قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران 
(انتشار در روزنامه رسمی  82اسفند )1931
.
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ تعاریف
الف ـ ایثارگر در این قانون به کسی اطالق میگالردد کاله بالراس اسالت رار و دفالا دسالتاوردقاس ان الق اسالقمی و د الا از
کیان نظام جمهورس اسقمی ایران و است قل و تمامیال اریالی کشالورق م ابباله بالا تهدیالداا و ت الاوزاا داالمنان دا بالی و
ارجی ان ام وظیفه نموده و اهیدق مف وداالثرق جانبازق اسیرق آزاده و رزمنده انا ته اود.
تبصره ـ ادراز مصادیق ایثارگرس و تشخیص ازکارا تادگی مشالموالن ایالن قالانون در رهالاررو قالوانین نیروقالاس مسالب
جمهورس اسقمی ایران براسا آییننامهاس واقد بود کاله توسالو وزارا د الا و یشالتیبانی نیروقالاس مسالب بالا قم الارس
بنیاد و ستاد کل نیروقاس مسب تهیه و به تصویب قیأا وزیران میرسد.
ـ اهید و مف وداالثر :باله کسالی اطالق میاالود کاله جالان الود را در راه ت الوینق اال و اییق د الا و دفالا دسالتاوردقاس
ان ق اسقمی و کیان جمهورس اسقمی ایرانق است قل و تمامی اریی کشورق م اببه با تهدیداا و ت الاوزاا داالمن و
عوامل ید ان ق و اارار نثار نموده و یا در این رابطه مف وداالثر انا ته اود.
ج ـ جانبالالاز :باله کسالالی اطالق میاالالود کاله سالالقمتی الود را در راه ت الالوینق اال و اییق د الالا و دفالا دسالالتاوردقاس ان الالق
اسقمی و کیان جمهورس اسقمی ایرانق است قل و تمامی اریی کشورق م اببه با تهدیداا و ت اوزاا داالمن و عوامالل
ید ان ق و اارار از دس داده و به ا تقالا و ن صهاس جسمی یا روانی درار اود.
د ـ اسالالیر :بالاله کسالالی اطالالق میاالالود کالاله در راه ت الالوینق ا ال و اییق د الالا و دفالالا دسالالتاوردقاس ان الالق اسالالقمی و کیالالان
جمهورس اسقمی ایرانق است قل و تمامی اریی کشورق م اببه با تهدیالداا و ت الاوزاا داالمن و عوامالل یالد ان الق و
اارار در دا ل و یا ارج از کشور گر تار آمده و قوی و ویعی وس مورد تأیید مراجع صقدیتدار قرار گیرد.
قالالـ ـ آزاده :بالاله کسالالی اطالالق میاالالود کالاله در راه ت الالوینق ا ال و اییق د الالا و دفالالا دسالالتاوردقاس ان الالق اسالالقمی و کیالالان
جمهورس اسقمی ایرانق است قل و تمامی اریی کشورق م اببه با تهدیالداا و ت الاوزاا داالمن و عوامالل یالد ان الق و
اارار در دا ل و یا الارج از کشالور اسالیر االده و سالاد آزاد االود .قمچنالین کبیاله ا الرادس کاله از تالاری  ۲۴۳۸/۵/۸۲تالا
 ۲۴۵۱/۲۲/۲۱با الهام از مبارزاا و م اقداا امام مینی (ره) به دالیل امنیتیق مذقبی یا اتفاقاا سیاسالی دیرالر دالداقل
به مدا سه ماه در بازداا یا دبد قطعی بودهاند.
تبصره ـ استمرار ارایو این بند در طول دوران اسارا و یا زندان باید به تأیید مراجع صقدیتدار برسد.
و ـ رزمنده :به کسی اطق میاود که در راه ت وینق د ا و دفا ارزاها و کیالان جمهالورس اسالقمی ایالرانق اسالت قل و
تمامی اریی کشورق م اببه با تهدیداا و ت اوزاا دامن و عوامل یالد ان الق و ااالرار بالا تأییالد مراجالع سصالق باله
طور عال دضور یا ته بااد.
تبصره ـ رزمندگان مویو این بند در استفاده از تسهیقا این قانون که اامل ایثارگران میباادق مستثنی بالوده و دولال
موظف اس اقداماا قانونی الزم را در جه رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.

ز ـ انواده ااقد :انوادهقاس معظمی که در راه اعتقس اقداف عالیه ان ق اسقمی و مبالارزه بالا داالمنان ان الق ی الی
از اعضاس انوادهاان (یدرق مادرق قمسرق رزند) اهید یا مف وداالثر یا اسیر اده بااد.
ـ انواده ایثارگران :انوادهقاس جانبازان و آزادگان که اامل قمسرق رزند و والدین آنها میاود.
ط ـ در صورا وا جانباز ان و آزادگالان مشالمول ایالن قالانونق الدماا و امتیالازاا مربالوطق باله الانواده تنال ت فالل آنالان
تعبق میگیرد.
س ـ بنیاد اهید و امور ایثارگران در این قانون به ا تصار «بنیاد» نامیده میاود.
ماده۲ـ دستراقهاس مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ کبیاله وزارتخانالهقاق سالازمانها و دسالتراقهاس اجرائالیق مسسسالاا و االرکتهاس دولتالی و مبالی االده تنال یواال و یالا
مدیری دولتی اعم از این ه داراس قوانین و م رراا اص بااند و یا نبااندق قوه قضالائیه اعالم از کالادر قضالائی و ادارس
و سالازمانها و مسسسالاا وابسالته و تابعاله آنهالالاق کالانون وکالقس دادگسالترسق کانونقالالاس کاراناسالان رسالمی دادگسالترسق قالالوه
م ننهق نهاد ریاس جمهورسق سازمان صالدا و سالیماس جمهالورس اسالقمی ایالران (سالازمانهاس وابسالته و تابعاله)ق نیروقالاس
مسب جمهورس اسقمی ایران (نظالامی و انتظالامی) نهادقالا و مسسسالاا عمالومی لیردولتالی و نهادقالاس ان الق اسالقمی و
ارکتهاس تن یوا وابسته یا تابعه آنها و کبیه سازمانقا و ارکتهایی که به ننالوس از اننالاا از بودجاله عمالومی دولال
استفاده میکننالد و یالا قسالمتی از بودجاله آنهالا توسالو دولال تالأمین میگالرددق بان هالاق مسسسالاا بیمالهاسق جمعیال ققلادمالر
جمهورس اسقمی ایرانق اهردارسقا و ارکتهاس تن یوا آنان و نیز مسسساا و ارکتهایی که امول قانون بر آنهالا
مستبزم کر نالام اسال از قبیالل سالازمان تالأمین اجتمالاعیق االرک مبالی نفال ایالرانق االرک مبالی گالاز ایالرانق االرک مبالی
صنایع یتروایمیق سازمان گسترش و نوسازس صنایع ایرانق سازمان صنایع مبی ایرانق االرکتهاس قواییمالاییق سالازمان
انرژس اتمیق اعضاس قیأا عبمی و کادر ادارس دانشراقها و مسسساا آموزش عالـی کشـورق م مـع تشخیص مصبن
نظامق اوراس نرهبان و دانشراه آزاد اسقمی.
ـ سایر دستراقها و سازمانقا و ارکتها و مراکز تولیدس و توزیعی و دماتـی که تن یوا
تأمین اجتماعی و قـوانین اص قستند.
فصل دوم ـ مسکن
ماده۳ـ دماا مس ن با استفاده از رواهاس یل ارائه میگردد:
الف ـ تأمین و واگذارس زمین یا مس ن
ـ واگذارس منازل اجاره به ارط تمبیک
ج ـ ارائه تسهیقا بان ی ببندمدا با کارمزد دداکثر رهاردرصد ( )۳۴با بازیردا
د ـ ودیعه مس ن استی ارس
قـ ـ کمک بقعوض
و ـ یردا

قزینه تعمیر منزل و تبدیل به ادسن نمودن مس ن نامناسب

بیس ساله

قانون کار یا م الـرراا

ز ـ معا ی از قزینهقاس آماده سازس زمینق الدماا و تسالهیقا مهندسالی و االهرس کاله دسالب مالورد باله ایثالارگران واجالد
ارایو تعبق میگیرد.
تبصره۱ـ مشموالن دریا

دماا مس ن عبارتند از:

۲ـ قمسرانق رزندان و والدین اهداق اسرا و مف وداالثرقاق جانبازان بیس و ینج درصد ( )۸۵۴و باالتر و آزادگانی کاله
اقد مس ن بوده یا داراس مس ن نامناسب میبااند.
۸ـ تا یایان قانون برنامه ین ساله ین ـم توسعـه جمهورس اسقمی ایران رزندان
جانبازان قفتاد درصد ( )۱۰۴و باالتر اقد مس ن در صورتی که قبقً از زمین یا مس ن دولتی استفاده ن ردهاند.
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تبصره۲ـ جانبازان و آزادگان متو اس مشمول این صل که قبل از وا از دماا مربوط به مسال ن بر الوردار نشالدهاندق
دماا مرتبو به مس ن به قمسران آنان که مسسولی دضان رزندان جانباز و آزاده را عهدهدار میبااند و یالا باله قالیم
قانونی به نام رزندان آنان اعطاا میگالردد .یالمنا ً جانبالازان و آزادگالان متأقالل متالو ی کاله داراس رزنالد نبااالند واگالذارس
دماا مس ن موردنظر به قمسر آنان ارائه میگردد.
ماده ۳مکرر ـ دول موظف اس در اجراس بند (ل) مالاده ( )۳۳قالانون برناماله یالن م توسالعه جمهالورس اسالقمی ایالران در
سالالال  ۲۴۳۲بالاله تعالالداد ی صالالدقزار نفالالر از جانبالالازان بیس ال و یالالنج درصالالد ( )۸۵۴و بالالاالترق آزادگالالان و رزنالالدان االالهداق
رزندان جانبازان باالس قفتاد درصد ()۱۰۴ق قمسران و والدین اهدا تسهیقا رید یا سا مس ن اعطاا نماید.
مببالالت تسالالهیقا مزبالالور بالاله ازاس قالالر وادالالد مس ال ونی در االالهرقاس بالالی از یالالک میبیالالون نفالالر رهارصالالد و ین الالاه میبیالالون
( )۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰لایرق مراکز اسالتانها سیصالد و ین الاه میبیالون ( )۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰لایرق سالایر االهرقا دویسال و ین الاه
میبیالالون ( )۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰لایر و بالالراس روسالالتاقا ی صالالد و ین الالاه میبیالالون ( )۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰لایر بالالا نالالرا رهاردرصالالد
( )۳۴و بازیردا بیس ساله بدون رعای الروس مصرف و نوساز بودن مس ن تعیین میگردد.
دول موظف اسال نسالب باله تضالمینق یی بینالی و یردا ال مابالهالتفاوا سالود بالان ی تالا سال ف نالرا مصالو نظالام بالان ی
بان هاس عامل اقدام نماید.
بان هاس عامل موظفند نسب به ارزیابی مبکق مناسبه و ا ذ تضالمینقاس بازیردا ال الزم باله میالزان اصالل تسالهیقا و
سود سهم ایثارگر (رهار درصد) اقدام نمایند.
تبصره ـ دول م بف اس به جانبازان و آزادگان و انواده االهداس داراس مسال ن ناتمالام و نامناسالب کاله قالبقً از وامهالاس
کمتر از س ف وام مصو در سال  ۲۴۳۰استفاده کردهاندق مابهالتفاوا آن را با قمالان وثی اله قبالل یالا وثی اله جدیالد یردا ال

