
قانون برنامه پنجساله ششم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     منتخب کاربردي مستخرج از 
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اعظم صادقیان: تهیه و تنظیم 
)1397(

ریـزي و  فرآینـد برنامـه  هاي سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصـالح  منظور انطباق بودجهبه-7ماده 
:هاي دولتریزي و نظارت بر عملکرد و هزینهبودجه

ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقـه  ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهکلیه تصویب-ث
وبات کـارگیري نیـرو و همچنـین مصـ    بندي مشاغل و افزایش مبناي حقوقی، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به

هیأتهاي امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً 
اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکـم، تعهـد زائـد بـر     . محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد

.شوداعتبار محسوب می

ماده کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند موارد مـدنظر خـود را پـس از ابـالغ     این) ث(و ) ت(در مورد بندهاي-ج
بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهاي بودجه سنواتی به سازمان ارسال کننـد تـا اعتبـارات مـورد نیـاز در قالـب       

بینـی اعتبـار، عمـل    در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پـیش . بینی شودبودجه سنواتی پیش
.راجع و دستگاههاي اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار استم

دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت را بـراي      -9ماده 
ها و دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصـات  اجراي تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه

جـز معـامالت محرمانـه، بـا رعایـت قـانون       و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به3/11/1383مصوب
کلیـه  . تکمیـل کنـد  3/11/1383و قانونن برگزاري مناقصات مصـوب  17/10/1382تجارت الکترونیکی مصوب 

انون برگـزاري  دستگاههاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومی غیردولتـی مکلـف بـه رعایـت قـ     
.مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند

سازي و مناطق آزادمحیط کسب و کار، خصوصی-4بخش 
-25ماده 



وري و منظور افـزایش بهـره  منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و بهبه-الف
دار وظایف اجتمـاعی،  بهینه هزینه به تمامی دستگاههاي اجرائی که عهدهارتقاي سطح کیفی خدمات و مدیریت 

از قبیل واحدهاي بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشـی،  (فرهنگی و خدماتی هستند 
ود در شـ اجازه داده می) هاي کشاورزي و دامپروريدهنده خدمات و نهادهفرهنگی، هنري و ورزشی و مراکز ارائه

گردد، نسبت بـه خریـد خـدمات از    ربط تعیین میچهارچوب استانداردهاي کیفی خدمات که توسط دستگاه ذي
در اجراي این بند واگذاري مدارس دولتی ممنـوع  . اقدام نمایند) جاي تولید خدماتبه(بخش خصوصی و تعاونی 

.است

د خـدمات و تعیـین تکلیـف نیـروي انسـانی و      نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خریـ آیین-تبصره
ربط به تصویب هیأت وزیران ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذي

.رسدمی

صورت کنترلی، در منظور نظارت بیشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري و همچنین بنگاههاي واگذار شده بهبه-ب
سازي به سازمان ثبـت اسـناد و   ت هیأت واگذاري، اسامی این بنگاهها از سوي سازمان خصوصیچهارچوب مصوبا

جلسـات  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبـت صـورت  . شودامالك کشور و بانک مرکزي اعالم می
ز أخذ مجوز کتبی مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و امالك بنگاههاي مزبور را پس ا

بانک مرکزي موظف است طی دستورالعمل اعالمی بـه بانکهـا و مؤسسـات    . سازي انجام دهداز سازمان خصوصی
اعتباري خصوصی و دولتی، اعطاي هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاههاي مذکور را مشروط بـه أخـذ   

.سازي نمایدمجوز از سازمان خصوصی

ي، شفافیت و مبارزه با فسادنظام ادار-6بخش 
هاي عمومی کشور با تأکیـد بـر تحـول    جویی در هزینهصرفه«در راستاي اصالح نظام اداري، موضوع -28ماده 

هـاي زایـد،   غیرضـرور و هزینـه  سازي اندازه دولت و حذف دسـتگاههاي مـوازي و  اساسی در ساختارها، منطقی
:شوداقدامات زیر انجام می

استثناي مدارس دولتی در طول اجراي قـانون  اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرائی بهکاهش حجم، -الف
از ) در پایان سـال دوم %) 5(درصدحداقل پنج(نسبت به وضع موجود %) 15(درصدحداقل به میزان پانزدهبرنامه، 

