
  

  
  
  
  
  
  



  : ایثارگران شامل        
  
جانبازان ، اسرا یی که آزاده شده یا می شوند ، افـراد خـانواده شـهداء ، جانبـازان از کـار افتـاده ،          

 ماه متوالی یا یکسال متنـاوب داوطلبانـه در جبهـه            9اسراء و مفقودین و همچنین افرادي که حداقل         
  )7/10/67مصوب ( خدمت نموده اند 

   
  
  
 از خانواده شهداء ، جانبازان از کارافتاده ، اسراء و مفقوداالثر هاي انقـالب اسـالمی و جنـگ            منظور 

  . تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند ، همسر ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر آنان می باشد 
  
  
  
رگران فرزندان شاهد و مفقودین و از کار افتاده کلی در اسـتفاده از تـسهیالت نـسبت بـه سـایر ایثـا            

  . الویت دارند 
  
  
  
  
  
  
تشخیص موارد شهادت ، اسارت ، جانباز یا مفقوداالثر بودن ، با  بنیاد شهید انقالب اسالمی یـا ارگـان                      

مربوطه به امور جانبازان حسب مورد بوده و تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حـسب مـورد بـا      
نحـوه تعیـین مـدت خـدمت داوطلبانـه         . شـد   سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا جهاد سازندگی می با        

اعزامی از سایر ارگانها به عهده کمیسیونی مرکب از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ، جهـاد سـازندگی      
   . و ارگان مربوطه خواهند بود 
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  : آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد و باالتر 
  

 هیـات محتـرم     7/11/85 ه مـورخ     35687ت  /145264به جایگزینی تـصویبنامه شـماره       این آیین نامه      
وزیران در خصوص آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شـاهد و جانبـازان بیـست و پـنج درصـد و                   

   ماده جهت استحضار و بهره برداري تنظیم و ارسال گردیده است 12باالتر در 
  

  : آیین نامه مذکور 2 ماده 4تبصره 
  

  .فرزندان شاهد و جانباز از تطبیق رشته تحصیلی با شعل مورد تصدي معاف می باشند 
  

  : آیین نامه مذکور 2 ماده 6تبصره 
  

در صورت عدم تطبیق مدرك تحصیلی فرزندان شاهد و جانباز با پست هاي موجود و نیـاز بـه تغییـر                   
ح و تغییر عناوین پست ها ، متناسـب  عنوان یا ایجاد پست مناسب معاونت با رعایت قانون نسبت به اصال          

با مدرك تحصیلی آنان و یا ایجاد پست جدید اقدام خواهد نمود دستگاههاي اجرایی با معرفی بنیـاد           
در ) تمـامی رشـته هـا       ( نسبت به بکارگیري فرزندان شاهد و جانباز داراي مـدرك تحـصیلی دیـپلم               

  . شده است اقدام نمایند مشاغلی که مدر یاد شده و شرایط احراز آنها پیش بینی 
  
  
  

  الف/12192/4موضوع تصویبنامه شماره 
   سپرست دفتر مدیریت21/1/89 مورخ 

  ومنابع انسانی 
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  :فرزند شهید 
  : فرزند شهیدي که ورود به سیستم می کند 

  :    درقانون  نظام هماهنگ     
   به بعد برخوردار می شوند 1/1/86  بعد از صدور حکم پیمانی از یک گروه تشویقی از تاریخ 

  
  

  :در قانون مدیریت خدمات کشوري  
  : بعد از صدور حکم

   
   از امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر استفاده می نمایند -1
  
   مکاتبه با گزینش جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی انجام می پذیرد  -2
  
  

 و 14/5/85الف مورخ /169416/5ستناد بخشنامه شماره اعطاي یک گروه تشویقی به فرزندان شاهد به ا
   . با رعایت نکات ذیل بالمانع می باشد

  در اعطاي گروه مذکور رعایت سقف دو گروه تشویقی ایثارگري الزامی است  -1
افراد مذکور می توانند عالوه بر دو گروه تشویقی ایثارگري از مزایاي دو گـروه ارزشـیابی ماننـد             -2

