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  طرح شاهداساسنامه 
  
  

  :فصل اول
  
  

  هدف - 1ماده 
سـاختن موانـع و   فرزنـدان ایثـارگران    فرزندان شـاهد و  تربیت، آموزش و رشد همه جانبه -الف

معضالت سرراه این مهم با بسیج همه امکانات رسمی کشـور و تشـویق سـرمایه هـا و امکانـات      
ساختن این  مردمی جهت فراهم آوردن شرایط مطلوب اسالمی در جهت شکوفائی فرهنگی و الگو

بمنظور آنکه رسالت بـزرگ پـدران بزرگـوار خـود را بـه دوش      » تبار خونبار«یادگاران عزیز آن 
 »ارواحنا فداه« کشند و در راه تهذیب و تحصیل خود با الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان 

  .ندتالش وافر نمایند و با کسب دانش و معنویت اسالمی امور جامعه خویش را بدست گیر
ربیـت و شـکوفائی اسـتعدادهاي جانبـازان، آزادگـان، همسـران آنهـا و        تسهیل در تعلـیم و ت  -ب

  همسران شهداء
  

فرزنـدان  «در این اساسنامه به فرزندان عزیز شهداء، مفقودین و اسراء بـه اختصـار   . 2ماده 
 .اطالق خواهد شد» شاهد
شده اند در حکم فرزندان شـاهد   رو باالت % 70فرزندان جانبازانی که متحمل ضایعات  -1تبصره

  .محسوب گردیده و از مزایاي ایشان بهره مند خواهد شد
درصد از مزایاي قـانونی و تسـهیالت و    50-69فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان  -2تبصره

خدمات آموزشی  طرح برابر ضوابطی که شوراي عالی طرح و برنامه مشخص می کند بهره منـد  
  .می شوند
درصد از تسهیالت و خدمات آموزشی طرح برابر ضوابطی  25- 49فرزندان جانبازان   -3تبصره

  .که شوراي عالی طرح و برنامه مشخص می کند بهره مند می شوند
به بـاال در ایـن اساسـنامه ایثـارگر نامیـده مـی شـوند و از        % 25آزادگان و جانبازان  -4تبصره

  ه شـوراي عـالی طـرح و برنامـه مشـخص     تسهیالت و خدمات آموزشی طرح برابر ضـوابطی کـ  
  .می کند بهره مند می شوند 
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از تسـهیالت و   بـه بـاال  % 70همسران شهداء، مفقودین و اسراء و همسـران جانبـازان    -5تبصره
خدمات آموزشی طرح برابر ضوابطی که شوراي عالی طرح و برنامه مشخص می کند بهره منـد  

 .می شوند
از تسهیالت و خدمات آموزشی طرح برابر  همسران آزادگان ودرصد  25-69همسران  -6تبصره

  .ضوابطی که شوراي عالی طرح و برنامه مشخص می کند بهره مند می شوند
  

  ارکان و تشکیالت :فصل دوم
  :ارکان و تشکیالت طرح عبارت است از    -3ماده 
 طرح و برنامه شاهدشوراي عالی  .1
  فرزندان شاهد فرهنگیستاد برنامه ریزي امور .2
 کمیسیونهاي تخصصی .3
 :عبارتند ازکه و ایثارگر  مرکزي شاهد ستادهاي .4
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )1-4
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  )2-4
  و مراکز آموزش عالی وابسته وزارت آموزش و پرورش) 3-4
  دانشگاه آزاد اسالمی ) 4-4
  حوزوي )5-4

  :ترکیب و اعضاء: فصل سوم
  :شاهد مرکب است از طرح و برنامهعالی اعضاي شوراي    -4ه ماد

 رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان رئیس شورامعاون رئیس جمهوري و  .1
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري .2
 شکیزوزیر بهداشت، درمان و آموزش پ .3
 وزیر آموزش و پرورش .4
  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی .5
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  5ماده
  ستاد برنامه ریزي تشکیل شوراي عالی طرح و برنامه، و  خصصی زیر نظر کمیسیونهاي  ت  

