
 "شیوه نامه نحوه احتساب سنوات قابل قبول برای بازنشستگی کارکنان"

تغییر مستنن  بانشستستنکا کااکناش مستنرد قن ام تامیت اعن اعا ان ابن ان ناشرش برشامه تسس ترو ه ا به منررا ابه ابتاما  ا     با عنایت به 

 سسنکاونرا  نابل نبرل بران بانششحره احنساب  تیره شامه، اتخاذ اح   اایه دا کلیه مروتستا  تاب ه داوصترا بانشستستنکا کااکناش     

 گردد:ابالغ ما ترح ذیل

نناد دونراال  ل به اوا پزتک واشراده ا بی ه ااونایا بانشسسنکا کلیه کااکناش او ا، پی اشا ا نرااداد کاا م یت  احران تترای   .1

م یرکل محنرم امرا حقرنا ا نراشیت وتتانماش  28/12/1811مراخ  5588/1811/0111تتت ااه شرریه    چنیت مستتن رن  ا ا 2/85

 م یریت و ما  کسران ما بات .ناشرش  (111)براواس مفاد ماده تامیت اعن اعا کسرا، 

 ترد.، اشجام ماناشرش م یریت و ما  کسران (118)طبق ت ریف ماده حسب مراد احنساب ورابق نابل نبرل بران بانشسسنکا  .2

 ل ان ام ش این :به ترح ذی ت ییت تکلیف ا ع ه بن ن ورابق و مت کااکناش وردیکساش وانن، فن  شسبت به کلیه مروسا  مرظ .1

آش وتتنه ان وتترابق بی ه پردانن کاامن اش که با داوراوتتت برد، عزت وتتنرا  و مت دالنا یا وتتنرا  تجربا ایستتاش لحا   الف(        

 یزشگردی ه ا ان ت اما امنیانا  منرتب بر آش شیز اونفاده ش رده اوت، دا  ر قرا  عز ونرا  و مت نابل نبرل بران بانشسسنکا 

 گردد.محسرب ما

عتت احنساب ورابق بخش وصرقا ا دالنا به  نکام تطبیق شرام اا  اشتاکنرش داوراوت کاامن ظفن  چناشچه مروسا  مرب(          

ماه شستبت به اوذ داوراوت ذینفه   2اش  ان تاایخ ابالغ ایت تتیره شامه به م    اوذ شن رده ،حقرنا ا یا تب یل اضت یت اوتنخ اما  

امنیانا  ایست بدا غیر اینصرا  ما ؛ان ام ش این مبنا بر احنستاب وترابق مذکرا دا وتنرا  تجربا، دالنا ا بانشسسنکا ایساش،    

 احکام کااگزینا کااکناش اقالح گردد.مربرطه کسر ا 

یز دا ان  یچکرشه امنیانن ش ساب آش ااائه شن رده ا تاکنرشبران احنآش نست ت ان وترابق بی ه پردانن کااکناش که داوراونا    پ( 

 نبال آش بتره من  شکردی ه اش ، بران بانشسسنکا نابل احنساب ش ا بات .

 تبصره: ااح  ان منابه اشساشا مرظفن  دا ایت اابطه شسبت به اطالع اواشا النم ا عامه به کلیه کااکناش ان ام ش این .

ا  با ترعه به نراشیتااائه داوراوتتت  علیرغسکه  قتتن ام تامیت اعن اعا کاامن  مستتنردوصتترقتتا ( احنستتاب وتترابق بخش 

ن تاایخ ابا ااائه داوراوت ع ی  بانشسسنکا و مت نابل نبرل بران ورابق دا   ه شکردی هبمحاوان  عز وترابق تجربا  مقراا ، 

 د.گیرت لق ش اا وایر امنیانا  ت، طبقه ا اتبه . ب یتا اوت به ورابق مذکرا پاداش پایاش و مبالماشه اوت ،تقاضا

زت ورابق بات ، ع ت ه پرداوت کامل طرا به بانشستستنکا   کسترا  اینکه بر وترابق مربر  به و مت شی ه انت باشراش مسترا   ث( 

 ترد.و مت نابل نبرل بران بانشسسنکا محسرب ما

ناشرش م یریت و ما  کستتران، م   نماش و مت وتتربانن اشجام تتت ه دا  ر قتترا  عزت    (118)با ترعه به ت ریف ماده ج( 

سسنکا، نبل ان اوتی ش به ترای  بانش تا  ان ابن ان و مت بایستت وتنرا  و مت نابل نبرل بران بانشستستنکا برده ا کااکناش ما   

 شسبت به ااایز کسرا مربرطه ان ام ش این .

شامه اداان ا اوتنخ اما کاامن اش غیر یا  عل ا، وترابق و مت مس رلیت ناشرش و مت پزتکاش ا   ( آییت 8چ( با عنایت به ماده )

 ، عزت ونرا  و مت نابل نبرل بران بانشسسنکا نابل احنساب ما بات .ناشرشاا مس رلیت ت ت ا   پیراپزتکاش



اش، ن ا ت ییت تکلیف وتتنرا  و منا کااکنبه منررا ع ه آاابالباقتته پا ان ابالغ ایت تتتیره شامه بایستتت مروتتستتا  تاب ه ما    .8

ا ثبت شتایا ونرا  و منا آشاش داقالح ا اطالع اوتاشا النم اا ان طرم مقنیا به ت اما کااکناش نیر مج رعه اشجام ا شسبت به  

 شرم ابزاا ان منابه اشساشا ان ام ش این .