دو گـروه ایثـارگري و دو گـروه         (  مند گردند که جمعا از چهار گروه تشویقی          سایر کارکنان بهره  
 .و نیز یک گروه ارفاقی گردان عاشورا و الزهرا استفاده نمایند ) تشویقی ارزشیابی 

  ضمنا تـصویب گـروه یـاد شـده بـه عهـده کمیتـه        - می باشد 1/1/86تاریخ اجراي گروه اعطایی از    
  . دانشگاه می باشد اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل 

الزم به ذکر است اعطاي این گروه منوط بـه وصـول آیـین نامـه جدیـد قـانون مـدیریت خـدمات                
  . و فعال اقدامی ندارد  ) 1/1/88از تاریخ ( کشوري بوده 
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  برخورداري از مزایاي یک مقطع تحصیلی باالتر جانبازان 
  

 هاي طبقه بندي مشاغل در کلیه تغییر عنوان ها          رعایت شرایط احراز قوانین و مقررات جاري و طرح        
  الزامی است 

لذا در خصوص برخی رشته هاي شغلی که در شرایط احراز آنها مدرك تحصیلی دیپلم عـام در نظـر      
  گرفته شده است ، برخورداري از مزایاي مقطع تحصیلی باالتر امکانپذیر می باشد 

  
  

   12/8/87رخ الف مو/297700/5بخشنامه شماره :      منبع 
  سرپرست مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري 

  
  
  
  

 باالتر در رشته شغلی مربوط پیش عتر براي جانبازانی که مقطنحوه اعمال امتیاز یک مقطع تحصیلی باال
  بینی نشده باشد 

  
 چنانچه مدرکی ارائه دهد که تـا      13/8/88 مورخ   69246/10/200 نامه شماره    28به استناد مفاد ردیف     

طع باالتر آن پیش بینی نشده باشد می تواند از امتیازات تحصیالت یـک مقطـع بـاالتر در جـدول                     مق
 موضوع آیین نامه اجرایی جـداول امتیـازات       21/2/88 مورخ   1/14593/200 بخشنامه شماره    3شماره  

  . فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري استفاده کند 
  
  
  

ی قابل قبـول بـاالتر در شـرایط احـراز رشـته شـغلی          ایثارگرانی که در طول خدمت مدرك تحصیل      
مربوط ارائه می نمایند ، می توانند با رعایت آیین نامه و مقررات مریـوط از مزایـاي مقطـع بـاالتر از          

  .مدرك ارایه شده بهره مند شوند 
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 احراز حوه اعمال امتیاز یک مقطع  تحصیلی باالتر براي جانیازانی که مدرك تحصیلی آنان در شرایط          ن
  : رشته شغلی مربوط پیش بینی شده است 

  
به منظور اعمال امتیاز یک مقطع تحصیلی باالتر براي جانبـازان موصـوف ، صـرفا امتیـاز مربـوط بـه                      

 لحـاظ مـی   21/2/88 مورخ 14593/200تحصیالت در جدول حق شاغل موضوع دستورالعمل شماره        
 ارتقاي تحصیلی عزیان جانباز بهره مندي آنـان         گردد از آنجایی که هدف از ارایه تسهیالت به منظور         

از مزایاي مدارك تحصیلی مکتسبه می باشد، لذا مقتضی است با تصدي پست هاي متناسب با مدرك                 
  .تحصیلی افراد زمینه بهره مندي کامل از امتیاز یک مقطه تحصیلی باالتر فراهم شود 

  
  
  

  33496/222بخشنامه به شماره :                        منبع 
      رئیس امور نظام هاي جبران خدمت  29/6/89 مورخ 

  
  
  

مدرك تحصیلی فوق لیسانس یا دکتري حرفه اي هستند از امتیاز تحصیالت یـک     جانبازانی که داري    
 بهـره منـد مـی شـوند ،     21/2/88 مورخ  1/14593/200 بخشنامه   3 جدول شماره    5مقطع باالتر ردیف    

ی ، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنها بر اساس مـدرك تحـصیلی   لیکن امتیاز مهارت و توانای 
  .  بخشنامه فوق الذکر محاسبه می شود 4آنان از ردیف 

