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 چکیده
 هايحوزه در كار نيروي جابجایي و كشور اقتصادي و اجتماعي شرایط در جادشدهیا تغييرات

 كه اجتماعي هايبيمه بازنشستگي صندوق بين ايبيمه سوابق انتقال ضرورت موجب كاري متفاوت

 صندوق به بازنشستگي صندوق از انتقال است. گردیده دهندمي تخدما كاري متفاوت اقشار به

 توانمي كه است فراواني آثار داراي غيرارادي صورت به چه و ارادي صورت به چه دیگر بازنشستگي

 بر عالوه حوزه این در نگریست. بدان اداري هايدستگاه منافع و كارمندان استخدامي حقوق نظر از

 پژوهش اصلي هدف .باشدمي خاصي اهميت داراي اداري عدالت دیوان يآرا بررسي ،قانوني متون

 دیوان يهروی به نگاهي با ایران اداري نظام در بازنشستگي صندوق تغيير امکان حقوقي تحليل حاضر

 توصيفي تحليلي روش از مقاله این در حقوقي مطالعات خاص ویژگي به با توجه است. اداري عدالت

 انتقال قانوني، متفاوت شرایط دليل به كه دهدمي نشان پژوهش از حاصل ایجنت .است شده استفاده

 و قوانين بررسي است. روبرو موانعي و هامحدودیت با دیگر صندوق به صندوقي از ايبيمه سوابق

 گویاي اداري عدالت دیوان يهروی به نگاهي و ايبيمه سوابق وانتقالنقل يدر زمينه پراكنده مقررات

 در است. ايبيمه سوابق انتقال امکان عدم یا امکان زمينه، این در اصلي يهمسئل كه است رام این

 تغيير باشدمي مطرح بازنشستگي صندوق تغيير در اصلي و اوليه حالت عنوان به آنچه مختلف متون

                                                   
  )نویسنده مسئول( .دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج اریاستاد .1
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 نامکا استثنائي و محدود موارد در و است خدمتي دستگاه تغيير مانند اموري يهنتيج در اجباري

 پرداخت مسئول تعيين خصوص این در دیگر مهم يهنکت است. شده شناخته رسميت به تغيير ارادي

 آن بودن توجه قابل به توجه با كه شودمي جابجا صندوق دو بين كه است ايبيمه حق التفاوتمابه

 يهعهد بر حاالت برخي در و نفع ذي فرد يهعهد بر مواردي در تکليف این .یابدمي دوچندان اهميت

 وانتقالنقل خصوص در مقنن توسط واحد يهروی اخذ ضرورت ،ادشدهی نکات به توجه با است. دولت

 به ضروري باشد داشته پي در را هاصندوق و شدگانبيمه مشکالت رفع كه نحوي به ايبيمه سوابق

 .رسدمي نظر

 

 بازنشستگي، صندوق اداري، عدالت دیوان استخدامي، حقوق ،ايبيمه سوابق انتقال :کلیدواژگان

 اداري. نظام
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 مقدمه
 در قانوني آن عاقبمت و رسيد تصویب به 1365 سال در ايبيمه سوابق وانتقالنقل قانون اولين

 توسعه پنجم و چهارم سوم، هايبرنامه قوانين طي در موادي آن از پس و 1366 سال در ارتباط همين

 شد. مصوب

 انتقال در نفع ذي فرد كه است ايبيمه حق التفاوتمابه .1 هادشدی قوانين در اصلي يهمسئل

 مزایاي از ادهاستف در منتقله سوابق تأثير .نماید پرداخت باید دیگر صندوق به صندوقي از خود سوابق

 است اينامهآیين خصوص این در تحول آخرین آمدهشيپ مشکالت به توجه با .است مربوط ايبيمه

 مصوب توسعه پنجم يهبرنام قانون 28 يهماد «ب» بند اجراي راستاي در 1392 سال در دولت كه

 حق يروزرسانبه با كه شکلي به است نموده حل را مذكور 1 بند در شدهمطرح مشکل حدودي تا و

 از سال 30 از پس .است برداشته نفع ذي دوش از حدودي تا را وانتقالنقل از ناشي مالي بار هابيمه

 متحمل دهند، تغيير اجبار به باید را خود صندوق كه افرادي همچنان 1365 سال در قانون اولين

 با مرتبط انينقو اینکه ضمن است. خارج خودشان اختيار از كه شوندمي تصميمي گزاف هايهزینه

 حق كه دارند ودوج افرادي آن بر عالوه باشدمي الینحل همچنان منتقله سوابق روي بر سوابق تأثير

 حال در اداري سيستم از خروج دالیل به لکن اندنموده پرداخت كشوري صندوق به را ودخ بيمه

 تأمين قانون لينمشمو براي مشکل این كه حالي در .باشندنمي خود سوابق از استفاده به قادر حاضر

 .است شده حل اجتماعي

 روبرو اساسي مشکل 4 با نمایندمي اقدام خود صندوق تغيير به نسبت دليلي هر به بنا كه افرادي

 يهاصندوق بيمه حق يهمحاسب مبناي بر را توجهي قابل التفاوتمابه باید اینکه اول :هستند

 بپردازند. (است حقوق آخرین درصد 50/22 كشوري صندوق در نرخ این مثال عنوان به) بازنشستگي

 باشد نموده منتقل را خود يهسابق اینکه از اعم باشد سابقه داراي صندوقي در فرد كه صورتي در دوم

 نمایند. استفاده اشهسابق از توانندنمي وي وراث فوت، صورت در نباشد، بازنشستگي شرایط واجد یا و

 ترک را صندوق دليل هر به ولي بوده كشوري صندوق در خدمتي يهسابق داراي كه افرادي سوم

 بازنشستگي صندوق از را خود سوابق توانندنمي نباشند سني شرایط واجد كه صورتي در اندنموده

 خود سوابق از حتي و نمایند استفاده آن مزایاي از و دهند انتقال اجتماعي تأمين صندوق به كشوري

 فرد يسابقه ميزان ،وانتقالنقل حين اینکه چهارم .ببرند بهره توانندنمي هم كشوري صندوق در
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 براي و سال 10 اجتماعي تأمين مشمولين ايبر نياز مورد يهسابق ميزان زیرا یابد؛مي اهميت

 دو دولت ينامهآیين كه است یادآوري به الزم 1.است سال 20 حداقل كشوري بازنشستگي مشمولين

 التفاوتمابه بابت را معتنابهي مبلغ باید نفع ذي همچنان اگرچه اند؛كرده حل حدودي تا را اول مشکل

 ترینمهم كه قانوني متون بر عالوه .است مانده باقي پابرجا چهارم و سوم مشکل دو اما كند، پرداخت

 هيئت آراي آن، خاص معناي در ویژه به محاكم آراي ،رودمي شمار به ما كشور در حقوق منبع

