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١٣٩١اسفند ٢٨دوشنبھ،

١٩٨٢١سال شصت و نھ شماره 

رسانی بھ ایثارگران قانون جامع خدمات

٨٠٣٨٩٢٨/١٢/١٣٩١شماره

محمد سینجلی جاسبیجناب آقای 

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

» ١«قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده » ١«با توجه به انقضای مھلت مقرر در ماده 
برای درج در روزنامه » رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات«قانون مذکور، یک نسخه تصویر 

.گرددرسمی ارسال می

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

٧۶٢۵٨/۴۴٨١۴/١٢/١٣٩١شماره

نژادجناب آقای دکتر محمود احمدی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران 

یکصد و بیست و سوم در اجرای اصل١٠/۵/١٣٨۴مورخ ٢٨۴٩١/٣١٧٢٨عطف به نامه شماره 
رسانی به ایثارگران مصوب قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران قانون جامع خدمات) ١٢٣(

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل ھشتاد و ٣/۴/١٣٨۶جلسه مورخ 
قانون اساسی که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود و ) ٨۵(پنجم 

وافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چھار سال در جلسه علنی روز یکشنبه پس از م
قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران ) ١١٢(، مطابق اصل یکصد و دوازدھم ۵/۶/١٣٨۵مورخ 

به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ 
به نفع ایثارگران به ٢/١٠/١٣٩١تا ١٣٨۶که از سال و قید ابقاء قوت قوانینی٢/١٠/١٣٩١

تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چھار سال از 
.گرددتاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیوست ابالغ می

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

نرسانی به ایثارگراقانون جامع خدمات



فصل اول ـ کلیات

ـ تعاریف١ماده

گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردھای الف ـ ایثارگر در این قانون به کسی اطالق می
انقالب اسالمی و دفاع از کیان نظام جمھوری اسالمی ایران و استقالل و تمامیت ارضی 

وظیفه نموده و شھید، کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام
.مفقوداالثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود

احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشموالن این قانون در چھارچوب تبصره ـ
ای خواھد بود که توسط نامهقوانین نیروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران براساس آیین

روھای مسلح با ھمکاری بنیاد و ستاد کل نیروھای مسلح تھیه و به وزارت دفاع و پشتیبانی نی
.رسدتصویب ھیأت وزیران می

شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، به کسی اطالق می: ب ـ شھید و مفقوداالثر
دفاع و حفظ دستاوردھای انقالب اسالمی و کیان جمھوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت 

کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار نثار نموده و یا ارضی 
.در این رابطه مفقوداالثر شناخته شود

شود که سالمتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ به کسی اطالق می: ج ـ جانباز
قالل و تمامیت ارضی دستاوردھای انقالب اسالمی و کیان جمھوری اسالمی ایران، است

کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار از دست داده و به 
.اختالالت و نقصھای جسمی یا روانی دچار شود

شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردھای به کسی اطالق می: د ـ اسیر
ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با انقالب اسالمی و کیان جمھوری اسالمی 

تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده 
. و ھویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صالحیتدار قرار گیرد

ظ دستاوردھای شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفبه کسی اطالق می: ھـ ـ آزاده
انقالب اسالمی و کیان جمھوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با 
تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده 

از با الھام١۶/١١/١٣۵٧تا ٢٨/۵/١٣۴٢ھمچنین کلیه افرادی که از تاریخ . و سپس آزاد شود
به دالیل امنیتی، مذھبی یا اتفاقات سیاسی دیگر ) ره(مبارزات و مجاھدات امام خمینی 

. اندحداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده

استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صالحیتدار تبصره ـ
.برسد

شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزشھا و کیان جمھوری ق میبه کسی اطال: و ـ رزمنده
اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل 

. صالح به طور فعال حضور یافته باشدضد انقالب و اشرار با تأیید مراجع ذی

تسھیالت این قانون که شامل ایثارگران رزمندگان موضوع این بند در استفاده ازتبصره ـ
باشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی الزم را در جھت رسیدگی به می

.امور آنان به عمل آورد



ھای معظمی که در راه اعتالی اھداف عالیه انقالب اسالمی و خانواده: ز ـ خانواده شاھد
شھید یا ) پدر، مادر، ھمسر، فرزند(شان انوادهمبارزه با دشمنان انقالب یکی از اعضای خ

.مفقوداالثر یا اسیر شده باشد

ھای جانبازان و آزادگان که شامل ھمسر، فرزند و والدین آنھا خانواده: ح ـ خانواده ایثارگران
.شودمی

ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده 
.گیردتحت تکفل آنان تعلق می

.شودنامیده می» بنیاد«ی ـ بنیاد شھید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار 

:دستگاھھای مشمول این قانون عبارتند ازـ٢ماده

ھا، سازمانھا و دستگاھھای اجرائی، مؤسسات و شرکتھای دولتی و ملی الف ـ کلیه وزارتخانه
یت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا شده تحت پوشش و یا مدیر

نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانھا و مؤسسات وابسته و تابعه آنھا، 
ھای کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نھاد ریاست کانون وکالی دادگستری، کانون

، )سازمانھای وابسته و تابعه(ی اسالمی ایران جمھوری، سازمان صدا و سیمای جمھور
نھادھا و مؤسسات عمومی ) نظامی و انتظامی(نیروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران 

غیردولتی و نھادھای انقالب اسالمی و شرکتھای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنھا و کلیه 
کنند و یا استفاده میھا و شرکتھایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولتسازمان

ای، جمعیت گردد، بانکھا، مؤسسات بیمهقسمتی از بودجه آنھا توسط دولت تأمین می
ھا و شرکتھای تحت پوشش آنان و نیز احمر جمھوری اسالمی ایران، شھرداریھالل

مؤسسات و شرکتھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین 
، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اجتماعی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتھای ھواپیمایی، 
سازمان انرژی اتمی، اعضای ھیأت علمی و کادر اداری دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالـی 

. ورای نگھبان و دانشگاه آزاد اسالمیکشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، ش

ھا و شرکتھا و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت ب ـ سایر دستگاھھا و سازمان
.پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص ھستند

فصل دوم ـ مسکن

:گرددخدمات مسکن با استفاده از روشھای ذیل ارائه میـ٣ماده

تأمین و واگذاری زمین یا مسکنالف ـ 

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

با بازپرداخت بیست ) %۴(ج ـ ارائه تسھیالت بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چھاردرصد 
ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

ھـ ـ کمک بالعوض



و ـ پرداخت ھزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

سازی زمین، خدمات و تسھیالت مھندسی و شھری که حسب ھای آمادهـ معافیت از ھزینهز
.گیردمورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می

:مشموالن دریافت خدمات مسکن عبارتند ازـ١تبصره

ـ ھمسران، فرزندان و والدین شھدا، اسرا و مفقوداالثرھا، جانبازان بیست و پنج درصد ١
.باشندالتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب میو با) ٢۵%(

ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمھوری اسالمی ایران فرزندان٢

و باالتر فاقد مسکن در صورتی که قبالً از زمین یا مسکن دولتی ) %٧٠(جانبازان ھفتاد درصد 
١.انداستفاده نکرده

جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به ـ ٢تبصره
اند، خدمات مرتبط به مسکن به ھمسران آنان که مسؤولیت حضانت مسکن برخوردار نشده

باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطاء دار میفرزندان جانباز و آزاده را عھده
ازان و آزادگان متأھل متوفی که دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات ضمناً جانب. گرددمی

.گرددمسکن موردنظر به ھمسر آنان ارائه می

برنامه پنجم توسعه قانون) ۴۴(ماده ) ل(دولت موظف است در اجرای بند مکرر ـ٣ماده
نج درصد به تعداد یکصدھزار نفر از جانبازان بیست و پ١٣٩١جمھوری اسالمی ایران در سال 

