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  بسمه تعالي
  

  آئين نامه بازنشستگي صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
                     

اين آئين نامه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي، حقوق ازكارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان اعضـاء   -1ماده 
ناميـده مـي شـود تـدوين و      "صـندوق "صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز كه در اين آئين نامـه  

  . تصويب گرديده و جزء الينفك اساسنامه صندوق مذكور مي باشد
  

  در صندوق و پرداخت كسور بازنشستگي شرايط عضويت: فصل اول 
          

كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابع و وابسته به آن و نيز كاركنان ساير  -2ماده 
مورد تأئيد هيأت امناء صندوق از طريق شركت متبوع خود با شرايط تعيـين شـده    متقاضيشركت هاي 

   :پذيرفته مي شوندبه شرح آتي به عضويت صندوق 
  

به كار رفته است منظور كليـه اشـخاص    "شركت "در مواد مختلف اين آئين نامه، هر كجا واژه  :تبصره 
  . حقوقي ثبت شده به موجب قوانين موضوعه كشور است

  
  . كمتر از هيجده سال تمام و بيشتر از چهل و پنج سال تمام سن نداشته باشند -1-2

  
كاركناني كه بيشتر از چهل و پنج سال تمام سن داشته باشند براي عضويت در صندوق موظفند  : تبصره

و بازده هاي ) اين آئين نامه 3موضوع ماده (كسور بازنشستگي سهم خود و كارفرما و حق درمان 
با لحاظ داشـتن  ) 6(ماده ) 1(متعلقه را براي ماه هاي بيش از چهل و پنج سال سن طبق تبصره 

در اين صـورت مـدت مـذكور جـزو سـابقه      . و مقررات اين آئين نامه به صندوق بپردازند ضوابط
  . خدمت قابل قبول بازنشستگي در صندوق محسوب خواهد شد

  
  : پرداخت مبالغي تحت عناوين ذيل از طرف شركت متبوع عضو به ازاء هر فرد -2-2

  
  . مبلغي در بدو عضويت جهت تأمين هزينه هاي ايجاد پرونده =الف 

  . ساالنه مبلغي به عنوان حق عضويت =ب  
  

مبالغ مذكور بنا به پيشنهاد رئيس كل و تصويب هيأت امناء تعيين و هر سه سال يك بار با توجه  :تبصره
مـذكور تجديـدنظر   به روند هزينه ها و شرايط اقتصادي و نرخ تورم در كشـور، در ميـزان مبـالغ    

  . خواهد گرديد
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  : ميزان كسور بازنشستگي عبارتست از  -3ماده 
          

كسـور بازنشسـتگي سـهم    "حقوق و مزايا و فوق العاده هاي متعلق به عضو كـه بـه عنـوان    % 7 =الف 
در پايان هر ماه از حقوق و مزايا و فوق العاده هاي متعلـق بـه وي كسـر و بـه صـندوق       "عضو

  . مي گردد پرداخت 
  

كسـور بازنشسـتگي سـهم    "حقوق و مزايا و فوق العاده هاي متعلق به عضو كه بـه عنـوان   % 14 =ب  
  . در پايان هر ماه توسط كارفرما به صندوق پرداخت مي گردد  "كارفرما

  
حـق درمـان بازنشسـتگان،    "حقوق و مزايا و فوق العاده هاي متعلق به عضو كـه بـه عنـوان    % 2 =پ  

  . در پايان هر ماه توسط كارفرما به صندوق پرداخت مي گردد  "ازكارافتادگان و وظيفه بگيران
             

  سـازمان متبـوع عضـو    جمع مبالغ قيد شده در بندهاي فوق الذكر در آخر هر ماه توسـط شـركت يـا                  
  . مي بايستي در وجه صندوق پرداخت گردد 

  
حقـوق  "به كار رفته است منظور  "حقوق و مزايا"در مواد مختلف اين آئين نامه هر كجا عبارت  :تبصره

است كه طبق تعريف و تصويب هيأت امناء مشـمول   "و مزايا و فوق العاده هاي متعلق به عضو
  . شد كسور بازنشستگي ماهانه مي با

  
حداكثر بيش از يك ماه ) 3(تمام يا قسمتي از كسور بازنشستگي مذكور در مفاد ماده  پرداختچنانچه در  -4ماده 

تأخير شود، مبلغي معادل شش دهم در هزار براي هر روز تأخير نسبت به مبلغ پرداخت نشده به عنـوان  
  . لزم به پرداخت آن مي باشد وجه التزام تخلف از شرط تعلق خواهد گرفت كه كارفرما مكلف و م

  
ديون به صندوق ناشي از اجراي اساسنامه و آئين نامه بازنشستگي در عداد ديون ممتاز و مسـتند   :تبصره

به اسناد الزم االجرا است و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي، به وسيله مأمورين 
  . اجراء قابل وصول مي باشد 

  
در صورتي كه شركت هاي امضاءكننده موافقت نامه تشكيل صندوق كسور بازنشستگي تعيين شـده هـر    -5ماده 

يك از كاركنان خود را كه به عضويت صندوق پذيرفته شده اند بـه صـندوق پرداخـت ننماينـد، مراتـب      
توسط صندوق از طريق شركت متبوع عضو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايـران و سـاير مراجـع    

بديهي است هرگونه مسئوليت و خسارت ناشي از عـدم پرداخـت   . و تعقيب خواهد شد  بررسيالح ذيص
به موقع كسور بازنشستگي به عهده شركت متبوع عضو بوده و شركت مربوط مكلف و موظف به جبران 

  . خسارات ناشي از تخلف خود به صندوق مي باشد 
  

عضو به صندوق پرداخت مي گردد ، كليه تعهدات و در موارد خاص كه سهم كارفرما نيز توسط  :تبصره 
   .مسئوليت هاي حقوقي مترتب بر مفاد ماده فوق به عهده عضو ذيربط مي باشد
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  سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي در صندوق -فصل دوم 