 سوابق وانتقالنقل مفهوم به ابتدا پژوهش این در دارد. چندان دو اهميتي اداري عدالت دیوان عمومي

 در بازنشستگي صندوق تغيير امکان سپس شودمي پرداخته آن آثار و انواع قانوني، يهپيشين ،ايبيمه

 .گيردمي قرار بررسي مورد ایران اداري نظام

 ظامن در بازنشستگي صندوق تغيير امکان كه است سؤال این به پاسخگویي درصدد پژوهش این 

 و ايبيمه سوابق وانتقالنقل به مربوط مقررات و قوانين تشریح پاسخ، در است؟ چگونه ایران اداري

 عنوان هب اداري عدالت دیوان كه است ذكر قابل البته است؛ اهميت داراي بازنشستگي صندوق تغيير

 عمومي هيئت يآرا .دارد ممتازي جایگاه كشور قضایي نظام در اداري امور رسيدگي مرجع ترینعالي

 كاربردي رديرویک داشتن نظر در اب و گرددمي محسوب خاص يهروی عنوان به اداري عدالت دیوان

 دیوان ايآر پرتو در ایران اداري نظام در بازنشستگي صندوق تغيير امکان بررسي موضوع ملموس، و

 ت.اس شده انتخاب مقاله این براي اداري عدالت

 مفاهیم یکم. گفتار

 (ایبیمه )سوابق بیمه حق وانتقالنقل یکم. بند

 دیگر ايبيمه صندوق به ايبيمه صندوق یک از پرداختي بيمه حق انتقال اصطالح، این از مقصود

 است ممکن زیرا ندارد؛ ايبيمه صندوق تغيير با ايمالزمه خود خودي به سوابق وانتقالنقل .باشدمي

 صندوق همان در اینکه یا كند منتقل جدید صندوق به را خود سوابق صندوق، تغيير از پس شدهمهيب

                                                   

ی طرح نقل و دربارههار نظر کارشناسی اظ. نامغ، منوچهر، محمد موسوي خطاط و علي خليلي، 1

ي هاپژوهشحقوقي، بخش عمومي مركز -، تهران، دفتر مطالعات اجتماعيانتقال حق بیمه یا بازنشستگی

 .3ص ، 1394مجلس شوراي اسالمي، 
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 صندوق تغيير با همراه ايبيمه سوابق وانتقالنقل عموماً اما 1دهد. ادامه پردازي بيمه به سابق

 ندارد. تالزمي هرچند است همراه بازنشستگي

 بیمه حق دوم. بند

 حقوق از كار الملليبين سازمان طرف از شدهارائه اجتماعي تأمين طرح حسب همچنين بيمه حق

 صندوق مزایاي از منديبهره منظور به مربوطه صندوق در و كسر درصدي فرد هر دریافتي مزایاي و

 سهم و كارفرما سهم كارگر، سهم يهطبق سه در كلي حالت در كسور این .گرددمي ذخيره ربطذي

 به كه است وجوهي از عبارت اجتماعي تأمين صندوق نظر از بيمه حق واقع در .گيردمي قرار دولت

 2.گرددمي پرداخت صندوق به نآ موضوع مزایاي از استفاده براي و قانون حکم

 بازنشستگی صندوق .سوم بند

 و بيمه حق از كه هستند مالي نهادهاي اجتماعي تأمين هاينظام در بازنشستگي يهاصندوق

 از دارند وظيفه القاعدهعلي و شده مالي تأمين سازمان یک كاركنان و كارفرما توسط دریافتي وجوه

 قانوني مدت پایان از بعد را سازمان كاركنان پرداخت يهينزم سودآور، هايگذاريسرمایه طریق

 را بازنشستگان درآمد از اطمينان عدم و اقتصادي ناامني طریق این از تا آوردند فراهم فعاليتشان

 3دهند. كاهش

                                                   

، تهران: انتشارات سمت، یامهیبی با تأکید بر حوزه حقوق تأمین اجتماعیپرتو،  محمدرضانعيمي، عمران و  .1

 .168، ص 1398

 حق انتقال و نقل قانون مشکالت یبندتیاولو و شناسایی، اكبر و محسن امامي و توحيد قوجالي، پورحسن .2

، فازی مراتبی تحلیل سلسله و دلفی روش از استفاده با بیمه یهاصندوق در کسور بازنشستگی یا بیمه

 .47، ص 1398ي نهم، پایيز ي مهندسي تصميم، سال سوم، شمارهفصلنامه
ی بازنشستگی هاصندوقو راهکارهای  هاچالش. مير، سيد جواد، مهدي گنجيان و غالمرضا فروهش تهراني، 3

ي راهبردي و كالن، سال هااستيسي ، فصلنامهیکشاورزی موردی صندوق بازنشستگی جهاد در ایران: مطالعه

 .113، 1393ي هفتم، پایيز دوم، شماره
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 بازنشستگی یا بیمه حق انتقال قانونی یهپیشین .دوم گفتار

 27/03/1365 مصوب تگیبازنشس یا بیمه حق وانتقالنقل قانون یکم. بند

 انفصال اخراج، ،استعفا حاالت از یکي يهواسط به كه افرادي يهكلي از اندعبارت قانون این مشمولين

 طبق یا و انساني( نيروي تعدیل يهنحو قانون بازخریدشدگان استثناء به) عادي خدمت بازخرید دائم،

 آنان استخدامي يهرابط استخدامي وضع تغيير ای و سازمان ساختار تغيير انتقال، سبب به قانوني ضوابط

 مشمول مقررات مطابق متعاقباً و گرددمي یا گردیده قطع قبلي متبوع صندوق یا خدمت محل يهمؤسس با

 دال كدام هيچ قانون این مشمول مطروحه مصادیق پيداست كه گونههمان 1.گيرندمي قرار جدید صندوق

 انتقال امکان اشتغال حين در كاركنان از یک هيچ و نيست زنشستگيبا صندوق اختياري تغيير امکان بر

 ندارند. را سوابق

 از یک هر به را وجوهي كه اشخاصي خدمت سوابق بازنشستگي یا بيمه حق قانون، این بر اساس

 خدمت یا كار محل كه صورتي در اندنموده پرداخت مشابه يهاصندوق یا بازنشستگي یا بيمه يهاصندوق

 مشترک قانوني، ضوابط طبق یا شده، خارج مربوط صندوق خدمات شمول از آن تبع به و نموده تغيير آنان

 بيمه حق برداشت مبناي كه آنان مزایاي و حقوق آخرین درصد 4 ميزان به باشند، شده دیگري صندوق

 شده آن مشترک خود شغل تبع به مشمول، كه صندوقي به ماه هر بابت است گرفته قرار بازنشستگي یا

 و انتخاب یک قانون این در ايبيمه سوابق وانتقالنقل است مشخص كه گونههمان ،شودمي منتقل است

 گرفته صورت قانوني خأل رفع و ضرورت یک جهت در قانون این وضع بلکه نيست، اختياري امر یک یا

