قاونن جامع خدماترساین به ایثارگران به مهراه آینی نامه های اجرایی

قاونن جامع خدماترساین به ایثارگران به مهراه آینی نامه های اجرایی
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فصل اول  .کلیات
ماده .۱تعاریف
الف  .ایثارگر در این قانون به کسی االق ی گردد که برای اسیقررار فظ دسیقا ردیای انرقا اسیقی د از ای ک ان ن ا
جمهوری ا سقی ایران ا سقرقل تمای ت ارض کشور ،یرابله با تهدیدات تجا یات د شمنان داخل خارج انجا ظ ظه
نموده شه د ،یظروداالثر ،جانبای ،اس ر ،آیاده ریینده شناخقه شود.
تب صره  .افرای ی صادیق ایثارگری ت شخ ص ایکارا قادگ ی شموالن این قانون در چهارچوا قوان ن ن ر یای ی سلح جمهوری
اسییقی ایران براسییای آی ننایهای خواید بود که توسییو یارت د از تشییق بان ن ر یای یسییلح با یمناری بن اد سییقاد ک
ن ر یای یسلح ته ه به تصویب ی أت ییران ی رسد.
ب  .شهید و مفقوداالثر :به کس االق ی شود که جان خود را در راه تنوین ،شنو ای  ،د از فظ دسقا ردیای انرقا
ا سقی ک ان جمهوری ا سقی ایران ،ا سقرقل تمای ت ار ض ک شور ،یرابله با تهدیدات تجا یات د شمن عوای ضد
انرقا اشرار نثار نموده یا در این رابطه یظروداالثر شناخقه شود.
ج  .جانباز :به کس االق ی شود که سقیق خود را در راه تنوین ،شنو ای  ،د از فظ دسقا ردیای انرقا اسقی
ک ان جمهوری اسقی ایران ،اسقرقل تمای ت ارض کشور ،یرابله با تهدیدات تجا یات دشمن عوای ضد انرقا اشرار
ای دست داده به اخققالت نرصهای جسم یا ر ان دچار شود.
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د  .ا سیر :به ک س االق ی شود که در راه تنوین ،شنو ای  ،د از فظ د سقا ردیای انرقا ا سقی ک ان جمهوری
اسقی ایران ،اسقرقل تمای ت ارض کشور ،یرابله با تهدیدات تجا یات دشمن عوای ضد انرقا اشرار در داخ یا
خارج ای کشور گر قار آیده یویت ضع ت ی یورد تأی د یراجع صقف قدار قرار گ رد.
ه . .آزاده :به ک س االق ی شود که در راه تنوین ،شنو ای  ،د از فظ د سقا ردیای انرقا ا سقی ک ان جمهوری
ا سقی ایران ،اسقرقل تمای ت ارض کشور ،یرابله با تهدیدات تجا یات دشمن عوای ضد انرقا اشرار در داخ یا
خارج ای کشور اس ر شده سپس آیاد شود .یمچن ن کل ه ا رادی که ای تاریخ  ۱۳۴۲/۵/۲۸تا  ۱۳۵۷/۱۱/۱۶با الها ای یباریات
یجایدات ایا خم ن (ره) به دالی این ق  ،یذیب یا اتظاقات سیی اسیی دیدر فداق به یدت سییه یاه در بایداشییت یا فبس
قطع بودهاند.
تبصره  .اسقمرار شرایو این بند در الول د ران اسارت یا یندان باید به تأی د یراجع صقف قدار برسد.
 .ریینده :به ک س االق ی شود که در راه تنوین ،د از فظ اری شها ک ان جمهوری ا سقی ایران ،ا سقرقل تمای ت
ارض کشور ،یرابله با تهدیدات تجا یات دشمن عوای ضد انرقا اشرار با تأی د یراجع ذیصقح به الور عال فضور یا قه
باشد.
تبصره  .رییندگان یوضوز این بند در اسقظاده ای تسه قت این قانون که شای ایثارگران ی باشد ،یسقثن بوده د لت یوظف
است اقدایات قانون الی را در جهت رس دگ به ایور آنان به عم آ رد.
ی  .خانواده شیییاید :خانواده یای یع م که در راه اعققی ایداف عال ه انرقا اسیییقی
اعضای خانوادهشان (تدر ،یادر ،یمسر ،ریند) شه د یا یظروداالثر یا اس ر شده باشد.

یباریه با دشیییمنان انرقا ین ای

ح  .خانواده ایثارگران :خانوادهیای جانبایان آیادگان که شای یمسر ،ریند الدین آنها ی شود.
ط  .در صورت وت جانبایان آیادگان یشمول این قانون ،خدیات ایق ایات یربوط ،به خانواده تحت تنظ آنان تعلق ی گ رد.
ی  .بن اد شه د ایور ایثارگران در این قانون به اخقصار «بن اد» نای ده ی شود.
ماده .۲دسقدایهای یشمول این قانون عبارتند ای:
الف  .کل ه یارتخانهیا ،سییاییانها دسییقدایهای اجرام  ،یتسییسییات شییرکقهای د لق یل شییده تحت توشییی یا یدیریت
د لق اعم ای ایننه دارای قوان ن یرررات خاص باشیییند یا نباشیییند ،قوه قضیییام ه اعم ای کادر قضیییام اداری سیییاییانها
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یتسیسیات ابسیقه تابعه آنها ،کانون کقی دادگسیقری ،کانونیای کارشیناسیان رسیم دادگسیقری ،قوه یرننه ،نهاد ریا ست
جمهوری  ،ساییان صدا س مای جمهوری اسقی ایران (ساییانهای ابسقه تابعه) ،ن ر یای یسلح جمهوری اسقی ایران
(ن ای انق ای ) نهادیا یت س سات عموی غ رد لق نهادیای انرقا ا سقی شرکقهای تحت تو شی اب سقه یا تابعه
آنها کل ه ساییانیا شرکقهای که به نحوی ای انحاء ای بودجه عموی د لت اسقظاده ی کنند یا قسمق ای بودجه آنها توسو
د لت تأی ن ی گردد ،باننها ،یتسییسییات ب مهای ،جمع ت یقلافمر جمهوری اسییقی ایران ،شییهردارییا شییرکقهای تحت
توشی آنان ن ز یتسسات شرکقهای که شمول قانون بر آنها یسقلز ذکر نا است ای قب ساییان تأی ن اجقماع  ،شرکت
یل نظت ایران ،شرکت یل گای ایران ،شرکت یل صنایع تقر ش م  ،ساییان گسقرش نوسایی صنایع ایران ،ساییان صنایع
یل ایران ،شرکقهای یوات مای  ،ساییان انرژی اتم  ،اعضای ی أت علم کادر اداری دانشدایها یتسسات آیویش عال.ی
کی .ر ،یجم.ز تشخ ص یصلحت ن ا  ،شورای ندهبان دانشداه آیاد اسقی .
ا  .سییایر دسییقدایها سییاییانیا شییرکقها یراکز تول دی توییع
اجقماع قوان ن خاص یسقند.

خدیات که تحت توشییی قانون کار یا یرررات تأی ن

فصل دوم  .مسکن
ماده .۳خدیات یسنن با اسقظاده ای ر شهای ذی ارامه ی گردد:
الف  .تأی ن اگذاری یی ن یا یسنن
ا  .اگذاری ینایل اجاره به شرط تمل ک
ج  .ارامه تسه قت بانن بلندیدت با کاریزد فداکثر چهاردرصد ( )۴%با بایترداخت ب ست ساله
د  .دیعه یسنن اسق جاری
ه . .کمک بقعوض
 .ترداخت یزینه تعم ر ینزل تبدی به افسن نمودن یسنن نایناسب
ی  .یعا ت ای یزینهیای آیاده سایی یی ن ،خدیات تسه قت یهندس
ی گ رد.
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تبصره .۱یشموالن دریا ت خدیات یسنن عبارتند ای:
 .۱یم سران ،ریندان الدین شهدا ،ا سرا یظروداالثریا ،جانبایان با ا لویت درصد جانبایی در سرف بودجه سنوات
آیادگان که اقد یسنن بوده یا دارای یسنن نایناسب ی باشند.

باالتر

[یقن بند یک ت ی ای اصییقح ال یاده  ۶۲قانون الحا برخ یواد به قانون تن م بخشیی ای یرررات یال د لت ( )۲یصییوا
 ۱۳۹۳به این صورت بوده است " :یمسران ،ریندان الدین شهدا ،اسرا یظروداالثریا ،جانبایان ب ست تنج درصد ()۲۵%
باالتر آیادگان که اقد یسنن بوده یا دارای یسنن نایناسب ی باشند]".
 .۲تا تایان قانون برنایه تنجساله تنج .توسع.ه جمهوری اسقی ایران ریندان
ً
جانبایان یظقاد درصد ( )۷۰%باالتر اقد یسنن در صورت که قبق ای یی ن یا یسنن د لق اسقظاده ننردهاند.

[] ۱

تبصره .۲جانبایان آیادگان یقو ای یشمول این ص که قب ای وت ای خدیات یربوط به یسنن برخوردار نشدهاند ،خدیات
یرتبو به یسیینن به یمسییران آنان که یسییت ل ت فضییانت ریندان جانبای آیاده را عهدهدار ی باشییند یا به ق م قانون به نا
ً
ریندان آنان اعطاء ی گردد .ضمنا جانبایان آیادگان یقأی یقو که دارای ریند نباشند اگذاری خدیات یسنن یوردن ر به
یمسر آنان ارامه ی گردد.
ماده ۳مکرر  .د لت یوظف اسیییت در اجرای بند (ل) یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجم توسیییعه جمهوری اسیییقی ایران در سیییال
 ۱۳۹۱به تعداد ین صدیزار نظر ای جانبایان ب ست تنج در صد ( )۲۵%باالتر ،آیادگان ریندان شهدا ،ریندان جانبایان باالی
یظقاد درصد ( ،)۷۰%یمسران الدین شهدا تسه قت خرید یا ساخت یسنن اعطاء نماید.
یبلغ تسه قت یزبور به ایای یر افد یسنون در یر سال (ای سال  )۱۳۹۳نسبت به سال قب براسای نرخ تور جمع ت شهر
ر سقا تع ن به تصویب ی أت ییران ی رسد .نرخ این تسه قت چهار درصد ( )۴%بایترداخت آن ب ست ساله بد ن رعایت
الدوی یصرف نوسای بودن یسنن است.
[یقن بند باال ت ی ای اصیییقح ال یاده  ۶۲قانون الحا برخ یواد به قانون تن م بخشییی ای یرررات یال د لت ( )۲یصیییوا
 ۱۳۹۳به این صورت بوده است " :یبلغ تسه قت یزبور به ایای یر افد یسنون در شهریای ب ی ای یک ی ل ون نظر چهارصد
تنجاه ی ل ون ( )۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ،یراکز اسقانها س صد تنجاه ی ل ون ( )۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ،سایر شهریا د یست
تنجاه ی ل ون ( )۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال برای ر سقایا ینصد تنجاه ی ل ون ( )۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال با نرخ چهاردرصد ()۴%
بایترداخت ب ست ساله بد ن رعایت الدوی یصرف نوسای بودن یسنن تع ن ی گردد]".
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د لت یوظف اسییت نسییبت به تضییم ن ،ت یب ن
عای اقدا نماید.

