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ونین ا  مع

مرکز  رئیس 

ان کل مستقل ست ری  ادیمد

ن استا مین اجتماعی  ان کل تأ ری  مد
 با سالم 

 بنـ  یجرایآئین نامه ا موضوع 23/4/1399هـ مورخ  55417ت/42969تصویب نامه هیات وزیران به شماره  بهباتوجه 

نظرکلیـه وادـ های  ، ی اسالمی ایـرانهنگی جمهورجتماعی و فراقتصادی، ا م توسعهبرنامه ششقانون ( 87)خ( ماده )

 نمای :اجرایی را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب می

 مرتبطقوانین الف( 

 ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران2ماده ) -1

 تن  از:ول این قانون عبارممشهای دستگاه

ا  هایشرکتت و ی، موسسایهای اجراها و دستگاهها، سازمانکلیه وزارتخانه الف(  دولتی و ملی ش ه تحت پوشش و ی

یه اعم از کادر قضائی و اداری و یم یریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشن  و یا نباشن ، قوه قضا

نه، های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقنسازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکالی دادگستری، کانون

 )سـازمانهای وابسـته و تابعـه(، نیروهـای مسـل  نهاد ریاست جمهوری، سازمان ص ا وسیمای جمهوری اسالمی ایـران

های )نظامی و انتظامی( نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی وشرکت جمهوری اسالمی ایران

هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده رکتها و شها و کلیه سازمانتحت پوشش وابسته یا تابعه آن

ای، جمعیـت هـالل ادمـر ها، موسسـات بیمـهردد، بانکگها توسط دولت تامین میکنن  و یا قسمتی از بودجه آنمی

هایی که شمول قانون بر موسسات و شرکت زهای تحت پوشش آنان و نیها و شرکتجمهوری اسالمی ایران، شهرداری

پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران،  نها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمانآ

ها و موسسات آموزش عالی هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاه هایشرکت

  آزاد اسالمی.کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه 

 

 معاونت بیمه ایحوزه: 
  (مستمریها 77شماره ) بخشنامه   هدادان معظم شهمسران و فرزنی بازنشستگ  موضوع:
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ها و مراکز تولی ی و توزیعی و خ ماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات ها و شرکتها و سازمانسایر دستگاه ب( 

 .تامین اجتماعی و قوانین خاص هستن 

 برنامه ششم توسعه کشورقانون  (87)ماده  -2

ی به ایثارگران را به عمـل رسانخ مات ه موقع قانون جامعت اق امات الزم برای اجرای صحی  و بدولت موظف اس» 

تا شش ماهه سال های اجرایی آن را د اکثر یین نامهبینی نمای  و کلیه آپیشو اعتبار کافی را در بودجه سنواتی آورد 

 «یب و ابالغ نمای .ول اجرای قانون برنامه تصوا

 م توسعه کشورقانون برنامه شش (87)ماده  )خ(بند  -3

 رگران ون جامع خـ مات رسـانی بـه ایثـاقان( 2های موضوع ماده )اهان شه ای شاغل در دستگکلیه فرزن ان و همسر»

 «. شسته شون نزکامل باو مزایای دقوق  با دریافت وسنوات ارفاقی  سالهشت ا د اکثر توانن  بمی

 و شرایط الزممشمولین  ب(

 بیمه پرداز سازمان باشن .که  ورمذک ن( قانو2موضوع ماده ) های هدستگادر شاغل  یهمسران و فرزن ان شه ا -

 .رط سنیب ون شپردازی قبول و بیمهقابل خ مت سال سابقه  22اقل دارای د  -

 .سال 30 نوات ارفاقی و اصلیمجموع س -

 ویتی.با بررسی م ارک ه زن  شهی همسر یا فران مبنی بر تایی  شهی  و امور ایثارگر ئه گواهی از بنیادارا -

 .درخواست بازنشستگیئه ارادر زمان  و بیمه پردازی الشرط اشتغ -

  بازنشستگیارائه درخواست و نحوه  فرآیند انجام کار (ج

 

توانن  ، میامع خ مات رسانی به ایثارگرانقانون ج (2)ماده های مقرر در بن  )الف(  مشمولین شاغل در دستگاه -1

مکلف است ظرف م ت دومـاه از تـاریو وصـول درخواست خود را به دستگاه متبوع تسلیم نماین . دستگاه 

 درخواست، نسبت به بررسی ادراز شرایط و ارسال آن به واد های اجرایی سازمان اق ام نمای .

کـه  قانون جامع خ مات رسـانی بـه ایثـارگران( 2ماده )های موضوع بن  )ب( افراد مشمول شاغل در دستگاه -2

توانن  درخواست خود را به واد های ده از مزایای مذکور میمشمول قانون تامین اجتماعی هستن ، جهت استفا

 اجرایی سازمان تسلیم نماین .

