
میقانون تسھیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسال  

 

اھداف -١ماده  : 

  

عي و تامین شرایط الزم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محیط ھاي اقتصادي، اجتما -الف
و  فردي و خانوادگيحمایت از آرمان واستمرار حركت اعتقادي و فرھنگي جانبازان و بھبود شرایط  -فرھنگي. ب

ایجاد قابلیت تطبیق و ھماھنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرایط خاص جسمي  -اجتماعي آنان. ج
 .جانبازان

  

تعاریف-٢ماده  : 

  

بنیاد -الف : 

 .بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي است كھ در زمره نھادھاي انقالب اسالمي مي باشد

  

جانباز -ب : 

ند آن از وان ایثارگراني است كھ در جریان تكوین و شكوفایي انقالب اسالمي و حفظ حراست از دستاوردھاي ارزشمعن
ت و تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي یا ھر گونھ حوادث مستقیم ناشي از آنھا و طول جنگ تحمیلي بھ اختالال

ھائي ھ در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدودیتنقصانھاي عارضي جسمي و رواني دچار شده یا بشود و در نتیج
 .مواجھ مي باشند

  

بنیاد موظف است بھ منظور حمایت از استمرار حركت حماسي فرھنگي و عقیدتي جانبازان و جبران  -١تبصره 
د در موار - ٢محدودیتھاي ناشي از نقصان ھا و اختالالت عارضي آنان را، تحت پوشش قرار داده یا بدھد. تبصره 

این قانون تعیین تكلیف مي نماید ١۶اختالف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز كمیسیون موضوع ماده  . 

  



درصد جانبازي -ج : 

یاد مشخص و عبارت است از میزان آسیب دیدگي جسمي و رواني كھ توسط كمیسیون پزشكي تخصصي تعیین درصد بن
تیباني ي درصد جانبازي توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشآئین نامھ اجرای –حسب مورد تجدیدنظر خواھد شد. تبصره 

 .نیروھاي مسلح جمھوري اسالمي ایران تھیھ و بھ تصویب ھیئت وزیران مي رسد

  

پست ھمطراز - د : 

پست سازماني با نامي است كھ با عالمت اختصاري (*) مشخص مي شود و در مجموعھ تشكیالتي دستگاھھاي 
مي گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز بھ شرایط عمومي خروج از خدمت این قانون ایجاد  ٣موضوع ماده 

 .براي آنان در مجموعھ مزبور حفظ مي شود

  

جانباز ازكارافتاده كلي -ھـ  : 

وھاي مسلح) كساني كھ بھ تشخیص مراجع صالحھ (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي و یا مراجع ذیصالح نیر
شناختھ شده و قادر بھ كار نباشندازكارافتاده كلي  . 

  

یا حقــوق  تصویب ازكارافتادگي كلي كاركنان جانباز دولت بھ منظور برقراري حقوق وظیفھ یا مستمري و -تبصره 
ري نظر حالت اشتغال با مراجع ذیصالح مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط مي باشد و معیار بـراي تصمیم گی

واھد بودكمیسیون پزشكي فوق خ . 

  

كلیھ وزارتخانھ ھا،سازمانھا، موسسات دولتي،دستگاھھاي قضایي، مجلس شوراي اسالمي، نھاد ریاست  -٣ماده 
جمھوري،سازمان صدا و سیماي جمھوري اسالمي ایران، سازمانھا و واحدھاي تابعھ،نیروھاي مسلح جمھوري اسالمي 

یھ اسالمي و شركتھاي تحت پوشش و وابستھ و یا تابعھ كل ایران اعم از نیروي نظامي و انتظامي،نھادھاي انقالب
وشش موسسات و شركتھاي مستقل دولتي یا ملي شده و یا مصادره شده و یا داراي مدیریت دولتي كھ بھ نحوي تحت پ
ز ي اآنان و نیز كلیھ سازمانھا و شركتھایي كھ بھ نحوي از انحاء از بودجھ عمومي دولت استفاده مي كنند و یا قسمت

ام است بودجھ آنان توسط دولت تامین مي گردد و ھمچنین موسسات و شركتھایي كھ شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر ن
نوسازي  (از قبیل شركت ملي نفت ایران، شركت ملي گاز ایران، شركت ملي صنایع پتروشیمي، سازمان گسترش و

تندصنایع ایران، سازمان صنایع ملي ایران) مشمول این قانون ھس . 