ترداخت یابهالقظا ت سییود بانن تا سییرف نرخ یصییوا ن ا بانن باننهای

باننهای عای یوظظند نسبت به ارییاب یلک ،یحاسبه اخذ تضم نیای بایترداخت الی به ی زان اص تسه قت سود سهم
ایثارگر (چهار درصد) اقدا نمایند.
ً
تب صره  .د لت ینلف ا ست به جانبایان آیادگان خانواده شهدای دارای ی سنن ناتما ناینا سب که قبق ای ایهای کمقر ای
سرف ا یصوا در سال  ۱۳۹۰اسقظاده کردهاند ،یابهالقظا ت آن را با یمان ث ره قب یا ث ره جدید ترداخت نماید]۲[.
ماده .۴ی زان تسیییه قت بانن این صییی برای یر یک ای یشیییموالن به ایای یر افد یسییینون  ،ینصییید ب سیییت ی ل ون
( )۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ر یال در شیییهریای با ب ی ای یک ی ل ون نظر جمع ت در سیییایر شیییهریا ر سیییقایا ینصییید ی ل ون
( )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ی باشد ا زایی سطح تسه قت یوضوز این یاده در سالهای آت  ،براسای نرخ تور به تصویب ی أت
ییران خواید رس د.
تبصره .۱یشموالن این قانون که عضو تعا ن یای یسنن بوده ن ز یالنان ایقک یسنون اقد سند یالن ت رسم اعم ای
شهری ر سقای ی توانند با ارامه ضمانت الی (سظقه تعهدنایه کقب بن اد اسقان یربوط) ای تسه قت بانن اسقظاده نمایند.
این ضمانت نا یسئول ت بانک در ت د ری اقدایات قانون برای صول یطالبات یعو نخواید بود.
تبصره .۲رعایت آی ننایه یرا سایی در ساخت افدیای یشمول این تسه قت که به تأی د شهرداری یا بن اد یسنن رس ده
باشد ضر ری است.
تب صره .۳یحا سبه سود کاریزد یقعلق به ت سه قت بانن ی سنن در چهارچوا ضوابو یورد عم باننها در بخی ی سنن
صورت خواید گر ت سود کاریزد قاب دریا ت ای ایثارگران یشمول ،چهاردرصد ( )۴%بوده ترداخت یابهالقظا ت آن نسبت به
سود یورد انق ار باننها در بخی یذکور در قوان ن بودجه سنوات ک کشور ت یب ن خواید شد تا ای آن الریق به باننها ترداخت
شود.
تبصره .۴ایثارگران که ای تسه قت ا خرید یسنن در سرف باالتر ای ی زان اشاره شده در این یاده اسقظاده ی نمایند سود
تسیه قت کاریزد ا دریا ق تا سیرف ت یب ن شیده در این یاده براسیای چهاردرصید ( )۴%یایاد بر آن برابر ضیوابو ن ا
بانن یحاسبه خواید شد .دریا ت این تسه قت ا بد ن شرایو سپردهگذاری ی باشد.
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ماده . ۵به ین ور ت شد ری ای تخریب بقاسقظاده شدن یساعدت در تعم ر ندهداری ینایل یسنون یشموالن این ص
که در ع سر فرج قرار دارند ای ی ساعدتهای یربوط به ی سنن ن ز بهرهیند ن شدهاند ،بن اد بر ف سب ضوابو یرررات ی صوا
ی أت ایناء ی تواند بخش ای یزینهیای تعم رات ینایل را به صورت بقعوض ترداخت نماید.
ماده . ۶یشموالن این قانون برای افداث یک افد یسنون با ییربنای یظ د تا ینصد ب ست یقریربع ب ست یقریربع تجاری
در شهر یح سنونت خود ای ترداخت یزینهیای عوارض صد ر تر انهیای ساخقمان  ،عوارض شهرداری نوسایی برای یک بار
با یعر بن اد یعاف ی باشند .یظاد این یاده در افداث یجقمعیای یسنون ن ز اعمال یایاد بر تراکم شای ایثارگران نخواید
بود.
تب صره  .ی شموالن این قانون ای ترداخت یرگونه یزینه ان شعاا آا ا ضقا ،بر
انشعاا آنها برای یک بار یعاف ی باشند.

گای تنجاه درصد ( )۵۰%یزینه خدیات

ماده .۷یارت راه شهرسایی یوظف است برای جانبایان ب ست تنج درصد ( )۲۵%باالتر ،آیادگان ،یمسران شه د یا ق م
قانون ریندان شه د (به نا ریندان) نسبت به تأی ن یی ن بر یبنای ق مت ینطرهای سال  ۱۳۶۹ا ل ن سال ق مت ینطرهای
برای یی نیای که ق مت ینطرهای سال  ۱۳۶۹را ندارند با یمایند بن اد اقدا نماید .در صورت که اگذاری یی ن به اجدین
شییرایو این یاده یمنن نباشیید د لت ینلف اسییت به ایای آن جهت یر یک ای یشییموالن یبلغ تنجاه ی ل ون ()۵۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال برای سال ا ل یقناسب با نرخ تور جهت سالهای بعد ،اعقبار الی را اخقصاص دید.
ماده . ۸یارت راه شهرسایی یوظف ا ست ساالنه فداکثر س درصد ( )۳۰%ای ینایل اجاره به شرط تمل ک خود را با در ن ر
دا شقن تعداد اجدین شرایو یقنا سب با ن ای بن اد به این ایر اخق صاص دید .یابهالقظا ت سهم یی ن در آتارتمانیای اجاره به
شرط تمل ک به یشموالن اجد شرایو ترداخت ی شود.
ً
ماده .۹یشموالن این ص ای ترداخت یزینه آیادهسایی کق یعاف ترداخت این یزینهیا به عهده یارت راه شهرسایی است
این یعا تیا در یندا انعراد قرارداد یحاسبه ق د ی گردد.
ماده .۱۰بن اد یوظف ا ست با اعقبارات ی صوا در بودجه ساالنه ن سبت به ینا سب سایی ایاکن ی سنون
ییست شخص جانبایان یژه اقدا نماید.

سایاندی یح و

ماده .۱۱یارتخانهیای ن ر  ،نظت ،راه شییهرسییایی کشییور یوظظند کل ه یزینهیای خدیات یربوط به آبرسییان  ،بر رسییان ،
گایرسان جاده یواصقت ساخت سایاندی ندهداری گلزاریای شهدا یادیانها را با یمایند بن اد تأی ن نمایند.
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یزینه آا ،بر گای یصییر گلزاریای شییهدا در ینانهای که تحت توشییی شییهردارییا ،ا قاف سییاییان ی راث ریند
ن سقند رایدان ی باشد.
آی ننایه اجرام این یاده توسیییو یارت کشیییور با یمایند بن اد سیییقاد ک ن ر یای یسیییلح یعا نت برنایهریزی ن ارت
رایبردی رم سجمهور یارتخانهیای یزبور ته ه به تصویب ی أت ییران خواید رس د.
فصل سوم  .بهداشت و درمان
ماده .۱۲فد د خدیات ب مه بهداشییق  ،دریان (یمدان  ،ینم  ،خاص) قاب ارامه به خانواده شییاید ،جانبایان ،آیادگان ا راد
تحت تنظ ایشییان البق یظاد قانون ب مه یمدان دریان کشییور قانون سییاخقار ن ا جایع ر اه تأی ن اجقماع اصییقفات
قوان ن یاد شده ی با شد .آی ننایه اجرام ذیربو با ت شنهاد ی شقرک بن اد ،یارت د از ت شق بان ن ر یای ی سلح سقاد ک
ن ر یای یسلح به تصویب ی أت ییران خواید رس د.
ماده.۱۳
الف  .تأی ن صیییددرصییید ( )۱۰۰%یزینه بهداشیییق دریان به صیییورت ب مه سیییقیت ،ب مه یمدان  ،ب مه ینم ب مه خاص
(خدیات که یشیییمول قوان ن ب مه یمدان تنم ل نم گردند) خانواده شیییاید ،جانبایان ،آیادگان ا راد تحت تنظ آنان بر
عه.ده د لت بوده اعقب.ارات آن یر ساله در قوان ن بودجه سنوات ین ور ی گردد.
تبصررره .۱کل ه دسییقدایهای اجرام یوظظند ای یح اعقبارات یصییوا در قالب تخصیی ص اعقبار ابقغ نسییبت به تأی ن
ترداخت کسورات ب مه دریان یمدان ینم سهم کارکنان ایثارگر شاغ در دسقداه یربوط خانواده شاید ،جانبایان ،آیادگان
ا راد تحت تنظ آنان اقدا نمایند.
تبصره .۲شرکقهای د لق  ،نهادیا ،باننها یتسسات انقظاع ابسقه به د لت شرکقهای که شمول قانون بر آنها یسقلز ذکر
نا اسییت ،یوظظند ای یح یزینه عمل ات جاری خود نسییبت به ترداخت کسییورات ب مه دریان یمدان ینم سییهم ایثارگران
شاغ در یتسسات یربوط ا راد تحت تنظ آنان اقدا نمایند.
تبصرررره .۳د لت ینلف اسیییت به ین ور ترداخت کسیییورات ب مه دریان یمدان تنم ل سیییهم ایثارگران شیییاغ در بخی
غ رد لق یشییمول قوان ن کار تأی ن اجقماع اعقبار الی را یر سییاله در لوایح بودجه سیینوات ک کشییور ت یب ن نموده در
اخق ار ساییان تأی ن اجقماع قرار دید.
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تبصره .۴د لت یوظف است ضمن لوایح بودجه سنوات سای کاریای الی برای بهرهیندی یماینگ یشموالن این یاده ای
خدیات دریان رایم نماید.
ا  .تا تایان قانون برنایه تنجساله تنجم توسعه جمهوری اسقی ایران صددرصد ( )۱۰۰%یزینهیای دریان ایثارگران شاغ
باین ش سقه ا راد تحت تنظ آنان به عهده د سقداه اجرام صددر صد ( )۱۰۰%یزینهیای دریان ایثارگران غ ر شاغ ا راد
تحت تنظ آنان به عهده بن اد شه د ایور ایثارگران است]۳[ .
ماده .۱۴بن اد یوظف است اینانات بهداشق  ،دریان  ،تشخ ص  ،توانبخش  ،آیویش  ،ت شد ری ،دار تجه زات یورد ن ای
برای گر یهای یژه جانبایان شیی م ام  ،اعصییاا ر ان ،نخاع اندایهای یصیینوع داخل خارج جانبایان ته ه تأی ن
نماید .بدین ین ور بن اد ی تواند ضمن اسقظاده ای ظر ت بخشهای د لق غ رد لق فسب ضر رت با تأی د یعا نت برنایهریزی
ن ارت رایبردی رم سجمهور تصییویب ی أت ییران نسییبت به توسییعه یا تأس ی س یراکز یژه یورد ن ای ایثارگران اجد شییرایو
اقدا نماید.
تبصره .۱ساییان بهزیسق کشور یوظف است با ا لویت نسبت به تذیرش ریندان یعلول ،ایثارگران در یراکز د لق غ رد لق
اقدا نموده خدیات یربواله را به آنها ارامه نماید .اعقبار یربوط به این خدیات ای یح اعقبارات ی صوا ساییان یذکور تأی ن
ترداخت ی گردد.
توانبخش

تبصره .۲بن اد یوظف است دار یای خاص ،تجه زات تزشن
یصوا خود تأی ن ارد نماید.

