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  استرداد کسور بازنشستگی 

  :                                  عملیات 

در یکی از دستگاههاي دولتی خدمت نموده اند پس از اینکه به هـر  ) قطعی ( مستخدمینی که به صورت رسمی 

در صورت )بازخرید ، انفصال دائم ، اخراج ، استعفاء ( کشوري خارج شدندنحوي از اشتراك صندوق بازنشستگی 

  .تمایل می توانند نسبت به استرداد کسور سهم کارمند اقدام نمایند 

  :شرایط استرداد کسور بازنشستگی 

 . حکم استخدام رسمی قطعی براي مستخدم صادر شده باشد - 

 .باشد مستخدم باید از شمول صندوق بازنشستگی خارج شده  - 

  :مراحل استرداد کسور بازنشستگی 

ارائه درخواست مستخدم مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی بـه کـارگزینی محـل خـدمت و ثبـت آن در      ) الف 

  دبیرخانه 

سـازمان امـور اداري و    35کارگزینی محل خدمت مستخدم با رعایت مفـاد دسـتورالعمل اصـالحی شـماره     ) ب 

  .انسانی ارسال می نماید  منابعتهیه و طی نامه اي به مدیریت استخدامی کشور مدارك زیر را 

  اخذ درخواست کتبی از مستخدم که در آن کلمه استرداد کسور درج شده و ثبت دبیرخانه شده باشد - 

 ) 1/2فرم (تنظیم و تکمیل فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی در چهار نسخه  - 

 مشترکین صندوق بازنشستگی کشوريفرم تکمیل شده اطالعات مربوط به احکام  - 

 فهرست ریز کسور بازنشستگی تائید شده توسط امور مالی مطابق با احکام کارگزینی - 

 تصویر کلیه احکام کارگزینی ورود تا خروج  - 

 تصویر حکم قطع رابطه استخدامی به همراه مستندات مربوطه  - 

 تصویر کلیه آراي هیات تخلفات اداري در صورت داشتن - 

 1/6/58،   25/4/58، 18/2/58بابت ایام خدمت غیر رسمی تبدیل وضع یافتگان  47/10فرم  - 
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فرم محاسبه بدهی خدمات غیررسمی که در زمان اشتغال بدهی ایام خدمت سربازي ، طرح نیروي انسـانی ،   - 

 . ایام قراردادي و دستیاري خود را به سازمان بازنشستگی کشوري پرداخت کرده اند 

مربوط به انتقال حق بیمه ایام خدمت غیررسـمی از سـایر صـندقهاي بازنشسـتگی بـه صـندوق        اعالم وصول - 

 .سازمان بازنشستگی کشوري که توسط سازمان بازنشستگی کشوري صادر شده است 

 )با فرد متقاضی تماس ( تصویر شناسنامه و کارت ملی و شماره تلفن تماس  - 

از بررسی و تائید و امضـاي فرمهـاي مربوطـه مـدارك را طـی       بعد از وصول مدارك ، اداره بازنشستگی پس) ج 

  امه اي به سازمان بازنشستگی ارسال می کند ــن

 ) 1/2فرم (گیرندگان نسخ  فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی :  یادآوري

  : فرم در چهار نسخه تهیه می شود وگیرندگان نسخ عبارتند از 

  ) مدیریت هاي استانی (  سازمان بازنشستگی کشوري: نسخه اول 

  امور مالی صندوق بازنشستگی  : نسخه دوم  

  امور مالی واحد:  نسخه سوم 

  کارگزینی واحد:  نسخه چهارم 

بعد از وصول مدارك ، سازمان بازنشستگی پس از بررسی و تائید نسبت به صدور و ارسال چک بانکی بابـت  ) چ 

به همراه فرم تائید شده استرداد کسـور و کلیـه    اقدام و مستخدماسترداد کسور در وجه امور مالی محل خدمت 

  . می نماید  ارسالانسانی دانشگاه  منابعمدارك ارسالی به مدیریت 

  .امور مالی دستگاه پس از وصول مبلغ فوق نسبت به صدور چک دروجه ذینفع اقدام می نماید ) ح