  

۴ماده  تگاه بوده دستگاھھاي مشمول این قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كھ تا تصویب این قانون در خدمت دس -
 .اند فقط براي یكبار نسبت بھ اعاده بھ خدمات آنان اقدام نمایند

  

ایر مراجع اداري و یا س جانبازاني كھ بدلیل محكومیت یا رأي مراجع قضائي یا ھیأتھاي رسیدگي بھ تخلفات -تبصره 
 .قانوني مشابھ از كار بركنار شده اند مشمول این ماده نخواھند شد

  



۵ماده  ده و قادر با جانبازاني كھ بھ دلیل آسیب ھا و یا عوارض جانبازي شان طبق مقررات، ازكارافتاده كلي شناختھ ش -
مي و جنگ از كارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسال بھ كار نباشند براساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شھید، جانباز

و اصالحیھ بعدي آن رفتار خواھد شد ١٣٧٢/۶/٣٠تحمیلي مصوب  . 

  

۶ماه  دستگاھھاي مشمول این قانون مكلفند ضمن افزودن مـدت خدمت در جبھـھ و مـدت معالجھ جانبـاز (بر اساس  -
ور ھت ورود بھ دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كساستعالم از مراجع ذیربط) بھ حداكثر شرایط سني مجاز ج

 .بازنشستگي از ھر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي محسوب نمایند

  

ین پرداخت كسور بازنشستگي سھم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق در دستگاھھاي دولتي مشمول ا -تبصره
ي باشد غیردولتي از جملھ واحدھاي تحت پوشش قانون كار بعھده دولت م قانون، بعھده دستگاه مربوط و در دستگاھھاي

ودكھ اعتبار مربوط طي ردیف جداگانھ ھمھ سالھ در بودجھ كل كشور پیش بیني تا بھ صندوقھاي ذیربط واریز ش . 

  

ند از نون مكلفبھ منظور بھره برداري مناسب از نیروي كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاھھاي مشمول این قا -٧ماده 
بط نسبت خدمات ایشان در مشاغلي كھ متناسب با وضعیت جسمي و رواني آنان بوده و بیانگر توجھ معنوي دستگاه ذیر

دستگاھھاي مشمول این قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سھ  -٨بھ ارزشھاي واالي این عزیزان باشد استفاده نمایند. ماده 
س از دیل وضعیت استخدامي جانبازان غیر رسمي خود حسب درخواست آنان و پماه پس از ابالغ قانون نسبت بھ تب

ستخدامي سازمان امور اداري و ا –احراز شرایط گزینش بھ استخدام رسمي، ثابت یا عناوین مشابھ اقدام نمایند. تبصره 
مي یط عموكشور موظف است حسب درخواست دستگاھھاي یاد شده، درصورت فقدان پست سازماني متناسب با شرا

 جانبازان، نسبت بھ ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستھاي بالمتصدي و در صورت فقدان پست سازماني
 .بالمتصدي، نسبت بھ ایجاد پست سازماني جدید اقدام نماید

  

امھ اي ن نمیزان ساعات كار كلیھ جانبازان با توجھ بھ نوع و درصد جانبازي و كاھش توانائي آنان بھ موجب آئی -٩ماده 
شان و عضویت است كھ بھ پیشنھاد كمیتھ اي بھ سرپرستي نماینده بنیاد با موافقت ولي فقیھ یا نماینده ماذون از طرف ای

ئت نمایندگان تام االختیار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي تھیھ و بھ تصویب ھی
 .وزیران خواھد رسید

  

