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مًضًع :مجمًعٍ قًاویه ي مقررات بازوشستگی کارکىان سازمان
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تادی
معاونیه ترم /دمریان

دمریان ک تأمیه اجتماعی استان

دمری ان ردمان تأمیه اجتماعی استان

با سالم

ثب ػٜبیت ث ٠تـییطات كػْ ١طتٖ آییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی ٗػٞة ١ 0283/6/0یبت ٗحتطٕ اٜٗاب سابظٗب ٙتابٗیٚ
ارت٘بػی  ٝتؼسز هٞاٛی ٚزض حٞظ ٟثبظٛطستِی ،تاسٝیٗ ٚواطضات رابٗغ زض ذػاٞظ ثبظٛطساتِی ًبضًٜاب ٙسابظٗبٙ
ارتٜبة ٛبپصیط ثٞز ٝ ٟثط ای ٚاسبس ٗوطض ُطزیس تب زض ضاستبی ضٝیٌطز١بی ٞٛی ٚسبظٗبٗ ٙجٜی ثط ایزبز ٝحاست ضٝیا٠
زض كطآیٜس١بی ازاضی ،سطػت ثرطیس ٙثا ٠اٗاٞض ٘١ ٝیٜای ٚتجیای ٝ ٚضالبف سابظی واٞاثظ ٗ ٝواطضات زض ظٗیٜا٠
ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙسبظٗب ٙتبٗی ٚارت٘بػی ،ثرطٜبٗ ٠ربٗؼی تٜظیٖ  ٝث ٠ضطح شیْ زض اذتیابض ٝاحاس١بی ارطایای
هطاض ُیطز .هغؼب ٗت ٚحبوط ضاِ١طبی ًبضضٜبسبٜٗ ٙبثغ اٛسبٛی زض حٞظ ٟثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙثٞز ٝ ٟزض ٗسیط تحون
ا١ساف ػبٓی سبظٗب ٝ ٙذسٗت ثٌ٘١ ٠ابضاٗ ٙاٞحط ذٞا١اس ثاٞزٗ .حتاٞای ایا ٚثرطاٜبٗ ٠ضابْٗ هاٞاٛیٗ ،ٚواطضات ٝ
زازٛبٗ١٠بی زیٞا ٙػسآت ازاضی ،تؼبضیقٗ ،ط٘ٓٞی ،ٚثبظٛطستِی ثب ضطایظ ػ٘اٗٞی ،ثبظٛطساتِی ثاب ضاطایظ ذابظ،
ضطایظ ًٔی ٗ ٝساضى ٗٞضز ٛیبظ ٗی ثبضس ً ٠زض ازاٗ ٠ث ٠تلػیْ ثیبُ ٙطزیس ٟاست.
-1قًاویه ،مقررات ي دادوامٍَای دیًان عذالت اداری:
 -هب ٙٞٛتبٗی ٚارت٘بػی ٗػٞة 0243/3/2

 هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضابؿٔیٗ ٚطابؿْسرت  ٝظیبٙآٝض ٗػٞة  ٝ 0256/8/0اغالحی ٠آٗ ٙػٞة ٗ 0272/1/10زٔس ضٞضای اسالٗی.
 ٗبز )11( ٟهب ٙٞٛحلبظت زض ثطاثط اضؼٗ ٠ػٞة ٗ 0257/0/11زٔس ضٞضای اسالٗی.03
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ٗ -بز )012( ٟهبٗ ٙٞٛسیطیت ًطٞضی ٗػٞة ٗ 0275/6/7زٔس ضٞضای اسالٗی.

 آییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض ٗػٞة  ٝ 0257/4/17اغالحی ٠آٗ ٙػٞة 0274/1/01
 -آییٛ ٚبٗ ٠ارطائی هب ٙٞٛحلبظت زض ثطاثط اضؼٗ ٠ػٞة 58/2/1

 ٗبز )53( ٟآییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی ًبضًٜبٗ ٙػٞة  ٝ 0275/01/17اغالحی ٠آٗ ٙػٞة .0283/6/0 -تػٞیت ٛبٗ ٠ض٘بض/65541 ٟت ٞٗ 818ضخ ١ 0257/01/16یبت ٝظیطا.ٙ

 -تػٞیت ٛبٗ ٠ض٘بض/47010 ٟت ٞٗ 04811ضخ ١ 0265/3/11یبت ٝظیطا.ٙ

 -تػٞیت ٛبٗ ٠ض٘بض/010303 ٟتٞٗ 40120ضخ ١ 0284/7/06یبت ٝظیطا.ٙ

 زازٛبٗ ٠ض٘بضٞٗ 126 ٟضخ ( 0284/01/07ػسٕ اثغبّ ٗابز )53( ٟآیایٛ ٚبٗا ٠اساترساٗی سابظٗب ٙتابٗیٚارت٘بػی).
 زازٛبٗ ٠ض٘بضٞٗ 634 ٟضخ ١ 0285/7/8یبت ػ٘ٗٞی زیٞا ٙػسآت ازاضی (اثغبّ تجػاط )0( ٟثٜاس ( )4آیایٚٛبٗ ٠ارطائی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اساالٗی ایاطا ٝ ٙرٜاَ تح٘یٔای ٗ ٝؼٔآٞی ٚػابزی ٝ
ضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض ٗػٞة ١ 0257/4/17یبت ٝظیطا.)ٙ
 زازٛبٗ ٠ض٘بض 668 ٟآی ٞٗ 670ضخ ١ 0285/7/05یبت ػ٘ٗٞی زیٞا ٙػسآت ازاضی (تبییس ػٌ٘ٔطز سبظٗبٙزض ػسٕ پصیطش زضذٞاست ثبظٛطستِی سرت  ٝظیب ٙآٝض ًبضًٜب ٙثب سبثوً٘ ٠تط اظ  14سبّ).
 زازٛبٗ ٠ض٘بضٞٗ 455 ٟضخ ١ 0287/2/10یبت ػ٘ٗٞی زیٞا ٙػسآت ازاضی (زض ذػٞظ آذطی ٚحوٞم هجاْاظ ثبظٛطستِیٞٗ ،وٞع ٗبزٝ ٟاحس ٟهبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٝ
ٗؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض ٗػٞة ٗ 0256/8/0زٔس ضاٞضای اساالٗی ٗ ٝابز)1( ٟ
آییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٗ ٙٞٛصًٞض).
 -2تعاریف :
 2-1سازمان :ثبالتطیٗ ٚوبٕ ارطایی سبظٗبٗ( ٙسیطػبْٗ) ً ٠ػٜسآٔع ٕٝثطاثط ٗلبز ای ٚثرطاٜبٗ ،٠اذتیابضات ذاٞز زض
ذػٞظ ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙضا ثً٘ ٠یت ٠ثبظٛطستِی تلٞیض ذٞا١س ٞ٘ٛز.
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 2-2کمیتٍ بازوشستگی :ضبْٗ ٗ -0ؼب ٙٝتٞسؼٗ ٠سیطیت ٜٗ ٝبثغ اٛسبٛی ،ػض ٝ ٞضئیس ً٘یتاٗ -1 ٠اسیطًْ ٜٗابثغ
اٛسبٛی ،ػض ٝ ٞزثیط ً٘یتٗ -2 ٠سیطًْ ٗست٘طی ١ب ،ػضً٘ ٞیتٗ -3 ٠سیطًْ اٗٞض حوٞهی  ٝهٞاٛی ،ٚػضً٘ ٞیت-4 ٠
ٗسیطًْ ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ،ػضً٘ ٞیتٗ -5 ٠سیطًْ زضٗبٗ ٙستویٖ (زض ذػٞظ ًبضًٜب ٙثرص زضٗب)ٙ
ػضً٘ ٞیت٘ٛ -6 .٠بیٜسٗ ٟسیطػبْٗ حست ٗؼطكی ایطب ،ٙػضً٘ ٞیت .٠تػ٘ی٘بت ً٘یت ٠ثب تبییاس (اٗضاب ) اًخطیات
اػضب ً٘یت ٠ضس٘یت ٗی یبثس.
ایً٘ ٚیتٞٗ ٠ظق است ثط اسبس ٗساضى ٗ ٝستٜسات ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙثب ٗس ٛظط هطاض زاز ٙوٞاثظ ٗ ٝوطضات
 ٝثط اسبس ا١ساف سبظٗبٛ ٙظطی ٠ذٞز ضا ٗجٜی ثط ٗٞاكوت  ٝیب ٗربٓلت ثب ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙر٢ت اذص زستٞض ثا٠
ٗسیطػبْٗ سبظٗب ٙاػالٕ ٘ٛبیس.
 2-3سابقٍ خذمت (مىذرج در مادٌ ( )64آییه وامٍ استخذامی) :سبثو ٠ذسٗت زض سابظٗب ٝ ٙساٞاثن ؿیاط سابظٗبٛی
پصیطكت ٠ضس ٟثؼٜٞا ٙذسٗت هبثْ هج ٠ً ّٞحن ثی٘ٗ ٠طثٞع ٠ث ٠سبظٗب ٙتبٗی ٚارت٘بػی پطزاذت ُطزیس ٟاست.
 -3مشمًلیه :
 ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ٗبز )1( ٟآییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی-4بازوشستگی با شرایط عمًمی :
 4-1شرایط:
 3-0-0سازمان می تًاوذ کارکىان خًد را با شرایط زیر بازوشستٍ ومایذ:

 3-0-0-0زاضت ٚحساهْ  21سبّ سبثو ٠ذسٗت ثب  41سبّ س.ٚ
 3-0-0-1زاضت ٚحساهْ  11سبّ سبثو ٠ذسٗت  51 ٝسبّ س ٚثطای ٗطزا 44 ٝ ٙسبّ س ٚثطای ظٛب ٙثب ثیست
ضٝظ حوٞم ثب زضذٞاست ًبضٜٗس.
 3-0-0-2زاضت ٚحساهْ  14سبّ سبثو ٠ذسٗت ثطای ظٛبً ٙبضٜٗس ثس ٙٝضطط سٜی ثب ثیست  ٝپٜذ ضٝظ حوٞم ثب
زضذٞاست ًبضٜٗس.
تجػط 0ٟزض ذػٞظ ًبضًٜبٝ ٙارس ضطایظ ثٜس (ٜٗ )3-0-0ظٞض اظ سبثو ٠ذسٗت ،سبثو ٠هبثْ هج ّٞسبظٗبٛیٗیثبضس.
تجػط 1ٟچٜبٛی ٠سبثو ٠ذسٗت ثیص اظ حساهْ١بی ٗوطض زض ثٜس١بی كٞم ثبضسٗ ،حبسجٗ ٠ست٘طی ٗتٜبست ثب ٗز٘ٞع
سٞاثن پطزاذت حن ثی٘ ٠ذٞا١س ثٞز.
 3-0-1سازمان مکلف است کارکىان ياجذ شرایط زیر را راسا بازوشستٍ ومایذ:
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 3-0-1-0زاضت ٚحساهْ  51سبّ س 21 ٝ ٚسبّ سبثو ٠ذسٗت .
 3-0-1-1زاضت ٚحساهْ  54سبّ س 14 ٝ ٚسبّ سبثو ٠ذسٗت ثب ثیست  ٝپٜذ ضٝظ حوٞم.
تجػط 0 ٟزض ٗٞاضزی ً ٠ثٓ ٠حبػ تزطث ،٠ترػع ٢ٗ ٝبضت ٛیبظ ث ٠تسا ٕٝذسٗت ًبضًٜب( ٙث ٠غٞضت ٗٞضزی) ٝرٞز
زاضت ٠ثبضس ثب پیط٢ٜبز ٗسیط ػبْٗ  ٝتػٞیت ١یبت ٗسیط ،ٟاضتـبّ ای ٚاكطاز تب  4سبّ پس اظ ضسیس ٙث ٠ضطایظ ٗوطض
زض ثٜس (ة) ٗبز )53( ٟآییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی اٌٗب ٙپصیط است.
تجػط 1 ٟزض ذػٞظ ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ثٜس (١ )3-0-1ط ٞٛع سبثو ٠پطزاذت حن ثی٘ٛ ٠عز غٜسٝم تبٗی ٚارت٘بػی
سبثو ٠هبثْ هج ّٞاظ حیج ثبظٛطستِی ٗحسٞة ٗیضٞز ٓیٌ ٚاظ ر٢ت پطزاذت پبزاش پبیب ٙذسٗت ،سٞاثن هبثْ
هج ّٞاكطاز تبثغ ضطایظ شًط ضس ٟزض وٞاثظ ٗطثٞط ث ٠پبزاش پبیب ٙذسٗت ٗیثبضس.
 4-2اقذامات:
3-1-0

ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٝ ٝاحس١بی تبثؼٌٔٗ ٠لٜس پس اظ استرسإ یب اٛتوبّ اكطاز ث ٠سبظٗب ،ٙسٞاثن ذسٗت

ؿیطسبظٗبٛی  ٝسٞاثن ثی٘ ٠پطزاظی آٛب ٙضا اظ عطین ٝاحس١بی ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼت شیطثظ ،اذص ٗ ٝطاتت ضا
ث٘١ ٠طاٗ ٟستٜسات ٗطثٞع ٠زض ً٘یت١٠بی احتسبة سٞاثن ٗغطح ٝ ٝوؼیت سٞاثن ٗٞغٞف ضا اظ حیج تزطث،٠
ثبظٛطستِی یب غطكبً زض تؼییٗ ٚست٘طیٗ ،طرع  ٝزض احٌبٕ ًبضُعیٜی زضد  ٝاثالؽ ٘ٛبیٜس.
3-1-1

ٝاحس١بی ارطایی ٗٞظلٜس سٞاثن پطزاذت حن ثی٘ ٠ؿیط سبظٗبٛی ًبضًٜبٛی ً ٠ث ٠سبظٗبٜٗ ٙتوْ یب زض

سبظٗب ٙاسترسإ ٗیضٛٞس یب زض حبّ حبوط ٗطـ ّٞذسٗت ١ستٜس ضا اظ ٝاحس ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازیاستؼالٕ
ٞ٘ٛز ٝ ٟزض پطٛٝس ٟپطسٜٔی وجظ ٘ٛبیٜس.
ٝ 3-1-2احس١بی ارطایی ٌٗٔلٜس اعالػبت ًٔیً ٠بضًٜبٝ ٙارس ضطایظ ثٜس١بی ( )3-0-1( ٝ )3-0-0ضا حساهْ ٗ 5بٟ
هجْ اظ احطاظ ضطایظ زض سبٗب ٠ٛاعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت تبثؼ ٠حجت ٞ٘ٛزٝ ٟ
پس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی ضؼتٗ ،طاتت ضا ٜٗضٖ ث ٠سبیط ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سٍ ماٌ قبل از

