
   دولتي  نشانهاي  اعطاي نامه  آيين

  آنها   اعطاي  نشانها و شرايط-   اول فصل

   خـارجي    يـا اتبـاع      ايـران    اسـالمي   جمهوري   از اتباع    اعم   نشان   دريافت   افراد شايسته    به   نامه   آيين   اين   مقررات   طبق  آه)  آشوري (  دولتي  نشانهاي -١  ماده
  :  عبارتند از  تقدم  ترتيب شود به اعطا مي

  : باشند  زير مي  شرح  به  ارجحيت  ترتيب  به  آه  عالي  نشانهاي-  الف

    اسالمي  انقالب-١

    استقالل-٢

    آزادي-٣

    اسالمي  جمهوري-٤

  :  عبارتند از  آه  تخصصي  نشانهاي-  ب

  »  عدالت«و »   و مديريت ليافت«، » پژوهش«، » دانش«

  :  عبارتند از ، آه  عمومي  نشانهاي-  ج

  »  پارسي ادب«و »  و هنر فرهنگ«، » ت و تربي تعليم«، »ايثار«، » شجاعت«، »آار و توليد«، » خدمت«، » سازندگي«

 پيـشنهاد     جمهور بـه    سايرنشانها را رئيس  .   است   جمهور وقت    رئيس   مخصوص   ايران   اسالمي   جمهوري   نشان   عاليترين   عنوان  به»   اسالمي  انقالب « نشان
  .نمايد ، اعطا مي  وزيران  هيأت  و تصويب  ذيربط وزراي

     عالي  نشانهاي-  الف

  .گيرد  مي  تعلق  وي ، به جمهوري  رياست  از تنفيذ حكم  و پس  عدد است  يك  جمهوري  رياست  هر دورة  براي آه»   اسالمي انقالب «  نشان-٢  دهما

 در   توجـه   شـايان  ، ابتكارات ضع وموا  اصول  در تبيين  جانبه  همه  ، تالش    مهم   مسئوليتهاي   با قبول   شود آه    مي   اعطاي   آساني  به»  استقالل «  نشان -٣  ماده
   و خـدمات   اسـالمي   انقـالب    فكـري    مبـاني    جهـاني    اشـاعه    به  ، آمك   احتمالي   از خطرات    نظام  ، رهانيدن    مختلف  هاي   در زمينه    و استقالل    خودآفايي   به  نيل

  .اند  ايفا آرده  اساسي  نقش  ايران  اسالمي  جمهوري ظام ن  عالي  اهداف  ثمر رساندن  به ساز،براي  و سرنوشت  حساس  ديگر در مقاطع ارزنده

   ثمـر رسـاندن    بـه   در جهـت   باشند وهمچنان   يا تخصصي    عمومي   يك   درجه   از نشانهاي    يكي   داراي  شود آه    اعطا مي    اشخاصي  به»  آزادي «  نشان -٤  ماده
  .نمايند  مي  ابراز شايستگي  اسالمي  نظام  مقدس اهداف

   آزاديـت   و از نـشان   ) ٤( حـداآثر     اسـتقالل    از نـشان     جمهـوري    رياسـت   باشند، درهـر دوره      مي   درجه   يك  تنها داراي »  آزادي«و  »  استقالل «  نشانهاي -  تبصره
  .شود عدد اعطا مي) ٨(حداثكر 

   و يـا شخـصيتهاي   المللـي  بـين   سـازمانهاي   اجرايـي   مقـام  ، عـاليترين   خـارجي   آـشورهاي    رؤسـا و ديگـر مـسئوالن        بـه »   اسالمي  جمهوري «  نشان -٥  ماده
  :شود  شوند،اعطا مي  شناخته  واجد شرايط  ذيل  از جهات  يكي  به  آه المللي ، بين ، سياسي  فرهنگي برجستة

   و يـا شخـصيتهاي   المللـي  بـين  ي سـازمانها   اجرايـي   مقـام  ، عـاليترين   خـارجي   آـشورهاي    رؤسـا و ديگـر مـسئوالن        بـه »   اسالمي  جمهوري «  نشان -٥  ماده
  :شود   شوند،اعطا مي  شناخته  واجد شرايط  ذيل  از جهات  يكي  به  آه الملي ، بين ، سياسي  فرهنگي برجستة