آیبوالنس یورد ن ای ایثارگران را ای یح اعقبارات

ماده .۱۵بن اد یوظف اسییت با یمناری یارت بهداشییت ،دریان آیویش تزشیین به ین ور تأی ن ارترای سییطح بهداشییت
دریان تایی کنقرل ضیع ت جسیم ر ان خانواده شیاید ،جانبایان ،آیادگان ا راد تحت تنظ آنان نسیبت به ایجاد بانک
جایع االقعات تزشن ت راتزشن تشن تر نده سقیت برای آنان اقدا نماید.
ماده .۱۶یارت بهداشت ،دریان آیویش تزشن یوظف است با یمایند بن اد نسبت به اکس ناس ون خاص در یورد ا راد
یشمول یاده ( )۱۵به صورت رایدان اقدا نماید.
ماده .۱۷بن اد یوظف است نسبت به اعزا به خارج جانبایان که اینان دریان آنان در داخ کشور جود ندارد ،فسب تشخ ص
ن ر کم سیی ون تزشیین تأی د شییورای عال تزشیین بن اد با اسییقظاده ای بودجه اریی ریال که در اعقبارات سیینوات بن اد
ت یب ن ی گردد ،اقدا نماید.
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ماده .۱۸بن اد یوظف اسییت به ین ور تع ن ،تد ین یا اصییقح یع اریای تشییخ ص درصیید ای کارا قادگ به عنوان یبنای ارامه
خدیات به جانبایان آیادگان یا در ن رگر قن ضع ت سقیق  ،شرایو اجقماع  ،اقق صادی ا شقغال این گر ه با ا سقظاده ای
اسقانداردیای ب نالملل به عنوان یع اریای جدید در ارامه خدیات (ایق ایبندی تلظ ر ) تع ن اصقح به ر یکردن درصد ای
کارا قادگ جانبایان نسبت به تشن کم س ون تزشن در یواردی که یطابق ضوابو ،ن ای به رأی کم س ون باشد ،اقدا نماید.
ماده .۱۹بن اد یوظف اسییت فداکثر ظرف شییی یاه تس ای تصییویب این قانون به ین ور فظ اسییناد یدارک تزشیین سییابره
یجر ف ت یوجود در ب مارسیییقانیا کل ه یراکز تزشییین  ،دریان سیییقادیای تخل ه یجر فان جلوگ ری ای ایحاء ،یظرود یا
یعد شدن ا سناد با ا سقظاده ای خدیات یا ش ن اینانات رایانهای ن سبت به ت شن تمرکز بانک االقعات آیار یجر فان
د ران د از یردی اقدا نماید.
ماده .۲۰بن اد یوظف ا ست با یمایند یارتخانهیای بهدا شت ،دریان آیویش تز شن  ،تعا ن ،کار ر اه اجقماع  ،آیویش
تر رش ،ریش جوانان سییاییان بهزیسییق کشییور به ین ور ارامه خدیات یشییا رهای یددکاری ،ت شیید ری دریان جهت
ارترای سطح سقیت تأی ن بهداشت ر ان ایثارگران خانواده ایشان «یراکز یشا رهای یددکاری ایثارگران» را تأس س نماید.
تبصره  .آی ننایه اجرام این ص ظرف سه یاه تس ای تصویب این قانون توسو بن اد با یمناری یارتخانهیای تعا ن ،کار
ر اه اجقماع  ،بهداشت ،دریان آیویش تزشن د از تشق بان ن ر یای یسلح جمهوری اسقی ایران سقادک ن ر یای
یسلح ته ه به تصویب ی أت ییران خواید رس د.
فصل چهارم  .تسهیالت اداری و استخدامی
ماده .۲۱کل ه دسقدایهای یوضوز یاده ( )۲این قانون ینلظند فداق ب ست تنج درصد ( )۲۵%ای ن اییای اسقخدای تأی ن
ن ر یای یورد ن ای خود را که ق ضیییوابو یجوییای یربوط جایدزین ن ر یای خر ج خود اخذ ی نماید به خانواده یای
شییاید ،جانبایان آیادگان ،یمسییر ریندان شییهدا جانبایان ب سییت تنج درصیید ( )۲۵%باالتر ،ریندان یمسییران آیادگان
یک سال باالی یک سال ا سارت ،ا سرا خوایر برادر شاید اخق صاص دیند تنج درصد ( )۵%سهم ه ا سقخدای را ن ز به
رییندگان با سییابره فداق شییی یاه فضییور دا اللبانه در جبههیا یمسییر ریندان آنان ریندان جانبایان ییر ب سییت تنج
[] ۴
درصد ( )۲۵%آیادگان کمقر ای یکسال اسارت اخقصاص دیند.
تبصررره .۱آن دسییقه ای ریندان شییاید ،جانبایان ای کارا قاده کل  ،آیادگان ای کارا قاده کل
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اسییقخدای این یاده با کسییب فدنصییاا قبول ایق ایات الی در آییونیای اسییقخدای تذیر قه شییوند ی توانند یمانند سییایر
ریندان شاید ،جانبایان آیادگان ای شرط یعا ت فداق یعدل فداکثر سن بهرهیند گردند.
تبصره .۲کل ه دسقداهیای یشمول این قانون یوظظند تس ای باینش سقد ین ای ایثارگران ای یح سهم ه اسقخدای خود با
رعایت شرایو عموی اسقخدا ین ای ریندان شه د ،جانبایان ب ست تنج درصد ( )۲۵%باالتر ،آیاده ،اس ر یظروداالثر را در
آن دسقداه اسقخدا نمایند.
تبصره .۳کسب فداق یشقاد درصد ( )۸۰%فدنصاا آییون علم آخرین نظر تذیر قه شده برای یشموالن یقراض اسقخدا
در ادارات آیویش تر رش علو تحر رات نا ری الزای است.
ماده .۲۲بن اد فس.ا یورد به یمس.ر الدین شاید ،جانبایان آیادگان ،که بنا به ت شخ ص کم س ون تز شن بن اد دارای
عامله تحت تنظ قانون یحجور یعلول (ذین  ،جسم  ،فرکق ) باشند ،عق ه بر ترداخق یای یوضوز این قانون ،در صورت
که نسییبت به ندهداری رد یا ا راد یادشییده در ی ان خانواده اقدا نمایند ،فداق به ی زان یارانه یوضییوز قانون جایع فمایت ای
فرو یعلوالن ترداخت ی نماید.
ماده .۲۳بن اد ینلف است به کل ه الدین شاید به ی زان یعادل یک ن م برابر فداق فرو کارکنان د لت یسقمری ترداخت
نماید.
ماده .۲۴یمسران شاید ،یمسران جانبایان تنجاه درصد ( )۵۰%باالتر ،ش م ای اعصاا ر ان (یقو یا در ق د ف ات)
یم سران آیادگان با سابره ا سارت تنج سال باالتر که قب ای ا سارت با آنان اید اج نمودهاند ،در صورت شاغ بودن ی توانند با
تنج سال سنوات ار اق ای ایق ای باینشسقد ت ی ای یوعد با دریا ت فرو یزایای کای بهرهیند گردند.
تبصره .۱یمسران شاغ جانبایان ییر تنجاه درصد ( )۵۰%آیادگان با سنوات اسارت کمقر ای تنج سال براسای آی ننایهای که
به ت شنهاد بن اد به تصویب ی أت ییران ی رسد ای یک تا تنج سال سنوات ار اق باینشسقد بهرهیند ی گردند.
تبصره .۲کل ه یمسران شاید شاغ  ،یمانند یمسران جانبایان ای کایی ساعت کاری برخوردار ی گردند.
تبصره .۳رعایت شرط سن یررر در قوان ن یرررات باینشسقد ی دتر ای یوعد جانبایان الزای نم باشد.
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ماده .۲۵به یم سران شاید سرترست خانواده جانبایان تنجاه درصد ( )۵۰%باالتر آیادگان یقو که ریند یا ریندان را ای
آنان تحت تنظ قانون داشقه باشند یعادل فداق فرو کارکنان د لت ،فق سرترسق ترداخت خواید شد .ا راد فضانت کننده
ای این ریندان یحر ای یادر ن ز یشمول این یاده ی باشند.
ماده .۲۶د لت یوظف اسییت به ین ور فمایت ای سییقیت جانبایان تنجاه درصیید ( )۵۰%باالتر جانبایان اعصییاا ر ان
ش م ای به ت شخ ص کم س ون تز شن بن اد برا سای شدت نوز ضایعات نا ش ای یجر ف ت ی زان ساعت کاری که ای
جانبایان یراقبت ی شییود ،نسییبت به برقراری ترداخت فق ترسییقاری فق یم اری بر یبنای فداق دسییقمزد یایانه کارگران
اقدا اعقبار یورد ن ای را در لوایح بودجه سنوات ین ور نماید.
ماده .۲۷یدت خدی ت دا اللبانه جانبایان ،رییندگان ،آیادگان شهدا در جبهه قب ای اسقخدا ا شقغال در صورت تمای جزء
سنوات قاب قبول ای لحاظ ب مه باینشسقد به یأخذ یشاغ سخت ییانآ ر (یک به یک ن م) یحسوا ی گردد.
د لت ینلف اسییت یابهالقظا ت کسییور ب مه باینشییسییقد سییهم کاریند یا کارگر کار ریا را برای یدت یذکور به یأخذ آخرین
ضع ت اسقخدای (فرو یزایای یشمول کسور ب مه باینشسقد ) یحاسبه ینجا به صند قهای یربوط اریز نماید.
ماده .۲۸کل ه دسقدایهای یشمول این قانون ینلظند نسبت به اعطای ایق ایات دیپلم به شهدا یظرودان ییر دیپلم افقساا
یزایای یک یرطع تحص ل باالتر به کل ه شهدا یظرودان دارای یدرک دیپلم باالتر یمانند جانبایان آیادگان اقدا فرو
یزایای آنان را یطابرت دیند.
فصل پنجم  .اشتغال و کارآفرینی
ماده .۲۹خانواده شاید ،جانبایان ،یمسر ریندان جانبایان ب ست تنج درصد ( )۲۵%باالتر ،آیادگان یمسر ریندان آنان
یشر ط بر آن که اقد شغ درآید بوده اجد شرایو شغ یورد ن ر باشند ی توانند ای خدیات این ص برخوردار شوند.
تبصره  .رییندگان خوایر برادر شاید در ا لویتبعدی برای اسقظاده ایخدیات یوضوز این ص ی باشند.
ماده .۳۰یارت تعا ن ،کار ر اه اجقماع سایر افدیای ذیربو اعم ای د لق غ رد لق یوظظند ضمن یمایند با بن اد
در راسییقای جذا ن ر ی انسییان یورد ن ای کارگایهای تابع قانون کار ،یشییموالن یوضییوز یاده ( )۲۹این قانون را در ا لویت قرار
دیند.
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ماده .۳۱به ین ور تشویق کار ریایان کارگایها به جذا یشموالن یوضوز یاده ( )۲۹این قانون ،د لت یوظف است کار ریایان
را که با یمایند بن اد تس ای اخذ تعهدات الی انعراد قراردادی که یب ن تعهدات الر ن باشیید اقدا به جذا ن ر در راسییقای
تأی ن ن ر ی انسان یورد ن ای خود ی نمایند ،یشمول تخظ ظات تسه قت به شرح ذی قرار دید:
الف  .فق ب مه سهم کار ریا برای جانبایان آیادگان ریندان شاید به ی زان صددرصد ( )۱۰۰%سایر یشموالن یوضوز یاده
( )۲۹این قانون به ی زان تنجاه درصد ( )۵۰%فداق به یدت تنج سال توسو بن اد ترداخت ی گردد.
ا  .کایی یال ات کا ریایان این گونه کارگایها ای الریق افقسییاا ینصیید تنجاه درصیید ( )۱۵۰%فرو ترداخق به ایثارگران
جدیداالسقخدا به عنوان یزینهیای قاب قبول یال ات به یدت تنج سال.
ج  .کار ریایان که اقدا به جذا اسیییقخدا ا راد یوضیییوز یاده ( )۲۹این قانون فداق به یدت تنج سیییال ی نمایند تا یدت
یجده یاه ای یظقاد تنج درصد ( )۷۵%یارانه فداق فرو د سقمزد ،یو ضوز یاده ( )۴۲قانون کار بر ف سب نوز شغل که در
اخق ار آنان قرار خواید گر ت بهرهیند ی شوند.
ماده .۳۲بن اد یوظف اسییت نسییبت به ایجاد صییند اشییقغال کارآ رین ایثارگران اقدا نموده اسییاسیینایه آن را تد ین به
تصویب ی أت ییران برساند .ینابع یال این صند به شرح ییر تأی ن ی گردد:
الف  .بودجه عموی د لت
ا  .جوه برگشق ای یح اقساط ایهای اشقغال ترداخق به ایثارگران ( جوه اداره شده)
ج  .سایر ینابع بن اد (ینابع داخل بن اد)
ماده .۳۳در صییورت که در راسییقای دسییق اب ریندان شییاید ،جانبایان ب سییت تنج درصیید ( )۲۵%باالتر آیادگان ب نار به
یشییاغ یناسییب ،ن ای به راگ ری د رهیای آیویشیی یهارت باشیید ،به ین ور تأی ن فداق یعاش آنان در الول د ره آیویش
(فداکثر تا یجده یاه) کمک یزینه یندگ یعدل یظقاد تنج درصییید ( )۷۵%فداق فرو کارکنان د لت برای یکبار توسیییو
بن اد ترداخت خواید شد.
ماده .۳۴برای بهرهیندی ا راد اجد شییرایو این صیی  ،ضییمن یمایند دسییقدایها یراکز ارامهدینده اینانات و با بن اد
ً
یشر ط بر آن که قبق ای تسه قت این ص اسقظاده ننرده باشند تا س درصد ( )۳۰%ای اینانات یربوط به یوارد ذی به این ایر
اخقصاص ی یابد:
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الف  .اگذاری غر ه ی ادین بایارچهیای خود اشقغال

دکه ای الریق شورایای اسقی

با یمایند شهردارییا.

ا  .سییهم ه تذیرش د رهیای کوتاهیدت بلندیدت آیویشیای یهارت  ،تخصییص ی سییاییان آیویش ن
تسه قت ر ای به یژه خوابداه.