 تصویب از قبل بيمه حق انتقال چنانچه كه است این قانون، این مورد در دیگر تأمل قابل ينکته .است

 مقصد صندوق به باید فرد بابت كه مبدأ صندوق سهم ميزان باشد، گرفته صورت 27/3/1365 قانون

 مدت طول ازاي به بازنشستگي یا بيمه حق برداشت مبناي حقوق آخرین درصد 4 با برابر شود، پرداخت

 وجوهي يهكلي باشد، قانون این بتصوی از بعد يهسابق انتقال اگر اما شود گرفته نظر در است، خدمت

 شده پرداخت مبدأ صندوق به (كارفرما و شدهبيمه سهم از اعمبازنشستگي ) يهبيم حق عنوان به كه

 منتقل اینکه با كه شودمي مشخص اینجا در .یابدمي انتقال مقصد صندوق به (درمان سهم كسر از پس)

                                                   
 بازنشستگی در یا بیمه حق انتقال و نقل قانون اجرای مشکالت و مسائل یبررس. ورنوس، كياندخت، 1

 .141، ص 45ي شماره دوازدهم، سال اجتماعي، تأمين ي، فصلنامهتأمین اجتماعی سازمان
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 گرفته در نظر فرد براي كه تسهيالتي تنها بوده، خارج فرد اختيار از دیگر، صندوق به صندوق این از شدن

 جدید صندوق به (روز قيمت نه و) قدیم قيمت به حالت، بهترین در وي پرداختي وجوه كه است این شده

 سوابق انتقال كه صورتي در تنها و است وي يبر عهده هابيمه حق التفاوتمابه پرداخت و یابدمي انتقال

 یک به او خدمت محل دستگاه ساختار تغيير دليل به یا و دیگر دستگاه یک به دممستخ انتقال علت به

 به مذكور رقم از درصد 2 پرداخت باشد، (سازيخصوصي مثالًاجتماعي ) تأمين قانون مشمول دستگاه

 .بود خواهد جدید كارفرماي عهده به بقيه درصد 11 و شدهبيمه يهعهد

 در بازنشستگي یا بيمه حق وانتقالنقل قانون كه كرد استنباط توانمي واقع در باال توضيحات با 

 قبالً  را خود اشتغال ایام يهبيم حق كه افرادي خصوص در كشور اساسي قانون 29 اصل تحقق راستاي

 ملحوظ با مالي بار پذیرش متحمل بازنشستگي صندوق تغيير يهبهان به صرفاً اینک و نموده پرداخت

 رفاهي و مالي ناتواني یا توانمندي از فارغ) شوندمي كشور بر حاكم اجتماعي ،اقتصادي مشکالت داشتن

 یادشده قانون اجراي ميزان متناقض قوانين تصویب با نيز دولت طرفي از نگردیده، روزرسانيبه (انيمتقاض

 بر مبني كشوري خدمات مدیریت قانون 113 يهماد تناقض جمله زا) .دهدمي افزایش سنوات در را

 پنجم يهبرنام قانون 28 يهماد با توسعه چهارم يهبرنام پایان تا بازنشستگي يهاصندوق يهكلي جميعت

 اصل در اساسي قانون است ذكر قابل 1.(سال 10 مدت به خصوصي يهاصندوق ایجاد بر مبني توسعه

 تضمين اصل يانب درصدد ملت يههم به مالي هايحمایت و خدمات يارائه به دولت نمودن مکلف با 29

 تأمين نظام بنيادین و اساسي اصول از كه باشدمي دولت سوي از اجتماعي يهبيم يهاصندوق مالي

 2است. اجتماعي

                                                   
 بازنشستگی در یا بیمه حق انتقال و نقل قانون اجرای مشکالت و مسائل بررسی. ورنوس، كياندخت، 1

 .141، ص 45ي شماره دوازدهم، سال اجتماعي، تأمين يفصلنامه، تأمین اجتماعی سازمان

جوان جعفري، حميد فدایي جویباري، محسن قاسمي، احمد رضواني منفرد، مهدي  محمدرضا . نعيمي، عمران،2

دوم،  چاپ ،کنونی حقوق نظم در اجتماعی تأمین قانون رشوند بوكاني، زهرا جعفري و نسرین طباطبایي حصاري،

 .20، ص 1389 .جنگل تشاراتتهران: ان
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 مصوب دولتی یهادستگاه انسانی نیروی تعدیل یهنحو قانون دوم. بند

27/10/1366 

 74 يهماد یک يهتبصر اصالح قانون استناد به كه هستند مستخدميني قانون این مشمولين

 از اسالمي شوراي مجلس 27/3/1365 مصوب آن به تبصره سه الحاق و كشوري استخدام قانون

 .شوندمي یا شده بازخرید خدمت محل دستگاه

 استخدامي قانون 74 يهماد يهتبصر اصالح قانون بر اساس كه مستخدميني قانون این بر اساس

 كسور كنند تقاضا توانندمي شوندمي بازخرید 27/3/1365 مصوب آن الحاقي هايتبصره و كشوري

 از سپ و شود منتقل اجتماعي تأمين سازمان به (مستخدم سهم) آنان يهبيم حق یا بازنشستگي

 و مستخدم همس از اعم) اجتماعي تأمين قانون در مقرر بيمه حق یا كسور التفاوتمابه پرداخت

 سنوات، انعنو به مربوط سنوات اجتماعي، تأمين سازمان به مستخدمين گونهاین توسط( كارفرما

 .گردديم محسوب و منظور اجتماعي تأمين قانون مزایاي از استفاده جهت آنان يهبيم حق پرداخت

 بازخرید كه مينيمستخد زیرا است؛ شده تصویب اجباري وانتقالنقل یک به پاسخ در نيز قانون این

 تصویب با گذارنونقا رو از این ،شوندمي خارج كشوري يبازنشستگ صندوق شمول از اجباراً اندشده

 امکان هنوز زمان این تا لکن است، كرده فراهم را افراد این ايبيمه سوابق انتقال امکان قانون، این

 جودو خدمت محل سازمان در تغيير یا استخدامي وضعيت در تغيير بدون ايبيمه صندوق تغيير

 .است نداشته

 توسعه هایبرنامه قوانین سوم. بند

 وزارت نانكارك و مسلح نيروهاي كادر استثناي به شدگانبيمه يهكلي قانون این مشمولين

 صندوق تغيير به نسبت ايبيمه محاسبات الزامات و اصول رعایت با ندتوانمي كه است اطالعات

 نمایند. اقدام خود ايبيمه

 صندوق تغيير به نسبت كه دهدمي اختيار شدگانبيمه به (42) يهماد در سوم يهبرنام قانون

 پنجم و چهارم هايبرنامه قوانين در دیگري بندهاي در قانوني يهماد این همچنين كنند. اقدام خود

