
 

 بسمه تعالی

شوراي توسعه مدیریت وسرمایه انسانی  23/12/91مورخ  45232/91/200دراجراي مصوبه شماره 
آئین نامه اداري واستخدامی کارکنان  "بازنشستگی وتامین اجتماعی"رئیس جمهورفصل یازدهم 

 .غیرهیات علمی موضوع ذیل اصالح می گردد 

که مقررمی دارد اختیارهیات هاي امناء درخصوص تصویب مصوبه فوق االشاره  2به استناد بند ) الف 
سن (آئین نامه اداري واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی شامل تغییرمقررات بازنشستگی نظیر

نمی ) وفرمول تعیین حقوق بازنشستگیبازنشستگی ، سنوات خدمت الزم براي بازنشستگی،نرخ کسور
اختیاراتی ) مقررات موردعمل صندوق ها (بازنشستگی باشد بااین حال درمواردي که درشرایط عمومی 

براي دستگاه پیش بینی شده است ، هیات امناء ها می توانند براي اعمال اختیارات ضابطه وضع نمایند 
قانون مدیریت  103آئین نامه اداري واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی بارعایت ماده  98و 97مواد 

 .می گردد   خدمات کشوري به شرح ذیل اصالح

 .موسسه باداشتن یکی ازشرایط زیرمی تواند کارمند خودرابازنشسته نماید :  97ماده 

حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی وسی وپنج سال براي مشاغل تخصصی : الف
 سال 30باتحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشدوباالتربادرخواست کارمند براي سنوات باالتراز

 قل شصت سال سن وحداقل بیست وپنج سال سابقه خدمت بابیست وپنج روز حقوقحدا: ب

سابقه مذکوردربتدالف وهمچنین شرط سنی مزبوردربند ب براي متصدیان مشاغل سخت . 1تبصره 
. ترمی باشد وشرط سنی براي زنان منظورنمی گردد مومعلوالن تاپنج سال کوزیان آور وجانبازان  

ارتباط بامشاغل سخت وزیان آوروجانبازان ومعلوالن که درصندوق هاي سایرمقررات موردعمل در
 .بازنشستگی وتامین اجتماعی نیزاعمال می گردد درموردکارمندان موسسه نیزقابلیت اجرایی دارد

موسسه مکلف است کارمندانی راکه داراي سی سال سابقه خدمت براي مشاغل غیرتخصصی .  2تبصره 
ندانی که داراي سی وپنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصی وشصت سال سن وهمچنین کارم

 .وپنج سال سن می باشند راراساً وبدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمایدوشصت 

موسسه موظف است کارمندانی راکه داراي شصت سال سن وحداقل بیست وپنج سال سابقه  .3تبصره 
 .خدمت می باشند رابازنشسته کند 



کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه . سقف سنی براي متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است 
 آنها کمترازبیست وپنج سال است درصورتی که بیش ازبیست سال سابقه خدمت داشته باشند خدمت 

 .می توانند تارسیدن به بیست وپنج سال سابقه ادامه خدمت دهند ودرغیراینصورت بازخرید می شوند

مدیریت وسرمایه  شوراي توسعه 23/12/91مورخ  45232/91/200مصوبه شماره  1به استناد بند : ب
تعیین فوق العاده هاي مختلف وتعیین نوع فوق العاده هاي "انسانی رئیس جمهور که مقررنموده است 

 نمذکورازجهت مستمریاغیرمستمربودن بدون شک درزمره اموراداري واستخدامی می باشد ، بنابرای
تصمیم وتصویب فوق العاده هاي جدید توسط هیات امناء ومستمرتلقی نمودن آنها فاقد اشکال  اتخاذ

ظام مصوبه فوق االشاره که مقررداشته اصالح نظام پرداخت ویا استقرارن 4قانونی است وهمچنین بند 
برقراري فوق العاده قانون برنامه پنجم توسعه ازجمله تعیین و 20ماده ) ب(جدید پرداخت به استناد بند 

 .جنبه نوعی داشته وهمه مشمولین راشامل می شود جذب ونظایرآن که 

انون ق 31موضوع ماده "دستمزد ق ووودستمزد بیش ازنرخ رشد طبیعی حق افزایش نرخ رشد حقوق
آئین نامه اداري  102درماده  مبناي محاسبه کسوربازنشستگی اقالم مندرج "فوق محسوب نمی شود 

 .واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