هـا، حـذف   تعـاونی طریق واگذاري واحدهاي عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخـش غیردولتـی بـا اولویـت    
هـا و مؤسسـات و   واحدهاي غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهاي سازمانی، انحالل و ادغام سـازمان 

ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصویب ها و دهیاريواگذاري برخی از وظایف دستگاههاي اجرائی به شهرداري
عالی اداريشوراي



مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شـوراي  انحالل، انتزاع و ادغام -تبصره
.باشدپذیر میاسالمی امکان

یا ساعتی براي اجراي وظایف پستهاي سازمانی، فقـط  ) مشخص(کارگیري افراد در قالب قرارداد کار معین به-ب
مدید قراردادهاي قبلی بالمانع ت. مجاز است8/7/1386در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

.است

اي ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسبت بـه تعیـین ضـریب حقـوق کارکنـان      دولت در حدود اعتبارات هزینه-پ
ایـن  . دولت اعم از مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوري در لوایح بودجه سنواتی اقـدام کنـد  

.قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود) 125(حکم درطول برنامه حاکم بر ماده 

قـانون  ) 2(عنوان سنوات خدمت قابـل قبـول تلقـی و مطـابق تبصـره      دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به-ت
توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراري مستمري 5/6/1386بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 

ن دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان بازنشستگان مشمول و براساس میانگی
قـانون مـذکور نیـز بـا     ) 3(شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع تبصـره  . اقدام کند

.باشنداستفاده از منابع خود مشمول این حکم می

شستگی و نیز کسور بازنشستگی و یـا حـق بیمـه    هاي بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنسهم صندوق-تبصره
سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههاي اجرائی مشمول تأمین و به 

.شودصندوقهاي مذکور پرداخت می

و مزایـا  اندازي سـامانه ثبـت حقـوق   دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه-29ماده 
ها به مقامات، رؤسـا، مـدیران کلیـه دسـتگاههاي اجرائـی شـامل قـواي        اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت

هـا و مؤسسـات و دانشـگاهها، شـرکتهاي دولتـی،      هـا، سـازمان  گانه جمهوري اسالمی ایران اعم از وزارتخانـه سه
لتی، شرکتهاي بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهاي مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها ومؤسسات اعتباري دو

، مؤسسات عمومی، )نماینددر مواردي که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می(عمومی غیردولتی 
بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمی، مجلس شوراي اسالمی، شوراي نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی کـه  

شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح ه اداره میفقیزیر نظر ولی
نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیـت نماینـد نظیـر وزارت جهـاد     

شیمی ایران، سازمان گسـترش  کشاورزي، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پترو
نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهـوري اسـالمی ایـران،    
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صـنایع معـدنی ایـران، سـازمان صـدا و سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران و          

سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فـراهم نمایـد، بـه    شرکتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههاي
نحوي که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی براي نهادهاي نظارتی 



وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سـازمان انـرژي اتمـی ایـران از شـمول ایـن حکـم        . و عموم مردم فراهم شود
اجراي این حکم درخصـوص بنگاههـاي اقتصـادي متعلـق بـه وزارت اطالعـات، وزارت دفـاع و        . دمستثنی هستن

.پشتیبانی نیروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود

هـاي  هـا، کارانـه، پرداخـت   هزینـه هـا، کمـک  هـا، هزینـه  العادهدستگاههاي مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق
و ) معـادل ریـالی آن  (ه و مزایاي ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدي و غیرنقدي غیرماهان

از جملـه اعتبـارات خـارج از شـمول قـانون      (سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل 
رقه، اعتبارات کمکهـاي رفـاهی،   ، درآمدهاي اختصاصی، اعتبارات متف1/6/1366محاسبات عمومی کشور مصوب 

هـاي مسـتقیم بـا    قانون مالیات) 217(اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 
) 160(قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ) 39(ماده » 1«، تبصره 3/12/1366اصالحات و الحاقات بعدي مصوب 

و یا اعتبارات خـاص ناشـی از واگـذاري و فـروش شـرکتها در      22/8/1390قانون امور گمرکی مصوب ) 162(تا 
سازي، اعتبارات مربوط به ردیفهاي کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد سازمان خصوصی

، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کننـد، بـه نحـوي کـه میـزان      )مشابه
خالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله در سـامانه اطالعـاتی هـر دسـتگاه مشـخص      هرگونه نا

.باشد

اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، 1/1/1388کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ -1تبصره 
مسـتنکف از ارائـه   . کشور ارائه دهندمدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل 

