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 جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد
 رئیس محترم جمھوری اسالمی ایران 

در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم  ١٠/٥/١٣٨٤مورخ  ٢٨٤٩١/٣١٧٢٨عطف به نامه شماره 
رسانی به ایثارگران مصوب ایران قانون جامع خدمات) قانون اساسی جمھوری اسالمی ١٢٣(

كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی مطابق اصل ھشتاد و  ٣/٤/١٣٨٦جلسه مورخ 
س ) قانون اساسی كه با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود و پ٨٥پنجم (

سه علنی روز یكشنبه مورخ از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چھارسال در جل
) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به مجمع ١١٢، مطابق اصل یكصد و دوازدھم (٥/٦/١٣٨٥

و قید  ٢/١٠/١٣٩١محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع در تاریخ 
یب مجلس شورای به نفع ایثارگران به تصو ٢/١٠/١٣٩١تا  ١٣٨٦ابقاء قوت قوانینی كه از سال 

اسالمی رسیده است، برای اجرای آزمایشی به مدت چھارسال از تاریخ تأیید مجمع تشخیص 
گردد.مصلحت نظام، به پیوست ابالغ می  

 علی الریجانی
 

 رونوشت:
معاونت محترم نظارت جھت استحضار و اقدام -  
 
 
 

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
كلیات -فصل اول   

عاریفت - ١ماده   
الب ایثارگر در این قانون به كسی اطالق میگردد كه برای استقرار و حفظ دستاوردھای انق –الف

ه اسالمی و دفاع از كیان نظام جمھوری اسالمی ایران و استقالل و تمامیت ارضی كشور، مقابل
 انباز،با تھدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجاموظیفه نموده و شھید، مفقوداالثر، ج

 اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
وانین احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از كارافتادگی مشموالن این قانون در چھارچوب ق –تبصره 

نیروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران براساس آییننامھای خواھد بود كه توسط وزارت دفاع و 
ھیأت  نیروھای مسلح تھیه و بھتصویب پشتیبانی نیروھای مسلح با ھمكاری بنیاد و ستادكل

 وزیران میرسد.
و  شھید و مفقوداالثر: به كسی اطالق میشود كه جان خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع –ب 

حفظ دستاوردھای انقالب اسالمی و كیان جمھوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی 
امل كشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عو  



 ضد انقالب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقوداالثر شناخته شود.
جانباز: به كسی اطالق میشود كه سالمتی خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ  –ج 

 دستاوردھای انقالب اسالمی و كیان جمھوری اسالمی ایران ، استقالل و تمامیت ارضی كشور،
و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقالب و اشرار از دست داده و به اختالالت و  مقابله با تھدیدات

 نقصھای جسمی یا روانی دچار شود.
ب اسیر: به كسی اطالق میشود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردھای انقال -د 

و  تھدیدات اسالمی و كیان جمھوری اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی كشور، مقابله با
تجاوزات دشمن وعوامل ضدانقالب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور گرفتار آمده و ھویت و 

 وضعیت وی مورد تأیید مراجع صالحیتدار قرار گیرد.
آزاده: به كسی اطالق میشود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردھای  –ھـ 

ایران، استقالل و تمامیت ارضی كشور، مقابله با انقالب اسالمی و كیان جمھوری اسالمی 
تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور اسیر شده و 

با الھام از مبارزات  ١٦/١١/١٣٥٧تا  ٢٨/٥/١٣٣٢سپس آزاد شود. ھمچنین كلیه افرادی كه از تاریخ 
ت نیتی، مذھبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدو مجاھدات امام خمینی(ره) به دالیل ام

 سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بودھاند.
تدار استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صالحی –تبصره 
 برسد.

مھوری رزمنده: به كسی اطالق میشود كه در راه تكوین، دفاع و حفظ ارزشھا و كیان ج –و 
 اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تھدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل

 ضدانقالب و اشرار با تأیید مراجع ذیصالح بھطور فعال حضور یافته باشد.
یباشد، رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسھیالت این قانون كه شامل ایثارگران م -تبصره

و دولت موظف است اقدامات قانونی الزم را در جھت رسیدگی به امور آنان به مستثنی بوده 
 عمل آورد.

خانواده شاھد : خانوادھھای معظمی كه در راه اعتالی اھداف عالیه انقالب اسالمی و مبارزه  –ز 
ا با دشمنان انقالب یكی از اعضای خانوادھشان (پدر، مادر، ھمسر، فرزند) شھید یا مفقوداالثر ی

سیر شده باشد.ا  
خانواده ایثارگران: خانوادھھای جانبازان و آزادگان كه شامل ھمسر، فرزند و والدین آنھا  –ح 

 میشود.
درصورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده  –ط 

 تحت تكفل آنان تعلق میگیرد.
نامیده میشود.» بنیاد«این قانون به اختصار بنیاد شھید و امور ایثارگران در  –ی   

 
دستگاھھای مشمول این قانون عبارتند از: – ٢ماده   
كلیه وزارتخانھھا، سازمانھا، و دستگاھھای اجرائی، مؤسسات و شركتھای دولتی و ملی  –الف 

شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینكه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا 
ا، اشند، قوه قضائیه اعم از كادر قضائی و اداری و سازمانھا و مؤسسات وابسته و تابعه آنھنب

كانون وكالی دادگستری، كانونھای كارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نھاد ریاست 
جمھوری ، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران (سازمانھای وابسته و تابعه)، نیروھای 

ی اسالمی ایران (نظامی و انتظامی) نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی و مسلح جمھور



ھا و نھادھای انقالب اسالمی و شركتھای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنھا و كلیه سازمان
ه شركتھایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند و یا قسمتی از بودج

 دد، بانكھا، مؤسسات بیمھای، جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمیآنھا توسط دولت تأمین میگر
 ھا و شركتھای تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شركتھایی كه شمول قانونایران، شھرداری

 برآنھا مستلزم ذكر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شركت ملی نفت ایران، شركت
ازمان ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی

 صنایع ملی ایران، شركتھای ھواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای ھیأت علمی و كادر اداری
دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی كشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگھبان و 

 دانشگاه آزاد اسالمی
 كتھا و مراكز تولیدی و توزیعی و خدماتی كه تحت پوششھا و شرسایر دستگاھھا و سازمان –ب 

 قانون كار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص ھستند.
 

مسكن –فصل دوم   
خدمات مسكن با استفاده از روشھای ذیل ارائه میگردد: – ٣ماده   
تأمین و واگذاری زمین یا مسكن –الف   
واگذاری منازل اجاره به شرط تملیك –ب   

 
 

) با بازپرداخت بیست ساله%٤ارائه تسھیالت بانكی بلندمدت با كارمزد حداكثر چھاردرصد ( –ج   
ودیعه مسكن استیجاری –د   

كمك بالعوض -ھـ   
پرداخت ھزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسكن نامناسب –و   
ه حسب معافیت از ھزینھھای آمادھسازی زمین، خدمات و تسھیالت مھندسی و شھری ك –ز 

 مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق میگیرد.
مشموالن دریافت خدمات مسكن عبارتند از:  – ١تبصره   

) و %٢٥ھمسران، فرزندان و والدین شھدا، اسرا و مفقوداالثرھا، جانبازان بیست و پنج درصد ( -١
باشند.باالتر و آزادگانی كه فاقد مسكن بوده یا دارای مسكن نامناسب می  

اد تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران فرزندان جانبازان ھفت -٢
ده) و باالتر فاقد مسكن در صورتی كه قبًال از زمین یا مسكن دولتی استفاده نكر%٧٠درصد (  اند. 

