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 اداره کل تأمین اجتماعی استان.............
 

 حذف  بر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی 9/8/1396مورخ  745به پیوست تصویر دادنامه شماره      

 ه، ارسال می گردد. ( آئین نامه صدراالشار5( بند )1از تبصره )« خدمت در مشاغل سخت و زیان آور 3/2انجام » قید

وع: بازنشستگی مستمریها )موض 1/46( قسمت الف بخشنامه 1ا عنایت به مفاد دادنامه مذکور ضمن اصالح بند )ب 

مستمریها )موضوع:  2/46( قسمت الف بخشنامه 1کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران( و بند )

 ید رایی( تاکای اجهداشتی و درمانی وابسته به دستگاههبازنشستگی کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز ب

می و جنگ آور مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی گردد که کلیه شاغلین مشاغل سخت و زیان

ذکور مصوب قانون م ، قانون اصالح1/9/1367مصوب  و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور تحمیلی

هـ  51231ت /101417تصویب نامه های شماره  مجلس شورای اسالمی، از جمله شاغلین عنوان شده در 21/2/1383

 ه حداقلهیأت محترم وزیران، در صورتی ک 17/8/1395هـ مورخ  51231ت /101414و شماره  17/8/1395مورخ 

مه دور دادنااریخ صتاز اشتغال  داشته باشند، می توانند   سال سابقه خدمت تمام را در مشاغل سخت و زیان آور 20 

 تقاضای بازنشستگی نمایند.به استناد قانون مذکور مورد اشاره 

تمریها و فنی مس حقوقی مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین بیمه ای ، رؤسا و کارشناسان ارشد امور 

اهند تأمین خو اشینیدر واحدهای بیمه ای و شرکت مشاور مدیریت و خدمات م در ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط

 بود.

 

 

 

 

 
 

 

 

 و من ا... التوفیق

  دكتر سیدتقی نوربخش 

 لمدری عام 

 

 ( آئین نامه  اجرایی 5( بند )1ابطال تبصره )موضوع: 

 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 

 اغلین و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و ش

 28/5/1368مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

 

 بیمه ایحوزه 

 

 

  3/46بخشنامه 

 مستمریها
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 داره کل تأمین اجتماعی استان.............ا
 

 بر حذف  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی 9/8/1396مورخ  745به پیوست تصویر دادنامه شماره      

 ه، ارسال می گردد. ( آئین نامه صدراالشار5( بند )1ره )از تبص« خدمت در مشاغل سخت و زیان آور 3/2انجام »قید 

وع: بازنشستگی مستمریها )موض 1/46( قسمت الف بخشنامه 1با عنایت به مفاد دادنامه مذکور ضمن اصالح بند ) 

ع: مستمریها )موضو 2/46( قسمت الف بخشنامه 1کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران( و بند )

 ید رایی( تاکای اجبازنشستگی کارکنان شاغل در بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دستگاهه

می و جنگ آور مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی گردد که کلیه شاغلین مشاغل سخت و زیان

ذکور مصوب م، قانون اصالح قانون 1/9/1367ر مصوب تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آو

هـ  51231ت /101417مجلس شورای اسالمی، از جمله شاغلین عنوان شده در تصویب نامه های شماره  21/2/1383

 داقله حهیأت محترم وزیران، در صورتی ک 17/8/1395هـ مورخ  51231ت /101414و شماره  17/8/1395مورخ 

نامه صدور داد تاریخ سال سابقه خدمت تمام را در مشاغل سخت و زیان آور  اشتغال  داشته باشند، می توانند از 20 

 مورد اشاره به استناد قانون مذکور تقاضای بازنشستگی نمایند.

تمریها و فنی مس وقیحق مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین بیمه ای ، رؤسا و کارشناسان ارشد امور 

اهند تأمین خو اشینیدر ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای بیمه ای و شرکت مشاور مدیریت و خدمات م

 بود.

 

 

 

 

 

 

 و من ا... التوفیق

  خشدكتر سیدتقی نورب  

 مدری عامل

 ( آئین نامه  اجرایی 5( بند )1موضوع: ابطال تبصره )

 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 

 و شاغلین و جنگ تحمیلی و معلولین عادی 

 28/5/1368مشاغل سخت و زیان آور مصوب 
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 افپار  /انم و انم خانوادگی

 کارشناس تهیه کننده

 افپار  /انم و انم خانوادگی

 اداره /رئیس گروه

 افار پ /انم و انم خانوادگی 

 معاون مدریکل

 افپار  /انم و انم خانوادگی

 مدریکل

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 معاونت ذریبط

 

 

    

 پاراف  /انم و انم خانوادگی

 یاه م دبیر شورای فنی معاونت بی 

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 یا مهرئیس شورای فنی معاونت بی 

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 یه ایم ب نت اوعم نماینده حقوقی شورای فنی 

 پاراف /انم و انم خانوادگی

 معاونت حقوقی

    




