
 سازمان امور اداري و استخدامي كشور 20/10/77مورخ  7232/11نامه شماره بخش

 درخصوص ايجاد پست همطراز براي جانبازان
هاي ها، موسسات و شركتها، سازماننامه به كليه وزارتخانهبخش

 دولتي

 11و  9نامه اجرامي مواد آمين 5در اجراي تبصررررك ما مادك 

اجتماعي جانبازان انق ب اسرر مي قانون تسررالي ت اسررتخ امي و 

 6/5/1377مورخ ه  17679ت /28862موضرروت تصررومم نامه شررمارك 

هيات وزمران، ضوابط امجاد پست )شغل( سازماني با نام همطراز 

سته از جانبازاني كه توانامي انجام  شتغال آن د جانباز جالت ا

 گردد:كار تمام وقت را ن ارن . به شرح زمر اب غ مي

ست كه تعرمف  -1 سازماني با نامي ا ست  ست با نام همطراز: پ پ

متناسم با توانامي جسمي جانباز و شرامط احراز شغل با ع مت 

هاي سازماني مصوب به شود و ع وك بر پستمشخص مي)×( اختصاري 

ستگاك شكي تي د شمول بخشمجموعه ت گردد و نامه افزودك ميهاي م

ان در مجموعه مزبور تا اشررتغال جانباز در آن پسررت، براي آن

ستگاك  صيلي د شكي ت تف ش  و پس از آن از مجموعه ت حفظ خواه  

 شود.حذف مي

ستن  كه طبق نظر و  -2 ساني ه شنامه ك شمول امن بخ جانبازان م

ضعفان و جانبازان انق ب  ست شكي بنياد م سيون پز تامي مه كمي

 اس مي توانامي انجام كار تمام وقت را ن ارن .

الذكر به نامه فوقآمين 5مادك  1ت تبصررررك اختيار موضرررو -3

ستگاك شنامه تفومض ميد شمول بخ ستگاكهاي م هاي ذمربط گردد، د

ضعفان  ست شكي بنياد م سيون پز صول تامي مه كمي موظفن  پس از و

سازماني  شغل(  ست ) سبت به امجاد پ س مي ن و جانبازان انق ب ا

نامي  كه توا بازاني  جان باز براي  جان نام همطراز  جام با  ان

سمي )ثابت( ما پيماني  صورت ر كار تمام وقت را ن ارن  و به 



)موقت( در دستگاك شاغل بودك و ما اعادك به كار ما استخ ام 

 شون  اق ام نمامن .مي

جانبازان مشرررمول امن بخشرررنامه با رعامت ضررروابط طرح  -4

ستطبقه صاب در پ شاغل با انت شاغل با نام به بن ي م ها ما م

 مابن .ط تخصيص ميهاي مربوگروك

توانن  در صررورتي كه جانبازان مشررمول امن ها ميدسررتگاك -5

سبت به  شغل( باالتر گردن  ن ست ) شرامط احراز پ شنامه واج   بخ

تغيير عنوان پسررت با نام، متناسررم با شرررامط آنالا اق ام 

 نمامن .

العادك شررغل و مزاماي مسررتمر امن دسررته از حقوق و فوق -6

سابقه خ مت و تجربه آنان همانن   جانبازان و همچنين ساب  احت

 شاغلين جانباز تمام وقت خواه  بود.

سم  -7 شنامه ح شمول امن بخ ساعات كار موظف جانبازان م ميزان 

نظر كميسيون پزشكي بنياد مستضعفان و جانبازان انق ب اس مي 

 خواه  بود.

شنامه نمي -8 شمول امن بخ ساعات جانبازان م سر  توانن  از ك

نه موضررروت مواد كار م مه اجرامي آمين 4و  2وظف روزا نا

 من  شون .الذكر بالركفوق

جانبازان مشررمول قانون حالت اشررتغال مسررتخ مين شررالي ،  -9

ن   تادك و مفقوداالثر انق ب اسررر مي و ج كار اف باز از  جان

صوب  سته 1372تحميلي م ش سته از جانبازان بازن اي كه و آن د

مابن  ان  و ما ميه كار مافتهمطابق قانون مج دًا اشرررتغال ب

 مشمول امن بخشنامه نيستن .

ضوت بن   -10 شكي مو سيون پز هرگاك در تج م  نظرهاي بع ي كمي

، جانبازان مشمول امن بخشنامه از كار افتادك كلي ما توانا 2

سم مورد طبق  شون ، ح شخيص دادك  براي انجام كار تمام وقت ت



ش ك در بن   شارك  نامه مزبور آمين 4و 2 و ما مواد 9قانون ا

 عمل خواه  ش .

ماك مكبار  6هاي مشرررمول بخشرررنامه مكلفن  هر دسرررتگاك -11

اق امات انجام ش ك در خصوص امن بخشنامه را جالت رسي گي الزم 

 و درج در سوابق به امن سازمان ارسال نمامن .

 معاون رئيس جمهور و دبير كل سازمان

شمول قانون فوقكارگاك -1 بن ي كه داراي طرح طبقه الذكرهاي م

صوب مي شاغل م شاغ ن جانباز خود با م شن ، مكلفن  در مورد  با

درصرر  مجروحيت كامل و نيز جانبازاني كه توانامي انجام كار 

تمام وقت را ن ارن  شغل )ما مشاغلي( را كه وظامف آن متناسم 

با وضعيت كار جانباز بودك باش  از مشاغل موجود در طرح مصوب 

نظر گرفته و با انجام تع م ت و اصرر حات الزم، وظامف  خود در

آن را با وضررعيت كار جانباز و سرراعات اشررتغال به كار وي 

 متناسم سازن .

« پسررت سررازماني همطراز جانباز»امن شررغل كه به عنوان  -2

صوب نامي ك مي صلي در طرح م شغل ا شود و گروك آن همان گروك 

ست در طرح و خواه  بود، مادام كه جانباز در كار شاغل ا گاك 

ما  مت و  خ  مان  پا باقي بودك و پس از  ماني  نمودار سرررراز

 بازنشستگي وي از نمودار سازماني كارگاك حذف خواه  گردم .

شرح وظامف آن  -3 سازماني همطراز جانباز و نيز  ست  امجاد پ

بن ي رسي ك و پس از ارسال م ارك بامستي به تامي  كميته طبقه

وري و تامي  مزد و بالرك -بن ي مشاغلطبقه مربوطه به ادارك كل

 بن ي شركت اضافه خواه  گردم .آن به طرح طبقه

بامست رعامت شئون در تعيين و امجاد پست همطراز جانباز مي -4

شررغلي و اجتماعي جانباز نيز در نظر گرفته شرر ك و ضررمنًا در 

شاغل بودك شغلي مورد جانبازاني كه قب ً در كارگاك  ان  گروك 



شغلي كه قبل از نيل به درجه پ ستي از گروك  ست همطراز نبام

 تر باش .ان ، پامينجانبازي داشته

هامي كه در طرح مصوب آنالا شغلي با وظامف مناسم در كارگاك -5

بامست براي جانبازان مشمول قانون فوق وجود ن اشته باش ، مي

بيني و امجاد شررغل مناسررم با شرررح وظامف ب وًا نسرربت به پيش

كامل در طرح اق ام و پس از ارزمابي و تعيين گروك براي آن 

سبت به امجاد  سه امن اط عيه ن به ترتيم مذكور در بن  ما و 

 پست همطراز جانباز اق ام نمامن .

 وريمزد و بهره -بندي مشاغلاداره كل طبقه

 

 ( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان12نامه اجرايي ماده )آيين 

 10/8/1378مورخ ه  18060ت /23510به شماره 
بنا به پيشررنالاد شررمارك  2/8/78هيات وزمران در جلسرره مورخ 

ضعفان و جانبازان انق ب  7/2/76مورخ  494/1063/10 ست بنياد م

قانون تسررالي ت اسررتخ امي و  12اسرر مي و به اسررتناد مادك 

صوب  س مي م امي نامه اجرآمين 1374اجتماعي جانبازان انق ب ا

 مادك ماد ش ك را به شرح زمر تصومم نمود:

نامه اصط حات زمر در معاني مشروح مربوط : در امن آمين1مادك 

 رون :به كار مي

الف: قانون: قانون تسررالي ت اسررتخ امي و اجتماعي جانبازان 

 1374انق ب اس مي مصوب 

 ( قانون.3هاي موضوت مادك )ب: دستگاك: كليه دستگاك

ها كه به موجم بن  انباز: كليه مستخ مان دستگاكپ: مستخ م ج

ش ك ما مي2مادك )« ب» شناخته  شون  و داراي ( قانون جانباز 

 باشن .درص  جانبازي مي



شي: دوركت: دورك هامي كه منجر به اخذ م رك علمي ما هاي آموز

شررود ما براي باال بردن سررطل معلومات شررغلي از اسررتخ امي مي

كارآموزي و آمو تاكطرمق  ما زش كو خل  م ت، در دا ن  م ت و بل

خارج از كشور با رعامت قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور 

 گيرد.انجام مي

ث: مامورمت آموزشرري: اعزام مسررتخ مان جانباز براي گذران ن 

 باش .هاي آموزشي مختلف ميدورك

رمزي و اجراي ها مكلفن  با برنامه(: كليه دسرررتگاك2مادك )

ستخ مان جانباز خود، معلومات كوتاكهاي دورك شغلي جالت م م ت 

هاي موردنياز را در آنان امجاد و موجبات ارتقاي سطل و مالارت

 شغلي آنان را فراهم نمامن .

صرك: دورك ستگاكتب سط د ضوت امن مادك تو ها اجرا خواه  هاي مو

ش  و چنانچه امكان آموزش موضوت امن مادك در دستگاهي فراهم 

ستگ ش  د ص ح امكان آموزش نبا ست از طرمق مراجع ذم اك موظف ا

 هاي واج  شرامط فراهم نمام .آنان را در دستگاك

ها مكلفن  با مامورمت آموزشررري (: كليه دسرررتگاك3مادك )

مستخ مان جانباز خود كه در كليه مقاطع تحصيلي رسمي و مورد 

 شون ، موافقت نمامن .تامي  پذمرفته مي

ازي كه در دانشگاك پيام نور پذمرفته تبصرك: دانشجومان جانب

شركت در امتحانات پامان ان ، ميش ك توانن  جالت آمادگي براي 

صيلي با ارامه برنامه امتحانات ح اكثر از ما ماك  هر ترم تح

 مامورمت آموزشي استفادك نمامن .

ستخدمان جانباز تا اتمام ماموريت 4ماده ) سازماني م ست  (: پ

شد.  شي حفظ خواهد  سر آموز سازماني مي ست  صورتي كه حفظ پ در 

ست همطراز برابر مفاد بند  صاص پ ستگاه مكلف به اخت شد، د نبا

 ( قانون خواهد بود.2ماده )« د»



شي جانباز به عنوان تجربه مفيد 5ماده ) (: مدت ماموريت آموز

ستخدمان جانباز  ست و به م ساب ا جهت ارتقاي گروه، قابل احت

مزاياي مسيييتمر و كليه  در مدت ماموريت آموزشيييي حقو  و

العاده اضييافه كار، كارانه، ها )به اسييتاناي فو العادهفو 

شرايط محيط كار و نوبت كاري و فو  العاده جذب مديران سختي 

هاي نقدي و ( و پاداش پايان سيياو و كم 1و مشييا ل تخصييصييي

 گردد. يرنقدي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت مي

هاي مسييتاني شييده موضييوم اي  ماده در العادهفو تبصييره: 

ره وقت به نسييبت مدت اشييتپاو پرداخت هاي آموزشييي پاماموريت

 شود.مي

نامه از (: مسررتخ مان جانبازي كه در اجراي امن آمين6مادك )

كنن  مكلفن  دو برابر م ت آموزشي مامورمت آموزشي استفادك مي

خ مت نمامن  و در با سرردردن تعال  خ متي در دسررتگاك متبوت 

صررورت انتقال مسررتخ م جانباز به دسررتگاك دمگر، تعال  مربوط 

  2نيز به دستگاك ج م  منتقل خواه  ش .

ها و موسررسررات آموزش عالي موظفن  بنا به (: دانشررگاك7مادك )

درخواست دستگاك متبوت مستخ م جانباز چگونگي وضعيت تحصيلي وي 

ش ك، ساعات و واح را از لحاظ واح هاي گذران ك  ش ك،   هاي اخذ 

برنامه ك سرري وي را به دسررتگاك متبوت مسررتخ م جانباز اع م 

 نمامن .

(: در مواردي كه دسييتگاه متبوم مسييتخدم جانباز به 8ماده )

رشته تحصيلي دانشگاهي كه مستخدم جانباز در آن پذيرفته شده 

ضم  موافقت با ماموريت  ست  شد، مكلف ا شته با ست نياز ندا ا

هاي ها، هماهنگينباز در صورت درخواست ساير دستگاهآموزشي جا

                                                 
با راي هيات عمومي  5العادك جذب م مران و مشرراغل تخصررصرري از متن مادك واژك فوق  1

 دموان ع الت اداري باطل گردم ك است. 
هيات وزمران حذف گردم ك اسرت كه متن امن مصروبه  4/10/79امن مادك در جلسره مورخ   2

 نامه آم ك است.در انتالاي آمين



الزم را جهت انتقاو مسييتخدم موصييو  به عمل آورد تا مسييتخدم 

جانباز ماموريت خود را در دسيييتگاه جديد ادامه دهد، در هر 

صورت موافقت با ماموريت آموزشي جانباز تا فراهم شدن زمينه 

 انتقاو وي الزامي خواهد بود.

ستفا9ماده ) شي اعم از تمام وقت يا (: ا ده از ماموريت آموز

 باشد.پذير مينيمه وقت در دوران خدمت رسمي آزمايشي امكان

(: حداكار مدت ماموريت آموزشي جانبازان براي ادامه 10ماده )

تحصيييل در هر مقطآ آموزشييي تابآ مقررات آموزشييي هر ي  از 

هداشت، هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بوزارتخانه

شموو قانون كار  شكي و در مورد جانبازان م درمان و آموزش پز

گذرانند، تابآ مقررات مربوط اي را ميهاي فني و حرفهكه آموزش

 اي خواهد بود.هاي فني و حرفهبه آموزش

ستخدم براي هر مقطآ 11ماده ) شي به م (: اعطاي ماموريت آموز

 باشد.آموزشي فقط ي  بار مجاز مي

هاي (: چنانچه جانباز در ترم تحصررريلي ما طي دورك12)مادك 

شي گرفته ما در حال تعومق  صي آموز شي غيبت كردك ما مرخ آموز

ترم باشرررر ، حقوق و مزامامي به او تعلق نخواه  گرفت، مگر 

امنكه در آن م ت در دسررتگاك مربوط به كار اشررتغال داشررته 

 باش .