ن مسكجانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به  – ٢تبصره 
برخوردار نشدھاند، خدمات مرتبط به مسكن به ھمسران آنان كه مسؤولیت حضانت فرزندان 

 جانباز و آزاده را عھدھدار میباشند و یا به قیم قانونی 
ند به نام فرزندان آنان اعطاء میگردد. ضمنًا جانبازان و آزادگان متأھل متوفی كه دارای فرزند نباش

به ھمسر آنان ارائه میگردد. واگذاری خدمات مسكن موردنظر  
 

) قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری ٤٤دولت موظف است در اجرای بند(ل) ماده( -مكرر ٣ماده 
) و %٢٥به تعداد یكصد ھزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد( ١٣٩١اسالمی ایران در سال 

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



 ازای ھر واحد مسكونی در شھرھای بیش از یك میلیون نفر چھارصد ومبلغ تسھیالت مزبور به
) ریال، ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)ریال، مراكز استانھا سیصدوپنجاه میلیون(٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠پنجاه میلیون (

) ریال و برای روستاھا یكصد و پنجاه ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠نجاه میلیون (سایر شھرھا دویست و پ
ساله بدون رعایت الگوی ) و بازپرداخت بیست%٤) ریال با نرخ چھار درصد(١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠میلیون(

گردد.مصرف و نوساز بودن مسكن تعیین می  
قف نرخ التفاوت سود بانكی تا سبینی و پرداخت مابهدولت موظف است نسبت به تضمین، پیش

 مصوب نظام بانكی بانكھای عامل اقدام نماید.
ھای بازپرداخت الزم بانكھای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملك، محاسبه و أخذ تضمین

میزان اصل تسھیالت و سود سھم ایثارگر(چھار درصد) اقدام نمایند.به  
ب مسكن ناتمام و نامناس دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شھدای دارای -تبصره

التفاوت آن را با اند، مابهاستفاده كرده ١٣٩٠كه قبًال از وامھای كمتر از سقف وام مصوب در سال 
 ھمان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید. 

 
میزان تسھیالت بانكی این فصل برای ھریك از مشموالن به ازای ھر واحد مسكونی،  – ٤ماده 

) ریال در شھرھای با بیش از یك میلیون نفر جمعیت و در ٠٠٠/٠٠٠/١٢٠لیون (یكصد و بیست می
) ریال میباشد. افزایش سطح تسھیالت ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠سایر شھرھا و روستاھا یكصد میلیون (

 موضوع این ماده در سالھای آتی، براساس نرخ تورم به تصویب ھیأت وزیران خواھدرسید.
اقد عضو تعاونیھای مسكن بوده و نیز مالكان امالك مسكونی ف مشموالن این قانون كه – ١تبصره 

امه سند مالكیت رسمی اعم از شھری و روستایی میتوانند با ارائه ضمانت الزم (سفته و تعھدن
یت بانك در كتبی بنیاد استان مربوط) از تسھیالت بانكی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤول

صول مطالبات معوق نخواھد بود.پیگیری اقدامات قانونی برای و  
رعایت آییننامه مقاومسازی در ساخت واحدھای مشمول این تسھیالت كه به تأیید  – ٢تبصره 

 شھرداری یا بنیاد مسكن رسیدھباشد ضروری است.
محاسبه سود و كارمزد متعلق به تسھیالت بانكی مسكن در چھارچوب ضوابط مورد  – ٣تبصره 

صورت خواھد گرفت و سود و كارمزد قابل دریافت از ایثارگران عمل بانكھا در بخش مسكن 
)بوده و پرداخت مابھالتفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكھا در %٤مشمول، چھاردرصد (

ھا بخش مذكور در قوانین بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی خواھدشد تا از آن طریق به بانك
 پرداخت شود.

 از تسھیالت و وام خرید مسكن در سقف باالتر از میزان اشاره شده درایثارگرانی كه  – ٤تبصره 
ده در این این ماده استفاده مینمایند سود تسھیالت و كارمزد وام دریافتی تا سقف پیشبینی ش

) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكی محاسبه خواھدشد. دریافت %٤ماده براساس چھاردرصد (
شرایط سپردھگذاری میباشد. این تسھیالت و وام بدون  

 
نازل به منظور پیشگیری از تخریب و بالاستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگھداری م – ٥ماده 

ز مسكونی مشموالن این فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتھای مربوط به مسكن نی
میتواند بخشی از  بھرھمند نشدھاند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب ھیأت امناء

 ھزینھھای تعمیرات منازل را به صورت بالعوض پرداخت نماید.
 

ت مشموالن این قانون برای احداث یك واحد مسكونی با زیربنای مفید تا یكصد و بیس – ٦ماده 



مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شھر محل سكونت خود از پرداخت ھزینھھای عوارض صدور 
د. عوارض شھرداری و نوسازی برای یكبار با معرفی بنیاد معاف میباشن پروانھھای ساختمانی،

مفاد این ماده در احداث مجتمعھای مسكونی نیز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ایثارگران 
 نخواھدبود.

اه مشموالن این قانون از پرداخت ھرگونه ھزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنج –تبصره 
بار معاف میباشند.ینه خدمات انشعاب آنھا برای یك) ھز%٥٠درصد (  

 
) و باالتر، %٢٥وزارت راه و شھرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد( – ٧ماده 

مین بر آزادگان، ھمسران شھید و یا قیم قانونی فرزندان شھید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین ز
ن سال قیمت منطقھای برای زمینھایی كه قیمت و اولی ١٣٦٩ای سال مبنای قیمت منطقه

را ندارند با ھماھنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی كه واگذاری زمین به  ١٣٦٩منطقھای سال 
واجدین شرایط این ماده ممكن نباشد دولت مكلف است به ازای آن جھت ھریك از مشموالن 

تناسب با نرخ تورم جھت سالھای بعد، ) ریال برای سال اول و م٠٠٠/٠٠٠/٥٠مبلغ پنجاه میلیون (
 اعتبار الزم را اختصاص دھد.

 
) از منازل اجاره به %٣٠درصد(وزارت راه و شھرسازی موظف است ساالنه حداكثر سی – ٨ماده 

مر شرط تملیك خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این ا
ھای اجاره به شرط تملیك به مشموالن واجد ھم زمین در آپارتماناختصاص دھد. مابھالتفاوت س

 شرایط پرداخت میشود.
 

مشموالن این فصل از پرداخت ھزینه آمادھسازی كًال معاف و پرداخت این ھزینھھا به  – ٩ماده 
.ھا در ھنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید میگرددعھده وزارت راه و شھرسازی است. این معافیت  

 
 سازی اماكنبنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه ساالنه نسبت به مناسب – ١٠اده م

 مسكونی و ساماندھی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.
 

وزارتخانھھای نیرو، نفت، راه و شھرسازی و كشور موظفند كلیه ھزینھھای خدمات  – ١١ماده 
سانی و جاده مواصالتی و ساخت و ساماندھی و نگھداری مربوط به آبرسانی، برقرسانی،گازر

 گلزارھای شھدا و یادمانھا را با ھماھنگی بنیاد تأمین نمایند.
ھا، اوقاف و ھزینه آب، برق و گاز مصرفی گلزارھای شھدا در مكانھایی كه تحت پوشش شھرداری

 سازمان میراث فرھنگی نیستند رایگان میباشد.
 ده توسط وزارت كشور با ھماھنگی بنیاد و ستاد كل نیروھای مسلح وآییننامه اجرائی این ما

ت جمھور و وزارتخانھھای مزبور تھیه و به تصویب ھیأریزی و نظارت راھبردی رئیسمعاونت برنامه
 وزیران خواھدرسید.

