
شتی ردمانی گلستان   تىسعه سرماهی انسانیمدرییت  –دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 عادی  سال 03 بازنشستگی -

آئیي ًبهِ ازاضی ٍ استرساهی کبضکٌبى غیط ّیأت علوی  64ثٌس الف هبزُ ٍ  کطَضی ذسهبت هسیطیت لبًَى 103 هبزُ الف ثٌس مستند و قانون مربوطه:

   13/12/1335هصَة  لبًَى استرسام کطَضیلبًَى اصالح همطضات ثبظًطستگی ٍ ٍظیفِ  2ٍ هبزُ  زاًطگبُ

سی سبل سبثمِ ذسهت لبثل لجَل اظ لحبظ ثبظًطستگی طجك همطضات هطثَط حسالل زض ایي حبلت هسترسم ضسوی هی تَاًس ثب زاضتي  :توضیح 

 ثبظًطستِ ضَز. 

 بانوان عادی موعذ از پیش بازنشستگی - 

آئیي ًبهِ ازاضی ٍ استرساهی کبضکٌبى غیط  64تجصطُ یک هبزُ  ٍ لبًَى هسیطیت ذسهبت کطَضی 103هبزُ ثٌس ة تجصطُ یک  مستند و قانون مربوطه:

   13/12/1335هصَة  لبًَى استرسام کطَضیلبًَى اصالح همطضات ثبظًطستگی ٍ ٍظیفِ  2ٍ ثٌس ة تجصطُ یک هبزُ  ّیأت علوی زاًطگبُ

ثسٍى ذسهت لبثل لجَل اظ لحبظ ثبظًطستگی ٍ ثسٍى ضطط سٌی ٍ  سبل سبثمِ 22بضهٌس ظى هی تَاًس ثب زاضتي حسالل ثِ استٌبز ایي لبًَى ک توضیح :

ثبظًطستِ ضَز. زض ایي حبلت ثطلطاضی  زاًطگبُ( ٍ کبضگطٍُ ثبظًطستگی ، هعبًٍت هطثَطِهَافمت زستگبُ )ٍاحس هحل ذسهتثِ ضطط ٍ  سٌَات اضفبلی

  طز.حمَق ثبظًطستگی ٍ پطزاذت پبزاش پبیبى ذسهت ثط اسبس سٌَات ذسهتی کبضهٌس اًجبم هی گی

  آور زیان و سخت مشاغل بازنشستگی -

آئیي ًبهِ ازاضی ٍ استرساهی کبضکٌبى غیط ّیأت  64ٍ تجصطُ یک هبزُ  لبًَى هسیطیت ذسهبت کطَضی 103تجصطُ یک هبزُ  مستند و قانون مربوطه:

 1/6/34ضبغلیي هطبغل سرت ٍ ظیبى آٍض هصَة جٌگ تحویلی ٍ هعلَلیي عبزی ٍ لبًَى ًحَُ ثبظًطستگی جبًجبظاى اًمالة اسالهی ٍ ٍ  علوی زاًطگبُ

 21/02/1353هصَة  هجلس ضَضای اسالهی ٍ لبًَى اصالحی آى

، ترسهیي ضبغل زض هطبغل سرت ٍ ظیبى آٍض ) پطستبض ، ثْیبض ، کوک ثْیبض، تکٌسیي آظهبیطگبُ ، تکٌسیي اطبق عولثِ استٌبز لبًَى فَق هس توضیح :

( ثب زاضتي حسالل ثیست سبثمِ ذسهت لبثل لجَل اظ لحبظ ثبظًطستگی ٍ ثسٍى ضطط سٌی ثطای ثبًَاى ٍ آلبیبى ثِ فَضیتْبی پعضکی (تکٌسیيل )هسئَ

ٍ پطزاذت کسَض ثبظًطستگی ثبثت هست  سبل 2سبل سي ثب لحبظ سٌَات اضفبلی تب سمف  22حسالل  سبل سبثمِ ذسهت ٍ 22حسالل  ضطط زاضتي

هی  زضصس سْن کبضفطهب تَسط کبضفطهب ثطاسبس آذطیي حکن حمَلی( ثِ صٌسٍق ثبظًطستگی کطَضی 2/13زضصس سْن کبضهٌس تَسط کبضهٌس ٍ 6اضفبلی)

هططٍط اًجبم ٍظبئف ٍ زض زضجبت هرتلف هَضَع ایي لبًَى ثب تَجِ ثِ  تَاًٌس زضذَاست ثبظًطستگی ًوبیٌس. هست سٌَات اضفبلی ثِ ّط یک اظ هتصسیبى