              
قابل قبول بازنشستگي عبارت است از مجموع مدت عضويت عضـو در صـندوق و سـوابق     خدمتسابقه  -6ماده 

خدمت وي قبل از عضويت در صندوق كه براساس ضوابط صندوق كليه كسور بازنشستگي سهم عضـو  
  . و كارفرما و حق درمان و بازده متعلق به آن ها به صندوق منتقل يا پرداخت شده باشد 

  
پذيرش سوابق خدمت قبل از عضويت بر مبنـاي اولـين حقـوق     برايگي الزم ذخيره بازنشست – 1تبصره 

درصد از بابت هر سال با لحاظ داشـتن فاصـله زمـاني تـاريخ      20شروع عضويت با نرخ كاهشي 
سابقه قبل از عضويت مورد درخواست با سال شروع عضويت و نرخ بازده مصوب محاسـبه مـي   

چنانچه بـه  . تي توسط هيأت امناء تعيين خواهد شد نرخ كاهشي مربوط به سال هاي آ. گــردد 
هر علتي مبالغ انتقال يافته يا پرداختي از بابت سوابق خدمت قبل از عضويت در صندوق كمتر يا 
بيشتر از ذخيره بازنشستگي الزم براساس ضابطه فوق باشد، حسب مورد مـدت سـوابق خـدمت    

ق و مزايـاي عضـو بـراي مـدت مـذكور      قابل قبول قبل از عضويت در صندوق و يا متوسط حقو
براساس ضابطه فوق و با توجه به ميزان وجوه انتقال يافته يا پرداختي به صندوق از بابت سوابق 

  . خدمت قبل از عضويت محاسبه و تعديل خواهد شد 
  

آن جـزو سـابقه   ) 1(و تبصـره  ) 6(مدت خدمت نظام وظيفه اعضاء صندوق بـا رعايـت مـاده     -2تبصره 
   .ل قبول بازنشستگي محسوب مي شود خدمت قاب

  
منظور از متوسط حقوق و مزاياي عنوان شده در اين آئين نامه عبارت است از جمع حقـوق و   -3تبصره 

مزاياي متعلقه عضو براي ماه هاي سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي كه براسـاس آن كسـور   
عداد ماه هاي سابقه خدمت قابـل  بازنشستگي به صندوق منتقل يا پرداخت شده است تقسيم بر ت

    .قبول بازنشستگي 
  

  سابقه خدمت قابل قبول جهت احراز شرايط بازنشستگي -فصل سوم   *
       

سابقه خدمت قابل قبول جهت احراز شرايط بازنشسـتگي عبـارت اسـت از سـابقه خـدمت قابـل قبـول         -7ماده 
به عالوه حداكثر ده سال از سوابق خدمت معتبر و مسـتند اعضـاء قبـل از    ) 6(بازنشستگي موضوع ماده 

به صـندوق منتقـل يـا پرداخـت     ) 6(عضويت در صندوق كه كسور بازنشستگي مربوط به آن طبق ماده 
سوابق خدمت معتبر و مستند اخيرالذكر به استثناء قسمتي از آن كه در تبصـره  ايـن مـاده    . ه باشد نشد

ــده و در      ــاظ گرديـ ــتگي لحـ ــرايط بازنشسـ ــراز شـ ــر احـ ــرفاً از نظـ ــت ، صـ ــده اسـ ــنعكس شـ   مـ
  فرمول هاي محاسـبه حقـوق بازنشسـتگي، حقـوق ازكارافتـادگي و حقـوق وظيفـه بازمانـدگان منظـور          

  .  نمي شود
  

                                                           
 لطفاً به توضيحات ارائه شده در انتهاي آئين نامه توجه فرمائيد *
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كل سوابق خدمت معتبر و مستند قبل از عضويت اعضاء كه عضو از بابت آن كسور بازنشستگي  :هتبصر
  : و يا حق بيمه به ساير صندوق هاي بازنشستگي پرداخت نموده مشروط بر اين كه 

   .نسبت به دريافت كسور بازنشستگي پرداختي اقدام نشده باشد : اوالً                                     
به هر دليل و علتي وجوه مربوط به سوابق مذكور به صندوق انتقال نيابد و يا بـا انتقـال    :ثانياً                                                     

آن كليه سوابق مذكور جزو سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي در صـندوق پذيرفتـه   
   .نشده باشد 

  
تلقي و     آن در فرمول هاي محاسبه حقوق  بازنشستگـي،  "سابقه احراز محاسباتي"به عنوان                         

  .      ازكارافتادگي و وظيفه بازماندگان منظور مي گردد 
                                                       

  وضعيت اعضاء صندوق پس از قطع خدمت - فصل چهارم 
                 

اعضائي كه از استخدام شركت متبوع خود خارج مي شوند چنانچه در يكي ديگر از شركت هاي ملحـق   - 8ماده 
در غيـر ايـن صـورت مـي     . شده به صندوق استخدام شوند ادامه عضويت آنان در صندوق الزامي است 

  تواننـــد ذخيـــره خـــالص بازنشســـتگي ســـهم عضـــو را براســـاس درخواســـت كتبـــي دريافـــت و  
در اين صورت ذخيره خالص بازنشستگي مربوط به سـهم  . ق تسويه حساب نمايند بدين ترتيب با صندو

  . كارفرما و حق درمان به نفع صندوق باقي خواهد ماند 
  

كه سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي آنان كمتر از يك سال باشـد فقـط كسـور     اعضائيبه  : 1تبصره 
  . داخت خواهد شد بازنشستگي ذخيره شده سهم عضو بدون احتساب بازده پر

