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 پيشگفتار

 باسمه تعالي

ادامه با  و درامام خميني )ره( حضرت به رهبري تشكيل جمهوري اسالمي ايران از ابتداي          

از سوي شوراي  يقوانين و مصوباتدام ظلّه العالي( ،  خامنه اي )العظمي حضرت آيه اهلل  زعامت

ايثارگران اعم از ؛ در حمايت از انقالب ، مجلس شوراي اسالمي و دولت جمهوري اسالمي 

پايان برخي زمان اجراي  اما  ، گرديدهجانبازان، آزادگان ، رزمندگان ، خانوادة معظّم شهدا  تصويب 

 .ست جايگزين ، اصالح و يا موادي به آن الحاق شده ا  يافته و يا ابطال ،

بدون تنقيح و بر اساس زمان تصويب و يا موضوعي همۀ قوانين   ، موجودهاي  كتابدرمعموالً          

 .است  بررسي سير قانونگذاري مناسبكارشناسان و براي بهره برداري بيشتر  كهآمده م و تنظي

نامه ها ، بخشنامه ها و مقررات  آئينمصوبات ،  ،قوانين  سعي شده اهمّمجموعه در اين          

يۀ اصالحات در متن آن درج و در پاورقي ذكر در خصوص ايثارگران جمع آوري و كلكاربردي 

 . براي عموم قابل استفاده باشدشود ؛ تا ضمن جلوگيري از افزايش حجم ، 

شهيدان راه  تكريم مجاهدان وتجليل و فراواني در شريف شايان گفتن است ، آيات و روايات         

بي شماري   سخنان گهربار  و مقام معظم رهبري )دام ظله العالي(  خدا وجود دارد و امام خميني )ره(

در خصوص ايثارگران و خانواده معظم شهدا بيان كرده اند كه در اين مجموعه براي تيمّن و تبرّك 

 .  شده است تعدادي از آنها بسنده ذكر به تنها 

به اين اداره  منعكس براي بهره برداري و نظر اصالحي خود را  انتقاد ، ت پيشنهادخواهشمند اس        

ياري كردند تشكر و تشويق و مهم ما را امر از تمامي همكاراني كه در اين درضمن  .فرماييد 

                              . شودقدرداني مي 

 ايثارگران امور وزيردر مشاور دفتر                
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          و  در سخنان معصومين عليهم السالم ايثارگران در قرآن كريم 

وكساني كه زندگي دنيا را به آخرت مي فروشند ، بايد در راه خدا كارزاركنند، و هركس كه در   -

 مي بخشيم .  او اجر پاداشي عظيم راه خدا كارزار كند آنگاه كشته يا پيروز شود ، به زودي به

 (  ءاسوره نس 48) ترجمه آيه 

گمان خداوند  و كساني كه در راه خدا هجرت كرده اند ، سپس كشته شده يا درگذشته اند ، بي  -

 گمان خداوند بهترين روزي دهندگان است .  آنان را از روزي نيكو برخوردار مي سازد و بي

 سوره حج( 64)ترجمه آيه 

 (ءانس سوره 36ترجمه آيه ) برتري داده است.به پاداشي عظيم خداوند جهادگران را بر وانشستگان   -

هايشان در راه خدا جهاد نمودند ، مقامشان نزد خدا برتر  آنها كه ايمان آوردند و با اموال و جان  -

 سوره توبه ( 21است و آنها پيروز و رستگارند . ) ترجمه آيه

از مؤمني كه در جبهه حضرت صادق)ع( از پيامبر اكرم )ص( نقل مي فرمايد كه فرمود : كسي كه  -

هنگام  جنگ است غيبت كند يا او را بيازارد و يا با خانواده اش بدرفتاري كند ، روز قيامت در

صورتي است  اين در و . بدي گشته ، به آتش انداخته مي شود حساب اعمال حسناتش معادل با اين

 (05ص01شيعه ج)جامع احاديث   . باشدمسير رضاي خدا  اطاعت در مؤمن در  ةرزمندكه 

امام صادق)ع( فرمود: كسي كه تجهيزات و وسايل شخصي را براي حج و يا براي جهاد فراهم  -

سازد يا به جاي آنها به خانوادة آنان رسيدگي كند و يا روزه داري را افطاري دهد ، بر اوست اجر هر 

 (21ص01كدام آنها ، بدون اينكه از اجر خود آنها كم شود. )جامع احاديث شيعه ج

كسي كه در راه خدا به شهادت نائل شود، هيچ يك از گناهان و بدي هايش به او ارائه نخواهد شد  -

 (3ص00يعني از همه آنها چشم پوشي خواهد شد . )وسائل الشيعه ج 

پس برگزيده ترين فرماندهان سپاه تو كسي باشد كه از همه بيشتر به سرباز كمك رساند . به همان  -

خانواده هايشان در پشت جبهه و خودشان در آسايش كامل باشند تا در نبرد با دشمن ، اندازه اي كه 

  ،از فرمايشات حضرت به مالك اشتر ( 61نهج البالغه، نامه  سربازان اسالم تنها به يك چيز بينديشند.)
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       و در بيانات مقام معظم رهبري )دام ظله العالي( ايثارگري در كالم امام خميني )ره(

بر دست اندر كاران نظام است كه همه ذوق و استعداد و توان خود را در هرچه بهتر رسيدن به   -

 امور معنوي و مادي و ارزشي و فرهنگي اين يادگاران هدايت و  نور  به كار گيرند و از خدمت 

اسالمي دارد از بركت مجاهدت شهدا بي شائبه و بي منت به آنان دريغ نكنند كه هرچه انقالب 

 امام خميني )ره(  وايثارگران است.

معظم و بازماندگان و  مفقودانما از عهده شكر شهداي گرانقدر و شهيدان زنده عزيز و اسرا و  -

 امام خميني )ره( وابستگان به آنان و بالجمله ملت بزرگوار نيز نخواهيم بر آمد . 

 امام خميني )ره(  و شهيد پروران افتخار مي كند .  اكنون اسالم به اين شهيدان -

با رزمندگان و ايثارگران نبايد طوري رفتار شود كه نسبت به كار بزرگي كه انجام داده اند و بهاي  -

سنگيني كه براي جهاد پرداخته اند ، بي احترامي و بي اعتنايي بشود . بايد با آنان رفتاري داشته باشيم 

ا را مي شناسيم و اهميت هزينه اي كه در اين راه داده اند را مي دانيم . برخورد كه احساس كنند آنه

 مقام معظم رهبري با ايثارگران و رزمندگان بايد نماد تكريم و احترام باشد .

در هر برنامه اي سرلوحۀ فكر ، انديشه و دستورالعمل اجرا و برنامه ريزي دولت ، مجلس ، دستگاه   -

 مقام معظم رهبري ن بايد گراميداشت اين سرمايۀ عظيم باشد .المسؤوقضائي و همه 

اين بر ما ديكته مي كند و واجب مي سازد كه در همه مراحل مواظب باشيم و نگذاريم كه خداي  -

ناكرده حق طبقات ايثارگر كشور مثل خانواده شهدا ، جانبازان ، رزمندگان و كساني كه در راه خدا 

 مقام معظم رهبري زحمت كشيدند ... ضايع بشود .واقعاً جهاد كردند و 

 وظيفه قدرداني از ايثارگران به ويژه شهيدان، فريضه اي عيني و تعيني و هميشگي است .  -

 مقام معظم رهبريياد شهيدان بايد هميشه در فضاي جامعه زنده باشد .  -

 قام معظم رهبريمزنده نگهداشتن ياد شهداي انقالب باعث تداوم حركت انقالب است .  -

درحقيقت، انقالب، اسالم، قرآن، استقالل،آبرو وحيثيت را از بركت خون شهداي عزيزمان  ما -

 مقام معظم رهبريداريم. 

 مقام معظم رهبريخانواده هاي شهدا به ملت ايران آبرو و حيثيت دادند .  -
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    ايثارگرانايثار و جهاد  و  ساماندهي امور  سياست هاي كلي ترويج  و تحكيم فرهنگ

به منظور ترويج و تحكيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در كشور و تكريم و پاسداري از حق 

ايثارگران اعم از شهيدان ، جانبازان ،آزادگان و رزمندگان و خانواده هاي آنان و سهمي كه در 

اقتدار ملي و نظام اسالمي دارند، سياست هاي كلي نظام در اين امور به شرح ذيل عزت، امنيت و 

 تعيين مي گردد : 

شهادت وتفكر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن  ترويج وتحكيم فرهنگ ايثار،جهاد، ءاعال -0

 در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسؤوالن و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف كننده آن. 

م وكشور و تبيين نقش تعظيم وتكريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان برمرد -2

 دهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي. اسالمي و دستاوردر انقالب برجسته آنان 

بستر سازي ، ايجاد و توسعه ظرفيت هاي الزم در رسانه ها به ويژه صدا و سيما، نظام آموزشي  -1

 كشور و دستگاه هاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يك و دو و ترويج اهداف ، 

قهرمانان وفداكاري و معرفي  ي جهاد و حماسهآرمان ها ، وصايا و آثارايثارگران و ارائه الگوها

 عرصه جهاد و شهادت به جامعه .

حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در  -8

 جامعه . 

تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت كننده فرهنگ جهاد ، ايثار و شهادت و  -6

اليه هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست هاي مربوط مشاركت دستگاه ها و اركان نظام و 

 به ايثارگران. 

سطح علمي ، فني و  يارتقاتوانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعداد ها و  -5

فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش آفريني فعال و مؤثر در عرصه هاي مختلف و 

 اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش هاي مديريتي در شرايط مساوي . 

ور و نيز نامه هاي كش آئيناولويت دادن به ايثارگران در سياستگذاري ها ، برنامه ها ، قوانين و  -4

در تخصيص و توزيع امكانات وحمايت هاي دولتي و فعاليت ها در زمينه هاي اقتصادي، 
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اسالم و اهداف انقالب  آرمان هايتناسب ايثار و جهاد در راه فرهنگي و اجتماعي كشور به 

 اسالمي . 

مختلف شناخت نيازهاي واقعي وارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده هاي آنان در ابعاد  -4

، معيشتي، اشتغال، مسكن ،  ، بيمه اي ، درماني ، بهداشتي ، اجتماعي ، آموزشي علمي فرهنگي ،

، عدالت و روحيه خوداتكائي و  ، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي ، اداري حقوقي

 شؤون ايثارگري. 

مناسب سازي بناها و مراكز خدمات عمومي، معابرشهري، مراكز اداري ، تفريحي و ورزشي و  -3

وسائط نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و ناتوانان جسمي و حركتي ، منطبق بر 

 معيارهاي مطلوب. 

 ينتأمظرفيت ها، توانمندي ها و فناوري ها واهتمام به  يارتقاتوسعه مراكز علمي و پژوهشي و  -01

و مراقبت هاي الزم براي پيشگيري ، درمان وكاهش آسيب هاي فردي و  آموزش هاو تجهيزات

 جمعي ناشي از جنگ و تهديدات.

حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري ، با ايجاد   -00

 ساز و كارهاي مناسب توسط قوه قضائيه .

ها ، حماسه ها و تجارب انقالب اسالمي و دفاع مقدس با ايجاد، حفظ و ترويج آثار ، ارزش  -02

پاسداشت شان هاي جهاد ، مقاومت و ايثار و توسعه و نگهداري موزه ها ، يادمان ها ، نمادها و ن

صورت نگهداري مناسب آنها به  اماندهي وس منزلت تربت پاك شهيدان و قداست و

                  فرهنگي.             مراكز

 

  23/00/0143 سيدعلي خامنه اي                                                                                           

  



مجموهع قوانين و مصوبات كارربدي ايثارگران  
 3   اداره امور ايثارگران وزارت كشور 

 سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 

 اولويت دادن به ايثارگران انقالب اسالمي درعرصه منابع مالي و فرصت ها و امكانات و  :  04

 مسؤوليت هاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي . 

 

          و اصالحات آن (8392-839۴قانون  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  )

 

: به منظور تعميق ارزش هاي اسالمي ، باورهاي ديني و اعتالي معرفت ديني و تقويت  1ماده

 هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي ، ابتكار ، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، 

تبليغ ارزش هاي اسالمي و انقالب اسالمي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است 

 را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد :  حمايت هاي الزم

 الف ( برنامه هاي اجرايي ديني ، مذهبي، هنري، فرهنگي ، آموزشي و علمي 

 شهدا گلزار ، متبركه بقاع از بهينه گيري بهره و فرهنگي مذهبي فضاهاي توسعه منظور : به 5ماده

 سياسي، تربيتي، و عبادي پايگاه اصلي ترين عنوان به مسجد جايگاه تثبيت و مذهبي اماكن و

 :مي شود انجام زير اقدامات فرهنگي و اجتماعي

 حضرت عملي سيره و سياسي و ديني انديشه داشتن نگه نمايان و زنده منظور به : دولت 4 ماده

 در اساسي معيار يك عنوان به آن نقش كردن برجسته و معظم رهبري مقام و )ره( خميني امام

 اركان مجموعه به آن يتسرّ و وبرنامه ها سياستگذاري ها و ايراني  اسالمي توسعه الگوي تدوين

 آموزشي و فرهنگ سازي، عرصه در كاربردي و بنيادي مطالعات و پژوهش ها انجام از ، نظام

  ظرفيت از مناسب بهره گيري و فناوري علوم، بر تكيه با الزم تخصصي رشته هاي تأسيس

 موضوعاتي با تكميلي تحصيالت دوره هاي و پايان نامه هاي پژوهشي مؤسسات و دانشگاه ها

 و ايثار و مقدس دفاع انقالب اسالمي، رهبري، معظم مقام )ره(، خميني امام حضرت با مرتبط

 تابخانه هايك و كشور عمومي كتابخانه هاي تجهيز و كشور از خارج و داخل در شهادت
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  مالي حمايت سنواتي بودجه هاي قوانين در ، زمينه اين در شده منتشر آثار به معتبرخارجي

 و مرتبط ادبي و هنري فرهنگي، علمي، برتر آثار تشويق پديدآورندگان براي همچنين .نمايد مي

 اقدامات كه افرادي ويژه جهان به سطح در عدالتخواه و انقالبي شخصيت هاي و چهره ها نيز

اصل  رعايت با دهند انجام رهبري معظم مقام و )ره( خميني امام انديشه ترويج جهت در مؤثر

 .اعطا نمايد رهبري و )ره(  امام حضرت ملي نشان اساسي انون( ق 023)  نهم و بيست و يكصد

 :است  مجاز دستي صنايع و گردشگري فرهنگي، ميراث : سازمان 00ماده

 يا مؤسسات توسط شهدا و مقدس دفاع هايموزه  ويژه به تخصصي موزه هاي راه اندازي از -ب

 .نمايد مالي حمايت بخش خصوصي و غيردولتي، تعاوني عمومي نهادهاي

 واقع اراضي  ياستثنا به غيركشاورزي ملي اراضي است موظف كشاورزي جهاد وزارت :08ماده

 نياز مورد كه را روستاها ةمحدود و شهرها حريم از خارج زيست و محيط چهارگانه مناطق در

 طور به و تأمين ورزشي و فضاهاي اماكن توسعه و احداث منظور به است، بدني تربيت سازمان

تأييد  با است موظف مذكور وزارت همچنين .نمايد واگذار بدني تربيت سازمان به رايگان

 براي تعاوني و بخش غيردولتي نياز مورد كه را فوق شرايط با اراضي بدني، تربيت سازمان

 و اقتصادي امور وزارت توسط اعالم شده معامالتي قيمت ارزش به است ورزشي اماكن احداث

 ممنوع اراضي قبيل كاربري اين تغيير  .نمايد واگذار ايثارگران تعاوني هاي به اولويت با دارائي

  .است

: شهريه دانشجويان جانباز بيست وپنج درصد و باالتر و فرزندان آنان فرزندان شاهد،  21بندك ماده

آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي 

 شود.  تأميناز محل اعتبارات رديف مستقل معاونت برنامه ريزي راهبردي رئيس جمهور 

اجتماعي و صندوق  تأمين: درصورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق  24بند و ماده

بازنشستگي ديگري گردد ، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي گردد و با تحقق 

 شرايط بازنشستگي ايثارگر در هر صندوق ، از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره مند مي شود .
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: معافيت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي  13بند د ماده 

صدور پروانه ساختماني ، عوارض شهرداري و هزينه هاي انشعاب آب ، فاضالب ، برق و گاز براي 

 كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنها فقط براي يكبار . 

و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ، در جهت حفظ كرامت : دولت به منظور استمرار، توسعه  88ماده

ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي ، فرصت ها ، امكانات و تسهيالت و امتيازات به ايثارگران، پدر 

، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان،آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زير را 

 انجام مي دهد : 

فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز الف( 

. اري و كاهش ساعت كاري برخوردارندتسهيالت خودرو و حق پرست يپنجاه درصد وباالتر به استثنا

 امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي شود . 

شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان برعهده دستگاه ايثارگران صددرصد هزينه درماني ( 0ب

  ةاجرايي و صد درصد هزينه هاي درماني ايثارگران غيرشاغل وافراد تحت تكفل آنان برعهد

 2بنياد شهيد و امورايثارگران است . 

ش بيني نمايد تبصره : دولت موظف است اعتبار الزم براي اين قانون را هر ساله در بودجه سنواتي پي

 و در اختيار دستگاه ها و صندوق هاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار دهد .

بنياد شهيد  010511صد در صد هزينه درمان بازنشستگان غير شاغل از رديف اعتباري  0131در سال 

ن ساير دستگاه ها از و امور ايثارگران ) مربوط به خدمات درمان ايثارگران غير شاغل ( و ايثارگرا

 اعتبارات بيمه خدمات درماني دستگاه ها پيش بيني و پرداخت مي شود . 

                                                           
0
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  مصوب مجلس  88متن فوق به موجب ماده واحده قانون اصالح  بند )ب( ماده  -  

 اصالح گرديد . 4/5/0131مورخ  15814/640شوراي اسالمي به شماره 

ة تكفل آنان برعهدوافراد تحت بازنشسته  صددرصد هزينه درماني ايثارگرانبر اساس استفساريه محلس شوراي اسالمي  - 2

 صندوق هاي بازنشستگي مربوطه مي باشد .
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ج( كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند بيست درصد اعتبارات فرهنگي خود را در چهارچوب 

موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ريزي راهبردي رئيس جمهور ، صرف ترويج فرهنگ ايثار و 

 نمايند .  شهادت

 د( به منظور كاهش هزينه هاي مهندسي ساخت مسكن براي خانواده هاي شهدا و ايثارگران ، 

بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت قانون نظام مهندسي و مقررات مالي ساختمان 

نموده و  تأمينبراي يكبار و حداكثر براي يكصدمترمربع  صددرصد هزينه هاي خدمات مربوطه را

   .هزينه آن را در بودجه سنواتي بيش بيني نمايد

 هـ( بورس تحصيلي داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد و باالتر، آزادگان با حداقل 

پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و درخصوص اعزام به خارج مشروط به شرايط علمي موضوع قانون 

 مي شود .  اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطا

كليه دستگاه ها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود ( 0و

%( نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و 26حداقل بيست و پنج درصد )

%( و باالتر و فرزندان و همسران 26و جانبازان بيست و پنج درصد ) افرزندان و همسران شهد

 با باالي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران 2يك سال و آزادگان

، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست هاي رعايت سقف مقرر در اين بند 

%( سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6پنج درصد ) بدون متصدي اقدام نمايند و

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج 

                                                           
0
در جلسه علني روز سه شنبه  مشتمل بر ماده واحده ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج88قانون اصالح بند )و( ماده ) -  

به  4/02/0131مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  (04/00/0130) مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود

 تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

2
در جلسـه علنـي روز   مشـتمل بـر مـاده واحـده      سـاله پـنجم توسـعه    جن( قانون برنامه پ88بند )و( ماده ) مجدد قانون اصالح - 

مجلس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ      (08/4/0130و يك ) يكهزار و سيصد و نودچهاردهم آبان ماه شنبه مورخ يك

 )با خط كشي در زير كلمات مشخص شده است.( به تائيد شوراي نگهبان رسيده است . 0/3/0130
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 .  اختصاص دهند اسال اسارت و خواهران و برادران شهد كمتر از يك%( و آزادگان 26درصد )

 تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است.در مواردي كه نياز به 

ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولويت 0تبصره    

فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت 

 اسارت مذكور در اين بند معرفي نمايد.

رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان ، آزادگان و همسران  ـ20بصره ت   

فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه ،   ، جانبازان و آزادگان اشهد

ني، استخدامي معاف و دستگاه هاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط س

تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 ، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند. و از ابتدا

ـ كليه مسؤولين دستگاه ها پس از تعيين تكليف سهميه مذكور در اين قانون مي توانند 1تبصره    

نساني مورد نياز دستگاه خود نمايند. با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق اقدام به جذب نيروي ا

 قوانين و مقررات مربوط رفتار مي شود.

معاونت توسعه مديريت منابع انساني رئيس جمهور و بنياد شهيد و امور ايثارگران بر حسن اجراي اين 

 قانون در دستگاه هاي اجرائي نظارت مي نمايند.

ز( دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري 

علمي مورد نياز خود  هيأتو بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، مكلفند حداقل ده درصد اعضاي 

                                                           

 به شرح ذيل اصالح گرديد : "و"بند  2مجلس شوراي اسالمي تبصره  26/5/0130بر اساس استفساريه مورخ  -  0

 پـنجم  سـاله  6برنامـه  قـانون  88 مـاده  "و" بند اصالح قانون واحده ماده 2 تبصره در شده ذكر هاي معافيت آيا: متن استفساريه 

 فرزنـدان  بـر  عـالوه . بلـه : پاسـخ  شـود   مي آزادگان و شهدا همسران آزادگان، جانبازان، خود شامل فرزندان بر عالوه توسعه

 .شود مي نيز آزادگان همسران و شهدا معظم همسران جانبازان، همسران آزادگان، جانبازان، خود شامل
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بازان را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جان

باالي بيست و پنج درصد ،  آزادگان باالي سه سال اسارت ، فرزندان جانبازان باالي پنجاه درصد ، 

فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي 

  وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تأييدمورد 

مي باشند ، حسب مورد از طريق استخدام و با موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه ها يا تبديل 

علمي رسمي قطعي  هيأتو از ابتدا آنان را به صورت عضو  تأمينعلمي  هيأتوضعيت كاركنان غير 

بدون الزام به با احتساب سوابق آموزشي ، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي 

رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند . مسؤوليت اجرايي اين حكم به طور مستقيم برعهده 

وزرا و رؤساي دستگاه هاي مذكور است . مقامات ياد شده دراين خصوص خود مجاز به اتخاذ 

فوق نيز علمي فعلي داراي شرايط  هيأتتصميم مي باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي 

 مي شود. 

 تأمينح( دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ايثارگران و رزمندگان معسر نسبت به 

 معيشت و پوشش بيمه اي آنان در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد . 

ط( دولت نسبت به ساماندهي و برقراري مستمري بسيجيان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم 

 يان تحت فرماندهي سپاه پاسداران ، كميته انقالب اسالمي و جهاد سازندگي اقدام نمايد. از بسيج

ي( سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان توسط ستادكل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت 

 دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و معاونت برنامه ريزي راهبردي 

 وزيران مي رسد .  هيأتمهور تهيه و به تصويب رئيس ج

ك( آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته 

شده اند مي توانند با بازگشت به خدمت ، سي سال خدمت خود را تكميل نموده و سپس با لحاظ 

 سوابق اسارت به بازنشستگي نايل آيند . 
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وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه ، مسكن جانبازان پنجاه درصد و باالتر ، ل( 

جانبازان بيست و پنج درصد تا پنجاه درصد را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و 

الً از همچنين آزادگان و فرزندان شهدا وجانبازان هفتاد درصدوباالتر فاقد مسكن رادرصورتي كه قب

 نمايد.  تأمينزمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده اند 

م( جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان 

 مي باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند .  تأييدمورد 

 : ايثارگران و فرزندان شهدا براي يكبار از پرداخت مابه التفاوت براي پانزده سال سنوات  86ماده 

بيمه اي ناشي از انتقال سوابق بيمه اي از يك صندوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و 

طالبه صندوق ، معافند . اين مبلغ به عنوان م بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است

 منتقل اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي شود. 

وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش ساالنه ضريب حقوق كاركنان مشمول  هيأت: الف(  61ماده

و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري )به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم 

يش نباشد( و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي قانون مذكور مانع افزا

موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر 

تا پنجاه درصد و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط 

داده اند و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با  خدمات برجسته انجام

وزيران، شوراي  هيأتقانون مديريت خدمات كشوري ، تعيين مي گردد . مصوبات  026رعايت ماده 

حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي 

 است . 

: جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و  64ماده

معاونت برنامه ريزي راهبردي رئيس جمهور و  تأييدمجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و 

 معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور موكول به آزمون عمومي است .
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 ( ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند .      0 تبصرة 

: تعيين و اعمال امتيازات شغل و شاغل و فوق العاده هاي مربوط به ايثارگران )جانبازان،  51ماده 

آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهيد وفرزندان جانبازان هفتاد درصدو باالتر( واجراي ساير احكام 

ون مديريت خدمات كشوري درمورد آنان بايد به گونه اي صورت گيرد كه دريافتي آنان بابت قان

ايثارگري كاهش نداشته و امتيازات قانوني نظير عدم نياز به شركت در آزمون هاي استخدامي و 

 شرط سني و تحصيلي كماكان اجرا و اعمال گردد .

 هيأت توسط كشوري خدمات مديريت قانون  54 ماده 2بند موضوع جنگزده مناطق - تبصره

 .مي شود تعيين وزيران

 : به منظور ساماندهي و كاهش نيروي انساني و كوچك سازي دولت :  56ماده

 ب( هرگونه به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات ، بازخريد يا بازنشسته شده يا 

علمي ، ايثارگران ، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان  هيأتمي شوند به استثناي مقامات ، اعضاي 

داراي رديف يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحا از  هفتاد درصد و باالتر دردستگاه هاي اجرايي يا

بودجه كل كشور استفاده  مي كند، ممنوع و همچنين هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان 

وسط دستگاه هاي مذكور ممنوع است . كليه قوانين و مقررات عام به افراد بازنشسته و بازخريد ت

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و  80مغاير اين حكم به استناد ماده 

 قانون استخدام كشوري لغومي گردد .  30قانون مديريت خدمات كشوري و ماده  36ماده 

 احداث و بين شهري جادهاي نقل و حمل ناوگان تدارك هب كمك منظور به :051بند د ماده

 و خصوصي بخش هاي توسط بين راهي خدمات رفاهي مجتمع هاي و باري و مسافري پايانه هاي

 و راه به وزارت وابسته شركت هاي داخلي منابع محل از ايثارگران، تعاوني هاي اولويت با تعاوني

 .شود مي پرداخت اداره شده وجوه قالب در ترابري

 ابتداي تا اسالمي انقالب پيروزي ابتداي از كه افرادي ، برنامه سال هاي طول : در 224 ماده

 خدمت تمام وقت صورت به اسالمي انقالب پاسداران سپاه اسالمي و انقالب كميته در 0141سال
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 جبهه هاي در صورت داوطلبانه به كه رزمندگاني همچنين و خدمت مدت ميزان به كرده اند

 .بازنشستگي مي گردند بيمه مشمول جبهه در حضور مدت ميزان به داشته اند حضور جنگ

 فوق الذكر افراد توسط كارمند سهم بيمه حق پرداخت مستلزم مذكور بيمه مزاياي از برخورداري

 .دولت است توسط كارفرما سهم و

 تأمين و رفاه و مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارتخانه هاي توسط بند اين اجرائي آئين نامه

 .مي رسد وزيران هيأتتصويب  به و تنظيم اجتماعي
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 و اصالحات آن توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۴۴) ماده "ب" بند اصالح قانون اجرايي نامه آئين

      

 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران 3/01/0130تاريخ    هـ84548ت/034248شماره تصويب نامه  

بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل  23/3/0130 وزيران در جلسه مورخ هيأت

نامه اجرايي قانون اصالح بند )ب(  آئينيكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 

ـ را به شرح زير 0131( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 88ماده )

 : تصويب نمود

، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تكفل قانوني آنان  نامه آئينـ ايثارگران مشمول اين 0ماده 

 والدين، همسران و فرزندان شهدا مي باشند.)والدين، همسر و فرزندان( و 

ـ هزينه هاي درمان شامل سرانه بيمه پايه و تكميلي و هزينه هاي خاص مرتبط با درمان منطبق با 2ماده

مقررات و دستورالعمل هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران خواهد بود. هزينه هاي خاص مرتبط با 

 درمان شامل موارد زير مي باشد:

خت هزينه هاي دارويي منطبق با فهرست دارويي كشور )فارماكوپه( با اولويت استفاده از ـ پردا0

 ( 0خـدمات بيمه گر اول و پرداخت هزينه دارويي خاص و وارداتي موردنياز افراد مشمول ماده )

 طبق ضوابط بنياد شهيد و امور ايثارگران.
مجروحيت فك و دندان طبق درصد  ـ خدمات دندانپزشكي عمومي و تخصصي براي جانبازان با02

 تعيين شده از سوي كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران.
ـ هزينه هاي اعزام به خارج صرفاً جهت شخص جانباز و آزاده و تنها در مواردي كه شوراي عالي 01

 اعزام به خارج بنياد مذكور با اعزام بيمار موافقت مي نمايد.

                                                           
0
مي باشند مقيد نموده و  "ايثارگران"كه اخص از  "جانبازان"آيين نامه از حيث اينكه درمان را صرفاً به  2ماده 2بند  - 

درصد تعيين شده از سوي كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور "همچنين از اين حيث كه ارائۀ خدمات درماني را به 

 (به آيين نامه  ايراد رئيس مجلس شوراي اسالمي نموده است ، مغاير با قانون است . ) محدود و مقيد "ايثارگران
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 ان به سوء مصرف مواد و ام ام تي )متادون درماني(ـ هزينه درمان مبتالي8

ـ هزينه اياب و ذهاب درماني، اقامت و سفرهاي صرفاً درماني در مواردي كه پيگيري و اقدام  6

 درماني در سطح شهرستان يا استان ميسر نباشد.

يه، مغز استخوان، عضو به ايثارگران در موارد پيوند كبد، كل ةـ پرداخت هديه ايثار به افراد اهداكنند 5

 قرنيه و اهداي تخمك.

 ـ هزينـه ارتز و پروتز و تعمير و تعويـض قطعات مربوط و وسايـل جانبي آن و كفش طبي.4

ـ هزينه تجهيزات پزشكي و توانبخشي اعم از عينك، لنز، سمعك، عصا، واكر، دوچرخه ثابت،  4

ن و هزينه شارژ آن، اكسيژن ساز، انواع تخت و تشك معمولي و مواج، انواع ويلچر، كپسول اكسيژ

 سي، پپ و بي، پپ متناسب با شرايط باليني بيمار.

ـ پرداخت هزينه لوازم مصرفي درماني از قبيل كيسه كلستومي، كيسه يوروستومي، لوازم سونداژ، 3

 كيسه ادرار، لوازم پانسمان مربوط و لوازم بهداشتي.

 موارد اضطراري. ـ هزينه آمبوالنس درون شهري و برون شهري در01

ـ پرداخت سرانه بيمه پايه و تكميلي و هزينه هاي خاص مرتبط با درمان براي ايثارگران شاغل و 1ماده

 نامه( برعهده دستگاه پرداخت كننده حقوق يا مستمري  آئين( اين 0بازنشسته )موضوع ماده )

( قانون برنامه پنجم توسعه و شركت ها و مؤسسات مشمول 222موضوع ماده ) دستگاه هاي)اعم از 

بنياد شهيد و  ةنامه( برعهد آئين( اين 0( قانون اساسي( و ايثارگران غيرشاغل )موضوع ماده )88اصل )

 امور ايثارگران است.

  ي باشد.بنياد شهيد و امور ايثارگران م ةنامه برعهد آئينـ نظارت بر حسن اجراي اين 8ماده

  جمهور  رئيسمعاون اول 

                                                                                                                                        
1
 قانون و با توجه به ايراد مذكور در فوق ، از آنجا كه همۀ ايثارگران از امتيازات قانون   (88ماده) "ب"بر اساس بند  - 

، مغاير با  "شخص جانباز و آزاده  "تن امتياز مذكور به ( مصوبه ، از حيث انحصار ياف2( ماده )1بهره مند مي گردند ، بند )

 (به آيين نامه  ايراد رئيس مجلس شوراي اسالمي ) قانون است .
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         توسعه پنجم پنج ساله برنامه قانون( ۴۴) ماده «م» بند اجرايي نامه آئين

 

 01/4/0130  مـورخ  811/421/2682 شـماره  پيشنهاد به بنا  23/3/0130مورخ  جلسه در وزيران هيأت

 اسـالمي  جمهـوري  اساسـي  قـانون  هشتم و سي و يكصد اصل استناد به و ايثارگران امور و شهيد بنياد

 را ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 88) ماده «م» بند اجرايي نامه آئين ايران،

 :نمود تصويب زير شرح به 

 :روند مي كار به مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات نامه، آئين اين در ـ0ماده

 ايثارگران امور و شهيد بنياد: بنياد ـ الف

 از حراسـت  و حفـظ  و اسـالمي  انقـالب  شـكوفايي  و تكـوين  جريـان  در كـه  ايثـارگراني : جانباز ـ ب

 مسـتقيم  حـوادث  هرگونـه  يـا  خـارجي  و داخلي عوامل تجاوز و تعرض از آن ارزشمند دستاوردهاي

 يا شده دچار رواني و جسمي عارضي هاي نقصان و اختالالت به تحميلي جنگ طول در آنها از ناشي

 .باشند مي مواجه هايي محدوديت با اجتماعي و فردي زندگي روند در نتيجه در و بشوند

 تخصصـي  پزشـكي  كميسـيون  توسـط  كه رواني و جسمي ديدگي آسيب ميزان: جانبازي درصد ـ پ

 درصـد  تعيـين ( 08/0/0143مـورخ   ك14160ت/8822 شـماره  نامه تصويب پيوست جدول براساس)

 . باشد مي تجديدنظر قابل جانبازان جسمي شرايط حسب و شده

 .نامه آئين اين( 6) ماده موضوع پزشكي كميسيون: پزشكي كميسيون ـ ت

  مسـلح،  نيروهـاي  پشـتيباني  و دفـاع  وزارت شـامل  انتظـامي  و نظامي هاي سازمان: مسلح نيروهاي ـ ث

ــاي كــل ســتاد ــش مســلح، نيروه ــران، اســالمي جمهــوري ارت  اســالمي، انقــالب پاســداران ســپاه اي

 بـه  وابسـته  و تابع مسلح هاي سازمان و ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي بسيج، مقاومت نيروي 

 .آنها

 مسلح نيروهاي كاركنان: كاركنان ـ ج
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 پزشـكي  كميسـيون  نظـر  از ولـي  باشـند  مـي  باليني مدارك و سانحه صورت فاقد كه جانبازاني ـ2ماده

 بـا  متناسب نامه، آئين اين در مقرر شرايط طبق باشد مي تأييد مورد آنان جانبازي نامه آئين اين موضوع

 .گيرند مي قرار پوشش تحت جانبازي ميزان

 يـا  و گـواهي  ارايـه  نامـه  آئـين  ايـن  موضوع هاي كميسيون در جانباز تقاضاي بررسي منظور به ـ1ماده

 در فـرد  مصـدوميت  يـا  مجروحيـت  بـر  مبنـي  متـولي  نهادهاي و كننده اعزام هاي يگان از معتبر تأييديه

 الزامـي  مجروحيـت  مكـان  و زمان و جراحت انواع حادثه، نوع فردي، مشخصات شامل حادثه، منطقه

 .است

 انسـاني  نيـروي  معـاون  صرفاً مسلح، نيروهاي كاركنان براي مجروحيت گواهي صدور مرجع ـ0تبصره

 .باشد مي ربط ذي نيروهاي

 «ب» بند در مندرج مراحل طي از پس غيرنظامي افراد براي مجروحيت گواهي صدور مرجع ـ2تبصره

 .باشد مي كشور وزارت سياسي معاون صرفاً( 4) ماده

  گـواهي،  مـورد  مطالـب  صـحت  و صـادره  هـاي  گـواهي  مقابـل  در گـواهي  صـدور  مراجـع  ــ 1تبصره

 .بود خواهند پاسخگو و مسؤول قانوني و شرعي نظر از

 :شود مي تشكيل بنياد در زير تركيب با كارگروهي جانباز مدارك و سوابق بررسي منظور به ـ8ماده

 (مسؤول) بنياد اجتماعي امور و تعاون معاون ـ0

 (دبير) بنياد ايثارگران اداري امور و پذيرش مديركل ـ2

 پزشكي هاي كميسيون مركز رئيس ـ1

 .بنياد حراست مديركل ـ8

 تطبيـق  و الزم معاينـات  انجـام  و پـاراكلينيكي  آزمايشـات  و درمـاني  مدارك بررسي منظور به ـ 6ماده

 و جانبـازان  كارافتـادگي  از درصد و مرتبط هاي مجروحيت تعيين و جراحات با آزمايشات و مدارك

 و ـ0143 مصوب ـ ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم  پنجساله برنامه قانون( 88) ماده «م» بند مطابق

 ــ 0148 مصوب ـ اسالمي انقالب جانبازان اجتماعي و استخدامي تسهيالت قانون( 2) ماده «ج» بند نيز
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 و متعهـد  پزشـكان  از مركـب  يادشده موارد در گيري تصميم نهاد آخرين عنوان به پزشكي كميسيون

 . شـود  مـي  تشـكيل  شـوند  مـي  منصـوب  و تعيين بنياد رئيس توسط كه مختلف هاي رشته در متخصص

 .است االجرا الزم و قطعي پزشكي كميسيون توسط صادره رأي

 تشـخيص  يا و اوليه تشخيص منظور به را مختلفي شعب يا و شعبه تواند مي پزشكي كميسيون ـ0تبصره

 و مختلـف  هـاي  رشـته  در نيـاز  مورد و متخصص پزشكان عضويت با و ها استان و مركز در تخصصي

 .كند ايجاد مرتبط،

 بـه  بنيـاد  درمـان  و بهداشـت  معاون حكم و پزشكي كميسيون رئيس پيشنهاد با شعب اعضاي ـ2تبصره

 .شوند مي منصوب سال دو مدت

 يـا  عمـومي  پزشـكان  بـين  از نيـاز،  مـورد  تخصـص  حسب كه است دبير يك داراي شعبه هر ـ1تبصره

 باشـد  مـي  آشـنا  موجـود  هـاي  نامه آئين و قوانين كليه به و داشته بنياد با استخدامي رابطه كه متخصص

 .شود مي منصوب پزشكي كميسيون مركز رئيس حكم با و انتخاب

 :باشد مي زير شرح به رزمندگان تقاضاي به رسيدگي مراحل ـ 5ماده

 شهرسـتان  در كننـده  اعـزام  يگـان  بـه  نيـاز  مـورد  مدارك با همراه را خود درخواست متقاضيان ـ الف

 كـه  مدركي هرگونه جبهه، در حضور سوابق هويت، احراز شامل مدارك اين. نمايند مي ارائه مربوط

 قابـل  درمـان  طـول  سـوابق  و دارد ضدانقالب و دشمن با مقابله در يا و جبهه در مجروحيت بر داللت

 .است مجروحيت به مربوط قبول

  يگـان ،  در موجود سوابق و مدارك با آن تطبيق و شده ارايه مدارك بررسي ضمن مربوط يگان ـ ب

 نيـروي  ايثـارگران  كـل  اداره بـه  نظـامي  مراتـب  سلسـله  طريق از را آنها ، مدارك صحت صورت در

 .نمايد مي ارسال( انتظامي نيروي و ارتش سپاه،) مركز در مربوط

 در و تطبيـق  ضـدانقالب  بـا  مقابلـه  و مقـدس  دفاع دوران حوادث و وقايع با شده ارسال مدارك ـ پ

 و انتظـامي  نيـروي  و( ارتـش  و سـپاه ) مربـوط  نيـروي  انساني نيروي معاون امضاي به صحت، صورت

 .گردد مي اعالم بنياد به شود مي تهيه بنياد توسط كه اي برگه طبق( سابق) جهادسازندگي
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 يـا  و بـاران  موشـك  و بمبـاران  حادثـه  اثـر  در كـه  غيرنظامي افراد تقاضاي به رسيدگي مراحل ـ4ماده

 :باشد مي زير شرح به اند شده مجروح ضدانقالب يا دشمن اقدامات

 .نمايد مي ارايه حادثه محل فرمانداري به مربوط مدارك با همراه را خود درخواست متقاضي ـ الف

 كـه  مـدركي  هرگونـه  حادثـه،  وقـوع  زمـان  محـل  در سكونت سابقه هويت، احراز شامل مدارك اين

 سـوابق  و دارد ضـدانقالب  يـا  دشـمن  اقدامات يا باران موشك و بمباران اثر در مجروحيت بر داللت

 .است( درمان طول) مجروحيت به مربوط قبول قابل درماني

 در داده رخ وقــايع بــا مــدارك صــحت خصــوص در اظهــانظر و مــدارك بررســي ضــمن فرمانــداري

 . دهد مي ارجاع شهرستان تأمين شوراي به را مراتب تطبيق، و صحت صورت در شهرستان،

 و تأييـد  صـورت  در و مطـرح  شهرسـتان  تـأمين  شـوراي  در فرمانداري توسط شده تأييد مدارك ـ ب

 و فرمانـدار  امضاي با را مراتب داده، رخ مربوط شهرستان در كه امنيتي و جنگي حوادث با آن تطبيق

 .دهد مي ارجاع استان تأمين شوراي دبيرخانه به شود مي تهيه بنياد توسط كه اي برگه مطابق

 صـورت  در و مطـرح  اسـتان  تـأمين  شـوراي  در شهرستان تأمين شوراي سوي از ارسالي مدارك ـ پ

 صـورت  در و اعالم كشور وزارت سياسي معاونت به استانداري سياسي معاون امضاي با مراتب تأييد

 اعـالم  بنيـاد  بـه  كشـور  وزارت سياسـي  معـاون  امضـاي  بـا  مراتـب  شده ثبت حوادث با موضوع تأييد

 .شود مي

 همـراه  و رسـيدگي ( 8) مـاده  موضـوع  كارگروه در يادشده مراجع توسط شده تأييد مدارك ـ 4ماده

 پزشـكي  كميسـيون  بـه  مراتب نامه آئين اين شرايط با مدارك تطابق هماهنگي، درخصوص اظهارنظر

 نهـايي  مرجـع  بـه  نقـص  رفع جهت مراتب مدارك نقص يا و تطابق عدم صورت در و شود مي ارجاع

 .شود مي اعالم( 1) ماده( 2) و( 0) هاي تبصره موضوع صادركننده

 در متخصص و مشاور پزشكان از استفاده با مجروحيت نوع و مورد حسب پزشكي كميسيون ـ0تبصره

 .نمايد مي اقدام الزم معاينات و آزمايشات تجويز خصوص
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 تعيـين  بنيـاد  توسـط  نيـاز  مـورد  تخصصـي  معاينات و آزمايشات انجام براي قبول قابل مراكز ـ2تبصره

 .شوند مي

 پزشـكي  كميسيون ربط ذي شعب به مراتب نياز مورد معاينات و آزمايشات نتايج تهيه از پس ـ1تبصره

 .شود مي ارجاع

 نظرات و گرفته صورت معاينات و آزمايشات و درماني مدارك بررسي با پزشكي كميسيون ـ8تبصره

 .نمايد مي اقدام درصد تعيين خصوص در متقاضي مجدد معاينه لزوم صورت در و شده ارايه

 كميسـيون  نياز مورد تجهيزات و مكان و تخصصي و اداري انساني نيروي تأمين به مكلف بنياد ـ3ماده

 .باشد مي پزشكي

 اعضـاي  الزحمـه  حـق  پرداخـت  نيـاز،  مـورد  متخصصين و پزشك تأمين براي نياز مورد اعتبار ـ01ماده

 و پزشـكي  نيـاز  مـورد  تجهيـزات  و محـل  تـأمين  كميسيونها، برگزاري هاي هزينه و پزشكي كميسيون

  تـأمين  و بينـي  پـيش  بنيـاد  سـاالنه  بودجـه  در مجروحان نياز مورد آزمايشات و معاينات انجام همچنين

 .شد خواهد

 اي نامـه  آئين براساس مربوط مقررات و قوانين رعايت با پزشكي كميسيون اعضاي الزحمه حق ـ تبصره

  پرداخـت  رسـد  مـي  بنيـاد  رئـيس  تأييـد  بـه  بنيـاد  درمـان  و بهداشـت  معاونـت  پيشنهاد به ساله همه كه

 .شد خواهد

 پزشـكي  كميسـيون  توسـط  كه جانبازاني گرفتن قرار پوشش تحت براي نياز مورد هاي هزينه ـ00ماده

 معاونـت  توسـط  بنيـاد،  عمـل  مالك هاي دستورالعمل مطابق شوند، مي درصد تعيين و جانبازي احراز

  ربـط  ذي دسـتگاه هـاي   و بنيـاد  سـنواتي  بودجـه  در جمهـور  رئـيس  راهبـردي  نظـارت  و ريـزي  برنامه

 .شد خواهد منظور و بيني پيش

 جمهـور  رئـيس  راهبـردي  نظـارت  و ريزي برنامه معاونت توسط اعتبار تأمين زمان از جانبازان ـ تبصره

 .گرفت خواهند قرار پوشش تحت

  جمهور رئيس اول معاون
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      ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 001) ماده اجرايي نامه آئين

 05/4/0130تاريخ      هـ84161ت/046484شماره تصويب نامه  

  مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع -اجتماعي  رفاه و كار تعاون، وزارت

 نيروهـاي  پشـتيباني  و دفـاع  هـاي  وزارتخانـه  پيشـنهاد  بـه  بنا 05/4/0130 مورخ جلسه در وزيران هيأت

 توسـعه  پـنجم  پنجسـاله  برنامـه  قـانون ( 224) مـاده  اسـتناد  بـه  و اجتمـاعي  رفـاه  و كـار  تعاون، و مسلح

 :نمود تصويب زير شرح به را يادشده ماده اجرايي نامه آئين ـ 0143 مصوب ـ ايران اسالمي جمهوري

 ابتـداي  از كـه  افرادي ايران، اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه هاي سال طول در ـ0 ماده

 انقـالب  پاسـداران  سـپاه  و اسـالمي  انقـالب  كميتـه  در 0141 سـال  ابتـداي  تا اسالمي انقالب پيروزي

  كـه  رزمنـدگاني  همچنـين  و خـدمت  مـدت  ميـزان  به اند، كرده خدمت وقت تمام صورت به اسالمي

 جبهـه  در حضـور  مـدت  ميزان به اند، داشته حضور( تحميلي)جنگ هاي جبهه در داوطلبانه صورت به

 سـهم  بيمه حق پرداخت مستلزم مذكور بيمه مزاياي از برخورداري .شوند مي بازنشستگي بيمه مشمول

 .است دولت توسط كارفرما سهم و الذكر فوق افراد توسط كارمند

 ابتـداي  تـا  اسـالمي  انقـالب  پيـروزي  ابتـداي  از جنـگ  هـاي  جبهه در داوطلبانه حضور مدت ـ تبصره

  كننـده  اعـزام  مراجـع  تأييـد  و مسـلح  نيروهاي كل ستاد طرف از صادره دستورالعمل طبق 0141 سال 

 .است احتساب قابل

 :شود مي بررسي زير شرح به سوابق احتساب براي مشمول، افراد تقاضاي ـ2 ماده

 يـا  مربـوط  دسـتگاه  توسـط  فـرد  درخواسـت  اسالمي انقالب كميته در خدمت سوابق مورد در ـ الف

 .شود مي ارسال ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي به تأييد و بررسي جهت ربط ذي صندوق

 مربـوط  دسـتگاه  توسط فرد درخواست اسالمي انقالب پاسداران سپاه در خدمت سوابق درمورد ـ ب

 .شود مي ارسال اسالمي انقالب پاسداران سپاه به تأييد، و بررسي جهت ربط ذي صندوق يا

 يـا  مربـوط  دسـتگاه  توسـط  فرد درخواست جنگ، هاي جبهه در داوطلبانه حضور سوابق درمورد ـ ج

  و ايـران  اسـالمي  جمهـوري  ارتـش  اسـالمي،  انقـالب  پاسداران سپاه به مورد حسب ربط ذي صندوق

 وزارت مســلح، نيروهــاي پشــتيباني و دفــاع وزارت ايــران، اســالمي جمهــوري انتظــامي نيــروي
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 اعـزام  صــالحيت  كـه  قانوني ستادهاي و ها سازمان ساير يا مستضعفين بسيج سازمان جهادكشاورزي،

 .شود مي ارسال تأييد و بررسي براي اند داشته را جنگ هاي جبهه به افراد

 .باشد   مي كشور وزارت در ربط ذي سازماني واحد با تقاضا تأييد و بررسي موارد ساير در

  درخواسـت  رد يـا  تأييـد  بـر  مبنـي  را خـود  نظـر  ماه شش ظرف موظفند يادشده دستگاه هاي ـ تبصره

 .نمايند اعالم

 عمل مورد مقررات براساس( دولت سهم و مستخدم سهم) بازنشستگي بيمه كسور ميزان تعيين ـ1ماده

 .بود خواهد ربط ذي بازنشستگي صندوق

 و متقاضـي  توسـط  شـده  بيمـه  يـا  مستخدم سهم نسبت به ترتيب به ماده اين موضوع بيمه حق ـ تبصره

 .شود مي پرداخت دولت توسط بطيرذ صندوق عمل مورد نرخ رعايت با كارفرما سهم

 بـه  نسـبت  قبلي مربوط مقررات و قوانين براساس كه مشمول افراد شامل نامه آئين اين مقررات ـ8ماده

 نمايـد ،  مـي  يـا  نمـوده  اقـدام  ربـط  ذي بازنشسـتگي  صندوق به بازنشستگي كسور يا بيمه حق پرداخت

 .بود نخواهد

 

  جمهور رئيس اول معاون
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          كل كشور 3839قانون  بودجه سال 

 3 تبصره

 و ها شهرداري ، تعاوني و خصوصي بخشهاي به خود بدهيهاي شود مي داده اجازه دولت به -ج

 و آزادگان جانبازان، ، ايثارگران ديون و مطالبات پرداخت اولويت با را( 04) جدول مصارف

 محل از 8/02/0143 مصوب آزادگان از حمايت قانون( 01) ماده تفسير قانون مفاد و ءشهدا خانواده

 و تبصره اين موضوع مالكانه بهره و برداري بهره حق  ، هكالشر سهم سهام، واگذاري از حاصل منابع

 نظارت و ريزي برنامه معاونت تأييد از پس قانون اين( 4) شماره جدول 010111-3 شماره رديف

 حسب ذيربط  اجرائي دستگاههاي ذيحساب يا و حسابرسي سازمان اعالم با جمهور رئيس راهبردي

 قانون( 88) وچهارم چهل اصل كلي هاي سياست اجراي قانون( 23) ماده رعايت به الزام بدون مورد

 .نمايد تهاتر وسپس تسويه يا و پرداخت اساسي

 و شود انجام(  خزانه گردش) اساسي قانون( 61) سوم و پنجاه اصل رعايت با بايد تهاتري واگذاري

 .باشد كمتر مزايده پايه يا و بورس پايه  قيمت از نبايد شده تهاتر سهام قيمت

 ماده تفسير قانون مفاد و شهدا معظم خانواده و آزادگان جانبازان، ايثارگران، ديون و مطالبات پرداخت

 رئيس و ذيحساب تأييد با و شود نمي حسابرسي سازمان تأييد مشمول آزادگان از حمايت قانون( 01)

 .پذيرد مي انجام جمهور رئيس  راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت وتأييد اجرائي دستگاه

   واگذار درحال ويا شده واگذار كه اساسي قانون( 88) چهارم و چهل اصل مشمول شركتهاي – ف

 و قبل شاغل ايثارگران براي موظفند گيرند، مي يا و قرارگرفته واگذاري درفهرست يا و باشند مي

 .نمايند تبعيت ايثارگران به مربوط مقررات و قوانين از ، واگذاري از بعد

 و( ره) خميني امام امداد كميته معرفي با تبصره اين(  هـ) و( د) بندهاي ازمنابع%( 6)درصد پنج -و

 توسعه به كمك و زايي اشتغال تسهيالت پرداخت جهت ريالي صورت به كشور بهزيستي سازمان

 يك تا حداكثر  ، مذكور منابع بر عالوه مكلفند عامل بانكهاي و يابد مي اختصاص كوچك صنايع

 عامل بانك. نمايند پرداخت ذيربط اجرائي دستگاههاي معرفي با داخلي منابع ازمحل را آن برابر
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 بپذيرد ضمانت عنوان به را ها يارانه هدفمندي نقدي مبلغ پرداخت محضري تعهد اخذ با است مجاز

 يا ايثارگر افراد به مربوط طرحهاي به مذكور بندهاي ازمنابع%( 06)درصد پانزده همچنين و

 اختصاص ، است ايثارگران يا ايثارگر به متعلق آنها سهام%( 61) درصد پنجاه از بيش كه شركتهايي

 .يابد مي

  86 تبصره

 ماده( ك) بند مشموالن و كشوري ممتاز قاريان و كريم قرآن كل حافظان ، ايثارگران تحصيل -الف

 و عالي آموزش مراكز و دردانشگاهها ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون (21)

 –علمي دانشگاههاي ، نور پيام دانشگاه به مربوط هاي هزينه .است رايگان پژوهشي مؤسسات

 دستگاههاي ازطريق غيردولتي پژوهشي و آموزشي مراكز همچنين و شبانه هاي دوره و كاربردي

 و( ره) خميني امام امداد كميته كشور، بهزيستي سازمان امورايثارگران، و شهيد بنياد از اعم ذيربط

 پيوست 11854 برنامه اعتبارات محل از تحصيلي هرنيمسال درابتداي خيريه امور و اوقاف سازمان

 پرداختي متغير و ثابت شهريه از اعم تحصيلي هزينه كمك. شود مي پرداخت قانون اين( 8) شماره

 الملل بين درواحدهاي كه آنها خانواده مشمول افراد و ايثارگران به امورايثارگران و شهيد بنياد توسط

 پذيرفته به پرداختي شهريه معادل ، شوند مي پذيرفته غيردولتي ويا دولتي دانشگاههاي خارج يا داخل

 داخلي دانشگاهي واحدهاي و اسالمي آزاد دانشگاه واحدهاي در مشابه مقاطع و ها رشته شدگان

 و تامين وي خانواده يا ايثارگر از اعم دانشجو توسط شهريه مانده وباقي گردد مي پرداخت و تعيين

 .شود مي پرداخت

 ذيربط اجرائي دستگاههاي پيشنهاد به قانون اين تصويب ازتاريخ دوماه ظرف بند اين اجرائي نامه آيين

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت تأييد با

 با 0131 درسال ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 21) ماده( ك) بند -ب

 وهمسران وباالتر%( 26) درصد وپنج بيست جانبازان همسران و شهداء وهمسران»  عبارت شدن اضافه

 ريال( 111/111/111/26) ميليارد وپنج بيست سقف تا نياز مورد اعتبار. شود مي اجراء«  آزادگان

 .شود مي پرداخت بنياد اين توسط ايثارگران امور و شهيد بنياد اعتبارات جويي صرفه ازمحل
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 در شاغل و بازنشسته ايثارگران به مربوط درماني هاي هزينه%( 011)درصد صد است مكلف دولت -ج

 بنياد توسط را تكميلي بيمه و درمان خدمات از اعم آنها تكفل تحت افراد و اجرائي دستگاههاي

 .نمايد پرداخت ايثارگران امور و شهيد

 سرجمع از را نياز مورد اعتبار است مكلف جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت

 بنياد به و كند كسر( 11881 برنامه اعتبار) بازنشستگي صندوقهاي و اجرائي دستگاههاي اعتبارات

( 3) شماره جدول 661111-61 رديف ازمحل بند اين اعتبارات. دهد اختصاص وامورايثارگران شهيد

 .شود مي تأمين قانون اين

 راه وزارت ، ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 88) ماده( ل) بند دراجراي -د

 يا و مسكن تأمين به نسبت امورايثارگران و شهيد بنياد ومعرفي هماهنگي با است موظف شهرسازي و

 مسكن يا و زمين از قبالً كه شرايط واجدين از نفر هزار دو و پنجاه حداقل براي مسكوني زمين

 و اي منطقه قيمت به زمين برمبناي زمين يا و مسكن ، اند نكرده استفاده دولت سوي از واگذاري

 .نمايد واگذار شده تمام قيمت به ها هزينه ساير

 نفر هزار يكصد تعداد به 0131 درسال عامل بانكهاي طريق از است موظف مركزي  بانك -هـ

 همسر) شهداء خانواده ، آزادگان ، جانبازي درصد اولويت با باالتر و%( 06) درصد پانزده ازجانبازان

 هفتاد جانبازان فرزندان ، درجبهه حضور سال نيم و دو حداقل با ايثارگران ،(  فرزندان و والدين ،

 براساس مسكن تسهيالت فقره يك فقط متوفي آزادگان تكفل تحت وراث و باالتر و%( 41) درصد

 متوفي آزادگان و جانبازان وراث به تسهيالت پرداخت به بانكها الزام قانون برابر و مربوطه قوانين

 .نمايد اعطاء مسكن ساخت يا خريد براي( شرايط واجدين) 02/0/0141 مصوب

 هفتصد ، نفر ميليون يك از بيش جمعيت با درشهرهاي مسكوني هرواحد ازاي به مزبور تسهيالت مبلغ

 ساير ، ريال( 111/111/511) ميليون ششصد ، ها استان مراكز ، ريال( 111/111/421) ميليون بيست و

 و ريال( 111/111/111) ميليون سيصد روستاها ، ريال(  111/111/611)  ميليون پانصد شهرها
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 مدت با%( 8) چهاردرصد نرخ با و استان همان مركز تسهيالت سقف معادل جديد درشهرهاي

 .شود مي تعيين دننوسازبو و مسكن مصوب الگوي رعايت بدون ساله بيست بازپرداخت

 نرخ سقف تا بانكي سود التفاوت مابه پرداخت و بيني پيش تضمين به نسبت است موظف دولت -0

(  مسكن و زمين ملي سازمان) وشهرسازي راه وزارت تأييد با عامل بانكهاي به بانكي نظام مصوب

 به نسبت موظفند عامل بانكهاي همچنين. نمايد منظور مربوطه رديفهاي در را نياز مورد اعتبار و اقدام

 سهام سود و تسهيالت اصل ميزان به الزم بازپرداخت هاي تضمين اخذ و محاسبه ، ملك ارزيابي

 .نمايند اقدام%( ( 8)چهاردرصد) ايثارگر

 ريال( 111/111/61) ميليون پنجاه سقف تا مسكن تسهيالت از گذشته درسالهاي كه ايثارگراني -2

 طي مبلغ سقف گرفتن درنظر بدون را خود قبلي دريافتي وام كه افرادي همچنين و اند نموده استفاده

 كه باالتر و%( 41) درصد هفتاد جانبازان و اند نموده تسويه 0132 سال پايان تا سال سه از كمتر مدتي

          وامورايثارگران شهيد بنياد تأييد با باشند مي نامناسب مسكن داراي جسماني وضعيت به باتوجه

 .شوند مند بهره تسهيالت اين از مجدداً توانند مي

 اين دريافت مانع آن ونظاير شركتي و كارمندي وامهاي قبيل از غيرايثارگري حمايتي وامهاي -1

 واحد يك براي متعلقه بانكي تسهيالت از مشتركاً توانند مي مشمول افراد.  شوند نمي تسهيالت

 .نمايند استفاده مسكوني

 ارائه مالك وشهرسازي راه كل اداره توسط واگذاري قرارداد يا برگه قبيل از واگذاري اوراق -8

 معتبر هاي تعاوني طريق از آنها مسكن كه شرايطي واجد افراد. باشد مي عامل بانكهاي نزد تسهيالت

 اكثريت كه شهرهايي و روستاها ساكن مشمولين همچنين و شود مي تأمين مسلح نيروهاي همانند

 بدون معتبر تضمين يا و وثيقه با توانند مي ، هستند رسمي سند فاقد آنها مسكوني منازل و امالك

 .نمايند خريد يا احداث محل درهمان و دريافت را مقرر تسهيالت ثبتي يا و رسمي ملكي سند ارائه
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 براي امورايثارگران و شهيد بنياد توسط مسكوني واحدهاي احداث جهت مجازند عامل بانكهاي -6

 شرايط واجد افراد به احداث از پس تا كنند پرداخت را مربوطه تسهيالت بند اين مشمول ايثارگران

 .نمايند اقساطي فروش شوند مي معرفي وامورايثارگران شهيد بنياد توسط كه مذكور

 داراي كه ايثارگراني به عامل بانكهاي ازطريق است موظف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك -5

 مصوب وام سقف از كمتر مسكن تسهيالت از گذشته درسنوات و باشند مي ناتمام يا نامناسب مسكن

 التفاوت مابه ، وامورايثارگران شهيد بنياد معرفي با بار يك براي فقط اند كرده استفاده 0131 درسال

 وثيقه همان با ساخت تسهيالت درقالب مسكن وام فقره يك از تسويه و رهن فك با يا و قبلي وام

 از عامل بانكهاي توسط تسهيالت اين تقاضاي پذيرش زمان. نمايد پرداخت جديد وثيقه يا و قبلي

 شهيد بنياد توسط نامه معرفي صدور تاريخ ، مالك و سال يك مدت به 0131 تيرماه ابتداي

 .باشد مي وامورايثارگران

 ، جسمي آسيب دچار اسالمي انقالب زمان حوادث و مقدس دفاع دردوران كه رزمندگاني و افراد -و

 يگانهاي معرفي با ، ندارند را همزمان باليني مدارك و سانحه صورت ولي اند شده رواني و روحي

 كميسيون نظر با و وامورايثارگران شهيد بنياد احراز كميسيون توسط متولي نهادهاي و كننده اعزام

 بنياد پوشش تحت آنها جانبازي ميزان با متناسب و گيرد مي قرار تأييد مورد آنها جانبازي ، پزشكي

  .گيرند مي قرار ايثارگران  امور و شهيد
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       مجلس شوراي اسالمي 1/7/8316قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

 

( : استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانين مصوب مربوط به خود  82ماده 1تبصره 

 خواهد بود.  

