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 مانع زدایی اه   و  ،تولید، ابیتشپنی اه1400سال 

  

 مدیریت/اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحیه ...           

               1401موضوع: دستورالعمل بازنشستگی کارکنان در سال  

 با سالم و احترام؛

قانون  103ماده اجرای صحيح  منظوربه، استان توسعه مديريتو مصوبات کارگروه  24/12/98-50/710بخشنامه وزارتی در اجرای 

 0114ی سال تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی یا استمرار کلیه مشمولین بازنشستگ فرآيندمديريت خدمات کشوری، دستورالعمل 

ه ام کامل کليشمولين، مديريت و پيگيری الزم در انجمبه کليه  و مناسب موقعبه رسانیبااطالعگردد. مقتضی است به شرح زير ابالغ می

 گردد. انجاماقدامات اين فرآيند 

 بخش اول: تعاریف و قوانین

 بازنشستگی عادی (الف

 توانند افراد دارای شرايط زير را بازنشسته نمايند:، ادارات تابعه میقانون مديريت خدمات کشوری 103ماده  به استناد

 سال سنوات خدمت. 30ارای مدرک تحصیلی لیسانس و پائین تر با حداقل کارکنان د (1

 سال سنوات خدمت. 35دارندگان مدرک علمی دانشگاهی( با باالتر )و  سانسیلفوقکارکنان دارای مدرک تحصیلی  (2

ليستان  و   دارای متدر  و بتاالتر، جانلتازان    ستان  يلفتو  ستا  ستنوات بترای اماتاران دارای متدر        35بازنشستتگی قلتل از    :1 تذکر

 .باشدیمماه سابقه جلهه داوطللانه دارای مدر  ليسان ، منوط به ارائه درخواست کتلی اماار  6رزمندگان با 

)دارنتدگان   یزارتت و 1393-22/710موضتوع بخشتنامه    3921-775در خصتو  بازنشستتگی و استتمرار ختدمت مشتمولين ر ی       :2 تذکر

ستا  بازنشستته    30 انيپا در) .م.خ.  اقدام خوااد شد. 103ديريت و...( امانند مشمولين بند الف ماده معاد ، سازمان م ليسان فو مدر  

 شوند.(می

شتوند، بته پايتان ستا      ( مشمو  شرايط بازنشستتگی اتادی متی   31/3/1402)تا  10/7/1401بازنشستگی کارکنانی که بعد از تاريخ  :3 تذکر

 خوااد بود.( 1/4/1402ن افراد، تحصيلی موکو  خوااد شد. )بازنشستگی اي

خدمت و  داره محلاخا ، بازنشستگی اين امااران در حين سا  تحصيلی، مشروط به موافقت کميته توسعه مديريت  طيشرا در تبصره:

 موظف يا غيرموظف( خوااد بود. صورتبهتأييد اين اداره کل ملنی بر اماان تأمين نيروی جايگزين )

 

 

613    108116    

23/12/1400 

 اداری یهاهیابالغ کمیته مستندسازی 14002004105شناسه ملی:

 واحد مجری:

 ريت منابع انسانی و امور اداریمدياداره بازنشستگان /  استان:

 کميته توسعه مديريت اداره شهرستان/منطقه/ناحیه:

 شود. یرساناطالع واحدهای آموزشی: 

 اداری یااهيابالغ یمستندسازکميته  در شهرستان: کنندههماهنگ
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 ب( بازنشستگی اجباری 

ير را از تاريخ احتراز  زکارکنان واجد شرايط  اندمکلفقانون مديريت خدمات کشوری، ادارات تابعه  103ب( ماده بند ) 2تلصره بر اساس 

 بازنشسته نمايند: رأساً، بدون تقاضای کارمندشرايط، 

 (103ماده  3تبصره سال سابقه خدمت ) 25سال سن با حداقل  65( کارکنان دارای 1

سال  35سال سن با  65سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و کارکنان دارای  30سال سن با  60دارای ( کارکنان 2

 (103ماده  2تبصره سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی )

 (103ماده  3تلصره ). باشدیمسا   70: سقف سنی برای متصديان مشاغل تخصصی، 1تذکر 

ستا  ستابقه، ادامته ختدمت      25توانند تا رسيدن به سا  می 25و کمتر از  20خدمت بيشتر از  هباسابق الذکرفو : کارمندان تخصصی 2تذکر 

 (103ماده  3تلصره ). شوندیم بازخريد خدمتداند، در غير اين صورت 

 یطدن شراازکارافتاده کلی( در صورت دارا بو آزادگان )شهدا، جانبازان ازکارافتاده کلی،« حالت اشتغال»( مشمولین قانون 3

 103ه بند الف ماد 1تلصره نامه اجرايی قانون نظام اماانگ پرداخت کارکنان دولت و آئين 18)بر اساس ماده شوند: بازنشسته میزیر 

 قانون مديريت خدمات کشوری(

 سال سنوات خدمت. 30و پائین تر با حداقل  پلمیدفوقدارای مدرک تحصیلی « حالت اشتغال»شمولین قانون م( 3-1

 ت.سال سنوات خدم 35دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر با حداقل « حالت اشتغال»شمولین قانون ( م3-2

فاقد ( 2-3سا  )برای گروه  53( و قلل از 1-3سا  )برای گروه  30: بازنشستگی مشمولين فو  )قانون حالت اشتغا ( قلل از پايان 3تذکر 

 باشد.میمجوز قانونی 

 ج( بازنشستگی توافقی

ی از شرايط زير واجد يا 31/6/1140تا تاریخ قانون مديريت خدمات کشوری، کارکنانی که  103ماده « ب»بند  1تلصره استناد به 

 توانند درخواست بازنشستگی نمايند:باشند، میمی

 (103)بند ب ماده  سال سن. 60سال سابقه خدمت و دارای حداقل  25( کارکنان مرد با حداقل 1

 (103و بند ب ماده  1تبصره ) سال سابقه خدمت )بدون شرط سنی(. 25ا حداقل ( کارکنان زن ب2

 (103ماده  1تبصره . )مشموالن قانون حالت اشتغال( یاستثنابه) سال سن 55سال سابقه خدمت و حداقل  25( جانبازان معزز با حداقل 3

نسيت/گروه ر اداره/جدبه ادم وجود کملود نيروی انسانی بازنشستگی متقاضيان اين بند )بازنشستگی توافقی( مشروط  )مهم(: 1تذکر 

يريت وسعه مدپ  از صدور مجوز توسط کارگروه تتدري  اماار و موافقت کميته توسعه مديريت اداره محل خدمت و 

 و مجاز خوااد بود. ريپذاماان، اين اداره کل

 شوند.مند می، از حقو  و پاداش بازنشستگی بهره: موافقت شدگان بازنشستگی توافقی، بر اساس سنوات واقعی خدمت2تذکر 

 يند.نما شرکت 1401-1402سا  تحصيلی  یداسازماندر فرآيند  ستيبایمتا قلل از ااالم موافقت اداره کل،  : متقاضيان اين بند3تذکر 

 .باشدینم ريپذاماان (31/3/1402تا  1/7/1401: ارائه درخواست و انجام بازنشستگی توافقی در حين سا  تحصيلی )4تذکر 
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 بازنشستگی مشموالن سازمان تأمین اجتماعی د( 

قررات مای تابع قوانين و قانون برنامه پنجم توسعه، بازنشستگی کارکنان پيمانی و رسمی تحت پوشش سازمان تأمين اجتما 59به استناد ماده 

، در دبيرخانته اداره محتل   احراز شرايط، درخواست بازنشستگی متقاضيانماه قلل از تاريخ  3آن سازمان خوااند بود؛ بنابراين الزم است حداقل 

 خدمت ثلت و برای انجام مراحل الزم به شعب سازمان تأمين اجتماای ارسا  گردد.