نماید]8[.
ماده۴ـ میزان تسهیقا بان ی این صل براس قر یک از مشموالن به ازاس قالر وادالد مسال ونیق ی صالد و بیسال میبیالون
( )۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰لایر در اهرقاس بالا بالی از یالک میبیالون نفالر جمعیال و در سالایر االهرقا و روسالتاقا ی صالد میبیالون
( )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰لایر میبااالالد ا الالزای سالالط تسالالهیقا مویالالو ایالالن مالالاده در سالالالهاس آتالالیق براسالالا نالالرا تالالورم بالاله
تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
تبصره۱ـ مشموالن این قانون که عضو تعاونیقاس مس ن بوده و نیالز مال الان امالقس مسال ونی اقالد سالند مال یال رسالمی
اعم از اهرس و روستایی میتوانند با ارائه یمان الزم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربالوط) از تسالهیقا بالان ی
استفاده نمایند .این یمان نا ی مسسولی بانک در ییریرس اقداماا قانونی براس وصول مطالباا معو نخواقد بود.

تبصره۲ـ رعای آییننامه م اومسازس در سا
رسیده بااد یرورس اس .

وادالدقاس مشالمول ایالن تسالهیقا کاله باله تأییالد االهردارس یالا بنیالاد مسال ن

تبصره۳ـ مناسبه سود و کارمزد متعبالق باله تسالهیقا بالان ی مسال ن در رهالاررو یالوابو مالورد عمالل بان هالا در بخال
مس ن صورا واقد گر و سود و کالارمزد قابالل دریا ال از ایثالارگران مشالمولق رهاردرصالد ( )۳۴بالوده و یردا ال
مابه التفاوا آن نسب به سود مورد انتظار بان ها در بخ مذکور در قالوانین بودجاله سالنواتی کالل کشالور یی بینالی واقالد
اد تا از آن طریق به بان ها یردا اود.
تبصررره۴ـ ر ایثالالارگرانی کالاله از تسالالهیقا و وام ریالالد مس ال ن در س ال ف بالالاالتر از میالالزان ااالالاره االالده در ایالالن مالالاده اسالالتفاده
مینمایند سود تسهیقا و کارمزد وام دریا تی تا س ف یی بینی اده در این ماده براسا رهاردرصالد ( )۳۴و مالازاد بالر
آن برابر یوابو نظام بان ی مناسبه واقد اد .دریا این تسهیقا و وام بدون ارایو ساردهگذارس میبااد.
ماده ۵ـ به منظور ییشریرس از تخریب و بقاستفاده ادن و مساعدا در تعمیر و نرهدارس منازل مس ونی مشموالن این
صل که در عسر و درج قرار دارند و از مساعدتهاس مربوط به مس ن نیز بهرهمند نشالدهاندق بنیالاد بالر دسالب یالوابو و
م رراا مصو قیأا امناا میتواند بخشی از قزینهقاس تعمیراا منازل را به صورا بقعوض یردا نماید.

مرراده ۶ـ مشالالموالن ایالالن قالالانون بالالراس ادالالدام یالالک وادالالد مسال ونی بالالا زیربنالالاس مفیالالد تالالا ی صالالد و بیسال مترمربالالع و بیسال
مترمربع ت ارس در اهر منالل سال ون الود از یردا ال قزینالهقاس عالوارض صالدور یروانالهقاس سالا تمانیق عالوارض
اهردارس و نوسازس براس یک بار بالا معر الی بنیالاد معالاف میبااالند .مفالاد ایالن مالاده در ادالدام م تمعقالاس مسال ونی نیالز
اعمال و مازاد بر تراکم اامل ایثارگران نخواقد بود.
تبصررره ـ مشالالموالن ایالالن قالالانون از یردا ال قرگونالاله قزینالاله انشالالعا آ و ایالالق ق بالالر و گالالاز و ین الالاه درصالالد ()۵۰۴
قزینه دماا انشعا آنها براس یک بار معاف میبااند.
ماده۷ـ وزارا راه و اهرسازس موظف اس بالراس جانبالازان بیسال و یالنج درصالد ( )۸۵۴و بالاالترق آزادگالانق قمسالران
اهید و یا قیم قانونی رزندان اهید (به نام رزندان) نسب به تأمین زمین بر مبناس قیمال منط الهاس سالال  ۲۴۱۳و اولالین
سال قیم منط هاس براس زمینقایی که قیم منط هاس سال  ۲۴۱۳را ندارند با قماقنری بنیالاد اقالدام نمایالد .در صالورتی
که واگذارس زمین به واجدین ارایو این ماده مم ن نبااد دول م بف اس به ازاس آن جه قر یک از مشموالن مببالت
ین اه میبیون ( )۵۰.۰۰۰.۰۰۰لایر براس سال اول و متناسب با نرا تورم جه سالهاس بعالدق اعتبالار الزم را ا تصالاص
دقد.
ماده ۸ـ وزارا راه و اهرسازس موظف اس ساالنه دداکثر سی درصد ( )۴۰۴از منازل اجالاره باله االرط تمبیالک الود
را با در نظر دااتن تعداد واجدین ارایو و متناسب با نیاز بنیاد باله ایالن امالر ا تصالاص دقالد .مابالهالتفاوا سالهم زمالین در
آیارتمانقاس اجاره به ارط تمبیک به مشموالن واجد ارایو یردا میاود.
مرراده۹ـر مشالالموالن ایالالن صالالل از یردا ال قزینالاله آمادهسالالازس کالقً معالالاف و یردا ال ایالالن قزینالالهقا بالاله عهالالده وزارا راه و
اهرسازس اس این معا ی قا در قنرام انع اد قرارداد مناسبه و قید میگردد.
ماده۱۱ـ بنیاد موظف اس بالا اعتبالاراا مصالو در بودجاله سالاالنه نسالب باله مناسبسالازس امالاکن مسال ونی و سالاماندقی
منیو زیس اخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.
مرراده۱۱ـر وزارتخانالالهقاس نیالالروق نفال ق راه و اهرسالالازس و کشالالور موظفنالالد کبیالاله قزینالالهقاس الالدماا مربالالوط بالاله آبرسالالانیق
بر رسانیق گازرسانی و جاده مواصقتی و سا و ساماندقی و نرهالدارس گبزارقالاس االهدا و یادمانهالا را بالا قمالاقنری
بنیاد تأمین نمایند.

قزینه آ ق بر و گاز مصالر ی گبزارقالاس االهدا در م انهالایی کاله تنال یواال
رقنری نیستند رایران میبااد.