جانبازاني كھ بھ ھر دلیل  - ٢ھاي غیردولتي نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده مي باشند. تبصره بخش -١تبصره 
ستگي بھ نتوانند از كسر ساعت كار استفاده نمایند، از اضافھ كار ساعتي، مرخصي ساالنھ و كسر سنوات خدمت بازنش

 .نحوي كھ در آئین نامھ آن پیش بیني مي گردد برخوردار خواھند شد

  

غال دستگاھھاي مشمول این قانون موظفند نسبت بھ ایجاد پست (شغل) سازماني ھمطراز جانباز جھت اشت -٣صره تب
ید سازمان جانبازاني كھ توانایي انجام كار تمام وقت را ندارند یا بھ خدمت اعاده یا بھ استخدام پذیرفتھ مي شوند با تای

وط اقدام نمایندامور اداري و استخدامي كشور یا مراجع ذیصالح مرب . 

  

واحدھاي غیردولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل  -١٠ماده 
ه ) حق بیمھ كارفرمایي شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، از حداقل پنجا٪۵٠پنجاه درصد (



بار كلف بھ پرداخت حق بیمھ فوق بھ صندوق مربوط خواھد بود. اعت) سھم مزبور معاف ھستند و دولت م٪۵٠درصد (
 .این ماده ھر سالھ در ردیف جداگانھ اي در بودجھ كل كشور منظور مي شود

  

میزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاھھاي مشمول این قانون كھ عھده دار پرستاري و مراقبتھاي ویژه  -١١ماده 
عت كار ھفتگي رأي كمیسیون پزشكي تخصصي تعیین درصد جانبازي) تا حداكثر نصف ساجانبازان مي گردند (بنا بر 

 ٩وع ماده مقرر با استفاده از مزایاي كامل قانوني تقلیل خواھد یافت. نحوه و ترتیب اجراي این ماده طي آئین نامھ موض
 .مشخص مي گردد

  

ورت مستمر در درصد جانبازي بنیاد مي باید بھ صافراد غیرشاغلي كھ بنا بر رأي كمیسیون پزشكي تعیین  –تبصره 
فقیھ یا  مورد مراقبت و نگھداري جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفتھ و بنیاد موظف است با اذن ولي

نماینده ماذون از طرف ایشان تا زماني كھ آنان عھده دار این امر مي باشند حق الزحمھ ماھیانھ مشخصي بھ ایشان 
اخت نمایدپرد . 

  

 بھ منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگي جانبازان جھت تصدي مشاغل مناسب،كلیھ دستگاھھاي مشمول این -١٢ماده 
خدام قانون مكلفند ضمن فراھم آوردن امكانات الزم براي آموزشھاي كوتاه مدت، با ادامھ تحصیل جانبازاني كھ در است

ازان یاد ماموریت آموزشي تمام وقت یا نیمھ وقت موافقت نمایند. جانب دارند تا پایان تحصیالت دانشگاھي بھ صورت
نا شده از كلیھ حقوق و مزایاي مربوط بھره مند خواھند شد. نحوه اجراي این ماده بھ موجب آئین نامھ اي خواھد بود كھ ب

ي كشور، مور اداري و استخدامبھ پیشنھاد مشترك بنیاد با موافقت ولي فقیھ یا نماینده ماذون از طرف ایشان، سازمان ا
 وزارت دفاع و پشتیباني نیروھاي مسلح جمھوري اسالمي ایران و وزارت كار و امور اجتماعي بھ تصویب ھیئت

 .وزیران مي رسد

  

ایند یا دستگاھھاي مشمول این قانون مكلفند در اعطاي تسھیالت رفاھي، اجتماعي و اقتصادي كھ واگذار مي نم -١٣ماده 
 زمینھ اعطاي آن را از سوي دستگاھھاي دیگر فراھم آورند جانبازان را در اولویت قرار دھند. چگونگي مي توانند

ماینده ماذون از اعطاي تسھیالت مذكور بر اساس آئین نامھ اي خواھد بود كھ بنا بھ پیشنھاد بنیاد با موافقت ولي فقیھ یا ن
 .طرف ایشان بھ تصویب ھیئت وزیران خواھد رسید

  

دمات بھ كلیھ دستگاھھاي مشمول این قانون مكلفند بھ منظور رسیدگي ھر چھ شایستھ تر و تسریع در ارائھ خ -١۴ ماده
یدگي و جانبازان انقالب اسالمي، یكي از واحدھاي تحت نظارت مستقیم باالترین مقام اجرائي دستگاه را موظف بھ رس

ھمكاري الزم را معمول دارند حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد . 

