
جانباز، ازكارافتاده و قانون حالت اشتغال مستخدمني شهید، 
 مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ حتمیلي

 
 مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی در -ماده واحده  

 1361,11,25مصوب ... راري حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و  قانون برق1موضوع ماده  هاي دستگاه

بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیالت مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان  نیروهاي مسلح با پیش مجلس شوراي اسالمی و

اهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و مقررات قانون نظام هم به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع

همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل  العاده شغل، مزایاي شغل یا مزایاي مستمر و فوق

واهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات آنان رفتار خ هاي ذیربط با با دو گروه باالتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه

  .خواهند شد مند مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمري مربوط بهره

 براي آن دسته از شهداء و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقوداالثر که مستخدم دولت نبوده و )24/2/74اصالحی (– 1تبصره  

ها حسب مورد از طرف بنیاد شهید  اند با توجه به میزان تحصیالت و تخصص آن ازکارافتاده شده ید یا مفقود یا جانباز یا آزادهشه

مقام معظم رهبري و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و  انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ

  .هنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شدمزایاي همطراز نظام هما

 قانون برقراري 7 حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز ازکارافتاده کلی و عائله شهید و یا مفقوداالثر موضوع ماده - 2تبصره  

  . آن پرداخت خواهد شد و تبصره ذیل1361,11,25مصوب ... ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء  حقوق وظیفه

 چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختیار کرده و مطلقه شده و ضرورت طالق مورد تأیید بنیاد شهید انقالب - 3تبصره  

  .گردد همان تاریخ طالق مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت می اسالمی باشد از

را که داراي بیش از یک همسر دائم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوط را  بنیاد شهید موظف است آن دسته از شهدایی - 4تبصره  

ازاء هر یک از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی عالوه بر حقوق وظیفه مقرر از محل اعتبار خود تعیین و  داشته باشند به

  .پرداخت نماید

  . قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقالب اسالمی است برقراري حقوق براي افراد موضوع تبصره یک این- 5تبصره  

 حقوق و مزایاي حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمري مستخدمین شهید، جانباز -الف   )26/9/74اصالحی (– 6تبصره  

یین و حسب مورد از تحمیلی اعم از لشکري و کشوري توسط دستگاه ذیربط تع ازکارافتاده کلی و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ

سازمان برنامه و بودجه مکلف است . اسالمی پرداخت خواهد شد سوي بنیاد شهید انقالب اسالمی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب

  .و به حساب آنان منظور نماید بینی با هماهنگی بنیادهاي مذکور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه ساالنه پیش

هاي ذیربط کسر و حسب مورد به  الذکر را از اعتبار دستگاه  برنامه و بودجه مکلف است مطالبات معوقه مشمولین فوق سازمان-ب 

  .انقالب اسالمی و بیناد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی اضافه نماید اعتبار بنیاد شهید

وضوع قانون راجع به برقراري مستمري درباره  سازمان تأمین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمري فوت م-ج 

 را در اختیار بنیاد شهید انقالب 1360,11,18شوند مصوب  همکاري با نیروهاي مسلح شهید یا معلول شده یا می شدگانی که به علت بیمه

  .اسالمی قرار دهد



)  مفقودین- افراد خانواده شهداء - رزمندگان -ن  جانبازا-آزادگان  ( از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی ایثارگر - 7تبصره  

  . نخواهند بود1366,10,27هاي دولتی، مشمول قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی مصوب  دستگاه در

  .باشد  می1367,10,7مصوب ...  منظور از ایثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهداء و - 8تبصره  

نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامی کشور با همکاري   آیین- 9تبصره  

  .و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هاي ذیربط تهیه دستگاه

یصد و هفتاد و دو مجلس ام شهریور ماه یک هزار و س قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سی 

  . به تأیید شوراي نگهبان رسیده است1372,7,11و در تاریخ  شوراي اسالمی تصویب

  اکبر ناطق نوري  علی-رئیس مجلس شوراي اسالمی  

  

==========================================================================================  

 و اجتماعي جانبازان انقالب اسالميقانون تسهیالت استخدامي  

  

  : اهداف- 1ماده  

  .هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  تأمین شرایط الزم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محیط-الف  

  .ی آنان حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادي و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردي، خانوادگی و اجتماع-ب 

  . ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداري و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان-ج 

  : تعاریف- 2ماده  

   بنیاد،-الف  

  .باشد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی است که در زمره نهادهاي انقالب اسالمی می 

   جانباز،-ب 

 در جریان تکوین و شکوفایی انقالب اسالمی و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و عنوان ایثارگرانی است که 

هاي عارضی  ها و طول جند تحمیلی به اختالالت و نقصان و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن تجاوز عوامل داخلی

  .باشند هائی مواجه می ی فردي و اجتماعی با محدودیتنتیجه در روند زندگ جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در

هاي ناشی از   بنیاد موظف است به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران محدودیت- 1تبصره  