االهردارسقاق اوقالاف و سالازمان میالرام

آییننامه اجرائی این ماده توسالو وزارا کشالور بالا قمالاقنری بنیالاد و سالتاد کالل نیروقالاس مسالب و معاونال برنامالهریزس و
نظارا راقبردس رئیدجمهور و وزارتخانهقاس مزبور تهیه و به تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
فصل سوم ـ بهداشت و درمان
ماده۱۲ـ ددود دماا بیمه بهدااتیق درمانی (قمرانیق م ملق اص) قابل ارائه باله الانواده االاقدق جانبالازانق آزادگالان
و ا راد تن ت فل ایشان طبق مفاد قانون بیمه قمرانی درمانی کشور و قانون سا تار نظام جامع ر الاه و تالأمین اجتمالاعی
و اصقداا قوانین یاد اده میبااد .آییننامه اجرائی سربو با ییشنهاد مشترس بنیادق وزارا د ا و یشتیبانی نیروقالاس
مسب و ستاد کل نیروقاس مسب به تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
ماده۱۳ـ
الالف ـ تالأمین صددرصالد ( )۲۰۰۴قزیناله بهدااالتی درمالانی باله صالورا بیماله سالقم ق بیماله قمرالانیق بیماله م مالل و بیمالاله
اص ( دماتی که مشمول قالوانین بیماله قمرالانی و ت میبالی نمیگردنالد) الانواده االاقدق جانبالازانق آزادگالان و ا الراد تنال
ت فل آنان بر عهـده دول بوده و اعتبـاراا آن قر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد.
تبصره۱ـ کبیه دستراقهاس اجرائی موظفند از منل اعتباراا مصو و در قالب تخصیص اعتبار ابقلی نسب به تالأمین
و یردا ال کسالالوراا بیمالاله درمالالانی قمرالالانی و م مالالل سالالهم کارکنالالان ایثالالارگر االالالل در دسالالتراه مربالالوط و الالانواده االالاقدق
جانبازانق آزادگان و ا راد تن ت فل آنان اقدام نمایند.
تبصره۲ـ ارکتهاس دولتالیق نهادقالاق بان هالا و مسسسالاا انتفالاعی وابسالته باله دولال و االرکتهایی کاله االمول قالانون بالر آنهالا
مستبزم کر نام اس ق موظفند از منل قزیناله عمبیالاا جالارس الود نسالب باله یردا ال کسالوراا بیماله درمالانی قمرالانی و
م مل سهم ایثارگران االل در مسسساا مربوط و ا راد تن ت فل آنان اقدام نمایند.
تبصره۳ـ دول م بف اس به منظور یردا کسوراا بیمه درمان قمرانی و ت میبالی سالهم ایثالارگران االالل در بخال
لیردولتی مشمول قالوانین کالار و تالأمین اجتمالاعی اعتبالار الزم را قالر سالاله در لالوای بودجاله سالنواتی کالل کشالور یی بینالی
نموده و در ا تیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دقد.
تبصره۴ـ دول موظف اس یمن لوای بودجه سنواتی ساز و کارقاس الزم و بالراس بهرهمنالدس قماقنالم مشالموالن ایالن
ماده از دماا درمانی راقم نماید.
ـ تا یایان قانون برنامه ین ساله ین م توسعه جمهورس اسقمی ایران صددرصد ( )۲۰۰۴قزینهقاس درمانی ایثارگران
االل و بازنشسته و ا راد تن ت فل آنان به عهده دستراه اجرائالی و صددرصالد ( )۲۰۰۴قزینالهقاس درمالانی ایثالارگران
لیراالل و ا راد تن ت فل آنان به عهده بنیاد اهید و امور ایثارگران اس
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ماده۱۴ـ بنیاد موظف اسال ام انالاا بهدااالتیق درمالانیق تشخیصالیق توانبخشالیق آموزاالیق ییشالریرسق دارو و ت هیالزاا
مورد نیاز و براس گروقهاس ویژه جانبازان ایمیائیق اعصا و روانق نخالاعی و انالدامهاس مصالنوعی دا بالی و الارجی
جانبالازان تهیاله و تالأمین نمایالد .بالدین منظالور بنیالاد میتوانالد یالمن اسالتفاده از ظر یال بخشالهاس دولتالی و لیردولتالی دسالالب
یرورا با تأیید معاون برنامهریزس و نظالارا راقبالردس رئیدجمهالور و تصالویب قیالأا وزیالران نسالب باله توسالعه یالا
تأسید مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد ارایو اقدام نماید.

تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور موظف اس با اولوی نسب به یذیرش رزندان معبالولق ایثالارگران در مراکالز دولتالی
و لیردولتی اقدام نموده و دماا مربوطه را به آنها ارائه نماید .اعتبار مربوط به این دماا از منل اعتباراا مصو
سازمان مذکور تأمین و یردا میگردد.
تبصره۲ـ بنیالاد موظالف اسال داروقالاس الاصق ت هیالزاا یزاال ی و توانبخشالی و آمبالوالند مالورد نیالاز ایثالارگران را از
منل اعتباراا مصو ود تأمین و وارد نماید.
ماده۱۵ـ بنیالاد موظالف اسال بالا قم الارس وزارا بهدااال ق درمالان و آمالوزش یزاال ی باله منظالور تالأمین و ارت الاس سالط
بهداا و درمان و یای و کنترل ویعی جسمی و روانی انواده االاقدق جانبالازانق آزادگالان و ا الراد تنال ت فالل آنالان
نسب به ای اد بانک جامع اطقعاا یزا ی و ییرایزا ی و تش یل یرونده سقم براس آنان اقدام نماید.
ماده۱۶ـ وزارا بهداا ق درمان و آمالوزش یزاال ی موظالف اسال بالا قمالاقنری بنیالاد نسالب باله واکسیناسالیون الاص در
مورد ا راد مشمول ماده ( )۲۵به صورا رایران اقدام نماید.
ماده۱۷ـ بنیاد موظف اس نسب به اعزام به ارج جانبازانی که ام ان درمان آنان در دا ل کشور وجود نداردق دسالب
تشالالخیص و نظالالر کمیسالالیون یزا ال ی و تأییالالد االالوراس عالالالی یزا ال ی بنیالالاد و بالالا اسالالتفاده از بودجالاله ارزس و ریالالالی کالاله در
اعتباراا سنواتی بنیاد یی بینی میگرددق اقدام نماید.
ماده۱۸ـ بنیاد موظف اسال باله منظالور تعیالینق تالدوین و یالا اصالق معیارقالاس تشالخیص درصالد از کارا تالادگی باله عنالوان
مبناس ارائه دماا به جانبازان و آزادگان یا در نظرگر تن ویعی سقمتیق ارایو اجتمالاعیق اقتصالادس و ااالت ال ایالن
گروه و با استفاده از استانداردقاس بینالمببی به عنوان معیارقالاس جدیالد در ارائاله الدماا (امتیازبنالدس تبفی الی) و تعیالین و
اصالالق و بالاله روزکالالردن درصالالد از کارا تالالادگی جانبالالازان نسالالب بالاله تش ال یل کمیسالالیون یزا ال ی در مالالواردس کالاله مطالالابق
یوابوق نیاز به رأس کمیسیون باادق اقدام نماید.
ماده۱۹ـ بنیاد موظف اس دداکثر ظرف ا ماه ید از تصویب این قانون به منظالور دفالا اسالناد و مالدارس یزاال ی و
ساب ه م رودیال موجالود در بیمارسالتانقا و کبیاله مراکالز یزاال یق درمالانی و سالتادقاس تخبیاله م رودالان و جبالوگیرس از
امنااق مف ود یالا معالدوم االدن اسالناد بالا اسالتفاده از الدماا مااالینی و ام انالاا رایانالهاس نسالب باله تشال یل و تمرکالز بانالک
اطقعاا و آمار م رودان دوران د ا م د اقدام نماید.
مرراده۲۱ـ ر بنیالالاد موظالالف اس ال بالالا قمالالاقنری وزارتخانالالهقاس بهداا ال ق درمالالان و آمالالوزش یزا ال یق تعالالاونق کالالار و ر الالاه
اجتمالالاعیق آمالالوزش و یالالرورشق ورزش و جوانالالان و سالالازمان بهزیسالالتی کشالالور بالاله منظالالور ارائالاله الالدماا مشالالاورهاس و
مددکارسق ییشریرس و درمان جه ارت اس سالط سالقم و تالأمین بهدااال روانالی ایثالارگران و الانواده ایشالان «مراکالز
مشاورهاس و مددکارس ایثارگران» را تأسید نماید.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این صل ظرف سه مالاه یالد از تصالویب ایالن قالانون توسالو بنیالاد و بالا قم الارس وزارتخانالهقاس
تعاونق کار و ر اه اجتماعیق بهداا ق درمان و آمالوزش یزاال ی و د الا و یشالتیبانی نیروقالاس مسالب جمهالورس اسالقمی
ایران و ستادکل نیروقاس مسب تهیه و به تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
فصل چهارم ـ تسهیالت اداری و استخدامی
ماده۲۱ـ کبیه دستراقهاس مویو ماده ( )۸این قانون م بفند دداقل بیسال و یالنج درصالد ( )۸۵۴از نیازقالاس اسالتخدامی
و تالالأمین نیروقالالاس مالالورد نیالالاز الالود را کالاله و الالق یالالوابو و م وزقالالاس مربالالوط و جالالایرزینی نیروقالالاس روجالالی الالود ا الالذ
مینماید به انواده قالاس االاقدق جانبالازان و آزادگالانق قمسالر و رزنالدان االهدا و جانبالازان بیسال و یالنج درصالد ( )۸۵۴و
باالترق رزندان و قمسران آزادگان یکسال و باالس یکسال اساراق اسالرا و الواقر و بالرادر االاقد ا تصالاص دقنالد و
ینج درصد ( )۵۴سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با ساب ه دداقل ا ماه دضور داوطببانه در جبهالهقا و قمسالر و

رزندان آنان و رزندان جانبازان زیر بیس و ینج درصد ( )۸۵۴و آزادگان کمتر از یکسال اسالارا ا تصالاص دقنالد.
[]4

تبصره۱ـ آن دسته از رزندان ااقدق جانبازان از کارا تاده کبیق آزادگان از کارا تاده کبی و رزندان آنالان کاله عالقوه بالر
سهمیه استخدامی این مالاده بالا کسالب ددنصالا قبالولی و امتیالازاا الزم در آزمونقالاس اسالتخدامی یذیر تاله االوند میتواننالد
قمانند سایر رزندان ااقدق جانبازان و آزادگان از ارط معا ی دداقل معدل و دداکثر سن بهرهمند گردند.
تبصره۲ـ کبیه دستراه قاس مشمول ایالن قالانون موظفنالد یالد از بازنشسالتری ی الی از ایثالارگران از منالل سالهمیه اسالتخدامی
ود با رعای االرایو عمالومی اسالتخدام ی الی از رزنالدان االهیدق جانبالازان بیسال و یالنج درصالد ( )۸۵۴و بالاالترق آزادهق
اسیر و مف وداالثر را در آن دستراه استخدام نمایند.
تبصره۳ـ کسب دداقل قشتاد درصالد ( )۲۰۴ددنصالا آزمالون عبمالی آ الرین نفالر یذیر تاله االده بالراس مشالموالن مت ایالی
استخدام در اداراا آموزش و یرورش و عبوم تن ی اا و ناورس الزامی اس .
ماده۲۲ـ بنیاد دسـب مورد به قمسالـر و والالدین االاقدق جانبالازان و آزادگالانق کاله بنالا باله تشالخیص کمیسالیون یزاال ی بنیالاد
داراس عائبه تن ت فل قانون من الور و معبالول ( قنالیق جسالمیق درکتالی) بااالندق عالقوه بالر یردا تیقالاس مویالو ایالن
قالانونق در صالالورتی کاله نسالالب بالاله نرهالدارس الالرد یالا ا الالراد یاداالالده در میالان الالانواده اقالدام نماینالالدق دالالداقل باله میالالزان یارانالاله
مویو قانون جامع دمای از د و معبوالن یردا مینماید.
ماده۲۳ـ بنیاد م بف اس به کبیه والدین ااقد به میزان معالادل یالک و نالیم برابالر دالداقل د الو کارکنالان دولال مسالتمرس
یردا نماید.
ماده۲۴ـ قمسران ااقدق قمسران جانبازان ین اه درصد ( )۵۰۴و باالترق ایمیایی و اعصا و روان (متالو ی یالا در قیالد
دیاا) و قمسران آزادگان بالا سالاب ه اسالارا یالنج سالال و بالاالتر کاله قبالل از اسالارا بالا آنالان ازدواج نمودهانالدق در صالورا
االل بودن میتوانند با ینج سال سنواا ار الاقی از امتیالاز بازنشسالتری یالی از موعالد بالا دریا ال د الو و مزایالاس کامالل
بهرهمند گردند.
تبصره۱ـ قمسران االالل جانبالازان زیالر ین الاه درصالد ( )۵۰۴و آزادگالان بالا سالنواا اسالارا کمتالر از یالنج سالال براسالا
آییننامهاس که به ییشنهاد بنیاد به تصویب قیأا وزیران میرسد از یک تا ینج سالال سالنواا ار الاقی بازنشسالتری بهرهمنالد
میگردند.
تبصره۲ـ کبیه قمسران ااقد االلق قمانند قمسران جانبازان از کاق