(: به كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور  82ماده 6تبصره 

دان شهدا صرفاً در در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزن

 وزيران مي رسد مجاز مي باشد . هيأتمشاغلي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب 

( : اعزام كارمندان دستگاه هاي اجرايي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي  50ماده

 آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل مي گردد در داخل و خارج كشور با هزينه

 آموزشي ممنوع مي باشد . يتمأموردستگاه هاي مربوطه و استفاده از 

 تبصره : ايثارگران مشمول مقررات خاص خود مي باشند.

:  فوق العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و  54ماده 2بند 

 امتياز تعلق مي گيرد .  461تا امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي  0611مدت اسارت تا 

كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاي 

 امتياز در نظر گرفته مي شود . 026هرسال خدمت در زمان جنگ 

 نمايد :: دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته  011ماده 

الف ( حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل 

تخصصي با تحصيالت دانشگاهي كارشناسي ارشد و باالتر با درخواست كارمند براي سنوات باالتر 

 سال . 11از 

 حقوق .ب ( حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز 

: سابقه مذكور در بند )الف( و همچنين شرط سني مزبور در بند )ب( براي متصديان مشاغل 0تبصره

 سخت و  زيان آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور 

 نمي گردد .
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دان و كمك هاي رفاهي تعيين حقوق و مزاياي كارمن 08/0/8311مورخ  8۴593/022بخشنامه شماره 

          و اصالح آن آنان در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري

 

 فصل يكم جدول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري 

 به استخدام دستگاه هاي اجرايي  0/0/0144ايثارگران شاغل و همچنين ايثارگراني كه از تاريخ  -8

 ( قانون مديريت خدمات كشوري ، 54( ماده )2در مي آيند حسب مورد ايثارگري به تصريح بند )

 ( بهره مند مي شوند :8از امتيازات جدول شماره چهار)

 امتياز مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت درصد جانبازي رديف

 811 ماه 5تا  1 ماه 5تا  1 درصد 6 0

 611 ماه 02تا  ماه 02تا  درصد 01تا  2

 511 ماه 04تا  ماه 04تا  درصد06تا  1

 411 ماه 28تا  ماه 28تا  درصد 21تا 8

 411 ماه 11تا  ماه 11تا  درصد 26تا  6

 311 ماه 15تا  ماه 15تا  درصد 11تا 5

 0111 ماه 82تا  ماه 82تا  درصد 16تا  4

 0011 ماه 84تا  ماه 84تا  درصد 81تا  4

 0211 ماه 68تا  ماه 68تا  درصد 86تا  3

 0111 ماه 51تا  ماه 51تا  درصد 61تا  01

 0611 ماه 41تا  ماه  41تا  درصد 51تا  00

 0661 ماه 41باالتر از  ماه 41باالتر از  درصد 51باالتر از  02
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درصورتي كه كارمند از اجتماع حاالت ايثارگري برخوردار باشد ، مجموع امتياز مربوط  -0تبصره

هر يك از حاالت ايثارگري احتساب مي گردد ، مشروط بر آنكه امتياز ايثارگري آنان از سقف  به

 . 0امتياز( تجاوز ننمايد0661)

 در دستگاه هاي اجرايي اشتغال مي يابند نيز  0/0/0144امتياز كارمندان ايثارگري كه از تاريخ 

دريافتي ايثارگران كه بابت  بر اساس ساز وكار مذكور محاسبه مي شود . در هر صورت ميزان

 ايثارگري در مقررات گذشته دريافت داشته اند ، نبايد كاهش يابد .

قانون مديريت خدمات  54ماده  2براي خدمت اداري در مناطق جنگ زده ) موضوع بند   – 2تبصره

 ( امتياز در نظر گرفته مي شود . 011كشوري (  به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ )

  

                                                           

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح فوق اصالح گرديد و از تاريخ  600اين تبصره بر اساس رأي شماره   - 0

 مي باشد .  قابل اجرا 28/4/0130
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         قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

حقوق و مزاياي حالت اشتغال ، بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از  – 13ماده 

 لشكري و كشوري كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از كار افتاده كلي شناخته مي شوند، 

 ربط تعيين و پرداخت خواهد شد. با رعايت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذي

اياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي نمايند به دستگاه ها مكلفند كليه مز

 الذكر نيز اعطا نمايند. مستخدمان جانباز فوق

ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي، سازمان صدا و سيماي  كليه وزارتخانه – 84ماده 

ودجه عمومي از ب اجمهوري اسالمي ايران و كليه سازمان ها و شركت هايي كه به نحوي از انح

دولت استفاده مي كنند و نيز كليه مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام 

 %( و به باال و آزاده 26است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد )

ام مي باشند عالوه بر )اعم از شاغل، فوت شده و يا از كار افتاده( را كه واجد شرايط عمومي استخد

 سهميه استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.

دولت مكلف است اعتبارات الزم براي انجام تكاليف زير را در لوايح بودجه سنواتي  – 60ماده  

 پيش بيني و منظور نمايد:

%( هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل 011صد در صد ) –الف 

 بازنشستگي و از كار افتادگي. 

 % ( و61%( حق سرانه جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد)011تأمين صد درصد) –ب 

 . 0141به باال، موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب  

 تأمين حقوق ورودي تجهيزات پزشكي و توانبخشي مورد نياز جانبازان به صورت  -ج

 خرجي.  -جمعي 

 اي نيمه تمام كه طي  به منظور تسريع در اتمام طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه – 62ماده 

وزيران اجازه داده مي شود اعتبارات بودجه عمومي همان طرح  هيأترسند، به  دو سال به اتمام مي
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( قوانين بودجه ساليانه در صورت انتشار اوراق مشاركت )در چارچوب 0مندرج در پيوست شماره )

ربط به پرداخت سود  ( توسط شركت هاي دولتي ذي1/5/0145قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب 

دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده  اوراق مشاركت طرح هاي مزبور اختصاص

 ربط خواهد بود. دولت هيچ گونه تضميني در خصوص اوراق مشاركت مزبور  شركت هاي ذي

 .نخواهد نمود

 مجلس شوراي اسالمي  24/00/0141  مصوب
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         و اصالحات آن قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

 فصل اول ـ كليات

 ـ  تعاريف0ماده

در اين قانون به كسي اطالق مي گردد كه براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقالب : الف ـ ايثارگر  

اسالمي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسالمي ايران و اسـتقالل و تماميـت ارضـي كشـور، مقابلـه بـا       

، جانباز، اسير، األثريفه نموده و شهيد، مفقودتهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظ

 آزاده و رزمنده شناخته شود.

تبصره ـ احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص ازكارافتادگي مشموالن اين قانون در چـارچوب قـوانين    

نامه اي خواهد بـود كـه توسـط وزارت دفـاع و      آئيننيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران براساس 

 وزيـران   هيـأت پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب 

 مي رسد.

: به كسي اطالق مي شود كه جان خود را در راه تكوين، شـكوفايي، دفـاع و   األثرب ـ شهيد و مفقود 

كيان جمهوري اسالمي ايران، استقالل و تماميت ارضي كشور، حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي و 

مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقـالب و اشـرار نثـار نمـوده و يـا در ايـن رابطـه        

 شناخته شود. األثرمفقود

ج ـ جانباز: به كسي اطالق مي شود كـه سـالمتي خـود را در راه تكـوين، شـكوفايي، دفـاع و حفـظ         

اي انقالب اسالمي و كيان جمهوري اسالمي ايران، استقالل و تماميت ارضي كشور، مقابله دستاورده

با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار از دسـت داده و بـه اخـتالالت و نقـص     

 هاي جسمي يا رواني دچار شود.

فـظ دسـتاوردهاي انقـالب    د ـ اسير: به كسي اطالق مي شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفـاع و ح  

اسالمي و كيان جمهوري اسـالمي ايـران، اسـتقالل و تماميـت ارضـي كشـور، مقابلـه بـا تهديـدات و          
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تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور گرفتار آمده و هويت و 

 وضعيت وي مورد تأييد مراجع صالحيتدار قرار گيرد.

اطالق مي شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دسـتاوردهاي انقـالب   هـ ـ آزاده: به كسي  

اسالمي و كيان جمهوري اسـالمي ايـران، اسـتقالل و تماميـت ارضـي كشـور، مقابلـه بـا تهديـدات و          

تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سـپس آزاد  

با الهام از مبارزات و مجاهـدات   05/00/0164تا  24/6/0182ادي كه از تاريخ شود. همچنين كليه افر

امام خميني )ره( به داليل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت 

 يا حبس قطعي بوده اند.

د مراجـع صـالحيتدار   تبصره ـ استمرار شرايط اين بند در طول دوران اسارت و يا زندان بايـد بـه تأييـ    

 برسد.

و ـ رزمنده: به كسي اطالق مي شود كه در راه تكـوين، دفـاع و حفـظ ارزش هـا و كيـان جمهـوري         

 اسالمي ايران، استقالل و تماميت ارضـي كشـور، مقابلـه بـا تهديـدات و تجـاوزات دشـمن و عوامـل         

 شد.ضد انقالب و اشرار با تأييد مراجع ذي صالح به طور فعال حضور يافته با

تبصره ـ رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيالت اين قانون كه شامل ايثـارگران مـي باشـد،     

بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني الزم را در جهت رسيدگي بـه امـور آنـان بـه عمـل       امستثن

 آورد.

اسـالمي و مبـارزه بـا     ز ـ خانواده شاهد: خانواده هاي معظمي كه در راه اعتالي اهداف عاليه انقـالب  

يـا اسـير    األثردشمنان انقالب يكي از اعضاي خانواده شان )پدر، مادر، همسر، فرزند( شهيد يا مفقـود 

 شده باشد.

 ح ـ خانواده ايثارگران: خانواده هاي جانبـازان و آزادگـان كـه شـامل همسـر، فرزنـد و والـدين آنهـا          

 مي شود.
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ول اين قانون، خدمات و امتيازات مربوط، بـه خـانواده   ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشم 

 تحت تكفل آنان تعلق مي گيرد.

 ناميده مي شود.« بنياد»ي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين قانون به اختصار 

 ـ دستگاه هاي مشمول اين قانون عبارتند از:2ماده

، مؤسسات و شركت هاي دولتـي و ملـي   الف ـ كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي  

شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند ، 

قوه قضاييه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كـانون وكـالي   

ي ، قوه مقننه ، نهاد رياست جمهوري ، سـازمان  دادگستري ، كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستر

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران )سـازمان هـاي وابسـته و تابعـه( ، نيروهـاي مسـلح جمهـوري         

اسالمي ايران )نظامي و انتظامي( نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهـاي انقـالب اسـالمي و    

 ايه سازمان ها و شركت هايي كه به نحوي از انحـ شركت هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كل

از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تـأمين مـي گـردد ،    

 بانــك هــا ، مؤسســات بيمــه اي ، جمعيــت هــالل احمــر جمهــوري اســالمي ايــران ، شــهرداري هــا و 

ي كه شمول قانون بر آنها مسـتلزم ذكـر   شركت هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت هاي

نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گـاز ايـران ، شـركت    

ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان صنايع ملـي ايـران ، شـركت    

علمـي و كـادر اداري دانشـگاه هـا و مؤسسـات       هيأتهاي هواپيمايي ، سازمان انرژي اتمي، اعضاي 

 آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسالمي.

ب ـ ساير دستگاه ها و سازمان ها و شركت هـا و مراكـز توليـدي و تـوزيعي و خدماتــي كـه تحـت          

 تند.پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هس

 فصل دوم ـ مسكن

 ـ خدمات مسكن با استفاده از روش هاي ذيل ارائه مي گردد:1ماده
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 الف ـ تأمين و واگذاري زمين يا مسكن

 ب ـ واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك

 ( با بازپرداخت بيست ساله%8ج ـ ارائه تسهيالت بانكي بلندمدت با كارمزد حداكثر چهار درصد )

 استيجاريد ـ وديعه مسكن 

 هـ ـ كمك بالعوض

 و ـ پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسكن نامناسب

ز ـ معافيت از هزينه هاي آماده سازي زمين، خدمات و تسهيالت مهندسي و شهري كه حسـب مـورد    

 به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي گيرد.

 ـ مشموالن دريافت خدمات مسكن عبارتند از:0تبصره

( و %26هـا، جانبـازان بيسـت و پـنج درصـد )     األثرـ همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسـرا و مفقود 0

 باالتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي باشند.

ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوري اسالمي ايران فرزندان جانبازان هفتاد درصـد  2

 0باالتر فاقد مسكن در صورتي كه قبالً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده اند. ( و41%)

ـ جانبازان و آزادگان متوفاي مشمول اين فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط بـه مسـكن   2تبصره

برخوردار نشده اند، خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان كه مسؤوليت حضانت فرزندان جانبـاز  

                                                           
تـا   0145قـوانيني كـه از سـال    »كه مقرر مـي دارد:   2/01/0130مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ به موجب  - 1

به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است، به قوت خـود بـاقي و در ابـالی ايـن مصـوبه       2/01/0130

اقـد مسـكن در صـورتي كـه قـباًل از زمـين يـا        ( و بـاالتر ف %41فرزندان جانبازان هفتاد درصد )»عبارت «. لحاظ خواهد شد

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران     88ماده )« ل»مسكن دولتي استفاده نكرده اند، مندرج در بند 

چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند )ب( تبصره فوق اضافه گرديد، نهايتاً چـون احكـام منـدرج     26/01/0143مصوب 

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايـران  88ماده )« ل»( فوق جامع تر از احكام مندرج در بند 1اده )در م

 ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي مجريان قابل استناد نيست.88ماده )« ل»است، لذا بند  26/01/0143مصوب 
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م قانوني به نام فرزندان آنان اعطا مي گردد. ضمناً جانبـازان و  را عهده دار مي باشند و يا به قيّ و آزاده

آزادگان متأهل متوفي كه داراي فرزند نباشند واگذاري خدمات مسكن مورد نظر به همسر آنان ارائه 

 مي گردد.

ه پـنجم توسـعه جمهـوري    ( قانون برنامـ 88مكرر ـ دولت موظف است در اجراي بند )ل( ماده )  1ماده

( و بـاالتر،  %26به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد ) 0130اسالمي ايران در سال 

(، همسـران و والـدين شـهدا    %41آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبـازان بـاالي هفتـاد درصـد )    

 تسهيالت خريد يا ساخت مسكن اعطا نمايد.

ه ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر چهارصد و پنجاه مبلغ تسهيالت مزبور ب

( ريـال، سـاير   161.111.111( ريال، مراكز استان ها سيصـد و پنجـاه ميليـون )   861.111.111ميليون )

( ريــال و بــراي روســتاها يكصــد و پنجــاه ميليــون  261.111.111شــهرها دويســت و پنجــاه ميليــون )

( و بازپرداخت بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف %8ا نرخ چهاردرصد )( ريال ب061.111.111)

 و نوساز بودن مسكن تعيين مي گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش بيني و پرداخت مابه التفاوت سـود بـانكي تـا سـقف نـرخ      

 مصوب نظام بانكي بانك هاي عامل اقدام نمايد.

ارزيابي ملك، محاسـبه و اخـذ تضـمين هـاي بازپرداخـت الزم بـه       بانك هاي عامل موظفند نسبت به 

 ميزان اصل تسهيالت و سود سهم ايثارگر )چهار درصد( اقدام نمايند.

تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب  

استفاده كرده اند، مابه التفاوت آن را بـا   0131كه قبالً از وام هاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 

  0همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد .

                                                           

و تبصـره آن   0130( قـانون بودجـه سـال    53بنـد )  2/01/0130مـورخ  به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  - 1

يا وثيقـه جديـد پرداخـت    »... تا عبارت « دولت موظف است در اجراي بند )ل(...»كه متضمن عبارت  11/2/0130مصوب 

 مكرر( الحاق گرديد. 1و به نفع ايثارگران است، به عنوان ماده )« نمايد.
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ـ ميزان تسهيالت بانكي اين فصل براي هر يك از مشموالن به ازاي هر واحد مسكوني، يكصـد  8ماده

( ريال در شهرهاي بـا بـيش از يـك ميليـون نفـر جمعيـت و در سـاير        021.111.111و بيست ميليون )

( ريال مي باشد افزايش سطح تسهيالت موضوع ايـن  011.111.111شهرها و روستاها يكصد ميليون )

 وزيران خواهد رسيد. هيأتماده در سال هاي آتي، براساس نرخ تورم به تصويب 

ـ مشموالن اين قانون كه عضو تعاوني هاي مسكن بوده و نيز مالكـان امـالك مسـكوني فاقـد     0تبصره

عم از شهري و روستايي مي توانند با ارائه ضمانت الزم )سفته و تعهدنامه كتبـي  سند مالكيت رسمي ا

بنياد استان مربوط( از تسهيالت بانكي استفاده نمايند. اين ضمانت نافي مسـؤوليت بانـك در پيگيـري    

 اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

واحـدهاي مشـمول ايـن تسـهيالت كـه بـه تأييـد        نامه مقاوم سازي در سـاخت   آئينـ رعايت 2تبصره

 شهرداري يا بنياد مسكن رسيده باشد ضروري است.

ـ محاسبه سود و كارمزد متعلق به تسهيالت بانكي مسكن در چـارچوب ضـوابط مـورد عمـل     1تبصره

بانك ها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دريافت از ايثارگران مشمول، 

( بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذكور %8چهاردرصد )

 در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني خواهد شد تا از آن طريق به بانك ها پرداخت شود.

ـ ايثارگراني كه از تسهيالت و وام خريد مسكن در سقف باالتر از ميزان اشـاره شـده در ايـن    8تبصره

ه استفاده مي نمايند سود تسهيالت و كارمزد وام دريافتي تا سقف پـيش بينـي شـده در ايـن مـاده      ماد

( و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكي محاسبه خواهـد شـد. دريافـت ايـن     %8براساس چهاردرصد )

 تسهيالت و وام بدون شرايط سپرده گذاري مي باشد.

اسـتفاده شـدن و مسـاعدت در تعميـر و نگهـداري منـازل       ـ به منظور پيشگيري از تخريب و بال   6ماده

هاي مربوط به مسـكن نيـز    مسكوني مشموالن اين فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدت
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امنا مي تواند بخشي از هزينه هـاي   هيأتبهره مند نشده اند، بنياد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب 

 ت نمايد.تعميرات منازل را به صورت بالعوض پرداخ

ـ مشموالن اين قانون براي احداث يك واحد مسـكوني بـا زيربنـاي مفيـد تـا يكصـد و بيسـت          5ماده

مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه هاي عـوارض صـدور   

د. پروانه هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنيـاد معـاف مـي باشـن    

مفاد اين ماده در احداث مجتمع هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شـامل ايثـارگران نخواهـد    

 بود.

تبصره ـ مشموالن اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضالب، بـرق و گـاز و پنجـاه     

 ( هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف مي باشند.%61درصد )

( و بـاالتر،  %26وزارت راه و شهرسازي موظف اسـت بـراي جانبـازان بيسـت و پـنج درصـد )      ـ 4ماده

م قانوني فرزندان شهيد )به نام فرزندان( نسبت به تأمين زمين بر مبناي آزادگان، همسران شهيد و يا قيّ

و اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي كه قيمـت منطقـه اي سـال     0153قيمت منطقه اي سال 

شـرايط ايـن    واجـدان را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام نمايد. در صورتي كه واگذاري زمين به  0153

ماده ممكن نباشد دولت مكلف است بـه ازاي آن جهـت هـر يـك از مشـموالن مبلـغ پنجـاه ميليـون         

 ( ريال براي سال اول و متناسـب بـا نـرخ تـورم جهـت سـال هـاي بعـد، اعتبـار الزم را          61.111.111)

 اختصاص دهد.

( از منـازل اجـاره بـه    %11ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است ساالنه حداكثر سـي درصـد )    4ماده

شرايط و متناسب با نياز بنياد به اين امر اختصاص  واجدانشرط تمليك خود را با در نظر داشتن تعداد 

والن واجـد شـرايط   دهد. مابه التفاوت سهم زمين در آپارتمان هاي اجاره بـه شـرط تمليـك بـه مشـم     

 پرداخت مي شود.

ـ مشموالن اين فصل از پرداخت هزينه آماده سازي كالً معاف و پرداخت اين هزينه ها به عهده 3ماده

 وزارت راه و شهرسازي است اين معافيت ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قيد مي گردد.
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النه نسـبت بـه مناسـب سـازي امـاكن      ـ بنياد موظف است با اعتبـارات مصـوب در بودجـه سـا    01ماده

 مسكوني و ساماندهي محيط زيست شخصي جانبازان ويژه اقدام نمايد.

ـ وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه هاي خدمات مربوط 00ماده

زارهـاي  به آبرساني، برق رساني، گازرساني و جاده مواصالتي و ساخت و ساماندهي و نگهـداري گل 

 شهدا و يادمان ها را با هماهنگي بنياد تأمين نمايند.

هايي كه تحت پوشش شهرداري ها، اوقاف  هزينه آب، برق و گاز مصرفي گلزارهاي شهدا در مكان

 و سازمان ميراث فرهنگي نيستند رايگان مي باشد.

يروهـاي مسـلح و   نامه اجرايي اين ماده توسـط وزارت كشـور بـا همـاهنگي بنيـاد و سـتاد كـل ن        آئين

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارتخانـه هـاي مزبـور تهيـه و بـه تصـويب       

 وزيران خواهد رسيد. هيأت

 فصل سوم ـ بهداشت و درمان

ـ حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني )همگاني، مكمل، خاص( قابل ارائه به خانواده شـاهد،  02ماده

فراد تحت تكفل ايشان طبق مفاد قانون بيمـه همگـاني درمـاني كشـور و قـانون      جانبازان، آزادگان و ا

 نامـه اجرايـي    آئـين ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصالحات قوانين ياد شـده مـي باشـد.    

ذي ربط با پيشنهاد مشترك بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهـاي مسـلح   

 وزيران خواهد رسيد. هيأتبه تصويب 

 ـ01ماده

( هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سالمت، بيمـه همگـاني، بيمـه    %011الف ـ تأمين صددرصد ) 

مكمل و بيمه خاص )خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي گردند( خانواده شاهد، 

بوده و اعتبـارات آن هر سـاله در قـوانين    جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهـده دولت

 بودجه سنواتي منظور مي گردد.
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ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند از محـل اعتبـارات مصـوب و در قالـب تخصـيص اعتبـار       0تبصره

ابالغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بيمه درمـاني همگـاني و مكمـل سـهم كاركنـان ايثـارگر       

 انواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.شاغل در دستگاه مربوط و خ

ـ شركت هاي دولتي، نهادها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولـت و شـركت هـايي    2تبصره

كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جـاري خـود نسـبت بـه     

درماني همگاني و مكمل سهم ايثارگران شاغل در مؤسسات مربـوط و افـراد   پرداخت كسورات بيمه 

 تحت تكفل آنان اقدام نمايند.

ـ دولت مكلف اسـت بـه منظـور پرداخـت كسـورات بيمـه درمـان همگـاني و تكميلـي سـهم           1تبصره

ر ايثارگران شاغل در بخش غيردولتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي اعتبـار الزم را هـر سـاله د   

 لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

ـ دولت موظف است ضمن لوايح بودجـه سـنواتي سـاز و كارهـاي الزم و بـراي بهـره منـدي        8تبصره

 هماهنگ مشموالن اين ماده از خدمات درماني فراهم نمايد.

( هزينه هـاي  %011جم توسعه جمهوري اسالمي ايران صددرصد )ب ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پن 

درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهـده دسـتگاه اجرايـي و صددرصـد     

( هزينه هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنيـاد شـهيد و امـور    011%)

 0ايثارگران است.

                                                           
( هزينـه هـاي درمـاني    %011صد درصد )»عبارت   2/01/0130صلحت نظام مورخ به موجب مصوبه مجمع تشخيص م - 1

( هزينـه هـاي درمـاني    %011ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرايي و صـد درصـد )  

( 88مـاده ) « ب»در بنـد  منـدرج  « ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثـارگران اسـت  

چون به نفـع ايثـارگران اسـت بـه عنـوان بنـد       4/5/0131قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران اصالحي 

( فوق جامع تـر از احكـام منـدرج    01( به انتهاي ماده فوق اضافه گرديد. نهايتاً چون احكام مندرج در ماده )01)ب( ماده )

« ب»است، لـذا بنـد    26/01/0143قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب  (88ماده )« ب»در بند 

 ( قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجريان قابل استناد نيست.88ماده )
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اد موظف است امكانات بهداشتي، درماني، تشخيصـي، توانبخشـي، آموزشـي، پيشـگيري،     ـ بني08ماده

 دارو و تجهيزات مورد نياز و براي گروه هـاي ويـژه جانبـازان شـيميايي، اعصـاب و روان، نخـاعي و       

اندام هاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان تهيه و تأمين نمايد. بدين منظور بنياد مي توانـد ضـمن   

از ظرفيت بخش هاي دولتي و غيردولتي حسـب ضـرورت بـا تأييـد معاونـت برنامـه ريـزي و         استفاده

وزيران نسبت به توسعه يا تأسيس مراكز ويژه مـورد   هيأتنظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب 

 نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام نمايد.

رش فرزندان معلول، ايثـارگران  ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است با اولويت نسبت به پذي0تبصره

در مراكز دولتي و غيردولتي اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نمايد. اعتبار مربوط به اين 

 خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمين و پرداخت مي گردد.

النس مـورد نيـاز   ـ بنياد موظف است داروهاي خاص، تجهيزات پزشكي و توانبخشـي و آمبـو  2تبصره

 ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمين و وارد نمايد.

ـ بنياد موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظـور تـأمين و   06ماده

ارتقاي سطح بهداشت و درمان و پايش و كنترل وضعيت جسمي و رواني خـانواده شـاهد، جانبـازان،    

تحت تكفل آنان نسبت بـه ايجـاد بانـك جـامع اطالعـات پزشـكي و پيراپزشـكي و         آزادگان و افراد

 تشكيل پرونده سالمت براي آنان اقدام نمايد.

ـ وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي موظـف اسـت بـا همـاهنگي بنيـاد نسـبت بـه            05ماده

 د.( به صورت رايگان اقدام نماي06واكسيناسيون خاص در مورد افراد مشمول ماده )

ـ بنياد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازاني كه امكان درمان آنان در داخـل كشـور   04ماده

وجود ندارد، حسب تشخيص و نظر كميسيون پزشكي و تأييد شوراي عالي پزشكي بنياد و با استفاده 

 .از بودجه ارزي و ريالي كه در اعتبارات سنواتي بنياد پيش بيني مي گردد، اقدام نمايد
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ـ بنيـاد موظـف اسـت بـه منظـور تعيـين، تـدوين و يـا اصـالح معيارهـاي تشـخيص درصـد از             04ماده

كارافتادگي به عنوان مبناي ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان يا در نظرگـرفتن وضـعيت سـالمتي،    

عنـوان  شرايط اجتماعي، اقتصادي و اشتغال اين گروه و بـا اسـتفاده از اسـتانداردهاي بـين المللـي بـه       

معيارهاي جديد در ارائه خدمات ) امتيازبندي تلفيقي ( و تعيين و اصـالح و بـه روزكـردن درصـد از     

كارافتادگي جانبازان نسبت به تشكيل كميسيون پزشكي در مواردي كه مطابق ضـوابط، نيـاز بـه رأي    

 كميسيون باشد، اقدام نمايد.

ويب اين قانون به منظور حفظ اسـناد و  ـ بنياد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تص03ماده

مدارك پزشكي و سـابقه مجروحيـت موجـود در بيمارسـتان هـا و كليـه مراكـز پزشـكي، درمـاني و          

ستادهاي تخليه مجروحان و جلوگيري از امحا، مفقود يا معـدوم شـدن اسـناد بـا اسـتفاده از خـدمات       

العات و آمار مجروحان دوران دفـاع  ماشيني و امكانات رايانه اي نسبت به تشكيل و تمركز بانك اط

 مقدس اقدام نمايد.

ـ بنياد موظف است با هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي، تعـاون،    21ماده

كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزيستي كشور بـه منظـور ارائـه    

درمان جهت ارتقاي سـطح سـالمت و تـأمين بهداشـت      خدمات مشاوره اي و مددكاري، پيشگيري و

 را تأسيس نمايد.« مراكز مشاوره اي و مددكاري ايثارگران»رواني ايثارگران و خانواده ايشان 

نامه اجرايي اين فصل ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بنياد و با همكـاري   آئينتبصره ـ  

وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي و دفـاع و پشـتيباني    

وزيـران   هيـأت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و ستادكل نيروهاي مسلح تهيه و بـه تصـويب   

 د.خواهد رسي

 فصل چهارم ـ تسهيالت اداري و استخدامي

( از %26( اين قانون مكلفند حداقل بيسـت و پـنج درصـد )   2ـ كليه دستگاه هاي موضوع ماده )20ماده

نيازهاي اسـتخدامي و تـأمين نيروهـاي مـورد نيـاز خـود را كـه وفـق ضـوابط و مجوزهـاي مربـوط و            
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ده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي نمايد به خانوا

( و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و %26فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد )

( سـهميه  %6باالي يك سال اسارت، اسرا و خـواهر و بـرادر شـاهد اختصـاص دهنـد و پـنج درصـد )       

مـاه حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـا و همسـر و       استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حـداقل شـش   

( و آزادگان كمتر از يك سال اسارت %26فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد )

 0اختصاص دهند.

ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كارافتاده كلي، آزادگان از كارافتاده كلي و فرزندان 0تبصره

ميه استخدامي اين ماده با كسـب حدنصـاب قبـولي و امتيـازات الزم در آزمـون      آنان كه عالوه بر سه

هاي استخدامي پذيرفته شوند مي توانند همانند ساير فرزنـدان شـاهد، جانبـازان و آزادگـان از شـرط      

 معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.

زنشستگي يكـي از ايثـارگران از محـل    ـ كليه دستگاه هاي مشمول اين قانون موظفند پس از با2تبصره

سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يكي از فرزندان شـهيد، جانبـازان بيسـت و    

 را در آن دستگاه استخدام نمايند. األثر( و باالتر، آزاده، اسير و مفقود%26پنج درصد )

                                                           
، «عبارتهاي دو جايگزيني نيروهاي خروجي خـود   2/01/0130به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ  - 1

( سـهميه اسـتخدامي را نيـز بـه     %6و پنج درصـد ) »و « يك سال و باالي يك سال اسارت»، «فرزندان و همسران»، «وشهدا »

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زيـر بيسـت و   

( قانون برنامه پنجساله 88ماده )« و»صاص دهنده مندرج در بند ( و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اخت%26پنج درصد )

چون به نفع ايثارگران است، دو ماده فـوق قبـل    08/4/0130و  04/00/0131پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران اصالحي 

( 88مـاده ) « و»( فوق جـامع تـر از احكـام منـدرج در بنـد      20از تبصره ها لحاظ گرديد نهايتاً چون احكام مندرج در ماده )

مـاده  « و»اسـت، لـذا بنـد     08/4/0130و  04/00/0131قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايـران اصـالحي   

 ( قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجربان قابل استناد نيست ولي تبصره هاي آن به قوت خود باقي است.88)
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ن نفر پذيرفتـه شـده بـراي    ( حدنصاب آزمون علمي آخري%41ـ كسب حداقل هشتاد درصد )1تبصره

 مشموالن متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري الزامي است.

ـ بنياد حسـب مورد بـه همســر و والـدين شـاهد، جانبـازان و آزادگـان، كـه بنـا بـه تشـخيص           22ماده

، جسـمي، حركتـي(   كميسيون پزشكي بنياد داراي عائله تحت تكفل قانون محجـور و معلـول )ذهنـي   

 باشند، عالوه بر پرداختي هاي موضوع اين قانون، در صورتي كه نسـبت بـه نگهـداري فـرد يـا افـراد       

ياد شده در ميان خانواده اقدام نمايند، حداقل به ميزان يارانه موضوع قانون جـامع حمايـت از حقـوق    

 معلوالن پرداخت مي نمايد.

شـاهد بـه ميـزان معـادل يـك و نـيم برابـر حـداقل حقـوق          ـ بنياد مكلف است به كليه والـدين  21ماده

 كاركنان دولت مستمري پرداخت نمايد.

( و بـاالتر، شـيميايي و اعصـاب و روان    %61ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصـد ) 28ماده

ا )متوفي يا در قيد حيات( و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و باالتر كـه قبـل از اسـارت بـ    

آنان ازدواج نموده اند، در صـورت شـاغل بـودن مـي تواننـد بـا پـنج سـال سـنوات ارفـاقي از امتيـاز            

 بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي كامل بهره مند گردند.

( و آزادگان با سنوات اسـارت كمتـر از پـنج    %61ـ همسران شاغل جانبازان زير پنجاه درصد )0تبصره

وزيران مي رسد از يك تـا پـنج سـال     هيأتنامه اي كه به پيشنهاد بنياد به تصويب  آئينسال براساس 

 سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره مند مي گردند.

 ـ كليه همسران شاهد شاغل، هماننـد همسـران جانبـازان از كـاهش سـاعت كـاري برخـوردار        2تبصره

 مي گردند.

 ـ رعايت شرط سني مقرر در قوانين و مقررات بازنشسـتگي زودتـر از موعـد جانبـازان الزامـي      1تبصره

 نمي باشد.

( و باالتر و آزادگان متوفي %61ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد )26ماده

اقل حقـوق كاركنـان   كه فرزند يا فرزنداني را از آنان تحت تكفـل قـانوني داشـته باشـند معـادل حـد      
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دولت، حق سرپرستي پرداخت خواهد شد. افراد حضانت كننده از اين فرزنـدان محـروم از مـادر نيـز     

 مشمول اين ماده مي باشند.

( و بـاالتر و  %61ـ دولت موظف است به منظور حمايـت از سـالمت جانبـازان پنجـاه درصـد )     25ماده

ون پزشـكي بنيـاد و براسـاس شـدت و نـوع      جانبازان اعصاب و روان و شيميايي بـه تشـخيص كميسـي   

ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري 

و پرداخت حق پرستاري و حق همياري بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مـورد  

 نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شـهدا در جبهـه قبـل از اسـتخدام و     24هماد

اشتغال در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و 

 زيان آور )يك به يك و نيم( محسوب مي گردد.

تگي سهم كارمند و يا كارگر و كارفرما را براي دولت مكلف است مابه التفاوت كسور بيمه و بازنشس

ــه مأخــذ آخــرين وضــعيت اســتخدامي )حقــوق و مزايــاي مشــمول كســور بيمــه و     مــدت مــذكور ب

 بازنشستگي( محاسبه و يكجا به صندوق هاي مربوط واريز نمايد.

و  ـ كليه دستگاه هاي مشمول اين قـانون مكلفنـد نسـبت بـه اعطـاي امتيـازات ديـپلم بـه شـهدا         24ماده

مفقودان زير ديپلم و احتساب مزاياي يـك مقطـع تحصـيلي بـاالتر بـه كليـه شـهدا و مفقـودان داراي         

 مدرك ديپلم و باالتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت دهند.

 فصل پنجم ـ اشتغال و كارآفريني

( و بـاالتر،  %26نبـازان بيسـت و پـنج درصـد )    ـ خانواده شاهد، جانبازان، همسـر و فرزنـدان جا  23ماده

آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن كه فاقد شغل و درآمـد بـوده و واجـد شـرايط شـغل      

 مورد نظر باشند مي توانند از خدمات اين فصل برخوردار شوند.

موضـوع ايـن   تبصره ـ رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولويت بعـدي بـراي اسـتفاده ازخـدمات      

 فصل مي باشند.
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ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير واحـدهاي ذي ربـط اعـم از دولتـي و غيردولتـي      11ماده

موظفند ضمن هماهنگي با بنياد در راستاي جذب نيروي انساني مورد نيـاز كارگـاه هـاي تـابع قـانون      

 ند.( اين قانون را در اولويت قرار ده23كار، مشموالن موضوع ماده )

( ايـن قـانون،   23ـ به منظور تشويق كارفرمايان كارگاه ها به جـذب مشـموالن موضـوع مـاده )    10ماده

دولت موظف است كارفرماياني را كه با هماهنگي بنياد پس از اخذ تعهدات الزم و انعقاد قـراردادي  

 نيـاز خـود    كه مبين تعهدات طرفين باشد اقدام به جذب نيرو در راستاي تـأمين نيـروي انسـاني مـورد    

 مي نمايند، مشمول تخفيفات و تسهيالتي به شرح ذيل قرار دهد:

( و %011الف ـ حق بيمه سهم كارفرما براي جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به ميزان صددرصد )

( حداقل بـه مـدت پـنج سـال     %61( اين قانون به ميزان پنجاه درصد )23ساير مشموالن موضوع ماده )

 رداخت مي گردد.توسط بنياد پ

( %061ب ـ كاهش ماليات كافرمايان اين گونه كارگاه ها از طريق احتساب يكصد و پنجـاه درصـد )   

حقوق پرداختي به ايثارگران جديداالستخدام به عنوان هزينه هاي قابـل قبـول ماليـاتي بـه مـدت پـنج       

 سال.

اين قانون حداقل به مدت پنج  (23ج ـ كارفرماياني كه اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده ) 

( يارانـه حـداقل حقـوق و دسـتمزد،     %46سال مي نمايند تا مدت هجده مـاه از هفتـاد و پـنج درصـد )    

 ( قانون كار بر حسب نوع شغلي كه در اختيار آنـان قـرار خواهـد گرفـت بهـره منـد       82موضوع ماده )

 مي شوند.

و كـارآفريني ايثـارگران اقـدام نمـوده و      ـ بنياد موظف است نسبت به ايجـاد صـندوق اشـتغال   12ماده

 وزيران برساند. منابع مالي اين صندوق به شرح زيـر تـأمين    هيأتاساسنامه آن را تدوين و به تصويب 

 مي گردد:

 الف ـ بودجه عمومي دولت

 ب ـ وجوه برگشتي از محل اقساط وامهاي اشتغال پرداختي به ايثارگران )وجوه اداره شده(
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 بنياد )منابع داخلي بنياد(ج ـ ساير منابع 

( و %26ـ در صورتي كه در راستاي دستيابي فرزندان شـاهد، جانبـازان بيسـت و پـنج درصـد )     11ماده

باالتر و آزادگان بيكار به مشاغل مناسب، نياز به فراگيري دوره هـاي آموزشـي و مهـارتي باشـد، بـه      

هجده ماه( كمك هزينـه زنـدگي    منظور تأمين حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش )حداكثر تا

( حداقل حقوق كاركنان دولت و براي يك بار توسط بنياد پرداخـت  %46معدل هفتاد و پنج درصد )

 خواهد شد.

و مراكـز ارائـه    دسـتگاه هـا  ـ براي بهره مندي افراد واجد شرايط اين فصـل، ضـمن همـاهنگي    18ماده

تسهيالت اين فصل استفاده نكرده باشند تـا سـي    دهنده امكانات فوق با بنياد مشروط بر آن كه قبالً از

 ( از امكانات مربوط به موارد ذيل به اين امر اختصاص مي يابد:%11درصد )

 الف ـ واگذاري غرفه ميـادين و بازارچـه هـاي خـود اشـتغالي و دكـه از طريـق شـوراهاي اسـالمي و          

 با هماهنگي شهرداري ها. 

لندمـدت آمـوزش هـاي مهـارتي، تخصصـي سـازمان       ب ـ سهميه پذيرش دوره هاي كوتاه مـدت و ب  

 آموزش فني و حرفه اي به همراه تسهيالت رفاهي به ويژه خوابگاه.

 ج ـ اجراي دوره هاي كارورزي خاص فاری التحصيالن توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط.

 د ـ اعزام نيروي كار به خارج از كشور، توسط دستگاه هاي مشمول اين قانون.

ت مكلف است ساز و كارهاي مناسب را براي ايجاد مشاغل پايدار بـراي مشـموالن ايـن    ـ دول16ماده

فصل از محل تسهيالت تكليفي، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالي، برنامه كمك هـاي فنـي و   

 نمايد. ااعتباري )ملي و استاني( در لوايح بودجه ساالنه پيش بيني و اجر

 ـ به منظـور سـاماندهي موضـوع اشـتغال مشـموالن ايـن قـانون در سياسـتگذاري هـاي كـالن،           15ماده

 رئيس بنياد در شوراي عالي اشتغال عضويت خواهد داشت.
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 فصل ششم ـ معيشت و رفاه

ـ كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه هـاي  14ماده

 ( اين قانون به شرح تبصره هاي زير حسب مورد تأمين و پرداخت مي گردد.2موضوع ماده )

ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند از محـل اعتبـارات مصـوب و در قالـب تخصـيص اعتبـار       0تبصره

ابالغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگـان و جانبـازان در دسـتگاه    

 مربوط اقدام نمايند.

ـ شركت هاي دولتـي، بانـك هـا و مؤسسـات انتفـاعي وابسـته بـه دولـت، نهادهـاي عمـومي           2بصرهت

غيردولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كننـد و شـركت هـايي كـه شـمول قـانون بـر آنهـا         

مستلزم ذكر نام است، موظفند از محـل هزينـه عمليـات جـاري خـود نسـبت بـه پرداخـت كسـورات          

 ، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمايند.بازنشستگي سهم اسرا

ـ دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان 1تبصره

شاغل در بخش غيردولتي مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي اعتبار الزم را هر ساله در لوايح بودجه 

 شور پيش بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.سنواتي كل ك

ـ حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب غيرشاغل در دستگاه هـاي موضـوع مـاده    14ماده

( اين قانون كه به صورت بسيج مردمي از سوي مراجع ذي صالح نظير نيروي مقاومت بسيج، سپاه 2)

ارتش، كميته امـداد امـام خمينـي )ره(، جهادسـازندگي، سـازمان تبليغـات       پاسداران انقالب اسالمي، 

اسالمي، حوزه هاي علميه و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران بـه جبهـه اعـزام و بـه دليـل      

، جانباز از كارافتاده كلي و آزاده از كارافتاده كلي األثرحضور در جبهه و يا بر اثر ترور شهيد، مفقود

 كادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد پرداخت خواهد شد. همترازگرديده اند. طبق مقررات، 

تبصره ـ حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشـتغال مشـمول قـوانين نيروهـاي مسـلح براسـاس مقـررات         

 يروي مربوط پرداخت مي گردد.مربوط در نيروهاي مسلح محاسبه و توسط ن
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، اسـرا، آزادگـان و جانبـازان از    األثرـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقـود 13ماده

كارفتاده كلي دستگاه ها، اعم از كشوري و لشكري براساس قوانين و مقـررات اسـتخدامي نيروهـاي    

 مسلح محاسبه مي گردد.

آزادگان و جانبازان از كارافتاده كلي توسط دستگاه مربوط و حقـوق  ـ حقوق و مزاياي اسرا، 0تبصره

 ها توسط بنياد پرداخت مي گردد.األثرو مزاياي شهدا و مفقود

 ( 13( و )14ـ حقوق حالـت اشـتغال جانبـازان و آزادگـان از كارافتـاده كلـي موضـوع مـواد )        2تبصره

 مي گردد.ن0( اين قانون قطع 2ماده ) موضوع بند )الف( دستگاه هاياين قانون در صورت اشتغال در 

ـ حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالـت اشـتغال، معـادل آخـرين     81ماده

حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هر ساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغالن اضافه و به شـكل  

 تبصره هاي زير عمل مي شود.

ـ حقوق بازنشستگي مشموالن قانون حالت اشتغال، اعم از اينكه در اجراي قانون مذكور و يـا  0تبصره

)بازنشسته در سال تصـويب   همترازساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان 

 اين قانون( تطبيق و اعمال مي گردد.

ان و آزادگـان غيرمسـتخدم دولـت توسـط بنيـاد و      ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه شهدا، جانباز2تبصره

حقوق بازنشستگي و وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشسـتگي دسـتگاه   

 ذي ربط پرداخت مي گردد.

ـ مشموالن قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از كليه امتيـازات منظـور شـده بـراي     1تبصره

پاداش پايان خدمت و غيره( برخوردار مي گردند. دستگاه مجري حكم حقوق )مانند  همتراز نشاغال

 بازنشستگي مكلف به تأمين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود.

( و بـاالتر، آزادگـان و خـانواده هـاي شـاهد و خـانواده       %26ـ جانبازان بيست و پـنج درصـد )  80ماده

ت داخلي از طريق هر يك از شركت هـاي دولتـي يـا    ( در صورت مسافر%41جانبازان هفتاد درصد )

                                                           
0
 شده است .بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي اصالح  
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خصوصي هواپيمايي، راه آهن و كشتيراني با ارائه كارت ايثارگري و يا معرفي نامه بنيـاد از پرداخـت   

 ( هزينه بليط مسافرت معاف مي باشند.%61پنجاه درصد )

 هري( معـاف  ـ كليه مشموالن اين مـاده از پرداخـت هزينـه بلـيط اتوبـوس و متـرو )داخـل شـ        0تبصره

 مي باشند.

ـ مشموالن اين ماده در پروازهاي خارجي با معرفي نامه بنياد براي يك بـار در سـال از پنجـاه    2تبصره

 ( تخفيف مستقيم بهاي روز فروش بهره مند مي باشند.%61درصد )

 ـ تخفيف موضوع اين ماده در بخش هاي دولتي و خصوصي توسـط بنيـاد تـأمين و پرداخـت     1تبصره

 .مي شود

ـ معافيت ايثارگران و فرزندان ذكور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظيفه عمومي طبـق  82ماده

 قانون نظام وظيفه عمومي و اصالحات آن و تدابير فرمانده كل نيروهاي مسلح خواهد بود.

( از سـهميه  %01( تـا ده درصـد )  %6ـ سازمان حج و زيارت موظف است هر ساله پنج درصد )81ماده

حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدين شاهد كه توسـط بنيـاد معرفـي و    

 براي اولين بار مشرف مي شوند اختصاص دهد.

ـ وزارت كشور ضمن هماهنگي هـاي الزم نسـبت بـه ارائـه خـدمات تـرددي از جملـه آرم و        88ماده

اطق مربوط را براي جانبـازان بيسـت و پـنج    كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك و من

 ( و باالتر، براساس معرفي نامه بنياد به صورت رايگان فراهم نمايد.%26درصد )

ـ دولت مكلف است ساالنه اعتبار و تسهيالت الزم را براي تهيـه خـودرو مناسـب بـراي كليـه      86ماده

( الي چهل و نه %26يست و پنج درصد )( و باالتر و آن تعداد از جانبازان ب%61جانبازان پنجاه درصد )

 ،  ( كه به تشخيص كميسـيون پزشـكي بنيـاد از نظـر جسـمي محـدوديت حركتـي دارنـد        %83درصد )

 پيش بيني نمايد.

ـ آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگـاني كـه بـه تشـخيص كميسـيون پزشـكي بنيـاد        0تبصره

 موضوع اين ماده استفاده نمايند.معلول شناخته مي شوند مي توانند از تسهيالت 
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نامه چگونگي واگذاري، ميزان تسهيالت، كارمزد و ميزان كمك بالعوض توسط بنياد  آئينـ 2تبصره

وزيـران خواهـد    هيـأت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيـه و بـه تصـويب    

 رسيد.

 ( هزينـه بيمـه عمـر    %61درصـد ) ــ دولـت مكلـف اسـت نسـبت بـه تـأمين و پرداخـت پنجـاه          85ماده

خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان كه توسط هيچ يك از دسـتگاه هـاي دولتـي تحـت پوشـش      

 بيمه مذكور نمي باشند، اقدام نمايد.

ـ دولت مكلف است همه ساله مبلغي را به منظـور كمـك بـه صـندوق ذخيـره ايثـارگران كـه        84ماده

 جه ساالنه بنياد پيش بيني نمايد.توسط بنياد تشكيل خواهد شد در بود

ـ بنياد مكلف است پس از فوت هريك از ايثارگران غير مستخدم دولت، كمك هزينـه فـوت   84ماده

همانند مشموالن قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشـي از هزينـه هـاي ضـروري بـه كاركنـان       

شروط بـر اينكـه بـه موجـب     و اصالحيه هاي بعدي آن، به خانواده آنان م 25/2/0146دولت مصوب 

 قوانين و مقررات ديگري دريافت ننموده باشند پرداخت نمايد.

تبصره ـ دستگاه هاي اجرايي كشوري و لشـكري و بـراي ايثـارگران مسـتخدم خـود، طبـق قـوانين و         

 مقررات مربوط اقدام مي نمايند.

ر ازدواج خانواده شاهد، ـ دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون موظفند براي مساعدت در ام83ماده

آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان براي يك نوبت هديه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پـاداش  

و اصالحيه هاي  25/2/0146پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 

 بعدي آن را به ميزان دو برابر پرداخت نمايند.

ازدواج به مشموالن اين ماده كه تحت پوشش دستگاه هاي اجرايي نيستند بـه   تبصره ـ پرداخت هديه 

 عهده بنياد است.



مجموهع قوانين و مصوبات كارربدي ايثارگران  
 57   اداره امور ايثارگران وزارت كشور 

ـ تسهيالت بانكي )وام( بابت مساعدت در امر ازدواج خـانواده شـاهد، جانبـازان، آزادگـان و       61ماده

ه صورت فرزندان آنان براي يك نوبت به ميزان دو برابر ضوابط بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار ب

 قرض الحسنه تعيين مي گردد.

اجرايي مشمول اين قانون موظفند به شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد  دستگاه هايـ كليه   60ماده

( حـداقل حقـوق كاركنـان    %26( و باالتر و آزادگان شاغل مبلغي معادل بيست و پـنج درصـد )  26%)

فـوق العـاده ايثـارگري بـه طـور ماهانـه        دولت را كه هر سال توسط دولت تعيين مي شود. بـه عنـوان  

 پرداخت نمايد.

ـ به افراد موضوع ماده مذكور كه در استخدام دولت نيستند مبلغ ياد شده توسط بنياد تـأمين و  0تبصره

 پرداخت مي گردد.

