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کارکنان مشمول صندوق )دستورالعمل استمرار خدمت مازاد بر سی سال کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه

 (بازنشستگی کشوری

 کلیات  –فصل اول 

 ّیبت اهٌبء زاًشگبُ هجٌی ثط اطالح فظل یبظزّن  آییي ًبهِ 6/2/94 طَضتدلسِ هَضخ 10ثب ػٌبیت ثِ ثٌس  -1

کبضکٌبى هشوَل ایي آییي ًبهِ کِ هشتطک طٌسٍق ثبظًشستگی )ازاضی ٍ استرساهی کبضکٌبى غیط ّیبت ػلوی

لصا ثب (کشَضی ّستٌس اظ ًظط ثبظًشستگی ٍ ٍظیفِ کوب کبى تبثغ هقطضات هَضز ػول طٌسٍق هعثَض هی ثبشٌس

 قبًَى هسیطیت ذسهبت کشَضی زض ضاثغِ ثب هشتطکیي طٌسٍق ثبظًشستگی کشَضی   103تَخِ ثِ شوَل هبزُ 

، هَضَع  استوطاض ذسهت هبظاز ثط سی سبل کبضکٌبى، ثطاثط هفبز ایي زستَض الؼول ، زض سغح زاًشگبُ ػلَم 

. پعشکی تطثت حیسضیِ اخطا ذَاّس شس

 هؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ هٌبثغ زاًشگبُ هدبظ ذَاّس ثَز زض ذَاست هتقبضیبى ذسهت ثیشتط اظ سی سبل ضا،  -2

ٍ ثب ضػبیت ضَاثظ ٍ قَاًیي ٍ  (هؼبًٍت ترظظی هطثَعِ )زض طَضت اػالم ًیبظ اظ سَی ٍاحس هحل ذسهت 

هقطضات هَضز ػول طٌسٍق ثبظًشستگی کشَضی ٍ سبیط هطاخغ شیظالح ، هٌَط ثِ  ػسم اهکبى تبهیي ًیطٍی 

عنوان کمیته خبیگعیي ٍ زاضا ثَزى شطایظ هٌسضج زض فظل زٍم  ایي زستَضالؼول، زض کویتِ ای کِ ثب  

 زاًشگبُ  ثْویي هٌظَض ایدبز ذَاّس شس عطح  ٍ  زض طَضت استمرار  خدمت  دولتی مازاد بر سی سال

تبییس هظَثبت ایي کویتِ زض ّیبت ضئیسِ زاًشگبُ  ًسجت ثِ طسٍض هدَظ استوطاض ذسهت هتقبضیبى اقسام 

.  ًوبیس 

: ترکیب اعضاء کمیته :  -3

 هسیط ثَزخِ - 3هسیط حطاست              -  2هؼبٍى تَسؼِ هسیطیت ٍ هٌبثغ              -1

 هؼبٍى هطثَعِ حست هَضز - 6هسیط هبلی                   -  5هسیط تَسؼِ سبظهبى ٍ هٌبثغ اًسبًی      -4

 شرایط و فرآیند اجرایی- فصل دوم

اضائِ زضذَاست کتجی هسترسم هجٌی ثط تقبضبی ذسهت هبظاز ثط سی سبل ٍ اضسبل زالیل تَخیْی اظ سَی  -4

سی سبل )هؼبًٍت ترظظی هجٌی ثط ًیبظ ثِ ذسهت فطز هتقبضی حساکثط سِ هبُ قجل اظ تبضید ثبظًشستگی 

  (ذسهت



 

 زاضا ثَزى هسضک تحظیلی کبضشٌبسی ٍ ثبالتط -5

هؼبًٍت ّبی  )  استوطاض ذسهت هبظاز ثط سی سبل زض هشبغل ترظظی ٍ کبضشٌبسی زض ٍاحسّبی ستبزی -6

ترظظی ، ستبز شجکِ ّبی ثْساشت ٍ زضهبى، هطکع ثْساشت شْطستبى ٍ ستبز ثیوبضستبى ّب، هطکع آهَظش 