 نيروهاي كادر استثناي به شدگانبيمه يهكلي پنجم برنامه قانون 28 يهماد ب بند .است شده تنفيذ

 صندوق تغيير به نسبت ايبيمه محاسبات الزامات و اصول ایترع با توانندمي اطالعات وزارت و مسلح

 .نمایند اقدام ماده این الف بند موضوع يهاصندوق« الف» ازجمله هاصندوق سایر به خود ايبيمه
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 در بند این موضوع يهاصندوق بين ايبيمه سوابق و بيمه حق وانتقالنقل و صندوق تغيير ضوابط

 سوابق وانتقالنقل بعد، به این از شودمي مالحظه كه گونههمان .گرددمي تعيين مربوطه ينامهآیين

 توانندمي افراد و است شده تبدیل انتخاب یک به مسئله حل رویکرد و ضرورت یک حالت از ايبيمه

 با صرفاً خدمت، محل دستگاه تغيير یا استخدامي وضعيت در تغيير از ناشي هايضرورت بدون

 يهبرنام قانون دیگر اجزاي با موضوع این البته .نمایند صندوق انتقال رخواستد شخصي هايانگيزه

 يهابيمه كارآمدي افزایش و رقابتي شرایط نمودن فراهم منظور به) 28 يهماد «الف» بند نظير پنجم

 باعث آن پيامدهاي و آثار گرفتن نظر در بدون امتياز این ایجاد لکن دارد، هماهنگي( ... و اجتماعي

 پنجم يهبرنام قانون 28 يهماد «ب» بند در كه طورهمان .دارد ادامه نيز هنوز كه شد مشکالتي بروز

 در ايبيمه سوابق و بيمه حق وانتقالنقل و صندوق تغيير يهنحو ينامهآیين بود، شده تکليف توسعه

 رسيد. تصویب به 1392 سال

 سوابق و بیمه حق وانتقاللنق و صندوق تغییر یهنحو ینامهآیین چهارم. بند

 21/12/1392 مصوب ایبیمه یهاصندوق بین ایبیمه

 و ریزيبرنامه معاونت تأیيد و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت پيشنهاد به بنا وزیران هيئت

 ينامهآیين پنجم، يهبرنام قانون 28 يهماد «ب» بند استناد به و جمهور رئيس راهبردي نظارت

 تصویب را ايبيمه يهاصندوق بين ايبيمه سوابق و بيمه حق وانتقالنقل و صندوق غييرت يهنحو

 توانندمي اطالعات وزارت و مسلح نيروهاي كادر استثناي به شدگانبيمه يهكلي اساس، این بر كرد.

 اقدام يابيمه يهاصندوق سایر به خود ايبيمه صندوق تغيير به نسبت نامهآیين این ضوابط رعایت با

 ،ايبيمه محاسبات الزامات و اصول رعایت با اندموظف ايبيمه يهاصندوق يهكلي همچنين .كنند

 كسور عنوان به كه وجوهي مجموع) بيمه حق انتقال بر مبني متقاضيان درخواست پذیرش به نسبت

( شدهبيمه كسور كسر مبناي مزایاي و حقوق از كارفرما و مستخدم سهم از بيمه حق یا بازنشستگي

 بر اساس متعلقه سود همراه به است شده كسر خدمت سنوات طول در) مربوط صندوق ضوابط طبق

 هاصندوق سایر از ايبيمه سوابق احتساب و (رانیا اسالمي جمهوري مركزي بانک از سوي اعالمي نرخ

 بيمه حق نتقالا و صندوق تغيير درخواست است موظف شدهمهيب ،نامهآیين این بر اساس كند اقدام

 ايبيمه صندوق به كتبي صورت به (مربوط ايبيمه صندوق ضوابط طبق) را خود ايبيمه سوابق و
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 به را او تقاضاي درخواست، تاریخ از ماه یک ظرف است موظف مذكور ايبيمه صندوق و ارائه مقصد

 نسبت ماه یک مدت ظرف است موظف نيز مبدأ ايبيمه صندوق و كند ارسال مبدأ ايبيمه صندوق

 و پردازي بيمه مدت ذكر با (كارفرما و شدهبيمه سهم از اعم) مربوط ايبيمه حق مبلغ يهمحاسب به

 از پس است موظف مقصد ايبيمه صندوق همچنين كند. اقدام مقصد ايبيمه صندوق به آن اعالم

 اعالم متقاضي به و اسبهمح را متعلقه التفاوتمابه ماه، یک ظرف مبدأ، ايبيمه صندوق يهنام وصول

 تصميم و متعلقه التفاوتمابه ميزان از اطالع از پس تمایل صورت در است موظف هم شدهبيمه كند.

 .كند ارائه مقصد ايبيمه صندوق به را خود كتبي تقاضاي روز پانزده ظرف تغيير، فرآیند يهادام به

 تقاضاي ارسال به نسبت مقرر مدت در تقاضا وصول از پس است موظف مقصد ايبيمه صندوق

 مدت ظرف مذكور تقاضاي وصول از پس مبدأ ايبيمه صندوق كند. اقدام مبدأ صندوق به شدهبيمه

 كند. اقدام مقصد صندوق به متقاضي انتقال قابل ايبيمه سوابق و بيمه حق انتقال به نسبت ماه یک

 نرخ مأخذ به موردنظر خدمت سنوات از ماه هر متعلقه بازنشستگي كسور یا بيمه حق اساس، این بر

 زمان ماهيانه مزایاي و حقوق بر اساس و( مربوط مقررات و قوانين طبق) صندوق عمل مورد كسور

 یا بازنشستگي كسور با آن التفاوتمابه يهمحاسب ،گيردمي قرار بازنشستگي كسر مبناي كه تقاضا

 یا یکجا طور به متقاضي شخص از ستا شده منتقل مقصد صندوق به مبدأ صندوق از كه بيمه حق

 مبلغ كل پرداخت از قبل شدهبيمه اگر همچنين .شودمي وصول( ماهيانه قسط 32 حداكثر) اقساطي

 خود ،ربطذي ايبيمه صندوق عمل مورد مقررات طبق و شود ازكارافتاده یا و كند فوت ،التفاوتمابه

 چهارمکی صورت به التفاوتمابه بقيه شوند، هوظيف حقوق یا مستمري دریافت مستحق بازماندگانش یا

 قبل كه اشخاصي يهبيم حق انتقال اساس، این بر .شودمي كسر هاآن دریافتي از ماهيانه مستمري

 بازنشستگي ايبيمه صندوق یک از آنان يهبيم حق مربوط، قوانين موجب به نامهآیين این تصویب از

 .بود نخواهد نامهآیين این مقررات مشمول است، شده قلمنت دیگر بازنشستگي ايبيمه صندوق به

 بود، كرده ارائه برنامه قانون كه آنچه همانند نيز نامهآیين این در است، مشخص همچنان كه

 تغيير به مجبور ضرورت موجب به كه افرادي نيازهاي و است شده تلقي اختياري امر یک وانتقالنقل