  .دیگر قابل انتقال به سایر صندوقها بازنشستگی نمی باشد بدیهی است پس از استرداد کسور ، این سوابق : نکته 
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  از صندوق بازنشستگی کشوري به سایر صندوق هاانتقال کسور بازنشستگی 

  مجلس شوراي اسـالمی و آئـین    27/03/1365با توجه به قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب

ماده واحده قانون نقـل   3، اصالحیه آئین نامه اجرایی تبصره  و تغییرات بعدي 27/11/1365نامه اجرایی مصوب 

هیات محتـرم   17/7/93ت ه مورخ /80954و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی ، موضوع تصویب نامه شماره 

اج ، بازخرید خدمت ، در مواقعی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء ، اخروزیران  

 ي گرــــــ و یا انفصال دائم و یا انتقال به دستگاههایی که مشمول مقررات بازنشستگی و صندوق بازنشستگی دی

درصورتی که کسور بازنشستگی خود را دریافت ننموده باشد می تواند مستخدم می تواند  می باشند قطع شود ، 

  .  را ارائه نماید جدید بازنشستگی قبه صندو خود  درخواست انتقال کسور بازنشستگی

  کسـور منتقلـه توسـط صـندوق     چگونگی انتقال کسور مطابق آئین نامه اشاره شده خواهد بود و مابه التفاوت

   . ریافت می گردداز شخص متقاضی دجدید محاسبه و 

    در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزاً و یا کالً از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشـته

 . اند مساله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است 

  مستندات انتقال کسور بازنشستگی 

مجلـس   27/3/65مصوب انتقال کسوربازنشستگی به استناد قانون نقل وانتقال حق بیمه یا کسور بازشستگی -1

  شوراي اسالمی

  مشترك صندوق دیگري شده اند، کسور بازنشستگی اعـــــــم  27/3/65مستخدمینی که بعد از تاریخ

 0ازسهم مستخدم وکارفرما قابل انتقال به صندوق جدید می باشد

  اینگونـه  شده اند ، کسـور بازنشسـگی   مشترك صندوق دیگري  27/3/65مستخدمینی که قبل از تاریخ

آخرین حقوق ومزایاي ماهانه آنان که مبناي برداشت حق بیمه یا کسور بازنشسـتگی  % 4براساس  افراد

 0اه محاسبه وبه صندوق جدید منتقل می گرددمگرفته است هر قرار
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انتقال کسور بازنشستگی به استناد ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دسـتگاههاي دولتـی مصـوب     -2 

  0کسور سهم مستخدم قابل انتقال به صندوق تامین اجتماعی می باشد صرفاً 27/10/66

قانون برنامه سـوم توسـعه تنفیـذي در     42آیین نامه اجرائی ماده  3انتقال کسور بازنشستگی به استناد ماده  -3

  قانون برنامه پنجم توسعه 28برنامه چهارم توسعه وبند ب ماده  103ماده 

آیین نامه مذکور کسور بازنشستگی مستخدمین تغییر صندوق یافته در  4براساس ماده : توضیح 

قانون برنامه سوم اعم از سهم مستخدم وکارفرما ومقرري ماه اول قابل انتقال به  42اجراي ماده 

 0صندوق جدید می باشد

  کسور بازنشستگی قابل انتقال به صندوق جدید

  کسور باز نشستگی ایام خدمت رسمی -1

تحت پوشش صندوق دیگـر قـرار گرفتـه باشـد     ) 27/3/65(ون نمستخدم قبل از تاریخ تصویب قادرصورتی که -

آخرین حقوق ومزایا که مبناي برداشت حق بیمه یا بازنشستگی بوده بابـت هرمـاه بـه صـندوقی کـه      % 4معادل 

  0به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل می گردد مشمول

تحت پوشش صندوق دیگـر قـرار گرفتـه باشـد ،     )27/3/65(تصویب قانون  در صورتیکه مستخدم بعد از تاریخ -

کسور بازنشستگی سهم مستخدم وکارفرمایی طبق فهرست ریز کسور بازنشستگی تهیه شده توسط دستگاه محل 

قـانون نحـوه تعـدیل نیـروي      1به استثناء مشـمولین مـاده   (  0خدمت با امضاءمدیر امور مالی منتقل می گردد 

