
 ایثارگران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 

 

 نژاد ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران جناب آقای دکتر محمود احمدی

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 058در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ) 52/02/0800مورخ  522502عطف به نامه شماره        

مجلس شورای اسالمی  02/02/0803( مصوب جلسه علنی مورخ 0832ـ  0831قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران )

( به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد 0803ـ  0838پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ) که با عنوان الیحه برنامه

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به 005و دوازدهم )

 علی الریجانیی ـ گردد. رئیس مجلس شورای اسالم پیوست ارسال می

 02/00/0803   -  516630شماره

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رئیس معاونت محترم برنامه

مجلس شورای اسالمی که برخی از  02/02/0803قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب جلسه علنی مورخ        

مواد آن از سوی مجلس محترم شورای اسالمی به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، پس از اظهارنظر مجمع یادشده 

 گردد.  مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می 82/02/0803مورخ  58502/103طی نامه شماره 

 نژاد جمهور ـ محمود احمدی رئیس

 

 

 

 

 

 

 



 ایثارگران  بخش -فصل سوم 

دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی،  ـ44ماده   

تکفل  فرصتها، امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت

 دهد: ر را انجام میآنان، اقدامات زی

%( و باالتر نیـز به 22الف ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد )   

 شود. ند شهید نمیاستثناء تسـهیالت خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرز

%( هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و هزینه درمانی 022ب ـ تأمین صددرصد ) 

 ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

شده با معاونت، صرف  %( اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله52درصد )ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند بیست  

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با  های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده د ـ به منظور کاهش هزینه 

های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمتر  %( هزینه022هندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد )رعایت قانون نظام م

 بینی نماید. مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش

قل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و %( و باالتر، آزادگان با حدا22ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد )  هـ   

 شود. در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطاء می

 %( نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه52و ـ دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد ) 

%( و باالتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین 22درصد )

%( سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و 2و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد )

 الرعایه است. یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی الزم زندان آنان اختصاص میفر

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  ز ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه 

ز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور %( اعضای هیأت علمی مورد نیا02مکلفند حداقل ده درصد )

%(، 22%(، آزادگان باالی سه سال اسارت، فرزندان جانبازان باالی پنجاه درصد )52داوطلبانه در جبهه، جانبازان باالی بیست و پنج درصد )

های علوم، تحقیقات و  ی مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانهفرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارا

باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل  فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و  وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت

 اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور



باشند. احکام و  مجاز به اتخاذ تصمیم میمستقیم بر عهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود 

 شود. امتیارات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می

ای آنان در قالب  ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه 

 بودجه سنواتی اقدام نماید.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه  

 پاسداران، کمیته انقالب اسالمی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید  رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت ی ـ سند راهبردی خدمات 

 رسد. وزیران می و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیأت

توانند با بازگشت به خدمت،  اند می ک ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده 

 نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند. سی سال خدمت خود را تکمیل

%( و باالتر، جانبازان بیست و پنج درصد 22ل ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد ) 

ن آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد اند و همچنی %( را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته22%( تا پنجاه درصد )52)

 اند تأمین نماید. %( و باالتر فاقد مسکن را در صورتی که قبالً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده52درصد )

متناسب با میزان باشد  م ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می

 گیرند. جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می

ای ناشی از انتقال سـوابق  التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمه ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه ـ44ماده       

تگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشس بیمه

 شود. الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می عنوان مطالبه صندوق منتقل

 ایثارگران  بخش -فصل اول 

مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراضی واقع در   ـ44ماده   

از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به 

ی، اراضی با شرایط فوق را طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدن

شده توسط وزارت امـور اقتصادی و  که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معامالتی اعالم

 های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است. دارائی با اولـویت به تعاونی



 اجتماعی بیمه های بخش -عی اجتما –فصل سوم 

ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر  82 ( مادهو بند)

مند  بهرهگردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق  صندوق به طور مستقل انجام می

 شود. می

 بخش حمایتی و توانمند سازی  –اجتماعی  –سوم   فصل

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری  ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه 93ماده (د  بند)

 . اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بارهای انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی  و هزینه

 نظام اداری بخش –فصل پنجم 

هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت  - 45ماده ( بند) الف

نباشد( و تصویب افزایش جداول و امتیازات  خدمات کشوری )به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش

العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد  های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده و میزان فوق

اند و تعیین موارد و  جام داده%( و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته ان22)

گردد. مصوبات هیأت وزیران،  ( قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می052سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده )

 های سنواتی است. شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه

ی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با جذب نیرو ـ 45ماده

 .جمهور موکول به آزمون عمومی است تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

 باشند. ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می ـ1تبصره   

های مربوط به ایثارگران )جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و  العاده تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق  ـ 05ماده

ای صورت  حکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه%( و باالتر( و اجرای سایر ا52فرزندان جانبازان هفتاد درصد )

گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و 

 تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد.

 شود. ( قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت وزیران تعیین می60ده )( ما5زده موضوع بند ) مناطق جنگ تبصره ـ

 سازی دولت: به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک ـ 04مادهبند )ب( 



شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی،  شده یا می کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته هرگونه به 

%( و باالتر در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی 52ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد )

کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید  ز انحاء از بودجه کل کشور استفاده میا

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 10توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده )

 گردد. ( قانون استخدام کشوری لغو می30( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )32مقررات مالی دولت و ماده )بخشی از 

 بخش حمل و نقل  –اقتصادی  –از فصل پنجم 

های  های مسافری و باری و مجتمع شهری و احداث پایانه ای بین ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده 409( ماده دبند)

راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت  خدمات رفاهی بین

 شود. شده پرداخت می هراه و ترابری در قالب وجوه ادار

 

 

 

 

 

 

 

 

 