فر های به یمراه

ج  .اجرای د رهیای کار ریی خاص ارغالقحص قن توسو دسقدایهای اجرام ذیربو.
د  .اعزا ن ر ی کار به خارج ای کشور ،توسو دسقدایهای یشمول این قانون.
ماده .۳۵د لت ینلف ا ست سای کاریای ینا سب را برای ایجاد ی شاغ تایدار برای ی شموالن این ص ای یح ت سه قت
تنل ظ  ،اعقبارات جوه اداره شیییده ،خود اشیییقغال  ،برنایه کمکیای ن اعقباری (یل اسیییقان ) در لوایح بودجه سیییاالنه
ت یب ن اجراء نماید.
ماده .۳۶به ین ور سایاندی یو ضوز ا شقغال ی شموالن این قانون در س ا سقدذارییای کقن ،رم س بن اد در شورای عال
اشقغال عضویت خواید داشت.
فصل ششم  .معیشت و رفاه
ماده .۳۷ک سورات باین ش سقد سهم ا سرا ،آیادگان جانبایان شاغ
قانون به شرح تبصرهیای ییر فسب یورد تأی ن ترداخت ی گردد.

فالت ا شقغال در د سقدایهای یو ضوز یاده ( )۲این

تبصررره .۱کل ه دسییقدایهای اجرام یوظظند ای یح اعقبارات یصییوا در قالب تخصیی ص اعقبار ابقغ نسییبت به تأی ن
ترداخت کسورات باینشسقد سهم اسرا ،آیادگان جانبایان در دسقداه یربوط اقدا نمایند.
تبصره .۲شرکقهای د لق  ،باننها یتسسات انقظاع ابسقه به د لت ،نهادیای عموی غ رد لق که ای بودجه عموی د لت
اسقظاده ی کنند شرکقهای که شمول قانون بر آنها یسقلز ذکر نا است ،یوظظند ای یح یزینه عمل ات جاری خود نسبت به
ترداخت کسورات باینشسقد سهم اسرا ،آیادگان جانبایان شاغ فالت اشقغال در یتسسات یربوط اقدا نمایند.
تبصره .۳د لت ینلف است به ین ور ترداخت کسورات باینشسقد سهم اسرا ،آیادگان جانبایان شاغ در بخی غ رد لق
یشمول قانون کار تأی ن اجقماع اعقبار الی را یر ساله در لوایح بودجه سنوات ک کشور ت یب ن نموده در اخق ار ساییان
تأی ن اجقماع قرار دید.
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ماده .۳۸فرو یزایای ترسن ظ ظه ن ر یای دا اللب غ رشاغ در دسقدایهای یوضوز یاده ( )۲این قانون که به صورت
ب س ج یردی ای سوی یراجع ذی صقح ن ر ن ر ی یرا یت ب س ج ،سپاه تا سداران انرقا ا سقی  ،ارتی ،کم قه ایداد ایا
خم ن (ره) ،جهادسایندگ  ،ساییان تبل غات اسقی  ،فویهیای علم ه جمع ت یقل افمر جمهوری اسقی ایران به جبهه
اعزا به دل فضور در جبهه یا بر اثر تر ر شه د ،یظروداالثر ،جانبای ای کارا قاده کل آیاده ای کارا قاده کل گردیدهاند .البق
یرررات ،یمطرای کادر ن ر یای یسلح تع ن توسو بن اد ترداخت خواید شد.
تب صره  .فرو ظ ظه جانبایان غ رفالت اشیقغال یشیمول قوان ن ن ر یای یسیلح براسیای یرررات یربوط در ن ر یای یسیلح
یحاسبه توسو ن ر ی یربوط ترداخت ی گردد.
ماده .۳۹فرو یزایای فالت اشییقغال یسییقخدیان شییه د ،یظروداالثر ،اسییرا ،آیادگان جانبایان ای کار قاده کل دسییقداهیا،
اعم ای کشوری لشنری براسای قوان ن یرررات اسقخدای ن ر یای یسلح یحاسبه ی گردد.
تبصره .۱فرو یزایای اسرا ،آیادگان جانبایان ای کارا قاده کل توسو دسقداه یربوط فرو
توسو بن اد ترداخت ی گردد.

یزایای شهدا یظروداالثریا

تبصررره(۲اصررال ی ی ماده وا ده مصرروب  . )۱۰/۷/۱۳۹۲فرو فالت اشییقغال جانبایان آیادگان ای کارا قاده کل
یوضوز یواد ( )۳۹( )۳۸این قانون در صورت اشقغال در دسقدایهای یوضوز بند (الف) یاده ( )۲این قانون قطع نم گردد.
قانون اصقح تبصره ( )۲یاده ( )۳۹قانون جایع خدیات رسان به ایثارگران :
ماده وا ده  .در تبصره ( )۲ماده ( )۳۹قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۲/۱۰/۱۳۹۱کلمه «می
گردد» ذف و کلمه «نمی گردد» جایگزین آن می شود .
قانون و ی شقم بر یاده افده در جل سه علن ر ی چهارشنبه یورخ سو یهر یاه ینهزار س صد نود د یجلس شورای
اسقی تصویب شد در تاریخ  ۱۰/۷/۱۳۹۲به تأی د شورای ندهبان رس د .
ماده .۴۰فرو باینشییسییقد شییهدا ،جانبایان آیادگان یشییمول قانون فالت اشییقغال ،یعادل آخرین فرو
تع ن یر ساله یقناسب با ا زایی ضریب فرو شاغقن اضا ه به شن تبصرهیای ییر عم ی شود.

یزایای دریا ق

تبصررره .۱فرو باینشییسییقد یشییموالن قانون فالت اشییقغال ،اعم ای ایننه در اجرای قانون یذکور یا سییایر قوان ن یرررات
یربوط باینشسقه شده باشند یشابه کارکنان یمطرای (باینشسقه در سال تصویب این قانون) تطب ق اعمال ی گردد.
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تبصره .۲فرو باین ش سقد ظ ظه شهدا ،جانبایان آیادگان غ ری سقخد د لت تو سو بن اد فرو باین ش سقد
جانبایان آیادگان یسقخد د لت توسو صند باینشسقد دسقداه ذیربو ترداخت ی گردد.

ظ ظه

تبصره .۳یشموالن قانون فالت اشقغال یندا ن به باینشسقد ای کل ه ایق ایات ین ور شده برای شاغقت یمطرای (یانند
تاداش تایان خدیت غ ره) برخوردار ی گردند .دسیییقداه یجری فنم فرو باینشیییسیییقد ینلف به تأی ن ترداخت فرو
ایق ایات یذکور خواید بود.
ماده .۴۱جانبایان ب سییت تنج درصیید ( )۲۵%باالتر ،آیادگان خانوادهیای شییاید خانواده جانبایان یظقاد درصیید ( )۷۰%در
صورت یسا رت داخل ای الریق یر یک ای شرکقهای د لق یا خصوص یوات مای  ،راهآین کشق ران با ارامه کارت ایثارگری
یا یعر نایه بن اد ای ترداخت تنجاه درصد ( )۵۰%یزینه بل و یسا رت یعاف ی باشند.
تبصره .۱کل ه یشموالن این یاده ای ترداخت یزینه بل و اتوبوی یقر (داخ شهری) یعاف ی باشند.
تبصرررره .۲یشیییموالن این یاده در تر اییای خارج با یعر نایه بن اد برای یک بار در سیییال ای تنجاه درصییید ( )۵۰%تخظ ف
یسقر م بهای ر ی ر ش بهرهیند ی باشند.
تبصره .۳تخظ ف یوضوز این یاده در بخشهای د لق

خصوص توسو بن اد تأی ن ترداخت ی شود.

ماده .۴۲یعا ت ایثارگران ریندان ذکور آنان برادران شییهدا ای انجا خدیت ظ ظه عموی البق قانون ن ا ظ ظه عموی
اصقفات آن تداب ر ریانده ک ن ر یای یسلح خواید بود.
ماده .۴۳سییاییان فج ییارت یوظف اسییت یر سییاله تنج درصیید ( )۵%تا ده درصیید ( )۱۰%ای سییهم ه فج تمقع را به جانبایان
آیادگان یمسران آنان ،یمسر الدین شاید که توسو بن اد یعر برای ا ل ن بار یشرف ی شوند اخقصاص دید.
ماده .۴۴یارت کشور ضمن یمایند یای الی نسبت به ارامه خدیات ترددی ای جمله آر کارت تردد یجوی ر د به یحد ده
الرح ترا ک یناالق یربوط را برای جانبایان ب سییت تنج درصیید ( )۲۵%باالتر ،براسییای یعر نایه بن اد به صییورت رایدان
رایم نماید.
ماده .۴۵د لت ینلف ا سق ساالنه اعقبار ت سه قت الی را برای ته ه خودر ینا سب برای کل ه جانبایان تنجاه درصد ()۵۰%
باالتر آن تعداد ای جانبایان ب ست تنج درصد ( )۲۵%ال چه نه درصد ( )۴۹%که به ت شخ ص کم س ون تز شن بن اد ای
ن ر جسم یحد دیت فرکق دارند ،ت یب ن نماید.
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تبصره .۱آن تعداد ای یمسر ریندان شاید آیادگان که به تشخ ص کم س ون تزشن بن اد یعلول شناخقه ی شوند ی توانند
ای تسه قت یوضوز این یاده اسقظاده نمایند.
تبصررره .۲آی ننایه چدوند اگذاری ،ی زان تسییه قت ،کاریزد ی زان کمک بقعوض توسییو بن اد یعا نت برنایهریزی
ن ارت رایبردی رم سجمهور ته ه به تصویب ی أت ییران خواید رس د.
ماده .۴۶د لت ینلف اسیییت نسیییبت به تأی ن ترداخت تنجاه درصییید ( )۵۰%یزینه ب مه عمر خانوادهیای شیییاید ،جانبایان
آیادگان که توسو ی چیک ای دسقدایهای د لق تحت توشی ب مه یذکور نم باشند ،اقدا نماید.
ماده .۴۷د لت ینلف است یمه ساله یبلغ را به ین ور کمک به صند
بودجه ساالنه بن اد ت یب ن نماید.

ذخ ره ایثارگران که توسو بن اد تشن خواید شد در

ماده .۴۸بن اد ینلف اسیییت تس ای وت یریک ای ایثارگران غ ریسیییقخد د لت ،کمک یزینه وت یمانند یشیییموالن قانون
ترداخت تاداش تایان خدیت بخ ش ای یزینهیای ضر ری به کارکنان د لت ی صوا  ۱۳۷۵/۲/۲۶ا صقف هیای بعدی آن،
به خانواده آنان یشر ط بر ایننه به یوجب قوان ن یرررات دیدری دریا ت ننموده باشند ترداخت نماید.
تبصره  .دسقدایهای اجرام کشوری لشنری برای ایثارگران یسقخد خود ،البق قوان ن یرررات یربوط اقدا ی نمایند.
ماده .۴۹دسقدایهای اجرام مشمول این قانون یوظظند برای یساعدت در ایر اید اج خانواده شاید ،آیادگان ،جانبایان ریندان
آنان برای یک نوبت یدیه اید اج یوضیییوز یظاد قانون ترداخت تاداش تایان خدیت بخشییی ای یزینهیای ضیییر ری به کارکنان
د لت یصوا  ۱۳۷۵/۲/۲۶اصقف هیای بعدی آن را به ی زان د برابر ترداخت نمایند.
تبصره  .ترداخت یدیه اید اج به یشموالن این یاده که تحت توشی دسقدایهای اجرام ن سقند به عهده بن اد است.
ماده . ۵۰تسییه قت بانن ( ا ) بابقمسییاعدت در ایر اید اج خانواده شیاید ،جانبایان ،آیادگان ریندان آنان برای یک نوبت به
ی زان د برابر ضوابو بانن ای سوی شورای تول اعقبار به صورت قرضالحسنه تع ن ی گردد.
ماده . ۵۱کل ه دسقدایهای اجرام یشمول این قانون یوظظند به شهدا جانبایان ب ست تنج درصد ( )۲۵%باالتر آیادگان
شاغ یبلغ یعادل ب ست تنج درصد ( )۲۵%فداق فرو کارکنان د لت را که یر سال توسو د لت تع ن ی شود .بهعنوان
و العاده ایثارگری بهالور یایانه ترداخت نماید.
تبصره .۱به ا راد یوضوز یاده یذکور که در اسقخدا د لت ن سقند یبلغ یاد شده توسو بن اد تأی ن ترداخت ی گردد.
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تبصره .۲این و العاده ایثارگری به جانبایان آیادگان ای کارا قاده کل که ای فرو فالت اشقغال یطابق یواد ( )۳۹( )۳۸این
قانون برخوردار گردیدهاند تعلق نخواید گر ت.
ماده . ۵۲ب مه دریان ریندان ذکور شییهدا تس ای راغت ای تحصیی تا ییان اشییقغال فداکثر به یدت سییه سییال توسییو بن اد
یحاسبه ترداخت ی گردد.
ماده . ۵۳کل ه دسقدایهای یشمول این قانون یوظظند یرخص اسقحراق عمل ات اسقظاده نشده شهدا یظرودان را به ایای
یر یاه اللب یرخص آنان یعادل یک یاه آخرین فرو یزایای دریا ق آنان یحاسبه ای سوی دسقدایهای ذیربو ترداخت
نمایند.
ماده . ۵۴کارکنان شییه د جانبای آیاده ایکارا قاده کل یمانند سییایر کارکنان شییاغ دسییقدایها ،ای کل ه تسییه قت اجقماع ،
ر ای  ،آیویش خدیات ق اب ارامه به کارکنان دسقدایها ،ن ر د قرچه اتنا ،عق ه بر تسه قت بن اد برخوردار خوایند شد.
ماده . ۵۵جانبایان آیادگان ای کارا قاده کل یشمول این قانون چنانچه قب ای سن باینشسقد وت نمایند ،عامله تحت تنظ
آنان ای فرو یزایای فالت اشقغال تا سن باینشسقد برخوردار خوایند شد.
ماده . ۵۶صیید در صیید ( )۱۰۰%فرو
آیادگان ای ترداخت یال ات یعاف ی باشند.

