
  برقراري حقوق بازنشستگي 
 

  قانون اصالح مقررات بازنشستگي باشد٢ ب ماده –درصورتیكه مستخدم متقاضي بازنشستگي باستنادبندالف  .١

 موافقت واحد مربوطه .٢

 ارسال پیشنھاد واحد مربوطه به مديريت امورنیروي انساني  .٣

 ارجاع مديريت به اداره بازنشستگي  .٤

 خلفات اداري  ھیئت ت–مكاتبه با رياست دانشگاه  .٥

 مكاتبه با معاونت درمان درصورتیكه متقاضي رسته بھداشتي درماني باشد  .٦

 مكاتبه با مديريت خدمات درصورتیكه متقاضي رسته خدمات باشد .٧

 مكاتبه واحد مربوطه با معاونت بھداشتي درصورتیكه مستخدم بھورز و يا شاغل كه مربو به معاونت بھداشت باشد .٨

  توسط مديريت نیروي انساني ٩-٨-٧-٦-٥دريافت پاسخ از دريف  .٩

  ارجاع به اداره رفاه وبازنشستگي  .١٠

  صدور ابالغ بازنشستگي بھمراه مكاتبه با واحدھا بمنظور ارسال مدارك جھت برقراري حقوق بازنشستگي  .١١

  دريافت پاسخ از واحدھا توسط مديريت نیروي انساني  .١٢

  ارجاع مديريت به اداره رفاه وبازنشستگي  .١٣

  ه رفاه وبازنشستگي به پرسنل زيرمجموع ا داره فوق جھت برقراري حقوق بازنشستگي ارجاع ادار .١٤

  )پیش نويس ( صدور حكم برقراري حقوق  .١٥

   مديريت ا مورنیروي انساني –پاراف اداره رفاه و بازنشستگي  .١٦

  ارسال به دبیرخانه جھت تايپ .١٧

   اداره رفاه –مجددًا پس ار تايپ كنترل توسط پیش نويس گیرنده  .١٨

  امضاء نھايي حكم برقراري توسط مديريت نیروي انساني  .١٩

  ارسال مدارك مورد نیاز و حكم برقراري حقوق بازنشستگي به مديريت دفتر نمايندگي سازمان بازنشستگي  .٢٠

  تائید حكم برقراري توسط مديريت دفتر نمايندگي سازمان بازنشستگي  .٢١

  ارسال به مديريت نیروي انساني  .٢٢

 تحويـل  – نـسخه مـستخدم   –ازنشستگي و ارسال نسخه حسابداري توسط رفاه با مالي مربـوط بـه           ب امورارجاع به اداره     .٢٣

   نسخه بايگاني جھت بايگاني درپرونده بازنشستگي توسط بايگان –مستخدم 

 تكنـسین  – تكنـسین اطـاق عمـل    - كمـك بھیـار   - بھیـار  -پرسـتار ( درصورتیكه مـستخدم درخواسـت خـدمات ارفـاقي نماينـد           .٢٤

  كنسین فوريتھاي پزشكي  ت–آزمايشگاه 

  تھیه مدارك توسط اداره و ارجاع به كمیته اجرايي دانشگاه بمنظور تعیین مدت خدمات ارفاقي  .٢٥

  مدت خدمات ارفاقي توسط كمیته اجرائي .٢٦

  )سھم كارفرما ( مكاتبه با مالي توسط اداره بازنشستگي بلحاظ پرداخت كسور بابت خدمات ارفاقي  .٢٧

  مالي به ا داره رفاه ر اموارسال فیش پرداختي توسط  .٢٨

  )) خواھد بود ٢٣ تا ١ضمنًا بقیه گردش كارھمانند رديف ((             

 