    اسالمي  انقالب  فكري  مباني  و گسترش  اسالم  آلمة  اعالي-١

    جهان  مستضعفان  از حقوق  دفاع-٢

    و سياسي ، اقتصادي از استعمار فرهنگي آشور خود   رهايي  به  اقدام-٣

  . آنها  نشاندگان  آشور خود از تجاوز ابرقدرتها يا دست  و حراست  حفظ-٤

   آشور خود  مردم  بشر براي  و حقوق  اساسي  آزاديهاي  اآتساب-٥

  . المللي  بين  مهم هاي  در صحنه  ايران  از مواضع  و شايسته  حساس  حمايتهاي-٦



    ضد استكباري اضع اتخاذ مو-٧

   .  مسئول  شخصيت  و آشور متبوع  ايران  اسالمي  جمهوري  بين  سالم  روابط  در ايجاد با توسعه  صميمانه  همكاري-٨

    در جهان  و آسايش  و امنيت  ايجاد صلح  براي وقفه  بي  تالش-٩

 اعطـا    افـراد واجـد شـرايط     زير به شرح  به  وزيران  هيأت  و تصويب    با پيشنهاد وزير امور خارجه       آه   است   درجه   سه  داراي»   اسالمي  جمهوري « نشان -٦  ماده
  :شود  مي

  . همتراز  و شخصيتهاي  وزيران  جمهور و نخست رؤساي:   يك  درجه نشان

  . همتراز وزرا و شخصيتهاي:  دو  درجه نشان

  . همتراز سفرا و شخصيتهاي :   سه  درجه نشان

  .گيرد  مي ، انجام  نشان دارندگان  دريافت  آشور متبوع  قوانين  مطابق المللي  بين  هر آشور و سازمانهاي  در مقامات  همترازي  تشخيص-  تبصره

    تخصصي  نشانهاي-  ب

  :  باشند  داشته  سابقه چشمگير و آم  آشور تالش  علمي  سطح  در ارتقاي  ذيل  از جهات هتي ج  به شود آه  اعطا مي  افرادي به»  دانش «  نشان-٧  ماده

    و آثار ارزشمند علمي  تأليفات  ارائه-١

  . آشور  در دانشگاههاي  تدريس  از طبق  پژوهان  دانش  علمي  سطح  ارتقاي ، در جهت  صادقانه  و خدمت  تالش-٢

  :  شوند سابقه  آم  يا خدمت  اساسي  منشأ ايجاد تحول  ذيل  از جهات  جهتي  به شود آه  اعطا مي  افرادي به»  پژوهش «  نشان-٨  ماده

  .  جديد تحقيق ها و روشهاي  شيوه  عرضه-١

  . باشد  علمي  منشأ تغيير و تحول  آه  و تحقيقاتي  مطالعات-٢

    جديد تحقيق هاي  شيوه  يافتن-٣

    آاربردي هاي  زمينه  به  بنيادي تحقيقات   انتقال-٤

    مهم  و اآتشاف ، ابتكار، اختراع  ابداع  هر نوع-٥

 و يـا    و مستـضعفان    محرومـان   بـه    رسـاني    و آمـك     شايـسته    فعاليتهـاي    با انجـام     در مديريت   شود آه    اعطا مي    افرادي  به»   و مديريت   لياقت «  نشان -٩  ماده
  .نمايند  آسب  استثنايي ، موفقيت  بديع  روشهاي  و با ارائه ز امكانات ا  صحيح برداري بهره

 مـؤثر    سـهم   در جامعـه   و عـدل  حق  و برقراري  و حدود الهي  احكام  زير در اجراي  از جهات   جهتي   به  شود آه    اعطا مي    آساني  به»  عدالت «  نشان -١٠  ماده
  :  باشند  شايسته ني و تقني  قضايي  سابقه اند و يا داراي داشته