صرك: م ت معالجه و درمان جانباز در حين ت شي تب صيل كه نا ح

از عوارض جانبازي باش  با تامي  بنياد مستضعفان و جانبازان 

سيون سم مورد كمي س مي و ح هاي ذمربطي كه در نيروهاي انق ب ا

 شون ، از شمول امن مادك مستثني خواه  بود.مسلل تشكيل مي

ستگاك13مادك ) شي جانبازاني (: د ها مكلفن  با مامورمت آموز

ها و موسررسررات آموزش عالي در دانشررگاككه طي سررالالاي قبل 

ش ك ساس مقررات پذمرفته  صيل آنالا برا ان  و امكان ادامه تح



ها همچنان وجود داشته باش ، ولي به هر دليل ورود به دانشگاك

 ان  موافقت نمامن .دمگر مامور به تحصيل نش ك

 

 

 ثارگرانیدررابطه باا رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجم توسعه جمهور فیتکال
 

 :45ماده 

 

 یا مهیپانزده سال سنوات ب یبار از پرداخت مابه التفاوت برا کی یو فرزندان شهداء برا ثارگرانیا

 یو بازنشستگ مهیب گریبه صندوق د یو بازنشستگ مهیصندوق ب کیاز  یا مهیاز انتقال سوابق ب یناش

 است معافند. یدستگاه استخدام رییاز تغ یکه ناش

 

 یم هیاز دولت و منظور و توسط دولت پرداخت و تسو هیمبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل ال نیا

 شود.

 

و فرزندان  ثارگرانیا یدستگاه استخدام رییبند مشروط به تغ نیمذکور در ا تیاز معاف یمند بهره

 باشد یگرانقدر شاهد م

 

 ،یلشکر ،یبازنشستگ یصندوق ها ریز ساا یا مهیمابه التفاوت معموال در هنگام انتقال سوابق ب نیا

افتد که در حال حاضر پرداخت آن بر عهده  یانتقال م یاجتماع نیو خاص به صندوق تام یکشور

که  یاز دستگاهها و مراکز کیمذکور در هر  طیحال در صورت تحقق شرا نیباشد با ا یمستخدم م

 باشد یصندوق مربوطه قابل اجرا و مطالبه م قیشده در آنها اشتغال داشته باشند از ط ادی نیمشمول

 

 :نکته

 

و پرداخت  نیباشد و تام یآن معتبر م نیپانزده سال از سنوات خدمت مشمول یفقط برا تیمعاف نیا

 . سنوات مازاد بر آن به عهده خودشان خواهد بود مهیمابه التفاوت انتقال سوابق ب

 

 و امور ایثارگران معاون محترم تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید



 

، موضوع فهرست امتیازات و 18/3/1389مورخ  1244/820/530احتراماً بازگشت به نامه شماره 

دارد: در کل کشور، اعالم می 1389( قانون بودجه سال 7بند )« ك»تسهیالت مربوطه در اجرای جزء 

هد از امتیازات مقرر های اجرایی در خصوص نحوه برخورداری فرزندان شاپاسخ به استعالم دستگاه

، آن معاونت 14/2/1389مورخ  779/820/53011یاد شده، به مفاد نامه شماره « ك»در اجرای جزء 

 شود.اشاره می

 

 محمدرضا مسلمی

 

 های جبران خدمترئیس امور نظام

 

 779/820/53011شماره: 

 

 14/2/1389تاریخ: 

 

 معاونت محترم اداری مالی وزارت

 

که به نحوی موضوع ارائه تسهیالت  1389ا مواد مندرج و مصوب قانون بودجه سال احتراماً در رابطه ب

گردد مراتب در شرح توضیحات زیر به استخدامی و اشتغال به فرزندان شاهد و ایثارگران مربوط می

گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به هماهنگی در خصوص پیگیری حضورتان ایفاد می

ط با فرزندان شاهد و ایثارگران در سطح آن وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهاد، اجرای مصوبات مرتب

 شرکت و نظارت مستمر تا اجرای کامل مراتب عنوان شده در شرح زیر اقدام نمایند.

 

فرزندان شهدا از کلیه امتیازات مقرر در قوانین  89قانون بودجه سال  7به استناد قسمت )ك( بند  -1

 بازنشستگی، و درمان بیمه دستمزد، –به استثناء معافیت از مالیات حقوق  %50ان مختلف برای جانباز

لذا با عنایت به قانون  اشد ّمی برخوردار اداری ساعات کاهش و پرستاری حق خودرو، تسهیالت

( و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات 31/3/74تسهیالت استخدامی و جانبازان )مصوب 

بند « ك»)با لحاظ قسمت  %50متیازات و مزایایی که فرزندان شاهد به مانند جانبازان و ضوابط جاری ا

 مندی آن قرار گیرند عبارتست از:توانند در شمول بهرهقانون( می 7



 

قانون تسهیالت، استخدامی و اجتماعی  7الف: اعاده به خدمت فرزندان شاهد )موضوع ماده 

 جانبازان(

 

شاهد در مشاغلی متناسب با وضعیت روانی و روحی و شأن اجتماعی آنان ب: به کارگیری فرزندان 

 قانون مزبور( 7)موضوع ماده 

 

ج: تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شاهد غیررسمی حسب درخواست آنان پس از احراز شرایط 

 بوط(نامه اجرایی مرقانون و آیین 8گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه )موضوع ماده 

 

د: اعطای مأموریت آموزش نیمه وقت یا تمام وقت به فرزندان شاهد در کلیه مقاطع تحصیلی)موضوع 

 نامه اجرایی ذیربط(قانون مزبور و آیین 12ماده 

 

نامه قانون مذبور و آیین 13مندی از تسهیالت رفاهی، اجتماعی و اقتصادی )موضوع ماده ه: بهره

 اجرای زیربط(

 

مقطع تحصیلی باالتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و و: احتساب یک 

 قانون( 18مقررات مربوط برای فرزندان شاهد)موضوع ماده 

 

قانون مدیریت خدمات  68ماده  2العاده ایثارگری موضوع بند مندی فرزندان شاهد از فوقز: بهره

 کشوری.

 

کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از  1389انون بودجه سال ق 9بند « الف»با استناد به قسمت  -2

ها و مجلس محترم شورای اسالمی و تغییرات بعدی )الحاقیه 27/11/1380مقررات مالی دولت مصوب 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از  51، 48، 42، 41، 39های آن( از جمله مواد اصالحیه

 ذ و قابل اجرا خواهد بود.تنفی 89مقررات ......... در سال 

 



االجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه توضیحاً اینکه در ادامه قسمت بند الف چنین آمده: تا تاریخ الزم

اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کلیه احکام قانون برنامه چهارم و آخرین تغییرات 

 گردد.های( این قانون تنفیذ می)بندها و ردیف صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام

 

 

 

 

 جمهور: سییو امور مجلس ر یمعاون حقوق هیبراساس نظر

 

 آنان یایحقوق و مزا هیپست همتراز جانبازان و تأد نییبه تع ییاجرا یدستگاهها الزام

 

امه سوم قانون برن 57و ماده  30/3/74جانبازان مصوب  یو اجتماع یاستخدام التیقانون تسه در

شده است.  دیتأک ثارگرانیا یشغل تیموقع تیبرنامه چهارم توسعه بر تثب 99ماده  نیتوسعه و همچن

 الت،یو تسه ازاتیامت یاعم از جذب و استخدام و اعطا ییاشتغال زا یاساس در برنامه ها نیبر ا

 یشغل تیموقع تیالزم در حفظ و تثب یها تیهستند و دولت موظف است حما تیدر اولو ثارگرانیا

 .دیآنان اعمال نما

 

شود عدم  یم جادیمشاغل واگذار شده به جانبازان ا ییجابجا ای رییکه بعضاً در هنگام تغ یمشکالت از

جانبازان  اتیموضوع شکا یپست همتراز آن شغل بوده که به صورت مورد نییآنان از تع یبرخوردار

 بوده است.

در  یجمهور استیو امور مجلس نهاد ر یاز جانبازان به معاون حقوق یکی 1/12/1358نامه  براساس

از  ییاجرا یدستگاهها یو نظارت بر امور حقوق یکل دفتر هماهنگ ریپست همتراز، مد نییخصوص تع

ضمن اشاره به  11/4/1386مورخ  19039/526نامه شماره  یوقت ط یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

مصداق دارد خواسته است در  زیجانبازان ن ریموضوع در مورد سا نکهیا بر دیو تأک یقانون مستندات

 .دیرا اعالم نما جهیخصوص حل مشکل جانبازان در سطح کشور اقدام و نت

 باشد. یم لیکامل نامه به شرح ذ متن

 کشور یزیو برنامه ر تیریمد سازمان

 کمیعل سالم



 یمقتض یپست همتراز جانباز نییدر مورد تع یلیاز جانبازان جنگ تحم یکی 1/12/1385نامه  فادیا با

با لحاظ  ندیمصداق دارد دستور فرما زین زیجانبازان عز ریموضوع در مورد سا نکهیبه ا تیاست با عنا

 :ندیفرما اعالمدفتر  نیرا به ا جهیحل مشکل در سطح کشور اقدام الزم معمول و نت یبرا رینکات ز

شود و  یمشخص م)×(  یاست که با عالمت اختصار یبا نام ی( قانون: پست سازمان2ماده )« د» بند»

خدمت  دنیگردد و تا رس یم جادیقانون ا نی( ا3موضوع ماده ) یدستگاهها یالتیدر مجموعه تشک

 «.شود یآنان در مجموعه مزبور حفظ م یخروج از خدمت برا یعموم طیجانباز به شرا نیمستخدم

وع به خدمت نبوده، بلکه طبق قانون تا خروج از خدمت مختص به شر یپست همتراز نییتع نیبنابرا

 شود. نییجانبازان سرافراز تع یبرا دیپست با نیا

پست  دیو سنوات خدمت( با یلیتحص طیاحراز شغل جانبازان )از جمله شرا طیشرا رییعالوه با تغ به

احراز شغل  طیشرا گریو د یلیمدرك تحص رییملتزم شد تغ دیشده اصالح شود )واال با ادی یهمتراز

 یتر برا تسخ طیشرا جادیبر ارتقاء آنان نداشته باشد حال آن که قطعاً ا یریتأث چگونهیجانبازان ه

در عنوان قانون فوق و  التیمورد نظر مقنن نبوده و با کاربرد تسه یجانبازان نسبت به کارمندان عاد

 ندارد(. یهماهنگ زین «یپست همتراز»اصطالح 

و  اداری امور وقت سازمان 20/10/1377 مورخ 232/1/11 بخشنامه «1» بند در که همانگونه – 2

احراز شغل  طیجانباز و شرا یجسم ییپست همتراز به تناسب توانا دیآمده است با یاستخدام

 مشخص شود.

احراز شغل مربوط  طیشرا زیو ن ژهیو طیشرا دیاز جانبازان با کیپست همتراز هر  نییدر تع جهینت در

)بدون لحاظ سوابق  کسانی یرا در پست ها زیجانبازان عز یتوان تمام یر گرفته شود و نمدر نظ

 احراز( قرار داد. طیشرا گریو د یلیتحص

از کاهش حقوق  یریهمتراز در قانون به منظور جلوگ یپست سازمان جادای قانون( 18) ماده مطابق – 3

مانند مقامات که صرف احراز  یجانبازان بوده است. در مورد انتصاب به مشاغل یپست قبل یایو مزا

مشاغل مزبور، پست همتراز جانبازان  یبعد از دوره تصد دیبا دینما ینم تیکفا یاحراز شغل طیشرا

آن استفاده  یایاحراز آن را دارند اصالح و از حقوق و مزا طیکه شرا یگریشغل د نیبراساس باالتر

 .ندینما

 یدستگاهها هی( قانون: کل18ماده )»جانبازان مقرر شده است:  یو اجتماع یاستخدام التیتسه

 ریو سا یشغل ازاتیباالتر از نظر امت یلیمقطع تحص کیقانون مکلفند نسبت به احتساب  نیمشمول ا

 ابقتآنان را مط یایجانبازان اقدام و حقوق و مزا یو مقررات مربوط برا نیمقرر در قوان ازاتیامت

 .«ندینما



( 1( ماده )3مطابق تبصره ) تیبعد از دوره مسئول زیکه جانباز نباشند ن یدارند در مورد مقامات تیعنا

 نیو از ا ندینمایگروه جدول مربوط استفاده م نیقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از باالتر

 است. دهیجانبازان در قانون منظور نگرد یبرا یسخت تر طیجهت شرا

عهده دار باشند بعد  یشغل طیرا با احراز شرا یکه پست جانبازانی مورد در فوق مراتب به توجه با – 4

مربوط  یایشده اصالح و از حقوق و مزا ادیآن ، پست همتراز آنان براساس پست  یاز اتمام دوره تصد

 .ندینما یاستفاده م

 تیکفا یاحراز شغل طیمانند مقامات که صرف احراز شرا یدارند در مورد انتصاب به مشاغل تیعنا

شغل  نیمشاغل مزبور، پست همتراز جانبازان براساس باالتر یبعد از دوره تصد دیبا دینما ینم

 .ندیآن استفاده نما یایاحراز آن را دارند اصالح و از حقوق و مزا طیکه شرا یگرید

کشور وقت در پاسخ به  یزیو برنامه ر تیریمد سازمان یانسان هیو سرما تیریتوسعه و مد معاونت

 التیهمتراز در قانون تسه یپست سازمان جادیمنظور قانونگذار از ا نکهیبر ا دینامه فوق که ضمن تأک

مقرر  ودهجانبازان ب یپست قبل یایاز کاستن حقوق و مزا یریجانبازان جلوگ یو اجتماع یاستخدام

از نظر  یبا پست قبل سهیجانباز در مقا نیعمل کنند تا مستخدم یبه نحو دینموده تا دستگاهها با

 لیبه شرح ذ 3/5/86مورخ  1802/  50714مکتسبه متضرر نگردند. متن نامه شماره  ایحقوق و مزا

 باشد: یم

 ییشفا یآقا جناب

 یجمهور استیر ییاجرا یدستگاه ها یو نظارت بر امور حقوق یکل محترم دفتر هماهنگ ریمد

 سالم با

و سوابق مربوط در خصوص نامه  11/4/1386مورخ  19039/526بازگشت به نامه شماره  احتراماً،

 رساند: یم یپست همتراز ، به آگاه نییاز جانبازان در مورد تع یکیمربوط به  مهیضم

جانبازان  یو اجتماع یاستخدام التیهمتراز در قانون تسه یپست سازمان جادیقانونگذار از ا منظور

 نیجانبازان بوده است. بر ا یپست قبل یایاز کاهش حقوق و مزا یری، جلوگ31/3/1374مصوب 

 نجانبازا یحفظ پست سازمان یشده، چنانچه بنابر علل ادیمقرر در قانون  فیاساس با توجه به تکل

 نیکه مستخدم ندیاقدام نما یبه نحو یستیبا یربط م یذ ینباشد، دستگاه ها سریدستگاه ها م یبرا

 مکتسبه متضرر نگردند. یایاز نظر حقوق و مزا یبا پست قبل سهیجانباز در مقا

 نیقوان یحقوق و اجرا یریگیو پ ثارگرانیجمهور در امور ا سییدفتر مشاور ر یتوجه به نقش نظارت با

