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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

 مقدمه:

 81/35/8033مورخ 85731به شماره اداری استخدامی کشور سازمان بخشنامه ابالغ به  توجهبا 

 وضعيت تبديلکل کشور و  8033( قانون بودجه سال 03نحوه اجرای بند )د( تبصره ) درخصوص

دارد با شهرداری تهران در نظر  جامع خدمت رسانی به ايثارگران،قانون  08مشمولين ماده  ،استخدامی

در راردادی ق ايثارگرکارکنان ، نسبت به تبديل وضعيت استخدامی به شرح ذيل رعايت ضوابط ابالغی

يا  قطعی و ثابت ، بهبا حفظ ماهيت شغلی هو شرکتهای تابع سازمانها ،واحدهای ستادی ،گانه 00مناطق 

 .يدنما اقدام دائم قرارداد

 هدف:

گانه ، واحد های ستادی  00مناطق  قشر معزز ايثارگران شاغل دردراجرای قوانين مربوط به اين دستورالعمل 

ا توجه به اين عزيزان ب ثبات و امنيت شغلیايجاد در راستای  شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه ،

ثابت به  مدت معين  دیادهای ايشان از قرارداتبديل وضعيت قرارد به منظور ،اولويتهای اداری و استخدامی

 .، تهيه و تدوين شده استآن واحد دائمقرارداد قطعی و يا 

 دامنه شمول  -1ماده 

تحت پوشالالش شالالرکت خدمات اداری    که با اخذ مجوز از مبادی ذيصالالالح و ايثارگرقراردادی  کارکنان

يا  و قرارداد مستقيم مدت معين  ی ستادی و  اگانه و واحد ه 00مناطق شاغل در  هاديان شهر  موسسه    شهر، 

(  08مشمولين ماده ) ) ،شهرداری تهران  و شرکتهای تابعه  ی مستقل سازمانها در  شاغل  هاديان شهر  موسسه   
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

،   شالالاغل بوده اندبه صالالورت تمام وقت  8511تا پايان سالالال  که (قانون جامع خدمت رسالالانی به ايثارگران

  شامل:

 عبارتند از:که  خدمت رسانی به ایثارگرانقانون جامع  12ماده  ایثارگران مشمول

همسالالران   ، درصالالد و بارتر03فرزندان جانبازان ، همسالالران شالالهدا  ، فرزندان شالالهدا ، آزادگان ، جانبازان 

همسران آزادگان يک    ، باری يک سال اسارت  يک سال و  فرزندان آزادگان ، درصد و بارتر 03جانبازان 

ماه حضالالور در   6رزمندگان با سالالابقه حداقل  ،و برادران شالالهداخواهران ،  اسالالارت و باری يک سالالال سالالال

فرزندان آزادگان زير  ، درصالالد 03فرزندان جانبازان زير ، فرزندان رزمندگان، همسالالر رزمندگان ، هاجبهه

   .يک سال اسارت

حضالالور ارائالاله گالالواهی  بالاله اسالالتفاده ازسالالهميه ايثالالارگران )بالالرای رزمنالالدگان( منحصالالرا  منالالوط   تبصررره :

جرايالالی نحالالوه تعيالالين  نامالاله ايالالينآ 5برابالالر بنالالد . مالالی باشالالدمالالاه  6حالالداقل بالاله مالالدت   ،جنالال درجبهالاله هالالای 

قالالانون  61مالالاده  0موضالالوب بنالالد  ) هالالا و خالالدمات اداری در منالالاطق جنالال  زده  العالالاده ايثالالارگری، نشالالان  فالالو 

مالالديريت خالالدمات کشالالوری( کالاله جهالالت اجالالرا در نيروهالالای مسالاللد بالاله تصالالويو فرمانالالدهی معظالالم کالالل قالالوا      

مهالالوری سالاله اهالالارم مالالدت خالالدمت کارکنالالان پالالايور و و يفالاله کالاله توسالالط ارتالالش ج مقالالرر شالالده (رسالاليده اسالالت

اسالالالمی ايالالران، سالالساه پاسالالداران انقالالالم اسالالالمی، کميتالاله شالالهربانی و  انالالدارمری )نيالالروی انتظالالامی(، وزارت      

سالالساه و وزارت دفالالاب و جهالالاد سالالازندگی سالالابق بالاله جبهالاله و منالالاطق عمليالالاتی دوران دفالالاب مقالالد  اعالالزام           