    قوانين  و فني  علمي  در تدوين  آوشش-١

  .  در امر قضايا تقنين  درخشان  سابقة-٢

    مردم  حقوق  و احقاق  و عدل  از حق  دفاع-٣

  .  جرايم  و تعقيب  آشف-٤

  . آند  مقرر اقدام ترتيب نمايد تا به  مي  معرفي)٢٢ (  ماده  موضوع  آميسيون  را به  افراد واجد شرايط  وزير دادگستري  از طريق  قضائيه قوه

  :پذيرد   مي  آشور انجام  سازندگي  در جهت  آه  آوششهايي  به  نهادن  منظور ارج به»  سازندگي «  نشان-١١  ماده

  :  باشند  چشمگير داشته  تالش  ذيل  از جهات  در يكي شود آه  اعطا مي  افرادي به

  .  محروم  در نقاط  ويژه  آشور به  و آبادي  عمران  توسعة-١



    و حوادث  از جنگ  ديده  آسيب  نقاط  بازسازي-٢

    عمراني  موفق هاي  طرحها و برنامه  ارائه-٣

  . دارند  اساسي  آشور نقش  اقتصادي  در رونق  آه  محصوالتي  و آيفي  آمي  افزايش-٤

 زيـر   هاي  در زمينه شود آه  اعطا مي افرادي  به  اسالمي  جمهوري  آرمانهاي  در مسير تحقق  يافته  انجام  منظور تقدير از خدمات    به»  خدمت « نشان -١٢  ماده
  :  باشند  آرده  چشمگير آسب موفقيتي

    خدمات  مسئوليتها و ارائه  در انجام  مستمر و صادقانه  تالش-١

     و مستضعف  محروم ارت اقش  به  مددرساني-٢

  :  باشند  يافته  زيردست هاي  اززمينه  در يكي  توجه  قابل  نتايج  به  يا آشاورزي  در صنعت شود آه  اعطا مي  اشخاصي به» آار و توليد «  نشان-١٣  ماده

    و آيفي  توليد آشور از نظر آمي  توان  افزايش-١

  .  اقتصادي نابع و م  فني  از امكانات  مناسب  استفاده-٢

    و آشاورزي  صنعتي  مهم  طرحهاي  يا اجراي  طراحي-٣

   . وري  بهره  آار و توليد و افزايش هاي  بهبود شيوه  در زمينه  ابتكار و نوآوري-٤

  . اي  و حرفه  فني  دانش  سطح  باال بردن-٥

  . آار  در محيط  و انساين  اسالمي  روابط  ايجاد بهترين-٦

  : گردند  موفق  ذيل از جهات  در جهتي  انساني  واالي  خصيصه  از اين  برخورداري  واسطة  به شود آه  اعطا مي  افرادي به»  شجاعت « شان ن-١٤  ماده

  .  برخوردار است  خاصي  آشور از حساسيت  براي  آه  امور دشواري  در انجام  شدن  داوطلب-١

  . هستند  همراه  احتمالي  با خطرات  آه  اجتماعي  مهم ايف يا وظ  خطير دولتي  مأموريتهاي  پذيرفتن-٢

  . واال  هدفي  به  نيل  در جهت  بدني  نيروها و مهارتهاي  از مجموعه  بجا و شايسته  استفادة-٣

  :  شوند  ممتازشناخته يل ذ  از جهات  جهتي  به شود آه  اعطا مي  افرادي ، به  ارزنده  خصلت  اين  منظور تكريم به»  ايثار نشان «-١٥  ماده

    اسالمي  نظام  و مقاصد مقدس  اهداف  در راه  و از خود گذشتگي  جانبازي-١

    و ضروري  حساس  خدمتي  ارائة  براي  مادي  خسارتهاي  تحمل-٢

    در جامعه  وآموزشي قاتي و تحقي  علمي  مؤسسات  و تأسيس  خيريه  نهادهاي  و بنيانگذاري  مؤثر اجتماعي  در نيكوآاريهاي  ممارست-٣