و العاده شییغ

سییایر و العادهیا اعم ای یسییقمر غ ر یسییقمر شییاید ،جانبایان

ماده . ۵۷یرخص یای اسقحراق آیادگان شاغ در الول ایا اسارت که بر اسای یاده ( )۱۳قانون فمایت ای آیادگان (اسرای
آیاد شده) تس ای ر د به کشور یصوا  ۱۳۶۸/۹/۱۳سنوات خدیق آنان د برابر یحاسبه ذخ ره شده است ،براسای آخرین
فرو یزایای رد قاب ترداخت خواید بود.
یمچن ن آیادگان که بعد ای اسارت شاغ شدهاند ای این یزایا برای یدت اسارت بهرهیند خوایند شد.
ماده . ۵۸یارت دادگسقری با یمناری قوهقضام ه نسبت به ارامه خدیات فمایت قضام ای خانواده شاید ،جانبایان ب ست تنج
درصد ( )۲۵%باالتر آیادگان در یراجع قضام جهت د از اسق ظای فرو آنان اقدا نماید.
تبصره . ۱یزینه ارامه خدیات فمایت قضام ای یح اعقبارات یصوا بن اد تأی ن ترداخت ی گردد.
تبصررره . ۲شیینایات یربوط به ایثارگران یشییمول این یاده درخصییوص عد اجرای این قانون در کم سیی ون یاده ( )۱۶قانون
تسه قت اسقخدای اجقماع جانبایان انرقا اسقی قاب الرح ی باشد.
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ماده . ۵۹قوهقضام ه ،ساییان ثبت اسناد ایقک کشور کانون کقی دادگسقری یوظظند ب ست تنج درصد ( )۲۵%سهم ه
صد ر تر انه سرد قری کالت یجوی کارشناسان رسم دادگسقری را به خانواده شاید ،جانبایان ب ست تنج درصد ()۲۵%
باالتر آیادگان با شی یاه سابره اسارت رییندگان با شی یاه سابره فضور در جبهه در صورت اجد شرایو بودن اخقصاص
دیند.
ماده . ۶۰دسقدایهای یوضوز یاده ( )۲این قانون ینلظند فسب درخواست جانبایان آیادگان که قب ای تصویب این قانون در
ً
خدیت دسقداه بوده قطع یمناری نمودهاند صر ا برای یک بار نسبت به اعاده به خدیت آنان اقدا نمایند.
تبصره  .ا رادی که به یوجب رأی صادره ای یراجع قضام یا ی أتها ی رس دگ به تخلظات اداری یا سایر یراجع قانون یربوط
به دل یحنوی ت ای کار بر کنار شدهاند یشمول این یاده نخوایند بود.
ماده . ۶۱آی ننایه اجرام این ص ای سوی بن اد ،یارت د از ت شق بان ن ر یای ی سلح جمهوری ا سقی ایران ،سقاد ک
ن ر یای یسلح یعا نت برنایهریزی ن ارت رایبردی رم س جمهور ته ه بهتصویب ی أت ییران ی رسد.
فصل هفتم  .امور فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ماده . ۶۲دانشدایها یتسسات آیویش عال د لق  ،دانشداه آیاد اسقی یراکز آیویش عال غ رانقظاع یوظظند با رعایت
یرطع تحص ل نوز یتسسه ،نسبت به انقرال دانشجویان تذیر قه شدگان ،آیادگان ،اسرا ،جانبایان ب ست تنج درصد ()۲۵%
باالتر یمسییر ریندان آنان دانشییجویان شییاید به دانشییداه یا یتسییسییات آیویش عال یح سیینونت خانواده آنان یا
نزدیک ترین یح یمچن ن تغ ر رشقه یمطرای در گر ه آییایش یربوط برای یک بار اقدا نمایند.
ماده . ۶۳با یدف تو سعه ،تر یج نهادینه نمودن رینگ جهاد ،ایثار شهادت ینده ندهدا شقن یاد شه دان فظ ترویت
شأن جایداه الدویای ع ن عرصه جهاد ،ایثار شهادت ،شورای عال تر یج توسعه رینگ ایثار شهادت با شرح ظایف
ترک ب ییر تشن ی شود.
الف  .شرح ظایف:
 . ۱س اسقدذاری در یی نه اف اء ،فظ  ،تر یج نهادینه نمودن رینگ جهاد ،ایثار شهادت
 .۲سایاندی

یمایند در برنایهریزییای کقن دسقدایها نهادیای یقول د لق

 .۳بهکارگ ری ظر تیای جایعه کشور برای تحرق ایداف شه دان ،جانبایان آیادگان
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 . ۴سایاندی نحوه تجل

تردیر ای ایثارگران اسقظاده ای توان ظر ت آنان در توسعه تر یج رینگ ایثار شهادت

ا  .ترک ب:
 .۱رم سجمهور به عنوان رم س شورا
 .۲ییر رینگ ارشاد اسقی
 .۳ییر علو  ،تحر رات نا ری
 .۴ییر آیویش تر رش
 . ۵ییر بهداشت ،دریان آیویش تزشن
 . ۶ییر کشور
 .۷رم س سقاد ک ن ر یای یسلح
 . ۸رم س بن اد شه د ایور ایثارگران
 .۹نماینده ل ر ه در بن اد
 .۱۰رم س بن اد فظ آثار نشر اریشهای د از یردی
 .۱۱رم س ساییان صدا س مای جمهوری اسقی ایران
 .۱۲رم س ساییان تبل غات اسقی
 .۱۳یعا ن برنایهریزی ن ارت رایبردی رم سجمهور
 .۱۴ین ای یجقهدین به انقخاا شورای عال فویه علم ه قم
 .۱۵رم س یرکز رس دگ به ایور یساجد
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 .۱۶رم س شورای س اسقدذاری اممهجمعه سراسر کشور
 .۱۷د نظر ای نمایندگان عضو کم س ون اجقماع با یعر کم س ون انقخاا یجلس شورای اسقی
تبصره .۱دب رخانه شورا در بن اد یسقرر ی باشد یست ل ت تشق بان علم  ،تژ یش
شورا را برعهده خواید داشت.

خدیات یقناسب با ظایف یست ل ت

تبصررره .۲دسییقدایهای اجرام ذیربو یوظظند به ین ور توسییعه تر یج رینگ ایثار شییهادت ای تشیینلها سییاییانهای
غ رد لق ریند  ،ینری ،تژ یش ریش که در فویه ایثارگران عال ت ی نمایند ،فمایقهای یادی یعنوی به عم آ رند.
تبصره .۳دسقورالعم یای داخل شورا به ت شنهاد دب رخانه به تصویب شورا خواید رس د.
تبصره .۴یصوبات این شورا با تأی د رم سجمهور الی االجراء خواید بود.
ماده . ۶۴با توجه به ضر رت فظ  ،جمعآ ری تمرکز کل ه اسناد آثار شهدا ایثارگران ،د لت یوظف است اقدایات الی را در
جهت فظ ندهداری اص آثار اسناد ریند  ،ینری ،تاریخ علم ینقوا غ رینقوا شهدا ایثارگران د از یردی
انرقا اسقی با رعایت اصول البرهبندی به عم آ رد.
تبصره .۱درصورت انقشار این آثار رعایت فرو یادی یعنوی صافبان آن الزای است.
تبصره .۲آی ننایه اجرام این یاده فداکثر ظرف سه یاه توسو بن اد با یمناری یارت رینگ ارشاد اسقی  ،ساییان ی راث
ریند گردشدری ،یرکز اسناد یل  ،سقاد ک ن ر یای یسلح یعا نت برنایهریزی ن ارت رایبردی رم سجمهور ته ه به
تصویب ی أت ییران خواید رس د.
ماده . ۶۵به ین ور تجل ای یمسیییر ،ریند ،الدین شیییهدا ،یظرودان ،اسیییرا یمچن ن جانبایان ،آیادگان یمسیییر ریندان
جانبایان ب ست تنج درصد ( )۲۵%باالتر رییندگان ،به آنان نشان یژه اعطاء خواید شد اعطای نشان یژه به کل ه ایثارگران،
تابع آی ننایه اجرام خواید بود که در کارگر ی یقشن ای نمایندگان بن اد ،یعا نت برنایهریزی ن ارت رایبردی رم سجمهور،
سقاد ک ن ر یای ی سلح با ی ست ل ت یعا نت فروق ایور یجلس ریا ست جمهوری فداکثر ظرف شی یاه ته ه به ت صویب
ی أت ییران خواید رس د .این نشان غ ر ای نشانهای د لق است که تحت آی ننایه یربوط اعطاء ی شوند.
ماده . ۶۶بن اد یوظف اسییت نسییبت به تأی ن ترداخت صیید درصیید ( )۱۰۰%یزینه شییهریه کل ه دانشییجویان شییاید (یمسییر
ریندان شییهدا) ،جانباران ب سییت تنج درصیید ( )۲۵%باالتر یمسییر ریندان آنها آیادگان یمسییر ریندان آنان را که در
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یتسسات آیویش عال غ رانقظاع غ رد لق  ،ت ا نور ،شبانه د لق  ،دانشداه آیاد اسقی یر یتسسه دانشداه آیویش عال
شهریهبد ر یورد تأی د یارت علو  ،تحر رات نا ری یارت بهدا شت ،دریان آیویش تز شن ی شغول تح ص ی با شند،
اقدا نماید.
تبصررره  .تع ن رشییقهیای تحص ی ل یورد ن ای ،نوز ،ی زان شییرایو ترداخت یزینه شییهریه دانشییجوی به یوجب آی ننایهای
خواید بود که توسییو بن اد با یمناری یارتخانهیای علو  ،تحر رات نا ری بهداشییت ،دریان آیویش تزشیین ته ه به
تصویب ی أت ییران خواید رس د.
ماده . ۶۷بن ادیوظف ا ست ن سبت به تأی ن ترداخت یزینهیای خدیات آیویش الرح شاید در برنایهیای آیویش عموی
سایر برنایهیای آیویش عال ای یح اعقبارات که به یم ن ین ور در قوان ن بودجه سنوات ت یب ن ی شود اقدا نماید.
تبصرره .۱بن اد یوظف اسییت نسییبت به ترداخت کمک یزینه تحصی ل به دانیآیویان دانشییجویان شییای یمسییر ریندان
شاید ،جانبایان ب ست تنج درصد ( )۲۵%باالتر ،آیادگان خانوادهیای آنان اقدا نماید.
تب صره .۲آی ننایه اجرام این یاده ای سوی بن اد یعا نت برنایهریزی ن ارت رایبردی رم سجمهور ته ه به ت صویب ی أت
ییران خواید رس د.
[آی ن نایه اجرای یاده  ۶۷قانون جایع ایثارگران یصوا  ۱۷آبان  ۱۳۹۴ی ات ییران را اینجا بخوان د]
ماده . ۶۸یارت رینگ ارشاد ا سقی  ،ساییان صدا س مای جمهوری ا سقی ایران دیدر د سقدایهای اجرام یقول
ایور ریند کشییور یشییمول این قانون یوظظند نسییبت به تول د برنایهیای رادیوی تلویزیون ینری یرتبو با ایثار شییهادت
اقدا ای ینریندان که در این یی نه عال ت ی کنند به خصوص ینریندان ایثارگر فمایت نمایند.
تب صره  .آی ننایه اجرام تع ن ی زان تول دات برنایهیای یورد ن ر تو سو یارت رینگ ار شاد ا سقی
س ما با یمناری بن اد فداکثر ظرف شی یاه ته ه به تصویب ی أت ییران خواید رس د.