و الزام  حیتصر یبرا ثارگرانیجمهور در امور ا سییدفتر مشاور ر ثارگران؛یموضوع در ارتباط با ا

و امور  یقوقجانبازان از معاون ح یایحقوق و مزا تیپست همتراز و رعا نییتع یاهها به اجرادستگ

 یاستعالم نمود که معاون امور حقوق 21/4/86مورخ  61483نامه شماره  یط یجمهور استیمجلس ر



در  11/6/86مورخ  92348/526نامه شماره  یط زین یجمهور استیو امور مجلس ر یمعاونت حقوق

دارد  هبر عهد یدفتر براساس اصول قانون اساس نیکه ا یتیاستعالم براساس مسئول نیپاسخ به ا

 نیمربوط به ا یایحقوق و مزا هیو تأد نییجانبازان و تع یپست همتراز یدستگاهها را ملزم به اجرا

 شد:با یم لینموده است. متن پاسخ به شرح ذ زانیعز

 رحماندوست یآقا جناب

 ثارگرانیجمهور در امور ا سییمحترم ر مشاور

 کمیعل سالم

 جانبازان اعالم یشغل تیموقع تیدر خصوص تثب 21/4/86مورخ  61483به نامه شماره  عطف

 دارد: یم 

معاونت به عنوان  نیا 11/4/86مورخ  19039/526شماره  یلیتفض هنظری «4» بند در که همانگونه – 1

( 2( و )1) یشده در بندها هیکشور )براساس استداللها و مستندات ارا یزیو برنامه ر تیریسازمان مد

 ( ذکر شده است:هینظر نی( ا3و)

پست  دیآن با یعهده دار باشند بعد از اتمام دوره تصد یشغل طیرا با احراز شرا یکه پست یجانبازان»

دارند  تیعنا ند،یمربوط استفاده نما یایشده اصالج و از حقوق و مزا ادیهمتراز آنان براساس پست 

بعد از دوره  دیبا دینما ینم تیکفا یشغل طیمانند مقامات که احراز شرا یدر مورد انتصاب به مشاغل

احراز آن دارند  طیکه شرا یگریشغل د نیمشاغل مزبور، پست همتراز جانبازان براساس باالتر یتصد

 «.ندیآن استفاده نما یایوق و مزااصالح و از حق

 استیر یانسان هیو سرما تیریمعاونت توسعه مد 3/5/86مورخ  1802/ 50714شماره  هنظری – 2

همتراز در  یپست سازمان جادیمعناست که اصوالً ا نیهم دیمف زیسابق( ن تیری)سازمان مد یجمهور

 جانبازان بوده است. یپست قبل یایاز کاهش حقوق و مزا یریقانون به منظور جلوگ

 یدر امور حقوق یهماهنگ تیمسئول زیو ن ی( قانون استخدام کشور104با توجه به ماده ) نبنابرای – 3

 نیبرعهده ا ی( قانون اساس124( و )124با توجه به اصول ) یجمهور استیکه ر ییاجرا یدستگاهها

را با توجه به  زیجانبازان عز یپست همتراز ییاجرا یمعاونت محول نموده است الزم است دستگاهها

 .ندینما هیمربوط را تأد یایو حقوق و مزا نیینکات فوق تع

 

 

 

 

 



 

 18:53 1389بهمن  کمیجمعه  ،یتوسط مقام معظم رهبر ثارگرانیامور ا یابالغ یکل یها استیس

 

 مورد توجه قرار گرفته است: یچند محور اساس یابالغ یها استیس در

 

 شود. یرا شامل م یجیجهاد، شهادت و تفکر بس ثار،یفرهنگ ا جیکه عمدتا ترو ،یمحور فرهنگ   -1

 

 .نیآنها بر مردم و مسئول میحق عظ نییو تب ثارگرانیو منزلت ا گاهیجا نییمحور تب   -2

 

 ،یمختلف فرهنگ یحضور موثر آنها در عرصه ها یبرا ثارگرانیا یو جمع یفرد یتوانمندساز  -3

 .یتماعو اج یاسیس ،یاجتماع

 

 ،یبا حفظ اصول عزتمند یو معنو یدر ابعاد مختلف ماد ثارگرانیا یواقع یازهایبرآوردن موثر ن -4

 .ییخوداتکا هیعدالت و روح

 

 مختلف. یدر عرصه ها و صحنه ها ثارگرانیحضور ا لیبرداشتن موانع و تسه  -5

 

،  زاتیتجه نیتام یبرا یو پژوهش یعلم یالزم در حوزه ها یسازوکارها ینیب شیو پ ینهادساز  -6

 .داتیاز جنگ و تهد یناش یو جمع یفرد یها بیآموزش، مراقبت، درمان و کاهش آس

 

 آنها. یو خانواده ها ثارگرانیا ،یثارگریا میاز حر انتیص -7

 

موزه ها،  جادیا قیو دفاع مقدس از طر یحفظ آثار، ارزش ها، حماسه ها و تجارب انقالب اسالم  -8

شهدا،  یگلزارها یو نگهدار یو خصوصا سامانده ثاریجهاد، مقاومت و ا یها، نمادها و نشان ها ادمانی

 یبه عنوان مراکز فرهنگ

 

 

 جانبازان یو اجتماع یاستخدام التیقانون تسه 12ماده  یینامه اجرا نییآ

 جانبازان یو اجتماع یاستخدام التیقانون تسه 12ماده  یینامه اجرا نییآ



 205 - 1378.08.10هـ ـ  18060ت 23510. - 1378.08.02

 یمستضعفان و جانبازان انقالب اسالم ادیکشور ـ بن یو استخدام یسازمان امور ادار&

 ـ قاتیو تحق یـ آموزش عال یـ استخدام کشور یدادگستر التیاستخدام قضات و تشک&

 و یانقالب اسالم ینهادهاـها ـ وزارتخانه یدولت یمسلح ـ سازمانها یروهاین استخدام

 یردولتیغ یعموم یو نهادها یانقالب اسالم یـ نهادها یردولتیغ یعموم ینهادها

 مورخ 10.1063.494شماره  شنهادیبنا به پ 1378.8.2در جلسه مورخ  رانیوز أتیه

 ( قانون12استناد ماده )و به یمستضعفان و جانبازان انقالب اسالم ادیبن 1376.2.7

 نامه نییـ آ 1374ـ مصوب  یجانبازان انقالب اسالم یو اجتماع یاستخدام التیتسه

 نمود: بیتصوریشده را به شرح ز ادیماده  ییاجرا

 جمهور سییمعاون اول ر - یبیحب حسن

 

 جانبازان یو اجتماع یاستخدام التی( قانون تسه12ماده ) یینامه اجرا نییآ

 :روندیمشروح مربوط به کار م یدر معان رینامه اصطالحات ز نییآ نیـ در ا1 ماده

 ـ مصوب یجانبازان انقالب اسالم یو اجتماع یاستخدام التیـ قانون: قانون تسه الف

1374. 

 ( قانون.3موضوع ماده ) یدستگاهها هیـ دستگاه: کل ب

 ( قانون2ماده ) "ب "مستخدمان دستگاهها که به موجب بند  هیـ مستخدم جانباز: کل پ

 .باشندیمیدرصد جانباز یو دارا شوندیم ایاخته شده شن جانباز

 ای شودیم یاستخدام ای یکه منجر به اخذ مدرك علم یی: دوره هایآموزش یهاـ دوره ت

 آموزش کوتاه مدت و بلند مدت،و یکارآموز قیاز طر یباال بردن سطح معلومات شغل یبرا

 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور انجام تیخارج از کشور با رعا ایداخل  در

 .ردیگیم

 مختلف یآموزش یهاگذراندن دوره ی: اعزام مستخدمان جانباز برایآموزش تیـ مأمور ث

 :باشدیم

 یکوتاه مدت شغل یهادوره یو اجرا یزیدستگاهها مکلفند با برنامه ر هیـ کل2 ماده

 و موجبات جادیآنان ارا در ازیمورد ن یمستخدمان جانباز خود، معلومات و مهارتها جهت

 .ندیآنان را فراهم نما یسطح شغل یارتقا

 ماده توسط دستگاهها اجرا خواهد شد و چنانچه امکان نیموضوع ا یهاـ دوره تبصره

 یمراجع ذ قیموظف است از طرفراهم نباشد، دستگاه یماده در دستگاه نیموضوع ا آموزش



 .دیفراهم نما طیواجد شرا یامکان آموزش آنان را در دستگاهها صالح

 هیمستخدمان جانباز خود که در کل یآموزش تیدستگاهها مکلفند با مأمور هیـ کل3 ماده

 .ندینماموافقت شوندیم رفتهیپذ دییو مورد تأ یرسم یلیتحص مقاطع

 توانندیاند، مشده رفتهینور پذ امیکه در دانشگاه پ یجانباز انیـ دانشجو تبصره

 امتحانات برنامههیباارا یلیهر ترم تحص انیشرکت در امتحانات پا یبرا یآمادگ جهت

 .ندیاستفاده نما یآموزش تیماه مأمور کیاز حداکثر

 حفظ خواهد شد. در یآموزش تیمستخدمان جانباز تا اتمام مأمور یـ پست سازمان4 ماده

 به اختصاص پست همتراز برابرنباشد، دستگاه ملکف سریم یکه حفظ پست سازمان یصورت

 ( قانون خواهد بود.2ماده ) "د "بند  مفاد

 گروه، قابل یجهت ارتقا دیجانباز به عنوان تجربه مف یآموزش تیـ مدت مأمور5 ماده

 هیمستمر و کل یایو مزا حقوقیآموزش تیاست و به مستخدمان جانباز درمدت مأمور احتساب

 کار و طیمح طیشرا یفوق العاده اضافه کار، کارانه، سخت یبه استثناا )هالعاده فوق

 یسال و کمکها انی( و پاداش پایمشاغل تخصص ورانیو فوق العاده جذب مد یکار نوبت

 .گرددیضوابط و مقررات مربوط پرداخت م تیبارعا ینقد ریو غ ینقد

 پاره وقت یآموزش یتهایماده در مأمور نیشده موضوع ا یمستثن یهاـ فوق العاده تبصره

 .شودینسبت مدت اشتغال پرداخت م به

 استفاده یآموزش تینامه از مأمور نییآ نیا یکه در اجرا یـ مستخدمان جانباز6 ماده

 در دستگاه متبوع یخدمتبا سپردن تعهد یمکلفند دو برابر مدت دوره آموزش کنند،یم

 به زیتعهد مربوط ن گر،یخدم جانباز به دستگاه دو درصورت انتقال مست ندینما خدمت

 منتقل خواهد شد. دیجد دستگاه

 موظفند بنابه درخواست دستگاه متبوع مستخدم یـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال7 ماده

 اخذ شده، یگذرانده شده، واحدها یواحدهارا از لحاظ یو یلیتحص تیوضع یچگونگ جانباز

 .ندیرا به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعالم نما یو یو برنامه کالس ساعات

 که یدانشگاه یلیـ در موارد که دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحص8 ماده

 است ضمن موافقت بانداشته باشد، مکلف ازیشده است ن رفتهیجانباز در آن پذ مستخدم

 الزم را جهت یهایدستگاهها، هماهنگ ریجانباز در صورت درخواست سا یآموزش تیمأمور

 دیخود را در دستگاه جد تیآورد تا مستخدم جانباز مأمورمستخدم موصوف به عمل انتقال

 انتقال نهیجانباز تا فراهم شدن زم یآموزش تیدهد، در هر صورت موافقت با مأمور ادامه

 خواهد بود. یالزامیو



 یوقت در دوران خدمت مهین ایاعم از تمام وقت  یآموزش تیـ استفاده از مأمور9 ماده

 .باشدیم ریپذامکان یشیآزما یرسم

 یدر هر مقطع آموزش لیادامه تحص یجانبازان برا یآموزش تیـ حداکثر مدت مأمور10 ماده

 و یپرورش، فرهنگ و آموزش عالآموزش و یهااز وزارتخانه کیهر  یمقررات آموزش تابع

 یفن یهاو در مورد جانبازان مشمول قانون کار که آموزش یدرمان و آموزش پزشک بهداشت،

 خواهد بود. یاو حرفه یفن یتابع مقررات مربوط به آموزشها گذرانند،یمرا یاحرفه و

 بار مجاز کیفقط  یهر مقطع آموزش یبه مستخدم برا یآموزش تیمأمور یـ اعطا11 ماده

 .باشدیم

 یمرخص ایکرده  بتیغ یآموزش یهادوره یط ای یلیجانباز در ترم تحصـ چنانچه 12 ماده

 او تعلق نخواهد گرفت،به ییایترم باشد حقوق و مزا قیدر حال تعو ایگرفته  یآموزش

 در آن مدت در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته باشد. نکهیا مگر

 باشد یاز عوارض جانباز یکه ناش لیتحص نیـ مدت معالجه و درمان جانباز در ح تبصره

 یربط یذ یونهایسیموردکمو حسب یمستضعفان و جانبازان انقالب اسالم ادیبن دییتأ با

 خواهد بود. یماده مستثن نیاز شمول ا شوند،یم لیمسلح تشک یروهایدر ن که

 قبل در یسالها یکه ط یجانبازان یآموزش تیـ دستگاهها مکلفند با مأمور13 ماده

 آنان براساس لیتحصاند و امکان ادامهشده رفتهیپذ یو مؤسسات آموزش عال دانشگاهها

 مأمور به یگرید لیبه هر دل یورود به دانشگاهها همچنان وجود داشته باشد، ول مقررات

 .ندیاند موافقت نمانشده لیتحص

 جمهور سییمعاون اول ر - یبیحب حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دیکارکنان فرزند شه

 

  

 

 یمحترم شرکت مل رهیمد أتیه  26/11/89مورخ  304/1736 -29062ابالغ مصوبه شماره  وستیپ به

کل کشور،  89( قانون بودجه سال 7بند )« ك»مفاد قسمت  یدر خصوص نحوه اجرا رانینفت ا

 14/1/90مورخ  1333که در جلسه  دیبه کارکنان فرزندان شه %50جانبازان  یایمزا یموضوع تسر

قرار گرفته  بیمطرح و جهت اجراء مورد تصو یمیپتروش عیصنا یشرکت ملمحترم  رهیمد أتیه

 اعالم شد: لیمراتب ذ تیاست، با رعا

 

  

 

 توانندمی درخواست حسب اند،مشغول به کار بوده  29/12/89 خیکه تا تار یفرزندان شاهد -1

 اعاده به خدمت گردند. بارکی یفقط برا

 

  

 

 هیدر مورد جانبازان مندرج در اطالع یضوابط مجر تیبا رعااعاده به خدمت فرزندان شاهد  -2

 شماره

موضوع ارجاع آنان  کنی( خواهد بود، لوستیپ ری)تصو 28/1/89مورخ  332 -1ت ه م//13349ت/ ع

 ندارد. یجانبازان الزام اتیبه شکا یدگی( رس16ماده ) ونیسیکم یرأ لیجهت تحص

 

  

 

 ریسا ای یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیه ییقضا یرأ ای تیمحکوم لیکه به دل یفرزندان شاهد -3

 .شوندنمی بکار اعاده اندمشابه برکنار شده یمراجع قانون

 

  

 



فرزندان  تصدی در سمت ها،شرکت یاجتماع یو مددکار یطب صنعت دییکه با تأ یدر موارد -4

 رییو تغ یابینباشد الزم است نسبت به کار شانیا تیمتناسب با وضع یو روان یبه لحاظ جسم دیشه

 سمت اقدام شود.

