
 6931سئَاالت هتذاٍل عبك آخشیي بخشٌبهِ ّب ٍ ًبهِ ّبی سبل 

 حمَق ٍ دستوضد

 

 : هشبَط بِ اداسُ ول بیوِ سالهت 67/35/6931هَسخ  495376/31سئَاالت بخشٌبهِ 

 

 ضَابظ وسش بیوِ سالهت بشای شبغلیي بِ چِ صَست است؟ -

 هعازل ّفت زرصس حمَق ٍ هشایای هستوز تِ شزح: 96 شاهل سزپزست،ّوسز ٍ فزسًساى هشوَل یاراًِ زر سال شاغلیي تیوِ حك

 %3سْن زٍلت     %2سْن زستگاُ    %2 سْن تیوِ شسُ

 
 بِ چِ صَست است؟ ببصًشستگبى ضَابظ وسش بیوِ سالهت بشای  -

زرصس  هعازل ّفت 96تیوِ زرهاى تاسًشستِ،هستوزی تگیز ٍ ٍظیفِ تگیز شاهل سزپزست،ّوسز ٍ فزسًساى هشوَل یاراًِ زر سال  حك

 %  تعییي گززیس.7/1حمَق ٍ هشایای هستوز وِ سْن تیوِ شسُ یه ٍ ّفت زّن زرصس حمَق 

 

 بِ چِ صَست هی ببشذ ؟ 2ٍ9 تبؼی افشاد بیوِ هیضاى وسش حك -

 هی شَز. پززاذت اصلی شسُ تیوِ تَسط ٍسیزاى هحتزم ّیات تَسط شسُ اعالم هیشاى طثك 

 ریال 000/400تاتت ّز ًفز تثعی زٍ هثلغ  96زر سال 

 ریال 889/488تاتت ّز ًفز تثعی سِ هثلغ  96زر سال 

 

 هحبسبِ وسش حك بیوِ اص حمَق هشوَلیي وسَس بِ چِ صَست است؟ -

 تز هیٌای حمَق هستوز ٍ حىن وارگشیٌی

 

اص دس صَستیىِ صٍخیي ّش دٍ هشتشن صٌذٍق بیوِ وبسوٌبى وشَسی یب لشىشی ٍ یب هشتشوبَ داسای دفتشچِ بیوِ دسهبًی  -

 صٌذٍق ّبی هشبَط ببشٌذ ،پَشش بیوِ ٍ پشداخت حك بیوِ بِ چِ تشتیب خَاّذ بَد؟

الف(زر صَرت تماضای سٍخِ تزای زریافت زفتزچِ اس طزیك ّوسز ذَز،حك تیوِ زرهاى صزفاَ اس حمَق ّوسز وسز هی شَز ٍ سٍخِ اس 

 پززاذت حك تیوِ هعاف هی تاشس.

فت زفتزچِ تاشس )تحت عٌَاى تیوِ شسُ اصلی( هلشم تِ پززاذت حك تیوِ ذَاّس تَز.)یعٌی ب(زر صَرتیىِ سٍخِ هستمالَ هتماضی زریا

 خشء ّوسزاى شاغل هحسَب ًوی گززز.(



 

بش هبٌبی وذام دس صَست استوشاس حك بیوِ اداهِ پَشش بیوِ ای بشای فشصًذاى دختش ٍ پسش وِ اص پَشش بیوِ خبسج هی شًَذ 

 بال هبًغ هی ببشذ؟تبؼی 

 تثعی سِ

 

 آیب خبًن ّبی وبسهٌذ هی تَاًٌذ ّوسش ٍ فشصًذاى خَد سا تحت پَشش لشاس دٌّذ ؟ -

 السام 2 تثعی لالة زر فزسًساى ٍ ّوسز ًوَزى تیوِ تِ ًسثت واهل تیوِ حك پززاذت تا تَاًٌس هی توایل زرصَرت وارهٌس ّای ذاًن

 ًوایٌس.

