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روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام؛
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮان در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺸﻮر و
ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان )(1396-1400
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه آﻣﻮز ش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﻮﻓﯿﻖ ،ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ را از درﮔﺎه اﯾﺰد ﻣّﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم/.ب

ﻣﺤﻤﺪ روﺷﻦ
ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ

روﻧﻮﺷﺖ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎدي ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر.

1396/07/01
7/142771
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل

روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي
7365476

ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺘﺮام؛
ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره  7/14635ﻣـﻮرخ  96/01/30در ﺧﺼـﻮ ص ﻣﻮاد ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑـﺎ ﺷﺎﻫـﺪ و
اﯾﺜﺎرﮔﺮان در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺣﺼـﺎء و ارﺳـﺎل ﻣﻮادي از ﻗـﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ويژه وزارت
ﻣﺘﺒﻮع ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻓﯿﻖ ،ﺳﻌﺎدت و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ را از درﮔﺎه اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

ﻣﺤﻤﺪ روﺷﻦ
ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ

ر وﻧ ﻮﺷﺖ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر -اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻀﺎر

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
مواد مرتبط با حوزه آموزش عالی کشور
(شاهد و ایثارگران)

ماده۲ـ
پ ـ دولت به منظور استمرار ،توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی،
فرصت ها ،امکانات و تسهیالت و امتیازات به ایثارگران ،پدر ،مادر ،همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان ،آزادگان و افراد تحت
تکفل آنان ،اقدام زیر را انجام می دهد:
دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
مکلفند حداقل بیست درصد( )۲۰%اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش
ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،جانبازان باالی بیست وپنج درصد( ،)۲۵%آزادگان باالی سه سال اسارت ،همسران و فرزندان
جانبازان باالی پنجاه درصد( ، )۵۰%همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی
مورد تأیید وزارتخانه های «علوم ،تحقیقات و فناوری» و «بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» می باشند ،حسب مورد از طریق
استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگ ر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به
صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی ،پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با
رعایت شرایط اخالقی ،علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند .مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده
وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است .مقامات یادشده در این خصوص ،مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند .احکام و امتیازات این
بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود.
این بند ،جایگزین ماده ( )۷۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۱39۱/۱۰/۰۲می شود.
ماده  ۶ـ
پ ـ از زمان الزم االجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و
بازنشستگی دیگری گردد ،در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی
توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق ،بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از
مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند.
ماده۴۷ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  ۱39۱/۱۰/۰۲و اصالحات بعدی آن دائمی می شود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۱39۵/۱۱/۲۷به تأیید شورای نگهبان رسید.