 

  

 

حسب درخواست آنان پس از  1/1/89از  یررسمیفرزندان شاهد غ یاستخدام تیوضع لیتبد -5

) در مورد جانبازان (  یضوابط موضوعه مجر ریسا تیبا رعا ،یبه استخدام رسم نشیگز طیاحراز شرا

 .باشدیبالمانع م

 

  

 

 أتیه 80 /18/10مورخ  1317حسب مقررات مصوبه شماره  د،یکارکنان فرزندان شه لیتحصادامه  -6

( همراه با یانسان یروین یزیو موافقت ادارات آموزش و برنامه ر یلیبه رشته تحص ازیمحترم ) ن رهیمد

 .دبه جانبازان خواهد بو یپرداخت نهیمطابق با کمک هز یلیتحص نهیو کمک هز یمرخص یاعطا

 

  

 

 ص 1 – 20690/508م/ -شماره ت ه م هیموضوع اطالع ثارگرانیمرتبط ا ریمدرك غ لیضوابط تعد -7

اخذ مدرك هر کدام  ای 1/1/89 خیو از تار افتهی یتسر دشهی فرزند کارکنان به  28/2/89 مورخ پ

 .گرددیمؤخر باشد اقدام م

 

  

 

جانبازان  یو اجتماع یاستخدام التی( قانون تسه13و خدمات مستند به ماده ) التیتسه یتسر -8

 خواهد بود. ربطیمرتبط بر عهده شرکت ذ یقانون فیبه فرزندان شاهد، حسب تکال

 

  

 



 89قانون بودجه سال  یاجرا خی)تار 1/1/89باالتر به فرزندان شاهد از  یلیمقطع تحص کی یایمزا -9

ص پ مورخ  1-48797/508م/ -شماره ت ه م هیمفاد اطالع تیکل کشور( همانند جانبازان با رعا

 افاتپس از اعمال اض  1/1/89باالتر در  یلیمقطع تحص کی یایمزا ی. اعطاشودیاعطاء م  18/5/89

 ساالنه یستگیو شا یعموم

حقوق  نییتع وهیبه ش ایاز مزا مندیو درخواست بهره 1/1/89. در موارد استخدام بعد از باشدیم

 استخدام، مالك اقدام است. خیدر تار یجدول بدو استخدام مجر زانیباالتر م یلیمقطع تحص کی

 

  

 

باالتر به  یلیکه براساس مقطع تحص یالتتسهی و هاوام /امزای/هاالعادهآن بخش از فوق -10

 جانبازان پرداخت

 .باشدیقابل پرداخت م زیمقررات مربوط به فرزندان شاهد ن تیبا رعا گردد،یم

 

  

 

 ،یدرمان و بازنشستگ مهیحقوق، دستمزد، ب اتیاز مال تیمعاف» طبق مفاد قانون موضوعه موارد  -11

 مقررات خارج است. نیاز شمول ا «یو کاهش ساعات کار ادار یحق پرستار ،ییخودرو التیتسه

 

  

 

موضوعه در صنعت  یقانون یاعمال مبان یچگونگ فیتکل نییپس از تع یثارگریا یایمزا ریمورد سا در

 خواهد شد. یرگیمینفت، تصم

 

 

 

 ثارگرانیبه ا یابالغ قانون جامع خدمات رسان

 

 نژاد یدکتر محمود احمد یآقا جناب

 رانیا یاسالم یمحترم جمهور سیرئ



( 123و سوم ) ستیو ب کصدیاصل  یدر اجرا 10/5/1384مورخ  28491/31728به نامه شماره  عطف

مصوب جلسه مورخ  ثارگرانیبه ا یرسانقانون جامع خدمات رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

( قانون 85مطابق اصل هشتاد و پنجم ) یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیکم 3/4/1386

بود و پس از موافقت مجلس با  دهیگرد میتقد یاسالم یبه مجلس شورا حهیال وانکه با عن یاساس

، مطابق اصل 5/6/1385مورخ  کشنبهیروز  یال در جلسه علنآن به مدت چهارس یشیآزما یاجرا

مصلحت نظام  صیبه مجمع محترم تشخ رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس112و دوازدهم ) کصدی

 1386که از سال  ینیابقاء قوت قوان دیو ق 2/10/1391 خیآن مجمع در تار دییتأبود با  دهیارسال گرد

 یشیآزما یاجرا یاست، برا دهیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو ثارگرانیبه نفع ا 2/10/1391تا 

 .گرددیابالغ م وستیمصلحت نظام، به پ صیمجمع تشخ دییتأ خیبه مدت چهارسال از تار

 یجانیالر یعل

 

 :رونوشت

 معاونت محترم نظارت جهت استحضار و اقدام -

 

  

 

 ثارگرانیبه ا یجامع خدمات رسان قانون

 اتیکل-اول  فصل

 فیتعار - 1ماده     

انقالب  یاستقرار و حفظ دستاوردها یکه برا گرددیاطالق م یقانون به کس نیدر ا ثارگرای –الف    

کشور، مقابله با  یارض تیو استقالل و تمام رانیا یاسالم ینظام جمهور انیو دفاع از ک یاسالم

 ر،یاس باز،مفقوداالثر، جان د،ینموده و شه فهیانجاموظ یو خارج یو تجاوزات دشمنان داخل داتیتهد

 آزاده و رزمنده شناخته شود.

قانون در چهارچوب  نیمشموالن ا یاز کارافتادگ صیو تشخ یثارگریا قمصادی احراز –تبصره     

خواهد بود که توسط وزارت دفاع  یننامهاییبراساس آ رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین نیقوان

 أتیه بیو بهتصو هیمسلح ته یروهایو ستادکل ن ادیبن یمسلح با همکار یاروهین یبانیو پشت

 .رسدیم رانیوز



دفاع و  ،ییشکوفا ن،یکه جان خود را در راه تکو شودیاطالق م یو مفقوداالثر: به کس دشهی –ب     

کشور،  یارض تیاستقالل و تمام ران،یا یاسالم یجمهور انیو ک یانقالب اسالم یحفظ دستاوردها

 و تجاوزات دشمن و عوامل داتیمقابله با تهد

 رابطه مفقوداالثر شناخته شود. نیدر ا ایانقالب و اشرار نثار نموده و  ضد

دفاع و حفظ  ،ییشکوفا ن،یخود را در راه تکو یکه سالمت شودیاطالق م کسی به: جانباز –ج     

کشور، مقابله  یارض تی، استقالل و تمام رانیا یاسالم یجمهور انیو ک یانقالب اسالم یدستاوردها

 یصهاو تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقالب و اشرار از دست داده و به اختالالت و نق داتیبا تهد

 دچار شود. یروان ای یجسم

انقالب  یدفاع و حفظ دستاوردها ،ییشکوفا ن،یکه در راه تکو شودیاطالق م ی: به کسریاس -د     

و تجاوزات  داتیکشور، مقابله با تهد یارض تیاستقالل و تمام ران،یا یاسالم یجمهور انیو ک یاسالم

 یو تیضعو و تیخارج از کشور گرفتار آمده و هو ایدشمن وعوامل ضدانقالب و اشرار در داخل و 

 .ردیقرار گ تداریمراجع صالح دییمورد تأ

انقالب  یدفاع و حفظ دستاوردها ،ییشکوفا ن،یکه در راه تکو شودیاطالق م کسی به: آزاده –هـ     

و تجاوزات  داتیکشور، مقابله با تهد یارض تیاستقالل و تمام ران،یا یاسالم یجمهور انیو ک یاسالم

شود.  دشده و سپس آزا ریخارج از کشور اس ایدشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار در داخل و 

با الهام از مبارزات و مجاهدات امام  16/11/1357تا  28/5/1332 خیکه از تار یافراد هیکل نیهمچن

 ایحداقل به مدت سه ماه در بازداشت  گرید یاسیاتفاقات س ای یمذهب ،یتیامن لی)ره( به دالینیخم

 بودهاند. یحبس قطع

 تداریمراجع صالح دییبه تأ دیزندان با ایبند در طول دوران اسارت و  نیا طشرای استمرار – تبصره

 برسد.

 یاسالم یجمهور انیدفاع و حفظ ارزشها و ک ن،یکه در راه تکو شودیاطالق م کسی به: رزمنده –و     

و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقالب و  داتیکشور، مقابله با تهد یارض تیاستقالل و تمام ران،یا

 باشد. افتهیبهطور فعال حضور  صالحیمراجع ذ دییاشرار با تأ

 باشد،یم ثارگرانیقانون که شامل ا نیا التیبند در استفاده از تسه نیرزمندگان موضوع ا -تبصره    

به امور آنان به عمل  یدگیالزم را در جهت رس یبوده و دولت موظف است اقدامات قانون یمستثن

 آورد.

و مبارزه با  یانقالب اسالم هیاهداف عال یکه در راه اعتال یمعظم خانوادههای:  شاهد خانواده –ز     

 ریاس ایمفقوداالثر  ای دیخانوادهشان )پدر، مادر، همسر، فرزند( شه یاز اعضا یکیانقالب دشمنان 

 شده باشد.



آنها  نیجانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والد ی: خانوادههاثارگرانای خانواده –ح     

 .شودیم

مربوط، به خانواده  ازاتیقانون، خدمات و امت نای مشمول آزادگان و جانبازان فوت درصورت –ط     

 .ردیگیتحت تکفل آنان تعلق م

 .شودیم دهینام «ادیبن»قانون به اختصار  نیدر ا ثارگرانیو امور ا دیشه ادبنی – ی    

 

 قانون عبارتند از: نیمشمول ا دستگاههای – 2 ماده

شده  یو مل یدولت یمؤسسات و شرکتها ،یاجرائ یوزارتخانهها، سازمانها، و دستگاهها هکلی –الف     

نباشند، قوه  ایو مقررات خاص باشند و  نیقوان یدارا نکهیاعم از ا یدولت تیریمد ایتحت پوشش و 

 یوکال نونو سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کا یو ادار یاعم از کادر قضائ هیقضائ

، سازمان صدا  یجمهور استیقوه مقننه، نهاد ر ،یدادگستر یکارشناسان رسم یکانونها ،یدادگستر

 رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایوابسته و تابعه(، ن ی)سازمانها رانیا یاسالم یجمهور یمایو س

تحت  یو شرکتها یانقالب اسالم یو نهادها یردولتیغ ی( نهادها و مؤسسات عمومیو انتظام ی)نظام

دولت  یاز انحاء از بودجه عموم یکه به نحو ییها و شرکتهاانسازم هیتابعه آنها و کل ایپوشش وابسته 

 ،یمهایبانکها، مؤسسات ب گردد،یم نیاز بودجه آنها توسط دولت تأم یقسمت ایو  کنندیاستفاده م

 زیپوشش آنان و ن حتت یو شرکتها هایشهردار ران،یا یاسالم یهالل احمر جمهور تیجمع

 ،یاجتماع نیسازمان تأم لیکه شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است از قب ییمؤسسات و شرکتها

سازمان گسترش و  ،یمیپتروش عیصنا یشرکت مل ران،یگاز ا یشرکت مل ران،ینفت ا یشرکت مل

 یاعضا ،یاتم یسازمان انرژ ،ییمایهواپ یشرکتها ران،یا یمل عیسازمان صنا ران،یا عیصنا ینوساز

مصلحت نظام،  صیکشور، مجمع تشخ یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یو کادر ادار یعلم أتیه

 ینگهبان و دانشگاه آزاد اسالم یشورا

که تحت پوشش  یو خدمات یعیو توز یدیها و شرکتها و مراکز تولدستگاهها و سازمان رسای –ب     

 خاص هستند. نیو قوان یاجتماع نیمقررات تأم ایقانون کار 

 

 مسکن –وم د فصل

 :گرددیارائه م لیذ روشهای از استفاده با مسکن خدمات – 3ماده     

 مسکن ای نیزم یو واگذار نتأمی –الف     

 کیمنازل اجاره به شرط تمل واگذاری –ب     

  



 

 ساله ستی( با بازپرداخت ب%4بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد ) یبانک التتسهی ارائه –ج     

 یجاریمسکن است عهیود –د     

 کمک بالعوض -هـ     

 به احسن نمودن مسکن نامناسب لیمنزل و تبد ریتعم نههزی پرداخت –و     

که حسب مورد  یو شهر یمهندس التیخدمات و تسه ن،یزم یآمادهساز ینههایاز هز تمعافی –ز     

 .ردیگیتعلق م طیواجد شرا ثارگرانیبه ا

 خدمات مسکن عبارتند از: افتدری مشموالن – 1تبصره     

( و %25و پنج درصد ) ستیشهدا، اسرا و مفقوداالثرها، جانبازان ب نیهمسران، فرزندان و والد -1

 .باشندیمسکن نامناسب م یدارا ایکه فاقد مسکن بوده  یباالتر و آزادگان

فرزندان جانبازان هفتاد درصد  رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور انیتا پا -2

 اند.استفاده نکرده یمسکن دولت ای نیکه قبالً از زم ی( و باالتر فاقد مسکن در صورت70%)

فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به  نیمشمول ا متوفای آزادگان و جانبازان – 2تبصره     

حضانت فرزندان  تیمسکن برخوردار نشدهاند، خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان که مسؤول

 یقانون میبه ق ایو  باشندیجانباز و آزاده را عهدهدار م

فرزند نباشند  یکه دارا ی. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفگرددینام فرزندان آنان اعطاء م به

 .گرددیخدمات مسکن موردنظر به همسر آنان ارائه م یواگذار

 

 ی( قانون برنامه پنجم توسعه جمهور44بند)ل( ماده) یدولت موظف است در اجرا -مکرر 3 ماده

( و باالتر، %25و پنج درصد) ستیهزار نفر از جانبازان ب کصدیبه تعداد  1391در سال  رانیا یاسالم

 داشه نی(، همسران و والد%70هفتاد درصد) یندان شهدا، فرزندان جانبازان باالآزادگان و فرز

 .دیساخت مسکن اعطاء نما ای دیخر التیتسه

نفر چهارصد و پنجاه  ونیلیم کیاز  شیب یدر شهرها یهر واحد مسکون یازامزبور به التیتسه مبلغ

شهرها  ریسا ال،ی( ر350.000.000)ونیلیم صدوپنجاهیمراکز استانها س ال،ی(ر450.000.000) ونیلیم

( 150.000.000)ونیلیو پنجاه م کصدیروستاها  یو برا الی( ر250.000.000) ونیلیو پنجاه م ستیدو

مصرف و نوساز بودن  یالگو تیبدون رعا سالهستی( و بازپرداخت ب%4با نرخ چهار درصد) الیر