، ھمسران)%٧٠(و باالتر، آزادگان و فرزندان شھدا، فرزندان جانبازان باالی ھفتاد درصد ) ٢۵%(
.و والدین شھدا تسھیالت خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید

مبلغ تسھیالت مزبور به ازای ھر واحد مسکونی در شھرھای بیش از یک میلیون نفر چھارصد و 
) ٣۵٠.٠٠٠.٠٠٠(ریال، مراکز استانھا سیصد و پنجاه میلیون ) ۴۵٠.٠٠٠.٠٠٠(پنجاه میلیون 

ریال و برای روستاھا یکصد و پنجاه ) ٢۵٠.٠٠٠.٠٠٠(ریال، سایر شھرھا دویست و پنجاه میلیون 
و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت ) %۴(ریال با نرخ چھاردرصد ) ١۵٠.٠٠٠.٠٠٠(میلیون 

.گرددمیالگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین 

التفاوت سود بانکی تا سقف بینی و پرداخت مابهدولت موظف است نسبت به تضمین، پیش
.نرخ مصوب نظام بانکی بانکھای عامل اقدام نماید

ھای بازپرداخت الزم به بانکھای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین
.اقدام نمایند) درصدچھار (میزان اصل تسھیالت و سود سھم ایثارگر 

دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شھدای دارای مسکن ناتمام و تبصره ـ
اند، استفاده کرده١٣٩٠نامناسب که قبالً از وامھای کمتر از سقف وام مصوب در سال 

٢.التفاوت آن را با ھمان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نمایدمابه

تسھیالت بانکی این فصل برای ھر یک از مشموالن به ازای ھر واحد مسکونی، میزانـ ۴ماده
ریال در شھرھای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و ) ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠(یکصد و بیست میلیون 

باشد افزایش سطح ریال می) ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠(در سایر شھرھا و روستاھا یکصد میلیون 
آتی، براساس نرخ تورم به تصویب ھیأت وزیران خواھد تسھیالت موضوع این ماده در سالھای 

.رسید



ھای مسکن بوده و نیز مالکان امالک مسکونی مشموالن این قانون که عضو تعاونیـ١تبصره
سفته و (توانند با ارائه ضمانت الزم فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شھری و روستایی می

این ضمانت نافی . ت بانکی استفاده نماینداز تسھیال) تعھدنامه کتبی بنیاد استان مربوط
.مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواھد بود

سازی در ساخت واحدھای مشمول این تسھیالت که به تأیید نامه مقاومرعایت آیینـ٢تبصره
.شھرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است

و کارمزد متعلق به تسھیالت بانکی مسکن در چھارچوب ضوابط مورد محاسبه سودـ٣تبصره
عمل بانکھا در بخش مسکن صورت خواھد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از ایثارگران 

التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانکھا در بوده و پرداخت مابه) %۴(مشمول، چھاردرصد 
بینی خواھد شد تا از آن طریق به بانکھا کل کشور پیشبخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی

.پرداخت شود

ایثارگرانی که از تسھیالت و وام خرید مسکن در سقف باالتر از میزان اشاره شده در ـ۴تبصره
بینی شده در نمایند سود تسھیالت و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیشاین ماده استفاده می

. و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواھد شد) %۴(این ماده براساس چھاردرصد 
.باشدگذاری میدریافت این تسھیالت و وام بدون شرایط سپرده

به منظور پیشگیری از تخریب و بالاستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگھداری ـ۵ماده
مساعدتھای مربوط به منازل مسکونی مشموالن این فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از 

تواند اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب ھیأت امناء میمند نشدهمسکن نیز بھره
.ھای تعمیرات منازل را به صورت بالعوض پرداخت نمایدبخشی از ھزینه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: داردکه مقرر می٢/١٠/١٣٩١ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ١
به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسالمی ٢/١٠/١٣٩١تا ١٣٨۶قوانینی که از سال «

فرزندان «عبارت . »رسیده است، به قوت خود باقی و در ابالغ این مصوبه لحاظ خواھد شد
یا مسکن دولتی و باالتر فاقد مسکن در صورتی که قبالً از زمین) %٧٠(جانبازان ھفتاد درصد 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری ) ۴۴(ماده » ل«اند، مندرج در بند استفاده نکرده
تبصره فوق ) ب(چون به نفع ایثارگران است به عنوان بند ٢۵/١٠/١٣٨٩اسالمی ایران مصوب 

ماده»ل«در بند تر از احکام مندرجفوق جامع) ٣(اضافه گردید، نھایتاً چون احکام مندرج در ماده 
است، ٢۵/١٠/١٣٨٩قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب ) ۴۴(

.قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای مجریان قابل استناد نیست) ۴۴(ماده »ل«لذا بند 

قانون بودجه ) ۶٩(بند ٢/١٠/١٣٩١ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ٢
دولت موظف است در اجرای «که متضمن عبارت ٣٠/٢/١٣٩١و تبصره آن مصوب ١٣٩١ل سا
و به نفع ایثارگران است، به عنوان ماده » .یا وثیقه جدید پرداخت نماید... «تا عبارت » )...ل(بند 

.الحاق گردید) مکرر٣(

تا یکصد و بیست مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید ـ۶ماده
ھای عوارض مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شھر محل سکونت خود از پرداخت ھزینه

ھای ساختمانی، عوارض شھرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف صدور پروانه
ھای مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل مفاد این ماده در احداث مجتمع. باشندمی

.ثارگران نخواھد بودای



مشموالن این قانون از پرداخت ھرگونه ھزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و تبصره ـ
.باشندھزینه خدمات انشعاب آنھا برای یک بار معاف می) %۵٠(پنجاه درصد 

و باالتر، ) %٢۵(وزارت راه و شھرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد ـ٧ماده
تأمین زمین نسبت به) به نام فرزندان(ان، ھمسران شھید و یا قیم قانونی فرزندان شھید آزادگ

ھایی که قیمت ای برای زمینو اولین سال قیمت منطقه١٣۶٩ای سال بر مبنای قیمت منطقه
در صورتی که واگذاری زمین به . را ندارند با ھماھنگی بنیاد اقدام نماید١٣۶٩ای سال منطقه

رایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازای آن جھت ھر یک از مشموالن واجدین ش
ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جھت سالھای ) ۵٠.٠٠٠.٠٠٠(مبلغ پنجاه میلیون 

.بعد، اعتبار الزم را اختصاص دھد

ل اجاره از مناز) %٣٠(وزارت راه و شھرسازی موظف است ساالنه حداکثر سی درصد ـ٨ماده
به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر 

ھای اجاره به شرط تملیک به مشموالن التفاوت سھم زمین در آپارتمانمابه. اختصاص دھد
.شودواجد شرایط پرداخت می

ھا به معاف و پرداخت این ھزینهسازی کالً مشموالن این فصل از پرداخت ھزینه آمادهـ٩ماده
ھا در ھنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید عھده وزارت راه و شھرسازی است این معافیت

.گرددمی

سازی اماکن بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه ساالنه نسبت به مناسبـ١٠ماده
.مایدمسکونی و ساماندھی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام ن

ھای خدمات ھای نیرو، نفت، راه و شھرسازی و کشور موظفند کلیه ھزینهوزارتخانهـ١١ماده
رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی و ساخت و ساماندھی و مربوط به آبرسانی، برق

.نگھداری گلزارھای شھدا و یادمانھا را با ھماھنگی بنیاد تأمین نمایند

ھا،تحت پوشش شھرداریگلزارھای شھدا در مکانھایی کهھزینه آب، برق و گاز مصرفی 
.باشداوقاف و سازمان میراث فرھنگی نیستند رایگان می

نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور با ھماھنگی بنیاد و ستاد کل نیروھای مسلح و آیین
تھیه و به تصویب ھای مزبور جمھور و وزارتخانهریزی و نظارت راھبردی رئیسمعاونت برنامه