 در  شـود آـه    اعطـا مـي    اشخاصـي  ،بـه   در جامعه  اسالمي  تربيت  انتقال  و ضرورت    علم   فراگيري   منظور تأآيد بر اهميت     به»   و تربيت   تعليم «  نشان -١٦  ماده
  :  باشند  نموده  ابراز لياقت امور ذيل

    و حرفه  و فن  و دانش  علم  و انتقال  توسعه-١

  .  و تربيت  در امر تعليم  و موفق  ابتكاري هاين  شيوه  و اجراي  طراحي-٢

  . اجتماعي  پسنديده  و اخالق  اسالمي  آداب  به  گيرندگان  تعليم  نمودن  و متخلق آميز در مؤدب  چشمگير و موفقيت  تالش-٣

   و اشـاعه     انـساني  -  ارزشـمند اسـالمي      مفـاهيم    بيـان    خـود را در راه       و احساس    فكر، ذوق   شود آه    اعطا مي    آساني  به»  و هنر   فرهنگ «  نشان -١٧  ماده
  .گيرند  آار مي  زير به  از جهات  در يكي فرهنگ

  .  بيگانه  منحط  از فرهنگ  جامعه  و پيرايش  اسالمي  غني  فرهنگ  اشاعة-١

    مذهبي  معارف  و استداللي  نظري  مباني  گسترش-٢



    ارزشمند اجتماعي  سنتهاي  و احياي  ملي فرهنگ   گسترش-٣

    يا ادبي  هنري  آثار بديع  و عرضه  ابراز خالقيت-٤

  .مؤثر باشد  آن برداري  و بهره  در احياء نگهداري  آه اين  گونه  آشور، به ، يا ادبي  هنري  فرهنگي  ميراثهاي  به  خاص  توجه  بذل-٥

  . المللي  بين  در سطوح  يا ادبي  هنري هاي  از رشته  يكي ، نقد و عرضه  تبيين شرح،   معرفي-٦

    يا ا دبي  هنري هاي  از رشته  نو در يكي  سبكي  ابداع-٧

  :  چشمگيرباشند  يا تالش  ويژگي  زير داراي هاي  از زمينه  در يكي گيرد آه  مي  تعلق  افرادي به»   پارسي ادب «  نشان-١٨  ماده

  ) يا نثر  از نظم اعم (  ادبي  آثار بديع  خلق-١

  . آثار  آن  مناسب  و يا عرضه  تحليل  از طريق  ايران  ذخاير ادبي  احياي-٢

  . مؤثر باشد  فارسي  و ادبيات  زبان  و رسايي  در توانايي  آه  نحوي  به  گذشته  و سخنوران  اديبان  معرفي-٣

     فارسي  و ادب  با زبان  جهان  مردم ايي آشن  موجبات  آوردن  فراهم-٤

    و عمومي  تخصصي  نشانهاي  تعداد و مزاياي-د 

  :شود   اعطامي  تعداد ذيل  حداآثر به  در هر سال اند آه  درجه  سه  داراي  و عمومي  تخصصي  از نشانهاي  هر يك-١٩  ماده