سال بـه تشـخیص   ماه تا یکاسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه
دیوان محاسبات کشور و سـازمان بازرسـی کـل کشـور مکلفنـد طبـق وظـایف و        . شودمراجع قضائی محکوم می

هاي مـذکور را در اسـرع وقـت بـه منظـور بازگردانـدن وجـوه        داختاختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پر
که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضـوع ایـن مـاده پرداخـت شـده      پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی

.عمل آورندباشد، اقدامات قانونی الزم را به

جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفنـد در  حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و -2تبصره 
هـاي حسابرسـی و   حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گـزارش 

هـاي  اعضـاي مجمـع عمـومی، هیـأت    (صالح گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذيبازرس قانونی، تخلفات صورت
.اعالم نمایند) بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشورتخلفات اداري، مرجع قضائی، سازمان 

دولت مکلف است طی سال اول اجراي قانون برنامه سازوکارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و -3تبصره 
مزایا و نظام مالیاتی را به نحوي مدون نماید که اختالف حقوق و مزایاي بین مقامات، رؤسا، مـدیران و کارکنـان   

تجـاوز نکنـد و در مسـیر    %) 20(درصدماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستموضوع این
.گیري قانونی قرار دهدتصمیم



هـاي الزم جهـت برقـراري عـدالت در نظـام پرداخـت، رفـع تبعـیض و         دولـت مکلـف اسـت بررسـی    -30ماده 
کشـوري و لشـکري   بگیـران تگان و مسـتمري ها و برخورداري از امکانات شاغلین، بازنشسسازي دریافتمتناسب

.سنوات مختلف را انجام دهد

وري، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش بنیان، افزایش بهرهمنظور تحقق اقتصاد دانشبه-64ماده 
:فناوري کشورالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی وهمکاري و تعامالت فعال بین

المللی در منظور ارتقاي علمی و رقابت بین دانشگاههاي کشور و تعامالت بینشود بهولت اجازه داده میبه د-الف
المللی و طی اجراي قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههاي معتبر بین

کـاربردي در داخـل   -گاه جـامع علمـی  اي و دانشـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه
گذاري مشترك، تسـهیل  نحوه سرمایه. هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایدکشور در چهارچوب سیاست

نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداري تعامالت ارزي و تردد اعضاي هیأت علمی و دانشجویان در آیین
.شودرسد، مشخص میربط به تصویب هیأت وزیران میاجرائی ذيو استخدامی کشور و دستگاههاي

) 50(قانون مدیریت خدمات کشوري و دستگاههاي موضـوع مـاده  ) 5(کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده-ب
مکلفنـد عـالوه بـر    15/8/1384مصـوب  ) 1(قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت  

از اعتبـارات  %) 1(درصـد که ذیل دستگاه در قوانین بودجـه سـاالنه منظـور شـده اسـت، یـک      اعتبارات پژوهشی 
هاي غیرعملیاتی را براي و در مورد شرکتهاي دولتی از هزینه) 6(و ) 1(استثناي فصولاي بهیافته هزینهتخصیص

.امور پژوهشی و توسعه فناوري هزینه کنند

هاي تحقیقاتی دسـتگاه  چوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتدستگاههاي مذکور ضمن رعایت چهار-1تبصره 
کـرد ایـن بنـد را هـر     رسد مکلفند نحـوه هزینـه  تصویب شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري میربط که بهذي

شـوراي عـالی علـوم،    . بار به شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري و مرکز آمار ایران گزارش دهنـد ماه یکشش
طور ساالنه حداکثر تا پایـان مردادمـاه بـه مجلـس     فناوري موظف است گزارش عملکرد این بند را بهتحقیقات و

کـرد تحقیـق و   همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینـه . شوراي اسالمی ارائه کند
.توسعه را منتشر نماید

سازي، کارآمدي سازي، بومیدر دانشگاهها در ابعاد اسالمیدولت نسبت به تحول و ارتقاي علوم انسانی -2تبصره 
ها و کتابهاي درسی و تربیت استاد و انتخـاب  و روزآمدي با ایجاد تغییرات یا اصالحات در امور مربوط به سرفصل