بھداشت و درمان –فصل سوم   
بل ارائه به خانواده حدود خدمات بیمه بھداشتی، درمانی (ھمگانی، مكمل، خاص) قا – ١٢ماده 

ور شاھد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه ھمگانی درمانی كش
امه نو قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصالحات قوانین یادشده میباشد. آیین

كل  وھای مسلح و ستاداجرائی ذیربط با پیشنھاد مشترك بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیر



 نیروھای مسلح به تصویب ھیأت وزیران 
 خواھد رسید.

 
  – ١٣ماده 

) ھزینه بھداشتی درمانی به صورت بیمه سالمت، بیمه ھمگانی، %١٠٠تأمین صددرصد ( -الف
انواده بیمه مكمل و بیمه خاص (خدماتی كه مشمول قوانین بیمه ھمگانی و تكمیلی نمیگردند) خ

، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان برعھده دولت بوده و اعتبارات آن ھرساله در شاھد، جانبازان
 قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد. 

ر كلیه دستگاھھای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبا – ١تبصره 
گر م كاركنان ایثارابالغی نسبت به تأمین و پرداخت كسورات بیمه درمانی ھمگانی و مكمل سھ

.شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاھد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمایند  
 شركتھای دولتی، نھادھا، بانكھا و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شركتھایی - ٢تبصره 

 لیات جاری خود نسبتكه شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل ھزینه عم
به پرداخت كسورات بیمه درمانی ھمگانی و مكمل سھم ایثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و 

 افراد تحت تكفل آنان اقدام نمایند.
دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بیمه درمان ھمگانی و تكمیلی سھم  – ٣تبصره 

اله ار و تأمین اجتماعی اعتبار الزم را ھر سایثارگران شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین ك
ر دھد. در لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرا

 
دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی سازوكارھای الزم را برای بھرھمندی  – ٤تبصره 

نماید.ھماھنگ مشموالن این ماده از خدمات درمانی فراھم   
) %١٠٠تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران صددرصد( -ب

ئی ھای درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عھده دستگاه اجراھزینه
 ھای درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تكفل آنان به عھده بنیاد) ھزینه%١٠٠و صددرصد (

 شھید و امور ایثارگران است. 
 

بنیاد موظف است امكانات بھداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی،  - ١٤ماده 
، پیشگیری، دارو و تجھیزات مورد نیاز را برای گروھھای ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان

ید. بدین منظور بنیاد نخاعی و اندامھای مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تھیه و تأمین نما
ت میتواند ضمن استفاده از ظرفیت بخشھای دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید معاون

س جمھور و تصویب ھیأت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیریزی و نظارت راھبردی رئیسبرنامه
 مراكز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید. 

ھزیستی كشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول سازمان ب - ١تبصره 
ار ایثارگران در مراكز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنھا ارائه نماید. اعتب

 مربوط به این خدمات ازمحل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمین و پرداخت میگردد. 
 روھای خاص، تجھیزات پزشكی و توانبخشی و آمبوالنس موردنیازبنیاد موظف است دا - ٢تبصره 

 ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید. 
 

بنیاد موظف است با ھمكاری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور تأمین  - ١٥ماده 



روانی خانواده شاھد، و ارتقای سطح بھداشت و درمان و پایش و كنترل وضعیت جسمی و 
جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ایجاد بانك جامع اطالعات پزشكی و 

 پیراپزشكی و تشكیل پرونده سالمت برای آنان اقدام نماید. 
 

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است با ھماھنگی بنیاد نسبت به  - ١٦ماده 
) به صورت رایگان اقدام نماید.١٥افراد مشمول ماده( واكسیناسیون خاص درمورد  

 
بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی كه امكان درمان آنان در داخل  - ١٧ماده 

نیاد كشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر كمیسیون پزشكی و تأیید شورای عالی پزشكی ب
ام نماید. بینی میگردد، اقدعتبارات سنواتی بنیاد پیشو با استفاده از بودجه ارزی و ریالی كه در ا  

 
ار بنیاد موظف است به منظورتعیین، تدوین و یا اصالح معیارھای تشخیص درصد از ك - ١٨ماده 

ی، افتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضعیت سالمت
عنوان  این گروه و با استفاده از استانداردھای بینالمللی بهشرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال 

ز معیارھای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصالح و به روز كردن درصد ا
یاز به كارافتادگی جانبازان نسبت به تشكیل كمیسیون پزشكی در مواردی كه مطابق ضوابط، ن

  رأی كمیسیون باشد، اقدام نماید.
 

بنیاد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ  – ١٩ماده 
ی ھا و كلیه مراكز پزشكی، درماناسناد و مدارك پزشكی و سابقه مجروحیت موجود در بیمارستان

و ستادھای تخلیه مجروحان و جلوگیری از امحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از 
اشینی و امكانات رایانھای نسبت به تشكیل و تمركز بانك اطالعات و آمار مجروحان خدمات م

 دوران دفاع مقدس اقدام نماید.
 

بنیاد موظف است با ھماھنگی وزارتخانھھای بھداشت، درمان و آموزش پزشكی،  – ٢٠ماده 
كشور تعاون، كار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بھزیستی 

بھمنظور ارائه خدمات مشاورھای و مددكاری، پیشگیری و درمان جھت ارتقای سطح سالمت و 
را » مراكز مشاورھای و مددكاری ایثارگران«تأمین بھداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان 

 تأسیس نماید.
ا ھمكاری و ب آییننامه اجرائی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد -تبصره

 وزارتخانھھای تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بھداشت، درمان و آموزش پزشكی و دفاع و پشتیبانی
ران نیروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران و ستادكل نیروھای مسلح تھیه و به تصویب ھیأت وزی

 خواھد رسید.
 

تسھیالت اداری و استخدامی  –فصل چھارم   
) %٢٥) این قانون مكلفند حداقل بیست و پنج درصد(٢ی موضوع ماده (كلیه دستگاھھا – ٢١ماده 

از نیازھای استخدامی و تأمین نیروھای مورد نیاز خود را كه وفق ضوابط و مجوزھای مربوط و 
جایگزینی نیروھای خروجی خود أخذ مینمایند به خانوادھھای شاھد، جانبازان و آزادگان، ھمسر و 

سال ) و باالتر، فرزندان و ھمسران آزادگان یك%٢٥بیست و پنج درصد (فرزندان شھدا و جانبازان 



) سھمیه %٥سال اسارت، اسرا وخواھر و برادر شاھد اختصاص دھند و پنج درصد (و باالی یك
ھا و ھمسر و ماه حضور داوطلبانه در جبھهاستخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش

سال اسارت ) و آزادگان كمتر از یك%٢٥بازان زیر بیست و پنج درصد (فرزندان آنان و فرزندان جان
 اختصاص دھند. 

آن دسته از فرزندان شاھد، جانبازان ازكار افتاده كلی، آزادگان از كارافتاده كلی و  -١تبصره 
م در فرزندان آنان كه عالوه بر سھمیه استخدامی این ماده با كسب حدنصاب قبولی و امتیازات الز

ز ھای استخدامی پذیرفته شوند میتوانند ھمانند سایر فرزندان شاھد، جانبازان و آزادگان اونآزم
 شرط معافیت حداقل معدل و حداكثر سن بھرھمند گردند.

