا تصریـح نام 

اسـت مشـمول این قانون می باشـند.

نکتـه: طبـق تبصره مـاده 117 قانون مذکور نهادها، مؤسسـات، تشـکیالت 
و سـازمانهایی کـه زیـر نظر مسـتقیم مقـام معظم  رهبـری  اداره می شـوند، 
وزارت اطالعـات، نهاد هـای عمومی غیـر دولتـی کـه بـا تعریـف مذکـور در 
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مـاده )3( قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری تطبیـق دارند، اعضـاء هیئت 
علمـی و قضـات، هیئت های مستشـاری دیـوان محاسـبات، شـورای نگهبان، 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، مجلـس خبـرگان رهبـری و همچنیـن 
کارمندانـی که مشـمول قانـون کار بوده و در دسـتگاه  های اجرائی اشـتغال 

دارنـد از شـمول ایـن قانون مسـتثنی می باشـند.

2         -11         -  شرایط الزم
بـه اسـتناد بند  های الـف و ب مـاده 103 قانون فوق الذکر دسـتگاه های اجرایی 
می تواننـد بـا معرفی مسـتخدمین مشـمول قانـون و پـس از اعام احـراز یکی 
از شـرایط ذیـل از سـوی شـعب سـازمان تامیـن اجتماعـی کارکنـان خـود را 

بازنشسـته کنند :
1         -2         -11         - مـردان و زنـان بـا داشـتن حداقـل 30 سـال سـابقه خدمـت قابل 

قبـول، دارای مشـاغل غیـر تخصصی و بدون شـرط سـنی. 
2         -2         -11         - مـردان و زنـان بـا داشـتن حداقـل 35 سـال سـابقه خدمت قابل 
قبـول، دارای مشـاغل تخصصـی با تحصیات دانشـگاهی کارشناسـی ارشـد و 

باالتـر و بدون شـرط سـنی.
3         -2         -11         - مـردان و زنـان با ارائه درخواسـت کتبی، داشـتن حداقل 30 سـال 
سـابقه خدمـت قابل قبـول، دارای مشـاغل تخصصی با تحصیات دانشـگاهی 

کارشناسـی ارشـد و باالتر و بدون شـرط سنی.
4         -2         -11         - مردان دارای 25 سال سابقه خدمت قابل قبول و 60 سال سن.

5         -2         -11         - زنان با ارائه درخواسـت کتبی و دارا بودن حداقل 25 سـال سـابقه 
خدمت قابل قبول و بدون شـرط سـنی.

3         -11         -  نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی 
محاسـبه حقوق بازنشسـتگی مشـمولین این قانون با اسـتناد به ماده 77 قانون 
تامیـن اجتماعـی و تبصـره ذیـل آن و نیـز بـا لحـاظ مفـاد مـاده 104 قانـون 
مدیریـت خدمـات کشـوری بـر مبنـای 30         /30 بوده لیکـن در هنـگام تعیین 
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حقـوق بازنشسـتگی بـه بیمه شـدگان ی کـه بیش از 30 سـال سـابقه خدمت 
دارنـد تـا سـقف 35 سـال به ازای هر سـال بیمـه پردازی مازاد بر سـی سـال، 
دو و نیـم درصـد )5         /2 درصـد( رقـم تعیین شـده حقوق بازنشسـتگی عاوه بر 

حقـوق تعیین شـده محاسـبه و پرداخت خواهد شـد.

4         -11         - نکات قابل توجه
1         -4         -11         - سـابقه قابـل قبـول عبـارت اسـت از سـنواتی کـه طبـق قوانین و 
مقـررات مربوطـه از لحـاظ احـراز شـرایط بازنشسـتگی جزو سـنوات خدمت 
ماک محاسـبه قرار گیرد. شـایان ذکر اسـت تشـخیص و انطباق سـوابق فرد 
متقاضـی بازنشسـتگی با تعریف »سـوابق خدمـت قابل قبول« منـدرج در مواد 
103 و 105 قانون مدیریت خدمات کشـوری بر عهده دسـتگاه محل استخدام 
فـرد اسـت. لذا اعام دسـتگاه مربوطه مبنی بر اینکه مسـتخدم دارای شـرایط 
قانونـی مقرر و سـوابق خدمت قابـل قبول مطابـق مـواد )103( و )105( قانون 
مذکـور می باشـد، در صـورت پرداخت حـق بیمه مربوطه برای سـازمان تامین 

اجتماعـی مناط اعتبـار خواهد بود.
2         -4         -11         - مفاد بخشـنامه شـماره 7 مسـتمری  ها به اسـتناد ماده 127 قانون 

مدیـرت خدمات کشـوری مورد اشـاره قابلیت اجـرا ندارد.
3         -4         -11         - بـه منظـور جلوگیری از بروز هر گونه اشـتباه از سـوی کارفرمایان، 
می بایسـتی راهنمایی الزم به مسـئولین دستگاهها، شرکت و مؤسسات مشمول، 
ارائـه و قبل از صدور حکم انشـایی، شـعب سـازمان تامین اجتماعـی با دریافت 
تقاضـای کارفرمـا جهـت بازنشسـته نمـودن کارکنان خـود منضم بـه آخرین 
حکـم حقوقـی کارگزینـی آنـان، احراز شـرایط و شـمول قانون بر بیمه شـدگان  
را مـورد بررسـی قـرار داده و نتیجـه را بـه دسـتگاه اجرایـی محـل خدمـت و 

بیمه شـده جهت تـرک کار اعـام نمایند.
4         -4         -11         - وفق صراحت ماده )1( قانون احکام دائمی برنامه  های توسـعه کشور 
دانشـگاه ها، مراکز و مؤسسـات آموزش عالی و پژوهشـی و فرهنگستان هایی که 
دارای مجوز از شـورای گسـترش آموزش عالـی وزارتخانه  های علوم، تحقیقات 
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و فناوری و بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و سـایر مراجع قانونی ذی ربط 
می باشـند بدون الـزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دسـتگاه  های 
 دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشـوری ... فقط در چارچوب مصوبات و 
آیین نامه  هـای مالـی، معاماتـی و اداری        - اسـتخدامی        - تشـکیاتی مصـوب 
هیئـت امنـاء کـه حسـب مورد بـه تأییـد وزراء علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و 
بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی و در مـورد فرهنگسـتان  ها بـه تائیـد 
رئیـس جمهـور می رسـد، عمـل می نماینـد. بـا توجه بـه تصریح مقـرره مزبور 
در قانـون مذکـور، می بایسـت حسـب منطـوق صریـح مـاده صدرالذکر کلیه 
امـور اداری        - اسـتخدامی کارکنان مراکز یاد شـده صرفـاً در چارچوب مصوبات 
و آیین نامه  هـای مربوطـه انجـام پذیـرد. نظـر به اینکه حسـب منطـوق صریح 
مـاده 99 آیین نامـه اداری اسـتخدامی و تشـکیاتی کارمنـدان غیـر هیئـت 
علمی دانشـگاه  های علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی و درمانی کشـور مصوب 
91، کارمنـدان از لحـاظ برخورداری از مزایای نظیر بازنشسـتگی، ازکارافتادگی، 
فـوت، بیکاری و بیمـه درمانی با رعایت این آیین نامه تابـع یکی از صندوق  های 
بازنشسـتگی کشـوری یـا صنـدوق تامین اجتماعـی می باشـند و در صورتی که 
بیمـه پردازی کارکنان به عنوان یکی از مشـترکین صندوق نزد سـازمان تامین 
اجتماعـی صـورت پذیرفتـه باشـد، تابـع قوانیـن و مقـررات حاکم بر سـازمان 

تامیـن اجتماعی می باشـند.

12-  بازنشسـتگی بر اسـاس قوانیـن بودجه کل کشـور بند های )ل( و 
)و( تبصـره )14(، بنـد )47(، بنـد )17(، بنـد )91( بند )66( سـال های 

 1391 ،1390 ،1389 ،1388 ،1386
1         -12         -  مشمولین 

طبـق مفـاد بند هـای صدراالشـاره مربـوط بـه قوانیـن بودجـه کل کشـور  
بیمه شـدگان  مشـمول قانـون تامیـن اجتماعـی کـه در سـال تصویـب قانـون 
مربوطه حائز شـرایط الزم باشـند، می توانند درخواسـت بازنشستگی خود را به 

واحد هـای اجرائـی سـازمان تامیـن اجتماعـی ارائـه نمایند. 

91



1         -1         -12         - دارا بـودن حداقـل 60 سـال تمـام سـن برای بیمه شـدگان  مرد و 
55 سـال تمام سـن برای بیمه شـدگان  زن.