 .اهکبى پصیط هی ثبشس (ثَْضظی

چٌبًچِ قَاًیي ٍ هقطضات زیگطی زض ضاثغِ ثب استوطاض ذسهت هبظاز ثط سی سبل کبضکٌبى اظ سَی - 1      تجظطُ 

الَیت زض اخطا، ثب ایٌگًَِ قَاًیي ٍ هقطضات . طٌسٍق ثبظًشستگی کشَضی یب سبیط هطاخغ شیظالح  هالک ػول ثبشس

 .ذَاّس ثَز

شبغلیي زض ٍاحس ّبی ستبزی هی ثبیست زاضای پست سبظهبًی اظ ستبز ٍ زض ضاستبی ٍظبیف ّوبى -  2تجظطُ 

. ذسهت ًوبیٌس (ضشتِ شغلی)شغل

هی ثبیست ثوٌظَض ایدبز  (زاضای پست سبظهبًی هسیطیتی اظ ستبز)هسیطاى ستبزی ، اػن اظ پبیِ ٍ هیبًی - 3تجظطُ 

فططت خْت ًیطٍّبی خَاى ٍ اّویت هَضَع خبًشیي پطٍضی زض طَضت هَافقت ثب استوطاض ذسهت، ًسجت ثِ 

ٍ یکی اظ پست ّبی .  هبُ قجل اظ اتوبم ذسهت سی سبل اقسام ًوبیٌس3ترلیِ پست سبظهبًی ذَز حساکثط 

پست )کبضشٌبسی هَخَز زض ستبز، ثب ضػبیت شطایظ عطح عجقِ ثٌسی هشبغل زض ّوبى ضشتِ ٍ ضستِ شغلی 

ثسیْی است زضهَاضز ذبص ، ضیبست . ثٌب ثِ تشریض زاًشگبُ ثِ فطز هتقبضی ترظیض زازُ ذَاّس شس  (هسیطیتی

زاًشگبُ هدبظ ذَاّس ثَز ثٌب ثِ تشریض ذَز ًسجت ثِ هَافقت ثب استوطاض ذسهت هتظسیبى پست ّبی هسیطیتی 

ثسٍى ترلیِ پست سبظهبًی هَافقت ًوبیس  ٍ هَضَع  ضا خْت ثطضسی ، اظ لحبػ زاضا ثَزى سبیط ضَاثظ ایي 

زستَضالؼول  ثِ کویتِ استوطاض ذسهت هبظاز ثط سی سبل  اضخبع ٍ کویتِ زض طَضت زاضا ثَزى سبیط شطایظ ًسجت 

. ثِ اذص هظَثِ اظ ّیبت ضئیسِ اقسام ًوبیس

کبضشٌبسبًی کِ زاضای پست ستبزی هی ثبشٌس ٍ حست ًیبظ ، ثطای آًبى اثالؽ اًشبیی ثؼٌَاى هسیط ، -   4تجظطُ 

پس اظ هَافقت ّیئت ضئیسِ ثب . ضئیس ، هسئَل ٍ کبضشٌبس هسئَل  زض ٍاحسّبی ستبزی طبزض گطزیسُ است

 هبُ قجل اظ اتوبم ذسهت سی سبل ًسجت ثِ استؼفبء اظ سوت ذَز اقسام  ٍ 3استوطاض ذسهت، هی ثبیست حساکثط 

زض طَضت قجَل استؼفبء ٍ سپطزى هسئَلیت اظ سَی ٍاحس هطثَعِ ثِ شرض زیگطی، اهکبى استوطاض ذسهت هبظاز 

هحل )ثط سی سبل ثب ضػبیت ضَاثظ  ایي زستَضالؼول خْت اشتغبل ثؼٌَاى  کبضشٌبس زض سغح ٍاحس ستبزی

 .   ٍخَز ذَاّس زاشت (پست سبظهبًی

هسئَلیت پصیطی ،ضػبیت شؼبئط ٍ اذالق : فطز هتقبضی هی ثبیست زاضای حسي سبثقِ ٍ هؼیبض ّبیی ًظیط  -7

