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:هاسهمیه(الف

 %52 سهمیه مشمولین اول(

 ـ جانبازان و آزادگان
 ـ فرزندان، همسران، خواهر و برادر شهدا

 باالترو  ۵۲%زان جانباان ندزفرو همسر ـ 
 سال اسارت 1سال و باالتر از  1ن گاان آزادندزفرو همسر ـ 

 %2 سهمیه مشمولین دوم(

 ها ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6سابقه حداقل ـ رزمندگان با 
 ها ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمندگان با سابقه حداقل ان ندزفرو همسر ـ 

 ۲ ۵%ـ فرزندان جانبازان زیر 
 سال اسارت 1ـ فرزندان آزادگان زیر 

 

تائیدیه:کنندهصادرمراجع(ب

 : رزمندگان سهمیه اول(

سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی جبهه در   ره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ،بر اساس دستورالعمل صاد ـ1
 ند:به شرح زیر می باش 1/۷/1313نیروهای مسلح از تاریخ 

با امضای   صرفاً  نداجا( نهاجا/ داجا/پ /نزاجا) چهارگانه نیروهای و آجا ستاد سطح در جبهه گواهی ایران اسالمی جمهوری ارتش در ـالف 
 .معاون نیروی انسانی نیروها

سازمان  نیروی قدس/ در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه / نیروهای پنج گانه )نزسا/ ندسا/ هوافضا/ ـ ب
اه استان )گواهی سایر رده ها پذیرفته با امضای فرمانده سپ  بسیج( با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفاً

 .نیست(
 ور.با امضای معاون نیروی انسانی وزارت مذک  گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحودجا )در  ـ ج
 ا.معاون نیروی انسانی ناجبا امضای   گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً( ان یراسالمی ری انتظامی جمهووی انیر)در ناجا  ـ د

البته با توجه به اعالم  قابل قبول خواهد بود. ۷/۵/136۷%تا تاریخ  31/6/13۵1گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی    
تا تاریخ  13۵۷/%1/1دفاصل معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق عملیاتی به سه مقطع قبل، حین و بعد از جنگ تحمیلی در ح

و در متن های مذکوراز سوی مراجع مجاز نیروهای مسلح صادر گردد  اعالم گردیده است، لذا چنانچه گواهی های صادره برای دوره 1/1/13۷۷
 ت.المانع اسهای نبرد حق علیه باطل به صراحت قید گردد، پذیرش این گواهی ها به منزله حضور در جبهه ب ههگواهی عبارت حضور در جب

، تخانه هاوزارخدمتی پرسنل ی ها یترمأموات و همچنین تعهدو ظیفه اران وپاسدزان و جبهه موظفی سربادر یا خدمت ر حضو مدت ـ5
طلبانه تلقی ر داوحضو، عالیزش موت آمؤسساو ها  هنشگان دانشجویاداماهه  6ح نیز طرو جبهه در نظامی ی ها نگاو ارها نمازسا

 د.شو نمی

  شوند. نمین مندگارزسهمیه ده از ستفال امت بسیج مشموومقای هاه پایگادی عان بسیجیاو بسیجی ل فعای هاونیر ـ3

 

 : ها سهمیه سایر دوم(

، رقمی %1ه )بنیاد شهید انقالب اسالمی( و اخذ کد رهگیری طمربون گاارتأیید  نیاز به نامهان گرریثااسهمیه سایر ده از ستفاای ابر   

 باشد. می


