ايثارگران در قانون
برنامه ششم توسعه
ماده  78در قانون برنامه ششم -دولت موظف است اقدامات الزم براي اجراي صحيح و به موقع قانون جامع خدمات رساني
به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد وكليه آيين نامه هاي اجرائي آن را حداكثر تا
شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابالغ نمايد.
بند الف ماده-78دولت مكلف است در اجراي ماده ( ) 16قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت ( )2مصوب  6131/62/4به نحوي برنامهريزي نمايد كه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه كليه مشموالن ماده مذكور
تعيين تكليف گردند.يگانهاي اعزام كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به
كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه نمايند.
تبصره بند الف ماده  -78بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت سانحه
باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام كننده (نيروهاي مسلح ) احراز
ميگردد را به عنوان جانباز تلقي نمايد و حداقل پنج درصد (  ) %5جانبازي به آنها تعلق مي گيرد.اجراي اين تبصره مانع از
احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران نمي باشد.
بند ج ماده  -78دولت مكلف است عالوه بر اجراي ماده ( )26قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران وتبصره هاي آن
واصالحات بعدي تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان (  ) %07و باالتر را در طول اجراي قانون برنامه  ،استخدام نمايد.
بند چ ماده  - 78جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته
شدهاند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال ميتوانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با
رعايت شرايط عمومي به بازشستگي نائل آيند.
بند ز تبصره  2ماده  -78آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته
شده اند  ،مي توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت  ،حسب مورد سي يا سي
و پنج سال خدمت خود را تكميل كنند و سپس با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
بند خ ماده  -78كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده (  ) 2قانون جامع خدمات رساني به
ايثارگران مي توانندبا حداكثر هشت سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزايايي كامل بازنشسته شوند
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ماده  22قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و بند د ماده  78قانون برنامه ششم و تبصره هاي ذيل آن-