 ه( استمرار خدمت مشمولین بازنشستگی عادی

 انتد داشتته دمت خت مجتوز استتمرار    4001-1140حائز شرايط بازنشستگی اادی بوده و يتا در ستا  تحصتيلی     1140کليه کارکنان که در سا  

 داشته باشند. 31/3/2140تا تاريخ توانند درخواست استمرار خدمت مشمولين بازنشستگی اجلاری( می جزبه)

 دري  اماتار و تت موافقت با استمرار خدمت متقاضيان اين بند، مشروط به وجود کملتود نيتروی انستانی در اداره/جنستيت/گروه      :1تذکر 

خوااتد   ريپتذ اماتان ، ايتن اداره کتل   پ  از صدور مجوز توسط کارگروه توسعه متديريت يته توسعه مديريت اداره محل خدمت و موافقت کم

اره در اتتر گتتروه بتتا توجته بتته تتتراز نيتروی انستتانی اتر اد    1140-2140ايتتن اماتاران در ستتا  تحصتيلی    پستتت اشتتتغالبتود. در ايتتن راستتا،   

ر دتعيين خوااد شد. بديهی است مجوز استمرار خدمت جهت اشتتغا    یت اداره محل خدمتتوسط کمیته توسعه مدیرتدري /جنسيت، 

 .باشدیمدارای مازاد نيرو، ممنوع  یاا يتدرپست يا رشته 

غاز سا  کل، پ  از آ متقاضيان استمرار خدمت )اام از استمرار جديد يا تمديد استمرار(، پ  از صدور مجوز نهايی توسط اداره :2تذکر 

توانند درخواستت بازنشستتگی ارائته کننتد. )تتاريخ بازنشستتگی       از استمرار نلوده و نمی انصراف( مجاز به 31/3/2140تا  1/7/1140يلی )تحص

 خوااد بود.( 1/4/2140استمرار يافتگان، 
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 بخش دوم: 

 نحوه تعیین تکلیف وضعیت استمرار یا بازنشستگی تقویم اجرایی و فرآیند

 (31/3/2140تا ) 1140تگی سال مشمولین بازنشس

مشمو  يای از شرايط بازنشستگی  31/3/1401قبل از تاریخ ، که طلق مفاد اين دستورالعملرسمی و پیمانی  کليه کارکنان شاغل-1

ارائه درخواست و تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود، در مهلت  جهت ستيبایمو امچنين متقاضيان بازنشستگی توافقی،  شوندیم

به آدرس سامانه جامع فرآينداای اداری و آموزشی استان خراسان رضوی( سامانه سجفا ) طلق اين دستورالعمل، با مراجعه به شدهنییتع

saj f a.razavi edu.i r.نسبت به تکمیل فرم تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی یا استمرار، اقدام نمایند ، 

ر اوليته برابتر   ، رمز الوشوندیمامانه می باشد. )برای اماارانی که برای اولين بار وارد س کد پرسنلیبرابر  سجفاامااران به سامانه  ورودام کاربری ن -2

در ا ايتد. لتذ  قتدام نم ااز طريق شماره تلفن امراه شخصی خود نسلت به احراز اويتت   ستيبایمامان کد پرسنلی می باشد. پ  از اولين ورود، اماار 

 ثلت نلودن يا اشتلاه بودن شماره امراه الزم است از طريق مراجعه به امور اداری اداره محل خدمت اقدام گردد.( صورت

 :شودیمانجام  مرحله 2طی  ،ادشدهيثلت تقاضا و تعيين تاليف وضعيت بازنشستگی يا استمرار امااران مشمو  در سامانه  يندفرا - 3

 اضا توسط همکارمرحله اول: ثبت تق

 ()متناسب با نوع نتيجه موافقت شده توسط ادارهمرحله دوم: مشاهده نتیجه درخواست و تکمیل فرم مکمل 

 ان پ  از ثلتکليه متقاضي . بدين معنی کهدر هر دو مرحله الزامی است توسط متقاضيان شدهنييتعورود به سامانه و انجام فرآيند  تذکر:

صوب ممشاهده نتیجه  و ضمن واردشدهطلق جدو  تقويم اجرايی به سامانه  شدهنييتعدر مهلت  مجدداً ستيبایمدرخواست اوليه، 

تکمیل  وافقت شدهرا متناسب با وضعيت م فرم اطالعات تکمیلی توسط کميته توسعه مديريت اداره )بازنشستگی يا استمرار(،شده 

 نمایند.