 .گردداند، خدمت داوطلبانه تلقی میشده

https://shenasname.ir/subjects/isaar/6686-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/subjects/isaar/6686-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

شالالهرداری تهالالالران دارای اساسالالنامه مصالالالوم از مراجالالالع ذی    تابعالالاله سالالالازمانها و شالالرکتهای  تبصررره :  

دارای طالالرح طبقالاله يالالا باشالالد و شالالهرداری تهالالران مرکالالز نوسالالازی و تحالالول اداری تأييالالد مالالورد صالالالح کالاله 

 . گردندمشمول اين دستورالعمل می  ،از وزارت کار  باشندمصوم بندی مشاغل 

 وضعیت شرایط و ضوابط عمومی تغییر -2ماده 

 رانجمهوری اسالمی اي اساسی التزام عملی به اسالم يا يکی از اديان تصريد شده در قانوناعتقاد و  (8-0

 تابعيت کشور جمهوری اسالمی ايران   (0-0

 دارا بودن کارت پايان خدمت و يفه يا کارت معافيت دائم قانونی)برای آقايان(. (5-0

 کيفری و يا محروميت از حقو  اجتماعی( عدم اشتهار به فساد اخالقی و نداشتن سابقه محکوميت 0-0

 ( عدم سوء سابقه3-0

 (عدم اعتياد به مواد مخدر6-0

 (عدم محروميت قانونی از استخدام در ادارات و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی.7-0
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

 وضعیت شرایط و ضوابط اختصاصی تغییر -3ماده 

ارائه گواهی معتبر از بنياد شهيد و امور  ملزم بهکليه ايثارگران )خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان( (8-5

ران سساه پاسدا -های ارائه شده از ارتش جمهوری اسالمی ايرانايثارگران هستند. بديهی است به گواهی

 .شدجهاد سازندگی ترتيو اثر داده نخواهد  -نيروی انتظامی -انقالم اسالمی

صره :   اه  سالالس -های جن  از مراکز  قابل پذيرش، ) ارتش جمهوری اسالالالمی ايرانگواهی حضالالور در جبههتب

ظامی  -انقالم اسالالالالمی پاسالالالداران   ندگی( برابر    -نيروی انت هاد سالالالالاز ماره        ضالالالوابط ج مه شالالال نا بخشالالال

 ترتيو اثر داده خواهد شد.  ستاد کل نيروهای مسلد 00/36/8515/ن مورخ 0/م/33/80/038

 الزامی است.محل خدمت  و استعالم ايثارگری  از مبادی ذيصالح توسط واحد تأييديهداشتن  (0-5

بازنشالالسالالت ان، ازکارافتادگان )کلی(و کارکنان بازخريد خدمت شالالده )قطع همکاری( شالالهرداری      (5-5

 .تهران و ساير دست اههای دولتی و ... )اعم از کارگری و کارمندی( مشمول شرايط فو  نمی باشند

و   81/35/8033مورخ 85731به شالالالماره اداری اسالالالتخدامی کشالالالور سالالالازمان بخشالالالنامه  0برابر ماده  (0-5

صره )  درخصوص  سال  03نحوه اجرای بند )د( تب شور    8033( قانون بودجه  ست   کل ک  ، کارکنان می باي

سال     صويو قانون بودجه  شور  8033در زمان ت شاغل    (07/80/8511)کل ک صورت تمام وقت  بوده و    به 

 تجديد شده باشد.سال جاری نيز قرارداد ايشان  در
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

انی  ديه سالمت جسمانی و رو  يت رزم براسا  تاييديه گزينش شهرداری تهران و تايي  داشتن صالح   (3-5

 الزامی می باشد.هت انجام و ايف از شرکت شهر سالم کارکنان مشمول ج

تبديل وضالالعيت کارکنان ايثارگر دارای عناوين شالالغلی کارگری به کارمندی و بالعکن ممنوب می (  6-5

    باشد.   

 فرآیند تغییر وضعیت قرارداد کارنیروی انسانی  -4ماده 

 سازمانها و شرکتهای تابعه، مناطق و واحد های ستادی

سالالتادی پالالن از تأييديالاله تغييالالر وضالالعيت قراردادهالالای کالالار مالالدت معالالين در منالالاطق و واحالالد هالالای   -الرر 

از قراردادهالالای کالالار مالالدت معالالين شالالرکت خالالدمات اداری شالالهر و موسسالاله      اداره کالالل سالالرمايه انسالالانی 

   و کارگر رسمیثابت قطعی  کارمندهاديان شهر به 

از  قراردادهالالای کالالار مالالدت معالالين سالالازمانها و شالالرکتها پالالن از تأييديالاله اداره کالالل سالالرمايه انسالالانی      -ب

 دائررم مقررت  مسالالازمانی و يالالا موسسالاله هاديالالان شالالهر بالاله قالالرارداد کالالار    قالالرارداد کالالار موقالالت مسالالتقيم  

 سازمانی تابع قانون کار طبق مراحل ذيل می باشد.