  
بـا صـندوق تسـويه حسـاب نمـوده انـد منـوط بـه         ) 8(ادامه عضويت اعضائي كه طبق مـاده  : 2تبصره 

در اين صورت ذخيـره  . بازپرداخت ذخيره خالص بازنشستگي سهم عضو و بازده متعلقه مي باشد
  .خالص بازنشستگي مربوط به سهم كارفرما نيز مجدداً به حساب عضو برگشت مي شود 

  
منظور از ذخاير خالص بازنشستگي عبارت است از مجموع كسـور بازنشسـتگي پرداخـت شـده     : 3تبصره 

عضو و كارفرما به استثناء حق درمان بازنشستگان و وظيفه بگيـران بـه عـالوه مـازاد عمليـاتي      
روي پرونده بازنشستگي اعضاء كه يك سوم ذخاير مذكور ذخيره خالص بازنشستگي  شدهتقسيم 

  . دو سوم آن ذخيره خالص بازنشستگي سهم كارفرما مي باشد  سهم عضو و
  

مي توانند در هر زمـان پـس از خـروج از    ) 8(امكانات منظور شده در ماده  برداشتناعضاء صندوق عالوه  -9ماده 
معتبـر  خدمت در شركت هاي ملحق شده به صندوق ، موافقت صندوق يا سازمان بيمـه و بازنشسـتگي   

در ايـن  . ديگري را كسب كرده و درخواست انتقال ذخاير بازنشستگي خـود را بـه آن صـندوق بنماينـد     
صورت از محل جمع مبالغ خالص ذخاير بازنشستگي آنان، طبق ضوابط قانوني مبلـغ الزم مسـتقيماً بـه    

تقـال حـداكثر   ميزان وجـوه قابـل ان  . صندوق مزبور منتقل و بدين ترتيب با عضو تسويه حساب مي شود
) اعـم از سـهم عضـو و كارفرمـا    (برابر با جمع كليه مبالغ خالص ذخيره شده مربوط به عضو منتقل شده 

2
1
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چنانچه به هر دليل ذخيـره خـالص بازنشسـتگي منتقـل شـده كمتـر از جمـع ذخـاير خـالص          . باشد مي
وي قابل استرداد سهم عضو حسب درخواست بازنشستگي سهم عضو و كارفرما باشد، مازاد انتقال نيافته 

  . در صندوق باقي مانده و متعلق به صندوق مي باشد يا انتقال بوده و مازاد انتقال نيافته سهم كارفرما 
  

  .در موارد خاص براساس اتخاذ تصميم هيات امنا صندوق اقدام مي گردد : 1تبصره 
  

مجدداً در عضـويت صـندوق قـرار گرفتـه و وجـوه      ) 9(چنانچه هر يك از اعضاء موضوع ماده  : 2تبصره
بازنشستگي متعلقه طبق ضوابط قانوني به صندوق پرداخت شده يـا انتقـال يابـد، مـازاد ذخيـره      

مجدداً بـه حسـاب وي   ) 9موضوع ماده (خالص بازنشستگي انتقال نيافته مربوط به عضو مذكور 
  . برگشت مي شود 

  
اعضائي كه از استخدام شركت متبوع خود خارج مي شوند چنانچه در شركت ديگري مشـغول بـه كـار     - 10ماده 

شوند در صورتي كه شركت متبوع آنان ضوابط مـنعكس شـده در اساسـنامه و آئـين نامـه بازنشسـتگي       
ربوط، به عضـويت  نمايد مي توانند با موافقت هيأت امناء صندوق و با امضاء تعهدنامه م قبولصندوق را 

  . خود در صندوق ادامه دهند 
  

صـورت   و تبصره هاي مربوط، در )8،9،10(مواد  اعضاء صندوق عالوه بر داشتن امكانات اشاره شده در – 11ماده 
در ايـن  . با امضاء تعهدنامه مربوط، به طور مستقل به عضويت در صندوق ادامـه دهنـد   تمايل مي توانند

جمعـاً بـه   (صورت ملزم خواهند بود كه كسور بازنشستگي ماهانه سهم خود، كارفرمـا و حـق درمـان را    
مبلغ حقوق و مزايايي كه مبناي پرداخت بيست و . به صندوق پرداخت نمايند ) درصد سهميزان بيست و 

حقـوق و   %50رصد كسور بازنشستگي اين قبيل اعضاء به صندوق قرار مي گيرد به ميزان حـداقل  د سه
مبناي آن كسور بازنشستگي به صـندوق پرداخـت شـده اسـت      خدمت بر تركمزايايي است كه قبل از 

منوط بر اين كه ازحداقل حقوق بازنشستگي، ازكارافتادگي و وظيفه كه هرساله توسط هيأت امناء تعيين 
در صورت قطـع عضـويت   . مبلغ تعيين شده توسط هيأت امناء بيشتر نباشد  مي گردد كمتر و از حداكثر

   .مورد آنان عيناً اعمال خواهد شد  و تبصره هاي مربوط در) 8،9،10(اين قبيل اعضاء با صندوق مواد 
  

متبوع خود خارج مـي شـوند   اعضاء از تاريخي كه از استخدام شركت يا سازمان  بازنشستگيبه ذخاير  - 12ماده 
و تبصره هاي مربوط استفاده ننموده اند ) 8،9،10،11(تا زماني كه هنوز از امكانات منعكس شده در مواد 

   .بازده اي تعلق نمي گيرد 
  

سال سابقه خدمت قابل قبـول بازنشسـتگي، بـا     20چنانچه هر يك از اعضاء صندوق با داشتن حداقل  -13ماده 
مايند و از  هيچ يك از امكانات مطروحـه در مـواد ايـن فصـل اسـتفاده ننمـوده و       صندوق قطع رابطه ن