2         -1         -12         - دارا بودن حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه.
3         -1         -12         - احراز توأمان شـروط سـن و سـابقه متقاضی در تاریخ درخواسـت 

بازنشستگی.
4         -1         -12         - طبق بند )91( قانون بودجه سـال 1390کل کشـور بیمه شـدگانی 
کـه دارای حداقـل 10 سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمـه بـوده و در  اجـرای 
مقـررات جـاری، طبق آرای کمیسـیون  های پزشـکی موضـوع مـاده 91 قانون 
تامیـن اجتماعـی از کارافتـاده کلی شـناخته شـده لیکـن حائز شـرایط دریافت 
مسـتمری نگردیـده و سـن متقاضیـان مـرد کمتـر از 60 سـال و زن کمتـر از 
55 سـال باشـد. چنانچـه میزان سـابقه پرداخت حق بیمـه افراد فـوق کمتر از 
10 سـال باشـد، متقاضیـان برقراری مسـتمری می توانند بـا پرداخت حق بیمه 
سـنوات کمتـر از 10 سـال سـهم بیمه شـده و کارفرمـا از مزایای بازنشسـتگی 

بهره منـد می گردنـد.
 

2         -12         - نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری
1         -2         -12         - میزان مسـتمری بازنشسـتگی براسـاس مفاد ماده 77 قانون تامین 
اجتماعـی و تبصـره ذیل آن و متناسـب با سـنوات پرداخت حـق بیمه )حداقل 

10 سال( محاسـبه می گردید. 
2         -2         -12         - حداقل مستمری قابل پرداخت به مشمولین قوانین بودجه سنواتی 
مربوطه بر مبنای مفاد ماده 111 قانون تامین اجتماعی، حداقل دستمزد سال 

مربوطه و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه به شرح زیر می باشد :
حداقل دستمزد سال تقاضا* سنوات پرداخت حق بیمه

=  حداقل مستمری قابل پرداخت
30

3         -2         -12         - در اجـرای مفـاد مـاده 111 قانـون تامیـن اجتماعـی، مسـتمری 
مربوطه متناسـب با سـنوات بیمـه پردازی پرداخـت می گردیـد. )دادنامه  های 

92



مـورخ 22          /12          /1391هیئـت  مـورخ 29          /8          /1387و 993  شـماره 588 
عمومی دیـوان عدالـت اداری(

4         -2         -12         - در صورت فوت مسـتمری بگیر بازنشسـته مشـمول قوانین بودجه 
سـنواتی مربوطه، بازماندگان واجد شـرایط وی عیناً از مسـتمری حین الفوت و 
سـایر مزایای متعلقه به نسـبت سـنوات پرداخت حـق بیمه متوفـی برخوردار 

شد. خواهند 

13- قانـون  تعییـن تکلیـف تأمین اجتماعی اشـخاصی که ده سـال و 
کمتـر حق بیمـه پرداخـت کرده اند

اجـرای »قانـون تعییـن تکلیـف تامیـن اجتماعـی اشـخاصی کـه ده سـال و 
مجلـس  مصـوب 17          /7          /1392  انـد.«  کـرده  پرداخـت  بیمـه  حـق  کمتـر 
بازنشسـتگی  درخواسـت  بـه  رسـیدگی  خصـوص  در  اسـامی،  شـورای 
بیمه شـدگان ی می باشـدکه شـرایط الزم طبـق مقـررات عـام قانـون تامیـن 
 اجتماعـی را احـراز نمی کننـد و بـا ارائـه درخواسـت بازنشسـتگی مطابـق 
)پیوسـت 28ضمیمه( متقاضـی بهره مندی از مزایای بازنشسـتگی وفق مقررات 

مربوطه می باشـند .
1         -13         -  مشمولین

1         -1         -13         - آندسـته از بیمه شـدگان  متقاضـی کـه دارای حداقـل 60 سـال 
تمـام سـن بـرای مـردان و 55 سـال سـن برای زنـان وحداقـل 10 سـال تمام 
سـابقه پرداخـت حـق بیمه بوده و طبق )پیوسـت 27ضمیمه( نسـبت بـه ارائه 

درخواسـت بازنشسـتگی بر اسـاس این قانـون اقـدام نمایند.
2         -1         -13         - بیمه شـدگان ی کـه دارای حداقـل 10 سـال سـابقه پرداخت حق 
بیمـه بـوده و در اجـرای مقـررات جـاری، طبق آرای کمیسـیون  های پزشـکی 
موضـوع مـاده 91 قانـون مزبـور از کارافتـاده کلی شـناخته شـده لیکـن حائز 
شـرایط دریافت مسـتمری نگردیده و سـن متقاضیان مرد کمتر از 60 سـال و 

زن کمتر از 55 سـال باشـد. 
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3         -1         -13         - چنانچـه میـزان سـابقه پرداخت حق بیمـه افراد فوق کمتـر از 10 
سـال باشـد، برقراری مسـتمری منـوط به پرداخـت حق بیمه سـنوات کمتر از 

10 سـال سـهم بیمه شـده و کارفرما می باشد.
4        -1        -13        - سـنوات ارفاقی ناشـی از اشتغال در مشاغل سـخت و زیان آور وفق 
قانـون اصاح تبصـره )2( ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصـوب 14        /7        /1380 
مجمع تشـخیص مصلحت نظام در احراز شـرایط بازنشسـتگی تاثیر نداشـته و 

صرفاً در محاسـبه میزان مسـتمری تأثیر خواهد داشـت .

2         -13         -  محاسبه حق بیمه 
حـق بیمـه موضوع بنـد )3        -1        -13( این بخشـنامه بـر مبنای حداقل دسـتمزد 
مصـوب شـورای عالـی کار در سـال تقاضـای بازنشسـتگی از طریـق سیسـتم 
مکانیـزه مسـتمری  ها محاسـبه و جهـت صـدور بـرگ پرداخـت بـه سیسـتم 
وصـول حـق بیمه ارسـال و پس از وصـول به صورت یکجا، امـکان صدور حکم 
برقـراری مسـتمری بازنشسـتگی از تاریـخ وصـول حق بیمه مربوطـه و یا قطع 

بیمـه پـردازی مطابـق با مقـررات جاری وجـود خواهد داشـت. 
چنانچـه متقاضی ظرف مهلت تعیین شـده نسـبت به پرداخت حـق بیمه اقدام 

ننمایـد، صدور فیش پرداخت بعدی پس از محاسـبه مجدد بامانع اسـت.

3         -13         -  تعیین میزان مستمری
1         -3         -13         - میـزان مسـتمری بـا رعایت مفاد ماده 77 قانـون و تبصره ذیل آن 

تعییـن می گردد. 
2         -3         -13         - حداقـل مسـتمری قابـل پرداخـت بـه متقاضیـان بازنشسـتگی و 
مشـمولین قانون تعیین تکلیف بر مبنای مفاد مـاده 111 قانون تامین اجتماعی، 
حداقل دسـتمزد سـال تقاضای بازنشستگی و متناسب با سـنوات پرداخت حق 

بیمـه به شـرح ذیل می باشـد:
حداقل دستمزد سال تقاضا* سنوات پرداخت حق بیمه

=  حداقل مستمری قابل پرداخت
30
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3         -3         -13         - مبنـای تعییـن متوسـط دسـتمزد در مـواردی که کسـری سـابقه 
موجـب اخـذ حـق بیمـه گردیـده، حداقل دسـتمزد سـال تقاضـا و در صورت 
کسـری مـدت آن تـا 24 مـاه باقیمانـده از آخرین سـابقه پرداخـت حق بیمه 

قبلـی متقاضی جبـران خواهد شـد.
4         -3         -13         - مزایـای جانبـی قابـل پرداخـت بـه مسـتمری بگیران در مـورد 
مشـمولین این قانون به نسـبت سـنوات پرداخت حق بیمه محاسبه و پرداخت 

می گـردد.

