
 منبع: وب سايت بنياد شهيد و امور ايثارگران

    كليات قوانين و مقررات مربوط به خانواده شاهد و ايثارگران:  عنوان
  
       

  تعاريف :
  

كسي است  كه جان خود را در راه انقالب اسالمي و حفظ دستاوردهاي آن و يا دفاع از كيان جمهوري اسالمي ايـران در مقابـل    شهيد :

نموده و يا مي نمايد .(قانون اساسنامه بنياد شهيد انقالب اسـالمي مصـوب    تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار نثار

  مجلس شوراي اسالمي) 27/2/1377

بسـتگان درجـه دوم شـهيد شـامل      -2بستگان درجه اول شهيد شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزند  -1خانواده هاي شاهد : عبارتند از : 

  خواهر و برادر 

  ء و مفقوداالثرها خانواده شاهد محسوب مي شوند .تبصره : بستگان درجه اول اسرا

  هيأت وزيران) 27/1/1382(از آئين نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده هاي شاهد مصوب 

عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقالب اسالمي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض  جانباز :

عوامل داخلي و خارجي يا هرگونه حوادث مستقيم ناشي از آنها در طـول جنـگ تحميلـي بـه اخـتالالت و نقصـانهاي عارضـي         و تجاوز

  جسمي و رواني دچار شده يا بشود و در نتيجه د رروند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهايي مواجه مي باشند .

  مجلس شوراي اسالمي) 31/3/1374 (از قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب

كساني كه به تشخيص مراجع صالحه (بنيـاد مستضـعفان و جانبـازان انقـالب اسـالمي و يـا مراجـع ذيصـالح          جانباز از كارافتاده كلي :

  نيروهاي مسلح) از كارافتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند .

  مجلس شوراي اسالمي) 31/3/1374مصوب (از قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان 

اسراي آزاد شده به كساني اطالق مي گردد كه به سبب مأموريت محوله در طـول جنـگ تحميلـي و در جهـت دفـاع از انقـالب        آزاده :

اسالمي و استقالل و تماميت ارضي كشور جمهوري اسالمي توسط عوامل دشمن در داخل يا خـارج از كشـور اسـير گرديـده و پـس از      

  مقاومت دليرانه آزاد شده باشند .

  مجلس شوراي اسالمي } 13/9/1368{ از قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور مصوب 

  هيأت وزيران  27/1/1382آئين نامه تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده هاي شاهد مصوب 

  مشروح مربوط بكار مي روند : در اين آئين نامه عبارات زير در معاني -1ماده 

  بنياد شهيد : بنياد شهيد انقالب اسالمي     -1

شهيد : كسي است كه جان خود را در راه اهداف واالي اسالم و انقالب اسالمي و حفظ دستاوردهاي آن و دفاع از كيـان نظـام     -2

  و اشرار نثار مي نمايد . جمهوري اسالمي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب

) اين آئين نامه هستند كه از نظر برخورداري از خدمات مربوط در اولويت دوم قرار مـي  3در حكم شهيد : افراد موضوع ماده (  -3

  گيرند .
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 مأموريت : كليه وظايفي است كه تحت همين عنوان از طرف مسووالن مربوط به صورت كتبي به كاركنان نيروهـاي مسـلح و    -4

 وزارت اطالعات اعم از انفرادي و دسته جمعي واگذار مي شود .

 افرادي كه مشمول هر يك از بندهاي زير شده يا مي شوند شهيد تلقي مي شوند : -2ماده 

 رزمندگاني كه در زمان جنگ در مناطق عملياتي توسط دشمن كشته مي شوند .  -1

  ي فوت مي كنند .رزمندگاني كه درخط مقدم نبرد با دشمنان خارج    -2

  افرادي كه به دست دشمنان نظام كشته يا ترور مي شوند .    -3

كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات كه در حال شركت درمأموريت مبارزه با اشرار ، قاچاقچيان ، سارقان مسلح و اعضاي   -4

 گروههاي ضدانقالب توسط آنها كشته مي شوند .

و وزارت اطالعات كه در هرگونه مأموريت شناسايي رزمي يا ويژه و عمليـات جنگـي يـا براثـر كمـين       كاركنان نيروهاي مسلح  -5

 توسط دشمن يا ضد انقالب كشته مي شوند .

تشخيص مأموريتهاي موضوع اين بند براي عملياتهـاي اطالعـاتي و امنيتـي كشـور بـا وزارت اطالعـات و بـراي مأموريتهـاي          –تبصره 

 و امنيتي خاص نيروهاي مسلح برعهده ستاد كل نيروهاي مسلح است .اطالعاتي ، عملياتي 

كاركنان وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح كه به سبب عضويت در آنها توسط دشمنان نظام كشته مي شوند اعم از آن كـه در    -6

 ايام خدمت يا غير خردمت باشند .

  زميني ، هوايي يا دريايي دشمن كشته مي شوند . كاركنان نيروهاي مسلح كه حين انجام وظيفه ، در حمالت  -7

  افرادي كه در حين مأموريت در زمان جنگ درش حمالت زميني ، هوايي يا دريايي دشمن كشته مي شوند .  -8

 محافظان شخصيتها و اماكن و اعضاي گارد امنيت پرواز كه در حال مأموريت توسط ضد انقالب كشته مي شوند .  -9

هنگـام برخـورد بـا     1371روي مقاومت بسيج و نيروهاي انتظامي كه براساس قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب كاركنان ني  -10

 جرايمي مشهود در حين انجام وظيفه كشته مي شوند .

افرادي كه به تشخيص دادگاه صالحيتدار در حال انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر توسـط مرتكبـان جـرايم مشـهود       -11

 شته مي شوند .ك

كاركنان وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح كه در حين اسارت دشمن يا گروگان ضد انقالب ، مخالفان نظـام ، اشـرار ، سـارقان      -12

 مسلح ، قاچاقچيان يا ساير تبهكاران تحت تعقيب كشته مي شوند .

و ساير سالح هاي جنگي و پاكسازي ميـدان مـين    افرادي كه به سبب مأموريت در حال خنثي سازي مواد منفجره ، شيميايي  -13

 كشته مي شوند .

مجروحان و جانبازاني كه براساس نظريه كميسيون پزشكي ذيربط فوت آنها به سبب جراحات و صدمات ناشـي از مجروحيـت     -14

 تشخيص داده شود .

 مايند .كليه افرادي كه مقام معظم رهبري آنها را در فرمان خاص مصداق شهيد تلقي ن  -15
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 مصاديق عملي در حكم شهيد عبارتند از : -3ماده 

رزمندگاني كه در زمان جنگ داخل مناطق عملياتي براثر سوانح طبيعي يا غيرطبيعي بدون سهل انگاري و تقصـير يـا عـدول از      -1

 مقررات فوت مي كنند .

  ان جنگ در حال مأموريت كشته مي شوند .كاركنان نيروهاي مسلح كه در حال رفت و برگشت از منطقه عملياتي در زم  -2

كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات كه در حين آموزشهاي رزمي و اطالعاتي و رزمايشهايي كه طبق برنامه هـاي مصـوب     -3

  فرمانده كل قوا اجرا مي شود ، كشته مي شوند .

ه در حال مأموريت آزمايش يا توليد سالح، مهمات و وسايل كاركنان نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ك  -4

 جنگي كشته مي شوند .

كاركنان وزرات اطالعات و نيروهاي مسلح كه به سبب مأموريت در اسارت دشمن يا گروگان ضدانقالب ، مخالفان نظام ، اشرار ،   -5

 آرمانهاي انقالب اسالمي در زمان اسارت ثابت شود .سارقان مسلح و قاچاقچيان فوت مي كنند مگر اينكه عدم پايبندي آنها به 

كاركنان وزارت اطالعات و نيروهاي مسلح كه در حال تعقيب و مراقبت دشمنان اسالم و نظام جمهوري اسالمي كشته مي شوند   -6

. 

 افرادي كه در حمالت هوايي يا موشكي يا بمب گذاري دشمن كشته مي شوند .  -7

ني كه در مناطق جنگي به علت برخورد با مواد منفجره از قبيل نارنجك ، مين ، گلولـه تـوپ و نظـاير آن    مهاجران جنگي و كسا  -8

 كشته مي شوند .

 افرادي كه در حين درگيري بينابين نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات با دشمنان ، ضدانقالب و اشرار كشته مي شوند .  -9

 يسيون پزشكي ذيربط ناشي از صدمات مستقيم دوران اسارت تشخيص داده شود .آزادگاني كه فوت آنها براساس نظريه كم-10

 %) و باالتر كه فوت مي نمايند يا كشته مي شوند .70جانبازان هفتاد درصد (-11

ر يـا  افرادي كه در دفاع از كيان نظام جمهوري اسالمي ايران يا اموال عمومي يا منابع طبيعي در مقابله با دشمنان نظـام ، اشـرا  -12

 متجاوزان كشته مي شوند .

افرادي كه به سبب مأموريت هاي محوله در پاسداري و حفاظت از مراكزي كه نيروهاي مسلح براساس مقررات يا مصوبات خاص -13

شوراي عالي امنيت ملي ، شوراي امنيت كشور يا شوراي تأمين استان موظف به حراسـت از آن مراكـز هسـتند ، مـورد هجـوم      

 ار واقع و در اثر مقاومت و درگيري با آنها كشته مي شوند .دشمن يا اشر

مشموالن بندهاي اين ماده كه به تشخيص كميسيون پزشكي ذيربط براثر جراحات و صدمات حاصـل از مـوارد منـدرج در ايـن     -14

 ماده فوت مي كنند .

 ر و سهل انگاري و نيز رعايت اصول ايمني است .) اين ماده منوط به عدم تقصي8) و (3احراز شهادت افراد مشمول بندهاي ( –تبصره 

مناطق عملياتي درزمان جنگ توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و در ساير مواقع توسط شوراي عالي امنيـت ملـي تعيـين مـي      -4ماده 

 شود .
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لح يا وزارت اطالعات مأمور مي ) اين آئين نامه به نيروهاي مس3) و (2غيرنظامياني كه براي انجام مأموريتهاي مندرج در مواد ( -5ماده 

  شوند از نظر شمول اين آئين نامه حسب مورد در حكم كاركنان دستگاههاي ياد شده خواهند بود .

مرجع تأييد ، پذيرش و تطبيق مصاديق شهيد يا مفاد اين آئين نام پس از اعالم كميسيونهاي بدوي و تجديـد نظـر در قـوانين     -6ماده 

  وزارت اطالعات ، بنياد شهيد است . مربوط به نيروهاي مسلح و

اعالم اوليه شـهادت مجروحـان و جانبـازان متـوفي برعهـده كميسـيوني متشـكل از پزشـكان متخصـص و معتمـد از بنيـاد             -1تبصره 

  مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي و بنياد شهيد و سازمان مربوط است .

) ايـن آئـين نامـه بـه عهـده كميسـيوني متشـكل از پزشـكاني         3) ماده (10بند (اعالم اوليه شهادت آزادگان متوفي موضوع  -2تبصره 

  متخصص و معتمد از ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، بنياد شهيد و دستگاه مربوط است . 

د بـا  در صورت بروز اختالف بين بنياد شهيد ، نيروهاي مسلح ، وزارت اطالعات و ساير دسـتگاه هـا در تطـابق مصـاديق شـهي      -7ماده 

مفاهيم آن ، موضوع در كميسيوني بامسووليت رئيس ستادكل نيروهاي مسلح يا نماينده او با عضويت نمايندگان بنيـاد شـهيد ، وزارت   

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا دستگاه ذيربط حسب مورد بررسي مي شود و تصميم كميسيون يـاد شـده بـراي دسـتگاه هـا الزم      

  االجرا است .

