
قوه  یاداره کل حقوق 20/8/1397مورخ  1679/97/7مختلف )نامه شماره  یپرستاران در دستگاه ها ینحوه بازنشستگ

 (هییقضا

 

 رانیا یاسالم یجمهور یم پرستارکل محترم سازمان نظا سییر

 

 هینظر 24/5/1397مورخ  1679به شماره ثبت وارده  21/5/1397س ن مورخ /1049/97به استعالم شماره  بازگشت

 :گردد یاعالم م ریاداره کل به شرح ز نیالملل ا نیو ب یعموم نیقوان ونیسیکم یمشورت

 

، مفاد بخشنامه 26/9/1396مورخ  781 یال 779 یبه شماره دادنامه ها یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه یاز آنجا که رأ -1

را ابطال نموده که بخشنامه مذکور صرفاً به پرستاران شاغل  یاجتماع نیسازمان تأم 30/1/1396مورخ  721/96/1000شماره 

 .اردد ینامه خاص آن سازمان تسر نییو پرستاران مشمول آ یاجتماع نیسازمان تأم یدر کادر بهداشت

 

باشند، مشمول ماده  یم یاجتماع نیکه مشمول قانون کار و مشترک صندوق تأم یخصوص یها مارستانیپرستاران شاغل در ب -2

مصوب  یاجتماع نیقانون تأم 76و تبصره ماده  77و  72قانون اصالح مواد  76ماده  یالحاق 2واحده قانون اصالح تصره 

و  دهیمصلحت نظام رس صیمجمع تشخ بیبه تصو 14/7/80 خیکه در تار 1371ب مصو 76و الحاق دو تبصره به ماده  1354

و پنج سال سابقه  ستیب ایو  یدر شغل پرستار یسال سابقه خدمت متوال ستیآن خواهند بود که با داشتن ب یینامه اجرا نییآ

 یاجتماع نیسازمان تأم هکارفرما ب یآور از سو انیمشاغل سخت و ز مهیحق ب %4خدمت متناوب در شغل مذکور و با پرداخت 

 .گفته برخوردار گردند شیماده واحده قانون پ یایتوانند از مزا یم

 

مقررات خاص  یدارا یدستگاه ها ریسا ایو  یخدمات کشور تیریمشمول قانون مد یدولت یپرستاران در دستگاه ها ریسا -3

مشاغل سخت و  نیو شاغل یعاد نیو معلول یلیو جنگ تحم یالمجانبازان انقالب اس یحسب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگ

دسته از پرستاران، کارمند  نیاست ا یهیبا آنان رفتار خواهد شد. بد یبعدبا اصالحات و الحاقات  1/9/67آور مصوب  انیز

و  77و  72ح مواد قانون اصال 76ماده  یالحاق 2شده و مشمول قانون کار و بالطبع ماده واحده قانون اصالح تبصره  یتلق

 .نخواهند بود 1371مصوب  76و الحاق دو تبصره به ماده  1354مصوب  یاجتماع نیقانون تأم 76تبصره ماده 

 

 هییقوه قضا یکل حقوق ریمد -پور یدریشاه ح یمحمدعل

 