.ھیأت وزیران خواھد رسید

فصل سوم ـ بھداشت و درمان

قابل ارائه به خانواده ) ھمگانی، مکمل، خاص(حدود خدمات بیمه بھداشتی، درمانی ـ١٢ماده
شاھد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه ھمگانی درمانی 

. باشدع رفاه و تأمین اجتماعی و اصالحات قوانین یاد شده میکشور و قانون ساختار نظام جام
ربط با پیشنھاد مشترک بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و نامه اجرائی ذیآیین

.ستاد کل نیروھای مسلح به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید

ـ١٣ماده

رت بیمه سالمت، بیمه ھزینه بھداشتی درمانی به صو) %١٠٠(الف ـ تأمین صددرصد 
خدماتی که مشمول قوانین بیمه ھمگانی و تکمیلی (ھمگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص 

خانواده شاھد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عھـده دولت بوده و ) گردندنمی



.گردداعتبـارات آن ھر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می

اھھای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار کلیه دستگـ١تبصره
ابالغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی ھمگانی و مکمل سھم کارکنان 
ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاھد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان 

.اقدام نمایند

لتی، نھادھا، بانکھا و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتھایی شرکتھای دوـ٢تبصره
که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل ھزینه عملیات جاری خود 
نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی ھمگانی و مکمل سھم ایثارگران شاغل در 

.ندمؤسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمای

دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان ھمگانی و تکمیلی سھم ـ٣تبصره
ایثارگران شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار الزم را ھر 

بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش
.قرار دھد

مندی دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارھای الزم و برای بھرهـ۴بصرهت
.ھماھنگ مشموالن این ماده از خدمات درمانی فراھم نماید

) %١٠٠(ب ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران صددرصد 
افراد تحت تکفل آنان به عھده دستگاه ھای درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و ھزینه

ھای درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به ھزینه) %١٠٠(اجرائی و صددرصد 
١.عھده بنیاد شھید و امور ایثارگران است

بنیاد موظف است امکانات بھداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، ـ١۴ماده
مورد نیاز و برای گروھھای ویژه جانبازان شیمیائی، اعصاب و روان، پیشگیری، دارو و تجھیزات 

بدین منظور بنیاد . نخاعی و اندامھای مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تھیه و تأمین نماید
تواند ضمن استفاده از ظرفیت بخشھای دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید معاونت می

جمھور و تصویب ھیأت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس یسریزی و نظارت راھبردی رئبرنامه
.مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید

سازمان بھزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول، ـ١تبصره
اعتبار . نمایدارائهایثارگران در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنھا

.گرددمربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می

بنیاد موظف است داروھای خاص، تجھیزات پزشکی و توانبخشی و آمبوالنس مورد ـ٢تبصره
.نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید

ف است با ھمکاری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بنیاد موظـ١۵ماده
تأمین و ارتقای سطح بھداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده 
شاھد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان نسبت به ایجاد بانک جامع اطالعات پزشکی و 

.آنان اقدام نمایدپیراپزشکی و تشکیل پرونده سالمت برای

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با ھماھنگی بنیاد نسبت به ـ١۶ماده
.به صورت رایگان اقدام نماید) ١۵(واکسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده 



بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل ـ١٧ماده
وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تأیید شورای عالی پزشکی کشور

گردد، بینی میبنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش
.اقدام نماید

بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصالح معیارھای تشخیص درصد از ـ ١٨ماده
ی به عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان یا در نظرگرفتن وضعیت کارافتادگ

سالمتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردھای 
و تعیین و اصالح و به ) امتیازبندی تلفیقی(المللی به عنوان معیارھای جدید در ارائه خدمات بین

کارافتادگی جانبازان نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که روزکردن درصد از 
.مطابق ضوابط، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید

بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ ـ١٩ماده
اکز پزشکی، ھا و کلیه مراسناد و مدارک پزشکی و سابقه مجروحیت موجود در بیمارستان

درمانی و ستادھای تخلیه مجروحان و جلوگیری از امحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد با 
ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطالعات و آمار استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه

.مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نماید

ھای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد موظف است با ھماھنگی وزارتخانهـ٢٠ماده
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بھزیستی کشور به 

ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جھت ارتقای سطح سالمت و منظور ارائه خدمات مشاوره
را » مددکاری ایثارگرانای ومراکز مشاوره«تأمین بھداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان 

. تأسیس نماید

نامه اجرائی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با آیینتبصره ـ
ھای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع ھمکاری وزارتخانه

و پشتیبانی نیروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران و ستادکل نیروھای مسلح تھیه و به 
.د رسیدتصویب ھیأت وزیران خواھ

فصل چھارم ـ تسھیالت اداری و استخدامی

این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد ) ٢(کلیه دستگاھھای موضوع ماده ـ٢١ماده
از نیازھای استخدامی و تأمین نیروھای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزھای ) ٢۵%(

ھای شاھد، جانبازان و انوادهنماید به خمربوط و جایگزینی نیروھای خروجی خود اخذ می
و باالتر، فرزندان و ) %٢۵(آزادگان، ھمسر و فرزندان شھدا و جانبازان بیست و پنج درصد 

سال اسارت، اسرا و خواھر و برادر شاھد اختصاص دھند سال و باالی یکھمسران آزادگان یک
سھمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل) %۵(و پنج درصد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صد درصد «عبارت ٢/١٠/١٣٩١ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ١
ھای درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عھده ھزینه) %١٠٠(

ن غیرشاغل و افراد تحت تکفل ھای درمانی ایثارگراھزینه) %١٠٠(دستگاه اجرائی و صد درصد 
قانون برنامه ) ۴۴(ماده » ب«مندرج در بند » آنان به عھده بنیاد شھید و امور ایثارگران است

چون به نفع ایثارگران است ٧/۶/١٣٩٠پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران اصالحی 
تاً چون احکام مندرج در ماده نھای. به انتھای ماده فوق اضافه گردید) ١٣(ماده ) ب(به عنوان بند 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) ۴۴(ماده » ب«تر از احکام مندرج در بند فوق جامع) ١٣(
قانون برنامه ) ۴۴(ماده » ب«است، لذا بند ٢۵/١٠/١٣٨٩جمھوری اسالمی ایران مصوب 



.پنجساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست

ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و جبھهشش ماه حضور داوطلبانه در
١.سال اسارت اختصاص دھندو آزادگان کمتر از یک) %٢۵(پنج درصد 

آن دسته از فرزندان شاھد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و ـ١تبصره
ه با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات الزم فرزندان آنان که عالوه بر سھمیه استخدامی این ماد

توانند ھمانند سایر فرزندان شاھد، جانبازان و ھای استخدامی پذیرفته شوند میدر آزمون
.مند گردندآزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بھره

گران از ھای مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارکلیه دستگاهـ٢تبصره
محل سھمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شھید، 

و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر را در آن دستگاه استخدام ) %٢۵(جانبازان بیست و پنج درصد 
.نمایند

حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده ) %٨٠(کسب حداقل ھشتاد درصد ـ٣تبصره
ای مشموالن متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی بر

.است

بنیاد حسـب مورد به ھمسـر و والدین شاھد، جانبازان و آزادگان، که بنا به تشخیص ـ٢٢ماده
ذھنی، جسمی، (کمیسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول 

ھای موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگھداری ، عالوه بر پرداختیباشند) حرکتی
فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع 

.نمایدحمایت از حقوق معلوالن پرداخت می

و نیم برابر حداقل حقوق بنیاد مکلف است به کلیه والدین شاھد به میزان معادل یکـ٢٣ماده
.کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید

و باالتر، شیمیایی و اعصاب ) %۵٠(ھمسران شاھد، ھمسران جانبازان پنجاه درصد ـ ٢۴ماده
و ھمسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و باالتر که قبل از ) متوفی یا در قید حیات(و روان 

توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از د، در صورت شاغل بودن میاناسارت با آنان ازدواج نموده
.مند گردندامتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بھره

و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از ) %۵٠(ھمسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد ـ ١تبصره
رسد از یک تا بنیاد به تصویب ھیأت وزیران میای که به پیشنھادنامهپنج سال براساس آیین

.گردندمند میپنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بھره

کلیه ھمسران شاھد شاغل، ھمانند ھمسران جانبازان از کاھش ساعت کاری ـ٢تبصره
.گردندبرخوردار می

انبازان رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جـ٣تبصره
.باشدالزامی نمی

و باالتر و ) %۵٠(به ھمسران شاھد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد ـ٢۵ماده
آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل 

این فرزندان افراد حضانت کننده از . حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواھد شد



.باشندمحروم از مادر نیز مشمول این ماده می

و باالتر و ) %۵٠(دولت موظف است به منظور حمایت از سالمت جانبازان پنجاه درصد ـ٢۶ماده
جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و 

شود، نسبت ری که از جانبازان مراقبت مینوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کا
به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق ھمیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماھانه کارگران 

. اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید

از استخدام مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شھدا در جبھه قبل ـ٢٧ماده
و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل 

.گرددمحسوب می) یک به یک و نیم(آور سخت و زیان

التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سھم کارمند و یا کارگر و کارفرما را دولت مکلف است مابه
حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و (یت استخدامی برای مدت مذکور به مأخذ آخرین وضع

.محاسبه و یکجا به صندوقھای مربوط واریز نماید) بازنشستگی

کلیه دستگاھھای مشمول این قانون مکلفند نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به ـ٢٨ماده
شھدا و مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی باالتر به کلیه شھدا و

مفقودان دارای مدرک دیپلم و باالتر ھمانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را 
.مطابقت دھند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارتھای دو جایگزینی ٢/١٠/١٣٩١ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ١
سال سال و باالی یکیک«، »فرزندان و ھمسران«، »شھدا و«، »نیروھای خروجی خود

سھمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ) %۵(و پنج درصد «و » اسارت
ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و ماه حضور داوطلبانه در جبھهشش

ماده » و«دھنده مندرج در بند سال اسارت اختصاص و آزادگان کمتر از یک) %٢۵(پنج درصد 
و ١٨/١١/١٣٩٠قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران اصالحی ) ۴۴(

ھا لحاظ گردید نھایتاً چون چون به نفع ایثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره٨/١٣٩١/١۴
قانون برنامه ) ۴۴(اده م» و«تر از احکام مندرج در بند فوق جامع) ٢١(احکام مندرج در ماده 

است، ١۴/٨/١٣٩١و ١٨/١١/١٣٩٠پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران اصالحی 
قانون برنامه پنجساله پنجم برای مجربان قابل استناد نیست ولی ) ۴۴(ماده » و«لذا بند 

.ھای آن به قوت خود باقی استتبصره

فصل پنجم ـ اشتغال و کارآفرینی

و ) %٢۵(ه شاھد، جانبازان، ھمسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد خانوادـ٢٩ماده
باالتر، آزادگان و ھمسر و فرزندان آنان مشروط بر آن که فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط 

.توانند از خدمات این فصل برخوردار شوندشغل مورد نظر باشند می

بعدی برای استفاده ازخدمات موضوع این اولویترزمندگان و خواھر و برادر شاھد در تبصره ـ 
.باشندفصل می

ربط اعم از دولتی و غیردولتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر واحدھای ذیـ٣٠ماده
موظفند ضمن ھماھنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی مورد نیاز کارگاھھای تابع 



.این قانون را در اولویت قرار دھند) ٢٩(قانون کار، مشموالن موضوع ماده 

این ) ٢٩(به منظور تشویق کارفرمایان کارگاھھا به جذب مشموالن موضوع ماده ـ٣١ماده
قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با ھماھنگی بنیاد پس از اخذ تعھدات الزم و انعقاد 

راستای تأمین نیروی انسانی قراردادی که مبین تعھدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در
:نمایند، مشمول تخفیفات و تسھیالتی به شرح ذیل قرار دھدمورد نیاز خود می

الف ـ حق بیمه سھم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاھد به میزان صددرصد 
قل به حدا) %۵٠(این قانون به میزان پنجاه درصد ) ٢٩(و سایر مشموالن موضوع ماده ) %١٠٠(

.گرددمدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت می

) %١۵٠(ب ـ کاھش مالیات کافرمایان این گونه کارگاھھا از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد 
ھای قابل قبول مالیاتی به مدت حقوق پرداختی به ایثارگران جدیداالستخدام به عنوان ھزینه

.پنج سال

این قانون حداقل به مدت ) ٢٩(استخدام افراد موضوع ماده ج ـ کارفرمایانی که اقدام به جذب و 
یارانه حداقل حقوق و ) %٧۵(نمایند تا مدت ھجده ماه از ھفتاد و پنج درصد پنج سال می

قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواھد گرفت ) ۴٢(دستمزد، موضوع ماده 
.شوندمند میبھره

ت نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اقدام نموده بنیاد موظف اسـ٣٢ماده
منابع مالی این صندوق به شرح زیر . و اساسنامه آن را تدوین و به تصویب ھیأت وزیران برساند

:گرددتأمین می

الف ـ بودجه عمومی دولت

)اداره شدهوجوه(ب ـ وجوه برگشتی از محل اقساط وامھای اشتغال پرداختی به ایثارگران 

)منابع داخلی بنیاد(ج ـ سایر منابع بنیاد 

در صورتی که در راستای دستیابی فرزندان شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد ـ٣٣ماده
ھای آموزشی و و باالتر و آزادگان بیکار به مشاغل مناسب، نیاز به فراگیری دوره) ٢۵%(

) حداکثر تا ھجده ماه(ر طول دوره آموزش مھارتی باشد، به منظور تأمین حداقل معاش آنان د
بار حداقل حقوق کارکنان دولت و برای یک) %٧۵(کمک ھزینه زندگی معدل ھفتاد و پنج درصد 

.توسط بنیاد پرداخت خواھد شد

مندی افراد واجد شرایط این فصل، ضمن ھماھنگی دستگاھھا و مراکز برای بھرهـ٣۴ماده
اد مشروط بر آن که قبالً از تسھیالت این فصل استفاده نکرده دھنده امکانات فوق با بنیارائه

:یابداز امکانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص می) %٣٠(باشند تا سی درصد 

ھای خود اشتغالی و دکه از طریق شوراھای اسالمی و با الف ـ واگذاری غرفه میادین و بازارچه
.ھاھماھنگی شھرداری

ھای مھارتی، تخصصی سازمان مدت و بلندمدت آموزشھای کوتاهرش دورهب ـ سھمیه پذی
.ای به ھمراه تسھیالت رفاھی به ویژه خوابگاهآموزش فنی و حرفه

.ربطالتحصیالن توسط دستگاھھای اجرائی ذیھای کارورزی خاص فارغج ـ اجرای دوره



.ول این قانوند ـ اعزام نیروی کار به خارج از کشور، توسط دستگاھھای مشم

دولت مکلف است ساز و کارھای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای ـ٣۵ماده
مشموالن این فصل از محل تسھیالت تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالی، 

بینی و اجراء در لوایح بودجه ساالنه پیش) ملی و استانی(ھای فنی و اعتباری برنامه کمک
. نماید

ھای به منظور ساماندھی موضوع اشتغال مشموالن این قانون در سیاستگذاریـ٣۶ادهم
.کالن، رئیس بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواھد داشت

فصل ششم ـ معیشت و رفاه

کسورات بازنشستگی سھم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در ـ٣٧ماده
ھای زیر حسب مورد تأمین و پرداخت ن قانون به شرح تبصرهای) ٢(دستگاھھای موضوع ماده 

.گرددمی

کلیه دستگاھھای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ـ١تبصره
ابالغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سھم اسرا، آزادگان و جانبازان در 