تاریخ بازوشستگی اظ عطین ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی
اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 3-1-3ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜسات ث ٠ضطح شیْ اهسإ ٘ٛبیس
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 3-1-3-0زضذٞاست ثبظٛطستِی ًبضًٜبٗ ٙتوبوی ثبظٛطستِی ضا زض آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔس٠
ٗطثٞع ٠ضا ر٢ت اذص زستٞض ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست زستٞض اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
ٞٗ 3-1-3-1وٞع ثبظٛطستِی ًبضًٜبٗ ٙط٘ ّٞثٜس ( ، )3-0-0-0ضا ً ٠زض زٗ ٝوغغ ضص ٗب ٠١ا ٝ ّٝز١ ٕٝط سبّ
ٝارس ضطایظ ٗی ُطزٛس ث ٠تطتیت  ٝحست ٗٞضز ثب تبضید ثبظٛطستِی ا٢ٗ ّٝط  ٝپبیب ٙاسلٜس ٘١ب ٙسبّ زض ً٘یت٠
ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست زستٞض اهسإ ٗوتضی ث٠
ػْ٘ آٝضز.
 3-1-3-2چٜبٛی ٠ثٓ ٠حبػ تزطث ،٠ترػع ٢ٗ ٝبضت ٛیبظ ث ٠ازاٗ ٠ذسٗت ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ثٜس (ٝ )3-1-3-1رٞز
زاضت ٠ثبضس ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب  ٝزض ستبز ٗطًعی ازاض ًْ ٟشیطثظ ٗٞظلٜس پیط٢ٜبز ذٞز ضا ثب شًط
زالیْ تٞری٢ی ٗ ٝست تسا ٕٝذسٗت ث٘٢طاٗ ٟستٜسات ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی
اضسبّ ً٘ ٝیتٗ ٠صًٞض ٛیع و٘ ٚاػالٕ ٛظط ،غٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست
زستٞض اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
 3-1-3-3زستٞض ٗسیطػبْٗ زض ذػٞظ تسا ٕٝذسٗت ًبضًٜب ٙیب ثبظٛطستِی ٗٞوٞع ثٜس اذیط ضا ث ٠ازاضات
ًْٗ/سیطیت١بی زضٗب ٙاستب٢ٛب اثالؽ ٘ٛبیس.
 3-1-3-4چٜبٛی ٠ثٓ ٠حبػ تزطث ،٠ترػع ٢ٗ ٝبضت ٛیبظ ث ٠ازاٗ ٠ذسٗت ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ثٜس (ٝ )3-0-1رٞز
زاضت ٠ثبضس ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب  ٝزض ستبز ٗطًعیٗ ،ؼبٛٝت یب ازاض ًْ ٟشیطثظ ٗٞظلٜس پیط٢ٜبز ذٞز
ضا ثب شًط زالیْ تٞری٢ی ٗ ٝست تسا ٕٝذسٗت ث٘٢طاٗ ٟستٜسات ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ
اٛسبٛی اضسبّ ً٘ ٝیتٗ ٠صًٞض ٛیع و٘ ٚاػالٕ ٛظط ،غٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛزٝ ٟ
حست زستٞض اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
 3-1-3-5اهساٗبت الظٕ ثٜٗ ٠ظٞض اذص ٗػٞث ٠اظ ١یبت ٗحتطٕ ٗسیط ٟضا ٗغبثن ثب زستٞض ٗسیطػبْٗ زض ذػٞظ
ٗٞاكوت ثب ازاٗ ٠ذسٗت ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ثٜس ( )3-1-3-4ث ٠اٛزبٕ ضسبٛس ٝ ٟپس اظ اذص ٗػٞثٗ ٠طاتت ضا ثب شًط ٗست
ث ٠ازاضات ًْٗ/سیطیت١بی زضٗب ٙاستب٢ٛب اثالؽ ٘ٛبیس.
3-1-4

ٛحٗ ٟٞحبسج ٝ ٠تؼییٗ ٚیعاٗ ٙست٘طی ثبظٛطستِی تبثغ ضطایظ ٜٗسضد زض ٗبز )66( ٟهب ٙٞٛتبٗیٚ

ارت٘بػی  ٝتجػط ٟآ ٝ ٙاغالحبت ثؼسی ٗیثبضس.
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 3-1-5سبیط ٗعایبی پطزاذتی ثٌ٘١ ٠بضا ٙثبظٛطست ،٠اظًبضاكتبزًٔ ٟی  ٝثبظٗبٛسُبٌ٘١ ٙبضا ٠ً ٙاظ ٗحْ ١عی١٠ٜبی
پطسٜٔی  ٝازاضی تبٗیٗ ٚیُطزز تبثغ وٞاثظ ٗ ٝوطضات ٗطثٞعٗ ٠یثبضس.
3-1-6

ٗؼبٛٝت تٞسؼٗ ٠سیطیت ٜٗ ٝبثغ اٛسبٛی ٗٞظق است زض ذػٞظ ٗط٘ٓٞی ٚثٜس ( ٠ً )3-0-1زض توٞیٖ

ثبظٛطستِی ٗ٢ط  ٝاسلٜس ٗٞوٞع ثٜس ( )3-1-3-1هطاض ٘ٛیُیطٛس  ٝثٜب ث ٠وٞاثظ ٗوطض ثبظٛطستِی آٛب ٙزض تبضید
احطاظ ضطایظ ،تٌٔیق ٗیثبضسُ ،عاضش ٗطثٞع ٠ضا ثٜٗ ٠ظٞض تسا ٕٝذسٗت آٛب ٙتب پبیبٗ ٙوغغ ٗ 5ب ٠١توٞیٖ ٗصًٞض
ر٢ت اذص ٗػٞث١ ٠یبت ٗسیط ٟثٗ ٠سیطػبْٗ اضائ٘ٛ ٠بیس.
 -5بازوشستگی با شرایط خاص
 5-1جاوبازان مشمًل قاوًن وحًٌ بازوشستگی جاوبازان اوقالب اسالمی ایران ي جىگ تحمیلی ي معلًلیه عادی ي
شاغلیه مشاغل سخت ي زیانآير مصًب  1367/9/1مجلس شًرای اسالمی
 5-1-1شرایط:

ٗ 4-0-0-0ستٜس ث ٠تجػطٗ )0( ٟبز )012( ٟهبٗ ٙٞٛسیطیت ذسٗبت ًطٞضی زض ذػٞظ ًٔی ٠ربٛجبظا ،ٙحساهْ
سبثو ٠الظٕ ر٢ت ثبظٛطستِی  14سبّ سبثو ٠ذسٗت ٗیثبضس  ٝزض ذػٞظ تؼیی ٚحوٞم ثبظٛطستِی ٗغبثن ثٜس
( )4-0-0-4ای ٚثرطٜبٗ ٠ػْ٘ ٗیُطززٌ٘١ .بضا ٙربٛجبظ ثبالی  11زضغس ربٛجبظی اظ سٜٞات اضكبهی هبٛ ٙٞٛحٟٞ
ثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض
(ٗػٞة ٗ 0256/8/0زٔس ضٞضای اسالٗی)  ٝاغالحی ٠آٗ( ٙػٞة  )0272/1/10ثطذٞضزاض ٗیُطزٛس.
 4-0-0-1چٜبٛی ٠ر٘غ سبثو ٠ذسٗت  ٝسبثو ٠اضكبهی ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثٜس  21سبّ ثبضس اظ ضطط سٜی ٗؼبف
ٗیثبضٜس.
 4-0-0-2سٜٞات ذسٗت ثٗ ٠یعا ٙز ٝثطاثط ٗست اسبضت آظازُبٗ ٙؼعظ ثبستٜبز ٗبز 02 ٟهب ٙٞٛح٘بیت اظ آظازُب ٙثب
اضایٗ ٠ستٜسات پطزاذت حن ثی٘ ٠هبثْ ٗحبسج ٠ثٞز ٝ ٟسبثو ٠ذسٗت تٔوی ٗیُطزز.
ٗ 4-0-0-3ست سٜٞات اضكبهی زض غٞضت احطاظ ضطایظ ثبظٛطستِی ثبستٜبز هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙث٠
ضطح شیْ ٗیثبضس.
در صذ جبًببسی
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 4-0-0-4زض تؼیی ٚحوٞم ثبظٛطستِی ٌ٘١بضاٗ ٙط٘ ّٞهبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطاٝ ٙ
ر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض (ٗػٞة ٗ 0256/8/0زٔس ضٞضای اسالٗی)
حوٞم ٗ ٝعایبی ٜٗسضد زض آذطی ٚحٌٖ ًبضُعیٜی ًٗ ٠جٜبی ًسط حن ثی٘ ٠هطاض ُطكتٗ ٠الى ػْ٘ ٗیثبضس.
 4-0-0-5حست ٗلبز ٗبزٝ ٟاحس ٟهب ٙٞٛاذیطآصًط ٗست سٜٞات اضكبهی كوظ اظ ٓحبػ احتسبة حوٞم ثبظٛطستِی
هبثْ ٗحبسجٗ ٠یثبضس.
 4-0-0-6ث٘ٞرت ٗبزٝ ٟاحس ٟهب ٙٞٛاذیطآصًط سٜٞات ٗبظاز ثط  21سبّ ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثٜس زض ١ط حبٓت زض تؼییٚ
حوٞم ثبظٛطستِی هبثْ ٗحبسج٘ٛ ٠یثبضس.
 4-0-0-7ربٛجبظاٗ ٙؼعظٗ ،ریط ث ٠استلبز ٟاظ اٗتیبظات ٗوطض ضس ٟزض ای ٚثرص یب ثٜس ( )3ای ٚثرطٜبٗ٠
ٗیثبضٜس.
 5 -1-2اقذامات:

ٝ 4-0-1-0احس١بی ارطایی ٗٞظلٜس پس اظ اضائ ٠زضذٞاست ثبظٛطستِی تٞسظ ًبضًٜب ،ٙاعالػبت ٗتوبویبٙ
ثبظٛطستِی ٝارس ضطایظ ضا زض سبٗب ٠ٛاعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت تبثؼ ٠حجت
ٞ٘ٛز ٝ ٟپس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼت ،زضذٞاست ٗطثٞع ٠ضا ٜٗضٖ ث٠
سبیط ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سِ هبُ قبل اس تبریخ ببسًشستگی هَرد تقبضب اظ عطین ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗبٙ
استب٢ٛب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 4-0-1-1ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜساتٞٗ ،وٞع ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙضا زض
آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست زستٞض
اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
ٝ 4-0-1-2احس١بی ارطایی ٗٞظلٜس زض ارطای ٗػٞث ٠ض٘بضٞٗ 0011/015012 ٟضخ ١ 0274/01/03یبت ٗحتطٕ
ٗسیط ٝ ٟتلٞیض اذتیبض ٗٞوٞع زستٞض ازاضی ض٘بضٞٗ 1101/011615 ٟضخ  0278/01/14ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی،
پس اظ غسٝض اثالؽ ثبظٛطستِی ٛسجت ث ٠غسٝض حٌٖ ًبضُعیٜی (تغجین حوٞهی ربٛجبظا )ٙثط اسبس كطٕ پیٞست
ض٘بض )5( ٟاهسإ ٞ٘ٛز ٝ ٟضٞٛٝضتی اظ حٌٖ غبزض ٟضا ر٢ت ثطهطاضی ٗست٘طی ث ٠ضؼجٗ ٠طثٞع ٠اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 4-0-1-3ضؼت ثطهطاض ًٜٜسٗ ٟست٘طی ٗٞظلٜس پس اظ ثطهطاضی ٗست٘طی ٛسجت ث ٠ایزبز ثس١ی سٜٞات اضكبهی ث٠
حسبة ثس١ی زٓٝت زض سبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی اهسإ ٘ٛبیٜس.
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 5-2شاغلیه مشاغل سخت ي زیان آير
 5-2-1شرایط:

 4-1-0-0ثٞٗ ٠رت تجػطٗ )0( ٟبز 53 ٟآییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی  ٝتجػطٗ )0( ٟبز )012( ٟهبٗ ٙٞٛسیطیت ذسٗبت
ًطٞضی زاضت ٚحساهْ  14سبّ سبثو ٠پطزاذت حن ثی٘ٛ ٠عز غٜسٝم تبٗی ٚارت٘بػی ً ٠حساهْ  11سبّ آ ٙزض
ٗطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض عی ضس ٟثٜٗ ٠ظٞض ثبظٛطستِی ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثرص وطٝضی ٗیثبضس.
 4-1-0-1ر٢ت ثبظٛطستِی ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثرص ضطط سٜی ٓحبػ ٛرٞا١س ضس.
 4-1-0-2ثبستٜبز تجػط ٟیي ٗبزٝ ٟاحس ٟهبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٝ
ٗؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض (ٗػٞة ٗ 0256/8/0زٔس ضٞضای اسالٗی)  ٝثٜس ( )4آییٛ ٚبٗ٠
ارطایی هبٗ ٙٞٛصًٞضٗ ،طبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض ،زضر ٠ثٜسی ٗ ٝیعا ٙسٜٞات اضكبهی آ٢ٛب ٗٞوٞع تػٞیت ٛبٗ١٠بی
ض٘بض/65541 ٟتٞٗ 818ضخ /47010 ، 0257/01/16تٞٗ 04811ضخ /010303 ٝ 0265/3/11ت40120
ٗٞضخ ١ 0284/7/06یبت ٝظیطاٗ ٙغبثن رس ّٝظیط ٗیثبضس.
ردیف

1

درجٍ یک

درجٍ دي

درجٍ سٍ

( یک ماٌ سىًات خذمت ارفاقی بٍ ازاء َر سال )
کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی "پزستبر" کِ در
حَسُ ستبدی (ٍسارتخبًِ ّب ،داًشگبُّبی علَم پششکی ٍ یب
سبسهبىّبی هٌطقِ ای بْذاشت ٍ درهبى استبًْب ٍ  )...تحت
عٌَاى کبرشٌبس پزستبری اًجبم ٍظیفِ هیًوبیٌذ.

( دي ماٌ سىًات خذمت ارفاقی بٍ ازاء َر سال )

( سٍ ماٌ سىًات خذمت ارفاقی بٍ ازاء َر سال )

کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی "پزستبر"
هستقز در آهَسشگبّْب یب داًشکذُ ّب (اعن اس
آهَسشگبُّبی بْیبری یب پزستبری یب  )...یب درهبًگبّْبٍ
یب هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی کِ در شوَل هشبغل درجِ
سِ قزار ًویگیزد.

کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی
"پزستبر" هستقز در بیوبرستبًْب ٍ یب هزاکش
ًگْذاری تَاًبخشی در سبسهبى بْشیستی ٍ یب هزاکش
بْذاشتی ٍ درهبًی " ریَی یب سَختگی ٍ یب
پَستی"

کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی "بْیبر"
کِ در شوَل هشبغل درجِ سِ قزار ًویگیزًذ

کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی
"بْیبر" هستقز در بیوبرستبًْب ٍ یب هزاکش ًگْذاری
ٍ تَاًبخشی در سبسهبى بْشیستی ٍ یب هزاکش
بْذاشتی ٍ درهبًی "ریَی یب سَختگی یب پَستی"
ٍ یب هزاکش پششکی قبًًَی

2
------------------

3

4

5

هتصذیبى پستّبی سبسهبًی تکٌسیي ،کبرداى ،کبرشٌبس ٍ
کبرشٌبس ارشذ اتبق عول هستقز در ٍاحذّبی عولیبتی
بیوبرستبى ّب ٍ هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی.
هتصذیبى پستّبی سبسهبًی کبرداى ٍ کبرشٌبس َّشبزی
هستقز در ٍاحذّبی عولیبتی بیوبرستبى ّب ٍ هزاکش بْذاشتی ٍ
درهبًی.
هتصذیبى پستّبی سبسهبًی هبهب هستقز در ٍاحذّبی عولیبتی
بیوبرستبًْب ٍ سایشگبُ ّب ،هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی شْزی ٍ
رٍستبیی ٍ تسْیالت سایوبًی.

-----------------------------

--------------
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هتصذیبى پستّبی سبسهبًی تکٌسیي آسهبیشگبُ ،رئیس ٍ
هسئَل فٌی آسهبیشگبُ در آسهبیشگبُّبی هستقز در ٍاحذّبی
عولیبتی بیوبرستبىّب ٍ هزاکش آسهبیشگبُّبی تشخیص پششکی،
آسهبیشگبُّبی هزجع اًستیتَپبستَر ایزاى ،آسهبیشگبُ تشخیص
پششکی ٍ رٍتیي سبسهبى اًتقبل خَى ایزاى ،آسهبیشگبُّبی
هزجع حَسُ ٍسارت بْذاشت ٍ داًشگبُّبی علَم پششکی ٍ
ّوچٌیي هتصذیبى پستّبی سبسهبًی کبرداى ،کبرشٌبس،
کبرشٌبس ارشذ ،کبرشٌبس هسئَل ٍ رئیس ٍ هسئَل فٌی
آسهبیشگبُّبی هستقز در ٍاحذّبی عولیبتی در آسهبیشگبُّبی
کٌتزل کیفیت سبسهبى اًتقبل خَى ایزاى ،سبسهبى غذا ٍ دارٍ
ٍابستِ بِ ٍسارت بْذاشت ،درهبى ٍ آهَسش پششکی.

