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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

:عنوان سند  

بازخرید سنوات خدمتدستورالعمل   

 

 

  

 

 

 

محبوبه حسینی معاون رئیس اداره بازنشستگی                                                  :تهیه کننده  

 

 تایید کننده تصویب کننده

  بهنوش حیدرزاده

 انسانی منابع مدیر 

  محمد ماستري فراهانی

 رئیس اداره بازنشستگی 

 

 

  

    

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی :  دارنده سند 

 ایران وواحدهاي کارگزینی مراکز تابعه

مدیریت منابع انسانی اداره بازنشستگی:   صاحب فرآیند  

 

10/3/97: بازنگري / تاریخ تنظیم  
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                                   :ملیات عشرح              

عبارت اســت از اینکه دولت یا موسســه استخدام کننده بدون بازنشســته کردن  :  بازخریــد خدمت

 0یابدمی مستخدم، سنوات خدمتى او را در ازاى مبلغــى بخــرد و بدین وســیله خدمت وى خاتمه 

 

  مستندات بازخریدي در قانون مدیریت خدمات کشوري

 
قانون استخدام  74اصالح تبصره یک ماده راي قانون مدیریت خدمات کشوري ، قانون پس از اج -

 بر اســاسفقط و قابل اجرا نمی باشد  )بازخرید سنوات خدمت با درخواست مستخدم ( کشوري 

  : مستندات ذیل امکان پذیر است

 

  قانون مدیریت خدمات کشوري  21ماده:   

تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی ویا ثابت دستگاه هاي اجرایی که یاد شده  براساس بند ب ماده

 0می شوند سنوات خدمت آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد بازخرید

 

  قانون مدیریت خدمات کشوري  48ماده:  

کارمندان رسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد یاد شده ماده یکی از بند ها براساس  

  0بازخرید می شوند مستخدم در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب

 

  قانون مدیریت خدمات کشوري 103ماده  3تبصره: 

موظفند کارمندانی را که  قانون مدیریت خدمات کشــورى، دستگاه اجرایی 103ماده  3تبصره براساس 

سقف  0داراي شصت وپنج سال  وحداقل بیست وپنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند 

کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه  0سنی براي متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است 

خدمت داشته  خدمت آنها کمتر از بیست وپنج سال است در صورتی که بیش از بیست سال سابقه

می توانند تا رسیدن به بیست وپنج سال سابقه ، ادامه خدمت دهند ودرغیر این صورت بازخرید  باشند

  0می شوندخدمت 
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  قانون مدیریت خدمات کشوري    122 ماده   1تبصره:  

دردوران آمادگی به خدمت،به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد  122ماده  1براساس تبصره 

شد ودر صورت عدم اشتغال در دستگاه هاي اجرایی دیگر ، کارمندان آماده به خدمت در صورت 

یاي دارابودن شرایــط بازنشستگی ، بازنشسته ودر غیر این صورت با دریافت یک ماه ونیم حقوق ومزا

   0مستمر به ازاء هرسال سابقه خدمت ووجوه مرخصی هاي ذخیره شده بازخرید خواهند شد

  نحوه محاسبه و پرداخت وجه بازخرید سنوات خدمت به شرح زیر می باشد 

حقوق و مزایاي مستمر و آخرین در تمامی موارد باال به ازاي هر سال سنوات خدمت یک ماه و نیم  -

  . پرداخت می شود وجوه مرخصی هاي ذخیره شده

 
   ....................................................................................................................................................................: نکته

  .مازاد بر شش ماه یکسال محاسبه می گردد خدمت 

...............................................................................................................................................................................  

 

 بازخریدي بر اساس آراي صادره از هیات تخلفات اداري کارکنان**

 تخلفات اداري کارکنانقانون رسیدگی به  9بند ح ماده به استناد  -

 نحوه محاسبه و پرداخت وجه بازخرید سنوات خدمت به شرح زیر می باشد**

ی که ، کارمندانسازمان اداري و استخدامی کشور  22/8/96مورخ 1512844براساس بخشنامه شماره 

قانون رسیدگی به تخلفات اداري شده اند به  9محکوم به بازخرید سنوات خدمت به استناد بند ح ماده 

آخرین حکم حقوقی مستخدم به تشخیص هیات حق شغل روز  45یا  30ازاي هرسال سنوات خدمت 

  .پرداخت می شود  صادر کننده راي
 


