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 استان ها ثارگرانیو امور ا دیشه ادیکل محترم بن ریمد

 

قانون برنامه ششم  ۸۷ماده  "چ"مطرح شده از سوی بنیاد استانها در ارتباط با نحوه اجرائي نمودن بند  یپاسخ به سئوال ها در

 .توسعه و شرایط اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته توضیحاتي در شرح ذیل حضورتان ایفاد مي گردد

 

ارفاقي )اعم از سنوات ارفاقي مربوط به قانون بازنشستگي پیش از  جانبازان بازنشسته که به هر نحو با استفاده از سنوات -1

سنوات ارفاقي مربوط به مقررات موجود  -سنوات ارفاقي قانون بازنشستگي پیش از موعد کارکنان دولت  -موعد جانبازان 

قانون مزبور نمي  ۸۷اده م "چ"در صندوقهای بازنشستگي ذیربط و ... ( بازنشسته شده اند مشمول اعاده به خدمت موضوع بند 

 .باشند

 

سال تمام بازنشسته شده اند مشمول اعاده به  30جانبازان بازنشسته فاقد مدرك تحصیلي لیسانس که با سنوات خدمتي  -2

 .نمي باشند "چ"خدمت موضوع بند 

 

با رعایت سایر شرایط و که با سنوات خدمتي کمتر از سي سال بازنشسته شده مجازند ( 2جانبازان موضوع بند فوق )بند  -3

 .سال را تکمیل و سپس بازنشسته شوند 30مقررات اعاده به خدمت و کسری خدمت خود تا 

 

جانبازان دارای مدرك تحصیلي لیسانس و باالتر که با سنوات خدمت سي سال تمام و یا با سنوات کمتر از سي سال بازنشسته  -4

 .خود تا سي و پنج سال ادامه خدمت و سپس بازنشسته شوندشده میتوانند اعاده به خدمت و با تکمیل خدمت 

 

 .سال مي باشد 65دارا بودن سن کمتر از  "چ"شرط اعاده به خدمت کلیه جانبازان بازنشسته مشمول بند  -5

 

رداد چنانچه در زمان بازنشستگي قبلي خود پاداش دریافت نموده اند نیازی به است "چ"جانبازان مشمول اعاده موضوع بند  -6

سال صرفا پاداش مدت زمان همکاری و حضور مجدد ) بعد از  35یا  30مبلغ پاداش ندارند و در پایان تکمیل سنوات خود تا 

 .داعاده به خدمت ( به آنان تعلق مي گرد

 

 ينیکل اشتغال و کارآفر ریمد -ياله امان حجت