 .گرددیم نییمسکن تع

تا سقف نرخ  یالتفاوت سود بانکو پرداخت مابه ینیبشیپ ن،یموظف است نسبت به تضم دولت

 .دیعامل اقدام نما یبانکها یمصوب نظام بانک



 زانیمبازپرداخت الزم به یهانیملک، محاسبه و أخذ تضم یابیعامل موظفند نسبت به ارز یبانکها

 .ندی)چهار درصد( اقدام نماثارگریو سود سهم ا التیاصل تسه

مسکن ناتمام و نامناسب  یدارا یبه جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا دولت مکلف است -تبصره    

التفاوت آن را با همان اند، مابهاستفاده کرده 1390کمتر از سقف وام مصوب در سال  یکه قبالً از وامها

 .دیپرداخت نما دیجد قهیوث ایقبل  قهیوث

 

 کصدی ،یهر واحد مسکون یاز مشموالن به ازا کیهر یفصل برا نیا یبانک التیتسه زانمی – 4 ماده

شهرها  ریو در سا تینفر جمع ونیلیم کیاز  شیبا ب یدر شهرها الی( ر000/000/120) ونیلیم ستیو ب

در  دهما نیموضوع ا التیسطح تسه شی. افزاباشدیم الی( ر000/000/100) ونیلیم کصدیو روستاها 

 .دیخواهدرس رانیوز أتیه بیبراساس نرخ تورم به تصو ،یآت یسالها

فاقد  یمالکان امالك مسکون زیمسکن بوده و ن یهایقانون که عضو تعاون نای مشموالن – 1تبصره     

 یبا ارائه ضمانت الزم )سفته و تعهدنامه کتب توانندیم ییو روستا یاعم از شهر یرسم تیسند مالک

 یریگیدر پ نکبا تیمسؤول یضمانت ناف نی. اندیاستفاده نما یبانک التیاستان مربوط( از تسه ادیبن

 وصول مطالبات معوق نخواهد بود. یبرا یاقدامات قانون

 دییکه به تأ التیتسه نیمشمول ا یدر ساخت واحدها یمقاومساز ننامهییآ ترعای – 2تبصره     

 است. یضرور دهباشدیمسکن رس ادیبن ای یشهردار

مسکن در چهارچوب ضوابط مورد  یبانک التتسهی به متعلق کارمزد و سود محاسبه – 3تبصره     

مشمول،  ثارگرانیاز ا افتیعمل بانکها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل در

 در(بوده و پرداخت مابهالتفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانکها در بخش مذکور %4چهاردرصد )

 به بانکها پرداخت شود. قیدشد تا از آن طرخواه ینیشبیکل کشور پ یبودجه سنوات نیقوان

اشاره شده در  زانیمسکن در سقف باالتر از م دیو وام خر التیکه از تسه یثارگرانای – 4تبصره     

ماده  نیشده در ا ینیشبیتا سقف پ یافتیو کارمزد وام در التیسود تسه ندینمایماده استفاده م نیا

 نیا افتیرمحاسبه خواهدشد. د ی( و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانک%4براساس چهاردرصد )

 .باشدیم یسپردهگذار طیو وام بدون شرا التیتسه

 

منازل  یو نگهدار ریو بالاستفاده شدن و مساعدت در تعم بیاز تخر یریشگپی منظور به – 5ماده     

 زیمربوط به مسکن ن یسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهافصل که در ع نیمشموالن ا یمسکون

 ینههایاز هز یبخش تواندیامناء م أتیبر حسب ضوابط و مقررات مصوب ه ادیبهرهمند نشدهاند، بن

 .دیمنازل را به صورت بالعوض پرداخت نما راتیتعم



 

 ستیو ب کصدیتا  دیمف یربنایبا ز یواحد مسکون کیاحداث  یقانون برا نای مشموالن – 6ماده     

عوارض صدور  ینههایدر شهر محل سکونت خود از پرداخت هز یمترمربع تجار ستیمترمربع و ب

 نیا. مفاد باشندیمعاف م ادیبن یبا معرف کباری یبرا یو نوساز یعوارض شهردار ،یساختمان یپروانهها

 نخواهدبود. ثارگرانیاعمال و مازاد بر تراکم شامل ا زین یمسکون یماده در احداث مجتمعها

انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه  نهیقانون از پرداخت هرگونه هز نای مشموالن –تبصره     

 .باشندیمعاف م بارکی یخدمات انشعاب آنها برا نهی( هز%50درصد )

 

ر، ( و باالت%25و پنج درصد) ستیجانبازان ب یموظف است برا شهرسازی و راه وزارت – 7ماده     

بر  نیزم نی)به نام فرزندان( نسبت به تأم دیفرزندان شه یقانون میق ایو  دیآزادگان، همسران شه

 یهامنطق متیکه ق یینهایزم یبرا یمنطقها متیسال ق نیو اول 1369سال  یامنطقه متیق یمبنا

 طیشرا نیبه واجد نیزم یکه واگذار ی. در صورتدیاقدام نما ادیبن یرا ندارند با هماهنگ 1369سال 

 ونیلیاز مشموالن مبلغ پنجاه م کیآن جهت هر یماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازا نیا

بعد، اعتبار الزم را اختصاص  یسال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالها یبرا الی( ر000/000/50)

 دهد.

 

( از منازل اجاره به %30)درصدیموظف است ساالنه حداکثر س شهرسازی و راه وزارت – 8ماده     

امر  نیبه ا ادیبن ازیو متناسب با ن طیشرا نیخود را با در نظر داشتن تعداد واجد کیشرط تمل

به مشموالن واجد  کیاجاره به شرط تمل یهادر آپارتمان نیاختصاص دهد. مابهالتفاوت سهم زم

 .شودیپرداخت م طیشرا

 

به  نههایهز نیکالً معاف و پرداخت ا یآمادهساز نهیت هزفصل از پرداخ نای مشموالن – 9ماده     

 .گرددیم دیدر هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و ق هاتیمعاف نیاست. ا یعهده وزارت راه و شهرساز

 

اماکن  یسازموظف است با اعتبارات مصوب در بودجه ساالنه نسبت به مناسب ادبنی – 10ماده     

 .دیاقدام نما ژهیجانبازان و یشخص ستیز طیمح یو سامانده یمسکون

 



خدمات  ینههایهز هیو کشور موظفند کل ینفت، راه و شهرساز رو،ین وزارتخانههای – 11ماده     

 یگلزارها یو نگهدار یو ساخت و سامانده یو جاده مواصالت ی،گازرسانیبرقرسان ،یمربوط به آبرسان

 .ندینما نیتأم ادیبن یرا با هماهنگ ادمانهایشهدا و 

اوقاف و  ها،یکه تحت پوشش شهردار ییشهدا در مکانها یگلزارها یآب، برق و گاز مصرف نهیهز

 .باشدیم گانیرا ستندین یفرهنگ راثیسازمان م

مسلح و  یروهایو ستاد کل ن ادیبن یماده توسط وزارت کشور با هماهنگ نیا یاجرائ ننامهییآ    

 أتیه بیو به تصو هیمزبور ته یو وزارتخانهها جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه

 .دیخواهدرس رانیوز

 درمان و بهداشت –سوم  فصل

مکمل، خاص( قابل ارائه به خانواده  ،ی)همگان یدرمان ،یبهداشت مهبی خدمات حدود – 12ماده     

کشور و  یدرمان یهمگان مهیطبق مفاد قانون ب شانیشاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ا

 یاجرائ نامهنیی. آباشدیم ادشدهی نیو اصالحات قوان یاجتماع نیقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم

مسلح  یروهایمسلح و ستاد کل ن یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت اد،یمشترك بن شنهادیبا پ ربطیذ

 رانیوز أتیه بیبه تصو

 .دیرس خواهد

 

 – 13ماده     

 مهیب ،یهمگان مهیسالمت، ب مهیبه صورت ب یدرمان یبهداشت نهی( هز%100صددرصد ) نیتأم -الف

( خانواده شاهد، گردندینم یلیو تکم یهمگان مهیب نیکه مشمول قوان یخاص )خدمات مهیمکمل و ب

 نیجانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان برعهده دولت بوده و اعتبارات آن هرساله در قوان

 .گرددیمنظور م یاتبودجه سنو

اعتبار  صیموظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخص یاجرائ یدستگاهها هکلی – 1تبصره     

شاغل  ثارگریو مکمل سهم کارکنان ا یهمگان یدرمان مهیو پرداخت کسورات ب نینسبت به تأم یابالغ

 .ندیدر دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نما

که  ییوابسته به دولت و شرکتها ینهادها، بانکها و مؤسسات انتفاع ،یدولت یشرکتها - 2تبصره     

نسبت به  خود یجار اتیعمل نهیشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هز

شاغل در مؤسسات مربوط و افراد  ثارگرانیو مکمل سهم ا یهمگان یدرمان مهیپرداخت کسورات ب

 .ندیتکفل آنان اقدام نما تحت



سهم  یلیو تکم یدرمان همگان مهینظور پرداخت کسورات بم به است مکلف دولت – 3تبصره     

اعتبار الزم را هر ساله در  یاجتماع نیکار و تأم نیمشمول قوان یردولتیشاغل در بخش غ ثارگرانیا

 قرار دهد. یاجتماع نیسازمان تأم ارینموده و در اخت ینیشبیکل کشور پ یبودجه سنوات حیلوا

 یبهرهمند یالزم را برا یسازوکارها یبودجه سنوات حیلوا ضمن است موظف دولت – 4تبصره     

 .دیفراهم نما یماده از خدمات درمان نیهماهنگ مشموالن ا

 یهانهی( هز%100صددرصد) رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور انیتا پا -ب

و صددرصد  یشاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائ ثارگرانیا یدرمان

و امور  دیشه ادیو افرد تحت تکفل آنان به عهده بن رشاغلیغ ثارگرانیا یدرمان یهانهی( هز100%)

 است. ثارگرانیا

 

 ،یآموزش ،یتوانبخش ،یصیتشخ ،یدرمان ،یموظف است امکانات بهداشت ادیبن - 14ماده     

اعصاب و روان،  ،ییایمیجانبازان ش ژهیو یگروهها یرا برا ازیمورد ن زاتیدارو و تجه ،یریشگیپ

 تواندیم ادیمنظور بن نیبد .دینما نیو تأم هیجانبازان ته یو خارج یداخل یمصنوع یو اندامها ینخاع

و  یزیرمعاونت برنامه دییحسب ضرورت با تأ یردولتیو غ یدولت یبخشها تیضمن استفاده از ظرف

مورد  ژهیمراکز و سیتأس اینسبت به توسعه  رانیوز أتیه بیو تصو جمهورسیرئ ینظارت راهبرد

 .دیاقدام نما طیواجد شرا ثارگرانیا ازین

فرزندان معلول  رشینسبت به پذ تیکشور موظف است با اولو یستیسازمان بهز - 1تبصره     

. اعتبار دیاقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نما یردولتیو غ یدر مراکز دولت ثارگرانیا

 .گرددیو پرداخت م نیخدمات ازمحل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأم نیمربوط به ا

 ازیو آمبوالنس موردن یو توانبخش یپزشک زاتیخاص، تجه یموظف است داروها ادیبن - 2صره تب    

 .دیو وارد نما نیرا از محل اعتبارات مصوب خود تأم ثارگرانیا

 

و  نیبه منظور تأم یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یموظف است با همکار ادیبن - 15ماده     

خانواده شاهد، جانبازان،  یو روان یجسم تیو کنترل وضع شیسطح بهداشت و درمان و پا یارتقا

 لیتشکو  یراپزشکیو پ یبانک جامع اطالعات پزشک جادیآزادگان و افراد تحت تکفل آنان نسبت به ا

 .دیآنان اقدام نما یپرونده سالمت برا

 

نسبت به  ادیبن یاست با هماهنگموظف  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک - 16ماده     

 .دیاقدام نما گانی( به صورت را15خاص درمورد افراد مشمول ماده) ونیناسیواکس



 

که امکان درمان آنان در داخل  یموظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازان ادیبن - 17ماده     

و با  ادیبن یپزشک یعال یشورا دییو تأ یپزشک ونیسیو نظر کم صیکشور وجود ندارد، حسب تشخ

 .دیاقدام نما گردد،یم ینیبشیپ ادیبن یکه در اعتبارات سنوات یالیو ر یاستفاده از بودجه ارز

 

درصد از کار  صیتشخ یارهایاصالح مع ایو  نیتدو ن،ییموظف است به منظورتع ادیبن - 18 ماده

 طیشرا ،یسالمت تیارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضع یبه عنوان مبنا یافتادگ

 یارهایمع وانبه عن ینالمللیب یگروه و با استفاده از استانداردها نیو اشتغال ا یاقتصاد ،یاجتماع

 یو اصالح و به روز کردن درصد از کارافتادگ نیی( و تعیقیتلف یازبندیدر ارائه خدمات )امت دیجد

 ونیسیکم یبه رأ ازیکه مطابق ضوابط، ن یدر موارد یپزشک ونیسیکم لیازان نسبت به تشکجانب

 .دیباشد، اقدام نما

 

قانون به منظور حفظ اسناد  نیا بیموظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصو ادبنی – 19ماده     

و  یدرمان ،یمراکز پزشک هیو کل هامارستانیموجود در ب تیو سابقه مجروح یو مدارك پزشک

معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات  ایاز امحاء، مفقود  یریمجروحان و جلوگ هیتخل یستادها

و تمرکز بانک اطالعات و آمار مجروحان دوران دفاع  لینسبت به تشک یانهایو امکانات را ینیماش

 .دیمقدس اقدام نما

 

تعاون،  ،یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یوزارتخانهها یموظف است با هماهنگ ادبنی – 20ماده     

کشور بهمنظور ارائه  یستیآموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهز ،یکار و رفاه اجتماع

بهداشت  نیسطح سالمت و تأم یو درمان جهت ارتقا یریشگیپ ،یو مددکار یخدمات مشاورها

 .دینما سیرا تأس «ثارگرانیا یارو مددک یمراکز مشاورها»  شانیو خانواده ا ثارگرانیا یروان

 یو با همکار ادیقانون توسط بن نیا بیفصل ظرف سه ماه پس از تصو نیا یاجرائ ننامهییآ -تبصره    

 یبانیو دفاع و پشت یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع یوزارتخانهها

ران یوز أتیه بیو به تصو هیمسلح ته یروهایو ستادکل ن رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین

 .دیخواهد رس

 

    یو استخدام یادار التتسهی –چهارم  فصل



( از %25و پنج درصد) ستیقانون مکلفند حداقل ب نی( ا2موضوع ماده ) یدستگاهها هکلی – 21 ماده

 ینیگزیمربوط و جا یخود را که وفق ضوابط و مجوزها ازیمورد ن یروهاین نیو تأم یاستخدام یازهاین

 رزندانشاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و ف یبه خانوادهها ندینمایخود أخذ م یخروج یروهاین

 یو باال سالکی( و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان %25و پنج درصد ) ستیشهدا و جانبازان ب

را  یاستخدام هی( سهم%5اسارت، اسرا وخواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد ) سالکی

آنان و  ندانها و همسر و فرزماه حضور داوطلبانه در جبههبه رزمندگان با سابقه حداقل شش زین

 اسارت اختصاص دهند.  سالکی( و آزادگان کمتر از %25و پنج درصد ) ستیب ریفرزندان جانبازان ز

و  یآزادگان از کارافتاده کل ،یآن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکار افتاده کل -1تبصره     

الزم در  ازاتیو امت یماده با کسب حدنصاب قبول نیا یاستخدام هیفرزندان آنان که عالوه بر سهم

آزادگان از  وفرزندان شاهد، جانبازان  ریهمانند سا توانندیشوند م رفتهیپذ یاستخدام یهاآزمون

 حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند گردند. تیشرط معاف

از  ثارگرانیاز ا یکی یقانون موظفند پس از بازنشستگ نیمشمول ا یدستگاهها هکلی – 2تبصره     

جانبازان  د،یاز فرزندان شه یکیاستخدام  یعموم طیشرا تیخود با رعا یاستخدام هیمحل سهم

 .ندیو مفقوداالثر را در آن دستگاه استخدام نما ری( و باالتر، آزاده، اس%25و پنج درصد) ستیب

شده  رفتهینفر پذ نیآخر علمی آزمون نصاب حد(%80) درصد هشتاد حداقل کسب – 3تبصره     

 یالزام یو فناور قاتیاستخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم، تحق یمشموالن متقاض یبرا

 است.