  .تعیین می نماید مراجع مذکورمی گردد و اعضاء آنها را 
  

  :فرزندان  شاهد مرکب است از اعضاي ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی -6ماده
 معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران بعنوان رئیس ستاد .1
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و رئیس ستاد مرکزي شاهد و ایثارگروزیر معاون  .2
وزارت بهداشت، درمان و آموزش  وزیر و رئیس ستاد مرکزي شاهد و ایثارگرمعاون  .3

 پزشکی
 و رئیس ستاد اجرائی شاهد مرکزي وزارت آموزش و پرورش وزیرمعاون  .4
 یاسالم و رئیس ستاد مرکزي دانشگاه آزادمعاون دانشگاه آزاد  .5
 معاون آموزشی مدیریت حوزه علمیه قم .6
 تحقیقات و فناوري, وزات علوممدیر کل شاهد و ایثارگر  .7
 درمان و آموزش پزشکی, مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت .8
 مدیر کل شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش .9

 مدیر کل آموزش عالی بنیاد شهید وامور ایثارگران  .10
 تحقیقات و فناوري, به انتخاب وزیر علوماي دانشگاهها سؤیکی از ر .11
 طرح و برنامه شاهدی العلمی شاهد یا ایثارگر با انتخاب شوراي عهیأت از اعضاي نفر   دو .12

رئیس ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد توسط رئیس  :1تبصره
  .ددشوراي عالی فرهنگی و آموزشی شاهد و از بین اعضا فوق انتخاب می گر

دبیرستاد برنامه ریزي امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد به انتخاب رئیس  :2تبصره 
 .ستاد تعیین می گردد

فرزندان شاهد و ایثارگر بعنوان  و آموزشی رئیس ستاد برنامه زیزي امور فرهنگی :3تبصره
  .شاهد می باشد فرهنگی و آموزشیدبیر شوراي عالی 
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  اساسنامه طرح شاهد
  

شوراي مشترك  29/8/69و  6/6، 23/5، /26/4مورخ  163، 153، 152، 151صوب جلسات م(
  )شوراي عالی انقالب فرهنگی حسب اختیارات تفویضی به ریاست شوراي عالی 2و  1کمیسیونهاي 

  
  :مقدمه
 ر نظامسالم اهللا علیه، رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذا  حضرت آیت اهللا العظمی امام خمینی،        

مقدس جمهوري اسالمی ایران، به منظور رسیدگی همه جانبه به مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان 
و   مسـال ، حکمـی خطـاب بـه جنـاب حجـه اال     65مـاه سـال   در تاریخ ششـم فـروردین   » شاهد«عزیز 

ایـن  المسلمین حاج آقا کروبی نماینده معظم له در بنیاد شهید انقالب اسالمی، صـادر فرمودنـد و در   
حکم از ایشان خواستند به اتفاق وزراي آموزش و پرورش و آموزش عالی طرحی به منظـور تحقـق   

  .این امر مهم تهیه نمایند
» شـاهد «فرزنـدان   اسال، سالم اهللا علیه در پاسخ به نامه تشکر متعاقب حکم مذکور، حضرت امام      

صـادر فرمودنـد کـه در آن پیـام      65 له، پیامی بسیار مهم به تاریخ هشتم اردیبهشـت سـال   به معظم
تأکیداتی ویژه مبنی بر پیگیري مجدانه امور تحصیلی و فرهنگـی فرزنـدان معظـم      )س(حضرت امام 

  .خطاب به مسئوالن کشور مبذول فرموده اند» شاهد«
به منظور جلوگیري از اطاله مقدمه، متن فرمان و همچنین متن حضرت امام خمینی سالم اهللا علیـه      
  .بخش ضمیمه آورده شده است تا درصورت نیاز مورد مراجعه قرار گیرددر 
در امـور  ) س(بمنظور تحقیق اهداف عالیه حضرت امام » شوراي عالی فرهنگی و آموزشی شاهد«   

و نیز بمنظور انسجام بخشیدن به کلیه فعالیت » شاهد«رسیدگی به امور تحصیلی و فرهنگی فرزندان 
  :اساسنامه حاضر را تدوین نموده است» فرمان«دهاي مورد خطاب هاي وزارتخانه ها و نها
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  :فصل اول
تربیت، آموزش و رشد همه جانبه فرزندان شاهد و برطرف ساختن موانع و معضالت : هدف )1(ماده