.دستگاه مربوط اقدام نمایند

شرکتھای دولتی، بانکھا و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نھادھای عمومی ـ٢تبصره
کنند و شرکتھایی که شمول قانون بر آنھا غیردولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می

مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل ھزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات 
و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام بازنشستگی سھم اسرا، آزادگان

.نمایند

دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سھم اسرا، آزادگان و ـ٣تبصره
جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اعتبار الزم را ھر ساله 

ینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بدر لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش
.دھد

حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروھای داوطلب غیرشاغل در دستگاھھای موضوع ـ٣٨ماده
صالح نظیر نیروی مقاومت این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی) ٢(ماده 

، )ره(ه امداد امام خمینی بسیج، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش، کمیت
ھای علمیه و جمعیت ھالل احمر جمھوری جھادسازندگی، سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه

اسالمی ایران به جبھه اعزام و به دلیل حضور در جبھه و یا بر اثر ترور شھید، مفقوداالثر، جانباز 
ت، ھمطراز کادر نیروھای طبق مقررا. انداز کارافتاده کلی و آزاده از کارافتاده کلی گردیده

.مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواھد شد

حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروھای مسلح براساس تبصره ـ
. گرددمقررات مربوط در نیروھای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می

ھید، مفقوداالثر، اسرا، آزادگان و حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شـ٣٩ماده
ھا، اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات جانبازان از کارفتاده کلی دستگاه

.گردداستخدامی نیروھای مسلح محاسبه می

حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و ـ١تبصره



.گرددمفقوداالثرھا توسط بنیاد پرداخت میحقوق و مزایای شھدا و 

) ٣٩(و ) ٣٨(حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد ـ٢تبصره
این قانون قطع ) ٢(ماده ) الف(این قانون در صورت اشتغال در دستگاھھای موضوع بند 

.گرددمی

حقوق بازنشستگی شھدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل ـ۴٠ماده
آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و ھر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغالن 

.شودھای زیر عمل میاضافه و به شکل تبصره

اجرای قانون حقوق بازنشستگی مشموالن قانون حالت اشتغال، اعم از اینکه درـ١تبصره
مذکور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان ھمطراز 

.گرددتطبیق و اعمال می) بازنشسته در سال تصویب این قانون(

حقوق بازنشستگی و وظیفه شھدا، جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط ـ ٢تبصره
انبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه ج

.گرددربط پرداخت میبازنشستگی دستگاه ذی

مشموالن قانون حالت اشتغال ھنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظور ـ٣تبصره
دستگاه . گردندبرخوردار می) مانند پاداش پایان خدمت و غیره(شده برای شاغالت ھمطراز 

.بازنشستگی مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواھد بودمجری حکم حقوق 

ھای شاھد و خانواده و باالتر، آزادگان و خانواده) %٢۵(جانبازان بیست و پنج درصد ـ۴١ماده
در صورت مسافرت داخلی از طریق ھر یک از شرکتھای دولتی یا ) %٧٠(جانبازان ھفتاد درصد 

نامه بنیاد از ن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری و یا معرفیآھخصوصی ھواپیمایی، راه
.باشندھزینه بلیط مسافرت معاف می) %۵٠(پرداخت پنجاه درصد 

معاف ) داخل شھری(کلیه مشموالن این ماده از پرداخت ھزینه بلیط اتوبوس و مترو ـ١تبصره
.باشندمی

نامه بنیاد برای یک بار در سال از معرفیمشموالن این ماده در پروازھای خارجی با ـ ٢تبصره
.باشندمند میتخفیف مستقیم بھای روز فروش بھره) %۵٠(پنجاه درصد 

تخفیف موضوع این ماده در بخشھای دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت ـ٣تبصره
.شودمی

م خدمت وظیفه عمومی معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شھدا از انجاـ۴٢ماده
.طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصالحات آن و تدابیر فرمانده کل نیروھای مسلح خواھد بود

از ) %١٠(تا ده درصد ) %۵(سازمان حج و زیارت موظف است ھر ساله پنج درصد ـ۴٣ماده
توسط سھمیه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و ھمسران آنان، ھمسر و والدین شاھد که 

.شوند اختصاص دھدبنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف می

ھای الزم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و وزارت کشور ضمن ھماھنگیـ۴۴ماده
کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج 

.نامه بنیاد به صورت رایگان فراھم نمایدیو باالتر، براساس معرف) %٢۵(درصد 

و تسھیالت الزم را برای تھیه خودرو مناسب برای ساالنه اعتباردولت مکلف استـ ۴۵ماده



الی ) %٢۵(و باالتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد ) %۵٠(کلیه جانبازان پنجاه درصد 
بنیاد از نظر جسمی محدودیت که به تشخیص کمیسیون پزشکی) %۴٩(چھل و نه درصد 

.بینی نمایدحرکتی دارند، پیش

آن تعداد از ھمسر و فرزندان شاھد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی ـ١تبصره
. توانند از تسھیالت موضوع این ماده استفاده نمایندشوند میبنیاد معلول شناخته می

یالت، کارمزد و میزان کمک بالعوض توسط نامه چگونگی واگذاری، میزان تسھآیینـ٢تبصره
جمھور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد ریزی و نظارت راھبردی رئیسبنیاد و معاونت برنامه

.رسید

ھزینه بیمه عمر ) %۵٠(دولت مکلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه درصد ـ ۴۶ماده
یک از دستگاھھای دولتی تحت پوشش ھای شاھد، جانبازان و آزادگان که توسط ھیچخانواده

.باشند، اقدام نمایدبیمه مذکور نمی

دولت مکلف است ھمه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران ـ ۴٧ماده
.بینی نمایدکه توسط بنیاد تشکیل خواھد شد در بودجه ساالنه بنیاد پیش

مستخدم دولت، کمک ھزینه فوت ارگران غیربنیاد مکلف است پس از فوت ھریک از ایثـ ۴٨ماده
ھای ضروری به کارکنان ھمانند مشموالن قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از ھزینه

اینکه به موجب آنان مشروط بر ھای بعدی آن، به خانوادهو اصالحیه٢۶/٢/١٣٧۵دولت مصوب 
. ایدقوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند پرداخت نم

دستگاھھای اجرائی کشوری و لشکری و برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین تبصره ـ
.نمایندو مقررات مربوط اقدام می

مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده دستگاھھای اجرائیـ ۴٩ماده
ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت شاھد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت ھدیه 

و ٢۶/٢/١٣٧۵ھای ضروری به کارکنان دولت مصوب پاداش پایان خدمت و بخشی از ھزینه
.ھای بعدی آن را به میزان دو برابر پرداخت نماینداصالحیه

پرداخت ھدیه ازدواج به مشموالن این ماده که تحت پوشش دستگاھھای اجرائی تبصره ـ
.یاد استنیستند به عھده بن

مساعدت در امر ازدواج خانواده شاھد، جانبازان، آزادگان بابت) وام(تسھیالت بانکی ـ۵٠ماده
و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دو برابر ضوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به 

.گرددالحسنه تعیین میصورت قرض

قانون موظفند به شھدا و جانبازان بیست و کلیه دستگاھھای اجرائی مشمول این ـ ۵١ماده
حداقل ) %٢۵(و باالتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد ) %٢۵(پنج درصد 

العاده ایثارگری عنوان فوقبه. شودحقوق کارکنان دولت را که ھر سال توسط دولت تعیین می
.طور ماھانه پرداخت نمایدبه

ه مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد به افراد موضوع مادـ١تبصره
.گرددتأمین و پرداخت می

افتاده کلی که از حقوق حالت العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کاراین فوقـ٢تبصره



.اند تعلق نخواھد گرفتاین قانون برخوردار گردیده) ٣٩(و ) ٣٨(اشتغال مطابق مواد 

بیمه درمانی فرزندان ذکور شھدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به ـ۵٢ماده
.گرددمدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می

