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  تهيه كننده : معاونت فني و مهندسي

  

 

 

 

 

 

  

  کليات : 



و  ٢٠/١٠/٩٤مورخ  ٤٠٠/٥٧٨٦٥شماره  هاي و بخشنامه ٢٠/٩/٩٥مورخ  ٩٥/د/٢١٩٦ در اجراي مصوبات هيئت مديره به شماره

تحت حمايت سازمان بهزيستي و كميته امداد امام مددجويان ، ايثارگرر راستاي حمايت از اقشار د ٩٥./٢٩/٨مورخ  ٤٠٠/٤٢٠٥٨

ه ارائه خدمات مهندسي مطابق اين دستور العمل نموده مخميني(ره)، ، اين سازمان اقدام به اختصاص دادن تخفيف در حق الزح

  است.

مي شود و هيچ منبع تامين ديگري  كسرالزم به ذكر است تخفيف تخصيص داده شده مستقيما از حق الزحمه اعضاي اين سازمان 

  ندارد.

  : حمايت از اقشار بي بضاعت در راستاي تامين بخشي از هزينه خدمات مهندسي احداث مسكن ميباشد. هدف

  تعاريف : 

است كه در جهت تحقق  سازماني غيردولتي سازمان نظام مهندسي ساختمان  : نظام مهندسي ساختمان سازمان -١

 .تاسيس گرديدبه صورت رسمي  ١٣٧٤مصوب سال  نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون

است كه مسئوليت رسيدگي به امور  ايران بنيادي دولتي در بنياد شهيد و امور ايثارگران : بنياد شهيد و امر ايثارگران -٢

و استقالل مالي و اداري است و امور آن  شخصيت حقوقي شهدا را بر عهده دارد. اين نهاد داراي هاي خانواده ايثارگران و

هاي مربوط زير نظر  نامه طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و در چهارچوب اساسنامه مصوبه و آيين

 .شود اداره مي رهبر رئيس جمهور و نظارت عاليه

ها  گسترش خدمات توانبخشي، حمايتي، بازپروري و پيشگيري از معلوليتسازمان بهزيستي در راستاي  سازمان بهزيستي : -٣

 تاسيس گرديد. هاي كم درآمد حداقل نيازهاي اساسي گروههاي اجتماعي و كمك به تأمين   آسيب و

براي پشتيباني از محرومان و مستضعفان و  ١٣٥٧ اسفند ١٤ درامام خميني(ره) به دستور كميته امداد امام خميني (ره) : -٤

  .ستا المنفعه عام ته امداد امام خميني بعنوان نهادي انقالبي و از نوع مؤسساتد. كميخودكفا كردن آنها تأسيس گردي

گردد كه براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي و دفاع  به كسي اطالق مي دستورالعملدر اين  ايثارگر ايثارگر : -٥

از كيان نظام جمهوري اسالمي ايران و استقالل و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و 

  .ناخته شودش رزمندهو  آزاده، اسير، جانباز، مفقوداالثر، شهيدخارجي انجام وظيفه نموده و 

  

شود كه جان خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقالب  به كسي اطالق مي : شهيد و مفقوداالثر -١-٥

اسالمي و كيان جمهوري اسالمي ايران، استقالل و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد 

  .شودانقالب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقوداالثر شناخته 

شود كه سالمتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي و  به كسي اطالق مي : جانباز - ٢-٥

كيان جمهوري اسالمي ايران، استقالل و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و 

  .واني دچار شوداشرار از دست داده و به اختالالت و نقصهاي جسمي يا ر



شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي و كيان جمهوري  به كسي اطالق مي : اسير - ٣-٥

اسالمي ايران، استقالل و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار در داخل و يا 

  .آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صالحيتدار قرار گيرد خارج از كشور گرفتار

شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي و كيان جمهوري  به كسي اطالق مي : آزاده -٤-٥

اسير شده و اشرار  اسالمي ايران، استقالل و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و

  .سپس آزاد شود

شود كه در راه تكوين، دفاع و حفظ ارزشها و كيان جمهوري اسالمي ايران، استقالل و  ميبه كسي اطالق   : رزمنده -٥-٥

صالح به طور فعال  تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار با تأييد مراجع ذي

  .حضور يافته باشد

  ارگري و معرفي نامه از بنياد شهيد و امر ايثارگران خواهد بود.تبصره : احراز و تشخيص ايثارگر با داشتن كارت ايث