 60همچنين تحت پوشش و مشترك نظام بيمه و بازنشستگي ديگري نباشند، پس از رسـيدن بـه سـن    
سالگي و يا درصورت فوت، حسب مورد براي آنان و يا بازماندگان واجد شـرايط آنـان براسـاس مصـوبه     

حاظ داشتن جميع عوامل مؤثر معمول خواهد شد مقرري ماهانه برقرار و پرداخت مي هيأت امناء كه با ل
  . گردد 



7  
  

  
سابقه خدمت قابل قبـول جهـت   " اگر عضوي در زمان قطع رابطه عضويت با صندوق داراي شرط – 14ماده * 

بوده ولي فاقد شرط سني الزم باشد، در صورت عدم اقـدام  ) سال 30حداقل ( "احراز شرايط بازنشستگي
به انتقال يا تسويه ذخيره بازنشستگي مربوط، مي تواند پس از رسيدن به حداقل سن بازنشستگي تعيين 

، درخواست برقراري حقوق  ماهانه بازنشستگي طبـق ضـوابط و   )سال 45سال ، بانوان  50آقايان (شده 
ق را معمول دارد و حقوق بازنشستگي حسب مورد طبق مفاد مواد فصل پنجم مقررات مورد عمل صندو

  .آئين نامه بازنشستگي برقرار مي گردد 
  

هر يـك از اعضـاء صـندوق بـه     ) سهم عضو و كارفرما و حق درمان(در صورتي كه كسور بازنشستگي  - 15ماده 
بـه مـدت بيسـت و    ) مـوارد مشـابه  مرخصي بدون استفاده از حقوق، تعليق و (علت قطع پرداخت حقوق 

سهم (صورتي كه كسور بازنشستگي  چهار ماه اعم از متوالي يا متناوب به صندوق پرداخت نشود و يا در
بـه علـت   (هر يك از اعضاء در فاصله بين قطع رابطه عضويت با صندوق ) عضو و كارفرما و حق درمان

با استفاده از مواد (مجدد در صندوق  و عضويت) خروج از خدمت در شركت هاي ملحق شده به صندوق
 به مدت و نحوه مذكور در فوق بـه صـندوق پرداخـت نشـود و يـا در     ) و تبصره هاي مربوط 8،9،10،11

شـده در فـوق، عضـو مـذكور از      صورت عدم پرداخت كسور بازنشستگي به علت تركيبي از دو مورد ياد
ادامه . ط در اين آئين نامه رفتار خواهد شدعضويت صندوق بركنار و با وي حسب مورد مطابق مواد مربو
) سـهم عضـو و كارفرمـا و حـق درمـان      (عضويت اين گونه افراد منوط به پرداخت كسور بازنشسـتگي  

مـدتي كـه كسـور    . ماه ذكر شده در ايـن مـاده و بـازده متعلقـه مـي باشـد       24مربوط به مازاد بر مدت 
و سابقه خدمت قابل قبـول بازنشسـتگي عضـو    بازنشستگي مربوط به صندوق پرداخت نگرديده است جز

) سهم عضو و كارفرما و حق درمان و بـازده متعلقـه  (پرداخت كسور بازنشستگي . محسوب نخواهد شد 
مربوط به مدتي كه كسور بازنشستگي مربوط به صندوق پرداخت نشده است توسط اعضاء و يا شـركت  

كور جزو سابقه خدمت قابل قبـول بازنشسـتگي   صورت پرداخت ، مدت مذ متبوع آنان بالمانع بوده و در
  . محسوب خواهد شد 

                            
اين آئين نامه با صندوق ادامه عضويت مي دهند چنانچه سه ماه ) 11(اعضائي كه براساس ماده  :تبصره 

خـود را بـه صـندوق پرداخـت     ) سهم عضو و كارفرما و حـق درمـان  (متوالي كسور بازنشستگي 
صندوق بركنار و با آنان حسب مورد مطابق مواد مربـوط در ايـن آئـين نامـه      عضويتيند از ننما

   .رفتار خواهد شد
  

تعهد و مسئوليت صندوق در برقراري حقوق ازكارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان در مورد اعضـائي   - 16ماده 
كه از استخدام شركت متبوع خود خارج شده و با صندوق نيز قطع رابطه عضويت نموده باشند به شـرط  

  : آن كه 
  
  

                                                           
 لطفاً به توضيحات ارائه شده در انتهاي آئين نامه توجه فرمائيد *
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  . شند و تبصره هاي مربوط با صندوق تسويه حساب ننموده با) 8،9(طبق مواد  =الف 
  

  . به عضويت صندوق بازنشستگي ديگري پذيرفته نشده باشند  =ب  
  

  . نود روز پس از تاريخ قطع رابطه استخدامي با شركت متبوع پايان مي پذيرد 
  

  شرايط بازنشستگي و ميزان حقوق ماهانه –فصل پنجم 
            

اعضاء صندوق با داشتن هر يك از شرايط ذيل بـا اطـالع شـركت متبـوع خـود مـي تواننـد تقاضـاي          - 17ماده 
  : بازنشستگي عادي نمايند و صندوق مكلف به قبول آن است 

  
   .سال سن براي بانوان  60سال سن براي آقايان و  65داشتن حداقل  =الف 

  . سال سابقه خدمت قابل قبول جهت احراز شرايط بازنشستگي 35داشتن حداقل  =  ب*
 60سال سابقه خدمت قابل قبول جهت احراز شـرايط بازنشسـتگي و حـداقل     30داشتن حداقل  =پ  *

   .سال سن براي بانوان 55سال سن براي آقايان و 
  

اقل پنج سال سپري شده باشد بـا  بازنشستگي اعضائي كه از شرايط بازنشستگي عادي آنان حد :تبصره 
  . تقاضاي شركت متبوع آنان تحقق مي يابد 