4         -13         - نکات قابل توجه
1         -4         -13         - در صورت فوت مسـتمری بگیر بازنشسـته مشـمول قانون تعیین 
تکلیـف، بازمانـدگان حائـز شـرایط وی عینـاً از مسـتمری حین الفوت و سـایر 
مزایای متعلقه به نسـبت سـنوات پرداخت حق بیمه متوفی برخـوردار خواهند 

بود.
2         -4         -13         - واحد هـای اجرائـی مکلفند در زمان درخواسـت بیمه شـدگان، ابتدا 
در مـورد عـدم شـمول قوانیـن حاکم در سـایر صندوق  ها بر متقاضـی اطمینان 
حاصـل نموده و سـپس درخواسـت بهره مندی از بازنشسـتگی موضـوع قانون 
تعییـن تکلیف را طبق )پیوسـت 28 ضمیمـه( از وی اخذ و بر مبنـای آن اقدام 

نمایند.
3         -4         -13         - چنانچه در طی مراحل درخواسـت بازنشسـتگی و یا پس از صدور 
حکـم و برقـراری مسـتمری، بیمه شـده انصراف خـود را از بازنشسـتگی اعام 
نمایـد پذیـرش انصـراف و لغو حکـم برقراری مسـتمری وی در صـورت عدم 

پرداخت مسـتمری بامانع می باشـد.
4         -4         -13         - در صورت اشتغال به کار مجدد مستمری بگیر، پرداخت مستمری 
متوقـف و با اعام ترک کار ثانویه توسـط کارفرمای مربوطه مطابق بند )3-8( 
 فصل سوم این بخشنامه میزان مستمری متعلقه مجدداً محاسبه و پرداخت ادامه

 می یابد. 
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14- بازنشسـتگی بر اسـاس قانون رسـیدگی به تخلفات اداری مصوب 
7          /9          /1372 مجلس شـورای اسالمی

1         -14         -  مشمولین 
1         -1         -14         - در صـورت داشـتن بیش از 20 سـال سـابقه خدمـت دولتی برای 
مسـتخدمین زن و بیـش از 25 سـال سـابقه خدمت دولتی برای مسـتخدمین 
مـرد بدون شـرط سـنی براسـاس سـنوات خدمات دولتـی با تقلیل یـک یا دو 

گروه. 
2         -1         -14         - چنانچه مسـتخدمین مورد نظر بنا به دالیل مختلف دارای سـوابق 
پرداخـت حـق بیمـه  ای کمتـر از سـابقه معنونه نزد سـازمان تامیـن اجتماعی 
باشـند، ایـن امر موجـب عدم اجرای بـه موقع احـکام نخواهد گردیـد و تأکید 
می گـردد در صورتـی کـه مسـتخدمی بموجب آراء قطعی هیئت های یاد شـده 
بـر اسـاس بنـد»ط« مـاده)9( قانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری محکـوم به 
بازنشسـتگی بـا تقلیـل یک یـا دو گروه شـده باشـد واحد های اجرائـی مکلفند 

نسـبت به اجـرای احکام اقـدام نمایند.

2         -14         -  محاسبه مستمری
1         -2         -14         - مطابـق مفـاد تبصـره »1« مـاده )9( قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات 
اداری » در احتسـاب معـدل خالـص حقوق، تفـاوت تطبیق و فوق العاده شـغل 
مسـتخدمان موضوع بند )ط( در سـه سـال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، 
حقـوق گـروه جدیـد )پـس از تنـزل یـک تـا دو گـروه( مـاک محاسـبه قرار 

می گیـرد.”
2         -2         -14         - وفـق مفـاد تبصـره »1« مـاده )4( قانون فوق » هـر گاه رأی هیئت 
بدوی قابل تجدیدنظر باشـد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواسـت تجدیدنظر 
ننمایـد، رأی صادرشـده قطعیـت می یابـد و از تاریـخ انقضای مهلت یاد شـده 

االجراست.« الزم 
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15- بازنشستگی کارگران ساختمانی

1         -15         -  مشمولین 
در اجـرای قانـون بیمه  های اجتماعی کارگران سـاختمانی مصـوب 9          /8          /1386 
و مـاده )5( اصاحـی قانـون یاد شـده مصـوب 14          /12          /1387مجلس شـورای 
مـورخ 26          /2          /1389  شـماره 42053          /43040  اجرایـی  آئین نامـه  اسـامی؛ 
قانـون مذکـور، مشـموالن این قانـون در صـورت دارا بودن یکی از شـروط زیر 

می توانند درخواسـت بازنشسـتگی نمایند: 
الـف( داشـتن حداقـل سـابقه مقـرر در قانـون تأمین اجتماعـی قبـل از تاریخ 

تقاضـای بازنشسـتگی و شـصت سـال تمام سـن. 
ب( داشـتن سی و پنج سال کامل سـابقه پرداخت حق بیمه بدون درنظرگرفتن 

شـرط سنی مقرر در قانون.

2         -15         - نحوه محاسبه  
نحوه محاسـبه میزان مسـتمری بازنشستگی مشـمولین فوق مطابق فصل سوم 

این بخشـنامه می باشد.

3         -15          - نکات قابل توجه
1         -3         -15         - سـوابق بیمه شـدگان  بیمه  هـای اجتماعـی کارگران سـاختمانی به 
منظـور بهره منـدی از مزایـای »قانـون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشـخاصی 
کـه ده سـال و کمتـر حق بیمه پرداخـت کرده انـد » در احراز شـرایط و میزان 
مسـتمری مؤثـر می باشـد. )نظریه  مـورخ 15          /6          /1393 شـورای حقوقی و نامه 
شـماره 3332          /93          /7100 مـورخ 27          /7          /1397 معـاون حقوقـی و امور مجلس(

2         -3         -15         - زمانـی کـه شـخص بـه دلیـل تغییـر نوع بیمـه پردازی مشـمول 
قانـون دیگری می گردد، بازنشسـتگی او نیز مشـمول مقررات عـام و تابع قانون 
نظـام بیمـه ای زمان تقاضا اسـت و سـبق سـابقه بیمه پـردازی در قالب سـایر 
قوانیـن از جملـه قانون بیمه  های اجتماعی کارگران سـاختمانی به معنای صرف 
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امـکان بازنشسـتگی این دسـته بر اسـاس مـاده )10( قانون اخیرالذکـر و عدم 
امـکان بازنشسـتگی بر اسـاس مقـررات عام قانـون تامین اجتماعی نمی باشـد. 
لـذا در صورتیکـه بیمه شـدگان  کلیـه شـروط مقـرر در تبصـره )1( مـاده 76 
قانون تامین اجتماعی را احراز نمایند بازنشسـتگی آنان وفق قانون پیشـگفت با 

رعایت سـایر ضوابـط و مقـررات مربوطه بامانع می باشـد.

  فصل هشتم: موارد مرتبط با بازنشستگی 

16- بیمه بیکاری منجر به بازنشستگی 
بیمه شـدگان  مشـمول ایـن قانـون کـه دارای 55 سـال سـن و بیشـتر باشـند 
مادامی که مشـغول به کار نشـده اند می توانند تا رسـیدن به سـن بازنشسـتگی 
در صـورت احـراز شـرایط قانونـی مربوطـه تحت پوشـش بیمه بیـکاری باقی 
بماننـد .چنانچـه دریافت کننده مقـرری بیمه بیکاری حائز شـرایط اسـتفاده از 
مسـتمری بازنشسـتگی و یا ازکارافتاده کلی گردد مقرری بیمه بیکاری وی قطع 
و مسـتمری  های مذکـور طبق قانون تامین اجتماعی برقرار می گـردد.الزم بذکر 
اسـت در صورت احراز شـرایط بازنشسـتگی نیازی به درخواسـت بازنشستگی 

از بیمه شـده مـورد نظر نمی باشـد.

17- نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی مصوب 9          /2          /1380 

1         -17         -کسـانی که قبل از تاریخ 9          /2          /1380 بازخرید و یا  متعاقب قطع رابطۀ 
اسـتخدامی به هـر نحو  قبـل از تاریخ اخیرالذکر طبق ضوابـط مقرر قانونی بیمه 
پـرداز سـازمان تامین اجتماعی شـده انـد، صرفنظـر از تاریخ ارائه درخواسـت 
انتقـال کسـور و پرداخت مابه التفاوت متعلقه) قبل یا بعد از تاریـخ 9          /2          /1380( 
مجمـوع سـوابق منتقلـه از سـایر صندوق هـا و سـوابق پرداخت حق بیمـه آنان 
نزد صندوق تامین اجتماعی برای احراز شـرایط مسـتمری بازنشسـتگی ماک 

محاسـبه قرار خواهد گرفت. 
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2         -17         - سـوابق متقاضیانـی که از بدو خدمت در دسـتگاه های دولتی مشـمول 
قانـون تامیـن اجتماعـی، دارای سـابقه پرداخت حـق بیمه نزد صنـدوق تامین 
اجتماعی می باشـند و سـپس بـه علت تغییر وضع اسـتخدامی و یا بـه نحوی از 
انحـاء از شـمول مقررات قانـون تامین اجتماعی خارج شـده و مجدداً مشـمول 
قانـون تامیـن اجتماعـی قـرار گرفته اند، درصـورت انتقال مجدد حـق بیمه ایام 
مشـمول قانـون تامیـن اجتماعـی وهمچنیـن انتقال کسوربازنشسـتگی سـوابق 
غیرمشـمول قانون تامین اجتماعی به حسـاب سـازمان تامین اجتماعی، سـوابق 
ایامی کـه مشـمول قانـون تامیـن اجتماعی بـوده اند به عنـوان سـابقه پرداخت 
حـق بیمه موضـوع قانون تامین اجتماعی منجملـه در اجرای قانـون نحوه تأثیر 
سـوابق منتقله ... مصوب 9          /2          /1380مجلس شـورای اسـامی در احتسـاب 10 
سـال سـابقه پرداخت حق بیمه جهت احراز شـرایط بازنشسـتگی تلقی و مبنای 

اقـدام واحد هـای اجرایـی قرارمی گیرد.