ماده ( ) 21قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير در طول اجراي قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق
مي شود .عبارت (( جانبازان داراي محدوديت جسمي حركتي )) بعد از عبارت (( جانبازان اعصاب و روان و شيميايي )) اضافه
مي شود.
تبصره  – 6والدين  ،همسران و فرزندان شهدا كه داراي بيماري هاي خاص و يا صعب العالج يا محدوديت جسمي حركتي
مي باشند پس از تاييد كميسيون پزشكي بنياد  ،مشمول اين ماده مي شوند
تبصره  -2جانبازان گروه بيست وپنج درصد(  ) % 25تا چهل ونه درصد (  ) %43ضريب كار (  ) kبهره مندي حق پرستاري
آنان به ميزان درصد جانبازي مي باشد.
بند « ذ » ماده  -78ماده ( ) 26قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح مي شود
عبارت « اعم از رسمي  ،پيماني  ،قراردادي  ،شركتي » بعد از عبارت « تامين نيروهاي مورد نياز خود را » اضافه مي شود
تبصره «  » 2بند ذ ماده  -78والدين  ،همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در
جبهه  ،شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده ( ) 2قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و موسسات تابعه آنها و شركتهاي
عمومي  ،دولتي  ،در صورت تنزل از پست سازماني باالتر  ،مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضائي يا اداري
به تنزل پست  ،از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا پست همطراز شغل و پست قبلي برخوردار مي شوند.
بند «ر» ماده  -78ايثارگراني كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از امتياز يك مقطع تحصيلي باالتر بهره مند مي باشند با
داشتن مدرك كارشناسي  ،مشمول بند ( الف ) ماده ( )671قانون مديريت خدمات كشوري بوده و مي توانند تا سي وپنج سال
خدمت كند.
بند «ز» ماده  -78آزادگاني كه به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سي سال بازنشسته
شده اند مي توانند براي يك بار و با رعايت شرط سني زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت خود را تكميل كنند و سپس
با لحاظ عين سوابق اسارت به بازنشستگي نائل آيند.
بند «ژ» ماده  -78مسئوليت رسيدگي و ارائه خدمات مطابق قوانين و مقررات به كليه جانبازان  ،آزادگان و خانواده معظم شهدا
كه در بنياد داراي پرونده ايثارگري مي باشند به عهده بنياد بوده و مسئول رسيدگي و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع
مقدس با معرفي و تائيد واحد يا مركز امور ايثارگران نيروهاي مسلح با سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح جمهوري
اسالمي ايران ( ساتا ) مي باشد.
بند « الف » ماده  -77دولت موظف است كليه مطالبات معوق خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران (جانبازان و آزادگان ) اعم
از پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخيره مرخصي استفاده نشده وكليه مطالبات قانوني آنان را به طور كامل حداكثر در
دو سال اول اجراي قانون برنامه مطابق بودجه سنواتي تامين و توسط بنياد پرداخت نمايد به نحوي كه در پايان سال دوم
اجراي قانون برنامه هيچگونه مطالبات معوقي در حوزه ايثارگران و خانواده شهدا باقي نمانده باشد
بند « ب » تبصره الف ماده  -77دولت موظف است اعتبار الزم را به منظور تامين حداقل معيشت گروههاي عنوان شده ذيل كه
فاقد شغل يا در آمد باشند را پيش بيني و حداقل حقوق كاركنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه هاي سنواتي درج و
دراختيار دستگاههاي مربوطه قرار دهد.
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جزء 1بند ب تبصره الف ماده  - 77جانبازان با هر ميزان درصد از كار افتادگي و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت
جزء  2بند ب تبصره الف ماده  -77رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چريك هاي جنگ هاي نامنظم ( گم جن
)
جزء  3بند ب تبصره الف ماده  -77افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي ،آزادگان متوفي  ،رزمندگان متوفي ( با حداقل
شش ماه حضور در جبهه )
تبصره جزء  3بند ب تبصره الف ماده  –77تشخيص افراد تحت تكفل قانوني جانبازان و آزادگان متوفي و ارائه خدمات به آنان
به عهده بنياد و تشخيص افراد تحت تكفل قانوني رزمندگان متوفي به عهده واحد ايثارگران نيروهاي مسلح و ارائه خدمات به
آنان به عهده سازمان اجتماعي نيروهاي مسلح ( ساتا ) مي باشد.
جزء  4بند « ب» ماده  -77نامادري شهيد و خواهران مجرد شهدا كه تحت تكفل والدين شهدا بوده اند ( پس از فوت والدين
جزء «  » 5تبصره « ب» ماده  -77برادر و خواهر شهيد داراي معلوليت جسمي  ،حركتي  ،ذهني  ،محجور  ،داراي بيماري هاي
خاص ويا صعب العالج پس از تاييد كميسيون پزشكي بنياد
جزء «  »4بند( ب ) ماده  -77نامادري شهيد و خواهران مجرد شهدا كه تحت تكفل والدين شهدا بودهاند ( پس از فوت
والدين
جزء «  » 5تبصره « ب» ماده  -77برادر و خواهر شهيد داراي معلوليت جسمي  ،حركتي  ،ذهني  ،محجور  ،داراي بيماري هاي
خاص و يا صعب العالج پس از تاييد كميسيون پزشكي بنياد
جزء « » 2بند « ب» ماده -77همسران مطلقه شهدا كه فرزند يا فرزندان شهيد را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهيد
نگهداري نموده اند با تأييد بنياد ( ماهانه معادل دو سوم حقوق كاركنان دولت )
بند «پ» ماده  -77در ماده  56قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت « آزادگان » عبارت « همسران و
فرزندان شهدا » اضافه مي گردد.
بند « ت » ماده -77سازمان و بنياد مكلفند نسبت به تامين و پرداخت صد درصد ( )%677سرانه بيمه عمر و حوادث جانبازان
و آزادگان  ،والدين همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث  ،وفق بودجه سنواتي اقدام نمايند
بند « ت » ماده -77سازمان و بنياد مكلفند نسبت به تامين و پرداخت صد درصد ( )%677سرانه بيمه عمر و حوادث جانبازان
و آزادگان  ،والدين همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بيمه عمر و حوادث  ،وفق بودجه سنواتي اقدام نمايند.حكم بند (ت)
ماده ( )88بر مواد ()51، )61و ( )53قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه حاكم است .
ث -دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به منظور حمايت و تجليل از رشادت هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه
حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بيست و پنج درصد ( )%25جانبازي و آزادگان با كمتر از شش ماه
سابقه اسارت و ه مسران و فرزندان آنان تسهيالت رفاهي  ،معيشتي  ،بهداشتي  ،درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه نمايند:
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جز «  » 1بند ث ماده  -77تأمين و پرداخت يا معافيت حداقل  %17هزينه شهريه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي  ،دوره هاي
شبانه دانشگاههاي دولتي  ،دانشگاه پيام نور و ساير دانشگاههاي مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم  ،تحقيقات وفناوري و بهداشت
درمان و آموزش پزشكي وفق بودجه سنواتي
جزء«  »2بند ث ماده  -77بهره مندي رايگان از خدمات مراكز فرهنگي عمومي و ناوگان حمل و نقل شهري
جزء «  » 3بند ث ماده  -77معافيت از پرداخت %17هزينه از طريق هر يك از شركتهاي دولتي و خصوصي هواپيمايي  ،ريلي و
دريايي در سفرهاي داخلي و عتبات عاليات براي يكبار در سال
جزء «  » 4بند ث ماده  -77شهرداريها و دهياريها و سازمانهان اوقاف و امور خيريه مكلفند به منظور ارج نهادن به والدين ،
همسران و فرزندان آنها  ،جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان  %25و باالتر و رزمندگان با سابقه  1ماه در جبهه و باالتر را با
رعايت مفاد وقفنامه در امام زادگاني كه دفن اموات در آنها مجاز مي باشد و آرامستانها بدون اخذ هزينه اقدام نمايند
جزء «  »5ث ماده  77قانون برنامه ششم توسعه