.را در اولویت قرار دهددانشجو اهتمام ورزیده و آن

هاي بیمه استثناي صندوقکتهاي وابسته و تابعه بهکلیه شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و شر-پ
سازي پژوهش و نـوآوري، در اجـراي   محور و تجاريهاي مسألهمنظور حمایت از پژوهشو بازنشستگی موظفند به



از سود قابل تقسیم سال قبل خود را براي مصرف در %) 3(درصدهاي کلی برنامه ششم معادل حداقل سهسیاست
.سعه فناوري در بودجه ساالنه، زیر نظر شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري منظور نمایندامور تحقیقاتی و تو

شود و به ربط تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاري دستگاههاي اجرائی ذيآیین-تبصره
.رسدتصویب هیأت وزیران می

هـاي  وري نظام ملی نوآوري، اجتنـاب از اجـراي پـژوهش   بهرهمنظور افزایش دستگاههاي اجرائی موظفند به-ت
تحقیقـاتی و بـا هـدف شناسـایی و     ) هـاي پـروژه (تکراري و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت در انجـام طرحهـاي  

سازي دستاوردهاي حاصل از پـژوهش و توسـعه، فهرسـت طرحهـاي پژوهشـی و فنـاوري و       کارگیري و تجاريبه
سـازمان و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري     . ثبـت کننـد  » سـمات «هاي خود را در سامانه هها و رسالنامهپایان

االجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و بـه  سال از تاریخ الزمموظفند ظرف مدت یک
.تصویب هیأت وزیران برسانند

بندي، موضوع قـانون  ضوعات امنیتی، دفاعی و داراي طبقهها با مونحوه عمل در خصوص اطالعات و داده-تبصره
مصـوب  -نامـه اجرائـی آن  و آیین-29/11/1353مصوب -مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتی

هاي دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقـات  اي که سازمان و وزارتخانهنامهدر آیین-1354
.شودرسد، معین میکنند و به تصویب هیأت وزیران میپس از تأیید ستادکل نیروهاي مسلح تهیه میو فناوري 

منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایـران و  تمامی دستگاههاي اجرائی موضوع این قانون موظفند به-ث
گیـري از تـوان و   ذکور و بهرههاي محمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنري کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه

هاي عملیاتی خود را منطبق با سند راهبـردي کشـور   سال، برنامهطی مدت یکظرفیت آنان براي توسعه کشور،
در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجراي قانون برنامـه بـه مرحلـه اجـراء     

ست گزارش ساالنه عملکرد ایـن بنـد را بـه کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات و       بنیاد ملی نخبگان مکلف ا. درآورند
.فناوري مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

بنیان و افزایش تولید و صـادرات محصـوالت و خـدمات    منظور پیشتازي در اقتصاد دانشدولت مجاز است به-ج
بنیـان  فناوري و حمایت از شـرکتهاي دانـش  هاي کلی اقتصاد مقاومتی، براي توسعه و انتشار بنیان سیاستدانش

هاي تقاضامحور مشترك با دانشگاهها و مؤسسـات  مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهش
هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشـکالت کشـور، مشـروط بـه اینکـه      آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و حوزه

.بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایدرا کارفرما و یا بهرههاي آنهزینهاز %) 51(حداقل پنجاه و یک درصد 

بنیـان و ارتقـاي سـطح فنـاوري در     وري دانـش دستگاههاي اجرائی موضوع این قـانون بـراي گسـترش بهـره    -چ
دي کشـور  بنیان و فناور و فعاالن اقتصاشرکتهاي ایرانی تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهاي دانش

ارتقاي مشارکت فعاالن اقتصادي در زنجیـره  «سازمان مکلف است طرح . المللی فراهم آورنددر زنجیره تولید بین



را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجراي قانون برنامـه  » المللیتولید بین
.ایدتدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نم

سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستاي مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشـه جـامع   -ح
هاي نهاد مذکور در جهـت تحقـق توسـعه فرهنگـی، علمـی و فنـاوري و       برداري از توانمنديعلمی کشور و بهره

هـاي الزم را  ریـزي ربط برنامـه اجع ذيالتحصیالن دانشگاهها با هماهنگی سایر مرآموزشی و تسهیل اشتغال فارغ
.انجام دهد

دستگاههاي اجرائی مجازند در راستاي توسعه، انتشـار و کاربسـت فنـاوري، مالکیـت فکـري، دانـش فنـی و        -خ
تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوري دولتـی ایجـاد و حاصـل شـده     

