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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

  «قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران»

 

 ها، وظایف و مأموریتهاتعاریف، هدفها، اصول و ویژگی :فصل اول 

 تعاریف :بخش اول 

 :گردددر این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می: 1ماده

 "فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران"به جای  "فرماندهی کل" -الف 

 "نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران"به جای "نیروهای مسلح " -ب 

 "ارتش جمهوری اسالمی ایران"به جای  "ارتش" -ج 

 "ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران"به جای  "ستاد مشترک" -د 

 "سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران"به جای  "سپاه پاسداران" -ه 

 "اسالمی ایران بنا به دستور فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری"به جای  "بنا به دستور" -و 

 "ایران سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی"به جای  "سازمان عقیدتی سیاسی" -ز 

 "ایران سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی"به جای  "سازمان عقیدتی سیاسی" -ح 

 .نیروهای انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: ارتش و سپاه پاسداران و: 2ماده

انقالب اسالمی ایران اطالق  اسالمی ایران به ژاندارمری، شهربانی و کمیته نیروهای انتظامی جمهوری :2-1تبصره

 .گرددمی

دریایی و سازمانهای وابسته به  تاد مشترک، نیروهای زمینی، هواییارتش جمهوری اسالمی ایران به مجموعه س: 3ماده

 .گرددآنها اطالق می

 .ارتش را به عهده دارد است که مسئولیت پشتیبانیوزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران بخشی از دولت : 4ماده

 هدفهای نظامی :بخش دوم 

 :هدفهای نظامی جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: 5ماده

 .حفظ و استقالل، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران -الف 

ها فارس، دریای عمان، رود خانه خلیجحفظ منافع ملی جمهوری اسالمی ایران خارج از قلمرو کشور در دریای خزر،  -ب 

 .و معادن

مورد تهدید یا اشغال نیروهای  هاییاری به ملل مسلمان یا مستضعف غیر معارض با اسالم در جهت دفاع از سرزمین -ج 

 .درخواست ملل مزبورمتجاوز در صورت

 (دکترین و استراتژی نظامیهای اساسی نیروهای مسلح )اصول و ویژگی :بخش سوم 
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 :های اساسی نیروهای مسلح عبارتند ازاصول و ویژگی: 6ماده

 :اسالمی بودن -الف 

شؤون و ابعاد آن، ضوابط و  در تشکیل و تجهیز نیروهای مسلح اساس و ضابطه مکتب اسالم است به نحوی که بر همه

بر عهده داشته، پیروی از اصول جهاد در راه خدا را  باشد. نیروهای مسلح رسالت مکتبی مقررات شرع حاکمیت داشته

 .دانندمی انسانی افراد را وظیفه خود اخالقی اسالم و احترام به شخصیت

 :والیی بودن -ب 

باشد و نیل به آن حاکم می هاینیروهای مسلح تحت فرمان فرماندهی کل بوده و اصل وحدت فرماندهی در تمامی رده

گیرد. دستور فرمانده در صورتی که مغایر با دستورات می و کارآیی صورت اساس شایستگیها برفرماندهی در تمامی رده

پرسنل  .االجرا استقوانین جمهوری اسالمی ایران نباشد، الزمکل و حاکمیت نظام و مسلم شرع، فرمانهای فرماندهی

توجه به فرمان مقام های سیاسی با تشکل نیروهای مسلح در خط سیاسی مقام رهبری بوده، عضویت و وابستگی آنان در

 .باشدمیرهبری مطلقاً ممنوع

 :مردمی بودن -ج 

نمایند و در زمان صلح وظیفه می نیروهای مسلح همواره در کنار مردم و در جهت مصالح و آرمانهای امت اسالمی انجام

د نیاید، در جهت خدمت حدی که به آمادگی رزمی آنها آسیبی وار تجهیزات فنی خود را درنیز به درخواست دولت افراد و

 .گیرندسازندگی به کار میکارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد به مردم در زمینه

 :خودکفایی -د 

ها از قبیل سازماندهی، زمینه گیری از تمامی توان خود در جهت رسیدن به خودکفایی در کلیهنیروهای مسلح با بهره

 .نمایندتالش میصنعتی آموزشی، تدارکاتی، اطالعاتی و

 :انضباط -ه 

مقررات منطقی و عادالنه و برقراری  نیروهای مسلح باید با ایجاد انضباط معنوی برخاسته از اعتقاد و ایمان پرسنل، وضع

 .دستورات و مقررات را فراهم سازند زمینه اجرای کامل های تشویق و تنبیه،سیستم

 :سادگی -و 

ها، ها و روشبکارگیری سیستم های ستادی، اعمال مدیریت،ریزیها اعم از طرحنهدر نیروهای مسلح در تمامی زمی

مورد حذف رعایت شود. تشکیالت غیر ضروری و تشریفات بی ها باید اصل سادگیدستورالعملگزینش تکنولوژی و صدور

 .توجه قرار گیرد سازی مورد های یکنواختو روش

 :اقتدار -ز 

گیری از تمامی امکانات با بهره ت از چنان آمادگی، تحرک و اقتداری برخوردار باشند که بتوانندبایسنیروهای مسلح می

 .نهان سلب نمایند را از دشمنان آشکار وجمهوری اسالمی، جرأت تعرض

 :تدافعی بودن -ح 

ه تجاوز دفاع نموده و برابر هر گون گیری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض بازداشته و درنیروهای مسلح با بهره

اعتقاد به اصل عدم تعرض، ملل مسلمان یا مستضعف غیر معارض با اسالم  و در عیننمایندمتجاوز را تنبیه و سرکوب می

 .کنندخودیاری می را برای دفاع از
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 مأموریت و وظایف :بخش چهارم 

 :باشدمأموریت و وظایف ارتش به شرح زیر می: 7ماده

نظام جمهوری اسالمی ایران و منافع  مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقالل، تمامیت ارضی،آمادگی و  -الف 

 .کشور

طلبان و جریانات براندازی قاچاقچیان، تجزیه همکاری با نیروهای انتظامی سپاه پاسداران در مقابله با اشرار، یاغیان، -ب 

 .دستوردر مواقع ضروری بنا به

با اسالم جهان، در دفاع  جهت همکاری با سپاه پاسداران در کمک به ملل مسلمان و مستضعف غیر معارضآمادگی  -ج 

 .و بنا به دستور تجاوز نظامی بنا به درخواست آنان از خود در برابر تهدید و

لت در اجرای اصل به درخواست دو در اختیار قرار دادن افرادی که در استخدام ارتش هستند و تجهیزات فنی خود بنا -د 

در حدی که بنا به تشخیص شورای عالی دفاع به آمادگی رزمی  رعایت کامل موازین عدل اسالمیقانون اساسی و با 147

 .ارتش آسیبی وارد نیاید

امکانات و تهدیدات، برای انجام  سازماندهی، آموزش، تجهیزات و گسترش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی متناسب با -ه 

 .های محولهیتمأمور

های دفاع و سازمان تالش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسالمی در ارتش و وزارت -و 

 .وابسته به آنها

 .چوب قانون خدمت وظیفه عمومی آماده نمودن مردم برای دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسالمی در چهار -ز 

 .ن در آموزش و سازماندهی بنا به دستورکمک به سپاه پاسدارا -ح 

تدارکاتی، اطالعاتی، روشها و  ها از قبیل صنعتی، آموزشی،اقدامات الزم در جهت نیل به خودکفایی در کلیه زمینه -ط 

 .سازماندهی

ن و آشکار و نهان منطقه و جها اقدامات الزم در زمینه کسب اطالع از اوضاع، رویدادها و تحوالت سیاسی، نظامی -ی

 .بالقوه توان رزمی دشمنان بالفعل وارزیابی مستمر تهدیدات و

های به آنها در زمینه های وابستهتالش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان -ک

 .امنیتی

 .نمایددفاع تعیین میشورای عالی  ایجاد تسهیالت الزم برای همکاری سپاه پاسداران با ارتش در مواقع ضروری که -ل

 :باشدوظایف وزارت دفاع به شرح زیر می :8ماده

صنعتی الزم و افزایش امکانات  ساخت و تولید وسایل مورد نیاز نیروهای نظامی و انتظامی و انجام تحقیقات -الف 

 .تکنولوژی صنایع مربوط

به وزارت دفاع و هماهنگی  های وابستهمانهدایت و هماهنگ نمودن امور پژوهشی و تحقیقاتی صنعتی ارتش و ساز -ب 

 .و مراکز پژوهشی و تحقیقات کشور با شورای عالی صنایع

 .انجام تعمیرات خارج از مقدورات نیروهای نظامی و انتظامی -ج 

ط آنها بر اساس سیاست کلی و خ انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به -د 

 .اسالمی ایرانمشی دولت جمهوری



 
  

 

www.dad-man.ir 

و دفاع هماهنگی و اقدام  وزارتین دفاع و سپاه موظفند در زمینه خریدهای خارجی زیر نظر شورای عالی: 8-1تبصره

 .دهند مورد نیاز یکدیگر را نیز انجامتوانند خریدهاینموده و می

سازمانهای کشور نیز صرفاً از طریق  ها، نهادها وارتخانهکلیه خریدهای خارجی اقالم دفاعی مورد نیاز دیگر وز: 8-2تبصره

 .خواهد شدوزارتین دفاع و سپاه انجام

نیاز ارتش و وزارت دفاع، به  تهیه و تأمین و خرید داخلی اقالم حساس، مهم، سنگین قیمت و اقالم مشترک مورد -ه 

 .شدنیاستثناء سوخت و مواد فاسد

و تعیین خط مشی به  تأمین بخشی از اقالم مشترک داخلی را با حفظ مسئولیتتواند وزارت دفاع می :8-3تبصره

ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی نامهآیین و چگونگی آن به موجب گانه تفویض نماید. مواردنیروهای سه

 .رسدهیأت وزیران می ستاد مشترک تهیه و به تصویب

دفاع و سازمانهای وابسته و پیگیری  با هماهنگی ستاد مشترک و لوایح مورد نیاز وزارتتهیه لوایح مورد نیاز ارتش  -و 

 .هیأت وزیران به ارتش و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ابالغ قوانین و مصوبات جهت سیر مراحل قانونی،

 .دفاع از حقوق ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته با آنها در مراجع قضایی -ز 

ها و نظارت در انجام هزینه بررسی و تحصیل بودجه اعتبارات ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها و -ح 

 .بودجه آنها بررسی و تأیید بیالن حساب

سازمانهای وابسته به آنها در  تهیه و تأمین زمین مورد نیاز و احداث تأسیسات ساختمانی ارتش و وزارت دفاع و -ط 

 .برنامه و بودجه های وزارتین مسکن و شهرسازی وسیاستب ضوابط وچهارچو

مسئولیت و نظارت به نیروی مربوط  تواند احداث برخی تأسیسات ساختمانی نیروها را با حفظوزارت دفاع می: 8-4تبصره

 .محول نماید

 .و قانونی قیاداره امور امالک ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها از نظر حقو -ی 

وابسته به آنها، بازنشستگان،  تأمین خدمات درمانی پرسنل وزارت دفاع، ارتش و نیروهای انتظامی و سازمانهای -ک 

 .و عائله تحت تکفل آنان بگیران بگیران مستمریوظیفه

 .تأمین خدمات تعاونی افراد مذکور در بند فوق و عائله تحت تکفل آنان -ل

 .های وابسته به آنهاسازمان ، بازنشستگی، وظیفه و مستمری پرسنل ارتش و وزارت دفاع وانجام امور بیمه -م 