هتصذیبى پستّبی سبسهبًی کبرداى ،کبرشٌبس،
کبرشٌبسهسئَل،کبرشٌبسارشذآسهبیشگبٍُ خذهتگشار
(لَلِ شَر) در آسهبیشگبُّبی هستقز در ٍاحذّبی
عولیبتی هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی ،بیوبرستبى ّب ،هزاکش
رٍاًپششکی ،هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی خیزیِ دٍلتی،
آسهبیشگبُّبی هزجع اًستیتَپبستَر ایزاى ،آسهبیشگبُ
تشخیص پششکی ٍ رٍتیي سبسهبى اًتقبل خَى ایزاى،
آسهبیشگبُ هزجع سالهت حَسُ ٍسارت بْذاشت ٍ یب
آسهبیشگبُّبی هزجع داًشگبُّبی علَم پششکی ٍ
هزاکش آسهبیشگبُّبی تشخیص طبی .

پستّبی سبسهبًی هسئَل فَریتّبی پششکی هستقز در
ٍاحذّبی عولیبتی اٍرصاًس بیوبرستبىّب ٍ هزکش فَریتّبی
پششکی (اٍرصاًس )115

---------------
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ٗ 4-1-0-3ست سٜٞات اضكبهی ر٢ت اٛزبٕ ٝظیل ٠زض ٗطبؿْ زضر 2 ٠ث ٠اظا ١ط یٌسبّ ذسٗت ت٘بٕ ٝهت سٗ ٠ب،ٟ
اٛزبٕ ٝظبیق زض ٗطبؿْ زضر ٠ز ٝث ٠اظا ١ط یٌسبّ ذسٗت ت٘بٕ ٝهت ٗ 1ب ٝ ٟاٛزبٕ ٝظبیق زض ٗطبؿْ زضر ٠یي ث٠
اظا ١ط یٌسبّ ذسٗت ت٘بٕ ٝهت یي ٗب ٟذٞا١س ثٞز.
 4-1-0-4ث ٠سٞاثن ذسٗت ٗط٘ٓٞی ٚثب تٞر ٠ث ٠زضر ٠سرت  ٝظیب ٙآٝضی حساًخط  4سبّ سبثو ٠اضكبهی اوبك٠
ٗیُطزز ً ٠ثب ر٘غ سٞاثن اغٔی تب سوق  21سبّ غطكبً زض تؼییٗ ٚیعاٗ ٙست٘طی هبثْ ٗحبسجٗ ٠یثبضس.
 4-1-0-5وطٝضی است ٗط٘ٓٞی ٚزض ظٗب ٙزضذٞاست ثبظٛطستِیٝ ،ارس ضطایظ ٜٗسضد زض ای ٚثرص ثبضٜس.
 4-1-0-6ث٢طٜٗ ٟسی اظ ٗعایبی ثبظٛطستِی ٗطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض ٜٗٞط ث ٠اضتـبّ ػ٘ٔی (اٛتػبة  ٝاضتـبّ)
ًبضًٜب ٙزض پست١بی سبظٗبٛی ٗطثٞع ٠است.
ًٔ 4-1-0-7ی ٠سٞاثن سبظٗبٛی ،ؿیط سبظٗبٛی ،سطثبظی  ٝسبیط سٞاثن ًبضًٜب ٠ً ٙزاضای تبییسی ٠پطزاذت حن ثی٘٠
(ثب ٛطخ ًبْٗ) ثٞز ٝ ٟزض احٌبٕ ًبضُعیٜی ٜٗظٞض ُطزیس ،ٟسٞاثن ذسٗت ٗحسٞة ٗیُطزز.
ٗ 4-1-0-8ستٜس ث ٠تجػط )3( ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی  ٝر َٜتح٘یٔی
ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض (ٗػٞة ١ 0257/4/17یأت ٝظیطاً ،)ٙسٞض ثبظٛطستِی سٖ٢
ٗسترسٕ ثط حست ٗست سٜٞات اضكبهی تٞسظ ٗسترسٕ ثب ضػبیت سبیط هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات ٗطثٞع( ٠كػْ ١لتٖ
ثرطٜبٗ ٠تٜویح  ٝتٔریع ثبظٛطستِی ث ٠ض٘بضٞٗ 0111/86/02085 ٟضخ ٗ )0286/00/21حبسج ٝ ٠ث ٠حسبة
غٜسٝم ٝاضیع ذٞا١س ضس .ثٜبثطایٗ ٚوطض ٗیُطزز ثس١ی سٗ ٖ٢سترسٕ اظ ًبضًٜبٗ ٙتوبوی ث٢طٜٟٗسی اظ ثبظٛطستِی
ٗعثٞض زضیبكت ُطزز.
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ٛ 4-1-0-01حٗ ٟٞحبسجٗ ٠ست٘طی ثبظٛطستِی تبثغ ضطایظ ٜٗسضد زض ٗبز )66( ٟهب ٙٞٛتبٗی ٚارت٘بػی  ٝاغالحبت
ثؼسی آ ٙذٞا١س ثٞز.
 4-1-0-00زض ارطای ثٜس ( )4آییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙرَٜ
تح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض (ٗػٞة ١ 0257/4/17یبت ٝظیطا١ ،)ٙط ُ ٠ٛٞتـییط زض
ػٜبٝی ٚضـٔی رس ّٝكٞم زض غٞضت ض٘ ّٞزض ارطای ای ٚثرطٜبٗٛ ٠یع ٗالى ػْ٘ ذٞا١س ثٞز.
 5-2-2اقذامات:

ٗ 0-1-1-4سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ٗٞظلٜس و٘ ٚثطضسی ،اعالػبت ٗتوبویب ٙثبظٛطستِی ٝارس ضطایظ ضا زض سبٗب٠ٛ
اعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت تبثؼ ٠حجت ٞ٘ٛز ٝ ٟپس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی
ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼت ،زضذٞاست ٗطثٞع ٠ضا ثب شًط زالیْ ٗٞاكوت یب ٗربٓلت ٜٗضٖ ث ٠سبیط
ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سٍ ماٌ قبل از تاریخ بازوشستگی ٗٞضز توبوب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت٠
ثبظٛطستِی اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 1-1-1-4ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜساتٞٗ ،وٞع زضذٞاست ثبظٛطستِی
ًبضًٜب ٙضا زض آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝزض غٞضت ٗٞاكوت  ٝتبییس ٗسیطػبْٗ ،یي ٛسر ٠اظ غٞضتزٔس٠
تٜظی٘ی ضا ثٗ ٠سیطیت زضٗب ٝ ٙازاض ًْ ٟاستبٗ ٙطثٞع ٠اضسبّ ٘ٛبیس.
 2-1-1-4ازاضات ًْ استب٢ٛب ٌٗٔلٜس ثط اسبس غٞضتزٔس ٠تٜظی٘ی  ٝتبضید ثبظٛطستِی ٜٗسضد زض آ ٙاظ عطین ٝاحس
ٜٗبثغ اٛسبٛی ضؼجٗ ٠حْ پطزاذت حن ثی٘ٛ ٠سجت ث ٠تٌ٘یْ اعالػبت زض سبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی اهسإ ٝ
ثس١ی ٛبضی اظ اػغب سٜٞات اضكبهی ٗٞوٞع تجػط )3( ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة
اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض (ٗػٞة ١ 0257/4/17یأت
ٝظیطا ،)ٙثػٞضت ػٔی آحسبة ضا ٗحبسج ٝ ٠ثطٍ پطزاذت ثس١ی ٗطثٞع ٠ضا ث ٠تلٌیي سٗ ٖ٢توبوی  ٝسبظٗب ٙث٠
ٗحْ ذسٗت اضسبّ ٘ٛبیٜس.
ٝ 3-1-1-4احس ٜٗبثغ اٛسبٛی ٗحْ ذسٗت ٗٞظق است ٛسجت ث ٠اذص تؼ٢س ٛبٗ ٠تٌ٘یْ ضسٗ ٟجٜی ثط ًسط ثس١ی
حن ثی٘ٗ ٝ ٠ست٘طی ٛبضی اظ سٜٞات اضكبهی سٗ ٖ٢سترسٕ اظ پبزاش پبیب ٙذسٗت ٗتؼٔو ٠ثطاثط كطٕ پیٞست ض٘بضٟ
( )2اهسإ ٘ٛبیس.
 4-1-1-4پس اظ اذص تؼ٢س ،تػٞیط ٗستٜسات ٗطثٞع ٠ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت اهساٗبت آتی اضسبّ ٗیُطزز.
 5-1-1-4زض غٞضت ػسٕ تؼ٢س ٗجٜی ثط پطزاذت ثس١ی سٗ ٖ٢سترسٕ اظ سٞی ٗتوبویٝ ،احس ٜٗبثغ اٛسبٛی ٗحْ
ذسٗت ٗٞظق است ٗطاتت ضا اظ عطین ٗسیطیت زضٗب ٙاستب ٙث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ثٜٗ ٠ظٞض ٓـ ٞػ٘ٔیبت ارطایی،
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اػالٕ  ٝضؼجٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت ٗرتٞ٘ٛ ٠ٗٞز ٙاعالػبت حجت ضس ٟزض سیستٖ ثبظٛطستِی  ٝاثغبّ كیص١بی پطزاذت
ٗغٔغ ٘ٛبیس.
 6-1-1-4پس اظ غسٝض اثالؽ ثبظٛطستِی  ٝثطهطاضی ٗست٘طی زض ضؼجٗ ٠طثٞع ٠ثس١ی هغؼی ٗحبسج ٝ ٠ر٢ت
ٝغ ّٞثٝ ٠احس ٗحْ ذسٗت اثالؽ تب ٛسجت ث ٠تسٞی ٠آ ٙاهسإ ُطزز٘١ .یٜی ٚتـییطات ثس١ی سٗ ٖ٢سترسٕ ٛبضی اظ
تـییطات زست٘عزی پس اظ پطزاذت پبزاش پبیب ٙذسٗت ثب ضػبیت ٗوطضات اظ ٗست٘طی ٗتؼٔوً ٠سط ٗیُطزز.
 7-1-1-4اٗٞض ٗبٓی ٝاحس١بی زضٗبٛی ٌٗٔلٜس ثط اسبس ثطٍ پطزاذت اػالٗی اظ سٞی ضؼجٗ ٠جبٓؾ ٗطثٞط ث ٠ثس١ی

س ٖ٢سبظٗب ) ( ٙثبٛض٘بٕ سٌ٘١ ٖ٢بض ( ) ضا عی اػالٗی ٠ضاثظ ث ٠ضؼجٗ ٠طثٞع ٠اضسبّ ٘ٛبیٜس .س ٖ٢سبظٗب ٙاظ
ای ٚثبثت ثً ٠س حسبة ( )7114تلػیٔی ( )111118تحت ػٜٞا 11 " ٙزضغس حن ثی٘ ٠س ٖ٢سبظٗب ٙثبثت
ثبظٛطستِی ٗطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض ًبضًٜبٜٗ "ٙظٞض  6 ٝزضغس س ٖ٢ثی٘ ٠ضسٝ ٟكن تؼ٢س زضیبكتی حست ٗلبز
ثٜس
( )4-1-1-3اظ پبزاش پبیب ٙذسٗت ٌ٘١بض ًسط  ٝثً ٠س حسبة ( )4082ثب تلػیٔی ض٘بض ٟپطسٜٔی زضد ُطزز.
 4-1-1-8ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است ثب ٌ٘١بضی ٝاحس١بی شیطثظ زض ذػٞظ ٗسترسٗیٜی ً ٠هجْ اظ غسٝض
ای ٚثرطٜبٗ ٠ثبظٛطستُ ٠طزیس ٟاٛسُ ،عاضضی اظ تؼساز اكطاز ثبظٛطستً ٝ ٠سٞضات سٗ ٖ٢سترسٕ  ٝثبض ٗبٓی ٛبضی اظ
سٜٞات اضكبهی ٗطثٞع ٠ضا ر٢ت اتربش تػ٘یٖ ثٗ ٠سیطػبْٗ اػالٕ ٘ٛبیس.
 5-3معلًلیه عادی ي واشی از کار
 5-3-1شرایط:

 4-2-0-0سبظٗبٗ ٙیتٞاٛس ٌ٘١بضاٗ ٙؼٔ ّٞػبزی ٛ ٝبضی اظ ًبض ٗتوبوی ثبظٛطستِی ضا ً ٠زاضای حساهْ  14سبّ
سبثو ٠ذسٗت ٗیثبضٜس ،ثس ٙٝضطط سٜی (ثب ػٜبیت ث ٠اثغبّ تجػط 6 ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطائی هب ٙٞٛاغالح هبٛ ٙٞٛح... ٟٞ
ٗػٞة ١ 0274/1/01یبت ٝظیطا )ٙثبظٛطست٘ٛ ٠بیس.
ٗ 4-2-0-1ست سٜٞات اضكبهی ٗؼٔٓٞی ٚػبزی ٛ ٝبضی اظ ًبض ثبستٜبز ثٜس١بی (ٗ )2( ٝ )1بزٝ ٟاحس ٟهبٛ ٙٞٛحٟٞ
ثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض
(ٗػٞة  ٝ )56/8/0اغالحیٗ ٠ػٞة ٗ 0272/1/10زٔس ضٞضای اسالٗی  ٝتجػطٗ )2( ٟبز )0( ٟآئیٛٚبٗ ٠ارطایی
هبٗ ٙٞٛصًٞض ث ٠ضطح رسا ّٝظیط تؼییٗ ٚیُطزز
هعلَلیي ًبشی اس کبر

هعلَلیي عبدی
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ٗ 4-2-0-2طرغ تطریع  ٝتؼییٞٛ ٚع ٗؼٔٓٞیت  ٝزضربت ٛوع ػض ٝ ٞیب ًب١ص تٞاٛبیی٢ب ثطای اٛزبٕ ًبض ،حٞازث
ٛبضی اظ ًبض  ٝثی٘بضی ٛبضی اظ ضطایظ ذبظ ًبض ،ثبستٜبز ٗبز )2( ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطائی هب ٙٞٛاغالح هبٛ ٙٞٛحٟٞ
ثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض
(ٗػٞة ١ 0274/1/01یبت ٝظیطاً٘ ،)ٙیسی١ٙٞبی پعضٌی ٗٞوٞع ٗبز )80( ٟهب ٙٞٛتبٗی ٚارت٘بػی  ٝثط اسبس
ٜٗسضربت ٗزٔس « رسٞٛ ّٝع ٗؼٔٓٞیت هبثْ عطح زض ً٘یسی١ٙٞبی پعضٌی »  ٝتـییطات  ٝاغالحبت ثؼسی آٙ
ذٞاٜ١س ثٞز.
 4-2-0-3ذسٗت ٗبظاز ثط  21سبّ ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثٜس زض ١ط حبٓت زض تؼیی ٚحوٞم ثبظٛطستِی هبثْ ٗحبسج٠
٘ٛیثبضس.
ٛ 4-2-0-4حٗ ٟٞحبسجٗ ٠ست٘طی ثبظٛطستِی تبثغ ضطایظ ٜٗسضد زض ٗبز )66( ٟهب ٙٞٛتبٗی ٚارت٘بػی  ٝاغالحبت
ثؼسی آ ٙذٞا١س ثٞز.
 5-3-2اقذامات:

ً 4-2-1-0بضًٜبٗ ٙتوبوی استلبز ٟاظ ٗوطضات ای ٚثرص ٗٞظلٜس ُٞا١ی پعضي ٗترػع ضا ثب شًط ٞٛع ٗؼٔٓٞیت ث٠
ٝاحس ٜٗبثغ اٛسبٛی ٗحْ ذسٗت اضائ٘ٛ ٠بیس.
ٝ 4-2-1-1احس١بی ارطایی ٗٞظلٜس پس اظ اضائ ٠زضذٞاست ثبظٛطستِی ُٞ ٝا١ی پعضي ٗترػع ٗجٜی ثط ٗؼٔٓٞیت
تٞسظ ًبضًٜب ،ٙو٘ ٚتٌ٘یْ كطٕ پیٞست ض٘بضٞٗ ،)4( ٟوٞع ضا اظ ً٘یسی ٙٞپعضٌی استؼالٕ  ٝپس اظ تطٌیْ
ً٘یسی ٝ ٙٞغسٝض ضای ً٘یسی ٙٞپعضٌی ٗجٜی ثط ٗؼٔٓٞیت ٌ٘١بض  ٝاٛغجبم آ ٙثب « رسٞٛ ّٝع ٗؼٔٓٞیت هبثْ عطح
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زض ً٘یسی١ٙٞبی پعضٌی » اعالػبت ٗتوبوی ٝارس ضطایظ ضا زض سبٗب ٠ٛاعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت
ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت تبثؼ ٠حجت ٞ٘ٛز ٝ ٟپس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی
ضؼت ،زضذٞاست ٗطثٞع ٠ضا ٜٗضٖ ث ٠سبیط ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سٍ ماٌ قبل از تاریخ بازوشستگی مًرد تقاضا اظ
عطین ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 4-2-1-2ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜساتٞٗ ،وٞع ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙضا زض
آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست زستٞض
اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
 4-2-1-3ضؼت ثطهطاض ًٜٜسٗ ٟست٘طی ٗٞظلٜس پس اظ ثطهطاضی ٗست٘طی ٛسجت ث ٠ایزبز ثس١ی سٜٞات اضكبهی
ثػٞضت ٌٗبٛیع ٝ ٟث ٠حسبة ثس١ی زٓٝت اهسإ ٘ٛبیٜس.
 5-4کارکىاوی کٍ با مىابع مًلذ اشعٍ در ارتباط میباشىذ
 5-4-1شرایط:

ٌ٘١ 4-3-0-0بضاٛی ً ٠زض ٗحیظ ًبض  ٝكؼبٓیت ذٞز ثب ٜٗبثغ ٗٓٞس اضؼ ٠زض اضتجبط ثبضٜس ثب تطریع ٢ٛبیی سٞاثن
ًبض ثب اضؼ ٠تٞسظ سبظٗب ٙاٛطغی ات٘ی  ٝاحتسبة اكعایص ذسٗت ٗطثٞع ٠ً ٠ث ٠تأییس ٝاحس هبٛٞٛى ٗیضسس ،زض
غٞضتیٌ ٠ثب احتسبة ٗست اكعایص ذسٗت ٗصًٞض ،ضطایظ ٜٗسضد زض ثرص ( )3-0-0ای ٚثرطٜبٗ ٠ضا احطاظ ٘ٛبیٜس،
ٗیتٞاٜٛس ثبظٛطست ٠ضٛٞس.
 4-3-0-1ذسٗت ٗبظاز ثط  21سبّ ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثٜس زض ١ط حبٓت زض تؼیی ٚحوٞم ثبظٛطستِی هبثْ ٗحبسج٠
٘ٛیثبضس.
 5-4-2اقذامات:

ً 4-3-1-0بضًٜبٗ ٙتوبوی استلبز ٟاظ ایٞٛ ٚع ثبظٛطستِی ٗٞظلٜس ُٞا١ی سبظٗب ٙاٛطغی ات٘ی ً ٠زض آٗ ٙست
اكعایص ذسٗت ٛبضی اظ ًبض ثب اضؼ ٠زضد ُطزیس ٟاست ضا ثٜٗ ٠بثغ اٛسبٛی ٝاحس ٗحْ ذسٗت اضائ٘ٛ ٠بیس.
ٝ 4-3-1-1احس١بی ارطایی ٗٞظلٜس پس اظ اضائُٞ ٠ا١ی سبظٗب ٙاٛطغی ات٘ی تٞسظ ًبضًٜب ،ٙو٘ ٚثطضسی ،اعالػبت
ٗتوبویب ٙثبظٛطستِی ٝارس ضطایظ ضا زض سبٗب ٠ٛاعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت
تبثؼ ٠حجت ٞ٘ٛز ٝ ٟپس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼت ،زضذٞاست ٗطثٞع ٠ضا
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ٜٗضٖ ث ٠سبیط ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سِ هبُ قبل اس تبریخ ببسًشستگی هَرد تقبضب اظ عطین ازاضات
ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 4-3-1-2ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜسات ،زضذٞاست ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙضا
زض آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت اذص زستٞض ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس  ٝحست زستٞض
اهسإ الظٕ ضا ثؼْ٘ آٝضزٗ ٝ ٟطاتت ضا ث ٠ازاضٗ/ًْ ٟسیطیت زضٗب ٙاستبٗ ٙطثٞع ٠اػالٕ ٘ٛبیس.
 4-3-1-3ضؼت ثطهطاض ًٜٜسٗ ٟست٘طی ٗٞظلٜس پس اظ ثطهطاضی ٗست٘طی ٛسجت ث ٠ایزبز ثس١ی سٜٞات اضكبهی
ثػٞضت ٌٗبٛیع ٝ ٟث ٠حسبة ثس١ی زٓٝت اهسإ ٘ٛبیٜس.
 5-5بازوشستگی کارکىان مشمًل سایر صىذيق َا

ًبضًٜبٜٗ ٙتؤ ٠ث ٠سبظٗب ٠ً ٙثی٘ ٠پطزاظ سبیط غٜسٝه٢ب ثٞز ٝ ٟعجن هٞاٛیٗ ٚطثٞع ،٠ثی٘ ٠پطزاظی ذٞز ضا زض غٜسٝم
ثبظٛطستِی هجٔی ازاٗ ٠زاز ٟاٛس ،زض احطاظ ضطایظ ثبظٛطستِی ،تبثغ آییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی سبظٗب ٝ ٙاظ حیج ثطهطاضی
ٗست٘طی تبثغ ٗوطضات غٜسٝم ثی٘ ٠پطزاظی ذٞز ٗیثبضٜس.
-6شرایط کلی:
 6-1چٜبٛی١ ٠ط یي اظ ًبضًٜب ٙسبظٗبٝ ٙارس حساهْ  01سبّ سبثو ٠پطزاذت حن ثی٘ٗ ٠طتْ٘ ثط سبثو ٠ذسٗت
زض سبظٗب ،ٙز ٝثطاثط ٗست اسبضت ،ذسٗت ٛظبٕ ٝظیلٗ ،٠ست حضٞض زاٝعٔجب ٠ٛزض رج١٠٢بی ٛجطز حن ػٔی ٠ثبعْ،
ٗست ٗؼبٓز ٠ربٛجبظاٗ ،ٙست ذسٗت تؼ٢سات هبٛٞٛی ٗٞوٞع هبٗ ٙٞٛطثٞط ث ٠ذسٗت پعضٌب ٝ ٙپیطاپعضٌب ٙزض
ٝاحس١بی ٌٗٔی سبظٗبٗ ،ٙست ذسٗت ضطًتی ًبضًٜب ٙضس٘ی  ٝپی٘بٛی ً ٠زض ٝاحس١بی ارطائی سبظٗب ٙاٛزبٕ ضسٟ
ثبضس ،تبثغ ضطایظ ٗوطض زض ای ٚثرطٜبٗ ٠ثٞز ٝ ٟاحٌبٕ ثبظٛطستِی آٛب ٙتٞسظ ٗسیطػبْٗ سبظٗب ٙغبزض ٗیُطزز  ٝزض
ؿیط ای ٚغٞضت تبثغ ٗوطضات غٜسٝم ثبظٛطستِی ٗطثٞعٗ ٠یثبضٜس  ٝاحٌبٕ ثبظٛطستِی آٛب ٙتٞسظ ضؼت سبظٗب ٙیب
غٜسٝم شیطثظ غبزض  ٝثطهطاض ٗیُطزز.
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 6-2ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ٗٞظلٜس اظ اضسبّ ٗساضى  ٝزضذٞاست ثبظٛطستِی ٌ٘١بضاٛی ً ٠زاضای
پطٛٝسٗ ٟلتٞح زض ١یبت١بی ضسیسُی ث ٠ترٔلبت ازاضی ٗیثبضٜس  ٝیب احٌبٕ غبزض ٟتٞسظ ١یبت١بی ٗصًٞض زض
ذػٞظ آٛب ٙزض حبّ ارطا ٗیثبضس ،ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ذٞززاضی ٘ٛبیٜس.
ثسی٢ی است پبسرِٞئی  ٝػٞاهت ٛبضی اظ ػسٕ ضػبیت ٌٛبت ٗصًٞض ثط ػ٢س ٟازاضات ًْٗ/سیطیت١بی زضٗب ٙاستب٢ٛب
ٗیثبضس.
 -7مذارک مًرد ویاز جُت بازوشستگی
 7-1مذارک عمًمی:

 7-1-1تػٞیط ثطاثط اغْ ضس ٟغلحبت ضٜبسٜبًٗ ٝ ٠بضت ٗٔی.
 6-0-1زضذٞاست ًتجی ٗتوبوی عجن كطٕ١بی پیٞست (ض٘بض 1/0 ٟتب ٗ )1/4تٜبست ثب ٗستٜس هبٛٞٛی ثبظٛطستِی
ٗٞضز توبوب  ٝاػالٕ تبضید ثبظٛطستِی ،حجت ضس ٟزض زثیطذبٗ ٠ٛحْ ذسٗت (زض ٗٞاضزی ًٌ٘١ ٠بض ٗتوبوی
ثبظٛطستِی ٗیثبضس).
 6-0-2كطٕ تٌ٘یْ ضس ٟذالغ ٠اعالػبت ثبظٛطستِی (كطٕ پیٞست ض٘بض )0 ٟزض زٛ ٝسر.٠
 6-0-3تػٞیط ثطاثط اغْ ضس ٟكطٕ اػالٕ سبثوٝ ٠احس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼجٗ ٠حْ پطزاذت حن
ثی٘.٠
 6-0-4تػبٝیط ثطاثط اغْ ضسً ٟبضت پبیب ٙذسٗت ٛظبٕ ٝظیل ،٠ایبٕ اسبضتٗ ،ست حضٞض زاٝعٔجب ٠ٛزض رج١٠٢بی
ٛجطز حن ػٔی ٠ثبعْٗ ،ست ٗؼبٓز ٠ربٛجبظاُٞ ،ٙا١ی ٗست ًسط سٜٞات ثبظٛطستِی ٛبضی اظ تؤیْ سبػت ًبض
استلبزٛ ٟطس ٟربٛجبظا ،ٙذسٗت وطیت  ، kذسٗت عطح الیحٛ ٠یطٝی اٛسبٛی ُٞ ٝا١ی پصیطش سٞاثن ٛبضی اظ ٛوْ ٝ
اٛتوبّ ًسٞضات  ٝسبیط ٗساضى ٗ ٝستٜسات ،حست ٗٞضز.
 7-2مذارک اختصاصی:

 6-1-0تػٞیط ثطاثط اغْ ضسً ٟبضت ربٛجبظی  ٝیب تأئیسی ٠زضغس ربٛجبظی اظ سٞی ثٜیبز ض٢یس  ٝاٗٞض ایخبضُطا ٙزض
ذػٞظ ربٛجبظا.ٙ
 6-1-1كطٕ اعالػبت ٗسترسٗیٗ ٚطبؿْ سرت ٝظیب ٙآٝض زض ٗست اضتـبّ زض ٗطبؿْ ٗٞضز تػٞیت زض ذػٞظ
ٗتوبویب ٙاستلبز ٟاظ هبٗ ٙٞٛطثٞع( ٠كطٕ پیٞست ض٘بض.)3 ٟ
ُٞ 6-1-2ا١ی ً٘یسی ٙٞپعضٌی استبٗ ٙجٜی ثط تؼیی ٚزضغس ٗؼٔٓٞیت زض ذػٞظ ٗؼٔٓٞی.ٚ
03

ش ش 40863430

سازمان
تأمیهاجتماعی
دمریاعال

بسمو تعالی

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
«بخشىامٍ تىقیح ي تجمیع»

 7853/
شماره:

ی
اتر خ:

پيوست:

 88/

0111
 10 01//
0288

ُ 6-1-3عاضش حبزحٛ ،٠ظطی ٠ثبالتطیٗ ٚوبٕ ٝاحس ٗحْ اضتـبُّٞ ،ا١ی ایبٕ استطاحت پعضٌی  ٝسبیط ٌٗبتجبت ٗطتجظ
ثب ٗٞوٞع زض ذػٞظ ٗؼٔٓٞی ٚحٞازث ٛبضی اظ ًبض.
 6-1-4تأییسی ٠سبظٗب ٙاٛطغی ات٘ی ٗجٜی ثط تؼییٗ ٚست اكعایص سبثو ٠ذسٗت ،زض ذػٞظ ٗط٘ٓٞی ٚهبٙٞٛ
حلبظت زض ثطاثط اضؼ.٠
 6-1-5زض ٗٞاضز ثبظٛطستِی ثط اسبس آضا ٗطارغ هضبئی ،اضسبّ تػٞیط آضا ضؼت ثسٝی  ٝتزسیس ٛظط آعاٗی است.
6-1-6اظ تبضید غسٝض ای ٚثرطٜبٗ ،٠زستٞضازاضی ض٘بضٞٗ011350ٟضخ ،81/0/10ثرطٜبٗ-٠
ض٘بضٞٗ 0111/83/01311ٟضخ  ٝ 83/8/21سبیط زستٞضآؼ٘ٔ٢بی ٗـبیط ثب ای ٚثرطٜبٗٓ ٠ـ ٝ ٞثالاحط ٗی ُطزز.
ٗ -8سئٓٞیت حس ٚارطای ای ٚثرطٜبٗ ٠ثط ػ٢سٗ ٟؼبٛٝت تٞسؼٗ ٠سیطیت ٜٗ ٝبثغ اٛسبٛی ،ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی،
ازاضٛ ًْ ٟبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ٗ ٝسیطا /ًْ ٙزضٗب ٙاستب٢ٛب ٗیثبضٜس.