 ضرورت به كه افرادي حقوق كه شده باعث وضعيت این .است نشده لحاظ شوندمي خود صندوق

 ضایع شوند خود صندوق تغيير به مجبور خدمت، محل دستگاه تغيير یا و استخدامي وضعيت تغيير

 منافع كسب يانگيزه با غالباً و خود اختيار به كه باشد كساني با مشابه آنان با رفتار يهنحو و شده

 .اندگرفته خود ايبيمه سوابق وانتقالنقل و صندوق تغيير به ميمتص بازنشستگي در دوران بلندمدت

 است. نگردیده تنفيذ توسعه ششم يهبرنام قانون در احکام این از كدام هيچ است ذكر به الزم
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 بازنشستگی صندوق تغییر انواع .سوم گفتار

 اساس بر را ايبيمه سوابق انتقال یا بازنشستگي صندوق تغيير مربوطه، مقررات و قوانين بررسي با

 نمود. تقسيم توانمي اجباري و ارادي نوع دو بر آن در كارمند اختيار

 بازنشستگی صندوق ارادی تغییر یکم. بند

 كند يرتغي وي استخدامي وضعيت اینکه بدون شدهبيمه كه است آن اختياري یا ارادي تغيير

 كند منتقل دیدج صندوق به را خود ايمهبي سوابق آن دنبال به و دهد تغيير را خود ايبيمه صندوق

 مسلح نيروهاي كادر استثناي )به شدگانبيمه كليه» توسعه: سوم يهبرنام قانون 42 يهماد اساس بر

 101 يهماد «.كنند... اقدام خود ايبيمه سازمان تغيير به نسبت ندتوانمي (اطالعات وزارت كاركنان و

 يبرخوردار ظلحا از را یياجرا هايدستگاه يمانيپ ارمندانك يهيكل كشوري خدمات مدیریت قانون

 كارمندان به و داندمي ياجتماع تأمين قانون مشمول ،يبازنشستگ جمله از ياجتماع تأمين يایمزا از

 استخدام یياجرا هايدستگاه در يتيحاكم مشاغل يبرا قانون، نیا شدن االجراالزم از پس كه يرسم

 يتقاضا حسب ياجتماع تأمين يایمزا از يبرخوردار لحاظ از كه است داده را اختيار این شوندمي

 قرار ربطذي یياجرا دستگاه عمل مورد يبازنشستگ نيقوان ای ياجتماع تأمين قانون مشمول خود

 كارمندان» :كندمي مقرر كارمندان خصوص در نيز كشوري خدمات مدیریت قانون 102 يهماد .رنديگ

 مشمول ريكشو بازنشستگي سازمان یا اجتماعي تأمين سازمان جاي به مایلت صورت در ندتوانمي

 بيان كه ماده ینا ذیل به توجه با البته «.گيرند... قرار ايبيمه يهاصندوق از دیگر یکي مقررات

 اختيار این كه گفت باید «است پذیرامکان بارکی فقط قرارداد مدت طول در صندوق تغيير» :كندمي

 صویبت به منوط خود يهتبصر بر اساس ماده این اجراي البته است. پيماني اركنانك به مربوط

 است. نشده تصویب تاكنون كه است اجرایي ينامهآیين

 انتقال آن، اجرایي ينامهآیين و 1365 مصوب بازنشستگي یا بيمه حق وانتقالنقل قانون در

 28 يهماد ج بند بعدي گام در است. نشده هدید بازنشستگي صندوق تغيير و ايبيمه سوابق اختياري

 در كه بود ساخته فراهم را بازنشستگي صندوق اختياري انتقال امکان توسعه پنجم يهبرنام قانون

 نشده ذيتنف كشور يهتوسع دائمي احکام قانون و توسعه ششم يهبرنام قانون جمله مِن بعدي قوانين

 يهماد اجراي مهلت لذا است زمان به مقيد توسعه يسالهپنج يهبرنام قوانين اجراي كه آنجا از است.
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 (1395-1390) شده منقضي توسعه پنجم يهبرنام قانون 45 يهماد و آن اجراي ينامهآیين و 28

 كه توسعه ششم يهبرنام قانون 88 يهماد خ بند .باشدمي بالوجه مواد این به استناد رو این از است

 ماه دوازده حداقل با رزمندگان و جانبازان و آزادگان و شهدا فرزندان و گرانایثار» :داردمي اشعار

 ناشي ايبيمه سنوات سال پانزده براي التفاوتمابه پرداخت از بارکی براي جبهه در حضور يهسابق

 صندوق تغيير التفاوتمابه پرداخت يهدربار صرفاً «.اندمعاف بازنشستگي و بيمه صندوق تغيير از

 با لذا است. نساخته مطرح صندوق اختياري تغيير يدر زمينه حکمي و كرده اظهارنظر نشستگيباز

 تغيير موارد ميان تفکيک است ضروري بازنشستگي صندوق اختياري تغيير قانوني امکان عدم به توجه

 شود. گرفته نظر در آن غير از مربوطه صندوق اختياري

 یبازنشستگ صندوق اجباری تغییر دوم. بند

 .دهدمي روي شدهبيمه استخدامي وضعيت تغيير همراه به ايبيمه صندوق تبعي یا اجباري تغيير

 را صندوق غييرت نوع این به مربوط احکام 1365 مصوب بازنشستگي یا بيمه حق وانتقالنقل قانون

 كار لمح از دولت( كارمند مثالً) كشوري بازنشستگي صندوق مشترک نمونه براي است. كرده بيان

 اصوالً  مشاغل قبيل این ايبيمه صندوق .آوردمي روي پيمانکاري به آن از پس و شودمي بازخرید خود

 شدهبيمه نيز حالت این در حتي كه داشت توجه باید حال عين در است. اجتماعي تأمين سازمان

 بند كند. زيپردا بيمه قبلي ايبيمه صندوق در همچنان استخدامي وضعيت تغيير رغمعلي تواندمي

 بازنشستگي يهاصندوق مشمول كاركنان به» داشت: مقرر چهارم يهبرنام قانون 147 يهماد الف

 با یا و شوند منتقل دیگر هايدستگاه به یا و شوند خدمت بازخرید كه صورتي در شودمي داده اجازه

 كانكما یابند لاشتغا غيردولتي بخش در زمان( محدودیت )بدون حقوق بدون مرخصي از استفاده

 در ينوع به آن مفاد ولي ندارد اجرایي قدرت ماده این «.باشند خود بازنشستگي صندوق مشمول

 است. آمده كشوري خدمات مدیریت قانون 102 يهماد

 صندوق به اجتماعي تأمين سازمان از ارتش شاغل مستخدمين سهم بيمه حق انتقال قانون مطابق