  
سال سابقه خدمت قابل قبول جهت احراز شرايط بازنشسـتگي و   30اعضاء صندوق با داشتن حداقل  - 18ماده *

سال سن براي بانوان مي توانند با اطالع شركت متبوع تقاضـاي   45سال سن براي آقايان و  50حداقل 
به شرح ) 21(مبناي ماده  در اين صورت حقوق بازنشستگي محاسبه شده بر. شستگي زودرس نمايندبازن

   :ذيل مشمول ضريب كاهش حقوق مي گردد
  

سـالگي دو   55سال تمام سن، به ازاء هر سال كسري سن تا مـرز   55تا  50در مورد آقايان، بين  =الف 
سـالگي   60ازاء هر سال كسري سن تـا مـرز   سال تمام سن ، به  60تا  55درصد و بين مازاد بر 

  . يك درصد از حقوق بازنشستگي كسر مي گردد 
  

سـالگي دو   50سال تمام سن، به ازاء هر سال كسـري سـن تـا مـرز      50تا  45در مورد بانوان بين  =ب 
سـالگي   55سال تمام سن، به ازاء هر سال كسري سـن تـا مـرز     55تا  50درصد و بين مازاد بر 

   .حقوق بازنشستگي كسر مي گردد  يك درصد از

                          

                                                           
 لطفاً به توضيحات ارائه شده در انتهاي آئين نامه توجه فرمائيد *
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 و جسمي هاي توانائي كاهش و فرسودگي آن نتيجه كه آور زيان و سخت كارهاي به كه اعضائي - 19ماده          
صـورت احـراز هـر يـك از      در باشـند،  داشـته  اشتغال باشد آن از ناشي عوارض و شغلي بيماري روحي،

 :نمايند بازنشستگي تقاضاي متبوع، شركت طريق از توانند مي شرايط ذيل ،
 

 كسـور  مـورد  هـر  سال متناوب سابقه مشاغل سخت و زيان آور كه در 25سال متوالي و يا  20 -1
 .و بدون محدوديت سني باشد شده پرداخت صندوق كامل به طور به مذكور مدت بازنشستگي

سـال سـابقه    30سال براي بانوان و دارا بـودن مجمـوع    45سال سن براي آقايان و  50حداقل  -2
 كه در) 5/1با ضريب (و مشاغل سخت و زيان آور  )1با ضريب (مشاغل غير سخت و زيان آور 

 .باشد شده پرداخت صندوق كامل به طور به مذكور مدت بازنشستگي كسور مورد هر
و مشاغل سـخت و زيـان    )1با ضريب (سال سابقه غير سخت و زيان آور  35دارا بودن مجموع  -3

 كامـل بـه صـندوق    طور به مذكور مدت بازنشستگي كسور مورد هر كه در )5/1با ضريب (آور 
 .باشد و بدون محدوديت سني شده پرداخت
 

اده از مـاده مـذكور توسـط    تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و تعيين مشـمولين حـائز اسـتف    : 1تبصره 
كه اعضـاء آن بـا پيشـنهاد هيـأت امنـاء       "هيأت تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور"

  .صندوق و تصويب شوراي سياست گذاري و راهبردي تعيين مي گردند، صورت مي پذيرد

  
 هاي هزينه و تعيين ماده اين اجرائي نامه مطابق آئين مذكور، ماده مشمولين بازنشستگي حقوق : 2تبصره 

 بازنشسـتگي  تحقق .گردد مي اعالم ذيربط به شركت و محاسبه صندوق توسط امر اين به مربوط

صـندوق   مطالبـه  مورد مبلغ كامل تأديه به منوط مربوط، حكم بازنشستگي صدور و متقاضي عضو
  . باشد مي

  
 سياسـت  شـوراي  تصـويب  با و پيشنهاد صندوق امناء هيأت توسط ماده اين اجرائي نامه آئين : 3تبصره 

                                                      . شود مي گذاشته اجراء مورد به راهبردي و گذاري
مالك تشخيص سن اعضاء شناسنامه اي است كه در بدو عضويت در صندوق در دست داشـته انـد و    - 20ماده 

در صورتي كه ماه تولد هر يك از اعضاء از روي مدارك رسمي مشخص نباشـد اول مهرمـاه محسـوب    
  . خواهد شد 

  
سال و پرداخت  منوط به سپري شدن حداقل پنج) 19و18، 17(تحقق بازنشستگي به شرح مواد  -مكرر  20ماده 

و تاريخ برقـراري مجـدد   ) در مورد اعضاء جديد(تاريخ شروع عضويت  مدت مذكور از بازنشستگيكسور 
در مورد اعضاء قبلي چنانچه فاصله زمـاني قطـع رابطـه عضـويت     (رابطه عضويت طبق ضوابط صندوق 

  . ، صورت مي پذيرد )آنان بيشتر از پنج سال باشد
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 : ميزان حقوق بازنشستگي از رابطه ذيل بدست مي آيد – 21ماده *
 
  

                    4× ريال  000،700متوسط حقوق و مزايا تا                      سابقه موزون             
                                                      +                                     ×+  

   2 ×ريال متوسط حقوق و مزايا  000،700مازاد بر             سابقه احراز محاسباتي     

  بازنشستگيحقوق =                                                                                                     
                                                30 ×12  

  
سابقه موزون عبارت است از سابقه خدمت قابل قبول بازنشسـتگي اعضـاء بـا منظـور داشـتن       :  1تبصره 

   :ضرايب ذيل
  

  1ضريب                           ماه                              120تا                         
  2  ضريبماه                         240ماه تا  120مازاد بر                                            