مص
طفی ساالری

03

ش ش 40863430

بسمو تعالی

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

سازمان
تأمیهاجتماعی

«بخشىامٍ تىقیح ي تجمیع»

دمریاعال

 7853/
شماره:

ی
اتر خ:

پيوست:

 88/

0111
 10 01//
0288

حًزٌ :معايوت تًسعٍ مذیریت ي مىابع اوساوی

ک مست
ق
مح
ستادی
معاونیه ترم /دمریان

مًضًع :مجمًعٍ قًاویه ي مقررات بازوشستگی کارکىان سازمان

دمریان ک تأمیه اجتماعی استان

دمری ان ردمان تأمیه اجتماعی استان

با سالم

ثب ػٜبیت ث ٠تـییطات كػْ ١طتٖ آییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی ٗػٞة ١ 0283/6/0یبت ٗحتطٕ اٜٗاب سابظٗب ٙتابٗیٚ
ارت٘بػی  ٝتؼسز هٞاٛی ٚزض حٞظ ٟثبظٛطستِی ،تاسٝیٗ ٚواطضات رابٗغ زض ذػاٞظ ثبظٛطساتِی ًبضًٜاب ٙسابظٗبٙ
ارتٜبة ٛبپصیط ثٞز ٝ ٟثط ای ٚاسبس ٗوطض ُطزیس تب زض ضاستبی ضٝیٌطز١بی ٞٛی ٚسبظٗبٗ ٙجٜی ثط ایزبز ٝحاست ضٝیا٠
زض كطآیٜس١بی ازاضی ،سطػت ثرطیس ٙثا ٠اٗاٞض ٘١ ٝیٜای ٚتجیای ٝ ٚضالبف سابظی واٞاثظ ٗ ٝواطضات زض ظٗیٜا٠
ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙسبظٗب ٙتبٗی ٚارت٘بػی ،ثرطٜبٗ ٠ربٗؼی تٜظیٖ  ٝث ٠ضطح شیْ زض اذتیابض ٝاحاس١بی ارطایای
هطاض ُیطز .هغؼب ٗت ٚحبوط ضاِ١طبی ًبضضٜبسبٜٗ ٙبثغ اٛسبٛی زض حٞظ ٟثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙثٞز ٝ ٟزض ٗسیط تحون
ا١ساف ػبٓی سبظٗب ٝ ٙذسٗت ثٌ٘١ ٠ابضاٗ ٙاٞحط ذٞا١اس ثاٞزٗ .حتاٞای ایا ٚثرطاٜبٗ ٠ضابْٗ هاٞاٛیٗ ،ٚواطضات ٝ
زازٛبٗ١٠بی زیٞا ٙػسآت ازاضی ،تؼبضیقٗ ،ط٘ٓٞی ،ٚثبظٛطستِی ثب ضطایظ ػ٘اٗٞی ،ثبظٛطساتِی ثاب ضاطایظ ذابظ،
ضطایظ ًٔی ٗ ٝساضى ٗٞضز ٛیبظ ٗی ثبضس ً ٠زض ازاٗ ٠ث ٠تلػیْ ثیبُ ٙطزیس ٟاست.
-1قًاویه ،مقررات ي دادوامٍَای دیًان عذالت اداری:
 -هب ٙٞٛتبٗی ٚارت٘بػی ٗػٞة 0243/3/2

 هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضابؿٔیٗ ٚطابؿْسرت  ٝظیبٙآٝض ٗػٞة  ٝ 0256/8/0اغالحی ٠آٗ ٙػٞة ٗ 0272/1/10زٔس ضٞضای اسالٗی.
 ٗبز )11( ٟهب ٙٞٛحلبظت زض ثطاثط اضؼٗ ٠ػٞة ٗ 0257/0/11زٔس ضٞضای اسالٗی.03
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ٗ -بز )012( ٟهبٗ ٙٞٛسیطیت ًطٞضی ٗػٞة ٗ 0275/6/7زٔس ضٞضای اسالٗی.

 آییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض ٗػٞة  ٝ 0257/4/17اغالحی ٠آٗ ٙػٞة 0274/1/01
 -آییٛ ٚبٗ ٠ارطائی هب ٙٞٛحلبظت زض ثطاثط اضؼٗ ٠ػٞة 58/2/1

 ٗبز )53( ٟآییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی ًبضًٜبٗ ٙػٞة  ٝ 0275/01/17اغالحی ٠آٗ ٙػٞة .0283/6/0 -تػٞیت ٛبٗ ٠ض٘بض/65541 ٟت ٞٗ 818ضخ ١ 0257/01/16یبت ٝظیطا.ٙ

 -تػٞیت ٛبٗ ٠ض٘بض/47010 ٟت ٞٗ 04811ضخ ١ 0265/3/11یبت ٝظیطا.ٙ

 -تػٞیت ٛبٗ ٠ض٘بض/010303 ٟتٞٗ 40120ضخ ١ 0284/7/06یبت ٝظیطا.ٙ

 زازٛبٗ ٠ض٘بضٞٗ 126 ٟضخ ( 0284/01/07ػسٕ اثغبّ ٗابز )53( ٟآیایٛ ٚبٗا ٠اساترساٗی سابظٗب ٙتابٗیٚارت٘بػی).
 زازٛبٗ ٠ض٘بضٞٗ 634 ٟضخ ١ 0285/7/8یبت ػ٘ٗٞی زیٞا ٙػسآت ازاضی (اثغبّ تجػاط )0( ٟثٜاس ( )4آیایٚٛبٗ ٠ارطائی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اساالٗی ایاطا ٝ ٙرٜاَ تح٘یٔای ٗ ٝؼٔآٞی ٚػابزی ٝ
ضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض ٗػٞة ١ 0257/4/17یبت ٝظیطا.)ٙ
 زازٛبٗ ٠ض٘بض 668 ٟآی ٞٗ 670ضخ ١ 0285/7/05یبت ػ٘ٗٞی زیٞا ٙػسآت ازاضی (تبییس ػٌ٘ٔطز سبظٗبٙزض ػسٕ پصیطش زضذٞاست ثبظٛطستِی سرت  ٝظیب ٙآٝض ًبضًٜب ٙثب سبثوً٘ ٠تط اظ  14سبّ).
 زازٛبٗ ٠ض٘بضٞٗ 455 ٟضخ ١ 0287/2/10یبت ػ٘ٗٞی زیٞا ٙػسآت ازاضی (زض ذػٞظ آذطی ٚحوٞم هجاْاظ ثبظٛطستِیٞٗ ،وٞع ٗبزٝ ٟاحس ٟهبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٝ
ٗؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض ٗػٞة ٗ 0256/8/0زٔس ضاٞضای اساالٗی ٗ ٝابز)1( ٟ
آییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٗ ٙٞٛصًٞض).
 -2تعاریف :
 2-1سازمان :ثبالتطیٗ ٚوبٕ ارطایی سبظٗبٗ( ٙسیطػبْٗ) ً ٠ػٜسآٔع ٕٝثطاثط ٗلبز ای ٚثرطاٜبٗ ،٠اذتیابضات ذاٞز زض
ذػٞظ ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙضا ثً٘ ٠یت ٠ثبظٛطستِی تلٞیض ذٞا١س ٞ٘ٛز.
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 2-2کمیتٍ بازوشستگی :ضبْٗ ٗ -0ؼب ٙٝتٞسؼٗ ٠سیطیت ٜٗ ٝبثغ اٛسبٛی ،ػض ٝ ٞضئیس ً٘یتاٗ -1 ٠اسیطًْ ٜٗابثغ
اٛسبٛی ،ػض ٝ ٞزثیط ً٘یتٗ -2 ٠سیطًْ ٗست٘طی ١ب ،ػضً٘ ٞیتٗ -3 ٠سیطًْ اٗٞض حوٞهی  ٝهٞاٛی ،ٚػضً٘ ٞیت-4 ٠
ٗسیطًْ ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ،ػضً٘ ٞیتٗ -5 ٠سیطًْ زضٗبٗ ٙستویٖ (زض ذػٞظ ًبضًٜب ٙثرص زضٗب)ٙ
ػضً٘ ٞیت٘ٛ -6 .٠بیٜسٗ ٟسیطػبْٗ حست ٗؼطكی ایطب ،ٙػضً٘ ٞیت .٠تػ٘ی٘بت ً٘یت ٠ثب تبییاس (اٗضاب ) اًخطیات
اػضب ً٘یت ٠ضس٘یت ٗی یبثس.
ایً٘ ٚیتٞٗ ٠ظق است ثط اسبس ٗساضى ٗ ٝستٜسات ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙثب ٗس ٛظط هطاض زاز ٙوٞاثظ ٗ ٝوطضات
 ٝثط اسبس ا١ساف سبظٗبٛ ٙظطی ٠ذٞز ضا ٗجٜی ثط ٗٞاكوت  ٝیب ٗربٓلت ثب ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙر٢ت اذص زستٞض ثا٠
ٗسیطػبْٗ سبظٗب ٙاػالٕ ٘ٛبیس.
 2-3سابقٍ خذمت (مىذرج در مادٌ ( )64آییه وامٍ استخذامی) :سبثو ٠ذسٗت زض سابظٗب ٝ ٙساٞاثن ؿیاط سابظٗبٛی
پصیطكت ٠ضس ٟثؼٜٞا ٙذسٗت هبثْ هج ٠ً ّٞحن ثی٘ٗ ٠طثٞع ٠ث ٠سبظٗب ٙتبٗی ٚارت٘بػی پطزاذت ُطزیس ٟاست.
 -3مشمًلیه :
 ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ٗبز )1( ٟآییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی-4بازوشستگی با شرایط عمًمی :
 4-1شرایط:
 3-0-0سازمان می تًاوذ کارکىان خًد را با شرایط زیر بازوشستٍ ومایذ:

 3-0-0-0زاضت ٚحساهْ  21سبّ سبثو ٠ذسٗت ثب  41سبّ س.ٚ
 3-0-0-1زاضت ٚحساهْ  11سبّ سبثو ٠ذسٗت  51 ٝسبّ س ٚثطای ٗطزا 44 ٝ ٙسبّ س ٚثطای ظٛب ٙثب ثیست
ضٝظ حوٞم ثب زضذٞاست ًبضٜٗس.
 3-0-0-2زاضت ٚحساهْ  14سبّ سبثو ٠ذسٗت ثطای ظٛبً ٙبضٜٗس ثس ٙٝضطط سٜی ثب ثیست  ٝپٜذ ضٝظ حوٞم ثب
زضذٞاست ًبضٜٗس.
تجػط 0ٟزض ذػٞظ ًبضًٜبٝ ٙارس ضطایظ ثٜس (ٜٗ )3-0-0ظٞض اظ سبثو ٠ذسٗت ،سبثو ٠هبثْ هج ّٞسبظٗبٛیٗیثبضس.
تجػط 1ٟچٜبٛی ٠سبثو ٠ذسٗت ثیص اظ حساهْ١بی ٗوطض زض ثٜس١بی كٞم ثبضسٗ ،حبسجٗ ٠ست٘طی ٗتٜبست ثب ٗز٘ٞع
سٞاثن پطزاذت حن ثی٘ ٠ذٞا١س ثٞز.
 3-0-1سازمان مکلف است کارکىان ياجذ شرایط زیر را راسا بازوشستٍ ومایذ:

03

ش ش 40863430

بسمو تعالی

وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

سازمان
تأمیهاجتماعی

«بخشىامٍ تىقیح ي تجمیع»

دمریاعال

 7853/
شماره:

ی
اتر خ:

پيوست:

 88/

0111
 10 01//
0288

 3-0-1-0زاضت ٚحساهْ  51سبّ س 21 ٝ ٚسبّ سبثو ٠ذسٗت .
 3-0-1-1زاضت ٚحساهْ  54سبّ س 14 ٝ ٚسبّ سبثو ٠ذسٗت ثب ثیست  ٝپٜذ ضٝظ حوٞم.
تجػط 0 ٟزض ٗٞاضزی ً ٠ثٓ ٠حبػ تزطث ،٠ترػع ٢ٗ ٝبضت ٛیبظ ث ٠تسا ٕٝذسٗت ًبضًٜب( ٙث ٠غٞضت ٗٞضزی) ٝرٞز
زاضت ٠ثبضس ثب پیط٢ٜبز ٗسیط ػبْٗ  ٝتػٞیت ١یبت ٗسیط ،ٟاضتـبّ ای ٚاكطاز تب  4سبّ پس اظ ضسیس ٙث ٠ضطایظ ٗوطض
زض ثٜس (ة) ٗبز )53( ٟآییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی اٌٗب ٙپصیط است.
تجػط 1 ٟزض ذػٞظ ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ثٜس (١ )3-0-1ط ٞٛع سبثو ٠پطزاذت حن ثی٘ٛ ٠عز غٜسٝم تبٗی ٚارت٘بػی
سبثو ٠هبثْ هج ّٞاظ حیج ثبظٛطستِی ٗحسٞة ٗیضٞز ٓیٌ ٚاظ ر٢ت پطزاذت پبزاش پبیب ٙذسٗت ،سٞاثن هبثْ
هج ّٞاكطاز تبثغ ضطایظ شًط ضس ٟزض وٞاثظ ٗطثٞط ث ٠پبزاش پبیب ٙذسٗت ٗیثبضس.
 4-2اقذامات:
3-1-0

ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٝ ٝاحس١بی تبثؼٌٔٗ ٠لٜس پس اظ استرسإ یب اٛتوبّ اكطاز ث ٠سبظٗب ،ٙسٞاثن ذسٗت

ؿیطسبظٗبٛی  ٝسٞاثن ثی٘ ٠پطزاظی آٛب ٙضا اظ عطین ٝاحس١بی ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼت شیطثظ ،اذص ٗ ٝطاتت ضا
ث٘١ ٠طاٗ ٟستٜسات ٗطثٞع ٠زض ً٘یت١٠بی احتسبة سٞاثن ٗغطح ٝ ٝوؼیت سٞاثن ٗٞغٞف ضا اظ حیج تزطث،٠
ثبظٛطستِی یب غطكبً زض تؼییٗ ٚست٘طیٗ ،طرع  ٝزض احٌبٕ ًبضُعیٜی زضد  ٝاثالؽ ٘ٛبیٜس.
3-1-1

ٝاحس١بی ارطایی ٗٞظلٜس سٞاثن پطزاذت حن ثی٘ ٠ؿیط سبظٗبٛی ًبضًٜبٛی ً ٠ث ٠سبظٗبٜٗ ٙتوْ یب زض

سبظٗب ٙاسترسإ ٗیضٛٞس یب زض حبّ حبوط ٗطـ ّٞذسٗت ١ستٜس ضا اظ ٝاحس ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازیاستؼالٕ
ٞ٘ٛز ٝ ٟزض پطٛٝس ٟپطسٜٔی وجظ ٘ٛبیٜس.
ٝ 3-1-2احس١بی ارطایی ٌٗٔلٜس اعالػبت ًٔیً ٠بضًٜبٝ ٙارس ضطایظ ثٜس١بی ( )3-0-1( ٝ )3-0-0ضا حساهْ ٗ 5بٟ
هجْ اظ احطاظ ضطایظ زض سبٗب ٠ٛاعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت تبثؼ ٠حجت ٞ٘ٛزٝ ٟ
پس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی ضؼتٗ ،طاتت ضا ٜٗضٖ ث ٠سبیط ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سٍ ماٌ قبل از