از طريالالق سالالامانه  و تکميالالل فرآينالالد ثبالالت اطالعالالات  ارائالاله درخواسالالت از سالالوی کارکنالالان مشالالمول  (8-0

 اضیقتوسط متميز کار 

 وسط متقاضیتميز کار اری مستندات رزم از طريق سامانه ذ( بارگ0-0
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

کارکنالالانی ايثالالارگری کالاله فاقالالد سالالامانه ميالالز کالالار داخلالالی بالالوده و يالالا بالاله هالالر علتالالی امکالالان         تبصررره :

اسالالتفاده از سالالامانه مالالذکور را ندارنالالد مالالی بايسالالت جهالالت ارائالاله درخواسالالت بالاله همالالراه مسالالتندات رزم بالاله  

 واحد امور اداری خود مراجعه نمايند.

 جهالالت بررسالالی و تاييالالد اصالالالت و صالالحت سالالنجی مسالالتندات     QR( اخالالذ تاييديالاله از طريالالق کالالد   5-0

  .ارائه شده از طريق امور اداری واحد محل خدمتايثارگری 

واحالالد محالالل  مالالی باشالالند   QRدر صالالورتی کالاله مسالالتندات ايثالالارگری ارائالاله شالالده فاقالالد کالالد      تبصررره :

مسالالتندات ارائالاله شالالده  فهرسالالت اسالالامی ت اصالالالو اسالالتعالم  يالاله وجهالالت اخالالذ تاييدخالالدمت مالالی بايسالالت ، 

 پي يری نمايد. ذيصالحاز مبادی  )فرم استعالم(در قالو فرم پيوسترا شمولين م

و جمالالع  پالالن از بررسالالی  محالالل خالالدمت گانالاله و واحالالد هالالای سالالتادی، امالالوراداری    00در منالالاطق ( 0-0

شالالرايط عمالالومی و اختصاصالالی تبالالديل وضالالعيت منالالدرو در ايالالن دسالالتورالعمل بالالا وضالالعيت فعلالالی     بنالالدی

تبالالديل  درخواسالالتهایو مسالالتندات رزم  ،)براسالالا  ماهيالالت شالالغلی کالالارگری يالالا کارمنالالدی(     کارکنان

شالالورای تحالالول و ارتقالالای سالالرمايه  تهيالاله و درجلسالاله در قالالالو پسالالتهای بالتصالالدی وضالالعيت کارکنالالان را 

  .دننماي و تاييدواحد مربوطه طرح  های انسانی

پالالن از بررسالالی شالالرايط عمالالومی و اختصاصالالی تبالالديل وضالالعيت   مو فنالالد سالالازمانها و شالالرکتهای تابعالاله   

منالالدرو در ايالالن دسالالتورالعمل بالالا وضالالعيت فعلالالی کارکنالالان )براسالالا  ماهيالالت شالالغلی کالالارگری يالالا           

و درجلسالاله   ،را تهيالاله مشالالمول تبالالديل وضالالعيت کارکنالالان  ،مالالراه بالالرآورد هالالای مالالالی   ه بالالهکارمنالالدی( 

 .نمايندطرح و مصوم مهيأت مديره  واحد مربوطه 
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

مالالی بايسالالت بررسالالی شالالرايط عمالالومی و اختصاصالالی تبالالديل وضالالعيت     احالالد هالالای سالالتادی  و  تبصررره :

و پيشالالنهاد طالالرح تبالالديل   مسالالتندات رزم ، منالالدرو در ايالالن دسالالتورالعمل بالالا وضالالعيت فعلالالی کارکنالالان،    

وضالالالعيت کارکنالالالان را در قالالالالو پسالالالتهای بالتصالالالدی تهيالالاله  و درجلسالالاله شالالالورای تحالالالول و ارتقالالالای    