3         -17         - چنانچه قطع رابطه اسـتخدامی فرد )به اسـتثناء باز خریدی( به اسـتناد 
انفصـال، اخـراج، اسـتعفاء ... قبـل از 9          /2          /1380 صورت گرفته باشـد ولی بعد 
از تاریـخ فـوق  بیمه پرداز سـازمان تامین اجتماعی شـده باشـد مشـمول احراز 

حداقل سـابقه مقـرر در این قانـون خواهد بود .  

4         -17         - چنانچـه قطـع رابطـه اسـتخدامی فرد )بـه اسـتثناء بـاز خریـدی( بـه 
اسـتناد انفصـال، اخراج، اسـتعفاء ... قبـل از 9          /2          /1380 صورت گرفته باشـد و 
قبل از تاریخ فوق نیز متقاضی بیمه پرداز سـازمان تامین اجتماعی شـده باشـد 
مشـمول احـراز حداقل سـابقه مقـرر در قانون تامیـن اجتماعی نخواهـد بود .  

5         -17         - سـوابق منتقلـه بـرای افـرادی که از تاریـخ تصویب قانـون نحوه تأثیر 
سـوابق منتقله ... )9          /2          /1380( به بعد از عضویت صندوق قبلی خارج و متعاقبًا 
در ردیـف بیمه شـدگان  سـازمان تأمیـن اجتماعی قـرار گرفته انـد، درصورتی 
دراحراز شـرایط مسـتمری بازنشسـتگی قابل احتسـاب اسـت که بیمه شده در 
زمان درخواسـت بازنشسـتگی دارای حداقل ده سـال سـابقه پرداخت حق بیمه 

مقـرر درقانون تامین اجتماعی باشـد.
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18-  قانون حالت اشتغال
براسـاس قانـون حالـت اشـتغال مسـتخدمین شـهید، جانبـاز ازکارافتـاده و 
مفقوداالثـر انقـاب اسـامی و جنـگ تحمیلـی مصـوب 30          /6          /1372 مجلس 
شـورای اسـامی و اصاح آیین نامـه اجرایی قانـون فوق مصـوب 15          /8          /1379 
هیئت وزیران، علیرغم عدم اشـتغال به کار مشـمولین قانـون مذکور و پرداخت 
حـق بیمـه آنـان توسـط کارفرمـا )دسـتگاه دولتـی توسـط دسـتگاه ذی ربـط 
و در بخـش غیـر دولتـی توسـط بنیاد شـهید انقـاب اسـامی(، پـس از احراز 
شـرایط عـام برقـراری مسـتمری بازنشسـتگی مطابـق مفـاد مـاده 76 قانـون 
تامیـن اجتماعی)بـه جز تبصره  هـای "2" و "4" مـاده 76 قانـون تامین اجتماعی( 
مسـتمری بازنشسـتگی برقرار می شود و متعاقباً نسـبت به صدور حکم تبدیلی 

بـه مسـتمری بازمانـدگان اقـدام می گردد. 

19- مشـمولین  همزمـان در دو صنـدوق بیمه ای مجـزا )ماده 4 قانون 
اجتماعی( تأمین 

1         -19         - نحـوه اقـدام در رابطه بـا افرادی که به اعتبار اشـتغال همزمان در 
دو صندوق بیمه ای مجزا متقاضی بهره مندی از دو مسـتمری بازنشسـتگی 

می باشند: 
طبـق مفـاد مـاده )4( قانـون تامین اجتماعـی و تبصره  هـای "1" و "2"  مـاده یاد 
شـده افـرادی که دارای صنـدوق حمایتی خاص )از لحاظ بیمه و بازنشسـتگی( 
هسـتند در زمره مشـمولین تامین اجتماعی محسـوب نمیگردند و نیز بموجب 
مـاده واحـده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشسـتگی مصـوب 27          /3          /1365 
مجلـس شـورای اسـامی و قانـون نحـوه تاثیر سـوابق خدمـت غیـر دولتی در 
احتسـاب حقـوق بازنشسـتگی و وظیفـه و مسـتمری کارکنـان دولتی، سـوابق 
پرداخـت حق بیمـه تامین اجتماعی بیمه شـده، در صورت درخواسـت صندوق 
حمایتـی خـاص صرفاً قابل انتقال بوده و برقراری مسـتمری از سـوی سـازمان 

تامین اجتماعی میسـر نمی باشـد. 

100



2         -19         - زنـان مسـتمری بگیر بازنشسـته یـا ازکارافتاده کلی مشـمول مقررات 
تامیـن اجتماعـی در صـورت احـراز شـرائط مقـرر در بنـد)1( مـاده 81 قانون 
تامیـن اجتماعـی و تبصـره الحاقـی بـه آن می توانند بـا رعایت سـهام مقرر در 
ماده 83 قانون، به عنوان همسـر بیمه شـده متوفی، مسـتمری بازماندگان شوهر 

متوفای خـود را نیـز دریافت نمایند. 

  فصل نهم: فهرست بخشنامه  ها و دستور های اداری بازنگری شده  

1. بخشـنامه شـماره 38 مسـتمری  ها )چگونگی جمع آوری و بررسـی سـوابق 
جهت اخذ درخواسـت بازنشسـتگی(

2. بخشنامه شماره 1          /38 مستمری  ها )رسیدگی به درخواست بازنشستگی(
3. بخشنامه شماره 2          /38 مستمری  ها )اشتغال به کار مجدد بازنشستگان(

4. بخشـنامه شـماره 45 مسـتمری  ها )نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان انقـاب 
اسـامی، جنـگ تحمیلـی و آزادگان(

5. بخشـنامه شـماره 1          /45 مسـتمری  ها )نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان انقاب 
اسـامی، جنگ تحمیلـی و آزادگان(

6. بخشـنامه شـماره 2          /45 مسـتمری  ها )نحوه محاسبه مسـتمری بازنشستگی 
جانبازان و آزادگان(

7. بخشـنامه شـماره 46 مستمری  ها )نحوه بازنشسـتگی معلولین حوادث ناشی 
از کار، معلولیـن عـادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـان آور وزارتخانه  هـا، 
شـرکت ها، مؤسسـات دولتی، شـهرداری ها، بانک  ها، مؤسسـات و شـرکت ها و 

سـازمانهایی کـه شـمول قانون بـر آن ها مسـتلزم ذکر نام اسـت( 
8. بخشـنامه شـماره 47 مسـتمری  ها )بازنشستگی بر اسـاس بند های )ل( و )و( 

تبصره )14( قانون بودجه سـال 86 کل کشـور(
9. بخشـنامه شـماره 1          /47 مسـتمری  ها )مشـمولین بند هـای )ل( و )و( تبصره 
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)14( قانـون بودجه سـال 86 کل کشـور(
10. بخشـنامه شـماره 49 مسـتمری  ها )آئین نامه اجرائی قانـون اصاح تبصره 
2 الحاقـی  ماده 76 ... قانون تامین اجتماعی مصوب جلسـه مـورخ 26          /12          /85 

وزیران( هیئت 
11. بخشـنامه شماره 1          /49 مستمری  ها )تسهیل شـرایط بازنشستگی آزادگان 

سـرافراز در مشاغل سـخت و زیان آور(
12. بخشـنامه شـماره 2          /49 مسـتمری  ها )بازنشسـتگی کارگران دسـتگاه های 

اجرایی در مشـاغل سـخت و زیـان آور(
13. بخشـنامه شـماره 3          /49 مستمری  ها )استفسـاریه جزء )1( بند )ب( تبصره 

)2( مـاده 76 قانون تامین اجتماعی(
14. بخشـنامه شـماره 4          /49 مسـتمری  ها )مرجـع تشـخیص سـنوات ارفاقـی 

مشـمولین قانـون حفاظـت در برابر اشـعه(
15. بخشـنامه شـماره 5          /49 مسـتمری  ها )اصـاح آئین نامـه اجرائـی قانـون 
اصـاح تبصـره 2 الحاقـی مـاده 76 ... قانـون تامیـن اجتماعـی مصوب جلسـه 

مـورخ 26          /12          /85 هیئـت وزیـران(
16. بخشـنامه شـماره 6          /49 مسـتمری  ها )نحـوه وصـول 4% حـق بیمـه جزء 
)6( بنـد )ب( قانـون اصاح تبصـره 2 الحاقی مـاده 76 ... قانون تامین اجتماعی 

)1380/          7/          14 مصوب 
17. بخشـنامه شـماره 7          /49 مسـتمری  ها )اصـاح قسـمت آخـر بنـد )ب( 

مسـتمری ها( بخشـنامه 5          /49 
18. بخشنامه شماره 1 قانون نوسازی صنایع کشور )نحوه شناسائی واحد های 

صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع(
19. بخشـنامه شـماره 2 قانـون نوسـازی صنایع کشـور )نحـوه احراز شـرایط 
بیمه شـدگان  شـاغل در واحد هـای صنعتـی مشـمول مـاده 10 قانـون تنظیـم 