 صیشاهد، جانبازان و آزادگان، که بنا به تشخ نیحسب مورد به همسر و والد ادبنی – 22ماده     

( یحرکت ،یجسم ،یمحجور و معلول )ذهن یعائله تحت تکفل قانون یدارا ادیبن یپزشک ونیسیکم

 ادشدهیافراد  ایفرد  یکه نسبت به نگهدار یقانون، درصورت نیموضوع ا یهایباشند، عالوه بر پرداخت

از حقوق معلوالن  تیموضوع قانون جامع حما ارانهی زانیحداقل به م ند،یخانواده اقدام نما انیدر م

 .دینمایپرداخت م

 

برابر حداقل حقوق  میو ن کیمعادل  زانیشاهد به م نیوالد هیمکلف است به کل ادبنی – 23ماده     

 .دیپرداخت نما یکارکنان دولت مستمر

 

و اعصاب و  ییایمشی باالتر، و( %50)درصد پنجاه جانبازان همسران شاهد، همسران – 24ماده     

(و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و باالتر که قبل از اسارت اتیح دیدر ق ای یروان )متوف



 ازیاز امت یبا پنج سال سنوات ارفاق توانندیبا آنان ازدواج نمودهاند، درصورت شاغلبودن م

 کامل بهرهمند گردند. یایحقوق و مزا افتیاز موعد با در شیپ یبازنشستگ

( و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از %50پنجاه درصد ) رزی جانبازان شاغل همسران – 1تبصره     

تا پنج سال  کیاز  رسدیم رانیوز أتیه بیبهتصو ادیبن شنهادیکه به پ یننامهاییپنج سال براساس آ

 .گردندیبهرهمند م یبازنشستگ یسنوات ارفاق

برخوردار  یهمسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کار هکلی – 2تبصره     

 .گردندیم

زودتر از موعد جانبازان  یو مقررات بازنشستگ نیمقرر در قوان یشرط سن ترعای – 3تبصره     

 .باشدینم یالزام

 آزادگان و باالتر و( %50) درصد پنجاه جانبازان و خانواده سرپرست شاهد همسران به – 25ماده     

داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان  یرا از آنان تحت تکفل قانون یفرزندان ایکه فرزند  متوفی

 زیمادر ن زفرزندان محروم ا نیکننده از اپرداخت خواهد شد. افراد حضانت یدولت، حق سرپرست

 .باشندیماده م نیمشمول ا

 

( و باالتر و %50درصد)از سالمت جانبازان پنجاه تحمای بهمنظور است موظف دولت – 26ماده     

و براساس شدت و نوع  ادیبن یپزشک ونیسیکم صیبه تشخ ییایمیجانبازان اعصاب و روان و ش

و  یرارنسبت به برق شود،یکه از جانبازان مراقبت م یساعت کار زانیو م تیاز مجروح یناش عاتیضا

 و یحق پرستار رداختپ

بودجه  حیرا در لوا ازیحداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد ن یبرمبنا یاریهم حق

 .دیمنظور نما یسنوات

 

 استخدام از قبل جبهه در شهدا و آزادگان رزمندگان، جانبازان، داوطلبانه خدمت مدت – 27ماده     

به مأخذ مشاغل سخت و  یو بازنشستگ مهیجزء سنوات قابل قبول ازلحاظ ب لتمای درصورت اشتغال و

 .گرددی( محسوب ممیکونیبه  کی)انآوریز

 یکارگر و کارفرما را برا ایسهم کارمند و  یو بازنشستگ مهیدولت مکلف است مابهالتفاوت کسور ب    

( یو بازنشستگ مهیمشمول کسور ب یای)حقوق و مزا یاستخدام تیوضع نیمدت مذکور به مأخذ آخر

 .دینما زیمربوط وار یبه صندوقها کجایمحاسبه و 

 



به شهدا و  پلمید ازاتیامت یقانون مکلفند نسبت به اعطا نیمشمول ا یدستگاهها هکلی – 28ماده     

 یشهدا و مفقودان دارا هیباالتر به کل یلیمقطع تحص کی یایو احتساب مزا پلمید ریمفقودان ز

 دهند. قتآنان را مطاب یایو باالتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزا پلمیمدرك د

 

 ینکارآفری و اشتغال –پنجم  فصل

( و باالتر، %25و پنج درصد) ستیسر و فرزندان جانبازان بهم ، جانبازان شاهد، خانواده – 29 ماده

شغل مورد  طیآزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آنکه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرا

 فصل برخوردار شوند. نیازخدمات ا توانندینظر باشند م

 نیاستفاده از خدمات موضوع ا یبرا یبعد تاولوی در شاهد برادر و خواهر و رزمندگان –تبصره     

 .باشندیل مفص

 

 یردولتیو غ یربط اعم از دولت یذ یواحدها ریو سا یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع - 30 ماده

تابع قانون کار،  یکارگاهها ازیموردن یانسان یرویجذب ن یدر راستا ادیبا بن یموظفند ضمن هماهنگ

 قرار دهند. تیقانون را در اولو نی( ا29مشموالن موضوع ماده )

 

قانون،  نی( ا29کارگاهها به جذب مشموالن موضوع ماده ) انیکارفرما قیبه منظور تشو - 31ماده     

که  یپس از أخذ تعهدات الزم و انعقاد قرارداد ادیبن یرا که با هماهنگ یانیدولت موظف است کارفرما

خود  ازین دمور یانسان یروین نیتأم یدر راستا رویباشد اقدام به جذب ن نیتعهدات طرف نیمب

 قرار دهد: لیبه شرح ذ یالتیو تسه فاتیمشمول تخف ند،ینمایم

( و %100صددرصد) زانیجانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به م یسهم کارفرما برا مهیحق ب -الف     

( حداقل به مدت پنج سال %50درصد)پنجاه زانیقانون به م نی( ا29مشموالن موضوع ماده) ریسا

 .گرددیپرداخت م ادیتوسط بن

( %150و پنجاه درصد) کصدیاحتساب  قیگونه کارگاهها از طر نیا انیکارفرما اتیکاهش مال - ب

به مدت پنج  یاتیقابل قبول مال ینههایبه عنوان هز داالستخدامیجد ثارگرانیبه ا یحقوق پرداخت

 سال

قانون حداقل به مدت  نی( ا29که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده ) یانیکارفرما -ج     

حداقل حقوق و دستمزد،  ارانهی( %75تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد) ندینمایپنج سال م

 مندآنان قرار خواهد گرفت بهره اریکه در اخت ی( قانون کار برحسب نوع شغل41موضوع ماده )

 .شوندیم



 

اقدام نموده و  ثارگرانیا ینیصندوق اشتغال و کارآفر جادیموظف است نسبت به ا ادیبن - 32ده ما    

 نیتأم ریصندوق به شرح ز نیا یبرساند. منابع مال رانیوز أتیه بیو به تصو نیاساسنامه آن را تدو

 :گرددیم

 دولت یبودجه عموم -الف     

 )وجوه اداره شده(ثارگرانیبه ا یاشتغال پرداخت یاز محل اقساط وامها یوجوه برگشت -ب     

 (ادیبن ی)منابع داخل ادیمنابع بن ریسا -ج     

 

( %25و پنج درصد ) ستیفرزندان شاهد، جانبازان ب یابیدست یکه در راستا درصورتی – 33ماده     

باشد، به  یرتو مها یآموزش یدورهها یریبه فراگ ازیبه مشاغل مناسب، ن کاریو باالتر و آزادگان ب

 یدگزن نهیماه( کمک هزحداقل معاش آنان درطول دوره آموزش )حداکثر تا هجده نیمنظور تأم

پرداخت  ادیتوسط بن بارکی ی( حداقل حقوق کارکنان دولت و برا%75معادل هفتاد و پنج درصد )

 خواهد شد.

 

دستگاهها و مراکز  یفصل، ضمن هماهنگ نیا طیافراد واجد شرا یبهرهمند برای – 34ماده     

فصل استفاده نکرده باشند تا  نیا التیمشروط بر آنکه قبالً از تسه ادیدهنده امکانات فوق با بنارائه

 :ابدییامر اختصاص م نیبه ا لی( از امکانات مربوط به موارد ذ%30درصد ) یس

و با  یاسالم یاشوراه قیو دکّه ازطر یخوداشتغال یو بازارچهها نیادیغرفه م واگذاری –الف     

 هایشهردار یهماهنگ

سازمان  یتخصص ،یمهارت یهاکوتاه مدت و بلندمدت آموزش یدورهها رشیپذ هسهمی –ب     

 خوابگاه ژهیبهو یرفاه التیبه همراه تسه یو حرفها یآموزش فن

 ربطیذ یاجرائ یتوسط دستگاهها النیخاص فارغالتحص یکارورز یدورهها اجرای –ج     

 قانون نیمشمول ا یکار به خارج از کشور، توسط دستگاهها یرویزام ناع –د     

 

 نیمشموالن ا یبرا داریمشاغل پا جادیا یمناسب را برا کارهای و ساز است مکلف دولت – 35ماده     

و  یفن یبرنامه کمکها ،یاعتبارات وجوه اداره شده، خوداشتغال ،یفیتکل التیفصل از محل تسه

 .دیو اجراء نما ینیشبیبودجه ساالنه پ حی( در لوایو استان ی)مل یاعتبار

 



کالن،  یهایاستگذاریقانون در س نیموضوع اشتغال مشموالن ا ساماندهی منظور به – 36ماده     

 خواهد داشت. تیاشتغال عضو یعال یدر شورا ادیبن سیرئ

 

 و رفاه شتمعی –ششم  فصل

سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در  یکسورات بازنشستگ - 37ماده     

و پرداخت  نیحسب مورد تأم ریز یقانون به شرح تبصرهها نی( ا2موضوع ماده ) یدستگاهها

 .گرددیم

اعتبار  صیموظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخص یاجرائ یدستگاهها هیکل - 1تبصره     

سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه  یو پرداخت کسورات بازنشستگ نینسبت به تأم یابالغ

 .ندیمربوط اقدام نما

 یعموم یوابسته به دولت، نهادها یبانکها و مؤسسات انتفاع ،یدولت یشرکتها - 2تبصره     

که شمول قانون بر آنها مستلزم  ییو شرکتها کنندیدولت استفاده م یکه از بودجه عموم یردولتیغ

 یخود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگ یجار اتیعمل نهیذکر نام است، موظفند از محل هز

 .ندیآزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نما سرا،سهم ا

سهم اسرا، آزادگان و  بازنشستگی کسورات پرداخت منظور به است مکلف دولت – 3تبصره     

اعتبار الزم را هر ساله در  یاجتماع نیمشمول قانون کار و تأم یردولتیجانبازان شاغل در بخش غ

 قرار دهد. یاجتماع نیسازمان تأم ارینموده و در اخت ینیشبیکل کشور پ یبودجه سنوات حیلوا

 

موضوع  یدر دستگاهها غلرشایداوطلب غ یروهایو ن فهیپرسنل وظ یایحقوق و مزا - 38ماده     

 ج،یمقاومت بس یروین رینظ صالحیمراجع ذ یاز سو یمردم جیقانون که به صورت بس نی( ا2ماده)

سازمان  ،ی)ره( ، جهاد سازندگینیامداد امام خم تهیارتش، کم ،یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 و هیعلم یحوزهها ،یاسالم غاتیلتب

براثر ترور  ایحضور در جبهه و  لیبه جبهه اعزام و به دل رانیا یاسالم یهالل احمر جمهور تیجمع

طبق مقررات، همطراز  دهاند،یگرد یو آزاده از کارافتاده کل یمفقوداالثر، جانباز از کارافتاده کل د،یشه

 پرداخت خواهد شد. ادیو توسط بن نییمسلح تع یروهایکادر ن

مسلح براساس مقررات  یروهاین نیاشتغال مشمول قوان رحالتیجانبازان غ فهوظی حقوق –تبصره     

 .گرددیمربوط پرداخت م یرویمسلح محاسبه و توسط ن یروهایمربوط در ن

 



مفقوداالثر، اسرا، آزادگان و جانبازان  د،یحالت اشتغال مستخدمان شه یامزای و حقوق – 39ماده     

 یروهاین یو مقررات استخدام نیساس قوانبرا یو لشکر یدستگاهها، اعم از کشور یاز کار افتاده کل

 .گرددیمسلح محاسبه م

توسط دستگاه مربوط و حقوق  یاسرا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کل یامزای و حقوق – 1تبصره     

 .گرددیپرداخت م ادیشهدا و مفقوداالثرها توسط بن یایو مزا

 نی( ا39( و )38موضوع مواد) کلی کارافتاده از آزادگان و جانبازان اشتغال حالت حقوق – 2تبصره     

 .گرددیقانون قطع م نی( ا2موضوع بند)الف( ماده) یقانون در صورت اشتغال در دستگاهها

 

شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل  بازنشستگی حقوق – 40ماده     

حقوق شاغالن اضافه و به  بیضر شیو هر ساله متناسب با افزا نییتع یافتیدر یایحقوق و مزا نیآخر

 .شودیعمل م ریز یشکل تبصرهها

قانون مذکور و  یدراجرا نکهیمشموالن قانون حالت اشتغال، اعم از ا بازنشستگی حقوق – 1تبصره     

ر سال و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز )بازنشسته د نیقوان ریسا ای

 .گرددیو اعمال م قیقانون( تطب نیا بیتصو

 ادیدولت توسط بن رمستخدمیشهدا، جانبازان و آزادگان غ فهیو وظ بازنشستگی حقوق – 2تبصره     

دستگاه  یجانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگ فهیو وظ یو حقوق بازنشستگ