 سبل تجبٍظ ًٌوبیس ثِ ضطح شیل تعییي هی گطزز7 2ثِ ایٌکِ اظ 

هبُ  1 هستِ )ثبثت ّط سبل ذسهت ستبزی  ٍ غیط ثْساضتی زضهبًی ث اًجبم ٍظبئف زض هطبغل زضجِ یک ثِ اظاء ّط یکسبل ذسهت یک هبُ. –الف 

 .(ذسهت اضفبلی

ثبثت ّط سبل ذسهت زض زضهبًگبُ ٍ هطاکع ثْساضتی زضهبًی ٍ یب زاًطکسُ ّب ) جِ زٍ  ثِ اظاء ّط یکسبل ذسهت زٍ هبُ.اًجبم ٍظبئف زض هطبغل زض -ب

 .(هبُ ذسهت اضفبلی 2ثوست 

هبُ 3 ثبثت ّط سبل ذسهت زض ثیوبضستبًْب ٍ هطاکع سَذتگی ٍ ضٍاًی ثِ هست) اًجبم ٍظبئف زض هطبغل زضجِ سِ  ثِ اظاء ّط یکسبل ذسهت سِ هبُ. -پ

 .(ذسهت اضفبلی
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  و معلولین عادی بازنشستگی جانبازان  -

جٌگ تحویلی ٍ لبًَى ًحَُ ثبظًطستگی جبًجبظاى اًمالة اسالهی ٍ ٍ  لبًَى هسیطیت ذسهبت کطَضی 103تجصطُ یک هبزُ  مستند و قانون مربوطه:

ٍ آئیي ًبهِ اجطائی  21/02/1353هصَة  اصالحی آىهجلس ضَضای اسالهی ٍ لبًَى  1/6/34ضبغلیي هطبغل سرت ٍ ظیبى آٍض هصَة هعلَلیي عبزی ٍ 

 ّیأت هحتطم ٍظیطاى( 03/03/1352ّـ هَضخ 33420/ت 22353)تصَیت ًبهِ ضوبضُ آى

  فبضغ اظ ضطط سٌی سبل ثطسس 30ثِ ثِ استٌبز لبًَى هصکَض چٌبًچِ هجوَع سٌَات اضفبلی )ثطاسبس جسٍل ظیط( ٍ سبثمِ ذسهت کبضهٌس جبًجبظ توضیح : 

 تأییس صٌسٍق ثبظًطستگی کطَضیجبًجبظ زض ظهبى کبضهٌس تَاًس ثبظًطستِ ضَز. زض صَضتیکِ  هییسیِ اظ صٌسٍق ثبظًطستگی کطَضی ذص تأیٍ پس اظ أ

ٍی هجٌبی هحبسجِ حمَق ثبظًطستگی لطاض هی گیطز زض  کسَض ثبظًطستگیثطزاضت آذطیي حمَق ٍ هعایبی هطوَل ثبضس سي زاضتِ سبل  20کوتط اظ 

 هجٌبی هحبسجِ کبضهٌس ثبظًطستگی کسَضثطزاضت هیبًگیي زٍ سبل آذط حمَق ٍ هعایبی هطوَل  ،ٍ ثیطتط سي سبل 20ضت یعٌی زاضتي غیط ایٌصَ

ایي اسبس حساکثط  هیعاى سٌَات اضفبلی جبًجبظاى هطوَل لبًَى فَق هتٌبست ثب زضصس جبًجبظی تعییي هی گطزز کِ ثطلطاض هی گیطز.  حمَق ثبظًطستگی

 لی کِ هی تَاى ثِ جبًجبظاى اعطبء ًوَز هطبثك جسٍل ظیط هی ثبضس7سٌَات اضفب

 سنوات ارفاقی درصذ جانبازی
 سال 3 درصد 02

 ماه 9سال و  3 درصد 05

 ماه 6سال و  4 درصد 32

 ماه 3سال و  5 درصد 35

 سال 6 درصد 42

 ماه 8سال و  6 درصد 45

 ماه  4سال و  7 درصد 52

 سال 8 درصد 55

 ماه 8سال و  8 درصد 62

 ماه 4سال و  9 درصد 65

 سال 02 درصد)آستانه ازکارافتادگی کامل( 72

 

ًسجت ثِ ٍاضیع تَسط صٌسٍق ثبظًطستگی کطَضی سٌَات اضفبلی تعییي ضسُ  ثِ هٌظَض پصیطشزستگبُ ٍ ٍاحس هحل ذسهت کبضهٌس جبًجبظ هَظف است 

 0104444444003حکن حمَلی ظهبى اضتغبل جبًجبظ ثِ حسبة  آذطیياسبس زضصس( ٍ ّوچٌیي حمَق هست اضفبلی ثط 2/22کسَض ثبظًطستگی)

    صٌسٍق هصکَض السام ًوبیس. 