ـ اين فوق العاده ايثارگري به جانبازان و آزادگـان از كـار افتـاده كلـي كـه از حقـوق حالـت        2تبصره

 ( اين قانون برخوردار گرديده اند تعلق نخواهد گرفت.13( و )14ق مواد )اشتغال مطاب

ـ بيمه درماني فرزندان ذكور شهدا پس از فراغت از تحصيل تا زمان اشتغال حداكثر به مـدت    62ماده

 سه سال توسط بنياد محاسبه و پرداخت مي گردد.

اسـتحقاقي و عمليـاتي اسـتفاده نشـده     ـ كليه دستگاه هاي مشمول اين قانون موظفند مرخصـي    61ماده

شهدا و مفقودان را به ازاي هر ماه طلـب مرخصـي آنـان معـادل يـك مـاه آخـرين حقـوق و مزايـاي          

 دريافتي آنان محاسبه و از سوي دستگاه هاي ذي ربط پرداخت نمايند.

 سـتگاه هـا،   ـ كاركنان شهيد و جانباز و آزاده ازكارافتاده كلي همانند ساير كاركنـان شـاغل د    68ماده

از كليه تسهيالت اجتماعي، رفاهي، آموزشي و خـدمات قابـل ارائـه بـه كاركنـان دسـتگاه هـا، نظيـر         

 دفترچه اتكا، عالوه بر تسهيالت بنياد برخوردار خواهند شد.

ـ جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي مشمول اين قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگي فوت   66ماده

 نمايند، عائله تحـت تكفـل آنـان از حقـوق و مزايـاي حالـت اشـتغال تـا سـن بازنشسـتگي برخـوردار            

 خواهند شد.
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م از مسـتمر و غيـر   ( حقوق و فوق العاده شغل و ساير فوق العـاده هـا اعـ   %011ـ صد در صد )   65ماده

 مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت ماليات معاف مي باشند.

( قـانون  01ـ مرخصي هاي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت كه بر اساس مـاده )   64ماده

سـنوات خـدمتي    01/3/0150حمايت از آزادگان )اسراي آزاد شده( پس از ورود به كشور مصـوب  

ابر محاسبه و ذخيره شده است، براساس آخرين حقوق و مزاياي فرد قابل پرداخت خواهـد  آنان دو بر

 بود.

همچنين آزادگاني كه بعد از اسارت شاغل شده اند از اين مزايا براي مدت اسارت بهره مند خواهنـد  

 شد.

انواده ـ وزارت دادگستري با همكاري قوه قضاييه نسبت به ارائه خدمات حمايت قضايي از خ  64ماده

( و بـاالتر و آزادگـان در مراجـع قضـايي جهـت دفـاع و       %26شاهد، جانبازان بيسـت و پـنج درصـد )   

 استيفاي حقوق آنان اقدام نمايد.

 ـ هزينه ارائـه خـدمات حمايـت قضـايي از محـل اعتبـارات مصـوب بنيـاد تـأمين و پرداخـت             0تبصره

 مي گردد.

مـاده درخصـوص عـدم اجـراي ايـن قـانون در       ـ شكايات مربوط به ايثـارگران مشـمول ايـن      2تبصره

 ( قـانون تسـهيالت اسـتخدامي و اجتمـاعي جانبـازان انقـالب اسـالمي قابـل طـرح          05كميسيون ماده )

 مي باشد.

ـ قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و كانون وكالي دادگستري موظفند بيست و  63ماده

ي و وكالت و مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را ( سهميه صدور پروانه سر دفتر%26پنج درصد )

( و باالتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسـارت و  %26به خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد )

 رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.
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( اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگاني كه 2موضوع ماده ) دستگاه هايـ   51ماده

قبل از تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكـاري نمـوده انـد صـرفًا بـراي يـك بـار        

 نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

رسيدگي به تخلفـات اداري  هاي  هيأتتبصره ـ افرادي كه به موجب رأي صادره از مراجع قضايي يا  

و يا ساير مراجع قانوني مربوط به دليل محكوميت از كار بر كنار شده اند مشمول اين مـاده نخواهنـد   

 بود.

نامه اجرايي اين فصل از سوي بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهـوري   آئينـ   50ماده

امه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه اسالمي ايران، ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برن

 وزيران مي رسد. هيأتو به تصويب 

 فصل هفتم ـ امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

و مؤسسات آموزش عالي دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي و مراكـز آمـوزش عـالي     دانشگاه هاـ   52ماده

غير انتفاعي موظفند با رعايت مقطع تحصيلي و نوع مؤسسه، نسـبت بـه انتقـال دانشـجويان و پذيرفتـه      

( و بـاالتر و همسـر و فرزنـدان آنـان و     %26شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بيسـت و پـنج درصـد )   

به دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي محل سكونت خانواده آنان و يا نزديك ترين دانشجويان شاهد 

 در گروه آزمايشي مربوط براي يك بار اقدام نمايند. همترازمحل و همچنين تغيير رشته 

ـ با هدف توسعه، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و زنده نگهداشتن ياد  51ماده

تقويت شأن و جايگاه الگوهاي عيني عرصه جهاد، ايثار و شـهادت، شـوراي عـالي    شهيدان و حفظ و 

 ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت با شرح وظايف و تركيب زير تشكيل مي شود.

 الف ـ شرح وظايف:

 ، حفظ، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادتاـ سياستگذاري در زمينه احي 0

 هماهنگي در برنامه ريزي هاي كالن دستگاه ها و نهادهاي متولي دولتي و غير دولتيـ ساماندهي و 2

 ـ به كارگيري ظرفيت هاي جامعه و كشور براي تحقق اهداف شهيدان، جانبازان و آزادگان1
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ـ ساماندهي نحوه تجليل و تقدير از ايثارگران و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسـعه و تـرويج     8

 يثار و شهادتفرهنگ ا

 ب ـ تركيب:

 ـ رئيس جمهور به عنوان رئيس شورا0

 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي2

 ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري1

 ـ وزير آموزش و پرورش8

 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 6

 ـ وزير كشور 5

 ـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح4

 ـ رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 4

 ـ نماينده ولي فقيه در بنياد3

 ـ رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس01

 ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران00

 ـ رئيس سازمان تبليغات اسالمي02

 ـ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور01

 قم ـ يكي از مجتهدين به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه08

 ـ رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد06

 ـ رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور05

ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسـيون اجتمـاعي بـا معرفـي كميسـيون و انتخـاب مجلـس شـوراي         04

 اسالمي
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خـدماتي  ـ دبيرخانه شورا در بنياد مستقر مي باشـد و مسـؤوليت پشـتيباني علمـي، پژوهشـي و      0تبصره

 متناسب با وظايف و مسؤوليت شورا را برعهده خواهد داشت.

ـ دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند به منظور توسعه و ترويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت از    2تبصره

تشكل ها و سازمان هاي غيردولتـي فرهنگـي، هنـري، پژوهشـي و ورزشـي كـه در حـوزه ايثـارگران         

 دي و معنوي به عمل آورند.فعاليت مي نمايند، حمايت هاي ما

 ـ دستورالعمل هاي داخلي شورا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شورا خواهد رسيد.1تبصره

 خواهد بود. اـ مصوبات اين شورا با تأييد رئيس جمهور الزم االجر8تبصره

 ـ با توجه به ضرورت حفـظ، جمـع آوري و تمركـز كليـه اسـناد و آثـار شـهدا و ايثـارگران،           58ماده

دولت موظف است اقدامات الزم را در جهت حفظ و نگهداري اصل آثار و اسناد فرهنگـي، هنـري،   

تاريخي و علمي مكتوب و غيرمكتوب شهدا و ايثارگران دفاع مقدس و انقـالب اسـالمي بـا رعايـت     

 اصول طبقه بندي به عمل آورد.

 آن الزامي است.ـ درصورت انتشار اين آثار رعايت حقوق مادي و معنوي صاحبان 0تبصره

نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط بنياد با همكـاري وزارت فرهنـگ و    آئينـ 2تبصره

ارشاد اسالمي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مركز اسناد ملي، سـتاد كـل نيروهـاي مسـلح و     

 ران خواهد رسيد.وزي هيأتمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به تصويب 

ـ به منظور تجليل از همسر، فرزند، والدين شهدا، مفقودان، اسرا و همچنين جانبازان، آزادگان  56ماده

( و باالتر و رزمندگان، به آنان نشان ويژه اعطـا  %26و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد )

نامه اجرايي خواهد بود كه در كـارگروهي   آئينخواهد شد اعطاي نشان ويژه به كليه ايثارگران، تابع 

متشكل از نمايندگان بنياد، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ستاد كل نيروهاي 

مسلح با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به 

نامـه   آئـين اسـت كـه تحـت    ان هـاي دولتـي   وزيران خواهد رسيد. اين نشان غير از نش هيأتتصويب 

 مي شوند. مربوط اعطا
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( هزينـه شـهريه كليـه    %011ـ بنياد موظـف اسـت نسـبت بـه تـأمين و پرداخـت صـد درصـد )          55ماده

( و بـاالتر و همسـر و   %26دانشجويان شاهد )همسر و فرزندان شهدا(، جانباران بيست و پـنج درصـد )  

فرزنـدان آنـان را كـه در مؤسسـات آمـوزش عـالي غيرانتفـاعي        فرزندان آنها و آزادگـان و همسـر و   

غيردولتي، پيام نور، شبانه دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شـهريه  

بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي       

 .مشغول تحصيل مي باشند، اقدام نمايد

تبصره ـ تعيين رشته هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به 

نامه اي خواهد بود كه توسط بنيـاد و بـا همكـاري وزارتخانـه هـاي علـوم، تحقيقـات و         آئينموجب 

 وزيران خواهد رسيد. هيأتفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب 

ـ بنيادموظف است نسبت به تأمين و پرداخت هزينه هـاي خـدمات آموزشـي طـرح شـاهد در        54دهما

برنامه هاي آموزش عمومي و ساير برنامه هاي آموزش عالي از محل اعتباراتي كه به همين منظور در 

 قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود اقدام نمايد.

مك هزينه تحصيلي به دانـش آمـوزان و دانشـجويان    ـ بنياد موظف است نسبت به پرداخت ك0تبصره

( و باالتر، آزادگان و خـانواده هـاي   %26شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد )

 آنان اقدام نمايد.

 نامـه اجرايـي ايـن مـاده از سـوي بنيـاد و معاونـت برنامـه ريـزي و نظـارت راهبـردي             آئـين ــ  2تبصره

 وزيران خواهد رسيد. هيأترئيس جمهور تهيه و به تصويب 

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان صدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران و ديگـر        54ماده

دستگاه هاي اجرايي متولي امور فرهنگي كشور مشمول اين قانون موظفند نسبت به توليد برنامه هـاي  

 با ايثار و شهادت اقدام و از هنرمنداني كه در اين زمينـه فعاليـت   راديويي و تلويزيوني و هنري مرتبط 

 مي كنند به خصوص هنرمندان ايثارگر حمايت نمايند.
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نامه اجرايي و تعيين ميزان توليـدات برنامـه هـاي مـورد نظـر توسـط وزارت فرهنـگ و         آئينتبصره ـ  

 هيأتش ماه تهيه و به تصويب ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما با همكاري بنياد حداكثر ظرف ش

 وزيران خواهد رسيد.

ـ به منظور تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدان علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري خانواده    53ماده

شاهد و ايثارگران براي حضور مؤثر در عرصه هاي ملي و بين المللي، بنياد موظف است با هماهنگي 

نامـه اي را در ايـن    آئـين رئـيس جمهـور ظـرف شـش مـاه      معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهبـردي   

 وزيران ارائه نمايد. هيأتخصوص تهيه و جهت تصويب به 

ـ وزارتخانه هاي علوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و كليـه        41ماده

د در اعطاي ( اين قانون موظفن2دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده )

تحصـيلي داخـل و خـارج از     بورس هـاي سهميه هاي ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، 

( از سـهميه را بـه   %21كشور، فرصت هاي مطالعاتي و دوره هاي دكتـراي تخصصـي بيسـت درصـد )    

ازان همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبـ 

 ( اختصاص دهند.%26باالي بيست و پنج درصد )

( حد نصاب شرايط علمـي و امتيـاز پذيرفتـه شـدگان بـراي      %41تبصره ـ كسب حداقل هفتاد درصد ) 

رشته ها و مقاطع تحصيلي الزامي مي باشد. اين ميزان درخصوص رشته هاي پزشـكي هشـتاد درصـد    

 ( حدنصاب شرايط علمي مي باشد.41%)

 ـ40ماده

الف ـ تا پايان قانون برنامه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران دانشـگاه هـا و مراكـز و           

مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانـه هـاي علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و        

علمـي مـورد نيـاز خـود را از بـين       هيـأت ( اعضـاي  %01آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد )

جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالي بيست 

(، %61(، آزادگان باالي سه سال اسارت، فرزندان جانبـازان بـاالي پنجـاه درصـد )    %26و پنج درصد )
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اسـارت كـه داراي مـدرك دكتـراي تخصصـي      فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال 

مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند، 

حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنـان ديگـر دسـتگاه هـا يـا تبـديل وضـعيت        

علمي رسمي قطعي بـا احتسـاب    هيأتعضو  علمي تأمين و ابتدا آنان را به صورت هيأتكاركنان غير

سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمـي بـدون الـزام بـه رعايـت      

شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسـؤوليت اجـراي ايـن حكـم بـه طـور مسـتقيم برعهـده وزرا و         

 صوص، خـود مجـاز بـه اتخـاذ تصـميم      رؤساي دستگاه هاي مذكور است، مقامات ياد شده در اين خ

 0علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي شود. هيأتمي باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي 

ب ـ پس از برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه، دانشـگاه هـاي دولتـي و غيردولتـي و مراكـز آموزشـي و            

علمـي   هيـأت ( از سـهميه  %21درصـد )  پژوهشي وابسته به دستگاه ها و قواي سه گانه موظفند بيسـت 

نامه اي كه توسط شوراي عالي طرح و برنامه شاهد تهيه و به تصـويب شـوراي    آئينخود را براساس 

 عالي انقالب فرهنگي خواهد رسيد به ايثارگران اختصاص دهند.

ه هـاي  ـ با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابي ايثارگران و خانواده هاي آنان، كليه دسـتگا 42ماده

( اين قانون كه داراي امكانات تفريحي فرهنگي، هنري و ورزشي مي باشند با 2اجرايي موضوع ماده )

( تخفيف در %61تمندي، براي استفاده ايثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد )در نظر داشتن اصل عزّ

 بهره مندي از اين تسهيالت در نظر گيرند.

 

 

                                                           

( قانون برنامه پنجساله پنجم 88ماده )« و»بند  2/01/0130به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ  - 1

( منظور 40كه به نفع ايثارگران است، به عنوان بند )الف( ماده ) 26/01/0143توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 گرديد.
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 فصل هشتم ـ منابع مالي و نظارت

 ـ منابع مالي مورد نياز با حفظ سـهم سـاير منـابع بنيـاد، در قالـب مفـاد لـوايح بودجـه سـنواتي          41ماده

 پيش بيني خواهد شد.

 ـ ساير منابع بنياد به عنوان درآمد اختصاصي بنياد هر ساله در لوايح بودجه سنواتي پـيش بينـي   0تبصره

 مي گردد.

اص يافته براي خدمات رساني به ايثارگران، معاونت ـ به منظور شفاف سازي منابع مالي اختص2تبصره

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئـيس جمهـور مكلـف اسـت نسـبت بـه ايجـاد فصـل رفـاه و تـأمين           

اجتماعي ايثارگران و برنامه هاي ذيل آن متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي 

 اقدام نمايد.

نامه اجرايي آن، رئيس بنياد موظف اسـت   آئينحسن اجراي اين قانون و  ـ به منظور نظارت بر48ماده

گزارش عملكرد هر سال را كه براساس شاخص هاي هر برنامه و فعاليت تنظيم شده است حداكثر تـا  

 پايان آذر ماه سال بعد به مقام معظم رهبري، رئيس جمهور و مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

اي مشمول اين قانون مكلفند هر سـاله گـزارش عملكـرد مربـوط بـه نحـوه و       ـ كليه دستگاه ه0تبصره

 ميزان ارائه خدمات و تسهيالت به ايثارگران مشمول اين قانون را به بنياد ارائه نمايند.

ـ ارائه گزارش از سوي دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقـام معظـم رهبـري هسـتند بـا اذن      2تبصره

 معظم له خواهد بود.

نامـه هـايي خواهـد بـود كـه       آئـين ـ نوع، ميزان و تعيين اولويت ارائه خدمات هر فصـل طبـق   46هماد

توسـط بنيـاد با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظـارت راهبردي رئيس جمهور، ستاد كـل نيروهـاي   

مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمي ايـران و دسـتگاه هـاي ذي ربـط         

 وزيران خواهد رسيد. هيأتورد( تهيه و به تصويب )حسب م

 مي باشد. األثرـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي 45ماده
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قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تيرمـاه يـك هـزار و سيصـد و هشـتاد و      

( قانون اساسي تصويب 46)شش كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم 

گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در تـاريخ بيسـت و پـنجم    

( و تبصره 0شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج، بندهاي )الف(، )د(، )هـ(، و )و( و )ط( ماده )

(، 26(، )28(، )21(، )22(، )21(، )01)(، 01(، )3(، )4(، )4(، )5( و مـــواد )1( مـــاده )2( و )0هــاي ) 

ــاي آن، )14(، )16(، )11(، )23(، )24) ــاي )80( و تبصــره ه (، 62(، )83( آن، )2( و )0( و تبصــره ه

( ايـن قـانون در   41( و )42(، )51( و مـواد ) 64( و بخش اخير فـراز اول و فـراز دوم مـاده )   65(، )66)

تـا   0145قوانيني كه از سال »ام با اين قيد كه: از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظ 2/01/0130تاريخ 

به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است به قوت خود بـاقي و در   2/01/0130

موافق مصلحت نظام تشخيص داده شد و مابقي مـواد ايـن قـانون    « ابالی اين مصوبه لحاظ خواهد شد.

 رسيد. به تأييد شوراي نگهبان 23/0/0145در تاريخ 

( قانون برنامه پنجســاله پنجــم   88ماده )« و»( كه در پي تطبيق با حكم بند 20عبارات الحاقي به ماده )

توسعـه جمهـوري اسالمي ايران به شرح ذيل به آن افزوده شده است، در طول برنامه پنجسـاله پـنجم   

يك سال »، «ن و همسرانفرزندا»، «شهدا و»، «و جايگزيني نيروهاي خروجي خود»توسعه معتبر است: 

( سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل %6و پنج درصد )»و « و باالي يك سال اسارت

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زيـر بيسـت و پـنج    

 «( و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.%26درصد )

تـا   0145بديهي است ساير احكام مواد، بندها، اجزا و تبصره هاي كليـه قـوانيني كـه طـي سـال هـاي       

به نفع ايثارگران به تصويب رسيده اسـت از جملـه قـوانين برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه         1/01/0130

 ت.كل كشور در طول زمان اعتبار قانوني خود معتبر اس 0130جمهوري اسالمي ايران و بودجه سال 
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( به مدت چهار سال بـه صـورت   2/01/0130اين قانون از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام )

 آزمايشي الزم االجرا است. فهرست قوانيني كه براي مجريان غيرقابل استناد است، به شرح زير اعالم 

 مي شود:

نـدان آنـان، فرزنـدان    ( و بـاالتر و فرز %26شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصـد ) »ـ عبارت: 0

( قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري    21ماده )« ك»از بند « شاهد، آزادگان و فرزندان آنان

 26/01/0143اسالمي ايران مصوب 

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمي ايـران اصـالحي مصـوب      88ماده )« ب»ـ بند 2

4/5/0131 

 26/01/0143نون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ( قا88ماده )« هـ»ـ بند 1

 04/00/0131( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران اصالحي 88ماده )« و»ـ بند 8

 )تبصره هاي اين بند به قوت خود باقي است.( 08/4/0130و 

 26/01/0143توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب  ( قانون برنامه پنجساله پنجم88ماده )« ل»ـ بند 6

برخورداري از مزاياي بيمـه مذكور مستلـزم پرداخت حق بيمـه سهم كارمند توسط افراد »ـ عبـارت 5

( قانون برنامه پنجســاله پنجــم توسعــه    224از ماده )« فوق الذكر و سهم كارفرما توسـط دولت است.

 26/01/0143جمهـوري اسالمي ايران مصوب 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 
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       و اصالح آن 8/3/837۴مصوب   استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي قانون تسهيالت  

 اهداف: - 0ماده  

هاي  محيط مستمر جانبازان در معنوي و گسترش حضور شرايط الزم براي حفظ و تأمين -الف  

 فرهنگي. اجتماعي و ، اقتصادي

 حمايت از آرمان واستمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي، -ب 

  خانوادگي و اجتماعي آنان.

جسمي  ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص -ج 

   جانبازان.

  تعاريف: - 2ماده  

 بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي است كه در زمره نهادهاي انقالب اسالمي  ، بنياد –الف  

  باشد. مي

عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقالب اسالمي و حفظ و   ، جانباز –ب 

و خارجي و يا هرگونه  از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي حراست

 هاي عارضي جسمي و تحميلي به اختالالت و نقصان گها و طول جن مستقيم ناشي از آن حوادث

مواجه  هايي نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت رواني دچار شده يا بشوند و در

  باشند. مي

 بنياد موظف است به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي - 0تبصره  

  عارضي آنان را تحت پوشش اختالالت  ها و هاي ناشي از نقصان جانبازان و جبران محدوديت

  قرار داده يا بدهد.

 اين قانون  05درموارداختالف نظردرتشخيص و تطبيق جانبازكميسيون موضوع، ماده - 2تبصره  

  نمايد. تعيين تكليف مي
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  درصد جانبازي -ج 

 دگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي عبارت است از ميزان آسيب دي 

   خواهد شد. درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديد نظر تعيين

نيروهاي مسلح  نامه اجرايي درصد جانبازي توسط بنياد و وزارت دفاع و پشتيباني آئين -تبصره  

  رسد. وزيران مي هيأتجمهوري اسالمي ايران تهيه و به تصويب 

  رازتپست هم -د  

تشكيالتي  و در مجموعه مي شودمشخص )×( پست سازماني با نامي است كه با عالمت اختصاري  

جانباز به شرايط  مستخدمان و تا رسيدن خدمت گردد اين قانون ايجاد مي 1ي موضوع ماده دستگاه ها

  .مي شود عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ

  اده كليجانباز از كار افت -ه 

مراجع  بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي و يا كساني كه به تشخيص مراجع صالحه ) 

  و قادر به كار نباشند. صالح نيروهاي مسلح( از كار افتاده كلي شناخته شده ذي

يا  تصويب ازكارافتادگي كلي كاركنان جانباز دولت به منظور برقراري حقوق وظيفه -تبصره  

باشد  ذيربط مي مربوط و مطابق قوانين و مقررات صالح و يا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذي مستمري

   گيري نظر كميسيون پزشكي فوق خواهد بود. و معيار براي تصميم

شوراي  ي قضايي، مجلسدستگاه ها، مؤسسات دولتي، سازمان هاها،  كليه وزارتخانه - 1ماده  

و  سازمان ها سيماي جمهوري اسالمي ايران، ان صدا واسالمي، نهاد رياست جمهوري، سازم

و انتظامي، نهادهاي  واحدهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم از نيروي نظامي

مستقل  شركت هايمؤسسات و  تحت پوشش و وابسته و يا تابعه كليه شركت هاياسالمي و  انقالب

دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از  مديريت ارايدولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا د

بيمه، جمعيت هالل  شركت هاي، بانك ها، مي شونداداره  دولتي سازمان هايها و يا  وزارتخانه

ي كه به شركت هايو  سازمان هاتحت پوشش آنان و نيز كليه  شركت هاي، شهرداري ها  احمر،
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 تأميناز بودجه آنان توسط دولت  كنند و يا قسمتي عمومي دولت استفاده مي از بودجه انحوي از انح

 از قبيل ها مستلزم ذكر نام است ) ي كه شمول قانون بر آنشركت هايهمچنين مؤسسات و  گردد و مي

ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش  شركت ملي نفت

 هستند. ازمان صنايع ملي ايران( مشمول اين قانونونوسازي صنايع ايران، س

اين قانون  ي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويبدستگاه ها - 8ماده  

 اقدام نمايند. نسبت به اعاده به خدمت آنان اند فقط براي يك بار در خدمت دستگاه بوده

تخلفات  هاي رسيدگي به هيأتجانبازاني كه به دليل محكوميت يا رأي مراجع قضائي يا  -تبصره  

 نخواهند شد. اند مشمول اين ماده شده اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بركنار

اده كلي كار افت ها و يا عوارض جانبازيشان طبق مقررات، از با جانبازاني كه به دليل آسيب - 6ماده  

شهيد، جانباز ازكارافتاده و  مستخدمان حالت اشتغال شناخته شده و قادر به كار نباشند بر اساس قانون

خواهد   واصالحيه بعدي آن رفتار 0142.5.11انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوباألثرمفقود

 شد.

معالجه  هه و مدتي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبدستگاه ها - 5ماده  

ورود به دستگاه، مدت  حداكثر شرايط سني مجاز جهت بر اساس استعالم از مراجع ذيربط( به جانباز )

بازنشستگي  خدمت قابل قبول مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات

  محسوب نمايند.

ي دستگاه ها براي طي دوره فوق درپرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما  -تبصره  

 دولتي از جمله واحدهاي  ي غيردستگاه هاو در  دولتي مشمول اين قانون، به عهده دستگاه مربوط

 طي رديف جداگانه همه ساله در باشدكه اعتبارمربوط تحت پوشش قانون كار به عهده دولت مي

 شود. واريز ذيربط صندوق هايبيني تا به  كل كشور پيش بودجه
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ي مشمول اين دستگاه هاجانبازان، شؤونبرداري مناسب از نيروي كار و حفظ  به منظور بهره - 4ماده  

جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر  متناسب با وضعيت قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه

 نمايند.اين عزيران باشد استفاده  هاي واالي توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزش

 

قانون نسبت  ي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالیدستگاه ها - 4ماده  

از احراز شرايط  رسمي خود حسب درخواست آنان و پس به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير

 گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.

 ي ياددستگاه هاسازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حسب درخواست  -تبصره  

پست مورد  شرايط عمومي جانبازان، نسبت به ايجاد ، در صورت فقدان پست سازماني متناسب با شده

نسبت  بالمتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بالمتصدي، پست هاينظر از محل حذف 

 زماني جديد اقدام نمايد.ايجاد پست سا به

  

آنان به  توانايي ميزان ساعات كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش - 3ماده 

بنياد با موافقت ولي فقيه يا  سرپرستي نماينده اي به اي است كه به پيشنهاد كميته نامه آئينموجب 

االختيار سازمان امور اداري و استخدامي  تام نماينده مأذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان

 وزيران خواهد رسيد. هيأتبه تصويب  وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و  ، كشور

  

 باشند. غير دولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي بخش هاي - 0تبصره 

اضافه كار ساعتي،  مايند، ازجانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده ن - 2تبصره  

گردد  بيني مي نامه آن پيش آئين بازنشستگي به نحوي كه در مرخصي ساالنه و كسر سنوات خدمت

 برخوردار خواهند شد.
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 همتراز شغل( سازماني ي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست )دستگاه ها - 1تبصره 0 

به خدمت اعاده يا به  كار تمام وقت را ندارند يا جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام

  صالح مربوط استخدامي كشور يا مراجع ذي با تأييد سازمان امور اداري و مي شونداستخدام پذيرفته 

 اقدام نمايند.

كار از  ه مستخدم از كسر ساعتواحدهاي غير دولتي مشمول قانون كار در صورت استفاد - 01ماده  

استفاده از  خود و در صورت عدم شاغالن كارفرمايي  %( حق بيمه61پرداخت حداقل پنجاه درصد )

پرداخت  مكلف به %( سهم مزبور معاف هستند و دولت61كسر ساعت كار، از حداقل پنجاه درصد )

اي در بودجه  رديف جداگانه ه درحق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر سال

 .مي شودكل كشور منظور 

                                                           
0
 25/02/0132تسهيالت استخدامي جانبازان مصوب قانون  3ده ما 1استفساريه تبصره  

 موضوع استفساريه :

، چناچـه   10/1/0148قانون تسهيالت اسـتخدامي و اجتمـاعي جانبـازان انقـالب اسـالمي مصـوب        3ده ما 1تبصره در اجراي 

آيـا ايجـاد پسـت    جانباز در پست مديريتي يا ساير عناوين شغلي كه باالتر از شرايط احراز شغلي وي باشد ، خدمت نموده 

همطراز بايد همسطح همان پست شغل قبلي وي باشد   و اگر جانباز مدتي در پسـت سـازماني )اعـم از مـديريت يـا سـاير       

عناوين شغلي( در محل مأموريت خدمت كرده باشد ، آيا ايجاد پست همطراز بـا دسـتگاه متبـوع اصـلي و همطـراز پسـت       

 مأموريت مي باشد ،

 پاسخ :

سازماني ستاره دار همطراز همان شغلي كه خدمت نموده ايجاد شود و ايجاد پست همطـراز بـراي مـأموران ،    بلي ، بايد پست 

 با دستگاه متبوع اصلي مستخدم است .
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پرستاري و  دار ي مشمول اين قانون كه عهدهدستگاه هاميزان ساعات كار افراد شاغل در  - 00ماده  

 تعيين درصد جانبازي(  كميسيون پزشكي تخصصي بنابر رأي گردند ) ويژه جانبازان مي مراقبت هاي

 كامل قانوني تقليل خواهد يافت.  هفتگي مقرر با استفاده از مزايايتا حداكثر نصف ساعات كار 

 گردد. مشخص مي 3ماده  نامه موضوع آئينو ترتيب اجراي اين ماده طي   نحوه

بايد به  مي بر رأي كميسيون پزشكي تعيين درصد جانبازي بنياد افراد غير شاغلي كه بنا -0تبصره  

بنياد قرار گرفته و بنياد  اقدام نمايند تحت پوشش ي جانبازانصورت مستمر در مورد مراقبت و نگهدار

دار اين امر  تا زماني كه آنان عهده موظف است با اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان

 پرداخت نمايد. الزحمه ماهيانه مشخصي به ايشان حق باشند مي

% ( و باالتر و 61دولت موظف است به منظور حمايت از سالمت جانبازان پنجاه درصد )  - 02تبصره 

جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس 

شدت ونوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، 

قراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار نسبت به بر

 مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد . 

كليه  سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، يارتقابه منظور  - 02ماده  

كوتاه  آموزش هاي دن امكانات الزم برايآور ي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهمدستگاه ها

تحصيالت دانشگاهي به صورت  مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان

جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي  آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند. يتمأمور

اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد  نامه آئين به موجب ماده مند خواهند شد. نحوه اجراي اين مربوط بهره

فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان، سازمان امور اداري و استخدامي  مشترك بنياد با موافقت ولي

                                                           
0
مجلس شوراي اسالمي ، متن به عنوان  0141مصوب سال  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 3بر اساس ماده   -  

 الحاق  10/1/0148مصوب  قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي(  00( به ماده )  2تبصره ) 

 . مي گردد

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=7576
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دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و وزارت كار و امور  وزارت  كشور،

 د.رس وزيران مي هيأتتصويب  اجتماعي به

اقتصادي  ي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيالت رفاهي، اجتماعي ودستگاه ها - 01ماده  

ديگر فراهم آورند جانبازان  يدستگاه هارا از سوي  توانند زمينه اعطاي آن نمايند يا مي كه واگذار مي

خواهد بود كه بنا  اي نامه آئيناساس  را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيالت مذكور بر

 وزيران  هيأتنماينده مأذون از طرف ايشان به تصويب  پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا  به

 خواهد رسيد.

تر و تسريع  شايسته ي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چهدستگاه هاكليه  - 08ماده  

نظارت مستقيم باالترين مقام  از واحدهاي تحتيكي  در ارائه خدمات به جانبازان انقالب اسالمي،

 جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل

 همكاري الزم را معمول دارند. 

 خواهد گرديد. مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب -تبصره  

از  آن دسته از جانبازان انقالب اسالمي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل - 06ماده  

نمايند  فوت مي ضايعات ناشي از جانبازي نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقالب اسالمي به دليل

عمل در بنياد شهيد  محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد "شهيد "

 گيرند. اسالمي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي انقالب

كميسيون رسيدگي  نامه بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را ب - 05ماده  

امور اداري و استخدامي كشور،  يك نفر از سازمان به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد،

اسالمي ايران، يك نفر از وزارت كار  پشتيباني نيروهاي مسلح جمهورييك نفر از وزارت دفاع و 

و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات  امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و

تصميمات كميسيون مزبور   مربوط اقدام نمايد. دستگاه جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در
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قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع  ه و عدم اجراي به موقع آن خالفاالجرا بود قطعي و الزم

 باشد. صالح مي ذي

يا اعاده به خدمت  آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته - 04ماده  

ز مشمول شده يا خواهند شد ني استخدام مشغول به كار شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع

موارد  موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با ي مشمول اين قانوندستگاه هااين قانون خواهند بود و 

 كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند. بيني شده در اين قانون و پرداخت پيش

تر از باال ي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيليدستگاه هاكليه  - 04ماده  

جانبازان اقدام و حقوق و  قوانين و مقررات مربوط براي نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در

 مزاياي آنان را مطابقت نمايند.

طرح  اعطاي امتيازات معادل موضوع اين ماده در واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد -تبصره  

و امور  العملي خواهد بود كه توسط وزير كاردستور باشند، طبق بندي مشاغل كارگري مي طبقه

 .مي شوداجتماعي ابالی 

كه به تأييد  ي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعالجي جانبازانيدستگاه هاكليه  - 03ماده  

ها  مزاياي كامل آن نموده و نسبت به پرداخت حقوق و كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت

 اقدام نمايند.

 اجتماعي چنانچه مرخصي استعالجي تأمينو قانون  واحدهاي مشمول قانون كار در –صره تب 

دولت خواهد  حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده از سقف قانوني آن باشد پرداخت جانبازان باالتر

 گردد. اجتماعي اقدام مي تأمينبود كه از طريق سازمان 

 گردد. قوانين مغاير با آن لغو مي از تاريخ اجراي اين قانون كليه - 21ماده  

اجرائي اين قانون  هاي نامه آئينهاي اجرائي قانون آزمايشي قبلي، تا تصويب  نامه آئينكليه  -تبصره  

 باشند. مي اجراقابل 
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        و اصالح آن ناجتماعي جانبازا ( قانون تسهيالت استخدامي و 88و  9 ) مواد نامه آئين 

  

 مورخ 01.02316.08.8618بنا به پيشنهاد شماره  0144.8.24وزيران درجلسه مورخ  هيأت

قانون تسهيالت  (00( و )3استناد مواد ) بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي و به 0146.00.1

( 00( و )3) اجرايي مواد نامه آئين - 0148مصوب  -استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي 

 : به شرح زير تصويب نمود قانون ياد شده را

  است از: نامه عبارت آئينها وعبارات اختصاري به كار رفته در اين  منظور از واژه -0ماده 

 قانون: قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي. -الف 

 اسالمي.بنياد: بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب  -ب 

 ( قانون.1ي احصا شده در ماده )دستگاه هادستگاه: كليه  -ج 

 ( قانون.3( ماده )0غير دولتي موضوع تبصره ) بخش هايبخش:  -د 

موظفند  دستگاه ها كليه به منظور تطبيق ساعت كار جانبازان با وضعيت جسمي ورواني آنها، -2ماده 0 

تمام وقت در دستگاه و بخش  به صورت تحت هر عنواننامه به جانبازاني كه  آئينضمن اعالم اين 

روزانه آنها،حسب درخواست  ، در خصوص كسرساعت كارموظف مربوط مشغول به كار هستند

 كنند: اقداميكماه براساس جدول زير  ظرف مدت جانباز

 ميزان كسر ساعت كار موظف ميزان درصد جانبازي

 دقيقه 86 %23% تا 26

 دقيقه 51 %13% تا 11

 دقيقه 31 %83% تا 81

 دقيقه 021 %63% تا 61

 دقيقه 061 %53% تا 51

 دقيقه 201 % به باال41

                                                           

( اصالح شده است .2يران جدول ماده )هيأت وز 2/3/48به موجب مصوبه مورخ  - 0
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موظف خود  توانند با توافق دستگاه ذي ربط از كسر ساعت كار جانبازان مشمول قانون مي -1ماده  

اي را  استان نمايندهبنياد  صورت عدم توافق، در ابتدا، انتها يا بين ساعت كار موظف استفاده كنند. در

شرايط محيط كار، نوع كار، همچنين در صورت  به محل كار جانباز اعزام تا با توجه به نوع جانبازي،

 گيري و براي اجرا به دستگاه متبوع جانباز  مؤثر تصميم معتمد بنياد و ساير عوامل نياز نظر پزشك

 ابالی كند.

كسر ساعت كار  نامه از آئين( اين 1( و )2ابق مواد )جانبازاني كه به هر دليل نتوانند مط -8ماده  

موظف استحقاقي به يكي  ساعت كار مند شوند با موافقت دستگاه ذي ربط به ميزان كسر موظف بهره

 :مي شوداز طرق زير با آنها رفتار 

 احتساب اضافه كار ساعتي. -الف  

 افزودن به مرخصي استحقاقي . -ب 

 موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگي. محاسبه مدت كسر ساعت كار -ج

و  "الف " ميزان كسر ساعت كار موظف استحقاقي مستخدم جانباز براي اعمال بندهاي -0تبصره 

         :مي شوداين ماده به طريق زير محاسبه   "ب"

 ساعت نه به= كسر ساعت كار ماها  تعداد روزهاي كاري در ماه × ميزان كسر ساعت به دقيقه 

51 

 .مي شود( ساعت يك روز منظور 4، هر ) اين ماده "ج"و  "ب"در اجراي بندهاي  -2تبصره  

از كسر ساعت  توانند ( قانون، جانبازاني كه به هر دليل نمي3( ماده )1در اجراي تبصره ) -1تبصره  

جانبازي خود از سه ماه تا  جسماني و درصد توانند با توجه به وضعيت كار موظف استفاده نمايند مي

 سنوات در هر دستگاه يا بخش،  يكسال كسر سنوات خدمت به تشخيص مرجع صالح اعطاي كسر

 استفاده كنند.
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موظفند پس از كسب  نامه آئيني مشمول اين دستگاه ها( قانون، 3( ماده )1در اجراي تبصره ) -6ماده  

جانباز، براي اشتغال جانبازاني كه  همترازسازماني  شغل( نظر كميسيون پزشكي نسبت به ايجاد پست )

، با تأييد مي شوندخدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته  توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به

 وط اقدام كنند.كشور يا مراجع ذي صالح مرب اداري و استخدامي سازمان امور

خصوص  سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي صالح مربوط موظفند در -0تبصره  

 توانايي انجام كار  دسته از جانبازني كه ايجاد پست سازماني با نام همتراز جانباز براي اشتغال آن

 تمام وقت را ندارند اقدام كنند.

 نامه نيستند. آئين( اين 2شمول ماده )جانبازان موضوع اين ماده م -2تبصره  

استان ارايه  ( قانون بايد درخواست كسر ساعت كار خود را به بنياد00افراد موضوع ماده ) -5ماده  

خود مبني بر نياز جانباز به  پزشك معتمد كنند. بنياد استان بر اساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر

استفاده كه به تصويب كميسيون  مدت زمان ساعت وپزشكي و تعيين ميزان كسر  مراقبت هاي

 كند. ابالی مي براي اجرا به دستگاه ذي ربط  ، موضوع را رسد پزشكي مي

( قانون 05) ( و08نامه حسب مورد بر اساس مواد ) آئيننظارت الزم براي حسن اجراي اين  -4ماده  

 .مي گيردصورت 

 األثرمفقود شهيد، جانباز از كارافتاده و مستخدمانجانبازان مشمول قانون حالت اشتغال  -4ماده  

اي كه مطابق  بازنشسته از جانبازان و آن دسته - 0142مصوب  -انقالب اسالمي و جنگ تحميلي 

 نيستند. نامه آئيناند، مشمول اين  قانون مجدداً اشتغال به كار يافته
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        و اصالح آن جانبازان اجتماعي و استخدامي تسهيالت قانون( 80) ماده اجرايي نامه آئين 

 

 روند: نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي آئينـ در اين 0ماده  

 .0148 الف ـ قانون: قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي ـ مصوب 

 ( قانون.1ماده )ب ـ دستگاه: كليه دستگاه هاي موضوع 

جانباز  ( قانون2ماده ) "ب "پ ـ مستخدم جانباز: كليه مستخدمان دستگاه ها كه به موجب بند 

 باشند. مي شناخته شده يا مي شوند و داراي درصد جانبازي

براي باال  هاي آموزشي: دوره هايي كه منجر به اخذ مدرك علمي يا استخدامي مي شود يا ت ـ دوره

در داخل يا  آموزش كوتاه مدت و بلند مدت، ات شغلي از طريق كارآموزي وبردن سطح معلوم

 مي گيرد. خارج از كشور با رعايت قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور انجام

 باشد: مي هاي آموزشي مختلف آموزشي: اعزام مستخدمان جانباز براي گذراندن دوره يتمأمورث ـ 

جهت  هاي كوتاه مدت شغلي ا برنامه ريزي و اجراي دورهـ كليه دستگاه ها مكلفند ب2ماده  

ارتقاي سطح  آنان ايجاد و موجبات مستخدمان جانباز خود، معلومات و مهارت هاي مورد نياز را در

 شغلي آنان را فراهم نمايند.

آموزش  هاي موضوع اين ماده توسط دستگاه ها اجرا خواهد شد و چنانچه امكان تبصره ـ دوره 

صالح امكان  موظف است از طريق مراجع ذي اين ماده در دستگاهي فراهم نباشد، دستگاهموضوع 

 آموزش آنان را در دستگاه هاي واجد شرايط فراهم نمايد.

مقاطع  آموزشي مستخدمان جانباز خود كه در كليه يتمأمورـ كليه دستگاه ها مكلفند با 1ماده  

 نمايند. موافقتتحصيلي رسمي و مورد تأييد پذيرفته مي شوند 

جهت آمادگي براي  توانند اند، مي تبصره ـ دانشجويان جانبازي كه در دانشگاه پيام نور پذيرفته شده 

 يتمأمورحداكثر ازيك ماه  برنامه امتحانات  هئارا شركت در امتحانات پايان هر ترم تحصيلي با

 آموزشي استفاده نمايند.
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 آموزشي حفظ خواهد شد.  يتمأمورا اتمام ـ پست سازماني مستخدمان جانباز ت8ماده  

مفاد  به اختصاص پست همتراز برابر فلّصورتي كه حفظ پست سازماني ميسر نباشد، دستگاه مك در

 ( قانون خواهد بود.2ماده ) "د "بند 

احتساب است  آموزشي جانباز به عنوان تجربه مفيد جهت ارتقاي گروه، قابل يتمأمورـ مدت 6ماده  

 ها  فوق العاده حقوق و مزاياي مستمر و كليه آموزشي يتمأمورو به مستخدمان جانباز درمدت 

نوبت كاري و فوق العاده  به استثناي فوق العاده اضافه كار، كارانه، سختي شرايط محيط كار و )

عايت نقدي و غير نقدي بار و مشاغل تخصصي( و پاداش پايان سال وكمك هاي  جذب مديران

 گردد. ضوابط و مقررات مربوط پرداخت مي

به نسبت  هاي آموزشي پاره وقت يتمأمورشده موضوع اين ماده در  مستثناهاي  تبصره ـ فوق العاده 

 مدت اشتغال پرداخت مي شود.

جانباز  ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي موظفند بنابه درخواست دستگاه متبوع مستخدم5ماده  0 

  ، ، واحدهاي اخذ شده واحدهاي گذرانده شده  عيت تحصيلي وي را از لحاظچگونگي وض

 ساعات و برنامه كالسي وي را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعالم نمايند.

مستخدم جانباز  ـ در موارد كه دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصيلي دانشگاهي كه4ماده  

آموزشي جانباز در  يتمأمور است ضمن موافقت با نداشته باشد، مكلفدر آن پذيرفته شده است نياز 

انتقال مستخدم موصوف به  صورت درخواست ساير دستگاه ها، هماهنگي هاي الزم را جهت

ادامه دهد، در هر صورت موافقت با  خود را در دستگاه جديد يتمأمورآورد تا مستخدم جانباز  عمل

 الزامي خواهد بود. وي شدن زمينه انتقالآموزشي جانباز تا فراهم  يتمأمور

رسمي  دوران خدمتي آموزشي اعم از تمام وقت يا نيمه وقت در يتمأمور ـ استفاده از4ماده  

 باشد. پذير مي آزمايشي امكان

                                                           

( حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصالح شده است  .5هيأت وزيران ماده ) 0/3/43به موجب مصوبه مورخ  - 0
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تابع  آموزشي جانبازان براي ادامه تحصيل در هر مقطع آموزشي يتمأمورـ حداكثر مدت 3ماده  

بهداشت،  پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و هاي آموزش و وزارتخانهمقررات آموزشي هر يك از 

اي  و حرفه درمان و آموزش پزشكي و در مورد جانبازان مشمول قانون كار كه آموزش هاي فني

 اي خواهد بود. گذرانند، تابع مقررات مربوط به آموزش هاي فني و حرفه مي را

 باشد. مي هر مقطع آموزشي فقط يك بار مجاز آموزشي به مستخدم براي يتمأمورـ اعطاي 01ماده  

آموزشي  هاي آموزشي غيبت كرده يا مرخصي ـ چنانچه جانباز در ترم تحصيلي يا طي دوره00ماده  

مگر اينكه در آن مدت  او تعلق نخواهد گرفت، گرفته يا در حال تعويق ترم باشد حقوق و مزايايي به

 باشد.در دستگاه مربوط به كار اشتغال داشته 

با تأييد بنياد  تبصره ـ مدت معالجه و درمان جانباز در حين تحصيل كه ناشي از عوارض جانبازي باشد 

كه در نيروهاي مسلح  موردكميسيون هاي  ذي ربطي مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي و حسب

 خواهد بود. مستثناتشكيل مي شوند، از شمول اين ماده 

 دانشگاه ها  آموزشي جانبازاني كه طي سال هاي قبل در يتمأمورفند با ـ دستگاه ها مكل02ماده  

 مقررات ورود به  تحصيل آنان براساس اند و امكان ادامه و مؤسسات آموزش عالي پذيرفته شده

 اند  تحصيل نشده به مأموردانشگاه ها همچنان وجود داشته باشد، ولي به هر دليل ديگري 

 . موافقت نمايند
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            و اصالح آن جانبازان اجتماعي و استخدامي تسهيالت قانون (83) ماده نامه  آئين

 0144.1.6 مورخ 01.1123.0125 شماره پيشنهاد به بنا 0143.4.06 مورخ جلسه در وزيران هيأت 

 و استخـدامي تسهيـالت قـانـون( 01) مـاده استنـاد بـه و اسالمي انقالب جـانبازان و مستضعفـان بنياد

 : نمود تصويب زير شرح به را فوق قانون اجرايي نامه آئين -0148 مصوب - جـانبازان اجتمـاعي

 پنج و بيست جانبازان مسكن تأمين منظور به است موظف شهرسازي و مسكن وزارت - 0 ماده 

 با پنجساله بندي زمان برنامه طبق نفر( 12111) هزار دو و سي تعداد براي حداقل باال به%( 26) درصد

   ناميده " بنياد " اختصار به نامه آئين اين در كه اسالمي انقالب جانبازان و مستضعفان بنياد توافق

 به واگذاري جهت تمليك شرط به اجاره مسكن يا شده سازي آماده زمين الزم تعداد به مي شود

 .دهد قرار بنياد اختيار در كشور عمومي سياست هاي  رعايت با جانبازان

 صورت اين غير در و اي منطقه قيمت به سنواتي بودجه در بيني پيش صورت در زمين قيمت - تبصره 

 . مي شود تعيين مربوط مقررات و قوانين اساس بر

 وزارت و بنياد هماهنگي با سال هر است مكلف كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -2 ماده 

 براي حداقل مسكن وام ، ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك و سازي شهر و مسكن

 مدت به كشور كل سنواتي بودجه لوايح در%( 8)درصد چهار  سود با جانباز( 05111) هزار شانزده 

 .نمايد منظور  سال پنج

 مسكن وام ويژه خودبه تسهيالت دراعطاي است موظف اسالمي انقالب مسكن بنياد -1 ماده 

 .دهد قرار اولويت در را جانبازان روستايي،

 و وثيقه عنوان به سفته ارايه و جانباز تقاضاي با ماده اين موضوع جانبازان به تسهيالت اعطاي - تبصره 

 . است مجاز جانباز دريافتي مجموع از بدهي اقساط كسر بر مبني بنيـاد تعهـد با

 ميوه ميادين مانند  ) واگذاري قابل هاي غرفه از بخشي مكلفند شهرداري ها و كشور وزارت -8 ماده 

 ماه سه ظرف كه اي سهميه براساس را تاكسي ها و(  مطبوعاتي كيوسك هاي و ها بازارچه بار، تره و
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 بـه ، گردد مي تعيين مربوط مقررات و ضوابط برطبق و بنياد و كشور وزارت مشترك توافق با

 .نمايند واگذار( بنياد معرفي با ) جانبازان

 شركت هاي از يك هر با مسافرت صورت در باال به%( 26) درصد پنج و بيست جانبازان -6 ماده 

 هزينه درصد%( 61) درصد پنجاه پرداخت از ايران اسالمي جمهوري آهن راه يا دولتي هواپيمايي

 .باشند مي معاف مسافرت بليت

 در كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان توسط ماده اين موضوع تخفيف از دوم يك -0 تبصره 

 .گردد مي تأمين الذكر فوق شركت هاي توسط باقيمانده و مي شود منظور كشور كل سنواتي بودجه

 معرفي با باشد، داشته همراه نفر يك به نياز جانباز ، بنياد تشخيص حسب كه صورتي در -2 تبصره 

 .مي شود منظور وي خصوص در ماده اين موضوع%( 61) درصد پنجاه تخفيف بنياد

 : است موظف نيرو وزارت -5 ماده 

 بنياد طرف از سكونت محل منطقه تفكيك به كه باالتر و%( 26)درصد وپنج بيست جانبازان - الف

 در ساعت وات كيلو 41 تا گرمسيري غير مناطق در مصرفي برق هزينه پرداخت از را مي شوند معرفي

 باالتر مصارف براي و نمايد معاف ماه در ساعت وات كيلو 011 تا گرمسيري مناطق در و ماه

 0.نمايد عمل خانگي مشتركان ساير تعرفه مطابق

 پنجاه پرداخت از را بنياد طرف از شده معرفي باالتر و%( 26) درصد پنج و بيست جانبازان - ب

 بار يك براي تك فاز آمپر پنج و بيست كنتور حد  تا مسكوني واحد برق انشعاب حق%( 61) درصد

 .نمايد معاف

  پرداخت از را بنياد طرف از شده معرفي باالتر و%( 26) درصد پنج و بيست جانبازان - پ

 براي متعارف واحد يك حد در مسكوني واحد فاضالب و آب انشعاب حق%( 61) درصد پنجاه

 .نمايد معاف يكبار براي خانواده يك استفاده

                                                           
0
 شد . اصالح درصد 26 به الف بند وزيران هيأت 4/1/41 مصوبه موجب به  -  
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  را تسهيالت اين مالي بار معادل است موظف كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان - تبصره 

  مزبور وزارت اختيار در و نمايد بيني پيش ساالنه هاي بودجه در نيرو وزارت برآورد اساس بر

 . دهد قرار

( نصب خدمات هزينه و اشتراك حق ) گاز انشعاب حق است مكلف ايران گاز ملي شركت -4 ماده 

 G.5كنتور حد تا بنياد معرفي با را باال به%( 26)درصد پنج و بيست جانبازان مسكوني واحد يك

 .نمايد محاسبه رايگان صورت به مرتبه يك براي

  مجتمع كل انشعاب حق از G.5 كنتور انشعاب حق معادل مسكوني مجتمع هاي در - تبصره 

 .شد خواهد كسر

 :است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت -4 ماده 

 درماني و بهداشتي خدمات از( خودپرداخت ) فرانشيز كاهش با جانبازان كليه استفاده امكان - الف 

 بهزيستي و اجتماعي تأمين سازمان هاي و درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه هاي

 جانبازان بيمه برنامه محل از اعتبار تأمين از پس درماني خدمات بيمه دفترچه قبال در را كشور

 . نمايد فراهم

 مورد كه مراكزي در را خود پوشش تحت بيمارستان هاي بستري تخت هاي ظرفيت از بخشي - ب

 .دهد اختصاص بستري به نيازمند جانبازان به باشد، مي بنياد نياز

 در دالر ميليون يك مبلغ حداكثر ساالنه است موظف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك - تبصره 

 ياد وزارت تشخيص و بنياد معرفي با تا دهد قرار پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت اختيار

 . شود هزينه كشور از خارج به جانبازان اعزام خصوص در شده

  از باالتر جانبازان اعزام براي سهميه هزار تا ساالنه است موظف زيارت و حج سازمان -3 ماده 

%( 61)درصد پنجاه از بيش جانبازان به بخشيدن اولويت  با تمتع حج به%( 26)درصد پنج و بيست

 .دهد اختصاص
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 و فني آموزشي هاي دوره ظرفيت از بخشي است موظف اجتماعي امور و كار وزارت -01 ماده 

 ايجاد طريق از آنان عالقه مورد هاي رشته براي آموزش شرايط واجد جانبازان به را خود اي حرفه

 .دهد تخصيص استان ربط ذي ارگان هاي با الزم هماهنگي

 قابل زمين هاي موظفند تابع سازمان هاي و سازندگي جهاد و كشاورزي هاي وزارتخانه -00 ماده 

  موجود ، امكانات از استفاده با  و مصوب مقررات و قوانين چارچوب در را واگذاري

 .نمايند واگذار جانبازان اشتغال براي اولويت با

  كود ، بذر ، سم،: قبيل از  ) كشاورزي نياز مورد امكانات و ها نهاده واگذاري در -0 تبصره 

 .باشد مي جانبازان  با اولويت( زيربنايي و بهداشتي خدمات و مواد جوجه ، دان

  شده واگذار اراضي احياي براي نياز مورد امكانات و خدمات تسهيالت، اعتبارات، -2 تبصره 

  كشور، وزارت بنياد ، نمايندگان  حضور با كه( كارگروهي ) اي كميته در جانبازان به

  ، مي شود تشكيل كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان و نيرو وزارت سازندگي ، جهاد وزارت

 . شد خواهد تأمين

 خط يك فني امكانات وجود صورت در است موظف تلفن و تلگراف و پست وزارت -02 ماده 

  به همراه تلفن خط يك و باالتر و %(26) درصد پنج و بيست جانبازان به ثابت تلفن

 خارج تلفن قبالً اينكه بر مشروط( معمول هاي نوبت از خارج ) باالتر و%( 61) درصد پنجاه جانبازان

 جاي به باالتر و%( 61) درصد پنجاه جانبازان چنانچه -0 تبصره . نمايد واگذار باشند نگرفته نوبت از

 .باشد مي آنان تقاضاي تأمين به موظف مزبور وزارت نمايند، ثابت تلفن تقاضاي ، همراه تلفن

  درخواست زمان در متقاضي تقاضاي تأمين فني امكانات وجود عدم علت به چنانچه -2 تبصره 

 فني امكانات اولين شدن فراهم محض به است موظف تلفن و تلگراف و پست وزارت نگردد، ميسر

 .نمايد متقاضي اقدام درخواست اجابت به نسبت

  بهاي تقسيط به نسبت تلفن و تلگراف و پست وزارت بنياد تأييد و معرفي صورت در -1 تبصره 

 .كرد خواهد اقدام ، دهد مي قرار جانبازان اختيار در كه تلفن هايي
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 مساوي، شرايط در و مربوط مقررات و قوانين چارچوب در است مكلف تعاون صندوق -01 ماده 

 .دهد قرار اولويت در را جانبازان تعاوني هاي به تسهيالت اعطاي

 ورزشي اي مجموعه ظرفيت از بخشي بنياد هماهنگي با است موظف بدني تربيت سازمان -08 ماده 

 .دهد اختصاص جانبازان به را خود

%( 6) درصد پنج تا اختصاص به نسبت است موظف كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان -06 ماده 

 اقدام دولتي دستگاه هاي در استخدام عمومي شرايط داشتن صورت در جانبازان استخدامي سهميه از

 .نمايد

 مسكن وام به مربوط تسهيالت و امتيازات از تواند مي وي همسـر جـانباز، فوت صورت در -05 ماده 

 0.شود برخوردار نامه آئين اين موضوع

 تسهيالت است مكلف ربط ذي دستگاه مورد حسب ، جانباز اشتغال محل تغيير صورت در -04 ماده 

 .نمايد فراهم جانباز همسر انتقال براي را الزم

  

  

                                                           
0
 است . شده اصالح فوق شرح به 05 ماده دولت هيأت 01/6/41 مصوبه موجب به    - 
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ــنامه ــماره بخشـ ــورخ 7030/88 شـ ــازمان 02/82/77 مـ ــور سـ ــتخدامي و اداري امـ ــور  اسـ  كشـ

          جانبازان براي رازتهم پست ايجاد در خصوص

 

در اجراي تبصره يك مـاده   ي دولتيشركت ها، موسسات و سازمان هاها،  بخشنامه به كليه وزارتخانه

قـانون تسـهيالت اسـتخدامي و اجتمـاعي جانبـازان انقـالب اسـالمي         00و  3اجرايي مواد  آئين نامه 6

وزيـران، ضـوابط ايجـاد     هيـأت  5/6/0144مـورخ  ه  04543/ت 24452موضوع تصويب نامه شـماره  

راز جانباز جهت اشتغال آن دسته از جانبازاني كه توانـايي انجـام كـار    تپست )شغل( سازماني با نام هم

 گردد: تمام وقت را ندارند. به شرح زير ابالی مي

: پست سازماني با نامي است كه متناسـب بـا توانـايي جسـمي جانبـاز و      همترازتعريف پست با نام  -0

ي سـازماني  پسـت هـا  شـود و عـالوه بـر     مشخص مي)×( شرايط احراز شغل با عالمت اختصاري 

گردد و تا اشتغال جانبـاز   نامه افزوده مي ي مشمول بخشدستگاه هامصوب به مجموعه تشكيالتي 

ر حفظ خواهد شد و پس از آن از مجموعـه تشـكيالت   در آن پست، براي آنان در مجموعه مزبو

 شود. تفصيلي دستگاه حذف مي

ــق نظــر و    -2 ــن بخشــنامه كســاني هســتند كــه طب ــازان مشــمول اي ــه كميســيون پزشــكيتأييدجانب  ي

 بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند. 