 .گرددیپرداخت م ربطیذ

منظورشده  ازاتیامت هیاز کل یبه بازنشستگ لنی هنگام اشتغال حالت قانون مشموالن – 3تبصره     

حکم  ی. دستگاه مجرگردندی( برخوردار مرهیخدمت وغ انیشاغالن همطراز )مانند پاداش پا یبرا

 مذکور خواهد بود. ازاتیو پرداخت حقوق و امت نیمکلف به تأم یحقوق بازنشستگ

 

شاهد و خانواده  ی( و باالتر، آزادگان و خانوادهها%25و پنج درصد) ستیجانبازان ب - 41ماده     

 ای یدولت یاز شرکتها کیهر قیاز طر ی( در صورت مسافرت داخل%70جانبازان هفتاد درصد )

 ختاز پردا ادیبن نامهیمعرف ایو  یثارگریبا ارائه کارت ا یرانیراهآهن و کشت ،ییمایهواپ یخصوص

 .باشندیمسافرت معاف م طیبل نهی( هز%50پنجاه درصد)

( معاف یاتوبوس و مترو )داخل شهر طیبل نهیماده از پرداخت هز نیمشموالن ا هکلی – 1تبصره     

 .باشندیم

در سال از پنجاه  بارکی یبرا ادیبن نامهیبا معرف یخارج یماده در پروازها نیمشموالن ا - 2تبصره     

 .باشندیروز فروش بهرهمند م یبها میمستق فی( تخف%50درصد )



و پرداخت  نیتأم ادیتوسط بن یو خصوص یدولت یماده در بخشها نیموضوع ا فیتخف - 3تبصره     

 .شودیم

 

 یعموم فهیو فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظ ثارگرانیا تیمعاف - 42ماده     

 مسلح خواهد بود. یروهایفرمانده کل ن ریو اصالحات آن و تداب یعموم فهیطبق قانون نظام وظ

 

 ( تا%5موظف است هر ساله پنج درصد ) ارتیسازمان حج و ز - 43ماده     

شاهد  نیحج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والد هی( از سهم%10درصد ) ده

 اختصاص دهد. شوندیم بار مشرف نیاول یو برا یمعرف ادیکه توسط بن

 

از جمله آرم و کارت  یالزم نسبت به ارائه خدمات تردد یهایوزارت کشور ضمن هماهنگ - 44ماده     

و پنج درصد  ستیجانبازان ب یو مناطق مربوط را برا کیتردد و مجوز ورود به محدوده طرح تراف

 .دیفراهم نما گانیبه صورت را ادیبن نامهی( و باالتر، براساس معرف25%)

 

 هیکل یخودرو مناسب برا هیته یالزم را برا التیدولت مکلف است ساالنه اعتبار و تسه - 45ماده     

چهل و نه  ی( ال%25و پنج درصد ) ستی( و باالتر و آن تعداد از جانبازان ب%50جانبازان پنجاه درصد )

 رند،دا یحرکت تیمحدود یاز نظر جسم ادیبن یپزشک ونیسیکم صی( که به تشخ%49درصد )

 .دینما ینیشبیپ

 ادیبن یپزشک ونیسیکم صیکه به تشخ یآن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگان - 1تبصره     

 .ندیماده استفاده نما نیموضوع ا التیاز تسه توانندیم شوندیمعلول شناخته م

کمک بالعوض توسط  زانیکارمزد و م الت،یتسه زانیم ،یواگذار یچگونگ ننامهآیی – 2تبصره     

خواهد  رانیوز أتیه بیو به تصو هیته جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرو معاونت برنامه ادیبن

 .دیرس

 

عمر  مهیب نهی( هز%50و پرداخت پنجاه درصد ) نیدولت مکلف است نسبت به تأم - 46ماده     

 مهیتحت پوشش ب یدولت یاز دستگاهها کیچیشاهد، جانبازان و آزادگان که توسط ه یخانوادهها

 .دیاقدام نما باشند،یمذکور نم

 



که  ثارگرانیا رهیرا به منظور کمک به صندوق ذخ یدولت مکلف است همه ساله مبلغ - 47ماده     

 .دینما ینیشبیپ ادیخواهد شد در بودجه ساالنه بن لیتشک ادیتوسط بن

 

فوت  نهیدولت، کمک هز رمستخدمیغ ثارگرانیاز ا کیهر مکلف است پس از فوت ادیبن - 48ماده     

به کارکنان دولت  یضرور ینههایاز هز یخدمت و بخش انیهمانند مشموالن قانون پرداخت پاداش پا

 و نیبه موجب قوان نکهیآن، به خانواده آنان مشروط بر ا یبعد یههایو اصالح 26/2/1375مصوب 

 .دیننموده باشند، پرداخت نما افتیدر یگریمقررات د

و  نیمستخدم خود، طبق قوان ثارگرانیا یبرا یو لشکر یکشور یاجرائ یدستگاهها -تبصره     

 .ندینمایمقررات مربوط اقدام م

 

مساعدت در امر ازدواج خانواده  یقانون موظفند برا نیمشمول ا یاجرائ دستگاههای – 49ماده     

ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت  هینوبت هد کی یشاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برا

و  26/2/1375به کارکنان دولت مصوب  یضرور ینههایاز هز یخدمت و بخش انیپاداش پا

 .ندیدوبرابر پرداخت نما زانیآن را به م یبعد یههایاصالح

 ستندین یاجرائ یماده که تحت پوشش دستگاهها نیازدواج به مشموالن ا ههدی پرداخت – تبصره    

 است. ادیبهعهده بن

 

)وام( بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و  یبانک التیتسه - 50ماده     

پول و اعتبار به صورت  یشورا یاز سو یدوبرابر ضوابط بانک زانینوبت به م کی یفرزندان آنان برا

 .گرددیم نییقرضالحسنه تع

 

و پنج  ستیقانون موظفند به شهدا و جانبازان ب نیمشمول ا یاجرائ یدستگاهها هیکل - 51ماده     

( حداقل حقوق %25و پنج درصد ) ستیمعادل ب ی( و باالتر و آزادگان شاغل مبلغ%25درصد )

 هانهبه طور ما یثارگریبه عنوان فوقالعاده ا شود،یم نییلت تعکارکنان دولت را که هر ساله توسط دو

 .ندیپرداخت نما

 ادیتوسط بن ادشدهیمبلغ  ستندیبه افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت ن - 1تبصره     

 .گرددیو پرداخت م نیتأم

که از حقوق حالت  یبه جانبازان و آزادگان از کارافتاده کل یثارگریفوقالعاده ا نای – 2تبصره     

 تعلق نخواهد گرفت. دهاندیقانون برخوردار گرد نی( ا39( و )38اشتغال مطابق مواد )



 

تا زمان اشتغال حداکثر به  لیفرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحص یدرمان مهبی – 52ماده     

 .گرددیرداخت ممحاسبه و پ ادیمدت سه سال توسط بن

 

استفاده  یاتیو عمل یاستحقاق یقانون موظفند مرخص نیمشمول ا یدستگاهها هکلی – 53ماده     

 یایحقوق و مزا نیماه آخر کیآنان معادل  یهر ماه طلب مرخص ینشده شهدا و مفقودان را به ازا

 .ندیپرداخت نما ربطیذ یدستگاهها یآنان محاسبه و از سو یافتیدر

 

کارکنان شاغل دستگاهها،  ریهمانند سا یو جانباز و آزاده ازکارافتاده کل دشهی کارکنان – 54ماده     

دفترچه  ریو خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاهها، نظ یآموزش ،یرفاه ،یاجتماع التیتسه هیاز کل

 برخوردار خواهند شد. ادیبن التیاتکا، عالوه بر تسه

 

 یقانون چنانچه قبل از سن بازنشستگ نیمشمول ا کلی ازکارافتاده آزادگان و جانبازان – 55ماده     

برخوردار  یحالت اشتغال تا سن بازنشستگ یایعائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزا ند،یفوت نما

 خواهند شد.

 

 رمستمریفوقالعادهها اعم از مستمر و غ رسای و شغل فوقالعاده و حقوق( %100) صددرصد – 56ماده     

 .باشدیمعاف م اتیشاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مال

 

( قانون 13اسارت که براساس ماده ) امیآزادگان شاغل در طول ا یاستحقاق یهامرخصی – 57ماده     

آنان  یخدمت سنوات 13/9/1368آزادشده( پس از ورود به کشور مصوب  یاز آزادگان )اسرا تیحما

 .دفرد قابل پرداخت خواهد بو یایحقوق و مزا نیشدهاست، براساس آخر رهیدوبرابر محاسبه و ذخ

مدت اسارت بهرهمند خواهند  یبرا ایمزا نیکه بعد از اسارت شاغل شدهاند از ا یآزادگان نیهمچن    

 شد.

 

از  یقضائ تینسبت به ارائه خدمات حما هیقوه قضائ یبا همکار یوزارت دادگستر - 58ماده     

جهت دفاع و  ی( و باالتر و آزادگان در مراجع قضائ%25و پنج درصد ) ستیخانواده شاهد، جانبازان ب

 .دیحقوق آنان اقدام نما یفایاست



و پرداخت  نیتأم ادیاز محل اعتبارات مصوب بن یقضائ تیارائه خدمات حما نهیهز - 1تبصره     

 .گرددیم

قانون در  نیا یماده درخصوص عدم اجرا نیمشمول ا ثارگرانیمربوط به ا اتشکای – 2تبصره     

قابل طرح  یجانبازان انقالب اسالم یو اجتماع یاستخدام التی( قانون تسه16ماده ) ونیسیکم

 .باشدیم

 

موظفند  یدادگستر یسازمان ثبت اسناد و امالك کشور و کانون وکال ه،قضائی قوه – 59ماده     

 یو وکالت و مجوز کارشناسان رسم یصدور پروانه سردفتر هی( سهم%25و پنج درصد ) ستیب

( و باالتر و آزادگان با شش ماه %25و پنج درصد) ستیرا به خانواده شاهد، جانبازان ب یدادگستر

بودن اختصاص  طیاسارت و رزمندگان با ششماه سابقه حضور در جبهه و درصورت واجد شرا هسابق

 دهند.

 

 یقانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگان نی( ا2موضوع ماده) دستگاههای – 60ماده     

 کباری ینمودهاند صرفاً برا یقانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکار نیا بیکه قبل از تصو

 .ندینسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نما

و  یبه تخلفات ادار یدگیرس یأتهایه ای یصادره از مراجع قضائ یه موجب رأکه ب افرادی –تبصره     

 ماده نخواهند بود. نیاز کار برکنار شدهاند مشمول ا تیمحکوم لیمربوط به دل یمراجع قانون ریسا ای

 

 یمسلح جمهور یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت اد،یبن یفصل از سو نیا یاجرائ ننامهآیی – 61 ماده

و  هیته جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمسلح و معاونت برنامه یروهایستاد کل ن ران،یا یاسالم

 .رسدیم رانیوز أتیه بیبهتصو

 

 و شهادت ثاریفرهنگ ا جیو ترو یورزش ،یآموزش ،یامور فرهنگ -هفتم  فصل

 یو مراکز آموزش عال یدانشگاه آزاد اسالم ،یدولت یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال - 62ماده     

و  انیو نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجو یلیمقطع تحص تیموظفند با رعا یرانتفاعیغ

 نان( و باالتر و همسر و فرزندان آ%25و پنج درصد ) ستیآزادگان، اسرا، جانبازان ب رفتهشدگان،یپذ

 نیترکینزد ایآنان و  محل سکونت خانواده یمؤسسات آموزش عال ایشاهد به دانشگاه  انیو دانشجو

 .ندیاقدام نما بارکی یمربوط برا یشیرشته همطراز در گروه آزما رییتغ نیمحل و همچن

 



و شهادت و زنده نگهداشتن  ثارینمودن فرهنگ جهاد، ا نهیو نهاد جتروی توسعه، هدف با – 63ماده     

 یعال یو شهادت، شورا ثاریعرصه جهاد، ا ینیع یالگوها گاهیشأن و جا تیو حفظ و تقو دانیشه ادی

 .شودیم لیتشک ریز بیو ترک فیو شهادت با شرح وظا ثاریو توسعه فرهنگ ا جیترو

 :فوظای شرح –الف     

 و شهادت ثارینمودن فرهنگ جهاد، ا نهیونهاد جیحفظ، ترو اء،یاح نهیدر زم یاستگذاریس -1    

 یردولتیو غ یدولت یمتول یکالن دستگاهها و نهادها یهایزیدر برنامهر یو هماهنگ یسامانده -2    

 جانبازان و آزادگان دان،یتحقق اهداف شه یجامعه و کشور برا یتهایظرف یریکارگبه -3    

آنان در توسعه و  تیو استفاده از توان و ظرف ثارگرانیاز ا ریو تقد لینحوه تجل یسامانده -4    

 و شهادت ثاریفرهنگ ا جیترو

 :بیترک -ب    

 شورا سیجمهور به عنوان رئ سیرئ -1    

 یفرهنگ و ارشاد اسالم ریوز -2    

 یو فناور قاتیعلوم، تحق ریوز -3    

 آموزش و پرورش ریوز -4    

 یبهداشت،درمان و آموزش پزشک ریوز -5    

 کشور    ریوز -6    

 مسلح یروهایستاد کل ن سیرئ -7    

 ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن سیرئ -8    

 ادیدر بن هیفق یول ندهینما -9    

 دفاع مقدس یحفظ آثار و نشر ارزشها ادیبن سیرئ -10    

 رانیا یاسالم یجمهور یمایسازمان صدا و س سیرئ -11    

 یاسالم غاتیسازمان تبل سیرئ -12    

 جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاون برنامه -13    

 قم هیحوزه علم یعال یبه انتخاب شورا نیاز مجتهد یکی -14    

 به امور مساجد یدگیمرکز رس سیرئ -15    

 ائمه جمعه سراسر کشور یاستگذاریس یشورا سیرئ -16    

 یو انتخاب مجلس شورا ونیسیکم یبا معرف یاجتماع ونیسیعضو کم ندگانیدونفر از نما -17    

 یاسالم



 یو خدمات یپژوهش ،یعلم یبانیپشت تیو مسؤول باشدیمستقر م ادیشورا در بن رخانهیدب -1تبصره    

 شورا را بر عهده خواهد داشت. تیو مسؤول فیمتناسب با وظا

و شهادت از  ثاریفرهنگ ا جیموظفند به منظور توسعه و ترو ربطیذ یاجرائ یدستگاهها -2تبصره    

 تیفعال ثارگرانیکه در حوزه ا یو ورزش یهشپژو ،یهنر ،یفرهنگ یردولتیغ یتشکلها و سازمانها

 بهعمل آورند. یو معنو یماد یتهایحما ند،ینمایم

 .دیشورا خواهد رس بیبه تصو رخانهیدب شنهادیشورا به پ یداخل یهادستورالعمل -3تبصره     

 الزماالجراء خواهدبود. سجمهوریرئ دییشورا با تأ نای مصوبات – 4 تبصره

دولت  ثارگران،یاسناد و آثار شهدا و ا هیو تمرکز کل حفظ،جمعآوری ضرورت به باتوجه – 64ماده     