  ) 27/10/66بانسانی مصو

تـاریخ اجـراي   ( 01/01/1369کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی وزارتخانه ها وموسسات دولتی تا قبل از تـاریخ  

درصد حقوق گروه وپایه محاسبه ومنتقل  5/8بر مبناي ) 13/12/1368قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب 

  0می گردد
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  کسور باز نشستگی ایام خدمت غیر رسمی -2

قـانون اسـتخدام    85مـاده   2بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی مستخدم که در اجـراي تبصـره   کسور  - 

 0کشوري تعیین بدهی وبه حساب صندوق بازنشستگی کشوري واریز شده است 

انتقـال   25/6/1388فنـی سـازمان بازنشسـتگی کشـوري مـورخ       –باتوجه به صورتجلسه کمیسیون حقوقی 

قطـع رابطـــه   ) غیر از حالـت بازخریـدي  ( با دستگاه اجرایی مربوط  کسورایام خدمت غیررسمی افرادي که

نموده اند در صورت تعیین بدهی توسط دستگاه اجرایی وپذیرش انتقال کسور ایام مورد نظر توسط صندوق 

  0جدید بالمانع خواهد بود

شـوري  کسور بازنشستگی ایام خدمت غیررسمی مستخدم که از سایر صندوقها به صـندوق بازنشسـتگی ک  -

  0منتقل گردیده است ومابه التفاوت محاسبه شده است 

فیمـابین  25/12/1367حسب توافق نامه مـورخ  ) 1358تبدیل وضع یافته گان سال (درمورد کارکنانی که  -

ســازمان بازنشســتگی کشــوري وســازمان تــامین اجتمــاعی حــق بیمــه ســوابق انتقــالی بــه میــزان ســرانه  

واریز گردیده است در هنگام انتقال کسور بابـت مـدت مزبـور    شستگی ریال به حساب سازمان بازن320/184

 320/184سازمان بازنشستگی کشوري وبا تائید امور مالی صرفاء مبلغ  47/10براساس فرم ضمیمه بخشنامه 

 0ریال قابل انتقال میباشد

  :کسور بازنشستگی  انتقالشرایط 

  . مستخدم باید از شمول صندوق بازنشستگی خارج شده باشد - 

 .حکم استخدام رسمی قطعی براي مستخدم صادر شده باشد  - 

  :کسور بازنشستگی  انتقالراحل م

  عقد قرارداد با صندوقارائه درخواست به صندوق بازنشستگی جدید و ) الف 

  اخذ نامه درخواست مدارك از صندوق جدید وارائه به واحد خدمتی ) ب 
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  ن به صندوق جدید تهیه مدارك مورد اشاره در نامه و ارسال آ) ج 

اخذ نامه پذیرش از صندوق جدید که در آن نام بانک و شماره حساب آن صندوق درج شده و تسلیم آن به ) چ 

  واحد خدمتی

سـازمان امـور اداري و    35کارگزینی محل خدمت مستخدم با رعایت مفـاد دسـتورالعمل اصـالحی شـماره     ) ح 

  .انسانی ارسال می نماید  منابعیریت استخدامی کشور مدارك زیر را طی نامه اي به مد

 ) 1/2فرم (تنظیم و تکمیل فرم درخواست استرداد کسور بازنشستگی در چهار نسخه  - 

 فرم تکمیل شده اطالعات مربوط به احکام مشترکین صندوق بازنشستگی کشوري - 

 فهرست ریز کسور بازنشستگی تائید شده توسط امور مالی مطابق با احکام کارگزینی - 

 ورود تا خروج  از بدو لیه احکام کارگزینیتصویر ک - 

 تصویر حکم قطع رابطه استخدامی به همراه مستندات مربوطه  - 

 تصویر کلیه آراي هیات تخلفات اداري در صورت داشتن - 

 1/6/58،  25/4/58، 18/2/58بابت ایام خدمت غیر رسمی تبدیل وضع یافتگان  47/10فرم  - 

 بازنشستگیگواهی رسمی مبنی بر عدم دریافت کسور  - 

فرم تعیین محاسبه بدهی خدمات غیررسمی که در زمان اشتغال بدهی ایام خدمت سـربازي ، طـرح نیـروي     - 