  اديق عملي خانواده هاي شاهد عبارتند از :مص -8ماده 

  بستگان درجه اول شهيد شامل پدر ، مادر ، همسر و فرزند .    -1

  بستگان درجه دوم شهيد شامل خواهر و برادر.    -2

  بستگان درجه اول اسراء و مفقوداالثرها خانواده شاهد محسوب مي شوند . –تصره 

 يد و در حكم شهيد كماكان برعهده بنياد شهيد است .ارائه خدمات به بازماندگان شه -9ماده 

  بستگان درجه دوم شاهد صرفاً مشمول دريافت خدمات مندرج در قوانين و مقررات ذيربط هستند . –تبصره 

يـت  چنانچه فردي از مشموالن اين آيين نامه براساس رأي قطعي مراجع قضايي داراي فساد اخالقي يا سابقه ارتكاب جرم برضـد امن     

ملي باشد ، به تشخيص بنياد شهيد از مشمول خدمات بنياد شهيد يا دستگاههاي ذيربط خارج مي شـود . در صـورت بـروز اختالفـات     

) اين آئين نامه بررسي مي شود و تصميم كميسيون بنيـاد شـهيد بـراي آنهـا الزم االجـرا اسـت .       7موضوع در كميسيون موضوع ماده (

  ي مقررات مربوط به مستمري بگيراني كه از عداد خانواده شاهد خارج مي شوند ، نمي باشد .اجراي اين ماده مانع از اجرا

  مصوبه شوراي عالي اداري راجع به تغيير نام بنياد شهيد ، جانبازان و آزادگان به بنياد شهيد وامور ايثارگران

بنـا بـه پيشـنهاد     17/2/1383ن جلسـه مـورخ   و يكصد و سيزدهمي 12/9/1382شوراي عالي اداري در يكصد و هشتمين جلسه مورخ 

 8/114/1381ر مـورخ   4303طي فرمـان شـماره   » مدظله العالي«مشترك نهادهاي متولي امورايثارگران و موافقت مقام معظم رهبري 

  تصويب نمود :



 منبع: وب سايت بنياد شهيد و امور ايثارگران

افراز در بنيـاد شـهيد انقـالب    كليه مأموريتها و وظايف مربوط به اداره امور خانواده محترم شهدا ، جانبازان عزيز و آزادگان سر  -1

اسالمي تجميع و نام اين بنياد به بنياد شهيد وامور ايثارگران تغيير مي يابد . اين بنياد براساس اساسنامه بنياد شهيد انقالب 

  اسالمي اداره مي شود .

اصالح موادي از اساسـنامه بنيـاد   بنياد شهيد وامور ايثارگران با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، پيشنهاد  –تبصره 

شهيد انقالب اسالمي را در چارچوب مأموريت ها و وظايف مذكور در اين مصوبه حداكثر طي مدت يك سال تنظيم و براي تصويب 

  به مراجع ذيربط تقديم نمايد .

رم شـهدا ، جانبـازان عزيـز و    كليه قوانين ، مقررات و ضوابط جاري نهادهاي تجميع شده براي ارائه خدمات بـه خـانواده محتـ     -2

آزادگان سرافراز و خانواده محترم ايشان حسب مورد الزم االجرا است ، به نحوي كه هيچ گونه قصـاني در كميـت و كيفيـت    

  خدماتي كه تا قبل از ادغام نهادهاي مذكور ارائه مي گرديد ، ايجاد نشود .

امور ايثارگران ، متناسب با اين ادغام حداكثر طـي مـدت يكسـال    تشكيالت حوزه مركزي و شرح وظايف اساسي بنياد شهيد و  -3

توسط رئيس بنياد مذكور ، تنظيم و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت امناي اين نهـاد ، بـه   

  اجرا در مي آيد .

مدت حداكثر يكسال پس از تصويب تشكيالت تشكيالت فصلي اين نهاد و چگونگي ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني ، طي   -4

  حوزه مركزي ، تهيه و با تصويب مراجع ذيربط به مرحله اجرا در مي آيد .

، سازمان امور جانبازان انقالب اسالمي ، سـتاد رسـيدگي بـه     3تا زمان تصويب و ابالغ تشكيالت و شرح وظايف مذكور در بند   -5

مي با حفظ استقالل ، هر يك با كليه مأموريت هـا ، وظـايف ، اختيـارات ، اعتبـارات ،     امور آزادگان و بنياد شهيد انقالب اسال

 دارايي ها و نيروي انساني ، زيرنظر رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران اداره خواهد شد .

هادهاي ادغـام شـده ، بـه    كليه مأموريت ها ، وظايف ، اختيارات ، دارايي ها ، اعتبارات (عمومي و اختصاصي) و نيروي انساني ن  -6

 بنياد شهيد وامور ايثارگران منتقل مي گردد .

حقوق و مزاياي كاركنان سازمان امور جانبازان و ستاد رسيدگي به امور آزادگان تا زمان تجميع ، براسـاس ضـوابط و مقـررات      -7

مقررات استخدامي بنيـاد شـهيد انقـالب    مورد عمل پرداخت مي گردد و پس از تاريخ ياد شده با استفاده از كليه اختيارات و 

اسالمي ، كاركنان نهادهاي تجميع شده از نظر گروه و سنوات ، تطبيق وضعيت يافته و در صورت هرگونه كاهش دريـافتي ،  

 تفاوت تطبيق به آنها پرداخت خواهد شد .

اختصاصي بنياد مذكور و كمـك هـاي بنيـاد    منابع مالي بنياد شهيد وامور ايثارگران از محل بودجه عمومي دولت ، درآمدهاي   -8

 مستضعفان تأمين مي گردد .

  مجلس شوراي اسالمي 21/2/83از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 

 اركان چهارگانه نظام جامع تأمين اجتماعي به ترتيب ذيل خواهد بود : -12ماده 

  شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي .    -1
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  وزارت رفاه و تأمين اجتماعي .    -2

، » بيمـه هـاي خـدمات درمـاني    «، » بيمـه اجتمـاعي  «نهادها، سازمانها ، موسسات و صندوقهاي اصلي هر يـك از قلمروهـاي     -3

كه وظيفه مديريت و ساماندهي منابع اين نظام اعم از منابع عمومي و يارانه اي تخصيصي از » امور امدادي«و » امورحمايتي«

زارتخانه ها ونيز منابع حاصل از مشاركت شركاي اجتماعي خود را داشته و يا تصـدي وظـايف اجرايـي در قلمروهـاي     سوي و

مختلف بيمه هاي اجتماعي ، بيمه هاي خدمات درماني ، امورحمايتي و امورامدادي را به نمايندگي از سـوي دولـت برعهـده    

  دارند .

جـاري ، شـهرداريها ، دهـداريها و سـاير ظرفيتهـاي سـاختاري در قالـب بانـك ،         موسسات كارگزاري : شامل شركتهاي بيمه ت  -4

صندوق ، شركت و بنگاههاي خدماتي و نهادهاي خيريه و مدني اسـت كـه در سـطح كـارگزار اجرايـي نظـام جـامع تـأمين         

 اجتماعي در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعاليت خواهند داشت .

ازمانها ، موسسات و صندوقهاي اصلي فعال در قلمروهاي بيمـه اي ، حمـايتي و امـدادي ايـن نظـام مكلفنـد       نهادها ، س -1تبصره 

اموراجرايي و تصدي گري خود در زمينه توليد و ارائه خدمات و تعهدات قانوني مربوط را به موجب قراردادهايي كـه ضـوابط آن بـا    

 اعي تعيين خواهد شد به موسسات كارگزاري محول نمايند .پيشنهاد وزارت وتصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتم

با توجه به ماهيت اموربيمه اي كليه عناوين تشكيالتي و سازماني نهادهاي فعال در قلمروهاي بيمه اجتماعي و درمـاني   -2تبصره 

 تغيير نام خواهند يافت .» صندوق«به 

، مفقودين ، جانبازان و ايثارگران انقالب اسالمي و جنـگ تحميلـي را    ، اسرا كليه دستگاه هايي كه خانواده معظم شهدا -3تبصره 

مقام معظم رهبري به رياست جمهوري در يك نهاد ادغام مي گردد و  18/11/1381تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 

د ، ستاد رسيدگي به امورآزادگان و پنجـاه  در صورت تأييد مقام رهبري ، كليه اموال و دارايي ها ، مالكيت ها و امكالنات بنياد شهي

%) اموال ، دارايي ها ، مالكيت ها و امكانات بنياد مستضعفان و جانبازان به اين نهاد انتقـال مـي يابـد و منـابع ناشـي از      50درصد (

  هزينه خواهد شد . دارايي ها و مالكيت هاي فوق صرفاً جهت رسيدگي به امورشهداء و ايثارگران در چارچوب نظام تأمين اجتماعي

تصويب نامه در خصوص تعيين رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان عضو كميسيون فرهنگي ، رئيس 

   بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو كميسيون اموراجتماعي

ري اسالمي ايران تصويب نمود به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهو 23/2/1383هيأت وزيران در جلسه مورخ 

:  

) آئـين نامـه داخلـي    6ماده (» 3«رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به عنوان عضو كميسيون فرهنگي ، موضوع بند   -1

  تعيين مي شود . 3/10/1368مورخ  882/ت111438هيأت دولت ، موضوع تصويب نامه شماره 

) آئين نامه داخلي هيـأت  6ماده (» 2«ان عضو كميسيون اموراجتماعي ، موضوع بند رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنو  -2

  دولت ، موضوع تصويب نامه ياد شده تعيين مي شود.



 منبع: وب سايت بنياد شهيد و امور ايثارگران

تصويب نامه راجع به الحاق رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران استان 

   ي و توسعه استانبه تركيب اعضاي شوراي برنامه ريز

سازمان ميراث فرهنگـي و گردشـگري و    2/3/1383مورخ  1/1-2186بنا به پيشنهاد شماره  13/3/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

تصويب  -1379) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 70) ماده (1به استناد تبصره (

 نمود :

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان و رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران استان به تركيب اعضاي شوراي برنامـه ريـزي و    رئيس

  اضافه مي شود . 16/4/1382هـ مورخ 36517/ت/16918توسعه استان و كارگروههاي تخصصي ، موضوع تصويب نامه شماره 

ن اجتماعي به عنوان عضو كميسيونهاي اقتصاد و اموراجتماعي و رئيس بنياد تصويب نامه راجع به انتخاب وزير رفاه و تأمي

  شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو كميسيون فرهنگي هيئت وزيران

  به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود : 28/4/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  تأمين اجتماعي به عنوان عضو كميسيونهاي اقتصاد و اموراجتماعي هيئت وزيران تعيين مي شود .وزير رفاه و   -1

  رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو كميسيون فرهنگي هيئت وزيران تعيين مي شود .  -2

  ح ترويج فرهنگ ايثار و شهادتتصويب نامه در مورد انتخاب رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به عنوان عضو شوراي طر

بنياد شـهيد وامـور ايثـارگران و بـه      10/4/1383مورخ  160/820/230بنا به پيشنهاد شماره  4/5/1383هيأت وزيران در جلسه مورخ 

 تصـويب  -1379مصـوب   –) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 159استناد بند (د) ماده (

 نمود :

) آئين نامه طرح ترويج فرهنگ ايثـار و شـهادت و بزرگداشـت يـاد     3رئيس بنياد شهيد وامور ايثارگران به تركيب شوراي موضوع ماده (

شهيدان و تجليل از ايثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيالت فرهنگي و هنري به خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران موضوع 

  اضافه مي شود . 5/3/1381/ه مورخ 24465/ت9495ره تصويب نامه شما

   ) آئين نامه تشكيل شوراي مشاوران وزرا و مسؤوالن هماهنگي در امورايثارگران2اصالح ماده (

بنياد شهيد وامورايثارگران و به استناد  10/3/1383مورخ  40/820/330بنا به پيشنهاد شماره  1/6/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  كصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود :اصل ي

/ت 28614) آئين نامه تشكيل شوراي مشـاوران وزرا و مسـؤوالن همـاهنگي در امورايثـارگران ، موضـوع تصـويب نامـه شـماره         2ماده (

  به شرح زير اصالح مي گردد : 13/12/1382/ه مورخ 28844

  اعضاي شورا عبارتند از : -2ماده «

  معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد وامورايثارگران (رئيس شورا) .    -1

  مشاوران رئيس جمهور در امورايثارگران .    -2

  ماشوران امور ايثارگران وزرا و رؤساي سازمانهاي كه به صورت دائم در هيئت وزيران شركت مي نمايند .  -3
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 مسلح .نماينده تام االختيار ستاد كل نيروهاي     -4