بخشـی از مقـررات تسـهیل نوسـازی صنایع(
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20. بخشـنامه شـماره 3 قانـون نوسـازی صنایـع کشـور )چگونگی بـر قراری 
مسـتمری بیمه شـدگان  مشـمول مـاده 10 قانـون تنظیـم بخشـی از مقررات 

تسـهیل نوسـازی صنایع(
21.بخشـنامه شـماره 4 قانون نوسازی صنایع کشـور )چگونگی اجرای ماده 13 

قانون تنظیم بخشـی از مقررات تسـهیل نوسازی صنایع(
22.بخشـنامه شـماره 5 قانـون نوسـازی صنایع کشـور )تمدید مهلـت اجرای 
ماده 10 قانون تنظیم بخشـی از مقررات تسـهیل نوسـازی صنایع کشـور .... در 

برنامـه چهارم توسـعه اقتصـادی و اجتماعی و فرهنگی کشـور(
23.بخشـنامه شـماره 6 قانون نوسـازی صنایع کشـور )بهره مندی تأسیسـات 
گردشـگری از مزایای ماده 10 قانون تنظیم بخشـی از مقررات تسهیل نوسازی 
صنایـع تا پایـان برنامه چهارم توسـعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشـور( 
24.بخشـنامه شـماره 7 قانون نوسـازی صنایع کشـور )اجرای ماده  10 قانون 
تنظیم بخشـی از مقررات تسـهیل نوسازی صنایع کشـور در طول برنامه پنجم 

توسـعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشـور(
25.بخشنامه شماره 53 مستمری  ها )بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت(

26.بخشـنامه شـماره 1          /53 مسـتمری  ها )اصـاح روش محاسـبه مسـتمری 
بازنشسـتگی پیـش از موعـد کارکنـان دولت( 

27.بخشـنامه شـماره 2          /53 مسـتمری  ها )تمدیـد قانون بازنشسـتگی پیش از 
موعـد کارکنـان دولـت وبند 94 قانـون بودجه سـال 1391 کل کشـور(

28.بخشـنامه شـماره 3          /53 مسـتمری  ها )مشـمولین قانون بازنشسـتگی پیش 
از موعـد کارکنـان دولـت دادنامـه شـماره 674 مـورخ 4          /10          /1391 هیئـت 

عمومی دیـوان عدالـت اداری(
29.بخشـنامه شـماره 4          /53 مسـتمری  ها )تعیین مشـمولین قانون بازنشستگی 

پیـش از موعد کارکنـان دولت در سـال 93( 
30.بخشـنامه شـماره 5          /53 مسـتمری  ها )اجـرای قانون بازنشسـتگی پیش از 

موعـد کارکنـان دولت در سـال 94( 
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31. بخشـنامه شـماره 6          /53 مسـتمری  ها شـماره 1754          /96          /1000 مـورخ 
24          /2          /96 )تجدیـد محاسـبه مسـتمری مشـمولین قانـون

32. بخشـنامه شـماره 6          /53 مسـتمری  ها شـماره 1754          /96          /1000 مـورخ 
24          /2          /96 )تجدید محاسـبه مسـتمری مشـمولین قانون بازنشسـتگی پیش از 

موعـد کارکنـان دولت(
33. بخشـنامه شماره 56 مستمری  ها )بازنشستگی بیمه شـدگان  بر اساس بند 

47 قانون بودجه سـال 1388 کل کشور(
34. بخشـنامه شـماره 1          /56 مستمری  ها )بازنشستگی بیمه شـدگان  بر اساس 

بند 17 قانون بودجه سـال 1389 کل کشـور(
35. بخشـنامه شـماره 2          /56 مستمری  ها )بازنشستگی بیمه شـدگان  بر اساس 

بند 91 قانون بودجه سـال 1390 کل کشـور(
36. بخشـنامه شـماره 3          /56 مستمری  ها )مشـمولین بند 91 قانون بودجه سال 

1390 کل کشور(
37. بخشـنامه شـماره 4          /56 مستمری  ها )بازنشستگی بیمه شـدگان  بر اساس 

ماده66 قانون بودجه سـال 1391 کل کشـور(
38. بخشـنامه شـماره60 مسـتمری  ها )نحـوه اجـرای مـاده 31 قانـون برنامه 

پنجم توسـعه جمهـوری اسـامی ایران( 
39. بخشـنامه شـماره 52 مسـتمری  ها )بازنشستگی مشـمولین قانون حفاظت 

در برابر اشـعه(
40. بخشـنامه شـماره 65 مسـتمری  ها )بازنشسـتگی متناسـب بـا سـنوات 

پرداخـت حـق بیمـه(
41. دسـتور اداری شـماره 8931          /6 مـورخ 31          /5          /1373 )احتسـاب مبلـغ 
مسـتمری از کارافتادگـی جزیـی بـه عنـوان قسـمتی از دسـتمزد بیمه شـده(

42. دسـتور العمل شـماره 33899          /5030 مـورخ 5          /4          /1379 )دسـتور العمل 
شـماره 2 مکانیزه مسـتمری ها(
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43. دسـتور اداری شـماره 83709          /5030 مـورخ 27          /9          /1384 )نحـوه صدور 
حکـم بازنشسـتگی به اسـتناد آراء قطعی صادر از سـوی هیئت های رسـیدگی 
بـه تخلفـات اداری کلیـه وزارتخانه  هـا و سـازمان های مسـتقل دولتی مشـمول 

قانون مصـوب 1372(
44. دسـتور اداری شـماره 2355          /5020 مـورخ 3          /7          /87 )اصـاح بخشـنامه 
شـماره )6( کار هـای سـخت و زیان آور در اجـرای دادنامه شـماره 371 – 372 

هیئت عمومی دیـوان عدالـت اداری(
45. دسـتور اداری شـماره 1644          /5030 مـورخ 30          /7          /1387 )تسـری قانـون 
نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان انقاب اسـامی ایران و جنگ تحمیلـی و معلولین 
عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیان آور به بنیاد شـهید و امور ایثارگران(  
46. دستور اداری شماره 50798       /90       /1000 مورخ 23          /9          /1390 )اصاح نحوه 
محاسبه مستمری بیمه شدگان  شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان( 
47. دستور اداری شماره 1573          /91          /5030 مورخ 3          /4          /1391 )نحوه رسیدگی 

به اعتراض مشمولین ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران(
48. دسـتور اداری شـماره 2683          /93          /5030 مـورخ 27          /5          /93 )تأییـد و تنفیذ 
بخشـنامه شماره 60 مسـتمری  ها  دادنامه شـماره 465 مورخ 20          /3          /93هیئت 

عمومی دیوان عدالـت اداری(
49. دسـتور اداری شـماره 3149          /94          /1000 مـورخ 30          /2          /94 )نحوه پرداخت 

4% هزینه مشـاغل سـخت و زیان آور کارکنـان ماده 20(
50. دسـتور اداری شـماره 1708          /94          /5030 مورخ 6          /5          /1394 )تأیید عملکرد 
سـازمان در خصوص نحوه محاسـبه مسـتمری بازنشسـتگی شـاغلین در دو یا 
چند کارگاه دادنامه شـماره 140 الی 162 مورخ 28          /2          /94 هیئت عمومی دیوان 

اداری( عدالت 
51. دسـتور اداری شـماره 1994          /95          /1000 مورخ 1          /3          /1395 )نحوه محاسبه 
مسـتمری بازنشسـتگی در صورت اشـتغال به کار مجـدد دادنامه شـماره 360 
مـورخ 19          /10          /1394 هیئـت تخصصـی بیمـه، کار و تأمیـن اجتماعـی دیـوان 
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اداری( عدالت 
52. دستور اداری شماره 866          /95          /1000 مورخ 5          /2          /1395 )احصاء مشاغل 

گروه "ب"(
53. دسـتور اداری مشـترک شـماره 3517          /95          /1000 مورخ 10          /4          /95 )نحوه 
بازنشسـتگی کارگران شـرکت های تابعه نیرو های مسـلح شـاغل در مشـاغل 

سـخت و زیان آور(
54. بخشنامه 1          /46 مستمری  ها شـماره 13658          /95          /1000 مورخ 24          /12          /95 

)بازنشسـتگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شـهید و امور ایثارگران( 
55. بخشـنامه 2         /46 مسـتمری  ها شـمار ه 5658         /96         /1000 مورخ 30         /5         /96 
)بازنشسـتگی کارکنان شاغل در بیمارسـتان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی 

وابسـته به دسـتگاه های اجرایی(
56. بخشـنامه 3         /46 مستمری  ها شـماره 13436         /96         /1000 مورخ 6         /12         /96 
)ابطـال تبصـره )1( بنـد )5( آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشسـتگی جانبازان 
انقاب اسـامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و 
زیـان آور موضوع تصویب نامه شـماره 45664          /ت 652 مـورخ 30          /5          /1368 