ساع کارس بر وردار میگردند.

تبصره۳ـ رعای ارط سنی م رر در قوانین و م رراا بازنشستری زودتر از موعد جانبازان الزامی نمیبااد.
الانواده و جانبالازان ین الاه درصالد ( )۵۰۴و بالاالتر و آزادگالان متالو ی کاله رزنالد یالا
ماده۲۵ـ به قمسران ااقد سریرسال
رزندانی را از آنان تن ت فل قانونی دااته بااند معادل دداقل د و کارکنالان دولال ق دالق سریرسالتی یردا ال واقالد
اد .ا راد دضان کننده از این رزندان منروم از مادر نیز مشمول این ماده میبااند.
ماده۲۶ـ دول موظف اس به منظور دمای از سقم جانبازان ین اه درصالد ( )۵۰۴و بالاالتر و جانبالازان اعصالا و
روان و االالیمیایی بالاله تشالالخیص کمیسالالیون یزا ال ی بنیالالاد و براسالالا االالدا و نالالو یالالایعاا نااالالی از م رودی ال و میالالزان
ساع کارس که از جانبالازان مراقبال میاالودق نسالب باله برقالرارس و یردا ال دالق یرسالتارس و دالق قمیالارس بالر مبنالاس
دداقل دستمزد ماقانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوای بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده۲۷ـ مدا دم داوطبباناله جانبالازانق رزمنالدگانق آزادگالان و االهدا در جبهاله قبالل از اسالتخدام و ااالت ال در صالورا
تمایل جزا سنواا قابل قبول از لناظ بیمه و بازنشستری به مأ ذ مشالل سخ و زیانآور (یک به یک و نالیم) منسالو
میگردد.
دول م بف اس مابه التفاوا کسالور بیماله و بازنشسالتری سالهم کارمنالد و یالا کالارگر و کار رمالا را بالراس مالدا مالذکور باله
مأ ذ آ الرین ویالعی اسالتخدامی (د الو و مزایالاس مشالمول کسالور بیماله و بازنشسالتری) مناسالبه و ی الا باله صالندوقهاس
مربوط واریز نماید.
ماده۲۸ـر کبیاله دسالتراقهاس مشالمول ایالن قالانون م بفنالد نسالب باله اعطالاس امتیالازاا دیالابم باله االهدا و مف الودان زیالر دیالابم و
ادتسالالا مزایالالاس یالالک م طالالع تنصالالیبی بالالاالتر بالاله کبیالاله االالهدا و مف الالودان داراس مالالدرس دیالالابم و بالالاالتر قماننالالد جانبالالازان و
آزادگان اقدام و د و و مزایاس آنان را مطاب دقند.

فصل پنجم ـ اشتغال و کارآفرینی
ماده۲۹ـ انواده ااقدق جانبازانق قمسر و رزندان جانبازان بیس و یالنج درصالد ( )۸۵۴و بالاالترق آزادگالان و قمسالر و
رزندان آنان مشروط بر آن که اقد ا ل و درآمد بالوده و واجالد االرایو اال ل مالورد نظالر بااالند میتواننالد از الدماا ایالن
صل بر وردار اوند.
تبصره ـ رزمندگان و واقر و برادر ااقد در اولوی بعدس براس استفاده از دماا مویو این صل میبااند.
مرراده۳۱ـ ر وزارا تعالالاونق کالالار و ر الالاه اجتمالالاعی و سالالایر وادالالدقاس سربالالو اعالالم از دولتالالی و لیردولتالالی موظفنالالد یالالمن
قماقنری با بنیاد در راستاس جذ نیروس انسانی مورد نیاز کارگاقهالاس تالابع قالانون کالارق مشالموالن مویالو مالاده ()۸۳
این قانون را در اولوی قرار دقند.
ماده۳۱ـ به منظور تشویق کار رمایان کارگاقها به جذ مشموالن مویالو مالاده ( )۸۳ایالن قالانونق دولال موظالف اسال
کار رمایانی را که با قماقنری بنیاد ید از ا ذ تعهداا الزم و انع الاد قالراردادس کاله مبالین تعهالداا طالر ین بااالد اقالدام باله
جذ نیرو در راستاس تأمین نیروس انسانی مورد نیالاز الود مینماینالدق مشالمول تخفیفالاا و تسالهیقتی باله االر یالل قالرار
دقد:
الف ـ دق بیمه سهم کار رما براس جانبازان و آزادگان و رزندان ااقد به میزان صددرصالد ( )۲۰۰۴و سالایر مشالموالن
مویو ماده ( )۸۳این قانون به میزان ین اه درصد ( )۵۰۴دداقل به مدا ینج سال توسو بنیاد یردا میگردد.
ـ کاق مالیاا کا رمایان این گونه کارگاقهالا از طریالق ادتسالا ی صالد و ین الاه درصالد ( )۲۵۰۴د الو یردا تالی باله
ایثارگران جدیداالستخدام به عنوان قزینهقاس قابل قبول مالیاتی به مدا ینج سال.
ج ـ کار رمایانی که اقدام به جذ و استخدام ا راد مویالو مالاده ( )۸۳ایالن قالانون دالداقل باله مالدا یالنج سالال مینماینالد تالا
مدا ق ده ماه از قفتاد و ینج درصد ( )۱۵۴یارانه دالداقل د الو و دسالتمزدق مویالو مالاده ( )۳۸قالانون کالار بالر دسالب
نو ا بی که در ا تیار آنان قرار واقد گر بهرهمند میاوند.
ماده۳۲ـ بنیاد موظف اس نسب به ای اد صندو اات ال و کارآ رینی ایثارگران اقدام نموده و اساسالنامه آن را تالدوین و
به تصویب قیأا وزیران برساند .منابع مالی این صندو به ار زیر تأمین میگردد:
الف ـ بودجه عمومی دول

ـ وجوه برگشتی از منل اقساط وامهاس اات ال یردا تی به ایثارگران (وجوه اداره اده)
ج ـ سایر منابع بنیاد (منابع دا بی بنیاد)
ماده۳۳ـ در صورتی که در راستاس دستیابی رزنالدان االاقدق جانبالازان بیسال و یالنج درصالد ( )۸۵۴و بالاالتر و آزادگالان
بی ار به مشالل مناسبق نیاز باله راگیالرس دورهقالاس آموزاالی و مهالارتی بااالدق باله منظالور تالأمین دالداقل معالاش آنالان در
طول دوره آموزش (دداکثر تا ق ده ماه) کمک قزیناله زنالدگی معالدل قفتالاد و یالنج درصالد ( )۱۵۴دالداقل د الو کارکنالان
واقد اد.
دول و براس یکبار توسو بنیاد یردا
ماده۳۴ـ براس بهرهمندس ا راد واجد ارایو این صلق یمن قمالاقنری دسالتراقها و مراکالز ارائهدقنالده ام انالاا الو بالا
بنیاد مشروط بر آن که قبقً از تسهیقا این صل استفاده ن رده بااند تا سی درصد ( )۴۰۴از ام اناا مربوط به موارد
یل به این امر ا تصاص مییابد:
الف ـ واگذارس لر ه میادین و بازاررهقاس ود اات الی و دکه از طریق اوراقاس اسقمی و با قماقنری اهردارسقا.
ـ سهمیه یذیرش دورهقاس کوتاهمدا و ببندمدا آموزشقالاس مهالارتیق تخصصالی سالازمان آمالوزش نالی و در الهاس باله
قمراه تسهیقا ر اقی به ویژه وابراه.
ج ـ اجراس دورهقاس کارورزس اص ارغالتنصیقن توسو دستراقهاس اجرائی سربو.
د ـ اعزام نیروس کار به ارج از کشورق توسو دستراقهاس مشمول این قانون.
مراده۳۵ـر دولال م بالالف اسال سالالاز و کارقالالاس مناسالب را بالالراس ای الاد مشالالالل یایالالدار بالراس مشالالموالن ایالن صالالل از منالالل
تسهیقا ت بیفیق اعتباراا وجوه اداره ادهق ود اات الیق برنامه کمکقالاس نالی و اعتبالارس (مبالی و اسالتانی) در لالوای
بودجه ساالنه یی بینی و اجراا نماید.
ماده۳۶ـ به منظور ساماندقی مویو اات ال مشالموالن ایالن قالانون در سیاسالترذارسقاس کالقنق رئالید بنیالاد در االوراس
عالی اات ال عضوی واقد داا .
فصل ششم ـ معیشت و رفاه
ماده۳۷ـ کسوراا بازنشستری سهم اسراق آزادگان و جانبازان االل و دال ااالت ال در دسالتراقهاس مویالو مالاده ()۸
این قانون به ار تبصرهقاس زیر دسب مورد تأمین و یردا میگردد.
تبصره۱ـ کبیه دستراقهاس اجرائی موظفند از منل اعتباراا مصو و در قالب تخصیص اعتبار ابقلی نسب به تالأمین
و یردا کسوراا بازنشستری سهم اسراق آزادگان و جانبازان در دستراه مربوط اقدام نمایند.
تبصررره۲ـ ر االالرکتهاس دولتالالیق بان هالالا و مسسسالالاا انتفالالاعی وابسالالته بالاله دول ال ق نهادقالالاس عمالالومی لیردولتالالی کالاله از بودجالاله
عمومی دول استفاده میکنند و ارکتهایی که امول قانون بر آنها مستبزم کر نام اس ق موظفند از منالل قزیناله عمبیالاا
جارس ود نسب به یردا کسوراا بازنشستری سهم اسراق آزادگان و جانبالازان االالل و دالال ااالت ال در مسسسالاا
مربوط اقدام نمایند.
تبصره۳ـ دول م بف اس به منظالور یردا ال کسالوراا بازنشسالتری سالهم اسالراق آزادگالان و جانبالازان االالل در بخال
لیردولتی مشالمول قالانون کالار و تالأمین اجتمالاعی اعتبالار الزم را قالر سالاله در لالوای بودجاله سالنواتی کالل کشالور یی بینالی
نموده و در ا تیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دقد.