 است: اجرایی اقدامات فرآیند به شرح جدول زیر تقویم -4

 مهلت اقدام مرحله

1 
ه ق سامانطري ثلت درخواست و تاميل فرم تعيين تاليف )توسط کليه مشمولين و متقاضيان( از

 02/1/1140تا  6/1/1140 متقاضيان( )مرحله او  اقدامات مربوط به مشمولين و sajfa.razaviedu.irسجفا به آدرس 

2 
 (هکميته توسعه مديريت ادار و تعيين و تصويب نتايج )نظر اادرخواستبررسی 

 26/1/1140 تا 12/1/1140 ره(و ثلت نتايج )بازنشستگی / استمرار( در سامانه سجفا )توسط امور اداری ادا

 1/2/1140تا  27/1/1140 بررسی و تاييد نهايی نتايج توسط کارگروه توسعه مديريت اداره کل 3

4 
 و تاميل فرم مامل ورود مجدد امااران به سامانه جهت مشااده نتيجه

 16/2/1140تا  4/2/1140 )مرحله دوم اقدامات مربوط به مشمولين و متقاضيان(

 25/2/1140تا  17/2/1140 دهصدور ابالغ و احاام بازنشستگی مشمولين بازنشستگی اادی و توافقی موافقت ش 5
 

 

 دارد. 1/4/1140ازنشستگی کشوری را، از تاريخ برقراری حقو  به صندو  ب اایپروندهتذکر: اين اداره کل آمادگی ارسا   

ين فهرست اماتاران را از ستامانه دريافتت و پت  از اختذ نظتر مستئول        ستيبایم  از تاميل مهلت ثلت درخواست، مسئولين امور اداری پ -5

مقترر   ر ستامانه در مهلتت  دايج و تصويب نتايج، در کميته توسعه مديريت ارائه و نهايتاً نسلت بته ثلتت نتت    بندیجمعمقاطع آموزشی، جهت 

 اقدام نمايد.

http://sajfa.razaviedu.ir/
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 شدهنييتعهلت متگی به سامانه در به لزوم مراجعه کليه مشمولين بازنشس با توجه :همکاران محترم ادارات )مسئولین امور اداری( توجهقابل -6 

و  اارخواستديز رصد فرآيند ثلت و نبه مشمولين  یرساناطالعتسهيل و تسريع در شناسايی و  منظوربهجهت تاميل فرم تعيين تاليف، 

به استناد گزارشات  31/3/2401اطالع از ليست مشمولين باقيمانده )ثلت درخواست نارده(، ليست کليه مشمولين بازنشستگی تا قلل از 

ی بازنشستگی و اادرخواست /اادرخواستمديريت ، در سامانه سجفا در منوی یريگگزارشسيستم پرسنلی، استخراج و امراه با قابليت 

 ، بارگذاری شده است.استمرار

ی ش آنالين منو، ضروری است با کمک گزارشدهتعييناطمينان از ورود و تاميل فرم توسط کليه مشمولين قلل از پايان مهلت  منظوربه -7

کر متذ .حدید انجام گردداز طریق صال رسانیاطالع، اندنشدهموفق به ثلت درخواست  ليار دلبصورت مستمر به اماارانی که به 

گويی به رگونه حق و پاسخاز امااران سلب شده و تضييع ا در سامانه، اماان ثلت درخواست شدهتعيينپ  از اتمام مهلت  شودمی

 اداره مربوطه خوااد بود. بر اهدهامااران، 

ن ليست مانی در امااداری ادارات، در تاريخ مربوطه طلق جدو  ز ماان ثلت نظر اداره در سامانه برای متقاضيان برای امااران امورا - 8 

 ی بازنشستگی و استمرار فعا  خوااد شد.اادرخواست

تگی حين سا  )اام از درخواست بازنشستگی توافقی، استمرار يا بازنشس امانهبعد از اتمام فرآیند ثبت درخواست در سپذيرش ارگونه درخواست  -9

