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محبوبه حسینی معاون رئیس اداره بازنشستگی                                                  :تهیه کننده    

 

 تایید کننده تصویب کننده

  بهنوش حیدرزاده

 انسانی منابعمدیر 

  محمد ماستري فراهانی

 رئیس اداره بازنشستگی 

 

 

 

 

  

  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی :  دارنده سند 

تابعهایران وواحدهاي کارگزینی مراکز   

اداره بازنشستگی:   صاحب فرآیند  

 

10/3/97 : بازنگري / تاریخ تنظیم  



01:شماره ویرایش :عنوان سند                  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

......................                                             دستور العمل                                  معاونت توسعه مدیریت و منابع  

انسانی منابعمدیریت   

 

2 
 

    :ملیات عشرح 

  
 

سال تمام کسور بازنشستگی یـا حـق    30مستخدمینی که بابت سنوات خدمت قابل قبول خود به مدت  -

قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب  3ماده  2بیمه پرداخت کرده باشند به موجب تبصره 

  .پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم معاف می باشند  مجلس شوراي اسالمی از 13/12/68

کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال واریز شده بحساب صندوق بازنشستگی کشـوري در صـورت عـدم     -

بدهی مستخدم به صندوق بازنشستگی کشوري با تهیه و تکمیـل فرمهـاي درخواسـت اسـترداد کسـور      

 .ك مثبته قابل استرداد به مستخدم می باشد بازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال و ارائه مدار

 

 >>نحوه تکمیل فرمهاي درخواست استرداد کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال<< 

در این محل تاریخ و شماره صدور فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی خـدمات  :  شماره و تاریخ -

  مازاد بر سی سال پس از تکمیل و امضاء فرم مزبور درج می گردد 

این فرم از سه قسمت تشکیل شده است ، قسمت اول توسط کارگزینی ، قسمت دوم توسط امور مالی و  -

  وريقسمت سوم توسط توسط صندوق بازنشستگی کش

 قسمت اول 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و در مانی ( در این محل عنوان دستگاه اجرائی  :نام دستگاه 

  .درخواست کننده استرداد نوشته می شود ) ایران 

در این محل شماره اي که به عنوان کد شناسائی از طرف سازمان بازنشسـتگی کشـوري   : کد شناسائی 

  )می باشد  1941کد دانشگاه علوم پزشکی ایران  . ( دد اعالم شده درج می گر

سازمان امور اداري و  35در این قسمت شماره مستخدم موضوع دستورالعمل شماره  :شماره مستخدم 

  .استخدامی سابق قید می گردد 

  . در این محل تاریخ بازنشستگی افراد بازنشسته درج می گردد  :تاریخ بازنشستگی 

  .ین قسمت شماره کد ملی براساس کارت ملی ذینفع قید می گردد در ا :شماره ملی 
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صـرفاً مربـوط بـه    ( شماره اي است که در حکم بازنشستگی درج گردیده نوشـته مـی شـود    :دفتر کل 

  ) بازنشستگان می باشد 

دراین محل همه اطالعات مربوط به مشخصات فردي مستخدم با توجه بـه  :  . . .نام و نام خانوادگی و 

  . نامه و احکام مربوط در پرونده پرسنلی درج می گردد شناس

در این قسـمت تـاریخ تسـویه بـدهی خـدمت غیررسـمی و مبلـغ         :تسویه بدهی خدمت غیررسمی 

  . پرداخت شده درج می گردد 

خدم عالمـت زده  ـــ این محل با توجه به مقررات استخدامی مست :مشمول قانون استخدام کشوري 

کشـوري و سـایر شـمول ماننـد مقـررات اسـتخدامی اعضـاي هیـات علمـی           قانون استخدام( می شود 

  ... )دانشگاهها ، قضات ، شرکتهاي دولتی ، آئین نامه استخدامی شهرداریها و 

قـانون اصـالح مقـررات     3مـاده   2در اجراي تبصره  : تاریخ معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی

سـال تمـام    30سالمی در صورتیکه مسـتخدم  مجلس شوراي ا 13/12/68بازنشستگی و وظیفه مصوب 

 )سـهم مسـتخدم   (  کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت کرده باشد از پرداخت کسـور بازنشسـتگی  

بدیهی است در صورتیکه . سال درج می گردد  30معاف می باشد بنابراین در این قسمت تاریخ تکمیل 