  3  ضريب               ماه                            240مازاد بر                                            
  

ق محاسبه شده با فرمول فوق كمتر از يكصد ميليون ريال باشد و سابقه خـدمت  چنانچه حقو : 2تبصره  
سـال و   30 حداقلقابل قبول بازنشستگي عضو كه حق بيمه آن به اين صندوق پرداخت شده ، 

ريـال بـه    700،000سال براي بانوان باشد، ضريب  45سال براي آقايان و  50سن عضو حداقل 
  .د ريال افزايش مي ياب 1،200،000

                          
  شرايط ازكارافتادگي و ميزان حقوق ماهانه - فصل ششم 

             

به نحوي كه بنا به علت حادثه اي دچار نقص عضو شود  هرگاه هريك از اعضاء صندوق عليل و يا به -22اده م
كار نبوده و از كاركردن بـاز  تشخيص و تأئيد هيأت امناء صندوق و يا كميته منتخب هيأت امناء قادر به 

   :ذيل تعيين خواهد شد  "ب "و  "الف"بماند، حقوق ازكارافتادگي وي به شرح بندهاي 
  

 240(بيست سال تمـام   چنانچه سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي عضو ازكارافتاده كمتر از  =الف  *
  : باشد حقوق ازكارافتادگي به طريق زير محاسبه خواهد شد ) ماه

  

  4/2× ريال  000،700سابقه موزون           متوسط حقوق و مزايا تا + ماه  240  
                   +              ×                                  +     

    2/1× ريال متوسط حقوق و مزايا 000،700مازاد  بر    سابقه احراز محاسباتي          
  حقوق ازكارافتادگي=                                                                                                           

                                              30 ×12  
                                                           

 انتهاي آئين نامه توجه فرمائيدلطفاً به توضيحات ارائه شده در  *
 

2
1

2
1
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  خـدمت قابـل قبـول بازنشسـتگي عضـو ازكارافتـاده بيسـت سـال تمـام          در صورتي كه سابقه =ب   *

  : و يا بيشتر باشد حقوق ازكارافتادگي به طريق ذيل محاسبه خواهد شد ) ماه 240( 
  

  4× ريال  000،700متوسط حقوق و مزايا تا   سابقه موزون                           
                              +                                     × +  

      2 ×ريال متوسط حقوق و مزايا  000،700مازاد بر    سابقه احراز محاسباتي             
       حقوق ازكارافتادگي=                                                                                                           

                                               30 ×12   
  

حقوق ازكارافتادگي هيچ گاه نبايد از پنجاه درصد متوسط حقوق و مزايـاي ماهانـه مربـوط بـه      : 1تبصره
  . دوازده ماه آخر مقدم بر ازكارافتادگي عضو كمتر باشد 

چنانچه حقوق محاسبه شده با فرمول فوق كمتر از يكصد ميليون ريال باشـد و سـابقه خـدمت     : 2تبصره
سـال و   30 حداقله آن به اين صندوق پرداخت شده ، قابل قبول بازنشستگي عضو كه حق بيم

ريـال بـه    700،000سال براي بانوان باشد، ضريب  45سال براي آقايان و  50سن عضو حداقل 
  .ريال افزايش مي يابد  1،200،000

  
  

ئي جز امناء صندوق، ازكارافتادگي اعضاءچنانچه بنا به تشخيص هيأت امناء و يا كميته منتخب هيأت  -23ماده 
باشد حقوق ازكارافتادگي جزئي براساس حاصل ضرب درصد ازكارافتـادگي در مبلـغ حاصـله از فرمـول     

   .محاسبه خواهد شد ) 22منظور شده در ماده (محاسبه حقوق ازكارافتادگي كامل 
  

ماهه كسور بازنشسـتگي مربـوط بـه حقـوق ازكارافتـادگي       هر) 23(صورت تحقق مفاد ماده  در : تبصره
سهم صندوق پرداخت و بـه حسـاب ذخيـره بازنشسـتگي     % 16سهم عضو و % 7جزئي براساس 

  .عضو ذينفع منظور مي گردد
  

  ميزان حقوق وظيفه بازماندگان اعضاء متوفي صندوق -فصل هفتم 
  و شرايط استفاده از آن

            

ت هر يك از اعضاء صندوق، به بازماندگان واجد شرايط وي مشروط بـه نبـودن موانـع    صورت فو در – 24ماده 
  :ذيل تعلق مي گيرد "ب"و  "الف"قانوني، حقوق وظيفه به شرح بندهاي 

  

                                                           
 

2
1
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) مـاه  240(چنانچه سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي عضو متوفي كمتر از بيست سال تمام  =الف  *
  : باشد حقوق وظيفه بازماندگان واجد شرايط وي به طريق ذيل محاسبه خواهد شد 

  
  
  92/1× ريال  000،700سابقه موزون         متوسط حقوق و مزايا تا + ماه  240  

                          +                                    × +  
   96/0×ريال متوسط حقوق و مزايا 000،700مازاد بر   سابقه احراز محاسباتي          
  حقوق وظيفه بازماندگان=                                                                                                        

                                            30 ×12  
و ) مـاه  240(در صورتي كه سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگـي عضو متوفي بيست سال تمام  =ب  *

   :ذيل محاسبه خواهد شد  يا بيشتر باشد حقوق وظيفه بازماندگان واجد شرايط وي به طريق
  

  2/3× ريال  000،700سابقــه مـــوزون               متوسط حقوق و مزايا تا      
                                +                              ×+  

   6/1× ريال متوسط حقوق و مزايا 000،700مازاد بر   سابقه احراز محاسباتي            
  حقوق وظيفه بازماندگان=                                                                                                       

                                            30× 12  
اين آئين نامه قبل از رسيدن به سن ) 13(در صورت فوت هر يك از مشمولين مذكور در ماده   :1تبصره 