  عدد) ٥(حداآثر : هر مورد   براي  يك  درجه  تخصصي  نشانهاي-١

  عدد) ١٠(حداآثر : هر مورد   دو براي  درجه  تخصصي  نشانهاي-٢

  عدد) ١٥(حداآثر : هر مورد   براي  سه  درجه  تخصصي  نشانهاي-٣

  عدد) ٣(حداآثر : هر مورد   براي  يك  درجه  تخصصي  نشانهاي-٤

  عدد) ٥(حداآثر : هر مورد   براي  سه  درجه  تخصصي  نشانهاي-٥

  عدد) ٧(حداآثر : هر مورد   براي  سه  درجه صي تخص  نشانهاي-٦

  :   زير است  شرح  به  و عمومي  تخصصي  نشانهاي  مزاياي-٢٠  ماده

  .  بهار آزادي يكصد سكه :  يك  درجه  و عمومي  تخصصي  نشانهاي-١

    بهار آزادي  سكه پنجاه: دو   درجه  و عمومي  تخصصي  نشانهاي-٢

    بهار آزادي  سكه سي :  سه  درجه ي و عموم  تخصصي  نشانهاي-٣

   پيشنهادها  بررسي  آميسيونهاي-   دوم فصل

 مـواد    موضـوع   ازوزرا در آميـسيونهاي   پيشنهاد هر يك  به  و عمومي  تخصصي و نشانهاي»   اسالمي جمهوري«و »  آزادي«،  » استقالل «  نشانهاي -٢١  ماده
 از تأييـد     آميـسيونها پـس     گـزارش . گيـرد    قـرار مـي     شود مورد بررسي    مي   تشكيل   دولتي   نشانهاي   دفتر اعطاي   وليت با مسئ    آه   نامه   آيين  اين) ٢٥(تا  ) ٢٢(

  .گردد  اعطا مي  وزيران  هيأت  از تصويب شود و نشانها پس مي  تقديم  دولت  هيأت  به  فرهنگي آميسيون

   بالمـانع    مفاد مواد مربوط    مجدد با رعايت    باشد وعضويت    مي   سال   سه   مدت   براي   نامه   آيين  اين) ٢٥(تا  ) ٢٢( مواد     موضوع   در آميسيونهاي    عضويت -  تبصره
  . است

 و  تعليم «  نشانهاي  ونيز اعطاي  تخصصي و نشانهاي »   اسالمي  جمهوري«و  »  آزادي«،  ) استقالل «  نشانهاي   پيشنهاد اعطاي    بررسي   آميسيون -٢٢  ماده
  :   زير است  از اعضاي مرآب»   پارسي ادب«و » و هنر  فرهنگ«، » تربيت

   دولت  هيأت  فرهنگي  آميسيون  انتخاب  آشور به  و فرهنگي  و پژوهشي آموزشي (  علمي  برجستة  دو نفر از شخصيتهاي-١

    دولت هيأت  فرهنگي آميسيون فرهنگستانها و تأييد   پيشنهاد آن  آشور به  از فرهنگستانهاي  هر يك  نفر از اعضا پيوسته  سه-٢



  .  دولت  اقتصاد هيأت پيشنهاد آميسيون  نفر صاحبنظر در اقتصاد به  و يك  دولت  هيأت  اجتماعي  رفاه  پيشنهاد آميسيون  به  نفر صاحبنظر در مديريت  يك-٣

  .  ذيربط  دستگاه  نماينده-٤

  :   است  ذيل  از اعضاي مرآب»  خدمت«و »  ازندگيس «  نشانهاي  پيشنهاد اعطاي  بررسي  آميسيون ن-٢٣  ماده

    دولت  اقتصاد هيأت  آميسيون  انتخاب  به  در امور اجرايي  برجسته  نفر از آارشناسان  پنج-١

    دولت  هيأت  فرهنگي  آميسيون  انتخاب  به  و آموزشي  علمي  نفر از اعضاي  سه-٢

  .  ذيربط  دستگاه  نماينده-٣

  :   است  ذيل  از اعضاي مرآب» آار و توليد «  نشان  پيشنهاد اعطاي  بررسي سيون آمي-٢٤  ماده

   و رفـاه   و صـنعت  امـور زيربنـايي    آميـسيونهاي   مـشترك   جلـسة   انتخـاب   بـه   و آـشاورزي   و صـنعت   در امور آار و آـارگري   برجسته  نفر از آارشنسان   سه -١
  . ت  دولت  هيأت اجتماعي

     دولت  هيأت  فرهنگي  آميسيون  انتخاب  به  و صنعتي  علمي  پژوهشهاين زمان نفر از سا  يك-٢

    ذيربط  دستگاه  نماينده-٣

  :   است  ذيل  از اعضاي مرآب»  شجاعت«و » ايثار «  نشانهاي  پيشنهاد اعطاي  بررسي  آميسيون-٢٥  ماده