... اسالهی زض هحیظ کبض  ، ضػبیت ًظن ٍ اًضجبط ازاضی زض هحیظ کبض ، پشتکبض ٍ خسیت زض اًدبم ٍظبیف ٍ 



 

تشریض زاضا ثَزى هَاضز هصکَض ، ثطػْسُ ٍاحس هحل ذسهت ٍتبییس آى زض زضذَاست ٍاحس خْت ).ثبشس

زض ّط حبل کویتِ استوطاض ذسهت هبظاز ثط ذسهت سی سبل  هدبظ . تقبضبی استوطاض ذسهت ضطٍضی هی ثبشس

ذَاّس ثَز زض طَضت ػسم زاضا ثَزى ّط یک اظ هؼیبض ّبی فَق ًسجت ثِ ػسم هَافقت ثب زضذَاست توسیس 

   (اقسام ًوبیس 

استؼالم اظ هسیطیت حطاست ٍ ّیبت ثسٍی ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی زاًشگبُ زض هَاضز تؼییي شسُ العاهی : تجظطُ

. اًدبم ایي هَضز ثط ػْسُ کویتِ استوطاض ذسهت زٍلتی هبظاز ثط سی سبل هی ثبشس.است

فطز هتقبضی هی ثبیست زض زُ سبل آذط ذسهت فبقس ضای اظ ّیبت ّبی  ضسیسگی ثِ ترلفبت ازاضی کبضکٌبى  -8

 .ثبشس 

هی ثبیست کوتط اظ  (سی سبل ذسهت  )ًوطُ اضظشیبثی زض سِ سبل آذط ذسهت هٌتْی ثِ تبضید ثبظًشستگی  -9

 . ًجبشس 80

حساکثط هست  هَافقت ثب  ذسهت هبظاز ثط سی سبل زض ثسٍ اهط  ثوست یکسبل ذَاّس ثَز ٍ زض طَضت  -10

اظ سَی هطاخغ  (اػن اظ ضسوی ،پیوبًی ٍ قطاضزازی  )ًیبظ ثِ استوطاض ذسهت ٍ ػسم ترظیض هدَظ استرساهی 

،   توسیس آى ثظَضت سبالًِ ٍ (هتقبضی ذسهت هبظاز ثط سی سبل)شیظالح زض ػٌَاى پست زض تظسی کبضهٌس  

 قبًَى هسیطیت ذسهبت کشَضی، حساکثط تب سقف سی ٍ پٌح سبل 103ثبضػبیت شطایظ سٌی هٌسضج زض هبزُ 

 .اهکبى پصیط ذَاّس ثَز 

پطزاذت پبزاش ٍ ثبظذطیس هطذظی هٌَط ثِ طسٍض حکن ثبظًشستگی ذَاّس ثَز ٍ زض ایبم هبظاز ثط سی  -11

. ٍ ٍخَُ هطثَط ثِ شذیطُ  هطذظی ایي افطاز پطزاذت ًرَاّس شس (تب سی سبل )سبل،  پبزاش پبیبى ذسهت 

 ./ایي هَضز هی ثبیست زض زضذَاست فطز هتقبضی ثظَضت ططیح ٍ ضٍشي  قیس گطزز 

 ثسیْی است ایي هظَثِ تب ظهبًی قبثلیت اخطایی ذَاّس زاشت کِ قَاًیي ٍ هقطضات خسیسی زض ذظَص  -12

 .ثبظًشستگی کبضکٌبى اظ سَی ّیبت اهٌبء ٍ سبیط هطاخغ قبًًَی اثالؽ ًگطزز

 .ایثبضگطاى تبثغ قَاًیي ٍ هقطضات ذبص ذَز زض ضاثغِ ثب استوطاض ذسهت هبظاز ثط سی سبل هی ثبشٌس -13

 ثِ تظَیت ّیبت ضئیسِ 25/02/1396 تجظطُ زض تبضید5 هبزُ 14ٍایي زستَضالؼول زض زٍفظل  ٍ  -14

.   ّیئت ضئیسِ گطزیس18/9/94 خبیگعیي شیَُ ًبهِ هظَة 1396زاًشگبُ ضسیس ٍ اظ اثتسای سبل 

 