  .اختالالت عارضی آنان را تحت پوشش قرار داده یا بدهد ها و نقصان

  .نماید  این قانون تعیین تکلیف می16ر در تشخیص و تطبیق جانباز کمیسیون موضوع، ماده  در موارد اختالف نظ- 2تبصره  

   درصد جانبازي-ج 

عبارت است از میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد  

  .خواهد شد تجدید نظر

نبازي توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران تهیه و به نامه اجرایی درصد جا  آیین-تبصره  

  .رسد وزیران می تصویب هیأت

  طراز  پست هم-د  



 این 3هاي موضوع ماده  شود و در مجموعه تشکیالتی دستگاه مشخص می) (پست سازمانی با نامی است که با عالمت اختصاري  

و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ  گردد قانون ایجاد می

  .شود می

   جانباز از کار افتاده کلی-ه 

از کار افتاده ) صالح نیروهاي مسلح بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و یا مراجع ذي (کسانی که به تشخیص مراجع صالحه  

  .و قادر به کار نباشند ته شدهکلی شناخ

 تصویب ازکارافتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراري حقوق وظیفه یا مستمري و یا حقوق حالت اشتغال با -تبصره  

  .گیري نظر کمیسیون پزشکی فوق خواهد بود باشد و معیار براي تصمیم مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط می صالح مرجع ذي

هاي قضایی، مجلس شوراي اسالمی، نهاد ریاست جمهوري، سازمان  ها، مؤسسات دولتی، دستگاه ها، سازمان  کلیه وزارتخانه- 3ماده  

ها و واحدهاي تابعه، نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اعم از نیروي نظامی و  سیماي جمهوري اسالمی ایران، سازمان صدا و

هاي مستقل دولتی یا ملی شده  هاي تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکت اسالمی و شرکت انتظامی، نهادهاي انقالب

شوند،  هاي دولتی اداره می ها و یا سازمان دولتی که به نحوي تحت پوشش یکی از وزارتخانه و یا مصادره شده و یا داراي مدیریت

هایی که به  ها و شرکت هاي تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان ها، شرکت اريشهرد هاي بیمه، جمعیت هالل احمر، ها، شرکت بانک

گردد و همچنین مؤسسات و  از بودجه آنان توسط دولت تأمین می کنند و یا قسمتی نحوي از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می

ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع  ی نفتاز قبیل شرکت مل (ها مستلزم ذکر نام است  هایی که شمول قانون بر آن شرکت

  .هستند مشمول این قانون) پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران

براي اند فقط  هاي مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده  دستگاه- 4ماده  

  .نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند یک بار

هاي رسیدگی به تخلفات اداري و یا سایر مراجع قانونی مشابه   جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأي مراجع قضائی یا هیأت-تبصره  

  .اند مشمول این ماده نخواهند شد شده از کار برکنار

ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند   آسیب با جانبازانی که به دلیل- 5ماده  

 و 1372,6,30حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب  بر اساس قانون

  .خواهد شد اصالحیه بعدي آن رفتار

بر اساس استعالم از مراجع  (هاي مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز   دستگاه- 6ماده  

حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات  به) ذیربط

  .محسوب نمایندبازنشستگی  خدمت قابل قبول

هاي دولتی مشمول این قانون، به عهده   پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما براي طی دوره فوق در دستگاه-تبصره  

باشد که اعتبار مربوط طی  هاي غیر دولتی از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می و در دستگاه دستگاه مربوط

  .هاي ذیربط واریز شود بینی تا به صندوق کل کشور پیش مه ساله در بودجهردیف جداگانه ه

هاي مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در  برداري مناسب از نیروي کار و حفظ شئون جانبازان، دستگاه  به منظور بهره- 7ماده  

هاي واالي این عزیران  وي دستگاه ذیربط نسبت به ارزشمتناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معن مشاغلی که

  .باشد استفاده نمایند

هاي مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی   دستگاه- 8ماده  

  .دام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایندرسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخ جانبازان غیر

هاي یاد شده، در صورت فقدان پست سازمانی   سازمان امور اداري و استخدامی کشور موظف است حسب درخواست دستگاه-تبصره  

 پست شرایط عمومی جانبازان، نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهاي بالمتصدي و در صورت فقدان متناسب با



  .ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید سازمانی بالمتصدي، نسبت به

اي است که به  نامه  میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و کاهش توانائی آنان به موجب آیین- 9ماده  

االختیار  نده مأذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تامسرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نمای اي به پیشنهاد کمیته

  .وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید سازمان امور اداري و استخدامی کشور،

  .باشند هاي غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می  بخش- 1تبصره  

لیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی ساالنه و کسر سنوات  جانبازانی که به هر د- 2تبصره  

  .گردد برخوردار خواهند شد بینی می نامه آن پیش بازنشستگی به نحوي که در آیین خدمت

نباز جهت اشتغال جانبازانی که سازمانی همطراز جا) شغل (هاي مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست   دستگاه- 3تبصره  