 نحوه تشكيل و اداره جلسات شورا براساس آئين نامه اي است كه به تصويب اعضاي شورا مي رسد . -1تبصره 

 شورا مي تواند حسب مورد از صاحب نظران و كارشناسان ذيربط دعوت و از نظرات مشورتي آنها استفاده نمايد . -2تبصره 

  .»رگران مستقر خواهد بود دبيرخانه شورا در بنياد شهيد وامورايثا -3تبصره 

مجلـس شـوراي    11/6/83از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران مصـوب   

  اسالمي :

دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون ، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبـردي خـدمات رسـاني بـه      -99ماده 

اده معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و خانواده آنان) ، با رويكرد توانمندسازي و بهبـود وضـعيت اشـتغال ، مسـكن ارزان     ايثارگران (خانو

قيمت ، ارتقاي سطح اجتماعي ، درماني ، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي ، حفـظ و تثبيـت موقيعـت شـغلي آنـان اقـدام       

سند را پيش بيني نمايد . منابع مالي سند از محـل بودجـه عمـومي دولـت و منـابع داخلـي        نموده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراي

نهادها تأمين خواهد شد . در تمامي برنامه هاي اشتغالزايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيالت ، ايثارگران در اولويت 

  قعيت شغلي آنان را اعمال نمايد .هستند و دولت موظف است حمايتهاي الزم در حفظ و تثبيت مو

  عضويت بنياد شهيد وامورايثارگران در شوراي عالي جوانان

  شوراي عالي انقالب فرهنگي ) 31/6/1383مورخ  546(مصوب جلسه 

رخ مو 135/820/330به پيشنهاد بنياد شهيد وامورايثارگران (نام شماره  31/6/1383مورخ  546شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 

  ) عضويت اين بنياد را در شوراي عالي جوانان تصويب كرد .6/4/1385

  ) آئين نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور3) به ماده (27) و (26تصويب نامه در خصوص الحاق بندهاي (

اصـل يكصـد و    وزارت كشور و به اسـتناد  4/7/1383مورخ  61710/1بنا به پيشنهاد شماره  19/7/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود :

/ت 24461) آئين نامه تشكيل شوراي اجتماعي كشور ، موضوع تصويب نامه شـماره  3) به ماده (027) و 26متن زير به عنوان بندهاي (

  اضافه مي شود : 10/9/1380مورخ  –ه  23301

  وزارت رفاه و تأمين اجتماعي . -26

  بنياد شهيد وامورايثارگران . -27

   تصويب نامه هيأت وزيران درخصوص خريد ساختمان اداري مورد نياز بنياد شهيد وامورايثارگران

معاونـت حقـوقي و امـورمجلس رئـيس      29/7/1383مـورخ   41817بنا به پيشنهاد شـماره   13/8/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

) قانون بودجـه  4) بند الف تبصره (1و جزء ( -1380مصوب  –ن تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) قانو69جمهور و به استناد ماده (

  كل كشور تصويب نمود : 1383سال 
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 3335و  3330،3332،3333فرعـي از   271و 173،205،270،  131فرهنگستان هنر مجاز است ملك خود را (با پالك ثبتي   -1

ط به فروش رسانده و صد درصد آن را براي خريد ساختمان بنياد شهيد و امورايثارگران اصلي تهران) با رعايت آئين نامه مربو

  اصلي تهران) و تجهيز و تكميل آن و ساير هزينه هاي مربوط مصرف نمايد. 3586فرعي از  2( با پالك ثبتي 

، بـا رعايـت مقـررات مـالي و      بنياد شهيد وامورايثارگران از محل ثمن حاصل از فروش ساختمان خـود بـه فرهنگسـتان هنـر      -2

) اقـدام نمايـد و سـازمان    107/3546معامالتي خود نسبت به خريد ساختمان سازمان بنـادر و كشـتيراني (بـا پـالك ثبتـي      

مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبار مورد نياز را براي ما به التفاوت احتمالي ارزش ارزش دو سـاختمان و بازسـازي و تجهيـز    

  يا ديگر رديفهاي مربوط تĤمين و پيشنهاد الزم را به هيئت وزيران ارائه نمايد . 503002آن از محل رديف 

سازمان بنادر و كشتيراني مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل ثمن حاصل از فروش ساختمان خـود بـه بنيـاد      -3

  به نظر وزير راه و ترابري مورد استفاده قرار گيرد .شهيد وامورايثارگران ، ساختمان مناسب خريداري نمايد تا با توجه 

) اين تصويب نامه ، حق استفاده از سـاختمان سـازمان بنـادر و كشـتيراني بـا      2) و (1تا زمان فروش امالك موضوع بندهاي (  -4

ق اسـتفاده از ملـك   ) به بنياد شهيد وامورايثارگران واگذار مي شود مشروط برآنكه بنياد مزبور نيز ح107/3546پالك ثبتي (

 اصلي) را با رعايت مقررات مربوط به فرهنگستان هنر واگذار نمايد . 3586فرعي از  2خود را پالك ثبتي (

) و 67تصويب نامه در خصوص الحاق بخش هيجدهم با عنوان كارگروه ساماندهي گلزار شهدا در استانها مشتمل بر مـواد ( 

  توسعه استان و كارگروه هاي تخصصي) به آئين نامه شوراي برنامه ريزي و 68(

معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور  22/5/1383مورخ  22231بنا به پيشنهاد شماره  1/9/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

،  1379) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران مصـوب      70) ماده (1و به استناد تبصره (

) بـه آئـين نامـه شـوراي     68) و (67تصويب نمود : بخش هجدهم با عنوان كار گروه ساماندهي گلزار شهدا در استانها مشتمل بر مـواد ( 

الحـاق مـي    16/4/1382/ه مورخ 26517/ت 16918برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي ، موضوع تصويب نامه شماره 

 شود :

  ساماندهي گلزار شهدا در استانهاكار گروه  -بخش هجدهم«
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 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان .    -5

 مديركل راه و ترابري استان .    -6

 فرمانده ناحيه انتظامي استان .    -7
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 ت استان .مديركل حفاظت محيط زيس    -10

 رئيس شوراي اسالمي شهر مركز استان .    -11

 مديرعامل شركت گاز استان .    -12

 مديرعالم شركت برق استان .    -13

 رئيس سازمان تبليغات اسالمي استان .    -14

 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان .    -15

 رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان .    -16

 سازمان اوقاف و امورخيريه استان . رئيس    -17

 وظايف كارگروه ساماندهي گلزار و يادمان شهدا در استانها به شرح ذيل مي باشد : -68ماده 

 طراحي و اجراي طرحهاي ساماندهي گلزار شهدا ، مراكز فرهنگي گلزار شهدا و تأمين و تخصيص اعتبارات مربوط .  -1

مورد نياز گلزار و مراكز فرهنگي شهدا، از قبيل آب ، برق ، گاز ، راه ، تلفن ، پسـت ، ايـاب و   تأمين و ارائه خدمات و تسهيالت   -2

  ذهاب ، تابلوهاي راهنما ، تهيه شناسنامه ، ثبت بر روي نقشه هاي جغرافيايي .

  ا .برنامه ريزي و اقدام براي حفظ و نگهداري گلزار ، مراكز فرهنگي گلزار شهدا ف و مرمت و تعمير آنه  -3

 برنامه ريزي و اقدام براي حفاظت فيزيكي از گلزار و يادمان شهدا      -4

طراحي و اجراي بناهاي يادبود و يادمان شهدا در مشاهد شهدا ، مناطق عملياتي ، ميادين ، مدارس ، مسـاجد و سـاير امـاكن      -5

 فرهنگي وعمومي

فرهنگي ، مذهبي ، تـاريخي ، حماسـي و تفريحـي بـراي برگـزاري       برنامه ريزي و اقدام درخصوص تبديل گلزار شهدا به مكان  -6

 مراسم مذهبي ، ملي و حماسي .

كليه طرحهاي مربوط به ساماندهي گلزار و يادمان شهدا بايد پس از تأييد كميته فني و تخصصي بنياد شـهيد وامورايثـارگران    –تبصره 

 .»اجرا گردد 

نامه اجرايي قانون احتساب سوابق مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و  تصويب نامه هيئت وزيران راجع به اصالح آئين

شركتهاي دولتي در نهادهاي انقالب اسالمي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه ها و موسسـات و شـركتهاي   

  دولتي

) 5وزارت كشـور و بـه اسـتناد مـاده (     27/1/1383مـورخ   2/1/5480بنا به پيشنهاد شماره  7/11/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي درنهادهاي انقالب اسـالمي و مأموريـت كاركنـان    

  تصويب نمود : – 1364 –نهادهاي مزبور به وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 
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اب سوابق مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقالب اسالمي و مأموريـت  آئين نامه اجرايي قانون احتس

هيـأت   8/6/1365مـورخ   56920كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي موضوع تصـويب نامـه شـماره    

  وزيران به شرح زير اصالح مي شود :

  ) اصالح مي شود .1) به تبصره (6ه (عنوان تبصره ماد    -1

  ) تصويب نامه ياد شده اضافه مي شود .6) به ماده (2متن زير به عنوان تبصره (  -2

ادامه مأموريت افراد ياد شده كه داراي مدرك ليسانس و باالتر باشند حسـب درخواسـت دسـتگاه مـأمور گيرنـده و موافقـت        -2تبصره 

  ر ذيربط بدون رعايت سقف مندرج دراين ماده بالمانع است .دستگاه مأمور كننده با تصويب وزي

  تصويب نامه در مورد برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان

سازمان ملي جوانان و به استناد مـاده   10/5/1383/ س مورخ 7331بنا به پيشنهاد شماره  23/12/1383هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  تصويب نمود : – 1383مصوب  –اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ) قانون برنامه چهارم توسعه112(

نظر به اهميت و جايگاه جوانان در توسعه ، پيشرفت و تعالي كشور و ضرورت ساماندهي امـور آنـان مـوارد زيـر بـه عنـوان راهبردهـا و        

  دهي امور  جوانان (سند پيوست) تعيين مي شو د:راهكارها و چگونگي تحقق اجراي سياست يكپارچه و هماهنگ برنامه سامان

  انجام مطالعات ملي در حوزه سياستها و ساختارهاي مرتبط با جوانان .    -1

  شناسايي نيازهاي دختران و پسران جوان با همكاري كليه دستگاههاي اجرايي از طريق :  -2

  جمع آوري مستمر اطالعات . –الف 

 الحظات جنسيتي .تدوين و تعيين شاخصها با م –ب 

  انجام مطالعات و تحقيقات مستمر و ادواري به منظور به روز كردن اطالعات درباره نيازهاي جوانان و اولويت گذاري آنها. –ج 

اصالح نگرشها و باورها نسبت به نيازهاي دختران و پسران جوان از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي ، اطالع رساني و آگاهي سازي  -3

  وح مختلف اجتماعي بويژه مديران رده باالي مرتبط با امورجوانان .در سط

  بررسي و مطالعه ساختار و مأموريت دستگاههاي دولتي مرتبط با امور جوانان به منظور : -4

  بهينه سازي وظايف آنان در قبال جوانان . –الف 

  افزايش مشاركت آنان براي بهبود وضعيت جوانان . –ب 

  يف دستگاههاي مسوول با هدف حذف موازي كاري در حوزه جوانان و تقسيم كار ملي .اصالح شرح وظا –ج 

سازمان ملي جوانان موظف است ظرف سه ماه با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي اجرايي مـرتبط   –تبصره 

  دهي امورجوانان تهيه و به شوراي عالي اداري ارسال نمايد .با امور جوانان ، پيشنهادهاي الزم را در خصوص تقسيم كار ملي براي سامان

  ايجاد زمينه به منظور مشاركت حداكثري سازمانهاي غبردولتي در ساماندهي امور جوانان از طريق :  -5

  شناسايي موانع فعاليت و مشاركت سازمانهاي غيردولتي درامورجوانان وتالش براي رفع آنها . –الف 

  فرايند تأسيس سازمانهاي غيردولتي مرتبط با امورجوانان .كمك به تسهيل  –ب 
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  برنامه ريزي به منظور عامل سازنده و فعال بين سازمانهاي دولتي و غيردولتي از طريق : -6

  شناسايي موانع همكاري سازمانهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با امورجوانان و تالش براي رفع آنها . –الف 

  حاكميتي قابل واگذاري امور جوانان به سازمانهاي غيردولتي و پيگيري تحقق آنها .شناسايي وظايف غير –ب 

  زمينه سازي براي عضويت نمايندگان سازمانهاي غيردولتي مرتبط با امورجوانان در مجامع و شوراهاي سازمانهاي دولتي . –پ 

  اجراي كليه بندهاي فوق الذكر به عهده سازمان ملي جوانان خواهد بود . -7

پيش بيني تمهيدات الزم ساختاري ، اعتباري و برنامه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لـوايح بودجـه سـاالنه بـه      -8

  منظور امكان اجرايي نمودن سياستها و تصميمات اتخاذ شده .