هاي معظمي كه در راه اعتالي اهداف عاليه انقالب اسالمي و مبارزه با دشمنان انقالب يكي از  خانواده خانواده شاهد: - ٦

  .شده باشد اسيريا  مفقوداالثريا  شهيد) فرزند، همسر، مادر، پدرشان ( اعضاي خانواده

  .شود آنها مي پدر و مادرهاي جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و  خانواده : خانواده ايثارگران- ٧

 : مشموالن تخفيف صد در صد عبارتند از: ١ماده 

مساجد، مدارس، درمانكاه ها، اماكن خيري و مسكن محرومان كه ارائه خدمات به آنها كامال رايگان ميباشد. مشموالن  

 ميباشد. ٢٠/١٠/١٣٩٤مورخ  ٤٠٠/٥٧٨٦٥اين تخفف به استناد بخشنامه وزارتخانه به شماره دريافت 
 

مالكيت اماكن مذكور طبق سند رسمي در اختيار نهاد خيريه يا مدارس، مساجد، درمانگاه يا خيرين مسكن ساز باشد.  : تبصره

  در خصوص زمينهاي اوقافي اجاره نامه رسمي جايگزين مي گردد.

  :عبارتند از مشموالن دريافت تخفيفـ ٢ماده
 اسرا و مفقوداالثرها و فرزندان و والدين شهدا و همسران  -١

 ) و باالتر %٢٥جانبازان بيست و پنج درصد (  -٢

 .باشند آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي -٣

نامه  بنياد شهيدتبصره: در خصوص اينكه آزاده داراي مسكن نميباشد يا داراي مسكن نامناسب ميباشد الزم است از 

  استعالم آورده شود.

 اعضاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني -٤

امكان تخفيف  حقوقي سازمان بهزيستياعضاي تحت پوشش سازمان بهزيستي كه صرفا با ارائه نامه معرفي از واحد  -٥

 ميسر ميباشد.
  

وزارتخانه  بخشنامه: در صورتيكه سند مالكت بنام سازمان بهزيستي و يا كميته امداد امام خميني باشد ارائه خدمات مشابه  ١ تبصره

 خواهد بود.
  

مترمربع و بيست مترمربع يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست براي احداث  دستورالعمل مشموالن اين  : ٢ تبصره

در  تبصره باشند. مفاد اين  عاف ميم و امور ايثارگران شهيدبنياد  نامه براي يك بار با معرفي تجاري در شهر محل سكونت خود

  متراژ فوق الذكر از مالك اخذ خواهد شد.مازاد بر هزينه هاي مسكوني نيز اعمال و  احداث مجتمع
  



براي  ، صرفا يك واحد وآب و فاضالب، برق و گاز بازرسياز پرداخت هرگونه هزينه دستورالعمل مشموالن اين  :  ٣ تبصره

  .باشند يك بار معاف مي
  

  .باشد يا اسير يا مفقوداالثر دخانواده شهييا  ايثارگر شخص ايست بنامدر خصوص ايثارگران صرفا سند مالكيت ميب : ٤ تبصره
 

  كبار تعلق مي گيرد.: اعطاي تخفيف به مشمولين فقط ي ٥ تبصره
 

 دبهزيستي باشاعضاي سازمان  و يا امام خميني كميته امداداعضاي ايثارگر،  ي پروژهكادر صورتيكه حتي يكي از شر:  ٦ تبصره

  تعلق مي گيرد. تخفيف به پروژه
 

وفق مصوبات  باشند ميباستميمشمول تخفيف تمايل به پذيرش پروژه هاي مكه  نظام مهندسي سازماناعضاي :  ٧ تبصره

  عدم اجراي صحيح بر عهده ايشان ميباشد. طاي تخفيف عمل نمايند و مسئوليتوزارتخانه در خصوص اع
  

  مالك ميباشد. بوده و مسئوليت انتخاب مهندسين بر عهده و دو : كليه شرايط تخفيف طبق فرم هاي شماره يك ٨ تبصره

تخفيفات صرفا با كسر متراژ تخفيف داده  ٢سي موضوع اين دستورالعمل در خصوص مادهد: مشخصات خدمات مهن ٩تبصره 

  شده در ظرفيت اشتغال مهندسان ثبت خواهد گرديد.