 .انتظامی های نظامی و خدمات جغرافیایی مورد نیاز نیروهای نظامی وتهیه و تأمین نقشه -ن

 .انتظامی های خدمات کامپیوتری نیروهای نظامی وپشتیبانی فنی، آموزشی و تعمیراتی سازمان -س 

فرماندهی کل را در اداره امور  ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران ستاد فرماندهی کل در ارتش بوده و: 9هماد

 :باشدوظایف آن به شرح زیر مینماید وارتش یاری می

 .مشاورت فرماندهی کل نسبت به اعمال فرماندهی در ارتش -الف 

های فرماندهی کل با توجه به فرمان یک( و تهیه طرحهای مربوط مبتنی براستراتژتهیه و توسعه تدابیر کلی نظامی ) -ب 

 .امکانات کشورقوانین، تهدیدات و

 .تهیه و تقدیم اطالعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیم به فرماندهی کل -ج 

 .های صادرهماننظارت بر اجرای فر گانه وها و تدابیر فرماندهی کل و ابالغ آنها به نیروهای سهدریافت فرمان -د 
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گانه و نظارت بر آنها به نیروهای سه ها و تدابیر دریافت شده و ابالغها بر مبنای فرمانها و دستورالعملتهیه و طرح -ه 

 .اجرا

 .نظارت بر حفظ توان رزمی ارتش -و 

یاست خارجی کشور با اصول س تهیه و طرح سازمان تجهیزات ارتش با توجه به تهدیدات، مقدورات، تدابیر دفاعی و -ز 

 .دفاع جهت تصویب فرماندهی کل وزارت دفاع و تأیید شورای عالی گانههمکاری نیروهای سه

 .برآورد نهایی نیازمندیهای لجستیکی ارتش -ح 

 .به وزارت دفاع های پیشنهادی نیروها و ارسال بودجه پیشنهادی ارتشبررسی و هماهنگ نمودن بودجه -ط 

 .ت دفاع در زمینه تهیه لوایح مورد نیاز ارتشهمکاری با وزار -ی 

 .های ارتشهای بیمارستاننظارت و کنترل کلیه فعالیت -ک 

 :باشدمأموریت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر می: 10ماده

 .ارجینظامی خ پاسداری از قلمرو زمینی کشور جمهوری اسالمی ایران در برابر هر گونه تجاوز -الف 

 .دفع و انهدام نیروهای متجاوز -ب 

 .های محولهمأموریت های زمینی و آماده کردن آنان جهت اجرایتجهیز، آموزش و گسترش یگانسازماندهی، -ج 

به عهده نیروی زمینی بوده و  تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقالم و خدماتی که -د 

 .گرددواگذار می داخلی که به آناقالم مشترک 

 .ها در جهت نیل به خودکفاییانجام پژوهش و تحقیقات الزم در کلیه زمینه -ه 

هوایی سازمانی خود با  تأمین دفاع هوایی کلیه یگانها، تأسیسات و نقاط حساس مربوطه در حد برد سالح ضد -و 

 .نیروی هواییهماهنگی و کنترل کلی عملیاتی

 .های مربوطو حفاظت تأسیسات و پادگان تأمین -ز 

 .مربوط هایها و درمانگاهتأمین نیازهای پزشکی پرسنل نیروی زمینی و اداره بیمارستان -ح 

 :مأموریت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است: 11ماده

 .پاسداری از قلمرو فضایی کشور -الف 

 .تأسیسات حیاتی دشمن بنا به دستورهای نظامی و حمله به هدف -ب 

 .پشتیبانی هوایی از نیروهای نظامی و انتظامی -ج 

سایر نیروها و سازمانهایی که در  تأمین پدافند هوایی کشور، هماهنگی، هدایت و کنترل کلی عملیات پدافند هوایی -د 

 .مسئولیتهایی به عهده دارند زمینه پدافند هوایی

 .الکترونیکی از عوامل تهدیدکننده و ارائه خدمات الزمآوری اطالعات جمع -ه 

 .های محولهسازماندهی، تجهیز، آموزش و گسترش یگانهای هوایی جهت اجرای مأموریت -و 

به عهده نیروی هوایی بوده و  تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقالم و خدماتی که -ز 

 .گرددواگذار می ه به آناقدام مشترک داخلی ک

 .ها در جهت نیل به خودکفاییانجام پژوهش و تحقیقات الزم در کلیه زمینه -ح 

 .تأمین و حفاظت تأسیسات و پادگانهای مربوط -ط 
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 .مربوط تأمین نیازمندیهای پزشکی پرسنل نیروی هوایی و اداره بیمارستانها و درمانگاههای -ی 

 :باشددریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر میمأموریت نیروی : 12ماده

کشور در برابر هر گونه تجاوز نظامی  پاسداری از آبهای سرزمینی، فالت قاره و مناطق انحصاری، اقتصادی و جزایر -الف 

 .خارجی

جاز بیگانگان از استفاده غیر م حضور مستمر، کنترل و تأمین امنیت خطوط مواصالت دریایی خودی و جلوگیری از -ب 

 .بند فوقمناطق دریایی مذکور در

مذکور در بند الف و انهدام  دفع و سرکوبی هر گونه تجاوز نظامی به حاکمیت، حقوق و منافع کشور در مناطق -ج 

 .دستورتأسیسات دریایی دشمن بنا به

 .مواقع لزوم بنا به دستور کنترل تردد کشتیها در خلیج فارس و دریای عمان و بازرسی کشتیهای مشکوک در -د 

 .سازماندهی، تجهیز و آموزش یگانهای دریایی جهت اجرای مأموریتهای محوله -ه 

به عهده نیروی دریایی بوده و  تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقالم و خدماتی که -و 

 .گرددواگذار میاقالم مشترک داخلی که به آن

 .ها جهت نیل به خودکفاییام پژوهش و تحقیقات الزم در کلیه زمینهانج -ز 

دریایی در حد برد سالح ضد  تأمین دفاع هوایی کلیه یگانها، تأسیسات و نقاط حساس مربوط، جزایر و تأسیسات -ح 

 .هوایی هماهنگی و کنترل کلی عملیاتی نیرویهوایی سازمانی خود با

 .دگانهای مربوطتأمین و حفاظت تأسیسات و پا -ط 

 .مربوط تأمین نیازهای پزشکی پرسنل نیروی دریایی و اداره بیمارستانها و درمانگاههای -ی 

 12و قسمت آخر ج ماده  11ماده  و قسمت اول بند د 12و  11و  10های مذکور در بندهای الف، مواد مأموریت: 13ماده

میت ارضی نظام جمهوری اسالمی ایران باشد، مأموریت اصلی بر تما زمینه پاسداری از استقالل واین قانون چنانچه در

همکاری خواهند  گانه ارتشگانه سپاه پاسداران با نیروهای سهسهاسالمی ایران بوده و نیروهای عهده ارتش جمهوری

، مأموریت اصلی دستاوردهای آن باشداسالمی ایران و های مزبور در زمینه نگهبانی از انقالبنمود. لکن چنانچه مأموریت

 اینگانه سپاه همکاری خواهند نمود. مصادیقگانه ارتش و با نیروهای سهنیروهای سه بر عهده سپاه پاسداران بوده و

 .نمایدتعیین می ماده و نحوه و میزان همکاری ارتش و سپاه پاسداران در هر مورد را شورای عالی دفاع

مأموریت و وظایف زیر را بر عهده  ت با سلسله مراتب مستقل و متمرکز کهسازمان عقیدتی سیاسی، سازمانی اس: 14ماده

 :دارد

 .مأموریت -1

آنها بر اساس معیارها و  های وابسته بهرشد و گسترش فرهنگ و ارزشهای اسالمی در ارتش و وزارت دفاع و سازمان

 .رهبری های مقامرهنمودها و دستورالعملضوابط اسالمی و تدابیر و

 .وظایف -2

 .آموزش عقیدتی و سیاسی پرسنل جهت رشد مذهبی و سیاسی آنان -الف 

ها و تولید ها و نمایشگاهکتابخانه های تبلیغی برای پرسنل از قبیل انتشار جزوات و نشریات، تشکیلانجام فعالیت -ب 

 .و سایر اماکن مذهبی مربوط ارتش و اداره مساجد های رادیو تلویزیونیبرنامه
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ها با ها و دستورالعملنامهآیین ها، مقررات،های مکتبی به مبادی ذیربط در جهت انطباق سازماندهیارائه خط مشی -ج 

 .اسالمیضوابط و معیارهای

به مسئولین جهت رفع آنها و  ها و اعالم موارد خالفنظارت بر حفظ و عمل به موازین اسالمی در تمامی زمینه -د 

 .صورت لزومدرگزارش به فرماندهی کل 

 .های خارج از کشورمأموریت بررسی و ارزیابی پرسنل از لحاظ شایستگی مکتبی جهت انتصابات، ترفیعات و -ه 

 .آنها های وابسته بهانجام کلیه وظایف روابط عمومی ارتش و وزارت دفاع و سازمان -و 

های لجستیکی و پرسنلی پشتیبانی آنها موظفند ارتش و وزارت دفاع و سازمان عقیدتی و سیاسی وابسته به :14-1تبصره

رسد، در اختیار سازمان مربوط که به تصویب فرمانده کل می سیاسی را در چهارچوب جداول مورد نیاز سازمان عقیدتی

 .قرار دهند

رسانده و از  دوره سطح را به پایان ها از روحانیونی که حداقلها و سازمانمسئولین عقیدتی سیاسی کلیه یگان: 15ماده

های سیاسی عضویت و فعالیت نداشته باشند، هیچ یک از تشکل کافی برخوردار باشند و دربینش سیاسی و اجتماعی

 .گردندتعیین می

مراتب مستقل و متمرکز که با  سازمان حفاظت اطالعات ارتش جمهوری اسالمی ایران سازمانی است با سلسله: 16ماده

 :دهدمی موریت و وظایف زیر را انجاماطالعات مأهماهنگی وزارت

 .مأموریت -1

ایجاد نارضایتی، نفوذ  های براندازی، جاسوسی، خرابکاری، مواردپیشگیری، کشف، شناسایی و خنثی کردن فعالیت

های وابسته به و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان در انجام مأموریت به منظور حفظجریانات سیاسی و ایجاد اختالل

رعایت  تأسیسات، وسایل و تجهیزات و امنیت ارتباطات بااطالعات، اسناد، مدارک، اماکن، آنها از طریق حفاظت پرسنل،

 .قانون اساسی 156اصل 

 .وظایف -2

 نیاز ارتش و وزارت دفاع و بندی اطالعات موردآوری اخبار و تولید، تجزیه و تحلیل و طبقهکسب و جمع -الف 

 .به آنها های وابستهسازمان

 .ها و براندازی، جاسوسی و خرابکاریکشف و خنثی نمودن توطئه -ب 

مدارک، تأسیسات، اماکن،  های حفاظتی در زمینه حفاظت اخبار، اطالعات، اسنادها و دستورالعملتهیه طرح -ج 

 .آنها و نظارت بر اجرای آنها های وابسته بهوزارت دفاع و سازمانتجهیزات و پرسنل ارتش و

های حفاظتی و آموزش تخصصی زمینه های وابسته به آنها درآموزش و ارشاد پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان -د 