 مکلف اجتماعي تأمين سازمان» (.17/7/1363 )مصوب ایران اسالمي جمهوري ارتش بازنشستگي

 تابعه و وابسته صنایع و ارتش مختلف واحدهاي در شاغل مستخدمين سهم وصولي بيمه حق است

 كه 24/12/1355 مصوب فني كارمندان به مندانافزار استخدامي وضع تعيين قانون اساس بر كه را

 در اشتغال سوابق از اعم) دهند،مي یا داده ستخداميا وضعيت تطبيق بعد به 1/1/1356 تاریخ از

 «نمایند... منتقل ارتش بازنشستگي صندوق به ارتش( قبول مورد مؤسسات و هاكارگاه سایر یا و ارتش
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 است ممکن بيمه حق وانتقالنقل كه معنا بدین گردديبرم مقصد و مبدأ صندوق به دیگر بنديتقسيم

 1بالعکس. یا باشد دیگر ايبيمه صندوق یا كشوري بازنشستگي صندوق به اجتماعي تأمين سازمان از

 17/5/1396 هرخمو 471-472 يهشمار به يادار عدالت وانید يعموم ئتيه أير اساس بر

 يبرا شهدا نفرزندا و ثارگرانیا است: شده مقرر كه توسعه پنجم يهبرنام قانون 45 يهماد مطابق

 کی از ايبيمه سوابق تقالان از يناش ايبيمه سنوات سال پانزده يبرا التفاوتمابه پرداخت از بار کی

 ستخداما دستگاه رييتغ از يناش كه يبازنشستگ و مهيب گرید صندوق به يبازنشستگ و مهيب صندوق

 پرداخت دولت وسطت و منظور دولت از هيالمنتقل صندوق يهمطالب عنوان به مبلغ نیا .اندمعاف است،

 انتقال كه كرده حیتصر گذارقانون و داشته يتیحما يهجنب بورمز قانون نکهیا به نظر .دشومي هیتسو و

 از بتوانند افراد ليقب نیا تا دنباش «ياستخدام دستگاه رييتغ» از يناش بایستيمي ايبيمه سوابق

 ساختار رييتغ از يناش تواندمي ياستخدام دستگاه رييتغ قیمصاد نیبنابرا شوند، مندبهره آن يایمزا

 ریسا عمالً نیبنابرا باشد. گرید دستگاه به يدستگاه از فرد انتقال ای و دستگاه تيماه و يسازمان

 رييتغ ،انفصال و خدمت دیبازخر اخراج، ،استعفا سبب به جمله از ياستخدام يهرابط قطع حاالت

 مذكور انونق ولشم از ،االصولعلي و نشده محسوب انيمتقاض لبيق نیا يبرا يبازنشستگ صندوق

 انونيق متن این بر اساس بازنشستگي صندوق اجباري تغيير امکان بنابراین .دارد يموضوع خروج

 در را اجباري تغيير حاالت سایر و باشدمي استخدامي دستگاه تغيير از ناشي خاص موارد به منحصر

 يمومع هيئت 25/07/1396 همورخ 690 يهشمار يهیرو وحدت أير در برداشت این .رديگيبرنم

 است. گرفته قرار تأیيد مورد نيز يادار عدالت وانید

 

 بیمه حق وانتقالنقل آثار چهارم. گفتار

 است مکلف شدهبيمه رو این از است. سوابق شدن روز به ايبيمه سوابق وانتقالنقل آثار از یکي

 این دیگر اثر بپردازد. دجدی ايبيمه صندوق به گذشته سنوات يهبيم حق مبلغ بر عالوه را مبلغي

                                                   
، تهران: انتشارات یامهیبی با تأکید بر حوزه حقوق تأمین اجتماعیپرتو،  محمدرضا. نعيمي، عمران و 1

 .170-168، صص 1398سمت، 
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 اصل در و است مؤثر مستمري ميزان احتساب در صرفاً شدهمنتقل يهابيمه حق اصوالً  كه است

 مزایاي از برخورداري شرط چنانچه كه معنا بدین است. تأثيربي مزایا از برخورداري در استحقاق

 و باشد سال بيست ميزان هب پردازي بيمه يهسابق داشتن اجتماعي تأمين سازمان در بازنشستگي

 حال عين در و باشد صندوق این در پردازي بيمه يهسابق سال پانزده داراي صندوق این يشدهبيمه

 سازمان به باشدمي سال هفت فرض به بنا كه را كشوري بازنشستگي صندوق در خود يهبيم حق

 و پردازي بيمه يهسابق سال ودوستيب داراي اینکه استناد به تواندمين كند منتقل اجتماعي تأمين

 يهمحاسب در صرفاً مزبور سال هفت يهسابق نماید. بازنشستگي درخواست است الزم( سني )شرط

 بتواند تا كند پردازي بيمه دیگر سال پنج باید فوق يشدهبيمه و بود خواهد مؤثر مستمري ميزان

 كشوري خدمات مدیریت قانون 21 يهماد 1 يهتبصر و «د» بند البته كند. بازنشستگي درخواست

 به اجرایي هايدستگاه هايفعاليت و وظایف واگذاري دليل به كه است كرده بينيپيش را فرضي

 شود، غيردولتي مذكور شركت كه نحوي به دولتي هايشركت سهام واگذاري یا غيردولتي بخش

 صندوق تابع كماكان ندتوانمي تمایل صورت در ادشدهی هايشركت و هايدستگاه كاركنان

 يبه وسيله جایي به جا هزینه صندوق تغيير به تمایل صورت در و بمانند باقي خود قبلي بازنشستگي

 دسته این خصوص در عبارتي به شد. خواهد لحاظ جهت هر از افراد این سوابق و شودمي تأمين دولت

 مزایاي از استفاده براي اجتماعي نتأمي سازمان بر منتقله سوابق تأثير يهنحو قانون» كارمندان از

 براي الزم شرایط احراز در آن يهسابق و شد نخواهد اعمال «اجتماعي تأمين قانون در مقرر

 صندوق عضو شدهبيمه چنانچه دارد. تأثير هم بيکاري يهبيم و هامستمري سایر بازنشستگي،

 صندوق به است داشته دیگر يهاقصندو در كه خود سوابق انتقال خواهان و بوده كشوري بازنشستگي

 غيردولتي خدمت سوابق تأثير يهنحو قانون يهواحد ماده مشمول موضوع صورت این در باشد فوق

 اساس این بر بود. خواهد 1372 دولت كاركنان مستمري و وظيفه و بازنشستگي حقوق احتساب در

 صندوق در كه شود مندبهره خود بقسا يهبيم سوابق مزایاي از تواندمي صورتي در فوق يشدهبيمه

 سال بيست از قبل عبارتي به باشد. داشته پردازي بيمه يهسابق سال بيست كم دست بازنشستگي

 بيست يهسابق كه است این به منوط آن از منديبهره ولي كند، منتقل را خود سوابق تواندمي نيز

 شدهبيمه كه كندمي منتقل صورتي در را يمهب حق ايبيمه يهاصندوق عمل در باشد. دارا را فوق سال

