
 

 عنوان پژوهش

 در جهان و ایران های بازنشستگی کارکنان دولت تاریخچه نظام

 

 مسئله یحو تشر یانب

های بازنشستگی کارکنان دولت در  گیری نظام است و هدف از آن بررسی تاریخچه شکل نگاری یختاراین پژوهش از نوع 

را در امور خدمات به  یاریبس یها که سال یکمک به افراد یالدی موضوعم 91قرن  نخستین بار در ایران و جهان است.

در  یقانون 9681سال پیشتاز ایجاد نظام بازنشستگی، انگلستان بود؛ در  .مطرح شد ییاروپا یهااز کشور یاند در برخ سر برده

با این  شد. یپرداخت م یخدمت حقوق بازنشستگ ینیپس از مدت مع یاسیانگلستان وضع شد که به موجب آن به مقامات س

نیز ها کشور یردر سا سرعت بهو وجود آمد  بهدر آلمان  9669و قانونمند از نوامبر سال  نمادینبه شکل  یبازنشستگحال 

در دوران ابتدایی تشکیل و بودند  گری طراحی و تشکیل شدهربرای جامعه کا عموماً های بازنشستگی اجرایی شد. این نظام

 به مرور و اما؛ اند های کارگری عضویت داشته اند یا در همان صندوق نبوده ها صندوق کارمندان دولت یا تحت پوشش ،آنها

 با سازوکار متفاوت اداره شدند.ها  این صندوقدر برخی کشورها تشکیالت صندوق کارکنان دولت از کارگران جدا شد و 

حقوق  تداخپردر ایران بر خالف روال عمومی، ابتدا صندوق بازنشستگی کارکنان دولت تشکیل شده است. سابقه 

که قانونی  گردد ( برمیهجری شمسی 9861سال )بازنشستگی و وظیفه کارمندان دولت به مجلس اول در صدر مشروطیت 

 یکه تحت تکفل مستخدم متوف یو اوالد و نوادگان یالعقانون پدر، مادر،  ینطبق ا نام قانون وظایف به تصویب رسید. هب

 یا یکارمند و دوران سالخوردگ یاتزمان ح یر قانون مذکور براکردند. د یبودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده م

 ینهدر زم یگذار قانون یناول اما شدند میبرخوردار  یاجتماع یتاز حما ینشده بود بلکه فقط وراث و یاو فکر یاز کارافتادگ

در مقابل  وارثان آنهااز آنان و  یتو به منظور حما یاز حقوق استخدام یعنوان قسمت هپرسنل بخش دولت ب یاجتماع ینتام

 .مصوب شد 9039در سال  یو فوت و ازکار افتادگ یریپ

درباره علت این تغییرات  اگرچه این شناخت کلی از نظام بازنشستگی کشوری در ایران وجود دارد، اما اطالعات جزئی

که چرا نظام بازنشستگی ن، ایگی در ایران متفاوت از جهان بودهاینکه چرا روال ایجاد نظام بازنشست کمتر در دسترس است.

کارکنان دولت از کارگران جدا شده و اینکه این تغییرات با چه هدف و سازوکاری صورت گرفته موضوعی است که درباره 

، فرایندهای تغییرات این در روند نقاط عطف کلیدیاین پژوهش به دنبال آن است  انجام نشده است.آنها پژوهش جامعی 

قوانین مرتبط با نظام بازنشستگی  صویبفرایند تدرونی سیستم، خدمات ارائه شده، زمان ارائه خدمات، جامعه تحت پوشش، 

 شناسایی کند. در دنیا )کشورهای منتخب( و ایران اجرایی آنها را ها یا سازمان متولی و سازوکار هدستگا، کارکنان دولت

 

 



 ضرورت انجام پژوهش

این موضوع باعث شده . شود یمشاهده م یخی،و فقدان نگرش تار یخیتار یب در مطالعات علمی و پژوهشی در کشور ما

. با مطالعه تاریخی باشیمن به کشور های کال هزینه و تحمیلآزمون و خطاهای مکرر  شاهددر برخورد با مسائل مشابه که 

ت. تاریخ مهم است چراکه حال و آینده هر نیس آن تنها به دلیل یادگیری از اهمیت تاریخ اما آموختتوان از گذشته  می

اگرچه با توجه به مسائل مبتالبه  اند هایی که در گذشته ایجاد شده نین و سازمانآن گره خورده است. نهادها، قواجامعه به 

تواند ما را با  مطالعه تاریخی میما نیز اثرگذار هستند. و آینده در روندهای اقتصادی و اجتماعی امروز اما اند  زمان خود بوده

، راهکارهایی که برای آن اندیشیده شده و نتایجی که اجرای با آن مواجه بودهنهاد در طول زمان یک هایی که  چالش

تواند  میآینده  های گذاری یاستسدهد که برای  از این منظر دانشی را در اختیار قرار می. ها به دنبال داشته آشنا کند یاستس

بازنشستگی در ایران از این ان دولت به عنوان نخستین نهاد . مطالعه درباره صندوق بازنشستگی کارکنباشدثمر  بسیار مثمر

 ای دارد. حیث اهمیت ویژه

 

 شرح خدمات

 نظام بازنشستگی مربوط به کارمندان دولت دارندکه  ییمرور تجربه کشورها -

 ، نقاط عطف تاریخیگیری، روند استقالل صندوق کارکنان دولت چگونگی شکل -

 شده ارائهقواعد حقوقی و قانونی، جامعه هدف، خدمات  -

 سازماندهی و جایگاه اداری صندوق بازنشستگی کارکنان دولت -

 زنشستگی کشوریامرور تاریخچه صندوق ب -

 ، نقاط عطف کلیدیتحوالتتغییرات و یری، گ شکل یچگونگ -

 شده ارائهها قواعد حقوقی و قانونی، جامعه هدف، خدمات  زمینه پیش -

 و جایگاه اداری صندوق بازنشستگی کارکنان دولت یده سازمان -

 