قانون استخدام کشوري مستخدم متعهد پرداخت کسور بازنشستگی خدمت  85ماده  2در اجراي تبصره 

 27/3/65غیررسمی شده باشد و یا حق بیمه مستخدم دراجراي قانون نقل و انتقال حق بیمـه مصـوب   

مجلس شوراي اسالمی از سایر صندوقهاي بازنشستگی به صندوق سازمان بازنشستگی کشوري منتقـل  

شده باشد ، چنانچه با احتساب خدمت مذکور خدمت مستخدم به سی سال تمام یا بیشتر برسد تـاریخ  

 اتمام اقساط بدهی کسور خدمت غیررسمی یا تاریخ اعالم وصول حق بیمه توسط سازمان بازنشسـتگی 

  . کشوري در این قسمت درج می گردد 

در این ردیفها با عنایـت بـه سـوابق خـدمت مسـتخدم سـوابق        :خدمت غیررسمی و خدمت رسمی 

مانند خدمات حق التدریسی ، قراردادي ، پیمانی  ، سربازي ، طرح نیروي انسانی ، ( خدمت غیررسمی 

مانند استخدام رسمی ازمایشی ، تبدیل وضع استخدامی و تطبیـق وضـع   ( و خدمت رسمی ) دستیاري 

  .ن و به روز، ماه و سال  درج می گردد با تاریخ شروع و پایا) استخدامی 

  .انسانی با ذکر نام و نام خانوادگی و تاریخ ، امضاء می نمایند  منابعپس از تکمیل این قسمت مدیر 
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  قسمت دوم 

در این بخش مراتب توسط امور مالی دستگاه مبلغ مازاد کسور بازنشستگی و مدت آن را تائید و جهـت  

شماره حساب دستگاه و نام بانک مربوطـه و نـام شـعبه    ،  سهم مستخدم  واریز مازاد کسور بازنشستگی

  .درج می گردد 

  .پس از تکمیل این قسمت مدیر امور مالی با ذکر نام و نام خانوادگی و تاریخ ، امضاء می نمایند  

  قسمت سوم 

سـال  این قسمت توسط سازمان بازنشستگی کشوري تکمیل و مبالغ کسور بازنشستگی  مازاد بـر سـی   

سهم مستخدم  طی چک به حساب جاري دستگاه ذیربط واریز و شماره چک و حوالـه در محـل مزبـور    

  .درج می شود 

به منظور تسریع در اعاده فرم تائید شده و جلو گیـري از تـداخل امـور دسـتگاههاي      :نشانی دستگاه 

  . اجرائی نشانی دقیق دستگاه در این قسمت درج می گردد 

فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی مازاد برسی سال در سه نسـخه تهیـه    :گیرندگان نسخ فرم 

  . می شود 

  نسخه اول ، اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوري

  نسخه دوم ، نمایندگی شرق سازمان بازنشستگی کشوري

  کارگزینی واحدنسخه سوم ، 

  ) 4فرم (بر سی سال مدارك مورد نیاز در استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد 

  فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال در سه نسخه  -

 تصویر حکم استخدام اولیه  -

رسمی آزمایشی ، تبدیل وضع استخدامی ، تطبیق ( تصویر حکم شمول به صندوق بازنشستگی کشوري  -

 . . . ) وضع استخدامی ، تغییر صندوق بازنشستگی ، انتقال و 

 . . . )مرخصی بدون حقوق ، تعلیق ، غیبت و ( تصویر احکام عدم اشتغال  -

 مدارك واریز کسور ایام خدمت غیررسمی  -

 مدارك مثبته مبنی بر تسویه بدهی ایام خدمت غیررسمی  -

 فهرست کسور بازنشستگی و فیش حقوقی ایام مازاد بر سی سال خدمت با تائید امور مالی -
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 مازاد برسی سال خدمتتصویر احکام حقوقی سنوات  -

صـندوق بازنشسـتگی کشـوري ،     24/10/69مورخ  1078/20بخشنامه  2شایان ذکر است براساس مفاد بند 

چنانچه بابت ایام خدمت غیررسمی توسط سازمان بازنشستگی تعیین بدهی شده یا بشود تا مادامی که اقسـاط  

نون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفـه  قا 3ماده  2بدهی مقرر مستهلک نشده است مستخدم مشمول تبصره 

  .  نخواهد شد 

:قوانین مرتبط   

)4فرم ( پیوست شماره یک   

  

 

 


