
( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ۴۴آیین نامه اجرایی قانون اصالح بند )ب( ماده )

 اسالمی ایران

 ۸/۴۱/۴۹۸۴                مورخ          هـ۱۲۶۹۱/ت ۴۸۲۷۹۱شماره 

  

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و  ۷۸/۸/۴۹۸۴هیئت وزیران در جلسه مورخ 
( قانون برنامه پنجساله ۱۱هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه اجرایی قانون اصالح بند )ب( ماده )

 ـ را به شرح زیر تصویب نمود:۴۹۸۱عه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب پنجم توس

  

 ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران۴۴آیین نامه اجرایی قانون اصالح بند )ب( ماده )

ین، همسر و فرزندان( ـ ایثارگران مشمول این آیین نامه، جانبازان و آزادگان و افراد تحت تکفل قانونی آنان )والد۴ماده 
 و والدین، همسران و فرزندان شهدا می باشند.

ـ هزینه های درمان شامل سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان منطبق با مقررات و ۷ماده
 د زیر می باشد:دستورالعمل های بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود. هزینه های خاص مرتبط با درمان شامل موار

ـ پرداخت هزینه های دارویی منطبق با فهرست دارویی کشور )فارماکوپه( با اولویت استفاده از خـدمات بیمه گر اول و ۴
 ( طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران.۴پرداخت هزینه دارویی خاص و وارداتی موردنیاز افراد مشمول ماده )

صصی برای جانبازان با مجروحیت فک و دندان طبق درصد تعیین شده از سوی ـ خدمات دندانپزشکی عمومی و تخ۷
 کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران.

ـ هزینه های اعزام به خارج صرفاً جهت شخص جانباز و آزاده و تنها در مواردی که شورای عالی اعزام به خارج بنیاد ۹
 مذکور با اعزام بیمار موافقت می نماید.

 هزینه درمان مبتالیان به سوء مصرف مواد و ام ام تی )متادون درمانی( ـ۱

ـ هزینه ایاب و ذهاب درمانی، اقامت و سفرهای صرفاً درمانی در مواردی که پیگیری و اقدام درمانی در سطح  ۵
 شهرستان یا استان میسر نباشد.

موارد پیوند کبد، کلیه، مغز استخوان، قرنیه و اهدای ـ پرداخت هدیه ایثار به افراد اهداکننده عضو به ایثارگران در  ۶
 تخمک.



 ـ هزینـه ارتز و پروتز و تعمیر و تعویـض قطعات مربوط و وسایـل جانبی آن و کفش طبی.۲

ـ هزینه تجهیزات پزشکی و توانبخشی اعم از عینک، لنز، سمعک، عصا، واکر، دوچرخه ثابت، انواع تخت و تشک  ۹
ویلچر، کپسول اکسیژن و هزینه شارژ آن، اکسیژن ساز، سی، پپ و بی، پپ متناسب با شرایط  معمولی و مواج، انواع

 بالینی بیمار.

ـ پرداخت هزینه لوازم مصرفی درمانی از قبیل کیسه کلستومی، کیسه یوروستومی، لوازم سونداژ، کیسه ادرار، لوازم ۸
 پانسمان مربوط و لوازم بهداشتی.

 شهری و برون شهری در موارد اضطراری.ـ هزینه آمبوالنس درون ۴۱

ـ پرداخت سرانه بیمه پایه و تکمیلی و هزینه های خاص مرتبط با درمان برای ایثارگران شاغل و بازنشسته ۹ماده
( این آیین نامه( برعهده دستگاه پرداخت کننده حقوق یا مستمری )اعم از دستگاههای موضوع ماده ۴)موضوع ماده )

( قانون اساسی( و ایثارگران غیرشاغل ۱۱ل اصل )( قانون برنامه پنجم توسعه و شرکت ها و مؤسسات مشمو۷۷۷)
 ( این آیین نامه( برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.۴)موضوع ماده )

 ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.۱ماده

 جمهور ـ محمدرضا رحیمیمعاون اول رییس 

 

 نظر رییس مجلس در خصوص آیین نامه اجرایی فوق

 ۷۱/۴/۴۹۸۷                                                                         هـ/ب۴۴۹۹شماره

 جناب آقای دکتر احمدی نژاد

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، موضوع: ۸/۴۱/۴۹۸۴مورخ  هـ۱۲۶۹۱/ت ۴۸۲۷۹۱نامه هیأت محترم وزیران به شماره بازگشت به رونوشت تصویب
ها و ، متعاقب بررسی«نجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( قانون برنامه پنجساله پ۱۱ماده )« ب»نامه اجرایی بند آیین»

( ۱و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره )« هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین»مقدماتی  اعالم نظر
جمهوری اسالمی  ( قانون اساسی۴۹۹( و یکصد و سی و هشتم)۹۵قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم )»الحاقی به 

مراتب متضمّن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت  آن، نامه اجرایی( آیین۴۱و ماده )« ران و اصالحات بعدیای
قانون، آن گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در جانب ابالغ می قانونی و اعالم نتیجه به این مقرر

 االثر خواهد بود.، ملغیبخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است



قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  (۱۱ماده )« ب»ـ نظر به اینکه مطابق بند ۴»
ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرائی  ( هزینه درمانی۴۱۱۱تأمین صد در صد )» ـ۴۹۹۸

علیهذا،  «تکفل آنان بر عهده بنیادشهید و امورایثارگران است.ن غیرشاغل و افراد تحتمربوطه و هزینه درمانی ایثارگرا
باشند مقیّد نموده و می« ایثارگران»که اخص از« جانبازان»نامه از حیث اینکه درمان را صرفاً به ( آیین۷( ماده )۷بند )

ز سوی کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور درصد تعیین شده ا»به  همچنین از این حیث که ارائه خدمات درمانی را

به ایراد  و با توجه ( قانون۱۱ماده )« ب» ـ بر اساس بند۷با قانون است.  مغایر محدود و مقیّد نموده است،« ایثارگران
نحصار ( مصوبه، از حیث ا۷ماده ) (۹گردند، بند )مند میمذکور در فوق، از آنجا که همه ایثارگران از امتیازات قانون بهره

 «با قانون است. ،مغایر«شخص جانباز و آزاده»یافتن امتیاز مذکور به 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 