ي مشـمول بخشـنامه تفـويض    دسـتگاه هـا  الذكر بـه   فوق نامهآئين  6ماده  0اختيار موضوع تبصره  -1

يه كميسيون پزشكي بنياد مستضـعفان  تأييدي ذيربط موظفند پس از وصول دستگاه ها،  گردد مي

جانبـاز بـراي    همتـراز و جانبازان انقالب اسالمي نسبت بـه ايجـاد پسـت )شـغل( سـازماني بـا نـام        

جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند و به صورت رسمي )ثابت( يا پيماني )موقت( 

 شوند اقدام نمايند. در دستگاه شاغل بوده و يا اعاده به كار يا استخدام مي

ا يـ  پست هـا بندي مشاغل با انتصاب در  جانبازان مشمول اين بخشنامه با رعايت ضوابط طرح طبقه -8

 يابند. مربوط تخصيص مي گروه هايمشاغل با نام به 
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توانند در صورتي كه جانبازان مشـمول ايـن بخشـنامه واجـد شـرايط احـراز پسـت         مي دستگاه ها -6

 )شغل( باالتر گردند نسبت به تغيير عنوان پست با نام، متناسب با شرايط آنها اقدام نمايند.

دسته از جانبازان و همچنين احتساب سابقه خـدمت  العاده شغل و مزاياي مستمر اين  حقوق و فوق -5

 جانباز تمام وقت خواهد بود. شاغالنو تجربه آنان همانند 

ميزان ساعات كار موظف جانبازان مشـمول ايـن بخشـنامه حسـب نظـر كميسـيون پزشـكي بنيـاد          -4

 مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي خواهد بود.

 8و  2از كسر ساعات كار موظف روزانه موضـوع مـواد    توانند جانبازان مشمول اين بخشنامه نمي -4

 مند شوند. الذكر بهره اجرايي فوق آئين نامه

انقـالب   األثرشهيد، جانباز از كار افتاده و مفقود مستخدمان جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال  -3

ن اي كـه مطـابق قـانو    و آن دسـته از جانبـازان بازنشسـته    0142اسالمي و جنگ تحميلي مصـوب  

 يابند مشمول اين بخشنامه نيستند. اند و يا مي مجدداً اشتغال به كار يافته

، جانبـازان مشـمول ايـن    2هرگاه در تجديد نظرهـاي بعـدي كميسـيون پزشـكي موضـوع بنـد         -01

بخشنامه از كار افتاده كلي يا توانا براي انجام كار تمام وقت تشخيص داده شـوند، حسـب مـورد    

 مزبور عمل خواهد شد. آئين نامه 8و 2و يا مواد  3ند طبق قانون اشاره شده در ب

ماه يكبـار اقـدامات انجـام شـده در خصـوص ايـن        5ي مشمول بخشنامه مكلفند هر دستگاه ها  -00

 بخشنامه را جهت رسيدگي الزم و درج در سوابق به اين سازمان ارسال نمايند.
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 كشـــور  و اســـتخداميســـازمان امـــور اداري  0۴/82/837۴مـــورخ  81976/۴8شـــماره بخشـــنامه 

           اسالمي انقالب جانبازان اجتماعي و استخدامي تسهيالت قانون   1 در خصوص ماده 

 

قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي  4به منظور هماهنگي و اتخاذ رويه واحد در اجراي مفاد ماده 

 موارد ذيل در خصوص تبديل   مجلس شوراي اسالمي، 10/1/48جانبازان انقالب اسالمي مصوب 

 گردد: وضع استخدامي جانبازان شاغل غيررسمي به رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه ابالی مي

 التدريس(  مكلفند جانبازان شاغل غيررسمي )پيماني، قراردادي، روزمزد، حق دستگاه هاليه ك -0

اند، حسب درخواست آنان پس از احراز شرايط گزينش و  خود را كه به طور تمام وقت اشتغال داشته

اجرايي  آئين نامه 20بندي مشاغل )موضوع ماده  طرح و تصويب موضوع در كميته اجرايي طرح طبقه

قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت( تبديل وضع كرده و نسبت به صدور احكام استخدام 

 رسمي، ثابت يا عناوين مشابه آنان اقدام نمايند.

تبصره: جانبازاني مشمول مفاد اين بخشنامه خواهند بود كه مراتب جانبازاي آنان با قيد درصد از 

 انبازان انقالب اسالمي استان مربوطه رسيده باشد.بنياد مستضعفان و ج تأييدكارافتادگي به 

هاي ثابت سازماني متناسب با شأن و منزلت  موظفند نسبت به تخصيص پست دستگاه هاكليه  -2

هاي  هاي سازماني از محل حذف پست جانبازان موصوف اقدام و در صورت عدم وجود پست

 مراجع تشكيالتي ذيربط عمل نمايند. تأييدبالمتصدي و يا با ايجاد پست ثابت سازماني پس از 

قانون مذكور به  03ي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند به موجب مفاد ماده دستگاه ها -1

 مذكور، نسبت به ارسال مدارك ذيل اقدام نمايند: مستخدماناحكام  تأييدمنظور 

 . گواهي جانبازي با قيد درصد از كارافتادگي صادره از بنياد استان ذيربط -

 تصوير اولين و آخرين قرارداد استخدام غيررسمي . -

 احكام آزمايشي و قطعي ممهور به مهر گزينش . -

 هاي مذكور. هاي آموزشي شغلي و توجيهي در صورت لزوم طي دوره تصوير گواهي دوره -
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حسب ي كه در شمول مفاد اين بند قرار ندارند، مستخدماناحكام قطعي آن دسته از  تأييدتبصره : 

 صالح در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه تحقق خواهد پذيرفت. مورد توسط مراجع ذي

به لحاظ استقرار بانك اطالعاتي ايثارگران )به موجب قانون استخدام جانبازان و ... مصوب  -8

ريزي جذب عزيزان ايثارگر تبديل وضع استخدامي آن  ( در اين سازمان و در جهت برنامه4/01/54

درخواهند آمد،  دستگاه هااز جانبازاني كه پس از ابالی اين بخشنامه به استخدام غيررسمي دسته 

 . منوط به اعمال هماهنگي با اين سازمان خواهد بود
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        قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري

قانون اشتغال و ادامه به تحصيل كارگزاران شـاغل در جمهـوري   از تاريخ تصويب اين  -ماده واحده  

قضاييه و نهادهاي انقالب اسالمي و شـركتهاي تابعـه    اسالمي ايران اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه

نماينــد در ســاعات  دولــت و كليــه مؤسســاتي كــه بــه نحــوي از بودجــه عمــومي كشــور اســتفاده مــي

باشد و متخلفـين بـه انفصـال موقـت از      ل و خارج كشور ممنوع ميروزهاي كاري هفته در داخ اداري

 شوند. خدمت از يك سال تا سه سال محكوم مي

ادامه به تحصيل تمام وقت كاركنان با استفاده از مأموريت يا مرخصـي بـا تعيـين جانشـين      - 0تبصره  

  تحصيل، اشتغال اداري نداشته باشند.  ايشان به شرطي مجاز است كه همزمان با

تواند براي ادامه تحصيل كاركنان آموزشي و پرورشي خود ماموريت  وزارت آموزش و پرورش مي 0  

مدت ماموريـت تحصـيلي آنـان در طـول خـدمت       وقت نيز صادر كند، مشروط بر اينكه تحصيلي نيمه

 ماه تجاوز نكند.  15حداكثر از 

سال تمام متوالياً يا متناوباً سابقه  1اني كه جانبازان پنجاه درصد به باال و رزمندگان و آزادگ - 2تبصره  

 باشند. شمول اين قانون مستثني مي حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از

استفاده از بودجه و امكانات دولتي مانند وسيله نقليه، راننده، هزينـه ايـاب و ذهـاب بـراي      - 1تبصره  

رف غير قانوني در اموال دولتي برابر قـوانين و  عنوان متص باشد و با متخلف به ادامه تحصيل ممنوع مي

 مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

باشد و در هر سـه مـاه    سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسئول اجراي اين قانون مي - 8تبصره  

اداري و استخدامي و فرهنـگ و آمـوزش عـالي مجلـس      يك بار گزارش كار را به كميسيونهاي امور

 نمايند. ارائه مي شوراي اسالمي

                                                           
 0145.3.21اضافه گرديد . تاريخ تصويب  0اين بند بر اساس ماده واحده  به انتهاي تبصره   -  0
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امتيازات مربوط به قبولي كارگزاران تا زمان استفاده از مجوزهاي در ايـن قـانون محفـوظ     - 6تبصره  

 باشد. مي

نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون توسـط   آيين - 5تبصره  

 يأت وزيران خواهد رسيد.تصويب ه سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم دي ماه يك هـزار و   

به تأييد شوراي نگهبان  0142.01.22تصويب و در تاريخ  سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمي

 رسيده است.

 رئيس مجلس شوراي اسالمي  
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8
        قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداريآيين نامه اجرايي 

سـازمان   0142.02.04د مـورخ   4636بنا به پيشنهاد شماره . 0141.8.02هيأت وزيران در جلسه مورخ  

ران كشور در ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزا قانون 5امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره 

 نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين - 0142مصوب  -ساعات اداري 

 روند: هاي اختصاري زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي نامه واژه در اين آيين - 0ماده  

  – 0142مصوب  – قانون: قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري -الف  

هاي آموزشي اسـت كـه منجـر بـه اخـذ مـدرك تحصـيلي         ادامه تحصيل: طي آن دسته از دوره -ب 

 شود. رسمي يا با ارزش استخدامي مي

هـاي مقننـه، مجريـه و قضـايي و نهادهـاي انقـالب        دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تـابع قـوه   -ج 

كنند اطالق  بودجه عمومي استفاده مي به نحوي از اسالمي، شركتهاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه

 شود. مي

هاي به صورت تمام وقت به خدمت اشـتغال   كاركنان و كارگزاران: افرادي هستند كه در دستگاه -د  

 شوند. ناميده  مي "كارگزاران "دارند و از اين پس به اختصار 

بق ضوابط مقرر ملزم به حضـور در  ساعات اداري، ساعتهايي است كه كارگزاران و كاركنان مطا -ه 

 محل خدمت و انجام وظيفه هستند.

ادامه تحصيل تمام وقت كارگزاران در خارج از سـاعات اداري يـا بـا اسـتفاده از مأموريـت        - 2ماده  

 و مقررات مربوط مجاز است. تمام وقت  يا مرخصي با رعايت قوانين آموزشي آموزشي

ت موضوع اين ماده منوط به سپردن مسـئوليت يـا وظـايف فـرد     اعطاي مرخصي يا مأموري - 0تبصره  

 ذينفع به شخص واجد شرايط ديگري است.

                                                           
 2و ماده  0بند ب ماده  با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسالمي ،  0146.6.28هيأت وزيران در جلسه مورخ  - 0

 تصويب نمود. به آن الحاق و  2به ماده 1آيين نامه اصالح و تبصره 
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هـاي آموزشـي تصـويب شـده      اعطاي مأموريـت آموزشـي بـراي ادامـه تحصـيل در دوره      - 2تبصره  

 هاي ذيربط مجاز است. مرجع

 همسران شهدا در استفاده از مأموريت آموزشي اولويت دارند. - 1تبصره  

نامه ادامـه تحصـيل تمـام     ها مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين دستگاه - 1ماده  

اجازه دسـتگاه ذيـربط بـه تحصـيل      وقت آن دسته از كارگزاراني را كه قبل از تاريخ تصويب قانون با

نامه  ن و اين آييناشتغال داشته يا شرايط الزم براي ادامه تحصيل آزاد فراهم شده است، با ضوابط قانو

جانشين با حفظ پست سازماني حسب مورد به آنان مأموريت آموزشـي يـا    تطبيق دهند و پس از تعيين

 مرخصي اعطا كنند.

امتيازات مربوط به قبولي ن دسته از كارگزاران كه قبل از تصويب قانون مجوز ادامه تحصيل  -تبصره  

 محفوظ است. اند كرده نامه را كسب ( اين آيين0موضوع بند )ب( ماده )

العاده مأموريت، هزينه اياب و ذهاب، و هزينه سـفر بـه    پرداخت هر گونه وجه به عنوان فوق - 8ماده  

اختصاصـي بـراي ادامـه تحصـيل ممنـوع       كارگزاران، همچنين استفاده از راننده و وسيله نقليه دولتي و

 است.

مه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري هستند نا مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين آيين - 6ماده  

بيني شده  صدور رأي و تعيين مجازات پيش و هيأتهاي ياد شده پس از رسيدگي حسب مورد نسبت به

 كنند. در اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام مي

ي را نيز داشته باشد هر گاه تخلف كارگزاران عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزاي - 0تبصره  

رسيدگي به مراجع قضايي صالح ارسال  هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مراتب را براي

 كند.

هايي كه از نظر رسيدگي به تخلفات اداري تابع قانون رسيدگي به تخلفـات اداري   دستگاه - 2تبصره  

هستند و به جرايم كارگزاران آنها در مرجع  نامه اجرايي آن نيستند تابع مقررات مربوط به خود و آيين
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رج در شـود و حسـب مـورد مجـازات مقـرر در قـانون و مجازاتهـاي ديگـر منـد          مربوط رسيدگي مي

 شود. مي مقررات مربوط اعمال

ها مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش كار مربوط به ادامه تحصيل كارگزاران شـاغل   دستگاه - 5ماده  

امور اداري و استخدامي كشور تهيه و بـه   هايي كه توسط سازمان به تحصيل خود را طبق دستورالعمل

 رسال كنند.شود به سازمان مزبور ا ها ابالی مي كليه دستگاه

 معاون اول رييس جمهور
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 00/6/8367/د  مـورخ  03۴1دستور العمل نحوه استفاده از مأموريت هاي آموزشـي موضـوع بخشـنامه    

         سازمان امور اداري و استخدامي كشور

 ن ااســتفاده مســتخدمبـه منظــور رفــع ابهامــات و پاســخ بــه سـواالت دســتگاه هــا در مــورد چگــونگي      

وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون اسـتخدام كشـوري از مأموريـت آموزشـي و همچنـين      

 06/5/0155خ رآيين نامه مأموريت و اصالحيه مصـوب جلسـه مـو    5ايجاد هماهنگي در اجراي ماده 

 هيأت وزيران دستور العمل زير جهت اجرا ابالی مي گردد :

از مأموريت هاي آموزشي براي طي دوره هاي آموزشي اعم از بلند جمع مدت زمان استفاده  -0

مدت و كوتاه مدت و يـا كـارآموزي  در داخـل و خـارج از كشـور در طـول خـدمت مسـتخدم         

 ماه تجاوز نمايد . 20نبايستي از 

تبصره : در موارد ضروري و استثنايي اين مدت بنا به پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و تصويب شوراي 

 ماه قابل افزايش است .  15امور اداري و استخدامي كشور تا 

استفاده از مأموريت آموزشي به دو صورت تمام وقت و بنا به تشخيص و نياز دستگاه محـل    - 2

 آمــوزش ( امكــان پــذير اســت . در حالــت اخيـــر      خــدمت مســتخدم پــاره وقــت ) كــار و      

) كار و آموزش ( مالك محاسبه مدت مأموريت آموزشي ، به منظور رعايت حداكثر پيش بينـي  

شده در ماده يك عبارت خواهد بود از خارج قسمت تعداد ساعات آموزش در هفتـه تقسـيم بـر    

 روع و پايـان دوره (  ) ساعت كـار هفتگـي ( ضـربدر طـول دور آموزشـي ) زمـان تقريبـي شـ         88

بر حسب ماه . بـدين ترتيـب بـه عنـوان مثـال مـدت زمـان اسـتفاده از مأموريـت آموزشـي بـراي            

  0/0/0158دوره اي را شــــــروع و در تــــــاريخ  0/0/0152مســــــتخدمي كــــــه در تــــــاريخ 

ساعت در هفته در كالس حضور داشته  22ما ه ( به پايان رسانيده و  28) زمان تقريبي طول دوره 

 ه ساعات را به كار اشتغال داشته است به ترتيب زير محاسبه خوا هد شد :و بقي

  مدت زمان  استفاده  از   مأموريت آموزشي
22
88
 28  02 
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داوطلبا ن استفاده از مأموريت آموزشي قبل از اعزام موظفند به ميزان سه برابـر مـدت زمـان      - 1

 ود تعهد خدمت بسپارند .مأموريت به دستگاه متبوع خ

 تبصره : انتقال تعهد به محل خدمتي ديگر با موافقت دستگاه اعزام كننده امكان پذير خواهد بود .

به منظور سهولت در امور اخـذ تعهـد فـرم پيوسـت بـراي دوره هـاي منجـر بـه اخـذ مـدرك            -8

دوره هاي آمـوزش  تحصيلي و يا دوره هاي داراي ارزش استخدامي معادل مقاطع تحصيلي و نيز 

 خارج از كشور كه مدت آن يكماه و يا بيشتر است تهيه شده است .

 تعهد بر اساس اين فرم در يكي از دفاتر اسناد رسمي از داوطلبان اخذ  خواهد شد .

رياسـت محتـرم جمهـور     06/5/0154مورخ  65358به منظور تحقق اهداف بخشنامه شماره  – 60

ماه خـدمت   5كليه ايثارگران مستخدم دولت ) شامل جانبازا ن و آزادگان و رزمندگان با بيش از 

داوطلبانه در جبهه و همسرو فرزندان و والدين  و بـرادران و خـواهران شـهدا و جانبـازان از كـار      

ماه و با تصويب شوراي امـور   20مي توانند از حداكثر مأموريت آموزشي داخل كشور ) افتاده ( 

مـاه (   20مـاه ( و مأموريـت آموزشـي خـارج از كشـور ) حـداكثر        15اداري و استخدامي كشور 

 استفاده نمايند. "جمعا

 

 

  

                                                           
سازمان امور اداري و استخدامي كشور به شرح متن الحاق شده  22/2/0141مورخ  114/0/85به موجب نامه شماره  - 0

 است .                       
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          83ده و استفساريه ما كشوراسراي آزاد شده( بعد از ورود به  قانون حمايت از آزادگان )

مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه  قانون اين

ــس   ــزار و سيصــد و شصــت و هشــت مجل ــاريخ   يكه ــوراي اســالمي تصــويب و در ت   0154.3.22ش

  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

محولـه در طـول جنـگ     يـت مأمورگردد كه به سـبب   اسراي آزاد شده به كساني اطالق مي - 0ماده  

استقالل و تماميـت ارضـي كشـور جمهـوري اسـالمي       تحميلي، و در جهت دفاع از انقالب اسالمي و

ايران توسط عوامل دشمن در داخل يـا خـارج از كشـور اسـير شـده و پـس از مقاومـت دليرانـه آزاد         

 د.باشن شده

اسراي آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي در صورت سالمت روحي و جسـم   - 2ماده  

گردنـد و در   اند از خدمت وظيفه عمـومي معـاف مـي    بوده در صورتي كه بيش از شش ماه در اسارت

 آنـان   صورتي كه كمتر از شش ماه اسير باشند به ميزان سه برابر مدت اسارت ازمدت خـدمت وظيفـه  

گردد و اداره وظيفه عمومي مكلف است با اعالم نظر بنياد شـهيد نسـبت بـه تعيـين وضـعيت       مي كسر

 خدمت وظيفه عمومي آنان فوراً اقدام نمايد.

ماه يا بيشـتر بـه    5ايرانياني كه در راه دفاع از انقالب اسالمي در خارج از ايران براي مدت  - 0تبصره  

 باشند. اند مشمول اين قانون مي زندان افتاده

 انـد   افراد غير نظامي كه در بدو تهاجم نظامي دشـمن بـه طـور عـادي بـه اسـارت درآمـده        - 2تبصره  

باشـند مشـمول ايـن قـانون خواهنـد بـود و در        در صورتي كه شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده

 موارد ترديد استعالم از وزارت اطالعات ضروري است.

 التفـاوت ،   پرداخت هر گونـه وجـوه اخـذ شـده تحـت عنـاوين ، مابـه        اسراي آزاد شده از - 1تبصره  

بوده و صـدور كـارت پايـان خـدمت بـه منزلـه        خسارات وارده و غيره ناشي از اجراي اين ماده معاف

 گردد. تسويه حساب تلقي مي
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سازمان ثبت احوال كشور موظف است نسبت به صدور فـوري شناسـنامه جديـد جمهـوري      - 1ماده  

 راي عموم اسراي آزاد شده اقدام نمايد.اسالمي ب

ها و ضوابط خاص خود  نامه آئينهاي اسرا را بر طبق  كليه دستگاه هايي كه به نحوي خانواده - 8ماده  

 اسرا تا يك سال كماكان به حمايت خود ادامه دهند. اند موظفند پس از آزادي نموده حمايت مي

تحميلي و مدت اسارت به تشخيص كميسيون پزشكي  اسراي آزاد شده كه در جريان جنگ - 6ماده  

اند يا بر اثـر ضـايعات ناشـي از دوران جنـگ و اسـارت       شده بنياد امور جانبازان به درجه جانبازي نائل

خواهنـد   جانباز و يا ازكارافتاده مي شوند با صالحديد مقام رهبري تحت پوشش بنيـاد جانبـازان قـرار   

 نان رفتار خواهد شد.گرفت و مانند ساير جانبازان با آ

ــام        - 0تبصــره   ــازان انج ــاد جانب ــوي بني ــت از س ــا اولوي ــازان ب ــده از جانب ــن ع ــان اي ــه و درم  معالج

 مي گيرد.

تشخيص لزوم اعزام اسراي آزاد شده جانباز و بيمار به خارج از كشور به عهده كميسـيون   - 2تبصره  

 باشد. پزشكي بنياد جانبازان مي

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاه هـايي كـه امكانـات بهداشـتي و     وزارت  - 5ماده  

درماني خصوصي مكلفند حسب مـورد نسـبت بـه     درماني دارند و همچنين كليه بيمارستان ها و مراكز

درمان رايگان آن دسته از اسراي آزاد شده كه بيمار تشخيص داده مي شوند تا بهبـودي كامـل اقـدام    

و براي كليه اسراي آزاد شده و افراد تحت تكفـل   ل بر سالمت آنان را صادر نمايند.گواهي الزم دا و

ــان   ــد كاركن ــاني همانن ــأمين خــدمات درم ــان دفترچــه ت ــاني،   آن ــأمين خــدمات درم ــانون ت  مشــمول ق

بدون پرداخت حق تأمين سرانه ماهيانه وبراي استفاده تا صدور گواهي بـازتواني و يـا تـا زمـاني كـه       )

 درماني ديگري قرار نگرفته باشند( صادر نمايند. تحت مقررات

هزينه خدمات ارائه شده از سوي بيمارستان ها و مراكز درماني خصوصي بـه اسـراي آزاد    - 0تبصره  

و آمــوزش پزشـكي از سـوي وزارت مــذكور     هـاي وزارت بهداشـت، درمـان    شـده بـر اسـاس تعرفــه   

 پرداخت خواهد شد.
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ــاز ا - 2تبصــره    ســاله در قــانون بودجــه كــل كشــور منظــور  جــراي ايــن طــرح همــه اعتبــار مــورد ني

 مي شود. 

اسراي آزاد شده كه با تشخيص كميسيون مربوطه ازكارافتاده كلي شناخته شوند در صورتي  - 4ماده  

برقراري حقوق وظيفه يـا مسـتمري ازكارافتـادگي جانبـازان      كه مشمول هيچ يك از قوانين و مقررات

فــه و مســتمري ازكارافتــادگي موضــوع قــانون برقــراري مســتمري       نباشــند متوســط حقــوق وظي  

توسـط دسـتگاه    0151.00.04شدگاني كه به علت همكاري بـا نيروهـاي مسـلح... مصـوب     بيمه درباره

كفـاف زنـدگي آنـان را ندهـد دسـتگاه       گردد و چنانچه مستمري مذكور مربوطه به آنان پرداخت مي

ل به زندگي متعارف پرداخت نمايد و سـاير آزادگـان بـر    التفاوت را براي ني مربوطه موظف است مابه

 قوانين و مقررات ازكارافتادگي جانبازان ذيربط خواهند شد. حسب مورد مشمول

اسراي آزاد شده كه قبل از اسارت در استخدام هر يك از دستگاه هاي مشـمول ايـن قـانون     - 4ماده  

 مـاه(   5مـاه و حـداكثر    2حـداقل   اسـارت )  زمـان  دهـم  توانند پس از آزادي تا مـدت يـك   اند مي بوده

 با استفاده از حقوق و مزاياي مستمر استراحت نمايند.

گـردد و در صـورت    كليه مرخصي هاي استحقاقي ساليانه به نسبت مدت اسارت ذخيره مـي  -تبصره  

 گردد. مزاياي مدت مذكور به وي پرداخت مي تمايل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و

كليه دستگاه ها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرايي كه آزاد شده يا مي شـوند حـداقل در    - 3ماده  

نظر سطح حقوق و مزايا و شـؤونات شـغلي اقـدام و     شغل سازماني قبل از اسارتشان و يا همتراز آن از

ده خـود  امكان اشتغال به كار آزادگاني كه كارمند دولت بوده و مايلند در محل سكونت فعلي خـانوا 

 بمانند را فراهم سازند. باقي

در صورتي كه به دليل عدم توانايي جسمي فرد آزاده يـا بـه دليـل اشـغال پسـت سـازماني        - 0تبصره  

پست سازماني قبلـي يـا همتـراز آن وجـود نداشـته       مربوط توسط متصدي ديگر، امكان اشتغال فرد در

وق و مزايـاي جديـد بـا حقـوق و مزايـاي      التفاوت حق باشد ، در صورت كاهش حقوق و مزاياي مابه

 قبلي بايستي به دريافتي وي اضافه گردد. پست
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هاي تخصصي و آموزشي ويـژه   در مواردي كه ارتقا به پست سازماني جديد نيازمند دوره - 2تبصره  

 برقراري دوره مزبور را براي آزادگان تسهيل نمايد. باشد دستگاه ذيربط موظف است اولويت

قانون استخدام كشوري براي استخدام اسراي آزاد شده جهت  08محدوديت بند الف ماده  - 01ماده  

 نيست. ورود به خدمت دستگاه هاي دولتي الزامي

كليه دستگاه ها مكلفند وضـعيت اسـتخدامي اسـراي آزاد شـده كـه در هنگـام اسـارت در         - 00ماده  

رسـيدگي بـه    مسـؤول ان و تأييد دسـتگاه  كتبي آن اند با درخواست استخدام غير رسمي يا موقت داشته

 امور آزادگان به رسمي ، ثابت، دائم و يا عناوين مشابه تبديل نمايند.

كـل كشـور    0158قـانون بودجـه سـال     51بودن از تبصره  مستثنااسراي آزاد شده از لحاظ  - 02ماده  

د از تـاريخ تصـويب ايـن    و كليه دستگاه هـا موظفنـ    هاي شهدا و جانبازان خواهند بود همانند خانواده

قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نياز خود را با رعايت ضوابط و مقررات از ميـان اسـيران آزاد   

 كه نياز به اشتغال دارند ضمن هماهنگي با بنياد شهيد تأمين نمايند. اي شده
دستگاه ها شاغل بوده مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اين كه قبل از اسارت در  - 01ماده  0

هر يك سـال اسـارت دو سـال بـه عنـوان سـابقه        و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاي 

گردد و از هر لحاظ مـورد محاسـبه قـرار خواهـد گرفـت و دسـتگاه        خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي

و بـه صـندوق هـاي     بينـي  موظف است كسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعـد پـيش   ذينفع

 بازنشستگي ذيربط پرداخت نمايد.

                                                           
0
  : قانون حمايت از آزادگان 01 استفساريه ماده - 

شـامل حقـوق و مزايـاي دوران اسـارت      0153آذر مـاه   01مصوب قانون حمايت از آزادگان  01آيا ماده  -ماده واحده

 همه آزادگان اعم از شاغل و يا غيرشاغل مي شود 

( اسـارت  از بعـد  و قبـل  در) شـاغل  غير و شاغل از اعم آزادگان همه اسارت دوران مزاياي و حقوق شامل  بلي ،  :پاسخ 

 .مي شود
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نحوه ارتقا و ترفيعات بعدي آزادگان پرسنل نيروهاي مسلح تابع دستورالعملي اسـت كـه بـه     -تبصره  

 تصويب ستاد فرماندهي كل قوا برسد.

هـاي بعـدي آنـان طبـق تجـويز پزشـك معـالج و تأييـد          مدت معالجه آزادگان و استراحت - 08ماده  

خدمت رسمي مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقي و  معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقهپزشك 

 از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

آزادگاني كه به درجه جانبازي نايل گشته و يا آزادگان مجروح و بيمار كه تحت پوشـش   - 06ماده  

ازتواني به تشخيص كميسيون پزشكي مشترك بنياد ب هاي حمايتي هستند چنانچه تا قبل از زمان  برنامه

شهيد و آزادگان در اثر بيماري هاي ناشي از زمان اسارت وفات يابند، شـهيد تلقـي و خـانواده آنـان     

پوشش بنياد شهيد قرار خواهند گرفت. درصورت فـوت طبيعـي بـا پرداخـت حـق بيمـه توسـط         تحت

سـازمان تـأمين اجتمـاعي ، از مسـتمري      رت بـه  رسيدگي به امور آزادگان از بدو اسـا  مسؤولدستگاه 

 فوت و ساير مزاياي تأمين اجتماعي استفاده خواهند نمود.

تعاوني، كشاورزي،خدماتي و...(  براي جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از توليدي ) - 05ماده  

ت بانكي اقـدام  حداقل كارمزد و هر گونه تسهيال كليه بانك هاي سراسر كشور نسبت به اعطاي وام با

رسـيدگي بـه    مسـؤول نامه اجرايي اين ماده توسط بانك مركزي و بـا همكـاري دسـتگاه     آئيننمايند. 

وزيـران بـراي    هيـأت آزادشدگان ظرف دو ماه از تاريخ ابالی اين قانون تهيه و پـس از تصـويب    امور

 اجرا ابالی خواهد شد.

زي و شـوراي عـالي بانـك هـا الزم اسـت در      وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركـ  - 04ماده  

تعاوني، خدماتي و كشاورزي( دارنـد   توليدي ) اعطاي اعتبار به آزادگاني كه تصميم به احداث واحد

 اولويــت قائــل شــده و تســهيالت الزم جهــت احــداث واحــدهاي مــذكور از طريــق در نظــر گــرفتن  

 ايد.برداري اقدام نم مالياتي در پنج سال اول بهره معافيت هاي

كارفرمايان كارگاه ها، كارخانجات و مؤسسـات خصوصـي كـه بـه نحـوي از امكانـات و        - 04ماده  

نمايند موظفند آن دسته  بانكي و غيره استفاده مي خدمات دولتي نظير ارز، انرژي، مواد اوليه، اعتبارات
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دداً بـه كـار گرفتـه و    اند مجـ  از آزادگاني را كه قبل از اسارت در واحدهاي آنان به كار اشتغال داشته

 غير شاغالن  در استخدام جديد براي اشتغال آنان اولويت قائل شوند. نسبت به

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آزادگاني كه بـا مشـكالت ماليـاتي مواجـه      - 03ماده  

 نمايد.  % مالياتي اعطا61هستند معافيت با تخفيف 

 مسـؤول اين قانون مكلفند بـا دسـتگاه    21دستگاه هاي مذكور در ماده ها و  كليه وزارتخانه - 21ماده  

بخشــي از خــدمات و امكانــات خــود را در  رسـيدگي بــه امــور اســراي آزاد شــده همكـاري نمــوده و  

درمان، توانبخشي، تهيه مسكن، ايجاد اشتغال، تهيه وسائل زنـدگي، اعطـاي معافيـت هـاي      هاي ) زمينه

هاي ازدواج و ضروري، ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي، كشاورزي، مالياتي، اعطاي وام  عوارض و

نقليـه شخصـي و همگـاني، دادن موافقـت      خدماتي عمراني و صنفي، برقراري مستمري، تهيـه وسـائط  

بنـدي و مصـالح    هاي صنفي، ساختماني و پايان كار، تهيه كاالهـاي اساسـي و سـهميه    اصولي و پروانه

بـتال بـه آنـان و...( بـه انجـام امـور اسـرا آزاد شـده تخصـيص دهنـد.           انجام امور حقـوقي م  ساختماني،

 خواهد رسيد. وزيران هيأتهاي اجرايي اين ماده ظرف سه ماه به تصويب  نامه آئين

از شـرط حـداقل    21اسراي آزاد شده داوطلب استخدامي در دستگاه هاي مذكور در ماده  - 20ماده  

باشـند و بـا سـواد خوانـدن و      استخدام كشوري معـاف مـي   قانون 08تحصيالت مندرج در بند ج ماده 

افـراد   توانند استخدام شوند و دستگاه هاي ذيربط موظفند وسائل ادامه تحصيالت اين قبيـل  نوشتن مي

 را فراهم آورند.

 مـدرك تحصــيلي آزادگـان از نظــر اسـتخدامي معـادل يــك مقطـع تحصــيلي بـاالتر تلقــي        -تبصـره   

 مي شود.

وزارت آمـوزش و پــرورش و وزارت فرهنـگ و آمــوزش عـالي مكلفنـد كــه بـا تشــكيل       - 22مـاده   

تحصيلي دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از  افتادگي هاي فشرده كوتاه مدت جبران عقب دوره

نامـه اجرايـي الزم را    آئـين امتحانات مدرك تحصـيلي الزم بـه آنـان اعطـا نماينـد. وزارتـين مـذكور        

 رسانند. وزيران مي هيأتهيه و به تأييد مدت دو ماه ت ظرف
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ــه - 21مــاده     -نهــاد رياســت جمهــوري  -هــا ، ســازمان هــا و دســتگاه هــاي قضــايي  كليــه وزارتخان

اسالمي و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  سازمان صدا و سيماي جمهوري -مجلس شوراي اسالمي 

مي ، بانـك هـا، شـركت هـاي بيمـه،      مؤسسات و شركت هاي دولتي ، نهادهاي انقالب اسال  -ايران 

و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتـي و تحـت پوشـش مؤسسـات      مؤسسات و شركت ها 

تابعه و يا وابسته به آنها  دولتي، جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، شهرداري ها و مؤسسات

نمايند كليه مؤسسـات   اده ميو كليه شركت ها و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استف

گذاري و يا كمك مالي دولت استفاده  هر نحوي از سهام يا سرمايه و شركت ها و كارخانجاتي كه به

المنفعـه و   عـام  اي ها و مؤسسات واگذاري دولت به مؤسسـات فرهنگـي خيريـه و    نمايند و مصادره مي

باشند و در اين  مشمول اين قانون ميهمچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است 

 است. قانون اختصاراً دستگاه ناميده شده

اين قانون موظفند كليه اقداماتي را كه در برنامـه حمايـت    21دستگاه هاي مذكور در ماده  - 28ماده  

 رسيدگي به امور آزادگان اجرا نمايند. مسؤولدستگاه  از اسراي آزاد شده قرار مي گيرد با هماهنگي

هاي اعتبـارات دفـاعي    هاي مربوط به كليه امور آزادگان از محل ي هزينهااعتبارات الزم بر - 26ماده  

 آتي در بودجه عمومي كشور تأمين گردد. ي سال جاري و براي سال هايا، بر 611180رديف 

قـوانين و   كه قـبالً در  اسراي آزاد شده موضوع اين قانون در شمول كليه امتيازات اعطايي ) - 25ماده  

بيني شده است و در اين قـانون بـه    براي رزمندگان پيش وزيران و ساير مقرراتي قانون هيأتمصوبات 

 اي نشده است( خواهند بود. آن اشاره

مدت اسارت اسراي آزاد شده براي احتساب امتيازات اين قانون معادل دو برابـر حضـور در    -تبصره  

 گردد. جبهه محسوب مي

به تأييد وزارت اطالعـات و در   21و ايجاد اشتغال دولتي در ماده  00و  3ي مفاد مواد اجرا - 24ماده  

 به تأييد حفاظت اطالعات ذيربط خواهد بود. خصوص پرسنل كادر نيروهاي مسلح مشروط
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هاي اجرايي اين قانون حسب مورد ظرف مدت دو مـاه بـه پيشـنهاد دسـتگاه هـاي       نامه آئين - 24ماده  

وزيـران بـه مـورد اجـرا      هيـأت آزادگان و تصويب  رسيدگي به امور مسؤوليد دستگاه ذيربط و با تأي

 گذاشته مي شود.

ستاد رسـيدگي بـه    مسؤولنظارت بر حسن اجراي اين قانون بوده و  مسؤولرئيس جمهور  - 23ماده  

 امور آزادگان را تعيين خواهد كرد .
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          8و اصالحيه آن اجتماعي آزادگان تأميننامه مربوط به مقررات   آئين 

  

 -اجتمـاعي   تـأمين سـازمان    - نهادهاي انقـالب اسـالمي   - مسكن -اجتماعي  تأمين  -استخدام كشوري 

    03/6/0141ه    044/ت20641شماره و تاريخ انتشار :            آزادگان ستاد رسيدگي به امور

 تـأمين امور آزادگان و سـازمان   بنا به پيشنهاد ستاد رسيدگي به 3/6/0141وزيران در جلسه مورخ  هيأت 

اسـراي آزاد شـده( بعـد از ورود بـه كشـور       آزادگـان)  ( قانون حمايت از24به استناد ماده ) اجتماعي و

 :اجتماعي آزادگان را به شرح زير تصويب نمود تأمينمقررات  به  مربوط آئين نامه، 0154مصوب 

اند يا پـس از آزادي از اسـارت    اجتماعي بوده تأمينمشمول قانون  آزادگاني كه قبل از اسارت - 0ماده  

سـتاد رسـيدگي بـه امـور آزادگـان        يـه تأييدگردند با ارائه كارت آزادگـي و   مي قانون مذكور مشمول

 .شوند مي ناميده "آزاده"به اختصار  آئين نامهگيرند و در اين  ميقرار  آئين نامهاين  مشمول مقررات

اجراي  مسؤولشود  ناميده مي ( سازمان ) با اختصار آئين نامهاجتماعي كه در اين  تأمينسازمان  -تبصره  

 .است آئين نامه مفاد اين

موضـوع   هـاي آنـان )   خـانواده حمايـت از   صدور گواهي تاريخ آزادي آزادگان به منظور ادامه - 2ماده  

 .آزادگان خواهد بود رسيدگي به امور حمايت از آزادگان( با ستاد قانون "8"ماده 

قانون  (64و خانواده تحت تكفل آنان با رعايت مفاد ماده ) آئين نامه براي آزادگان مشمول اين - 1ماده  

 زمـاني آنـان ممهـور بـه مهـر     دفترچـه    گـردد يـا   اجتماعي دفترچه درمان مخصـوص صـادر مـي    تأمين

 .مخصوص آزادگان خواهدشد

                                                           
 برخي از مواد و تبصره هاي اين 4/8/0142 مورخ   ه015 ت/ 05263مطابق تصويب نامه شماره  شماره  -1

 . لحاظ گرديد آنكه در متن  ه است نامه اصالح گرديد آئين
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خـانواده تحـت تكفـل آنـان از پرداخـت فرانشـيز در بخـش         و آئين نامـه آزادگان مشمول اين  -تبصره  

درماني از طرف سـازمان پرداخـت خواهـد     هاي صد درصد هزينه باشند و معاف مي خصوصي و دولتي

 .شد

پـذيرش و مـداواي آزادگـان     مسـؤول هداشـتي و درمـاني سـازمان    ها و مراكز ب بيمارستان كليه - 8ماده  

نيـاز بـه    باشند و موظفنـد در صـورت   مي  ، با رعايت الويت تا بهبودي كامل آنان آئين نامه اين مشمول

الزم را به هزينه سازمان بـه   هاي مجهزتر اقدامات اعزام به بيمارستان مشاوره يا تخصص ديگر يا لزوم

 .عمل آورند

كه به تشخيص كميسيون پزشـكي بنيـاد مستضـعفان و     آئين نامه در مورد آزادگان مشمول اين - 6ماده  

و اسـارت ازكارافتـاده كلـي شـناخته      بـر اثـر ضـايعات ناشـي از زمـان جنـگ       انقالب اسـالمي  جانبازان

 شود. ميزان اين مستمري و نحوه مسـتمري و  ازكارافتادگي ناشي از كار برقرار مي شوند، مستمري مي

شدگاني كـه بـه    بيمه برقراري مستمري درباره "ماده واحده قانون  سهتبصره  موجب حوه محاسبه آن بهن

 .بود خواهد 0151.00.04مصوب  "مسلح... علت همكاري با نيروهاي

سـازمان موظـف اسـت     ، در صورتي كه مستمري برقرار شده كفاف زندگي متعارف را ندهـد  -تبصره  

، مسـتمري وي را از   آئـين نامـه   مشـمول ايـن   ياي استحقاقي آزاده جانبـاز حقوق و مزا حداقل تا معادل

اجتماعي يا به طـرق مقتضـي ديگـر     تأمين مديره سازمان هيأتعالي با  طريق طرح موضوع در شوراي

 .ترميم نمايد

جانبازي كـه بـه تشـخيص كميسـيون پزشـكي بنيـاد مستضـعفان و جانبـازان          در مورد آزادگان - 5ماده  

 حقوق وظيفه يا مسـتمري يـا عنـاوين     ازكارافتاده كلي شناخته شده و مشمول دريافت اسالميانقالب 

دسـتگاه  دهـد،   نمـي  هستند و دريافتي مربوط كفاف زندگي متعارف آنان را دستگاه هامشابه در ساير 

 .را معمول دارند آئين نامه( اين 6تبصره ماده ) تمهيدات مشابه ي ذيربط مكلفندها

كه به تشـخيص كميسـيون    آئين نامهاين  هت خانواده آزاده جانباز يا مجروح و بيمار مشمولج - 4ماده  

به امور آزادگان قبل از زمان بـازتواني بـر    ستاد رسيدگي مشترك بنياد شهيد انقالب اسالمي و پزشكي
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اسـبه  گـردد. ميـزان و نحـوه مح    زمان اسارت وفات يابند، مستمري برقـرار مـي   از هاي ناشي اثر بيماري

 .خواهد بود آئين نامهاين  ( 6) مفاد ماده با رعايت مستمري مذكور

ي مشـمول  دسـتگاه هـا  كه در استخدام هـر يـك از    آئين نامهآزادگان مشمول اين  آن دسته از - 4ماده  

 ، تا مدت يك دهم توانند كتبي مي باشند در صورت تمايل و درخواست آزادگان مي  از قانون حمايت

و مزايـاي مسـتمر،    از شش ماه بيشتر نخواهد بود با استفاده از حقوق كه از دو ماه كمتر وزمان اسارت 

 .استراحت نمايند

آزادگان موضوع اين ماده نسبت به مدت اسارت، ذخيـره شـده    هاي استحقاقي ساليانه مرخصي -تبصره  

اي زمــان اســتحقاقي معــادل حقــوق و مزايــ آزاده بــه ازاي مرخصــي صــورت درخواســت كتبــي يــا در

 .گردد مي درخواست، به وي پرداخت

ي مشـمول  دستگاه هـا استخدام هر يك از  كه در آئين نامهمدت اسارت آزادگان مشمول اين  - 3ماده  

ــا آن از آزادگــان مــي قــانون حمايــت ــه خــدمت  گــروه از آزادگــاني كــه باشــند و ب  پــس از آزادي ب

ت كتبي آنان بدون پرداخـت حـق بيمـه بـه     صورت درخواس شوند، در ي مزبور پذيرفته ميدستگاه ها

و پرداخت حق بيمه مرتبط تلقـي و مـالك    عنوان سابقه خدمت به ، دو سال ازاي هر يك سال اسارت

 .گيرد قانوني از هر لحاظ قرار مي محاسبه و انجام تعهدات

اين ماده در صورت تقارن بـا   مشموالنتعهدات قانوني در مورد  حقوق و مزاياي مبناي محاسبه -تبصره  

 .سازمان خواهند بود  حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه در اولين ايام اسارت

كه قبل از اسارت در واحدهاي صنفي و كارخانجات  آئين نامهآزادگان مشمول اين  در مورد - 01ماده  

 ور به خدمت پذيرفتهآزادي در واحدهاي مذك اند يا پس از مؤسسات خصوصي شاغل بوده و و صنايع

سـابقه   درخواست كتبي آنان به ازاي هر يـك سـال اسـارت دو سـال، بـه عنـوان       شوند، در صورت مي

 .گيرد مي انجام تعهدات قانوني از هر لحاظ قرار مرتبط تلقي و مالك پرداخت حق بيمه
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 موضـوع  يدسـتگاه هـا   از يـك  هـر  اسـتخدام  در كـه  آزادگاني اسارت ايام برابر دو بيمه حق -0تبصره

 از آينـد  در دسـتگاه هـا   اين از يكي استخدام به عدم به يا اند بوده آزادگان از حمايت قانون(21)ماده

 . گردد مي پرداخت كننده استخدام دستگاه اعتبار محل

 مشـمول  دولتـي  غيـر  واحدهاي در اسارت از قبل كه آزادگاني اسارت ايام برابر دو بيمه حق -2 تبصره

 رسـيدگي  سـتاد  اعتبار محل از گردند مي شاغل آزادي از پس يا بوده شاغل اجتماعي تأمين مقررات

 .  شود مي پرداخت آزادگان امور به

 .اجتماعي اجرا نمايد تأمين( قانون 15تعهدات خود را در حدود ماده ) سازمان موظف است - 1تبصره  

  كــه در اســتخدام هـر يــك از  نامــهآئــين مــدت معالجـه آن دســته از آزادگــان مشــمول ايــن   - 00مـاده   

موجـب   بـه   بعـدي آنـان،   هـاي  باشـند و اسـتراحت   قانون حمايت از آزادگان مي  ي مشمولدستگاه ها

بيمـه و خـدمت    پزشك معتمددستگاه متبوع جـزو سـابقه پرداخـت حـق     تأييدتجويز پزشك معالج و 

مـورد محاسـبه قـرار خواهـد      و از هـر لحـاظ   گردد اشغال تلقي مي رسمي آنان منظور و به عنوان حالت

 .گرفت

 طبيعـي  مـرگ  به و اند نبوده خاص حمايتي صندوق هاي مشترك كه آزادگاني اسارت مدت -02ماده

 حـداقل  مبنـاي  بـر ) آنـان  اسـارت  مـدت  برابر دو به مربوط بيمه حق پرداخت تأمين با شوند مي فوت

 عنـوان  ، بـه  آزادگـان  امـور  بـه  رسـيدگي  ستاد اعتبار محل از (2 بر تقسيم دستمزد حداكثر+ دستمزد

 از نامـه  ينئـ آ ايـن (6) ماده تبصره رعايت با آنان بازماندگان و شود مي تلقي بيمه حق پرداخت سابقه

 . كرد خواهند استفاده اجتماعي تأمين مزاياي ساير و بازماندگان مستمري

اعطـاي تسـهيالت مـالي     سازمان مكلف است قسمتي از امكانات خـود را در زمينـه مسـكن و    - 01ماده  

 6414ضـوابط مصـوبه شـماره     ميليون ريال طبـق  مسكن يا احداث آن تا سقف مبلغ هشت جهت خريد

 بعـدي آن بـه آزادگـان مشـمول ايـن       اجتمـاعي و تغييـرات   تـأمين عـالي   شـوراي  0154.01.26مورخ 

رد پرداخـت وام  االمكان در مو اختصاص دهد و حتي سه ماه سابقه اسارت دارند، كه حداقل آئين نامه

 .نمايد  به امور آزادگان همكاري مسكن ساير آزادگان با ستاد رسيدگي
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مشمول كليه امتيازاتي كه پيش از اين در قـوانين و مصـوبات    ،آئين نامهآزادگان مشمول اين  - 08ماده  

سـكوت  م آئين نامهبيني شده است و در اين  پيش مقررات قانوني براي رزمندگان و ساير وزيران هيأت

 .خواهند بود  است،

امتيازات قانوني مذكور به ازاي هـر   براي احتساب آئين نامهمدت اسارت آزادگان مشمول اين  -تبصره  

 .سال محاسبه خواهد شد يك سال دو

 ي مشـمول قـانون حمايـت از   دسـتگاه هـا  سازمان مكلف است گزارش عملكرد خـود و سـاير    - 06 ماده 

 گـزارش جـامع بـه     جهـت ارائـه   ( مـاه يـك بـار   5را تهيـه و هـر )   آئين نامـه مفاد اين   آزادگان در مورد

 .نمايد به امور آزادگان اعالم  مقام رياست جمهوري، به ستاد رسيدگي
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قانون اعطاي تسهيالت مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پيـروزي انقـالب اسـالمي    

              محكوميت سياسي داشته اند

 

 و از مبــارزات الهــام بــا 0164.00.05 تــا 0112.6.24 تــاريخ از كــه افــرادي كليــه - واحــده مــاده 

 مـدت  بـه  ديگـر حـداقل   سياسـي  اتهامـات   يا مذهبي امنيتي، داليل به( ره ) خميني امام مجاهدات

 در كـه  مـي شـوند   مشمول تسهيالتي و تلقي آزاده اند، بوده قطعي حبس يا بازداشت در ماه شش

 .است شده بيني پيش آزادگان به مربوط مقررات و قوانين

 رفـع  بـه  قـانوني مربـوط   لوايح تكليف تعيين قانون( 8) تبصره رعايت با قانون اين مفاد - 0 تبصره 

  .اجراست قابل - 0155 مصوب - سياسي هاي محكوميت آثار

 حـبس  با مدت متناسب تسهيالت اعطاي ضوابط بر مشتمل قانون اين اجرائي نامه آئين - 2 تبصره 

 و كشـور  و اسـتخدامي  اداري امـور  سازمان هـاي  پيشنهاد به بنا مشموالن، نيازمندي و بازداشت يا

 هيأت تصويب به وزارت اطالعات همكاري با و آزادگان ستاد و اجتماعي تأمين و بودجه و برنامه

 .رسد مي وزيران

 0144.1.5 نگهبان شوراي تأييد تاريخ      0144.2.11 تصويب تاريخ 
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نامه اجرايي قانون اعطاي تسهيالت مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه قبل از پيروزي  آئين

          انقالب اسالمي محكوميت سياسي داشته اند و اصالحيه آن

سـازمان  0144.4.1مـورخ   00.6118بنابه پيشـنهاد شـماره    0144.02.21وزيران در جلسه مورخ  هيأت

ماده واحده قانون اعطاي تسهيالت مربوط بـه    (2امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره )

ـ   انـد  آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي محكوميت سياسي داشـته 

 نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آئينـ  0144مصوب 

 روند: نامه عبارت هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي آئينـ در اين 0ماده 

 ستاد: ستاد رسيدگي به امور آزادگان .

 .0154وباسراي آزاد شده( بعد از ورود به كشور ـ مص قانون: قانون حمايت از آزادگان )

ماده واحده: ماده واحده قانون اعطاي تسهيالت مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از 

 .0144مصوب   اند ـ پيروزي انقالب اسالمي محكوميت سياسي داشته

 آزادگان: مشموالن ماده واحده.

حـداقل بـه مـدت شـش مـاه در       0164.00.05تـا تـاريخ    0112.6.24ــ افـرادي كـه از تـاريخ     02ماده 

مبني بر آزاده شناخته شـدن بـه    توانند درخواست خود را  اند مي بازداشت يا حبس قطعي به سر برده

ستاد تسليم نمايد. ستاد، براي انطباق وضعيت متقاضي با شرايط منـدرج در مـاده واحـده مراتـب را     

يـا سـازمان قضـايي نيروهـاي مسـلح ، اداره دوم سـتاد مشـترك و          ورد به وزارت اطالعاتحسب م

سازمان حفاظت اطالعات ارتش منعكس مي نمايد و مراجع مذكور  حداكثر ظرف يك ماه نسبت 

 به انجام و اعالم موارد زير اقدام خواهند نمود : 

 بس قطعي متقاضي . دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت يا ح تأييدالف ـ 

 واجد دليل امنيتي ، مذهبي يا اتهامات سياسي ديگر بودن بازداشت يا حبس قطعي . تأييدب ـ 

                                                           
 اصالح و اصالحات آن درج شده است . 0144/ 06/02آيين نامه و تبصره هاي آن در تاريخ  2ماده   - 0
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( ماده واحده قانون ، تشخيص ايمان و اعتقاد متقاضي به اصول و مبـاني  0ـ در اجراي تبصره )0تبصره 

 اسالم با دادگاه هاي انقالب اسالمي است .

به امـور آزادگـان پيگيـري و همـاهنگي هـاي الزم را بـراي رسـيدگي بـه         ستاد رسيدگي   - 2تبصره 

درخواست متقاضيان تا حصول نتيجـه قطعـي بـه عمـل خواهـد آورد و دسـتگاه هـاي فـوق الـذكر          

 موظفند در اين جهت همكاري الزم را با ستاد به عمل آورند.

ي آنان بـا رعايـت ترتيبـات    نامه ناظر به افرادي است كه آزادگ آئينـ تسهيالت موضوع اين 1تبصره 

 مقرر در اين ماده احراز گردد.

گيـرد كـه    نامـه از تـاريخي در اختيـار افـراد ذي ربـط قرارمـي       آئـين ـ تسهيالت موضوع اين 8تبصره 

 آزادگي آنان با رعايت ترتيبات فوق توسط ستاد احراز مي شود .

