
 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران) 67(آيين نامه اجرايي ماده 

 تصويبنامه شماره(رساني به ايثارگران در خصوص طرح شاهد  خدمات قانون جامع) 67(نامه اجرايي ماده  آيين

 )هيأت وزيران 25/8/1394هـ مورخ 50557ت/111357

 بنياد شهيد و امور ايثارگران -سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور -وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مشترك بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان مديريت و برنامه  به پيشنهاد 17/8/1394هيئت وزيران در جلسه 

، آيين -1391 مصوب-قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ) 67(ماده ) 2(به استناد تبصره  ريزي كشور و

 :نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد

 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران) 67(آيين نامه اجرايي ماده 

 :به كار مي رونددر اين آيين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط  -1ماده 

 .بنياد شهيد و امور ايثارگران: بنياد -الف

همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و  دانش آموزان و دانشجويان شامل: مشمولين -ب

 .آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان همسر و فرزندان

ب شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان پنجاه دانشجويان و طال دانش آموزان،: مشمولين طرح شاهد -پ

 .همسر و فرزندان آنان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان درصد و باالتر و

 -1369مصوب -و اقداماتي كه مطابق اساسنامه طرح شاهد  كليه فعاليت ها: خدمات آموزشي طرح شاهد -ت

در  ب برنامه هاي تربيتي، آموزشي و نظاير آنفرهنگي و اصالحات بعدي آن كه در قال شوراي عالي انقالب

 .جهت رشد و ارتقاي تحصيلي مشمولين آن صورت مي گيرد

تأمين بخشي از هزينه هاي تحصيلي مشمولين توسط بنياد و پس  مبلغي كه به منظور: كمك هزينه تحصيلي -ث

 .طرح و برنامه شاهد پرداخت مي گردد از تصويب شوراي

كه بر اساس آن دانش آموزان شاهد در يك مدرسه خاص تجميع و متمركز نشده وضعتي : طرح پراكنده -ج

 .باشند



اعتبارات مصوب ساالنه در خصوص برنامه هاي آموزش عمومي براي  بنياد موظف است در چارچوب -2ماده 

 :شاهد به شرح زير اقدام نمايد مشمولين طرح

ت بر برنامه هاي آموزشي دانش آموزان شاغل به جبراني و نظار -برگزاري كالس هاي تكميلي، تقويتي -الف

نمونه  اعم از مدارس عادي و يا مدارس خاص مانند غيرانتفاعي،(شاهد و طرح پراكنده  تحصيل در مدارس

 .ايثارگران بزرگساالن و مدارس) دولتي، استعدادهاي درخشان و استثنايي و مانند آنها

 .ن دوره متوسطه دومبرگزاري كالس هاي تقويتي ويژه دانش آموزا -ب

جانبازان هفتاد درصد و فرزندان معلول مشمولين طرح شاهد  ارايه وسايل كمك آموزشي و آموزش باليني -پ

 .كالس درس را ندارند كه امكان حضور در

 .ارايه خدمات مشاوره اي و هدايت تحصيلي در مدارس شاهد و طرح پراكنده -ت

تشويق دانش آموزان كوشا و ممتاز و حائزين رتبه هاي برتر آزمون هاي سراسري دانشگاه هاي دولتي  -ث

 .روزانه

حمايت از گروه هاي خاص تحصيلي از جمله دانش آموزان استعدادهاي درخشان، استثنايي و بازماندگان از  -ج

 .تحصيل

در خصوص برنامه هاي آموزش عالي و نيز  اعتبارات مصوب ساالنه بنياد موظف است در چارچوب -3ماده 

 :هزينه تحصيلي به دانشجويان براي مشمولين طرح شاهد به شرح زير اقدام نمايد پرداخت كمك

تشويق دانشجويان و طالب ساعي و تالشگر به منظور رشد و ارتقاي وضعيت تحصيلي آنها در مؤسسات  -الف

 .آموزشي دولتي روزانه

ي دوره تحصيالت تكميلي شامل آماده سازي افراد بر حسب استعداد، عاليق و مشاوره و هدايت تحصيل -ب

 .شرايط محيطي و بر اساس نياز جامعه

 :ارايه خدمات آموزشي به دانشجويان معلول به شرح زير -پ

 دو چشم نابينا و قطع نخاع گردن: جانباز ويژه شامل -گروه يك



 مر و قطع دو پا از باالي زانوقطع نخاع ك: جانباز ويژه ويلچري شامل -گروه دو

فرزندان معلول شهدا، جانبازان و آزادگان تحت پوشش داراي ويژگي در گروه هاي يك و دو مشمول  -تبصره

 .اين بند خواهند بود

شاغل به تحصيل در دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزشي  پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان -ت

 .ر در هر نيمسال تحصيليبگي و پژوهشي غير شهريه

معتمدين معين دانشجويي به منظور ارتقاي علمي و تحصيلي  استفاده از ظرفيت تشكلهاي ايثارگري و -ث

 .(از جمله تقويت بنيه علمي و استاد مشاور(شاهد و ايثارگر  دانشجويان و طالب

 :ن مي شودمدت ارايه خدمات و تسهيالت موضوع اين آيين نامه به شرح زير تعيي -4ماده 

 .در بخش آموزش عمومي مطابق مقررات و ضوابط آموزشي وزارت آموزش و پرورش در هر مقطع -الف

كارشناسي ناپيوسته چهار نيمسال، كارشناسي پيوسته هشت  در بخش آموزش عالي در مقاطع كارداني و -ب

 ل، دكتري پيوسته پانزدهپيوسته دوازده نيمسال، دكتراي حرفه اي چهارده نيمسا نيمسال، كارشناسي ارشد

مبناي آيين نامه هاي  و تخصص پزشكي بر pHd نيمسال، كارشناسي ارشد ناپيوسته چهار نيمسال، دكتري

 .آموزشي وزارتخانه هاي ذي ربط

 معاون اول رييس جمهور -اسحاق جهانگيري

 