  به صورت متمرکز  اقدام نمايند.سرمايه های انسانی حوزه معاونت ذيربط 

د مسالالتندات ايثالالارگری رزم برابالالر شالالرايط  تاييالالگانالاله و واحالالد هالالای سالالتادی نسالالبت بالاله   00منالالاطق  (0 -3

بالاله شالالرکت خالالدمات اداری شالالهر و موسسالاله هاديالالان    آن سيسالالتمی  و ارسالالال ،منالالدرو در دسالالتورالعمل 

 اقدام نمايند. مع منابع انسانیثبت در سامانه جاتاييد شهر جهت 

از طريالالق شالالرکت خالالدمات اداری   مالالورد تاييالالد   مسالالتندات ايثالالارگری  فهرسالالت اسالالامی و  فايالالل (6-0

 ارسال گردد. شهر و موسسه هاديان شهر به اداره کل سرمايه انسانی

و يالالا موسسالاله هاديالالان شالالهر سالالازمانها و شالالرکتهای تابعالاله کالاله دارای کارکنالالان قالالرارداد مسالالتقيم  تبصررره :

مالالی بايسالالت بعالالد از تاييالالد مسالالتندات درجلسالاله شالالورای    ،باشالالندمشالالمول تبالالديل وضالالعيت بالاله دائالالم مالالی   

بالاله اداره کالالل سيسالالتمی بالاله ارسالالال  تحالالول و ارتقالالای سالالرمايه هالالای انسالالانی واحالالد محالالل خالالدمت نسالالبت  

 انسانی اقدام نمايند. سرمايه

ی بايسالالت پالالن از تاييالالد موضالالوب در مالال فاقالالد عضالالويت اسالالتخدامی قالالرارداد دائالالم ، واحالالدهای : تبصررره

انعقالالاد قالالرارداد دائالالم از    اخالالذ مجالالوز را بالاله اداره کالالل سالالرمايه انسالالانی بالالرای    ، مراتالالو ت مالالديره هيالالأ

 نمايند.رمايه انسانی و امور شورا ارسال معاونت برنامه ريزی و توسعه س

اداره کالالل سالالرمايه انسالالانی مو الالف اسالالت نسالالبت بالاله بررسالالی فايالالل و مسالالتندات ايثالالارگری دريالالافتی   (7-0

 تصدی موجود اقدام نمايد.و تطابق با ساختار سازمانی و پست های بال 
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

قالالانون اصالالالح بنالالد )و( مالالاده  ( 0مشالالمولين بالالا رعايالالت تبصالالره )  يتسالالتخدام و تبالالديل وضالالع ا تبصررره :

صالالورت مالالی پالالذيرد. رعايالالت    ( قالالانون برنامالاله پنجسالالاله پالالنجم توسالالعه جمهالالوری اسالالالمی ايالالران    00)

 .اجرايی ضروری استشرايط احراز از نظر مدرک تحصيلی در مشاغل تخصصی دست اه های 

بالاله  تبالالا توجالاله بالاله پسالالت هالالای بالتصالالدی موجالالود نسالالب  مو الالف اسالالت اداره کالالل سالالرمايه انسالالانی ( 1-0

در صالالورت عالالدم وجالالود اقالالدام نمايالالد،  بالالديهی اسالالت  برابالالر شالالرايط احالالراز  آن بالاله مشالالمولين تخصالالي 

اداری سالالازمان بخشالالنامه  0مالالاده  0بالالا اسالالتناد بالاله بنالالد   پسالالت بالتصالالدی مناسالالو بالالرای افالالراد مشالالمول،    

نحالالوه اجالالرای بنالالد )د( تبصالالره   درخصالالوص  81/35/8033مالالورخ 85731بالاله شالالماره اسالالتخدامی کشالالور 

نسالالبت بالاله  کالالل کشالالور مرکالالز تحالالول و نوسالالازی اداری مالالی بايسالالت      8033( قالالانون بودجالاله سالالال  03)

هالالای سالالازمانی و يالالا انتقالالال و جابجالالايی آن متناسالالو بالالا شالالرايط مشالالمورن   پيشالالنهاد تغييالالر عنالالاوين پسالالت 

 .اقدام نمايد

اخالالذ تاييديالاله   بالالرایاز طريالالق اداره کالالل سالالرمايه انسالالانی   ،اسالالامی ايثالالارگران مشالالمول مالالورد تاييالالد  (1-0

ارسالالال مالالی   ديالاله سالالالمت عمالالومی شالالرکت شالالهر سالالالم    تاييو  عالالالم نظالالر هسالالته مرکالالزی گالالزينش   و ا

 گردد.