نون منظـور شـده اسـت دربـاره     ـ كليه تسهيالتي كه در قـوانين و مقـررات، بـراي مشـموالن قـا     1ماده 

مواردي كه قوانين و مقررات  گردد. در آزادگان و نيز حسب مورد در مورد خانواده آنان، برقرار مي

راجع به آزادگان از جمله لوايح قانوني و قوانين و مقررات مربوط به احتساب سابقه خدمت و رفـع  

ن تكليف لوايح قانوني مربوط بـه رفـع   ( قانون تعيي8رعايت تبصره ) آثار محكوميت هاي سياسي، با

قوانين  ـ واجد امتيازات و تسهيالت بيشتر باشد، براساس0155آثار محكوميت هاي سياسي ـ مصوب 

 و مقررات اخير الذكر رفتار خواهدشد.

ـ موارد تسهيالت و امتيازات و ارايه خدمات به آزادگان مطابق دستورالعملي خواهـد بـود كـه    8ماده 

ذي ربط و حسب مـورد پـس از تأييـد      ت بازداشت يا حبس با هماهنگي دستگاه هايمتناسب با مد

 گردد. سازمان هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابالی مي

( قانون توافقنامـه  21( قانون، مكلفند در جهت اجراي ماده )21مذكور در ماده ) دستگاه هايـ   6ماده 

هاي مورد نياز آزادگان  در كليه زمينه ظيم و بخشي از خدمات و امكانات خود را مشتركي با ستاد تن

( قانون بـا تشـخيص و معرفـي سـتاد در سراسـر      28يا با حداقل قيمت تخصيص دهند تا مطابق ماده )

 كشور به آنان اعطا گردد.
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باشند و حقـوق   امه مين آئينـ آزادگان بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده نيز مشمول مفاد اين 5ماده

نامـه و سـاير    آئينآنان بر اساس مفاد اين  يا مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي يا مستمري وراث

 گردد.  مقررات مربوط به آزادگان تعيين و پرداخت مي

ـ آزادگاني كه بر اثـر ضـايعات ناشـي از بازداشـت يـا حـبس بـه تشـخيص بنيـاد مستضـعفان و           4ماده 

 قـانون تحـت حمايـت بنيـاد       (6ب اسالمي، جانبـاز شـناخته شـوند، بـا رعايـت مـاده )      جانبازان انقال

 گيرند و مانند ساير جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.  قرار مي

باشـند در صـورت    ـ آزادگاني كه مشمول هيچ يك از نظـام هـاي بازنشسـتگي و وظيفـه نمـي       4ماده 

گرفـت و مقـررات مـورد عمـل      اجتمـاعي قـرار خواهنـد   درخواست تأييد ستاد مشمول قانون تأمين 

درباره آزادگان مشمول قانون تأمين اجتماعي و اصالحات بعدي درباره آنان به مورد اجرا گذاشـته  

 خواهد شد.

ـ آزادگان موضوع اين مـاده چنانچـه بـر اثـر مـرگ طبيعـي فـوت شـده باشـند، در صـورت           0تبصره 

اجتماعي خواهنـد بـود. مسـتمري     ، مشمول قانون تأميندرخواست وراث واجد شرايط و تأييد ستاد

وراث واجد شرايط طبق قانون تامين اجتمـاعي بـه ميزانـي كـه بـه تشـخيص سـتاد كفـاف زنـدگي          

 تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.  متعارف را بدهد، توسط سازمان

دل دوران اسـارت يـا   ( قانون، حداثل سن بازنشستگي براي آزادگان معا01ـ در اجراي ماده )2تبصره  

 يابد. زندان يا بازداشت كاهش مي

( قـانون موظفنـد آزادگـاني را كـه واجـد شـرايط       21ذكـر شـده در مـاده )    دستگاه هايـ كليه 3ماده 

 يـا نماينـدگي هـاي آن در     ( قـانون باشـند و از سـوي سـتاد    20( و )01استخدامي ـ با رعايت مـواد )  

به استخدام رسمي درآورده و كليه اقـدامات الزم از قبيـل    شوند را استان ها براي اشتغال معرفي مي

را بعد از به كارگيري آنـان انجـام دهنـد و سـازمان امـور       تأمين اعتبار، ايجاد پست يا شغل سازماني

 اداري و استخدامي كشور با همكاري ستاد دسـتورالعمل اجرايـي الزم را تهيـه و بـه دسـتگاه هـاي       

 خواهد نمود. فوق الذكر ابالی
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تبصره ـ به منظور حفظ قداست و حرمـت آزادگـان و فـراهم آوردن موجبـات اجـراي مـاده واحـده         

فرمانــداري هــايي كــه ســتاد  را در مســؤولوزارت كشــور موظــف اســت يــك نفــر كارشــناس يــا 

كند، با حفظ پست سازماني به ستاد معرفي نمايد تا پس از بررسـي و تاييـد سـتاد بـه      درخواست مي

نظر ستاد استان در محل فرمانداري انجـام وظيفـه نمايـد.     آزادگان شهرستان زيرامور  مسؤولعنوان 

تـامين   مـأمور كاركنان مورد نظر ستاد استان ها از ميان كاركان دستگاه هـاي دولتـي و بـه صـورت     

 محل مناسب در استانداري جهت استقرار ستادهاي استان پيش بيني خواهد شد. خواهند شد و

نامه را همـه سـاله در بودجـه     آئينمه و بودجه اعتبار مورد نياز جهت اجراي اين ـ سازمان برنا01ماده 

 ستاد يا حسب مورد دستگاه مربوط پيش بيني خواهد نمود.

 جمهور رئيسمعاون اول 
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اجرايي قانون اعطاي تسهيالت مربـوط بـه آزادگـان بـه آن دسـته از       آئين نامه( 9دستورالعمل ماده )

انـد موضـوع بخشـنامه     افرادي كـه تـا قبـل از پيـروزي انقـالب اسـالمي محكوميـت سياسـي داشـته         

       سازمان امور اداري و استخدامي كشور 6/5/8371مورخ  02/ 88702شماره

اجرايي قانون اعطاي تسهيالت مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي  نامه آئين( 3در اجراي ماده )

اند و به منظـور ايجـاد روش واحـد و     كه تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي محكوميت سياسي داشته

مربوط، دسـتورالعمل اجرايـي الزم بـه شـرح ذيـل تـدوين و        مشموالنحفظ هماهنگي در استخدام 

 گردد: ابالی مي

 صالحات و تعاريفا -0

 مجلس شوراي اسالمي   0154/ 01/3قانون: حمايت از آزادگان مصوب  -0/0

ماده واحده: ماده واحده قانون تسهيالت مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبـل از   -2/0

 مجلس شوراي اسالمي. 11/2/44اند مصوب  پيروزي انقالب اسالمي محكوميت سياسي داشته

اجرايي ماده واحده قانون اعطاي تسهيالت مربوط بـه آزادگـان بـه     آئين نامهاجرايي:  آئين نامه -1/0

انـد موصـب    آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيـروزي انقـالب اسـالمي محكوميـت سياسـي داشـته      

 وزيران. هيأت 26/02/0144

( مـاه در  5مـدت شـش )   حـداقل بـه   05/00/0164تا  24/6/0112آزادگان: افرادي كه از تاريخ  -8/0

اند و براساس اعالم ستاد رسيدگي بـه امـور آزادگـان، آزاده شـناخته      بازداشت يا حبس قعطي بوده

 شوند. مي

 ستاد: ستاد رسيدگي به امور آزادگان. -6/0

قـانون حمايـت از آزادگـان مصــوب     ( 21ي موضــوع مـاده ) دسـتگاه هـا  دسـتگاه: هـر يـك از     -5/0

 مي.مجلس شوراي اسال 01/3/0154

 سازمان: سازمان امور اداري و استخدامي كشور. -4/0
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 تسهيالت استخدامي:

( 20( و )01موظفند آزادگاني كه واجـد شـرايط اسـتخدامي بـا رعايـت مـواد )       دستگاه هاكليه  -0/2

بـراي اشـتغال معرفـي شـوند را بـه       اسـتان هـا  هـاي آن در   قانون باشند و از سوي ستاد يا نماينـدگي 

 استخدامي رسمي درآورده و كليه اقدامات الزم بعد از به كارگيري آنها به عمل آورند.

و ... مصوب  ا( الحاقي به قانون استخدام جانبازان، اسر2( قانون و تبصره )04با توجه به ماده ) -تبصره

انون كـار، سـتاد بـا همـاهنگي و نظـر      هـاي مشـمول قـ    در مورد معرفي آزادگان به كارگاه 4/01/54

 دارد. وزارت كار و امور اجتماعي اقدام الزم را معمول مي

هـاي بالتصـدي موجـود بـراي      توانند از پسـت  ي مشمول قانون استخدام كشوري ميدستگاه ها -2/2

اختصاص به آزادگان استفاده نمايند در صورت عدم وجـود پسـت بالتصـدي پيشـنهاد الزم بـراي      

هاي غير سرپرستي الزم جهت تخصيص بـه آزادگـان بـه سـازمان ارسـال نماينـد. سـاير         تايجاد پس

 نمايند. نيز پيشنهادهاي الزم را به مراجع ذيصالح قانوني مربوط تقديم مي دستگاه ها

مركـزي گـزينش آزادگـان     هيـأت صالحيت گزينش آزادگان معرفي شده، قبالً توسط ستاد از  -1/2

زمايشـي   به گـزينش و بالمـانع بـودن اسـتخدام رسـمي آ      تأييدد به منزله گردد و معرفي ستا اخذ مي

مركـزي   هيـأت مجـدد   تأييـد باشد. صدور احكام استخدامي قطعي آزادگان منوط بـه   آزادگان مي

 گزينش آزادگان براي استخدام قطعي خواهد بود.

بـه   دسـتگاه هـا  هاي شرايط سني و تحصيلي ورود به خدمت براي آزادگان در كليه  محدوديت -8/2

 باشد. ( قانون، منتفي مي20( و )01استناد مواد )

آزادگـي   تأييـد ( قانون براي شاغلين از تاريخ 20محاسبه مقطع تحصيلي باالتر، موضوع تبصره ) -6/2

 از طرف وزارت اطالعات و در مورد ساير آزادگان از تاريخ شروع به كار خواهد بود.

اجرايي، وزارت كشور موظف است بنا به درخواسـت   آئين نامه (3در اجراي تبصره ذيل ماده ) -5/2

به عنوان  تأييدستاد يك نفر كارشناس يا مسؤول را با حفظ پست سازماني به ستاد معرفي تا پس از 

مسؤول امور آزادگان شهرستان زير نظر ستاد استان و در محل فرمانـداري مشـغول بـه كـار گـردد.      
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را كه از ميـان كاركنـان    استان هات استقرار كاركنان مورد نظر ستاد ها نيز موظفند موجبا استانداري

 گردد فراهم سازند. مي تأمين مأموردولتي به صورت 

اعمال امتيازات تشويقي و نحوه احتساب سوابق دوران بازداشت آزادگان همانند ساير آزادگان  -4/2

 21/6/40/د مـورخ  2424ماره ( قانون و يا بخشنامه شـ 01جنگ تحميلي حسب مورد براساس ماده )

 سازمان خواهد بود.
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و  ا، اسرا و افراد خانواده هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسر قانون استخدام جانبازان

ماه متوالي يايك  9هاي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل األثرمفقود

       و اصالح آنمجلس  7/82/8367مصوب   اند.سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده 

 ،  دولتي ، شركت هاي ، مؤسسات ها از تاريخ تصويب اين قانون كليه وزارتخانه -ماده واحده 

شمول  مؤسسات و شركت هاي دولتي كه بانك ها و شركت هاي تحت پوشش آنها، شهرداري ها و

مؤسساتي كه به  ذكر نام است و مؤسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده وقانون بر آنها مستلزم 

و شركت هاي تحت  كنند و نهادهاي انقالب اسالمي بودجه يا كمك دولت استفاده مي نحوي از

 به صورت رسمي يا  ) خود را پوشش آنها مكلفند با رعايت مقررات مربوط، نيروهاي مورد نياز

دسته از جانبازان انقالب  مجوزهاي قانوني به ترتيب اولويت از بين آنغير رسمي( پس از كسب 

آزاد شده يا مي شوند و افراد خانواده  كه قادر به كار باشند و اسرايي كه اسالمي و جنگ تحميلي

متوالي يا يك سال  ماه 3و همچنين افرادي كه حداقل  مفقودان، اسرا و  شهدا، جانبازان ازكارافتاده

جبهه خدمت نموده باشند با معرفي سازمان امور اداري و استخدامي  صورت داوطلبانه درمتناوب به 

 ضوابط استخدامي و گزينشي مربوط استخدام نمايند. و كشور و رعايت مقررات

ادارات كار  كارگاه هايي كه مشمول كار باشند بايستي با معرفي واحدهاي كاريابي و يا - 0 0تبصره

 اين قانون اقدام نمايند. استخدام افراد مذكور در يت مقررات مربوطه نسبت بهو امور اجتماعي و رعا

انقالب اسالمي و  هاياألثرمنظور از خانواده شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقود - 2تبصره  

  يباشند كه به ازا خواهر آنان مي پدر، مادر، برادر و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر،

اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده  يك نفر از آنان به ترتيب األثريك شهيد يا مفقود

 نمود. خواهند

انقالب اسالمي يا  بودن با بنياد شهيد األثرتشخيص موارد شهادت، اسارت، جانباز يا مفقود - 1تبصره  

داوطلبانه در جبهه حسب مورد  خدمتبوده و تعيين مدت  ارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد

                                                           
1
به قانون فوق الحاق و  0مجلس شوراي اسالمي به عنوان تبصره  1/2/0154اين تبصره به موجب قانون الحاق مصوب  - 

 شماره تبصره هاي قانون به تبع آن اصالح شده است . 
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داوطلبان اعزامي  نحوه تعيين مدت خدمت باشد. مي با سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا جهاد سازندگي

مركب از سپاه پاسداران انقالب اسالمي، جهاد سازندگي و  از ساير ارگان ها به عهده كميسيوني

 ارگان مربوطه خواهد بود.

مشاغل  ران، همسران، مادران و خواهران افراد موضوع اين قانون دراستخدام دخت - 8تبصره  

استخدامي كشور  تأييد سازمان امور اداري و آموزشي، بهداشتي و درماني و يا ساير مشاغلي كه به

 برسد مجاز خواهد بود.

استخدام  دستگاه هاي موضوع اين قانون منحصراً در مواردي كه فرد واجد شرايط جهت - 6تبصره  

امور اداري و استخدامي  باشد پس از اعالم سازمان از بين افراد مندرج در اين قانون وجود نداشته

 مربوط خواهند بود. كشور مجاز به استخدام ساير افراد با رعايت كليه مقررات

 موارد اولويت عبارتند از: - 5تبصره  

 و اسير. األثرتعداد شهيد، جانباز، مفقود -الف  

 داوطلبانه در جبهه.مدت خدمت  -ب 

 هاي موضوع اين قانون. كفالت يا سرپرستي خانواده -ج 

 تأهل. -د  

 بومي بودن. -ه 

 تخصص و تجربه كار. -و  

قانون  سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است به منظور حسن اجراي اين - 4تبصره  

 ذيربط اقدام نمايد. همكاري دستگاه هاي آوري اطالعات مورد نياز با نسبت به جمع

 ملغي است. از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون - 4تبصره  

 ظرف سه ماه  نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور آئين - 3تبصره  

 وزيران خواهد رسيد. هيأتتهيه و به تصويب 
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مصوب جلسه مورخ  او افراد خانواده هاي شهد انامه اجرايي قانون استخدام جانبازان و اسر آئين

   مجلس شوراي اسالمي 6778277

 

ــأت  ــورخ   هي ــه م ــران در جلس ــماره .  0154.1.28وزي ــنهاد ش ــه پيش ــا ب ــورخ 6418بن   0154.02.21 د م

انبـازان، اسـرا و افـراد    ج اسـتخدام  نامـه اجرايـي قـانون    آئـين سازمان امور اداري و استخدامي كشـور،  

 به شرح زير تصويب نمودند: مجلس شوراي اسالمي را 0154.01.4هاي شهدا مصوب  خانواده

ماده واحـده و   سازمان امور اداري و استخدامي كشور با رعايت اولويت هاي مندرج در متن - 0ماده  

 واجـد شـرايط بـه     معرفـي افـراد   هـاي صـادره نسـبت بـه    و پـنج آن بـر اسـاس مجوز    يـك هـاي   تبصره

نحوه تعديل نيـروي انسـاني    قانون 5ماده  ياو  0158قانون بودجه سال  51دستگاه هاي مشمول تبصره 

 اقدام خواهد نمود.

اسـتخدام   ساير دستگاه هاي مذكور در ماده واحده كه مشمول ماده يك نمي شـوند و بـراي   - 2ماده  

مـورد نيـاز مكلفنـد كـه      نيـروي انسـاني   باشد براي تأمين محترم وزيران نمي هيأتز آنها نيازي به مجو

كشور اعالم نمايند تا سـازمان مـذكور    نيازهاي استخدامي خود را به سازمان امور اداري و استخدامي

 واجد شرايط اقدام نمايد. نسبت به معرفي افراد

بـه   اسـتخدامي معـادل مـدارج تحصـيلي كـه منجـر      هاي آموزشي بلندمدت بـا ارزش   دوره - 0تبصره  

 گردند. استخدام مي شود نيز مشمول موارد فوق مي

اعالم نتـايج   ماده نسبت به 1دستگاه هاي مذكور در مواد باال مكلفند حداكثر ظرف مدت  - 2تبصره  

خدامي امور اداري و اسـت  واحده به سازمان مربوط به مراحل استخدام و گزينش نيروهاي مشمول ماده

 كشور اقدام نمانيد.

بانـك   دستگاه هاي مـذكور در مـواد بـاال در صـورت عـدم وجـود افـراد واجـد شـرايط در          - 1ماده  

سازمان امـور اداري   داليل و تأييد اطالعاتي سازمان مذكور و يا عدم جذب افراد معرفي شده، با ذكر



مجموهع قوانين و مصوبات كارربدي ايثارگران  
 322   اداره امور ايثارگران وزارت كشور 

تخدام افـراد واجـد شـرايط اقـدام     اسـ  توانند رأساً نسبت به انتشار آگهي جهت و استخدامي كشور مي

 نمايند.

دستگاه هاي  پرداخت هر گونه وجهي تحت عنوان حقوق و مزاياي و يا عناوين ديگر توسط - 8ماده  

باشـد.   نامه مي آئيندو  رعايت مواد يك و موضوع ماده واحده به كاركنان جديداالستخدام موكول به

مالي در دستگاه هاي فوق بوده و از  ين امورمسؤوليا ها و ي مسؤوليت اجراي اين امر به عهده ذيحساب

 به رعايت آن هستند. نامه كليه دستگاه ها مكلف آئين تاريخ ابالی اين

تأييـد خـدمت    ماده واحده به منظور صـدور گـواهي   2دبيرخانه كميسيون مذكور در تبصره  - 6ماده  

انقالب اسـالمي و جهـاد    پاسداران سپاه يداوطلبانه در جبهه كه از طريق ارگان هاي مختلف به استثنا

 گردد. تشكيل مي اند در وزارت سپاه پاسداران انقالب اسالمي سازندگي اعزام شده

همكـاري هـاي الزم    به منظور حسن اجراي اين قانون كليه دستگاه هاي موضوع ماده واحده - 5ماده  

 را با سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهند نمود.

افراد موضـوع   ور ايجاد هماهنگي در امر رسيدگي به شكايات و اعتراضات استخداميظبه من - 4ماده  

اي متشـكل از   واحـده، كميتـه   مشمول مـاده  اين قانون و همچنين توزيع عادالنه ايشان در دستگاه هاي

 بنيــاد جانبــازان انقــالب اســالمي و نماينــده ســازمان امــور اداري و اســتخدامي كشــور، وزارت كــار،

 گردد. و استخدامي كشور تشكيل مي اسالمي در سازمان امور اداري سپاه پاسداران انقالب 

كشـور تهيـه و بـه     نامه توسط سازمان امور اداري و اسـتخدامي  آئيندستورالعمل اجرايي اين  - 4ماده  

 مغـاير   كليه مصوبات و مقررات نامه، آئين دستگاه هاي ذيربط ابالی خواهد شد. از تاريخ تصويب اين

 . گردد لغو مي
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 انقالب اسالمي و جنگ تحميلي  األثر مفقود ، ازكارافتاده و شهيدمستخدمان قانون حالت اشتغال 

           و اصالح آن اسالميمجلس شوراي 8370مصوب مورخ 

 

 األثرشهيد، جانباز ازكارافتاده كلي، جانباز آزاده ازكارافتاده كلي و مفقود مستخدمان  -ماده واحده 

قانون برقراري حقوق وظيفه  0موضوع ماده  يدستگاه هاانقالب اسالمي و جنگ تحميلي در 

مجلس شوراي اسالمي  0150.00.26ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و ... مصوب 

با مشاغل  همترازيا مشاغل سازماني با نام در تشكيالت مربوط  پست هابيني  يشنيروهاي مسلح با پ و

مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان  شاغل تلقي و تابع مستخدمان قبلي آنان به منزله 

العاده شغل، مزاياي شغل يا مزاياي مستمر  دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق يا اجرت و فوق

شاغل با دو گروه  مستخدمان گروه و ساير عناوين مشابه همانند  يارتقايش سنواتي و همچنين افزا و

آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات  ي ذيربط بادستگاه هاباالتر و يا عناوين مشابه توسط 

استخدامي ذيربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگي يا مستمري مربوط 

 خواهند شد. مند بهره

و جانبازان ازكارافتاده كلي و آزادگان ازكارافتاده كلي و  شهدابراي آن دسته از  - 0تبصره  

اند با توجه به  جانباز يا آزاده ازكارافتاده شده كه مستخدم دولت نبوده و شهيد يا مفقود يا األثرمفقود

نظام  همترازي حقوق و مزاياي ميزان تحصيالت و تخصص آنها از طرف بنياد شهيد انقالب اسالم

 پرداخت تعيين و پرداخت خواهد شد. هماهنگ

حقوق موضوع اين قانون به آزاده و يا جانباز ازكارافتاده كلي و عائله شهيد و يا  - 2تبصره  

ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل  قانون برقراري حقوق وظيفه 4موضوع ماده  األثرمفقود

 و تبصره ذيل آن پرداخت خواهد شد. 0150.00.26.. مصوب . شهداجانبازان و 

اناث تحت تكفل شهيد شوهر اختيار كرده و مطلقه شده و ضرورت طالق  ورّاثچنانچه  - 1تبصره  

همان تاريخ طالق مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت  بنياد شهيد انقالب اسالمي باشد از تأييدمورد 

 گردد. مي
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شهيد موظف است آن دسته از شهدايي را كه داراي بيش از يك همسر دائم بوده و بنياد  - 8تبصره  

هر يك از همسران و فرزندان حسب ضوابط  ازاي شرايط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به

 مربوط حقوقي عالوه بر حقوق وظيفه مقرر از محل اعتبار خود تعيين و پرداخت نمايد.

وق براي افراد موضوع تبصره يك اين قانون مستلزم تشخيص بنياد شهيد برقراري حق - 6تبصره  

 انقالب اسالمي است.

 0 - 5تبصره  

شهيد، جانباز  مستخدمان حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري  -الف  

تحميلي اعم از لشكري و كشوري توسط  انقالب اسالمي و جنگ األثرازكارافتاده كلي و مفقود

دستگاه ذيربط تعيين و حسب مورد از سوي بنياد شهيد انقالب اسالمي و بنياد مستضعفان و جانبازان 

اسالمي پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي بنيادهاي  انقالب

 و به حساب آنان منظور نمايد. بيني ون را در بودجه ساالنه پيشمذكور اعتبار مورد نياز اين قان

 الذكر را از اعتبار  فوق مشموالنسازمان برنامه و بودجه مكلف است مطالبات معوقه  -ب 

انقالب اسالمي و بيناد مستضعفان و  ي ذيربط كسر و حسب مورد به اعتبار بنياد شهيددستگاه ها

 نمايد.جانبازان انقالب اسالمي اضافه 

اجتماعي موظف است اعتبارات مربوط به مستمري فوت موضوع قانون راجع به  تأمينسازمان  -ج 

همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا  شدگاني كه به علت برقراري مستمري درباره بيمه

 را در اختيار بنياد شهيد انقالب اسالمي قرار دهد. 0151.00.04شوند مصوب  مي

رزمندگان  -جانبازان  -آزادگان  رسمي ايثارگر ) مستخدمان از تاريخ تصويب اين قانون  - 4 تبصره 

ي دولتي، مشمول قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه ها ( درمفقودان - شهداافراد خانواده  -

 نخواهند بود. 0155.01.24مصوب 

                                                           
0
 مستخدمان اشتغال حالت قانون 5 تبصره اصالح قانون مجلس شوراي اسالمي 0148مصوب  ماده واحده   بر اساس  -  

اصالح گرديده  5تبصره ،   0142.5.11 مصوب تحميلي جنگ و اسالمي انقالب - مفقوداالثر و ازكارافتاده جانباز شهيد،

 است .
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و ...  شهدادام جانبازان، اسرا و افراد خانواده منظور از ايثارگران، افراد موضوع قانون استخ - 4تبصره  

 باشد. مي 0154.01.4مصوب 

اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداري و  آئين نامه - 3تبصره  

 وزيران خواهد رسيد. هيأتو به تصويب   ي ذيربط تهيهدستگاه هااستخدامي كشور با همكاري 
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 انقـالب  األثرمفقـود  و كارافتـاده  از جانبـاز  شـهيد  مسـتخدمان  اشتغال حالت قانون اجرايي نامه آئين

         وزيران هيأت 0/7/73 مورخ هـ0۴5ت/9166 شماره نامه تصويب تحميلي وجنگ اسالمي

  26/00/0142 مورخ د/5315 شماره پيشنهاد به بنا 01/5/0141 مورخ جلسه در وزيران هيأت

 جانباز شهيد مستخدمان  اشتغال حالت قانون 3 تبصره استناد به كشور واستخدامي اموراداري سازمان

 قانون اجرايي آئين نامه ـ 0142 مصوب تحميلي وجنگ اسالمي انقالب األثرمفقود و كارافتاده از

 : كرد تصويب زير شرح به را يادشده

  رود مي كار به مربوط مشروح عبارت هاي جاي به آئين نامه اين در زير اختصاري هاي واژه :0 ماده 

 و اسالمي انقالب األثرمفقود و كارافتاده از جانباز شهيد مستخدمان  اشتغال حالت قانون ـ قانون ـ الف

 .0142 مصوب ـ تحميلي جنگ

 مصوب ـ دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون مشمول يدستگاه ها كليه ـ دستگاه ـ ب

 . مسلح نيروهاي ليهك و 0141ـ

 به بنا مورد حسب كه كساني:  كلي كارافتاده از جانباز آزادگان و كلي كارافتاده از جانباز ـ ج

 امور به رسيدگي ستاد يا اسالمي انقالب جانبازان و بنيادمستضعفان صالح هاي مرجع تشخيص

 .نباشد كار به قادر و شده شناخته كلي كارافتاده از مسلح نيروهاي صالح ذي هاي مرجع يا آزادگان

 .شوند شناختهاألثرمفقود شهيديا اسالمي انقالب بنيادشهيد تأييد به بنا كه افرادي: األثرشهيدومفقود ـ د

 قانون 018 ماده موضوع كميسيون پيشنهاد با مسلح نيروهاي در األثرمفقود و شهيد تعيين ـ تبصره

 جمهوري ارتش قانون 021 ماده و ـ 0141 مصوب ـ اسالمي انقالب پاسداران سپاه استخدامي مقررات

 . گيرد مي صورت اسالمي انقالب بنيادشهيد تأييد و ـ 0155 مصوب ـ ايران اسالمي

 6041 شماره نامه موضوع قوا كل فرماندهي معظم مقام تدبير مطابق نظر اختالف بروز صورت در

 .شود مي اقدام مسلح نيروهاي كل ستاد 00/00/0153 مورخ

 مشموالن قبلي مشاغل با متناسب يپست ها با مرتبط مشاغل مجموع:  نام با سازماني شغل يا پست ـ هـ

 تشكيالت كننده تصويب صالح ذي هاي مرجع تأييد به مربوط دستگاه پيشنهاد به بنا كه است قانون

 .برسد مربوط دستگاه
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 . مسلح نيروهاي پيماني و ثابت مستخدمان:  مسلح نيروهاي مستخدمان ـ و

 كه كلي كارافتاده از جانباز آزادگان و كلي ازكارافتاده ، جانبازان ها،األثرمفقود ،شهدا : 2 ماده 

 ماهانه مزاياي و حقوق پرداخت واگذاري قانون اساس بر مورد حسب آنان مستمري يا وظيفه حقوق

 شهيد بنياد به كشوري كارمندان و ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي مفقودان و شهدا ورّاث

 . هستند آئين نامه اين مشمول شود مي يا شده برقرار 0158 مصوب ـ اسالمي انقالب

 آئين نامه اين مشمول نيز قضات و عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي ـ تبصره

 . هستند

 كار از آزادگان كلي كارافتاده از جانبازان شهدا از دسته آن اشتغال حالت مزاياي و حقوق : 1 ماده 

 حق كسر از پس هستند كار قانون مشمول يا نبوده دولت مستخدم كه هايياألثرمفقود و كلي افتاده

 . شود مي پرداخت اسالمي انقالب شهيد بنياد توسط اجتماعي تأمين صندوق به آن واريز و مقرر بيمه

 تأمين سازمان توسط آنها بازماندگان يا شده ياد افراد مستمري يا وظيفه بازنشستگي حقوق ـ تبصره

 . شود مي وپرداخت برقرار اجتماعي

 سازماني مشاغل يا پست ها ايجاد براي نياز مورد مدارك و اطالعات مكلفند دستگاه ها كليه : 8 ماده

 . دهند قرار مربوط دستگاه تشكيالت كننده تصويب ذيصالح هاي اختيارمرجع در را نام با

 تشكيالت مجموعه به مصوب سازماني يپست ها بر عالوه يادشده مشاغل يا پست ها ـ 0 تبصره

 شدن تلقي بازنشسته و مقرر خدمت سنوات رسيدن يا عادي فوت با و شود مي افزوده ذيربط دستگاه

 حذف دستگاه تفصيلي تشكيالت مجموعه مزبوراز مشاغل و پست ها آئين نامه اين مشموالن

 . شود مي

 ماده اين موضوع نام با مشاغل و پست ها دستگاه ها واگذاري يا انحالل،  ادغام صورت در ـ 2 تبصره

 دستگاهي از كه ييدستگاه ها مورد در و شود مي منتقل مادر يا اصلي دستگاه تشكيالتي مجموعه به

 . شود مي عمل مربوط مصوبه مطابق شوند مي ملحق ديگري دستگاه به و جدا
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 همانند قانون 5 تبصره مشموالن اشتغال حالت حقوق( 11/5/0142) قانون تصويب تاريخ از:  6 ماده

 ضوابط رعايت با مشمول مستخدمان شود مي تعيين ذيربط دستگاه توسط همتراز شاغل مستخدمان

 يابند مي تخصيص مربوط گروه هاي به نام با مشاغل يا پست هادر انتصاب با مشاغل بندي طبقه طرح

  مشموالن مي كنند استفاده استحقاقي درجه يا گروه از باالتر درجه يا گروه دو امتياز از همواره و

 هزينه موردكمك حسب حقوق تطبيق تفاوت ، شغل العاده فوق ، سنواتي افزايش حقوق، از شده ياد

 مربوط ضوابط اساس بر كه مسلح نيروهاي خصوص در مسكن هزينه كمك اوالد و مندي عائله

 مربوط مشاغل در برقراري زمان از جذب العاده فوق جمله از مستمر مزاياي ساير و شود مي پرداخت

 مشابه شاغالن مانند مربوط مقررات رعايت با بازنشستگي عمومي شرايط به رسيدن تا استخدام آغاز از

 .شوند مي برخوردار

 شهيد بنياد توسط مورد حسب آنان تكفل تحت عائله يامستمري بازنشستگي اشتغال حالت حقوق

 .گردد مي پرداخت اسالمي انقالب جانبازان و مستضعفان بنياد و اسالمي انقالب

  نيز آئين نامه اين 1 ماده و قانون اصالحي 0 تبصره مشموالن اشتغال حالت حقوق ـ 0 تبصره

 .گردد مي تعيين ماده اين در مقرر ضوابط اساس بر

 بر افزودن خدمت سنوات با قانون تصويب از پيش تا كه آئين نامه اين مشموالن از عده آن ـ 2 تبصره

 هماهنگ نظام قانون 2 ماده 8 تبصره مشمول مربوط مقررات رعايت با باشند شده بازنشسته سال سي

 .مي كنند استفاده مضاعف سنواتي افزايش از و هستند دولت كاركنان پرداخت

 واگذاري قانون 1 تبصره موضوع بازنشستگي كسور است مكلف اسالمي انقالب شهيد بنياد : 5 ماده 

 و ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي مفقودان و شهدا ورّاث ماهانه ومزاياي حقوق پرداخت

 يدستگاه ها صندوق هاي به را ـ 0158 مصوب اسالمي انقالب شهيد بنياد به كشوري كارمندان

 .كند مسترد ذيربط

 واگذاري قانون مشموالن حقوق پرداخت صرف شده ياد بازنشستگي كسور كه صورتي در ـ تبصره

 و ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي مفقودان و شهيد ورّاث ماهانه مزاياي و حقوق پرداخت
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 مشموالن حقوق پرداخت براي الزم بودجه باشد شده اسالمي انقالب شهيد بنياد به كشوري كارمندان

 پرداخت و بيني پيش كشور كل بودجه در مربوط بازنشستگي صندوق هاي مورد در نامهآئين  اين

 . شود مي

 بر بازنشستگي عمومي شرايط به رسيدن تا آئين نامه اين مشموالن اشتغال حالت حقوق:  4 ماده 

 برداشت مشمول مورد حسب مقرر هاي معافيت رعايت با و ذيربط دستگاه مقررات و ضوابط اساس

 از جانبازان و شهدا بازنشستگي كسور ـ تبصره.  است ماليات و بيمه و بازنشستگي قانوني كسور

 يا جانبازي يا شهادت تاريخ از هااألثرمفقود و كلي كارافتاده از جانباز آزادگان و كلي كارافتاده

 يا مستمري حقوق مبناي بر و مربوط ضوابط طبق قانون اجراي تاريخ تا شدن األثرمفقود يا اسارت

 . شود مي پرداخت مربوط بازنشستگي صندوق هاي به دولت توسط مدت اين در شده پرداخت وظيفه

 مدت آئين نامه اين مشموالن مشابه عناوين و استحقاقي سنواتي افزايش يا گروه تعيين در : 4 ماده 

 عنوان به دولت كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون وضع تطبيق تاتاريخ وظيفه حقوق از استفاده

آئين  4 ماده اساس بر آن از پس و گيرد مي قرار  محاسبه مورد% 1 مبناي بر قبول قابل خدمت سابقه

 .  است سال هر در% 6 پرداخت هماهنگ نظام قانون اجرايي نامه

 تصدي مورد پست يا شغل آخرين مبناي بر قانون تصويب تاريخ از آئين نامه اين مشموالن : 3 ماده 

 موضوع مربوط استحقاقي درجه يا گروه از باالتر درجه يا گروه دو از استفاده با فقط اشتغال زمان

 هماهنگ نظام قانون 1 ماده 8 و 1 هاي تبصره موجب به كه مواردي در و شوند مي داده تطبيق قانون

 يادشده امتياز از مضاعف  استفاده به مجاز باشند شده برخوردار تشويقي گروه دو امتياز از پرداخت

 . نيستند

 با كه مشابه عناوين يا درجات يا گروه ها به آئين نامه اين مشمول مستخدمان گروه ارتقاي :01ماده 

 طي يا امتيازي هاي سيستم براساس خاص امتيازهاي كسب مستلزم مربوط استخدامي مقررات به توجه

 . شود مي انجام مزبور شرايط رعايت بدون است آموزشي هاي دوره
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 موضوع مقامات تصدي زمان در كه آئين نامه اين مشموالن از عده آن اشتغال حالت حقوق:  00ماده 

 جانباز آزاده يا كلي كارافتاده از جانباز، شهيد، آنان همتراز با پرداخت هماهنگ قانون 0 ماده 2 تبصره

 . شود مي تعيين شاغل مقامات همانند و مربوط مبناي عدد براساس باشند شده كلي افتاده كار از

 و كلي كارافتاده از جانباز آزاده كلي كارافتاده از جانباز شهيد بازنشسته مستخدمان:  02ماده 

 قانون موضوع باالتر درجه يا گروه دو امتياز از استفاده با تحميلي وجنگ اسالمي انقالب األثرمفقود

 . شوند مي تلقي نشسته باز همچنان پرداخت هماهنگ نظام قانون يا

 رسيدن از قبل كلي ازكارافتاده جانباز آزادگان و كلي كارافتاده از جانبازان كه مواردي در:  01ماده

 يا وظيفه حقوق بازنشستگي سن به رسيدن تا فوت تاريخ از كنند فوت بازنشستگي عمومي شرايط به

 .شود مي پرداخت و تعيين مربوط دستگاه استخدامي مقررات اساس بر ذيربط مستمري

 محرز اشتغال حالت حقوق از استفاده حين قانون موضوع األثرمفقود حيات كه صورتي در ـ تبصره

 . شود مي رفتار مربوط مقررات اساس بر آنان با احراز زمان از شود

 تكفل تحت اناث ورّاث مستمري يا وظيفه حقوق آئين نامه اين مشمول يدستگاه ها كليه در: 08ماده 

 بنياد توسط آن ضرورت و طالق وقوع تأييد از پس اند شده مطلقه شوهر اختيار از پس كه شاهد

 . شود مي برقرار دوباره اسالمي انقالب شهيد

 داشته األثرمفقود يا شهيد يك از بيش چنانچه قانون موضوع مفقودان و شهدا قانوني ورّاث:  06ماده 

 مربوط مورث مستمري يا وظيفه يا اشتغال حالت حقوق يك از خود انتخاب به توانند مي فقط باشند

 . كنند استفاده

 : از عبارتند قانون 2 تبصره موضوع تكفل تحت افراد:  05ماده 

 اند بوده آئين نامه اين مشموالن كفالت در كه پدري و مادر و دايمي زوجه يا نوادگان ، فرزندان ـ الف

 : زير شرايط بودن دارا با اند بوده ايشان دركفالت كه نوادگاني همچنين
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 در مثبته مدارك موجب به اينكه مگر باشند داشته كمتر سال بيست از پسر نوادگان و فرزندان ـ 0

 نيز صورت اين در كه باشند تحصيل مشغول عالي رسمي آموزشي يامؤسسات دانشگاه ها از يكي

 .شود مي قطع سالگي پنج و بيست پايان در آنان وظيفه حقوق

 مثبته مدارك موجب به اگر ولي شوهر نداشتن شرط به سالگي بيست تا دختر نوادگان و فرزندان ـ 2

 باشند نداشته شوهر و باشند تحصيل مشغول عالي رسمي آموزش مؤسسات يا دانشگاه ها از يكي در

 .شود مي قطع سالگي بيست پايان در آنان وظيفه حقوق

  شوهر نداشتن شرط به مادر ـ 1

 باشد نكرده اختيار شوهر كه زماني تا ميئدا عيال ـ 8

 باشد خود عيال كفالت در و كارافتاده از و عليل كه صورتي در شوهر ـ 6

 تمام در نباشند كار انجام به قادر كه آئين نامه اين مشموالن العضو ناقص عليل نوادگان و فرزندان ـ 5

  عمر مدت

 انجام به قادر و بوده آئين نامه اين مشموالن كفالت در كه العضو ناقص يا عليل خواهر و برادر ـ ب

 .عمر مدت تمام در نباشند كار

 پايان تا اند بوده آئين نامه اين مشموالن كفالت در كه برادري و شوهر نداشتن شرط به خواهر ـ ج

 رسمي آموزشي مؤسسات يا دانشگاه ها از يكي در مثبته مدارك موجب به اينكه مگر سالگي 21

 . سالگي پنج و بيست پايان تا صورت اين در و باشند تحصيل مشغول عالي

 سالگي 26 يا سالگي 21 پايان از پس كه صورتي در تكفل تحت خواهر و دختر فرزندان ـ 0 تبصره

  مديدرآ خود زندگي تأمين براي اسالمي انقالب شهيد بنياد تأييد با و شوهرنداشته مورد حسب

 .ندارند درآمد كه زماني تا باشند نداشته

 كننده پرداخت دستگاه با قانوني تشريفات طي از پس تكفل تحت افراد مصاديق تشخيص ـ 2 تبصره

 . است مستمري يا وظيفه يا بازنشستگي اشتغال حالت حقوق
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در خصـوص حقـوق و مزايـاي حالـت اشـتغال       8319/88/0۴هــ  ۴۴905/ت0616۴9تصويب نامه شماره

شـهيد، جانبـاز، ازكارافتـاده و     مسـتخدمان شـهيد و جانبـاز مشـمول قـانون حالـت اشـتغال        مستخدمان

          8370انقالب اسالمي و جنگ تحميلي ـ مصوب األثرمفقود

 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران   -جمهور  رئيسمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 

 بنا به پيشنهاد بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران و بـه اسـتناد        21/00/0143وزيران در جلسه مورخ  هيأت

 اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود:

 مسـتخدمان شهيد و جانباز مشمول قانون حالـت اشـتغال    مستخدمانـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال 0

ــ اعـم از   0142انقـالب اسـالمي و جنـگ تحميلـي ـ مصـوب       األثررافتاده و مفقودشهيد، جانباز، ازكا

كشوري و لشگري مطابق مقررات مربوط توسط دستگاه متبوع مستخدم و مشموالن غيرشاغل توسط 

 شود. بنياد شهيد و امور ايثارگران تعيين و پرداخت مي

شـوند، حقـوق و    ـ در صورتي كه اين افراد در اجراي قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده يا مـي 2

ــان توســط صــندوق بازنشســتگي ذي   ــاي بازنشســتگي و مســتمري آن ــط پرداخــت مــي  مزاي  شــود.  رب

 

 جمهور رئيسمعاون اول 
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 و شــهداي جانبــازان  تكفــل تحــت عائلــه وظيفــه و كارافتــادگي از وظيفــه حقــوق برقــراري قـانون 

 تحميلـي  جنـگ  مجروحـان  مزايـاي  حقـوق و  و پرداخـت  تحميلـي  جنـگ  و ايـران  اسالمي انقالب

        و اصالح آن  اسالمي و انقالب

 

هـا ومؤسسـات    آن عده از مستخدمان  رسمي يا ثابت ونيز كاركنـان تمـام وقـت وزارتخانـه      - 0ماده 

وشركت هاي دولتي از جمله سازمان هاي دولتـي كـه شـمول قـانون برآنهـا مسـتلزم ذكـر نـام اسـت          

ومستخدمان  شهرداري ها  كه براي حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران ويا به سبب شـركت يـا   

 ري در عمليات نظـامي دفـاع از تماميـت واسـتقالل كشـور جمهـوري اسـالمي ايـران معلـول و          همكا

گردند، با رعايت مقررات مربوط بـه خـود    شوند و يا به درجه شهادت نائل مي ازكارافتاده شناخته مي

مشمول احكام مربوط به از كارافتادگي وفوت به سبب انجام وظيفه شناخته شده وحقوق وظيفه آنـان  

عائله تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از مجمـوع حقـوق وظيفـه اي كـه بـراين اسـاس حسـب         يا

 12شود به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جـدول حقـوق موضـوع مـاده      مقررات مربوط تعيين مي

قانون استخدام كشوري كه از صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشسـتگي و وظيفـه مربـوط    

 واهد شد.حسب مورد پرداخت خ

حقوق وظيفه موضوع اليحه قانوني راجع به برقراري حقوق وظيفه درباره كاركنـان دولـت     - 2ماده 

اجتماعي كه در جريان انقالب اسالمي ايران از كارافتاده يا به درجـه شـهادت    تأمينومشموالن قانون 

ر مورد مستخدمان  شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران د 20/3/0164شوند مصوب  نائل شده يا مي

ها ومؤسسات دولتـي وشـهرداري هـا ومؤسسـاتي كـه شـمول قـانون برآنهـا          رسمي يا ثابت وزارتخانه

مستلزم ذكر نام است، عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظيفه اي كه براساس اليحه قانوني مزبور 

سـتخدام كشـوري   قـانون ا  12تعيين گرديده به اضافه حقوق پايه يك گروه يك جدول موضوع ماده 

 كه از صندوق بازنشستگي و وظيفه مربوط پرداخت خواهد شد.

آن عده ازمستخدمان  دولت وبخش خصوصي كه از لحاظ بازنشسـتگي و وظيفـه مشـمول      - 1ماده 

( ايـن قـانون از كارافتـاده شـناخته     0باشند وبه علل مذكور در ماده ) اجتماعي مي تأمينمقررات قانون 
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بشوند از شمول اين قانون خارج بوده وتابع مقررات قـانون راجـع بـه برقـــراري      شده يا شهيد شده يا

شوند  مستمــري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح شهيد يا معلول شده يا مي

 مجلس شوراي اسالمي خواهند بود.  04/00/0151مصوب 

مري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با ماده واحده راجع به برقراري مست 8تبصره   -تبصره 

اين قانون  0شوند از اين تاريخ لغو وتشخيص موارد مذكور در ماده  نيروهاي مسلح شهيد يا معلول مي

 اجتماعي حسب مورد به عهده شوراي عالي موارد درگذشت يـا بنيادشـهيد ويـا     تأميندر مورد قانون 

 سپاه پاسداران خواهد  بود.

قـانون اسـتخدام    12حقوق وظيفه و وظيفه عائله تحت تكفل مقامات موضـوع تبصـره مـاده      - 8ماده 

كشوري  اعم از اينكه مستخدم رسمي يا ثابت دولت باشند يا نباشند در صورتي كه در زمان تصـدي  

اين قانون معلول واز كارافتاده يا شهيدشده يا بشوند آخـرين   0مقامات مذكور به علل مندرج در ماده 

وق مقام مربوط كه درزمان از كارافتادگي يا شهادت به آنان تعلق ميگرفته است خواهـد بـود كـه    حق

 تـأمين درمورد مستخدمان  رسمي وثابت حسب مـورد از صـندوق بازنشسـتگي كشـوري يـا سـازمان       

اجتماعي يا صندوق هاي مربوط پرداخت خواهد شد ودر صورتي كـه قبـل از تصـدي ايـن مقامـات      

وده اند حقوق موضوع اين ماده از صـندوق بازنشسـتگي كشـوري پرداخـت خواهـد      كارمند دولت نب

 شد.

 بـه  و نبـوده  تصـدي  مـورد  پسـت  احراز شرايط واجد كه دولت ثابت يا و رسمي كاركنان -0 0تبصره

 شـغلي  طبقـه  اولـين  در شـوند،  مي شهيد يا و كارافتاده از و معلول قانون اين يك ماده در مندرج علل

 بـر  مقررات طبق آنان حقوق و گرفته قرار مشابه هاي رشته يا و مربوط شغلي رشته تصدي مورد پست

 . شد خواهد تعيين اساس اين

                                                           
0
 شماره  و ، الحاق قانون 8 ماده به 0 تبصره عنوانه ب تبصره مجلس شوراي اسالمي يك 5/00/58مصوب  قانون به موجب - 

 گردد. مي تغيير 1و2 هاي تبصره به مزبور ماده 2 و0 هاي تبصره
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درمورد معاونان استاندار، فرمانداران، بخشداران و شهرداران كه كارمند رسـمي يـا ثابـت     – 2تبصره 

دولـت نباشـند وبراسـاس مجوزهـاي قـانوني مربـوط تصـدي ايـن مشـاغل را عهـده دارگرديـده انــد            

ه وهمچنين كاركناني كه به طور تمام وقت در خدمت دولت بوده اند گـروه وپايـه اي بـراي آنـان بـ     

با مستخدمان  رسمي براساس پست مورد تصدي وشرايط احراز آن توسط شوراي  صورت همترازي

سازمان اموراداري واستخدامي كشور تعيين وطبق مقررات ايـن قـانون دربـاره خـود يـا عائلـه تحـت        

 تكفل آنان رفتار خواهد شد.

ولـت  حقوق وظيفه افراد موضوع اين ماده وتبصره يك آن كه كارمند رسـمي يـا ثابـت د    - 1تبصره 

 نمي باشند نيز از صندوق بازنشستگي كشور پرداخت خواهد شد.

در صورتي كه تعداد افراد عائله تحـت تكفـل مسـتخدم وظيفـه بگيـر بـا احتسـاب مسـتخدم          - 6ماده 

همچنين تعداد افراد عائله تحت تكفل مستخدم شهيد موضوع اين قانون، بـيش از چهـارنفر باشـد  بـه     

تا زماني كه افراد مزبور از حقوق وظيفه مقرر استفاده مي كنند ويا تحت ازاي هرفرد مازاد برچهارنفر 

شوند پنج هزارريال به حقوق وظيفه موضوع اين قانون اضافه  تكفل مستخدم وظيفه بگير محسوب مي

 شود پرداخت خواهد شد. شود واز همان صندوقي كه حقوق وظيفه پرداخت مي مي

 برادر وخواهر مستخدم نمي باشد.افزايش موضوع اين ماده شامل  -تبصره 

در صورتي كه مستخدم از كارافتاده موضوع اين قانون فوت شود تمام حقوق وظيفه اي كه  - 5ماده 

 اين قـانون بـه عائلـه تحـت تكفـل وي پرداخـت        6براي وي برقرار شده با افزايش هاي موضوع ماده 

 خواهد شد.

از حقوق وظيفه مقرر در اين قـانون اسـتفاده نماينـد    توانند  عائله تحت تكفل مستخدم كه مي - 4ماده 

 ازلحاظ اين قانون عبارتند از:

 قانون استخدام كشوري. 45افراد موضوع ماده  -الف 

برادر وخواهر عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه دركفالت متـوفي بـوده وقـادر بـه انجـام       -ب 

 كارنباشد مادام العمر.
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 سالگي .  21خواهـر)به شرط نداشتن شـوهر( وبرادري كه دركفالت متــوفي بوده اند تا پايان  -ج 

مگراينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا مؤسسات آموزشي رسـمي عـالي مشـغول    

 سالگي. 26تحصيل باشند ودر اين صورت تا پايان 

 26سـالگي يـا    21في در صـورتي كـه پـس از پايـان     فرزندان اناث وخواهر تحت تكفل متو -تبصره 

زنـدگي خـود درآمـدي نداشـته      تـأمين بنيادشهيد براي  تأييدسالگي برحسب مورد شوهر نداشته وبه 

 توانند استفاده كنند. باشند تا زماني كه درآمدي ندارند از حقوق وظيفه موضوع اين قانون مي

و  مراجـع ذيصـالح مربـوط برقـرار خواهـد شـد       حقوق وظيفه موضوع اين قانون با تصويب - 4ماده 

بيني نشده است شوراي اموراداري واستخدامي كشـور   درمواردي كه درمقررات مربوط مرجعي پيش

 مرجع تصويب خواهد بود.

شود ودر صورتي كه سهم هريـك   حقوق وظيفه به تساوي بين كليه وظيفه بگيران تقسيم مي - 3ماده 

 شود. سهام بقيه عائله تحت تكفل افزوده مي از آنان قطع شود سهم مزبور به

، درهـيچ   6حقوق وظيفه موضوع اين قـانون بـدون درنظرگـرفتن افـزايش موضـوع مـاده        - 01 0ماده

قانون استخدام كشـوري و اصـالحات    12مــورد از يك دوم  حداكثــرجدول حقــوق موضوع ماده 

 بعدي آن كمتر نخواهد بود.

مان  وهمچنين حقـوق وظيفـه ورّاث قـانوني مسـتخدماني كـه قبـل از       حقوق وظيفه مستخد - 00ماده 

تاريخ تصويب اين قانون به علل مذكور درماده يك از كارافتاده شده يا به درجه شهادت نائـل آمـده   

شوراي انقـالب جمهـوري    20/3/0164اند تا تاريخ تصويب اين قانون براساس اليحه قانوني مصوب 

شود واز تاريخ تصويب اين قانون طبق مقررات اين قـانون دربـاره    خت مياسالمي ايران  برقرار وپردا

 مستخدمان  مزبور وعائله تحت تكفل آنان رفتارخواهد شد.

در صورتي كه افزايش هزينه زندگي وعوامل ديگر موجب تغيير حقـوق گـروه يـك پايـه      - 02ماده 

داري واسـتخدامي كشـور   قانون استخدام كشـوري شـود سـازمان امـورا     12يك جدول موضوع ماده 

                                                           
0
 بر اساس مصوب ماده واحده مجلس شوراي اسالمي اصالح گرديد . 5/00/58در تاريخ  01ماده   -  
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درمورد حقوق وظيفه موضوع اين قانون بررسـي هـاي الزم معمـول داشـته وپيشـنهاد مقتضـي جهـت        

 تصويب مجلس شوراي اسالمي به دولت تقديم خواهد نمود.

ها ومؤسسات وشـركت هـاي دولتـي وهمچنـين      آن عده از مستخدمان  بازنشسته وزارتخانه - 01ماده 

ول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است ونيز شهرداري ها كه به علل مذكور سازمان هاي دولتي كه شم

گردند حقـوق وظيفـه آنـان     معلول واز كارافتاده شده يا به درجه شهادت نايل گرديده يا مي 0درماده 

يا عائله تحت تكفل آنان عبارت خواهد بود از حقوق بازنشستگي مربوط به اضافه حقـوق پايـه يـك    

قـانون اسـتخدام كشـوري كـه از صـندوق بازنشسـتگي و وظيفـه         12وضوع مـاده  گروه يك جدول م

 مربوط پرداخت خواهد شد.

درصورتي كه مستخدمان  از كارافتاده موضوع اين ماده فوت شوند، تمام حقوق وظيفـه اي   -تبصره 

ان اين قانون بـه عائلـه تحـت تكفـل آنـ      6كه براي آنان برقرارشده است با افزايش هاي موضوع ماده 

 پرداخت خواهد شد.

آن عده از مستخدمان  دولت وشهرداري ها كه بـه علـل مـذكور درمـاده يـك ايـن قـانون         - 08ماده 

شوند درمدت معالجه و مداوا تا زماني كه به علت بيماري توانائي انجـام   مجروح ومصدوم شده يا مي

ه مرخصـي اسـتعالجي اسـتفاده    كارنداشته ويا ازكارافتاده شناخته شده اند از حقوق ومزاياي مربوط بـ 

 خواهند كرد وپس از اين مدت از لحاظ استفاده از مرخصي تابع مقررات مربوط خواهد بود. 