 .اطالعات پرسنل سازمان حفاظت

 .گزارش اطالعات و اخبار امنیتی غیر نظامی واصله به وزارت اطالعات -ه 

ارتش و وزارت دفاع و  های سیاسی درجریانات و تشکلهای سیاسی پرسنل و نفوذ کشف و شناسایی فعالیت -و 

 .های وابسته به آنهاسازمان

 .به مسئولین مربوط کشف و شناسایی موارد کم کاری و کارشکنی و تخلف در انجام مأموریت و گزارش آن -ز 

 .ان استصالحیت آن مطلع نمودن فرماندهان از مواردی که برای انجام مأموریتشان ضروری بوده و در -ح 
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 .های وابسته به آنهابررسی صالحیت امنیتی پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان -ط 

سطح ارتش و وزارت دفاع و  انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه حمل سالح شکاری و کمری و مهمات مربوط در - ی

 .آنهاسازمانهای وابسته به

های وزارت دفاع و سازمان عاتی و کنترل ارتباطات در سطح ارتش وریزی و انجام عملیات فنی حفاظت اطالطرح -ک 

 .وابسته به آنها

رییس ستاد مشترک منصوب  رییس سازمان حفاظت اطالعات از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری با حکم: 16-1تبصره

یید مقام رهبری و حکم رییس ستاد و عزل وی نیز با تأ نمایدمقام رهبری انجام وظیفه میگردد و مستقیماً تحت امرمی

 .شودمشترک انجام می

پرسنلی و لجستیکی مورد نیاز را در  هایهای وابسته به آنها موظفند پشتیبانیارتش و وزارت دفاع و سازمان: 16-2تبصره

 .رسد، در اختیار قرار دهندفرماندهی کل می مربوط که به تصویبچهارچوب جداول سازمان

های مهم، دادستان کل خرابکاری یس سازمان حفاظت اطالعات موظف است در موارد براندازی و نیزری: 16-3تبصره

 .قرار دهد پاسداران را سریعاً در جریانکشور و فرمانده کل سپاه

پرسنل را که در جریان  سازمان حفاظت اطالعات موظف است موارد انحرافات عقیدتی، سیاسی و اخالقی: 16-4تبصره

 .نماید گردد، به سازمان عقیدتی سیاسی منعکسمی های خود مطلعمأموریت

 :باشدزیر می شورای عالی دفاع به عنوان مشاور عالی نظامی مقام رهبری، دارای وظایف: 17ماده

 .پیشنهاد اعالن جنگ و صلح به فرماندهی کل -الف 

 .پیشنهاد اعالن بسیج همگانی به فرماندهی کل -ب 

 .گانه ارتش به فرماندهی کلهاد تعیین فرماندهان نیروهای سهپیشن -ج 

عالیه بر آنها و ایجاد  های کلی ساخت و خریدهای تسلیحاتی و نظارتتعیین سیستم تسلیحاتی کشور و سیاست -د 

 .و صنایع نظامی وزارتین دفاع و سپاه در خریدهای خارجی های الزم بینهماهنگی

پاسداران و نیروهای انتظامی در امور  های الزم بین ارتش و سپاه ومکاری و ایجاد هماهنگیتعیین موارد و نحوه ه -ه 

 .نظامی

 .ایجاد هماهنگی بین نیروهای مسلح و دولت و نظارت عالیه بر آن -و 

های و ارتش و سپاه و سازمان هدایت و هماهنگ نمودن امور پژوهش و تحقیقات صنعتی نظامی وزارتین دفاع و سپاه -ز 

 .تحقیقاتی و پژوهشی کشوروابسته به آنها با مراکز

 بندیشرایط عمومی استخدام و طبقه :فصل دوم 

 تعاریف :بخش اول 

بینی یکی از مشاغل پیش استخدام در ارتش عبارت است از پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در: 18ماده

 .شده در این قانون

گردند به در آن مشاغل منصوب می های وابسته به آنها از نظر پرسنلی کهوزارت دفاع و سازمانمشاغل ارتش و : 19ماده

 :شوندسه گروه تقسیم می

بینی برای نظامیان پیش شغل نظامی که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان -1
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 .شودمی

سازمان برای کارمندان  ظایف و اختیارات مشخصی که در جداولشغل کارمندی که عبارت است از مجموعه و -2

 .شودبینی میپیش

با این عنوان تعیین  شغل مشترک که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان -3

 .باشددو می کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هرشده و منحصر به نظامیان یا

 .باشدمشاغل فرماندهی در ارتش از مشاغل نظامی می: 19-1تبصره

وابسته به آنها از مشاغل مشترک  هایها در وزارت دفاع و سازمانغیر از مشاغل فرماندهی مدیریت کلیه رده: 19-2تبصره

 .باشندمی

عم از نظامی و ترین پرسنل اشایسته در مشاغل مشترک شرایط احراز شغل باید به نحوی تعیین گردد که: 19-3تبصره

 .موجب ارشدیت پرسنل بر یکدیگر نخواهد بود نظامی یا کارمند بودنکارمند منصوب گردند صرف

نوع آموزش وابستگی و ارتباط  های شغلی است که از نظر تخصص یا نوع کار یارسته عبارت از مجموع رشته: 20ماده

 .نزدیک داشته باشند

یا قانون خدمت وظیفه عمومی به  رابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون وپرسنل ارتش کسانی هستند که ب: 21ماده

 :عبارتند ازشوند وخدمت پذیرفته می

 .الف کادر ثابت

 .وظیفه -ب 

 .پیمانی -ج 

 :شوند و عبارتند ازاستخدام می گردد که برای انجام خدمت مستمر در ارتشکادر ثابت به پرسنلی اطالق می: 22ماده

 .میاننظا -1

 .کارمندان -2

 .محصلین -3

شده در این قانون نائل و از  بینینظامیان پرسنلی هستند که پس از طی آموزش الزم به یکی از درجات پیش: 23ماده

 .نمایندمیلباس و عالئم نظامی استفاده

استخدام شده و بدون تخصصی  کارمندان پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و: 24ماده

 .شوندبینی شده در این قانون نائل میهای پیشرتبه لباس نظامی به یکی ازاستفاده از درجات، عالئم و

انتصاب در یکی از مشاغل مندرج  محصلین پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت استخدام و قبل از: 25ماده

های وابسته به آنها مشغول تحصیل یا وزارت دفاع و سازمان به هزینه ارتش مؤسسات آموزشیدر این قانون در یکی از

 .باشندمی

های ضرورت، احتیاط یا دوره پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از: 26ماده

 .باشندمی ذخیره مشغول خدمت

یا کارمند برابر مقررات مندرج  خدمت پیمانی را به صورت نظامیگردد که پرسنل پیمانی به کسانی اطالق می: 27ماده

 .دهنددر این قانون انجام می



 
  

 

www.dad-man.ir 

مشخصی را برابر قرار داد معینی  گردد که طبق مقررات مربوط خدمتپرسنل خرید خدمت به کسانی اطالق می: 28ماده

 .دهندانجام می

 شرایط عمومی استخدام: بخش دوم 

 :باشداستخدام در کادر ثابت و پیمانی به شرح زیر میشرایط عمومی : 29ماده

 .متدین بودن به دین اسالم -الف 

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران -ب 

 .اهداف آنها ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آمادگی فداکاری در راه تحقق -ج 

 .ظام جمهوری اسالمی ایرانعدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و ن -د 

 .عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی -ه 

 .الحادی های سیاسی غیر قانونی و یاعدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه -و 

 .های سیاسیعدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه -ز 

 .نظر داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی الزم برای خدمت مورد -ح 

 .سال سن 40و حداکثر  16داشتن حداقل  -ط 

 .عدم معروفیت به فساد اخالق و عدم اعتیاد به مواد مخدر -ی 

 .داشتن سالمت روانی و جسمی متناسب با خدمت مورد نظر -ک 

استثنای بندهای ح و ط  های فوق بهادامه خدمت یا اعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن صالحیت: 29-1تبصره

 .باشدیم

اند از نظر ادامه استخدام شده های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تاریخ تصویب این قانوناقلیت: 29-2تبصره

 .باشندمی خدمت از بند الف مستثنی

باالترین مسئولین عقیدتی سیاسی  هایی مرکب ازگانه هیأتدر ستاد مشترک، وزارت دفاع و نیروهای سه: 29-3تبصره

گردد. هیأت برای گزینش پرسنل جهت استخدام تشکیل می هر یک از سازمانهای فوقحفاظت اطالعات و پرسنلی

سازمان عقیدتی سیاسی و مسئول سازمان حفاظت مشترک، وزیر دفاع، مسئول مرکزی گزینش مرکب از رییس ستاد

 .نمایدهای فوق نظارت میو بر کار هیأت اطالعات تشکیل

های مقاطع تحصیلی پایان دوره ام پرسنل نظامی برای خدمت در کادر ثابت منحصراً بر اساس یکی ازاستخد: 30ماده

 .گیرددکترا و باالتر انجام می دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس،راهنمایی، دبیرستان، فوق

 :شوندکارمندان به دو صورت زیر استخدام می: 31ماده

دبیرستان، فوق دیپلم، لیسانس،  های ابتدایی، راهنمایی،ز مقاطع پایان دورهبر اساس مدارک تحصیلی در یکی ا -الف 

 .فوق لیسانس، دکترا و باالتر

 .دبیرستان اساس تخصص و مهارت عملی با حداقل سواد خواندن و نوشتن و حداکثر پایان دورهبر -ب 

االمکان نقل و انتقاالت زنان باید حتی استخدام نمایدتواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را ارتش می: 32ماده

 .همسران آنان باشد تابع شرایط خدمتی

تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبینی را که  توانند به منظورهای وابسته به آنها میارتش و وزارت دفاع و سازمان: 33ماده
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سال خدمت  6سال خدمت نظامی و یا  5خذ تعهد باشند با اابتدایی می تحصیلی پایان دورهحداقل دارای مدرک

 .باشدتجدید قرارداد مجاز نمیپیمانی استخدام نمایند. تمدید مدت و کارمندی به صورت

صورتی که قبل از خاتمه  گردد و درخدمت پرسنل پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می: 33-1تبصره

 .قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد ر کنار گردند برابرمستعفی یا بتعهد به هر علت از خدمت

در حال انجام خدمت دوره ضرورت  توانند پرسنلی را کههای وابسته به آنها میارتش و وزارت دفاع و سازمان: 33-2تبصره

 .پیمانی استخدام نمایندباشند به صورتمی

وابسته به آنها، در جدول سازمانی  هایدر ارتش و وزارت دفاع و سازمان به منظور جلوگیری از تورم پرسنلی: 34ماده

 .از پرسنل وظیفه و پیمانی استفاده شود االمکانبینی گردد که حتیپیش مشاغل باید به نحوی

ت دوره از پرسنل وظیفه در حین خدم توانند در صورت نیازهای وابسته به آنها میارتش و وزارت دفاع و سازمان: 35ماده

با دارا بودن شرایط الزم برای کادر ثابت استخدام نمایند و این  پرسنل پیمانی در طول مدت قراردادضرورت و همچنین

مقررات مندرج در این  برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع شرایط مساوی از اولویت قبیل داوطلبان در

 .قانون خواهد بود

 .گرددبازنشستگی احتساب می سابقه خدمت وظیفه و پیمانی پرسنل کادر ثابت از نظر پایه حقوقی و سنوات: 36ماده