بهره مندي از انشعاب رايگان آب  ،فاضالب  ،برق و گاز براي يك بار در يك واحد مسكوني

جزء « » 2ث ماده  77قانون برنامه ششم توسعه -بهره مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي باالتر مطابق قوانين مربوطه  ،براي
رزمندگان با حداقل  1ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي
جزء« ج » ماده  77قانون برنامه ششم توسعه  -در بند ((الف)) ماده  26قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت ،
جانبازان  ،آزادگان و فرزندان شاهد عبارت فرزندان جانبازان  ،فرزندان آزادگان  ،فرزندان رزمندگان با حداقل  1ماه حضور در
جبهه اضافه مي شود .
بند « چ » ماده  77قانون برنامه ششم توسعه -متن زير به عنوان ماده ( ) 53مكرر به قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
الحاق مي شود .
« قوه قضاييه  ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور كانون وكالي دادگستري  ،كانون كارشناسان رسمي ،مركز وكالء
وكارشناسان قوه قضاييه مكلفند سي درصد  %17از سهميه صدور دفاتر خدمات قضايي و الكترونيك ،سر دفتري ،صدور پروانه
وكالت ،مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به فرزندان و همسران شهدا جانبازان ، %67آزادگان با داشتن  1ماه سابقه
اسارت و رزمندگان با داشتن  1ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان  %25باالتر و فرزندان رزمندگان داراي حداقل
 62ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعايت شرط سني در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند».
حكم بند (چ) ماده ( )88بر مواد ( )51( ، )61و ( ) 53قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه
حاكم است .
بند « ح» ماده  77قانون برنامه ششم توسعه -در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل  62ماه
سابقه حضور درجبهه مشمول صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل انجام مي گردد و
با تحقق بازنشستگي اين افراد در دو صندوق از مستمري بازنشستگي آن صندوق بهره مند مي گردد ،كمك دولت فقط به يك
صندوق خواهد بود.
بند «خ » ماده  77قانون برنامه ششم توسعه -ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل  62ماه
حضور در جبهه ها براي يك بار از پرداخت مابهالتفاوت براي  65سال سنوات بيمهاي ناشي از تغيير صندوق بيمه و
بازنشستگي معافند اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل اليه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتي پرداخت و تسويه
مي شود
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بند« د» ماده  77قانون برنامه ششم توسعه-متن زير به عنوان بند ( )0به انتهاي ماده ( )45قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب
 6111/0/23الحاق مي شود :
ماده - 8

