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 طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین 

صندوقهای بازنشستگی 

 ماده ٥ - نقل و انتقال حق بیمه یا کسور 

بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 

روستائیان و عشایر به سایر سازمانها و 

صندوقهای بازنشستگی و یا بالعکس، در چارچوب 

ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان پذیر 

بوده و مابهالتفاوت وجوه حق بیمه یا کسور 

بازنشستگی این افراد مطابق ماده (٤) این قانون 

محاسبه و از متقاضی وصول میگردد.

ماده (٦) - آن دسته از مشموالن ماده (٢) که 

تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (٣) و 

(٤) این قانون را ندارند و یا به صورت اختیاری یا 

اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات 

صندوق مربوطه خارج شده و مشترک صندوق 

دیگری محسوب میشوند، در چارچوب شرایط 

بندهای (الف) تا (خ) این ماده میتوانند درخواست 

برقراری "مستمری جمع" نمایند. سوابق بیمهای این 

افراد طبق قانون، تا زمان احراز شرایط برقراری 

مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، 

کماکان در صندوق قبلی محفوظ میماند.

جز (الف) - نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با 

احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد 

صندوق مبدا، صرفاً تابع قوانین و مقررات صندوق 

بازنشستگی مقصد میباشد.

جز (ب) - شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد 

تبعی یا تحت پوشش بیمهشده اصلی)، میزان سهم 

و افزایش مستمری ساالنه آنان، مطابق مقررات 

هریک از صندوقهای بازنشستگی ذیربط میباشد.

همچنین در جز (پ) ماده (٦) این طرح آمده 

١



چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه شدگان، 

میزان افزایش مستمری ساالنه ایشان، نحوه 

تشخیص ازکارافتادگی، شیوه برخورد با اشتغال به 

کار مجدد بازنشستگان و سایر موارد تابع قوانین 

هریک از صندوقهای ذیربط خواهد بود.

جز (ت) - میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در 

هر یک از صندوقهای بازنشستگی به نسبت 

سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون 

به روش زیر محاسبه میگردد:

مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت 

میانگین حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال 

به حداقل دستمزد همان سال طی میانگین دو سال 

آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان 

بازنشستگی تقسیم بر ٣٠ ضرب در سنوات بیمه 

پردازی.

جز (ث) -در برقراری مستمری جمع، صندوق 

بازنشستگی مقصد مکلف است در صورت احراز 

شرایط مقرر، با احتساب مجموع ایام بیمهپردازی 

نزد هر یک از صندوقها، نسبت به برقراری 

مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه 

پردازی در آن صندوق اقدام نماید. سهم هریک از 

صندوقهای بازنشستگی بهتناسب سوابق بیمهای 

بهطور مجزا و مطابق بند «ت» این ماده با صدور 

احکام مربوطه محاسبه و توسط صندوق مربوطه 

پرداخت میشود.

جز اصالح شده (ج) - شرط برقراری مستمری جمع 

دارا بودن سن و سابقه الزم برای بازنشستگی 

براساس قوانین و مقررات مربوطه و همچنین ارائه 

درخواست از سوی بیمه شده و حسب 

مورد کارفرما ذیربط آخرین صندوق بیمهای فرد 

میباشد.

جز (چ) - آن دسته از بیمهشدگان ازکارافتاده کلی 

و یا بازماندگان بیمهشده متوفی که شرایط 

برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق 

بازنشستگی را احراز نمینمایند، صندوقهای 

بازنشستگی ذیربط مکلفند با تصویب هیأت مدیره 

صندوق و شورای عالی مربوطه و تأیید آنها به بیمه 

شدگان موصوف و یا بازماندگان واجد شرایط آنان 

متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری 

پرداخت نمایند.



جز (ح) - بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی 

در استفاده از سایر خدمات، مزایا و انجام تعهدات 

مربوطه که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، 

تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی 

بیمه شده میباشند.

جز (خ) - صندوقهای بازنشستگی مکلفند میزان 

کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و 

مجموع مستمری بازماندگان موضوع این ماده را 

مطابق سایر مستمری بگیران آن صندوق با تصویب 

هیأت وزیران افزایش دهند.

تبصره (١) - صندوق های بازنشستگی و دستگاه 

های اجرایی ذیربط با رعایت مفاد این ماده مکلف 

به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمه 

شده و انجام اقدامات الزم در این رابطه می 

باشند.

تبصره (٢) - سوابق بیمهای افرادی که قبل از الزم 

االجرا شدن این قانون و به موجب قوانین مربوطه 

از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی 

دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در 

گذشته به دلیل استعفاء، اخراج، ترک خدمت، 

انفصال یا محرومیت دایم از خدمات دولتی و یا 

عمومی، بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت 

خارج شده و کسورات بیمهای متعلقه را از صندوق 

بازنشستگی ذیربط دریافت و تسویه کامل 

نمودهاند، مشمول مقررات این ماده نمی باشند.

تبصره (٣) - مشترکین سازمان تامین اجتماعی 

نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت 

اطالعات از شمول مقررات این ماده مستثنی 

میباشند.

تبصره الحاقی- در صورتی که سابقه پرداخت حق 

بیمه فرد بازنشسته بیشتر از ٥ سال و کمتر از ١٠ 

سال باشد، بیمه شده می تواند با پرداخت کسری 

ماه ها و یا سنوات تا ١٠ سال به نرخ روز از مزایای 

حقوق و یا مستمری بازنشستگی استفاده نماید.



ب:

سخنرانان جلسه

نام شهر ردیف

مرتضی محمودوند خرم آباد ١

علیرضا شهبازی نهاوند ٢

ابراهیم نجفی آستانه ٣

حسین جاللی رفسنجان ٤

جعفر قادری شیراز ٥
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