ماده۳۸ـ د و و مزایاس یرسنل وظیفه و نیروقاس داوطبب لیراالل در دستراقهاس مویالو مالاده ( )۸ایالن قالانون کاله
به صورا بسیج مردمی از سوس مراجع سصق نظیر نیروس م اوم بسیجق سالااه یاسالداران ان الق اسالقمیق ارتال ق
کمیته امداد امام مینی (ره)ق جهادسازندگیق سازمان تببی اا اسقمیق دوزهقاس عبمیه و جمعی ققل ادمالر جمهالورس
اسقمی ایران به جبهه اعزام و به دلیل دضور در جبهه و یا بر اثر ترور االهیدق مف الوداالثرق جانبالاز از کارا تالاده کبالی و
واقد اد.
آزاده از کارا تاده کبی گردیدهاند .طبق م ررااق قمطراز کادر نیروقاس مسب تعیین و توسو بنیاد یردا
تبصره ـ د و وظیفه جانبازان لیردال اات ال مشمول قوانین نیروقالاس مسالب براسالا
مسب مناسبه و توسو نیروس مربوط یردا میگردد.

م الرراا مربالوط در نیروقالاس

مرراده۳۹ـ ر د الالو و مزایالالاس دال ال ااالالت ال مسالالتخدمان االالهیدق مف الالوداالثرق اسالالراق آزادگالالان و جانبالالازان از کار تالالاده کبالالی
دستراهقاق اعم از کشورس و لش رس براسا قوانین و م رراا استخدامی نیروقاس مسب مناسبه میگردد.
تبصره۱ـ د و و مزایاس اسراق آزادگان و جانبازان از کارا تاده کبالی توسالو دسالتراه مربالوط و د الو و مزایالاس االهدا و
مف وداالثرقا توسو بنیاد یردا میگردد.
تبصره(۲اصالحی طی ماده واحرده مصرو  )11/7/1938ـ د الو دالال ااالت ال جانبالازان و آزادگالان از کارا تالاده کبالی
مویو مواد ( )۴۲و ( )۴۳این قانون در صورا اات ال در دستراقهاس مویو بند (الالف) مالاده ( )۸ایالن قالانون قطالع
نمی گردد.
قانون اصق تبصره ( )۸ماده ( )۴۳قانون جامع دماا رسانی به ایثارگران:
مرراده واحررده ـ در تبصررره ( )۲مرراده ( )۳۹قررانون جررامع خرردمات رسررانی برره ایثررارگران مصررو  8/11/1931کلمرره «مرری
گردد» حذف و کلمه «نمی گردد» جایگزین آن می شود.
قانون و مشتمل بر ماده وادده در جبسه عبنی روز رهارانبه مورا سوم مهر ماه ی هزار و سیصد و نود و دو م بالد
اوراس اسقمی تصویب اد و در تاری  11/7/1938به تأیید اوراس نرهبان رسید.
مرراده۴۱ـر د الالو بازنشسالالتری االالهداق جانبالالازان و آزادگالالان مشالالمول قالالانون دالال ااالالت الق معالالادل آ الالرین د الالو و مزایالاس
دریا تی تعیین و قر ساله متناسب با ا زای یریب د و االقن ایا ه و به ا ل تبصرهقاس زیر عمل میاود.
تبصره۱ـ د و بازنشستری مشموالن قالانون دالال ااالت الق اعالم از این اله در اجالراس قالانون مالذکور و یالا سالایر قالوانین و
م رراا مربوط بازنشسته اده بااالند مشالابه کارکنالان قمطالراز (بازنشسالته در سالال تصالویب ایالن قالانون) تطبیالق و اعمالال
میگردد.
تبصره۲ـ د و بازنشستری و وظیفه اهداق جانبالازان و آزادگالان لیرمسالتخدم دولال توسالو بنیالاد و د الو بازنشسالتری و
وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دول توسو صندو بازنشستری دستراه سربو یردا میگردد.
تبصره۳ـ مشموالن قانون دال اات ال قنرام نیل به بازنشستری از کبیه امتیازاا منظالور االده بالراس االالقا قمطالراز
(ماننالالد یالالاداش یایالالان الالدم و لیالالره) بر الالوردار میگردنالالد .دسالالتراه م الالرس د الالم د الالو بازنشسالالتری م بالالف بالاله تالالأمین و
یردا د و و امتیازاا مذکور واقد بود.
ماده۴۱ـ جانبازان بیس و ینج درصالد ( )۸۵۴و بالاالترق آزادگالان و انوادهقالاس االاقد و الانواده جانبالازان قفتالاد درصالد
( )۱۰۴در صورا مسا را دا بی از طریق قر یک از ارکتهاس دولتی یا صوصالی قواییمالاییق راهآقالن و کشالتیرانی
با ارائه کارا ایثارگرس و یا معر ینامه بنیاد از یردا ین اه درصد ( )۵۰۴قزینه ببیو مسا را معاف میبااند.

تبصره۱ـ کبیه مشموالن این ماده از یردا

قزینه ببیو اتوبو

و مترو (دا ل اهرس) معاف میبااند.

تبصره۲ـ مشموالن این ماده در یروازقاس الارجی بالا معر یناماله بنیالاد بالراس یالک بالار در سالال از ین الاه درصالد ()۵۰۴
تخفیف مست یم بهاس روز روش بهرهمند میبااند.
تبصره۳ـ تخفیف مویو این ماده در بخشهاس دولتی و صوصی توسو بنیاد تأمین و یردا

میاود.

ماده۴۲ـ معا ی ایثارگران و رزندان کور آنان و برادران اهدا از ان ام دم وظیفه عمومی طبق قانون نظام وظیفه
عمومی و اصقداا آن و تدابیر رمانده کل نیروقاس مسب واقد بود.
ماده۴۳ـ سازمان دج و زیارا موظف اس قر سالاله یالنج درصالد ( )۵۴تالا ده درصالد ( )۲۰۴از سالهمیه دالج تمتالع را باله
جانبازان و آزادگان و قمسران آنانق قمسالر و والالدین االاقد کاله توسالو بنیالاد معر الی و بالراس اولالین بالار مشالرف میاالوند
ا تصاص دقد.
ماده۴۴ـ وزارا کشالور یالمن قماقنری قالاس الزم نسالب باله ارائاله الدماا تالرددس از جمباله آرم و کالارا تالردد و م الوز
ورود بالاله منالالدوده طالالر ترا یالالک و منالالاطق مربالالوط را بالالراس جانبالالازان بیس ال و یالالنج درصالالد ( )۸۵۴و بالالاالترق براسالالا
معر ینامه بنیاد به صورا رایران راقم نماید.
ماده۴۵ـ دول م بف استساالنه اعتبارو تسهیقا الزم را براس تهیاله الودرو مناسالب بالراس کبیاله جانبالازان ین الاه درصالد
( )۵۰۴و بالالاالتر و آن تعالالداد از جانبالالازان بیس ال و یالالنج درصالالد ( )۸۵۴الالالی رهالالل و نالاله درصالالد ( )۳۳۴کالاله بالاله تشالالخیص
کمیسیون یزا ی بنیاد از نظر جسمی مندودی درکتی دارندق یی بینی نماید.
تبصره۱ـ آن تعداد از قمسر و رزندان ااقد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون یزاال ی بنیالاد معبالول االنا ته میاالوند
میتوانند از تسهیقا مویو این ماده استفاده نمایند.
تبصررره۲ـ ر آییننامالاله ررالالونری واگالالذارسق میالالزان تسالالهیقاق کالالارمزد و میالالزان کمالالک بقعالالوض توسالالو بنیالالاد و معاون ال
برنامهریزس و نظارا راقبردس رئیدجمهور تهیه و به تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
ماده۴۶ـ دول م بف اس نسب به تأمین و یردا ین اه درصد ( )۵۰۴قزینه بیمه عمر انوادهقاس االاقدق جانبالازان
و آزادگان که توسو قیچیک از دستراقهاس دولتی تن یوا بیمه مذکور نمیبااندق اقدام نماید.
ماده۴۷ـ دول م بف اسال قماله سالاله مبب الی را باله منظالور کمالک باله صالندو
واقد اد در بودجه ساالنه بنیاد یی بینی نماید.