به کلیه  موقعبهمناسب و  رسانیاطالع. لذا ضروری است باشدینم ريپذاماان، ادشدهي خارج از سامانهخواست تحصيلی( و يا پذيرش در

مسئولیت  شودمیبه طر  صالحديد انجام شود. امچنين متذکر  (31/3/2140)تا  1140-2140مشمولین بازنشستگی تا پایان سال تحصیلی 

انی اصلی در هر واحد سازمانی، بر عهده مدیر واحد سازمست همکاران در سامانه سجفا، و ثبت درخوا به همکاران شاغل رسانیاطالع

گی و شمو  بازنشستمبه کليه امااران  رسانیاطالعلذا مديران محترم مدارس و ساير واحداای سازمانی الزم است از  باشد. ابالغ اشتغال افراد می

 رؤيت بخشنامه اطمينان حاصل نمايند.

نقتل و   ی اداره کل )کارشناسیضروری است با اماانگی مديريت منابع انسان اندشدهديگر مأمور  یاادستگاهد مشمو  اين بخشنامه که به در خصو  افرا

 انجام گردد. رسانیاطالعجهت  اا( مااتلات الزم با دستگاه محل مأموريت افرادانتقاالت و مرخصی

أساً رعيت بازنشستگی يا استمرار اماار، وض ،نه و تکمیل فرم تعیین تکلیف در مهلت مقررعدم ورود همکار به ساما در صورت تذکر مهم: -10

 د بود.اض نخوااو بدون اطالع به اماار انجام خوااد شد و اماار نيز مجاز به ااتر طبق نظر کمیته توسعه مدیریت اداره آموزش و پرورش

اجرا طلتق   ( با تاريخ15/4/1140تا ) شدهتعيين، در مهلت شودیمآنان موافقت  روری است حام بازنشستگی اماارانی که با بازنشستگیض -11

 شسته گردند.(در تاريخ احراز شرايط بازنشستگی اجلاری بازن بايستمیجدو  زير صادر گردد. )مشمولين بازنشستگی اجلاری 

 تاريخ اجرای حام بازنشستگی تاريخ احراز بازنشستگی انوان گروه رديف

 31/3/1140 قلل از 1400-1401 یليتحصسا   استمرار خدمت امااران 1
و  )مشروط به ادم تمديد استمرار1/7/1401تا  1/4/1140

 (بازنشستگی درخواست

 )متناسب با تاريخ بازنشستگی( 10/7/1400تا  1/4/1400 10/7/1140تا  1/4/1140 بازنشستگی جديد پيش از آغاز سا  تحصيلی 2

 طلق تاريخ مورد موافقت اداره 1/4/2140تا  1/8/1140 31/3/2140تا  11/7/1140 1140-0214حصيلی بازنشستگی حين سا  ت 3

 )جهت موافقت شدگان( 1/7/1140 به بعد 1/4/2140 موافقت شدگان بازنشستگی توافقی 4

 به خدمت درخواست اعادهران، از ارسا  ساله ششم توسعه و قانون جامع خدمات ايثارگبا انايت به ادم ابالغ ضوابط اجرايی برنامه پنج -12

 يا روانه نمودن جانلازان معزز به اين اداره کل تا اطالع ثانوی خودداری گردد.
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 بخش سوم: 

 تشکیل پرونده بازنشستگی موافقت شدگان در خصوصنکات و تذکرات 

برای اماتاران دارای   در جبهه داوطلبانهو حضور  خدمت در مناطق جنگیحداقل دو سا (، ) یسرپرستمدیریتی و سوابق  ازآنجاکه -1

اماتاران دقتت شتود افترادی کته دارای ستوابق        اایپروندهاست؛ لذا در بررسی  مؤثرامتياز خا  بوده و در ميزان حقو  دريافتی ايشان 

(، احاام دو ستا   اندتهداشمديريت، معاونت و يا سرپرستی  آخر خدمتافرادی که در دو سا   یاستثنابه) باشندیممديريت و يا سرپرستی 