ثبـت شـ ه در گی بازنشسـت درخواسـت هـر از تـاریو وصـول م ت یک ماهواد های اجرایی مکلفن  ظرف  -3

از شرایط ادر، پس از بررسی ی به ایثارگران(رسانقانون جامع خ مات (2)ماده موضوع بن  الف و ب ) دبیرخانه
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 بنیـاد شـهی  و  /دسـتگاه مربوهـه بـهدسب مورد های سنوات ارفاقی و اعالم آن نسبت به محاسبه هزینه ،الزم 

  اعالم نماین . نیز مشمول دبه فرو در صورت تقاضای ذینفع امور ایثارگران 

   یسنوات ارفاقهای هزینه و نگهداری نحوه محاسبه  (د
  :سنوات ارفاقی عبارت است از هزینه مربوهه نامهآیین (5) ماده( و 1)ماده  (5)بن  مطابق  

 (سنوات ارفاقیم ت )ضرب در  (مشمول کسور بازنشستگیو مزایای آخرین دقوق ): دق بیمه سنوات ارفاقی *

 (نرخ دق بیمه)ضرب در 

مری مسـت مبلـ )ضـرب در  (ارفـاقی بـر اسـاس مـاه م ت سـنوات)بر اساس سنوات ارفاقی: ی دقوق بازنشستگ *

 (برقراری

بایست پس از کنترل رقم منطقی و واقعی خرین ماه مشمولین میآدقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی  : نکته

 دستمزد هی سال آخر مبنای محاسبه قرار گیرد.

 رسـانی جـامع خ ماتقـانون  (2)مـاده  موضـوع بنـ  )الـف( یهادسـتگاهور، آیین نامـه اجرایـی مـذک (4وفق ماده ) -

به صورت کامل و دستگاه  به اعتبارات مصوب مربوطیا منابع از محل های سنوات ارفاقی را هزینه مکلفن  ایثارگران به

 برقـراری مسـتمری بازنشسـتگی  بـه منظـور واریز نموده و م ارک را به همراه رسـی  واریـزی  سازمانبه دساب  یکجا

  )ب(هـای موضـوع بنـ   دسـتگاه بـه بازنشسـتگی مشـمولین ای مربـوطههزینـه. ارسال نماینـ واد  اجرایی مربوهه به 

. اعتبـارات باشـ میبینی اعتبار الزم در قوانین بودجـه پیش منوط به رسانی به ایثارگران،قانون جامع خ مات (2) ماده

 برنامـه ششـم قـانون  (87)مـاده ارگران،رسـانی بـه ایثـانون جـامع خ ماتمفاد فصـل هشـتم قـدسب موضوع این ماده 

و  بنیاد شهی  /های مربوههدستگاه اتدر ذیل ردیف ج اگانه اعتبار ،آئین نامه اجرایی ذیربط (4)ده سعه کشور و ماتو

 به سازمان مکلف به پرداخت از محل منابع مذکور الذکرفوقهای دستگاه و دشوبینی و تامین میپیش امور ایثارگران،

 بنیـاد شــهی  و  /توسـط دســتگاه ذیـربط مربوهـه هایهزینـهپرداخـت کامـل و یکجــای  درصــورتلـذا    بـود.نـخواه

 . خواه  بود میسرامکان ص ور دکم بازنشستگی مطابق مقررات  ،امور ایثارگران

انگین  ،نامهینیآاین  مشمولینمستمری بازنشستگی ای محاسبه و پرداخت مربوهه، مبننامه ( آیین5ماده ) وفق تبصره - می

نیز است که دارای کس مشمولرد فدریافتی و مزایای  دوسال آخر دقوق به صن وق ور بازنشستگی بوده و دق بیمه آن 

 باش . ربط پرداخت ش هذی

 برنامـه ششـم  (87)نـ  )خ( مـاده ب »بـا عنـوان  10614دکم بازنشستگی مشموالن این بخشنامه با ک  اساس برقراری  -

 گردد.صادر می «رکشو توسعه
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ها و وجـوه دریافـت شـ ه ناشـی از اجـرای ایـن بخشـنامه، متعاقبـا  از سـوی معاونـت نحوه نگه اری دسـاب هزینـه - 

 اعالم خواه  ش . و پشتیبانی مالی ریزی،برنامه

ا   رامن ی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه هبهر  در خواست مشمولین متقاضی واد های اجرایی مکلفن ر:تذک  صرف

  مبنای آن اق ام نمای .وهه اخذ و بر از ایشان و یا دستگاه مرب( 28/12/1400) کشورتا پایان برنامه ششم توسعه 

های ، وصول دق بیمه، نامنویسی و دسابهامستمری اداراتمسئول دسن اجرای این بخشنامه م یران، معاونین، روسا 

خ مات ماشینی تامین کل استانها و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین شرکت مشاور م یریت و و مالی ادارات انفرادی

 خواهن  بود. 

االری  س صطفی    م
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