ساییان صدا

ماده . ۶۹به ین ور تشییویق فمایت ای نخبدان سییرآیدان علم  ،ریند  ،ریشیی ینری خانواده شییاید ایثارگران برای
فضور یتثر در عرصهیای یل ب نالملل  ،بن اد یوظف است با یمایند یعا نت برنایهریزی ن ارت رایبردی رم سجمهور
ظرف شی یاه آی ننایهای را در این خصوص ته ه جهت تصویب به ی أت ییران ارامه نماید.

21

قاونن جامع خدماترساین به ایثارگران به مهراه آینی نامه های اجرایی

ماده .۷۰یارتخانهیای علو  ،تحر رات نا ری بهداشت ،دریان آیویش تزشن کل ه دانشدایهای د لق غ رد لق
د سقدایهای اجرام ی شمول یاده ( )۲این قانون یوظظند در اعطای سهم هیای ر د به دان شدایها یت س سات آیویش عال ،
بورسهای تحص ل داخ خارج ای کشور ،رصقهای یطالعات د رهیای دکقرای تخصص ب ست درصد ( )۲۰%ای سهم ه را
به یم سر ریندان شاید ،جانبایان ،آیادگان یم سر ریندان آیادگان یم سر ریندان جانبایان باالی ب ست تنج درصد
( )۲۵%اخقصاص دیند.
تب صره  .ک سب فداق یظقاد در صد ( )۷۰%فد ن صاا شرایو علم ایق ای تذیر قه شدگان برای ر شقهیا یراالع تح ص ل
الزای ی باشد .این ی زان درخصوص رشقهیای تزشن یشقاد درصد ( )۸۰%فدنصاا شرایو علم ی باشد.
ماده.۷۱
الف  .تا تایان قانون برنایه تنج ساله تنجم تو سعه جمهوری ا سقی ایران دان شدایها یراکز یت س سات آیویش تژ ی ش
یارتخانهیای علو  ،تحر رات نا ری بهداشییت ،دریان آیویش تزشیین  ،ینلظند فداق ده درصیید ( )۱۰%اعضییای ی أت
علم یورد ن ای خود را ای ب ن جایعه ایثارگران شیییای رییندگان با ب ی ای شیییی یاه فضیییور دا اللبانه در جبهه ،جانبایان باالی
ب ست تنج درصد ( ،)۲۵%آیادگان باالی سه سال اسارت ،ریندان جانبایان باالی تنجاه درصد ( ،)۵۰%ریندان شهدا ریندان
آیادگان با ب ی ای سییه سییال اسییارت که دارای یدرک دکقرای تخصییصیی یورد تأی د یارتخانهیای علو  ،تحر رات نا ری
بهداشییت ،دریان آیویش تزشیین ی باشییند ،فسییب یورد ای الریق اسییقخدا یا یوا رت با انقرال کارکنان دیدر دسییقدایها یا
تبدی ضییع ت کارکنان غ ری أت علم تأی ن ابقدا آنان را به صییورت عضییو ی أت علم رسییم قطع با افقسییاا سییوابق
آیویش ی  ،تژ یش ی اجرام یرتبو تأث ر آن در تایه یرتبه علم بد ن الزا به رعایت شییرط سیین آییون اسییقخدا نمایند.
ی ست ل ت اجرای این فنم به الور ی سقر م برعهده یرا رؤ سای د سقدایهای یذکور ا ست ،یرایات یاد شده در این خ صوص،
خود یجای به اتخاذ تصیییم م ی باشیییند .افنا ایق ایات این بند شیییای اعضیییای ی أت علم عل دارای شیییرایو و ن ز
ی شود]۵[.
ا  .تس ای برنایه تنج ساله تنجم تو سعه ،دان شدایهای د لق غ رد لق یراکز آیوی ش تژ ی ش اب سقه به د سقدایها
قوای سهگانه یوظظند ب ست در صد ( )۲۰%ای سهم ه ی أت علم خود را برا سای آی ننایهای که تو سو شورای عال الرح
برن ایه شاید ته ه به تصویب شورای عال انرقا ریند خواید رس د به ایثارگران اخقصاص دیند.
ماده .۷۲با توجه به ضر رت فظ نشاط شاداب ایثارگران خانوادهیای آنان ،کل ه دسقدایهای اجرام یوضوز یاده ( )۲این
قانون که دارای اینانات تظریح ریند  ،ینری ریش ی باشند با در ن ر داشقن اص عزتمندی ،برای اسقظاده ایثارگران
خانواده آنان تنجاه درصد ( )۵۰%تخظ ف در بهرهیندی ای این تسه قت در ن ر گ رند.
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فصل هشتم  .منابع مالی و نظارت
ماده .۷۳ینابع یال یورد ن ای با فظ سهم سایر ینابع بن اد ،در قالب یظاد لوایح بودجه سنوات ت یب ن خواید شد.
تبصره .۱سایر ینابع بن اد به عنوان درآید اخقصاص بن اد یر ساله در لوایح بودجه سنوات ت یب ن ی گردد.
تبصررره .۲به ین ور شییظافسییایی ینابع یال اخقصییاص یا قه برای خدیاترسییان به ایثارگران ،یعا نت برنایهریزی ن ارت
رایبردی رم سجمهور ینلف است نسبت به ایجاد ص ر اه تأی ن اجقماع ایثارگران برنایهیای ذی آن یقناسب با عنا ین
صول این قانون در لوایح بودجه سنوات اقدا نماید.
ماده .۷۴به ین ور ن ارت بر فسن اجرای این قانون آی ننایه اجرام آن ،رم س بن اد یوظف است گزارش عملنرد یر سال را
که براسیییای شیییاخصیییهای یر برنایه عال ت تن م شیییده اسیییت فداکثر تا تایان آذر یاه سیییال بعد به یرا یع م ریبری،
رم سجمهور یجلس شورای اسقی ارامه نماید.
تبصرررره .۱کل ه دسیییقدایهای یشیییمول این قانون ینلظند یر سیییاله گزارش عملنرد یربوط به نحوه ی زان ارامه خدیات
تسه قت به ایثارگران یشمول این قانون را به بن اد ارامه نمایند.
ً
تبصره .۲ارامه گزارش ای سوی دسقدایهای که یسقر ما ییر ن ر یرا یع م ریبری یسقند با اذن یع مله خواید بود.
ماده .۷۵نوز ،ی زان تع ن ا لویت ارامه خدیات یر صییی البق آی ن نایه یای خواید بود که توی.ط بن .اد با یمناری
یعا نت برنایهریزی ن .ارت رایبردی رم سجمهور ،سقاد ک ن ر یای یسلح ،یارت د از تشق بان ن ر یای یسلح جمهوری
اسقی ایران دسقدایهای ذیربو (فسب یورد) ته ه به تصویب ی أت ییران خواید رس د.
ماده .۷۶کل ه قوان ن یرررات یغایر با این قانون یلغ االثر ی باشد.
قانون و یشییقم بر یظقاد شییی یاده در جلسییه یورخ سییو ت ریاه ینهزار سی صیید یشییقاد شییی کم سی ون اجقماع
یجلس شورای اسقی البق اص یشقاد تنجم ( )۸۵قانون اساس تصویب گردید تس ای یوا رت یجلس با اجرای آییایش
آن به یدت چهار سال در تاریخ ب ست تنجم شهریوریاه ینهزار س صد یشقاد تنج ،بندیای (الف)( ،د)( ،ه( ) ( ،).ط)
یاده ( )۱تبصیییره یای ( )۲( )۱یاده ( )۳یواد (،)۲۸( ،)۲۵( ،)۲۴( ،)۲۳( ،)۲۲( ،)۲۰( ،)۱۳( ،)۱۰( ،)۹( ،)۸( ،)۷( ،)۶
( )۳۷( ،)۳۵( ،)۳۳( ،)۲۹تبصرهیای آن )۴۱( ،تبصرهیای ( )۲( )۱آن )۵۶( ،)۵۵( ،)۵۲( ،)۴۹( ،بخی اخ ر رای ا ل
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رای د یاده ( )۵۷یواد ( )۷۳( )۷۲( ،)۶۰این قانون در تاریخ  ۱۳۹۱/۱۰/۲ای سیوی یجمع تشیخ ص یصیلحت ن ا با این
ق د که« :قوان ن که ای سال  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۱/۱۰/۲به نظع ایثارگران به تصویب یجلس شورای اسقی رس ده است به قوت خود
باق در ابقغ این یصیییوبه لحاظ خواید شییید ».یوا ق یصیییلحت ن ا تشیییخ ص داده شییید یابر یواد این قانون در تاریخ
 ۱۳۸۶/۱/۲۹به تأی د شورای ندهبان رس د.
عبارات الحاق به یاده ( )۲۱که در ت تطب ق با فنم بند « » یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجسییاله تنجم توسییعه جمهوری اسییقی
ایران به شیرح ذی به آن ا ز ده شیده اسیت ،در الول برنایه تنجسیاله تنجم توسیعه یعقبر اسیت « :جایدزین ن ر یای خر ج
خود»« ،شهدا » « ،ریندان یمسران»« ،یک سال باالی یک سال اسارت» « تنج درصد ( )۵%سهم ه اسقخدای را ن ز به
رییندگان با سییابره فداق شییی یاه فضییور دا اللبانه در جبههیا یمسییر ریندان آنان ریندان جانبایان ییر ب سییت تنج
درصد ( )۲۵%آیادگان کمقر ای یک سال اسارت اخقصاص دیند».
بدیه است سایر افنا یواد ،بندیا ،اجزاء تبصرهیای کل ه قوان ن که ال سالهای  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۱/۱۰/۳به نظع ایثارگران به
تصویب رس ده است ای جمله قوان ن برنایه تنجساله تنجم توسعه جمهوری اسقی ایران بودجه سال  ۱۳۹۱ک کشور در الول
ییان اعقبار قانون خود یعقبر است.
این قانون ای تاریخ تأی د یجمع تشخ ص یصلحت ن ا ( )۱۳۹۱/۱۰/۲به یدت چهار سال به صورت آییایش الی االجراء است.
هرست قوان ن که برای یجریان غ رقاب اسقناد است ،به شرح ییر اعق ی شود:
 .۱عبارت« :شهریه دانشجویان جانبای ب ست تنج درصد ( )۲۵%باالتر ریندان آنان ،ریندان شاید ،آیادگان ریندان آنان»
ای بند «ک» یاده ( )۲۰قانون برنایه تنجساله تنجم توسعه جمهوری اسقی ایران یصوا ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
 .۲بند «ا» یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجساله تنجم توسعه جمهوری اسقی ایران اصقف یصوا ۱۳۹۰/۶/۷
 .۳بند «ه ».یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجساله تنجم توسعه جمهوری اسقی ایران یصوا ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
 .۴بند « » یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجسییاله تنجم توسییعه جمهوری اسییقی ایران اصییقف ۱۳۹۱/۸/۱۴ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸
(تبصرهیای این بند به قوت خود باق است).
 .۵بند «ل» یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجساله تنجم توسعه جمهوری اسقی ایران یصوا ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
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 .۶عبارت «برخورداری ای یزایای ب مه یذکور ی سقلز ترداخت فق ب مه سهم کاریند توسو ا راد و الذکر سهم کار ریا توسو
د لت است ».ای یاده ( )۲۲۸قانون برنایه تنجساله تنجم توسعه جمهوری اسقی ایران یصوا ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
رم س یجلس شورای اسقی  .عل الریجان

زیرنویس:
[ ]1به یوجب یصیییوبه یجمع تشیییخ ص یصیییلحت ن ا یورخ  ۱۳۹۱/۱۰/۲که یررر ی دارد« :قوان ن که ای سیییال  ۱۳۸۶تا
 ۱۳۹۱/۱۰/۲به نظع ایثارگران به ت صویب یجلس شورای ا سقی ر س ده ا ست ،به قوت خود باق در ابقغ این ی صوبه لحاظ
ً
خواید شیید» .عبارت « ریندان جانبایان یظقاد درصیید ( )۷۰%باالتر اقد یسیینن در صییورت که قبق ای یی ن یا یسیینن د لق
اسیییقظاده ننردهاند ،یندرج در بند «ل» یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجسیییاله تنجم توسیییعه جمهوری اسیییقی ایران یصیییوا
ً
 ۱۳۸۹/۱۰/۲۵چون به نظع ایثارگران اسییت به عنوان بند (ا) تبصییره و اضییا ه گردید ،نهایقا چون افنا یندرج در یاده ()۳
و جایعتر ای افنا ی ندرج در بند «ل» یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجسیییاله تنجم توسیییعه جمهوری اسیییقی ایران یصیییوا
 ۱۳۸۹/۱۰/۲۵است ،لذا بند «ل» یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجساله تنجم توسعه برای یجریان قاب اسقناد ن ست.