 باشد. پردازي بيمه يهسابق سال بيست كم دست داراي

 داراي اجتماعي تأمين سازمان يشدهبيمه كه معنا بدین شود، مطرح فوق حالت عکس چنانچه

 به خود پردازي بيمه سابقه انتقال به مایل و بوده دیگر ايبيمه يهاصندوق در پردازي بيمه يهسابق
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 اجتماعي تأمين قانون مشمول غير خدمت سوابق صرفاً صورت این در باشد، اجتماعي تأمين سازمان

 شده پرداخت ربطذي بازنشستگي صندوق به بازنشستگي كسور یا بيمه حق آن بابت كه شدگانبيمه

 طبق آن يابيمه محاسبات اساس بر التفاوتمابه و بازنشستگي كسور یا بيمه حق انتقال با است،

 قابل بازماندگان و يازكارافتادگ بازنشستگي، مستمري تعيين در صرفاً موجود مقررات و قوانين

 1.باشدمي احتساب

 حسب لذا دارد وجود یيهاتفاوت نمایندمي ارائه هاصندوق كه خدماتي نوع در بعضاً اینکه به نظر 

 صندوق به صندوقي از كسور / بيمه حق وانتقالنقل در هنگام ذیل شرح به مربوط و مقررات قوانين

 صندوق رأساً خودش یا و گردد دیگر صندوقي مشمول قوانين جهت به فرد كهآن لحاظ به چه دیگر

 بيمه حق التفاوتمابه پرداخت به مجبور مربوط ضوابط حسب است ممکن نماید انتخاب را دیگري

 يهماد 3 يهتبصر بازنشستگي يهاصندوق ينب ايبيمه سوابق وانتقالنقل قانون اولين 2گردد. كسور/

 بازنشستگي كسور به مربوط وجوه يهكلي تبصره این موجب به .باشدمي كشوري استخدام قانون 144

 ادامه در و شودمي منتقل مستخدم جدید خدمت محل بازنشستگي صندوق به مستخدم سهم

 كسري با مستخدمين گونهاین با رابطه در جدید صندوق هرگاه كه است شده ينيبشيپ يهتبصر

 وانتقالنقل به مربوط قانون دومين .نماید پرداخت و تأمين را آن كمبود است مکلف دولت ،شود مواجه

 بازنشستگي كسور یا بيمه حق وانتقالنقل قانون به مربوط بازنشستگي يهاصندوق بين ايبيمه سوابق

 از آن تبع به و نموده تغيير آنان خدمت یا ارك محل كه است افرادي به مربوط 27/03/1365 مصوب

 شده دیگري صندوق مشترک قانوني ضوابط طبق یا باشند شده خارج مربوط صندوق خدمات شمول

 ميزان و بينيپيش بازنشستگي كسور التفاوتمابه دریافت قانون این 3 يهتبصر موجب به كه باشند

 ينامهآیين 3 يهماد موجب به گردید. وزیران تهيئ توسط مربوط ينامهآیين تصویب به موكول آن

 فقط دولتي يهاصندوق در بازنشستگي كسور التفاوتمابه مذكور قانون 3 يهتبصر موضوع اجرایي

                                                   
ي تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزایاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي . قانون نحوه1
 .09/02/1380مصوب  1354وب تيرماه مص

 بیمه بین حق/کسور انتقال و نقل بازنشستگی مشکالت و مقررات قوانین واکاوی. آهویي، عبدالرضا، 2

ي حسابرسي ي مؤسسهامهيب، تهران، واحد مطالعات و تحقيقات «شدگانمهیاز منظر ب»بازنشستگی  یهاصندوق

 .7، ص 1389صندوق بازنشستگي كشوري، 
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 مقایسه آن با كارفرما و شدهمهيب سهم از اعم منتقله بازنشستگي كسور و شده محاسبه مستخدم سهم

 مورد در لکن شد. خواهد وصول (است ناچيز معموالً كه) دباش داشته وجود چنانچه التفاوتمابه و

 یا بيمه حق وانتقالنقل قانون 3 يهتبصر نامهآئين يهاصالحي حسب اجتماعي تأمين صندوق

 كارفرما هرروز شدهمهيب سهم از اعم بيمه حق نامهآیين تصویب تاریخ از 1377 سال در بازنشستگي

 شده محاسبه مدت كل براي انتقال زمان در بيمه حق كسر مشمول مزایاي و حقوق جمع بر اساس

 این معموالً كه گرددمي وصول شدهمهيب از التفاوتمابه و كسر آن از منتقله بازنشستگي كسور و

 يهاصندوق بين ايبيمه سوابق وانتقالنقل به مربوط قانون سومين .باشدمي توجه قابل التفاوتمابه

 باشدمي فرهنگي و اقتصادي اجتماعي يهتوسع سوم يهبرنام قانون 42 يهماد به مربوط بازنشستگي

 كه است داده اجازه و برگرفته در را شدگانمهيب يهكلي و بوده ترعمومي قوانين دیگر به نسبت كه

 بازنشستگي كسور یا بيمه حق وانتقالنقل ضمناً نمایند. انتخاب را خود ايبيمه صندوق شدگانمهيب

 بر اساس است كرده بينيپيش رسيد خواهد وزیران هيئت تصویب به و تهيه كه ضوابطي سبر اسا را

 نماید پرداخت مقصد صندوق به شدهمهيب توسط باید كه التفاوتمابه ميزان شده بينيپيش ضوابط

 ايبيمه سوابق یا دهندمي تغيير را خود صندوق كه هاصندوق شدگانمهيب است توجهي قابل مبلغ

 و داشته اعتراض شودمي دریافت هاآن از كه التفاوتمابه مبلغ با ارتباط در نمایندمي منتقل اخود ر

 مقررات و قوانين اجراي در را خود كسور/ بيمه حق خود زمان در چون قاعدتاً كه نمایندمي عنوان

 .نمایندمي عنوان غيرمنطقي را خدمات این براي دیگر وجوه پرداخت لذا اندنموده پرداخت مربوط

 رفاه جامع نظام ساختار قانون كامل اجراي تا است ممکن هاصندوق مقررات در تفاوت دليل به اگرچه

 است ضروري زمان آن تا ليکن باشد نداشته وجود التفاوتمابه دریافت عدم امکان اجتماعي تأمين و

 كسور انتقال هنگام در دباشن موظف ايبيمه يهاصندوق يهكلي كه نمود اصالح نحوي به را مقررات

 تا نمایند منتقل و محاسبه نيز را شدهمهيب هر وجوه از ناشي هايگذاريسرمایه بازدهي بيمه حق /

 يهبرنام قانون 45 يهماد مطابق حال عين در یابد. تقليل شدگانمهيب پرداختي التفاوتمابه رقم

 سنوات سال پانزده براي التفاوتمابه پرداخت از بار یک براي شهدا فرزندان و ایثارگران» توسعه: پنجم