ظر رئيس سازمان ملي جوانان و بـا عضـويت   زيرن» ستاد ملي ساماندهي امور جوانان «به منظور اجراي برنامه ساماندهي امورجوانان  -9

  نمايندگان تام االختيار وزارتخانه ها و دستگاههاي زير تشكيل خواهد شد .

  سازمان مديريت و برنامه ريزي  –الف 

  وزارت آموزش و پرورش   -ب

  وزارت كشور –پ 

  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري  –ت 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  –ث 

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . وزارت –ج 

  سازمان تربيت بدني . –چ 

  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران . –ح 

  سازمان تبليغات اسالمي . –خ 

  بنياد شهيد وامورايثارگران –د 

  مركز امور مشاركت زنان  –ذ 

  جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران   –ر 

  نيروي مقاومت بسيج  –ز 

  نفر از مديران سازمانهاي غيردولتي جوانان به انتخاب مجمع ملي جوانان  يك –ژ 

  پنج نفر از اساتيد صاحب نظر دانشگاهها به پيشنهادرئيس سازمان ملي جوانان . –س 

  جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر است . -1تبصره 

رئيس ستاد در موارد مقتضي مي تواند از نمايندگان ساير وزارتخانه ها يا دستگاهاي ذيربط جهت حضـور در جلسـات سـتاد     -2تبصره 

  دعوت نمايد .
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شـوراي فرهنـگ    23/1/84مـورخ   410نامگذاري روز سوم خرداد به نام روز ملي مقاومت ، ايثار و يپروزي (مصوبه جلسه 

   عمومي ) شوراي عالي انقالب فرهنگي

شوراي فرهنگ عمومي به پيشـنهاد بنيـاد شـهيد وامورايثـارگران روز سـوم خـرداد (فـتح         23/1/84در چهارصد و دهمين جلسه مورخ 

  خرمشهر در عمليات بيت المقدس) به عنوان روز ملي مقاومت ، ايثار و پيروزي مورد تصويب قرار گرفت .

  كل كشور  1384از قانون بودجه سال 

  :18تبصره 

منظور در قسمت جهارم اين قانون براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالـت هـاي دولـت آمريكـا در      503301رديف  اعتبار –پ 

امورايران اسالمي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسالمي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنـوير افكـار عمـومي در    

مريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسـط امريكـا و نيـز طـرح دعـاوي      داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آ

جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و موثر در توليد سالحهاي شيميايي ، اختتصاص مي يابد . اعتبار مـذكور بـا تصـويب رئـيس     

  جمهور بين دستگاه هاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد .

و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند ار به كميسيونهاي امنيـت ملـي و سياسـت     سازمان مديريت

  خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد .

  فرمان حضرت امام خميني قدس سره الشريف

  »در خصوص تأسيس بنياد شهيد وامورايثارگران«

   1358اسفند ماه  22مورخ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ مهدي كروبي ايده اهللا تعالي 

ملت شريف ايران مي دانند كه نهضت اسالمي و پيروزي انقالب اسالمي مرهون فداكاري قشرهاي مختلف ملت اسـت كـه در صـف اول    

آسيب ديده شده اند محسوب داشت . لهذا بايد رسـيدگي كامـل    بايد شهداي انقالب رحمت اهللا عليهم و كساني كه در اين راه معلول و

به خاندان شهدا و آسيب ديدگان و معلولين در راه ، چه حال انقالب و چه قبل و بعد آن بنحو احسن و با مراعات احتـرام آنـان بشـود .    

بدينگونه امور براي اين قصـد مهـم تأسـيس    لهذا الزم است سازماني به سرپرستي جنابعالي و هيئتي از معتمدين متدين و آگاه و آشنا 

شود كه با اجراي طرحهاي مفيد آن ، ملت و دولت انقالبي دين خود را در مقابل اين گـروه فـداكار در راه انقـالب اسـالمي ادا نماينـد .      

دولت و متصـديان  شوراي انقالب موظف است براي اين شروع مهم بودجه كافي تصويب نمايد و در اجراي آن سرعت عمل بخرج دهد و 

  امور موظف هستند موارد زير را مورد تصويب و اجرا سريع قرار دهند .

  اولويت فرهنگي : يعني در مدارس و دانشگاهها با تسهيالت مقتضي وارد شوند .  -1

  اولويت اقتصادي : يعني مسكن ، زمين ، وسائل زندگي و ساير مايحتاج زندگي براي آنان تهيه گردد .  -2



 منبع: وب سايت بنياد شهيد و امور ايثارگران

ويت دراستخدام : يعني خانواده شهدا و معلولين در استخدام دولت اولويت داشته و آنان كه قدرت خدمت دارند به استخدام اول  -3

  دولت درآيند .

 كارت مجاني براي سوار شدن آنان در اتوبوسهاي دولتي داخل شهرها تهيه گردد .  -4

 مثل قطار ، هواپيما و غيره .كارت نيمه بهاء براي استفاده از وسايل نقليه بين شهري   -5

 تشكيل دفترچه مخصوص براي قدرت خردي از تعاونيهاي دولتي .    -6

 بيمه درماني و استفاده از كارت ، بويژه خريد دارو .    -7

 قرار دادن حقوق رسمي براي معلولين كه قدرت كار ندارند و خانواده شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده .  -8

 د برنامه هايي در راديو بعنوان معلولين و خانواده شهدا.ايجا    -9

سازمان موظف است بدنون فوت وقت معلولين و آسيب ديدگاني كه احتياج بـه معالجـه دارنـد ، تحـت عـالج قـرار دهـد و در          -10

 را فراهم نمايد .صورتيكه با تصديق طبيب الزم است براي معالجه بخارج كشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان 

ضمناً متذكر مي شود كه اگر سازمان در موارد مرقومه به اشكالي برخورد نموده و يا از طرف بعضي متصديان اهمالي شـد ، اينجانـب را   

 مطلع نمايد تا در رفع آن بطور مقتضي عمل نمايم .

 »3/9/1367امور جانبازان مورخ فرمان امام خميني قدس سره الشريف مبني بر ايجاد تشكيالت جديدي براي اداره «

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير محترم ايدكم اهللا تعالي

از آنجا كه چندي قبل جناب حجت االسالم آقاي شيخ مهدي كروبي طي نامه اي درخواست نمودند كه براي رسيدگي هر چه بيشـتر و  

ده هاي شهدا ، اداره امور جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي به نهاد يا تشكيالت ديگري سپرده شـود  بهتر به امورجانبازان و خانوا

، اينجانب ضمن تقدير و تشكر فراوان از ايشان و از كليه مسوولين و دست اندركاران بنياد شهيد انقالب اسالمي و مركز پزشـكي بنيـاد   

كمال ايثار و فداكاري را نسبت به اين عزيزان نموده اند جنابعالي را مسوول اداره كليـه   خصوصاً سركار خانم كروبي كه در شرايط جنگ

امور جانبازان عزيز نمودم كه با استفاده از همكاري و تجربيات بنياد شهيد انقالب اسالمي و جانبازان و نيز اختصـاص بهتـرين امكانـات    

قدس و بزرگ همت گماريد و اميد است با درايـت و تقـوي و تعهـدي كـه در     بنيادد مستضعفان به ايجاد تشكيالت جديدي در اين ام م

شما سراغ دارم به تمام امور اين حماسه سازان و شهيدان زنده انقالب رسيدگي كامل گردد و بنياد شهيد انقالب اسالمي نيـز همچـون   

  را دنبال نمايد .گذشته با فراغت و امكانات بيشتر امور خانواده هاي معظم شهدا ، مفقودين و اسرا 

از آنجا كه ممكن است اين روزها افرادي بخواهند نسبت به دولت خدمتگذار شبهات و القائاتي دراذهان عامه بوجود آورند و زحمات بـي  

  شائبه و طاقت فرساي شما را خصوصاً درمسئله جنگ خدشه دار نمايند .

ا فردي اليق و دلسوز براي انقالب اسالمي ميدانم و زحمـات شـما را   الزم است كه اين نكته را تذكر دهم كه من همچون گذشته شما ر

  در دوران جنگ و تجهيز سپاهيان اسالم فراموش نمي كنم و االن نيز شما را تأييد و حمايت مي كنم .
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ي نماينـد  از آنجا كه سران كشور و هيأت مشورتي بازسازي كشور در چند روز آينده اصـول و سياسـت بازسـازي را بـه دولـت ابـالغ مـ       

جنابعالي و اعضاي محترم هيأت دولت بايد با قدرت و قاطعيت و با استقالل كامل بر امر بازسـازي كشـور و تـرميم خرابيهـا پرداختـه و      

رسيدگي به محرومين را صدر برنامه هاي خود قرار دهيد و مردم عزيز و شريف ايران نيز كه همه چيز خود را در طبق اخالص و بندگي 

اند توجه دارند كه تا رسيدن به استقالل واقعي راه طوالني پيش رو دارند و همه مي داند كه با توجه به حجم عظيم خرابيهـا  خدا نهاده 

  نبايد انتظار اصالح و بازسازي سريع امور را داشت .

، ميهن اسـالميمان بازسـازي   ما هنوز در آغاز راه هستيم و سالها وقت الزم است كه با همت و تالش همه دست اندركاران و مردم عزيز 

  شود و مشكالت برطرف گردد .

چه بسا افراد مغرض و مخالف با انقالب كه از هيچ راهي نتوانسته اند به اسالم و انقالب لطمه اي وارد نمايند امـروز در قالـب شـعارها و    

روي مشكالتي كه نتيجه تحميـل چنـدين    باال بردن سطح توقعات درمردم بخواهند به هدفهاي شوم خود نائل شوند و با انگشت نهادن

ساله جنگ بوده است مردم را نسبت به مسؤولين بدبين كنند و اين طور تبليغ نمايند كه بعد از قبـول قطعنامـه و نبـودن جنـگ چـرا      

رون آمده است مشكالت حل نمي شود . بايد به اين افراد گفت مگر اين كار به سادگي امكان پذير است . مگر كشور ما از محاصره ها بي

. مگر همه مراكز آسيب ديده برق و سوخت و كارخانجات را يك روزه ميتوان راه اندازي نمود . كه ما بگوييم ديروز جنگ بـود و عـذرها   

موجه ولي امروز كه جنگ نيست ، چرا كمبود است . البته اين سخنها از باب تذكر به مومنين است واال مردم وفادار و انقالبي كشورمان 

راي بدست آوردن استقالل واقعي و رسيدن به خودكفايي خيلي بيش از اينها آماده صبر و فداكاري هستند و مـن مطمئـنم كـه ملـت     ب

ايران يك لحظه استقالل و عزت خود را با هزار سال زندگي در ناز و نعمت ولي وابسته بـه اجانـب و بيگانگـان معوضـه نمـي كنـد . در       

وزانه و مخلطانه دوست خوبم جناب حجت االسالم آقاي كروبـي تشـكر نمـي نمـايم و اميـدوارم تمـامي       خاتمه بار ديگر از زحمات دلس

  افرادي كه در خدمت معلولين جنگ تحميلي بوده اند با صميمت با آقاي نخست وزير همكاري نمايند .