    دولت  هيأت ، دفاعي سي سيا  آميسيون  انتخاب ، به  برجسته  نفر از آارشناسان  سه-١

    دولت  هيأت  اجتماعي  رفاه  آميسيون  انتخاب ، به  برجسته  نفر از آارشناسان  سه-٢

    اسالمي  انقالب  و جانبازان  بنياد مستضعفان  رئيس-٣

    ذيربط  دستگاه  نمايندة-٤

    آن  و وظايف  دولتي  نشانهاي  دفتر اعطاي-   سوم فصل

   در بخـش   نامـه   آيـين   ايـن  نشانها و اجراي  اعطاي  به   امور مربوط    هماهنگي   مسئول   جمهوري   مستقر در دفتر رئيس      دولتي   نشانهاي  طاي دفتر اع  -٢٦  ماده
  .  دفتر است  وظايف  به مروبط

  : عبارتند از   دولتي  نشانهاي  دفتر اعطاي  وظايف-٢٧  ماده

    نشان  و نگهداري ، ساخت نس، ج  طراحي  به  امور مربوط  آليه  انجام-١

    رسمي  مراسم  و برگزاري  نشان صدور حكم  مقدمات  و انجام  مربوط هاين  پرونده  و تكميل  و تنظيم  ذيربط هاي  از وزارتخانه  نشان  پيشنهاد اعطاي  دريافت-٢

  .  در آن  جعل  و هر نوع  غيرمجاز از نشان  استفادة  به  مربوط  دعاوي  پيگيري-٣

    نامه  آيين  اين  آنها، بر طبق  دارندگان  به  نشان  مزاياي  پرداخت-٤

   آـه  دهند و ايرانياني  مي   را از دست    نشان   داشتن   شايستگي   آه   افرادي   پيشنهاد استرداد نشان     در خصوص    ذيربط  هاي   از وزارتخانه    اطالعات  آوري   جمع -٥
  .  وزيران  هيأت  آنها به نمايند و ارائه  مي تابعيت  ترك

   نشانها  پيشنهاد اعطاي  بررسي  براي  نامه  آيين  مذآور در اين  آميسيونهاي  تشكيل-٦

  . شود  مي  مورد اجرا گذاشته  و به  جمهور، ابالغ  از تأييد رئيس  نشانها پس  و جنس  شكل-  تبصره

  و نيـز آليـة    »   اسـالمي   جمهـوري «و»  آزادي«،  » اسـتقالل  «  نـشانهاي    دريافت   شرايط   دارندگان   و شغلي    فردي   آامل  ها مشخصات    وزارتخانه  آلية -٢٨  ماده
  .نمايند  مي  ارسال ولتي د  نشانهاي  دفتر اعطاي  به  هر سال  خردادماه ، حداآثر تا پايان  آن  اعطاي  و داليل  را با ذآر درجه  و عمومي  تخصصي نشانهاي

  .باشد  مي  آذرماه  تا پايان١٣٦٩   سال  مزبور براي مهلت



   بـه    رسـمي    در مراسـم     خـارجي    آنهـا ونـشانهاي      همزمـان    اسـتفاده    و نيز چگونگي     نامه   آيين   اين   موضوع   از نشانهاي    استفاده   اعطا و نحوة     زمان -٢٩  ماده
  .نمايد مي  تنظيم  دولتي  نشانهاي  دفتر اعطاي ه خواهد بود آ  دستورالعملي موجب

   نـشانهاي   يا دفتـر اعطـاي    پيشنهادوزير ذيربط   بدهند، به    را از دست     نشان   داشتن   شايستگي   آه   نمايند و افرادي     تابعيت   ترك   آه   ايرانياين   نشان -٣٠  ماده
  . خواهند شد  محروم  نامه  آيين  اين  موضوع د و افراد مزبور ازمزايايشو  مي  اعتبار ساقط  از درجة  وزيران  هيأت  و تصويب دولتي

 باشند،   شده  اعتبار ساقط  از درجه    آه   در صورتي    خارجيان   به   اعطايي  نشانهاي. گيرد   مي   انجام   دولتي   نشانهاي   دفتر اعطاي    توسط   استردادنشان -  تبصره
  .گردد  واالتر مي  و ملغي  تلقي مسترد شده

  ر جمهو  رئيس  اول  معاون-   حبيبي حسن

 


