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الف)سهمیهها :

اول) مشمولین سهمیه %52
ـ جانبازان و آزادگان
ـ فرزندان ،همسران ،خواهر و برادر شهدا
ـ همسر و فرزندان جانبازان  %۵۲و باﻻﺗر
ـ همسر و فرزندان آزادگان  1سال و باﻻﺗر از  1سال اسارت
دوم) مشمولین سهمیه %2
ـ رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبههها
ـ همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبههها
ـ فرزندان جانبازان زیر ۲ %۵
ـ فرزندان آزادگان زیر  1سال اسارت
ب)مراجعصادرکنندهتائیدیه :

اول) سهمیه رزمندگان :

1ـ بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح  ،سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی
جبهه در نیروهای مسلح از ﺗاریخ  1313/۷/1به شرح زیر می باشند:
الف ـ در ارﺗش جمهوری اسالمی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه (نزاجا /پداجا /نهاجا /نداجا)
صرفاً با امضای معاون نیروی انسانی نیروها.
ب ـ در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه  /نیروهای پنج گانه (نزسا /ندسا /هوافضا /نیروی
قدس /سازمان بسیج) با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفاً با امضای فرمانده سپاه
استان (گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست).
ج ـ در ودجا (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معاون نیروی
انسانی وزارت مذکور.
د ـ در ناجا (نیروی انتﻈامی جمهوری اسالمی ایران ) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معاون نیروی
انسانی ناجا.
گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی  13۵1/6/31ﺗا ﺗاریخ  136۷/۵/%۷قابل قبول خواهد بود.
البته با ﺗوجه به اعالم معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق عملیاﺗی به سه مقطع قبل ،حین و بعد از جنگ
ﺗحمیلی در حدفاصل  13۵۷/1%/1ﺗا ﺗاریخ  13۷۷/1/1اعالم گردیده است ،لذا چنانچه گواهی های صادره برای دورههای
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مذکوراز سوی مراجع مجاز نیروهای مسلح صادر گردد و در متن گواهی عبارت حضور در جببه های نبرد حق علیه باطل به
صراحت قید گردد ،پذیرش این گواهی ها به منزله حضور در جبهه بالمانع است.
5ـ مدت حضور یا خدمت در جبهه موﻇﻔی سربازان و پاسداران وﻇیﻔه و همچنین ﺗعهدات و مﺄموریتهای خدمتی پرسنل
وزارﺗﺨانه ها ،سازمانها و ارگانهای نﻈامی در جبهه و نیز طرح  6ماهه دانشجویان دانشﮕاهها و مﺆسسات آموزش عالی ،حضور
داوطلبانه ﺗلقی نمیشود.
3ـ نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایﮕاه های مقاومت بسیج مشمول استﻔاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.
دوم) سایر سهمیه ها :

برای استﻔاده از سایر سهمیه ایﺜارگران نیاز به نامه ﺗﺄیید ارگان مربوطه (بنیاد شهید انقالب اسالمی) و اخذ کد رهﮕیری 1%
رقمی ،میباشد.
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