.سات یاد شده واگذار نماینداست، به دانشگاهها و مؤس

المللی و دانشگاههاي داخلی نسـبت  شود با همکاري دانشگاههاي معتبر بیننور اجازه داده میبه دانشگاه پیام-د
، نیمه حضوري، باز و از راه دور اقدام )الکترونیکی(المللی جهت ارائه آموزشهاي مجازي بین) هاب(به ایجاد قطب

.نماید

هـاي فنـی و   التدریس آموزشکدهحقیقات و فناوري مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حقوزارت علوم، ت-ذ
اند، تا سال دوم اجراي قانون برنامه اي زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهحرفه

.اقدام نماید

و سـازمان بهزیسـتی از محـل    ) ره(شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیتـه امـداد امـام خمینـی    -ر
.شوداعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می

سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده-14بخش 
کار جوان، چنانچه طی براي ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروي-71ماده 

کارشناسی به صـورت کـارورزي   حصیالن دانشگاهی با مدرك حداقلالتاجراي قانون برنامه نسبت به جذب فارغ
.باشنداقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما براي مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می

دار و نحـوه تـأمین هزینـه بـه     هـاي کـاري اولویـت   اجرائی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینهنامهآیین-تبصره
سازمان، سازمان اداري و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی بـه  پیشنهاد 

.رسدتصویب هیأت وزیران می



اعـم از کشـوري،   ( هـاي بازنشسـتگی   شدگان صندوقبرقراري مستمري بازنشستگان براي کلیه بیمه-82ماده 
بر مبناي میانگین دو سال ) بانکهاگی دستگاهها، نهادها وهاي بازنشستلشکري، تأمین اجتماعی و سایر صندوق

.باشدآخر دریافتی که داراي کسور بازنشستگی می

رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهري، راهداري و راهسازي که حـداقل بیسـت و پـنج سـال سـابقه      -تبصره
روزهاي پرداخت حق بیمـه و پنجـاه و   توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب باپرداخت حق بیمه دارند می

.پنج سال سن، بازنشسته شوند

امور ایثارگران-16بخش 
رسـانی بـه   ولت موظف است اقدامات الزم براي اجـراي صـحیح و بـه موقـع قـانون جـامع خـدمات       د-87ماده 

هاي اجرائـی آن را  نامهآیینبینی نماید و کلیه ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش
.حداکثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصویب و ابالغ نماید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی     ) 61(دولت مکلف است در اجراي ماده -الف
جراي قانون برنامه کلیه مشـموالن  ریزي نماید که تا دو سال اول ابه نحوي برنامه4/12/1393مصوب ) 2(دولت 

کننده نهادهاي متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این یگانهاي اعزام. ماده مذکور تعیین تکلیف گردند
.ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند

ــ افـراد و رزمندگانــی کـه در دوران دفـاع      نظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخی مواد به قانون ت) 61(ماده 
اند ولی صورت سانحه و مدارك بالینی همزمـان را  مقـدس و حـوادث زمان انقالب اسالمی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده

شـهید و امـور ایثـارگران و بـا نظـر کمیسـیون       کننده و نهادهاي متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد ندارند، با معرفی یگانهاي اعزام
گیرد و متناسب با میـزان جانبـازي، تحـت پوشـش بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران قـرار          پزشکی، جانبازي آنها مورد تأیید قرار می

گیرندمی

سـانحه بـالینی   بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس کـه صـورت  -تبصره
احراز ) نیروهاي مسلح(کننده مان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامهمز
.گیردجانبازي به آنها تعلق می%) 5(عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد گردد را بهمی

.باشدد و امور ایثارگران نمیاجراي این تبصره مانع از احراز جانبازي بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهی

:شودقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می) 18(ماده -ت

موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یـا اصـالح معیارهـاي    شهید و امور ایثارگران بنیاد
ن و آزادگـان در مـواردي کـه نیـاز بـه رأي      تشخیص درصد جانبازي به عنوان مبناي ارائـه خـدمت بـه جانبـازا    

هاي پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون



نظر گرفتن وضعیت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادي، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس 
یاد و ستاد کل نیروهاي مسلح و با همکاري وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح اي که به پیشنهاد بننامهآیین

.رسد اقدام نمایدو سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

قبل از این اصالح: بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصـالح   ماده (18) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 
معیارهاي تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبناي ارائه خدمات به جانبازان و آزادگـان یـا در نظرگـرفتن وضـعیت سـالمتی،      
شرایط اجتماعی، اقتصادي و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهاي بین المللی به عنوان معیارهاي جدیـد در ارائـه خـدمات    
(امتیازبندي تلفیقی) و تعیین و اصالح و به روزکردن درصد از کارافتادگی جانبازان نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مـواردي  
که مطابق ضوابط، نیاز به رأي کمیسیون باشد، اقدام نماید.