  راه اسالم را عنايت فرمايد .خداوند بزرگ به همه مسوولين و دولت خدمتگزار و مردم شريف ايران توفيق صبر و ايثار در

  10/10/1359قانون انتزاع بنياد شهيد از سازمان بهزيستي كشور مصوب 

شوراي انقالب درمورد الحاق بنياد شهيد به سازمان بهزيستي نسخ  24/3/59از تاريخ تصويب اين ماده واحده مصوبه مورخ  -ماده واحده

به نخست وزير به وسيله سرپرستي كه نخست وزير تعيين مي كند و مورد تدييـد مقـام   و بنياد شهيد به عنوان يك نهاد انقالبي وابسته 

  رهبري قرار مي گيرد اداره خواهد شد .

  جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد . 74اين بنياد موظف است حداكثر تاسه ماه اساسنامه خود را تنظيم و با رعايت اصل 

مجلـس   20/10/1362و فروش امالك مورد اجاره به زارعين مسـتأجر مصـوب    قانون تقسيم 15قانون راجع به اصالح ماده 

   شوراي اسالمي

  به ترتيب زير اصالح مي گردد : 1347قانون تقسيم و فروش امالك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب ديماه  15ماده  –ماده واحده 

كليه معامالت و نقل وانتقاالت و اسناد وام و قراردادهاي تنظيمي و منعقـده شـركتها و اتحاديـه هـاي تعـاوني روسـتايي كـه         -15ماده 

يكطرف آن وزارتخانه ها يا موسسات و شركتهاي دولتي يا بانكها يا نهادهاي انقالب اسالمي و يا شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي 
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يه هاي تعاوني روستايي دريافت مي كنند از تاريخ تصويب اين قانون در دفاتر اسناد رسـمي از پرداخـت حـق    يا اعضاي شركتها و اتحاد

  الثبت ، حق تمبر ، ماليات ، عوارض شهرداري و هرگونه هزينه و ماليات و عوارض باستثناي حق التحرير معاف خواهند بود . 

و اتحاديه هاي تعاوني روستايي با وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتـي ،   كليه سناد و قراردادهاي عالي منعقده شركتها –تبصره 

  بانكها ونهادهاي انقالب اسالمي در حكم اسناد رسمي مي باشد .

   تصويب نامه هيأت وزيران در مورد قراردادن يازدهم محمر بنام روز اسرا و مفقودين

از اسرا و مفقودين ايران در جنگ تحميلـي تصـويب نمودنـد روز يـازدهم      كميسيون حمايت 30/4/1364هيئت وزيران در جلسه مورخ 

  محرم الحرام هر سال كه مصادف با روز اسارت اهل بيت (ع) مي باشد بعنوان روز اسرا و مفقودين ايراني نامگذاري گردد .

  مجلس شوراي اسالمي  6/5/64قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 

حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام واالي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد  –ماده واحده 

بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختيار ولي شرعي است و اگر از طريق بودجـه دولـت يـا از    

مي شود در اختيار مادرانشان قرار مي گيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صـالحيت مـادر حكـم بـه      بنياد شهيد پرداخت

  عدم صالحيت بكند .

  مقصود از محجور در اين قانون مجنون يا سفيهي است كه حجرش متصل به صغر باشد . -1تبصره 

  نع از حق حضانت آنها نمي گردد .ازدواج مادراني كه در ماده واحده ذكر شده است ما -2تبصره 

  حدود هزينه متعارف توسط دادگاه معين و به مادر يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد . -3تبصره 

در مواردي كه تعيين حدود هزينه متعارف يا عدم صالحيت مادر به فرزندان شهدا در دادگاه مطرح باشد بنياد شهيد موظـف   -4تبصره 

  را به دادگاه معرفي كند . است كارشناس خود

   مجلس شوراي اسالمي 19/12/1369قانون حمايت از انقالب اسالمي مردم فلسطين مصوب 

سرزمين فلسطين به ملت فلسطين تعلق داشته و دارد و رژيم اشغالگر قدس و حكومت غاصب صهيونيستها كه با ظلم و غضب  -1ماده 

قدس مسلط گرديده اند عاصب و ظالم و محكوم اند و بر همه سنتها و انسانهاي حق طلب و قتل عام و جنايت بر اين سرزمين و بيت الم

جهان خصوصاً مسلمانان و باالخص مردم و حكومت جمهوري اسالمي ايران الزم است از مردم سـتمديده و آواره و مبـارز فلسـطين تـا     

  رسيدن به حقوق حقه خويش بهر نحو ممكن حمايت و دفاع نمايند .

يسه مجلس شوراي اسالمي موظف است از طرق مختلف اين حمايت از تعميق و گسترش بخشد و در اسرع وقت كنفرانسـي از  هيأت رئ

  نمايندگان كشورهاي اسالمي و صاحب نظران در اين راستا تشكيل دهد .

شـكيل دهـد و كمكهـاي    دولت جمهوري اسالمي ايران مي تواند صندوق كمكهاي انساني را جهت حمايت از مردم فلسـطين ت  -2ماده 

مسلمانان و افراد آزاديخواه جهان را جمع آوري و درجهت حمايت و تقويت آوارگان فلسطيني و مردم مظلوم و مبارز سرزمين فلسـطين  

  انتفاضه صرف نمايد .
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ل احمـر جمهـوري   بنياد شهيد انقالب اسالمي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي با اذن ولـي امـر مسـلمين و هـال     -3ماده 

اسالمي ايران موظف اند از خانواده هاي شهدا ، جانبازان ، اسرا و مفقودين سرزمينهاي اشغالي و ساير شهدايي كه از بقيه نقـاط جهـان   

  در راه آزادي فلسطين به شهادت مي رسند در حد توان حمايت معنوي و مادي نمايند .

بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي موظفنـد هـر سـاله جهـت تحصـيل تعـدادي از         وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و  -4ماده 

  داوطلبان فلسطيني در دانشگاههاي كشور سهميه اي را منظور نمايند .

بمنظور اجرا و پيگيري و هماهنگي هاي الزم كميته اي مركب از نمايندگان تام االختيار وزارت امورخارجـه ، وزارت فرهنـگ و    -5ماده 

مي ، بنياد شهيد ، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي ، وزارت اطالعـات ، بنيـاد جانبـازان ، هـالل احمـر و دو نفـر از       ارشاد اسال

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به انتخاب مجلس زير نظر رئيس جمهوريا نماينده اشان تشكيل و هر شش ماه اقدامات انجام شده را 

  ش مي نمايد .به مجلس شوراي اسالمي گزار

   مجلس شوراي اسالمي 19/4/1373قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 

 5واحدهاي سازماني مشروحه زير و موسسات وابسته به آنها ، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره مـاده   -ماده واحده

  مي باشند : 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

  درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداريها باشد . 50شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از   -1

  بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي .     -2

  هالل احمر .     -3

 كميته امداد امام .     -4

 بنياد شهيد انقالب اسالمي .     -5

 مي .بنياد مسكن انقالب اسال     -6

 كميته ملي المپيك ايران .     -7

 خرداد . 15بنياد      -8

 سازمان تبليغات اسالمي .     -9

 سازمان تأمين اجتماعي .-10

موسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صـورتي غيـر از شـركت و بـراي مقاصـد غيرتجـارتي و        -1تبصره 

موسسه و نهاد عمومي غيردولتي تأسيس و اداره مي شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يـك يـا چنـد    غيرانتفاعي توسط يك يا چند 

 موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي باشد.

 اجراي قاون در مورد موسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام واليت فقيه هستند با اذن معظم له خواهد بود . -2تبصره 

   هيأت وزيران 1/6/1374تي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقالب اسالمي مصوب آئين نامه مالي و معامال
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منظور در بودجه كـل كشـور بـراي     –كه از اين پس بنياد ناميده يم شود –مصرف اعتبارات جاري بنياد شهيد انقالب اسالمي  -1ماده 

در قالب اهداف و وظـايف بنيـاد و عمليـات     –و ساير هزينه هاي مربوط اعم از پرسنلي ، اداري ، سرمايه اي ، انتقالي  –انجام هزينه ها 

  مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و اعمال نظارت مالي برمصرف اعتبارات فوق تايع ضوابط مقررات در اين آيين نامه است .

موظف به مبادله موافقت نامه شرح فعاليت بـا سـازمان    ) اين آئين نامه1بنياد شهيد در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده ( -2ماده 

برنامه و بودجه مي باشد . رعايت موارد مندرج در موافقت نامه هاي مذكور كه بايد براساس قانون برناه و بودجه و با توجـه بـه مقـررات    

  قانون بنياد تنظيم و مبادله شده باشد براي بنياد الزامي است .

تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس بنياد و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيـق پرداخـت    اختيار و مسووليت -3ماده 

  با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب خواهد بود . 

اختيارات و مسؤوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد به طور مستقيم و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سـاير مقامـات    -1تبصره 

نياد كلي يا جزئي قابل تفويض خواهد بود ، لكن در هيچ مورد فويض اختيار و مسؤوليت ، سلب اختيار و مسؤوليت از تفـويض كننـده   ب

  نخواهد كرد .

در اجراي اين ماده تفويض اختيارات مسووليتهاي رئيس و ذيحساب بنياد به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسؤوليتهاي -2تبصره 

  ساب يا كاركنان تحت نظر او مجاز نيست .رئيس به ذيح

وجوه الزم از محل اعتبارات مشمول اين آئين نامه با درخواست وجه از طرف ذيحساب توسـط خزانـه منحصـراً بـه حسـاب يـا        -4ماده 

و ذيحسـاب   حسابهاي بانكي كه توسط خزانه افتتاح شده يا مي شود واريز مي شود استفاده از حسابهاي مزبور با امضا مشـترك رئـيس  

  بنياد يا افراد مجاز از طرف آنها به معرفي خزانه حسب مورد مجاز است .

سه اعتبارات مورد نياز مركز و ادارات كل تابع بنايد در استانها از محل اعتبارات فوق با توجه بـه نيازمنـديهاي مربـوط توسـط      –تبصره 

  بط ابالغ مي شود .رئيس بنياد يا مقام مجاز از طرف وي تعيين و به واحدهاي ذير

ميزان پيش پرداخت همچنين ميزان تنخواه گردان و سپرده حسن انجام كار و نوع و ميزان تضميني كـه بايـد در قبـال پـيش      -5ماده 

  پرداخت يا حسن انجام كار اخذ شود به تشخيص و مسؤوليت رئيس بنياد شهيد يا مقام مجاز از طرف ايشان مي باشد .

  درصد مبلغ معادله تجاوز نمايد .40اخت در مورد هر معامله نبايد از ميزان پيش پرد –تبصره 

  معامالت بنياد شهيد از نظر نصاب و نحوه انجام به شرح زير مي باشد ك -6ماده 

  معامالتي كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند با كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسؤوليت مأمور خريد . –الف 

كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر و از پنج ميليون ريال كمتر باشد با كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسؤوليت  معامالتي –ب 

  مأمور خريد يا مسوول واحد تداركاتي حسب مورد و تاييد رئيس بنياد يا فرد مجاز ازطرف او .

ريال كمتر باشد با تشخيص و مسؤوليت رئـيس بنيـاد يـا مقـام      معامالتي كه مبلغ آن از پنج ميليون ريال بيشتر و از پنجاه ميليون -ج

  مجاز از طرف او .
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معامالتي كه مبلغ آن بيش از پنجاه ميليون ريال باشد ، با انتشار آگهي مناقصه يا ارسال دعوتنامه (مناقصـه محـدود) بـه تشـخيص      -د

  رئيس بنياد يا مقام مجاز از طرف او .

ي معامالت بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) اين ماده مبلغ مورد معامله و در مورد معـامالت موضـوع بنـد    مبناي نصاب در خريد برا –تبصره 

  (د) اين ماده مبلغ برآورده است .

در مواردي كه انجام مناقصه به تشخيص هيأتي مركب از معاون اموراداري و مالي ، ذيحساب و يك نفر به انتخاب رئيس بنياد   -7ماده 

ت نباشد مي توان معامله را به طريق ديگر انجام داد در اين صورت هيأت مزيور با رعايت صرفه و صـالح بنيـاد نحـوه    ميسر يا به مصلح

  انجام اينگونه معامالت را تعيين مي نمايد .