ران از كلیه دستگاھھای مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یكی از ایثارگ – ٢تبصره 
 عمومی استخدام یكی از فرزندان شھید، جانبازان محل سھمیه استخدامی خود با رعایت شرایط

) و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.%٢٥بیست و پنج درصد(  
)حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده %٨٠كسب حداقل ھشتاد درصد ( – ٣تبصره 

 پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری الزامیبرای مشموالن متقاضی استخدام در ادارات آموزش و 
 است.
بنیاد حسب مورد به ھمسر و والدین شاھد، جانبازان و آزادگان، كه بنا به تشخیص  – ٢٢ماده 

كمیسیون پزشكی بنیاد دارای عائله تحت تكفل قانونی محجور و معلول (ذھنی، جسمی، 
رد یا ورتی كه نسبت به نگھداری فحركتی) باشند، عالوه بر پرداختیھای موضوع این قانون، درص

ز افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت ا
 حقوق معلوالن پرداخت مینماید.

 
وق بنیاد مكلف است به كلیه والدین شاھد به میزان معادل یك و نیم برابر حداقل حق – ٢٣ماده 

ی پرداخت نماید.كاركنان دولت مستمر  
 

) و باالتر، شیمیایی و اعصاب و %٥٠ھمسران شاھد، ھمسران جانبازان پنجاه درصد( – ٢٤ماده 
ز روان (متوفی یا در قید حیات)و ھمسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و باالتر كه قبل ا

یاز وات ارفاقی از امتتوانند با پنج سال سناسارت با آنان ازدواج نمودھاند، درصورت شاغلبودن می
 بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای كامل بھرھمند گردند.

) و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از %٥٠ھمسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد ( – ١تبصره 
 تا پنج پنج سال براساس آییننامھای كه به پیشنھاد بنیاد بھتصویب ھیأت وزیران میرسد از یك

 سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بھرھمند میگردند.
كلیه ھمسران شاھد شاغل، ھمانند ھمسران جانبازان از كاھش ساعت كاری  – ٢تبصره 

 برخوردار میگردند.
رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان  – ٣تبصره 

 الزامی نمیباشد.
) و باالتر و آزادگان %٥٠ھد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (به ھمسران شا – ٢٥ماده 

 متوفی كه فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تكفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق
كننده از این فرزندان محروم از كاركنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواھد شد. افراد حضانت

میباشند.مادر نیز مشمول این ماده   
 



) و باالتر و %٥٠درصد(دولت موظف است بھمنظور حمایت از سالمت جانبازان پنجاه – ٢٦ماده 
و نوع  جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد و براساس شدت

ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت كاری كه از جانبازان مراقبت میشود، نسبت به 
ری و پرداخت حق پرستاری و برقرا  

حق ھمیاری برمبنای حداقل دستمزد ماھانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه 
 سنواتی منظور نماید.

 
مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شھدا در جبھه قبل از استخدام و  – ٢٧ماده 

 ابل قبول ازلحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغلاشتغال درصورت تمایل جزء سنوات ق
 سخت و زیانآور(یك به یكونیم) محسوب میگردد.

را  دولت مكلف است مابھالتفاوت كسور بیمه و بازنشستگی سھم كارمند و یا كارگر و كارفرما
برای مدت مذكور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول كسور بیمه و 

گی) محاسبه و یكجا به صندوقھای مربوط واریز نماید.بازنشست  
 

ه شھدا كلیه دستگاھھای مشمول این قانون مكلفند نسبت به اعطای امتیازات دیپلم ب – ٢٨ماده 
ان دارای و مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایای یك مقطع تحصیلی باالتر به كلیه شھدا و مفقود

ن و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دھند.مدرك دیپلم و باالتر ھمانند جانبازا  
 

اشتغال و كارآفرینی –فصل پنجم   
) و باالتر، %٢٥خانواده شاھد، جانبازان ، ھمسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد( – ٢٩ماده 

غل مورد آزادگان و ھمسر و فرزندان آنان مشروط بر آنكه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط ش
 نظر باشند میتوانند ازخدمات این فصل برخوردار شوند.

رزمندگان و خواھر و برادر شاھد در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این  –تبصره 
 فصل میباشند.

 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر واحدھای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی  - ٣٠ماده 

نون ھماھنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی موردنیاز كارگاھھای تابع قاموظفند ضمن 
) این قانون را در اولویت قرار دھند.٢٩كار، مشموالن موضوع ماده (  

 
) این قانون، ٢٩به منظور تشویق كارفرمایان كارگاھھا به جذب مشموالن موضوع ماده ( - ٣١ماده 

 با ھماھنگی بنیاد پس از أخذ تعھدات الزم و انعقاد قراردادی دولت موظف است كارفرمایانی را كه
از خود كه مبین تعھدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نی

 مینمایند، مشمول تخفیفات و تسھیالتی به شرح ذیل قرار دھد: 
) %١٠٠زندان شاھد به میزان صددرصد(حق بیمه سھم كارفرما برای جانبازان و آزادگان و فر -الف 

) حداقل به مدت پنج %٥٠درصد() این قانون به میزان پنجاه٢٩و سایر مشموالن موضوع ماده(
 سال توسط بنیاد پرداخت میگردد.

) %١٥٠كاھش مالیات كارفرمایان این گونه كارگاھھا از طریق احتساب یكصد و پنجاه درصد( -ب 
ت پنج دیداالستخدام به عنوان ھزینھھای قابل قبول مالیاتی به مدحقوق پرداختی به ایثارگران ج

 سال



) این قانون حداقل به مدت ٢٩كارفرمایانی كه اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده ( -ج 
) یارانه حداقل حقوق و دستمزد، %٧٥پنج سال مینمایند تا مدت ھجده ماه از ھفتاد و پنج درصد(

ون كار برحسب نوع شغلی كه در اختیار آنان قرار خواھد گرفت بھرھمند ) قان٤١موضوع ماده (
 میشوند. 

 
وده و بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و كارآفرینی ایثارگران اقدام نم - ٣٢ماده 

یر اساسنامه آن را تدوین و به تصویب ھیأت وزیران برساند. منابع مالی این صندوق به شرح ز
دد:تأمین میگر  

بودجه عمومی دولت -الف   
وجوه برگشتی از محل اقساط وامھای اشتغال پرداختی به ایثارگران(وجوه اداره شده) -ب   
سایر منابع بنیاد (منابع داخلی بنیاد) -ج   

 
) %٢٥درصورتی كه در راستای دستیابی فرزندان شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد ( – ٣٣ماده 

د، به ر به مشاغل مناسب، نیاز به فراگیری دورھھای آموزشی و مھارتی باشو باالتر و آزادگان بیكا
ماه) كمك ھزینه زندگی منظور تأمین حداقل معاش آنان درطول دوره آموزش (حداكثر تا ھجده

بار توسط بنیاد پرداخت ) حداقل حقوق كاركنان دولت و برای یك%٧٥معادل ھفتاد و پنج درصد (
 خواھد شد.

