فرایند بازنشستگی کارکنان رسمی (صندوق کشوری)

 -1صدور ابالغ بازنشستگی توسط رئیس هیات مدیره و مدیر
عامل

 1روز

 11تا  21روز

 -3تحویل فرم تسویه حساب از واحد امور کارکنان

 -2اطالع رسانی به فرد نامبرده

 1روز

 -4انجام مراحل تسویه حساب با واحدهای مربوطه توسط خود فرد
 1روز
 -5مکاتبه با اداره آموزش و توسعه نیروی انسانی و اعالم اطالعات مورد نظر از قبیل :

 -6امضاء نامه توسط مدیر کل و ارسال به اداره آموزش و توسعه

 .aارسال اصل فرم تسویه حساب

نیروی انسانی

 .bاعالم محل دریافت حقوق بازنشستگی
 1روز

 .cاعالم شماره حساب سیبا بانک ملی شعبه فرودگاه جهت واریز مطالبات و پاداش بازنشستگی
 .dاعالم شماره حساب سپهر بانک صادرات ایران جهت دریافت حقوق بازنشستگی

 -7ارسال جواب نامه توسط اداره آموزش وتوسعه به سازمان

 11تا  21روز

بازنشستگی و رونوشت به اداره کل فرودگاههای استان

 .eاعالم شماره ملی و سریال شناسنامه
.f

اعالم ذخیره مرخصی سنواتی سال قبل و مرخصی استحقاقی استفاده شده تا تاریخ بازنشستگی

 .gاعالم شماره تلفن تماس و موبایل
 .hآدرس بازنشسته
 -8بررسی پرونده و نواقصات پرونده پرسنلی

یک ماه

بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی

یک هفته تایکماه
 -11تحویل حکم تائیدیه برقراری حقوق بازنشستگی بعد از رفع نواقصات احتمالی
 -aارائه نسخه مستخدم به فرد بازنشسته

 -9پیگیری واحد امور کارکنان از سازمان بازنشستگی
جهت برقرای حکم بازنشستگی

یک ماه

 -bارائه نسخه کارگزینی به واحد دبیرخانه ثبت و دستور مدیر کل
 .iارائه یک نسخه از نسخه از حکم بازنشستگی به امور کارکنان جهت بایگانی در پرونده
پرسنلی

یک روز تا چند ماه صدور کارت

-12مکاتبه با اداره آموزش و توسعه نیروی انسانی و
ارسال یک قطعه عکس و حکم بازنشستگی جهت

 .iiارائه یک نسخه از حکم بازنشستگی به امور مالی جهت پرداخت حقوق بازنشستگی

 -11مکاتبه با اداره آموزش وتوسعه نیروی انسانی و ارسال یک نسخه از تائیدیه برقراری
حقوق بازنششتگی

صدور کارت بازنشستگی

مدارک مورد نیاز  :فرم تسویه حساب – تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی – شماره حساب بانک ملی – شماره حساب بانک صادرات – فرم ذخیره مرخصی سنواتی
آدرس و شماره تلفن و شماره تلفن همراه

 1روز