بنيـاد  ترك تشريفات مناقصه معامالتي كه نصاب آنها بيش از دويست ميليون ريال باشد پس از تاييد هيأت به تصويب رئـيس   –تبصره 

  نيز مي رسد . 

) آئـين نامـه بـه موجـب     7) و (6نحوه انجام معامالت و برگزاري تشريفات مناقصه و سـاير مقـررات مربـوط بـه اجـراي مـواد (       -8ماده 

  دستورالعملي است كه به تصويب رئيس بنياد مي رسد .

د بايد متكي به مدارك زير بـوده و بـا امضـاي مشـترك     كليه اسناد هزينه هايي كه با رعايت مفاد اين آئين نامه انجام شده باش -9ماده 

  ريئس و ذيحساب بنياد يا افراد مجاز از طرف آنها قابل احتساب به عنوان هزينه هاي قطعي مي باشند :

  در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كاال. -الف

جي اعالميه بانك و صورت حساب فروشنده مدارك ترخيص كاال از گمرك و رسيد انبـار يـا صـورت مجلـس     درمورد خريدهاي خرا -ب

  تحويل كاال، در مورد خريدهاي خارجي كه مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند وجود اعالميه بانك الزامي نيست .

ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنـده  در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي  -ج

  وجه يا گواهي بانك داير بر واريز به حساب بانكي ذينفع .

درموارد خاص كه با تشخيص رئيس بنياد يا مقام مجاز از طرف وي اخذ امضا از گيرنده مقدور يا به مصلحت نباشد ، تأييد ذيحساب  -د

  .در مورد پرداخت وجه به ذينفع 

تشخيص در مورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي شود قرارداد مربوط و تأييد به تحويل كاال يا انجام خـدمات موضـوع قـرارداد     -هـ 

  توسط رئيس بنياد يا افراد مجاز از طرف او .

فـع يـا امضـاي گيرنـده وجـه      در مورد پرداخت هاي خانواده هاي معظم شاهد ، گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذين –و 

  درمواردي كه امكان پرداخت از طريق واريزبه حساب بانكي وجود ندارد .

  در مورد هزينه هاي مربوط به امور خانواده هاي شاهد خارج از كشور تأييديه رئيس بنياد در مورد انجام هزينه . -ز

اضطراري كه نياز به تأمين كاال از قبل قابـل پـيش بينـي نباشـد و      تنظيم قرارداد يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد -10ماده 

خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و موسسات وابسته بـه دولـت و شـهرداريها و بانكهـا و موسسـات و نهادهـاي عمـومي        

  غيردولتي در توليد و توزيع آن به نحوي مداخله يا مباشرت نداشته باشند .
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اسناد همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب اعتباري موضوع اين آئين نامه تابع دستورالعمل اجرايـي مـاده    نمونه -11ماده 

  ) قانون محاسبات عمومي كشور است .128(

ـ   -12ماده  ين چگونگي رسيدگي به حسابها و اسناد و هزينه هاي اعتبارات موضوع اين آئين نامه تابع قانون ديوان محاسبات كشـور و آئ

  نامه اجرايي آن و نيز دستورالعملهاي صادره از طرف ديوان مذكور مي باشد .

عامالن يا معاونان ذيحساب ادارات كل بنياد در استانها حسب مورد موظفند براسـاس بخشـنامه هـاي صـادره توسـط ديـوان        -13ماده 

اد هزينه هاي مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان مـاه  محاسبات كشور در استانها صورت ريز حساب دريافت و پرداخت ماهانه و نيز اسن

بعد در دو نسخه تنظيم و نسخه اول را به انضمام اصل مدارك بـه ادارات كـل ديـوان محاسـبات در همـان اسـتان و نسـخه دوم را بـه         

  هزينه قطعي منظور شود .ذيحساب بنياد نحويل دهند تا پس از رسيدگي هاي الزم و تاييد آن ، هزينه هاي پرداخت شده به حساب 

كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات هر سال موضوع اين آئين نام خريداري يا ايجاد مي شود امـوال بنيـاد محسـوب     -14ماده 

  مي شوند .

ن فروردين مـاه  ذيحساب بنياد موظف است مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال موضوع اين آئين نامه را حداكثر تا پايا -15ماده 

  سال بعد به حساب خزانه واريز نمايد .

صورتحساب دريافت و پرداخت ساالنه از محل اعتبارات جاري بنياد دربودجه ساالنه كل كشور بايد مطابق دستورالعملي كه از  -16ماده 

م و پـس از رسـيدگي از طـرف    طرف وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و ابالغ مي شود حـداكثر تـا آخـر خردادمـاه سـال بعـد تنظـي       

حسابرسان منتخب وزارت اموراقتصادي و دارايي و تصويب مراجع صالحيت دار حداكثر تا آخر شهريور ماه بـراي حسابرسـي بـه ديـوان     

  محاسبات كشور همچنين براي درج در صورتحساب عملكرد ساالنه بودجه كل كشور به وزارت مزبور ارسال گردد .

) قانون محاسبات عمومي كشور اعتبارات طرحهاي عمراني بنياد شهيد تـابع قـانون مـذكور و    72) ماده (2بصره (با توجه به ت -17ماده 

  ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد .

يد كليه اصالحاتي كه در اين آئين نامه بكار رفته است تابع تعاريف مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور بـوده و بنيـاد شـه    -18ماده 

  ) قانون مذكور نيز مي باشد .91مشمول حكم ماده (

   هيأت وزيران 18/4/1376مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد انقالب اسالمي مصوب 

كه در ايـن   –از تاريخ تصويب اين آئين نامه كاركنان ستاد بنياد شهيد انقالب اسالمي و واحدهاي تابعه بنياد شهيد در استانها  -1ماده 

تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري به استثناي فصل هشتم قانون ياد شده و آئين نامـه   –ناميده مي شود » بنياد«نامه آئين 

  هاي اجرايي و اصالحات بعدي آن هستند .

دي آن و تحـت  كاركنان بنياد از نظر بيمه، بازنشستگي و ديگر مقررات تأميني تابع قـانون تـأمين اجتمـاعي و اصـالحات بعـ      -1تبصره 

  پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند .

اعضاي هيأت علمي مشمول اين آئين نامه كه به صورت تمام وقت در بنياد هب خدمت اشتغال دارند تابع ضوابط و مقـررات   -2تبصره 

  استخدامي اعضاي هيأت علمي موسسات آموزش و پروهشي هستند .
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ينه جاري آنها از محل منابع پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي تأمين نمي شود تابع سازمانهاي وابسته به بنياد كه هز -3تبصره 

  ضوابط استخدامي خاص خود كه با توجه به روال پيش بيني شده در اساسنامه اين سازمانها ابالغ مي شود هستند .

ام وقت و در قبال دريافت حقوق و دستمزد در خدمت آن دسته از كاركنان شاغل كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه به طور تم -2ماده 

) قانون استخدام كشوري 14ماده (» الف«بنياد شهيد بوده اند ، مشروط بر اينكه هنگام استخدان در بنياد سن آنان از سن مقرر در بند 

  ه رسمي تبديل وضع مي يابند .) قانون استخدام كشوري ب14ماده (» الف«تجاوز ننموده باشد ، به تأييد گزينش و رعايت شرط بند 

در صورتيكه مجموع حقوق و فوق العاده شغل كاركناني كه به موجب آن آئين نامه تبديل وضع مي يابند ، كمتر از حقـوق و   -1تبصره 

مبلـغ مايـه    فوق العاده شغل قبلي آنها باشد ما به التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق به آنان پرداخت و هرگونه افزايش مبلـغ پرداختـي از  

  التفاوت كسر مي شود .

ضوابط تطبيق وضعيت كاركنان شاغل در بنياد با اين آئين نامه به استناد آئين نامه اجرايي قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت      -2تبصره 

  كاركنان دولت توسط بنياد تدوين و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اجرا مي شود .

) آئين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ، حـداكثر ظـرف   24موظف است در اجراي تبصره ماده (بنياد  -3ماده 

  مدت شش ماه طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل بنياد را تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اجرا نمايد .

) قانون برنامه دوم توسعه اقتصـادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران       33( بنياد موظف است در اجراي تبصره -4ماده 

حداكثر ظرف مدت سه ماه تشكيالت كلي خود را با توجه به اهداف و وظايف خود تدوين و پس از تأييد سازمان اموراداري و استخدامي 

  كشور اجرا نمايد .

الت كلي مورد تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و توسط رئيس بنياد تشكيالت تفصيلي بنياد با توجه به تشكي –تبصره 

  ابالغ مي شود .

در بنياد برطبق ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و مقررات  –كاركنان و اعضاي هيأت علمي  –هرگونه استخدام جديد  -5ماده 

  يلي بنياد صورت مي گيرد .استخدامي اعضاي هيأت علمي و در چارچوب تشكيالت تفص

  مأموريت كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري به بنياد و بالعكس مجاز است . -6ماده 

   هيأت وزيران 6/3/1376اصالح آئين نامه مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقالب اسالمي مصوب 

موضـوع   –الي و معامالتي مربوط به اعتبـارات جـاري بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمي       ) آئين نامه م7متن زير جايگزين تبصره ماده ( -1

  مي شود : -9/6/12374هـ مورخ 14779/ت 7064تصويب نامه شماره 

ترك تشريفات مناقصه معامالتي كه نصاب آنها بيش از يكصد و پنجاه ميليون ريال تا يك ميليـارد ريـال باشـد پـس از تأييـد       –تبصره 

يب رئيس بنياد نيز مي رسد و در مواردي كه مازاد بر يك ميليارد ريال است انجام معاملـه پـس از تصـويب هيـأت مزبـور      هيأت به تصو

  منوط به پيشنهاد رئيس بنياد و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود .

  حذف مي شود . 8/8/1375هـ مورخ 16683/ت 51833) تصويبنامه شماره 4بند ( -2
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هيـأت   25/7/1378فيذ آئين نامه مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقالب اسالمي مصوب تصويب نامه راجع به تن

  وزيران  

 -1377مصوب  –بنياد شهيد انقالب اسالمي  17/4/1378مورخ  48/82/330بنا به پيشنهاد  25/7/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  تصويب نمود .

ه مـورخ  14779/ت 7064ي مربوط به اعتبارات جاري بنياد شهيد انقالب اسالمي (موضوع تصويب نامه شماره آئين نامه مالي و معامالت

  هيأت وزيران) تنفيذ مي گردد . 9/6/1374

   هيأت وزيران 17/12/1379اصالحيه مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد انقالب اسالمي مصوب 

سـازمان مـديريت و برنامـه     1/9/1378مورخ  130/82/330به پيشنهاد مشترك شماره  بنا 17/12/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 

تصـويب   -1377مصوب  –) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقالب اسالمي 15ريزي كشور و بنياد شهيد انقالب اسالمي و به استناد ماده (

  نمود :

بـه شـرح    28/4/1376ه مـورخ  16467/ت 60593ويب نامه شماره مقررات اداري و استخدامي بنياد شهيد انقالب اسالمي ، موضوع تص

  زير اصالح و براي اجرا تنفيذ مي شود :

سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور     «سازمان اموراداري و استخدامي كشور به عبارت «در متن آئين نامه ياد شده عبارت   -1

  تغيير مي يابد .»

و «جـايگزين عبـارت   » رافتادگي يا فوت و درمان مشمول قانون تأمين اجتماعي هسـتند. از كا«) عبارت 1) ماده (1در تبصره (  -2

مـي  » ديگر مقررات تأميني تابع قانون تأمين اجتماعي و اصالحات بعدي آن و تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي هسـتند 

  شود .

» دي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصا33در اجراي تبصره («) عبارت 4در ماده (  -3

  حذف مي شود .

 

 رويه قضايي :

  عنوان : حضانت فرزندان شهداء تا مرحله بلوغ و رشد با مادر است .