کلیه دستگاھھای مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی ـ۵٣ماده
معادل یک ماه آخرین استفاده نشده شھدا و مفقودان را به ازای ھر ماه طلب مرخصی آنان

.ربط پرداخت نمایندحقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاھھای ذی

کارکنان شھید و جانباز و آزاده ازکارافتاده کلی ھمانند سایر کارکنان شاغل ـ ۵۴ماده
ارائه به کارکنان قابلدستگاھھا، از کلیه تسھیالت اجتماعی، رفاھی، آموزشی و خدمات 

.تگاھھا، نظیر دفترچه اتکا، عالوه بر تسھیالت بنیاد برخوردار خواھند شددس

جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن ـ ۵۵ماده
بازنشستگی فوت نمایند، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن 

.بازنشستگی برخوردار خواھند شد

ھا اعم از مستمر و العادهالعاده شغل و سایر فوقحقوق و فوق) %١٠٠(صد در صد ـ۵۶دهما
.باشندغیر مستمر شاھد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می

) ١٣(ھای استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که بر اساس ماده مرخصیـ۵٧ماده
سنوات ١٣/٩/١٣۶٨پس از ورود به کشور مصوب ) ی آزاد شدهاسرا(قانون حمایت از آزادگان 

خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل 
.پرداخت خواھد بود

مند اند از این مزایا برای مدت اسارت بھرهھمچنین آزادگانی که بعد از اسارت شاغل شده
.خواھند شد

قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضائی از وزارت دادگستری با ھمکاری قوهـ۵٨ماده
و باالتر و آزادگان در مراجع قضائی جھت ) %٢۵(خانواده شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد 

.دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید

اد تأمین و پرداخت ھزینه ارائه خدمات حمایت قضائی از محل اعتبارات مصوب بنیـ١تبصره
.گرددمی

شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده درخصوص عدم اجرای این قانون در ـ٢تبصره
قانون تسھیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی قابل ) ١۶(کمیسیون ماده 

.باشدطرح می

ن وکالی دادگستری موظفند قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و کانوقوهـ۵٩ماده
دفتری و وکالت و مجوز کارشناسان سھمیه صدور پروانه سر) %٢۵(بیست و پنج درصد 

و باالتر و آزادگان ) %٢۵(رسمی دادگستری را به خانواده شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد 
جد با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبھه و در صورت وا

.شرایط بودن اختصاص دھند

این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و ) ٢(دستگاھھای موضوع ماده ـ۶٠ماده
اند صرفاً آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع ھمکاری نموده



.برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند

به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا ھیأتھای رسیدگی به تخلفات افرادی که تبصره ـ
اند مشمول این ماده اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار شده

.نخواھند بود

نامه اجرائی این فصل از سوی بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح آیینـ۶١ماده
ریزی و نظارت راھبردی می ایران، ستاد کل نیروھای مسلح و معاونت برنامهجمھوری اسال

.رسدتصویب ھیأت وزیران میرئیس جمھور تھیه و به

فصل ھفتم ـ امور فرھنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرھنگ ایثار و شھادت

آموزش ـ دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و مراکز ۶٢ماده
انتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال عالی غیر

و باالتر و ) %٢۵(شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد دانشجویان و پذیرفته
ھمسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاھد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل 

ترین محل و ھمچنین تغییر رشته ھمطراز در گروه آزمایشی یا نزدیکسکونت خانواده آنان و
.مربوط برای یک بار اقدام نمایند

با ھدف توسعه، ترویج و نھادینه نمودن فرھنگ جھاد، ایثار و شھادت و زنده ـ۶٣ماده
نگھداشتن یاد شھیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوھای عینی عرصه جھاد، ایثار و 

، شورای عالی ترویج و توسعه فرھنگ ایثار و شھادت با شرح وظایف و ترکیب زیر شھادت
. شودتشکیل می

:الف ـ شرح وظایف

ـ سیاستگذاری در زمینه احیاء، حفظ، ترویج و نھادینه نمودن فرھنگ جھاد، ایثار و شھادت١

لی دولتی و ھای کالن دستگاھھا و نھادھای متوریزیـ ساماندھی و ھماھنگی در برنامه٢
دولتیغیر

ھای جامعه و کشور برای تحقق اھداف شھیدان، جانبازان و آزادگان کارگیری ظرفیتـ به٣

ـ ساماندھی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ۴
ترویج فرھنگ ایثار و شھادت

:ب ـ ترکیب

شوراجمھور به عنوان رئیس ـ رئیس١

ـ وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمی٢

ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری٣

ـ وزیر آموزش و پرورش۴

ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ۵



ـ وزیر کشور۶

ـ رئیس ستاد کل نیروھای مسلح٧

ـ رئیس بنیاد شھید و امور ایثارگران٨

ـ نماینده ولی فقیه در بنیاد٩

آثار و نشر ارزشھای دفاع مقدسـ رئیس بنیاد حفظ ١٠

ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران١١

ـ رئیس سازمان تبلیغات اسالمی١٢

جمھورریزی و نظارت راھبردی رئیسـ معاون برنامه١٣

ـ یکی از مجتھدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم١۴

ـ رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد١۵

جمعه سراسر کشورورای سیاستگذاری ائمهـ رئیس ش١۶

ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس ١٧
شورای اسالمی

باشد و مسؤولیت پشتیبانی علمی، پژوھشی و دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر میـ١تبصره
.د داشتخدماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا را برعھده خواھ

ربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرھنگ ایثار و شھادت دستگاھھای اجرائی ذیـ٢تبصره
از تشکلھا و سازمانھای غیردولتی فرھنگی، ھنری، پژوھشی و ورزشی که در حوزه ایثارگران 

.نمایند، حمایتھای مادی و معنوی به عمل آورندفعالیت می

.خواھد رسیدرا به پیشنھاد دبیرخانه به تصویب شوراھای داخلی شودستورالعملـ ٣تبصره

.االجراء خواھد بودجمھور الزممصوبات این شورا با تأیید رئیسـ۴تبصره

آوری و تمرکز کلیه اسناد و آثار شھدا و ایثارگران، دولت با توجه به ضرورت حفظ، جمعـ۶۴ماده
آثار و اسناد فرھنگی، ھنری، موظف است اقدامات الزم را در جھت حفظ و نگھداری اصل 

تاریخی و علمی مکتوب و غیرمکتوب شھدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقالب اسالمی با رعایت 
.بندی به عمل آورداصول طبقه

.درصورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی استـ ١تبصره

ظرف سه ماه توسط بنیاد با ھمکاری وزارت فرھنگ نامه اجرائی این ماده حداکثرآیینـ ٢تبصره
و ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرھنگی و گردشگری، مرکز اسناد ملی، ستاد کل نیروھای 

جمھور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران ریزی و نظارت راھبردی رئیسمسلح و معاونت برنامه
.خواھد رسید



جانبازان، والدین شھدا، مفقودان، اسرا و ھمچنینبه منظور تجلیل از ھمسر، فرزند،ـ۶۵ماده
و باالتر و رزمندگان، به آنان ) %٢۵(آزادگان و ھمسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد 

نامه اجرائی خواھد نشان ویژه اعطاء خواھد شد اعطای نشان ویژه به کلیه ایثارگران، تابع آیین
ریزی و نظارت راھبردی ن بنیاد، معاونت برنامهبود که در کارگروھی متشکل از نمایندگا

جمھور، ستاد کل نیروھای مسلح با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست رئیس
این نشان غیر از . جمھوری حداکثر ظرف شش ماه تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید

.شوندنامه مربوط اعطاء مینشانھای دولتی است که تحت آیین

ھزینه شھریه کلیه ) %١٠٠(بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد ـ ۶۶ماده
و باالتر و ) %٢۵(، جانباران بیست و پنج درصد )ھمسر و فرزندان شھدا(دانشجویان شاھد 