 

دس وذام  داهبد ٍ ػشٍس ًبهبدسی، ٍ ًبپذسی ، بشادساى ٍ خَاّشاى ، هبدسبضسي ، پذسبضسي ، پذس،هبدس افشاد تحت پَشش شبهل -

 ؟     تبؼِ لشاس هی گیشًذ

 تثعی سِ

 

وذام  بؼٌَاى ّوسش عشیك اص ٍی بیوِ ، ببشذ( هشد) وبسهٌذ عشیك اص بیوِ دفتشچِ دسیبفت هتمبضی( صى)ّوسش وِ دسصَستی -

 ببشذ؟  هی اهىبًپزیش تبؼِ

 یه تثعی

 

 گشدیذ؟   خَاّذ هوىي اهش ایي تبؼی وذام تحت ببشذ( صى) وبسهٌذ عشیك اص بیوِ دسیبفت هتمبضی( هشد)ّوسش وِ دسصَستی -

 تثعی زٍ

 

دس صَستی وِ حمَق دسیبفتی وبسوٌبى وشَسی ووتش اص حذالل حمَق هشوَلیي لبًَى وبس ببشذ حك بیوِ آًْب بش چِ اسبس  -

 تؼییي هی گشدد؟

 تز اساس حمَق ٍ هشایای زریافتی

 

 

 

 

 

 

 



 

 : بِ احىبم وبسوٌبىهشبَط  62/63/6931هَسخ  91545/753/31 ًبهِ شوبسُسئَاالت 

هٌظَس اص اصالح  26/2/88َسخ ه 6/67539/233بخشٌبهِ شوبسُ  5ٍ  7بب تَخِ بِ بخشٌبهِ پیَست هبٌی بش ابغبل بٌذ ّبی  -

 ؟احىبم چِ هی ببشذ

اس هَرخ  1500تِ  1550سمف اهتیاس فَق العازُ ایثارگزی را اس  ترشٌاهِ هذوَر است وِ 5ٍ  4هٌظَر اس اصالح احىام لغَ تٌسّای 

 اعالم ًوَز ٍ احىام پزسٌل هی تایست اصالح گززز. 25/4/96

 

 

 : سبصهبى اداسی استخذاهی وشَس هشبَط بِ تٌضل پست 23/37/6931هَسخ  6215857سئَاالت بخشٌبهِ 

سبلِ ششن حمَق ٍ هضایبی وبسوٌبًی وِ تٌضل پست سبصهبًی لبًَى بشًبهِ پٌح  84عبك هفبد تبصشُ دٍ بٌذ )ر( هبدُ  -

 هششٍط بِ ػذم هحىَهیت بش اسبس آساء هشاخغ لضبیی یب اداسی داسًذ چگًَِ خَاّذ بَد؟

 اس ولیِ حمَق ٍ هشایای ّواى پست ساسهاًی یا ّوتزاس شغل ٍ پست لثلی تزذَرزار هی شًَس.

 

 التش هششٍط بِ ػذم هحىَهیت وبسوٌبى چیست؟تىلیف دستگبُ دس هَسد تٌضل اص پست سبصهبًی بب -

ایي افزاز ٍ حىن وارگشیٌی هزتَط تِ پست فعلی )تعس اس تٌشل زستگاُ هىلف است تا هالحظِ حىن وارگشیٌی پست ساسهاًی لثلی 

ىن وارگشیٌی ٍی پست(هاتِ التفاٍت ریالی ًاشی اس تٌشل پست ساسهاًی را طی رزیف خساگاًِ ای هستٌساَ تِ هفاز تثصزُ یاز شسُ زر ح

 زرج ًوایٌس.

 

 هی ببشٌذ؟ لبًَى بشًبهِ پٌح سبلِ ششن 84آیب ایثبسگشاى هشوَل بْشُ هٌذی اص هضایبی تبصشُ دٍ بٌذ )ر( هبدُ  -

آى زستِ اس ایثارگزاى هٌسرج زر تثصزُ یاز شسُ وِ تٌشل پست ساسهاًی آًاى تعس اس اخزایی شسُ لاًَى هذوَر اًدام شسُ تاشس هشوَل 

 هٌسی اس هشایای هزتَط هی تاشٌس.تْزُ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : بِ وبسوٌبىهشبَط  32/63/6931هَسخ  97478/733/31 ًبهِ شوبسُسئَاالت 

لبًَى بشًبهِ پٌح سبلِ ششن ایثبسگشاًی وِ بِ هَخب لَاًیي ٍ همشسات هشبَط اص اهتیبص یه همغغ  84بِ استٌبد بٌذ )س( هبدُ  -

 ششط داشتي هذسن وبسشٌبسی تب چٌذ سبل هی تَاًٌذ خذهت ًوبیٌذ؟تحصیلی ببالتش بْشُ هٌذ هی شًَذ بِ 

لاًَى هسیزیت ذسهات وشَری تَزُ ٍ هی تَاًٌس تا سی ٍ پٌح سال ذسهت  103تا زاشتي هسرن وارشٌاسی ،هشوَل تٌس الف هازُ 

 وٌٌس.