تشخيص مـدت معالجه ومداواي مستخدمان  موضوع اين ماده به عهـده كميسـيون پزشـكي     -تبصره 

 د.مركب از سه نفر پزشك داراي شماره نظام پزشكي به معرفي بنيادشهيد خواهدبو

قانون فوق مشتمل بـر چهـارده مـاده وهفـت تبصـره درجلسـه روز دوشـنبه بيسـت وپـنجم بهمـن مـاه            

  تأييــدبــه  2/02/0150يكهزاروسيصدوشصــت ويــك مجلــس شــوراي اســالمي تصــويب ودر تــاريخ 

 شوراي نگهبان رسيده است.   
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ني كه به مناطق قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كسا

. .  و اصالح آنجنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي شوند

   
 

 از مـواد منفجـره   با برخورد علت به جنگي مناطق در كه كساني و مهاجران از دسته آن - واحده ماده 

 جانبـاز  حكم در حسب مورد ،مي شوند يا شده فوت يا معلول غيره و توپ گلوله مين، نارنجك، قبيل

 جانبـازان  و شـهيدان  مزايـاي  حقـوق و  از جانبـازان  بنيـاد  و شـهيد  بنيـاد  ضـوابط  طبق و تلقي شهيد يا

 .مي شوند برخوردار تحميلي جنگ

 موجـب  و بـوده  مشـهور  ضد انقالب به قانون اين موضوع افراد شود ثابت كه صورتي در - 0 0تبصره 

 .گيرند مي قرار پوشش تحت( ره ) امام امداد كميته از طريق باشند انفجار

  و دچـار ضـايعات   منفجـره،  مـواد  بـا  برخـورد  علـت  بـه  قـانون  ايـن  موضـوع  افراد چنانچه - 2 تبصره 

 طبـق  وارد شـده  ضـايعات  و خسـارت هـا   ذيـربط  اسـتانداري هـاي   سوي از شوند، مالي يخسارت ها

 حادثـه،  كـه علـت   آن بـر  مشـروط  گـردد،  مـي  جبـران  قـانون  اين اجرايي نامه آئين در مندرج ضوابط

 .نباشد آنان انگاري سهل

 و كشـور  وزارت اختيـار  در و تـأمين  را 2 و 0 تبصـره  نيـاز  مـورد  بودجه ساله همه است مكلف دولت 

 .دهد قرار( ره ) خميني امام امداد كميته

 مسـتمري  يا وظيفه حقوق برقراري جهت را فوت يا معلوليت مراتب موظفند استانداري ها - 1 تبصره 

 .نمايند اعالم شهيد بنياد يا جانبازان و مستضعفان بنياد به مورد، حسب بازماندگان

 قـانون،  ايـن  موضـوع  عمـد  انقـالب،  ضـد   خسـارت،  معلوليـت،  فـوت،  تشـخيص  مرجع - 8 2تبصره 

ه بـا  مربوطـ  هـاي فرمانـداري   درامـور ايثـارگران   و شـهيد  بنيـاد  ضوابط طبق بر كه باشد مي كميسيوني

 تركيب :

                                                           
0
 و  "فساد اخالقي"اسالمي عبارات  شوراي مجلس  10/6/0143 مورخبر اساس قانون اصالح ماده واحده مصوب  - 

 حذف شد. 0از تبصره  "سهل انگاري"
2
 . اصالح گرديد 8تبصره  اسالمي شوراي مجلس  10/6/0143 مورخبر اساس قانون اصالح ماده واحده مصوب  -  
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 .كميسيون رئيس عنوان به فرماندار ـ0         

 .ايثارگران امور و شهيد بنياد مديريت ـ2        

 .اطالعات اداره رياست ـ1        

 .اسالمي انقالب پاسداران سپاه فرمانده ـ8        

 .دادستان ـ 6        

 .منطقه مرزبان يا مرزباني هنگ فرمانده ـ5        

 (.ره) خميني امام امداد كميته رياست ـ4        

 .قانوني پزشكي ـ 4        

 تـاريخ  از و قطعـي  شـدن  ماسبق به عطف ضمن قبلي نامه آئين اساس بر آن تصميمات و تشكيل        

 .شود مي ابالی ربط ذي مبادي به كميسيون رئيس توسط و است االجرا الزم تصويب

 حـال  در منـاطق  محـدوده  و مسـلح  نيروهـاي  كـل  سـتاد  توسـط  جنگـي،  منـاطق  محـدوده  - 6 تبصره 

 كشـور  وزارت بـه  و تعيـين  كشـور  جنگـزده  منـاطق  نوسازي و بازسازي مركزي ستاد توسط بازسازي

 .مي شود اعالم

 مسـتمري   و معلـوالن  وظيفـه  حقـوق  موظفنـد  شـهيد  بنيـاد  و جانبـازان  و مستضـعفان  بنيـاد  - 5 تبصره 

 انقـالب  نهادهـاي  مسـلح،  نيروهـاي  هـا،  وزارتخانـه  در كـه  را قـانون  ايـن  موضـوع  شهداي بازماندگان

 كه ييدستگاه ها كليه و شهرداري ها ،بانك ها دولتي، هاي كارخانه و شركت ها ها، مؤسسه اسالمي،

  گونـه  ايـن  كـه  صـورتي  در هسـتند،  يـا  بـوده  مشـغول  نماينـد،  مـي  اسـتفاده  دولـت  بودجه از نحوي به

 و مستضـعفان  بنيـاد  ضـوابط  طبق باشند، نداشته خاصي مقررات شهيدان و معلوالن جهت يدستگاه ها

 .نمايند پرداخت و برقرار شهيد بنياد و جانبازان

 همـاهنگي  بـا  و مسـلح  نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت توسط قانون اين اجرايي نامه آئين - 4 تبصره 

 بنيـاد  و اسـالمي  انقـالب  شـهيد  بنياد كشور، وزارت جنگزده، مناطق نوسازي و بازسازي مركزي ستاد
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 بـه  و مي شود تهيه ماه دو ظرف( ره ) خميني امام امداد كميته و اسالمي انقالب جانبازان و مستضعفان

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب

 منفجره مواد و مين به آلوده مناطق باختگان جان است موظف ايثارگران امور و شهيد بنياد ـ 4 0تبصره

 ديـدگان  آسـيب  و مجروحـان  و بپـذيرد  شـهيد  حكـم  در كننـد  مـي  اقدام مناطق پاكسازي براي كه را

 بنيـاد  مقررات برابر و دهد قرار درمان و معالجه تحت را منفجره مواد و مين به آلوده مناطق پاكسازي

 شـهيد  بنياد 010511 اي هزينه رديف محل از نياز مورد اعتبار. دهد قرار پوشش تحت جانباز عنوان به

 در را الزم اعتبـار  بعـد  سـال هـاي   بـراي  دولـت  و گـردد  مـي  تـأمين  0143 سـال  در ايثـارگران  امور و

 .كرد خواهد تأمين سنواتي هاي بودجه

 

 و يكهـزار  مـاه  شـهريور  نهـم  شـنبه  سـه  روز جلسه در تبصره هفت و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون 

 نگهبـان  شوراي تأييد به 0142.5.20 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس دو و هفتاد و سيصد

 .است رسيده

  

                                                           
0
 به قانون اضافه گرديد. 4تبصره  اسالمي شوراي مجلس  10/6/0143 مورخبر اساس قانون اصالح ماده واحده مصوب  - 
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 به كه وكساني مهاجران از دسته آن بازماندگان مستمري يا وظيفه حقوق برقراري قانون نامه  آئين 

        مي شوند فوت يا معلول منفجره مواد با برخورد علت به و نموده مراجعه جنگي مناطق

 

  052 – 016.10 - 8428 شماره پيشنهاد به بنا 0141.01.8 مورخ جلسه در وزيران هيأت  

 برقراري قانون( 4) تبصره استناد به و مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت 0141.8.24 مورخ

 مراجعت جنگي مناطق به كه كساني و مهاجران از دسته آن بازماندگان مستمري يا وظيفه حقوق

 اجرايي نامه آئين - 0141 مصوب – مي شوند فوت يا معلول منفجره مواد با برخورد علت به و كرده

  :نمود تصويب زير شرح به را شده ياد قانون

 مواد با برخورد اثر بر بازسازي حال در يا جنگي مناطق در كه كساني و مهاجران از دسته آن - 0 ماده 

 تشـخيص  بـا  مـي شـوند   يـا  شـده  فـوت  يـا  معلـول  غيـره،  و تـوپ  گلوله ن،يم نارنجك، قبيل از منفرجه

 يدسـتگاه هـا   حمايـت  خـدمات  شـمول  در قـانون  رعايت با نامه آئين اين( 2) ماده موضوع كميسيون

 كميته و اسالمي انقالب جانبازان و مستضعفان بنياد اسالمي، انقالب شهيد نبايد مورد حسب - ربط ذي

 .گيرند مي قرار –( ره ) خميني امام امداد

 صـورتي  در ،مـي شـوند   مـالي  يخسارت ها دچار كه نامه آئين اين مشمول افراد از دسته آن - تبصره 

 خسـارت   نامـه،  آئـين  ايـن ( 2)مـاده  موضـوع  كميسـيون  تشـخيص  با نشود، محرز آن انگاري سهل كه

 .مي شود پرداخت و تأمين محل استانداري توسط مربوط

 و انقـالب  ضـد  يـا  فساد به شهر خسارت، و نامه آئين اين( 0) ماده در مندرج موارد تشخيص - 2 ماده 

  و اسـالمي  انقـالب  شـهيد  بنيـاد  ضـوابط  رعايـت  بـا  قـانون ( 8) تبصـره  موضـوع  انگـاري  سهل يا عمد

 رياسـت  كـه  - اسـتاندار  از مركـب  كميسـيوني  عهـده  بـه  اسـالمي  انقالب جانبازان و مستضعفان بنياد

 جانبـازان  و مستضـعفان  بنيـاد  اسـالمي،  انقـالب  شـهيد  بنيـاد  كل ميران و  - دارد عهده به را كميسيون

 نيـروي  فرمانده و انقالب دادستان و( ره ) خميني امام امداد كميته و اطالعات وزارت اسالمي، انقالب

 .است مربوط استان انتظامي
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 حسـب  كميسـيون  جلسـات  و اسـت  مسـتقر  مربوط استانداري محل در كميسيون دبيرخانه - 0 تبصره 

 .مي شود تشكيل استانداري همان محل در مورد

 مسـتمري  برقـراري  بـه  اقدام مربوط ضوابط طبق موظفند رأي كننده دريافت سازمان هاي - 2 تبصره

 .كند

 .كند ابالی را رأي هفته يك ظرف پرونده دريافت از بعد است موظف كميسيون - 1 تبصره 

 ذيـربط  مبـادي  بـه  كميسـيون  رئيس توسط و االجراست الزم و قطعي كميسيون تصميمات - 8 تبصره 

 .مي شود ابالی

 بـا  كميسـيون  رأي و يابـد  مي رسميت اعضا از نفر( 6) حداقل حضور با كميسيون جلسات - 6 تبصره 

 .است معتبر آرا اكثريت

  وحــدت و همــاهنگي ايجــاد بــراي توانــد مــي نامــه آئــين ايــن( 2) مــاده موضــوع كميســيون - 1 مــاده 

 .كند ابالی و تدوين را الزم هاي برنامه ذيربط اجرايي يدستگاه ها

 حادثـه  وقـوع  محـض  به موظفند حوادث امور در مرتبط يدستگاه ها ساير و انتظامي نيروي - 8 ماده 

 و مستضـعفان  بنيـاد  اسـالمي،  انقـالب  شـهيد  بنيـاد  كميسـيون،  دبيرخانـه  به فوري صورت به را مراتب

 پرونـده  تشكيل به نسبت مربوط يدستگاه ها. كنند اعالم محل فرمانداري و اسالمي انقالب جانبازان

 .كنند مي اقدام اوليه اقدامات ساير و

 صـورت  به متوفي خانواده از مالي حمايت منظور به است موظف اسالمي انقالب شهيد بنياد - تبصره 

 صـورت  در. كنـد  پرداخـت  را تـدفين  مراسـم  هاي هزينه از بخشي گردان تنخواه محل از الحساب علي

 هـاي  هزينـه  كليـه  يافته، تخصيص اعتبارات محل از( ره ) خميني امام امداد كميته شهادت، احراز عدم

 .كند مي پرداخت را مربوط

 و كشـور  وزارت توسط سال هر مورد حسب قانون( 2) و( 0) هاي تبصره نياز مورد اعتبارات - 6 ماده 

  اعـــالم بودجـــه و برنامـــه ســـازمان بـــه اعتبـــار تخصـــيص بـــراي( ره ) خمينـــي امـــام امـــداد كميتــه 

 .مي شود
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 يدسـتگاه هـا   در نامـه  آئـين  ايـن  مشـمول  كلـي  ازكارافتـاده  جانبـازان  و شهدا كليه مستمري - 5 ماده 

 از كـه  ييدسـتگاه هـا   و ،شـهرداري هـا    ،بانـك هـا   مسلح، نيروهاي اسالمي، انقالب نهادهاي دولتي،

 شـهيد  بنياد ضوابط اساس بر مورد حسب دارند، يا داشته كار به اشتغال كنند مي استفاده دولت بودجه

 .مي شود پرداخت و تعيين اسالمي انقالب جانبازان و مستضعفان بنياد و اسالمي انقالب

 سـتاد  و مسلح نيروهاي كل ستاد توسط مورد حسب بازسازي حال در و جنگي مناطق تعيين - 4 ماده 

  .مي شود اعالم كشور وزارت به و تعيين كشور جنگزده مناطق نوسازي و بازسازي مركزي

  



مجموهع قوانين و مصوبات كارربدي ايثارگران  
 344   اداره امور ايثارگران وزارت كشور 

اعتقادي اسير، كشته و يا  منحرفانضدانقالب و  گروهك هايقانون حمايت از افرادي كه توسط 

          مي شوندمعلول 

 

 منحرف اعتقادي جريانات يا ضدانقالب گروهك هاي توسط كه ايراني اتباع كليه ـ واحده ماده

 اسير، جامعه در وحشت و رعب ايجاد و ايران اسالمي جمهوري نظام به زدن ضربه هدف با

 آزادگان، به مربوط مقررات و قوانين مشمول مورد حسب مي شوند يا و شده كشته يا مجروح

 . گردند مي شهدا و جانبازان

 : است ذيل اشخاص از متشكل شورايي ماده اين موضوع مصاديق تشخيص مرجع ـ0تبصره

 ( رئيس عنوان به) استاندار ـ الف

  استان دادگستري رئيس ـ ب

  استان پاسداران سپاه فرمانده ـ پ

  استان انتظامي نيروي فرمانده ـ ت

  استان اطالعات مديركل ـ ث

  استان امورايثارگران و شهيد بنياد مديركل ـ ج

 آن نياز مورد اعتبار كه اين بر مشروط است 0131 سال ياابتد از قانون اين اجراي زمان ـ2تبصره

 . شود  بيني پيش سنواتي بودجه لوايح و 0131 سال بودجه در

 ماه اسفند هفدهم مورخ شنبه سه روز علني جلسه در تبصره دو و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 تأييد به 28/02/0143 تاريخ در و تصويب اسالمي شوراي مجلس نه و هشتاد و سيصد و يكهزار

 .رسيد نگهبان شوراي
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شهيد، جانباز، ازكارافتاده و  مستخدمانقانون حالت اشتغال  مشموالنقانون افزايش حقوق بازنشستگي 

 بازنشسـته   8۴/1/8377كـه قبـل از تـاريخ     8370انقالب اسالمي و جنـگ تحميلـي مصـوب     األثرمفقود

            شده اند .

  اشتغال  حالت  قانون  مشموالنتعداد از   آن  بازنشستگي  حقوق 0/0/0148  از تاريخ -  واحده  ماده

 -تحميلي  و جنگ  اسالمي  انقالب األثرو مفقود  شهيد، جانباز، ازكارافتاده  مستخدمان

و  0140 سال  از پايان  قبل  مورد در كشوري  )حسب  و كشوري  از لشكري  اعم - 11/5/0142 مصوب

  سازمان  مشتركاً توسط  كه اي نامه آئين  اند براساس شده  بازنشسته  ( كه08/4/0144از   قبل  در لشكري

  و بنياد شهيد و امور ايثارگران  مسلح  نيروهاي  و پشتيباني  فاعد  كشور و وزارت  ريزي و برنامه  مديريت

  ياد شده  بعداز تاريخ  كه  مشابه  بازنشستگان  با حقوق  رسد متناسب مي  وزيران  هيأت  تصويب به

 يابد.  مي  %( افزايش51درصد )  اند حداكثر تا شصت شده  بازنشسته

يكهزار و سيصد و   ماه بهمن  ششم  مورخ  شنبه روز سه  علني  جلسهدر   واحده  بر ماده  مشتمل  فوق  قانون

 رسيد.  نگهبان  تأييد شوراي به 08/00/0141  و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس  هشتاد و سه
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، جانبـاز،   شـهيد  مسـتخدمان قانون حالت اشـتغال   مشموالننامه قانون افزايش حقوق بازنشستگي  آئين

 8۴/1/8377كه قبـل از تـاريخ    8370انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب  األثرازكارافتاده و مفقود

         . بازنشسته شده اند

بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي  06/5/0146وزيران در جلسه مورخ  هيأت

كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده واحده قانون افزايش حقوق 

انقالب  األثرشهيد، جانباز از كارافتاده و مفقود مستخدمانقانون حالت اشتغال  مشموالنبازنشستگي 

بازنشسته شده اند مصوب  08/4/0144كه قبل از تاريخ  0142المي و جنگ تحميلي مصوب اس

0141  

 نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:  آئين

 نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:  آئين: در اين  0ماده 

 األثرشهيد، جانباز از كار افتاده و مفقود مستخدمانقانون حالت اشتغال: قانون حالت اشتغال   -الف

 بازنشسته شده اند  08/4/0144كه قبل از تاريخ  0142انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب 

 .  0141مصوب 

ه حسب مورد قبل بازنشستگان مشمول: آن دسته از بازنشستگان مشمول قانون حالت اشتغال ك  -ب 

 )كشوري( بازنشسته شده اند. 0140)لشكري( و قبل از پايان سال 08/4/0144از تاريخ 

 بازنشستگان مشابه: آن دسته از بازنشستگان مشمول قانون حالت اشتغال كه حسب مورد از   -ج 

 )كشوري( بازنشسته شده اند.  0142)لشكري( و از ابتداي سال  08/4/0144تاريخ 

( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات 13اه پرداخت كننده: در اجراي ماده )دستگ -د 

ذي ربط بازنشستگان مشمول و بنياد شهيد و امور  دستگاه هايشامل  0148مالي دولت مصوب 

 ايثارگران حسب مورد.

نامه متناسب با حقوق بازنشستگان مشابه حداكثر تا  آئيناين  مشموالن: حقوق بازنشستگي  2ماده 

 %( افزايش مي يابد. 51شصت درصد )
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 نامه با رعايت مفاد ماده يادشده به نحوي تعيين  آئيناين  مشموالنحقوق بازنشستگي  0تبصره 

 مي شود كه از حقوق بازنشستگان مشابه تجاوز ننمايد. 

بازنشستگان مشابه، احكام صادر شده بازنشستگان مشابه مالك تطبيق بازنشستگان مشمول با  2تبصره 

 مي باشد. 0/0/0148در تاريخ 

نامه توسط دستگاه ذي ربط  آئيناحكام حقوقي بازنشستگان مشمول منطبق با مقررات اين  1ماده 

 بازنشستگان مشمول تهيه و به مورد اجرا در مي آيد.

 

 معاون اول رئيس جمهور
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نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلوالن  عادي و شاغالن  قانون 

           و اصالح آن 8/0/13و اصالحيه آن مصوب  8367مصوب  آور زيان مشاغل سخت و

  
ها مؤسسات و  بانك ها، شركت ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، كليه وزارتخانه -ماده واحده 0

توانند مستخدمان  معلول  نام است مي شركت ها و سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر

اعم از جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي، معلوالن  حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي  )

به شرط داشتن   عناوين مشابه خود راخاص كار و معلوالن  عادي( رسمي يا ثابت يا داراي  از شرايط

سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي آنان و تصويب شوراي امور اداري و  حداقل بيست سال تمام

حسب نوع و درجه معلوليت و  استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيالً بر

داخت كسور فقط از لحاظ احتساب يا بيماري مشخص گرديده است، به مدت خدمات آنان بدون پر

 بازنشسته نمايند. حقوق بازنشستگي

خدمت زائد بر سي سال اين افراد قابل محاسبه نبوده و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان آخرين  

 گيرد. حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي

% نقص عضو 81% تا 21ات بين در مورد جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي در درج - 0

% تا 81حداقل سه و حداكثر شش سال و درجات بين  يا اعضا يا كاهش توانايي ها براي انجام كار

آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل شش و حداكثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع 

االترين ميزان شود. مالك ارفاق از نظر درجه معلوليت ب خدمت مستخدمان  افزوده مي سنوات

 معلوليت از آغاز تا زمان بازنشستگي است.

هاي مربوط به حوادث ناشي از كار و يا بيماري هاي  ناشي از شرايط خاص  در مورد معلوليت - 2

و يا كاهش توانايي ها براي انجام كار حداقل دو   % نقص عضو يا اعضا81% تا 21كار در درجات بين 

                                                           
0
 اصالح گرديده است . 0/2/41اين ماده واحده  در تاريخ  - 



مجموهع قوانين و مصوبات كارربدي ايثارگران  
 343   اداره امور ايثارگران وزارت كشور 

% تا آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل پنج و حداكثر هشت 81ن و حداكثر پنج سال و درجات بي

 شود. تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده مي سال به

% 81% تا 21اند در درجات بين  در مورد معلوالن  عادي كه به داليل غير ناشي از كار معلول شده - 1

م كار حداقل دو و حداكثر سه و در درجات بين انجا نقص عضو يا اعضا يا كاهش توانايي ها براي

% تا آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل سه و حداكثر شش سال به تناسب درجات فوق به 81

 شود. خدمت مستخدم اضافه مي سوابق

تشخيص درجه معلوليت جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي به عهده كميسيون  - 0تبصره  

درجات نقص عضو يا اعضا و يا كاهش توانايي براي  خيص نوع معلوليت وپزشكي بنياد شهيد و تش

نفر  انجام كار در مورد افراد مشمول اين قانون به عهده كميسيون پزشكي معتمد متشكل از حداقل سه

از افراد متخصص بر حسب نوع معلوليت و يا بيماري با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

الذكر با شوراي امور اداري و  بر اساس موارد فوق يين مدت سنوات ارفاقيپزشكي خواهد بود و تع

 باشد. استخدامي كشور مي

قانون استخدام كشوري و مقررات مشابه آن در قوانين  43مستخدماني كه به استناد ماده  - 2تبصره 

آنان بدون  شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت مي دستگاه هاي مذكور در اين اليحه ازكارافتاده

اين  پرداخت كسور از لحاظ بازنشستگي اضافه خواهد شد و در صورتي كه با ارفاق مذكور، خدمت

 قبيل افراد از پانزده سال كمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

 آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز  شاغالن مشاغل سخت و زيان - 1تبصره  

حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس  توانند با داشتن گردد، مي اي جسمي و روحي ميناراحتي ه

 درخواست كتبي خود با حداكثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

ماه با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي با  1اجرايي ماده فوق ظرف  آئين نامه - 8تبصره  

 وزيران خواهد رسيد. هيأتتصويب  ي تهيه و بههمكاري بنياد شهيد و سازمان بهزيست
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( ماده 2تبصره ) اجتماعي با لحاظ تأمينجانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و  - 6تبصره  

مشمول   01/02/0154مصوب  ( قانون اصالح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري2)

 باشند. سال با داشتن سي سال سابقه كار نمي اين قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سني پنجاه

مستمري قابل پرداخت تا  قانون اعم از حق بيمه وهاي ناشي از اصالح اين  پرداخت هزينه - 5تبصره  

مقررات در دستگاه هاي دولتي به عهده  احراز شرايط بازنشستگي و حق بيمه سنوات ارفاقي طبق

ازجمله دستگاه هاي مشمول قانون كار به عهده دولت  دستگاه مربوط و در دستگاه هاي غيردولتي

ساله در  اي همه عي اعتبار مربوط طي رديف جداگانهاجتما تأمين است كه با اعالم آن توسط سازمان

 بيني و به حساب سازمان ياد شده پرداخت خواهد شد.  پيش  بودجه كل كشور

 امور و شهيد بنياد همكاري با اجتماعي تأمين سازمان توسط قانون اين اجرايي نامه آئين 0 -1

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به و تهيه ايثارگران

  

                                                           

مجلس شوراي اسالمي اضافه شده است . 0/2/41اين بند درانتهاي قانون اصالح مصوب    - 
0
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نامه اجرايي قانون اصالح قـانون نحـوه بازنشسـتگي جانبـازان انقـالب اسـالمي ايـران و جنـگ          آئين

         عادي و شاغالن  مشاغل سخت و زيان آور معلوالنتحميلي و 

 

  06/3/0148مورخ  05542/011بنا به پيشنهاد شماره  01/2/0146وزيران در جلسه مورخ  هيأت

قانون نحوه بازنشستگي  ( ماده واحده قانون اصالح1رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند ) وزارت

شاغالن  مشاغل سخت و زيان  عادي و معلوالنجانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و 

 شرح زير تصويب نمود: نامه اجرايي قانون يادشده را به آئينـ 0141آور ـ مصوب 

  وزارتخانه ها، شركت ها، موسسات دولتي ، شهرداري ها، بانك ها، موسسات وـ كليه 0ماده 

 شركت ها و سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي توانند در صورت

بيماران  حوادث ناشي از كار، معلوالندرخواست كتبي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي، 

آزادگان، آنها را به  عادي، شاغالن  مشاغل سخت و زيان آور و معلوالن، ناشي از شرايط خاص كار

پرداخت حق بيمه، از لحاظ بازنشستگي  سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و يا 21شرط داشتن حداقل

تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بازنشسته  نامه و با آئينو احراز شرايط مندرج در اين 

 نمايند.

از شرايط  ن عادي و حوادث ناشي از كار، بيماران ناشيـ كليه جانبازان، آزادگان، معلوال0ه تبصر

اجتماعي بوده و  خاص كار و شاغالن  مشاغل سخت و زيان آور كه مشمول قانون كار و قانون تأمين

 عمومي غيردولتي  در بخش غير دولتي و يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات

 استخدامي خاص شاغل  ـ و اصالحات بعدي آن يا دستگاه هاي داراي مقررات 0141ب ـ مصو

  نامه خواهند بود. آئين، مشمول مقررات اين  مي باشند

اين  ـ شوراي امور اداري و استخدامي كشور در خصوص كليه مستخدمان دولت كه مشمول 2تبصره 

 ظرف يك ماه از تاريخ وصولقانون مي گردند، مكلف است در صورت كامل بودن مدارك 

همچنين تعيين  مدارك، نظريه خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با بازنشستگي افراد اعالم نمايد

  به عهده شوراي مذكور مي باشد. مشموالنمدت سنوات ارفاقي اين قبيل از 
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عهده بنياد  ـ تعيين مدت سنوات ارفاقي جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غير دولتي به1تبصره 

نامه كه در بخش غيردولتي  آئيناين  مشموالنشهيد و امور ايثارگران و نيز تعيين مدت سنوات ساير

اين تصويب نامه در سازمان تأمين  شاغل مي باشند به عهده كارگروهي كه ظرف دوماه پس از ابالی

 اجتماعي تشكيل مي شود، خواهد بود.

تاييد بنياد  مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي پس ازـ جانبازان و آزادگان كارگر  8تبصره 

  بازنشستگي نمايند. شهيد و امور ايثارگران و با رعايت قوانين و مقررات مي توانند درخواست

 بازنشستگي  اين قانون در تعيين حقوق مشموالنـ در هر حالت خدمت مازاد بر سي سال  6تبصره 

 نخواهد بود. قابل محاسبه 

مبناي  نامه در صورتي كه مدت خدمت آئينكليه جانبازان و آزادگان مشمول اين  - 5ه تبصر

ارفاقي  سال( و سنوات 21با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت )حداقل  بازنشستگي آنها

خواهند بود در غير  سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگي معاف 11سال( 01)حداكثر 

مقررات بازنشستگي و وظيفه  نامه اجرايي قانون اصالح آئين( 8ايت مفاد ماده )اين صورت با رع

دارا بودن  04/4/0153مورخ  254/ت41628نامه شماره  قانون استخدام كشوري، موضوع تصويب

 ( سال( الزامي است.86حداقل ) ( سال و زنان61حداقل شرط سني براي آنان )مردان حداقل )

كار،  عادي، بيماران ناشي از شرايط خاص معلوالنشستگي براي كليه حداقل سن بازن - 4تبصره 

قانون نحوه  (1حوادث ناشي از كار و شاغالن  مشاغل سخت و زيان آور مشمول تبصره ) معلوالن

شاغالن  مشاغل  عادي و معلوالن بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و 

 باشد. ( سال مي86) ( سال و61ـ به ترتيب براي مردان و زنان ) 0154آور ـ مصوب  سخت و زيان

عادي و  معلوالنـ مالك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان، آزادگان،  2ماده 

اعم از شاغالن  در  نامه آئينناشي از شرايط خاص كار مشمول اين  حوادث ناشي از كار و بيماران 

احكام استخدام رسمي، ثابت يا  ( كه داراي0( بند )0( يا تبصره )0بند )دستگاه هاي مورد اشاره در 

حكم استخدامي كه بر اساس ضوابط و  داراي عناوين مشابه مي باشند، مبلغ مندرج در آخرين
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حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در  مقررات استخدامي حاكم بر دستگاه مربوطه مبناي

( شاغل  0بند  0تبصره  مشموالنغير دولتي ) ف كه در بخشخصوص آن دسته از افراد موصو

 .  تغييرات بعدي عمل خواهد شد باشند، مطابق قانون تأمين اجتماعي و مي

دولتي يا غير  ـ تشخيص و تعيين درجه معلوليت جانبازان و آزادگان اعم از شاغالن  در بخش 1ماده

تشخيص و تعيين نوع معلوليت و  ثارگران و نيزدولتي به عهده كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور اي

عادي و  معلوالنانجام كار در مورد  درجات نقص عضو و يا اعضا و يا كاهش توانايي ها براي

نامه كه در بخش دولتي  آئينكار مشمول اين  حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص

از سه نفر پزشك با معرفي وزارت بهداشت،  متشكل شاغل هستند، به عهده كميسيون پزشكي معتمد

معلوليت و يا بيماري خواهد بود. دبيرخانه اجرايي كميسيون  درمان و آموزش پزشكي بر حسب نوع

شاغالن  در بخش دولتي در سازمان بهزيستي كشور تشكيل  معلوليت هاي پزشكي معتمد مربوط به

 ت نقص عضو و يا اعضا و ياكاهش همچنين تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجا گردد. مي

براي انجام كار، حوادث ناشي از كار و بيماري ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين  توانايي ها

 نامه كه در بخش خصوصي يا غير دولتي شاغل هستند به عهده كميسيون هاي  پزشكي سازمان آئين

 ”تأمين اجتماعي خواهد بود.

هر  ه ريزي كشور در خصوص دستگاه هاي غير دولتي مكلف استـ سازمان مديريت و برنام 8ماده 

بودجه كل كشور  ساله با اعالم سازمان تأمين اجتماعي اعتبار مورد نياز را طي رديف جداگانه در

  منظور و به حساب سازمان يادشده پرداخت نمايد.

 اين  واجدان شرايطـ سازمان تأمين اجتماعي پس از طي تشريفات قانوني مربوط به احراز  6ماده 

دستگاه هاي دولتي نسبت به  نامه و محاسبه و تعيين هزينه هاي متعلقه، موظف است در خصوص آئين

متقاضي بازنشستگي وجوه تعيين شده  اعالم ميزان هزينه مربوطه اقدام نمايد تا دستگاه محل خدمت

   را به حساب سازمان واريز نمايد.
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 انقالب جانبازان نحوه اجراي قانون بازنشستگي 05/9/8398خ مور 37۴08/98/02۴بخشنامه شماره 

           ءاو فرزندان شهد معلوالن و تحميلي جنگ و ايران اسالمي

 

 مرجع صادر كننده : معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور )امور دبيرخانه شوراها(

پيشنهاد نمود در موارد زير كه  2/4/0130شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 

يت و اختيار براي شوراي امور اداري و استخدامي كشور پيش بيني شده،  صندوق مسؤولوظيفه، 

 قانون مديريت 005( بند )ب( ماده 3بازنشستگي كشوري اتخاذ تصميم نمايد كه با استناد به جزء )

 رييس جمهور محترم رسيد : تأييدخدمات كشوري به 

اتخاذ تصميم در خصوص بازنشستگي و سنوات ارفاقي جانبازان و معلولين موضوع قانون  -الف 

نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل 

اسالمي( و قانون اصالحي آن )مصوب مجلس شوراي  0/3/0154سخت و زيان آور )مصوب 

20/2/0141 ) 

موضوع بند )الف( ماده  ااتخاذ تصميم در خصوص بازنشستگي و سنوات ارفاقي فرزندان شهد -ب 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي با رعايت قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب  88

 شاغلين مشاغل سخت و زيان آور  اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و

 ( .20/2/0141مجلس شوراي اسالمي( و قانون اصالحي آن )مصوب  0/3/0154)مصوب 

با عنايت به مراتب فوق دستگاه هاي متبوع كارمندان موضوع بندهاي الف و ب مي توانند ضمن 

)پيوست هاي  ( حسب مورد( ، مدارك و مستندات الزم را8( و )1تكميل فرم مربوط )پيوست هاي )

( حسب مورد( با رعايت قوانين و مقررات مربوط همراه با پيشنهاد بازنشستگي با استفاده از 2( و )0)

سنوات ارفاقي كه به امضاي وزير يا باالترين مقام دستگاه و يا مقام مجاز از طرف آنان مي رسد 

 جهت بررسي و اتخاذ تصميم به صندوق بازنشستگي كشوري ارسال نمايند .

  مي گردد . 25/00/0144مورخ  000300/0412اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 
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نيروهـاي مسـلح جمهـوري     مفقـودان پرداخت حقوق و مزاياي ماهانـه وراث شـهدا و    واگذاريقانون 

مجلـس شـوراي    6۴782700اسالمي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شـهيد انقـالب اسـالمي مصـوب     

            اسالمي

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت حقوق مستمري و مزاياي مسـتمر ماهانـه وراث آن    

عده از پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمي و كميته هـاي انقـالب اسـالمي ، ارتـش ، ژانـدارمري و      

مستمري وراث شهداي نيروهاي مسـلح جمهـوري   اليحه قانوني مربوط به حقوق  مشموالنشهرباني )

قانون برقراري حقوق  مشموالنشوراي انقالب و كارمندان كشوري ) 28/1/63اسالمي ايران مصوب 

وظيفه از كار افتادگي و وظيفه عايله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقالب اسـالمي ايـران و جنـگ    

و  26/00/50ي و انقالب اسالمي مصوب جنگ تحميل مجروحانتحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي 

شوند، به بنياد  اصالحات بعدي آن كه بعد از به ثمر رسيدن انقالب اسالمي شهيد يا مفقود شده يا مي

 گردد. محول مي شهيد انقالب اسالمي

ـ در صورتي كه ميزان اين وجوه كمتر از مبلغي باشد كه بنياد شـهيد انقـالب اسـالمي برابـر       0تبصره 

ايـن   مشـموالن كند، مابه التفـاوت آن را بـه    ضوابط خود به وراث سايرشهدا و مفقودين پرداخت مي

 ماده واحده نيز پرداخت خواهد كرد.

وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط كسر و به اعتبار ـ اعتبار مربوط از تاريخ مذكور از بودجه  2تبصره 

 بنياد شهيد انقالب اسالمي اضافه خواهد شد.

را كه بـه   مستخدمانهاي بازنشستگي مكلفند كسورات بازنشستگي اين قبيل  ـ كليه صندوق  1تبصره 

 به بنياد شهيد انقالب اسالمي واريز نمايند. گردند عيناً مي درجه رفيع شهادت نايل

ـ نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شركت هاي دولتي و   8ره تبص

وابسته به دولـت مكلفنـد پـس از احـراز شـهادت و تعيـين وراث شـهدا و مفقـودين و ميـزان حقـوق           

مستمري آنان و انجام ساير امور مربوط برابر قوانين ومقـررات جـاري مراتـب را بـه منظـور برقـراري       

 قوق و مزاياي مستمر ماهانه به بنياد شهيد انقالب اسالمي اعالم نمايند.ح
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ـ انجام خدمات رفاهي و برقـراري امتيـازاتي كـه بـه موجـب قـوانين و مقـررات اسـتخدامي           6تبصره 

گونه كارمندان  گيرد كماكان به عهده دستگاه متبوع اين موجود به اين قبيل مستمري بگيران تعلق مي

خدمات رفاهي بيشتري را به وراث ساير شهدا  ر صورتي كه بنياد شهيد انقالب اسالميخواهد بود و د

 و مفقودين ارايه نمايدمستمري بگيران مذكور نيز از آن بهره مند خواهند شد.

نامه اجرايي اين قانون توسط بنياد شهيد انقالب اسالمي با هماهنگي وزارتخانـه هـاي    آئينـ   5تبصره 

ر و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظـرف مـدت سـه مـاه تهيـه و پـس از       سپاه و دفاع و كشو

 وزيران به مورد اجرا گذاشته خواهدشد. هيأتتصويب 

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم دي ماه يكهـزار و  

شـوراي   تأييـد بـه   25/01/0158سيصد و شصت و چهارمجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ  

 نگهبان رسيده است 
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نيروهـاي   مفقـودان نامه اجرايي قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شـهدا و   آئين 

 6۴782700مسلح جمهوري اسالمي ايران و كارمندان كشوري بـه بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمي مصـوب       

        مجلس شوراي اسالمي

  -  نهادهــاي انقالبــي  –تــامين اجتمــاعي  -بودجــه   -اســتخدام نيروهــاي مســلح  -اســتخدام كشــوري  

بنياد شـهيد   0156.0.05مورخ  1312.01بنا به پيشنهاد شماره  0156.6.06وزيران در جلسه مورخ  هيأت

 قـانون واگـذاري پرداخـت حقـوق و مزايـاي ماهانـه        مـاده واحـده   5انقالب اسالمي و به اسـتناد تبصـره   

د نيروهاي مسلح جمهوري اسـالمي ايـران و كارمنـدان كشـوري بـه بنيـاد شـهي        مفقودانوراث شهدا و 

نامه اجرايي قانون مـذكور را كـه بـا     آئينمجلس شوراي اسالمي،  0158.01.22مصوب  انقالب اسالمي

ســازمان امــور اداري و  هــاي ســپاه پاســداران انقــالب اســالمي، دفــاع، كشــور و خانــه همــاهنگي وزارت

 استخدامي كشور تنظيم گرديده به شرح زير تصويب نمودند:

قانون واگـذاري پرداخـت حقـوق و مزايـاي ماهانـه وراث شـهدا و        ـ پرسنل و كاركنان موضوع  0ماده 

كشوري به بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمي و      نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و كارمندان مفقودان

شـده يـا بشـوند     األثرزير كه بعد از به ثمر رسيدن انقالب اسـالمي ايـران شـهيد يـا مفقـود      سازمان هاي

 نامه خواهند بود. آئين مشمول مقررات اين

پاسـداران انقـالب اسـالمي، ژانـدارمري جمهـوري       الف ـ نيروهاي نظامي و انتظامي شامل ارتش، سـپاه   

 مستلزم ذكر نام است. دولتي كه شمول قانون بر آنها سازمان هاياسالمي ايران، 

 باشد. هاي بازنشستگي ماده فوق به شرح ليست پيوست مي صندوق مشتركانـ  0تبصره 

ـ داوطلبان غيرنظامي موضوع قانون مربوط به وضع خدمتي داوطلبان غيرنظامي كـه در منـاطق     2ه تبصر

 نامــه  آئــينمشــمول مقــررات ايــن  58.3.02نماينــد مصــوب عمليــاتي بــا نيروهــاي مســلح همكــاري مــي

 خواهند بود.

 ـ نحوه برقراري مستمري وراث به شرح زير خواهد بود. 2ماده 

انتظامي موظفند طبق قوانين و مقررات پـس از احـراز شـهادت و تعيـين وراث     الف ـ نيروهاي نظامي و  

بازنشستگي و بيمه و يا سازمان مشـابه ذيـربط ارسـال     مستمري بگير هر شهيد مدارك الزم را به ادارات 
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نمايند ادارت مزبور تعداد وراث مستمري بگير و ميزان مستمري هر يك را ضـمن نمودنـد پيوسـت بـه     

 مستمري به بنياد شهيد انقالب اسالمي اعالم خواهند نمود. پرداخت منظور

 از احـراز شـهادت كاركنـان خـود و تعيـين       پـس نامـه   آئيناين  0موضوع بند ب ماده  سازمان هايب ـ  

ذيصـالح و عنـداللزوم تأييـد صـندوق      مرجـع  روراث مستمري يا وظيفه بگير و ميزان سـهم هـر يـك د   

بازنشستگي ذيربط مراتب را ضمن نمونه پيوست به منظـور پرداخـت مسـتمري بـه بنيـاد شـهيد انقـالب        

 نمود. اسالمي اعالم خواهند

 ابـالی پرداخـت(    ) 2ـ بنياد شهيد انقالب اسالمي برابر مندرجات نمونه ارسـالي منـدرج در مـاده      1ماده 

 نمايد. مستمري يا حقوق وظيفه اقدام مي نسبت به پرداخت

موضوع ماده يك موظفند پس از وقوع شهادت و قبل از انجام اقدامات مربوط به  سازمان هايـ   8ماده  

ميزان آن مراتب را به منظور پرداخـت مبلغـي بـه     احراز شهادت و تعيين اوراق مستمري يا وظيفه بگير و

از طريـق ادارات بازنشسـتگي و بيمـه بازنشسـتگي و بيمـه يـا        1الحساب ضمن نمونه شـماره   عنوان علي

مشابه مربوط به بنياد شهيد انقالب اسالمي اعالم نمايند. بنياد شهيد انقالب اسالمي موظـف   سازمان هاي

الحسـاب اقـدام و پـس از     وجـه علـي   است برابر مبالغ مندرج در نمونه پيوست مذكور نسبت به پرداخت

 ه قطعي منظور نمايد.برقراري مستمري به هزين

تبصره ـ در صورتي كه برقراري حقوق، مستمري و مزاياي مستمر ماهانه مورد تأييد قرار نگرفت معادل  

اسالمي به وراث اين قبيل پرسنل، وسيله صندوق  الحساب پرداختي توسط بنياد شهيد انقالب وجوه علي

 شهيد انقالب اسالمي حواله خواهد شد.الحساب، در وجه بنياد  ذيربط يا سازمان متقاضي پرداخت علي

داننـد   ـ در صورت اعتراض هر يك از كساني كه خود را مستحق دريافت مستمري يا وظيفـه مـي    6ماده

لزوم برقراري مستمري يا وظيفه جهت  به موضوع برابر قوانيني و مقررات مربوط رسيدگي و در صورت

 واهد شد.معترض مراتب به بنياد شهيد انقالب اسالمي اعالم خ

ـ چنانچه هر يك از مستمري يا وظيفه بگيـران طبـق قـوانين و مقـررات فاقـد اسـتحقاق دريافـت          5ماده 

علت حسب مـورد بـه ادارات بازنشسـتگي و     مستمري شوند بنياد شهيد انقالب اسالمي مراتب را با ذكر
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دگي و تأييد به قطـع  موصوف پس از رسي سازمان هايذيربط اعالم خواهد نمود تا  سازمان هايبيمه يا 

آن به سهم ساير مستمري يا وظيفه بگيران اقدام و مراتب را به بنياد شهيد انقالب اسالمي  يا اضافه نمودن

 اعالم نمايد.

ـ چنانچه مطالبات مستمري يا وظيفه بگيران تكافوي استيفاي طلب سازمان يا صـندوق ذيـربط را     4ماده 

ذيربط مانده بدهي را از محـل   سازمان هاياعالم  ف است حسبننمايد بنياد شهيد انقالب اسالمي موظ

 مستمري يا حقوق وظيفه يا برابر ظوابط مورد عمل خود به حسابي سازمان ذينفع واريز نمايد.

سـازمان  كـل كشـور مربوطـه بـه      0156ـ اعتبار مصوب مربوط به حقوق شهدا كه در بودجه سال  4ماده 

ذيربط  سازمان هايها و  خانه اعالم وزارت ده است برحسب مورد بانامه منظور ش آئينماده يك اين  هاي

از طريق وزارت برنامه و بودجه از بودجه آنان كسر و به اعتبار بنياد شهيد انقالب اسالمي اضافه خواهد 

 بعد با بنياد شهيد انقالب اسالمي خواهد بود. سال هايبرآورد اعتبار مربوطه به  بيني شد و پيش

ها مطابق تبصره يك قانون تكافوي  ها و سازمان خانه چنانچه اعتبار مصوب انتقال يافته از وزارتتبصره ـ 

 بودجـه موظـف اسـت براسـاس درخواسـت      پرداخت مسـتمري وراث شـهدا را ننمايـد وزارت برنامـه و    

 بنياد شهيد انقالب اسالمي رأساً نسبت به تأمين كسري اعتبار اقدام نمايد. 

 منـدرج در   سازمان هـاي وسيله  0158مربوط به مستمري وراث شهدا كه تا پايان سال ـ مطالبات   3ماده 

درخواسـت بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمي از محـل        نامه پرداخت نشده باشـد  حسـب   آئينماده يك اين 

 تعهدات پرداخت نشده بودجه سال مربوط تأمين و پرداخت خواهد شد.

موضـوع ايـن قـانون كـه از محـل       سـازمان هـاي  گي خـاص  هاي بازنشست ـ آن دسته از صندوق  01ماده 

حقـوق وظيفـه يـا عنـاوين مشـابه مربـوط بـه         نمايند موظفند مسـتمري و  درآمدهاي عمومي استفاده نمي

 شهيد ـ مفقود( خود را بـه تفكيـك سـاليانه بـه منظـور پرداخـت مسـتمري و حقـوق            كاركنان مشمول )

 حواله نمايند. شهيد انقالب اسالمي وظيفه بگيران به بنياد

مـاده فـوق(    مشـموالن بـه جـز    نامـه )  آئـين موضوع اين  سازمان هايهاي بازنشستگي  ـ صندوق   00ماده 

تـاريخ تصـويب    ) 0158.01.22تـاريخ   موظفند ميزان كسورات بازنشستگي پرسنل و كاركناني را كـه از 
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حساب بنيـاد شـهيد انقـالب    شوند به تفكيك محاسبه و به  قانون( به درجه رفيع شهادت نايل شده يا مي

 نمايند. اسالمي منتقل

وزارت سپاه پاسداران انقالب اسالمي و كميته انقالب اسالمي ايران بعد از تشكيل صندوق بازنشستگي  

 انتقال دهند. مكلفند كسور متعلقه را به بنياد شهيد انقالب اسالمي

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ـ امور مربوط به خدمات درماني مستمري بگيران شهدا   02ماده 

 كماكان وسيله نيروهاي مذكور انجام خواهد شد.

موضـوع بنـد بـد مـاده يـك ايـن        سـازمان هـاي  ـ امور مربوط به خدمات درماني وظيفه بگيران   01ماده  

 قانون خواهد بود. 6نامه مطابق تبصره  آئين

سـازمان  دهند كماكان بـه عهـده    ارايه ميي كه خدمات درماني خاص سازمان هايتبصره ـ امور درماني  

توسط بنياد شهيد انقالب اسالمي از حقوق  مذكور بوده و حق بيمه آن برابر مقررات سازمان ذيربط هاي

 وظيفه كسر و به سازمان مربوطه حواله خواهد شد.

قانون  65هاي غيرنقدي مستمري و وظيفه بگيران شهدا كه برابر مقررات تبصره  ـ اعطاي كمك  08ماده 

شود با بنياد شهيد انقالب اسـالمي   پرداخت مي نامه اجرايي آن آئينو  0151قانون بودجه سال  65تبصره 

ايـن قـانون بـه حسـاب بنيـاد       0موضوع ماده  سازمان هايوسيله  0156خواهد بود. هزينه مربوط به سال 

به بعد اعتبار مربوط بـه   0155 انقالب اسالمي واريز خواهد شد. بنياد شهيد انقالب اسالمي از سال شهيد

 بيني خواهد نمود. اجراي اين ماده را در بودجه خود پيش

تبصره ـ بنياد شهيد انقالب اسالمي موظف است پس از دريافت اعتبار موضوع اين مـاده حسـب مـورد     

هـاي غيرنقـدي نيروهـاي مسـلح جمهـوري       كمـك  هاي غيرنقدي و يا  دفترچـه  نسبت به تهيه بن كمك

 يران و تحويل آن به مستمري يا وظيفه بگيران اقدام نمايد.اسالمي ا

مندرج در  سازمان هايـ خدمات رفاهي و امتيازاتي كه به موجب قوانين و مقررات استخدامي   06ماده  

گيـرد و كماكـان    يا وظيفه بگيران نير تعلق مـي  بيني شده يا بشود به مستمري نامه پيش آئينماده يك اين 

مذكور انجام خواهد شد چنانچه بنياد شهيد انقالب اسالمي خدمات رفاهي ديگري  يسازمان هاوسيله 
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الـذكر از آن   خدمات مذكور به وراث ساير شهدا ارايه نمايد مسـتمري يـا وظيفـه بگيـران فـوق      اضافه بر

 مند خواهند شد. بهره

مذكور برقرار شـده يـا    سازمان هايتبصره ـ خدمات رفاهي و امتيازاتي كه به موجب قوانين استخدامي  

 بشود به بنياد شهيد انقالب اسالمي اعالم خواهد شد.

نامه موظفند  آئينموضوع ماده يك اين  سازمان هايـ نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و  05ماده  

باشـند پـس از تعيـين عائلـه      عائله تحت تكفل مي خود را كه داراي مفقودانمشخصات  0156از ابتداي 

برابر آخرين فيش حقوقي( ضمن نمونـه شـماره    فل و ميزان حقوق و مزاياي خالص پرداختي )تحت تك

شهيد انقالب اسالمي اعالم و وجوه مزبور را ماهانه به حساب بنياد شـهيد انقـالب اسـالمي     چهار به بنياد

 واريز نمايند.

بنيـاد شـهيد انقـالب     ـ هرگاه حيات مفقود وسيله سازمان متبـوع وي احـراز گـردد مراتـب بـه       0تبصره 

گردد. بنياد شهيد انقالب اسالمي ضمن خودداري از ادامه پرداخت، وجـوه پرداخـت    اسالمي اعالم مي

 نشده را به سازمان ذينفع اعاده خواهد نمود.

نامـه شـهادت فـرد مفقـود احـراز       آئينمندرج در ماده يك اين  سازمان هايوسيله به ـ چنانچه   2تبصره 

مفقود نمونه شماره يك و دو را تنظيم و  ذكور موظفند ضمن قطع حقوق و مزايايم سازمان هايگردد 

به منظور پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از تاريخ اعالم شهادت به بنياد شهيد انقالب اسالمي ارسال 

انقالب اسالمي ضمن اعاده وجوه پرداخت نشده نسبت به پرداخت مستمري و حقـوق   دارند. بنياد شهيد

 نامه اقدام نمايد. آئينبرابر مقررات اين وظيفه 

هاي مربوط مكلفند به منظور تحقـق كامـل و انتقـال قطعـي و      اجرايي و صندوق دستگاه هايـ   1تبصره 

 مـورد در اختيـار بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمي        رفع نواقص مورد عمل نيروي انساني مورد نياز را در اين

 قرار دهند.

موضوع تبصره فوق تا تاريخ اعالم شهادت، وسيله سـازمان ذيـربط از نظـر     مفقودانـ در مورد   8تبصره 

 رفتار خواهد شد. مفقودانمقررات  پرداخت حقوق و مزاياي عائله تحت تكفل آنان برابر
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ـ انجام خدمات رفاهي و برقراري امتيازاتي كه به موجب قوانين و مقررات استخدامي مربوط به  04ماده 

 ذيربط خواهد بود. گيرد به عهده سازمان نان مفقود تعلق ميپرسنل يا كارك

نامه فوق توسط بنياد شهيد انقالب اسالمي تهيه  آئينهاي مربوط به  ـ دستورالعمل اجرايي و فرم  04ماده 

 . ابالی خواهد گرديد دستگاه هاو به 
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 قانون مشمول كارگران به زده جنگ و جنگي مناطق در اشتغال و ايثارگري امتيازات اعطاي قانون

    اسالمي شوراي مجلس8376مصوب    كار

 

 از مـورد  حسـب  كـار  قـانون  مشـمول  ايثـارگران  كليـه  قـانون  ايـن  شدن ااالجر الزم تاريخ از - 0 ماده

  :شوند مي مند بهره زير امتيازات

  .تشويقي گروه وارتقاي سنوات حق - الف

  .آموزشي يتمأمور تسهيالت -  ب 

 ( .وجانبازان آزادگان براي فقط) باالتر تحصيلي مقطع يك امتيازات اعطاي -  ج 

  د/2424 شـماره  بخشـنامه ( 4) بنـد ( 1) تبصـره  موضـوع  - وجنگـزده  جنگـي  منـاطق  شاغالن - تبصره

 23/6/0154 تـا  10/5/0163 تـاريخ  از كـه  -كشور واستخدامي اموراداري سازمان 21/6/0140 مورخ

 . شوند مي مند بهره تشويقي سنوات حق از صرفاً اند داشته اشتغال كار به مناطق اين در

 مـاه  نـه  يا متوالي خدمت ماه شش حداقل با رزمندگان جانبازان، ايثارگر، كارگران از منظور - 2 ماده

 ، اسـرا  و جهادسـازندگي  يـا  اسـالمي  انقـالب  پاسـداران  سپاه تأييد با مورد حسب - جبهه در متناوب

  .است 23/6/0154 تا 10/5/0163 تاريخ از تحميلي جنگ ومفقودان آزادگان

 درصـد  پنجـاه  از كـارگر،  هـر  بـه  قـانون  اين اجراي از ناشي ماهانه پرداختي مزاياي مجموع - 1 ماده

  .كند نمي تجاور سال درهمان كار عالي شوراي مصوب دستمزد حداقل%( 61)

 يادشـده  امتيازهـاي  از ديگـري  مقـررات  موجـب  به  قبالً قانون اين مشموالن كه صورتي در - تبصره

 موجـب  قـانون  ايـن  اينكه مگر شوند، مند بهره قانون اين امتيازهاي از توانند نمي باشند، كرده استفاده

  .كنند مي استفاده قانون اين امتيازات از تنها صورت دراين كه شود آنان امتيازات افزايش

 كه است اي نامه آئين مطابق قانون، اين مشموالن به امتيازها اعطاي وشرايط چگونگي ميزان، - 8 ماده

 سـازمان  همكـاري  بـا  واموراجتمـاعي  كـار  وزارت توسـط  قـانون  اين تصويب تاريخ از ماه سه ظرف

 هيـأت  تصـويب  وبـه  تهيـه  مسـلح  نيروهـاي  وپشـتيباني  دفـاع  وزارت و كشور واستخدامي اموراداري

  .رسد مي نوزيرا
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قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده به كارگران مشمول نامه  آئين

         قانون كار

منظور از كارگران ايثارگر، جانبازان و رزمندگان باحداقل شش ماه خدمت متوالي يا نه مـاه   - 0ماده 

تـا   10/5/0163،آزادگان و مفقـودان جنـگ تحميلـي از تـاريخ     اخدمت متنـاوب درجبهـه و نيـز اسـر    

 باشند.  مي 23/6/0154تاريخ

ايثـارگري   تأييـد نامه به كارگران ايثـارگر حسـب مـورد بـا      شمول مزاياي مقرر در اين، آئين -تبصره 

 كارگران از سوي سپاه پاسداران انقالب اسالمي، وزارت جهاد سازندگي، بنياد مستضعفان و جانبازان

 باشد.  انقالب اسالمي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و بنياد شهيد انقالب اسالمي مي

نامـه از مزايـاي زيـر، حسـب مـورد برخـوردار        ( ايـن آئـين  0كليه ايثارگران موضـوع مـاده )   - 2ماده 

 شوند.  مي

 ن(. احتساب يك مقطع تحصيلي باالتر از نظر استخدامي ) فقط براي آزادگان و جانبازا -الف 

( سـال سـابقه   1برخورداري از مزد شغل يك گروه باالتر براي آزادگان و مفقودان با حـداكثر )  -ب 

% ( از كار افتادگي ورزمندگان بـا حـداقل   81اسارت يا مفقوديت و جانبازان با حداكثر چهل درصد )

  .( ماه خدمت متناوب در جبهه3( ماه خدمت متوالي يا )5)

( سال اسارت يـا  1ل دو گروه باالتر براي آزادگان و مفقودان با بيش از )برخورداري از مزد شغ -پ 

% ( از كار افتادگي و يا رزمندگان بـا بـيش از سـه    81مفقوديت و يا جانبازان با بيش از چهل درصد )

 سال خدمت اعم از متناوب يا متوالي در جبهه. 