57. بخشـنامه 58 مسـتمری  ها )بازنشسـتگی کارکنان دسـتگاه های اجرایی به 
اسـتناد مـاده 103 قانون خدمات کشـوری(

58. نظریـه شـورای حقوقـی شـماره 8402        /96        /7100 مـورخ 14        /12        /96 
)موضـوع: نحـوه پذیرش سـوابق گذشـته اتباع خارجی( مسـئول حسـن اجرای 
ایـن بخشـنامه معاونت  های بیمـه ای، امـور اسـتان  ها و اداری و مالی در سـتاد 
مرکزی، شـرکت مشـاور مدیریت و خدمات ماشـینی تأمین، مدیران، معاونین، 
روسـا  و کارشناسـان ارشـد امـور فنـی مسـتمری  ها در ادارات کل اسـتان ها و 

رؤسـا و معاونیـن و مسـئولین ذی ربـط در واحد هـای اجرائـی خواهند بود.
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خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد بــا توجــه بــه اطالعات منــدرج در جــدول زیر نســبت بــه جمــع آوری ســوابق و برقراری 
مســتمری بازنشســتگی بر اســاس قانــون تأمین اجتماعــی جهت اینجانــب /بیمه شــده ذیل اقــدام نمایند.

بدیهــی اســت در صــورت عــدم احــراز رشایــط مقــرر در قوانیــن جــاری هیچگونــه ادعایــی در ایــن خصــوص نداشــته و 
مســئولیت و عواقــب ناشــی از تــرک کار بــدون آن شــعبه را می پذیــرم. 

  مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی            تبــره 2 مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی       تبــره 4 مــاده 76 قانــون 
تأمین اجتماعی   تبــره 3 مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی             قانــون جانبــازان انقــالب اســالمی          
  قانون معلولین عادی   قانــون ســخت و زیــان آور دســتگاه های اجرایــی          قانــون اشــعه                 ســایر

فرم درخواست بازنشستگی

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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ت
صا

خ
ش

نام و نام خانوادگی:                                        نام پدر:                                         م

شماره شناسنامه:                                              تاریخ تولد:                              محل صدور: 

شماریه بیمه                                                       تلفن تماس: 

نشانی: 
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صا
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ش

م
اه

رگ
کا

ن 
ری

آخ
نام کارگاه:                                                    نوع فعالیت:                                          

نام کارفرما:                                              شماره کارگاه:                              

نشانی :
ت

اخ
رد

ق پ
واب

 س
یر

سا
     

 
مه

 بی
ق

 ح
از تاریخ                           لغایت                            در کارگاه                                     شعبه

از تاریخ                           لغایت                            در کارگاه                                     شعبه

از تاریخ                           لغایت                            در کارگاه                                     شعبه

از تاریخ                           لغایت                            در کارگاه                                     شعبه

بقیه در پشت صفحه: 

ضمنــاً آگاهــی کامــل دارم کــه در صــورت احــراز رشایــط بازنشســتگی و اســتفاده از مســتمری ماهانــه، چنانچــه مجــدداً 
بــه کار اشــتغال پیــدا کنــم، مراتــب را کتبــاً بــه شــعبه مربوطــه اعــالم نمایــم. پرداخــت مســتمری مادامیکــه مشــغول بــه 
کار هســتم متوقــف خواهــد شــد و پــس از خاتمــه اشــتغال نیــز مبلــغ مســتمری ماهانــه ام مجمــوع مســتمری ماهانــه به 
نســبت ایــام اشــتغال بــه کار مجــدد بــا مســتمری قبلــی و رعایــت افزایش  هــای ســاالنه مــاده 96 قانــون تأمیــن اجتماعی 

می باشــد.

شماره ملی        شماره تلفن همراه 

نام و نام خانوادگی

امضاء

اثر انگشت
*** تکمیل تمامی قسمت های فرم درخواست الزامی است***
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ریاست محرتم شعبه  ..........

با سالم 

شـماره  صنعتی..................بـه  رشکت/واحـد  بـه  مربـوط  مـدارک  پیوسـت..................برگ  بـه 
می گـردد:  ارسـال  ذیـل  رشح  بـه   .................. آدرس..................  بـه  کارگاه.................. 

1( پروانه بهره برداری صنعتی معترب.

2( آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی مرتبط با صاحبان امضاء مجاز.

خواهشـمند اسـت بـا توجه بـه اینکه این رشکت/واحد صنعتی درخواسـت اسـتفاده از مـاده »10« و بخشـی از مقررات 
تسـهیل نوسـازی صنایع کشـور را دارد، طبق مقررات رسـیدگی و نتیجه را اعالم فرمایند.

نام و نام خانوادگی مدیر عامل رشکت/کارفرما

مهر رشکت

تذکر: 

برای واحد صنعتی دارای شخصیت غیر حقوقی رصفاً بند »1« الزم می باشد.
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شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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فرم شماره 2

کارفرمای محرتم رشکت/واحد صنعتی....................

واقع در.................................... به شماره کارگاه...................................

                                                                                      

با سالم 

بازگشت به درخواست شماره..................مورخ..................بدینوسیله به اطالع می رساند: 

برابر بررسی های به عمل آمده از مدارک ارسالی آن رشکت/واحد صنعتی

1( به دلیل نقص مدارک موضوع بند یک/دو قابل اقدام نمی باشد.
2( آن واحد مشمول استفاده از تسهیالت قانون موصوف نمی باشد.

شعبــه

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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فرم شماره 3

کارفرمای محرتم رشکت/واحد صنعتی....................

واقع در.................................... به شماره کارگاه...................................

                                                                                      

با سالم 

بازگشت به درخواست شماره                                      مورخ                    بدینوسیله به اطالع می رساند: 
برابـر بررسـی  های بـه عمل آمـده از مـدارک و پرونـده مطالباتـی آن رشکت/واحد صنعتـی می تواند از تسـهیالت قانون 
تنظیم بخشـی ز مقررات تسـهیل نوسازی صنایع کشـور استفاده نماید، بدیهی است اسـتفاده از تسهیالت فوق منوط 

به داشـن رشایـط ذیل خواهـد بود: 

1( دارا بـودن سـابقه پرداخـت حـق بمیـه بیش از 25 سـال به سـازمان بـرای هر بیمه شـده واجـد رشایط در زمـان ارائه 
درخواسـت و برقراری مسـتمری بر اسـاس سـنوات واقعی.

2( پرداخت 50% مابه التفاوت ماه های اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی.

3( استخدام یک نیروی جدید به عنوان جایگزین بیمه شده متقاضی مطابق ضوابط قانون کار.

4( ارائـه درخواسـت بازنشسـتگی بیمه شـده )موضـوع فرم شـماره »9« ضمیمه بخشـنامه پـس از اعالم احـراز رشایط 
بیمه شـده توسـط شـعبه طی فرم نهایی(

شعبــه

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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فرم شماره 4

ریاست محرتم شعبه تأمین اجتماعی  ..........

با سالم 

نظـر بـه اینکـه شـمول مـاده »10« قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات تسـهیل نوسـازی صنایع به ایـن واحد طـی نامه 
شـماره.................مورخ.................آن شـعبه، مـورد تائیـد قـرار گرفتـه اسـت. لـذا بدینوسـیله خانـم/
بـه  .................شناسـنامه .................  بـه شـماره  آقـای................. فرزنـد................. 
صـادره  روز.................ماه.................سـال.................13  ملی.................متولـد  کـد 
از                                 ................. به شماره بیمه.................جهت بررسی رشایط مندرج در ماده فوق الذکر 
معرفـی می گـردد. خواهشـمند اسـت دسـتور فرمائید طبـق مقررات رسـیدگی و نتیجـه را به ایـن واحد اعـالم نمایند. 

نام و نام خانوادگی و امضاء

کارفرما/مدیرعامل و احد صنعتی

تذکر: 

برای واحد صنعتی دارای شخصیت غیر حقوقی رصفاً بند »1« الزم می باشد.

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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فرم شماره 5

رشکت/کارگاه..................................به  خانم/آقای..................................کارفرمای 

شـماره کارگاه: ..................................آدرس: ..............................................

با سالم 

بازگشـت بـه درخواسـت شـماره..................مورخ..................و برابـر بررسـی های بـه عمـل آمـده اعالم 
می دارد: 

خانم/آقای..................بیمه شده شماره..................

حائـز رشایط/فاقد رشایط مقرر جهت بهره مندی از مزایای مسـتمری بازنشسـتگی به اسـتناد مـاده »10« قانون تنظیم 
بخشـی از مقررات تسهیل نوسـازی صنایع می باشد. 