 

 

بِ دلیل استفبدُ اص دٍ بشابش شذى لبًَى بشًبهِ پٌح سبلِ ششن ششایظ بْشُ هٌذی آصادگبًی وِ  84بِ استٌبد بٌذ )ص( هبدُ  -

 سببمِ اسبست صٍدتش اص خذهت سی سبل ببصًشستِ شذُ اًذ چگًَِ خَاّذ بَد ؟

حسة هَرز سی یا سی ٍ پٌح سال ذسهت هی تَاًٌس تزای یه تار ٍ تا رعایت شزط سٌی سیز شصت ٍ پٌح سال تا تاسگشت تِ ذسهت 

 ت تِ تاسًشستگی ًائل آیٌس.ذَز را تىویل وٌٌس ٍ سپس تا لحاظ عیي سَاتك اسار

 

 

 آیب ّوسشاى شْذا هشوَل لبًَى خبهغ ایثبسگشای هی ببشٌذ؟ -

لاًَى خاهع ذسهات رساًی تِ ایثارگزاى پس اس عثارت آسازگاى عثارت )ّوسزاى ٍ  51لاًَى زر هازُ  88تا تَخِ تِ تٌس )ج( هازُ 

لاًَى خاهع  51ًسثت تِ تزلزاری فَق العازُ هازُ  6/2/96س تارید افزستساى شْسا( اضافِ هی گززز .تز ایي اساس خْت ّوسزاى شْسا 

 هی تایست السام گززز.ایثارگزی زر حىن وارگشیٌی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لَاًیي ٍ همشسات صٌذٍق ببصًشستگی

 اص لحبػ هَضَع وبس  ببصًشستگی بِ چٌذ دستِ تمسین هی شَد؟ -

 لْزی –اخثاری  -تَافمی -اذتیاری

 

  ببصًشستگی:ًحَُ هحبسبِ حمَق  -

خوع × زٍسال آذزذسهت (زر هعسل تواهی حمَق ٍاریشی زریافتی )شوَل وسَر تاسًشستگی تا اعوال آذزیي ضزیة سال تاسًشستگی

 سال( 30رٍس ) 10800سال(/ 30ساتمِ ذسهت تِ رٍس )حساوثز 

اعوال آذزیي ضزیة حمَق سال هعسل تواهی حمَق ٍ هشایای زریافتی وِ هالن وسَر تاسًشستگی است زر زٍ سال آذز ذسهت تا 

 تاسًشستگی هثٌای تعییي حمَق تاسًشستگی یا ٍظیفِ ذَاّس تَز.

 
 

 دٍلت بِ چِ صَست است؟ وبسوٌبى هَػذ اص پیش ببصًشستگی لبًَى -

 تاسًشستگی زرذَاست تَاًٌس هی ساتمِ سال 20 تَزى زارا تا سى واروٌاى ٍ ساتمِ سال 25 تَزى زارا تا هزز واروٌاى -ارفاق سال5 تا

 . شس ذَاٌّس تاسًشستِ زستگاُ هَافمت صَرت زر ٍ ارائِ اسهَعس پیش
 

 

 ًشخ وسَس ببصًشستگی بشای وبسهٌذ ٍ وبسفشهب چٌذ دسصذ است؟ -

 %13.5سْن وارفزها    % 9سْن وارهٌس 

 
 

 ًحَُ هحبسبِ سْن وبسفشهب بِ چِ صَست است؟ -

سْن وارهٌس تِ تصَیة رسیسُ است.لذا فمط تا تعییي سْن وارهٌس ّز سال  زرصس تاالتز اس 5/1سْن وارفزها تز اساس  1368اس سال 

 سْن وارفزها تعییي هی گززز.

  

 تىلیف دستگبُ بِ ببصًشستگی : -

  103هازُ  2سال سي ) هشاغل غیز ترصصی ( تسٍى تماضای هسترسم . تثصزُ  60سال ساتمِ ٍ  30

 103هازُ  2سال سي ) هشاغل ترصصی ( تسٍى تماضای هسترسم . تثصزُ  65سال ساتمِ ٍ  35

 103هازُ  3سال سي ) هشاغل غیز ترصصی ( . تثصزُ  65سال ساتمِ ٍ  25

  103هازُ  3سال سي ) هشاغل ترصصی ( . تثصزُ  70سال ساتمِ ٍ  25



  

یل ٍضؼیت پیذا هی وٌذ چِ حىوی بشای اٍلیي دس صهبًی وِ وبسهٌذ بب صٌذٍق تبهیي اختوبػی اص حىن پیوبًی بِ سسوی تبذ -

