
 شرایط بازنشستگی زنان در مشاغل مختلف چگونه است؟

ػزایط فؼالیت سًاى در هؼاغل هختلف ّ ُوچٌیي خشئیات ّ رّػِای تاسًؼظتگی در لاًْى اطاطی ّ ُوچٌیي لاًْى کار هؼخؾ ػذٍ 

 .اطت

در لزى تیظتن دگزگًْی ُای چؼوگیزی اس لساظ هْلؼیت ّ ػزایط تزای سًاى در ػزؿَ ُای گًْاگْى رش دادٍ اطت. در دَُ ُای اخیز 

افشایغ لاتل هالزظَ تؼذاد سًاى داًغ آهْختَ ّ ارتمای آگاُی ّ ططر تسـیالت آًاى طثة افشاع تماضا تزای ّرّد تَ تاسار کار ػذٍ 

فزٌُگی ًیش تاػذ کَ تَ طْر اختٌاب ًاپذیزی پیغ رّ اطت. تا تْخَ  -هٌؼا دگزگًْی ُای گظتزدٍ اختواػی اطت. ایي تسْل هی تْاًذ

تَ ّرّد تی طاتمَ تاًْاى تَ ػزؿَ ُای کاری، هْضْع کار ّ تیوَ ایي لؼز یکی اس دغذغَ ُای اطاطی ًظام ُای التـادی ّ اختواػی 

 .تْدٍ اطت اطت ّ تْخَ تَ رفاٍ ّ کزاهت اًظاًی سًاى هذًظز

 شرایط کار زنان در مشاغل مختلف

طثك لاًْى اطاطی ّ لاًْى کار تثؼیض لائل ػذى هیاى سى ّ هزد هوٌْع ػذٍ ّ کارفزها هداس ًیظت در اسای کاری یکظاى تَ سًاى زمْق 

 .ّ هشایایی کوتز اس هزداى پزداخت کٌذ

ّ در ػزایط هظاّی در یک کارگاٍ تایذ هشد سى ّ هزد تَ طْر هظاّی لاًْى کار در ایي سهیٌَ هی گْیذ:تزای اًدام کار هظاّی  ۸۳هادٍ 

 .پزداخت ػْد ّ تثؼیض در تؼییي هیشاى هشد هوٌْع اطت

 :ُوچٌیي لاًْى گذار تزای تاًْاى کارگز هشایای خاؿی اس ًظز ػزایط کاری ّ تاهیي اختواػی تَ ػزذ سیز در ًظز گزفتَ اطت

سیاى آّر ّ ًیش زول تار تیغ اس زذ هداس تا دطت ّ تذّى اطتفادٍ اس ّطایل هکاًیکی، تزای اًدام دادى کارُای خطزًاک، طخت ّ  -۱

کیلْ اطت ّ زول ّ خا تَ خایی تار تزای سًاى در طْل تارداری ّ ُوچٌیي  ۰۲کارگزاى سى هوٌْع اطت. زذاکثز هیشاى زول تار تزای سًاى 

 .ُفتَ پض اس سایواى هوٌْع اطت ۱۲

هاٍ اطت. پض اس پایاى هزخـی سایواى، کارگز سى تَ کار طاتك خْد تاسهی گزدد ّ ایي هذت تا  ۶سایواى کارگز سى هزخـی تارداری ّ  -۰

تاییذ طاسهاى تاهیي اختواػی خشّ طاتمَ خذهت ّی هسظْب هی ػْد.دّرٍ هزخـی سایواى خشّ ایام تؼلیك اس کار هسظْب هی ػْد ّ 

هی گزدد. در ؿْرتی کَ کارفزها اس پذیزع هدذد ّی اهتٌاع ّرسد، هی تْاًذ تَ ُیات ُای پض اس هزخـی، کارگز سى تَ کار طاتك خْد تاس

 .زل اختالف ّسارت کار ػکایت کٌذ ّ هتؼالة آى اس همزری تیوَ تیکاری تزخْردار ػْد

هزخـی هشتْر خشّ  پزداخت غزاهت دطتوشد ایام تارداری: هزخـی سایواى تاتت ّضغ زول ّ سایواى تَ کارگزاى سى تؼلك هی گیزد. -۸

طْاتك کارگز هسظْب هی ػْد ّ در طْل ایي هذت اس طزف طاسهاى تاهیي اختواػی غزاهت دطتوشد ایام تارداری تَ تیوَ ػذٍ پزداخت 

 .هی ػْد

ا در هْاردی کَ تَ تؼخیؾ پشػک طاسهاى تاهیي اختواػی ًْع کار تزای کارگز تاردار خطزًاک یا طخت تؼخیؾ دادٍ ػْد، کارفزها ت -۴