یالره ایثالارگران کاله توسالو بنیالاد تشال یل

ماده۴۸ـ بنیاد م بف اس ید از وا قریک از ایثارگران لیرمستخدم دول ق کمک قزینه وا قمانند مشموالن قانون
یردا یاداش یایان دم و بخشی از قزینالهقاس یالرورس باله کارکنالان دولال مصالو  ۲۴۱۵/۸/۸۱و اصالقدیهقاس
بعدس آنق به انواده آنان مشروط بر این ه به موجب قوانین و م رراا دیررس دریا ننموده بااند یردا نماید.
تبصره ـ دستراقهاس اجرائی کشورس و لش رس و براس ایثالارگران مسالتخدم الودق طبالق قالوانین و م الرراا مربالوط اقالدام
مینمایند.
ماده۴۹ـ دستراقهاس اجرائیمشمول این قانون موظفند براس مساعدا در امر ازدواج انواده ااقدق آزادگانق جانبازان و
رزنالدان آنالالان بالالراس یالک نوبال قدیالاله ازدواج مویالالو مفالاد قالالانون یردا ال یالالاداش یایالان الالدم و بخشالالی از قزینالالهقاس
یرورس به کارکنان دول مصو  ۲۴۱۵/۸/۸۱و اصقدیهقاس بعدس آن را به میزان دو برابر یردا نمایند.

تبصره ـ یردا

قدیه ازدواج به مشموالن این ماده که تن یوا

دستراقهاس اجرائی نیستند به عهده بنیاد اس .

ماده ۵۱ـ تسهیقا بان ی (وام) بابتمساعدا در امر ازدواج انواده ااقدق جانبازانق آزادگان و رزندان آنان براس یالک
نوب به میزان دو برابر یوابو بان ی از سوس اوراس یول و اعتبار به صورا قرضالنسنه تعیین میگردد.
ماده ۵۱ـ کبیه دستراقهاس اجرائی مشمول این قانون موظفند به اهدا و جانبازان بیس و یالنج درصالد ( )۸۵۴و بالاالتر و
آزادگان االل مبب ی معادل بیس و ینج درصد ( )۸۵۴دداقل د و کارکنان دول را کاله قالر سالال توسالو دولال تعیالین
میاود .بهعنوان و العاده ایثارگرس بهطور ماقانه یردا نماید.
تبصره۱ـ به ا راد مویو ماده مذکور که در استخدام دول نیستند مببت یاد اده توسو بنیاد تأمین و یردا

میگردد.

تبصره۲ـ این و العاده ایثارگرس به جانبازان و آزادگان از کارا تاده کبی که از د و دالال ااالت ال مطالابق مالواد ()۴۲
و ( )۴۳این قانون بر وردار گردیدهاند تعبق نخواقد گر .
ماده ۵۲ـ بیمه درمانی رزندان کور اهدا ید از رال از تنصیل تالا زمالان ااالت ال دالداکثر باله مالدا ساله سالال توسالو
بنیاد مناسبه و یردا میگردد.
ماده ۵۳ـ کبیه دستراقهاس مشمول این قانون موظفند مر صی استن اقی و عمبیالاتی اسالتفاده نشالده االهدا و مف الودان را باله
ازاس قر ماه طبب مر صی آنان معادل یالک مالاه آ الرین د الو و مزایالاس دریالا تی آنالان مناسالبه و از سالوس دسالتراقهاس
سربو یردا نمایند.
مرراده ۵۴ـ کارکنالالان االالهید و جانبالالاز و آزاده ازکارا تالالاده کبالالی قماننالالد سالالایر کارکنالالان االالالل دسالالتراقهاق از کبیالاله تسالالهیقا
اجتماعیق ر اقیق آموزاالی و الدماا قابالل ارائاله باله کارکنالان دسالتراقهاق نظیالر د ترراله ات الاق عالقوه بالر تسالهیقا بنیالاد
بر وردار واقند اد.
ماده ۵۵ـ جانبازان و آزادگان از کارا تاده کبی مشمول این قانون رنانچه قبل از سن بازنشستری وا نمایندق عائبه تنال
ت فل آنان از د و و مزایاس دال اات ال تا سن بازنشستری بر وردار واقند اد.
مرراده ۵۶ـ صالالد در صالالد ( )۲۰۰۴د الالو و و العالالاده ا ال ل و سالالایر و العادهقالالا اعالالم از مسالالتمر و لیالالر مسالالتمر االالاقدق
جانبازان و آزادگان از یردا مالیاا معاف میبااند.
ماده ۵۷ـ مر صیقاس استن اقی آزادگان االل در طول ایام اسارا که بر اسا مالاده ( )۲۴قالانون دمایال از آزادگالان
(اسالراس آزاد االالده) یالالد از ورود بالاله کشالور مصالالو  ۲۴۱۲/۳/۲۴سالالنواا الالدمتی آنالان دو برابالالر مناسالالبه و یالالره االالده
واقد بود.
اس ق براسا آ رین د و و مزایاس رد قابل یردا
قمچنین آزادگانی که بعد از اسارا االل ادهاند از این مزایا براس مدا اسارا بهرهمند واقند اد.
ماده ۵۸ـ وزارا دادگسترس با قم ارس قوهقضائیه نسالب باله ارائاله الدماا دمایال قضالائی از الانواده االاقدق جانبالازان
بیس و ینج درصد ( )۸۵۴و باالتر و آزادگان در مراجع قضائی جه د ا و استیفاس د و آنان اقدام نماید.
تبصره ۱ـ قزینه ارائه دماا دمای قضائی از منل اعتباراا مصو بنیاد تأمین و یردا

میگردد.

تبصره ۲ـ ا ایاا مربوط باله ایثالارگران مشالمول ایالن مالاده در صالوص عالدم اجالراس ایالن قالانون در کمیسالیون مالاده ()۲۱
قانون تسهیقا استخدامی و اجتماعی جانبازان ان ق اسقمی قابل طر میبااد.

ماده ۵۹ـ قوهقضائیهق سازمان ثب اسناد و امقس کشور و کانون وکقس دادگسترس موظفند بیس و یالنج درصالد ()۸۵۴
سهمیه صدور یروانه سر د ترس و وکال و م وز کاراناسان رسمی دادگسترس را باله الانواده االاقدق جانبالازان بیسال و
ینج درصد ( )۸۵۴و باالتر و آزادگان با اال مالاه سالاب ه اسالارا و رزمنالدگان بالا اال مالاه سالاب ه دضالور در جبهاله و در
صورا واجد ارایو بودن ا تصاص دقند.
ماده ۶۱ـ دستراقهاس مویو ماده ( )۸این قانون م بفند دسب در واس جانبازان و آزادگانی که قبالل از تصالویب ایالن
قانون در دم دستراه بوده و قطع قم ارس نمودهاند صر ا ً براس یک بار نسب به اعاده به دم آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ ا رادس که به موجب رأس صادره از مراجالع قضالائی یالا قیأتهالا س رسالیدگی باله تخبفالاا ادارس و یالا سالایر مراجالع
قانونی مربوط به دلیل من ومی از کار بر کنار ادهاند مشمول این ماده نخواقند بود.
ماده ۶۱ـ آییننامه اجرائی این صل از سالوس بنیالادق وزارا د الا و یشالتیبانی نیروقالاس مسالب جمهالورس اسالقمی ایالرانق
سالالتاد کالالل نیروقالالاس مسالالب و معاونال برنامالالهریزس و نظالالارا راقبالالردس رئالالید جمهالالور تهیالاله و بهتصالالویب قیالالأا وزیالالران
میرسد.
فصل هفتم ـ امور فرهنگی ،آموزشی ،ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
ماده ۶۲ـ دانشراقها و مسسساا آموزش عالی دولتیق دانشراه آزاد اسقمی و مراکز آمالوزش عالالی لیرانتفالاعی موظفنالد
با رعای م طع تنصیبی و نو مسسسهق نسب به انت ال دانش ویان و یذیر تهادگانق آزادگانق اسالراق جانبالازان بیسال و
یالنج درصالالد ( )۸۵۴و بالالاالتر و قمسالالر و رزنالالدان آنالان و دانشال ویان االالاقد بالاله دانشالالراه یالا مسسسالالاا آمالالوزش عالالالی منالالل
انواده آنان و یا نزدیکترین منالل و قمچنالین ت ییالر راالته قمطالراز در گالروه آزمایشالی مربالوط بالراس یالک بالار
س ون
اقدام نمایند.
ماده ۶۳ـ با قدف توسعهق ترویج و نهادینه نمودن رقنم جهادق ایثار و اهادا و زنالده نرهدااالتن یالاد االهیدان و دفالا و
ت ویال االالأن و جایرالالاه الروقالالاس عینالالی عرصالاله جهالالادق ایثالالار و االالهاداق االالوراس عالالالی تالالرویج و توسالالعه رقنالالم ایثالالار و
اهادا با ار وظایف و ترکیب زیر تش یل میاود.
الف ـ ار وظایف:
 ۲ـ سیاسترذارس در زمینه ادیااق دفاق ترویج و نهادینه نمودن رقنم جهادق ایثار و اهادا
۸ـ ساماندقی و قماقنری در برنامهریزسقاس کقن دستراقها و نهادقاس متولی دولتی و لیردولتی
۴ـ بهکارگیرس ظر ی قاس جامعه و کشور براس تن ق اقداف اهیدانق جانبازان و آزادگان
 ۳ـ ساماندقی ننوه ت بیالل و ت الدیر از ایثالارگران و اسالتفاده از تالوان و ظر یال آنالان در توسالعه و تالرویج رقنالم ایثالار و
اهادا
ـ ترکیب:
۲ـ رئیدجمهور به عنوان رئید اورا
۸ـ وزیر رقنم و ارااد اسقمی
۴ـ وزیر عبومق تن ی اا و ناورس