بازنشستگي و برقراري حقوق ماهانه و يا بعد از آن، براي بازمانـدگان واجـد شـرايط وي حسـب     
   .مورد طبق مفاد مواد اين فصل حقوق وظيفه ماهانه برقرار مي گردد

  
        

حقوق وظيفه بازماندگان واجد شرايط عضـو متـوفي در هـيچ مـورد نبايسـتي از پنجـاه درصـد        : 2تبصره 
  .متوسط حقوق و مزاياي ماهانه مربوط به دوازده ماه آخر قبل از فوت عضو متوفي كمتر باشد

چنانچه حقوق محاسبه شده با فرمول فوق كمتر از يكصد ميليون ريال باشد و سـابقه خـدمت    : 3تبصره
سـال و   30 حداقلل بازنشستگي عضو كه حق بيمه آن به اين صندوق پرداخت شده ، قابل قبو

ريـال بـه    700،000سال براي بانوان باشد، ضريب  45سال براي آقايان و  50سن عضو حداقل 
  .ريال افزايش مي يابد  1،200،000

  
يفه و سهم هر يك به شرح بازماندگان واجد شرايط عضو متوفي از لحاظ استحقاق دريافت حقوق وظ - 25ماده 

  : ذيل مي باشند 
  

                                                           
 لطفاً به توضيحات ارائه شده در انتهاي آئين نامه توجه فرمائيد *
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صـورتي كـه عضـو     در. دائمي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده است با ضريب پـنج سـهم   همسر =الف 
  . متوفي داراي چند همسر باشد اين سهم به تساوي بين آنان تقسيم خواهد شد 

  
  . متوفي خود باشد با ضريب پنج سهم شوهر در صورتي كه عليل و ازكارافتاده و تحت تكفل همسر =ب 

  
صورت ادامه تحصيل در مؤسسات عالي آموزشي تا پايان  فرزندان ذكور تا پايان بيست سالگي و در =پ 

بيست و پنج سالگي و فرزندان مؤنث در صورت نداشتن شوهر در حين فوت عضو متـوفي و تـا   
هـر يـك بـا    ) ل به كار نداشـته باشـند  مشروط بر اينكه اشتغا(زماني كه شوهر اختيار ننموده اند 

  .ات نباشند هر يك با ضريب پنج سهمسهم  وچنانچه هيچ يك از والدين در قيد حي 5/2ضريب 
  

فرزندان عليل يا ناقص العضو كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر، طبق ضـرايب مقـرر در بنـد     =ت 
    .اين ماده "پ"

  
   .تكفل عضو باشند هر يك با ضريب دو سهموالدين مشروط بر اين كه تحت  =ث 

  
هرگاه سهم هر يك از بازماندگان قطع شود، سهم مزبور با توجه به ضرايب مشـخص شـده بـه     :تبصره 

   .سهام بقيه بازماندگان افزوده مي گردد 

  

وق در صورت فوت عضو بازنشسته و يا ازكارافتاده، چهارپنجم آخرين حقـوق بازنشستگــي و يـا حقـ     – 26ماده 
ازكارافتادگي وي به عنوان حقوق وظيفه در وجه بازماندگان واجد شرايط عضو متـوفي كـه طبـق مـاده     

  . تعيين شده اند پرداخت مي گردد ) 25(
  

صورت فوت عضو بازنشسته زودرس، ابتدا آخرين حقوق بازنشستگي وي به ميـزان ضـريب    در :1تبصره 
كاهش حقوق بازنشسـتگي اعمـال شـده تـرميم و سـپس چهـارپنجم حقـوق مـذكور در وجـه          

  . بازماندگان واجد شرايط پرداخت مي گردد 
    

پـنجم   ه انـد، چهـار  صورت فوت اعضائي كه مشمول دريافت حقوق ازكارافتادگي جزئي بود در : 2تبصره 
ــد       ــته انـ ــي داشـ ــت مـ ــل دريافـ ــادگي كامـ ــورت ازكارافتـ ــه درصـ ــوقي كـ ــرين حقـ   آخـ

تعيين شـده انـد   ) 25(به عنوان حقوق وظيفه در وجه بازماندگان واجد شرايط آنان كه طبق ماده 
   .پرداخت مي گردد 

  

نمايد مفقوداالثر شـناخته   هرگاه عضوي كه از حقوق بازنشستگي يا حقوق ازكارافتادگـي استفاده مي – 27ماده 
و تبصره هاي مربوط، حقوق وظيفه بـه طـور موقـت جهـت بازمانـدگان واجـد       ) 26(شود براساس ماده 
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چنانچه بعداً معلوم شود كه عضو مذكور فوت شده، حقوق وظيفه . شرايط وي برقرار و پرداخت مي گردد
ر قيـد حيـات اسـت حقـوق وظيفـه      بازماندگان از تاريخ فوت عضو قطعي و در صورتي كه معلوم شود د

  . بازماندگــان قطع و وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گردد 
  
  

  مقررات عمومي مربوط به بازنشستگي، –فصل هشتم 
  ازكارافتادگي و فوت          

                   
حقوق بازنشستگي، حقوق ازكارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان نمي توانـد هـيچ گـاه از متوسـط      -28ماده 

حقوق و مزاياي دو سال متوالي يا متناوب كه طي آن عضو صندوق باالترين حقوق و مزايـا را در طـول   
   .سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي خود داشته است تجاوز نمايد

  
سال سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگي  30در مورد اعضائي كه داراي بيش از  مفاد ماده فوق :تبصره 

  . در صندوق مي باشند منتفي بوده و مرعي نمي باشد 
  

اعضاء صندوق و خانواده آنان در صورتي مـي تواننـد از حقـوق بازنشسـتگي، حقـوق ازكارافتـادگي و        -29ماده 
مدارك الزم مبني بر استحقاق خـود را تهيـه و بـه صـندوق     حقوق وظيفه بازماندگان استفاده نمايند كه 