شعبــه

تذکر: 

* بدیهـی اسـت ترک کار بیمه شـده فوق الذکـر منوط به واریز مبلغ 50% مابه التفاوت کسـورات سـنوات باقیمانده، 

اسـتخدام نیروی جایگزین، ارائه درخواسـت بازنشسـتگی موضوع فرم شـماره »9« توسـط کارفرما می باشـد. در 

صـورت وقوع ترک کار بیمه شـده قبل از اقدامات فوق هیچگونه مسـئولیتی متوجه شـعبه نمی باشـد. 

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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فرم شماره 6

کمیته سامان سوابق شعبـه  ..........

با سالم 

در اجرای بخشـنامه شـماره »5« ماده »10« نوسـازی صنایع کشور به پیوسـت فرم شماره »4« بخشنامه مذکور و کلیه 
سـوابق اسـتخراج شـده از بابـت خانم/آقـای ..................بیمه شـده شماره..................ارسـال می گردد. 

ضمنـاً گزارش تجمیع سـوابق بیمه شـده فـوق به رشح ذیل می باشـد.

1- سوابق موجود در شعبه پس از تلفیق: 
2- سوابق غیر مکانیزه موجود در شعبه: 

3- سوابق مربوط به سایر شعب پس از تلفیق: 
4- جمع بند های »1« الی »3« 

5- متوسط دستمزد 12 ماهه آخر مشمول کرس حق بیمه: 

مسئول نام نویسی و حساب های انفرادی

سوابق نامربده به رشح فوق مورد رسیدگی قرار گرفت و تا تاریخ..................به مدت..................سال 

و..................ماه و..................روز )باید به حروف نوشته شود( مورد تائید می باشد. 

نام و نام خانوادگی و امضاء اعضای کمیته سامان سوابق: .................. 

-1

-2

-3

-4

-5

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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فرم شماره 7

شعبه

با سالم 

بـه پیوسـت......................برگ قـرارداد اسـتخدام خانم/آقای.......................بـه شـماره شناسـنامه 
..................به کـد ملی..................متولد..................صادره از..................به شـماره بیمه 
منضـم به لیسـت پرداخت حـق بیمـه بابـت ماه..................کـه از تاریخ..................به عنـوان نیروی کار 

جدیـد و جایگزیـن خانم/آقای..................بـه شـماره بیمه..................معرفی می نماید.

نام و امضاء کارفرما

محل مهر

تذکر: 

تاریـخ اسـتخدام فـرد مذکـور می بایسـتی در فاصلـه زمانی ارائه درخواسـت بازنشسـتگی بیمه شـده مشـمول ماده 

»10« قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات تسـهیل نوسـازی و ترک کار وی باشـد. 

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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فرم شماره 8

واحد امور فنی مستمری  ها  

با سالم 

بدینوسـیله گواهـی می شـود در اجـرای بخشـنامه شـماره »5« مـاده »10« قانـون نوسـازی صنایـع کشـور 50 درصـد 
 ................. شـماره.................بابت  خانم/آقای.................بیمه شـده  کسـور  التفـاوت  مابـه 
تعداد.................ماه سـنوات باقیمانده و بـا نرخ.................درصـد و.................)ماه 12 آخرین 
دسـتمزد متوسـط(/)کارفرما لیسـت آخریـن در منـدرج مبلـغ( بـه میزان.................ریـال طـی بـرگ پرداخـت 
شـماره.................به مبلغ.................ریـال در تاریخ.................بـه حسـاب درآمـد شـعبه واریـز 

شـده است.
لیسـت آقای/خانم.................بـه شـماره.................به عنـوان کارگر.................جایگزیـن در 

ماه.................توسـط کارفرمـا ارسـال شـده اسـت.

نام و نام خانوادگی

مسئول درآمد

و امضاء

نام و نام خانوادگی

مسئول حسابداری

و امضاء

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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فرم شماره 9

شعبه

با سالم 

................. اینجانـب  .................مورخ.................بدینوسـیله  شـماره   نامـه  بـه  بازگشـت 
خانـم/ بازنشسـتگی  کارگاه.................تقاضـای  شـماره  رشکت.................بـه  کارگاه/  کارفرمـای 
دارم. صنایـع  نوسـازی  قانـون   »10« مـاده  وفـق  بیمـه.................را  شـماره  آقای.................بـه 

خواهشمند است مراتب را جهت ترک کار اعالم نمایند.

نام و امضاء کارفرما: 

محل مهر: 

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بند 8 بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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پیوست شماره 5

واحد وصول حق بیمه

با سالم 

احرتاماً، پیرو نامه شماره..................مورخ..................به آگاهی می رساند: 
ملـی....................... شـماره  شـماره..................به  آقای/خانم......................بیمه شـده 
انـراف داده و موضـوع در  دفـرت خانـه  زیـان آور  و  اسـتانی مشـاغل سـخت  اجـرای رأی صـادره کمیته  هـای  از 
شـماره..................مورد تائید و طی شـماره..................مورخ..................در دفرت این شعبه به 
ثبت رسـیده است، خواهشـمند است دستور فرمائید نسـبت به حذف بدهی موصوف جهت کارگاه..................

بـه شـماره..................اقدام نمایند. 

نام و نام خانوادگی

مسئول مستمری ها

امضاء

تاریخ

شماره: ..................

تاریخ: ..................

پیوست: .................

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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پیوست شماره 2

رشکت / کارگاه .......... .......... .......... ..........

به نشانی: .......... .......... .......... .......... ..........

با سالم 

با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( 

بـا توجـه به اینکه طبق نظریه مورخ..................کمیته بدوی / تجدید نظر اسـتانی کار های سـخت و زیان آور، 
برخی مشـاغل آن رشکت / کارگاه طبق..................برگ تصویر مدارک پیوسـت سـخت و زیان آور از نوع گروه 
»الـف« تشـخیص داده شـده و مراتـب طـی نامـه شماره..................مورخ..................سـازمان کار و 
امـور اجتماعـی اسـتان ابالغ گردیده اسـت. و از آنجائیکه طبق بند )1( جـزء »الف« قانون کار های سـخت و زیان آور 
و مـاده )3( آئین نامـه اجرایـی مربوطـه کارفرمایـان ذی ربط مکلفنـد ظرف مدت 2 سـال از تاریخ ابـالغ تصمیم قطعی 
کمیته  هـا یا شـورا حسـب مورد نسـبت بـه ایمن سـازی عوامـل و رشایط محیـط کار مطابق حد مجـاز و اسـتاندارد های 
مشـخص شـده در قانـون کار و آئیـن نامه  هـای مربوطـه )مصـوب شـورایعالی حفاظت فنی( و سـایر قوانیـن موضوعه 
در ایـن زمینـه اقـدام و صفـت سـخت و زیان آوری مشـاغل تائید شـده را حذف و نتیجـه را کتباً به کمیته بدوی اسـتانی 
جهـت بررسـی و تائیـد، گـزارش نماینـد، لـذا ضمن یـادآوری مراتب فـوق اعـالم مـی دارد، چنانچه ظـرف مهلت مقرر 
نسـبت بـه حـذف صفت سـخت و زیان آوری مشـاغل مربوطـه اقدام ننمائیـد، این سـازمان می تواند طبق تبـره »3« 
ذیـل مـاده )4( آئین نامـه ضمـن انجام تعهدات قانونی جهت بیمه شـده، هزینه  هـای وارده را مطابق مـاده )90( قانون 

تأمیـن اجتماعـی از کارفرمای ذی ربـط وصول نمایند.

شعبه

رونوشت: 

- سازمان کار و امور اجتماعی استان.................جهت استحضار.

اسـتان.................جهت  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بهداشـتی  معاونـت   -

اسـتحضار.

واحد امور فنی مستمری  ها جهت اطالع و ضبط در سوابق مربوطه.

شماره: ..................

تاریخ: ..................

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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پیوست شماره 3

اداره کل استان .......... .......... .......... ..........

با سالم 

با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( 

بازگشـت بـه نامـه شـماره                     مـورخ                   بـه پیوسـت عیـن نظریـه مـورخ                کمیتـه بـدوی / تجدیـد نظـر 
اسـتانی کار های سـخت و زیان آور منضم به نامه شـماره                     مورخ                     سـازمان کار و امور اجتماعی اسـتان 
بـه علـت کـرسی مـدراک و یا نقص رأی به رشح ذیل اعاده می گردد، خواهشـمند اسـت دسـتور فرمائیـد نظریه مذکور 

را پـس از رفـع نواقـص و یا تکمیل مـدارک مجدداً جهـت اقدامات بعدی ارسـال نمایند.
کـرسی مـدارک مربوطـه بـه آالینده سـنجی رشایـط محیط کار نقـص امضاء )فاقـد امضـاء و ... (مخدوش بـودن رأی 

عـدم تعییـن نوع سـخت و زیـان آوری شـغل )گروه »الـف« و »ب«(سـایر مـوارد از قبیل ... 

شعبه

رونوشت: 

شماره..................شـاغل..................در  آقای/خانم....................بیمه شـده 

اطـالع. کارگاه..................جهـت 

به نشانی: .................. .................. ..................