۳ـ وزیر آموزش و یرورش
 ۵ـ وزیر بهداا ق درمان و آموزش یزا ی
 ۱ـ وزیر کشور
۱ـ رئید ستاد کل نیروقاس مسب
 ۲ـ رئید بنیاد اهید و امور ایثارگران
۳ـ نماینده ولی یه در بنیاد
۲۰ـ رئید بنیاد دفا آثار و نشر ارزاهاس د ا م د
۲۲ـ رئید سازمان صدا و سیماس جمهورس اسقمی ایران
۲۸ـ رئید سازمان تببی اا اسقمی
۲۴ـ معاون برنامهریزس و نظارا راقبردس رئیدجمهور
۲۳ـ ی ی از م تهدین به انتخا اوراس عالی دوزه عبمیه قم
۲۵ـ رئید مرکز رسیدگی به امور مساجد
۲۱ـ رئید اوراس سیاسترذارس ائمهجمعه سراسر کشور
۲۱ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معر ی کمیسیون و انتخا م بد اوراس اسقمی
تبصره۱ـ دبیر انه اورا در بنیاد مست ر میبااد و مسسولی یشتیبانی عبمالیق یژوقشالی و الدماتی متناسالب بالا وظالایف و
مسسولی اورا را برعهده واقد داا .
تبصررره۲ـرر دسالالتراقهاس اجرائالالی سربالالو موظفنالالد بالاله منظالالور توسالالعه و تالالرویج رقنالالم ایثالالار و االالهادا از تشالال بها و
سازمانهاس لیردولتی رقنریق قنرسق یژوقشی و ورزای که در دوزه ایثارگران عالی مینماینالدق دمایتهالاس مالادس و
معنوس به عمل آورند.
تبصره۳ـ دستورالعملقاس دا بی اورا به ییشنهاد دبیر انه به تصویب اورا واقد رسید.
تبصره۴ـ مصوباا این اورا با تأیید رئیدجمهور الزماالجراا واقد بود.
مراده ۶۴ـ بالالا توجاله بالاله یالالرورا دفالالاق جمالالعآورس و تمرکالز کبیالاله اسالالناد و آثالالار االالهدا و ایثالالارگرانق دولال موظالالف اسال
اقداماا الزم را در جه دفا و نرهدارس اصل آثار و اسناد رقنرالیق قنالرسق تالاریخی و عبمالی م تالو و لیرم تالو
اهدا و ایثارگران د ا م د و ان ق اسقمی با رعای اصول طب هبندس به عمل آورد.
تبصره۱ـ درصورا انتشار این آثار رعای د و مادس و معنوس صادبان آن الزامی اس .

تبصره۲ـ آیین نامه اجرائالی ایالن مالاده دالداکثر ظالرف ساله مالاه توسالو بنیالاد بالا قم الارس وزارا رقنالم و اراالاد اسالقمیق
سازمان میالرام رقنرالی و گرداالررسق مرکالز اسالناد مبالیق سالتاد کالل نیروقالاس مسالب و معاونال برنامالهریزس و نظالارا
راقبردس رئیدجمهور تهیه و به تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
مراده ۶۵ـ بالاله منظالالور ت بیالالل از قمسالرق رزنالالدق والالالدین االالهداق مف الالودانق اسالرا و قمچنالالین جانبالالازانق آزادگالالان و قمسالالر و
رزندان جانبازان بیس و ینج درصد ( )۸۵۴و باالتر و رزمندگانق به آنان نشان ویالژه اعطالاا واقالد االد اعطالاس نشالان
ویالالژه بالاله کبیالاله ایثالالارگرانق تالالابع آییننامالاله اجرائالالی واقالالد بالالود کالاله در کالالارگروقی متش ال ل از نماینالالدگان بنیالالادق معاونالال
برنامهریزس و نظالارا راقبالردس رئیدجمهالورق سالتاد کالل نیروقالاس مسالب بالا مسالسولی معاونال د الوقی و امالور م بالد
ریاس جمهورس دداکثر ظرف ا ماه تهیه و به تصویب قیأا وزیران واقد رسید .این نشان لیر از نشانهاس دولتی
اس که تن آییننامه مربوط اعطاا میاوند.
ماده ۶۶ـ بنیاد موظف اس نسب به تأمین و یردا صد درصد ( )۲۰۰۴قزینه اهریه کبیاله دانشال ویان االاقد (قمسالر
و رزندان اهدا)ق جانباران بیس و ینج درصد ( )۸۵۴و باالتر و قمسر و رزندان آنها و آزادگالان و قمسالر و رزنالدان
آنان را که در مسسساا آموزش عالی لیرانتفاعی لیردولتیق ییام نورق ابانه دولتیق دانشراه آزاد اسقمی و قر مسسسه
و دانشراه آموزش عالی اهریهبریر مورد تأیید وزارا عبومق تن ی اا و نالاورس و وزارا بهدااال ق درمالان و آمالوزش
یزا ی مش ول تنصیل میبااندق اقدام نماید.
تبصررره ـ تعیالالین راالالته قاس تنصالالیبی مالالورد نیالالازق نالالو ق میالالزان و االالرایو یردا ال قزینالاله االالهریه دانش ال ویی بالاله موجالالب
آییننامالالهاس واقالالد بالالود کالاله توسالالو بنیالالاد و بالالا قم الالارس وزارتخانالالهقاس عبالالومق تن ی الالاا و نالالاورس و بهداا ال ق درمالالان و
آموزش یزا ی تهیه و به تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
ماده ۶۷ـ بنیادموظف اس نسالب باله تالأمین و یردا ال قزینالهقاس الدماا آموزاالی طالر االاقد در برنامالهقاس آمالوزش
عمالالومی و سالالایر برنامالاله قاس آمالالوزش عالالالی از منالالل اعتبالالاراتی کالاله بالاله قمالالین منظالالور در قالالوانین بودجالاله سالالنواتی یی بینالالی
میاود اقدام نماید.
تبصررره۱ـ ر بنیالالاد موظالالف اس ال نسالالب بالاله یردا ال کمالالک قزینالاله تنصالالیبی بالاله دان آمالالوزان و دانش ال ویان االالامل قمسالالر و
رزندان ااقدق جانبازان بیس و ینج درصد ( )۸۵۴و باالترق آزادگان و انوادهقاس آنان اقدام نماید.
تبصره۲ـ آییننامه اجرائی ایالن مالاده از سالوس بنیالاد و معاونال برنامالهریزس و نظالارا راقبالردس رئیدجمهالور تهیاله و باله
تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
ماده ۶۸ـ وزارا رقنم و ارااد اسقمیق سازمان صدا و سیماس جمهورس اسقمی ایران و دیرر دستراقهاس اجرائالی
متولی امور رقنری کشور مشمول این قانون موظفند نسب به تولید برنامهقاس رادیویی و تبویزیونی و قنرس مالرتبو بالا
ایثار و اهادا اقدام و از قنرمندانی که در این زمینه عالی میکنند به صوص قنرمندان ایثارگر دمای نمایند.
تبصررره ـ آییننامالاله اجرائالالی و تعیالالین میالالزان تولیالالداا برنامالالهقاس مالالورد نظالالر توسالالو وزارا رقنالالم و اراالالاد اسالالقمی و
سازمان صدا و سیما با قم ارس بنیاد دداکثر ظرف ا ماه تهیه و به تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
مرراده ۶۹ـ بالاله منظالالور تشالالویق و دمای ال از نخبرالالان و سالالرآمدان عبمالالیق رقنرالالیق ورزاالالی و قنالالرس الالانواده االالاقد و
ایثارگران براس دضور مسثر در عرصهقاس مبی و بینالمببالیق بنیالاد موظالف اسال بالا قمالاقنری معاونال برنامالهریزس و
نظارا راقبردس رئیدجمهور ظرف ا ماه آییننامهاس را در این صالوص تهیاله و جهال تصالویب باله قیالأا وزیالران
ارائه نماید.
ماده۷۱ـ وزارتخانه قاس عبالومق تن ی الاا و نالاورس و بهدااال ق درمالان و آمالوزش یزاال ی و کبیاله دانشالراقهاس دولتالی و
لیردولتالالی و دسالالتراقهاس اجرائالالی مشالالمول مالالاده ( )۸ایالالن قالالانون موظفنالالد در اعطالالاس سالالهمیهقاس ورود بالاله دانشالالراقها و