در صورت اذن فرماندهي كل قوا

فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه  ،فرزندان آزادگان به
ازاي هر ماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه .
تبصره -بهره مندي فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازي صادره از كميسيون عالي پزشكي نيروهاي مسلح يا بنياد
اقدام مي گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظيفه بر اساس مقررات ستاد كل نيروهاي مسلح عمل مي گردد.
بند « ذ » ماده  77قانون برنامه ششم توسعه  -به ماده (  ) 51قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با
حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي گردد
بند« ر» ماده  77قانون برنامه ششم توسعه  -به ماده «  »10قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از عبارت
فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل بيست وچهار ماه حضور در جبهه » اضافه مي شود.

«

بند « ز » ماده  77قانون برنامه ششم توسعه  -فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي
شخص جانباز پنجاه درصد ( )% 57باالتر به استثناي تسهيالت خودرو  ،حق پرستاري  ،كاهش ساعت كاري وحالت اشتغال
برخوردارند امتيازات ناشي از اين بند شامل وابستگان شهيد نمي شود.
بند « ژ» ماده  77قانون برنامه ششم  -عبارت ذيل به ماده (  ) 17قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران اضافه مي شود:
بعد از عبارت « جانبازان و آزادگان » عبارت « همسران و فرزندان شهدا » اضافه مي شود .
بند «الف » ماده  78قانون برنامه ششم

 -بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است در طول اجراي قانون برنامه ،

ساالنه نسبت به ارائه تسهيالت مسكن فقط يك بار با سود حداكثر چهار درصد (  ) %4به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان
داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت كه فاقد مسكن ملكي مي باشند و تا كنون
مسكن  ،زمين يا تسهيالت مسكن دريافت ننموده اند از طريق بانك هاي عامل اقدام نمايد  .مابه التفاوت سود مذكور تا سقف
نرخ مصوب شوراي پول واعتبار مطابق بودجه سنواتي توسط دولت تامين و به بانكهاي عامل پرداخت مي شود  (.تعيين اولويت
و نحوه معرفي افراد واجد الشرايط به موجب دستور اعمل ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود ).
ب -تبصره ذيل به ماده ( 1مكرر) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران الحاق مي شود .
تبصره – ايثارگران در پرداخت هزينه هاي حق الثبت وحقوق دولتي مربوط به خريد و فروش  ،ترهين اسناد مالكيت تسهيالت
وام خريد يا ساخت مسكن از هفتاد درصد (  ) % 07معافيت برخوردار مي باشند
بند «پ» ماده  78قانون برنامه ششم  -دولت ( بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد
( ) %67منابع قرض الحسنه تمامي بانكها و مؤسسات پولي و اعتباري دولتي را در چارچوب بودجه سنواتي جهت اشتغال
ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران اختصاص دهد .
بند « ت » ماده  78قانون برنامه ششم  -دولت موظف است در اجراي مواد (  ) 1و (  1مكرر ) فصل دوم قانون جامع خدمات
رساني به ايثارگران و اصالحات بعدي آن حداكثر تا پايان خرداد ماه هر سال شرايط پرداخت تسهيالت مسكن ارزان قيمت به
ايثارگران را مطابق بودجه سنواتي ابالغ نمايد.
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ث -ماده واحده اصالح ماده « »8قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 6183/3/28به شرح ذيل اصالح
مي گردد :
بعد از عبارت « از طريق مزايده عمومي » عبارت « با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا » اضافه مي گردد.
ماده  89قانون برنامه ششم توسعه-

