
  فریدون اجل افشار
   بيمه و ارزشيابی-کارگزین بازنشستگان

  ٢۶٨۴داخلی 
  
  

  :مراحل بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری
نظر به اینکه احراز شرایط بازنشستگی می توانـد یکـی از حالتهـای اجبـاری، تـوافقی، از کارافتـادگی، قهـری در اختيـار                            

 هر یک از این شرایط کارگزینی با مشاوره با فرد واجـد شـرایط و پـس از    دستگاه و یا مستخدم باشد لذا در صورت داشتن  
قبـل از  . (نتيجه گيری نسبت به صدور ابالغ بازنشستگی بر اساس مستندات قـانونی و از تـاریخ معـين اقـدام مـی نمایـد           

 نهادهای مختلـف و ؟؟  صدور ابالغ پرونده فرد مورد نظر یکبار دیگر برای تعيين سنوات و تجميع سوابق در صورت خدمت در          
  )از خدمت و غيره تطبيق با قوانين انجام می گيرد

پس از صدور ابالغ بازنشستگی فرد مورد نظر با مراجعه به کـارگزینی نـسبت بـه دریافـت فـرم تـسویه حـساب و فـرم           -
ستگی کارت منزلت اقدام می نمایند و همچنين راهنمایی الزم در خـصوص افتتـاح حـساب بـرای دریافـت حقـوق بازنشـ                       

  )فرمها ضميمه می باشند.(انجام می گيرد
پس از تهيه مدارک فوق توسط فرد بازنشسته کارگزینی نسبت بـه تکميـل فرمهـای یـک و دو سـازمان بازنشـستگی                       -

جهت ورود اطالعات به سيستم بازنشستگان کشور و همچنين محاسبه ميانگين دو سال آخر حقوق و مزایای مـستمر                   
تگی اقدام می نماید و پس از امضاء فرمها توسط مسئولين مربوطه آنرا جهت مطابقت بـا                 جهت برقراری حقوق بازنشس   

 .کشوری و صدور حکم بر اساس این فرمها به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال می نمایدقوانين و مقررات 
گی هـای  پس از دریافت حکم بازنشستگی کارگزینی نسبت به معرفی فرد بازنشسته بـه امـور مـالی جهـت همـاهن            -

 .الزم برای پرداختهای ماهانه به همراه و عائله مندی و تعداد حق اوالد اقدام می گردد
پس از دریافت فرم تسوه حساب کامل شده نسبت به ارسال نامه پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی به امور مالی               -

 .اقدام می شود
  

  :نقل و انتقال بيمه
ی در یک صندوق بازنشـستگی مـورد قبـول واقـع مـی گـردد کـه نـسبت بـه          در صورتی سابقه فرد از لحاظ بازنشستگ     -

انتقــال ســوابق واریــزی در صــندوقهای دیگــر اقــدام نماینــد لــذا مراحــل زیــر جهــت انتقــال کــسور و ســوابق بــه صــندوق    
  :بازنشستگی کشوری باید طی گردد

  بازنشستگی کشوری ارائه درخواست کتبی مبنی بر انتقال سوابق از صندوق تأمين اجتماعی به صندوق -
 تکميل فرم انتقال کسور و ارسال آن به سازمان تأمين اجتماعی توسط کارگزینی -
ارسال اطالعيـه سـازمان تـأمين اجتمـاعی مبنـی بـر انتقـال مبلـغ بـه سـازمان بازنشـستگی کـشوری و یـک نـسخه                    -

 رونوشت به دستگاه ذیربط
 ط سازمان بازنشستگی کشوری بر اساس مدارک حسب مورد در خصوص هر فردارسال نامه توس -
 ارسال مدارک توسط کارگزینی و پاسخ به نامه سازمان بازنشستگی کشوری -
 اعالم بدهی توسط سازمان بازنشستگی کشوری -
 زینیهماهنگی با فرد مورد نظر در خصوص تقسيط و یا واریز یکجای مبلغ و اعالم به امور مالی توسط کارگ -
  

  مراحل انتقال کسور بازنشستگی کشوری
مراجعه مستخدم به تأمين اجتماعی و درخواست عضویت و کسب موافقت نامه از تـأمين اجتمـاعی و ارائـه موافقـت                       -

  نامه به اداره کارگزینی
 صدور حکم تغيير صندوق توسط کارگزینی -
 مـستخدم بـه حـساب صـندوق تـأمين      ارسال نامـه بـه مـدیریت امـور مـالی در خـصوص واریـز کـسورات بازنشـستگی                   -

 اجتماعی از تاریخ اعالم موافقت سازمان تأمين اجتماعی
ارسال نامه به مـدیریت امـور مـالی در خـصوص تهيـه فهرسـت ریـز کـسورات بازنشـستگی دوران خـدمت رسـمی در                             -

 فرمهای مخصوص بازنشستگی کشوری و تأمين اجتماعی
تقـال کـسورات دوران بازنشـستگی بـه حـساب سـازمان تـأمين        ارسال نامه به بازنشستگی کـشوری و درخواسـت ان    -

 موافقـت نامـه تـأمين       -٢ فرمت ریز کسورات بازنشستگی مستخدم در قالب فرمهای مخـصوص            -١: اجتماعی به همراه    
 پرونـده  -۵ حکـم تغييـر صـندوق        -۴ نـسخه    ۴ تکميل فرمهای انتقال یـا اسـترداد کـسورات بازنشـستگی در              -٣اجتماعی  
 استخدامی

 از صدور چک از طرف سازمان بازنشستگی کشوری و عودت پرونده و مدارک، ارسال نامه به تأمين اجتمـاعی بـه                      بعد -
 تکميل فرم خالصه وضعيت مستخدم و تأیيد امور مـالی و  -٢. . . . . . . . به مبلغ . . . . . .  چک شماره   -١همراه مدارک   

 حکـم تغييـر صـندوق از بازنشـستگی          -٣یـشی مـستخدم      کپـی حکـم اسـتخدام رسـمی آزما         -٢معاونت اداری و مالی     
  نسخه تأمين اجتماعی فرم انتقال یا استرداد کسورات بازنشستگی-۴کشوری به تأمين اجتماعی 

  
  :مراحل انجام ارزشيابی



فرد فرم ارزشيابی را که شامل ارزشيابی مدیران، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان می باشد از کـارگزینی دریافـت                    -
  .ندمی ک

 .پس از تکميل و امضای مسئولين مربوطه جهت طبقه بندی و اعمال نتایج ارزشيابی به کارگزینی ارسال می گردد -