 . انسانی ، ایام قراردادي و دستیاري خود را به سازمان بازنشستگی کشوري پرداخت کرده اند 

شسـتگی بـه صـندوق    اعالم وصول مربوط به انتقال حق بیمه ایام خدمت غیررسـمی از سـایر صـندقهاي بازن    - 

 .سازمان بازنشستگی کشوري که توسط سازمان بازنشستگی کشوري صادر شده است 

 تصویر شناسنامه و کارت ملی و شماره تلفن تماس با فرد متقاضی  - 

  کسور بازنشستگییا انتقال قوانین و مقررات مربوط به استرداد 

اك صندوق خارج شـده و حـق درخواسـت    مشترکین صندوق بازنشستگی کشوري در حاالت زیر از شمول اشتر

در صورت (استرداد کسور پرداختی خود به صندوق بازنشستگی و یا انتقال کسور به سایر صندوقهاي بازنشستگی 

  0دـــرا دارن) عدم دریافت 
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کارکنانی که براساس مجوزهاي ذیل از خدمت خارج می شوند کسور بازنشستگی آنان براساس قانون 

  0قابل انتقال می باشد 27/3/65بیمه مصوب نقل وانتقال حق 

 موارد قطع رابطه مستخدم براي انتقال کسور بازنشستگی

 : استعفا: الف 

  : بازخرید خدمت با درخواست مستخدم: ب 

  :تخلفات اداري  هايبر اساس آراي هیات یا بازخرید ، انتقال ،   انفصال دائم ، اخراج: پ  

)سهم مستخدم، کارفرما مقرري ماه اول قابل انتقال می باشدکسور ( : تغییر صندوق بازنشستگی  

برنامه چهارم توسعه ) 103ماده ( قانون برنامه سوم توسعه تنفیذي  42ماده  -  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 28بند ب ماده  -  

  مدارك مورد نیاز جهت انتقال کسور بازنشستگی

  بازنشستگی در چهار نسخهفرم درخواست استرداد وانتقال کسور  - 

 فرم اطالعات مربوط به احکام مشترکین صندوق بازنشستگی کشوري - 

 تصویر شناسنامه وکارت ملی - 

 تصویر حکم استخدام اولیه - 

تبدیل وضع استخدامی ، تغییر صندوق  - آزمایشی وقطعی( تصویر حکم اشتراك با صندوق بازنشستگی  - 

مشمول ویا احکام که مبین مشمول مستخدم به فصل  انتقال از موسسات غیر مشمول به –بازنشستگی 

 ) هشتم قانون استخدام کشوري باشد

 قانون استخدام کشوري 144ماده  3درخواست کتبی ذینفع درخصوص مشمولین موضوع تبصره  - 

 –اخراج -انفصال -استعفا، بازخرید( تصویر حکم قطع رابطه استخدامی با محل خدمت با ذکر مجوز مربوطه - 

وارائه تصویر آرائی که به موجب آن رابطه استخدامی ذینفع با دستگاه ......) موسسه عیر شمول و انتقال به

 0قطع گردیده است 

 تصویر احکام مرخصی بدون حقوق در صورت استفاده از مرخصی بدون حقوق - 

 فهرست ریز کسور بازنشستگی تائید شده توسط مدیریت امور مالی  - 



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

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

انسانیمنابع مدیریت   

 

 

 

9 
 

 حکم تبدیل وضع استخدامی مدارك واریز بدهی اجرا تا صدور - 

 موافقتنامه صندوق جدید در خصوص پذیرش سنوات و اعالم شماره حساب  - 

  گواهی مدیر امورمالی درخصوص عدم دریافت کسور بازنشستگی - 

کشوري در مورد  صندوق بازنشستگی 22/1/68مورخ 47/10فرم تائید شده منضم به بخشنامه شماره  - 

  یافتهانتقال حق بیمه کارکنان تبدیل وضع 

  خدمت غیررسمی وسربازي تمدارك مربوط به احتساب سنوا - 

  فرم محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیررسمی وسربازي بهمراه مدارك واریزي) الف

  مدارك انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به حساب صندوق بازنشستگی کشوري) ب 