بند الف  -الحاقات زير در ماده ( )07قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحيه بعدي آن و در ماده (  ) 40قانون
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (  ) 2به شرح زير صورت مي گيرد .سهميه ورود با پنج درصد (
 ) %5سهميه اختصاصي براي جانبازان زير بيست و پنج درصد ( ) % 25و همسران و فرزندان جانبازان زير بيست وپنج درصد
( ) % 25و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سي درصد (  ) % 17افزايش يابد.
تبصره  -در صورتي كه سهميه بيست وپنج درصد (  ) % 25ايثارگران ( مشمولين ماده (  ) 07قانون جامع خدمات رساني به
ايثارگران و ا صالح بعدي آن ) تكميل نگردد و پنج درصد (  ) %5سهميه اختصاصي جانبازان زير بيست وپنج درصد ( ) % 25و
همسران و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (  ) % 25فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور
داوطلبانه در جبهه  ،پاسخگوي متقاضيان واجدالشرايط نباشد دولت مكلف است مانده ظرفيت خالي بيست و پنج درصد
( ) %25ايثارگران را مازاد بر پنج درصد (  ) % 5مذكور به جانبازان زير بيست وپنج درصد (  ) %25و همسران رزمندگان با
حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه كه شرايط الزم را داشته باشند اختصاص دهد
بند ب ماده  89قانون برنامه ششم توسعه -هزينه شهريه مشموالن ماده ( ) 11قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران در
دانشگاههاي پرديس بين الملل  ،دانشگاههاي دولتي يا غيردولتي حداكثر در سقف شهريه هاي دانشگاه آزاد اسالمي داخل
كشور پرداخت مي شود .

بند« پ» ماده  89قانون برنامه ششم توسعه -كليه دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي و مراكز علمي كه از وزارتخانه هاي
علوم  ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اخذ مجوز نمودهاند و دانشگاه آزاد اسالمي مكلفند حداقل
بيست درصد ( ) %27اعضاي هيات علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا  ،جانبازان
بيست و پنج درصد ( ) %65و باالتر ،آزادگان و همسران و فرزندان آنان ،همسران و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد ()%25
و باالتر رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه كه داراي مدرك علمي دكتري مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم ،
تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مي باشند و شرايط علمي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي را داشته
باشند ،حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل تبديل وضعيت كاركنان
غير هيات علمي ،چنانچه شرايط علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي پژوهشي و اجرائي مرتبط و تاثير آن در پايه و
مرتبه علمي و بارعايت صالحيت هاي اخالقي استخدام كنند.
احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاء هيات علمي فعلي داراي سوابق ايثارگري فوق نيز مي شود.
مسئوليت اجراي احكام اين ماده به طور مستقيم بر عهده وزير و رئيس دستگاههاي مذكور است در اجراي اين حكم مقامات
ياد شده مكلف به اتخاذ تصميم مي باشند
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تبصره  -1مشموالن اين بند با سي و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته مي شوند.
تبصره  -2در صورت تمايل فرد به بازنشستگي پس از اتمام سي سال خدمت و يا حداكثر شصت سال سن مي تواند در
خواست بازنشستگي نمايد.
حكم بند «پ» ماده ( ) 37اين قانون در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر بند ((الف )) ماده ( ) 06قانون جامع خدمات
رساني به ايثارگران مصوب  6136/67/2و اصالحات بعدي و برحكم ماده واحده قانون اصالح حداكثر سن داوطلبان استخدام
مصوب  6106/2/22حاكم است.
شرايط جامعه ايثارگران موضوع بند (پ) ماده ( ) 2قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به شرايط جامعه ايثارگران
موضوع بند (پ) ماده ( )37قانون برنامه اصالح مي شود.
ماده  -81محكوميت مؤثر كيفري در جرائم امنيتي موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي ( تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب  6105/1/2موجب محروميت از امتيازهاي مقرر در اين بخش مي شود .
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