
 

 

 /د4887/902 
09/00/0921 

 ندارد

 

  شهرك قدس : خيابان سيماي ايران، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  : 00686388  08تلفن                                                                                                                                    : 00686038نمابر 
 : صفحه الكترونيكي معاونت توسعه مديريت و منابع                                                       http://mrd.behdasht.gov.ir 
 صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                             http://behdasht.gov.ir        

 ومتی ، تولبد و اشتغالاقتصاد مقا

 مقام معظم رهبری                                             

 

 معاونین محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 جناب آقای دکتر فریدون نوحی

 ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

 جناب آقای دکتر بیگلری

 رییس محترم انستیتو پاستور ایران

 جناب آقای دکتر مشکینی

 محترم صندوق رفاه دانشجویانرئیس 

 جناب آقای دکتر اصغری

 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 

 جناب آقای دکتر پیرحسین کولیوند

 سرپرست محترم سازمان اورژانس کشور

 جناب آقای دکتر پور فتح ا..

 مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون
 

 ناجرای امتیاز مقطع باالتر رزمندگا: موضوع

 

 با سالم

قانون برنامه ششم توسعه ، رزمندگان حداقل با دوازده ماه حضور در جبهه  88احتراما، در خصوص اجرای بند ذ ماده          

قانون مذکور معافیت پرداخت کسورات  88مشمول معافیت صد در صد پرداخت مالیات می باشند و به استناد بند ر ماده 

 ماه تمام حضوردر جبهه الزم االجرا می باشد 42ی بازنشستگی برای رزمندگان دارا
 

قانون برنامه ششم توسعه کشور به استحضار می رساند بهره مندی از امتیازات  88از قسمت ث ماده  6همچنین به موجب بند 

 جبهه با موضوع ماده فوق صرفاً جهت رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت داوطلبانه در  1/1/66یک مقطع تحصیلی باالتر از 

 

سازمان  6/4/42مورخ  2444/21ارائه گواهی تائید مقامات ذیصالح صادر کننده خدمت در جبهه ) بخشنامه شماره 

 اموراداری واستخدامی ( می باشد.
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آئین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق العاده ایثارگری ،  3و برابر ماده  8/14/61/د مورخ 3633/446به استناد بخشنامه شماره 

سه چهارم از خدمت  41/14/88/ط مورخ 11/24/446انها و خدمات اداری در مناطق جنگی موضوع ابالغیه شماره نش

کارمندانی که به صورت وظیفه در جبهه های نبرد حضور داشته اند ، بعنوان خدمات داوطلبانه محسوب و مدت مذکور 

 مشمول بند فوق خواهد شد.
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