 
رای بھرھمندی افراد واجد شرایط این فصل، ضمن ھماھنگی دستگاھھا و مراكز ب – ٣٤ماده 
رده باشند دھنده امكانات فوق با بنیاد مشروط بر آنكه قبًال از تسھیالت این فصل استفاده نكارائه

) از امكانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص مییابد:%٣٠تا سی درصد (  
ین و بازارچھھای خوداشتغالی و دّكه ازطریق شوراھای اسالمی و با واگذاری غرفه میاد –الف 

ھاھماھنگی شھرداری  
ھای مھارتی، تخصصی سازمان سھمیه پذیرش دورھھای كوتاه مدت و بلندمدت آموزش –ب 

 آموزش فنی و حرفھای به ھمراه تسھیالت رفاھی بھویژه خوابگاه
توسط دستگاھھای اجرائی ذیربطاجرای دورھھای كارورزی خاص فارغالتحصیالن  –ج   
اعزام نیروی كار به خارج از كشور، توسط دستگاھھای مشمول این قانون –د   

 
دولت مكلف است ساز و كارھای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشموالن  – ٣٥ماده 

 مكھایاین فصل از محل تسھیالت تكلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده، خوداشتغالی، برنامه ك
 فنی و اعتباری (ملی و استانی) در لوایح بودجه ساالنه پیشبینی و اجراء نماید.

 
، به منظور ساماندھی موضوع اشتغال مشموالن این قانون در سیاستگذاریھای كالن – ٣٦ماده 

 رئیس بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواھد داشت.
 

معیشت و رفاه –فصل ششم   
زنشستگی سھم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در كسورات با - ٣٧ماده 

) این قانون به شرح تبصرھھای زیر حسب مورد تأمین و پرداخت ٢دستگاھھای موضوع ماده (
 میگردد. 



 كلیه دستگاھھای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار - ١تبصره 
اخت كسورات بازنشستگی سھم اسرا، آزادگان و جانبازان در ابالغی نسبت به تأمین و پرد
 دستگاه مربوط اقدام نمایند. 

شركتھای دولتی، بانكھا و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نھادھای عمومی  - ٢تبصره 
غیردولتی كه از بودجه عمومی دولت استفاده میكنند و شركتھایی كه شمول قانون بر آنھا 

ست، موظفند از محل ھزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت كسورات مستلزم ذكر نام ا
بازنشستگی سھم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام 

 نمایند. 
دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگی سھم اسرا، آزادگان و  – ٣تبصره 

ر ی مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی اعتبار الزم را ھر ساله دجانبازان شاغل در بخش غیردولت
ھد. لوایح بودجه سنواتی كل كشور پیشبینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار د  

 
حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروھای داوطلب غیرشاغل در دستگاھھای موضوع  - ٣٨ماده 
صالح نظیر نیروی مقاومت سیج مردمی از سوی مراجع ذی) این قانون كه به صورت ب٢ماده(

، بسیج، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش، كمیته امداد امام خمینی(ره) ، جھاد سازندگی
 سازمان تبلیغات اسالمی، حوزھھای علمیه و 

 ترور جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران به جبھه اعزام و به دلیل حضور در جبھه و یا براثر
 شھید، مفقوداالثر، جانباز از كارافتاده كلی و آزاده از كارافتاده كلی گردیدھاند، طبق مقررات،

 ھمطراز كادر نیروھای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواھد شد. 
حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروھای مسلح براساس  –تبصره 

ی مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت میگردد.مقررات مربوط در نیروھا  
 

 حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شھید، مفقوداالثر، اسرا، آزادگان و جانبازان – ٣٩ماده 
از كار افتاده كلی دستگاھھا، اعم از كشوری و لشكری براساس قوانین و مقررات استخدامی 

 نیروھای مسلح محاسبه میگردد.
ق حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلی توسط دستگاه مربوط و حقو – ١تبصره 

 و مزایای شھدا و مفقوداالثرھا توسط بنیاد پرداخت میگردد.
) این ٣٩) و (٣٨حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلی موضوع مواد( – ٢تبصره 

) این قانون قطع میگردد.٢ی موضوع بند(الف) ماده(قانون در صورت اشتغال در دستگاھھا  
 

حقوق بازنشستگی شھدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل  – ٤٠ماده 
اضافه  آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و ھر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغالن

 و به شكل تبصرھھای زیر عمل میشود.
ور حقوق بازنشستگی مشموالن قانون حالت اشتغال، اعم از اینكه دراجرای قانون مذك – ١تبصره 

ته در و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان ھمطراز (بازنشس
 سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال میگردد.

یاد دگان غیرمستخدم دولت توسط بنحقوق بازنشستگی و وظیفه شھدا، جانبازان و آزا – ٢تبصره 
ی و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگ

 دستگاه ذیربط پرداخت میگردد.



رشده مشموالن قانون حالت اشتغال ھنگام نیل به بازنشستگی از كلیه امتیازات منظو – ٣تبصره 
ان خدمت وغیره) برخوردار میگردند. دستگاه مجری حكم برای شاغالن ھمطراز (مانند پاداش پای

 حقوق بازنشستگی مكلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذكور خواھد بود.
 

) و باالتر، آزادگان و خانوادھھای شاھد و خانواده %٢٥جانبازان بیست و پنج درصد( - ٤١ماده 
طریق ھریك از شركتھای دولتی یا  ) در صورت مسافرت داخلی از%٧٠جانبازان ھفتاد درصد (

رداخت خصوصی ھواپیمایی، راھآھن و كشتیرانی با ارائه كارت ایثارگری و یا معرفینامه بنیاد از پ
) ھزینه بلیط مسافرت معاف میباشند. %٥٠پنجاه درصد(  

كلیه مشموالن این ماده از پرداخت ھزینه بلیط اتوبوس و مترو (داخل شھری) معاف  – ١تبصره 
اشند.میب  

ه بار در سال از پنجامشموالن این ماده در پروازھای خارجی با معرفینامه بنیاد برای یك - ٢تبصره 
باشند. ) تخفیف مستقیم بھای روز فروش بھرھمند می%٥٠درصد (  
ت تخفیف موضوع این ماده در بخشھای دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخ - ٣تبصره 

 میشود. 
 

عافیت ایثارگران و فرزندان ذكور آنان و برادران شھدا از انجام خدمت وظیفه عمومی م - ٤٢ماده 
 طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصالحات آن و تدابیر فرمانده كل نیروھای مسلح خواھد بود. 

 
) تا %٥سازمان حج و زیارت موظف است ھر ساله پنج درصد ( - ٤٣ماده   

را به جانبازان و آزادگان و ھمسران آنان، ھمسر و والدین  ) از سھمیه حج تمتع%١٠ده درصد (
 شاھد كه توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف میشوند اختصاص دھد. 

 
وزارت كشور ضمن ھماھنگیھای الزم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و كارت  - ٤٤ماده 

ربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیك و مناطق م
) و باالتر، براساس معرفینامه بنیاد به صورت رایگان فراھم نماید. %٢٥(  
 

لیه دولت مكلف است ساالنه اعتبار و تسھیالت الزم را برای تھیه خودرو مناسب برای ك - ٤٥ماده 
) الی چھل و %٢٥ت و پنج درصد () و باالتر و آن تعداد از جانبازان بیس%٥٠جانبازان پنجاه درصد (

د، ) كه به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حركتی دارن%٤٩نه درصد (
 پیشبینی نماید. 

یاد آن تعداد از ھمسر و فرزندان شاھد و آزادگانی كه به تشخیص كمیسیون پزشكی بن - ١تبصره 
ین ماده استفاده نمایند. معلول شناخته میشوند میتوانند از تسھیالت موضوع ا  

نیاد آییننامه چگونگی واگذاری، میزان تسھیالت، كارمزد و میزان كمك بالعوض توسط ب – ٢تبصره 
د. جمھور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسیریزی و نظارت راھبردی رئیسو معاونت برنامه  

 
) ھزینه بیمه عمر %٥٠رصد (دولت مكلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه د - ٤٦ماده 

خانوادھھای شاھد، جانبازان و آزادگان كه توسط ھیچیك از دستگاھھای دولتی تحت پوشش 
 بیمه مذكور نمیباشند، اقدام نماید. 

