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بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری
در راستای نیل به اهداف مقرر در بند (الف) ماده  28قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران دایر بر کاهش حجم و منطقینمودن اندازه دولت و همچنین بمنظور ایجاد ظرفیت الزم برای اجرای تدابیر دولت
تدبیر و امید مبنی بر بهرهگیری از توانمندیهای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پستهای مدیریت حرفهای و افزایش
سهم و نقش آنان در مدیریت اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره  1351824مورخ  1396/05/30شورای عالی اداری،
براساس بند (الف) ماده ( )103قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح میدارد «دستگاه اجرایی میتواند کارمند خود را با
حداقل سیسال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سیوپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیالت دانشگاهی
کارشناسی ارشد و باالتر با درخواست کارمند برای سنوات باالتر از  30سال بازنشسته نماید» مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا
با استفاده از اختیار حاصل از بند مذکور نسبت به بازنشسته نمودن کارمندان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر در
مشاغل تخصصی و غیر تخصصی با سی سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی و نیز دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد و باالتر با سی سال سابقه خدمت دولتی در صورت تقاضای ذینفعان و سی و پنج سال سابقه خدمت دولتی و با هر سنی
اقدام الزم معمول و سپس مطابق بخشنامه شماره  383689مورخ  1398/07/14این سازمان ،شماره مستخدم آنان در سامانه
کارمند ایران ابطال گردد.
همچنین شایسته است کلیه دستگاههای اجرایی اختیار بازنشستگی را در مورد کارمندان دستگاههای اجرایی دارای قوانین
و مقررات خاص و در خصوص مشمولین کلیه صندوق های بازنشستگی برابر مقررات مربوط اعمال نمایند.
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