وب وزارت كار و امور اجتمـاعي  در صورتي كه كارگاه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مص - 0تبصره 

باشد يا با توجه به طرح طبقه بندي مشـاغل امكـان ارتقـاي كـارگر ايثـارگر بـه شـغل در يـك مقطـع          

به مـزد   -حسب مورد  -( در صد مزد مبنا يا مزد ثابت 5/1تحصيلي باالتر وجود نداشته باشد، معادل )

اشي از اجراي اين بنـد، افـزايش مـزد    در صورت ارتقاي شغل ن .اين قبيل كارگران اضافه خواهد شد

 ( مزد مبناي قبلي كارگر باشد.  5/1در هر حال نبايد كمتر از سه و شش دهم در صد )
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در مورد آزادگان و جانبازان كه مشمول بند ) الف( اين ماده بوده و واجد شـرايط منـدرج    -2تبصره 

بندهاي اخيرالذكر پس از اعمال بنـد  هاي مقرر در  در يكي از بندهاي )ب( و )پ( نيز باشند، افزايش

 گيرد.  )الف( صورت مي

در صورتي كه كارگاه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار وامور اجتمـاعي   - 1تبصره 

و ده در صد  ( %6باشد، افزايش مزد ناشي از اجراي بندهاي )ب( و )پ( به ترتيب معادل پنج درصد)

 گيرد.  ( قانون كارصورت مي25ماده )بنا به تعريف  -% ( مزد ثابت 01)

مزد ثابت يا مزد مبنا كارگراني كه در مقاطع زماني شده در جدول پيوست در مناطق جنگي  - 1ماده 

% ( و در منـاطق  1اند، به ازاي هر سال اشـتغال در منـاطق جنگـي سـه در صـد )       يا جنگزده شاغل بوده

 ( اضافه خواهد شد. 6/0جنگ زده يك ونيم )

در صورتي كه از نظر احتساب مـدت اشـتغال در منـاطق مـذكور، بـين كارفرمـا و كـارگر         -0تبصره 

اختالف نظر باشد، احراز زمان اشتغال با اداره كار وامور اجتماعي محل و در صـورت عـدم پـذيرش    

 نظر اداره ياد شده، رأي مراجع حل اختالف مقرر در قانون كار مالك عمل خواهد بود. 

دت زمان حضور در جبهه يا اسارت و مفقوديت كـارگر جـزو مـدت مقـرردر ايـن مـاده       م -2تبصره 

 گردد.  منظور نمي

يـا مراكـز    دانشـگاه هـا  كارفرمايان موظفند در صورت پذيرفته شـدن كـارگران ايثـارگر در     - 8ماده 

وزارت آموزش وپرورش، برابر برنامه تحصيلي اعالم شده از  دبيرستان هايآموزش عالي يا مدارس و

سوي مراكز ياد شده و با رعايت فواصل زماني رفت و برگشت آنـان از محـل تحصـيل تـا كارگـاه و      

آموزشي كارگران ايثارگر با پرداخـت مـزد و مزايـاي متعلقـه موظـف موافقـت        يتمأموربالعكس با 

 كنند. 

  %(61آموزشي كارگران جانباز پنجاه درصد ) يتمأمورتشخيص، با توانند در صورت  كارفرمايان مي

 به باال و رزمندگان و آزادگان با اسارت ازسه سال، به صورت تمام وقت موافقت كنند. 
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يا مراكـز آمـوزش عـالي در شـهري غيـر از       دانشگاه هادر صورتي كه محل تحصيل پذيرفته شدگان 

 لي مالك محاسبه است. شهر محل استقرار كارگاه باشد. سال تحصي

هـاي   توانند در صورت لزوم نسبت به اخـذ تعهـد تضـمين    كارفرمايان مشمول اين ماده مي - 0تبصره 

، پـس از فراغـت از   يتمأمورالزم از كارگر مبني بر اشتغال در كارگاه حداكثر معادل دو برابر مدت 

  .باشند ا ميتحصيل اقدام نمايند و كارگران ذي ربط مكلف به رعايت نظر كارفرم

پس از فراغت از تحصيل، كارفرما مكلف است كارگر ر ا به كار بگمارد و حتي االمكـان   - 2تبصره 

 شغلي متناسب با مدرك تحصيلي به وي ارجاع نمايد. 

حداكثر  مدت استفاده از تسهيالت آموزشي موضوع اين ماده چهار سـال اسـت و تمديـد     - 1تبصره 

 موافقـت كارفرمـا و بـه صـورت مرخصـي بـدون حقـوق موضـوع مـاده          آن تنها با تقاضاي كـارگر و 

 ( قانون كار ميسر است           40)  

نامه در هر حال جزو مزد مبنـا يـا مـزد ثابـت كـارگران       هاي ناشي از اجراي اين آئين افزايش - 6ماده 

 شود.  محسوب مي

نامه اعـم از آنكـه قبـل از     ن آئينكليه كارگران مشمول قانون كار واجد شرايط مندرج در اي - 5ماده 

دركارگاه شاغل بوده يا پس از آن به استخدام كارگـاه در آمـده باشـند، مشـمول      10/5/0163تاريخ 

 باشند.  نامه مي مقررات اين آئين

نامه به موجب مقررات ديگري از امتيازات مشابه اسـتفاده   در صورتي كه مشموالن اين آئين - 4ماده  

نامـه موجـب    نامه بهره مند شـوند، مگـر اينكـه ايـن آئـين      توانند از امتيازات اين آئين كرده باشند، نمي

 كنند.  افزايش امتيازات آنان شود كه در اين صورت از امتيازات اخير استفاده مي

در  در صورتي كه هر يك از ايثارگران، مشمول برخورداري بيش از يكي از امتيازات مقـرر  - 4ماده 

 شوند.  نامه از امتيازات مربوط بهره مند مي ( اين آئين4( و )6نامه شوند، با رعايت مواد )  اين آئين

 گردد. پرداخت مي 08/00/0145نامه از تاريخ  هاي ناشي از اجراي اين آئين افزايش - 3ماده  
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           ن اعطاي امتيازات ايثارگري ( قانو۴نامه اجرائي ماده ) ( آئين3جدول مناطق جنگي و جنگزده موضوع ماده )

 كليه مناطق مذكور وغرب آن از مزاياي مناطق مربوط بهره مندخواهند شد.  - 0تبصره 

دولـت از   هيـأت الرك نيزبـا توجـه بـه تصـويبنامه     -ابـو موسـي    -سـيري   -جزاير خارك - 2تبصره 

 باشد.  % ( افزايش سنواتي مي6/0مشمول امتياز )  10/5/54لغايت  10/5/63تاريخ

 درصد

 مقطع زماني

 مناطق
 تا تاريخ از تاريخ

1%  10/5/63  10/5/54  

 -عـين خـوش    -جفيـر  -خطي كه از جزيـره آبـادان بـه خرمشـهر    

ســرپل  -گيالنغــرب  -رووان -صــالح آبــاد  -چنگولــه  -دهلــران 

  .شود گذرد و در شمال نوسود ختم مي ازگله مي -ذهاب 

1%  10/5/63  10/5/50  

 -خطي كه ازتالقي رودخانه بهمنشـير و رود كـارون بـه شـادگان     

گذرد و طي خط مستقيم  انديمشك مي -دزفول  -شوش  -اهواز 

 شود.  به شرق دهلران وصل مي

6/0%  11/5/63  10/5/54  

 -بسطام  -پاوه  -اسالم آباد  -خطي كه از شمال چنگوله به ايالم 

 -نقده و اشـنويه وصـل و در مـرز ايـران      -مهاباد  -بوكان  -سقز 

  شود. تركيه و عراق ختم مي

6/0%  10/5/63  10/5/50  

 -كاميـاران   -كرمانشـاه   -خطي كه از شمال دهلران به ملكشاهي 

ديواندره ميگذرد و طي خط جاده اي در شرق سقز ختم  -سنندج 

  .شود مي

6/0%  10/5/50  10/5/54  

 -سوسـنگرد   -تالقي كارون و بهمنشير به دارخـوين  خطي كه از 

انديمشــك ميگــذرد و بــه شــرق  -دزفــول  -شــوش  -هفــت تپــه 

  شود. دهلران وصل مي
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و داوطلبانه كاركنان وظيفه  خدمتاحتساب سابقه ابالغيه ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص 

         در جبههرسمي 

 

/ط 00/81/215در اجراي تدبير مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا )مدظله العالي( و ابالغيه شماره 

ده انحوه تعيين فوق الع"آئين نامه اجرايي  1ستاد كل نيروهاي مسلح و ماده  20/01/0144مورخ 

 ابالغيه مذكور : "ايثارگري ، نشان ها و خدمات اداري

سه چهارم مدت خدمت كاركنان پايور و وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسالمي  " -0

ايران ، سپاه پاسداران انقالب اسالمي ، كميته ، شهرباني و ژاندارمري )نيروي انتظامي( ، 

وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگي سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع 

 8بند  8و برابر جدول شماره   "ت داوطلبانه تلقي مي گردد .مقدس اعزام شده اند ، خدم

معاونت توسعه مديريت  20/2/0144مورخ  08631/211فصل يكم دستور العمل شماره 

 وسرمايه انساني رئيس جمهور از فوق العاده ايثارگري برخوردار مي گردند .

اي مشمول قانون كاركنان رسمي )پايوران( منتقل شده از نيروهاي مسلح به دستگاه ه -2

حضور آنان به  ۀسابقكه در جبهه خدمت كرده اند سه چهارم   يمديريت خدمات كشور

فصل يكم دستور العمل شماره  8بند  8عنوان حضور داوطلبانه محاسبه و برابر جدول شماره 

معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور از  20/2/0144مورخ  08631/211

 ثارگري برخوردار مي گردند .فوق العاده اي

و دستگاه هايي كه مشمول قانون نظام  شهرداري هاكاركنان رسمي و پيماني شاغل در  -1

/د 2424پرداخت هماهنگ كاركنان دولت مي باشند ، از امتيازات مندرج در بخشنامه شماره 

سازمان امور اداري و استخدامي كشور )سابق( از جمله يك گروه  21/6/0140مورخ 

 درصد بهره مند خواهند شد . 5ويقي به ازاي هر سال حضور داوطلبانه از امتياز ضريب تش

قابليت  0/01/0144مطابق تاريخ قيد شده در ابالغيه مذكور ، اين امتيازات از تاريخ  -8

 اجرايي دارد .
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ارمان امور س 5/2/0148مورخ  8211/80گواهي هايي كه بر مبناي مفاد بخشنامه شماره  -6

خدمت در جبهه شور در رابطه با مراجع و مقامات صالح صادر كننده گواهي استخدامي ك

 صادر گرديده مالك عمل مي باشد . 

به شماره نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نظريه با توجه به  -5

، دستگاه هاي اجرايي مي توانند با استعالم مدت حضور 1/8/0130مورخ   23141/30/222

سازمان امور اداري  5/2/0148مورخ  8211/80جبهه از مراجع ذيربط در بخشنامه شماره در 

 8جدول شماره  مطابق، ايثارگري  فوق العاده نسبت به اعمال امتياز ،استخدامي كشور و

معاونت توسعه مديريت و سرمايه  20/2/0144مورخ  08631/211بخشنامه شماره  امتيازات

 نمايند . انساني رئيس جمهور اقدام
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سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورد مراجع و  6/0/837۴مورخ  ۴022/۴8بخشنامه شماره  

          مقامات صادر كننده گواهي خدمت در جبهه

 بخشنامه شماره 4و  1،  2با توجه به اينكه در اجراي امتياز حضور در جبهه موضوع رديف هاي 

)اعطاي گروه تشويقي و افزايش سنواتي( ابهاماتي در خصوص مراجع  21/6/0140/د مورخ 2424

ذيصالح صدور گواهي و مناطقي كه جبهه قلمداد مي گردد براي دستگاه ها وجود دارد ، ضمن 

گروه و  يقانون نظام پرداخت كاركنان دولت اعطا 1ماده  8اعالم اينكه به استناد بند ج تبصره 

خدمت در "سنواتي به رزمندگان موكول به انجام خدمت در جبهه مي باشد ، لذا قيد عبارت  افزايش

در گواهي هاي صادره الزامي است . بنابراين ، بدين وسيله مراجع و مقامات ذيصالح صادر  "جبهه

 كننده گواهي  خدمت در جبهه را به شرح ذيل اعالم مي دارد :

 الف ( فرماندهان لشگر و تيپ هاي مستقل به باالتر در نزاجا و نزسا    

 ب (فرماندهان پايگاه و باالتر در نداجا ، نهاجا ، ندسا و نهسا    

 ج ( فرماندهان نواحي و باالتر در نيروي مقاوت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي    

 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران .د ( فرماندهان نواحي انتظامي و باالتر در     

در مورد نيروهايي كه از طريق يگان ارتش جمهوري اسالمي ايران در جبهه خدمت نموده اند  ضمناً

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي  11/3/0141/ي مورخ 408-10-014يه استناد نامه شماره 

 ايران با عناوين ذيل با نيروهاي ذيربط مكاتبه نمايند :

 صدور كارت پايان خدمت( –نزاجا )معاونت احتياط   -

 كارگزيني وظيفه( -نهاجا )آج كل  -

 كارگزيني وظيفه( -مد عمليات  -نداجا )آج كل  -

بنابراين دستگاه ها موظفند من بعد مراتب حضور در جبهه افرادي را كه گواهي هاي مبني بر حضور 

/الف مورخ 004/4/4/0412ه استناد نامه شماره در مناطق عملياتي يا جنگي ارائه مي نمايند ب

معاونت اطالعات و عمليات ستاد كل نيروهاي مسلح به كليه نيروها از مراجع صادر  05/3/0141

 خدمت در جبهه اقدام الزم به عمل آورند.    تأييدكننده گواهي استعالم نمايند و در صورت 
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در خصوص نحوه احتساب سابقه حضـور    0۴/8/8376مورخ :    ره 857۴۴ت58722تصويب نامه شماره 

             شمول امتيازات جبهه به كاركنان اعزامي به مناطق جنگي در جبهه و

 

( 8اسـتناد بنـد)ج( تبصـره)    بنابه پيشـنهاد وزارت دفـاع و بـه    28/0/0145وزيران در جلسه مورخ  هيأت

 ـ تصويب نمود : 0141( قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1ماده)

لغايـت   0163.5.10دفـاع مقـدس از    سـال هـاي  ـ نصف مدت خدمت كليه نيروهايي كـه در طـول     0

انقالب اسالمي و جهـاد سـازندگي نظيـر كميتـه      انهايي غير از سپاه پاسداراناز طريق ارگ 0154.6.23

ره(، سـازمان تبليغـات اسـالمي، خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي، سـازمان صـدا و          امداد امام خميني )

اداره كـل راه كـربال( بـه منـاطق عمليـاتي و       جمهوري اسالمي ايـران و وزارت راه و ترابـري )   سيماي

هـاي فرهنگـي، تبليغـي،     اسالم در زمينه كشور اعزام شده و همگام با رزمندگانجنگي جنوب و غرب 

اند به عنـوان سـابقه حضـور در جبهـه تلقـي شـده و        پشتيباني، امدادي و فني و مهندسي فعاليت داشته

 0141امتيازات جبهه و جنگ موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب  مشمول

 گيرد. قرار مي ـ 

 انــد و بعــد از آن در  ـ خلبانــاني كــه در طــول جنــگ تحميلــي در خــدمت نيروهــاي نظــامي بــوده    2

 ها در مناطق جنگـي خلـيج فـارس و     كشتي اند، همچنين راهنمايان بخش كشوري مشغول به كار شده

 اند  ياد شده در مناطق جنگي جنوب و غرب كشور خدمت كرده سال هايسرباز معلماني كه در طول 

 امتيازات موضوع اين مصوبه مي شوند. شمولنيز م

داوطلبانـه يـا موظـف( و تأييـد      ـ تشخيص مدت حضور در مناطق عملياتي و جنگي و نوع خدمت )  1

در ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي  مدارك و صدور گواهي مربوط توسط كميسيوني كه

 گيرد. شود انجام مي تشكيل مي

اين تصويبنامه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب توسط سـپاه پاسـداران انقـالب    ـ دستورالعمل اجرايي   8

 شود. استخدامي كشور تهيه و ابالی مي اسالمي با هماهنگي سازمان امور اداري و
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وزيران در خصوص  هيأت 07/8/76مورخ 857۴۴/ت58722 العمل بند چهارم مصوبه شماره دستور

            نحوه احتساب مدت خدمت كاركنان دولت در مناطق عملياتي جنگي

 

 خـدمت  مـدت  خصـوص  در وزيـران  هيـأت  مصـوبه  چهارم بند اجراي در دستورالعمل اين - 0 ماده

 پاسداران سپاه از غير ارگانهاي طريق از و 23/6/54 تا 10/5/63 ازتاريخ كه دولت رسمي كاركنان

 فرهنگـي  هـاي  زمينـه  در و شـده  اعزام وجنگي عملياتي مناطق به سازندگي جهاد و اسالمي انقالب

 .  است گرديده تنظيم اند داشته فعاليت مهندسي فني و امدادي پشتيباني تبليغي

 استعالم كننده اعزام مراجع از را مراتب فرد درخواست ارائه از پس موظفند دستگاه ها كليه - 2 ماده

 بـاالترين  امضـاي  بـا  سپس و باشد مستخدم متبوعه دستگاه از غير كننده اعزام مرجع كه صورتي در

 كميسيون در طرح جهت سپاه بسيج مقاومت نيروي به پيوست فرم طبق سازمان وزارت اجرايي مقام

 .نمايند ارسال دستورالعمل اين 1 ماده

 جنگي و عملياتي مناطق در افراد حضور دفعات تعداد متضمن كه پيوست فرم الف قسمت ـ 0 تبصره

 در حضـور  دفعات تعداد چنانچه و شود مي تكميل دستگاه توسط كپي و اصل نسخه دو در باشد مي

  اســتفاده  مجــدد هــاي فــرم از باشــد فــرم در منــدرج  هــاي رديــف از بــيش مــذكور منــاطق

 .شد خواهد

 كليـه  مصـوبه  مشـمول  افـراد  تقاضـاي  انعكـاس  در تسـريع  و سـهولت  و اطـالع  منظـور  بـه  ـ 2 تبصره

 موظفنـد  اسـتاني  و سـتادي  از اعـم  پرداخـت  هماهنـگ  نظام قانون مشمول مؤسسات و ها وزارتخانه

 . نمايند اعالم را كميسيون تشكيل و تسهيالت اين از افراد برخورداري موضوع مقتضي طرق به 

 و موظـف  يـا  داوطلبانـه  خـدمت  نـوع  و جنگـي  و عملياتي مناطق در حضور مدت تشخيص - 1 ماده

 زيـر  يااعضـ  از مركـب  سـپاه  بسـيج  مقاومت نيروي در كه است كميسيوني عهده به گواهي صدور

 :گردد مي تشكيل

    انساني نيروي معاونت جانشين ـ 0

  خدمات و كارگزيني مديريت جانشين ـ 2
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  دبير عنوان به نمسا بسيج انساني نيروي عمليات مركز مسؤول ـ 1

 مربوطه سازمان اداره نماينده ـ 8

  دعــوت كميســيون در شــركت جهــت كننــده اعــزام دســتگاه نماينــده از مــورد حســب ـــ 0 تبصــره

 .آيد مي به عمل

 اسـت  موظـف  كميسـيون  و گـردد  مـي  تشكيل يكبار روز 06 هر حداقل كميسيون جلسات ـ 2 تبصره

 مستخدم خدمت محل دستگاه به را نتيجه درخواست وصول تاريخ از ماه يك مدت ظرف حداكثر

 . نمايد اعالم ذينفع و

 ، محاسـبه  از پـس  و بررسـي  را فـرد  جنگـي  و عمليـاتي  منـاطق  در حضـور  مـدت  كميسيون - 8 ماده

 . نمايد مي اعالم و تائيد قطعي گواهي عنوان به ذكرتاريخ بدون را جبهه در خدمت

 بـودن  متـوالي  عنوان كميسيون باشد بوده متوالي جنگي مناطق در فرد حضور كه صورتي در ـ تبصره

 . شد خواهد محسوب متناوب صورت اين غير در نمايد ذكرمي صادره گواهي در را

 طبـق  را نتيجـه  مربوطـه  كمسـيون  در موضـوع  رسـيدگي  از پـس  سپاه بسيج مقاومت نيروي  - 6 ماده

 . نمايد مي ارسال ذيربط دستگاه به 1 ماده 2 تبصره به توجه با رسمي گواهي

 و جبهه امتيازات ااعط در عمل مالك صرفاً دستورالعمل اين موضوع جبهه در حضور مدت - 5 ماده

 0141 مصـوب  دولـت  كاركنـان  پرداخـت  هماهنـگ  نظـام  قـانون  1 مـاده 8 تبصـره  موضوع جنگ

 ( كشــور اســتخدامي و اداري امــور ســازمان21/6/40 مــورخ د/2424 شــماره بخشــنامه. )باشــد مــي

 و خـدمت  جغرافيايي محل كه افرادي شامل دستورالعمل اين در مصوبه موضوع تسهيالت ـ تبصره

 دارند قرار االشاره فوق مصوبه موضوع جنگي و عملياتي مناطق در آنها موردتصدي سازماني پست

 . بود شودنخواهد مي اعمال آنها مورد در ديگري مقررات و

 ابـالی  تـاريخ  از يكماه مدت ظرف بايست مي فرد مذكور تصميمات به اعتراض صورت در - 4 ماده

 كميسـيون  دبيرخانـه  بـه  را خـود  كتبـي  اعتراض دستورالعمل اين 2 درماده مذكور روش به گواهي

 .نمايد تحويل
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 و بـوده  زيـر  ااعضـ  از مركـب  نظـر  تجديـد  كميسـيون  عهـده  بـه  اعتراضـات  بـه  رسـيدگي  ـ 0 تبصره

 .  است ااالجر والزم قطعي كميسيون اين تصميمات

  سپاه بسيج مقاومت نيروي انساني نيروي معاون ـ 0

  سپاه بسيج مقاومت نيروي خدمات و كارگزيني مدير ـ 2

  بسيج انساني نيروي عمليات مركز مسؤول ـ 1

  سازمان ـ اداره نماينده ـ 8

 از را نتيجـه  تقاضـا  وصـول  از پـس  يكمـاه  مدت ظرف است موظف نظر تجديد كميسيون ـ 2 تبصره

 .نمايد اعالم ذينفع و خدمت محل دستگاه به 6 ماده موضوع سپاه بسيج مقاومت نيروي طريق

 و مديريت سازمان به را شده انجام اقدامات رونوشت 6 ماده موضوع بسيج مقاومت نيروي ـ 1 تبصره

 .نمايد ارسال ريزي برنامه

 بـه  حـداكثر  06/00/41 تـا  06/0/41 تـاريخ  از 04 تبصـره  و...  كميسيون هاي فعاليت مدت ـ 8 تبصره

 . بود خواهد ماه 01 مدت

 پاسـداران  سـپاه  مشـترك  سـتاد  توسـط  تبصـره  01 و مـاده  4 بـر  مشتمل دستورالعمل اين - 4 ماده

 ريـزي  برنامـه  و مـديريت  سـازمان  بـا  هماهنگي از پس 05/00/43 تاريخ در و تهيه اسالمي انقالب

 .رسيد تصويب به كشور
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             ضرورت دوره خدمت جزو افراد جبهه در خدمت احتساب قانون

 

هاي مقـرر   داراي يكي از معافيت  ماده واحده ـ كليه افرادي كه به سن مشموليت نرسيده و كساني كه  

  بوده و طبق همان قانون واجد شرايط اعـزام بـه خـدمت نباشـند ، بـه      خدمت وظيفه عمومي   در قانون

آموزش و حضور در جبهـه كمتـر از     نموده يا بنمايند و مجموعه دوره طور داوطلب در جبهه خدمت

در مناطق عملياتي خـدمت نماينـد، جـزو خـدمت      بعد از اين مدت  سه ماه نباشد و همچنين ايامي كه

 ضرورت آنان محسوب خواهد شد.دوره  

عمليـاتي در صـورتي از مزايـاي ايـن      ـ از تاريخ تصويب اين قانون اعزام شوندگان به مناطق   0تبصره 

 پانزده سال تمام باشند. كه داراي  مي شوندمند  قانون بهره

از  ـ در صورتي كه مدت خدمت افراد موضوع اين قانون درمنطقه عملياتي معـادل يـا بيشـتر     2تبصره 

ــان توســط نيــروي اعــزام كننــده صــادر و     خــدمت دوره ضــرورت باشــد، كــارت پايــان خــدمت آن

خـدمت دوره ضـرورت    خواهد شد و چنانچه مدت خدمت در منطقه عملياتي كمتـر از مـدت   تحويل

ضرورت با اخذ دفترچـه آمـاده بـه خـدمت و معرفـي       باشد، كسري آن را تا مدت مقرر خدمت دوره 

 در سپاه پاسداران انقالب اسالمي انجام خواهد داد.عمومي  اداره وظيفه 

 چنانچـه بـيش از حقــوق و    تواننـد از مزايـاي ايـن قـانون اسـتفاده نماينـد كـه         ـ كسـاني مـي    1تبصـره  

 التفاوت آن را به خزانه واريز نمايند. كنند مابه  اند و يا اخذ مي فوق العاده سربازي اخذ كرده

مشموليت خود را بـه اداره نظـام     در جبهه پس از رسيدن به سن ـ كساني كه به علت حضور  8تبصره 

خـدمت معرفـي نكـرده باشـند، غايـب محسـوب نشـده و مشـمول          وظيفه براي گرفتن كارت آماده به

 قانون خواهند شد. اين

هاي كشور ، دفاع و سـپاه پاسـداران انقـالب     نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه   آئينـ   6تبصره 

 دولت خواهد رسيد.  هيأتتهيه و به تصويب  اسالمي
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          ي قانون احتساب خدمت در جبهه افراد جزو خدمت دوره ضرورتينامه اجراآئين 

  

سـپاه پاسـداران    هاي كشور، دفـاع و  بنا به پيشنهاد وزارتخانه 0154.2.4وزيران در جلسه مورخ  هيأت

خـدمت دوره ضـرورت    خـدمت در جبـه افـراد جـزو     نامه اجرايي قانون احتساب آئينانقالب اسالمي 

  مجلس شوراي اسالمي را به شرح زير تصويب نمودند. 55.4.25مصوب 

در اجـراي قـانون احتسـاب خـدمت در جبهـه افـراد جـزو خـدمت دوره ضـرورت مصـوب             - 0ماده  

 ( مـدت خـدمت در   مـي شـود  ناميـده   انوننامه قـ  آئينكه در اين  مجلس شوراي اسالمي ) 0155.4.25

 گردد. افراد به شرح زير جزو خدمت دوره ضرورت محسوب مي جبهه

اعزام شـده   سال تمام بوده و قبل از سن مشموليت به مناطق عملياتي 06كساني كه داراي حداقل  - 0

 . يا بشوند

همـان   مقرر در قانون خدمت وظيفه عمومي بـوده و طبـق   معافيت هايكساني كه داراي يكي از  - 2

 قانون واجد شرايط اعزام به خدمت نباشد.

 رسند. كساني كه در جبهه به سن مشموليت رسيده يا مي - 1

 سال تمام شرط نيست. 06نسبت به قبل از تصويب قانون داشتن حداقل   - 0تبصره  

 لفنـد پـس از اتمـام خـدمت در جبهـه در صـورتي كـه        اين ماده مك 1افراد مذكور در بند   - 2تبصره  

هـاي   حوزه بالفاصله خود را به  مقرر در قانون خدمت وظيفه عمومي باشند، معافيت هاييكي از  فاقد

 عمومي محل صدور شناسنامه يا سكونت معرفي نمايند. وظيفه

 : قانون( عبارتند از مقرر در ) معافيت هاي  - 2ماده  

 لي.معافيت تحصي -الف  

 موقت يا دائم( معافيت پزشكي ) -ب 

 موقت يا دائم( معافيت كفالت ) -ج 

 ها.األثر، مفقوداسرا، معلوالن، شهدامعافي خانواده  -د  

 قانون خدمت وظيفه عمومي. 3و  4و  4و  5موضوع مواد  معافيت هاي -ه 
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 .دانشگاه هاعلمي  هيأت تأمينمعافيت قانون  -و  

ــاده   -ز   ــوع م ــت موض ــره    1 معافي ــالح تبص ــانون اص ــاد  2ق ــاده   0م ــالح م ــك  3و اص ــاق ي  و الح

 ماده به قانون خدمت وظيفه عمومي.

 و قبل از آن. 0114 سال هايمربوط به متولدين  معافيت هاي -ح 

 احتسـاب دوره آمـوزش پـس از تصـويب ايـن قـانون مشـروط بـه اعـزام، بالفاصـله پـس از              - 1ماده  

 اعزام به علل زير باشد.باشد. مگر عدم  آموزش مي دوره

  1 هطبقــ فرزنــد( و در -بـرادر   -خــواهر  -مــادر  -پـدر   ) 2و  0شـهادت يــا فـوت بســتگان طبقــه    - 0

  دائي(. يا همسر. -خاله  -عمه  -عمو  )

 نمايـد   حادثه يا بيماري در حين آموزش كه توانـايي اعـزام و خـدمت در جبهـه را از فـرد سـلب       - 2

 كننده(. اعزام راكز آموزش و يا بهداري نيرويبنا به تشخيص بهداري م )

 گردد. ين اعزام اعالم ميمسؤولعدم نياز به اعزام نيرو پس از آموزش كه توسط  - 1

ــاده   ــدمت        - 8م ــزو خ ــاتي ج ــاطق عملي ــه و من ــاط جبه ــه نق ــانون در كلي ــراد موضــوع ق ــدمت اف  خ

 محسوب خواهد شد. دوره ضرورت

 مشـمول  يـت مأمورخدمت در مناطقي غير از جبهه و مناطق عملياتي حتي به عنوان نياز يـا    - 0تبصره  

 باشد. استفاده از مزاياي اين قانون نمي

 العاده سربازي مؤثر خواهد بود. مناطقي است مناطق عملياتي كه در احتساب حقوق و فوق  - 2تبصره  

تصـويب   جمهـوري اسـالمي ايـران بـه     ارتـش  كه به پيشنهاد ستاد كل سپاه پاسداران و ستاد مشـترك 

 شوراي عالي دفاع رسيده و اعالم شده باشد.

 در صورتي كه مجموع خدمت افراد موضوع قانون اعم از آموزش و حضـور در جبهـه و يـا     - 6ماده  

وظيفه عمومي  هاي افراد مذكور به حوزه مناطق عملياتي معادل يا بيشتر از خدمت دوره ضرورت باشد

خدمت به تاريخ سـه مـاه    ر شناسنامه يا محل سكونت معرفي تا براي آنان دفترچه آماده بهمحل صدو
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كننـده   قانون توسط نيروي اعزام 1 صادر و سپس كارت پايان خدمت آنان با رعايت تبصره اوليه اعزام

 صادر و تحويل خواهد شد.

 نيروي صادركننده كـارت  مراتب پايان خدمت دوره ضرورت افراد موضوع اين ماده توسط  - تبصره 

خـدمت   صـادر كننـده دفترچـه آمـاده بـه      پايان خدمت به حوزه وظيفه محل صدور شناسنامه و حوزه

 اعالم خواهد شد.

  افرادي كه مجموع مدت آموزش نظامي و حضور در جبهه و يا مناطق عملياتي آنان كمتر از  - 5ماده  

 دور شناسـنامه يـا سـكونت   صـ عمـومي محـل    مدت دوره ضرورت باشد، ملزم هستند بـه اداره وظيفـه  

وظيفه تا مدت  مراجعه و دفترچه آماده به خدمت اخذ نمايند و كسري خدمت را با معرفي حوزه نظام

 سپاه پاسداران انقالب اسالمي انجام دهند. در رمقر

 اين ماده توسط سپاه پاسداران انقالب اسـالمي صـادر و  كارت پايان خدمت افراد موضوع   -0تبصره  

صادركننده  عمومي محل صدور شناسنامه و تحويل خواهد شد و مراتب پايان خدمت به حوزه وظيفه

  دفترچه آماده به خدمت اعالم خواهد گرديد.

يكـي   نون درافرادي كه قبل از تصويب قانون به جبهه و يا مناطق عملياتي اعزام شده و اك  - 2تبصره  

ضـرورت را در   باشند، مـابقي خـدمت دوره   از نهادهاي نظامي يا انتظامي مشغول انجام خدمت وظيفه

 خواهند كرد. مت را از نيروي مذكور دريافتدهمان نيرو سپري نموده و كارت پايان خ

يا منـاطق   هه وتوانند از مزاياي اين قانون استفاده نمايند كه در زمان خدمت در جب افرادي مي  -4ماده  

 ننموده يا ننمايند.  العاده سربازي اخذ عملياتي وجوهي بيش از حقوق و فوق

كننـده مشـخص    اعـزام  التفاوت وجوه دريافتي را به حسابي كه نيـروي  در غير اين صورت بايستي مابه

نجـام  كننـده ارائـه تـا گـواهي ا     اعـزام  و فيش مربوطه را به نيـروي   خواهد نمود به حساب خزانه واريز

  شود. خدمت در جبهه يا مناطق عملياتي براي آنان صادر
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مدت قابل احتساب حضور در جبهه افراد موضوع قانون به عنوان خدمت دوره ضرورت از    - 4ماده  

بـه   قـانون الحـاق مـوادي    6موضوع مـاده   سال خدمت اجباري در مناطق عملياتي سربازان وظيفه يك

  كسر خواهد شد. 56.0.25قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 

 كساني كه حين خدمت در جبهه به سن مشموليت رسـيده و نتوانـد خـود را بـه اداره وظيفـه       -3ماده  

دوره  ضمن اينكه اين ايام جزو خـدمت  عمومي جهت دريافت دفترچه آماده به خدمت معرفي نمايند.

مجـاز بـه    مسلحي كـه  با ارائه گواهي كسر خدمت صادره از سوي نيروي مي شودضرورت محسوب 

  آيد. حوزه نظام وظيفه از وي رفع غيبت به عمل مي اعزام باشد به

 ل از اعزام به آمـوزش يـا جبهـه و منـاطق عمليـاتي غيبـت داشـته باشـند.        بچنانچه افرادي ق  - 01ماده  

سـن  جبهـه بـه    زمـان خـدمت در   توانند از مزاياي اين قانون استفاده نماينـد. و نيـز افـرادي كـه در     نمي

، خود را يتمأمورتعهد يا  نامه پس از اتمام مدت آئينهمين  0ماده  2رسيده و مطابق تبصره  مشموالن

هـاي مجـدد قابـل احتسـاب نخواهـد       اعزام معرفي ننمايند مدت خدمت ايشان در به حوزه نظام وظيفه

  بود.

منـاطق   اقدام به ترك جبهه يـا  يتمأمورچنانچه افراد موضوع اين قانون قبل از پايان مدت   - 00ماده  

 تـرخيص،   يـا  يـت مأمورپايـان   بـدون اخـذ بـرگ    يـت مأمورعملياتي بنماينـد يـا پـس از اتمـام مـدت      

مناطق عملياتي را  صادر خواهد شد( جبهه يا يتمأموركه حداكثر ظرف يك ماه پس از اتمام مدت  )

  هند شد.نخوا اين قانون اعزام مشمول استفاده از ترك نمايند در اين نوبت

 ترك خدمت چنانچه به تشخيص نيروي اعزام كننده موجه باشد از شمول اين ماده خارج  - 0تبصره  

 خواهد بود.

خدمت  تكليفي نسبت به ادامه يتمأمورافراد موضوع اين قانون پس از اتمام مدت تعهد يا   - 2تبصره  

صورت ايـن مـدت نيـز     باشند كه در اين كاملباش  ندارند، مگر آن كه نيروها در حال آماده در جبهه

 محاسبه خواهد شد.
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در صورتي كه هالل احمر و جهاد سازندگي و سـاير نهادهـاي مشـابه حسـب ضـرورت و        - 02ماده  

بـا   عمليـاتي اعـزام نماينـد. بايـد     اصلي خود در ارتباط با جنگ افرادي را بـه جبهـه يـا منـاطق     وظايف

صـادر   باشد در غير اين صورت گواهي كسر خـدمت بـراي آنـان    هماهنگي و موافقت سپاه پاسداران

 نخواهد شد.

 نامه از طريق نهادهاي موضـوع مـاده فـوق بـه     آئيندر مورد افرادي كه قبل از تصويب اين   -0تبصره  

مركزي سپاه پاسداران  مراتب را به ستاد جبهه يا مناطق عملياتي اعزام شده باشند. نهادهاي مذكور بايد

گواه كسـر خـدمت از سـوي سـپاه      اسالمي اعالم دارند تا حسب مورد كارت پايان خدمت ياانقالب 

 شود. براي آنان صادر

 آن طي دسـتورالعملي از سـوي سـپاه پاسـداران انقـالب      0نحوه اجراي اين ماده و تبصره    - 2تبصره  

 گرديد. خواهد مشابه ابالی احمر و جهاد سازندگي و عنداللزوم ساير نهادهاي اسالمي به هالل

 مدت بازداشت افراد موضوع قانون كه در اثر ارتكاب جرائم عمدي يا تخلفات انضـباطي    - 01ماده  

  محسـوب  عنوان خدمت دوره ضرورت صورت گرفته باشد و همچنين ايامي كه غيبت داشته باشند به

 نخواهد شد.

 قابل احتساب كسر خواهد شد.روز از ايام خدمت  1به ازاي هر روز غيبت غير موجه    - تبصره 

يـا   يـت مأمورمدت درمان و استراحت پزشكي افرادي كه به علت شركت در عمليات يـا     – 08ماده  

خـدمت   كننـده مطـابق قـانون    اعزام قبل از اعزام مجروح شده يا بشوند با تأييد بهداري نيروي آموزش

 ضرورت محسوب خواهد شد. وظيفه عمومي جزو خدمت دوره

 مشموالني كه بر اساس قانون خدمت وظيفه عمومي معاف از خدمت تشخيص داده شده يا  - 06ماده  

نامـه بـه آنـان     آئـين  نمايند با رعايت مفـاد ايـن   بشوند در صورتي كه بخواهند از مزاياي قانون استفاده

 كارت پايان خدمت داده شده و كارت معافيت قبلي اخذ خواهد گرديد.

نامـه بـه عمـل خواهـد      آئينه كسر خدمت موضوع قانون صرفاً بر اساس اين اعطاي هر گون  - 05ماده  

 . خواهد بود األثر ملغي قبلي دستورالعمل هايها و  ها و كليه بخشنامه كليه بخشنامه و آمد

  



مجموهع قوانين و مصوبات كارربدي ايثارگران  
 383   اداره امور ايثارگران وزارت كشور 

مجلـس شـوراي اسـالمي و     83/6/8372قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت كاركنـان دولـت مصـوب       

           اصالحات  آن

ها ،  يتمسؤولبا در نظر گرفتن ارزش كار ، ميزان  مستخدمانگروه  ياـ جدول و نحوه ارتق1ماده 

اهميت وظايف ، سوابق تجربي ، تحصيالت و ارزشيابي شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق 

اين قانون نيز مالك عمل قرار  2حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 

 هاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق خواهد گرفت . تعداد گروه

 گروه تعيين مي گردد .  4الي  6 

 گروه مي يابند حقوق آنها براساس عدد مبنا در گروه جديد  ياي كه ارتقمستخدمانـ 0تبصره 

 .تي در گروه قبل تعيين مي گردد هاي سنوا به اضافه مجموع افزايش

ي يهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت باال ي كه مشاغل آنان داراي ويژگيمستخدمانـ  2تبصره 

هاي جدول  هاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروه برخوردار است و يا داراي مهارت

 تخصيص مي يابند .  0موضوع ماده 

ي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي شوند همواره در دو گروه باالتر از مستخدمانـ  1تبصره 

شاغل و مشابه تخصيص مي يابند و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي ساالنه  مستخدمان

 كماكان برخوردار خواهند شد . 

عالوه بر گروه  يك الي دو گروه تشويقي مستخدمانتواند در موارد زير به  ـ دولت مي8تبصره 

 . نمايد ااستحقاقي آنان اعط

  الف ـ آزادگان

 ب ـ جانبازان انقالب اسالمي

 ماه متناوب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل خدمت  3ماه متوالي يا  5ج ـ رزمندگاني كه حداقل 

 نموده اند . 

 د ـ مديران 
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 ي كه خدمات برجسته انجام داده باشند . مستخدمانهـ ـ 

ي كه تنزل گروه مي يابند مابه التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به مستخدمانـ  6تبصره 

 هاي سنواتي قبلي را دريافت خواهند نمود .  اضافه مجموع افزايش

در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از  مستخدمانهاي سنواتي بعدي اين قبيل  هرگونه افزايش

 گروه بعدي آنان تا استهالك كامل از مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد . يارتقا

ي كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته مستخدمانـ تحصيالت غيررسمي  5تبصره 

 خواهند شد .  همترازباشند با مدارك تحصيلي رسمي 

 ( اين ماده 8د( و ) ه( تبصره )دولت مي تواند به ايثارگراني كه مشمول بندهاي )  - 40تبصره 

 نمايد. اتشويقي تبصره ياد شده يك الي دو گروه تشويقي ديگر اعط گروه هايمي شوند، عالوه بر 

تطبيق  مشمول اين قانون پس از مستخدمانـ در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل  04ماده 

قوانين و مقررات  العاده هائي كه طبقوضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و فوق 

عنوان تفاوت تطبيق حقوق  مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به

تا  مستخدمانالعاده شغل اينگونه  هرگونه افزايش بعدي حقوق و فوق . دريافت خواهند كرد

  . استهالك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد

سنوات ترفيع  ها و منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايهه ره ـ دولت مي تواند بتبص

به كليه كاركنان شاغل و  تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال مي شده است معادل آن را

محروم و سوابق اسارت ،  بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه ، بسيج ، مناطق جنگ زده و

  . بودن و جانبازي اعطا نمايد األثرفقودم

                                                           
( قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان 1( به ماده )4بر اساس ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ) - 0

نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ( قانون 1( به ماده )4مجلس شوراي اسالمي ، تبصره )20/0/0140دولت مصوب 

 . اضافه مي شود - 0141.5.01مصوب  -
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            دولت نامه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان آئين

 

سازمان  03/4/0141/د مورخ 8340بنا به پيشنهاد شماره  22/01/0141وزيران در جلسه مورخ  هيأت

( قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 20امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده )

 قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود: نامه اجرايي  آئين، 01/5/0141مصوب 

ضريب افزايش سنواتي مستخدماني كه به درجه رفيع شهادت نايل شده  ، تطبيق وضعـ پس از  4ماده 

 %( در هر سال خواهد بود.6شوند پنج درصد) يا مي

و مؤسسات آموزش عالي كه به درجه رفيع شهادت نايل  دانشگاه هاعلمي  هيأتتبصره ـ اعضاي 

ايي و اصالحات بعدي به نحو مقتضي نامه اجر آئينتواننداز امتيازات قانون و  شوند مي شده يا مي

 .استفاده نمايند

( ماده سه قانون عالوه بر گروه 8ـ اعطاي گروه تشويقي به مستخدمان مشمول تبصره ) 04ماده 

( جدول موضوع ماده يك 21( گروه و تا گروه بيست )2استحقاقي در مجموع حداكثر شامل دو )

به مشموالن اين ماده و نيز نحوه اعطاي  تشويقي  گروه هايقانون مزبور خواهد بود.ضوابط اعطاي 

مزبور توسط   ( قانون با توجه به امتيازات قبلي مشموالن تبصره04امتيازات مذكور در تبصره ماده )

 ابالی خواهد گرديد. دستگاه هاسازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به 

ني كه به درجه رفيع شهادت نايل شده يا حقوق وظيفه مستخدما 0/0/0141ـ از تاريخ  04ماده 

بندي  شود مستخدمان مزبور با رعايت ضوابط طرح طبقه شاغل تعيين مي شوند همانند مستخدمان  مي

( گروه باالتر استفاده خواهند نمود و از 2مربوط تخصيص يافته و همواره از ) گروه هايمشاغل در 

( از زمان استخدام مشابه  خدمت سال 11ستگي )افزايش سنواتي تا رسيدن به شرايط عمومي بازنش

شاغالن برخوردار خواهند شد و پس از مدت مزبور حقوق وظيفه آنان طبق مقررات وضوابط مربوط 

 . گردد به حقوق بازنشستگي تعيين و پرداخت مي
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سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد نحوه  01/5/8318ط مورخ  95709/23شمارهبخشنامه 

          قانون نظام هماهنگ پرداخت 3الحاقي به ماده  7اجرايي تبصره 

 

 1بـه مـاده    4نظر به اينكه در خصوص تاريخ و نحوه اجراي قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصـره  

ايـن  مجلـس شـوراي اسـالمي ، از     20/0/40قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنـان دولـت مصـوب    

 هايي به عمل آمده است ، لذا به منظور رفع ابهام مراتب ذيل ابالی مي گردد : سازمان استعالم

 مسـتخدمان بـه بعـد بـه آن دسـته از      4/1/40مشمول قانون فوق مـي تواننـد از تـاريخ     دستگاه هاي  -

قانون نظام هماهنـگ پرداخـت    1ماده  8تبصره   «هـ»و « د»ايثارگر واجد شرايطي كه مشمول بندهاي 

مي شوند و قبالً از حداكثر دو گروه تشويقي برخوردار شده اند در صـورت اسـتحقاق يـك الـي دو     

 نمايند . اگروه تشويقي ديگر اعط

 قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت و      1مـاده   8تشويقي ناشـي از اجـراي تبصـره     گروه هايمجموع   -

گروه بوده و در هر حـال حـداكثر    8از ايثارگري ، خدمات برجسته و مديران تا  الحاقي اعم 4تبصره 

 تجاوز نخواهد كرد . 21از گروه  مستخدمانقابل احراز توسط  گروه هاي

الحاقي ، رعايـت دسـتورالعمل تشـخيص خـدمت      4تشويقي موضوع تبصره  گروه هايدر اعطاي   -

 مي است .تشويقي مديران الزا گروه هايبرجسته و ضوابط 

قـانون نظـام هماهنـگ ، خـارج از آمـار و سـهميه        1مـاده   8تبصـره  « هــ »به ايثارگران مشمول بند   -

كاركنان برجسته واحد سازماني خود ، گروه تشويقي بابت خدمات برجسته ناشي از ارزشيابي ساالنه 

 مي گردد . ااعط

دريافت توأمان دو گروه تشويقي بابت خدمات برجسته و مديران ، در صورت واجد شرايط بودن   -

 مستخدم ايثارگر و رعايت ساير مقررات مربوط بالمانع مي باشد .
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در خصــوص  اسـتخدامي كشـور   و اداري امـور  ســازمان 02/5/78 مـورخ  د/0707 شـماره  ۀبخشـنام 

            امتيازات ايثارگري 

 پرداخت هماهنگ نظام قانون اجراي ادامه در و 05/2/0140 مورخ د/416 شماره بخشنامه پيرو

 كردن ساده منظور به كه است شده گرفته نظر در عزيز ايثارگران براي ديگري امتيازات ، كاركنان

 از قبلي امتيازات و جديد امتيازات حاوي بخشنامه اين مفاد ، احتمالي ابهامات از پرهيز و مقررات

 . گردد مي 05/2/0140 مورخ د/416 شماره بخشنامه جايگزين 0/0/0141 تاريخ

 . بود خواهند برخوردار باالتر تحصيلي مقطع يك امتيازات از جانبازان و آزادگان كليه ـ0

 حداكثر تا جانبازان ، مفقوديت يا اسارت سابقه سال سه حداكثر تا مفقودان و اسرا ، آزادگان ـ2

 در جبهه در متناوب ماه 3 يا متوالي خدمت سابقه ماه 5 حداقل با رزمندگان ، كارافتادگي از% 81

 تشويقي گروه يك از همواره(  بس آتش تاريخ)  23/6/0154 لغايت 10/5/0163 زماني فاصله

 . شد خواهند برخوردار(  پرداخت هماهنگ نظام براساس)  خود استحقاقي گروه از باالتر

 % 81 از بيش با جانبازان ، مفقوديت يا اسارت سابقه سال سه از بيش با مفقودان و اسرا ، آزادگان ـ1

 الذكر فوق زماني فاصله در جبهه در خدمت سابقه سال سه از بيش با رزمندگان ، از كارافتادگي

 . گردند مي برخوردار خود استحقاقي گروه از باالتر تشويقي گروه دو از همواره

 . شد خواهد اعمال يك بند اعمال از پس جانبازان و آزادگان مورد در 1 و 2 بندهاي امتيازات ـ8

  پرداخت و تعيين مربوطه شغل گروه و باالتر تحصيلي مقطع براساس شغل العاده فوق ميزان ـ6

 .شد خواهد

  نمايد استفاده باالتر تحصيلي مقطع امتياز از ذيل داليل به نتواند درصورتي كه مستخدم ـ5

 : شود مي اعطا وي به مستخدم استحقاقي برگروه عالوه گروه يك

  تصدي مورد شغلي رشته احراز شرايط در باالتر تحصيلي مدرك بيني پيش عدم ـ الف

 (  دكترا تحصيلي مدرك دارندگان مورد در مثالً)  باالتر تحصيلي مقطع وجود عدم ـ ب
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 تحصيالت يا آموزي سواد نهضت تكميلي دوره يا ابتدايي دوره پايان تحصيلي مدرك داشتن ـ ج

 . آن از كمتر

 به 23/6/0154 لفايت 10/5/0163 تاريخ از تحميلي جنگ طول در كه افرادي ورودي گروه ـ4

 فرماندهي مسؤوليت باطل عليه حق نبرد هاي جبهه در متناوب يا متوالي يكسال حداقل مدت

 : گردد مي تعيين زير شرح به  همانند اند داشته را باال به  گروهان

 سال دو يا)  همتراز عناوين و گردان سطح تا گروهان فرماندهي كه افرادي ورودي گروه ـ الف

  1 آنان ورودي گروه كه است مشاغلي متصديان همانند اند داشته عهده به را(  دسته فرماندهي

 . است شده تعيين

  عهده به را همتراز عناوين و تيپ سطح تا گردان فرماندهي كه افرادي ورودي گروه ـ ب

 . است شده تعيين 6 آنان ورودي گروه كه است مشاغلي متصديان همانند اند داشته

 اند داشته عهده به را همتراز عناوين باالتر سطوح و تيپ فرماندهي كه افرادي ورودي گروه ـ ج

 . است شده تعيين 4 آنان ورودي گروه كه است مشاغلي متصديان همانند

  شرايط واجد خود تجربي سوابق و تحصيلي مدرك نظر از مزبور درصورتي كه افراد ـ2 تبصره

  خود استحقاقي گروه از باالتر گروه دو در همواره باشند 4 و 6 ، 1 گروه هاي از يك هر

 . گرفت خواهند قرار

 كاركنان پرداخت هماهنگ نظام قانون 04 ماده تبصره مشموالن تشويقي سنواتي افزايش ميزان ـ4

 : گردد مي محاسبه ذيل ترتيب به دولت

 . درصد 5 ميزان به 21/6/0153 تاريخ تا جبهه در داوطلبانه خدمت سابقه سال هر ازاي به ـ الف

 . درصد 1 21/6/0153 تاريخ تا جبهه در داوطلبانه غير خدمت سابقه سال هر ازاي به ـ ب

 . درصد 5 ميزان به مفقوديت و اسارت سال هر ازاي به ـ ج

 يا تخريب تحميلي جنگ راثر د كه زده جنگ مناطق در يتمأمور يا اشتغال سال هر ازاي به ـ د

 . درصد 1 ميزان به 0153 سال پايان تا شده تخليه
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 0154 سال پايان تا دشمن مستقيم آتش زير جنگي مناطق در يتمأمور يا اشتغال سال هر ازاي به هـ

 . درصد 5 ميزان به 

  استحقاقي سنواتي افزايش بر عالوه الذكر فوق موارد از يك هر در تشويقي سنوات ـ0 تبصره

 . گردد مي اعطا مربوط گروه آخرين مبناي بر

 داوطلبانه خدمت سابقه يكسال ۀمنزل به آنان ازكارافتادگي%  01 هر ، جانبازان مورد در ـ2 تبصره

 . باشد مي احتساب قابل تشويقي سنواتي افزايش نظر از جبهه در

 كل ستاد توسط ترتيب به مربوط زماني مقاطع و مذكور زده جنگ و جنگي مناطق ـ1 تبصره

 . گردد مي اعالم و تعيين كشور جنگي مناطق بازسازي ستاد و مسلح نيروهاي

 از بعد نشده بازسازي زده جنگ مناطق به مربوط امتياز از مستخدمان استفاده ادامه ـ8 تبصره

 استخدامي و اداري امور سازمان و كشور جنگي مناطق بازسازي ستاد تأييد به منوط 0/0/0141

 . بود خواهد كشور

 توسط كه مربوط اجرائي دستورالعمل ابالی تاريخ از بسيج در عضويت سابقه سال هر ازاي به ـ3

 و اداري امور سازمان هماهنگي با و اسالمي انقالب پاسداران سپاه بسيج مقاومت نيروهاي

 1 تا ميزان به سنواتي افزايش رسيد خواهد مسلح نيروهاي كل ستاد تأييد به و تهيه كشور استخدامي

  مربوط گروه آخرين مبناي حقوق براساس استحقاقي سنواتي افزايش بر عالوه درصد

 . گردد مي اعطا

 لغايت 10/5/0163 تاريخ از كارافتادگي از يا بازنشستگي از پس كه مستخدماني به ـ01

 افزايش جبهه در خدمت سال هر قبال در اند شده اعزام تحميلي جنگ هاي جبهه به 21/6/0153

 0/0/0141 از آنان وظيفه حقوق يا بازنشستگي حقوق آخرين درصد 5 ميزان به تشويقي سنواتي

 . باشد مي احتساب قابل نسبت به سال كسر گرفت خواهد تعلق
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 امتيازات مشمول فقط رسمي استخدام از قبل در مفقوديت و اسارت ، جبهه در حضور مدت ـ00

 .0باشد نمي احتساب قابل بازنشستگي لحاظ از قانوني مجوز فقدان دليل وبه بود خواهد بخشنامه اين

  احتساب قابل برابر دو كماكان بازنشستگي لحاظ از آزادگان اسارت مدت صرفاً ـ0 تبصره

 . بودخواهد 

 مصوب آزادگان از حمايت قانون 01 ماده امتيازات از استفاده به تمايل كه آزادگاني ـ2 تبصره

 . 2بود خواهند بخشنامه اين امتيازات شمول در ، ندارند را اسالمي شوراي مجلس 01/3/54

                                                           

 شده ابطال اداري عدالت ديوان علمي هيأت 8/5/48 مورخ 228 ـ 42 هـ شماره رأي براساس آن هاي تبصره و بند اين 0- 

 . تاس

- 
2
 . است گرديده الحاق 22/01/42 ـ د/5115 شماره بخشنامه طياين تبصره   
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             02/5/78/د مورخ 0707بخشنامه   1بند  3تبصرۀ  جدول مناطق جنگي و جنگزده موضوع

 كليه مناطق مذكور وغرب آن از مزاياي مناطق مربوط بهره مندخواهند شد.  - 0تبصره 

دولـت از   هيـأت الرك نيزبـا توجـه بـه تصـويبنامه     -ابـو موسـي    -سـيري   -جزاير خارك - 2تبصره 

 باشد.  % ( افزايش سنواتي مي1مشمول امتياز )  10/5/54يت لغا 10/5/63تاريخ

 درصد

 مقطع زماني

 مناطق
 تا تاريخ از تاريخ

5%  10/5/63  10/5/54  

 -عـين خـوش    -جفيـر  -خطي كه از جزيـره آبـادان بـه خرمشـهر    

ســرپل  -گيالنغــرب  -رووان -صــالح آبــاد  -چنگولــه  -دهلــران 

  .شود گذرد و در شمال نوسود ختم مي ازگله مي -ذهاب 

5%  10/5/63  10/5/50  

 -خطي كه ازتالقي رودخانه بهمنشـير و رود كـارون بـه شـادگان     

گذرد و طي خط مستقيم  انديمشك مي -دزفول  -شوش  -اهواز 

 شود.  به شرق دهلران وصل مي

1%  11/5/63  10/5/54  

 -بسطام  -پاوه  -اسالم آباد  -خطي كه از شمال چنگوله به ايالم 

 -وصـل و در مـرز ايـران    نقده و اشـنويه   -مهاباد  -بوكان  -سقز 

  شود. تركيه و عراق ختم مي

1%  10/5/63  10/5/50  

 -كاميـاران   -كرمانشـاه   -خطي كه از شمال دهلران به ملكشاهي 

ديواندره ميگذرد و طي خط جاده اي در شرق سقز ختم  -سنندج 

  .شود مي

1%  10/5/50  10/5/54  

 -سوسـنگرد   - خطي كه از تالقي كارون و بهمنشير به دارخـوين 

انديمشــك ميگــذرد و بــه شــرق  -دزفــول  -شــوش  -هفــت تپــه 

  شود. دهلران وصل مي
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        نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر آئين

 26/4/0144مورخ  11600/421/801بنا به پيشنهاد شماره  25/02/0144وزيران در جلسه مورخ  هيأت

بنياد شهيد و امورايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي 

رح زير نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر را به ش آئينايران 

 موافقت نمود:

ــاده  ــن 0م ــين. در اي ــد:        آئ ــي رون ــار م ــه ك ــوط ب ــروح مرب ــاني مش ــر در مع ــطالحات زي ــه اص  نام

 0145الف. قانون: قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

 ب. معاونت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه هاي انساني رئيس جمهور

 پ. بنياد: بنياد شهيد و امورايثارگران

 قانون 6جرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ت. دستگاه هاي ا

 ث. فرزندان شاهد و جانباز: فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر

 ، حـداقل  . دسـتگاه هـاي اجرايـي مكلفنـد در چهـارچوب سـهميه اسـتخدامي دسـتگاه متبـوع         2ماده 

فرزندان شـاهد و جانبـاز فاقـد شـغل و داراي     بيست و پنج درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان  

مدرك تحصيلي دانشگاهي معرفـي شـده از سـوي بنيـاد تـأمين و نسـبت بـه اسـتخدام آنـان از محـل           

 مجوزهاي مربوط و پست هاي بدون متصدي اقدام نمايند.