کننده، به موجب های استخدامسازمان خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود، بنا به تشخیص: 37ماده

گانه تهیه و به تصویب هیأت شترک و نیروهای سههماهنگی ستاد م که توسط وزارت دفاع باای خواهد بودنامهآیین

 .رسدوزیران می

استاد و تکمیل اعضای هیأت علمی و  توانند به منظور تأمینهای وابسته به آنها میارتش وزارت دفاع و سازمان: 38ماده

سات آموزش عادی ها و مؤسمقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه پرسنل مورد نیاز را بر اساسمؤسسات آموزشی خود

 .آموزشی منصوب نمایند استخدام و به مشاغل

التدریس به اساتید و حق تر از سطوح دانشگاهی و همچنین پرداختهای پائیناستخدام مربی برای آموزش : 38-1تبصره

زمان عقیدتی وزارت دفاع و با همکاری ستاد مشترک و سا ای خواهد بود که توسطنامهآیین مربیان در کلیه سطوح تابع

 .رسدوزیران می سیاسی تهیه و به تصویب هیأت

تغییر وضع پرسنل جز به یکی از  استخدام اشخاص برای کادر ثابت بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا: 39ماده

 .مطلقاً ممنوع استصور مذکور در این قانون

 طبقه بندی :بخش سوم 

گردد. انواع رسته و مختلف تشکیل می هایها از رستهب احتیاج نیروها و سازمانمشاغل نظامی ارتش به تناس: 40ماده

هایی خواهد درجات و شکل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعمل آنها و همچنین عالئمای هر یک ازعالئم رسته

 .عالی دفاع خواهد رسیدمشترک تهیه و به تصویب شورای بود که به وسیله ستاد

این قانون  31بند ب ماده  وزارت دفاع موظف است با هماهنگی ستاد مشترک مشاغل مختص کارمندان موضوع: 41ماده

( و 2( ، )1انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده ) ، و میزان مهارت در3، 2، 1گروه را از نظر پیچیدگی به سه

نیروهای  ورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک یا هر یک ازحسب م کمیسیون ارزیابی مهارت فنی که.( طبقه بندی نماید3)

مورد ارزیابی قرار داده، گروه و رده را گردد در بدو استخدام تخصص و مهارت فنی این قبیل کارمندانگانه تشکیل میسه
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 .نمایدآنان را تعیین می

سال در چهارچوب این قانون  یک وزارت دفاع و ستاد مشترک با هماهنگی نیروها مکلفند حداکثر ظرف مدت: 42ماده

داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و در  بررسی و تجزیه و تحلیل قرارکلیه مشاغل ارتش را مورد

 .قرار دهند انتصابات و ترفیعات مالک عمل

 .بکارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با تخصص آنان ممنوع است :42-1تبصره

 .باشندمی های وابسته به آن نیز تابع مقررات این قانونوزارت دفاع و سازمانپرسنل : 43ماده

 آموزش و ترفیعات :فصل سوم 

 آموزش :بخش اول 

 :باشدهای آموزشی نظامیان کادر ثابت به شرح زیر میمراکز و دوره: 44ماده

 .آموزشگاه نظامی -الف 

 .دوره تخصصی -ب 

 .دوره سرپرستی -ج 

 .دانشکده علوم نظامی -د 

 .ایدوره مقدمات رسته -ه 

 .ایدوره عالی رسته -و 

 .دوره آموزش نظامی -ز 

 .دانشکده فرماندهی و ستاد -ح 

 .دانشگاه علوم استراتژیک -ط 

 هایهای فوق دورهبر آموزش توانند در صورت لزوم با هماهنگی ستاد مشترک عالوهها مینیروها و سازمان :44-1تبصره

 .را برای پرسنل تشکیل دهندعرضی آموزشی و تخصصی

 .آموزشگاه نظامی: 45ماده

پایان دوره راهنمایی استخدام  های نظامی به منظور آموزش نظامی و تخصصی اولیه به کسانی که با مدرکآموزشگاه

ناسب با نیاز خود نسبت به خواهد بود. هر نیرو یا سازمان مت آموزشی آن حداقل یک سالشود و دورهشوند تشکیل میمی

به نحوی  مربوط را تدوین و مواد آموزشی را معین خواهند نمودمناطق مختلف اقدام و اساسنامه ها وتشکیل آنها در یگان

های آموزش استواردومی برآیند. دورهو یکمیدومی، گروهبانالتحصیالن آن به خوبی از عهده مشاغل گروهبانکه فارغ

 .است به صورت مجزا در مراکز آموزشی مختلف ارتش اجرا شود ها ممکنولیه این آموزشگاهنظامی و تخصصی ا

 .دوره تخصصی: 46ماده

ماه  6به مدت حداقل  های تخصصی برای تکمیل رسته و تخصص پرسنل بین درجات استواردومی و استواریکمیدوره

ها طوری اقدام نمایند که کلیه پرسنل بعد از درجه دوره سازمانها مکلفند نسبت به تشکیل اینگردد. نیروها وتشکیل می

 های آموزشی باید طوری تنظیم گردد کهاساسنامه و برنامهاین دوره را طی نمایند. استواردومی بتوانند به موقع

ت این پرسنل به درجانیل .یکمی برآیندالتحصیالن آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استواریکمی تا ستوانفارغ

 .باشدمی سومی منوط به موفقیت در طی این دورهاستواریکمی و ستوان
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 .دوره سرپرستی: 47ماده

سومی نائل  به درجه ستوان تر از دیپلم استخدام شده وهای سرپرستی برای کلیه پرسنلی که با مدرک پائیندوره

  گردد. نیل این پرسنل به ماه تشکیل می 3مدت حداقل  ها بهو سازمانهااند بر حسب نیاز در تمامی یگانگردیده

 .باشدمنوط به موفقیت در طی این دوره می یکمیدومی و ستوان درجات ستوان

متوالی در یک مرحله اجرا نمایند و  توانند دوره سرپرستی و دوره تخصصی را به صورتها مینیروها و سازمان: 48ماده

 .آموزش حین خدمت انجام دهند دوره را به صورت بخشی از اینتوانندهمچنین می

 .دانشکده علوم نظامی: 49ماده

نمایند. حداقل مدت نظامی می های علومگانه متناسب با نیاز خود اقدام به تشکیل دانشکدههر یک از نیروهای سه

 :باشدشرح زیر می تحصیلی در دو دوره بهها هفت ترمآموزش این دانشکده

با مدرک پایان دوره دبیرستان  باشد که برای آموزش به کسانی کهترم تحصیلی می 3این دوره حداقل شامل  :دوره اول 

 .گرددشوند تشکیل میمیاز طریق مسابقه ورودی استخدام

که با انجام مسابقه ورودی از  باشد که برای آموزش به کسانیاین دوره حداقل شامل چهار ترم تحصیلی می :دوره دوم 

گردد. این قبیل داوطلبان بالفاصله پس از انجام دوره تشکیل می انداول پذیرفته شدهالتحصیل دورهن داوطلبان فارغبی

 .دارندارزیابی و مسابقه ورودی دوره دوم را اول فقط یک بار حق در

 .توانند بر حسب نیاز دوره اول را در مناطق مختلف تشکیل دهندنیروها می: 49-1تبصره

اند. در پایان دوره دبیرستان شده تر از دیپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرکپرسنلی که با مدرک پائین: 49-2هتبصر

سال سن  25کارمندانی که مدرک پایان دبیرستان داشته و حداکثر  تا استواریکمی و نیزیکمیفواصل درجات گروهبان

 و در شرایط مساوی حق تقدم با پرسنل شاغلشرکت نماینددر مسابقه ورودی دوره اول  توانندداشته باشند می

 .است

آموزشی بعدی،  هایاساسنامه مربوط و مواد آموزشی باید طوری تنظیم گردد که با طی دوره: 49-3تبصره

وظیفه التحصیالن دوره دوم آمادگی انجام و فارغ سومی تا سرهنگی برآمدهستوانالتحصیالن دوره اول از عهده مشاغلفارغ

 .به باال را داشته باشند دومیدر مشاغل کلیه درجات از ستوان

ضروری دو دوره را به صورت  های دریایی و سایر مواردهای خلبانی و رستهتوانند برای دورهنیروها می: 49-4تبصره

 .تحصیلی اجرا نمایندپیوسته با حداقل هفت ترم

مدارک فوق دیپلم مورد نیاز برای  توانند بر حسب نیاز از دارندگانمیدر صورت ضرورت و فوریت، نیروها : 49-5تبصره

 .دوره دوم ثبت نام نمایندشرکت در مسابقه ورودی

 .خواهند داد پذیرفته شدگان در دوره دوم بدون استفاده از درجه نظامی به تحصیل ادامه: 49-6تبصره

 .ایدوره مقدماتی رسته: 50ماده

التحصیالن مورد احتیاج به فارغ هایای بر حسب نیاز، به منظور آموزش مقدماتی برای رستههای مقدماتی رستهدوره

 .گرددماه در نیروها تشکیل می 6ها به مدت حداقل از اعزام به یگان علوم نظامی و قبلهایهای اول و دوم دانشکدهدوره

 .ایدوره عالی رسته: 51ماده

التحصیل تمامی پرسنل فارغ ماه برای 6یکمی و سروانی به مدت حداقل ستوانای در درجات های عالی رستهدوره
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التحصیالن این دوره شناخته شوند، و از آموزش قبلی آنان حداقل فارغ پرسنلی که در سطحای وهای مقدماتی رستهدوره

پرسنل منوط  رای این قبیلگردد. نیل به درجه سرگردی بمیهای آنان تشکیلباشد متناسب با رسته چهار سال گذشته

 .باشدبه طی این دوره می

 .دوره آموزش نظامی: 52ماده

ها با مدارک عالی و دانشگاه التحصیالن مؤسسات و مدارس آموزشهای آموزش نظامی برای کسانی که از بین فارغدوره

 شوند بهدر کادر ثابت استخدام میمورد نیاز به صورت نظامی  هایمنظور خدمت در رستهتحصیلی فوق دیپلم و باالتر به

 .گرددنیل به درجه تشکیل می ماه قبل از 3مدت حداقل 

مربوط محاسبه و به آنان پرداخت  نامههای تحصیالت باالتر از دیپلم این قبیل پرسنل بر اساس آیینهزینه :52-1تبصره

 .گرددمی

 .دانشکده فرماندهی و ستاد: 53ماده

اند و یا در سطح عالی را طی کرده های نظامی که دورهالتحصیالن دوره دوم دانشکدهاین دانشکده برای آموزش به فارغ

سال از آموزش  3دارندگان مدارک لیسانس و باالتر مورد نیاز، که حداقل  اند والتحصیالن این دوره شناخته شدهفارغ

باالتر مورد نیاز  همچنین کارمندان دارای مدرک لیسانس ودومی ورهنگگذشته است، در درجات سرگردی س قبلی آنها

شرکت در ارزیابی و مسابقه بار حق 3شرایط  ماه خواهد بود پرسنل واجد 9شود و دوره آن حداقل ارتش تشکیل می

تحصیالن آن المربوط و مواد آموزشی بایستی طوری تنظیم گردد که فارغ ورودی این دانشکده را دارند. اساسنامه

التحصیالن دانشکده فارغ .های باالی ارتش را داشته باشندفرماندهی و مواد آموزشی و مدیریت رده طراحی،توانایی

 .گردندبرخوردار می فرماندهی و ستاد از یک سال ارشدیت

 .دانشگاه علوم استراتژیک: 54ماده

کشور در امور دفاعی به مدت  سیاست کلی نظامی و خط مشیدوره این دانشگاه برای آموزش، مطالعه و تحقیق در زمینه 

ستاد و دارندگان مدارک فوق لیسانس و دکترای مورد نیاز  التحصیالن دانشکده فرماندهی وفارغ یک سال خواهد بود.