سرراه این مهم با بسیج همه امکانات رسمی کشور و تشویق سرمایه ها و امکانات مردمی جهـت  
لوب اسالمی  در جهت شکوفایی فرهنگی و الگـو سـاختن ایـن یادگـاران     فراهم آوردن شرایط مط

بمنظور آنکه رسالت بزرگ پدران بزرگوار خود را بـه دوش کشـند و در   » تبار خونبار«عزیز آن 
تالش وافر » ارواحنا فداه« راه تهذیب و تحصیل خود با الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان 

  .عنویت اسالمی امور جامعه خویش را بدست گیرندنمایند و با کسب دانش و م
  

» فرزندان شـاهد «در این اساسنامه به فرزندان عزیز شهداء، مفقودین و اسراء به اختصار  ):2( ماده
 .اطالق خواهد شد

شده اند در حکم فرزنـدان شـاهد     % 70فرزندان جانبازانی که متحمل ضایعاتی بیش از  :تبصره
  .اي ایشان بهره مند خواهد شدمحسوب گردیده و از مزای

  
  ارکان و تشکیالت: فصل دوم

  :فرهنگی و آموزشی شاهد عبارت است ازارکان و تشکیالت طرح و برنامه شوراي عالی  ):3(ماده
 شوراي طرح و برنامه امور فرهنگی و آموزشی فرزندان شاهد .1
 ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی و آموزشی شاهد .2
 کمیسیونهاي تخصصی  .3
 )وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، حوزوي: (هاي مرکزيستاد .4

  
  ترکیب و اعضاء: فصل سوم

  :شوراي عالی فرهنگی و آموزشی شاهد مرکب است از ):4(ماده
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید انقالب اسالمی به عنوان رئیس شورا .1
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري .2
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 بهداشت و درمان و آموزش پزشکیوزیر  .3
 وزیر آموزش و پرورش .4
 مدیر حوزه علمیه قم یا نماینده تام الختیار وي .5
ستاد برنامه ریزي آموزش فرهنگی شاهد داراي اعضایی متشکل از یک نماینده از هر کدام از  ):5(ماده

  :ارگان هاي ذیل می باشد
 معاون فرهنگی _بنیاد شهید انقالب اسالمی  .1
 معاون آموزشی _بنیاد جانبازان انقالب اسالمی  .2
 وزارت آموزش و پرورش .3
 علوم، تحقیقات و فناوري ارتوز .4
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .5
 یکی از رؤساي دانشگاه ها به انتخاب وزیر علوم .6
 صدا و سیماي جمهوري اسالمیرئیس نماینده تام االختیار  .7
 شهید و تصویب شوراي مدیریت حوزهنماینده اي به پیشنهاد رئیس بنیاد  .8
 یک نماینده به انتخاب شوراي طرح وبرنامه ریزي هیأت علمی ایثارگر .9

  دو مدیر کل وزارتین. 11و10
رئیس ستاد برنامه ریزي توسط رئیس شوراي عالی از بین اعضاء فوق انتخاب می   :1تبصره

  .شود
  ...دبیر ستاد   :2تبصره

  
سب موضوع تخصصی زیـر نظـر سـتاد برنامـه ریـزي طـرح و       کمیسیون هاي  تخصصی ح ):6(ماده

  .و اعضا آنها را ستاد تعیین می کند برنامه تشکیل می شود
  :ترکیب ستادهاي مرکزي شاهد به شرح ذیل می باشد ):7(ماده
  :ترکیب ستاد مرکزي شاهد آموزش و پرورش. الف

 معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئیس ستاد .1
 ورشی وزارت آموزش و پرورشمعاون پر .2
معاون فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی یا یکی از نمایندگان بنیاد شهید انقـالب اسـالمی در    .3

 ستاد برنامه ریزي
 مدیر کل امور مدارس شاهد و نمونه .4
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  :ترکیب ستاد مرکزي شاهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. ب