 



دولت مكلف است ھمه ساله مبلغی را به منظور كمك به صندوق ذخیره ایثارگران كه  - ٤٧ماده 
ساالنه بنیاد پیشبینی نماید.  توسط بنیاد تشكیل خواھد شد در بودجه  

 
 بنیاد مكلف است پس از فوت ھریك از ایثارگران غیرمستخدم دولت، كمك ھزینه فوت - ٤٨ماده 

ھمانند مشموالن قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از ھزینھھای ضروری به كاركنان 
وط بر اینكه به موجب و اصالحیھھای بعدی آن، به خانواده آنان مشر ٢٦/٢/١٣٧٥دولت مصوب 

 قوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند، پرداخت نماید. 
 دستگاھھای اجرائی كشوری و لشكری برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین و -تبصره 

 مقررات مربوط اقدام مینمایند. 
 

ازدواج خانواده  دستگاھھای اجرائی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر – ٤٩ماده 
شاھد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یك نوبت ھدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت 

و  ٢٦/٢/١٣٧٥پاداش پایان خدمت و بخشی از ھزینھھای ضروری به كاركنان دولت مصوب 
 اصالحیھھای بعدی آن را به میزان دوبرابر پرداخت نمایند.

واج به مشموالن این ماده كه تحت پوشش دستگاھھای اجرائی پرداخت ھدیه ازد –تبصره 
 نیستند بھعھده بنیاد است.

 
تسھیالت بانكی (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاھد ، جانبازان ، آزادگان  - ٥٠ماده 

ورت ه صو فرزندان آنان برای یك نوبت به میزان دوبرابر ضوابط بانكی از سوی شورای پول و اعتبار ب
 قرضالحسنه تعیین میگردد.

 
نج كلیه دستگاھھای اجرائی مشمول این قانون موظفند به شھدا و جانبازان بیست و پ - ٥١ماده 

) حداقل حقوق %٢٥) و باالتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (%٢٥درصد (
ور العاده ایثارگری به طكاركنان دولت را كه ھر ساله توسط دولت تعیین میشود، به عنوان فوق

 ماھانه پرداخت نمایند. 
اد به افراد موضوع ماده مذكور كه در استخدام دولت نیستند مبلغ یادشده توسط بنی - ١تبصره 

 تأمین و پرداخت میگردد. 
این فوقالعاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلی كه از حقوق حالت  – ٢تبصره 

) این قانون برخوردار گردیدھاند تعلق نخواھد گرفت.٣٩) و (٣٨مواد (اشتغال مطابق   
 

بیمه درمانی فرزندان ذكور شھدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداكثر به  – ٥٢ماده 
 مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت میگردد.

 
فاده قاقی و عملیاتی استكلیه دستگاھھای مشمول این قانون موظفند مرخصی استح – ٥٣ماده 

نشده شھدا و مفقودان را به ازای ھر ماه طلب مرخصی آنان معادل یك ماه آخرین حقوق و مزایای 
 دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاھھای ذیربط پرداخت نمایند.

 
ا، ھھكاركنان شھید و جانباز و آزاده ازكارافتاده كلی ھمانند سایر كاركنان شاغل دستگا – ٥٤ماده 

 از كلیه تسھیالت اجتماعی، رفاھی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاھھا، نظیر



 دفترچه اتكا، عالوه بر تسھیالت بنیاد برخوردار خواھند شد.
 

گی جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشست – ٥٥ماده 
رخوردار تكفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن بازنشستگی بفوت نمایند، عائله تحت 

 خواھند شد.
 

) حقوق و فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادھھا اعم از مستمر و %١٠٠صددرصد ( – ٥٦ماده 
باشد.غیرمستمر شاھد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می  

 
) ١٣ن شاغل در طول ایام اسارت كه براساس ماده (ھای استحقاقی آزادگامرخصی – ٥٧ماده 

سنوات  ١٣/٩/١٣٦٨قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) پس از ورود به كشور مصوب 
خدمتی آنان دوبرابر محاسبه و ذخیره شدھاست، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل 

 پرداخت خواھد بود.
شدھاند از این مزایا برای مدت اسارت بھرھمند  ھمچنین آزادگانی كه بعد از اسارت شاغل

 خواھند شد.
 

وزارت دادگستری با ھمكاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضائی از  - ٥٨ماده 
) و باالتر و آزادگان در مراجع قضائی جھت دفاع %٢٥خانواده شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد (

. و استیفای حقوق آنان اقدام نماید  
ھزینه ارائه خدمات حمایت قضائی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت  - ١تبصره 

 میگردد. 
شكایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده درخصوص عدم اجرای این قانون در  – ٢تبصره 

ح ) قانون تسھیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی قابل طر١٦كمیسیون ماده (
 میباشد.

 
قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و كانون وكالی دادگستری موظفند  – ٥٩ماده 

) سھمیه صدور پروانه سردفتری و وكالت و مجوز كارشناسان رسمی %٢٥بیست و پنج درصد (
اه ) و باالتر و آزادگان با شش م%٢٥دادگستری را به خانواده شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد(

سابقه اسارت و رزمندگان با ششماه سابقه حضور در جبھه و درصورت واجد شرایط بودن 
 اختصاص دھند. 

 
) این قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی ٢دستگاھھای موضوع ماده( – ٦٠ماده 

ار یكبكه قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع ھمكاری نمودھاند صرفًا برای 
 نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

اری و افرادی كه به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا ھیأتھای رسیدگی به تخلفات اد –تبصره 
د یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محكومیت از كار بركنار شدھاند مشمول این ماده نخواھن

 بود. 
 

ح ن فصل از سوی بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلآییننامه اجرائی ای – ٦١ماده 



ریزی و نظارت راھبردی جمھوری اسالمی ایران، ستاد كل نیروھای مسلح و معاونت برنامه
جمھور تھیه و بھتصویب ھیأت وزیران میرسد.رئیس  

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

دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و مراكز آموزش  - ٦٢ماده 
جویان عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانش

) و باالتر و ھمسر و فرزندان %٢٥و پذیرفتھشدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد (
ان شاھد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سكونت خانواده آنان و یا آنان و دانشجوی

ایند. بار اقدام نمترین محل و ھمچنین تغییر رشته ھمطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یكنزدیك  
 

ن با ھدف توسعه، ترویج و نھادینه نمودن فرھنگ جھاد، ایثار و شھادت و زنده نگھداشت – ٦٣ماده 
 ان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوھای عینی عرصه جھاد، ایثار و شھادت، شوراییاد شھید

 عالی ترویج و توسعه فرھنگ ایثار و شھادت با شرح وظایف و تركیب زیر تشكیل میشود.
شرح وظایف: –الف   

سیاستگذاری در زمینه احیاء، حفظ، ترویج ونھادینه نمودن فرھنگ جھاد، ایثار و شھادت -١  
ماندھی و ھماھنگی در برنامھریزیھای كالن دستگاھھا و نھادھای متولی دولتی و سا -٢