. بنياد موظف است فرزندان شاهد و جانباز را بـا اولويـت فرزنـدان شـاهد و سـپس فرزنـدان       0تبصره 

 نبازان بر اساس درصد جانبازي معرفي نمايد.جا

 . فرزندان شاهد و جانباز از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف هستند.2تبصره 

. در صورت وجود افراد واجد شرايط ، مازاد بر درصد مذكور در اين مـاده، اسـتخدام افـراد    1تبصره 

 نوني دستگاه مربوط الزامي است.معرفي شده از سوي بنياد در سقف مجوزهاي قا
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. فرزندان شاهد و جانباز از تطبيق رشته تحصيلي بـا شـغل مـورد تصـدي و نيـز شـرط معـدل        8تبصره 

 مقــررات مصــوب خــود از نظــر شــرط شــركت درآزمــون هــاي اســتخدامي تــابع قــوانين و  معــاف و

 مي باشند. 

هاي آموزشي ضـمن خـدمت مـرتبط    . دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به برگزاري دوره 6تبصره 

 براي تطبيق رشته تحصيلي مورد نظر با شغل مورد تصدي اقدام نمايند.

. در صورت عدم تطبيق مدرك تحصيلي فرزندان شاهد و جانباز با پست هاي موجود و نيـاز  5تبصره 

وين پسـت  به تغيير عنوان يا ايجاد پست مناسب، معاونت با رعايت قانون نسبت به اصالح و تغييـر عنـا  

 ها، متناسب با مدرك تحصيلي آنان و يا ايجاد پست جديد اقدام خواهد نمود.

. دستگاه هاي اجرايي با معرفي بنيـاد نسـبت بـه بـه كـارگيري فرزنـدان شـاهد و جانبـاز داراي         1ماده 

 مدرك تحصيلي ديپلم )تمامي رشته ها( در مشـاغلي كـه مـدرك يـاد شـده و شـرايط احـراز آن هـا         

 ده است، اقدام نمايند.پيش بيني ش

. دستگاه هاي اجرايي مكلفند در صورت نياز به نيروي انساني قـراردادي )قـرارداد انجـام كـار     8ماده 

 ه  18501/ت 48606معين يا مشخص يا عناوين مشابه( و نيـز در اجـراي تصـويب نامـه هـاي شـماره       

ــورخ  ــماره  06/02/0148مــ ــورخ ه  81115/ت 44350و شــ ــن 04/6/0144مــ ــماره و بخشــ امه شــ

 فرزندان شاهد و جانباز را در اولويت قرار دهند. 06/5/0146مورخ  41634/18501

. دستگاه هاي اجرايي موظفند پس از طي دوره كارورزي فرزنـدان شـاهد و جانبـاز نسـبت بـه      6ماده 

 انعقاد قرارداد كارمعين و پس از سه سال با رعايـت قـانون، نسـبت بـه اسـتخدام پيمـاني آن هـا اقـدام        

 نمايند.

. دستگاه هاي اجرايي مكلفند از محل سهميه هاي استخدامي خود نسـبت بـه اسـتخدام رسـمي     5ماده 

فرزندان شاهد و جانباز قراردادي يا پيماني شـاغل در مشـاغل حـاكميتي دسـتگاه مربـوط و همچنـين       

 قدام نمايد.استخدام پيماني فرزندان شاهد و جانباز قراردادي در ساير مشاغل با هماهنگي بنياد ا
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نامـه، زمينـه    آئـين . وزارت كار و اموراجتماعي موظف است ظرف سه سال از تاريخ ابالی اين 4ماده 

( نفر از فرزندان شاهد و جانباز و ساير ايثارگران 111/021اشتغال به كار تعداد يكصد و بيست هزار )

رنامه جامعي كه با مشـاركت  تحت پوشش بنياد )با اولويت فرزندان شاهد و جانباز( را در چارچوب ب

  بنياد تدوين مي كند، فراهم نمايد.

 . سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كشـور موظـف اسـت بـه منظـور توانمندسـازي و ارتقـاي           4ماده 

 مهارت هاي شغلي فرزندان شاهد و جانباز، اقدام الزم را به عمل آورد.

ــر 3مــاده   رد فرزنــدان شــاهد و جانبــاز نيــز آموزشــي جانبــازان در مــو يــتمأمور. مقــررات حــاكم ب

 الزم االجراست.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي  33. دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس ماده 01ماده 

سياست هاي كـالن برنامـه پـنجم توسـعه      04و ماده  0141رهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب فو 

بط و مقررات مربوط، در اعطاي امتيـازات، تسـهيالت و   ابالغي توسط مقام معظم رهبري و طبق ضوا

 قرار دهند. مجوزهاي قانوني، فرزندان شاهد و جانباز را در اولويت

نامـه، دسـتگاه هـاي اجرايـي موظفنـدگزارش عملكـرد        آئين. به منظور نظارت بر اجراي اين 00ماده 

 نامه را به بنياد منعكس نمايند. بنياد مكلف است به صورت ساالنه گزارش الزم را به  آئيناجراي اين 

  وزيران ارائه نمايد. هيأت

  04/00/0146مـورخ  ه  16544/ت 086258. اين تصميم نامه جايگزين تصـويب نامـه شـماره    02ماده 

 مي شود.
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         ، جانبازان و خانواده شهدا نامه تأمين مسكن آزادگان  آئين

 28/4/0130ك     تاريخ تصويب 84621 /ت 055681 تصويب نامه شماره

ريزي و نظارت  معاونت برنامه - وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ـ وزارت راه و شهرسازي - جمهور رئيسراهبردي 

به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون  05/4/0130وزيران عضو كارگروه مسكن در جلسه مورخ 

هـــ مــورخ 81616/ت062461نامــه شــماره  اساســي جمهــوري اســالمي ايــران و بــا رعايــت تصــويب 

را بـه شـرح زيـر تصـويب     « تأمين مسـكن آزادگـان، جانبـازان و خـانواده شـهدا     »نامه  آئين 2/4/0144

 نمودند:

 باشند: نامه مي آئينـ افراد زير مشمول اين 0هماد

 الف ـ جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر 

 ب ـ آزادگان

 ج ـ خانواده شهدا )همسر، فرزندان، والدين(

 د ـ خــانواده جانبــازان و آزادگــان متــوفي موضــوع قــانون الــزام بانكهــا بــه پرداخــت تســهيالت بــه     

  ـ0141مصوب  وراث جانبازان و آزادگان متوفي ـ

 هـ ـ فرزندان جانبازان هفتاد درصد

( قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه      88ـ وزارت راه و شهرسـازي در اجـراي بنـد )ل( مـاده )    2ماده

جمهوري اسالمي ايران موظف است با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران )كه از ايـن پـس بنيـاد    

در قالـب   ( تا پايـان برنامـه پـنجم توسـعه    0ماده ) مشموالنشود( نسبت به تأمين مسكن كليه  ناميده مي

اي بـه   تحويل زمين )با رعايت الگوي مصوب مسكن( تا سقف يكصد مترمربع براساس قيمـت منطقـه  

 منظور ساخت مسكن و يا واگذاري واحد مسكوني اجاره به شرط تمليك اقدام نمايد.
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هاي مربـوط از   باشند و هزينه سازي معاف مي هاي آماده اين ماده از پرداخت هزينه مشموالنـ 0تبصره

بيني شده در بودجه سنواتي يـا سـاير منـابع مصـوب مربـوط توسـط وزارت راه و        حل اعتبارات پيشم

 شهرسازي تأمين خواهد شد.

شـهرها   هاي قبلي دولتي به همسـر و فرزنـدان شـهدا در كـالن     ـ قدرالسهم عرصه از واگذاري2تبصره

ري مجـدد زمـين )در قالـب    ( مترمربـع مـانع واگـذا   41( متر و در ساير شـهرها كمتـر از )  61كمتر از )

 شود. نفره( و يا مسكن به نامبردگان نمي 6تا  1مسكن مهر گروهي 

ـ استفاده از تسهيالت بانكي در سنوات گذشته مشـروط بـه فاقـد مسـكن بـودن ايثـارگران از       1تبصره

مهـر   مندي از تسـهيالت مسـكن   ( با تأييد بنياد مانع بهره0148ابتداي قانون برنامه چهارم )ابتداي سال 

 گردد. نمي

نامه و جانبـازان كمتـر از    آئيناين  مشموالنتواند در صورتي كه  ـ وزارت راه و شهرسازي مي8تبصره

بيست و پنج درصد، تا كنون زمين يا مسكن دولتي دريافت نكرده باشـند، در صـورت رضـايت آنهـا     

بـا انتقـال    تان هـا اسـ نسبت به تأمين مسكن افراد يادشده از محل واحدهاي سـاخته شـده مسـكن مهـر     

 ساله اقدام نمايد. مالكيت اعياني و با تسهيالت چهاردرصد و بازپرداخت بيست

ـ در صورت واگـذاري واحـدهاي مسـكوني اجـاره بـه شـرط تمليـك بـه ايثـارگران، بهـاي             6تبصره

اي سال واگذاري و بهاي اعياني به قيمت تمام شده  قدرالسهم عرصه اين واحدها براساس قيمت منطقه

گردد. واحدهاي اجاره به شرط تمليك  تر باشد( محاسبه و وصول مي آئينا كارشناسي )هركدام كه پي

واگذار شده قبلي كه تاكنون اسـناد آنهـا بـه ايثـارگران منتقـل نشـده اسـت نيـز مشـمول ايـن تبصـره            

 گردند. مي

حمايـت از  ( قـانون سـاماندهي و   4هاي سازماني موضـوع مـاده )   ـ در صورت واگذاري خانه  5تبصره

گذاري براساس ارزش كارشناسي روز محاسبه  نامه، قيمت آئيناين  مشموالنتوليد و عرضه مسكن به 

 شود. و با تقسيط شصت ماهه بدون احتساب سود و كارمزد وصول مي
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هـاي انشـعاب آب، بـرق، گـاز، فاضـالب و       نامـه از پرداخـت كليـه هزينـه     آئـين اين  مشموالنـ 1ماده

هـاي   هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد مترمربع بنـاي مفيـد و در مجتمـع    ينهعوارض شهرداري و هز

در صورتي كه متراژ هر واحد با سـهم هـر    باشند. مسكوني تا سقف يادشده در سهم هر فرد معاف مي

هـا و   واجد شرايط بيش از يكصد مترمربع باشد صرفاً مازاد بر يكصد مترمربع مشمول پرداخت هزينـه 

 باشد. عوارض يادشده مي

وزارت راه و شهرسازي )سـازمان ملـي زمـين و مسـكن( مجـاز اسـت در منـاطقي كـه امكـان           ـ 8ماده

واگذاري زمين مناسب وجود ندارد به جاي زمين به ازاي هر فرد واجد شرايط معرفي شـده از سـوي   

( 41.111.111)( در كالنشـهرها و مبلـغ هفتـاد ميليـون     011.111.111بنياد مبلغ يكصد ميليون ريـال ) 

ها از محل اعتبارات مصوب مربـوط بـه حسـاب ايثـارگر واريـز و بـه هزينـه         ريال براي ساير شهرستان

 منظور نمايد.

هـاي مـورد واگـذاري بـه هـر دليـل توسـط وزارت راه و         سـازي زمـين   ـ در مواردي كه آمـاده   6ماده

هـاي   غ سـرانه هزينـه  شهرسازي )سازمان ملـي زمـين و مسـكن( ميسـر نباشـد، حـداكثر تـا سـقف مبلـ         

شـود از محـل منـابع     ( ريـال تعيـين مـي   01.111.111سازي براي هر نفر كه حداكثر ده ميليـون )  آماده

هـاي   باشـد. چنانچـه در منـاطقي زمـين     مصوب مربوط به صورت نقد در وجه بنياد قابل پرداخـت مـي  

شد با اعالم سازمان مسـكن و  سازي بيش از مبلغ مندرج در اين ماده با واگذار شده نياز به هزينه آماده

 باشد. شهرسازي استان و يا شركت عمران شهرهاي جديد قابل تأمين و پرداخت مي

( قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه      88ـ وزارت راه و شهرسازي در اجـراي بنـد )ل( مـاده )     5ماده

كوني جمهوري اسـالمي ايـران مبنـي بـر تـأمين مسـكن ايثـارگران نسـبت بـه سـاخت واحـدهاي مسـ            

( قـانون  53هاي تجميع شده در اختيار بنياد در قالب مسـكن مهـر بـا تسـهيالت منـدرج در بنـد )       زمين

 كل كشور اقدام و پس از تكميل به افراد معرفي شده از سوي بنياد واگذار نمايد. 0130بودجه سال 

 0130ال ( قـانون بودجـه سـ   53ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است برابـر بنـد )  4ماده

هاي عامل با معرفـي بنيـاد و تأييـد وزارت راه و شهرسـازي )سـازمان ملـي        كل كشور از طريق بانك
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نامـه تسـهيالت خريـد يـا احـداث       آئـين ( ايـن  0مـاده )  مشموالنزمين و مسكن( به يكصدهزار نفر از 

 مسكن پرداخت نمايد.

( قـانون  53برابر مفاد بنـد )  والنمشمـ ميزان تسهيالت پرداختي براي خريد يا ساخت مسكن به   4ماده

هاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، چهارصد و پنجـاه   كل كشور در شهرستان 0130بودجه سال 

 ( ريـال،  161.111.111سيصـد و پنجـاه ميليــون )    اسـتان هـا  ( ريال، در مراكـز  861.111.111ميليون )

و براي روستاها يكصد و پنجـاه ميليـون   ( ريال 261.111.111سايـر شهـرها دويست و پنجاه ميليـون )

( ريال و با نرخ چهار درصد با مدت بازپرداخت بيسـت سـاله بـدون رعايـت الگـوي      061.111.111)

 شود. مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي

 0130هاي عامل از ابتداي شهريورماه سال  ـ زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيالت توسط بانك0تبصره

 نامه توسط بنياد است(. باشد. )مالك، تاريخ صدور معرفي مي 0132اه سال لغايت پايان تيرم

كل كشور موظفند نسبت به  0130( قانون بودجه سال 53هاي عامل به استناد مفاد بند ) ـ بانك2تبصره

هاي بازپرداخـت الزم بـه ميـزان اصـل تسـهيالت و سـود سـهم         ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين

 ( اقدام نمايند.ايثارگر )چهاردرصد

توانند مشتركاً از تسهيالت بانكي متعلقه براي يك واحد مسـكوني اسـتفاده    ـ افراد مشمول مي1تبصره

 نمايند.

ـ در صورتي كه مشموالن اين ماده از طريق خريد واحـدهاي احـداثي سـازمان ملـي زمـين و      8تبصره

حـدهاي درحـال سـاخت شخصـي     سازان طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازي يا وا مسكن و يا انبوه

توانند با تبديل تسهيالت مشاركت مدني به فروش اقساطي  نسبت به تأمين مسكن خود اقدام كنند، مي

 نامه استفاده نمايند. آئيناز ضوابط مندرج در اين 

ـ ميزان تسهيالت پرداختي براي خريد يا سـاخت مسـكن در شـهرهاي جديـد معـادل سـقف         6تبصره

 گردد. استان تعيين ميتسهيالت مركز همان 
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گـذاري،   هاي حمايتي، بـدون سـپرده   ـ دريافت هرگونه تسهيالت بانكي مسكن از جمله وام  5تبصره 

كارمندي و شركتي مشروط به اينكه بنا به تشخيص بنياد منجر به مسكن مناسب بـراي ايثـارگر نشـده    

 شود. شرايط نمي واجداننامه و بالعكس به  آئينباشد، مانع ارايه تسهيالت اين 

مسـكن و   سـازمان هـاي  ـ در مواردي كه واگذاري زمين و يـا واحـدهاي مسـكوني از طريـق     4تبصره

انجام شـود، اوراق واگـذاري از قبيـل برگـه يـا قـرارداد واگـذاري مـالك ارايـه           استان هاشهرسازي 

 باشد. تسهيالت توسط بانك مي

هاي  هاي معتبر مانند تعاوني كن از طريق تعاونينامه در صورت تأمين مس آئيناين  مشموالنـ  4تبصره 

نيروي مسلح و همچنين ساكنين روستاها و شهرهايي كه اكثريت امالك و منازل مسكوني آنهـا فاقـد   

توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارايه سند ملكي رسمي يا ثبتي تسـهيالت   سند رسمي هستند مي

 مقرر را دريافت نمايند.

يافت تسهيالت بانكي مشروط به تأييد فاقد مسكن بودن توسط بنياد و سازمان ملي زمـين  ـ در3تبصره

و مسكن، مانع واگذاري زمين، واحد مسكوني و يا وجه زمـين توسـط وزارت راه و شهرسـازي و يـا     

 شود. بالعكس نمي

( 6111ند تعـداد ) باشـ  تواند براي ايثارگران غيرايراني كه فاقد شناسنامه ايرانـي مـي   ـ بنياد مي01تبصره

نامه را بنام خود دريافت و بازپرداخت آن را تضمين نمايد تا پـس   آئينفقره از تسهيالت موضوع اين 

 از طي مراحل اداري و صدور شناسنامه ايراني به نام آنها انتقال يابد.

داراي كـل كشـور ايثـارگراني كـه      0130( قـانون بودجـه سـال    53ـ در اجراي مفاد تبصره بند )3ماده

 0131مسكن ناتمام و يا نامناسب هستند و قبالً از تسهيالت مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 

التفاوت وام دريافتي قبلـي و يـا بـا فـك رهـن و       توانند براي ساخت مسكن، ما به اند مي استفاده نموده

 مند شوند. تسويه آن از يك فقره وام ساخت بهره
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نامـه را كـه در    آئـين ( ايـن  0اد دو هـزار نفـر از ايثـارگران مشـمول مـاده )     توانـد تعـد   تبصره ـ بنياد مي 

اكنـون داراي مسـكن    اند و هـم  هاي واگذار شده ساكن و قبالً از تسهيالت متعلقه استفاده نموده پروژه

 نامناسب هستند، مجدداً براي دريافت تسهيالت پس از تسويه اصل و يارانه آن معرفي نمايد.

ي عامل مجازند براي احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد، تسهيالت مقرر در اين ها ـ بانك01ماده

شـوند   نامه را پرداخت نمايند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط كه توسط بنيـاد معرفـي مـي    آئين

 فروش اقساطي نمايند.

سـهيالت تـا سـقف    قبل از ت سال هاينامه كه در  آئينـ پرداخت تسهيالت به افراد مشمول اين 00ماده

اقـدام بـه فـك رهـن و تسـويه اصـل        0131( ريال استفاده و تا پايان سـال  61.111.111پنجاه ميليون )

اند مشروط به تسويه يارانه وام قبلي در زمان دريافت وام جديد و تأييـد فاقـد مسـكن     تسهيالت نموده

 باشد. بودن توسط بنياد، مجاز مي

شهدا )والدين، همسـران و فرزنـدان(، جانبـازان بيسـت و پـنج       ـ پرداخت تسهيالت به خانواده02ماده

درصد و باالتر و آزادگاني كه در سنوات گذشته از تسهيالت استفاده و حداكثر طي مـدتي كمتـر از   

انـد مشـروط بـه تسـويه يارانـه       نسبت به تسويه و فك رهن آن اقدام نموده 0131سه سال تا پايان سال 

يافت وام جديد با معرفي بنياد و تأييد وزارت راه و شهرسازي )سازمان پرداخت وام قبلي در زمان در

 باشد. ملي زمين و مسكن( مجاز مي

قبــل از تســهيالت تــا ســقف بيســت ميليــون   ســال هــاينامــه كــه در   آئــينايــن  مشــموالنـــ 01مــاده

ه احسـن  تواننـد بـراي تبـديل بـ     اند به تشخيص و معرفـي بنيـاد مـي    ( ريال استفاده نموده21.111.111)

مند  نامه بهره آئيننمودن مسكن خود پس از تسويه وام قبلي از يك فقره تسهيالت بانكي موضوع اين 

 شوند.

 باشـند و   تبصره ـ جانبازان هفتاددرصد كه با توجه به وضـعيت جسـماني داراي مسـكن نامناسـب مـي      

انـد بـدون در نظـر گـرفتن سـقف وام قبلـي بـه         قبل از تسهيالت مورد نظر استفاده نموده سال هايدر 
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توانند براي تبديل به احسن نمودن منزل خـود پـس از تسـويه وام قبلـي از      تشخيص و معرفي بنياد مي

 مند شوند. يك فقره تسهيالت بانكي بهره

معرفـي و يـك فقـره وام بـانكي     ـ همسر و فرزندان شهدايي كه بـه صـورت جمعـي بـه بانـك      08ماده

تواننـد بـه    اند پس از انتقال به يكي از وراث با توافق سـاير اعضـاي خـانواده شـهيد مـي      دريافت كرده

مند شوند. واگذاري زمين يا مسـكن بـه    نامه بهره آئينصورت مجزا از تسهيالت بانكي مندرج در اين 

 شود. ان شهيد نميوالدين مانع واگذاري زمين يا تسهيالت به همسر و فرزند

هاي عامل موظفند موارد فسخ قراردادهاي اقسـاطي را بالفاصـله بـراي قطـع يارانـه بـه        ـ بانك06ماده

 وزارت راه و شهرسازي )سازمان ملي زمين و مسكن( اعالم نمايند.

شرايط عالوه بر منابع و امكانـات   واجدانـ بنياد موظف است به منظور كمك به تأمين مسكن 05ماده

هاي ملكي خود و تأمين و پرداخت تسهيالت  نامه نسبت به واگذاري زمين آئينبيني شده در اين  پيش

 الحسنه يا بالعوض اقدام نمايد. مالي از محل منابع داخلي به روش قرض

كـل   رئـيس بنياد و  رئيسجمهور و  رئيسـ تصميمات مشترك وزير راه و شهرسازي و معاون 04ماده

ي ايران كه منجر به تسهيل تأمين مسكن و اخـذ تسـهيالت خريـد و يـا     بانك مركزي جمهوري اسالم

 باشد. االجرا مي نامه شود، معتبر بوده و الزم آئينساخت مسكن ايثارگران و رفع ابهامات و موانع اين 

 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. 05/4/0130 نامه در تاريخ اين تصويب

 

 جمهور  معاون اول رئيس
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                  8قانون اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران و اصالحيه آن

 كليات –فصل اول 

شود  ناميده مي "بنياد "كه از اين پس دراين اساسنامه به اختصار  -بنياد شهيد و امور ايثارگران   - 0ماده  

بنيانگذار جمهـوري اسـالمي ايـران حضـرت      رهبر كبير و  فرماننهادي است انقالبي كه در اجراي  -

 موافقـت مقـام معظـم رهبـري مبنـي      ودرپـي  0164.02.22عليه در تاريخ  تعالي  ا... امام خميني رضوان

وستاد رسـيدگي   برادغام سه نهاد انقالبي بنياد شهيد انقالب اسالمي، سازمان جانبازان انقالب اسالمي

و استقالل مالي و اداري است و امور آن طبق  تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي به امور آزادگان

ــنامه و        ــن اساس ــارچوب اي ــي و در چه ــر دولت ــومي غي ــاي عم ــه نهاده ــوط ب ــوانين مرب ــررات و ق مق

 شود.  مربوطه زير نظر رئيس جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره  مي هاي نامه آئين

بنياد از تاريخ تأسيس نامحدود است. انحـالل يـا خاتمـه آن بـا نظـر مقـام معظـم        مدت فعاليت  - 2ماده  

 باشد. رهبري مي

 اهداف و وظايف -فصل دوم 

 اهداف بنياد عبارتند از: - 1ماده 

 ، حفظ و ترويج فرهنگ شهادت و ايثار در جامعهااحي - 0

 حفظ آثار آنهازنده نگهداشتن ياد و نام شهيدان انقالب اسالمي و ايثارگران و  - 2

فرهنگ ايثـار و شـهادت و بـاال بـردن تعهـد       هاي معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزش ياعتال - 1

 جامعه هدف و خانواده آنان آنان نسبت به رعايت شأن، حق، حرمت، منزلت

                                                           

يكهـزار و   مـاه  مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجـدهم فـروردين  اصالح قانون اساسنامه ، قانون   1

 ه اسـت .  تأييـد شـوراي نگهبـان رسـيد     بـه  8/2/0144تصويب و در تـاريخ   سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي 

  در متن اساسنامه اعمال شده است . (، كليه اصالح ها ، الحاق ها و حذف ها قانون مزبور ) بر طبق 
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گيري از سرمايه و دارايـي بنيـاد    تالش براي استفاده از امكانات عمومي جامعه و نظام و نيز بهره - 8

 براي رشد و اعتالي مادي و معنوي جامعه هدف 

 :اساسنامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود در اين - 8ماده  

  .هاي آنان هاي شاهد، جانبازان، آزادگان و خانواده خانواده  :جامعه هدف –الف 

  .و اسير األثرشاهد: پدر، مادر، همسر و فرزند شهيد، مفقود ب ـ خانواده هاي

 .آزاده : همسر، فرزند و والدين تحت تكفل ج ـ خانواده جانباز و

، جانباز، آزاده و اسير در چهارچوب قوانين نيروهـاي  األثرمفقود ـ تعيين مصاديق عملي شهيد،  0تبصره 

اي خواهد بود كـه توسـط وزارت دفـاع و پشـتيباني      نامه ايران بر اساس آئين مسلح جمهوري اسالمي

 وزيـران خواهـد   هيأتبا همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب  مسلح نيروهاي

 .رسيد

شـهيد، جانبـاز و يـا آزاده     ـ كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون توسط بنياد بـه عنـوان    2تبصره 

 بود شناخته شده اند همچنان از خدمات مربوط برخوردار خواهند

هـاي حضـرت امـام خمينـي      بنياد عـالوه بـر اجـرا و پيگيـري دسـتورات و فرمـان      اهم وظايف  - 6ماده  

 شـاهد،   هـاي معظـم   اهلل تعالي عليه و فرامين و تدابير مقـام معظـم رهبـري در رابطـه بـا خـانواده       رضوان

 عبارتند از: 0164.02.22اي مورخ  از جمله فرمان ده ماده

 در قبال شهادت و ايثار : -الف  

تالش به منظور تبيين مفهوم و فلسـفه جهـاد و شـهادت و ايثـار، احيـا، حفـظ و تـرويج        ريزي و  برنامه 

 واالترين ارزش الهي ازطريق: فرهنگ و روحيه ايثارگري و  شهادت طلبي در جامعه به عنوان

بسيج كليه امكانات نظام و جامعه اسالمي به ويژه نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، هنري، آموزشـي   -0

 ط جمعيو وسايل ارتبا

 طلبي شناسايي و تقويت و ترويج عوامل و موجبات رشد و توسعه فرهنگ شهادت -2
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بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده و مخرب فرهنگ شهادت و ايثـارگري و تـالش در امحـا و     -1

 رفع آنها

 در قبال شهدا و ايثارگري  : -ب 

داشـتن يـاد و    ا و بزرگداشت و زنده نگهريزي و تالش براي تجليل و تكريم از مقام واالي شهد برنامه 

 خاطره آنان از طريق:

هاي ملـي و   استفاده از مناسبت برگزاري مراسم يادبود با الهام از مكتب عاشوراي حسيني و با -0

 مذهبي.

حفظ قداست و منزلت گلزار شهدا و محور قراردادن اين مراكز در برگزاري مراسم رسمي و   -2

هـا و   مراكـز مـذكور توسـط شـهرداري     مردمي و پيگيري مرمت و ارايـه خـدمات شايسـته بـه    

 كند. سايرنهادهاي ذيربط براساس ضوابطي كه بنياد اعالم مي

  جتماعي و ساير اماكن عمـومي و ملـي بـه   گيري نامگذاري معابر، ميادين، مراكز فرهنگي، ا پي -1

 هاي ذيربط. دستگاه ها از طريق نام مبارك شهدا و نصب يادمان

آوري و حفظ و نگهداري و معرفي آثار فرهنگي، ادبي، هنري، وصايا و ديگر آثار شهدا  جمع -8

 و ايثارگران .

پيشنهاد بنيـاد و بـا همـاهنگي سـتاد      اي كه بنا به نامه اين بند به موجب آئين اتبصره ـ نحوه و ضوابط اجر 

وزيران مي رسد تعيـين   هيأتتهيه و به تصويب  كل نيروهاي مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 خواهد شد

ــا و     -6 ــري و انديشــمندان، ادب ــه فرهنگــي، آموزشــي، هن ــت از جامع ــب و حماي تشــويق و ترغي

 هاي شهادت و ايثار. ضايل اسوهو ف ها، سيره معنوي نويسندگان در ثبت، تبيين و معرفي ويژگي

نقـش و رسـالت مطلـوب و     يمنظـور ايفـا   توانمندسازي فردي و جمعي آحاد جامعه هدف به -5

 .مؤثر در مديريت اداري و سياسي كشور

 هاي شاهد: در قبال خانواده -ج 
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 :هاي هاي شاهد در زمينه ريزي و تالش براي صيانت و رشد و اعتالي مادي و معنوي خانواده برنامه 

 آموزشي –امور فرهنگي  -0

سازي رشـد و تعـالي    پيگيري و نظارت امور فرهنگي، تربيتي و آموزشي فرزندان شاهد و زمينه -

 فكري،روحي، اخالقي و تحصيلي آنها از طريق:

 وركردن استعدادهاي الهي آنان. تهذيب و كسب معنويت اسالمي و ارتقاي معرفت ديني و بهره -

و آموزشي به جامغه هدف و نظـارت درجهـت ايجـاد تسـهيالت الزم     ارائه خدمات فرهنگي  -

هـاي فكـري و تخصصـي و پـرورش جسـمي       براي ارتقاي علمي، تحقيقي، آموزشي و مهارت

 مراحل و مقاطع تحصيلي به بهترين وجه با همكاري مراجع ذيربط. فرزندان شاهد در تمام

 هاي معظم شاهد. در خانواده "اسالم ناب محمدي "تقويت روحيه خدمت به  -

هاي  تالش در جهت خود اتكايي اقتصادي و تأمين اجتماعي و رفاهي خانواده امور معيشتي و رفاهي -2

 شاهد از قبيل:

اي و نيز  هاي تخصصي، فني و حرفه هاي الزم و آموزش سازي تسهيالت و ارايه حمايت فراهم -

د اشــتغال مفيــد بــراي ايجــا هــاي ذيــربط جهــت هــا و دســتگاه جلــب مشــاركت كليــه ســازمان

 هاي شاهد. خانواده

هـاي شـاهد مشـمول و داراي شـرايط در      تأمين و پرداخت حقوق، مستمري و مزايـاي خـانواده   -

 چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط مربوط.

معيشـتي بـا حفـظ     بهداشت، درمان، مسكن، بيمه عمر، حوادث و بازنشستگي و نيازهـاي  تأمين -

 جايگاه آنانعزت، كرامت ، شأن و 

هـاي الزم بـه    پيگيري و انجام اقدامات ممكن درجهت ارايه خدمات و تسـهيالت و مسـاعدت   -

 والدين معظم شاهد.

 .افرزندان معلول، والدين از كارافتاده و همسران غير مزدوج شهد ـ توجه خاص به امور
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بينـي امكانـات    پيشحضور فيزيكي فعال و مؤثر جانبازان در عرصه اجتماعي و  ـ بسترسازي براي

اماكن عمـومي و اداري، فضـاها و وسـايط نقليـه عمـومي در سـطح شـهرها و         معابر، خاص در

 كشور

هـاي شـاهد بـا     تالش درجهت حل و فصـل امـور حقـوقي و قضـايي خـانواده      امور حقوقي و قضايي -1

 همكاري مراجع ذيربط از طريق:

م و امين و مراقبت بر اعمال آنها، عزل قيّ پيشنهاد و همكاري با مراجع قضايي در تعيين، نصب و -

ن جامعـه  اكنندگان از صغار و محجـور  حضانت ها و مهمچنين مراقبت بر اعمال اوليا، اوصيا، قيّ

 ها در امر حضانت فرزندان و ارايه راه حل به محاكم. هدف  و رسيدگي به اختالف

اموال و دارايي صغار شاهد در مساعدت و همكاري با مراجع ذيربط درجهت تبديل و تغيير در  -

گيري به منظور حل و  درصورت لزوم پي راستاي مصالح و غبطه آنان برحسب موازين شرعي و

 فصل اختالفات مربوط تا صدور حكم قطعي.

گيري امور مربـوط بـه انحصـار     درخواست تنفيذ وصيتنامه عادي شهدا ازمحاكم ذيصالح و پي -

و نگهداري حساب امـوال صـغار و    ماترك شاهد و تقويم وراثت و مراقبت بر احصار و تحريم

 هاي شاهد درصورت ضرورت. ن و معاضدت حقوقي و قضايي خانوادهامحجور

شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذيصالح به عنوان وكيل در دعاوي جهـت دفـاع و    -

 استيفاي حقوق جامعه هدف  در دعاوي مربوطه بنا به درخواست آنان.

 ر اقتصاديامو -8

هاي تحت پوشش بنياد و توسـعه منـابع مـالي بـه      برداري مطلوب از اموال و دارايي اداره و بهره -

 منظور ايجاد پشتوانه هاي مادي براي فعاليت هاي محوله .

كه دراختيار بنياد اسـت   -هاي فرزندان شاهد  اندازها، اموال و دارايي كارگيري مطلوب پسه ب -

 ها. دارايي اقتصادي آنها و جلوگيري از كاهش ارزشبراي تأمين آينده  -
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موجـب  ه ضوابط تنظيم و صدور احكام كارگزيني و تشخيص افراد تحت تكفل شاهد ب -تبصره  

 هيأتتصويب  اداري و استخدامي تهيه وبه اي خواهد بود كه توسط بنياد و سازمان امور نامه آئين

 وزيران خواهد رسيد.

 ها و منابع مالي ياموال، داراي -فصل سوم  

 هاي بنياد عبارت است از: اموال و دارايي - 5ماده  

هايي كه به  كليه اموال منقول و غيرمنقول، سهام، اوراق بهادار، وجوه نقد و ديگر دارايي -0

 آيد. حكم محاكم به تملك بنياد درآمده يا در مي

 گيرد. ميهايي كه از طرف دولت دراختيار بنياد قرار  كليه اموال، دارايي -2

 شود. هايي كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي به بنياد اهدا مي اموال و دارايي -1

بـه امـور    هـا و امكانـات بنيـاد شـهيد، سـتاد رسـيدگي       ها، مالكيـت  كليه اموال و دارايي -8

منتقـل   هايي كه از بنياد مستضعفان با اذن مقام معظـم رهبـري   آزادگان و اموال و دارايي

 .شود مي

 منابع مالي بنياد عبارتند از: - 4ماده  

 هاي مقام معظم رهبري. كمك -0

 ها و اعتبارات مصوب در بودجه عمومي كشور. كمك -2

 هاي اقتصادي بنياد. درآمدهاي حاصل از فعاليت -1

 هدايا و كمكهاي بنياد مستضعفان و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي. -8

 اركان –فصل چهارم  

 اركان بنياد عبارتند از: - 4ماده  

 امنا هيأت -0

 له( درصورت معرفي معظم فقيه در بنياد ) نماينده ولي -2

 رئيس بنياد -1
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 شرح زير است: امناي بنياد مركب از هفت نفر به هيأت - 3ماده 

 امنا هيأت رئيسجمهور به عنوان  رئيس -

 درصورت تعيين( فقيه در بنياد ) نماينده ولي -

 امنا  هيأتبنياد به عنوان نايب رئيس  رئيس -

 نفر از وزراي فرهنگي به انتخاب رئيس جمهوردو  -

ها و افراد بصير در امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ازميان خـانواده شـهدا    سه نفر از شخصيت -

 به پيشنهاد رئيس بنياد و تاييد رئيس جمهور

 اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  تأمينوزراي رفاه و  -

به عنوان دبير جلسه  اامن هيأترئيس  تأييدنياد بنا به پيشنهاد رئيس بنياد و يكي از معاونان ب -تبصره  

 بدون حق رأي شركت خواهد كرد

 امنا به شرح زير است: هيأتوظايف و اختيارات  - 01ماده  

 گيري اوامر و رهنمودهاي ابالغي مقام معظم رهبري پي -0

 ها و سياستهاي كلي تصويب خط مشي  -2

 تصويب برنامه و بودجه ساالنه تشكيالت  -1

 تصويب صورت حساب عملكرد ساالنه -8

 ارايه گزارش عملكرد ساالنه بنياد به مقام معظم رهبري و كسب رهنمودهاي الزم -6

 شود تصويب ساير موضوعاتي كه توسط رئيس بنياد براي تحقق اهداف بنياد ارايه مي -5

رهبـري بـه منظـور     معظم از أخذ موافقت مقام تغييرات و اصالحات اساسنامه پس تأييد بررسي و -4

 .مراحل تصويب طي

 .ومقررات هاي مالي و معامالتي بنياد در حدود قوانين تصويب آئين نامه  -4

 . هاي وابسته تصويب ضوابط سرمايه گذاري شركت  -3
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اداره و اتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهاي حاصل از  سياستگذاري نحوه -01

هاي وابسته كه شـرعاً   هاي اقتصادي سازمان از اموال و امالك بنياد و فعاليت ن قسمتفروش آ

آنها با اذن ولي فقيه مي باشـد براسـاس رهنمودهـاي مقـام معظـم رهبـري در جهـت         تصرف در

 .بنياد اهداف عاليه

بنـا بـه پيشـنهاد     اامنـ  هيأتگيري در اولين جلسه  تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و تصميم 

 خواهد رسيد اامن هيأترئيس بنياد به تصويب 

 باشد: اهم وظايف نماينده ولي فقيه درصورت تعيين به شرح زير مي - 00ماده  

طلبي و ايثـار در جامعـه و ارائـه آن     هاي الزم براي حفظ و ترويج فرهنگ شهادت پيشنهاد سياست - 0

 امنا ، جهت تصويب. هيأتبه 

هاي شاهد و حفظ و تعميق و تـرويج فرهنـگ شـهادت و ايثـار در      امور فرهنگي خانوادهنظارت بر  – 2

 جامعه و نظارت بر اجراي آن. 

هاي داخلي با موازين شـرعي و رهنمودهـاي ابالغـي مقـام معظـم       نامه آئينها و  تطبيق دستورالعمل - 1

 رهبري.

 اعمال اختيارات شرعي تفويض شده از سوي مقام معظم رهبري.  - 8

خصوصيات فكري و اخالقي خـدمتگزاران   ياسياسي جهت رشد و ارتق -هاي عقيدتي  ارايه برنامه - 6

 جو معنوي بنياد. ياهاي شاهد و ارتق خانواده

 نظارت بر حسن جريان امور بنياد. - 5

جمهور و تاييـد مقـام معظـم     م اجرايي بنياد است كه به پيشنهاد رئيسرئيس بنياد باالترين مقا - 02ماده  

ها  وليت اداره امور بنياد و اجراي برنامهؤسال منصوب و مس مدت چهار جمهور به رهبري با حكم رئيس

 را برعهده خواهد داشت و اهم وظايف او به شرح زير است:

هاي  برنامه و بودجه ساالنه، صورت هاي اجرايي، ها و سياست تهيه، تدوين و پيشنهاد خط مشي -0

 اقدام الزم. امنا براي هيأتمالي و گزارش عملكرد ساالنه بنياد به 
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هاي الزم و همچنين پيشنهاد اصالح تشكيالت جهت تصويب به مراجع  نامه آئينتنظيم و تدوين  -2

 ذيربط.

و قانونگـذاري و   نمايندگي بنياد در كليه امور حقوقي و نزد كليه مراجع اعـم از قضـايي، اداري   -1

دعاوي حقوقي، جزايي و اداري بـه طرفيـت    طرح و اقامه دعاوي و دفاع و جوابگويي به هرگونه

هاي الزم براي استيفاي حقوق بنياد با حق تعيين وكيل يا نماينـده و   از بنياد و انجام ساير فعاليت

عاوي از طريق مصالحه و آنان براي انجام امور محول و پايان دادن به د اختيارات الزم به تفويض

 يا ارجاع به داوري با رعايت قوانين .

انجام كليه امور مـالي، اداري، فرهنگـي و اجتمـاعي، ازجملـه عـزل و نصـب مـديران و صـدور          -8

هـاي بـانكي، انجـام هـر نـوع       حساب هاي الزم همچنين گشايش انواع ها و بخشنامه دستورالعمل

هـاي دولتـي، غيردولتـي و اشـخاص حقيقـي يـا        انمعامله و هرگونه ارتباط با مؤسسات و سـازم 

 حقوقي.

هاي  اختيار بنياد در چهارچوب سياست اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري از محل منابع در -6

 .امنا هيأتمصوب 

 .جهت طي مراحل تصويب اامن هيأتها و ارائه آنها به  تهيه پيش نويس آئين نامه -5

 .جهت طي مراحل تصويب اامن هيأتاصالح و يا تغيير مواد اساسنامه به  بررسي و ارائه پيشنهاد -4

 .امنا هيأتتشكيالت تفصيلي بنياد و تصويب در  تهيه -4

و تبديل و يا فسخ و اقاله آن و خريد و فروش و معاوضه امـوال و   انعقاد هرگونه قرارداد و تغيير -3

 .هاي مالي و معامالتي نامه آئينمناقصه و مزايده در حدود  ماشين آالت و برگزاري

 واحدهاي اقتصادي و سهام يا سهام الشركه به نحوي كه متضمن صرفه و صالح بنياد قبول اموال -01

 .باشد

چهارچوب قوانين  ها و واحدهاي اقتصادي بنياد در تأسيس، ادغام، انحالل يا واگذاري شركت -00

 .اامن هيأتو مقررات و مصوبات 
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حفظ مسؤوليت، بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هـر يـك از    اند باتو تبصره ـ رئيس بنياد مي 

 نمايد كاركنان تفويض

 امور مالي و اداري -فصل پنجم  

هاي مصـوب از محـل بودجـه كـل      بودجه تفصيلي بنياد هر سال براساس اعتبارات و كمك - 01ماده  

مورد اجـرا   امنا به هيأتاساسنامه تنظيم و پس از تصويب  ( اين4كشور و ساير منابع يادشده در ماده )

 شود. گذارده مي

صـورت كمـك در    اعتبارات مربوط به بودجه عمومي هرسـال در قالـب طـرح و برنامـه و بـه      -تبصره  

 شود. بودجه كل كشور منظور مي

ئيس بنياد موظف است ظرف چهار ماه پس از تصويب اين قانون نسبت بـه تهيـه مقـررات    ر - 08ماده  

اقدام و  اين اساسنامه حسب مورد  هاي مورد نياز براي اجرا نامه ينو استخدامي بنياد و ساير آئ اداري

 .وزيران ارائه نمايد هيأتجهت تصويب به 

آنهـا   يتمأموراند و  درآمده به استخدام 0141سال انتقال كاركنان رسمي بنياد كه تا پايان  – 06ماده  

مقررات مربوط به كاركنان دولت مجاز  ها و نهادهاي دولتي و يا عمومي با رعايت به ساير دستگاه

 .است

( ماه پس از تصويب اين اساسنامه در چهـارچوب  1مقررات اداري و استخدامي بنياد ظرف ) - 05ماده 

مشترك بنيـاد و سـازمان امـوراداري و اسـتخدامي كشـور       قانون نظام هماهنگ پرداخت بنا به پيشنهاد

 رسد. وزيران مي هيأتتصويب  به

 گردد. ه لغو ميكليه قوانين و مقررات مغاير با اين اساسنام - 04ماده  

  

 0144.1.5تاريخ تاييد شوراي نگهبان  0144.2.24تاريخ تصويب 
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                  نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده هاي شاهد آئين

بنيـاد   24/2/0143مـورخ   23/42/111بنـا بـه پيشنهادشـماره     24/0/0142وزيران در جلسه مـورخ   هيأت

( قانون اساسنامه 8شهيد انقالب اسالمي، ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات و به استنادماده )

هـاي  نامه تعيين مصاديق عملـي شـهيد و خـانواده     آئين - 0144مصوب  -بنياد شهيد انقالب اسالمي 

 شاهد را به شرح زير تصويب نمود:

 كار مي روند:ه نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط ب آئيندر اين  -0ماده 

 بنياد شهيد: بنياد شهيد انقالب اسالمي -0

شــهيد: كســي اســت كــه جــان خــود را در راه اهــداف واالي اســالم و انقــالب اســالمي و حفــظ    -2

هوري اسالمي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشـمن  دستاوردهاي آن و دفاع از كيان نظام جم

 و عوامل ضدانقالب و اشرار نثار مي نمايد.

نامـه هسـتند كـه از نظـر برخـورداري از خـدمات        آئـين ( اين 1در حكم شهيد: افراد موضوع ماده ) -1

 مربوط در اولويت دوم قرار مي گيرند.

رف مسؤوالن مربوط به صورت كتبي بـه  : كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان از طيتمأمور  -8

 كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات اعم از انفرادي و دسته جمعي واگذار مي شود.

 افرادي كه مشمول هر يك از بندهاي زير شده يا مي شوند شهيد تلقي مي شوند: -2ماده 

 رزمندگاني كه در زمان جنگ در مناطق عملياتي توسط دشمن كشته مي شوند. -0

 رزمندگاني كه در خط مقدم نبرد با دشمنان خارجي فوت مي كنند. -2

 افرادي كه به دست دشمنان نظام كشته يا ترور مي شوند. -1

مبـارزه بـا اشـرار،     يـت مأموركاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات كـه در حـال شـركت در     -8

 شوند. هاي ضد انقالب توسط آنها كشته مي قاچاقچيان، سارقان مسلح و اعضاي گروه

شناسـايي رزمـي يـا ويـژه و      يـت مأموركاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات كه در هرگونـه   -6

 عمليات جنگي يا بر اثر كمين توسط دشمن يا ضدانقالب كشته مي شوند.
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هاي اطالعاتي و امنيتي كشـور، وزارت   هاي موضوع اين بند براي عمليات يتمأمورتشخيص  -تبصره 

هاي اطالعاتي، عملياتي و امنيتي خاص نيروهاي مسلح بر عهده ستاد كـل   يترمأمواطالعات و براي 

 نيروهاي مسلح است.

كاركنان وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح كه به سبب عضويت در آنها توسط دشمنان نظام كشته  - 5

 مي شوند اعم از آن كه در ايام خدمت يا غيرخدمت باشند.

ام وظيفه، در حمالت زميني، هوايي يـا دريـايي دشـمن كشـته     كاركنان نيروهاي مسلح كه حين انج -4

 مي شوند.

 در زمـان جنـگ در حمـالت زمينـي، هـوايي يـا دريـايي دشـمن كشـته           يـت مأمورافرادي كه حين  -4

 مي شوند.

توسط ضدانقالب  يتمأمورها و اماكن و اعضاي گارد امنيت پرواز كه در حال  محافظان شخصيت -3

 كشته مي شوند.

 كاركنان نيروي مقاومت بسـيج و نيـروي انتظـامي كـه براسـاس قـانون حمايـت قضـايي از بسـيج           - 01

 هنگام برخورد با جرايم مشهود در حين انجام وظيفه كشته مي شوند.  - 0140مصوب  -

افرادي كه به تشخيص دادگاه صالحيتدار در حال انجام فريضـه امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر        -00

 جرايم مشهود كشته مي شوند.توسط مرتكبان 

كاركنان وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح كه در حين اسارت دشمن يا در گروگان ضدانقالب،  -02

 مخالفان نظام، اشرار، سارقان مسلح، قاچاقچيان يا ساير تبهكاران تحت تعقيب كشته مي شوند.

هـاي   يميايي و سـاير سـالح  در حال خنثـي سـازي مـواد منفجـره، شـ      يتمأمورافرادي كه به سبب  -01

 جنگي و پاكسازي ميدان مين كشته مي شوند.

مجروحان و جانبازاني كه براساس نظريه كميسيون پزشكي ذي ربط فوت آنها به سبب جراحات و  -08

 .صدمات ناشي از مجروحيت تشخيص داده شود
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 تلقــي نماينــد.كليــه افــرادي كــه مقــام معظــم رهبــري آنهــا را در فرمــان خــاص مصــداق شــهيد    -06

 مصاديق عملي در حكم شهيد عبارتند از: -1ماده 

رزمندگاني كه در زمان جنگ داخل مناطق عملياتي بر اثر سوانح طبيعي يا غيرطبيعي بدون سهل  -0

 انگاري و تقصير يا عدول از مقررات فوت مي كنند.

نـگ در حـال   كاركنان نيروهاي مسلح كه در حال رفت و برگشت از منطقه عملياتي در زمـان ج  -2

 كشته مي شوند. يتمأمور

كاركنــان نيروهــاي مســلح و وزارت اطالعــات كــه در حــين آموزشــهاي رزمــي و اطالعــاتي و    -1

 هايي كه طبق برنامه هاي مصوب فرمانده كل قوا اجراي مي شود، كشته مي شوند. رزمايش

آزمايش  يتمأموركاركنان نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در حال  -8

 يا توليد سالح، مهمات و وسايل جنگي كشته مي شوند.

در اسارت دشمن يـا گروگـان    يتمأموركاركنان وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح كه به سبب  -6

ضد انقالب، مخالفان نظام، اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان فوت مي كنند مگر اينكه عدم پايبنـدي  

 اسالمي در زمان اسارت ثابت شود. هاي انقالب آنها به آرمان

كاركنان وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح كه در حال تعقيب و مراقبت دشـمنان اسـالم و نظـام     -5

 جمهوري اسالمي كشته مي شوند.

 افرادي كه در حمالت هوايي يا موشكي يا بمب گذاري دشمن كشته مي شوند. -4

ورد با مواد منفجره از قبيل نارنجـك،  مهاجران جنگي و كساني كه در مناطق جنگي به علت برخ -4

 مين، گلوله توپ و نظاير آن كشته مي شوند.

افرادي كه در حين درگيري بينابين نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات با دشـمنان، ضـدانقالب و    -3

 اشرار كشته مي شوند.

آزادگاني كه فوت آنها براساس نظريـه كميسـيون پزشـكي ذي ربـط ناشـي از صـدمات مسـتقيم         -01

 ران اسارت تشخيص داده شود.دو
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 %( و باالتر كه فوت مي نمايند يا كشته مي شوند.41جانبازان هفتاد درصد ) -00

افرادي كه در دفاع از كيان نظام جمهوري اسالمي ايران يا اموال عمومي يا منابع طبيعي در مقابله  -02

 با دشمنان نظام، اشرار يا متجاوزان كشته مي شوند.

هاي محوله در پاسداري و حفاظت از مراكزي كه نيروهـاي مسـلح    يتمأمورافرادي كه به سبب  -01

مين أبر اساس مقررات يا مصوبات خاص شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور يا شـوراي تـ  

استان موظف به حراست از آن مراكز هستند، مورد هجوم دشمن يا اشـرار واقـع و در اثـر مقاومـت و     

 درگيري با آنها كشته مي شوند.

مشموالن بندهاي اين ماده كه به تشخيص كميسيون پزشكي ذي ربط بر اثر جراحات و صـدمات   -08

 حاصل از موارد مندرج در اين ماده فوت مي كنند.

( اين ماده منوط به عدم تقصير و سهل انگـاري و  4( و )1احراز شهادت افراد مشمول بندهاي ) -تبصره 

 نيز رعايت اصول ايمني است.

عملياتي در زمان جنگ توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و در ساير مواقع توسط شـوراي  مناطق  -8ماده 

 عالي امنيت ملي تعيين مي شود.

نامه به نيروهـاي   آئين( اين 1( و )2هاي مندرج در مواد ) يتمأمورغيرنظامياني كه براي انجام  - 6ماده 

امه حسب مورد در حكم كاركنان ن آئينمي شوند از نظر شمول اين  مأمورمسلح يا وزارت اطالعات 

 ياد شده خواهند بود. دستگاه هاي

هـاي   نامه پس از اعالم كميسيون آئينمرجع تاييد، پذيرش و تطبيق مصاديق شهيد با مفاد اين  - 5ماده 

 بدوي و تجديدنظر در قوانين مربوط به نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات، بنياد شهيد است.

ادت مجروحان و جانبـازان متـوفي بـه عهـده كميسـيوني متشـكل از پزشـكان        اعالم اوليه شه -0تبصره 

 متخصص و معتمد از بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي و بنياد شهيد و سازمان مربوط است.
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نامـه بـه عهـده     آئـين ( ايـن  1( مـاده ) 01اعالم اوليه شهادت آزادگـان متـوفي موضـوع بنـد )     -2تبصره 

پزشكاني متخصص و معتمد از ستاد رسيدگي به امور آزادگـان، بنيـاد شـهيد و     كميسيوني متشكل از

 دستگاه مربوط است.

هـا   در صورت بروز اختالف بين بنياد شهيد، نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و ساير دستگاه - 4ماده 

وهـاي  سـتاد كـل نير   رئيسدر تطابق مصاديق شهيد با مفاهيم آن، موضوع در كميسيوني با مسؤوليت 

مسلح يا نماينده او با عضـويت نماينـدگان بنيـاد شـهيد، وزارت اطالعـات، معاونـت حقـوقي و امـور         

جمهور، وزارت دفاع و پشـتيباني نيروهـاي مسـلح يـا دسـتگاه ذي ربـط حسـب مـورد          رئيسمجلس 

ــتگاه   ــراي دسـ ــاد شـــده بـ ــيون يـ ــود و تصـــميم كميسـ ــت. بررســـي مـــي شـ ــرا اسـ ــا الزم االجـ  هـ

 عملي خانواده هاي شاهد عبارتند از:مصاديق  - 4ماده 

 بستگان درجه اول شهيد شامل پدر، مادر، همسر و فرزند. -0

 بستگان درجه دوم شهيد شامل خواهر و برادر. -2

ــره  ــود   -تبصـ ــرا و مفقـ ــه اول اسـ ــتگان درجـ ــوند.  األثربسـ ــي شـ ــوب مـ ــاهد محسـ ــانواده شـ ــا خـ  هـ

 كـان بـر عهـده بنيـاد شـهيد اسـت.      ارايه خدمات به بازماندگان شهيد و در حكـم شـهيد كما   - 3ماده 

 مشـمول دريافـت خـدمات منـدرج در قـوانين و مقـررات        بسـتگان درجـه دوم شـاهد صـرفاً     -تبصره 

 ذي ربط هستند.

ي قطعـي مراجـع قضـايي داراي فسـاد     أنامـه بـر اسـاس ر    آئـين چنانچه فردي از مشموالن اين  -01ماده 

اخالقي يا سابقه ارتكاب جرم بر ضد امنيت ملي باشد، به تشخيص بنياد شهيد از شمول خدمات بنيـاد  

ذي ربـط خـارج مـي شـود در صـورت بـروز اخـتالف موضـوع در كميسـيون           دستگاه هـاي شهيد يا 

شـده بـراي آنهـا الزم االجـرا     نامه بررسي مي شود و تصميم كميسيون ياد  آئين( اين 4موضوع ماده )

است. اجراي اين ماده مانع از اجراي مقررات مربوط به مستمري بگيراني كه از عـداد خـانواده شـاهد    

 . خارج مي شوند، نمي باشد

 جمهور رئيسمعاون اول 



 

 

ياد شهيدان ، يادبود ارزش هاي انساني است و گراميداشت آنان، تجليل از برترين خصال  

      . بشري است 
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