تاریخ بازوشستگی اظ عطین ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی
اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 3-1-3ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜسات ث ٠ضطح شیْ اهسإ ٘ٛبیس
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 3-1-3-0زضذٞاست ثبظٛطستِی ًبضًٜبٗ ٙتوبوی ثبظٛطستِی ضا زض آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔس٠
ٗطثٞع ٠ضا ر٢ت اذص زستٞض ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست زستٞض اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
ٞٗ 3-1-3-1وٞع ثبظٛطستِی ًبضًٜبٗ ٙط٘ ّٞثٜس ( ، )3-0-0-0ضا ً ٠زض زٗ ٝوغغ ضص ٗب ٠١ا ٝ ّٝز١ ٕٝط سبّ
ٝارس ضطایظ ٗیُطزٛس ث ٠تطتیت  ٝحست ٗٞضز ثب تبضید ثبظٛطستِی ا٢ٗ ّٝط  ٝپبیب ٙاسلٜس ٘١ب ٙسبّ زض ً٘یت٠
ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست زستٞض اهسإ ٗوتضی ث٠
ػْ٘ آٝضز.
 3-1-3-2چٜبٛی ٠ثٓ ٠حبػ تزطث ،٠ترػع ٢ٗ ٝبضت ٛیبظ ث ٠ازاٗ ٠ذسٗت ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ثٜس (ٝ )3-1-3-1رٞز
زاضت ٠ثبضس ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب  ٝزض ستبز ٗطًعی ازاض ًْ ٟشیطثظ ٗٞظلٜس پیط٢ٜبز ذٞز ضا ثب شًط
زالیْ تٞری٢ی ٗ ٝست تسا ٕٝذسٗت ث٘٢طاٗ ٟستٜسات ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی
اضسبّ ً٘ ٝیتٗ ٠صًٞض ٛیع و٘ ٚاػالٕ ٛظط ،غٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست
زستٞض اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
 3-1-3-3زستٞض ٗسیطػبْٗ زض ذػٞظ تسا ٕٝذسٗت ًبضًٜب ٙیب ثبظٛطستِی ٗٞوٞع ثٜس اذیط ضا ث ٠ازاضات
ًْٗ/سیطیت١بی زضٗب ٙاستب٢ٛب اثالؽ ٘ٛبیس.
 3-1-3-4چٜبٛی ٠ثٓ ٠حبػ تزطث ،٠ترػع ٢ٗ ٝبضت ٛیبظ ث ٠ازاٗ ٠ذسٗت ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ثٜس (ٝ )3-0-1رٞز
زاضت ٠ثبضس ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب  ٝزض ستبز ٗطًعیٗ ،ؼبٛٝت یب ازاض ًْ ٟشیطثظ ٗٞظلٜس پیط٢ٜبز ذٞز
ضا ثب شًط زالیْ تٞری٢ی ٗ ٝست تسا ٕٝذسٗت ث٘٢طاٗ ٟستٜسات ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ
اٛسبٛی اضسبّ ً٘ ٝیتٗ ٠صًٞض ٛیع و٘ ٚاػالٕ ٛظط ،غٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛزٝ ٟ
حست زستٞض اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
 3-1-3-5اهساٗبت الظٕ ثٜٗ ٠ظٞض اذص ٗػٞث ٠اظ ١یبت ٗحتطٕ ٗسیط ٟضا ٗغبثن ثب زستٞض ٗسیطػبْٗ زض ذػٞظ
ٗٞاكوت ثب ازاٗ ٠ذسٗت ًبضًٜبٞٗ ٙوٞع ثٜس ( )3-1-3-4ث ٠اٛزبٕ ضسبٛس ٝ ٟپس اظ اذص ٗػٞثٗ ٠طاتت ضا ثب شًط ٗست
ث ٠ازاضات ًْٗ/سیطیت١بی زضٗب ٙاستب٢ٛب اثالؽ ٘ٛبیس.
3-1-4

ٛحٗ ٟٞحبسج ٝ ٠تؼییٗ ٚیعاٗ ٙست٘طی ثبظٛطستِی تبثغ ضطایظ ٜٗسضد زض ٗبز )66( ٟهب ٙٞٛتبٗیٚ

ارت٘بػی  ٝتجػط ٟآ ٝ ٙاغالحبت ثؼسی ٗیثبضس.
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 3-1-5سبیط ٗعایبی پطزاذتی ثٌ٘١ ٠بضا ٙثبظٛطست ،٠اظًبضاكتبزًٔ ٟی  ٝثبظٗبٛسُبٌ٘١ ٙبضا ٠ً ٙاظ ٗحْ ١عی١٠ٜبی
پطسٜٔی  ٝازاضی تبٗیٗ ٚیُطزز تبثغ وٞاثظ ٗ ٝوطضات ٗطثٞعٗ ٠یثبضس.
3-1-6

ٗؼبٛٝت تٞسؼٗ ٠سیطیت ٜٗ ٝبثغ اٛسبٛی ٗٞظق است زض ذػٞظ ٗط٘ٓٞی ٚثٜس ( ٠ً )3-0-1زض توٞیٖ

ثبظٛطستِی ٗ٢ط  ٝاسلٜس ٗٞوٞع ثٜس ( )3-1-3-1هطاض ٘ٛیُیطٛس  ٝثٜب ث ٠وٞاثظ ٗوطض ثبظٛطستِی آٛب ٙزض تبضید
احطاظ ضطایظ ،تٌٔیق ٗیثبضسُ ،عاضش ٗطثٞع ٠ضا ثٜٗ ٠ظٞض تسا ٕٝذسٗت آٛب ٙتب پبیبٗ ٙوغغ ٗ 5ب ٠١توٞیٖ ٗصًٞض
ر٢ت اذص ٗػٞث١ ٠یبت ٗسیط ٟثٗ ٠سیطػبْٗ اضائ٘ٛ ٠بیس.
 -5بازوشستگی با شرایط خاص
 5-1جاوبازان مشمًل قاوًن وحًٌ بازوشستگی جاوبازان اوقالب اسالمی ایران ي جىگ تحمیلی ي معلًلیه عادی ي
شاغلیه مشاغل سخت ي زیانآير مصًب  1367/9/1مجلس شًرای اسالمی
 5-1-1شرایط:

ٗ 4-0-0-0ستٜس ث ٠تجػطٗ )0( ٟبز )012( ٟهبٗ ٙٞٛسیطیت ذسٗبت ًطٞضی زض ذػٞظ ًٔی ٠ربٛجبظا ،ٙحساهْ
سبثو ٠الظٕ ر٢ت ثبظٛطستِی  14سبّ سبثو ٠ذسٗت ٗیثبضس  ٝزض ذػٞظ تؼیی ٚحوٞم ثبظٛطستِی ٗغبثن ثٜس
( )4-0-0-4ای ٚثرطٜبٗ ٠ػْ٘ ٗیُطززٌ٘١ .بضا ٙربٛجبظ ثبالی  11زضغس ربٛجبظی اظ سٜٞات اضكبهی هبٛ ٙٞٛحٟٞ
ثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض
(ٗػٞة ٗ 0256/8/0زٔس ضٞضای اسالٗی)  ٝاغالحی ٠آٗ( ٙػٞة  )0272/1/10ثطذٞضزاض ٗیُطزٛس.
 4-0-0-1چٜبٛی ٠ر٘غ سبثو ٠ذسٗت  ٝسبثو ٠اضكبهی ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثٜس  21سبّ ثبضس اظ ضطط سٜی ٗؼبف
ٗیثبضٜس.
 4-0-0-2سٜٞات ذسٗت ثٗ ٠یعا ٙز ٝثطاثط ٗست اسبضت آظازُبٗ ٙؼعظ ثبستٜبز ٗبز 02 ٟهب ٙٞٛح٘بیت اظ آظازُب ٙثب
اضایٗ ٠ستٜسات پطزاذت حن ثی٘ ٠هبثْ ٗحبسج ٠ثٞز ٝ ٟسبثو ٠ذسٗت تٔوی ٗیُطزز.
ٗ 4-0-0-3ست سٜٞات اضكبهی زض غٞضت احطاظ ضطایظ ثبظٛطستِی ثبستٜبز هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙث٠
ضطح شیْ ٗیثبضس.
در صذ جبًببسی
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 4-0-0-4زض تؼیی ٚحوٞم ثبظٛطستِی ٌ٘١بضاٗ ٙط٘ ّٞهبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطاٝ ٙ
ر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض (ٗػٞة ٗ 0256/8/0زٔس ضٞضای اسالٗی)
حوٞم ٗ ٝعایبی ٜٗسضد زض آذطی ٚحٌٖ ًبضُعیٜی ًٗ ٠جٜبی ًسط حن ثی٘ ٠هطاض ُطكتٗ ٠الى ػْ٘ ٗیثبضس.
 4-0-0-5حست ٗلبز ٗبزٝ ٟاحس ٟهب ٙٞٛاذیطآصًط ٗست سٜٞات اضكبهی كوظ اظ ٓحبػ احتسبة حوٞم ثبظٛطستِی
هبثْ ٗحبسجٗ ٠یثبضس.
 4-0-0-6ث٘ٞرت ٗبزٝ ٟاحس ٟهب ٙٞٛاذیطآصًط سٜٞات ٗبظاز ثط  21سبّ ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثٜس زض ١ط حبٓت زض تؼییٚ
حوٞم ثبظٛطستِی هبثْ ٗحبسج٘ٛ ٠یثبضس.
 4-0-0-7ربٛجبظاٗ ٙؼعظٗ ،ریط ث ٠استلبز ٟاظ اٗتیبظات ٗوطض ضس ٟزض ای ٚثرص یب ثٜس ( )3ای ٚثرطٜبٗ٠
ٗیثبضٜس.
 5 -1-2اقذامات:

ٝ 4-0-1-0احس١بی ارطایی ٗٞظلٜس پس اظ اضائ ٠زضذٞاست ثبظٛطستِی تٞسظ ًبضًٜب ،ٙاعالػبت ٗتوبویبٙ
ثبظٛطستِی ٝارس ضطایظ ضا زض سبٗب ٠ٛاعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت تبثؼ ٠حجت
ٞ٘ٛز ٝ ٟپس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼت ،زضذٞاست ٗطثٞع ٠ضا ٜٗضٖ ث٠
سبیط ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سِ هبُ قبل اس تبریخ ببسًشستگی هَرد تقبضب اظ عطین ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗبٙ
استب٢ٛب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 4-0-1-1ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜساتٞٗ ،وٞع ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙضا زض
آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست زستٞض
اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
ٝ 4-0-1-2احس١بی ارطایی ٗٞظلٜس زض ارطای ٗػٞث ٠ض٘بضٞٗ 0011/015012 ٟضخ ١ 0274/01/03یبت ٗحتطٕ
ٗسیط ٝ ٟتلٞیض اذتیبض ٗٞوٞع زستٞض ازاضی ض٘بضٞٗ 1101/011615 ٟضخ  0278/01/14ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی،
پس اظ غسٝض اثالؽ ثبظٛطستِی ٛسجت ث ٠غسٝض حٌٖ ًبضُعیٜی (تغجین حوٞهی ربٛجبظا )ٙثط اسبس كطٕ پیٞست
ض٘بض )5( ٟاهسإ ٞ٘ٛز ٝ ٟضٞٛٝضتی اظ حٌٖ غبزض ٟضا ر٢ت ثطهطاضی ٗست٘طی ث ٠ضؼجٗ ٠طثٞع ٠اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 4-0-1-3ضؼت ثطهطاض ًٜٜسٗ ٟست٘طی ٗٞظلٜس پس اظ ثطهطاضی ٗست٘طی ٛسجت ث ٠ایزبز ثس١ی سٜٞات اضكبهی ث٠
حسبة ثس١ی زٓٝت زض سبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی اهسإ ٘ٛبیٜس.
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 5-2شاغلیه مشاغل سخت ي زیان آير
 5-2-1شرایط:

 4-1-0-0ثٞٗ ٠رت تجػطٗ )0( ٟبز 53 ٟآییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی  ٝتجػطٗ )0( ٟبز )012( ٟهبٗ ٙٞٛسیطیت ذسٗبت
ًطٞضی زاضت ٚحساهْ  14سبّ سبثو ٠پطزاذت حن ثی٘ٛ ٠عز غٜسٝم تبٗی ٚارت٘بػی ً ٠حساهْ  11سبّ آ ٙزض
ٗطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض عی ضس ٟثٜٗ ٠ظٞض ثبظٛطستِی ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثرص وطٝضی ٗیثبضس.
 4-1-0-1ر٢ت ثبظٛطستِی ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثرص ضطط سٜی ٓحبػ ٛرٞا١س ضس.
 4-1-0-2ثبستٜبز تجػط ٟیي ٗبزٝ ٟاحس ٟهبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٝ
ٗؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض (ٗػٞة ٗ 0256/8/0زٔس ضٞضای اسالٗی)  ٝثٜس ( )4آییٛ ٚبٗ٠
ارطایی هبٗ ٙٞٛصًٞضٗ ،طبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض ،زضر ٠ثٜسی ٗ ٝیعا ٙسٜٞات اضكبهی آ٢ٛب ٗٞوٞع تػٞیت ٛبٗ١٠بی
ض٘بض/65541 ٟتٞٗ 818ضخ /47010 ، 0257/01/16تٞٗ 04811ضخ /010303 ٝ 0265/3/11ت40120
ٗٞضخ ١ 0284/7/06یبت ٝظیطاٗ ٙغبثن رس ّٝظیط ٗیثبضس.
ردیف

1

درجٍ یک

درجٍ دي

درجٍ سٍ

( یک ماٌ سىًات خذمت ارفاقی بٍ ازاء َر سال )
کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی "پزستبر" کِ در
حَسُ ستبدی (ٍسارتخبًِ ّب ،داًشگبُّبی علَم پششکی ٍ یب
سبسهبىّبی هٌطقِ ای بْذاشت ٍ درهبى استبًْب ٍ  )...تحت
عٌَاى کبرشٌبس پزستبری اًجبم ٍظیفِ هیًوبیٌذ.

( دي ماٌ سىًات خذمت ارفاقی بٍ ازاء َر سال )

( سٍ ماٌ سىًات خذمت ارفاقی بٍ ازاء َر سال )

کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی "پزستبر"
هستقز در آهَسشگبّْب یب داًشکذُ ّب (اعن اس
آهَسشگبُّبی بْیبری یب پزستبری یب  )...یب درهبًگبّْبٍ
یب هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی کِ در شوَل هشبغل درجِ
سِ قزار ًویگیزد.

کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی
"پزستبر" هستقز در بیوبرستبًْب ٍ یب هزاکش
ًگْذاری تَاًبخشی در سبسهبى بْشیستی ٍ یب هزاکش
بْذاشتی ٍ درهبًی " ریَی یب سَختگی ٍ یب
پَستی"

کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی "بْیبر"
کِ در شوَل هشبغل درجِ سِ قزار ًویگیزًذ

کلیِ پستّبی قببل تخصیص در رشتِ شغلی
"بْیبر" هستقز در بیوبرستبًْب ٍ یب هزاکش ًگْذاری
ٍ تَاًبخشی در سبسهبى بْشیستی ٍ یب هزاکش
بْذاشتی ٍ درهبًی "ریَی یب سَختگی یب پَستی"
ٍ یب هزاکش پششکی قبًًَی

2
------------------

3

4

5

هتصذیبى پستّبی سبسهبًی تکٌسیي ،کبرداى ،کبرشٌبس ٍ
کبرشٌبس ارشذ اتبق عول هستقز در ٍاحذّبی عولیبتی
بیوبرستبى ّب ٍ هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی.
هتصذیبى پستّبی سبسهبًی کبرداى ٍ کبرشٌبس َّشبزی
هستقز در ٍاحذّبی عولیبتی بیوبرستبى ّب ٍ هزاکش بْذاشتی ٍ
درهبًی.
هتصذیبى پستّبی سبسهبًی هبهب هستقز در ٍاحذّبی عولیبتی
بیوبرستبًْب ٍ سایشگبُ ّب ،هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی شْزی ٍ
رٍستبیی ٍ تسْیالت سایوبًی.

-----------------------------

--------------
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هتصذیبى پستّبی سبسهبًی تکٌسیي آسهبیشگبُ ،رئیس ٍ
هسئَل فٌی آسهبیشگبُ در آسهبیشگبُّبی هستقز در ٍاحذّبی
عولیبتی بیوبرستبىّب ٍ هزاکش آسهبیشگبُّبی تشخیص پششکی،
آسهبیشگبُّبی هزجع اًستیتَپبستَر ایزاى ،آسهبیشگبُ تشخیص
پششکی ٍ رٍتیي سبسهبى اًتقبل خَى ایزاى ،آسهبیشگبُّبی
هزجع حَسُ ٍسارت بْذاشت ٍ داًشگبُّبی علَم پششکی ٍ
ّوچٌیي هتصذیبى پستّبی سبسهبًی کبرداى ،کبرشٌبس،
کبرشٌبس ارشذ ،کبرشٌبس هسئَل ٍ رئیس ٍ هسئَل فٌی
آسهبیشگبُّبی هستقز در ٍاحذّبی عولیبتی در آسهبیشگبُّبی
کٌتزل کیفیت سبسهبى اًتقبل خَى ایزاى ،سبسهبى غذا ٍ دارٍ
ٍابستِ بِ ٍسارت بْذاشت ،درهبى ٍ آهَسش پششکی.