 غیردولتی 
كارگیری ظرفیتھای جامعه و كشور برای تحقق اھداف شھیدان، جانبازان و آزادگان به -٣  
رویج ساماندھی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ت -٤
ھنگ ایثار و شھادتفر  
تركیب: -ب  
رئیس جمھور به عنوان رئیس شورا -١  
وزیر فرھنگ و ارشاد اسالمی -٢  
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری -٣  
وزیر آموزش و پرورش  -٤  
وزیر بھداشت،درمان و آموزش پزشكی -٥  
وزیر كشور  -٦  
رئیس ستاد كل نیروھای مسلح -٧  
نرئیس بنیاد شھید و امور ایثارگرا -٨  
نماینده ولی فقیه در بنیاد -٩  

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشھای دفاع مقدس -١٠  
رئیس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران  -١١  
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی -١٢  
جمھورریزی و نظارت راھبردی رئیسمعاون برنامه -١٣  
یه قمیكی از مجتھدین به انتخاب شورای عالی حوزه علم -١٤  
رئیس مركز رسیدگی به امور مساجد -١٥  
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور -١٦  
ای دونفر از نمایندگان عضو كمیسیون اجتماعی با معرفی كمیسیون و انتخاب مجلس شور -١٧

 اسالمی 



و  دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر میباشد و مسؤولیت پشتیبانی علمی، پژوھشی -١تبصره
ماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا را بر عھده خواھد داشت.خد  

 دستگاھھای اجرائی ذیربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرھنگ ایثار و شھادت از -٢تبصره
تشكلھا و سازمانھای غیردولتی فرھنگی، ھنری، پژوھشی و ورزشی كه در حوزه ایثارگران 

نوی بھعمل آورند.فعالیت مینمایند، حمایتھای مادی و مع  
ھای داخلی شورا به پیشنھاد دبیرخانه به تصویب شورا خواھد رسید.دستورالعمل -٣تبصره   
مصوبات این شورا با تأیید رئیسجمھور الزماالجراء خواھدبود. – ٤تبصره   
باتوجه به ضرورت حفظ،جمعآوری و تمركز كلیه اسناد و آثار شھدا و ایثارگران، دولت  – ٦٤ماده 

است اقدامات الزم را در جھت حفظ و نگھداری اصل آثار و اسناد فرھنگی، ھنری، تاریخی  موظف
و علمی مكتوب و غیرمكتوب شھدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقالب اسالمی با رعایت اصول 

 طبقھبندی به عمل آورد.
ی است.در صورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزام – ١تبصره   
 آییننامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط بنیاد با ھمكاری وزارت فرھنگ و – ٢تبصره 

ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرھنگی و گردشگری، مركز اسناد ملی، ستاد كل نیروھای 
جمھور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران ریزی و نظارت راھبردی رئیسمسلح و معاونت برنامه

ھدرسید.خوا  
 

به منظور تجلیل از ھمسر، فرزند، والدین شھدا، مفقودان، اسرا و ھمچنین جانبازان،  - ٦٥ماده 
) و باالتر و رزمندگان، به آنان نشان %٢٥آزادگان و ھمسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (

ه در اجرائی خواھد بود كویژه اعطاء خواھد شد. اعطای نشان ویژه به كلیه ایثارگران، تابع آییننامه 
جمھور، ریزی و نظارت راھبردی رئیسكارگروھی متشكل از نمایندگان بنیاد، معاونت برنامه

ستادكل نیروھای مسلح با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمھوری حداكثر 
ولتی ظرف شش ماه تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. این نشان غیراز نشانھای د

 است كه تحت آییننامه مربوط اعطاء میشوند. 
 

) ھزینه شھریه كلیه %١٠٠بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد ( - ٦٦ماده 
) و باالتر و %٢٥دانشجویان شاھد (ھمسر و فرزندان شھدا)، جانبازان بیست و پنج درصد (

ن را كه در مؤسسات آموزش عالی ھمسر و فرزندان آنھا و آزادگان و ھمسر و فرزندان آنا
اه غیرانتفاعیغیردولتی، پیامنور، شبانھدولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و ھر مؤسسه و دانشگ

 آموزش عالی شھریھبگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بھداشت، درمان و
باشند، اقدام نماید. آموزش پزشكی مشغول تحصیل می  

ن رشتھھای تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت ھزینه شھریه تعیی –تبصره 
دانشجویی به موجب آییننامھای خواھدبود كه توسط بنیاد و با ھمكاری وزارتخانھھای علوم، 

تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشكی تھیه و به تصویب ھیأت وزیران 
 خواھدرسید.

 
است نسبت به تأمین و پرداخت ھزینھھای خدمات آموزشی طرح شاھد بنیاد موظف  - ٦٧ماده 

در برنامھھای آموزش عمومی و سایر برنامھھای آموزش عالی از محل اعتباراتی كه به ھمین 
 منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود اقدام نماید. 



یان آموزان و دانشجودانشبنیاد موظف است نسبت به پرداخت كمك ھزینه تحصیلی به  - ١تبصره 
) و باالتر، آزادگان و %٢٥شامل ھمسر و فرزندان شاھد، جانبازان بیست و پنج درصد (

 خانوادھھای آنان اقدام نماید. 
ریزی و نظارت راھبردی آییننامه اجرائی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامه - ٢تبصره 
واھد رسید. جمھور تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خرئیس  

 
وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران و دیگر  - ٦٨ماده 

 دستگاھھای اجرائی متولی امور فرھنگی كشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید
ین ه در ابرنامھھای رادیویی و تلویزیونی و ھنری مرتبط با ایثار و شھادت اقدام و از ھنرمندانی ك

 زمینه فعالیت میكنند به خصوص ھنرمندان ایثارگر حمایت نمایند. 
و ارشاد  آییننامه اجرائی و تعیین میزان تولیدات برنامھھای مورد نظر توسط وزارت فرھنگ –تبصره 

ت اسالمی و سازمان صدا و سیما با ھمكاری بنیاد حداكثر ظرف شش ماه تھیه و به تصویب ھیأ
ید.وزیران خواھد رس  

 
به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرھنگی، ورزشی و ھنری  - ٦٩ماده 

ا المللی، بنیاد موظف است بخانواده شاھد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصھھای ملی و بین
ن ماه آییننامھای را در ایجمھور ظرف ششریزی و نظارت راھبردی رئیسھماھنگی معاونت برنامه

 خصوص تھیه و جھت تصویب به ھیأت وزیران ارائه نماید. 
 

وزارتخانھھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشكی و كلیه  – ٧٠ماده 
) این قانون موظفند در ٢دانشگاھھای دولتی و غیردولتی و دستگاھھای اجرائی مشمول ماده(

سات آموزش عالی، بورسھای تحصیلی داخل و اعطای سھمیھھای ورود به دانشگاھھا و مؤس
) از سھمیه %٢٠خارج از كشور، فرصتھای مطالعاتی و دورھھای دكترای تخصصی بیست درصد(

را به ھمسر و فرزندان شاھد، جانبازان، آزادگان و ھمسر و فرزندان آزادگان و ھمسر و فرزندان 
) اختصاص دھند.%٢٥جانبازان باالی بیست و پنج درصد(  

)حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفتھشدگان برای %٧٠كسب حداقل ھفتاد درصد( –ه تبصر
رشتھھا و مقاطع تحصیلی الزامی میباشد. این میزان درخصوص رشتھھای پزشكی ھشتاد 

) حد نصاب شرایط علمی میباشد.%٨٠درصد(  
 

  – ٧١ماده 
و  می ایران دانشگاھھا و مراكزتا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسال -الف 

ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و مؤسسات آموزشی و پژوھشی و وزارتخانه
) اعضای ھیأت علمی مورد نیاز خود را از بین %١٠آموزش پزشكی، مكلفند حداقل ده درصد (