 باشند،میکارمندان که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر دومی و همچنینسرتیپ ارتش در درجات سرهنگی و

ی نبوده ولی به نحوی از مقامات مملکتی که نظام.سه بار حق شرکت در ارزیابی و مسابقه ورودی این دانشگاه را دارند

و نیروهای انتظامی  دارند و همچنین فرماندهان و مدیران رده باالی سپاه پاسداران هاییمسائل دفاعی مسئولیتانحاء در

ستاد مشترک مکلف است نسبت به تشکیل این دانشگاه .انند این دانشگاه را طی نمایندتومعرفی شورای عالی دفاع می با

 .آن را تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع برساند اقدام و اساسنامه و مواد آموزشی

ن بر حداقل تعیین شده در این قانو ها و مراکز آموزشی در هر نیرو و سازمان با توجه بهطول هر یک از دوره: 55ماده

ها زیر نظر ستاد مشترک تهیه و مربوط که به وسیله نیروها و سازمان هاینیاز در اساسنامهاساس محتوای آموزشی مورد

 .گرددرسد تعیین میعالی دفاع می به تصویب شورای

باید امکان و شوند، قانون اعزام می بینی شده در اینهای آموزشی پیشپرسنلی که به هر یک از مراکز و دوره: 56ماده

کیفیت و اهمیت دوره آموزشی، حداقل دو برابر مدت تحصیل پس از  بازدهی متناسب با مدت وفرصت ادامه خدمت و

 .گرددآموزشی معین می هایباشند. این مدت در اساسنامه اتمام آن را داشته

ماهه آموزش مقدماتی نظامی و آشنایی یک کلیه کارمندان اعم از کار ثابت و پیمانی در بدو خدمت باید یک دوره: 57ماده
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 .خدمتی خود در ارتش را طی نمایند ها و وضعیتنامهآیینبا قوانین و مقررات و

سازمان مربوط را به بهترین نحو مرتفع  ریزی و اجراء گردد که نیازای برنامههای ارتش باید به گونهآموزش: 58ماده

قانون  147دهد و درزمان صلح نیز پرسنل از عهده انجام وظایف مقرر در اصل خودکفایی سوق نموده، ارتش را به سمت

 .اساسی برآیند

های در بدو خدمت، دوره پرسنل پیمانی که به صورت نظامی خدمت خواهند کرد و همچنین پرسنل وظیفه: 59ماده

گیری هر چه ر جهت بهرهستاد مشترک موظف است د. دتخصصی مربوط را طی خواهند نموو آموزشی مقدماتی نظامی

های مزبور را با همکاری نیروها تهیه و به تصویب شورای دورهآموزشی هر یک از بهتر از پرسنل پیمانی و وظیفه برنامه

 .دفاع برساند عالی

المقدور به وسیله یکی از حتی های آموزشی که بین دو یا چند نیرو و سازمان مشترک باشدهر یک از دوره: 60ماده

 .ها نیز در آن آموزش خواهند دیدسازمان پرسنل سایر نیروها وها دائر ووها و سازماننیر

قانون با حفظ سطح کیفی  های مذکور در ایندر زمان جنگ در صورت ضرورت ممکن است زمان اجرای آموزش: 61ماده

 .ی دفاع تقلیل یابدو تصویب شورای عال ها با هماهنگی ستاد مشترکنیروها و سازمانآموزش به پیشنهاد

 .آموزی را فراهم آورد ارتش موظف است با همکاری نهضت سواد آموزی برای پرسنل امکانات سواد: 62ماده

 ترفیعات :بخش دوم 

 .ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه باال برابر مقررات این قانون: 63ماده

گردد و مشترک تهیه می ای خواهد بود که به وسیله ستادنامهترفیعات و روش اجرای آن به موجب آیین :63-1تبصره

 .باشدفرماندهی کل میاجرای آن منوط به تصویب

 :دریایی به شرح زیر است ترتیب درجات پرسنل نظامی زمینی و هوایی و درجات معادل آن در نیروی: 64ماده

 سرباز ناوی -1

 دوموم ناویسربازد -2

 یکمسربازیکم ناوی -3

 سرجوخه سرناوی -4

 سومسوم مهناویگروهبان -5

 دومدوم مهناویگروهبان -6

 یکمیکم مهناویگروهبان -7

 استواردوم ناواستواردوم -8

 استواریکم ناواستواریکم -9

 سومسوم ناوبانستوان -10

 دومدوم ناوبانستوان -11

 یکمیکم ناوبانستوان -12

 سروان ناوسروان -13

 سرگرد ناخداسوم -14
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 دوم ناخدادومسرهنگ -15

 سرهنگ ناخدایکم -16

 دوم دریاداردومسرتیپ -17

 سرتیپ دریادار -18

 سرلشکر دریابان -19

 سپهبد دریاساالر -20

در مورد ذکر شده است  در کلیه مواردی که در این قانون عناوین درجات پرسنل نیروی زمینی و هوایی :64-1تبصره

 .باشددرجات معادل آن مورد نظر میپرسنل نیروی دریایی عناوین

توقف آنان در تمامی درجات تا  دومی نائل و حداقل مدتالتحصیالن آموزشگاه نظامی به درجه گروهبانفارغ: 65ماده

 .خواهد بود سال 5سال و از آن به تعهد سومی چهاردرجه ستوان

دیپلم متوسط مدت  تحصیلی پایان دوره دبیرستان داشته باشند پس از ارائه مدرک پرسنلی که مدرک :65-1تبصره

 .بود برای آنان حداقل چهار سال خواهدسومی به بعدتوقف در درجات ستوان

شوند و حداقل مدت توقف آنها در می سومی نائلالتحصیالن دوره اول دانشکده علوم نظامی به درجه ستوانفارغ: 66ماده

 .نهایت به درجه سرهنگی خواهند رسید چهار سال خواهد بود که دردرجات بعدیتمامی 

دومی به درجه سرتیپ در موارد استثنایی به تشخیص شورای عالی دفاع و در صورت تصویب فرماندهی کل :66-1تبصره

 .گرددپرسنل اعطا میصورت درجه تشویقی به این

حداقل مدت توقف آنها در تمامی  دومی نائل وعلوم نظامی به درجه ستوان التحصیالن دوره دوم دانشکدهفارغ: 67ماده

 .دومی چهار سال خواهد بوددرجات تا درجه سرتیپ

ستاد را طی نموده یا مدارک  اند و دانشکده فرماندهی ودومی نائل شدهدر مورد کسانی که به درجه سرتیپ :67-1تبصره

را دارند، ارتقاء به درجات سرتیپی، سرلشکری و سپهبدی بر  و قابل قبول ارتش مورد نیازتحصیلی فوق لیسانس و باالتر

 .فرماندهی کل خواهد بودعالی دفاع منوط به تصویب حسب نیاز با پیشنهاد شورای

اساس نیاز نیرو یا سازمان مربوط  ها و مراکز آموزشی بدو خدمت برچنانچه در اساسنامه طول هر یک از دوره: 68ماده

در سطح ارتش تعیین شود، پرسنل تحت آموزش پس از گذشت  های مشابهشده برای دورهاز حداقل زمان تعیینبیش 

 .گردندطی دوره بدان نائل خواهند شد، برخورداری میای که پس ازامتیازات درجه حداقل زمان، از حقوق و دیگر

 .باشداستفاده از درجه موکول به اتمام دوره آموزشی می

ها پس از استخدام و دانشگاه التحصیل مدارس و مؤسسات آموزش عالی ووضعیت ترفیعات پرسنل نظامی فارغ :69ماده

 :نظامی، حسب مورد به قرار زیر خواهد بودطی دوره آموزش

این  66آنان تابع مقررات ماده  شوند و ترفیعات بعدیسومی نائل میدارندگان مدارک فوق دیپلم به درجه ستوان -الف 

 .قانون خواهد بود

این قانون  67تابع مقررات ماده  شوند و ترفیعات بعدی آناندومی نائل میدارندگان مدارک لیسانس به درجه ستوان -ب 

 .خواهد بود

دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان  دارندگان مدارک باالتر در ازاء هر سال تحصیلی باالتر از لیسانس با معادل آن از -ج 
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گردند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات درجه باالتر برخوردار می هر چهار سال ارشدیت از یکنس و در ازاءمدرک لیسا

 .خواهد بود این قانون 67ماده 

و باالتر مورد نیاز و قابل قبول  با پرسنلی که در طور خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارک تحصیلی فوق دیپلم: 70ماده

 :شودرفتار میزیرارتش شوند به ترتیب 

ارائه شده باشد، به درجات  تر از درجات ورودی مدرکچنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی درجه آنان پائین -الف 

 .شوندمی این قانون نائل 69مقررات ماده ورودی مدرک جدید برابر

شده باشد، صرفاً ترفیعات  ارائه چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی درجه آنان باالتر از درجات ورودی مدرک -ب 

 .این قانون خواهد بود 69تحصیلی جدید تابع مقررات ماده بعدی آنان بر اساس مدرک

 :گردندمی های زیر نائلپرسنل پیمانی پس از طی دوره آموزشی الزم به درجات یا رتبه: 71ماده

 2یا رتبه سومی دارندگان مدرک پایان دوره ابتدایی به درجه گروهبان -الف 

 5دومی یا رتبه دارندگان مدرک پایان دوره راهنمایی به درجه گروهبان -ب 

 7یکمی یا رتبه دارندگان مدرک پایان دوره دبیرستان به درجه گروهبان -ج 

 10سومی یا رتبه دارندگان مدرک فوق دیپلم به درجه ستوان -د 

 11به دومی یا رتدارندگان مدرک لیسانس به درجه ستوان -ه 

ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک  دارندگان مدرک باالتر در ازاء هر سال تحصیلی باالتر از لیسانس از دو سال -و 

 .گردندرتبه باالتر برخوردار می ارشدیت از یک درجه یالیسانس و در ازاء هر چهار سال

های مورد نیاز چنانچه آموزش شوندستخدام میپرسنل پیمانی که برابر مقررات این قانون در کادر ثابت ا :71-1تبصره

و چنانچه درجه آنان پس از آموزشهای مزبور برابر درجات  بایست آن را طی نمودهمیکادر ثابت را طی نکرده باشند

 .ترفیع منظور خواهد شدپیمانی در آن درجه جزء سابقه پیمانی آنان نباشد، مدت خدمت

 .باشندمی به درجات تابع مقررات قانون خدمت وظیفه عمومیپرسنل وظیفه از نظر نیل : 72ماده

با مدرک  "2"با مدرک پنجم ابتدایی  این قانون در بدو استخدام 31اولین رتبه کارمندان موضوع بند الف ماده : 73ماده

زاء هر دو سال و با مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم به ا "9"دبیرستان  مدرک پایان دورهبا "ه"پایان دوره راهنمایی 

 .باشدمی "9"دیپلم یک رتبه باالتر از  تحصیل باالتر از

آخرین سال تحصیلی از دو سال  در صورتی که تعداد سنوات تحصیلی باالتر از دیپلم، فرد باشد به ازاء: 73-1تبصره