تحويل دهند و صندوق مكلف است پس از دريافت مدارك الزم طبق مفاد اين آئين نامه حداكثر ظـرف  
   .مدت يك ماه حقوق متعلق به آنان را برقرار و پرداخت نمايد

  

حق "اي متعلق به اعضاء كه به عنوان حقوق و مزايا و فوق العاده ه% 2صندوق مكلف است از محل  - 30ماده 
  بــه صــندوق پرداخــت مــي گــردد و      "درمــان بازنشســتگان، ازكارافتادگــان و وظيفــه بگيــران    

بــازده هــاي متعلقــه، نســبت بــه مشــاركت در تــأمين هزينــه هــاي بهداشــت و درمــان بازنشســتگان، 
ونگي و ميزان ايـن مشـاركت   ازكارافتادگان و وظيفه بگيران و عائله تحت تكفل آنان اقدام نمايد كه چگ

  . براساس دستورالعمل مصوب هيأت امناء صندوق تعيين مي گردد
در مقاطع ضرور، حسب نظر و صالحديد هيأت امناء صندوق نسـبت بـه تعـديل يـا تغييـر رقـم پايـه         - 31ماده 

مشمول ضريب در فرمول هـاي محاسـبه حقـوق بازنشسـتگي، حقـوق ازكارافتـادگي و حقـوق وظيفـه         
  . دگان اقدام مي شودبازمان

  

حداقل حقوق بازنشستگي، حقوق ازكارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان براي هر سال با پيشـنهاد   – 32ماده 
  . رئيس كل صندوق و تصويب هيأت امناء تعيين مي گردد 
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سالي يـك  صندوق موظف است حقوق بازنشستگان، حقوق ازكارافتادگان و حقوق وظيفه بگيران را  - 33ماده 
درصـد افـزايش بـا توجـه بـه سـالمت       . صورت لزوم افزايش دهـد  بار مورد بازبيني قرار داده و در

  اقتصادي صندوق و نرخ تورم در كشـور بـا پيشـنهاد رئـيس كـل و تصـويب هيـأت امنـاء تعيـين          
  . مي گردد 

  
سـالگي بـه    72از سـن   به بازنشستگان و ازكارافتادگان و همسران تحت تكفل اعضاء متوفي –مكرر 33  ماده 

ساله توسط هيـأت امنـاء تعيـين مـي      ماهه حق كهولت پرداخت خواهد شد كه مبلغ آن هر بعد هر
حق كهولت قطع شده و پس از رسيدن   در صورت فوت عضو بازنشسته يا ازكارافتاده مذكور،. گردد

ر وي تـا  ماهه حق كهولـت در وجـه همسـ    سالگي، مطابق مفاد اين ماده هر 72سن همسر وي به 
  . زماني كه مشمول دريافت حقوق وظيفه باشد پرداخت مي گردد 

  

در صورت ترك تابعيت هر يك از بازنشستگان، ازكارافتادگان و وظيفـه بگيـران صـندوق، بـا آنـان       – 34ماده 
  .  حسب مورد مطابق قوانين جاري مملكت رفتار خواهد شد

  

ازكارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان در قبال مطالبات دولت يا توقيف حقوق بازنشستگي، حقوق  – 35ماده 
   .محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم مجاز است 

  
  سايــر مقررات -فصل نهــم 

                                     
ــاده  ــا مــواد ايــن آئــين نامــه بنــا بــه پيشــنهاد    - 36م   دســتورالعمل هــاي اجرائــي مــورد نيــاز در ارتبــاط ب

  . رئيس كل و تصويب هيأت امناء به مورد اجراء گذاشته مي شود 
  

هر كس به استناد اسناد و گواهي هاي خالف واقع و يـا بـا توسـل بـه عنـاوين و وسـايل تقلبـي از         - 37ماده 
نامه به نفع خود استفاده نمايد و يا موجبات استفاده افـراد خـانواده خـود و     مزاياي مقرر در اين آئين

يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد طبق قوانين مربوط تحـت تعقيـب قـرار گرفتـه و     
  . ملزم به جبران خسارت وارده به صندوق مي باشد 

  
قيـد شـده اسـت ، از تـاريخ      "تشـكيل صـندوق   موافقتنامـه  "در اين آئين نامه هـر كجـا عبـارت     – 38ماده 

عبارت تقاضانامه الحاق اشخاص حقوقي به صندوق حمايت و بازنشستگي آينـده سـاز    28/4/1391
  .جايگزين مي گردد

  
در مقاطع ضـرور   1396تا  1368آئين نامه بازنشستگي صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز طي سال هاي   *            

صالح و تكميل قرار گرفته و آئين نامه حاضر با اعمال آخرين تغييرات مصـوب تيرمـاه سـال    مورد بررسي، ا
  .    تبصره مي باشد  32ماده و  40فصل و  9شوراي عالي فوق العاده صندوق شامل  1396

ئي كـه از   صـندوق، در مـورد اعضـا    1382به موجب مصوبه شوراي عالي فوق العاده مورخ تيرمـاه سـال                        
  : در عضويت صندوق قرار مي گيرند  1/7/1382
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  . مفاد فصل سوم اين آئين نامه منتفي و ملغي مي باشد = الف                       
حذف مـي  ) 24و 22، 21موضوع مواد (در فرمول هاي محاسباتي صندوق  " ½سابقه احراز محاسباتي  "عامل =  ب                         

   .گردد 
سـابقه  ”منعكس شده است، عبـارت  "سابقه خدمت قابل قبول جهت احراز شرايط بازنشستگي "هر كجا عبارت = پ                         

   .جايگزين مي گردد “ خدمت قابل قبول بازنشستگي

  
  
 