ھمسر و فرزندان آنھا و آزادگان و ھمسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی 
دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و ھر مؤسسه و ی، پیام نور، شبانهغیرانتفاعی غیردولت

بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، دانشگاه آموزش عالی شھریه
.باشند، اقدام نمایددرمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می

رایط پرداخت ھزینه شھریه ھای تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شتعیین رشتهتبصره ـ
علوم، ھایای خواھد بود که توسط بنیاد و با ھمکاری وزارتخانهنامهدانشجویی به موجب آیین

ھیأت وزیران خواھد تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تھیه و به تصویب
.رسید

ات آموزشی طرح شاھد ھای خدمبنیادموظف است نسبت به تأمین و پرداخت ھزینهـ۶٧ماده
ھای آموزش عالی از محل اعتباراتی که به ھمین ھای آموزش عمومی و سایر برنامهدر برنامه

.شود اقدام نمایدبینی میمنظور در قوانین بودجه سنواتی پیش

آموزان و بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک ھزینه تحصیلی به دانشـ١تبصره
و باالتر، ) %٢۵(زندان شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد دانشجویان شامل ھمسر و فر

.ھای آنان اقدام نمایدآزادگان و خانواده

ریزی و نظارت راھبردی نامه اجرائی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامهآیینـ٢تبصره
.جمھور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسیدرئیس

اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران و وزارت فرھنگ و ارشادـ ۶٨ماده
دیگر دستگاھھای اجرائی متولی امور فرھنگی کشور مشمول این قانون موظفند نسبت به 

ھای رادیویی و تلویزیونی و ھنری مرتبط با ایثار و شھادت اقدام و از ھنرمندانی که تولید برنامه
.مندان ایثارگر حمایت نمایندکنند به خصوص ھنردر این زمینه فعالیت می

ھای مورد نظر توسط وزارت فرھنگ و نامه اجرائی و تعیین میزان تولیدات برنامهآیینتبصره ـ
ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما با ھمکاری بنیاد حداکثر ظرف شش ماه تھیه و به 

.تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید

و ھنری به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرھنگی، ورزشیـ۶٩ماده
المللی، بنیاد موظف است ھای ملی و بینخانواده شاھد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه

ای را نامهجمھور ظرف شش ماه آیینریزی و نظارت راھبردی رئیسبا ھماھنگی معاونت برنامه
.و جھت تصویب به ھیأت وزیران ارائه نمایددر این خصوص تھیه

ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه وزارتخانهـ ٧٠ماده
این قانون موظفند ) ٢(دانشگاھھای دولتی و غیردولتی و دستگاھھای اجرائی مشمول ماده 

لی، بورسھای تحصیلی ھای ورود به دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عادر اعطای سھمیه



) %٢٠(ھای دکترای تخصصی بیست درصد داخل و خارج از کشور، فرصتھای مطالعاتی و دوره
از سھمیه را به ھمسر و فرزندان شاھد، جانبازان، آزادگان و ھمسر و فرزندان آزادگان و ھمسر 

.اختصاص دھند) %٢۵(و فرزندان جانبازان باالی بیست و پنج درصد 

شدگان پذیرفتهحد نصاب شرایط علمی و امتیاز) %٧٠(حداقل ھفتاد درصد کسب ـ تبصره
ھای پزشکی این میزان درخصوص رشته. باشدھا و مقاطع تحصیلی الزامی میبرای رشته

.باشدحدنصاب شرایط علمی می) %٨٠(ھشتاد درصد 

ـ ٧١ماده

یران دانشگاھھا و مراکز و الف ـ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ا
ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و مؤسسات آموزشی و پژوھشی و وزارتخانه
اعضای ھیأت علمی مورد نیاز خود را از بین ) %١٠(آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد 

جانبازان باالی جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبھه، 
، آزادگان باالی سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد )%٢۵(بیست و پنج درصد 

، فرزندان شھدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای )%۵٠(
وزش ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آمتخصصی مورد تأیید وزارتخانه

باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر پزشکی می
دستگاھھا یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرھیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو ھیأت 
علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوھشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در 

مسؤولیت . بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایندپایه و مرتبه علمی
اجرای این حکم به طور مستقیم برعھده وزرا و رؤسای دستگاھھای مذکور است، مقامات 

احکام و امتیازات این بند شامل . باشندیادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می
١.شودق نیز میاعضای ھیأت علمی فعلی دارای شرایط فو

ب ـ پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاھھای دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و 
از سھمیه ) %٢٠(گانه موظفند بیست درصد پژوھشی وابسته به دستگاھھا و قوای سه

ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاھد تھیه و نامهھیأت علمی خود را براساس آیین
.صویب شورای عالی انقالب فرھنگی خواھد رسید به ایثارگران اختصاص دھندبه ت

ھای آنان، کلیه با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانوادهـ٧٢ماده
این قانون که دارای امکانات تفریحی فرھنگی، ھنری و ) ٢(دستگاھھای اجرائی موضوع ماده 

ن اصل عزتمندی، برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان باشند با در نظر داشتورزشی می
.مندی از این تسھیالت در نظر گیرندتخفیف در بھره) %۵٠(پنجاه درصد 

فصل ھشتم ـ منابع مالی و نظارت

منابع مالی مورد نیاز با حفظ سھم سایر منابع بنیاد، در قالب مفاد لوایح بودجه ـ٧٣ماده
.بینی خواھد شدسنواتی پیش

سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد ھر ساله در لوایح بودجه سنواتی ـ ١تبصره
.گرددبینی میپیش

رسانی به ایثارگران، سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدماتبه منظور شفافـ٢تبصره
جمھور مکلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و ریزی و نظارت راھبردی رئیسمعاونت برنامه

ھای ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح تأمین اجتماعی ایثارگران و برنامه



.ام نمایدبودجه سنواتی اقد

نامه اجرائی آن، رئیس بنیاد موظف به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیینـ٧۴ماده
برنامه و فعالیت تنظیم شده است گزارش عملکرد ھر سال را که براساس شاخصھای ھر

جمھور و مجلس شورای است حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به مقام معظم رھبری، رئیس
.ارائه نمایداسالمی

کلیه دستگاھھای مشمول این قانون مکلفند ھر ساله گزارش عملکرد مربوط به ـ ١تبصره
.نحوه و میزان ارائه خدمات و تسھیالت به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند

تند ارائه گزارش از سوی دستگاھھایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رھبری ھسـ٢تبصره
.له خواھد بودبا اذن معظم

ھایی خواھد بود که نامهنوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات ھر فصل طبق آیینـ ٧۵ماده
جمھور، ستاد کل نیروھای رئیسریزی و نظـارت راھبردیتوسـط بنیـاد با ھمکاری معاونت برنامه

ایران و دستگاھھای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح جمھوری اسالمی
.رسیدتھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد) حسب مورد(ربط ذی

.باشداالثر میکلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیـ٧۶ماده

قانون فوق مشتمل بر ھفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یکھزار و سیصد و 
) ٨۵(ی اسالمی طبق اصل ھشتاد و پنجم ھشتاد و شش کمیسیون اجتماعی مجلس شورا

چھار قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت
، )د(، )الف(سال در تاریخ بیست و پنجم شھریورماه یکھزار و سیصد و ھشتاد و پنج، بندھای 

، )١٠(، )٩(، )٨(، )٧(، )۶(اد و مو) ٣(ماده ) ٢(و ) ١(ھای و تبصره) ١(ماده ) ط(و ) و(، و )ھـ(
و ) ۴١(ھای آن، و تبصره) ٣٧(، )٣۵(، )٣٣(، )٢٩(، )٢٨(، )٢۵(، )٢۴(، )٢٣(، )٢٢(، )٢٠(، )١٣(

و ) ۵٧(و بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده ) ۵۶(، )۵۵(، )۵٢(، )۴٩(آن، ) ٢(و ) ١(ھای تبصره
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ٢/١٠/١٣٩١این قانون در تاریخ ) ٧٣(و ) ٧٢(، )۶٠(مواد 