[ ]2به یوجب یصییوبه یجمع تشییخ ص یصییلحت ن ا یورخ  ۱۳۹۱/۱۰/۲بند ( )۶۹قانون بودجه سییال  ۱۳۹۱تبصییره آن
یصوا  ۱۳۹۱/۲/۳۰که یقضمن عبارت «د لت یوظف است در اجرای بند (ل)…» تا عبارت «… یا ث ره جدید ترداخت نماید».
به نظع ایثارگران است ،به عنوان یاده ( ۳ینرر) الحا گردید.

[ ]3به یوجب یصییوبه یجمع تشییخ ص یصییلحت ن ا یورخ  ۱۳۹۱/۱۰/۲عبارت «صیید درصیید ( )۱۰۰%یزینهیای دریان
ایثارگران شاغ باین ش سقه ا راد تحت تنظ آنان به عهده د سقداه اجرام صد درصد ( )۱۰۰%یزینهیای دریان ایثارگران
غ رشیییاغ ا راد تحت تنظ آنان به عهده بن اد شیییه د ایور ایثارگران اسیییت» یندرج در بند «ا» یاده ( )۴۴قانون برنایه
تنجساله تنجم توسعه جمهوری اسقی ایران اصقف  ۱۳۹۰/۶/۷چون به نظع ایثارگران است به عنوان بند (ا) یاده ( )۱۳به
ً
انقهای یاده و اضیییا ه گردید .نهایقا چون افنا یندرج در یاده ( )۱۳و جایعتر ای افنا یندرج در بند «ا» یاده ()۴۴
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قانون برنایه تنج ساله تنجم تو سعه جمهوری ا سقی ایران ی صوا  ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ا ست ،لذا بند «ا» یاده ( )۴۴قانون برنایه
تنجساله تنجم برای یجریان قاب اسقناد ن ست.

[ ]4به یوجب یصیییوبه یجمع تشیییخ ص یصیییلحت ن ا یورخ  ۱۳۹۱/۱۰/۲عبارتهای د جایدزین ن ر یای خر ج خود»،
«شییهدا » « ،ریندان یمسییران»« ،یکسییال باالی یکسییال اسییارت» « تنج درصیید ( )۵%سییهم ه اسییقخدای را ن ز به
رییندگان با سابره فداق شییاه فضور دا اللبانه در جبههیا یمسر ریندان آنان ریندان جانبایان ییر ب ست تنج درصد
( )۲۵%آیادگان کمقر ای یکسییال اسییارت اخقصییاص دینده یندرج در بند « » یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجسییاله تنجم توسییعه
جمهوری اسییقی ایران اصییقف  ۱۳۹۱/۸/۱۴ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸چون به نظع ایثارگران اسییت ،د یاده و قب ای تبصییرهیا
ً
لحاظ گردید نهایقا چون افنا یندرج در یاده ( )۲۱و جایعتر ای افنا یندرج در بند « » یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجسیییاله
تنجم توسیییعه جمهوری اسیییقی ایران اصیییقف  ۱۳۹۱/۸/۱۴ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸اسیییت ،لذا بند « » یاده ( )۴۴قانون برنایه
تنجساله تنجم برای یجربان قاب اسقناد ن ست ل تبصرهیای آن به قوت خود باق است.

[ ]5به یوجب یصوبه یجمع تشخ ص یصلحت ن ا یورخ  ۱۳۹۱/۱۰/۲بند « » یاده ( )۴۴قانون برنایه تنجساله تنجم توسعه
جمهوری اسقی ایران یصوا  ۱۳۸۹/۱۰/۲۵که به نظع ایثارگران است ،بهعنوان بند (الف) یاده ( )۷۱ین ور گردید.

آینینامه اجرایی ماده  ۱۱قاونن جامع خدماترساین به ایثارگران
مصوب  ۷دی  ۱۳۹۳هیات وزیران
ی أت ییران در جلسییه  ۱۳۹۳ /۱۰ /۷به ت شیینهاد یارت کشییور با یمایند بن اد شییه د ایور ایثارگران سییقاد ک ن ر یای
یسییلح سییاییان یدیریت برنایهریزی کشییور یارتخانهیای ن ر  ،نظت راه شییهرسییایی به اسییقناد یاده ( )۱۱قانون جایع
خدیاترسان به ایثارگران یصوا  ۱۳۹۱آی ننایه اجرای یاده یذکور را به شرح ییر تصویب کرد :
ماده  .۱در این آی ننایه اصطقفات ییر در یعان یشر ح یربوط به کار ی ر ند :
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الف .قانون :قانون جایع خدیاترسان به ایثارگران یصوا ۱۳۹۱
ا .بن اد :بن اد شه د ایور ایثارگران .
پ .یزار شه د :یح د ن ت نر یطهر شه د یعلو الجسد گمنا

سنگ یادبود شه د یظرودالجسد .

ت .گلزار شهدا :یحل که یشقم بر جود یک یا تعدادی ای یزار شه د ی باشد .
ث .یادیان شهدا :کل ه ضایا ،ساخقمانیا ،یعماری آثار فجم
الراف در گلزار شهدا یا در جوار آن اجراء ی گردد .

نروش برجسقه یرتبو با شه دان یظای م ایثار شهادت که

ج .سییاخت سییایاندی گلزار شییهدا :اقدایات که در ارتباط با ضییاسییایی ،بهسییایی ییباسییایی گلزار شییهدا الراف
ی شود .

اجراء

چ .ندهداری گلزار یادیان شییهدا :اقدایات که در ارتباط با فظ  ،فراسییت ،ن ا ت یریت یسییقمر گلزار یادیان شییهدا اجراء
ی شود .
ه .دسقداهیای یشمول :یارتخانهیای کشور ،ن ر  ،نظت راه شهرسایی .
ماده  .۲یارتخانهیای نظت ن ر یوظظند فسب یورد یزینه خدیات یربوط به آبرسان  ،بر رسان
یوارد یاد شده در کل ه گلزاریا یادیان شهداء را تأی ن نمایند .

گایرسان ای جمله انشعاا

تبصییره .یزینهیای آا ،بر گای یصییر گلزاریا یادیان شییهداء در ینانهای که تحت توشییی شییهردارییا سییاییانیای
ا قاف ایور خ ریه ی راث ریند  ،صنایع دسق گردشدری ن سقند ،رایدان است .
ماده  .۳یارت راه شهرسایی یوظف است نسبت به افداث بهسایی جادهیای یواصقت یناسب تأی ن یزینهیای خدیات
یربوط ته ه نصب تابلویای راینمای گلزاریا یادیان شهداء در یناالق یخقلف کشور اقدا نماید .
ماده  .۴یارت کشور یوظف است نسبت به تأی ن یزینه اجرای خدیات یربوط به ندهداری گلزاریا یادیان شهداء ای الریق
شهردارییا دی ارییای یربوط اقدا نماید .
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ماده  .۵یرگونه جابجای قبور د ن ا راد غ رشییه د یا تغ ر کاربری اجرای یرگونه الرح سییایاندی در قطعات فریم گلزار
شهداء با یوا رت بن اد اینانپذیر است .
ماده  .۶بن اد یوظف است نسبت به ساخت سایاندی گلزاریا یادیان شهدا اقدا نماید .
ماده  .۷دسییقداهیای یشییمول ینلظند اعقبارات یوردن ای برای اجرای این آی ننایه را با یمایند بن اد جهت ت یب ن در لوایح
بودجه سییاالنه به سییاییان یدیریت برنایهریزی کشییور اعق نمایند سییاییان یاد شییده ینلف اسییت اعقبار یربوط را در ردیف
اعقباری دسقداهیای یشمول ین ور ترداخت نماید .
ماده  .۸به ین ور ت د ری ایجاد یمایند یای الی ب ن دسیییقدایهای ذیربو جهت اجرای یناسیییب این آی ننایه کارگر ه
سایاندی گلزار شهدا در یراکز اسقانیا با ترک ب ییر تشن ی شود :
الف .یعا ن ایور عمران اسقاندار (رم س)
ا .یدیرک بن اد شه د ایور ایثارگران اسقان (دب ر)
پ .رم س افد اسقان یارت ن ر
ت .رم س افد اسقان یارت نظت
ث .رم س افد اسقان یارت راه شهرسایی
ج .رم س ساییان یدیریت برنایهریزی اسقان
چ .نماینده سقاد ک ن ر یای یسلح در اسقان
ح .یدیرک بن اد فظ

نشر اریشهای د از یردی اسقان

تبصره  .۱دب رخانه کارگر ه در بن اد شه د ایور ایثارگران اسقان یسقرر ی باشد .
تبصره  .۲جلسات کارگر ه یر سه یاه ینبار با دسقور جلسه یشخص برای بررس
یسای یشنقت یربوط تشن ی گردد .
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تبصره  .۳در صورت لز ای سایر ساییانهای د لق
دعوت خواید شد .

یمچن ن اشخاص صافب ن ر برای شرکت در جلسات یزبور

غ رد لق

تبصیییره  .۴رم س کارگر ه یوظف اسیییت گزارش عملنرد کارگر ه را به الور سیییاالنه ته ه به یارت کشیییور بن اد شیییه د ایور
ایثارگران ارامه نماید.

آینی نامه اجرایی ماده  ۶۴قاونن جامع خدماترساین به ایثارگران
مصوب  ۵/۲/۱۳۹۵هیات وزیران
ی أت ییران در جلسه  ۱۳۹۵/۲/۵به ت شنهاد بن اد شه د ایور ایثارگران با یمناری یارت رینگ ارشاد اسقی  ،ساییان
ی راث ریند صنایع دسق گردشدری ،ساییان اسناد کقابخانه یل جمهوری اسقی ایران ،سقاد ک ن ر یای یسلح
ساییان یدیریت برنایهریزی ک شور به ا سقناد تب صره) ( ۲یاده) ( ۶۴قانون جایع خدیاتر سان به ایثارگران .ی صوا ۱۳۹۱
آی ن نایه اجرای یاده یادشده را به شرح ییر تصویب کرد :آی ن نایه اجرای یاده ( )۶۴قانون جایع خدیات رسان به ایثارگران
ماده .۱در این آی ننایه اصطقفات ییر در یعان یشر ح یربوط به کار ی ر ند :
الف  -بنیاد :بن اد شه د ایور ایثارگران
ب  -دستگاههای مشمول :دسقداهیای یوضوز یاده ( )۲قانون جایع خدیاترسان به ایثارگران ی یصوا ۱۳۹
پ  -ایثارگران :شه د ،یظروداالثر ،جانبای ،اس ر ،آیاده ریینده .
ت -اسررناد و آثار :اصیی یرگونه اثر سییند ریند  ،ینری ،تاریخ  ،علم ینقوا غ ر ینقوا یقعلق به ایثارگران اعم ای
دیداری ،شن داری ،نوشقاری ،غ ر نوشقاری ،یضبوط ،النقر ن ن آثار یویهای فجم .
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ً
ماده.۲جمعآ ری اسییناد آثار ای ایثارگران یا خانوادهیای آنان ،صییر ا توسییو ای الریق بن اد انجا خواید شیید دسییقداهیای
ً
ی شمول یوظف به یمناری یمایند با بن اد ی با شند .د سقداهیای ی شمول یوظظند ا ص ا سناد آثار را که قبق گردآ ری
شده است ،به بن اد تحوی دیند .
ماده .۳بن اد یوظف اسیییت البق اسیییقانداردیای ابقغ سیییاییان اسیییناد کقابخانه یل جمهوری اسیییقی ایران نسیییبت به
نمایهسایی هرستنویس تشن بانک جایع االقزرسان اسناد آثار ایثارگران اقدا اسقانداردیای الی را برای فظاظت
ندهداری اسناد آثار ایثارگران رایم رعایت نماید .
ماده .۴اسناد تر ندهیای د لق ای شمول این آی ننایه یسقثن یسقند .
ماده . ۵اسناد آثار با رعایت اصول البرهبندی جمعآ ری ،ندهداری یسقندسایی خوایند شد در صورت انقشار اسناد آثار،
رعایت فرو یادی یعنوی صافبان آن الزای است.