 و بيمه دیگر صندوق به بازنشستگي و بيمه صندوق یک از ايبيمه سوابق انتقال از ناشي ايبيمه

 صندوق يهمطالب عنوان به مبلغ این .اندمعاف است، خدمتي دستگاه تغيير از ناشي كه بازنشستگي

 «.شودمي تسویه و رداختپ دولت توسط و منظور دولت از هيالمنتقل
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 گیرینتیجه
 قرار حقوقي تحليل و بررسي مورد اداري نظام در بازنشستگي صندوق تغيير امکان مقاله، این در

 در بازنشستگي یا بيمه حق وانتقالنقل قانون كه دهدمي نشان تحقيق از حاصله نتایج .است گرفته

 اندنموده پرداخت قبالً را خود اشتغال امایيمه ب حق كه افرادي خصوص در اساسي قانون تحقق راستاي

 سنوات در را یادشده قانون اجراي ميزان متناقض قوانين تصویب با دولت است. نشده يروزرسانبه

 يهكلي تجميع بر مبني كشوري خدمات مدیریت قانون 113 يهماد تناقض جمله از) دهدمي افزایش

 توسعه پنجم يهبرنام قانون 28 يهماد با توسعه چهارم يهبرنام پایان تا بازنشستگي يهاصندوق

 يهاصندوق پایين سهم و مشاركت همچنين سال(. 10 مدت به خصوصي يهاصندوق ایجاد بر مبني

 در و قوانين تعدد تا گرددمي موجب امر این بازنشستگي، كسور یا بيمه حق ميزان انتقال در ايبيمه

 مبناي مزایاي و حقوق یا دستمزد همچنين و نرخ بودن متفاوت مقررات، بودن موازي موارد برخي

 و دولتي خدمت سوابق از اعم منتقله سوابق آثار بودن متفاوت .متعلقه التفاوتمابه يهمحاسب

 این .یابد افزایش التفاوتمابه پرداخت در شدهبيمه سهم و قانوني مزایاي از برخورداري در غيردولتي

 انتقال به مربوط متون به نگاهي با است. كارمندان ميان عدالت رعایت هدف اب تقنين نيازمند مسئله

 در كه هستيم مواجه ایران حقوقي نظام در اجباري و اختياري وانتقالنقل گونه دو با ايبيمه سوابق

 ندارد. وجود كاركنان از یک هيچ براي بازنشستگي صندوق اختياري تغيير امکان حاضر حال در عمل

 محسوب ضرورت یک كار شرایط اقتضاي به شاغالن وضعيت تغيير اینکه به توجه با امروزه همچنين

 از حقي و بماند محفوظ باید هاآن ايبيمه پوشش تداوم امکان و كاركنان ايبيمه سوابق گرددمي

 حققت براي موجود مقررات و قوانين كه دهدمي نشان مقررات و قوانين ارزیابي اما نگردد. ضایع هاآن

 نيست. كافي هدف این
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 منابع فهرست

 منابع فارسی

 هاالف. کتاب

 وانتقالنقل بازنشستگی مشکالت و مقررات قوانین واکاویآهویي، عبدالرضا،  .1
واحد  ، تهران،«شدگانمهیاز منظر ب»بازنشستگی  هایصندوق بیمه بین حق/کسور

 .1389گي كشوري، ي حسابرسي صندوق بازنشستاي مؤسسهمطالعات و تحقيقات بيمه

 تأمین سازمان با مرتبط اداری عدالت دیوان عمومی هیئت آرای پاپي، حسين، .2

 .1387آتيه،  آهنگ هنري فرهنگي مؤسسه :تهران ،اجتماعی

، ایی بیمهبا تأکید بر حوزه حقوق تأمین اجتماعیپرتو،  محمدرضانعيمي، عمران و  .3

 .1398انتشارات سمت،  تهران:

جوان جعفري، حميد فدایي جویباري، محسن قاسمي، احمد  رضامحمد ،عمراننعيمي،  .4

 قانون ،نسرین طباطبایي حصاري جعفري ورضواني منفرد، مهدي رشوند بوكاني، زهرا 
 .1389 جنگ، انتشارات تهران:دوم،  چاپ کنونی، حقوق نظم در اجتماعی تأمین

 هاب. مقاله

 قانون مشکالت بندیاولویت و شناسایی، اكبر محسن امامي و توحيد قوجالي، پورحسن .5

 روش از دهاستفا با بیمه هایصندوق در کسور بازنشستگی یا بیمه حق وانتقالنقل

ي ي مهندسي تصميم، سال سوم، شماره، فصلنامهفازی مراتبیتحلیل سلسله و دلفی

 .45-65، صص 1398نهم، پایيز 

ها و راهکارهای شچالمهدي گنجيان و غالمرضا فروهش تهراني،  ،مير، سيد جواد .6

های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد صندوق

، 1393ي هفتم، پایيز هاي راهبردي و كالن، سال دوم، شمارهي سياست، فصلنامهکشاورزی

 .139-111صص 
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          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          

 

 

 

ی طرح اظهار نظر کارشناسی دربارهمحمد موسوي خطاط و علي خليلي،  ،نامغ، منوچهر .7

قوقي، بخش ح-اجتماعي، تهران، دفتر مطالعات قال حق بیمه یا بازنشستگیوانتنقل

 .23-1صص ، 1394هاي مجلس شوراي اسالمي، عمومي مركز پژوهش

 یا هبیم حق وانتقالنقل قانون اجرای مشکالت و مسائل بررسیورنوس، كياندخت،  .8

 دوازدهم، سال اجتماعي، تأمين ي، فصلنامهتأمین اجتماعی سازمان بازنشستگی در

 .150-140صص ، 45ي شماره

 و مقررات پ. قوانین

 .قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران .9

 .1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  .10

 .1343قانون استخدام كشوري  .11

 .08/07/1386مصوب  كشوري خدمات مدیریت قانون .12

 .شم توسعهچهارم، پنجم و ش ي سوم،هاي پنج سالهقانون برنامه .13

 .رساني به ایثارگراناتقانون جامع خدم .14

 .27/03/1365مصوب  بازنشستگي یا بيمه حق وانتقالنقل قانون .15

 .27/10/1366مصوب  دولتي هايدستگاه انساني نيروي تعدیل ينحوه قانون .16

 هايبين صندوق ايبيمه قسواب و بيمه حق وانتقالنقل و صندوق تغيير ينحوه ينامهآیين .17

 .21/12/1392مصوب  ايبيمه

 .1366كشوري، سازمان بازنشستگي كشور،  بازنشستگي مقررات و نينقوا .18

 .17/5/1396 هورخم 471-472 يهبه شمار يعدالت ادار وانید يعموم ئتيه أير .19

.يعدالت ادار وانید يعموم ئتيه 25/07/1396 همورخ 690 يهشمار يیهوحدت رو أير .20
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