به نفع ایثارگران به تصویب مجلس ٢/١٠/١٣٩١تا ١٣٨۶قوانینی که از سال «: با این قید که
شورای اسالمی رسیده است به قوت خود 

موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد و » .باقی و در ابالغ این مصوبه لحاظ خواھد شد
.به تأیید شورای نگھبان رسید٢٩/١/١٣٨۶مابقی مواد این قانون در تاریخ 

قانون برنامه ) ۴۴(ماده » و«که در پی تطبیق با حکم بند ) ٢١(عبارات الحاقی به ماده 
پنجسـاله پنجـم توسعـه جمھـوری اسالمی ایران به شرح ذیل به آن

و جایگزینی نیروھای«: افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون ) ۴۴(ماده » و«بند ٢/١٠/١٣٩١ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ١
که به نفع ایثارگران ٢۵/١٠/١٣٨٩برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب 

.گردیدمنظور) ٧١(ماده ) الف(عنوان بند است، به

و «و » یک سال و باالی یک سال اسارت«، »فرزندان و ھمسران«، »شھدا و«، »خروجی خود
سھمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور ) %۵(پنج درصد 



) %٢۵(ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد داوطلبانه در جبھه
».ان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دھندو آزادگ

١٣٨۶ھای کلیه قوانینی که طی سالھای بدیھی است سایر احکام مواد، بندھا، اجزاء و تبصره
به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجساله پنجم ٣/١٠/١٣٩١تا 

در طول زمان اعتبار قانونی خود کل کشور ١٣٩١توسعه جمھوری اسالمی ایران و بودجه سال 
.معتبر است

به مدت چھار سال به ) ٢/١٠/١٣٩١(این قانون از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام 
فھرست قوانینی که برای مجریان غیرقابل استناد است، به . االجراء استصورت آزمایشی الزم

:شودشرح زیر اعالم می

و باالتر و فرزندان آنان، ) %٢۵(ز بیست و پنج درصد شھریه دانشجویان جانبا«: ـ عبارت١
قانون برنامه پنجساله پنجم ) ٢٠(ماده » ک«از بند » فرزندان شاھد، آزادگان و فرزندان آنان
٢۵/١٠/١٣٨٩توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران اصالحی) ۴۴(ماده » ب«ـ بند ٢
٧/۶/١٣٩٠مصوب 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب ) ۴۴(ماده » ھـ«ـ بند ٣
٢۵/١٠/١٣٨٩

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران اصالحی ) ۴۴(ماده » و«ـ بند ۴
.)ھای این بند به قوت خود باقی استتبصره(١۴/٨/١٣٩١و ١٨/١١/١٣٩٠

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب ) ۴۴(ماده » ل«ـ بند ۵
٢۵/١٠/١٣٨٩

برخورداری از مزایای بیمـه مذکور مستلـزم پرداخت حق بیمـه سھم کارمند توسط «ـ عبـارت ۶
قانون برنامه پنجسـاله ) ٢٢٨(از ماده » .الذکر و سھم کارفرما توسـط دولت استافراد فوق

٢۵/١٠/١٣٨٩وسعـه جمھـوری اسالمی ایران مصوب پنجـم ت

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

اصالحیه

معاونت اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ٨/٣/١٣٩٢ـ ١۵٠٩٩نظر به اینکه برابر نامه شماره 
منتشره در » رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات«مجلس شورای اسالمی در انتشار 

به علت ناخوانابودن متن ارسالی اشتباھاتی ٢٨/١٢/١٣٩١ـ ١٩٨٢١وزنامه رسمی به شماره ر
.گرددضمن عذرخواھی موارد اصالحی ذیل اعالم می. صورت پذیرفته است



قانون جامع خدمات رسانی به «نامه ابالغی به رئیس جمھور در مورد ٨الف ـ در سطر 
، بعد از کلمه ٢٨/١٢/١٣٩١مورخ ١٩٨٢١شماره چاپ شده در روزنامه رسمی » ایثارگران

.چاپ شده است» فوت«، کلمه »قوت«، به جای کلمه »قوانینی«و قبل از کلمه » ابقاء«

» ٢٨/۵/١٣٣٢«، به جای تاریخ »تا«و قبل از حرف » تاریخ«، بعد از کلمه ١ب ـ در بند ھـ ماده 
.چاپ شده است» ٢٨/۵/١٣۴٢«تاریخ 

کلمه » را«، به جای کلمه »برای«و قبل از کلمه » الزم«بعد از کلمه ، ١٣ماده۴ج ـ در تبصره
.چاپ شده است» و«

کلمه » را«، به جای کلمه »برای«و قبل از کلمه » نیاز«، بعد از کلمه ١۴د ـ در سطر دوم ماده
.چاپ شده است» و«

اضافه » ،«مت ، عال»ایثارگران«و قبل از کلمه » معلول«، بعد از کلمه ١۴ماده١ھـ ـ در تبصره
.چاپ شده است

کلمه » با«، به جای کلمه »در«و قبل از کلمه » آزادگان«، بعد از کلمه ١٨و ـ در سطر دوم ماده
.چاپ شده است» یا«

» نمایندمی«، به جای کلمه »به«و قبل از حرف » اخذ«، بعد از کلمه ٢١ز ـ در سطر سوم ماده 
.چاپ شده است» نمایدمی«کلمه 

، به جای کلمه »محجور«و قبل از کلمه » تکفل«، بعد از کلمه ٢٢دوم مادهح ـ در سطر 
.چاپ شده است» قانون«کلمه » قانونی«

و قبل از کلمه » عبارتھای«، بعد از کلمه ۶صفحه١ط ـ در سطر اول زیرنویس شماره
.چاپ شده است» دو«کلمه ) و«(، به جای عبارت »جایگزینی«

و قبل از کلمه » اختصاص«، بعد از کلمه ۶صفحه١رهی ـ در سطر چھارم زیرنویس شما
.چاپ شده است» دھنده«کلمه ) ».دھند(، به جای کلمه »مندرج«

، »ماده«و قبل از کلمه » است،«، بعد از کلمه ۶صفحه١ک ـ در سطر ششم زیرنویس شماره
.چاپ شده است» دو«کلمه » در«به جای کلمه 

، به جای عبارت »قانون«و قبل از کلمه » ماده«کلمه ، بعد از ٣١ل ـ در سطر سوم بند ج ماده
.چاپ شده است» )۴٢(«عبارت » )۴١(«

، به جای »ھفتاد و پنج«و قبل از کلمه » زندگی«، بعد از کلمه ٣٣م ـ در سطر چھارم ماده
.چاپ شده است» معدل«کلمه » معادل«کلمه 

» باشندمی«کلمه » باشدمی«، به جای کلمه »معاف«، بعد از کلمه ۵۶ن ـ در سطر دوم ماده 
.چاپ شده است

از » از«، کلمه »ابتدا«و قبل از کلمه » و«، بعد از کلمه ٧١ماده» الف«س ـ در سطر دھم ردیف 
.قلم افتاده است

، »ماده«و قبل از کلمه » بند«، بعداز کلمه ٩صفحه٧١ماده١ع ـ در سطر اول زیرنویس شماره



.ده استچاپ ش) »و«(حرف ) »ز«(به جای حرف 

، به جای عبارت »ماده«و قبل از کلمه » ،)د(«، بعد از عبارت ٧۶ف ـ در سطر ششم ماده 
.چاپ شده است» )ط(، )و(، و )ھـ(«عبارت » )ط(، )و(، )ھـ(«

، به جای تاریخ »به نفع«و قبل از عبارت » تا«، بعد از کلمه ٩ض ـ در سطر ششم صفحه
.استچاپ شده» ٣/١٠/١٣٩١«تاریخ » ٢/١٠/١٣٩١«

روزنامه رسمی کشور 