) 2(به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههاي موضـوع مـاده   -ث
قانون مدیریت خدمات کشوري مجاز نیستند ایثارگران شاغل ) 5(ی به ایثارگران و ماده رسانقانون جامع خدمات

معرفـی  ) عدم نیـاز (در آن دستگاه را به استثناي موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداري به عنوان نیروي مازاد 
.نمایند

هـاي آن و  ایثـارگران و تبصـره  رسـانی بـه   قانون جامع خـدمات ) 21(دولت مکلف است عالوه بر اجراي ماده -ج
و باالتر را در طـول اجـراي قـانون    %) 70(اصالحات بعدي، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد 

.برنامه، استخدام نماید

قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران ـ کلیه دستگاه هاي موضوع ماده (2) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصـد  (25%)  ماده21
مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جایگزینی  از نیازهاي استخدامی «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، شرکتی»
نیروهاي خروجی خود اخذ می نماید به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (%25) و 
باالتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و باالي یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهنـد و پـنج درصـد    (%5) سـهمیه  
و  استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیـر بیسـت  
پنج درصد (%25) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.1
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد ،جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبـازان بر اسـاس  
درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت در این بند معرفی کند.
کلیه مسئوالن دستگاه هاي اجرایی پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور می توانند اقدام به جذب نیروي انسانی مورد نیاز کنند . با متخلفـان از  
اجراي این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود .
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند بر حسن اجراي این ماده در دستگاه هاي اجرایی نظارت کنند .

.گرددقطعی میسه ماه رسمیوضعیت استخدامی مشموالن این ماده حداکثر پس از-1تبصره 

ماه سابقه حضور در جبهه، شـاغل در  و رزمندگان با حداقل ششوالدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان-2تبصره 
رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهاي عمـومی و دولتـی، در   قانون جامع خدمات) 2(کلیه دستگاههاي مشمول ماده 

زمانی باالتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداري بـه تنـزل پسـت، از کلیـه     صورت تنزل از پست سا
.شوندحقوق و مزایاي همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می



.
تبصره3ـ کسب حداقل هشتاد درصد (%80) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفـر پذیرفتـه شـده بـراي     مشـموالن متقاضـی اسـتخدام در ادارات    
آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوري الزامی است.

جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عـادي و بـدون سـنوات ارفـاقی بازنشسـته      -چ
تکمیل خدمت سی و پـنج  توانند به خدمت اعاده و با اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میشده

.ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند

در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به -تبصره
.گیرداین افراد تعلق نمی

استخدامی خاص مربوط بـه خـود بـوده و کلیـه     ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط -ح
.رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستندقانون جامع خدمات) 2(دستگاههاي مشمول ماده 

رسـانی بـه   قـانون جـامع خـدمات   ) 2(کلیه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضـوع مـاده  -خ
.ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایاي کامل بازنشسته شوندتوانند با حداکثر هشت سال سنوات ایثارگران می

شرح زیر در طول اجراي قانون برنامه اصالح و دو تبصره رسانی به ایثارگران بهقانون جامع خدمات) 26(ماده -د
:شودبه آن الحاق می

اضـافه  »شیمیاییجانبازان اعصاب و روان و «بعد از عبارت » جانبازان داراي محدودیت جسمی حرکتی«عبارت 
.شودمی

هاي خاص و یا صعب العالج یا محدودیت جسـمی  والدین، همسران و فرزندان شهدا که داراي بیماري-1تبصره 
.شوندحرکتی می باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می

منـدي حـق   بهـره (K)ضریب کا%) 49(تا چهل و نه درصد %) 25(جانبازان گروه بیست و پنج درصد -2تبصره 
.باشدپرستاري آنان به میزان درصد جانبازي می

باشـند بـا   منـد مـی  ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر بهـره -ر
انند تا سی توقانون مدیریت خدمات کشوري بوده و می) 103(ماده ) الف(داشتن مدرك کارشناسی، مشمول بند 