، از (29/5/67لغايتت   31/6/59در جلهته )از تتاريخ    داوطللانته جنگی و مدر  حضتور   در مناطقو امچنين احاام خدمت  ااآنمديريت 

 .گردد ثلت  www.cspf.irسايت مربوطه به نشانیپرونده پرسنلی مشموالن استخراج و تصوير آن در 

می و کنتتر  ستوابق   مربوطه به اداره بازنشستگان، نسلت به بررسی پرونده استخدا اایپرونده ام بازنشستگی افراد و ارسا قلل از صدور احا -2

 سنوات و تاريخ بازنشستگی دقت الزم را ملذو  نمايند. ازنظرو مراحل خدمتی آنان 

نشستتگی کشتوری   توستط صتندو  باز   صدور حامپ  از  حکم بازنشستگیتغییری در تاریخ ابالغ بازنشستگی یا لغو  گونهچیه -3

 است. ديتأکبنابراين دقت در بررسی و ارسا  پرونده برقراری حقو  بازنشستگی متقاضيان، مورد ؛ باشدینم ريپذاماان

توستط اداره  )ری متاه او   مقتر  ا انايت به ااالم آمتادگی متديريت صتندو  بازنشستتگی، شايستته استت ادارات محتترم نستلت بته تستويه          ب -4

ازنشستتگی مشتمولين ايتن    و بدای کسور سنوات غيررسمی در اسرع وقت اقدام و پرونده ب 1140 ماهلهشتياردحداکثر تا پايان  (امورمالی

جتود  ون بته  در برقراری حقو  اماتارا  یاوقفه( ماه قلل از تاريخ بازنشستگی، به صندو  بازنشستگی استان تحويل نمايند تا 2بخشنامه را )

د تاییت  توستط امتور متالی    که مقرری همکار از حقوق وی کسر گردیده است در ذیل فرم بیمه تکمیلی قید و ییهاماهاست  الزم). نيايد

 گردد.(

 وقتت مته ينو ، غيلتت، ختدمت   بازنشستتگی، مرخصتی بتدون حقت     قلو قابلسوابق خدمت  ازلحاظپرسنلی( افرادی ) یاستخدام اایپرونده -5

ای ران وقفته راری حقتو  بازنشستتگی اماتا   ، سنوات ارفاقی استثنائی و... دقيقاً بررسی تا در روند صدور ابالغ و برقخدمتبهآماده بانوان،

 حاصل نگردد.

شتود فقتط اطالاتات    ر ابالغ بازنشستگی نهايت دقت انجام پذيرد تا نياز به اصالح و يتا لغتو آن نلاشتد. ضتمناً تأکيتد متی      در خصو  صدو -6

 شده باشد. قطعیلينی ثلت سايت صندو  بازنشستگی گردد که بازنشستگی آنان مشمو

باشتد، ادارات محتترم ر ستاً    اتای رستيدگی بته تخلفتات اداری مفتتوح متی      ر خصو  افراد مشمو  اين بخشنامه که پرونده آنان در ايأتد -7

 اقدام نمايند. اماانگی الزم را با ايأت مذکور انجام داده و سپ  نسلت به بازنشستگی آنان

گردد مدار  داخل پرونده حتمتاً دارای مهتر   . تأکيد مینشودتفاده بازنشستگی اس اایپروندهبرای تشايل  اصل مدارکبه ايچ انوان از  -8

 .ادارات باشد

 کل به امل آيد. وقی ادارهبه پايان نرسيده حتماً اماانگی الزم با اداره حق شانیامنطقهشستگی افرادی که تعهد خدمتی و يا قلل از بازن -9

 و ادارهبته تأييتد اداره محتل ختدمت      (580 )فترم  2و  1اتای  فترم  حتمتاً  اتای بازنشستتگی بته صتندو  بازنشستتگی؛     لل از ارسا  پرونتده ق -10

 بازنشستگان برسد.

http://www.cspf.ir/
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ثابتت باشتد( و    1140غايتت  ل 88از  مللغ تفاوت تطليق )تفتاوت تطليتق بايتد    نظر صحتگيرند حتماً از حاامی که در داخل پرونده قرار میا -11 

 داره باشد.او دارای مهر  شدهکنتر  مهرو امضای رئي  اداره و... داشتن تاريخ ارتقای رتله با تاريخ مجوزاای وزارتی،

به ايتن اداره   يزاناز ارسا  درخواست يا روانه نمودن اين از سنوات ارفاقی جانبازانا توجه به ادم تأمين ااتلار الزم برای بازنشستگی با ب -12

 کل جداً خودداری گردد.