- واحد امور فنی مستمری  ها جهت اطالع و ضبط در سوابق مربوطه.

شماره: ..................

تاریخ: ..................

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی
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پیوست شماره 4

اداره کل تأمین اجتماعی استان      .......... .......... .......... ..........

ملـی.................. کـد  شـماره  شـماره..................به  اینجانب..................بیمه شـده 
انـراف خـود را نسـبت بـه اجـرای رأی صـادره مـورخ..................اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
اسـتان..................)کمیته اسـتانی( جهـت مشـاغل مطروحـه طـی فرم شـماره )1( » درخواسـت بررسـی و 
تطبیق مشـاغل بیمه شده در کار های سـخت و زیان آور« به شـماره..................تاریخ..................

کـه در دبیرخانـه اداره مذکـور به ثبت رسـیده اعالم داشـته و تعهد می نمایم که منبعد )در زمان بازنشسـتگی( هیچگونه 
ادعائـی نسـبت بـه بهره منـدی از سـنوات ارفاقـی ناشـی از اشـتغال در مشـاغل سـخت و زیان آور نداشـته باشـم.

نام و نام خانوادگی

امضاء

تاریخ

شماره: ..................

تاریخ: ..................

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی

»اعالم انرصاف و تعهد«

محل تائید امضاء از سوی دفرت اسناد رسمی : 

ن  
زما

سا
ط 

س
تو

ت 
سم

ن ق
ای

گر
ی 

ل م
می

تک
ی 

اع
تم

اج
ن 

می
درخواست متقاضی با رأی کمیته استانی مورخ                                         مطابقت داده شد. صحت تأ

تاریخ  درج شده مورد تائید بوده و من تعهد نامه، غیر مخدوش و بدون خط خوردگی است .

مسئول امور فنی مستمری ها

شعبه
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سـازمان کار و امـور اجتماعـی اسـتان.......... .......... .......... ..........)کمیته  هـای بدوی/تجدیـد 

نظر اسـتانی کار های سـخت و زیـان آور(

به نشانی: .......... .......... .......... .......... .......... 

 

با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( 

بازگشت به نامه شماره..................مورخ..................به پیوست عین نظریه مورخ..................
آقـای/ مشـاغل  زیـان آوری  و  سـخت  تائیـد  تائید/عـدم  خصـوص  در  اسـتانی  نظـر  بدوی/تجدیـد  کمیتـه 
خانم..................بیمه شـده شماره..................شـاغل در کارگاه/کارگاههای..................اعاده 
می گـردد، خواهشـمند اسـت با توجه بـه اینکـه مسـتخدمین رسمی شـاغل در کارگاه/کارگاههـای..................
اعـاده می گـردد، خواهشـمند اسـت بـا توجه بـه اینکه مسـتخدمین رسمی شـاغل در مشـاغل سـخت و زیـان آور کلیه 
وزارتخانه هـا، رشکت هـا، مؤسسـات دولتـی، شـهرداری ها، بانکهـا، مؤسسـات و رشکت هـا و سـازمانهایی کـه شـمول 
قانـون بـر آن هـا مسـتلزم ذکـر نام اسـت مشـمول قانـون "نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان انقـالب اسـاملی ایران و جنگ 
تحمیلـی و معلولیـن عـادی و شـاغلین سـخت و زیـان آور مصـوب سـال 1367 مجلس شـورای اسـالمی  و اصالحات 
بعـدی آن" می باشـند لـذا طبـق تبـره ذیـل مـاده )1( آئین نامـه اجرایـی قانـون کار هـای سـخت و زیـان آور موضـوع 
تصویبنامـه شـماره 15365/ت/36005 هــ هیئـت وزیـران از شـمول این آئین نامه خـارج بوده و تابع قوانیـن و مقررات 
مربوطـه می باشـند، دسـتور فرمائیـد از طـرح درخواسـت های مشـابه مربوط بـه مسـتخدمین رسمی شـاغل در کارگاه/ 

کارگاه هـای فـوق الذکـر در کمیته  هـای اسـتانی خـودداری گـردد.

بدیهی اسـت رسـیدگی به تقاضای مشـاغل سـخت و زیان آور اینگونه بیمه شـدگان  با پیشـنهاد دسـتگاه محل خدمت 
وی و پـس از طـی مراحـل قانونی انجـام می پذیرد.

شعبه

رونوشت: 

-اداره کل اسـتان جهت اسـتحضار و پیگیری موضوع در کمیته  های بدوی و تجدید نظر اسـتانی کار های سـخت 

و زیان آور. 

-آقای/خانم.............بیمه شده شماره................شاغل در کارگاه..............جهت اطالع.

به نشانی: .................. .................. ..................

- واحد امور فنی بیمه شدگان  جهت اطالع و درج در پرونده فنی بیمه شده به انضمام تصویر نظریه فوق الذکر.

- واحد امور فنی مستمری  ها جهت اطالع و ضبط در سوابق مربوطه.

شماره: ..................

تاریخ: ..................

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی

بسمه تعالی
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بنیاد شهید و امور ایثارگران- اداره کل اشتغال و کارآفرینی 

به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، بین حافظ و ولی عرص )عج(

موضوع: درخواست بازنشستگی آقای/خانم.......... .......... بیمه شده شماره .......... ..........

با سالم 

به پیوسـت تصویر تمام صفحات شناسـنامه، کارت جانبازی و..................برگ مدارک مرتبط با نامربده ارسـال 
و اعالم می دارد: 

مشـخصات هویتی بمیه شـده مذکور در پایگاه اطالعات هویتی جانبازان تحت پوشـش آن بنیاد مشـاهده نگردیده لذا 
خواهشـمند اسـت دسـتور فرمائید به منظور بررسـی و اجبابت درخواست بازنشستگی مشـارالیه در راستای قانون نحوه 
بازنشسـتگی جانبازان انقالل اسـالمی و جنگ تحمیلی و مصوب 67/9/1 و بخشـنامه  های 45 و 45/1 مسـتمری  های 
ایـن سـازمان، وضعیـت و میزان درصد جانبازی بیمه شـده فوق الذکر مورد بررسـی قرار گرفته و در صـورت جانباز بودن 
وی، ضمـن تائیـد و اعـالم مراتـب بـه این شـعبه جهـت اقدامات آتـی، فایل اصالحـی مربوطـه را جهت به روز رسـانی 

پایـگاه اطالعـات هویتی جانبازان به اداره کل امور فنی مسـتمری  های سـازمان تأمین اجتماعی ارسـال نمایند.

شعبه

شماره: ..................

تاریخ: ..................

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی

بسمه تعالی
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ریاست محرتم شعبه ............. ..........

با سالم 

در..................  شماره..................شـاغل  اینجانب.........................بیمه شـده  احرتامـاً، 
متقاضـی بازنشسـتگی وفـق قانـون نحـوه بازنشسـتگی جانبـازان انقـالب اسـالمی ایران و جنـگ تحمیلـی و معلولین 
عـادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیـان آور مصـوب 67/9/1 مجلـس شـورای اسالمی بدینوسـیله اعـالم و تعهـد 
می نمایـم کـه با علم و آگاهـی در خصوص مفاد بند )3( تصویب نامه شـماره 101414/ت 51231 هـ مـورخ 95/8/17 
هیئـت محـرتم وزیـران، پـس از احـراز رشایـط بازنشسـتگی، اشـتغال بـه کار مجـدد نداشـته باشـم، در غیـر اینصورت 

مسـئولیت آن را پذیرفتـه و آن سـازمان می توانـد مطابـق مقـررات رفتـار نماید.

امضاء و اثر انگشت

متقاضی

شماره: ..................

تاریخ: ..................

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی

بنام خدا
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ریاست محرتم شعبه ............. ..........

با سالم 

احرتاماً؛ اینجانب .......................... بیمه شـده شـماره .......................... شاغل در .............
........................... متقاضـی بازنشسـتگی وفـق قانون نحوه بازنشسـتگی جانبازان انقالب اسـالمی ایران و 
جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شـاغلین مشـاغل سـخت و زیان آور مصوب 67/9/1 مجلس شـورای اسـالمی، 
بدینوسـیله اعـالم و تعهـد می نمایـم که با علـم و آگاهـی در خصوص مفاد بنـد )3( تصویـب نامه شـماره 101417/ت 
51231 هــ مـورخ 95/8/17 هیئـت محـرتم وزیـران، پس از احراز رشایط بازنشسـتگی، اشـتغال به کار مجدد نداشـته 

باشـم، در غیـر اینصورت مسـئولیت آن را پذیرفتـه و آن سـازمان می تواند مطابق مقـررات رفتار نماید.

امضاء و اثر انگشت

متقاضی

شماره: ..................

تاریخ: ..................

بخشنامه تلخیص و تنقیح بازنشستگی

بنام خدا
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