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کلیه دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری»

با سالم و احترام
     

  به منظور پرداخت حق اوالد فرزندان ذکور باالی ۲۵ سال تحت تکفل بازنشستگان و رفع قطع تبعی فرزند، خواهشمند است 
دستور فرمایید مدارک ذیل تکمیل و جهت بررسی و تایید به این مدیریت ارسال فرمایند:

مدارک برقراری کمک هزینه حق اوالد مشمولین بند (ج):
۱ -  گواهی پزشکی قانونی یا کمیسیون پزشکی مبنی بر معلولیت و ازکارافتادگي کلي با تاریخ حدوث آن (اعالم شروع بیماری 

به منزله تاریخ حدوث ازکارافتادگی کلی نخواهد بود).
۲ -در مورد محجورین حکم دادگاه مبنی برعدم توانایی اداره خود (حجر) با توجه به نامه پزشکی قانونی یا شورای پزشکی

۳ -کارت معافیت پزشکی نظام وظیفه 
۴ - کنترل دفترچه خدمات درماني یا اخذ گواهی الکترونیکی از سازمان بیمه سالمت (به عنوان تبعی درجه یک) 

۵- تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی 
۶- تصویر عقدنامه در صورت ازدواج 

۷-استعالم از صندوقهای بیمه ای و حمایتی
بدیهی است بعد از احراز از کارافتادگی کلی فرزندان ذکور باالی ۲۵ سال،دستگاه اجرایی میتواند اطالعات فرد تبعی مشمول دریافت کمک 

هزینه حق اوالد محجور کلی را از طریق لیست اطالعات سایر مزایا و کسور ماهیانه بازنشستگان دستگاه ارسال نماید.
ضمنا درخصوص ارسال لیست اطالعات سایر مزایا و کسور ماهیانه، توجه دستگاهها را به نکات ذیل جلب مینماید:

در صورت تغییر کارشناس مالی یا شماره تلفن همراه الزم است نسبت به ثبت و خوداظهاری شماره تلفن جدید در سایت اقدام تا  

پیامکهای اطالع رسانی مربوطه در وقت مقتضی به آن ارسال گردد.
  با عنایت به شناور و متغیر بودن بازه زمانی جهت ثبت و ارسال فایل مزایا و کسور توسط دستگاه های اجرائی، شایسته است دستگاهها 

فایل مربوطه را در اولین فرصت و روزهای ابتدائی در سامانه ثبت و بارگذاری کرده و آن را به روزهای پایانی موکول ننمایند که در این 
صورت عواقب عدم ارسال به هنگام لیست اطالعات به عهده دستگاه مربوطه می باشد.