هتصذیبى پستّبی سبسهبًی کبرداى ،کبرشٌبس،
کبرشٌبسهسئَل،کبرشٌبسارشذآسهبیشگبٍُ خذهتگشار
(لَلِ شَر) در آسهبیشگبُّبی هستقز در ٍاحذّبی
عولیبتی هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی ،بیوبرستبى ّب ،هزاکش
رٍاًپششکی ،هزاکش بْذاشتی ٍ درهبًی خیزیِ دٍلتی،
آسهبیشگبُّبی هزجع اًستیتَپبستَر ایزاى ،آسهبیشگبُ
تشخیص پششکی ٍ رٍتیي سبسهبى اًتقبل خَى ایزاى،
آسهبیشگبُ هزجع سالهت حَسُ ٍسارت بْذاشت ٍ یب
آسهبیشگبُّبی هزجع داًشگبُّبی علَم پششکی ٍ
هزاکش آسهبیشگبُّبی تشخیص طبی .

پستّبی سبسهبًی هسئَل فَریتّبی پششکی هستقز در
ٍاحذّبی عولیبتی اٍرصاًس بیوبرستبىّب ٍ هزکش فَریتّبی
پششکی (اٍرصاًس )115

---------------
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ٗ 4-1-0-3ست سٜٞات اضكبهی ر٢ت اٛزبٕ ٝظیل ٠زض ٗطبؿْ زضر 2 ٠ث ٠اظا ١ط یٌسبّ ذسٗت ت٘بٕ ٝهت سٗ ٠ب،ٟ
اٛزبٕ ٝظبیق زض ٗطبؿْ زضر ٠ز ٝث ٠اظا ١ط یٌسبّ ذسٗت ت٘بٕ ٝهت ٗ 1ب ٝ ٟاٛزبٕ ٝظبیق زض ٗطبؿْ زضر ٠یي ث٠
اظا ١ط یٌسبّ ذسٗت ت٘بٕ ٝهت یي ٗب ٟذٞا١س ثٞز.
 4-1-0-4ث ٠سٞاثن ذسٗت ٗط٘ٓٞی ٚثب تٞر ٠ث ٠زضر ٠سرت  ٝظیب ٙآٝضی حساًخط  4سبّ سبثو ٠اضكبهی اوبك٠
ٗیُطزز ً ٠ثب ر٘غ سٞاثن اغٔی تب سوق  21سبّ غطكبً زض تؼییٗ ٚیعاٗ ٙست٘طی هبثْ ٗحبسجٗ ٠یثبضس.
 4-1-0-5وطٝضی است ٗط٘ٓٞی ٚزض ظٗب ٙزضذٞاست ثبظٛطستِیٝ ،ارس ضطایظ ٜٗسضد زض ای ٚثرص ثبضٜس.
 4-1-0-6ث٢طٜٗ ٟسی اظ ٗعایبی ثبظٛطستِی ٗطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض ٜٗٞط ث ٠اضتـبّ ػ٘ٔی (اٛتػبة  ٝاضتـبّ)
ًبضًٜب ٙزض پست١بی سبظٗبٛی ٗطثٞع ٠است.
ًٔ 4-1-0-7ی ٠سٞاثن سبظٗبٛی ،ؿیط سبظٗبٛی ،سطثبظی  ٝسبیط سٞاثن ًبضًٜب ٠ً ٙزاضای تبییسی ٠پطزاذت حن ثی٘٠
(ثب ٛطخ ًبْٗ) ثٞز ٝ ٟزض احٌبٕ ًبضُعیٜی ٜٗظٞض ُطزیس ،ٟسٞاثن ذسٗت ٗحسٞة ٗیُطزز.
ٗ 4-1-0-8ستٜس ث ٠تجػط )3( ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی  ٝر َٜتح٘یٔی
ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض (ٗػٞة ١ 0257/4/17یأت ٝظیطاً ،)ٙسٞض ثبظٛطستِی سٖ٢
ٗسترسٕ ثط حست ٗست سٜٞات اضكبهی تٞسظ ٗسترسٕ ثب ضػبیت سبیط هٞاٛیٗ ٝ ٚوطضات ٗطثٞع( ٠كػْ ١لتٖ
ثرطٜبٗ ٠تٜویح  ٝتٔریع ثبظٛطستِی ث ٠ض٘بضٞٗ 0111/86/02085 ٟضخ ٗ )0286/00/21حبسج ٝ ٠ث ٠حسبة
غٜسٝم ٝاضیع ذٞا١س ضس .ثٜبثطایٗ ٚوطض ٗیُطزز ثس١ی سٗ ٖ٢سترسٕ اظ ًبضًٜبٗ ٙتوبوی ث٢طٜٟٗسی اظ ثبظٛطستِی
ٗعثٞض زضیبكت ُطزز.
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ٛ 4-1-0-01حٗ ٟٞحبسجٗ ٠ست٘طی ثبظٛطستِی تبثغ ضطایظ ٜٗسضد زض ٗبز )66( ٟهب ٙٞٛتبٗی ٚارت٘بػی  ٝاغالحبت
ثؼسی آ ٙذٞا١س ثٞز.
 4-1-0-00زض ارطای ثٜس ( )4آییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙرَٜ
تح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیبٙآٝض (ٗػٞة ١ 0257/4/17یبت ٝظیطا١ ،)ٙط ُ ٠ٛٞتـییط زض
ػٜبٝی ٚضـٔی رس ّٝكٞم زض غٞضت ض٘ ّٞزض ارطای ای ٚثرطٜبٗٛ ٠یع ٗالى ػْ٘ ذٞا١س ثٞز.
 5-2-2اقذامات:

ٗ 0-1-1-4سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ٗٞظلٜس و٘ ٚثطضسی ،اعالػبت ٗتوبویب ٙثبظٛطستِی ٝارس ضطایظ ضا زض سبٗب٠ٛ
اعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت تبثؼ ٠حجت ٞ٘ٛز ٝ ٟپس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی
ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼت ،زضذٞاست ٗطثٞع ٠ضا ثب شًط زالیْ ٗٞاكوت یب ٗربٓلت ٜٗضٖ ث ٠سبیط
ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سٍ ماٌ قبل از تاریخ بازوشستگی ٗٞضز توبوب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت٠
ثبظٛطستِی اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 1-1-1-4ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜساتٞٗ ،وٞع زضذٞاست ثبظٛطستِی
ًبضًٜب ٙضا زض آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝزض غٞضت ٗٞاكوت  ٝتبییس ٗسیطػبْٗ ،یي ٛسر ٠اظ غٞضتزٔس٠
تٜظی٘ی ضا ثٗ ٠سیطیت زضٗب ٝ ٙازاض ًْ ٟاستبٗ ٙطثٞع ٠اضسبّ ٘ٛبیس.
 2-1-1-4ازاضات ًْ استب٢ٛب ٌٗٔلٜس ثط اسبس غٞضتزٔس ٠تٜظی٘ی  ٝتبضید ثبظٛطستِی ٜٗسضد زض آ ٙاظ عطین ٝاحس
ٜٗبثغ اٛسبٛی ضؼجٗ ٠حْ پطزاذت حن ثی٘ٛ ٠سجت ث ٠تٌ٘یْ اعالػبت زض سبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی اهسإ ٝ
ثس١ی ٛبضی اظ اػغب سٜٞات اضكبهی ٗٞوٞع تجػط )3( ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطایی هبٛ ٙٞٛح ٟٞثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة
اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض (ٗػٞة ١ 0257/4/17یأت
ٝظیطا ،)ٙثػٞضت ػٔی آحسبة ضا ٗحبسج ٝ ٠ثطٍ پطزاذت ثس١ی ٗطثٞع ٠ضا ث ٠تلٌیي سٗ ٖ٢توبوی  ٝسبظٗب ٙث٠
ٗحْ ذسٗت اضسبّ ٘ٛبیٜس.
ٝ 3-1-1-4احس ٜٗبثغ اٛسبٛی ٗحْ ذسٗت ٗٞظق است ٛسجت ث ٠اذص تؼ٢س ٛبٗ ٠تٌ٘یْ ضسٗ ٟجٜی ثط ًسط ثس١ی
حن ثی٘ٗ ٝ ٠ست٘طی ٛبضی اظ سٜٞات اضكبهی سٗ ٖ٢سترسٕ اظ پبزاش پبیب ٙذسٗت ٗتؼٔو ٠ثطاثط كطٕ پیٞست ض٘بضٟ
( )2اهسإ ٘ٛبیس.
 4-1-1-4پس اظ اذص تؼ٢س ،تػٞیط ٗستٜسات ٗطثٞع ٠ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت اهساٗبت آتی اضسبّ ٗیُطزز.
 5-1-1-4زض غٞضت ػسٕ تؼ٢س ٗجٜی ثط پطزاذت ثس١ی سٗ ٖ٢سترسٕ اظ سٞی ٗتوبویٝ ،احس ٜٗبثغ اٛسبٛی ٗحْ
ذسٗت ٗٞظق است ٗطاتت ضا اظ عطین ٗسیطیت زضٗب ٙاستب ٙث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ثٜٗ ٠ظٞض ٓـ ٞػ٘ٔیبت ارطایی،
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اػالٕ  ٝضؼجٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت ٗرتٞ٘ٛ ٠ٗٞز ٙاعالػبت حجت ضس ٟزض سیستٖ ثبظٛطستِی  ٝاثغبّ كیص١بی پطزاذت
ٗغٔغ ٘ٛبیس.
 6-1-1-4پس اظ غسٝض اثالؽ ثبظٛطستِی  ٝثطهطاضی ٗست٘طی زض ضؼجٗ ٠طثٞع ٠ثس١ی هغؼی ٗحبسج ٝ ٠ر٢ت
ٝغ ّٞثٝ ٠احس ٗحْ ذسٗت اثالؽ تب ٛسجت ث ٠تسٞی ٠آ ٙاهسإ ُطزز٘١ .یٜی ٚتـییطات ثس١ی سٗ ٖ٢سترسٕ ٛبضی اظ
تـییطات زست٘عزی پس اظ پطزاذت پبزاش پبیب ٙذسٗت ثب ضػبیت ٗوطضات اظ ٗست٘طی ٗتؼٔوً ٠سط ٗیُطزز.
 7-1-1-4اٗٞض ٗبٓی ٝاحس١بی زضٗبٛی ٌٗٔلٜس ثط اسبس ثطٍ پطزاذت اػالٗی اظ سٞی ضؼجٗ ٠جبٓؾ ٗطثٞط ث ٠ثس١ی

س ٖ٢سبظٗب ) ( ٙثبٛض٘بٕ سٌ٘١ ٖ٢بض ( ) ضا عی اػالٗی ٠ضاثظ ث ٠ضؼجٗ ٠طثٞع ٠اضسبّ ٘ٛبیٜس .س ٖ٢سبظٗب ٙاظ
ای ٚثبثت ثً ٠س حسبة ( )7114تلػیٔی ( )111118تحت ػٜٞا 11 " ٙزضغس حن ثی٘ ٠س ٖ٢سبظٗب ٙثبثت
ثبظٛطستِی ٗطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض ًبضًٜبٜٗ "ٙظٞض  6 ٝزضغس س ٖ٢ثی٘ ٠ضسٝ ٟكن تؼ٢س زضیبكتی حست ٗلبز
ثٜس
( )4-1-1-3اظ پبزاش پبیب ٙذسٗت ٌ٘١بض ًسط  ٝثً ٠س حسبة ( )4082ثب تلػیٔی ض٘بض ٟپطسٜٔی زضد ُطزز.
 4-1-1-8ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است ثب ٌ٘١بضی ٝاحس١بی شیطثظ زض ذػٞظ ٗسترسٗیٜی ً ٠هجْ اظ غسٝض
ای ٚثرطٜبٗ ٠ثبظٛطستُ ٠طزیس ٟاٛسُ ،عاضضی اظ تؼساز اكطاز ثبظٛطستً ٝ ٠سٞضات سٗ ٖ٢سترسٕ  ٝثبض ٗبٓی ٛبضی اظ
سٜٞات اضكبهی ٗطثٞع ٠ضا ر٢ت اتربش تػ٘یٖ ثٗ ٠سیطػبْٗ اػالٕ ٘ٛبیس.
 5-3معلًلیه عادی ي واشی از کار
 5-3-1شرایط:

 4-2-0-0سبظٗبٗ ٙیتٞاٛس ٌ٘١بضاٗ ٙؼٔ ّٞػبزی ٛ ٝبضی اظ ًبض ٗتوبوی ثبظٛطستِی ضا ً ٠زاضای حساهْ  14سبّ
سبثو ٠ذسٗت ٗیثبضٜس ،ثس ٙٝضطط سٜی (ثب ػٜبیت ث ٠اثغبّ تجػط 6 ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطائی هب ٙٞٛاغالح هبٛ ٙٞٛح... ٟٞ
ٗػٞة ١ 0274/1/01یبت ٝظیطا )ٙثبظٛطست٘ٛ ٠بیس.
ٗ 4-2-0-1ست سٜٞات اضكبهی ٗؼٔٓٞی ٚػبزی ٛ ٝبضی اظ ًبض ثبستٜبز ثٜس١بی (ٗ )2( ٝ )1بزٝ ٟاحس ٟهبٛ ٙٞٛحٟٞ
ثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض
(ٗػٞة  ٝ )56/8/0اغالحیٗ ٠ػٞة ٗ 0272/1/10زٔس ضٞضای اسالٗی  ٝتجػطٗ )2( ٟبز )0( ٟآئیٛٚبٗ ٠ارطایی
هبٗ ٙٞٛصًٞض ث ٠ضطح رسا ّٝظیط تؼییٗ ٚیُطزز
هعلَلیي ًبشی اس کبر

هعلَلیي عبدی
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ٗ 4-2-0-2طرغ تطریع  ٝتؼییٞٛ ٚع ٗؼٔٓٞیت  ٝزضربت ٛوع ػض ٝ ٞیب ًب١ص تٞاٛبیی٢ب ثطای اٛزبٕ ًبض ،حٞازث
ٛبضی اظ ًبض  ٝثی٘بضی ٛبضی اظ ضطایظ ذبظ ًبض ،ثبستٜبز ٗبز )2( ٟآییٛ ٚبٗ ٠ارطائی هب ٙٞٛاغالح هبٛ ٙٞٛحٟٞ
ثبظٛطستِی ربٛجبظا ٙاٛوالة اسالٗی ایطا ٝ ٙر َٜتح٘یٔی ٗ ٝؼٔٓٞی ٚػبزی  ٝضبؿٔیٗ ٚطبؿْ سرت  ٝظیب ٙآٝض
(ٗػٞة ١ 0274/1/01یبت ٝظیطاً٘ ،)ٙیسی١ٙٞبی پعضٌی ٗٞوٞع ٗبز )80( ٟهب ٙٞٛتبٗی ٚارت٘بػی  ٝثط اسبس
ٜٗسضربت ٗزٔس « رسٞٛ ّٝع ٗؼٔٓٞیت هبثْ عطح زض ً٘یسی١ٙٞبی پعضٌی »  ٝتـییطات  ٝاغالحبت ثؼسی آٙ
ذٞاٜ١س ثٞز.
 4-2-0-3ذسٗت ٗبظاز ثط  21سبّ ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثٜس زض ١ط حبٓت زض تؼیی ٚحوٞم ثبظٛطستِی هبثْ ٗحبسج٠
٘ٛیثبضس.
ٛ 4-2-0-4حٗ ٟٞحبسجٗ ٠ست٘طی ثبظٛطستِی تبثغ ضطایظ ٜٗسضد زض ٗبز )66( ٟهب ٙٞٛتبٗی ٚارت٘بػی  ٝاغالحبت
ثؼسی آ ٙذٞا١س ثٞز.
 5-3-2اقذامات:

ً 4-2-1-0بضًٜبٗ ٙتوبوی استلبز ٟاظ ٗوطضات ای ٚثرص ٗٞظلٜس ُٞا١ی پعضي ٗترػع ضا ثب شًط ٞٛع ٗؼٔٓٞیت ث٠
ٝاحس ٜٗبثغ اٛسبٛی ٗحْ ذسٗت اضائ٘ٛ ٠بیس.
ٝ 4-2-1-1احس١بی ارطایی ٗٞظلٜس پس اظ اضائ ٠زضذٞاست ثبظٛطستِی ُٞ ٝا١ی پعضي ٗترػع ٗجٜی ثط ٗؼٔٓٞیت
تٞسظ ًبضًٜب ،ٙو٘ ٚتٌ٘یْ كطٕ پیٞست ض٘بضٞٗ ،)4( ٟوٞع ضا اظ ً٘یسی ٙٞپعضٌی استؼالٕ  ٝپس اظ تطٌیْ
ً٘یسی ٝ ٙٞغسٝض ضای ً٘یسی ٙٞپعضٌی ٗجٜی ثط ٗؼٔٓٞیت ٌ٘١بض  ٝاٛغجبم آ ٙثب « رسٞٛ ّٝع ٗؼٔٓٞیت هبثْ عطح
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زض ً٘یسی١ٙٞبی پعضٌی » اعالػبت ٗتوبوی ٝارس ضطایظ ضا زض سبٗب ٠ٛاعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت
ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت تبثؼ ٠حجت ٞ٘ٛز ٝ ٟپس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی
ضؼت ،زضذٞاست ٗطثٞع ٠ضا ٜٗضٖ ث ٠سبیط ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سٍ ماٌ قبل از تاریخ بازوشستگی مًرد تقاضا اظ
عطین ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 4-2-1-2ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜساتٞٗ ،وٞع ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙضا زض
آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت تبییس ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس ٞ٘ٛز ٝ ٟحست زستٞض
اهسإ ٗوتضی ث ٠ػْ٘ آٝضز.
 4-2-1-3ضؼت ثطهطاض ًٜٜسٗ ٟست٘طی ٗٞظلٜس پس اظ ثطهطاضی ٗست٘طی ٛسجت ث ٠ایزبز ثس١ی سٜٞات اضكبهی
ثػٞضت ٌٗبٛیع ٝ ٟث ٠حسبة ثس١ی زٓٝت اهسإ ٘ٛبیٜس.
 5-4کارکىاوی کٍ با مىابع مًلذ اشعٍ در ارتباط میباشىذ
 5-4-1شرایط:

ٌ٘١ 4-3-0-0بضاٛی ً ٠زض ٗحیظ ًبض  ٝكؼبٓیت ذٞز ثب ٜٗبثغ ٗٓٞس اضؼ ٠زض اضتجبط ثبضٜس ثب تطریع ٢ٛبیی سٞاثن
ًبض ثب اضؼ ٠تٞسظ سبظٗب ٙاٛطغی ات٘ی  ٝاحتسبة اكعایص ذسٗت ٗطثٞع ٠ً ٠ث ٠تأییس ٝاحس هبٛٞٛى ٗیضسس ،زض
غٞضتیٌ ٠ثب احتسبة ٗست اكعایص ذسٗت ٗصًٞض ،ضطایظ ٜٗسضد زض ثرص ( )3-0-0ای ٚثرطٜبٗ ٠ضا احطاظ ٘ٛبیٜس،
ٗیتٞاٜٛس ثبظٛطست ٠ضٛٞس.
 4-3-0-1ذسٗت ٗبظاز ثط  21سبّ ٗط٘ٓٞی ٚای ٚثٜس زض ١ط حبٓت زض تؼیی ٚحوٞم ثبظٛطستِی هبثْ ٗحبسج٠
٘ٛیثبضس.
 5-4-2اقذامات:

ً 4-3-1-0بضًٜبٗ ٙتوبوی استلبز ٟاظ ایٞٛ ٚع ثبظٛطستِی ٗٞظلٜس ُٞا١ی سبظٗب ٙاٛطغی ات٘ی ً ٠زض آٗ ٙست
اكعایص ذسٗت ٛبضی اظ ًبض ثب اضؼ ٠زضد ُطزیس ٟاست ضا ثٜٗ ٠بثغ اٛسبٛی ٝاحس ٗحْ ذسٗت اضائ٘ٛ ٠بیس.
ٝ 4-3-1-1احس١بی ارطایی ٗٞظلٜس پس اظ اضائُٞ ٠ا١ی سبظٗب ٙاٛطغی ات٘ی تٞسظ ًبضًٜب ،ٙو٘ ٚثطضسی ،اعالػبت
ٗتوبویب ٙثبظٛطستِی ٝارس ضطایظ ضا زض سبٗب ٠ٛاعالػبت ٛیطٝی اٛسبٛی  ٝسبٗب ٠ٛپطزاذت ٗت٘طًع ٗست٘طی زض ضؼت
تبثؼ ٠حجت ٞ٘ٛز ٝ ٟپس اظ اػالٕ سبثو ٠اظ سٞی ٝاحس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼت ،زضذٞاست ٗطثٞع ٠ضا
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ٜٗضٖ ث ٠سبیط ٗساضى ٗٞضز ٛیبظ حذاقل سِ هبُ قبل اس تبریخ ببسًشستگی هَرد تقبضب اظ عطین ازاضات
ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ر٢ت عطح زض ً٘یت ٠ثبظٛطستِی اضسبّ ٘ٛبیٜس.
 4-3-1-2ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ٌٗٔق است پس اظ ٝغٗ ّٞساضى ٗ ٝستٜسات ،زضذٞاست ثبظٛطستِی ًبضًٜب ٙضا
زض آٝیً٘ ٚیت ٠ثبظٛطستِی ٗغطح  ٝغٞضتزٔسٗ ٠طثٞع ٠ضا ر٢ت اذص زستٞض ثٗ ٠سیطػبْٗ ٜٗؼٌس  ٝحست زستٞض
اهسإ الظٕ ضا ثؼْ٘ آٝضزٗ ٝ ٟطاتت ضا ث ٠ازاضٗ/ًْ ٟسیطیت زضٗب ٙاستبٗ ٙطثٞع ٠اػالٕ ٘ٛبیس.
 4-3-1-3ضؼت ثطهطاض ًٜٜسٗ ٟست٘طی ٗٞظلٜس پس اظ ثطهطاضی ٗست٘طی ٛسجت ث ٠ایزبز ثس١ی سٜٞات اضكبهی
ثػٞضت ٌٗبٛیع ٝ ٟث ٠حسبة ثس١ی زٓٝت اهسإ ٘ٛبیٜس.
 5-5بازوشستگی کارکىان مشمًل سایر صىذيق َا

ًبضًٜبٜٗ ٙتؤ ٠ث ٠سبظٗب ٠ً ٙثی٘ ٠پطزاظ سبیط غٜسٝه٢ب ثٞز ٝ ٟعجن هٞاٛیٗ ٚطثٞع ،٠ثی٘ ٠پطزاظی ذٞز ضا زض غٜسٝم
ثبظٛطستِی هجٔی ازاٗ ٠زاز ٟاٛس ،زض احطاظ ضطایظ ثبظٛطستِی ،تبثغ آییٛ ٚبٗ ٠استرساٗی سبظٗب ٝ ٙاظ حیج ثطهطاضی
ٗست٘طی تبثغ ٗوطضات غٜسٝم ثی٘ ٠پطزاظی ذٞز ٗیثبضٜس.
-6شرایط کلی:
 6-1چٜبٛی١ ٠ط یي اظ ًبضًٜب ٙسبظٗبٝ ٙارس حساهْ  01سبّ سبثو ٠پطزاذت حن ثی٘ٗ ٠طتْ٘ ثط سبثو ٠ذسٗت
زض سبظٗب ،ٙز ٝثطاثط ٗست اسبضت ،ذسٗت ٛظبٕ ٝظیلٗ ،٠ست حضٞض زاٝعٔجب ٠ٛزض رج١٠٢بی ٛجطز حن ػٔی ٠ثبعْ،
ٗست ٗؼبٓز ٠ربٛجبظاٗ ،ٙست ذسٗت تؼ٢سات هبٛٞٛی ٗٞوٞع هبٗ ٙٞٛطثٞط ث ٠ذسٗت پعضٌب ٝ ٙپیطاپعضٌب ٙزض
ٝاحس١بی ٌٗٔی سبظٗبٗ ،ٙست ذسٗت ضطًتی ًبضًٜب ٙضس٘ی  ٝپی٘بٛی ً ٠زض ٝاحس١بی ارطائی سبظٗب ٙاٛزبٕ ضسٟ
ثبضس ،تبثغ ضطایظ ٗوطض زض ای ٚثرطٜبٗ ٠ثٞز ٝ ٟاحٌبٕ ثبظٛطستِی آٛب ٙتٞسظ ٗسیطػبْٗ سبظٗب ٙغبزض ٗیُطزز  ٝزض
ؿیط ای ٚغٞضت تبثغ ٗوطضات غٜسٝم ثبظٛطستِی ٗطثٞعٗ ٠یثبضٜس  ٝاحٌبٕ ثبظٛطستِی آٛب ٙتٞسظ ضؼت سبظٗب ٙیب
غٜسٝم شیطثظ غبزض  ٝثطهطاض ٗیُطزز.
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 6-2ازاضات ًْٗ/سیطیت زضٗب ٙاستب٢ٛب ٗٞظلٜس اظ اضسبّ ٗساضى  ٝزضذٞاست ثبظٛطستِی ٌ٘١بضاٛی ً ٠زاضای
پطٛٝسٗ ٟلتٞح زض ١یبت١بی ضسیسُی ث ٠ترٔلبت ازاضی ٗیثبضٜس  ٝیب احٌبٕ غبزض ٟتٞسظ ١یبت١بی ٗصًٞض زض
ذػٞظ آٛب ٙزض حبّ ارطا ٗیثبضس ،ث ٠ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی ذٞززاضی ٘ٛبیٜس.
ثسی٢ی است پبسرِٞئی  ٝػٞاهت ٛبضی اظ ػسٕ ضػبیت ٌٛبت ٗصًٞض ثط ػ٢س ٟازاضات ًْٗ/سیطیت١بی زضٗب ٙاستب٢ٛب
ٗیثبضس.
 -7مذارک مًرد ویاز جُت بازوشستگی
 7-1مذارک عمًمی:

 7-1-1تػٞیط ثطاثط اغْ ضس ٟغلحبت ضٜبسٜبًٗ ٝ ٠بضت ٗٔی.
 6-0-1زضذٞاست ًتجی ٗتوبوی عجن كطٕ١بی پیٞست (ض٘بض 1/0 ٟتب ٗ )1/4تٜبست ثب ٗستٜس هبٛٞٛی ثبظٛطستِی
ٗٞضز توبوب  ٝاػالٕ تبضید ثبظٛطستِی ،حجت ضس ٟزض زثیطذبٗ ٠ٛحْ ذسٗت (زض ٗٞاضزی ًٌ٘١ ٠بض ٗتوبوی
ثبظٛطستِی ٗیثبضس).
 6-0-2كطٕ تٌ٘یْ ضس ٟذالغ ٠اعالػبت ثبظٛطستِی (كطٕ پیٞست ض٘بض )0 ٟزض زٛ ٝسر.٠
 6-0-3تػٞیط ثطاثط اغْ ضس ٟكطٕ اػالٕ سبثوٝ ٠احس اٗٞض ٛبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ضؼجٗ ٠حْ پطزاذت حن
ثی٘.٠
 6-0-4تػبٝیط ثطاثط اغْ ضسً ٟبضت پبیب ٙذسٗت ٛظبٕ ٝظیل ،٠ایبٕ اسبضتٗ ،ست حضٞض زاٝعٔجب ٠ٛزض رج١٠٢بی
ٛجطز حن ػٔی ٠ثبعْٗ ،ست ٗؼبٓز ٠ربٛجبظاُٞ ،ٙا١ی ٗست ًسط سٜٞات ثبظٛطستِی ٛبضی اظ تؤیْ سبػت ًبض
استلبزٛ ٟطس ٟربٛجبظا ،ٙذسٗت وطیت  ، kذسٗت عطح الیحٛ ٠یطٝی اٛسبٛی ُٞ ٝا١ی پصیطش سٞاثن ٛبضی اظ ٛوْ ٝ
اٛتوبّ ًسٞضات  ٝسبیط ٗساضى ٗ ٝستٜسات ،حست ٗٞضز.
 7-2مذارک اختصاصی:

 6-1-0تػٞیط ثطاثط اغْ ضسً ٟبضت ربٛجبظی  ٝیب تأئیسی ٠زضغس ربٛجبظی اظ سٞی ثٜیبز ض٢یس  ٝاٗٞض ایخبضُطا ٙزض
ذػٞظ ربٛجبظا.ٙ
 6-1-1كطٕ اعالػبت ٗسترسٗیٗ ٚطبؿْ سرت ٝظیب ٙآٝض زض ٗست اضتـبّ زض ٗطبؿْ ٗٞضز تػٞیت زض ذػٞظ
ٗتوبویب ٙاستلبز ٟاظ هبٗ ٙٞٛطثٞع( ٠كطٕ پیٞست ض٘بض.)3 ٟ
ُٞ 6-1-2ا١ی ً٘یسی ٙٞپعضٌی استبٗ ٙجٜی ثط تؼیی ٚزضغس ٗؼٔٓٞیت زض ذػٞظ ٗؼٔٓٞی.ٚ
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وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی
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ی
اتر خ:

«بخشىامٍ تىقیح ي تجمیع»
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ُ 6-1-3عاضش حبزحٛ ،٠ظطی ٠ثبالتطیٗ ٚوبٕ ٝاحس ٗحْ اضتـبُّٞ ،ا١ی ایبٕ استطاحت پعضٌی  ٝسبیط ٌٗبتجبت ٗطتجظ
ثب ٗٞوٞع زض ذػٞظ ٗؼٔٓٞی ٚحٞازث ٛبضی اظ ًبض.
 6-1-4تأییسی ٠سبظٗب ٙاٛطغی ات٘ی ٗجٜی ثط تؼییٗ ٚست اكعایص سبثو ٠ذسٗت ،زض ذػٞظ ٗط٘ٓٞی ٚهبٙٞٛ
حلبظت زض ثطاثط اضؼ.٠
 6-1-5زض ٗٞاضز ثبظٛطستِی ثط اسبس آضا ٗطارغ هضبئی ،اضسبّ تػٞیط آضا ضؼت ثسٝی  ٝتزسیس ٛظط آعاٗی است.
6-1-6اظ تبضید غسٝض ای ٚثرطٜبٗ ،٠زستٞضازاضی ض٘بضٞٗ011350ٟضخ ،81/0/10ثرطٜبٗ-٠
ض٘بضٞٗ 0111/83/01311ٟضخ  ٝ 83/8/21سبیط زستٞضآؼ٘ٔ٢بی ٗـبیط ثب ای ٚثرطٜبٗٓ ٠ـ ٝ ٞثالاحط ٗی ُطزز.
ٗ -8سئٓٞیت حس ٚارطای ای ٚثرطٜبٗ ٠ثط ػ٢سٗ ٟؼبٛٝت تٞسؼٗ ٠سیطیت ٜٗ ٝبثغ اٛسبٛی ،ازاضٜٗ ًْ ٟبثغ اٛسبٛی،
ازاضٛ ًْ ٟبٜٗٞیسی  ٝحسبث٢بی اٛلطازی ٗ ٝسیطا /ًْ ٙزضٗب ٙاستب٢ٛب ٗیثبضٜس.
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