شوند با تأیید سازمان امور اداري و استخدامی کشور  کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می توانایی انجام

  .اقدام نمایند صالح مربوط یا مراجع ذي

تخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد  واحدهاي غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مس- 10ماده  

سهم مزبور معاف %) 50(کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد  حق بیمه%) 50(

اي در بودجه  ردیف جداگانهاعتبار این ماده هر ساله در . پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود هستند و دولت مکلف به

  .شود کل کشور منظور می

گردند  هاي ویژه جانبازان می دار پرستاري و مراقبت هاي مشمول این قانون که عهده  میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه- 11ماده  

ر با استفاده از مزایاي کامل تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقر) کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازي بنابر رأي (

  .گردد  مشخص می9نامه موضوع ماده  و ترتیب اجراي این ماده طی آیین نحوه. قانونی تقلیل خواهد یافت

باید به صورت مستمر در مورد مراقبت و   افراد غیر شاغلی که بنابر رأي کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازي بنیاد می-تبصره  

دام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان تا اق نگهداري جانبازان

  .الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید حق باشند دار این امر می زمانی که آنان عهده

هاي مشمول این قانون مکلفند  غل مناسب، کلیه دستگاه به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدي مشا- 12ماده  

هاي کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیالت  آوردن امکانات الزم براي آموزش ضمن فراهم

مند  یه حقوق و مزایاي مربوط بهرهجانبازان یاد شده از کل. آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند دانشگاهی به صورت مأموریت

اي خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترك بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون  نامه آیین نحوه اجراي این ماده به موجب. خواهند شد

ی ایران و وزارت کار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالم از طرف ایشان، سازمان امور اداري و استخدامی کشور،

  .رسد امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می

توانند زمینه  نمایند یا می هاي مشمول این قانون مکلفند در اعطاي تسهیالت رفاهی، اجتماعی و اقتصادي که واگذار می  دستگاه- 13ماده  

چگونگی اعطاي تسهیالت مذکور بر اساس . یت قرار دهندهاي دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولو را از سوي دستگاه اعطاي آن

پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان به تصویب هیأت وزیران خواهد  اي خواهد بود که بنا به نامه آیین

  .رسید

تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقالب  هاي مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته  کلیه دستگاه- 14ماده  

یکی از واحدهاي تحت نظارت مستقیم باالترین مقام اجرائی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند  اسالمی،

  .همکاري الزم را معمول دارند و با نمایندگان بنیاد

  . ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین-تبصره  

 آن دسته از جانبازان انقالب اسالمی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد و بنیاد شهید انقالب - 15ماده  

حت تکفل آنان طبق ضوابط مورد  محسوب شده و خانواده و افراد ت"شهید "نمایند  ضایعات ناشی از جانبازي فوت می اسالمی به دلیل



  .گیرند اسالمی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار می عمل در بنیاد شهید انقالب

 بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وي کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو - 16ماده  

اري و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی یک نفر از سازمان امور اد نفر از بنیاد،

امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از  ایران، یک نفر از وزارت کار و

  .مربوط اقدام نماید عدم اجراي صحیح این قانون در دستگاه

صالح  االجرا بوده و عدم اجراي به موقع آن خالف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذي تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و الزم 

  .باشد می

 آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگري به - 17ماده  

هاي مشمول این قانون موظفند  استخدام مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاه واعنحوي از ان

  .بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایاي مربوط اقدام نمایند موارد پیش نسبت به تطبیق وضعیت آنان با

نون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی باالتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات هاي مشمول این قا  کلیه دستگاه- 18ماده  

  .قوانین و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزایاي آنان را مطابقت نمایند مقرر در

باشند،  بندي مشاغل کارگري می ح طبقه اعطاي امتیازات معادل موضوع این ماده در واحدهاي مشمول قانون کار که فاقد طر-تبصره  

  .شود دستورالعملی خواهد بود که توسط وزیر کار و امور اجتماعی ابالغ می طبق

هاي مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعالجی جانبازانی که به تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد   کلیه دستگاه- 19ماده  

  .ها اقدام نمایند ت حقوق و مزایاي کامل آننموده و نسبت به پرداخ موافقت

 در واحدهاي مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعالجی جانبازان باالتر از سقف قانونی آن باشد -تبصره  

  .ددگر حقوق و مزایاي کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام می پرداخت

  .گردد  از تاریخ اجراي این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می- 20ماده  

  .باشند هاي اجرائی این قانون قابل اجراء می نامه هاي اجرائی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین نامه  کلیه آیین-تبصره  

به سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشن 

  . به تأیید شوراي نگهبان رسیده است1374,4,7اسالمی تصویب و در تاریخ  مجلس شوراي

  اکبر ناطق نوري  علی-رئیس مجلس شوراي اسالمی 
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