ھه، جانبازان باالی ماه حضور داوطلبانه در جبجامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش
)، آزادگان باالی سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد %٢٥بیست و پنج درصد (

)، فرزندان شھدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت كه دارای مدرك دكترای %٥٠(
تخصصی مورد تأیید وزارتخانه و آموزش پزشكی ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان 
می بدیل باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاھھا یا ت

وضعیت كاركنان غیر ھیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو ھیأت علمی رسمی 



ی تبه علمقطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوھشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مر
بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حكم به طور 

مستقیم بر عھده وزرا و رؤسای دستگاھھای مذكور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود 
باشند. احكام و امتیارات این بند شامل اعضای ھیأت علمی فعلی مجاز به اتخاذ تصمیم می

شرایط فوق نیز می دارای  شود. 
دولتی و غیردولتی و مراكز آموزشی و پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاھھای –ب 

از سھمیه ھیأت  )%٢٠درصد(گانه موظفند بیستپژوھشی وابسته به دستگاھھا و قوای سه
ب تصویه و بهای كه توسط شورای عالی طرح و برنامه شاھد تھینامهعلمی خود را براساس آیین

 شورای عالی انقالب فرھنگی خواھد رسید به ایثارگران اختصاص دھند.
 

با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانوادھھای آنان، كلیه  - ٧٢ماده 
) این قانون كه دارای امكانات تفریحی فرھنگی، ھنری و ٢دستگاھھای اجرائی موضوع ماده(

اه ظر داشتن اصل عزتمندی،برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان پنجورزشی میباشند با در ن
) تخفیف در بھرھمندی از این تسھیالت در نظر گیرند.%٥٠درصد(  

 
منابع مالی و نظارت  -فصل ھشتم   

منابع مالی مورد نیاز با حفظ سھم سایر منابع بنیاد، در قالب مفاد لوایح بودجه  - ٧٣ماده 
واھد شد. بینی خسنواتی پیش  

 سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد ھرساله در لوایح بودجه سنواتی - ١تبصره 
 پیشبینی میگردد. 

 رسانی به ایثارگران،یافته برای خدماتبه منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص - ٢تبصره 
مین ه ایجاد فصل رفاه و تأجمھور مكلف است نسبت بریزی و نظارت راھبردی رئیسمعاونت برنامه

اجتماعی ایثارگران و برنامھھای ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه 
 سنواتی اقدام نماید. 

 
 به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آییننامه اجرائی آن، رئیس بنیاد موظف - ٧٤ماده 

خصھای ھر برنامه و فعالیت تنظیم شده است است گزارش عملكرد ھر سال را كه براساس شا
جمھور و مجلس شورای اسالمی حداكثر تا پایان آذر ماه سال بعد به مقاممعظمرھبری، رئیس

 ارائه نماید. 
و  كلیه دستگاھھای مشمول این قانون مكلفند ھرساله گزارش عملكرد مربوط به نحوه - ١تبصره 

ان مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند. میزان ارائه خدمات و تسھیالت به ایثارگر  
ا ارائه گزارش از سوی دستگاھھایی كه مستقیمًا زیر نظر مقاممعظم رھبری ھستند ب – ٢تبصره 

 اذن معظمله خواھدبود.
 

نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات ھرفصل طبق آییننامھھایی خواھد بود كه  – ٧٥ماده 
جمھور، ستادكل نیروھای ریزی و نظارت راھبردی رئیسمعاونت برنامه توسط بنیاد با ھمكاری

مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح جمھوری اسالمی ایران و دستگاھھای 
 ذیربط(حسب مورد) تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید.

 



اشد. كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغیاالثر میب - ٧٦ماده   
 

اد و قانون فوق مشتمل بر ھفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یكھزار و سیصد و ھشت
) قانون ٨٥شش كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی طبق اصل ھشتاد و پنجم (

اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چھار سال در 
، )، (و)ریورماه یكھزار و سیصد و ھشتاد و پنج، بندھای (الف)، (د)، (ھتاریخ بیست و پنجم شھ

)، ٢٠)، (١٣)، (١٠)، (٩)، (٨)، (٧)، (٦) و مواد (٣) ماده (٢) و (١ھای () و تبصره١(ط) ماده (
) و ١ھای () و تبصره٤١آن، (ھای) وتبصره٣٧)، (٣٥)، (٣٣)، (٢٩)، (٢٨)، (٢٥)، (٢٤)، (٢٣)، (٢٢(
) و ٧٢)، (٦٠) و مواد (٥٧) و بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده (٥٦)، (٥٥)، (٥٢)، (٤٩) آن، (٢(
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این قید كه:  ٢/١٠/١٣٩١) این قانون در تاریخ ٧٣(
به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسالمی  ٢/١٠/١٣٩١تا  ١٣٨٦قوانینی كه از سال «

موافق مصلحت نظام » وت خود باقی و در ابالغ این مصوبه لحاظ خواھد شد.رسیده است به ق
به تأیید شورای نگھبان رسید. ٢٩/١/١٣٨٦تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ   

) قانون برنامه پنجساله ٤٤ماده (» و«) كه در پی تطبیق با حكم بند ٢١عبارات الحاقی به ماده (
شرح ذیل به آن افزوده شده است، در طول برنامه اسالمی ایران بهپنجم توسعه جمھوری 

و  فرزندان«، »شھدا و«، »و جایگزینی نیروھای خروجی خود«پنجساله پنجم توسعه معتبر است: 
) سھمیه استخدامی را نیز به %٥و پنج درصد («و » سال اسارتسال و باالی یكیك«، »ھمسران

 ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندانحضور داوطلبانه در جبھه ماهرزمندگان با سابقه حداقل شش
»سال اسارت اختصاص دھند.) و آزادگان كمتر از یك%٢٥جانبازان زیر بیست و پنج درصد (  

تا  ١٣٨٦ھای كلیه قوانینی كه طی سالھای بدیھی است سایر احكام مواد، بندھا، اجزاء و تبصره
توسعه  ویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجساله پنجمتصبه نفع ایثارگران به٢/١٠/١٣٩١

كل كشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر  ١٣٩١جمھوری اسالمی ایران و بودجه سال 
 است.

) به مدت چھارسال به صورت ٢/١٠/١٣٩١این قانون از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (
زیر  وانینی كه برای مجریان غیرقابل استناد است، به شرحاالجراء است. فھرست قآزمایشی الزم

شود:اعالم می  
) و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان %٢٥شھریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد («عبارت  -١

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ٢٠ماده (» ك«از بند » شاھد، آزادگان و فرزندان آنان
٢٥/١٠/١٣٨٩ن مصوب جمھوری اسالمی ایرا  

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران اصالحی ٤٤ماده (» ب«بند  -٢
٧/٦/١٣٩٠مصوب   

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب ٤٤ماده (» ھـ«بند  -٣
٢٥/١٠/١٣٨٩  
مھوری اسالمی ایران اصالحی ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج٤٤ماده (» و«بند  -٤

ھای این بند به قوت خود باقی است.)(تبصره ١٤/٨/١٣٩١و  ١٨/١١/١٣٩٠  
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب ٤٤ماده (» ل«بند  -٥

٢٥/١٠/١٣٨٩  
د ط افرابرخورداری از مزایای بیمه مذكور مستلزم پرداخت حق بیمه سھم كارمند توس«عبارت  -٦

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ٢٢٨از ماده (» الذكر و سھم كارفرما توسط دولت است.فوق



٢٥/١٠/١٣٨٩جمھوری اسالمی ایران مصوب   
 
 

 علی الریجانی