 عادی ازکارافتادگی  -

 صَضت زض ًجبضس ٍظیفِ اًجبم ثِ لبزض ٍ گطزیسُ حبزثِ زچبض ٍظیفِ اًجبم سجت ثِ ثب ثیوبضی زلیل ثِ زٍلت کبضهٌس کِ حبلتیتعریف ازکارافتادگی : 

 .ضَز هی ضٌبذتِ ٍ زائوی کلی افتبزگی کبض اظصٌسٍق ثبظًطستگی کطَضی  ٍزاًطگبُ  پعضکی کویسیَى تأییس

  لبًَى استرسام کطَضی 46هبزُ  مستند و قانون مربوطه:

ٍ پس اظ تأییس سبل ذسهت اضفبلی  3ثط اسبس سٌَات ذسهت ٍ ثب  اظ کبض افتبزُ ضَز  )غیط ًبضی اظ کبض( ّط گبُ کبضهٌس زٍلت ثِ سجت حبزثِ توضیح :

هست ذسهت اٍ  زض صَضتی کِ سٌَات ذسهت هسترسم هَضَع ایي هبزُ اظ پبًعزُ سبل کوتط ثبضس ذَاّس ضس. ثبظًطستِصٌسٍق ثبظًطستگی کطَضی 

 .پبًعزُ سبل هٌظَض ذَاّس گطزیس
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 وظیفه انجام حین در افتادگی کار از  -

  کطَضی استرسام لبًَى 50 هبزُ مستند و قانون مربوطه:

 ثب حساکثط)  گطٍُ زٍ افعایص ضعبیت ثب ٍی ذسهت آذط هعایبی ٍ حمَق توبم ضَز افتبزُ کبض اظ ٍظیفِ اًجبم سجت ثِ زٍلت کبضهٌس گبُ ّط  :توضیح

 .ضس ذَاّس پطزاذت ٍی ثِ ثبظًطستگی حمَق عٌَاى ثِ(  تطَیمی گطٍُ احتسبة

 

 کارمنذ نشستگی ناشی از فوت عادیزبا -

 

  کطَضی استرسام لبًَى 51 هبزُ مستند و قانون مربوطه:

لبًَى استرسام کطَضی ّط گبُ هسترسم ضسوی زٍلت فَت ضَز ذَاُ ثِ حس ثبظًطستگی ضسیسُ یب ًطسیسُ ثبضس اظ تبضید فَت  51ثبستٌبز هبزُ 

 اظ هبزُ ایي هَضَع هسترسم ذسهت سٌَات کِ صَضتی زض س اظ تبضید فَت ثطای ٍضاث لبًًَی ٍی حمَق ثطلطاض ذَاّس ضس.ثبظًطستِ هحسَة ٍ یکطٍظ ثع

 .ضس ذَاّس هحسَة سبل پبًعزُ اٍ ذسهت هست ثبضس کوتط سبل پبًعزُ

 

 ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه بازنشستگی -

 

  کطَضی استرسام لبًَى 53 هبزُ مستند و قانون مربوطه:

توبهی آذطیي حمَق ٍ  لبًَى استرسام کطَضی ّط گبُ هسترسم ضسوی ثِ سجت اًجبم ٍظیفِ ٍ یب زض حیي هبهَضیت ازاضی فَت ضَز 53 استٌبز هبزُِ ث

العبزُ ّبیی کِ اظ ثبثت آى کسَض ثبظًطستگی کسط گطزیسُ است ثب ضعبیت افعایص زٍ گطٍُ ) حساکثط ثب احتسبة گطٍُ تطَیمی ( ثِ عٌَاى هعایب ٍ فَق 

 یفِ ثِ ٍضاث لبًًَی ٍی پطزاذت ذَاّس ضس.حمَق ٍظ

 ذگی به تخلفات اداریقانون رسی 9بنذ ط ماده  به استناد بازنشستگی قهری -

 20ثَزى  سبل سبثمِ ذسهت ٍ هسترسم ظى ضا ثب زاضا 22ت زاضتي ّیبت ّبی ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی هی تَاًٌس هسترسم هطز هترلف ضا زض صَض

 سبل سبثمِ ذسهت ثب تملیل یک یب زٍ گطٍُ ثبظًطستِ ًوبیٌس.

 

 

  

 

 

 

 

 