آینی نامه اجرایی تبصره ماده  ۶۶قاونن جامع خدمات رساین به ایثارگران
ی أت ییران در جلسه  ۱۳۹۵/۱/۲۵به ت شنهاد بن اد شه د ایور ایثارگران با یمناری یارتخانه یای علو  ،تحر رات نا ری
بهداشت ،دریان آیویش تزشن به اسقناد تبصره یاده ( )۶۶قانون جایع خدیات رسان به ایثارگران ی ی یصوا ۱۳۹۱ی ی آی ن
نایه اجرای تبصره یاده یادشده را به شرح ییر تصویب کرد :
ماده .۱در این آی ن نایه اصطقفات ییر در یعان یشر ح یربوط به کار ی ر ند :
الف  -دانشداهیا یوسسات آیویش عال  :یوسسات آیویش عال غ رانقظاع غ رد لق  ،ت ا نور ،شبانه د لق  ،دانشداه آیاد
اسقی یر دانشداه یتسسه آیویش عال شهریه بد ر ایران یسقرر در داخ کشور یورد تأی د یارتخانه یای علو  ،تحر رات
نا ری بهداشت ،دریان آیویش تزشن .
ا  -یشیییییمییولیی یین :دانشیییییجییویییان شیییییاییید ایییثییارگییر شیییییاییی یییمسیییییر ییرینییدان شیییییهییدا ،جییانییبییایان
ب سییت تنج درصیید ( )۲۵%باالتر یمسییر ریندان آنها ،آیادگان یمسییر ریندان آنان که در ین ای یراالع تحص ی ل در
دانشداهیا یوسسات آیویش عال یشغول به تحص یسقند .
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پ ی بن اد :بن اد شه د ایور ایثارگران
ماده .۲دانشداهیا یوسسات آیویش عال یوظظند با رعایت یظاد این آی ننایه در یر ن مسال تحص ل نسبت به ثبت نا اخذ
ایقحانات یشمول ن بد ن دریا ت جه اقدا کنند .بن اد یوظف است نسبت به تأی ن ترداخت ( )۱۰۰%یزینه شهریه تحص ل
کل ه یشمول ن در جه دانشداهیا یوسسات یذکور اقدا کند .
ص تعایقت یال ب ن خود بن اد در فد د خدیات قاب
تب صره  -دان شداهیا یو س سات آیویش عال یلز به انجا ف
ارایه در این آی ن نایه یسیییقند  .به گونه ای که در ی چ یک ای یراف رآیند تحصییی شیییای ثبت نا  ،اخذ ایقحانات ،ارغ
القحص ل دریا ت گوای یدرک تحص ل یانع برای دانشجو ایجاد نشود .
ماده.۳تعداد ن مسییالیای ترداخت شییهریه یقناسییب با آی ن نایه یای آیویشی یربوط در یراالع تحصی ل به شییرح ییر تع ن
ی شود :
الف ی کاردان

کارشناس نات وسقه :چهار ن مسال تحص ل (د رهیای تودیان علم ی کاربردی فداکثر یظت تودیان)

ا ییی کارشناس ت وسقه :یشت ن مسال تحص ل
ت ا نور د ن مسال تحص ل اضا ه

برای رشقه یای ن

ی شود .
پ ی کارشناس ارشد ت وسقه :د ایده ن مسال تحص ل
ت ی دکقری فر های تزشن  :چهارده ن مسال تحص ل
ث ی دکقرای فر های دایپزشن  :د ایده ن مسال تحص ل
ج ی دکقری ت وسقه :تانزده ن مسال تحص ل
چ ی کارشناس ارشد نات وسقه :چهار ن مسال تحص ل
ح ی دکقری  Ph.D :یشت ن مسال تحص ل
خ ی تخصص تزشن  :ده ن مسال تحص ل
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د ی و تخصص :تنج ن مسال تحص ل
تب صره -۱در یوارد خاص ،ا زایی در سرف سنوات تح ص ل برای ترداخت شهریه به ت شخ ص کم س ون با ی سئول ت بن اد
عضویت نمایندگان یارتخانه یای علو  ،تحر رات نا ری بهداشت ،دریان آیویش تزشن با یعر یرای یربوط ،فداکثر
تا د ن مسال اینانتذیر ی باشد .
ً
تبصییره -۲ارغ القحصیی قن یراالع تحصیی ل در د رهیای ر یانه دانشییداهیای د لق یجددا در یمان یرطع یا یرطع تای ن تر
یشمول بهرهیندی ای خدیات این آی ننایه نم شوند .
تبصره۳ی یشمول ن این آی ننایه در یر یرطع تحص ل رو ی توانند یک بار ای این تسه قت اسقظاده کنند .
تب صره -افدیای اخذ شده تاب سقان در ییره ن م سالیای تح ص ل یحا سبه نم شود ترداخت شهریه تح ص ل آن ی شمول
سرف سنوات نم باشد .
ماده .۴شییهریه یشییمول ن که براسییای ضییوابو یندرج در آی ننایه آیویش ی دانشییداهیا یوسییسییات آیویش عال در یراالع
تحص ل یخقلف ،فد نصاا نمره را کسب ننرده یشر ط شوند ،در آن ن مسال تحص ل یشمول دریا ت شهریه ای سوی بن اد
نخوایند شد ترداخت شهریه یربوط بر عهده دانشجو است .
ماده . ۵شهریه تحص ل یشمول ن شاغ به تحص در افدیای تردیس خودگردان ب ن المل داخ دانشداهیای د لق یا
غ رد لق  ،فداکثر یعادل شهریه یمان رشقه یرطع تحص ل در دانشداه آیاد اسقی داخ کشور یحاسبه ترداخت ی شود
باق مانده شهریه بر عهده دانشجو است .
ماده . ۶یظاد این آی ن نایه شای دانشجویان تبدی ای خارج به داخ در صورت انقرال به دانشداه د لق ر یانه نم شود .
ماده .۷بن اد یوظف اسییت اعقبارات یورد ن ای اجرای این آی ننایه را براسییای االقعات یربوط به یشییمول ن (شییای نا نا
خانوادگ  ،نا دانشداه یح تحص  ،یرطع تحص ل  ،کد یل کد ایثارگری) در الول یر ن مسال تحص ل به ساییان یدیریت
برنایه ریزی کشور اعق ساییان یادشده یوظف است ضمن ت یب ن اعقبارات یذکور در لوایح بودجه ساالنه نسبت به تأی ن
تخص ص اعقبارات یصوا یربوط در ذی ردیف بودجه بن اد اقدا کند .
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ماده .۸یسئول ت ن ارت بر فسن اجرای این آی ننایه بر عهده بن اد است یارتخانه یای علو  ،تحر رات نا ری بهداشت،
دریان آیویش تز شن دان شداه آیاد ا سقی دان شداهیا یو س سات آیویش عال یوظظند یمناری کای با بن اد را انجا
دیند.

آینینامه اجرایی ماده  ۶۷قاونن جامع خدماترساین به ایثارگران
مصوب  ۱۷آبان  ۱۳۹۴هیات وزیران
)به ت شنهاد یشقرک بن اد شه د ایور ایثارگران ساییان یدیریت برنایهریزی کشور به اسقناد تبصره  ۲یاده  ۶۷قانون جایع
خدیاترسان به ایثارگران یصوا(۱۳۹۱
ماده. ۱در این آی ننایه اصطقفات ییر در یعان یشر ح یربوط به کار ی ر ند :
الف  -بنیاد :بن اد شه د ایور ایثارگران
ب  -م شمولین :دانیآیویان دان شجویان شای یم سر ریندان شاید ،جانبایان ب ست تنج در صد باالتر یم سر
ریندان آنان آیادگان یمسر ریندان آنان .
پ  -مشمولین رح شاهد :دانیآیویان ،دانشجویان القا شای یمسر ریندان شاید ،جانبایان تنجاه درصد باالتر
یمسر ریندان آنان آیادگان یمسر ریندان آنان .
ت -خدمات آموزشی رح شاهد :کل ه عال تیا اقدایات که یطابق ا سا سنایه الرح شاید  -ی صوا -۱۳۶۹شورای
عال انرقا ریند اصقفات بعدی آن که در قالب برنایهیای ترب ق  ،آیویش ن ایر آن در جهت رشد ارترای تحص ل
یشمول ن آن صورت ی گ رد .
ث  -کمک هزینه تحصیلی :یبلغ که به ین ور تأی ن بخش ای یزینهیای تحص ل یشمول ن توسو بن اد تس ای تصویب
شورای الرح برنایه شاید ترداخت ی گردد .
ج  -رح پراکنده  :ضع ق که براسای آن دانیآیویان شاید در یک یدرسه خاص تجم ع یقمرکز نشده باشند .
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ماده .۲بن اد یوظف اسییت در چارچوا اعقبارات یصییوا سییاالنه در خصییوص برنایهیای آیویش عموی برای یشییمول ن الرح
شاید به شرح ییر اقدا نماید :
الف  -برگزاری کقییای تنم ل  ،ترویق  -جبران ن ارت بر برنایهیای آیویش دانیآیویان شاغ به تحص در یداری
شاید الرح تراکنده (اعم ای یداری عادی یا یداری خاص یانند غ رانقظاع  ،نمونه د لق  ،اسقعدادیای درخشان اسقثنای
یانند آنها) یداری ایثارگران بزرگساالن .
ا ی برگزاری کقییای ترویق

یژه دانیآیویان د ره یقوسطه د .

پ ی ارایه سای کمکآیویش
کقی دری را ندارند .

آیویش بال ن جانباران یظقاد درصد ریندان یعلول یشمول ن الرح شاید که اینان فضور در

ت ی ارایه خدیات یشا رهای یدایت تحص ل در یداری شاید الرح تراکنده .
ث ی تشویق دانیآیویان کوشا یمقای فامزین رتبهیای برتر آییونیای سراسری دانشداهیای د لق ر یانه .
ج ی فمایت ای گر هیای خاص تحص ل ای جمله دانیآیویان اسقعدادیای درخشان ،اسقثنای

باییاندگان ای تحص .

ماده .۳بن اد یوظف است در چارچوا اعقبارات یصوا ساالنه در خصوص برنایهیای آیویش عال
تحص ل به دانشجویان برای یشمول ن الرح شاید به شرح ییر اقدا نماید :
الف  -تشویق دانشجویان القا ساع
ر یانه .

ن ز ترداخت کمک یزینه

تقشدر به ین ور رشد ارترای ضع ت تحص ل آنها در یتسسات آیویش د لق

ا  -ی شا ره یدایت تح ص ل د ره تح ص قت تنم ل شای آیاده سایی ا راد برف سب ا سقعداد ،عقیق شرایو یح ط
براسای ن ای جایعه .
پ ی ارایه خدیات آیویش به دانشجویان یعلول به شرح ییر :
گر ه یک ی جانبای یژه شای  :د چشم ناب نا قطع نخاز گردن
گر ه د ی جانبای یژه یلچری شای  :قطع نخاز کمر قطع د تا ای باالی یانو
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تبصره ی ریندان یعلول شهدا ،جانبایان آیادگان تحت توشی دارای یژگ در گر هیای یک د یشمول این بند خوایند بود .
ت ی ترداخت کمک ی یزینه تحص ی ل به دان یشجویان شاغ به ت یحص در دانشداهیا یراکز یتسسات آیویش
غ رشهیریهبد ر در یر ن یمسال تحص ل .
ث -اسقظاده ای ظر ت تشن یای ایثارگری یعقمدین یع ن دانشجوی به ین ور ارترای علم
شاید ایثارگر (ایجمله ترویت بن ه علم اسقاد یشا ر(.

تژ یش ی

تحص ل دانشجویان القا

ماده .۴یدت ارایه خدیات تسه قت یوضوز این آی ننایه به شرح ییر تع ن ی شود :
الف ی در بخی آیویش عموی یطابق یرررات ضوابو آیویش یارت آیویش تر رش در یر یرطع .
ا ی در بخی آیویش عال در یراالع کاردان کارشناس نات وسقه چهار ن مسال ،کارشناس ت وسقه یشت ن مسال ،کارشناس
ارشد ت وسقه د ایده ن مسال ،دکقرای فر های چهارده ن مسال ،دکقری ت وسقه تانزده ن مسال ،کارشناس ارشد نات وسقه چهار
ن مسال ،دکقری  pHdتخصص تزشن بریبنای آی ننایهیای آیویش یارتخانهیای ذیربو .

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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