مسسسالالاا آمالالوزش عالالالیق بورسالالهاس تنصالالیبی دا الالل و الالارج از کشالالورق رصالالتهاس مطالعالالاتی و دورهقالالاس دکتالالراس
تخصصی بیس درصد ( )۸۰۴از سهمیه را به قمسر و رزندان ااقدق جانبازانق آزادگان و قمسر و رزنالدان آزادگالان
و قمسر و رزندان جانبازان باالس بیس و ینج درصد ( )۸۵۴ا تصاص دقند.
تبصررره ـ کسالالب دالالداقل قفتالالاد درصالالد ( )۱۰۴دالالد نصالالا االالرایو عبمالالی و امتیالالاز یذیر تهاالالدگان بالالراس راالالتهقا و م الالاطع
تنصالالیبی الزامالالی میبااالالد .ایالالن میالالزان در صالالوص راالالتهقاس یزا ال ی قشالالتاد درصالالد ( )۲۰۴ددنصالالا االالرایو عبمالالی
میبااد.
ماده۷۱ـ
الف ـ تا یایان قالانون برناماله ین سالاله یالن م توسالعه جمهالورس اسالقمی ایالران دانشالراقها و مراکالز و مسسسالاا آموزاالی و
یژوقشالالی و وزارتخانالالهقاس عبالالومق تن ی الالاا و نالالاورس و بهدااال ق درمالالان و آمالالوزش یزاال یق م بفنالالد دالالداقل ده درصالالد
( )۲۰۴اعضاس قیأا عبمی مورد نیاز الود را از بالین جامعاله ایثالارگران االامل رزمنالدگان بالا بالی از اال مالاه دضالور
داوطببانه در جبههق جانبازان باالس بیس و ینج درصد ()۸۵۴ق آزادگان باالس سه سال اساراق رزندان جانبازان باالس
ین اه درصد ()۵۰۴ق رزندان اهدا و رزندان آزادگان با بی از سه سال اسالارا کاله داراس مالدرس دکتالراس تخصصالی
مالورد تأییالالد وزارتخانالالهقاس عبالالومق تن ی الالاا و نالالاورس و بهدااال ق درمالالان و آمالالوزش یزاال ی میبااالالندق دسالالب مالالورد از
طریق استخدام و یا موا با انت ال کارکنان دیرالر دسالتراقها یالا تبالدیل ویالعی کارکنالان لیرقیالأا عبمالی تالأمین و ابتالدا
آنان را به صورا عضو قیأا عبمی رسمی قطعی با ادتسالا سالوابق آموزاالیق یژوقشالی و اجرائالی مالرتبو و تالأثیر آن
در یایه و مرتبه عبمی بدون الزام باله رعایال االرط سالنی و آزمالون اسالتخدام نماینالد .مسالسولی اجالراس ایالن د الم باله طالور
مست یم برعهده وزرا و رؤساس دستراقهاس مذکور اس ق م اماا یاداده در ایالن صالوصق الود م الاز باله اتخالا تصالمیم
میبااند .اد ام و امتیازاا این بند اامل اعضاس قیأا عبمی عبی داراس ارایو و
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ـ یالالد از برنامالاله ین سالالاله یالالن م توسالالعهق دانشالالراقهاس دولتالالی و لیردولتالالی و مراکالالز آموزاالالی و یژوقشالالی وابسالالته بالاله
دستراقها و قالواس سالهگانه موظفنالد بیسال درصالد ( )۸۰۴از سالهمیه قیالأا عبمالی الود را براسالا آییننامالهاس کاله توسالو
اوراس عالی طر و برنامه ااقد تهیه و به تصویب اوراس عالی ان ق رقنری واقد رسید به ایثارگران ا تصاص
دقند.
ماده۷۲ـ با توجه به یرورا دفا نشاط و اادابی ایثارگران و انوادهقاس آنانق کبیه دستراقهاس اجرائی مویو ماده
( )۸این قانون که داراس ام اناا تفرینی رقنریق قنرس و ورزای میبااند با در نظالر دااالتن اصالل عزتمنالدسق بالراس
استفاده ایثارگران و انواده آنان ین اه درصد ( )۵۰۴تخفیف در بهرهمندس از این تسهیقا در نظر گیرند.
فصل هشتم ـ منابع مالی و نظارت
ماده۷۳ـ منابع مالی مورد نیاز با دفا سهم سایر منابع بنیادق در قالب مفاد لوای بودجه سنواتی یی بینی واقد اد.
تبصره۱ـ سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد ا تصاصی بنیاد قر ساله در لوای بودجه سنواتی یی بینی میگردد.
تبصره۲ـ به منظور افافسازس منابع مالی ا تصاص یا ته بالراس دماارسالانی باله ایثالارگرانق معاونال برنامالهریزس و
نظارا راقبردس رئیدجمهور م بف اس نسب به ای اد صل ر اه و تالأمین اجتمالاعی ایثالارگران و برنامالهقاس یالل آن
متناسب با عناوین صول این قانون در لوای بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده۷۴ـ به منظور نظارا بر دسن اجراس این قانون و آییننامه اجرائی آنق رئید بنیاد موظالف اسال گالزارش عمب الرد
قر سال را که براسا اا صهاس قر برنامه و عالی تنظیم اده اس دداکثر تا یایان آ ر ماه سالال بعالد باله م الام معظالم
رقبرسق رئیدجمهور و م بد اوراس اسقمی ارائه نماید.

تبصره۱ـ کبیه دستراقهاس مشمول این قانون م بفند قر ساله گزارش عمب رد مربوط باله ننالوه و میالزان ارائاله الدماا و
تسهیقا به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.
تبصره۲ـ ارائه گزارش از سوس دستراقهایی که مست یما ً زیر نظر م ام معظم رقبرس قستند با ا ن معظمله واقد بود.
ماده۷۵ـ نو ق میزان و تعیین اولوی ارائه دماا قر صل طبق آییننامهقایی واقد بود کاله توسالـو بنیالـاد بالا قم الارس
معاون برنامالهریزس و نظالـارا راقبالردس رئیدجمهالورق سالتاد کالل نیروقالاس مسالب ق وزارا د الا و یشالتیبانی نیروقالاس
مسب جمهورس اسقمی ایران و دستراقهاس سربو (دسب مورد) تهیه و به تصویب قیأا وزیران واقد رسید.
ماده۷۶ـ کبیه قوانین و م رراا م ایر با این قانون مب یاالثر میبااد.
قانون و مشتمل بر قفتاد و ا ماده در جبسه مورا سوم تیرماه ی هزار و سیصد و قشتاد و ا کمیسالیون اجتمالاعی
م بد اوراس اسقمی طبق اصل قشتاد و ین م ( )۲۵قانون اساسی تصالویب گردیالد و یالد از موا ال م بالد بالا اجالراس
آزمایشی آن به مدا رهار سال در تاری بیس و ین م اهریورماه ی هزار و سیصد و قشتاد و ینجق بندقاس (الف)ق (د)ق
(قالالالـ)ق و (و) و (ط) م الالاده ( )۲و تبص الالرهقاس ( )۲و ( )۸م الالاده ( )۴و مالالالواد ()۱ق ()۱ق ()۲ق ()۳ق ()۲۰ق ()۲۴ق ()۸۰ق
()۸۸ق ()۸۴ق ()۸۳ق ()۸۵ق ()۸۲ق ()۸۳ق ()۴۴ق ()۴۵ق ( )۴۱و تبص الالرهقاس آنق ( )۳۲و تبص الالرهقاس ( )۲و ( )۸آنق
()۳۳ق ()۵۸ق ()۵۵ق ( )۵۱و بخ ا یالر الراز اول و الراز دوم مالاده ( )۵۱و مالواد ()۱۰ق ( )۱۸و ( )۱۴ایالن قالانون در
تاری  ۲۴۳۲/۲۰/۸از سوس م مع تشخیص مصبن نظام با این قید کاله« :قالوانینی کاله از سالال  ۲۴۲۱تالا ۲۴۳۲/۲۰/۸
به نفع ایثارگران به تصویب م بد اوراس اسقمی رسیده اس به قوا ود
باقی و در ابقغ این مصوبه لناظ واقد اد ».موا ق مصبن نظام تشخیص داده اد و ماب ی مواد ایالن قالانون در تالاری
 ۲۴۲۱/۲/۸۳به تأیید اوراس نرهبان رسید.
عباراا الناقی به ماده ( )۸۲که در یی تطبیق با د م بند «و» ماده ( )۳۳قانون برنامه ین سـاله ین ـم توسعـه جمهالـورس
اسالقمی ایالالران بالاله االالر یالالل باله آنالالا زوده االالده اسال ق در طالالول برنامالاله ین سالاله یالالن م توسالالعه معتبالالر اسال « :و جالالایرزینی
نیروقاس روجی ود»ق «اهدا و»ق « رزنالدان و قمسالران»ق «یالک سالال و بالاالس یالک سالال اسالارا» و «و یالنج درصالد
( )۵۴سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با ساب ه دالداقل اال مالاه دضالور داوطبباناله در جبهالهقا و قمسالر و رزنالدان
آنان و رزندان جانبازان زیر بیس و ینج درصد ( )۸۵۴و آزادگان کمتر از یک سال اسارا ا تصاص دقند».
بدیهی اس سایر اد ام موادق بندقاق اجزاا و تبصالرهقاس کبیاله قالوانینی کاله طالی سالالهاس  ۲۴۲۱تالا  ۲۴۳۲/۲۰/۴باله نفالع
ایثارگران به تصویب رسیده اسال از جمباله قالوانین برناماله ین سالاله یالن م توسالعه جمهالورس اسالقمی ایالران و بودجاله سالال
 ۲۴۳۲کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی ود معتبر اس .
ایالالن قالالانون از تالالاری تأییالالد م مالالع تشالالخیص مصالالبن نظالالام ( )۲۴۳۲/۲۰/۸بالاله مالالدا رهالالار سالالال بالاله صالالورا آزمایشالالی
الزماالجراا اس  .هرس قوانینی که براس م ریان لیرقابل استناد اس ق به ار زیر اعقم میاود:
۲ـ عبارا« :اهریه دانش ویان جانباز بیس و ینج درصد ( )۸۵۴و باالتر و رزنالدان آنالانق رزنالدان االاقدق آزادگالان و
رزنالالالدان آنالالالان» از بنالالالد «س» مالالالاده ( )۸۰قالالالانون برنامالالاله ین سالالالاله یالالالن م توسالالالعه جمهالالالورس اسالالالقمی ایالالالران مصالالالو
۲۴۲۳/۲۰/۸۵
۸ـ بند « » ماده ( )۳۳قانون برنامه ین ساله ین م توسعه جمهورس اسقمی ایران اصقدی مصو ۲۴۳۰/۱/۱
۴ـ بند «قـ» ماده ( )۳۳قانون برنامه ین ساله ین م توسعه جمهورس اسقمی ایران مصو ۲۴۲۳/۲۰/۸۵

۳ـ الال بن الالد «و» م الالاده ( ) ۳۳ق الالانون برنام الاله ین س الالاله ی الالن م توس الالعه جمه الالورس اس الالقمی ای الالران اص الالقدی  ۲۴۳۰/۲۲/۲۲و
( ۲۴۳۲/۲/۲۳تبصرهقاس این بند به قوا ود باقی اس ).
۵ـ بند «ل» ماده ( )۳۳قانون برنامه ین ساله ین م توسعه جمهورس اسقمی ایران مصو ۲۴۲۳/۲۰/۸۵
۱ـ عبـارا «بر وردارس از مزایاس بیمـه مذکور مستبـزم یردا دق بیمـه سهم کارمنالد توسالو ا الراد و الالذکر و سالهم
کار رمالا توسالالـو دولال اسال  ».از مالاده ( )۸۸۲قالالانون برنامالاله ین سالـاله ین الالـم توسعالـه جمهالالـورس اسالقمی ایالالران مصالالو
۲۴۲۳/۲۰/۸۵
رئید م بد اوراس اسقمی ـ عبی الری انی