.و پنج سال خدمت کنند

انـد،  آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سـی سـال بازنشسـته شـده    -ز
توانند براي یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مـورد سـی یـا    می

.ند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیندسی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کن



مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء -ژ
رزمنـدگان  باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائـه خـدمات   که در بنیاد داراي پرونده ایثارگري می

سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهاي مسلح با سازمان تأمین اجتمـاعی  هشت
.باشدمی) ساتا(نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران

-88ماده 

اعـم از  )جانبـازان و آزادگـان  (هاي معظم شهدا و ایثـارگران دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده-الف
پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل 

به نحـوي  . حداکثر در دو سال اول اجراي قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید
طالبات معوقی در حـوزه ایثـارگران و خـانواده شـهدا بـاقی      که در پایان سال دوم اجراي قانون برنامه هیچگونه م

.نمانده باشد

مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بـر حسـب   -تبصره
مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجراي قانون برنامه طبق بودجـه سـنواتی تـأمین و   

.پرداخت گردد

همسران و فرزنـدان  «عبارت » آزادگان«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت ) 51(در ماده-پ
.گردداضافه می» شهدا

کلیه دستگاههاي اجرایی مشمول این قانون موظفند به شـهدا و جانبـازان    ماده(51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  ـ
بیست و پنج درصد (%25) و باالتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (%25) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر 
سال توسط دولت تعیین می شود. به عنوان فوق العاده ایثارگري به طور ماهانه پرداخت نماید.
تبصره1ـ به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می گردد.
تبصره2ـ این فوق العاده ایثارگري به جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال برخـوردار گردیـده انـد تعلـق     
نخواهد گرفت.

جانبـازان و  سرانه بیمه عمر و حـوادث %) 100(سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد -ت
.آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند

رسانی بـه ایثـارگران در طـول اجـراي     قانون جامع خدمات) 59(و ) 52(، )13(بر مواد ) 88(ماده ) ت(حکم بند 
.قانون برنامه، حاکم است

هاي رزمندگان هشت سال دفـاع  منظور حمایت و تجلیل از رشادتسنواتی بهدولت مکلف است طبق بودجه -ث
جانبـازي و  %) 25(ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیسـت و پـنج درصـد    مقدس که حداقل شش
نی ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیالت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درماآزادگان با کمتر از شش

.و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید



هاي هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، دوره%) 30(درصدتأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی-1
هـاي علـوم، تحقیقـات و    هاي مـورد تأییـد وزارتخانـه   شبانه دانشگاههاي دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه

ن و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتیفناوري و بهداشت، درما

مندي رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهريبهره-2

هزینه از طریق هر یک از شرکتهاي دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی %) 30(درصد معافیت از پرداخت سی-3
الو دریایی در سفرهاي داخلی و عتبات عالیات براي یکبار در س

منظور ارج نهـادن بـه والـدین، همسـران و     ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند بهها و دهیاريشهرداري-4
درصـد  و پـنج فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیسـت 

تر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که ماه و باالو باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش%) 25(
.ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایندباشد و آرامستاندفن اموات در آنها مجاز می

مندي از انشعاب رایگان آب، فاضالب، برق و گاز براي یک بار در یک واحد مسکونیبهره-5

مـاه  ر مطابق قوانین مربوطه و براي رزمندگان با حداقل شـش مندي از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتبهره-6
.حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایاي اجتماع

جانبازان و آزادگان و فرزندان «رسانی به ایثارگران پس از عبارت قانون جامع خدمات) 31(ماده ) الف(در بند -ج
مـاه سـابقه   ن، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حـداقل شـش  فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگا«عبارت » شاهد

.شوداضافه می» حضور در جبهه

مـاه سـابقه حضـور در جبهـه     در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده-ح
به طور مسـتقل  مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگري گردد بازنشستگی در هر صندوق 

منـد  دو صندوق از مسـتمري بازنشسـتگی آن صـندوق بهـره    گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد درانجام می
.کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود. گردندمی

براي ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه -خ
اي ناشـی از تغییـر صـندوق بیمـه و بازنشسـتگی      یک بار از پرداخت ما به التفاوت براي پانزده سال سنوات بیمه

الیه از دولت منظور و در قالـب بودجـه سـنواتی توسـط دولـت      این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ. معافند
.شودپرداخت و تسویه می