 .پایاى دّرٍ تارداری ّی، تذّى کظز زك الظؼی، کار هٌاطة تز ّ طثک تزی تَ اّ ارخاع هی کٌذ

هاُگی کْدک، ُز طَ  ۰۴در کارگاٍ ُایی کَ دارای کارگز سى ُظتٌذ، هادراى ػیزدٍ پض اس ػزّع تَ کار هدذد هی تْاًٌذ زذاکثز تا  -۵

 .طاػات کار آًاى هسظْب هی ػْدطاػت، ًین طاػت تَ تچَ خْد ػیز دٌُذ. ایي فزؿت خشّ 

 .کارفزها هکلف اطت هتٌاطة تا تؼذاد کْدکاى ّ تا در ًظز گزفتي گزٍّ طٌی آًِا هزاکش هزتْط تَ ًگِذاری اس کْدکاى را ایداد کٌذ -۶



زدٍ تاػذ، تاهیي طاسهاى تاهیي اختواػی تا دّ طالگی ػیز هْرد ًیاس کْدک را در ؿْرتی کَ هادر لادر تَ ػیزدادى ًثاػذ یا فْت ک -۷

 .هی کٌذ یا ّخَ آى را هی پزداسد

 مذلهای مختلف بازنشستگی زنان

 :اززاس تاسًؼظتگی تاًْاى تَ چٌذ ؿْرت سیز هتـْر اطت

طال اطت کَ در ایي زالت فزد تیوَ ػذٍ تا داػتي  ۵۵لاًْى تاهیي اختواػی  ۷۶هادٍ  ۱الف: طي تاسًؼظتگی سًاى تزاطاص تٌذ 

پزداخت زك تیوَ هی تْاًذ تاسًؼظتَ ػْد. در ؿْرتی کَ هظتوزی اطتسمالی فزد تزاطاص ایي تٌذ کوتز اس طال طاتمَ  ۰۲زذالل 

 .زذالل زمْق طال هزتْط تاػذ تا زذالل زمْق ارتما خْاُذ یافت

زذالل  لاًْى تاهیي اختواػی )پزداخت ۱۱۱طال طي ُظتٌذ تذّى رػایت هادٍ  ۵۵طال طاتمَ ّ  ۱۲ب: ُوچٌیي تاًْاًی کَ دارای 

زمْق( ّ هتٌاطة تا طٌْات پزداخت زك تیوَ هی تْاًٌذ تاسًؼظتَ ػًْذ. تَ هْخة ُویي اؿالزات، چٌاًچَ تیوَ ػذٍ هتماضی کوتز 

 .طال هی تْاًذ اس هشایای ایي لاًْى تِزٍ هٌذ ػْد ۱۲طال طاتمَ داػتَ تاػذ تا پزداخت یک خای زك تیوَ طٌْات کظزی تا  ۱۲اس 

طال توام  ۴۵توام کار کزدٍ ّ زك تیوَ هزتْطَ را تَ طاسهاى پزداخت کزدٍ تاػٌذ، در ؿْرتی کَ طي آًاى تَ طال  ۸۲ج: سًاًی کَ 

 .طال طاتمَ هساطثَ ّ پزداخت خْاُذ ػذ ۸۲تزطذ، هی تْاًٌذ تماضای تاسًؼظتگی کٌٌذ هظتوزی ایي گًَْ اس تیوَ ػذگاى تزاطاص 

کَ زذالل پٌح طال پض اس رطیذى تَ طي تاسًؼظتگی همزر در لاًْى تاهیي  د: کارفزها هی تْاًذ تاسًؼظتگی تیوَ ػذگاًی را

 اختواػی تَ کار خْد اداهَ دادٍ اًذ اس طاسهاى تاهیي اختواػی تماضا کٌذ. تز ایي اطاص کارفزها هی تْاًذ تاسًؼظتگی تیوَ ػذٍ سى را تا

 .(َ هْرد ًظزطال طي اس طاسهاى تاهیي اختواػی درخْاطت کٌذ )تَ ػزط داػتي طاتم ۶۲

 .طال طاتمَ پزداخت زك تیوَ تاػٌذ تذّى ػزط طٌی هی تْاًٌذ تماضای تاسًؼظتگی کٌٌذ ۸۵ٍ: تاًْاًی کَ دارای 

رّس زمْق هی تْاًٌذ تاسًؼظتَ ػًْذ. در  ۰۲طال طي تَ ػزط پزداخت زك تیوَ تا  ۴۰طال طاتمَ کار ّ  ۰۲ّ: سًاى کارگز تا داػتي 

ى در ؿْرتی کَ هظتوزی اطتسمالی اس زذالل زمْق طال هزتْط کوتز تاػذ، تا زذالل زمْق افشایغ خـْؽ ایي گزٍّ اس تیوَ ػذگا

 .یاتذ

 