  6/9/62-7/4254نظريه شماره 

سال و هفت سال است يـا   سوال : آيا منظور از ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها همان دو

  تا رسيدن به سن بلوغ و رشد ؟

  نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :

كميسـيون امـور    8/10/1360با توجه به اطالع ماده واحده قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يامحجور به مادران آنهـا مصـوب   

  اشند تا مرحله بلوغ و رشد با مادر است .قضايي مجلس ، حضانت فرزندان صغير شهدا ، در هر سني كه ب
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  به بعد  1358مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسالمي ايران در مسائل مدني از سال 

  تهيه و تنظيم : غالمرضا شهري، اميرحسين آبادي

     ناشر : روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران

   
   ه واحد قضايي شاهد ، خالف قانون آئين نامه دادرسي كيفري نمي باشدعنوان : ارسال پرونده ها ب

  124/69كالسه پرونده  246شماره دادنامه  14/12/69تاريخ 

  مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .

  شاكي : آقاي ....................

  طرف شكايت : دادستان محترم كل كشور.

  . 28/8/69مورخ  20/69/1993/91ال بخشنامه شماره موضوع شكايت و خواسته : ابط

مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعالم داشته اند با توجه به بخشنامه مورد شكايت اوالً همه افراد ملت در برابر قـانون مسـاويند و   

يت به بنياد شهيد يا هـر ارگـان اجرايـي    بايد مراجع قضايي به يكسان با آنان رفتار كنند ثانياً مكلف نمودن مراجع قضايي با ارسال شكا

كشور و ثالثاً ارسال پرونده ها به واحد قضايي شاهد ، خالف قانون آئين دادرسي كيفري بوده ، صدور بخشنامه فوق الذكر منافي قوانين 

  كشوري و قواعد مسلم حقوقي است و ابطال آن مورد تقاضاست .

ل كشور در پاسخ ، تصوير حكم مقام معظم رهبري و بخشنامه مزبور را ارسال نموده است با انجام تبادل اليحه ، رئيس دفتر دادستان ك

.  

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت اهللا ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پـس از  

  دور رأي مي نمايد .بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بص

  دادستان كل كشور ، خالف قانون تشخيص نگرديد . 28/8/69مورخ  20/69/1993/91رأي : مفاد بخشنامه شماره 

  

عنوان : چنانچه اموال وي ولو با حكم دادگاه نيز به نفع بنياد شهيد انقالب اسالمي مصادره گرديد و نهاد ذينفع اقدام به فـروش نمـوده   

    ش اموال به وي پرداخت گرددوجوه حاصل از فرو

  838شماره دادنامه : -27/8/80تاريخ رسيدگي : 

  موضوع : تقاضاي اعاده دادرسي

  ديوان عالي كشور 31مرجع رسيدگي شعبه 

  هيأت شعبه آقايان : محمد .................. محمدصادق عرب مستشار

  خالصه جريان پرونده :
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ديوان عالي كشور تجديد نظر خواهي معاون حقوقي بنيـاد شـهيد    31صادره از شعبه  22/10/79مورخ  1165به موجب دادنامه شماره 

دادگاه انقالب اسالمي تهران با عنايت بـه اينكـه    16صادره از شعبه  27/4/79مورخ  16/79/45انقالب اسالمي نسبت به دادنامه شماره 

سيدگي به پرونده را نداشته است موجه تشخيص و بـا توجـه   حسب محتويات پرونده موضوع قبالً رسيدگي شده و شعبه مذكور مجوز ر

قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقالب در امور كيفري دادنامه مذكور نقض بال ارجاع مي گردد . وكيل مـدافع آقـاي    265به ماده 

دادگاه انقالب  16ري خطاب به رياست شعبه جناب حجت االسالم و المسلمين آقاي ني 8/2/79منوچهر ............ با اشاره به دستور مورخ 

پرونده درخواست اعاده دادرسي نموده  401اسالمي تهران مبني بر بررسي موضوع و در صورت احراز استحقاق صدور حكم اصالحي ص 

  و پس زا تسليم درخواست به ديوانعالي كشور پرونده با توجه به سبق رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است .

به درتاريخ باال تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي محمد صادق عرب عضو مميز و اوراق پرونـده و نظريـه كتبـي آقـاي     هيأت شع

مسعود كريمپور داديار ديوانعالي شكور اجماالً مبني بر اظهارنظر مستلزم مالحظه پرونده محاكماتي است مشاوره نموده چنين رأي مـي  

  دهد .

 16صـادره از شـعبه    27/4/79مـورخ   16/79/45اده دادرسي آقاي منوچهر .......... نسبت به دادنامه شماره رأي : در خصوص تقاضاي اع

صادره از اين شعبه نقض بال ارجاع گرديده است نظـر   22/10/79مورخ  1165دادگاه انقالب اسالمي تهران كه به موجب دادنامه شماره 

قانون آئين نامه دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مـي باشـد    272 به اينكه درخواست مذكور منطبق با بند هـ ماده

  ) به دادگاه انقالب تهران ارسال شود .49پذيرفته و مقرر مي گردد پرونده جهت رسيدگي مجدد در يكي از شعب دادگاه انقالب (اصل 

  محمد سليمي  –رئيس شعبه 

  محمدصادق عرب –مستشار شعبه 

  27/4/1379 – 16/79/45ه :دادنامه شمار

 44513م 62دادگاه انقالب اسالمي تهران بـه تصـدي امضـا كننـده زيـر تشـكيل اسـت . پرونـده كالسـه           16شعبه  27/4/78به تاريخ 

قانون اساسـي مطـرح مـي باشـد .      49درارتباط با محكوم عليه آقاي منوچهر ............ تحت عنوان افراد مشمول قانون نحوه اجراي اصل 

  ادگاه با توجه به بررسي مجموع محتويات پرونده ختم دادرسي را اعالم و بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد .د

از سـوي   21/5/73-31329و  24/4/71-25538رأي دادگاه : به حكايت اوراق پرونده و بنا به مفاد دادنامه هاي صادره به شماره هـاي  

محكوم عليه منوچهر ............... از جمله افراد عضو فرقه ضاله بهائيـت بـوده كـه سـالها خـارج از      شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمي تهران 

كشور بسر مي برده لذا كليه اموال وي بنفـع بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمي مصـادره گرديـده ، از جملـه امـوال وي ملـك بـه آدرس :            

اجراي احكام مراتب حضور خـود را در   5با مراجعه به شعبه  30/1/72نامبرده در تاريخ  ..................... به همراه سه رشته تلفن مي باشد .

ازدواج نموده كه تصوير عقدنامـه بـا    1351به دين مبين اسالم مشرفت و در سال  1349داخل كشور را اعالم و ادعا مي نمايد در سال 

از سـوي حـاكم    1327بودن صرفاً به لحاظ تسجيل وي در سـال  قيد مسلمان بودن وي در پرونده مضبوط است . ليكن ادعاي مسلمان 

كليـه   24/4/71مـورخ   25538شرع محترم شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمي تهران مردود اعالم شده است . براساس دادنامه به شماره 

 21/5/73مورخ  31339مه شماره اموال مشاراليه به نفع بنياد شهيد انقالب اسالمي ضبط و پس از حضور وي در داخل كشور طي دادنا
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مقرر مي گردد منزلي متعارف و مناسب با رافت اسالمي مادام الحيات جهت سكونت در اختيار مشاراليه و همسرش قرار گيرد . با توجه 

انيكـه  به مراتب فوق و اظهارات آقاي منوچهر ...... و همسرش طي نامه هاي ارسالي به مسـؤولين محتـرم و مراجـع مختلـف ، نظـر بـه       

نامبرده مرتكب جرمي نگرديده و هم اكننون در استيمان جمهوري اسالمي ايران مي باشد امـوال وي نيـز مصـون از تعـرض بـوده لـذا       

چنانچه اموال وي ولو با حكم دادگاه نيز به نفع بنياد شهيد انقالب اسالمي مصادره گرديده و نهاد ذينفع اقدام به فـروش نمـوده وجـوه    

وال به وي پرداخت گردد . رأي صادره پس از ابالغ ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهي در دادگـاه تجديـد   حاصل از فروش ام

  نظر استان تهران مي باشد .

  حسين مشايخ  –دادگاه انقالب اسالمي تهران  16رئيس شعبه 

در صالحيت كميسيون رسيدگي به شكايات  عنوان : رسيدگي ماهوي به اختالف در تشخيص و تطبيق جانباز با ضوابط و شرايط مربوط

  جانبازان است 

  2/8/1381-291/798شماره 

  مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  رسيدگي به شكايات جانبازان . 16شاكي : رئيس كميسيون ماده 

  ديوان عدالت اداري . 18و  10و9موضوع شكايت و خواسته : اعالم تعارض آراء صادره از شعب 

موضوع شكايت آقـاي كـريم ......... بـه طرفيـت بنيـاد مستضـعفان و        312/71شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كالسه  –مقدمه : الف 

 5/3/1375مـورخ   195جانبازان شهرستان دزفول به خواسته اعتراض به قطع مستمري و درخواست برقراري آن بشرح دادنامه شـماره  

به اينكه حسب سوابق امر مجروح شدن شاكي از ناحيه چشم در اثر جنگ تحميلي محـرز و مسـلم    چنين رأي صادره نموده است ، نظر

بوده عليهذا مسدود نمودن پرونده جانبازي شاكي و قطع مستمري متعلقه منطبق با موازين قانوني بنظر نرسيده و سازمان مشتكي عنه 

  كايت وارد تشخيص داده مي شود .تكليف قانوني دارد بر اين مبنا اقدام الزم معمول داشته و ش

موضوع شكايت آقاي عليرضا .............. به طرفيت بنياد جانبازان بـه خواسـته   1718/76شعبه نهم در رسيدگي به پرونده كالسه  -1ب : 

صـتاً چنـين رأي صـادر    خال 12/5/1378مورخ  530بشرح دادنامه شماره  1362احراز مقام جانبازي دكتر روح اهللا ............ از اسفند ماه 

قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبـازان انقـالب اسـالمي مصـوب      2نموده است با توجه به توصيفي كه از كلمه جانباز در ماده 

گرديده و با توجـه بـه نظريـه هـاي پزشـكي تعـدادي از اسـاتيد         1366قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران مصوب  108و ماده  1369

لوم پزشكي مشهد و به لحاظ اينكه دليل خالفي هم ارائه نشده الزاماً بايد به حكم قرائن و شواهد كه ناشي از نظريه تعدادي از دانشگاه ع

پزشكان صاحب نظر بوده و در چنين مواردي مي تواند مالك قرار بگيرد ادعاي شاكلي را مقرون به صحت تلقي و خواسته وي را موجـه  

  م به ورود شكايت صادر و اعالم مي نمايد .تشخيص داده و نتيجتاً حك

موضوع تقاضاي تجديد نظر بنياد مستضـعفان و جانبـازان انقـالب     1417/78شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كالسه  -2

 1039ماره شعبه نهم ديوان عـدالت اداري بشـرح دادنامـه شـ     12/5/1378مورخ  570اسالمي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 

  قانون ديوان عدالت اداري خارج دانسته و دادنامه بدوي را فسخ نموده است . 11احراز مقام جانبازي را از مصاديق ماده 
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موضوع شكايت آقاي اصغر .......... به طرفيت كميسيون پزشكي بنياد جانبازان  256/78شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كالسه  -ج

چنـين رأي صـادر    29/5/1379مـورخ   650واسته اثبات مجروحيت و تعيين درصد جانبازي بشرح دادنامه شـماره  انقالب اسالمي به خ

در  1374قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسـالمي مصـوب   2ماده  2نموده است . نظر به اينكه به موجب تبصره 

قـانون مـذكور مـورد     16به موضوع ابتداً بايستي در كميسيون مقـرر در مـاده    موارد اختالف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز رسيدگي

رسيدگي واقع گردد ، عليهذا شكايت به كيفيت مطروحه قابل استماع و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي باشد قـرار رد آن صـادر و   

  اعالم مي گردد .

سالم والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤسـاي شـعب بـدوي و    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاريخ فوق به رياست حجت اال

روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مـي  

  نمايد .