 .گردندارشدیت برخوردار می

ارائه شده در بدو استخدام  تحصیلی باالتر از مدرککارمندان موضوع این ماده که در طول خدمت مدرک : 73-2تبصره

ارائه مدرک جدید رتبه خدمتی آنان باالتر از رتبه ورودی مدرک  نمایند چنانچه در زمانکه مورد نیاز سازمان باشد ارائه

استفاده  مزایای مقرره مربوط به آن، در طول خدمتآنان به رتبه ورودی مدرک تغییر یافته و از ارائه شده باشد رتبه

باشد صرفاً ترفیعات ورودی مدرک ارائه شده خواهند نمود. چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی رتبه آنان باالتر از رتبه

 .خواهد شد بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید انجام

های یک تا سه برای هیکی از رد این قانون که با مهارتی در 31اولین رتبه کارمندان موضوع بند ب ماده  : 74ماده

 :باشدهای یک تا سه قرار دارند به شرح زیر مییکی از گروه نظر پیچیدگی و سختی درشوند که ازمشاغلی استخدام می



 
  

 

www.dad-man.ir 

 (1، رتبه )1گروه  1رده  -الف 

  (3، رتبه )2و رده  1گروه  2رده  - ب

 (5، رتبه )3گروه  1و رده  2گروه  2و رده  1گروه  3رده  -ج 

 (7، رتبه )3گروه  2و رده  2گروه  3ده ر -د 

 (9، رتبه )3گروه  3رده  -ه 

ابتدایی از یک سال ارشدیت و کلیه  کارمندان موضوع بند الف این ماده در صورت داشتن مدرک پایان دوره: 74-1تبصره

شرط داشتن مدرک  پایان دوره راهنمایی از چهار سال ارشدیت و به صورت داشتن مدرککارمندان موضوع این ماده در

ارائه این  در صورتی که در طول خدمت موفق به اخذ وگردند. وسال ارشدیت برخوردار می 6از  پایان دوره دبیرستان

ارشدیت مربوط برخوردار ارائه مدرک از مدارک گردند و از مدت خدمت آنها حداقل پنج سال باقی مانده باشد از تاریخ

 .خواهند شد

در گروه باالتری قرار  کارمندان موضوع این ماده در صورتی که در طول خدمت موفق شوند در شغلی که: 74-2تبصره

گانه مهارت انجام وظیفه نمایند، در صورت نیاز سازمان سه هایاین قانون با یکی از رده41دارد، به تأیید کمیسیون ماده 

زمان  مهارت و گروه شغلی جدید، باالتر از رتبه آنان در دهیافته و چنانچه رتبه ورودی ر به گروه شغلی مزبور انتقال

مزایای مقرره مربوط به آن تغییر یافته و از انتصاب در شغل جدید باشد از زمان انتصاب، رتبه آنان به رتبه ورودی مزبور

 .در طول خدمت استفاده خواهند نمود

ارمندان مزبور در صورت بوده و ک رتبه 20این قانون  74و  73ها برای کارمندان موضوع مواد تعداد رتبه: 75ماده

 .خواهند یافت یک رتبه ارتقاءکارآیی هر چهار سالشایستگی و

به ازاء هر سال آموزش از دو سال  های طولی آموزشی را در ارتش یا وزارت دفاع طی نمایندکارمندانی که دوره: 76ماده

 .گردندبرخوردار می آموزش از یک رتبه باالترارشدیت و هر دو سال

ارتش و وزارت دفاع را اعالم  ساله نیازمندیهای تخصصی و تحصیلیستاد مشترک و وزارت دفاع موظفند همه: 77ماده

 .مزبور تحصیل کنند هایدر صورت تمایل در رشته نمایند و تا پرسنل بتوانند

 :بود قامات زیر خواهدترفیع پرسنل با رعایت مقررات این قانون منوط به تصویب م: 78ماده

مربوط در وزارت دفاع و ستاد مشترک،  دومی و کلیه کارمندان. در نیروها، فرمانده نیروینظامیان تا درجه ستوان -الف 

 .مشترکوزیر دفاع و رییس ستاد

 .یکمی به باال، فرماندهی کلاز درجه ستوان -ب 

سیاسی، از نظر امنیتی به وسیله  مکتبی به وسیله سازمان عقیدتیوضعیت پرسنل در کلیه مراحل خدمت از نظر : 79ماده

گیرد تا در ترفیعات و انتصابات ارزیابی مورد بررسی قرار می اطالعات و از نظر کارایی توسط کمیسیونسازمان حفاظت

 .مالک عمل واقع شود

در زمینه صالحیت مکتبی و  دتی سیاسیوزارت دفاع و ستاد مشترک در زمینه ارزیابی کارآیی، سازمان عقی: 79-1تبصره

نامه اجرایی مأموریت محوله در این ماده را تهیه و به تصویب آیین زمینه صالحیت امنیتی،سازمان حفاظت و اطالعات در

 .رسانندمی شورای عالی دفاع

وط بایستی قبالً یا همزمان ضوابط مرب برای ترفیع، پرسنل عالوه بر حائز بودن کلیه شرایط مقرر در این قانون و: 80ماده
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 .باشند باالتر منصوب شدهبا ترفیع در شغل سازمانی

های الزم را در بینیاالمکان پیشحتی گانه مکلفندوزارت دفاع و ستاد مشترک با هماهنگی نیروهای سه: 80-1تبصره

علت نداشتن محل سازمانی از  سازمانی به نحوی انجام دهند که پرسنل به گردش مشاغلهای استخدام، آموزش وزمینه

 .محروم نگردند نیل به ترفیع

باشد که از دستورالعملی می وضعیت ترفیعاتی پرسنل منتسب و همچنین مأمورین به مناطق جنگی مطابق: 80-2تبصره

 .شورای عالی دفاع خواهد رسید هماهنگی نیروها تهیه و به تصویب طریق ستاد مشترک با

 .باال بردن محل سازمانی به منظور ترفیع پرسنل ممنوع استایجاد یا : 80-3تبصره

پس از تصویب این قانون  گانه مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سالستاد مشترک با هماهنگی نیروهای سه: 81ماده

 درجات دی یا مشترک بودن شغل را تعیین ونظامی یا کارمن مورد بررسی قرار داده و ضرورتهای سازمانی ارتش رامحل

 بگیرند. وزارت دفاع نیز مکلف است نسبت به این تجدید نظر در نظرمحل سازمانی را در های متناسب برای هرو رتبه

 .نماید های سازمانی خود با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی اقداممورد محل

آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی  هایهها و رتبتعداد و ترکیب نیروی انسانی ارتش و همچنین نسبت به درجه: 82هماد

به نسبتی که به وسیله ستاد مشترک تعیین و پس از تأیید شورای  سازمان و تجهیزات مصوب و و تهدیدات، برابر جداول

 .گرددمشخص می فرماندهی کل خواهد رسید عالی دفاع به تصویب

درجه یا رتبه مربوط را برابر ضوابط  مدت توقف مقرر در کلیه پرسنل برای نیل به درجه یا رتبه باالتر باید: 83ماده

آخرین درجه یا رتبه در شغل سازمانی سب، حداقل نصف آن درمنت جز در مورد پرسنلمقررات این قانون طی نمایند و

 .باشند

دهند نشان می العاده و ارزندهفوق دادن ارشدیت به پرسنلی که خود رشادت، فداکاری، تالش، ابتکار و خالقیت: 84ماده

این  78فرماندهان یا مسئوالن مربوط و تصویب مقامات مصرحه در ماده  ترفیعات نبوده و با پیشنهادتابع شرایط عمومی

 .قانون خواهد بود

سلسله مراتب در مشاغل حساس  در موارد استثنایی به منظور تأمین نیازمندیهای سازمان و حفظ تعادل در: 85ماده

 .فرماندهی کل حداکثر دو درجه موقت ترفیع یابند فرمانده مربوط و تصویببا پیشنهاد ممکن است نظامیان

درجه مزبور را دارند حقوق همان  شوند در تمام مدتی که حق استفاده ازپرسنلی که به درجه موقت نائل می: 85-1تبصره

 .داشتدرجه را دریافت خواهند

نیل به درجه ثابت باالتر پس از  درجه ثابت تابع مقررات این قانون بوده وترفیع این قبیل پرسنل از لحاظ : 85-2تبصره

 .پذیر استطی حداقل مدت توقف امکان

 .گرددسلب می در صورت رفع نیاز سازمانی یا مشاهده عدم کارآیی و شایستگی درجه موقت: 85-3تبصره

معلول و یا فوت شوند عنوان  ه موقت بازنشسته یادر صورتی که مشمولین این ماده در حین استفاده از درج: 85-4تبصره

بازنشستگی یا وظیفه و یا مستمری بر مبنای حقوق و درجه  سلب و مأخذ احتساب حقوقو مزایای درجه موقت از آنان

 درجه موقت آنان مبنای احتساب حقوق مستمری و وظیفه خواهدپرسنل شهید و جانباز که ثابت خواهد بود مگر در مورد

 .بود

 :بود گیرند به شرح زیر خواهدوضع ترفیع پرسنلی که تحت تعقیب قانونی قرار می: 86ماده
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از مراجع ذیصالح بازداشت شوند، از  در صورتی که در مراجع قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و با قرار صادره -الف 

 .قبل از تاریخ استحقاق ترفیع باشد که تاریخ بازداشت گردد، مشروط بر اینمعلق میتاریخ بازداشت ترفیع

موقوفی تعقیب گردد، ترفیع پرسنل  در صورتی که پرونده منتهی به صدور رأی قطعی برائت یا قرار منع پیگرد و یا -ب 

 .لحاظ بالمانع استاز تاریخ استحقاق از این

حداقل مدت توقف در درجه یا  به اند،در صورت محکومیت، مدتی که بر اثر اجرای کیفر عمالً از خدمت منفک شده -ج 

 .رتبه اضافه خواهد شد

حکم و حبس با خدمت قرار  ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تأخیر اجرایمحکومیت -د 

 .ندارنداند اثری در ترفیعگرفته

شوند بالفاصله پس از تنبیه می رتبهمدت توقف در درجه یا رتبه برای پرسنلی که به تنزیل موقت درجه یا : 87ماده

 .اندیا رتبه قبل از تنبیه داشته قدمتی خواهد بود که در درجهانقضای مدت تنبیه، همان

 وضعیت پرسنل از لحاظ خدمت :فصل چهارم 

 :بود وضعیت پرسنل مشمول این قانون از لحاظ خدمت حسب مورد به شرح زیر خواهد: 88ماده

 .خدمت آزمایشی -الف 

 .خدمت آموزشی -ب 

 .حاضر به خدمت -ج 

 .مأمور -د 

 .مأمور به خدمت -ه 

 .مرخصی -و 

 .غایب -ز 

 .فراری -ح 

 .بازداشت -ط 

 .منتظر خدمت -ی 

 .بدون کار -ک 

 .منتسب -ل 

 خدمت پذیرفته شده و به منظور وضع خدمتی کارمندانی است که برابر مقررات مربوطه به "خدمت آزمایشی": 89ماده

 .گذرانندمرحله آزمایشی را می ماه تا دو سال 6به مدت های الزمارزیابی شایستگی

از مؤسسات یا مراکز  وضع خدمتی پرسنلی است که بدون داشتن شغل سازمانی در یکی "خدمت آموزشی": 90ماده