 ببس ٍ دس وذام صٌذٍق بشای اٍ ببیذ لحبػ گشدد؟

وساًی وِ تِ استرسام زٍلت زر هی آیٌس هشتزن صٌسٍق تاسًشستگی وشَری هیشًَس لذا تایس تا تماضای وتثی زر ّواى صٌسٍق تاهیي 

 ق زارًس استفازُ ًوایٌس.اختواعی تالی تواًٌس ٍ ایي حك را وِ یه تار تزای تغییز صٌسٍ

 

 لَاًیي ٍ همشسات تبهیي اختوبػی

 ًشخ وسش حك بیوِ تبهیي اختوبػی بشای وبسوٌبى سسوی ٍ پیوبًی بِ چِ صَست است؟ -

 % هشوَل حك تیوِ )پٌح زرصس تاسًشستگی ٍ زٍ زرصس زرهاى(7سْن وارهٌس 

 % هشوَل حك تیو20ِسْن وارفزها 

 

 

 بِ چِ صَست است :هشوَل وسَس بیوِ تبهیي اختوبػی  -

 آذزیي حىن پززاذتی هاّاًِ تِ وسز عائلِ هٌسی ٍ اٍالز

 

 

 ًشخ وسش حك بیوِ تبهیي اختوبػی بشای وبسوٌبى لشاسدادی بِ چِ صَست است؟ -

 هطاتك تا لاًَى ذسهات وشَری :

 % هشوَل حك تیوِ )پٌح زرصس تاسًشستگی ٍ زٍ زرصس زرهاى(7سْن وارهٌس 

 تیوِ % هشوَل حك20سْن وارفزها 

 

 

 تبهیي اختوبػی:تمبضبى هستوشى ببصًشستگى ششایظ   -

 .ٍپٌح سال توام رسیسُ تاشس سي هزز تِ شصت سال توام ٍ سي سى تِ پٌداُ

 .حسالل زُ سال حك تیوِ همزر را لثـل اس تـارید تماضـاى تاسًشـستگى پززاذتـِ تاشٌس

سال ٍ  50تـَر را تِ ساسهاى پززاذتِ تاشٌس زر صَرتى وِ سي هززاى سال توام وار وززُ ٍ زر ّز هَرز حك تیوِ هست هش 30وساًى وِ 

 .تَاًٌس تماضاى هستوزى تاسًشستگى ًوایٌسی تاشس ه سـال توـام  45سي سًاى 

 

 

 



 هحبسببت حمَق ٍ هضایب

  

 سا روش ًوبییذ؟   6931هشوَل هبلیبت حمَق وبسوٌبى دس سبل  -

 ریال20,000,000هثلغ  

 
 

 ًحَُ هحبسبِ اضبفِ وبس وبسوٌبى سسوی ٍ پیوبًی چگًَِ است؟  -

 (176(/هسیزیت حك+شاغل حك+شغل حك))

 

 ًحَُ هحبسبِ حك التذسیس وبسوٌبى سسوی ٍ پیوبًی چگًَِ است؟    -      

 (2(*176(/هسیزیت حك+شاغل حك+شغل حك))

 

 ًحَُ هحبسبِ اضبفِ وبس وبسوٌبى لشاسدادی چگًَِ است؟ -

 (176/الف(حمَق تٌس ))

 

شخصی هبهَسیت خبسج اص استبى سفتِ ٍ دس خبًِ سبصهبًی شب البهت ًوَدُ است  ببیذ دس فشم هبهَسیت بِ چیضی تَخِ  -

 ًوبیذ؟

 تایس هاهَریت ذَز را تا هحل الاهت ٍ تِ تعساز رٍسّای الاهت ًوَزُ ٍ تا تیتَتِ اعالم ًوایس.

  
 

 چگًَِ هحبسبِ هی شَد؟یه سٍص هبهَسیت بذٍى بیتَتِ سسوی ٍ پیوبًی  -

 (2((/50(/حسالل حمَق شاغلیي -هاهَریت  هشوَل(+))20/حسالل حمَق شاغلیي)))   

 

 یه سٍص هبهَسیت بب بیتَتِ سسوی ٍ پیوبًی چگًَِ هحبسبِ هی شَد؟ -

 ((50(/حسالل حمَق شاغلیي -هاهَریت هشوَل(+))20/ حسالل حمَق شاغلیي))

 

 چگًَِ هحبسبِ هی شَد؟یه سٍص هبهَسیت بب بیتَتِ لشاسدادی  -

 (3(*100/حسالل حمَق))

 

 یه سٍص هبهَسیت بی بیتَتِ لشاسدادی چگًَِ هحبسبِ هی شَد؟ -

 (1.5(*100/حسالل حمَق))  