ند ثابت و يا  به کارمشالالغلی فعلی ماهيت مشالالمول اين دسالالتورالعمل با توجه به  (کليه کارکنان ايثارگر83-0

 تبديل وضعيت خواهند شد.کارگر رسمی 

توسالالط اداره کالالل   يالالا کارگررسالالمی   ثابالالت قطعالالی  کارمنالالد  ( تهيالاله و صالالدور حکالالم اسالالتخدام    88-0

بالالرای منالالاطق و واحالالد هالالای سالالتادی بعالالد از اعالالالم نظالالر هسالالته گالالزينش و از ابتالالدای       انسالالانی  سالالرمايه 

 قابل اقدام خواهد بود. 8/3/8033

https://shenasname.ir/laws/tosee/barname5/684-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B4%DB%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B7%DB%B6%DB%B7%DB%B7%DB%B3-%DB%B6%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0
https://shenasname.ir/laws/tosee/barname5/684-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B4%DB%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B7%DB%B6%DB%B7%DB%B7%DB%B3-%DB%B6%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0
https://shenasname.ir/laws/tosee/barname5/684-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B4%DB%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B7%DB%B6%DB%B7%DB%B7%DB%B3-%DB%B6%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%DB%B2%DB%B2-%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

عد از ب  ران رسمی توسط سازمانها و شرکتهاصدور حکم قرارداد دائم کارمندان و يا کارگ( تهيه و 80-0

 قابل اقدام خواهد بود. 8/3/8033اعالم نظر هسته گزينش و از ابتدای 
در  وضالالعيت منظالالور پرداخالالت حقالالو  و مزايالالای کارکنالالان مشالالمول تغييالالر ه مالالالی بالالبالالار مين تالالأتبصررره: 

 واحد محل خدمتی است. برعهده سازمانها و شرکتهای تابعه

 سایر شرایط -5ماده 

 کار احکام قرارداد ،وضعيت ندارند غييربه انجام ت درخواستاز کارکنان حائز شرايط که  آن تعداد(8-3

 .استآنها طبق روال جاری برقرار  فعلی

ضعيت حائز شرايط انجام تبديل وبر اسا  اعالم نظر مبادی ذيصالح که  ايثارگر از کارکنان آن تعداد (0-3

ا کسو مادامی که شرايط رزم ر نمی باشند قرارداد مستقيم دائميا  ، کارگررسمی وثابت قطعی کارمند به 

 .استآنها طبق روال جاری برقرار فعلی احکام قرارداد کار  ،نکرده اند

از تاريخ ابالغ اين  توسط واحد های محل خدمت ايثارگران شاغل انجام فرآيند تبديل وضعيت (5-3

 قابل اقدام می باشد.  روز  53دستورالعمل به مدت 

خواست و  مکاتبه واحد محل خدمت ( ساير موارد پيش بينی نشده در اين دستورالعمل در صورت در0-3

اخذ مجوز از حوزه معاونت برنامه ريزی ، توسعه سرمايه انسانی   با، اداره کل سرمايه انسانی پن از بررسی 

 و امور شورا قابل اقدام خواهد بود.

 ولیت اجرائمس -6ماده 

 واحد می باشد . هر  ین مقام اجرايارتريمسئوليت اجرای اين دستورالعمل با ب
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 معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه  انسانی و امور شورا

  اجرای دستورالعمل -7ماده

  قابل اجرا می باشد.ابالغ  تاريخ  تبصره از   83ماده و  7دربخشنامه اين 

 جع:امر

و  81/35/8033مالالالالالورخ 85731بالالالالاله شالالالالالماره اداری اسالالالالالتخدامی کشالالالالالور سالالالالالازمان بخشالالالالالنامه  -8

 کل کشور 8033( قانون بودجه سال 03نحوه اجرای بند )د( تبصره ) درخصوص

 06/35/8033مالالالالورخ 06807/33/013بخشالالالالنامه بنيالالالالاد شالالالالهيد و امورايثالالالالارگران بالالالاله شالالالالماره      -0

 به صورت الکترونيکی QRدرخصوص استعالم اصالت نامه های صادره براسا  کد 

 ( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران00و ماده )"و"قانون تفسير بند- 5

 ه ايثارگران( قانون جامع خدمت رسانی ب08ماده ) - 0

 ستاد کل نيروهای مسلد 00/36/8515/ن مورخ 0/م/33/80/038شماره بخشنامه  -3

 