-90ماده 



) 47(رسانی به ایثـارگران و اصـالحیه بعـدي آن و در مـاده     قانون جامع خدمات) 70(ده الحاقات زیر در ما-الف
:گیردبه شرح زیر صورت می) 2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

ن و و همسـرا %) 25(سهمیه اختصاصی براي جانبازان زیـر بیسـت و پـنج درصـد     %) 5(درصدسهمیه ورود با پنج
مـاه حضـور   و همسران و فرزندان رزمنـدگان، بـا حـداقل شـش    %) 25(فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 

.افزایش یابد%) 30(درصدداوطلبانه در جبهه به سی

قـانون جـامع   ) 70(مشـمولین مـاده  (ایثـارگران  %) 25(در صـورتی کـه سـهمیه بیسـت و پـنج درصـد       -تبصره
سهمیه اختصاصی جانبـازان زیـر   %) 5(درصد تکمیل نگردد و پنج) اصالح بعدي آنرسانی به ایثارگران وخدمات

فرزنـدان و همسـران   %) 25(و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پـنج درصـد   %) 25(بیست و پنج درصد 
لـف  ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوي متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولـت مک رزمندگان با حداقل شش

مذکور به جانبازان زیر %) 5(ایثارگران را مازاد بر پنج درصد %) 25(است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد 
فرزنـدان و همسـران   %)25(و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیسـت و پـنج درصـد    %) 25(بیست و پنج درصد 

.م را داشته باشند، اختصاص دهدماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط الزرزمندگان با حداقل شش

هاي علوم، تحقیقات و فناوري کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه-پ
اند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفنـد حـداقل بیسـت درصـد     و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده

ود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شـهدا، جانبـازان   اعضاي هیأت علمی مورد نیاز خ%) 20(
و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد %) 15(پانزده درصد 

رد تأییـد  و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که داراي مدرك علمی دکتري مـو %) 25(
باشـد و شـرایط علمـی مصـوب     هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مـی وزارتخانه

عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنـان دیگـر   شوراي
شرایط علمـی الزم را داشـته باشـند تـأمین و از     دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه

ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائـی مـرتبط و   
.هاي اخالقی استخدام کنندتأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صالحیت

.شودفعلی داراي سوابق ایثارگري فوق نیز میاحکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی 

مسؤولیت اجراي احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههاي مذکور است در اجـراي ایـن   
.حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند

.شوندبازنشسته میمشموالن این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن -1تبصره 

در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خـدمت و یـا حـداکثر شصـت سـال سـن       -2تبصره 
.تواند درخواست بازنشستگی نمایدمی



قـانون  ) 71(مـاده  » الـف «این قانون در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر بند ) 90(ماده » پ«حکم بند 
و اصالحات بعدي و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان 2/10/1391جامع ایثارگران مصوب 

.حاکم است22/2/1371استخدام مصوب 

هاي توسعه کشور به شرایط جامعـه  قانون احکام دائمی برنامه) 2(ماده ) پ(شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند 
.شوداصالح میقانون برنامه) 90(ماده ) پ(ایثارگران موضوع بند 

گانـه، بخشـهاي دولتـی و    االجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قواي سـه از تاریخ الزم-الف-103ماده 
.گردندروز مرخصی تشویقی برخوردار میشوند از سهعمومی غیردولتی که صاحب فرزند می

و اصالحات و الحاقـات بعـدي آن   27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب -122ماده 
و قانون الحاق برخی مـواد بـه قـانون    10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 66(و ماده 4/12/1393مصوب ) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
عنوانن بخشی از این قانون در طول اجراي قانون برنامه حاکم بوده و با ت بعدي بهبا اصالحات و الحاقا1/6/1366

:گرددلحاظ موارد زیر اعمال می

حـاکم  1395هاي توسعه کشور مصوب سـال  قانون احکام دائمی برنامه) 1(بر احکام این قانون، حکم ماده -الف
.است

.االجراء استهاي کلی ابالغی مقام معظم رهبري الزمهاي کلی برنامه ششم و سایر سیاستسیاست-123ماده 

مـاه  باشد و دولت موظف است ششاالجراء شدن به مدت پنج سال معتبر میاین قانون از تاریخ الزم-124ماده 
.اسالمی ارائه نمایدقبل از پایان اعتبار این قانون الیحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شوراي


