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  پايان خدمت

ت ذينفع دون درخواسمقررات صندوق بازنشستگي كشوري عضو واجد يكي ازشرايط ذيل را رأسا ب بارعايتمكلف است  دانشگاهـ  70ماده 
  ه نمايد.تسبازنش

  اعضاي شاغل درمشاغل غيرتخصصي (بامدرك تحصيلي كارشناسي وپايين تر)  -1 -70

  شترنباشد.سال بي 65سال سابقه خدمت مشروط به آنكه سن عضو از  30داشتن  –الف 

  اروز حقوق و مزاي 25سال بيشترباشد. متناسب با سنوات خدمت حداقل  65ل سابقه خدمت مشروط به آنكه سن عضو از سا 25داشتن  -ب

  حوزه :  3اعضاي شاغل درمشاغل تخصصي بامدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد ياسطح   -2 -70

  سال بيشترنباشد. 70سال سابقه خدمت مشروط به آنكه سن عضو از  35داشتن  –الف 

  احقوق و مزايروز  25سال بيشترباشد. متناسب با سنوات خدمت حداقل  70سال سابقه خدمت مشروط به آنكه سن عضو از  25اشتن د -ب

ال سابقه س 35سال سابقه خدمت و قبل از  30متصدي شاغل درمشاغل تخصصي مي توانند با درخواست شخصي پس از ـ  1تبصره 
  مكلف است با تقاضاي بازنشستگي آنان موافقت نمايد.   دانشگاهخدمت ، تقاضاي بازنشستگي نمايند و 

ور آخت و زيان سان مشاغل قررات ، مربوط به ايثارگران ، معلوالن ، بانوان و متصديتسهيالت درنظرگرفته شده در قوانين ومـ  2تبصره 
  الزم االجرا است .

داشته قه خدمت سال ساب 25سال وكمتر از  20سال سن ، درصورتي كه بيش از  70عضو شاغل درمشاغل تخصصي با داشتن ـ  3تبصره 
ب ايي و تصوييات اجرهبه خدمت آنها ، با پيشنهاد  دانشگاهبه نياز  باشد، بازخريد خدمت مي شوند. درموارد خاص ، با توجه

  سال قابل افزايش است . 25هيات امنا تا سقف 

) را صرفأ با درخواست  سال سابقه خدمت 20سال سابقه خدمت ( بانوان  25داراي اعضاي در موارد خاصي تواند مي  دانشگاهـ  71ماده 
  واهد شد. شسته خنعضو و تأييد هيأت رئيسه ، پيش از موعد بازنشسته نمايد دراين صورت ، عضو با سابقه كار مربوط باز 

سال، يازاد بر س، به ازاي هر سال خدمت مسال خدمت داردـ در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي، به عضوي كه بيش از سي 72ماده 
 ق بازنشستگي) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي، عالوه بر حقوق تعين شده محاسبه و از سوي صندو%5/2دوونيم درصد (

  باشد.ذيربط قابل پرداخت مي

تمام وقت  ين اشتغالباشد كه در حـ منظور از سابقه خدمت قابل احتساب براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت عضو مي 73ماده 
  نمايد.انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي

مل ه پرداخت كابوظيفه، مشروط وقت بانوان و همچنين مدت خدمت نظاماستعالجي و مدت خدمت نيمه استحقاقي ،ـ مرخصي 1تبصره 
  گردد.كسور بازنشستگي، به عنوان سابقه خدمت عضو محسوب مي
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    قهاي به صندو سوابق خدمت تام وقت عضو كه درقالب پيمانكاري درسازمانهاي دولتي انجام شده وكسور بازنشستگي آن ـ2ره تبص
  شده باشد، صرفأ به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي بازنشستگي محسوب خواهدشد. بيمه اي واريز

قوق رتبه و وق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي (حميانگين كليه حق ،دانشگاهمبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو  ـ 74ماده 
و تفاوت  يتمديري شاغل هاي م العادهالعاده سختي كار، فوقالعاده ويژه، فوقالعاده جذب، فوق، فوق العاده شغلپايه، فوق

  باشد.مي ا اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگيتطبيق) در دو سال منتهي به پايان خدمت وي ب

اي شغل ، هلعاده اتبصره ـ درخصوص مشموالن صندوق بازنشستگي كشوري ، عالوه بر حقوق ثابت و مبلغ تفاوت تطبيق ، حقوق و فوق 
داشت كسور بناي برمويژه و سايرفوق العاده هاي مستمر كه دراين آيين نامه به صراحت احصا و نام برده شده است ، جذب و 

ق ري به صندوان مقرم مستخدم و كارفرما ) بوده وبه همراه هرگونه افزايش آنها درماه اول به عنوبازنشستگي ماهيانه (سه
  بازنشستگي كشوري واريز و متقابال مبناي محاسبه و تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه قرارخواهد گرفت .

داكثر ل قبول تا حل خدمت قابعضو متوفي، به ازاء هر سانامه و ورثه قانوني ـ به عضو بازنشسته، از كارافتاده مشمول اين آئين 75ماده 
خيره ذهاي صيسال، معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسورات بازنشستگي به اضافه وجوه مربوط به مرخ» 30«

  پرداخت خواهد شد.» پاداش پايان خدمت«شده به عنوان 

 ت اين وجوهدرياف ه بازخريدي دريافت شده است، از سنوات خدمتي مشمولتبصره ـ آن قسمت از سابقه خدمت عضو كه در ازاء آن وجو
  شود.كسر مي

  

  

  