درخصوص دریافت مابه التفاوت کسور ناشی از  تصویر تاییدیه مدیریتهاي سازمان بازنشستگی کشوري) ج

  انتقال حق بیمه

  0ممهور نمودن کلیه تصویر احکام وسایر مدارك به مهر امور اداري ضروري میباشد - 

  )1/2فرم( نحوه تکمیل فرم انتقال کسور بازنشستگی 

دقـت الزم معمـول   از آنجا که فرم حاضر ضمایم اسناد مالی می باشد خواهشمنداست در تکمیـل آن  : تذکر مهم 

  .وبدون خط خوردگی والك گرفتگی تهیه وتنظیم فرمایند

.نه یا موسسه دولتی نوشته می شودانام وزارتخ: 1ردیف   

.سازمان امور اداري واستخدامی سابق درج می گردد 35شماره مستخدم موضوع دستورالعمل شماره  :2ردیف   

توجه به شناسنامه وکارت ملی واحکام مربوطه که در ت فردي مستخدم با ااطالعات مربوط به مشخص :3ردیف 

0قید می گردد 7تا 3پرونده پرسنلی ذینفع می باشد در ردیفهاي   

فرم باتوجه به آخرین حکم کارگزینی ومدارك مربوط به خدمت زیر پرچم وبدهی غیررسمی : 13تا 8ردیفهاي 

0مضبوط در پرونده پرسنلی تکمیل می شود  

می مستخدم قبل از خروج از خدمت یا انتقال به دستگاه دیگر برحسب مورد با وضعیت استخدا :14ردیف 

0درمربع مربوطه مشخص می شود) ×(استفاده از عالمت   
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انتقال  ، اخراج ، استعفاء( انتقال کسور بازنشستگی مستخدم بر حسب مورد استرداد یا علت درخواست :15ردیف 

0عالمت گذاري می شود) ، انفصال ، وبازخریدي  

فرم براساس احکام مضبوط در پرونده پرسنلی ، قوانین ومقررات مربوطه وباتوجه به :  20الی  16ردیف هاي  

0درخواست مستخدم تکمیل می گردد  

ویاآراء  )مندرج در جدول پیوست ( ارتباط قطع مستندات قانونی  مجوز خروج از خدمت براساس :20ردیف 

 هیات تخلفات درج می گردد

0خصات حکم خروج از خدمت ، انتقال ویا تغییر صندوق درج می گرددمش :21ردیف   

مستندات انتقال کسور  )مندرج در جدول پیوست ( براساس مجوز انتقال کسور بازنشستگی   :22ردیف 

0بازنشستگی تکمیل می گردد  

انتقال کسور شماره وتاریخ پذیرش صندوق تامین اجتماعی مبنی بر اعالم شماره حساب جهت :  23ردیف 

0بازنشستگی درج می گردد  

شماره حساب صندوق جدیدبا ذکر نام بانک وشعبه مربوطه درج می گردد: 24ردیف   

0باتوجه به احکام صادره مضبوط در پرونده پرسنلی مستخدم تکمیل می شود: 25ردیف   

زنشستگی سهم وجه کسور با..........جمع مدت خدمت پس از کسر ایام مرخصی بدون حقوق و: 26ردیف 

0امورمالی واحد مربوطه تکمیل می گرددبا توجه به فهرستهاي تایید شده توسط  ممستخد  

0نام ونام خانوادگی وعنوان پست سازمانی باالترین مقام دانشگاه درج وامضاء میگردد :27ردیف   

0شماره وتاریخ صدور فرم توسط دانشگاه درج می گردد :28ردیف   

صندوق بازنشستگی تکمیل می گرددتوسط  : 31الی   29ردیف  

  : گیرندگان نسخ عبارتند از 
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  : نسخه تهیه می شود وگیرندگان عبارتند از  4فرم انتقال در 

  ) مدیریت هاي استانی ( سازمان بازنشستگی کشوري : نسخه اول 

  امور مالی صندوق بازنشستگی  : نسخه دوم  

  تامین اجتماعی شعبه مربوطه :  نسخه سوم 

  کارگزینی واحد:  چهارم نسخه 

 

 

 