 .بینندآنها، آموزش می های وابسته بهوزارت دفاع و یا سازمانآموزشی به هزینه ارتش یا

پرسنل با حفظ محل  های بدو استخدام چنانچه دوره آموزش کمتر از شش ماه باشدجز در مورد آموزش :90-1تبصره

ماه باشد پرسنل در دوران  6دوره آموزش بیشتر از  طی خواهند نمود و در صورتی کهسازمانی به صورت مأمور دوره را

 .آموزش منتسب خواهند شد

سازمانی منصوب و عمالً در آن  ضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوط در یکی از مشاغلو "حاضر به خدمت": 91ماده
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 .نمایندمی شغل انجام وظیفه

وضعیت پرسنلی است که برای مدتی کمتر از یک سال در یکی ازمشاغل سازمان غیر از شغل سازمانی  "مأمور": 92ماده

ها برای بینی نشده است گمارده شوند و یا به سایر نیروها و سازمانپیش سازمان، محلی برای آنخود و یا در شغلی که در

 .اعزام گردند مدت مزبور

نیرو و یا سازمان مربوط  بینی نشده استدر مورد مشاغلی که در جداول سازمان، محلی برای آن پیش: 92-1تبصره

 .آن در جدول سازمان مشخص نمایدو یا درج  یک سال تکلیف آن از لحاظ حذف شغلموظف است حداکثر ظرف مدت

یا سازمان مربوط و تصویب ستاد  مأمور شدن و انتقال پرسنل به نیرو یا سازمان دیگر با هماهنگی دو نیرو و: 92-2تبصره

 .مشترک انجام خواهد شد

با انتقال یا مأمور  معرفی نمایند تا ها مکلفند پرسنل مازاد بر نیاز خود را به ستاد مشترکنیروها و سازمان: 92-3تبصره

 ها امکانسازماننمودن آنان به سایر نیروها و

 .برداری هر چه بیشتر از پرسنل و تأمین نیازهای سازمانی فراهم گرددبهره

های دولتی یا وابسته به یا سازمان ها یا نهادهاوضعیت پرسنلی است که به سایر وزارتخانه "مأمور به خدمت": 93ماده 

 .گردندیدولت مأمور م

قانون و درج مراتب در  این 78مأمور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصویب مقامات مذکور در ماده  :93-1تبصره

 .باشدفرمان همگانی می

 :باشندهای زیر میوضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوط در حال استفاده ازمرخصی "مرخصی": 94ماده

ماه مرخصی ساالنه را با استفاده  اعم از کادر ثابت، وظیفه پیمانی حق استفاده از یکپرسنل  -مرخصی استحقاقی  -الف 

 .روز خواهد بود 45در مناطق بد آب و هوا  باشند. مدت مرخصیدارا میاز حقوق و مزایای مربوط

ربوط از مرخصی های مآموزشگاه توانند طبق مقررات مندرج در اساسنامههای آموزشی میپرسنل در دوره :94-1تبصره

 .تحصیلی استفاده نمایند

پزشک مسئول عالوه بر  باشند با تجویزپرسنلی که به علت بیماری قادر به خدمت نمی -مرخصی استعالجی  -ب 

استفاده نمایند. پرسنل زن از نظر مرخصی دوران بارداری  توانند از این مرخصیماه می 4مرخصی استحقاقی حداکثر تا

 .باشندمی م کشوریشمول قانون استخدا

توانند از به مرخصی دارند می پرسنلی که استحقاق مرخصی ساالنه را نداشته لکن اضطراراً نیاز -مرخصی اضطراری  -ج 

 .های بعد استفاده نمایندسالهای استحقاقیمرخصی

ول خدمت بدون در ط توانند حداکثر جمعاً سه سالپرسنل در شرایط خاص و ضروری می -مرخصی بدون حقوق  -د 

 .گرددبازنشستگی جزء سنوات خدمتی محسوب نمی مدت از لحاظ حقوق و ترفیعات وحقوق استفاده نمایند. این

طول سال به پرسنل  روز در 30به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی ممکن است حداکثر تا  -مرخصی تشویقی  -ه 

 .مرخصی تشویقی داده شود

های مذکور، تعیین مناطق بد آب و هوا موضوع بندالف این ماده و حدود اختیارات رخصیترتیب استفاده از م: 1تبصره

ای است که به وسیله ستاد مشترک، با هماهنگی وزارت دفاع و نامهآیین ها به موجبدادن مرخصیفرماندهان و رؤساء در

 .الی دفاع خواهدرسیدتهیه و به تصویب شورای عگانه و سازمان امور اداری و استخدامیسه نیروهای
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اعطاء مرخصی و مدت آن تابع  نماید،در شرایط جنگی و بسیج همگانی و در مواقعی که ضرورت ایجاد می: 2تبصره

رسد وسیله ستاد مشترک تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می ای که بهنامهنبوده و در آیینشرایط عمومی این ماده

 .مشخص خواهد شد

 .وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند "بغای": 95ماده

روز تجاوز نماید.  5روز و درزمان جنگ از  15وضع پرسنلی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از  "فراری": 96ماده

دستگیری بالفاصله گردد و پرسنل فراری پس از معرفی یا می قبیل پرسنل از تاریخ غیبت قطعو حقوق و مزایای این

 شود. وضعیت خدمتی پرسنل کادرکیفری مربوط رسیدگی میاتهام فرار آنان برابر مقررات شروع به خدمت نموده و به

 :اند به شرح زیر خواهد بودثابت که مرتکب فرار از خدمت شده

و فرار به انتساب تبدیل خواهد  در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع پیگرد، ایام غیبت -الف 

 .شد

 جزء خدمت محسوبدر صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ایام غیبت و فرار -ب 

 .گرددنمی

 .اخراج خواهند شد در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاریخ قطعیت رأی -ج 

گردند و پس از آن برابر اخراج می ماه گردد از زمان آغاز غیبت 6فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر هر گاه مدت  :96-1تبصره

صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج  شده و فقط در صورتمقررات کیفری مربوط محاکمه

صادره  توانند پس از حضور به حکمرسنل میگردد پخواهد شد. در صورتی که محاکمه غیابی انجام یکنلمنیز کان

مجدد، حکم اخراج آنان نیز در رسیدگی اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد

 .گرددیکن میلمکان

حکم قطعی در قضایی تا صدور  وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذیصالح "بازداشت": 97ماده

 .بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشند برابر مقررات انضباطی در توقیف به سر برده و یا

تخلفات انضباطی به طور موقت از  وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوط به علت ارتکاب "منتظر خدمت": 98ماده

 .کار بر کنار شده باشند

گردد. ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظربازنشستگی محسوب می مدت انتظار خدمت جزء :98-1تبصره

 .گردداساس آخرین حقوق قبل ازانتظار خدمت به صندوق بازنشستگی واریز میکسور بازنشستگی این مدت بر

 :کنارگردندیکی از علل زیر موقتاً از کار بروضع پرسنلی است که به  "بدون کار": 99ماده

 .به موجب قرارهای صادره از مراجع ذیصالح قضایی بازداشت شوند -الف 

 .های صالح زندانی شوندبرابر احکام صادره از دادگاه -ب 

 .به علت عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه، زندانی شوند -ج 

 .به علت ارتکاب تخلفات انضباطی بدون کار شوند -د 

 .به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین شوند در صورتی که محکوم -ه 

وجود داشته باشد ارتش در  چنانچه در محل اقامت پرسنل مشمول بند )ه( پادگان و یا سازمان نظامی: 99-1تبصره

 .حاضر به خدمت نماید جای بدون کاری در آن محلتواند آنان را بهصورت نیاز می
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 .گرددء ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظربازنشستگی محسوب میمدت بدون کاری جز: 99-2بصرهت

 .واریز خواهد شد کسور بازنشستگی این مدت بر اساس آخرین حقوق قبل از بدون کاری به صندوق بازنشستگی

ای حکم یا حبس تأخیر اجر ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات،محکومیت: 99-3تبصره

 .بدون کاری نخواهد شد با خدمت قرار گیرند باعث

خود منفک گردیده و در اختیار  های زیر از یگان خدمتیوضعیت پرسنلی است که در یکی از حالت "منتسب": 100ماده

ر مدت انتساب بر گیرند و کلیه عملیات پرسنلی آنان دقرار می مربوط یا آجودانی ستاد مشترکآجودانی نیرو یا سازمان

 .باشدمی های مزبورعهده آجودانی

که موکول به تعیین تکلیف  گردد به استثنای پرسنل مفقوداالثرمدت انتساب جزء مدت خدمت برای ترفیع منظور می

 .آنان است

ازمان این صورت نیرو یا س پرسنلی که به واسطه حذف یا انحالل محل سازمانی موقتاً بدون شغل شوند که در -الف 

 .را روشن نمایند ماه وضعیت شغلی این قبیل پرسنلمربوط موظفند حداکثر تا سه

سارقین مسلح و یا قاچاقچیان به  پرسنلی که به دست دشمنان خارجی اسیر گردیده یا توسط ضد انقالب یا اشرار یا -ب 

تا شش ماه پس از آزادی. نیرو یا سازمان برای تمام مدت اسارت یا درگروگان بودن و حداکثر  گروگان گرفته شده باشند،

 .پرسنل را روشن نمایدمدت مزبور وضعیت این قبیل مربوط موظف است ظرف

 اشرار یا سارقین مسلح و یا پرسنل مفقوداالثری که در نبرد با دشمنان خارجی یا رویارویی با ضد انقالب یا -ج 

 .وضعیت یننامعلوم است تا تعیقاچاقچیان ناپدید شده و وضع آنان

 .گردند، حداکثر تا یک سالماه بستری می 4پرسنلی که به لحاظ بیماری بیش از  -د 

قرار موقوفی تعقیب یا قرار  این قانون در صورت صدور رأی برائت، 99مدت بدون کاری پرسنل موضوع بند الف ماده  -ه 

 .منع پیگرد

های خدمت به دوره ه و همچنین محصلینی که در طولما 6پرسنل مأمور و مأمور به خدمت بیش از  :100-1تبصره

 .گردند در حکم منتسب خواهند بودمیآموزشی بیش از شش ماه اعزام

 تکالیف انضباطی پرسنل، تشویقات، تنبیهات و چگونگی رسیدگی به شکایات:  فصل پنجم

باشند که ای مینامهانضباطی تابع آیین امورهای وابسته به آنها از نظر پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمان: 101ماده

تنبیهات انضباطی و حدود اختیارات فرماندهان و مسئوالن در زمینه اعمال  میزان تشویقات وتکالیف انضباطی پرسنل،

همکاری و هماهنگی  نامه انضباطی فوق توسط ستاد مشترک باآییننماید.آنها را درحدود مقرر در این قانون تعیین می

 .شوندتصویب مقام رهبری به اجراء گذارده میگانه و سازمان عقیدتی سیاسی تهیه و درصورتزارت دفاع و نیروهای سهو

 :شوندپرسنل به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی به شرح زیر تشویق می: 102ماده

 .تشویق شفاهی -الف 

 .تشویق کتبی -ب 

 .تشویق در دستور قسمتی -ج 

 .دستور نیرو یا سازمانتشویق در  -د 

 .تشویق در فرمان همگانی ارتش -ه 
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 .روز در سال 30مرخصی تشویقی حداکثر به مدت  -و 

 .پاداش و جوائز -ز 

 .اعطای نشان -ح 

 .رفع تنبیهات -ط 

 .ارشدیت -ی 

 .شودانجام می باالتر گردد اعطاء درجه تشویقی از طریق ارشدیت به میزانی که منجر به نیل به درجه :102-1تبصره