  

مشاور یا مدیریت واحد مذكور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواھد گردید -تبصره  . 

  

١۵ماده  اد و بنیاد شھید آندستھ از جانبازان انقالب اسالمي كھ بنا بھ تشخیص كمیتھ تخصصي متشكل از نمایندگان بنی -
تكفل  محسوب شده و خانواده و افراد تحت» شھید«عات ناشي از جانبازي فوت مي نمایند انقالب اسالمي بھ دلیل ضای

 .آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنیاد شھید انقالب اسالمي تحت پوشش بنیاد مزبور قرار مي گیرند



  

ایات جانبازان با بھ شك بنیاد مجاز است با موافقت ولي فقیھ یا نماینده وي كمیسیوني را بنام كمیسیون رسیدگي -١۶ماده 
اني عضویت دو نفر از بنیاد، یك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، یك نفر از وزارت دفاع و پشتیب

یل و نیروھاي مسلح جمھوري اسالمي ایران، یك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي و یك نفر از دستگاه ذیربط تشك
ماید. ات جانبازان از عدم اجراي صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نحسب مورد نسبت بھ رسیدگي بھ شكای

ب در تصمیمات كمیسیون مزبور قطعي و الزم االجرا بوده و عدم اجراي بھ موقع آن خالف قانون محسوب و قابل تعقی
 .مراجع ذیصالح مي باشد

  

١٧ماده  ر سازمان ل بھ كار یافتھ یا اعاده بھ خدمت شده یا دآن دستھ از جانبازاني كھ قبل از تصویب این قانون اشتغا -
اي دیگري بھ نحوي از انواع استخدام مشغول بكار شده یا خواھند شد نیز مشمول این قانون خواھند بود و دستگاھھ

لیھ حقوق و مشمول این قانون موظفند نسبت بھ تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش بیني شده در این قانون و پرداخت ك
زایاي مربوط اقدام نمایندم . 

  

١٨ماده  تیازات شغلي و كلیھ دستگاھھاي مشمول این قانون مكلفند نسبت بھ احتساب یك مقطع تحصیلي باالتر از نظر ام -
بصرهسایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزایاي آنان را مطابقت نمایند. ت  

ارات معادل موضوع این ماده در واحدھاي مشمول قانون كار كھ فاقد طرح طبقھ بندي مشاغل كارگري اعطاي امتی -
 .مي باشند، طبق دستورالعملي خواھد بود كھ توسط وزیر كار و امور اجتماعي ابالغ مي شود

  

پزشكي بنیاد  ید كمیسیونكلیھ دستگاھھاي مشمول این قانون موظفند با مرخصي استعالجي جانبازاني كھ بھ تائ -١٩ماده 
ول در واحدھاي مشم -رسیده باشد موافقت نموده و نسبت بھ پرداخت حقوق و مزایاي كامل آنھا اقدام نمایند. تبصره 

خت حقوق و قانون كار و قانون تامین اجتماعي چنانچھ مرخصي استعالجي جانبازان باالتر از سقف قانوني آن باشد پردا
ه دولت خواھد بود كھ از طریق سازمان تامین اجتماعي اقدام مي گرددمزایاي كامل آنان بر عھد . 

  

ي قانون كلیھ آئین نامھ ھاي اجرائ -از تاریخ اجراي این قانون كلیھ قوانین مغایر با آن لغو مي گردد. تبصره  -٢٠ماده 
 .آزمایشي قبلي، تا تصویب آئین نامھ ھاي اجرائي این قانون قابل اجراء مي باشند

 