  
  
  

   13/8/88 مورخ 69246/10/200بخشنامه به شماره :         منبع 
  سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت 
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 به خدمت دستگاه دولتی در می آیند جهـت تطبیـق بـا جـدول       88جانبازان و آزادگانی که در سال       
از امتیـاز یـک   ) 5(بر اساس مدارك تحصیلی موضـوع جـدول شـماره       ) 1(حق شغل ، جدول شماره      

براي مثال چنانچه جانباز یا آزاده اي با مـدرك تحـصیلی فـوق    . مقطع تحصیلی برخوردار می باشند      
طبقه شغلی دارنـدگان  ( ه استخدام دستگاه دولتی در آید در ابتداي امر در طبقه چهار جدول            دیپلم ب 

این عزیزان عالوه بر امتیاز مذکور از فوق العـاده ایثـارگري موضـوع          . تخصیص می یابد    ) کارشناسی  
  . دستورالعمل مذکور نیز حسب مورد برخوردار می شوند ) 4(بند 
  

  
  ه سئوالت همراه با پاسخ جداول امتیازات مجموع  :           منبع   

  فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري موضوع
   21/2/88 مورخ 14593/200 بخشنامه شماره 

  
  

  : دیپلم افتخار 
 سـازمان   20/5/71د مورخ   /2727 بخشنامه   6با توجه به مفاد بند      نحوه احتساب دیپلم افتخاري جانبازان      

  :اموراداري و استخدام کشوري 
قانون مدیریت خدمات کشوري با توجه به اعمال دیپلم افتخار بعنوان یکـی از مزایـاي                بل از اجراي    ق

ایثارگري ، در صورت امکان پذیر نبودن اعمال مدرك تحصیلی در رشته شـغلی ذي ربـط بـا رعایـت        
شرایط احراز طرح هاي طبقه بندي  مشاغل از تاریخ ارائه مدرك یک گروه بـه دارنـدگان آن اعطـا                     

  . گردد
  

  
  

  الف/568864/5بخشنامه شماره : منبع 
   سرپرست مرکز2/12/88 مورخ 

   توسعه مدیریت و تحول اداري 
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دیپلم افتخاري که به جانبازان اعطاء می شود صرفا در رشته هاي شغلی که دیپلم کامل متوسطه 
  . بصورت عام پیش بینی شده است قابل محاسبه می باشد 

  
  

  
  11/10/87الف مورخ /411834/4:        منبع 

   سرپرست دفتر مدیریت منابع انسانی 
  
  
  

دیـپلم  تر بـه جانبـازان داراي مـدرك تحـصیلی           در خصوص تسري امتیازات یک مقطع تحصیلی بـاال        
 شوراي امور اداري و استخدامی کشور کـه     18/8/70د مورخ   /4932افتخار ي با توجه به مصوبه شماره        

ــی دارد  ــرر م امی مترت  ب ب  ر م  دارک تح  صیلی رس  می در م  ورد م  دارک تح  صیلی افتخ  اری   آث  ار اس  تخد" مق
اعط ای امتی  ازات ی  ک مقط  ع  "  ش  ورای ع الی انق  الب فرھنگ  ی م  صداق دارد ٨/٩/۶٧موض وع م  صوبھ م  ورخ  

  . تحصیلی باالتر بھ دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم افتخاری امکانپذیر می باشد 
  
  

   5/11/86الف مورخ /351624/5بخشنامه به شماره :       منبع 
  رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري 
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  وضعیت اعطاي گروه تشویقی ، ارفاقی  در قانون مدیریت خدمات کشوري 

  
 ،   و الزهـرا     شـورا  امتیازي براي سنوات بسیجی ، گروههـاي ارزشـیابی ، گـروه ارفـاقی گـردان عـا                 

 به بعد استخدام می شوند در قـانون  1/1/88 از تاریخ یقی مدیران جهت کارمندانی که وگروههاي تش 
  . مدیریت خدمات کشوري پیش بینی نشده است 

  
  

                   
  13/10/88مورخ  487020 پرسش و پاسخ به شماره :     منبع 

   سرپرست دفتر مدیریت و  منابع انسانی                      
  
  
 