 رئیس ستادبعنوان ناوري به انتخاب وزیر یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات  وف .1
 ایشان بنا به دعوت رئیس ستادیا یکی از معاونان سنجش آموزش کشور رئیس سازمان  .2
 معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران .3
 مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري .4
 ایثارگران و امور مدیر کل آموزش عالی بنیاد شهید .5
 ستادرؤساي دانشگاه ها بنا به دعوت رئیس یکی از  .6

  :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیترکیب ستاد مرکزي شاهد . ج
 به انتخاب وزیر بعنوان رئیس ستاد یکی از معاونین وزارت بهداشت .1
 فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگرانمعاون  .2
 وزارت بهداشتمدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  .3
 مدیر کل امور آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران .4

  :دانشگاه آزاد اسالمیترکیب ستاد مرکزي . د
 یکی از معاونین رئیس دانشگاه آزاد به انتخاب رئیس بعنوان رئیس ستاد .1
 معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران .2
 انمدیر کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگر .3
 مشاور رئیس دانشگاه و دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه .4
 یکی از رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد به دعوت رئیس ستاد .5

  :شاهد پیش دبستانیترکیب ستاد مرکزي . ه
 معاون فرهنگی بنیاد شهید انقالب اسالمی به عنوان رئیس ستاد .1
 معاون حمایتی سازمان بهزیستی  .2
 پیش دبستانی به انتخاب بنیاد شهید انقالب اسالمی یک نفر صاحب نظر در امور .3
 یک نفر صاحب نظر در امورپیش دبستانی به معرفی وزیر آموزش و پرورش .4
 )صاحب نظر در امور تربیتی(نماینده معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش .5
 یک نفر از اعضاي هیأت علمی و محققان دانشگاهی در رشته علوم تربیتی به انتخاب وزارت .6

 علوم، تحقیقات و فناوري
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  وظایف و اختیارات: فصل چهارم
  :به شرح زیر می باشد فرهنگی و آموزشی شاهد وظایف شوراي عالی ):8(ماده
  :وظایف شورا. الف

 »علیه... سالم ا«تعیین خطی مشی کلی و سیاست گذاري متناسب با فرمان حضرت امام  .1
هاي اجرایی ارائه شده از ستاد برنامه  حتصویب طر ،بررسی منویات مقام معظم رهبري .2

 و ابالغ مصوبات شورا ریزي
 پیشنهاد هر گونه تغییر و اصالح در مواد اساسنامه به شوراي عالی انقالب فرهنگی .3
 نظارت عالیه بر کلیه امور اجرایی طرح شاهد .4
  :وظایف خاص وزارت آموزش و پرورش در رابطه با طرح شاهد. ب

یروي انسانی مورد نیاز کادر آموزشی، پرورشـی و اداري طـرح   اولویت دادن در تأمین ن .1
شاهد از بین نیروهاي مجـرب و متعهـد و همچنـین در تـأمین نیازهـاي مـالی، تـدارکاتی،        
خدماتی، رفاهی و فضاي آموزشی مناسب طـرح هـاي مصـوب شـاهد مربـوط بـه امـور        

اي طـرح  تحصیلی و فرهنگی و تقویت بنیـه علمـی فرزنـدان شـاهد طبـق مصـوبات شـور       
 وبرنامه شاهد

 تأسیس اداره کل شاهد در وزارتخانه  .2
در پــذیرش فرزنــدان شــاهد در واحــدهاي ) و ســپس اولویــت دادن(ط مســاوي در شــرای .3

 :آموزشی تحت پوشش از قبیل
دانش سراها و مراکز تربیت معلم، مراکز فنی حرفه اي، مدارس تیز هوشان، مدارس نمونـه و  

  استثنایی
جرایی توسط ستاد مرکزي شاهد آموزش و پرورش تدوین مـی شـود و   آئین نامه ا  :تبصره

  .به تأیید شوراي طرح و برنامه شاهد می رسد
 اجراي کلیه دستورالعمل ها و مصوبات شوراي طرح و برنامه  .4

