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م ونین محتر ا  مع

ادی م ست ان کل محتر ری  مد

ستان  م اتمین اجتماعی ا ان کل محتر ری  اهمد

 با سالم 

های رویه فرآیندها و مندی مخاطبین و همچنین در راستای اصالحبه منظور ارائه خدمات بهنگام و افزایش رضایت

شدگان اجباری که وفق ماده ز بیمهدسته اجاری، درخصوص نحوه صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگی آن

شده تا تاریخ ارسال آخرین لیست پرداخت اجتماعی فاصله یک تا دو ماه بین زمان ترک کار بیمهقانون تامین 39

شده و ارائه تعهدات شود و این امر موجب وقفه دو تا سه ماه بین ترک کار بیمهبیمه از سوی کارفرما، ایجاد میحق

ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این دستوراداری جلب رات کل استانگردد، توجه ادامی

 نماید:می

 الف( مشمولین

شدگان متقاضی برقراری مستمری بازنشستگی که نوع بیمه آنان اجباری بوده و پس از گذشت دسته از بیمهآن

بیمه قانون مهلت ارسال آخرین لیست پرداخت حق 39ماده تاریخ ترک کار اعالم شده از سوی کارفرما، با رعایت 

 منتهی به ترک کار آنان سپری نشده باشد. 

 ب( فرآیند اجرایی 

 نویس حکم برقراری مستمری بازنشستگیصدور پیش -1

شده، واحدهای اجرایی مکلفند پس از احراز شرایط قانونی بازنشستگی و وصول پاسخ استعالم ترک کار بیمه

ویس حکم بازنشستگی را با لحاظ مجموع سوابق پرداخت حق بیمه قابل قبول و رعایت سایر قوانین و مقررات نپیش

 صادر نمایند.

 

 ایمعاونت بیمهحوزه: 
 ی مستمریس احکام برقرارور پیش نویصد موضوع:

 لیست اولیه مستمری فاز نخست: احکام بازنشستگی و نحوه تهیه

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 
 اجتماعیمینأت سازمان

املریمد  ع

 

 

لی ه تعا م  بس

 وزارت تعاون ،کار و رافه اجتماعی

 

 
 6492/99/1000 شماره:

 16/07/1399 :اتریخ
  پيوست:

 

کدپستی:359تهران:خیابان آزادی، پالک    59545106ش ش : لفن: 1457965595،  64501ت

 «دستوراداری »

بگیر شده به مستمرینویس حکم صادره بدون امکان تخصیص شماره مستمری، پس از تغییر وضعیت بیمهپیش 

بگیران قابل مشاهده خواهد یگاه اطالعات مستمریبازنشسته به صورت هوشمند در سامانه نامنویسی متمرکز، در پا

 بود.

 سازی وضعیت پرونده و ثبت و اصالح تاریخ خاتمه کفالت افراد تبعی  فعال-2

شده و افراد تحت به بیمه ارائه خدمات درمانیبه منظور پرداخت بهنگام مستمری و جلوگیری از ایجاد وقفه در 

سازی وضعیت پرونده و ثبت شماره حساب بانکی و همچنین پس از فعالبایست بالفاصله نسبت به تکفل وی می

 کنترل وضعیت افراد تبعی نسبت به ثبت تاریخ خاتمه کفالت آنان با توجه به مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 محاسبه لیست مستمری اولیه   -3

نسبت به محاسبه جداگانه لیست واحدهای اجرایی مکلفند همزمان با محاسبه گروهی لیست مستمری ماهیانه، 

 مستمری اولیه ماهیانه نیز اقدام نمایند.

 شده و جدا از لیست مستمری ماهیانه ثبت و قابل مشاهده خواهد بود. لیست مذکور به صورت تفکیک

 خواهد بود. سه ماهشدگان مشمول این دستور اداری حداکثر زمان پرداخت مستمری اولیه به بیمه

 طعی مستمریصدور حکم ق -4

شده توسط شده تا تاریخ ترک کار اعالمبیمه و ثبت کامل سوابق بیمهبه محض ارائه آخرین لیست پرداخت حق

شده بایست در اسرع وقت نسبت به صدور حکم قطعی برقراری مستمری بازنشستگی بیمهکارفرما، واحد اجرایی می

 اقدام نماید.

تبدیل شده « مختومه»به « فعال»نویس حکم مستمری از ضعیت پیشزمان با صدور حکم قطعی بازنشستگی، وهم

شده در لیست مستمری اولیه، به التفاوت مستمری و مزایای جنبی بین مبالغ استحقاقی با مبالغ پرداختو مابه

 صورت هوشمند در اولین لیست مستمری ماهیانه محاسبه و منظور خواهد شد.  

 نکات مهم:

شده بایست پس از تاریخ ترک کار اعالمویس حکم برقراری مستمری بازنشستگی لزوما مینتاریخ صدور پیش -1

 توسط کارفرما باشد.

های مستمری قبل از صدورحکم قطعی برقراری مستمری بازنشستگی دسته از پرونده ضروری است از انتقال این -2

 و اولین پرداخت در لیست ماهیانه مستمری، جداً خودداری گردد.

پذیر نخواهد نویس احکام برقراری مستمری امکانهیچگونه تغییری از طریق اصالح اطالعات در خصوص پیش -3

 بود.
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بیمه، نامنویسی ها، وصول حقول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونین، روسای ادارات مستمریئمس 

ولین ئها و مسآوری اطالعات ادارات کل استاناداری و فنشدگان، امور مالی، امور های انفرادی، امور بیمهو حساب

 خواهند بود.و شرکت کتاب گسترو خدمات ماشینی تامین شرکت مشاور مدیریت ، ربط در واحدهای اجراییذی

   

 

 

 

 

 
 

 

االری  س صطفی    م
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