آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت
علمی و کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه های
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی

ماده 97
شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح زیر است:
الف) موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نماید.
ب) موسسه می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با
حداقل بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید.

تبصره  .1موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد و باالتر می باشند ،در صورت تمایل کارمند با تصویب هیأت رئیسه حداکثر تا سی و پنج سال
سنوات خدمت استفاده نماید.
تبصره  .2سابقه مذکور در بند (الف) ماده  97و همچنین شرط سنی مزبور در بند (ب) برای متصدیان مشاغل
سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

ماده 98
موسسه موظف است کارمندان دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت را بازنشسته

کند .سقف سنی برای متصدیان مشاغل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به باال حسب نیاز موسسه هفتاد
سال می باشد.
تبصره .چنان چه سابقه خدمت کارمندان موسسه کمتر از بیست و پنج سال باشد ،در صورتی که بیش ازبیست سال
سابقه خدمت داشته باشند ،می توانند در صورت نیاز موسسه تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه (بدون توجه به
محدودیت سنی) ،ادامه خدمت دهند.

ماده 99
کارمندان موسسه از لحاظ برخورداری از مزایایی نظیر بازنشستگی ،از کارافتادگی ،فوت ،بیکاری و بیمه درمانی با
رعایت این آیین نامه تابع یکی از صندوق های بازنشستگی کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی می باشد.
تبصره  .1کارمندانی که تا قبل از تصویب این آیین نامه به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول یکی از
صندوق های تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری هستند ،با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع
صندوق خود می باشند.تغییر صندوق از أمین اجتماعی به بازنشستگی کشوری یا بالعکس در طول مدت خدمت

فقط یک بار امکان پذیر می باشدوبر اساس مصوبات عمومی هیأت دولت قابل انجام خواهد بود.
تبصره  .2کارمندانی که که برابر مفاد این آیین نامه از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می یابند ،همچنان
تابع قانون صندوق تأمین اجتماعی می باشند.این کارمندان باید درخواست کتبی خود را جهت انعکاس به سازمان
تأمین اجتماعی به واحد های موسسه اعالم نمایند .واحد های مذکور ملزم به اعالم در خواست رسمی آنان به
سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری موضوع می باشند.

ماده 101
درهنگام تعیین حقوق بازنشستگی ازسوی صندوقهای بازنشستگی ،به کارمندانی که بیش ازسی سال خدمت دارند

،به ازاء هر سال خدمت مازاد سی سال ،دونیم درصد رقم تعیین شده حقوق بانشستگی عالوه بر حقوق تعیین شده
محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 102
مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این آیین نامه حقوق ثابت به

اضافه ی فوق العاده مستمر فوق العاده ویژه موضوع بند 12ماده  54فوق العاده جذب موضوع بند 17ماده  54این
آیین نامه می باشند.

ماده 103
به کارمندان مشمول این آیین نامه که با.نشسته ،ازکار افتاده یا فوت می شوند ،به ازاء هرسال خدمت یک ماه
آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال)به اضافه وجوه مربوط به به مرخصی های استحقاقی ذخیره شده،

پرداخت خواهد شد .آن قسمت ازسابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات
خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.

تبصره .کارمند موسسه می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی ،مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را در
احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی درخواست و موسسه موظف است حکم مرخصی قبل از
بازنشستگی نامبرده را صادر و سپس مبادرت به صدور حکم بازنشستگی نماید.

ماده 104
کارمندان مشمول صندوق های بازنشستگی در موسسه تابع بندهای زیر خواهند بود:
الف) شاغلین و بازنشستگان برابر ضوابط می توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک
از بیمه های درمانی نباشند ،تحت پوشش درمانی خود قرار دهند.
ب) فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند ،در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان .ذکور مشروط بر

آنکه ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیالت تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه
اوالد ،بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می شوند.

نحوه احتساب سوابق
پرسنلی که دارای سوابق خصوصی یا دولتی می باشند به کارگزینی مراجع نمایند تا نامه ای تحت عنوان دریافت
سوابق کار و سیاه ریزی حقوقی برای آن ها صادر شده و افراد شخصا به محل کار قبلی مراجعه نموده و این سوابق
را دریافت و به کارگزینی تحویل دهند .همچنین سوابق تأمین اجتماعی را نیز دریافت و به کارگزینی تحویل داده تا

کارگزینی این سوابق را به دانشگاه ارسال و به عنوان سوابق تجربی محاسبه شده و از ارتقاء طبقه و رتبه بهره مند
گردند.
پرسنلی که دارای سوابق تبصره  3می باشند و در پرونده پرسنلی موجود می باشد به این عمل نیاز ندارند.

تهیه کننده:
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