  291/79كالسه پرونده :  256شماره دادنامه :  21/7/1381تاريخ : 

  يوان عدالت اداري  رأي هيأت عمومي د

رسيدگي ماهوي به اخـتالف   1374قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصوب  2ماده  2به صراحت تبصره 

قـانون   16در تشخيص و تطبيق جانباز با ضوابط و شرايط مربوط در صالحيت كيمسيون رسيدگي به شكايات جانبـازان موضـوع مـاده    

د و با اين وصف رسيدگي ماهوي به اين قبيل اختالفات در ديوان عـدالت اداري مجـوز قـانوني نـدارد . بنـابراين دادنامـه       مذكور قرار دار

در حدي كه متضمن ايـن معنـي اسـت     256/78بدوي ديوان عدالت اداري در پرونده كالسه  18شعبه  29/5/1379مورخ  650شماره 

  موافق اصول و موازين قانوني مي باشد .

براي شعب ديوان عـدالت اداري و سـاير    1/2/1378اصالحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب  20رأي به استناد قسمت اخير ماده اين 

  مراجع ذيربط در موارد مشابه الزم االتباع است .

  دري نجف آبادي   –رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 

  

  ضمائم :

  »ادهاي متولي امورايثارگرانفرمان مقام معظم رهبري پيرامون تجميع نه«

اهميت موضوع ارائه خدمات به ايثارگران كه ولي نعمتان اين جامعه هستند و دغدغه هايي كه نسبت به اسـتيفاي حقـوق ايـن عزيـزان     

نبـازان  داشته و دارم ، اكنون كه نتيجه جمعبندي متوليان امور ، ضرورت تجميع مأموريت ارائه خدمات به خانواده هاي معزز شهدا ، جا

عزيز و آزادگان سرافراز در بنياد شهيد انقالب اسالمي مي باشد ، اينجانب اين تصميم مبارك را تأييد مي كنم مشروط بر اينكه نهـادي  

بودن آن حفظ شود تا اين نهاد انقالبي بتواند با هماهنگي و در ارتباط با ساير دستگاههاي اجرايي كشور حداكثر خـدمات ممكـن را بـه    

  ان و خانواده محترم ايشان ارائهخ نمايد .ايثارگر
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ضمن تشكر از رئيس جمهور محترم ، مجلس شوراي اسالمي و كليه دست اندركاران كه هميشه پشتيبان ايثارگران بـوده و مـي باشـند    

  بعمل آورند . 1382انتظار دارم كليه تالش خود را براي اجرايي نمودن اين طرح از آغاز سال 

  فقيت تمامي خدمتگزاران به اقشار محروم و ايثارگر را مسألت مي نمايم .از خداوند متعال مو

قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتـي در نهادهـاي انقـالب اسـالمي و     

شـوراي  مجلـس   6/11/1364مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه ها و موسسات و شـركتهاي دولتـي مصـوب    

   اسالمي

مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولـت و موسسـاتي كـه مشـمول      -1ماده 

قانون برآنها مستلزم ذكر نام است درصورتيكه قبل از استخدام سابقه خدمت درنهادهاي انقالب اسالمي داشته باشند سابقه خدمت تمام 

در نهادهاي مزبور از الظ پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه جزو سوابق خدمت دولتي آنان منظـور  وقت آنان 

  و محسوب خواهد شد .

منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مقرر در مورد كاركنان نهـاد ذيـربط بـوده و مشـروط برآنسـت كـه        -1تبصره 

  ساعت كار در هفته كمتر نباشد . 40حداقل از 

در صورتيكه در برخي از موسسات موضوع اين قانون مقررات در مورد تعيين ميزان كسـور بازنشسـتگي يـا حـق بيمـه بابـت        -2تبصره 

احتساب سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم براساس اولين حقوق خدمت رسـمي يـا   

  ت يا دائم در موسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد .ثاب

مأموريت كاركنان نهادهاي انقالب اسالمي به دستگاههاي موضوع ماده يك اين قانون با موافقت آنان و دستگاهاي ذيربط مجاز  -2ماده 

أموريت عهده دار خواهند شد از اعتبار موسسـه  مي باشد و حقوق و مزاياي آنان در مدت مأموريت براساس شغلي كه درموسسه محل م

  مزبور پرداخت خواهد شد .

انتصاب كاركنان موضوع اين ماده در موسسه محل خدمت به پستهاي ثابت سازماني يا مشـاغل مسـتمر و پرداخـت حقـوق و      –تبصره 

نانچـه ايـن قبيـل مـأموران عهـده دار      مزاياي آنان با رعايت مقررات مورد عمل درمورد مستخدمين همان موسسه صورت مي گيرد . چ

  مشاغل غيرمستمر يا موقت گردند حسب مورد با آنان همانند مستخدمين پيماني يا موقت يا قراردادي رفتار خواهد شد .

چنانچه سن اشخاص مذكور در ماده يك به لحاظ خدمت در نهادهاي انقالب اسالمي از حداكثر سن مجاز براي استخدام تجاوز -3ماده 

يد با پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز ، به تعداد سنواتي كه در خدمت نهادهـا  نما

  بوده اند به حداكثر مذكور اضافه مي گردد تا استخدام آنان بالمانع باشد .

انقالبي بضميمه فهرست نهادهاي انقـالب موجـود را   دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابالغ اين قانون ضوابط نهاد  -4ماده 

  تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد .

  آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان اموراداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . -5ماده 
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وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي در نهادهـاي انقـالب اسـالمي و     آئين نامه اجرايي قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين

  هيأت وزيران  26/5/1365مأموريت كاركنان نهادهاي مزيور و وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 

در نهادهـاي انقـالب    از تاريخ تصويب قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه هـا ، موسسـات و شـركتهاي ولتـي     -1ماده 

مجلس شـوراي اسـالمي    6/11/1364اسالمي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي مصوب 

سابقه خدمت تمام وقت مستخدمين رسمي يا ثابت يا دائم وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و سازمانهاي وابسته 

لت نو موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در نهادهاي انقالب اسالمي از لحاظ پايه يا درجه يا هر عنوان مشابه به دو

  ديگر و بازنشستگي و وظيفه جزو سنوات خدمت دولتي محسوب مي گردد .

كنان نهاد ذيربط بوده و مشـروط بـر آن اسـت كـه     منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مقرر در مورد كار –تبصره 

ساعت كار در هفته كمتر نباشد . احراز انجام خدمت در نهاد و تمام وقت بودن آن براساس مدارك مثبته بعهـده دسـتگاه    40حداقل از 

  متبوع مستخدم مي باشد .

ظور ارتقاء گروه يا رتبه يا عناوين مشـابه آن در  سوابق خدمت مستخدمين موضوع ماده يك در نهاد مربوط از لحاظ تجربي بمن -2ماده 

حكم سابقه خدمت دولتي تلقي گرديده و براساس مقررات طرح طبقه بندي و ضوابط مورد عمل در دستگاه متبوع مالك محاسبه قـرار  

  مي گيرد .

نوات خدمت اين قبيل مستخدمين در دستگاه هايي كه مقرراتي براي تعيين ميزان كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط به س -3ماده 

وجود داشته باشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط طبق مقررات  استخدامي مورد عمل آن دستگاه محاسبه و تعيين خواهد شد و 

 در صورتي كه در دستگاه متبوع آنان مقرراتي در اين زمينه وجود نداشته باشد كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مسـتخدم براسـاس  

  اولين حقوق خدمت رسمي يا ثابت يا دائم در موسسه متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد .

درصورتيكه مستخدمين موضوع اين آئين نامه در مدت خدمت در نهاد مربوط وجوهي بابت بازنشستگي و از كارافتادگي و فوت  -4ماده 

ه صندوق بازنشستگي موسسه متبوع آنان منتقل و بابـت كسـور بازنشسـتگي    به صندوق خاص خود پرداخت نموده باشند كسور مزبور ب

سنوات خدمت مزبور محسوب خواهد شد . هر گاه كسور مزبور كمتر از ميزان كسور تعيين شده طبق مقررات موسسه متبوع آنان باشد 

  ، مابه التفاوت توسط مستخدم پرداخت مي گردد .

مشمول اين آئين نامه در نهضت سواد آموزي از شمول اين آئين نامه مسـتثني و كماكـان   احتساب سابقه خدمت مستخدمين  -5ماده 

مجلـس   3/8/1363تابع مقررات قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصي كه در نهضت سوادآموزي خدمت كـرده انـد مصـوب    

  شوراي اسالمي و آئين نامه اجرايي آن مي باشد .

ي انقالب اسالمي به موسسات موضوع ماده يك اين آئين نامه بعنـوان مـأمور بـا تقاضـاي آن موسسـات و      اعزام كاركنان نهادها -6ماده 

موافقيت نهاد مربوط و رضايت كاركنان مزبور مجاز است . مدت مأموريت طبق توافق دستگاه و حداكثر در طـول خـدمت مسـتخدم از    

  پنج سال اعم از متوالي يا متناوب تجاوز نخواهد كرد .
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در موارديكه دستگاههاي محل مأموريت به خدمت مأموران موضوع اين ماده نياز نداشته باشند مكلفند مراتب را بـه نهادهـاي    –ه تبصر

  انقالبي متبوع آنان اعالم نمايند و از تاريخ اعالم عدم نياز ، مستخدم مأمور در اختيار نهاد متبوع خود قرار خواهد گرفت .

موران به پستهاي سازماني يا مشاغل مستمر يا دائم در موسسه محل مأموريت براساس مقررات استخدامي انتصاب اين قبيل مأ -7ماده 

مورد عمل آن موسسات صورت مي گيرد و گروه و پايه يا عناوين مشابه ديگر آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت قابل قبول 

  دمت در نهادهاي انقالب اسالمي تعيين خواهد شد .طبق مقررات استخدامي دستگاه محل مأموريت و سابقه خ

حقوق و مزايا و فوق العاده هاي اينگونه مأموران درصورت استحقاق براساس مقررات مـورد عمـل در دسـتگاه محـل مأموريـت       -8ماده 

  محاسبه و از اعتبار همان دستگاه پرداخت خواهد شد .

قالب اسالمي به پستهاي سـازماني يـا مشـاغل مسـتمر يـا دائـم در موسسـه محـل         در صورتيكه مأموران اعزامي از نهادهاي ان -9ماده 

مأموريت منصوب نشوند و يا عهده دار مشاغل غيرمستمر يا موقت گردند حسب مورد با آنان همانند مستخدمين پيمـاني يـا قـراردادي    

  رفتار خواهد شد .

ق بازنشستگي خاص بوده يا مشترك يكي از صندوقهاي بازتشسـتگي  در صورتيكه نهاد متبوع اين قبيل مأموران داراي صندو -10ماده 

باشد ، موسسه محل مأموريت مكلف است كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم مستخدم را براساس مقررات مورد عمـل نهـاد ذيـربط از    

  حقوق و مزاياي آنان كسر و با اضافه نمودن سهم كارفرما به صندوق مربوط واريز نمايد .

  مدت خدمت مأمورين موضوع اين آئين نامه در موسسه محل مأموريت بمنزله خدمت در نهاد متبوع آنان تلقي مي گردد . -11ماده 

قـانون احتسـاب سـوابق خـدمت در نهادهـاي انقـالب اسـالمي         4تا زمانيكه ضوابط و فهرست نهادهاي انقالبي موضوع مـاده   -12ماده 

دهاي انقالب اسالمي موضوع اين آئين نامه نهادهايي مي باشـند كـه اسـامي آنهـا بـه      بتصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيده است نها

  تصويب مراجع ذيصالح رسيده است .

قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتـي مصـوب    11قانون تفسير ماده 

11/7/1374  

  موضوع تفسير:

ديوان عدالت اداري آيا رسيدگي به شكايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصاء شده در قـانون فهرسـت    قانون 11با توجه به ماده 

  نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صالحيت ديوان عدالت اداري مي باشد يا خير؟

  نظر مجلس :

ليه نهادهاي عمومي احصـاء شـده در قـانون فهرسـت     قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات ع 11با توجه به ماده  -ماده واحده

  نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صالحيت ديوان عدالت اداري مي باشد .

 