  .  سنوات و تجربه دو برابر قابل محاسبه می باشد مدت اسارت آزادگان از نظر امتیاز
ه و تغییر در صد جانبازي ارایه می دهند به ترتیـب            ه گواهی حضور در جب    88ایثارگرانی که در سال     

از تاریخ تایید حضور در جبهه و ازتاریخ تغییـر درصـد جانبـازي طبـق گـواهی مراجـع مربوطـه از                  
  .امتیازات  ایثارگري بهره مند می گردند 

 قانون مدیریت خـدمات کـشوري کارمنـدانی هـستند کـه بـر اسـا س                  61ایثارگران موضوع تبصره    
  .  مقررات مربوطه ایثارگر شناخته شده اند 

  
  

   12/7/88 مورخ 4771پرسش و پاسخ به شماره : منبع 
       سرپرست امور نظام هاي جبران خدمت    
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  : احتساب دو برابر سنوات اسارت آزادگان 
  

  هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر اعطاي گروههـاي    15/7/86 مورخ   521راي شماره   
تشویقی دو برابر سنوات اسارت آزادگان سرافراز از زمان اجراي قـانون حمایـت از آزادگـان و نظـام      

  سـازمان مـدیریت و برنامـه   25/5/85 مـورخ  82996/1802هماهنگ پرداخت و ابطال بخشنامه شـماره      
 ریزي سابق کشور 

  
  
  

  تبدیل وضع جانبازان غیر رسمی به رسمی 
  

 سازمان امور اداري و استخدامی کشور موضـوع اجـراي     24/1074 مورخ   41/ 18976بخشنامه شماره   
   قانون تسهیالت استخدامی و اجتما عی جانبا زان 8ماده 

 ، روز مزدي و حـق التـدریس         پیمانی ، قراردادي  ( کلیه دستگاهها مکلفند جانبازان شاغل غیر رسمی        
خود را که به طور تمام وقت اشتغال داشته اند ، حسب درخواست آنان پس از احراز شرایط گزینش               

 آیـین نامـه     21موضوع مـاده    ( و طرح و تصویب موضوع در کمیته اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل             
بـه صـدور احکـام      تبـدیل وضـع کـرده و نـسبت          ) اجرایی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت       

  . استخدام رسمی ، ثابت یا عناوین مشابه آنان اقدام نمایند 
 جانبازانی مشمول مفاد این بخشنامه خواهند بود که مراتب جانبازي آنان با قیـد در صـد از                   –تبصره  

  . کار افتادگی به تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی استان مربوطه رسیده باشد
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  200 /1/14593  به شماره 21/2/88بخشنامه قانون مدیریت خدمات کشوري مورخ 
  

  )ایین نامه اجرایی جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري  ( 
  

بر اساس عوامل تحصیالت، سنوات خدمت و تجربـه ، دوره هـاي             امتیاز حق شاغل کارمندان      - 
 : تعیین می شود  ) 3( دي بر اساس جدول شماره سه آموزشی و مهارت ها و توانایی هاي فر

  
 ) 3( جدول شماره سه 

  
امتیـــــــاز   ردیف 

  تحصیالت 
ــاي   ــاز دوره ه امتی

  آموزشی مصوب 
امتیاز مهارت و   

  توانایی ها 
ــنوات   ــاز ســ امتیــ

  خدمت در هر سال 
امتیاز تجربه مربـوط    

  و مشابه در هر سال 
1  1200  250  15  10  
2  1400  300  20  12  
3  1700  400  25  14  
4  2000  600  30  16  
5  2300  

به ازاي طـی هـر      
یک سـاعت دوره    

مصوب ،  آموزشی  
ــاز   ــیم امتیــ ( نــ

   ) 500حداکثر 

800  35  18  
  
  
  
  

  ) 5( جدول شماره پنج 
  تحصیالت   طبقات جدول 

  دیپلم و پایین تر   طبقه یک 
  )فوق دیپلم ( کاردانی   طبقه سه 

   )لیسانس( کارشناسی   طبقه چهار 
  )فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد   طبقه پنج 
  دکتري   طبقه شش
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