  : يوزارت علوم، تحقیقات و فناوروظایف خاص . ج
نیروي انسانی، بودجه و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و تأمین سیس أت .1

 و امکانات مورد نیاز آن
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درشرایط مساوي، اولویت دادن به جامعه هدف در استفاده از خدمات و تسهیالت مختلـف   .2
 شامل خوابگاه، نقل و انتقال، بورس هاي خارج، فعالیت هاي آموزش و فوق برنامه و مانند آن

ب و تـأمین هیـأت علمـی و    در شرایط مساوي،  اولویـت دادن بـه جامعـه هـدف بـراي جـذ       .3
 کارمندان

 برنامه ریزيستاد ارائه گزارش عملکرد وزارت به  .4
 اجراي دستورالعمل ها و مصوبات شوراي عالی طرح و برنامه .5
تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و تدوین، تصـویب   .6

 و ابالغ شرح وظایف
ها و سازمان هاي سالمی، سازمان صدا و سیما و سایر ارگانوظایف وزارت فرهنگ و ارشاد ا. د

  فرهنگی و تبلیغی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی، کـانون پـرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان، سـازمان         .1

تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی و سایر مؤسسات فرهنگی موظفند فرزندان و اعضـاي  
 .نامه هاي فرهنگی، هنري و تبلیغی در اولویت قراردهندخانواده هاي شاهد را در استفاده از بر

سازمان صدا و سیماي جمهودري اسـالمی ایـران موظـف اسـت در جهـت ارتقـاء فرهنـگ         .2
، تبیین فرهنگ شهادت و ایثار، حفظ روحیـه انقالبـی خـانواده هـا و رشـد      خانواده هاي شاهد

مه هـاي خـود بـا همکـاري     شکوفایی استعداد فرزندان شاهد اقدام مقتضی در چهارچوب برنا
 .بنیاد شهید انقالب اسالمی معمول دارد

  :وظایف خاص بنیاد شهید انقالب اسالمی در طرح شاهد. ه
نظارت عالیه بر حسن اجراي برنامه هاي فرهنگی و تحصیلی فرزندان شاهد در کلیه مقاطع   .1

بـه شـوراي    تحصیلی از کودکستان تا پایان تحصیالت دانشگاهی و ارائه گـزارش هـاي الزم  
 طرح و برنامه

بـراي بـه    تدوین بودجه طرح شاهد و پیشنهاد آن به مراجع قانونی کشور و پیگیري  الزم  .2
 آن  تصویب رساندن

 تنظیم بودجه و تخصیص آن به بخش هاي مختلف طرح شاهد و نظارت بر هزینه کردن آن .3
 اجراي دستورالعمل ها و مصوبات شوراي طرح و برنامه .4
 اهدتأسیس دانشگاه ش .5
ارائه خدمات ویژه به دانش آموزان و دانشجویان طرح شاهد در زمینه هاي رفاهی از قبیل  .6

 .اردوهاي تربیتی، تفریحی، آموزشی، فوق برنامه و خصوصاً احداث و تأمین خوابگاه ها
وزارت تأمین اعتبارات الزم براي آمـوزش هـاي تکمیلـی بـه وزارت آمـوزش و پـرورش،        .7

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوريزش پزشکی و بهداشت، درمان و آمو



 
 ١٠

اختصاص دادن امتیازات ویژه در ابعاد رفـاهی بـه نیروهـاي متعهـد و مجـرب در مـدارس        .8
 شاهد  به منظور جذب و تثبیت آن

 
 
 
 
 
 
 

  :منابع تأمین بودجه و سایر امکانات طرح شاهد: فصل پنجم 
  :است منابع مالی و تأمین هزینه هاي طرح شاهد به شرح زیر ):9(ماده
  دولت از محل بودجه عمومی . الف

  بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی. ب  
  بنیاد شهید انقالب اسالمی . ج   
  خرداد 15بنیاد . د    
  کمک هاي مردمی. ه    
 162و  153، 151،152تبصره در جلسـات   3ماده و  10فصل و  5این اساسنامه با مقدمه و   ):10(ماده

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی رسید 2و  1ترك کمیسیون هاي به تصویب مش
  
  