کسر از حقتو    صورتبهبدای کسور را صرفاً  ومحاسلات مقرری ماه او   1140ادارات برای تمام بازنشستگان سا   امور مالیکارشناسی -13

 ايجاد نگردد. تگی خللیاقدام نمايند تا در روند برقراری حقو  امااران در صندو  بازنشس 1140 ماهبهشتیاردتا پایان حداکثر 

از ستامانه ستا ا نستبت بته ر تد       1140دیریت آموزش و پرورش استثنایی با توجه به امکان دریافت گزارش مشمولین بازنشستتیی  م-14

نسبت بته   25/01/1401تا  06/01/1140در فرجه زمانی  هاآنبازنشستیی یا استمرار خدمت این همکاران اقدام تا تمامی  یهادرخواست

 درخواست خود در سامانه بازنشستیی اقدام نمایند. ثبت

له جهتت محاست   باشتند یمت مشمو  و متقاضی بازنشستگی  1140رونده مالی امااران شاغل در آموزش وپرورش استثنايی که تا پايان سا  پ -15

اداره استتثنايی   بته  31/3/1140تتا   (38529590بته تلفتن    آقای هدایت نژاد با اماانگی)را  آنان 2/1ميزان بدای سنوات ارفاقی و ضريب 

 اقدام الزم به امل آيد. ارسا  نماييد تا برای تأمين ااتلار

-80977/611/601و نحوه چينش مدار ، راايت دستورالعمل شماره  رانيبگیمستمرهيه و تنظيم پوشه برقراری حقو  بازنشستگی و در ت -16

 زامی است.ال هاپوشهانتخاب صحیح رنگ ، اين اداره کل 12/9/97

 ر سايت صندو  بازنشستگی موارد ذيل راايت گردد:د 580برقراری حقو  سنوات گذشته، انگام ثلت فرم  یشناسبيآسبا توجه به  -17

 لت شود.ث 56( با کد 103بازنشستگی اادی/ توافقی )ماده  -

 لت شود.شغل در قسمت تحقيقی تخصصی، ث العادهفو ، 1ايثارگری در قسمت ساير  -

 ثلت شود )صرفاً مدت خدمت در استثنايی( 1435نوات خدمت امااران استثنايی با کد س -

ستا   خودداری گتردد. بتديهی استت در صتورت ار     باشندیمی که فاقد اطالاات در سامانه سجفا از ارسا  پرونده بازنشستگی افراد -

   بازنشستگی ارسا  نخوااد شد.مدار  اين گروه از متقاضيان به اداره بازنشستگان، پرونده ايشان به صندو

تعيتين وضتعيت    و ستجفا  در ستامانه  موقتع بته  نتام ثلتت جهت  1401 در سا کليه کارکنان مشمو  بازنشستگی فراگير به  رسانیاطالع -

 یختوددار ادارات  ه بته انجتام و از مراجعت   نتت یکتاف آموزشگاه یا  قیاز طردر سامانه  نامثبتاست ) ديتأک مورد 1401-1402تحصيلی  در سا اشتغا  

 (شود.

 باشد. دارات میاداره امور بازنشستگان، پاسخگوی سؤاالت احتمالی کارشناسان محترم ا 32281151، 32212226 یااتلفن -18
 

 

 رونوشت:

 مديريت حراست /دفتر مديرکل / معاونين / مشاورين  -

 داخلی اداره کل یاایکارشناسو  ااگروه، کليه ادارات  -

  رانيبگیمستمراداره امور بازنشستگان و  -پرورش استثنايی اداره آموزش و  -
                                                                             

 

 

                                                                              

 

 

                                                                              

 