ااگزینا ا یا نرااداد ان والیاشه کااکناش مالد ع ل وتنرا  و مت نابل نبرل من اج دا احکام ک پا ان اعران ایت تتیره شامه،   .8

 ا  یچکرشه داوراونا مبنا بر تغییر آش نابل پذیرش شخرا   برد. بران بانشسسنکا کااکناش برده

دا اابطه با کااکناش ع ی  الرااد ا یا کااکناشا که تب یل اضت یت اونخ اما دااش ، با اوذ ت ت ا  النم،   مکلف اوتت مروتسته    .6

ا به ارای  بانشستستنکا ا لزام پرداوت کسترا مربر  به و مت شرام اظیفه ا دیکر وترابق و منا احنساب ت ه     داوصترا تت  

 اطالع کااکناش برواشن .

وتتال بران مستتاغل  68وتتال بران مستتاغل غیرتخصتتصتتا ا  61دا قتتراتا که وتتت کااکناش مستتنرد قتتن ام تامیت اعن اعا به  .0

تخصتصتا اوتی ه باتت  ا لیکت ونرا  و مت نابل نبرل آشاش طبق مفاد ایت تیره شامه بران بانشسسنکا به ح انل مصرح دا ماده     

( آییت شامه 6شرع اونخ ام، شسبت به اعران ماده )بایست با ترعه به ما ناشرش م یریت و ما  کستران شروتی ه بات ، مروسه   111

 ( دونراال  ل شحره عق  نرااداد کاا م یت، ان ام ش این .8اونخ ام پی اشا ایا بن  )د( ماده )

 .تردناشرش م یریت و ما  کسران ابناا ما 111کاامن اش او ا مس رل ایت بن ، برابر ماده  دا اابطه باتبصره :  .5

با کااکناش پی اشا ا نرااداد کاام یت که به لحا  بی ه پردانن دا بخش وصترقا ا دالنا حائز ترای  بانشسسنکا برابر مقراا    .8

یان به دا قرا  ع م ش، اوت بانشستستنکا ایساش لحا  شکردی ه  باتتن  لیکت به دلیل ع م ااائه داوراوتت عزت وترابق    مامربرطه 

 گردد.ما( دونراال  ل شحره عق  نرااداد کاا م یت، ان ام 8( آییت شامه اونخ ام پی اشا ایا بن  )د( ماده )6مطابق ماده )و ما ، 

 .تردماابناا ناشرش م یریت و ما  کسران  111برابر ماده  ،مس رل ایت بن کاامن اش او ا  دا اابطه باتبصره : 

کااکناشا که براواس ونرا  و مت احنساب ت ه، حائز ترای  بانشسسنکا ما  وتال بتروت مروتسته مکلف اوتت دا ابن ان  ر    .11

با داج رباً ق " به روز رسانی  سوات  دمت  بل  تز بنزیستگی  "قت اا حکس  باتتن  اا تتیه ا ضت ت اطالع اوتاشا شستبت به     

   مقرادا مرع تامیت اعن اعامکاتبا  النم با وانماش  ،دا نست ت ونرا  و مت  "وتنرا  و مت نابل نبرل بران بانشستستنکا   "

 ان ام ش ای .

بالماشه  ،نرااداد  با کااکناش پی اشا ا یا نرااداد کاا م یت ان ابن ان وتال تا نماش اوتی ش به ترای  بانشسسنکا دا   اش وال   ت  ی  .11

 اوت.

( ناشرش کاا ا مراد 28ماده )راواس ااکناش نرااداد مساغل کااگرن ا مس رلیت ناشرش کاا، ک اکاش با وات ه نرااداد کبانشسسنکا  .12

 ت اعن اعا ورا   برد.تأمی( ناشرش 05( ا )06)

مفاد ناشرش شحره بانشستسنکا عاشباناش اشقالب اوالما، م لرلیت عادن ا تاغلیت مساغل وخت ا نیاش آاا ا   چنیت مس رلیت ماده   .11

 .ک اکاش به نر  ورد بانا اوت نشسسنکا کااکناش،به با( ناشرش حفاظت دا برابر ات ه ا وایر نراشیت ا مقراا  مربر  21)

******** 

گردد داوصترا احنستاب وتنرا  و مت مست رلیت ناشرش و مت پزتتکاش ا پیراپزتکاش ا   چنیت م   نماش      یستنتاد ما پ تذکر تهم :

ناشرش م یریت و ما  کسران مکاتبا  النم با  118و مت وتربانن کاامن اش مستنرد قتن ام بانشستستنکا کستران شیز  به اونناد ماده       

ا اورع انت دان ابن ان و مت تا نماش اوی ش به ترای  بانشسسنکا  ااح  ان تاب ه عتت ت ییت تکلیف ا پرداوت کستراا  بانشستستنکا   

 اشجام ترد.


