
بسمه تعالی

قانون جامع ایثارگران مطالبی که در معاونت اداري، مالی و مدیریت منابع کاربرد بیشتري دارند

صادقیان: تنظیم

در مورخ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانهمانطور که استحضار دارند،
به دولت ابالغ 14/12/91رسیده و در تاریخ مجلس شوراي اسالمیبه تصویب 2/10/91

ماده و دربرگیرنده کلیه موارد و تسهیالت مربوط به ایثارگران 76گردیده است قانون مذکور در 
که در حوزه آن معاونت محترم داراي کاربرد بیشتري می یموارددر گزارش حاضر اهم . است 
:سدبه استحضار می رباشد

به کسی اطالق می گردد شهید، ، ایثارگرایثارگرو درتعریفقانون1مادهدر:تعریف ایثارگر-
.مفقوداالثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود

) پدر، مادر، همسر، فرزند(که یکی از اعضاي خانواده شان ی خانواده های: خانواده شاهد-
.شهید یا مفقوداالثر یا اسیر شده باشد

خانواده هاي جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها : خانواده ایثارگران-
.می شود

هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه ) %100(تأمین صددرصد ،13به موجب  ماده:درمان -
سالمت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت 

خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی (.استدولت تکفل آنان بر عهـده
کلیه دستگاه هاي اجرایی موظفند نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه همچنین) گردند

درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، 
.جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند

و افراد تحت تکفل آنان به هزینه هاي درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته) %100(ـ صددرصد 
.عهده دستگاه اجرایی است

از نیازهاي ) %25(ـ کلیه دستگاه ها مکلفند حداقل بیست و پنج درصد 21ماده:استخدام 
خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا بهاستخدامی و تأمین نیروهاي 

فرزندان و همسران آزادگان یک سال و باالي و باالتر،) %25(و جانبازان بیست و پنج درصد 
سهمیه ) %5(یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد 

استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقلشش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و 



و آزادگان کمتر از یک سال )%25(فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 
.اسارت اختصاص دهند

کلیه دستگاه هاي مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی -استخدام فرزند ایثارگر
یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از 

آزاده، اسیر و مفقوداالثر را در آن و باالتر، ) %25(فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد 
.دستگاه استخدام نمایند

ـ بنیاد مکلف است به کلیه والدین شاهد به میزان معادل یک 23ماده:مستمري والدین شهدا 
.و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمري پرداخت نماید

جانبازان پنجاه درصد ـ همسران شاهد، همسران 24ماده: سنوات ارفاقی همسران شاهد
و همسران آزادگان با سابقه ) متوفی یا در قید حیات(و باالتر، شیمیایی و اعصاب و روان ) 50%(

اسارت پنج سال و باالتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند، در صورت شاغل بودن می 
با دریافت حقوق و مزایاي توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد

.کامل بهره مند گردند
و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از ) %50(ـ همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد 1تبصره

پنج سال براساس آیین نامه اي که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیأت وزیران می رسد از یک تا 
.گردندپنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می

ـ کلیه همسران شاهد شاغل، همانند همسران 2تبصره: ن شاهداکاهش ساعت کار همسر
.جانبازان از کاهش ساعت کاري برخوردار می گردند

ـ رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان 3تبصره
.الزامی نمی باشد

ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و 25ادهم:حقوق همسران شاهد سرپرست خانوار 
و باالتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت ) %50(جانبازان پنجاه درصد 

تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد 
.نیز مشمول این ماده می باشندافراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر . شد

ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سالمت جانبازان پنجاه درصد 26ماده:حق پرستاري 
و باالتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و ) 50%(

زان مراقبت براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاري که از جانبا
می شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري و حق همیاري بر مبناي حداقل دستمزد 

.ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید



ـ مدت خدمت داوطلبانه 27ماده:سخت و زیان آور بودن سنوات داوطلبانه جبهه 
آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء جانبازان، رزمندگان، 

یک به یک و (سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور 
.محسوب می گردد) نیم

دولت مکلف است مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را 
حقوق و مزایاي مشمول کسور بیمه و (مدت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی براي 

.محاسبه و یکجا به صندوق هاي مربوط واریز نماید) بازنشستگی
ـ کلیه دستگاه هاي مشمول این قانون 28ماده:اعطاي دیپلم به شهدا و مفقودان زیر دیپلم 

مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایاي یک مکلفند نسبت به اعطاي امتیازات دیپلم به شهدا و 
مقطع تحصیلی باالتر به کلیه شهدا و مفقودان داراي مدرك دیپلم و باالتر همانند جانبازان و 

.آزادگان اقدام و حقوق و مزایاي آنان را مطابقت دهند
ـ به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه ها به جذب 31ماده:تخفیفات بیمه کارفرمایان 

، دولت موظف است کارفرمایانی را که اقدام به جذب که فاقد کار می باشندن این قانونمشموال
نیرو در راستاي تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود می نمایند، مشمول تخفیفات و تسهیالتی 

:به شرح ذیل قرار دهد
ن صددرصد الف ـ حق بیمه سهم کارفرما براي جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزا

حداقل به مدت پنج سال ) %50(و سایر مشموالن این قانون به میزان پنجاه درصد ) 100%(
.توسط بنیاد پرداخت می گردد

ب ـ کاهش مالیات کافرمایان این گونه کارگاه ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد 
اي قابل قبول مالیاتی حقوق پرداختی به ایثارگران جدیداالستخدام به عنوان هزینه ه) 150%(

.به مدت پنج سال
ج ـ کارفرمایانی که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع این قانون حداقل به مدت پنج سال 

یارانه حداقل حقوق و دستمزد، ) %75(می نمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد 
آنان قرار خواهد گرفت بهره مند قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار) 42(موضوع ماده 

.می شوند
ـ کسورات بازنشستگی 37ماده: کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان

این ) 2(سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه هاي موضوع ماده 
.قانون به شرح تبصره هاي زیر حسب مورد تأمین و پرداخت می گردد



ـ کلیه دستگاه هاي اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار 1صرهتب
ابالغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان اقدام 

.نمایند
ـ حقوق و 39ماده:محل پرداخت حقوق و مزایاي اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده

حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقوداالثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارفتاده کلی مزایاي 
دستگاه ها، اعم از کشوري و لشکري براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهاي مسلح 

.محاسبه می گردد
ـ حقوق و مزایاي اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و1تبصره

.حقوق و مزایاي شهدا و مفقوداالثرها توسط بنیاد پرداخت می گردد
ـ حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول 40ماده:مبناي حقوق بازنشستگی

قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایاي دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با 
.تبصره هاي زیر عمل می شودافزایش ضریب حقوق شاغالن اضافه و به شکل 

ـ حقوق بازنشستگی مشموالن قانون حالت اشتغال، اعم از اینکه در اجراي قانون مذکور 1تبصره
بازنشسته در (و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز 

.تطبیق و اعمال می گردد) سال تصویب این قانون
شستگی و وظیفه شهدا، جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد ـ حقوق بازن2تبصره

و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی 
.دستگاه ذي ربط پرداخت می گردد

ـ مشموالن قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظور شده 3تبصره
دستگاه مجري . برخوردار می گردند) مانند پاداش پایان خدمت و غیره(همطراز نبراي شاغال

.حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود
ـ وزارت کشور ضمن هماهنگی هاي الزم نسبت به ارائه خدمات ترددي از 44ماده:آرم تردد 

و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را براي جانبازان جمله آرم و کارت تردد
.و باالتر، براساس معرفی نامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید) %25(بیست و پنج درصد 

ـ بنیاد مکلف است پس از فوت هریک از ایثارگران 48ماده:هزینه فوت ایثارگر غیر شاغل 
وت همانند مشموالن قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و غیر مستخدم دولت، کمک هزینه ف

و اصالحیه هاي بعدي آن، 26/2/1375بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 
به خانواده آنان مشروط بر اینکه به موجب قوانین و مقررات دیگري دریافت ننموده باشند 

.پرداخت نماید



اجرایی مشمول این قانون موظفند براي مساعدت در امر ـ دستگاه هاي 49ماده:هدیه ازدواج 
ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان براي یک نوبت هدیه ازدواج موضوع 
مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولت 

.زان دو برابر پرداخت نمایندو اصالحیه هاي بعدي آن را به می26/2/1375مصوب 
ـ کلیه دستگاههاي اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا 51ماده:فوق العاده ایثارگري 

و باالتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج ) %25(و جانبازان بیست و پنج درصد 
به . ی شودحداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین م) %25(درصد 

.عنوان فوق العاده ایثارگري به طور ماهانه پرداخت نماید
ـ این فوق العاده ایثارگري به جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت 2تبصره

.این قانون برخوردار گردیده اند تعلق نخواهد گرفت) 39(و ) 38(اشتغال مطابق مواد 
ـ بیمه درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت 52ماده: هدابیمه درمانی فرزندان ذکور ش

.از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می گردد
ـ کلیه دستگاه هاي مشمول این قانون موظفند مرخصی 53ماده:مرخصی ایام عملیاتی 

ان را به ازاي هر ماه طلب مرخصی آنان استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا و مفقود
معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایاي دریافتی آنان محاسبه و از سوي دستگاه هاي ذي ربط 

.پرداخت نمایند
ـ 54ماده:تسري تسهیالت رفاهی به کارکنان شهید و جانباز و آزاده ازکارافتاده 

د سایر کارکنان شاغل دستگاه ها، از کلیه کارکنان شهید و جانباز و آزاده ازکارافتاده کلی همانن
تسهیالت اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه ها، نظیر دفترچه 

.اتکا، عالوه بر تسهیالت بنیاد برخوردار خواهند شد
ـ جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن 55ماده

تگی فوت نمایند، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزایاي حالت اشتغال تا سن بازنشس
.بازنشستگی برخوردار خواهند شد

حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ) %100(ـ صد در صد 56ماده: معافیت مالیاتی
.ف می باشندها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معا

ـ مرخصی هاي استحقاقی آزادگان شاغل در طول 57ماده: بازخرید مرخصی ایام اسارت
پس از ورود به ) اسراي آزاد شده(قانون حمایت از آزادگان ) 13(ایام اسارت که بر اساس ماده 



سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس 13/9/1368کشور مصوب 
.حقوق و مزایاي فرد قابل پرداخت خواهد بودآخرین 

ـ وزارت دادگستري با همکاري قوه 58ماده:حمایت قضایی و تکلیف وزارت دادگستري 
قضاییه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد 

.حقوق آنان اقدام نمایدو باالتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفاي ) 25%(
این قانون مکلفند حسب درخواست ) 2(ـ دستگاههاي موضوع ماده 60ماده:اعاده به خدمت 

جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاري نموده 
.اند صرفاً براي یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند

افرادي که به موجب رأي صادره از مراجع قضایی یا هیأت هاي رسیدگی به تخلفات تبصره ـ
اداري و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار شده اند مشمول این 

.ماده نخواهند بود
ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی62ماده:انتقال دانشجویی

و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به 
و ) %25(انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد 

باالتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل 
ده آنان و یا نزدیک ترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی سکونت خانوا

.مربوط براي یک بار اقدام نمایند
ـ به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و 65ماده:اعطاء نشان 

و باالتر و )%25(همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد 
رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطاء خواهد شد اعطاي نشان ویژه به کلیه ایثارگران، تابع آیین 
نامه اجرایی خواهد بود که در کارگروهی متشکل از نمایندگان بنیاد، معاونت برنامه ریزي و 

امور نظارت راهبردي رئیس جمهور، ستاد کل نیروهاي مسلح با مسؤولیت معاونت حقوقی و
. مجلس ریاست جمهوري حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

.این نشان غیر از نشان هاي دولتی است که تحت آیین نامه مربوط اعطاء می شوند
ـ بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد 66ماده:پرداخت شهریه دانشگاهی 

، جانباران بیست )همسر و فرزندان شهدا(دانشجویان شاهد هزینه شهریه کلیه) %100(درصد 
و باالتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در ) %25(و پنج درصد 

مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و هر 



شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی 
.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می باشند، اقدام نماید

ـ با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و 72ماده:تخفیف تسهیالت رفاهی 
ن قانون که داراي امکانات ای) 2(خانواده هاي آنان، کلیه دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده 

تفریحی فرهنگی، هنري و ورزشی می باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندي، براي استفاده 
تخفیف در بهره مندي از این تسهیالت در نظر ) %50(ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد 

.گیرند