و  یخیتار ،یهنر ،یاصل آثار و اسناد فرهنگ یموظف است اقدامات الزم را در جهت حفظ و نگهدار

اصول  تیبا رعا یدفاع مقدس و انقالب اسالم ثارگرانیشهدا و ا رمکتوبیمکتوب و غ یعلم

 به عمل آورد. یطبقهبند

 است. یصاحبان آن الزام یو معنو یحقوق ماد تیآثار رعا نای انتشار صورت در – 1 تبصره

وزارت فرهنگ و  یبا همکار ادیماده حداکثر ظرف سه ماه توسط بن نیا یاجرائ ننامهآیی – 2 تبصره

مسلح و  یروهایستاد کل ن ،یمرکز اسناد مل ،یو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م ،یارشاد اسالم

 .دیخواهدرس رانیوز أتیه بیو به تصو هیته جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه

 

جانبازان،  نیشهدا، مفقودان، اسرا و همچن نیاز همسر، فرزند، والد لیبه منظور تجل - 65ماده     

رزمندگان، به آنان نشان  ( و باالتر و%25و پنج درصد ) ستیآزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ب

خواهد بود که در  یاجرائ ننامهییتابع آ ثارگران،یا هیبه کل ژهینشان و یاعطاء خواهد شد. اعطا ژهیو

ستادکل  جمهور،سیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه اد،یبن ندگانیمتشکل از نما یکارگروه

حداکثر ظرف شش ماه  یجمهور استیو امور مجلس ر یمعاونت حقوق تیمسلح با مسؤول یروهاین

 ننامهییکه تحت آ است یدولت ینشانها رازینشان غ نی. ادیخواهد رس رانیوز أتیه بیو به تصو هیته

 .شوندیمربوط اعطاء م

 

 هیکل هیشهر نهی( هز%100و پرداخت صددرصد ) نیموظف است نسبت به تأم ادیبن - 66ماده     

( و باالتر و همسر و %25و پنج درصد ) ستیشاهد )همسر و فرزندان شهدا(، جانبازان ب انیدانشجو

 ،یردولتیغیرانتفاعیغ یفرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عال

د مور ریهبگیشهر یو هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عال یدانشگاه آزاد اسالم ،یشبانهدولت امنور،یپ



 لیمشغول تحص یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق دییتأ

 .دیاقدام نما باشند،یم

 هیشهر نهیپرداخت هز طیو شرا زانینوع، م از،یمورد ن یلیتحص یرشتهها نتعیی –تبصره     

علوم،  یوزارتخانهها یو با همکار ادیخواهدبود که توسط بن یننامهاییبه موجب آ ییدانشجو

 .دیخواهدرس رانیوز أتیه بیو به تصو هیته یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیتحق

 

طرح شاهد در  یخدمات آموزش ینههایو پرداخت هز نیموظف است نسبت به تأم ادیبن - 67ماده     

منظور در  نیکه به هم یاز محل اعتبارات یآموزش عال یبرنامهها ریو سا یآموزش عموم یبرنامهها

 .دیاقدام نما شودیم ینیشبیپ یبودجه سنوات نیقوان

 انیآموزان و دانشجوبه دانش یلیتحص نهیموظف است نسبت به پرداخت کمک هز ادیبن - 1تبصره     

 یهها( و باالتر، آزادگان و خانواد%25و پنج درصد ) ستیشامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان ب

 .دیآنان اقدام نما

 یو نظارت راهبرد یزیرو معاونت برنامه ادیبن یماده از سو نیا یاجرائ ننامهییآ - 2تبصره     

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیو به تصو هیته جمهورسیرئ

 

 گریو د رانیا یاسالم یجمهور یمایسازمان صدا و س ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم - 68ماده     

 یبرنامهها دیقانون موظفند نسبت به تول نیکشور مشمول ا یامور فرهنگ یمتول یاجرائ یدستگاهها

 تیفعال نهیزم نیکه در ا یو شهادت اقدام و از هنرمندان ثاریمرتبط با ا یو هنر یونیزیو تلو ییویراد

 .ندینما تیحما ثارگریبه خصوص هنرمندان ا  کنندیم

مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و  یبرنامهها داتیتول زانیم نییو تع یاجرائ ننامهآیی –تبصره     

 أتیه بیو به تصو هیحداکثر ظرف شش ماه ته ادیبن یبا همکار مایو سازمان صدا و س یارشاد اسالم

 .دیخواهد رس رانیوز

 

 یو هنر یورزش ،یفرهنگ ،یاز نخبگان و سرآمدان علم تیو حما قیبه منظور تشو - 69ماده     

موظف است با  ادیبن ،یالمللنیو ب یمل یحضور مؤثر در عرصهها یبرا ثارگرانیخانواده شاهد و ا

 نیرا در ا یننامهاییماه آظرف شش جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه یهماهنگ

 .دیارائه نما رانیوز أتیبه ه بیو جهت تصو هیخصوص ته

 



 هیو کل یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیعلوم، تحق وزارتخانههای – 70ماده     

 یقانون موظفند در اعطا نی( ا2مشمول ماده) یاجرائ یو دستگاهها یردولتیو غ یدولت یدانشگاهها

 ر،داخل و خارج  از کشو یلیتحص یبورسها ،یورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یههایسهم

را به همسر و فرزندان  هی( از سهم%20درصد) ستیب یتخصص یدکترا یهاو دوره یمطالعات یفرصتها

و پنج  ستیب یشاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان باال

 ( اختصاص دهند.%25درصد)

 یبرا رفتهشدگانیپذ ازیو امت یعلم طشرای نصاب حد(%70)درصد هفتاد حداقل کسب –تبصره     

هشتاد  یپزشک یدرخصوص رشتهها زانیم نی. اباشدیم یالزام یلیرشتهها و مقاطع تحص

 .باشدیم یعلم طی( حد نصاب شرا%80درصد)

 

 – 71ماده     

دانشگاهها و مراکز و  رانیا یاسالم یقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور انیتا پا - الف

و بهداشت، درمان و آموزش  یو فناور قاتیعلوم، تحق یهاو وزارتخانه یو پژوهش یمؤسسات آموزش

 ثارگرانیجامعه ا نیخود را از ب ازیمورد ن یعلم أتیه ی( اعضا%10مکلفند حداقل ده درصد ) ،یپزشک

و پنج درصد  ستیب یماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالاز شش شیشامل رزمندگان با ب

(، فرزندان شهدا و %50پنجاه درصد ) یرت، فرزندان جانبازان باالسه سال اسا ی(، آزادگان باال25%)

 دییأمورد ت یتخصص یمدرك دکترا یاز سه سال اسارت که دارا شیفرزندان آزادگان با ب

حسب مورد  باشند،یم یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیعلوم، تحق یهاوزارتخانه

 أتیه ریکارکنان غ تیوضع لیتبد ایدستگاهها  گریموافقت با انتقال کارکنان د ایاستخدام و  قیاز طر

 ،یآموزش وابقبا احتساب س یقطع یرسم یعلم أتیو از ابتدا آنان را به صورت عضو ه نیتأم یعلم

و آزمون  یشرط سن تیبدون الزام به رعا یو مرتبه علم هیآن در پا ریمرتبط و تأث یو اجرائ یپژوهش

 یدستگاهها یبر عهده وزرا و رؤسا میحکم به طور مستق نیا یاجرا تی. مسؤولندینمااستخدام 

 اراتی. احکام و امتباشندیم میخصوص، خود مجاز به اتخاذ تصم نیدر ا ادشدهیمذکور است. مقامات 

 .شودیم زیفوق ن طیشرا یدارا یفعل یعلم أتیه یبند شامل اعضا نیا

و  یو مراکز آموزش یردولتیو غ یدولتدانشگاههای توسعه، پنجم پنجساله برنامه از پس – ب

خود  یعلم أتیه هیاز سهم (%20)درصدستیگانه موظفند بسه یوابسته به دستگاهها و قوا یپژوهش

 یعال یشورا بیتصوو به هیطرح و برنامه شاهد ته یعال یکه توسط شورا یانامهنییرا براساس آ

 اختصاص دهند. ثارگرانیبه ا دیخواهد رس یفرهنگ انقالب

  



 هیآنان، کل یو خانوادهها ثارگرانیا یبا توجه به ضرورت حفظ نشاط و شاداب - 72ماده     

 یو ورزش یهنر ،یفرهنگ یحیامکانات تفر یقانون که دارا نی( ا2موضوع ماده) یاجرائ یدستگاهها

( %50و خانواده آنان پنجاه درصد) ثارگرانیاستفاده ا ی،برایبا در نظر داشتن اصل عزتمند باشندیم

 .رندیدر نظر گ التیتسه نیاز ا یدر بهرهمند فیتخف

 

 و نظارت یمنابع مال -هشتم  فصل

 یبودجه سنوات حیدر قالب مفاد لوا اد،یمنابع بن ریبا حفظ سهم سا ازیمورد ن یمنابع مال - 73ماده     

 خواهد شد. ینیبشیپ

 یبودجه سنوات حیهرساله در لوا ادیبن یبه عنوان درآمد اختصاص ادیمنابع بن ریسا - 1تبصره     

 .گرددیم ینیشبیپ

 ثارگران،یبه ا یرسانخدمات یبرا افتهیاختصاص یمنابع مال یبه منظور شفافساز - 2تبصره     

 نیفصل رفاه و تأم جادیمکلف است نسبت به ا جمهورسیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه

 یبودجه سنوات حیقانون در لوا نیفصول ا نیآن متناسب با عناو لیذ یو برنامهها ثارگرانیا یاجتماع

 .دیاقدام نما

 

موظف  ادیبن سیآن، رئ یاجرائ ننامهییقانون و آ نیا یبه منظور نظارت بر حسن اجرا - 74ماده     

شده است حداکثر  میتنظ تیهر برنامه و فعال یاست گزارش عملکرد هر سال را که براساس شاخصها

 .دیماارائه ن یاسالم یو مجلس شورا جمهورسیرئ ،یآذر ماه سال بعد به مقاممعظمرهبر انیتا پا

قانون مکلفند هرساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و  نیمشمول ا یدستگاهها هیکل - 1تبصره     

 .ندیارائه نما ادیقانون را به بن نیمشمول ا ثارگرانیبه ا التیارائه خدمات و تسه زانیم

هستند با اذن  ینظر مقاممعظم رهبر ریز ماًیکه مستق ییدستگاهها سوی از گزارش ارائه – 2تبصره     

 معظمله خواهدبود.

 

خواهد بود که  ییننامههاییارائه خدمات هرفصل طبق آ تیاولو نییو تع زانمی نوع، – 75ماده     

مسلح،   یروهایستادکل ن جمهور،سیرئ یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه یبا همکار ادیتوسط بن

( ورد)حسب مربطیذ یو دستگاهها رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیو به تصو هیته

 

 .باشدیم راالثیقانون ملغ نیبا ا ریو مقررات مغا نیقوان هیکل - 76ماده     



 

و هشتاد و  صدیو س کهزاری رماهیقانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم ت    

 ی( قانون اساس85طبق اصل هشتاد و پنجم ) یاسالم یمجلس شورا یاجتماع ونیسیشش کم

و  ستیب خیآن به مدت چهار سال در تار یشیآزما یو پس از موافقت مجلس با اجرا دیگرد بیتصو

( و 1(، )و(، )ط( ماده ))الف(، )د(، )ه یو هشتاد و پنج، بندها صدیو س کهزاری ورماهیپنجم شهر

(، 25(، )24(، )23(، )22(، )20(، )13(، )10(، )9(، )8(، )7(، )6( و مواد )3( ماده )2( و )1) یهاتبصره

(، 55(، )52) ،(49( آن، )2) ( و1) یها( و تبصره41) آن،یها( وتبصره37(، )35(، )33(، )29(، )28)

 خیقانون در تار نی( ا73( و )72(، )60( و مواد )57فراز اول و فراز دوم ماده ) ری( و بخش اخ56)

تا  1386که از سال  ینیقوان»که:  دیق نیمصلحت نظام با ا صیمجمع تشخ یاز سو 2/10/1391

و در  یاست  به قوت خود باق دهیرس یاسالم یمجلس شورا بیبه تصو ثارگرانیبه نفع ا 2/10/1391

قانون در  نیمواد ا یداده شد و مابق صیموافق مصلحت نظام تشخ« مصوبه لحاظ خواهد شد. نیابالغ ا

 .دینگهبان رس یشورا دییبه تأ 29/1/1386 خیتار

( قانون برنامه پنجساله 44ماده )« و»با حکم بند  قیتطب ی( که در پ21به ماده ) یعبارات الحاق    

به آن افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله  لیشرح ذبه رانیا یاسالم یجم توسعه جمهورپن

 ،«رانفرزندان و همس»، «شهدا و»، «خود یخروج یروهاین ینیگزیو جا»پنجم توسعه معتبر است: 

به رزمندگان با  زیرا ن یاستخدام هی( سهم%5و پنج درصد )»و « اسارت سالکی یو باال سالکی»

 ریها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زماه حضور داوطلبانه در جبههسابقه حداقل شش

 «اسارت اختصاص دهند. سالکی( و آزادگان کمتر از %25و پنج درصد ) ستیب

تا  1386 یسالها یکه ط ینیقوان هیکل یهااحکام مواد، بندها، اجزاء و تبصره ریاست سا یهیبد    

برنامه پنجساله پنجم توسعه  نیاست از جمله قوان دهیرس بیتصوبه ثارگرانیبه نفع ا2/10/1391

 خود معتبر است. یکل کشور در طول زمان اعتبار قانون 1391و بودجه سال  رانیا یاسالم یجمهور

( به مدت چهارسال به صورت 2/10/1391مصلحت نظام ) صیمجمع تشخ دییتأ خیقانون از تار نیا    

 ریاستناد است، به شرح ز رقابلیغ انیمجر یکه برا ینیاالجراء است. فهرست قوانالزم یشیآزما

 :شودیاعالم م

( و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان %25و پنج درصد ) ستیجانباز ب انیدانشجو هیشهر»عبارت  -1

 ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور20ماده )« ك»از بند « ان آنانشاهد، آزادگان و فرزند

 25/10/1389مصوب  رانیا یاسالم

مصوب  یاصالح رانیا یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور44ماده )« ب»بند  -2

7/6/1390 



مصوب  رانیا یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور44ماده )« هـ»بند  -3

25/10/1389 

 یاصالح رانیا یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور44ماده )« و»بند  -4

 است.( یبند به قوت خود باق نیا یها)تبصره 14/8/1391و  18/11/1390

مصوب  رانیا یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور44ماده )« ل»بند  -5

25/10/1389 

سهم کارمند توسط افراد  مهیمذکور مستلزم پرداخت حق ب مهیب یایاز مزا یبرخوردار»عبارت  -6

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 228از ماده )« الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.فوق

 25/10/1389مصوب  رانیا یاسالم یجمهور
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