 :شود به شرح زیر استتنبیهاتی که به علت تخلفات پرسنل اعمال می: 103ماده

 .توبیخ شفاهی -الف 

 .توبیخ کتبی -ب 

 .توبیخ در دستور قسمتی -ج 

 .توبیخ در دستور نیرو یا سازمان -د 

 .توبیخ در فرمان همگانی ارتش -ه 

 .روز 30خدمت شبانه روزی در قسمت، حداکثر تا  -و 

 .روز 30بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه، حداکثر تا  -ز 

 .ماه 4کسر حقوق حداکثر به میزان یک پنجم، حداکثر به مدت  -ح 

 .ماه 6انتظار خدمت حداکثر تا  -ط 

 .ماه 3بدون کاری حداکثر تا  -ی 

 .چهار سال درزمان جنگمحرومیت از ترفیع به مدت محدود و حداکثر دو سال در زمان صلح و  -ک 

 .تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود یا دائم -ل 

 .معافیت از خدمت -م 

 .اخراج از خدمت -ن 

      اختیار از سوی فرماندهی کل  ز( و )ح( این ماده منوط به تفویضاعمال تنبیهات مذکور در بندهای ): 103-1تبصره

 .باشدمقام رهبری( به فرماندهان می )

انقضای مدت مزبور پرسنل مورد  در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود اعمال شود، پس از: 103-2تبصره

ادامه داده و ترفیعات بعدی آنان بر اساس درجه یا رتبه مزبور خواهد  همان سابقه به خدمتتنبیه یا رتبه قبل از تنبیه با

مدت توقف در  شود، پرسنل مورد تنبیه پس از طی حداقلطور دائم اعمال که تنزیل درجه یا رتبه به بود و در صورتی

باالتر نائل شده و ترفیعات  درجه یا رتبه تنبیهی با احتساب قدمت خدمت در درجه یا رتبه قبل ازتنزیل به درجه یا رتبه

 .خواهد بود بعدی آنان طبق مقررات این قانون

محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا  مانده نیروی مربوط برای آنان پیشنهادرسیدگی به تخلفات پرسنل که فر: 104ماده

های باالتر در امور و همچنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده دهداخراج از خدمت میرتبه، معافیت از خدمت و یا

 :آیدمیمرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل هاییخدمتی، در هیأت
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 .روی مربوط یا جانشین ویمعاون پرسنلی نی -الف 

 .رییس بازرسی نیروی مربوط یا جانشین وی -ب 

 .مسئول سازمان عقیدتی سیاسی نیروی مربوط یا جانشین وی -ج 

 .مسئول سازمان حفاظت اطالعات نیروی مربوط یا جانشین وی -د 

 .نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح -ه 

تراز وزارت دفاع و مقامات هم شاکی، جمعی وزارت دفاع یا ستاد مشترک باشند،چنانچه پرسنل متخلف یا : 104-1تبصره

الذکر نیز به وسیله وزیر دفاع یا رییس مشترک به هیأت فوق خواهند داد و پیشنهاد تنبیهاتمشترک هیأت را تشکیل

 .ارائه خواهد شد

دهند به منظوراظهار نظر دعوت نمایند یتوانند از اشخاصی که ضروری تشخیص مهای رسیدگی میهیأت: 104-2تبصره

 .اعضاء اصلی هیأت استلیکن حق رأی منحصر به

لکن در صورتی که دو  دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعیات وی در جلسه رسیدگی الزامی است: 104-3تبصره

 .گرددمی جلسه هیأت حضور نیابد این حق از وی سلببار بدون عذر موجه در

حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و دالئل مربوط وخالصه پرونده و سوابق : 104-4صرهتب

 .گردداعالم می اعضاء هیأت و همچنین شخص متخلف کتباًپرسنل متخلف به تمامی

قبالً توسط خواهد بود که  های باالتر تنها در صورتی که قابل طرح در این هیأتشکایات پرسنل از رده: 104-5تبصره

مربوط و در مورد پرسنل وزارت دفاع و ستاد مشترک به وزیر  باالتر و فرمانده نیروی پرسنل مزبور به فرمانده یک رده

 .گزارش شده باشد دفاع یا رییس ستاد مشترک

شکایت از اخراج از خدمت و  تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و جز در موارد معافیت یا: 104-6تبصره

 این موارد نیز باشد. درن همگانی قابل اجراء میستاد مشترک و وزیر دفاع، پس ازدرج در فرمافرماندهان نیروها و رییس

 به شخص ذینفع مورد اعتراض وی قرار نگیرد پس از درج در ماه پس از ابالغ تصمیمات در صورتی که ظرف مدت یک

این قانون مورد  105ماده تسلیم اعتراضیه، موضوع در هیأت مذکوردر فرمان همگانی قابل اجراء است و در صورت

رسیدگی قرار گرفته و رأی هیأت مزبور پس از درج درفرمان همگانی قابل اجراء خواهد بود. ذینفع نسبت به آراء قابل 

 .تواند به مراجع صالحه قضایی تنظیم نمایدیک از دوهیأت میاجراء هر

الذکر گردیده است بر فوق تخلفات مرتبط با جنگ که برای عاملین آنها پیشنهاد تنبیهات رسیدگی به: 104-7تبصره

جرائم و تخلفات پرسنل، در مناطق مورد نیاز تشکیل  که به منظور رسیدگی بههای نظامی خواهد بودعهده دادگاه

 .گرددمی

 .باشدالذکر نمیمراحل فوق ، منوط به طیاعمال تنبیهات مذکور در این ماده به وسیله فرماندهی کل: 104-8تبصره

 :گرددهیأت تجدید نظر از اعضاء زیر تشکیل می: 105ماده

 .رییس ستاد مشترک -الف 

 .وزیر دفاع -ب 

 .فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی -ج 

 .رییس سازمان عقیدتی سیاسی -د 
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 .رییس سازمان حفاظت اطالعات -ه 

 .ایی نیروهای مسلحرییس سازمان قض -و 

مدت یک ماه از تاریخ  بایست ظرفمی 104پرسنل معترض به تصمیمات هیأت رسیدگی مذکور در ماده : 105-1تبصره

 .مشترک تحویل و یا با پست سفارشی ارسال نمایند اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه ستادابالغ تصمیمات هیأت،

ای نامهموجب آیین هیأت تجدید نظر بههای رسیدگی و هی.رسیدگی هیأتچگونگی تشکیل و نحوه : 105-2تبصره

گانه تهیه و به تصویب شورای عالی مشترک با هماهنگی وزارت دفاع وهمکاری نیروهای سهخواهد بود که به وسیله ستاد

 .رسددفاع می

 پایان خدمت: فصل ششم 

 :یابدصور زیر پایان می وابسته به آنها به یکی از خدمت پرسنل در ارتش و وزارت دفاع و سازمان: 106ماده

 .شهادت -الف 

 .جانباز شدن -ب 

 .بازنشستگی -ج 

 .بازخریدی -د 

 .انتقال -ه 

 .معلولیت -و 

 .فوت -ز 

 .استعفاء -ح 

 .معافیت از خدمت -ط 

 .اخراج -ی 

 :شوندپرسنل در موارد زیر شهید و یا در حکم شهید محسوب می: 107ماده

 .کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت -الف 

 .مأموریت کشته شدن یا فوت در هر گونه مأموریت رزمی یا جنگی و در طول رفت و برگشت به سبب -ب 

 .قاچاقچیان کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضد انقالب یا اشرار یا سارقین مسلح و یا -ج 

 .الت زمینی، هوایی و دریایی دشمنکشته شدن در هر گونه حم -د 

 .کشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی -ه 

 .کشته شدن توسط اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت -و 

 .کشته شدن توسط ضد انقالب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن -ز 

 .های رزمی و عملیات مانوریآموزشکشته شدن در هر گونه  -ح 

سازی مواد منفجره و کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات در زمینه اسلحه و مهمات و وسائل جنگی وخنثی -ط 

 .محترقه به سبب مأموریت

 .باشد کشته شدن به سبب خدمت از طریق سوء قصد اعم از این که در ایام خدمت یا غیر خدمت -ی 

مشروط بر این که جراحات یا  های حاصله از موارد مندرج در بندهای باال،ت، صدمات و بیماریفوت در اثر جراحا -ک 
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 .فوت باشد صدمات مذکور علت

عنوان به پرسنل اعم از  های مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همینمنظور از مأموریت: 107-1تبصره

 .شودگذار میمربوط وا انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان

دهند، یا بیش از یک سال به منظور  پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست: 108ماده

تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یک سال  به علت فقدان سالمتی، درمان بستری گردند، و یا

آمده باشد  مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان به وجودچه در یکی از مواردنیاورند، چنان کارآیی خود را به دست

 .شوندجانباز و در سایر موارد معلول شناخته می

 :جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد

ایشان جزئی بوده و امکان ادامه  کارآیی از دست رفتهپرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان  -الف 

 .ادامه خواهند داد آنان وجود داشته باشد به خدمتخدمت بدون مشقت برای

ایشان در حدی باشد که ادامه  پرسنلی که خسارات وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفته -ب 

صورت عدم دهند و دراشند به خدمت ادامه میادامه خدمت ب کن شخصاً مایل بهباشد ل خدمت برای آنان توأم با مشقت

 .گردندتمایل بازنشسته می

ایشان در حدی باشد که امکان ادامه  پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفته -ج 

 .گردندبستری باشند بازنشسته می یک سال نماید و پرسنلی که بیش از خدمت را از آنان سلب

کمیسیون عالی پزشکی  تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی بر عهده: 108-1تبصره

 .باشدمی

پس از بازنشستگی سالمت  سال 5گردند چنانچه حداکثر تا پرسنلی که بر اساس این ماده بازنشسته می: 108-2تبصره

امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتی  تشخیص کمیسیون عالی پزشکیحوی بازیابند که بهخود را به ن

 این قانون با درجه یا 78با تصویب مقامات مذکور در ماده باشند با تمایل شخصی و که واجد صالحیت اعاده به خدمت

 .گردندرتبه قبل از بازنشستگی به خدمت اعاده می

 .گردندمی جانبازان به تناسب آسیب وارده از یک ماه تا چهار سال ارشدیت برخورداری: 109ماده

ای خواهد بود که با توجه نامهآیین طبقه بندی صدمات وارده بر جانبازان و میزان ارشدیت استحقاقی طبق: 109-1تبصره

 .رسدندهی کل میمشترک تهیه و به تصویب فرما شهید توسط ستادنامه مشابه در بنیادبه آیین

 واین قانون  107ماده  تشخیص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبیق وضعیت آنان با موارد مذکور در: 109-2تبصره

 .باشداین قانون می 120عهده کمیسیون مذکور در ماده  استحقاقی هر یک از جانبازان بر همچنین تعیین میزان ارشدیت

از مشاغلی که به آنان  دهند صرف نظربند ب ماده فوق که به خدمت ادامه میمزایای شغل جانبازان : 109-3تبصره

 .شدن خواهد بود مزایای شغل آنان در زمان جانباز گردد حداقل معادلمحول می

 .شوندمی سال سن بازنشسته 60سال خدمت یا  30پرسنل مشمول این قانون با داشتن : 110ماده

این قانون  105مذکور در ماده  و نیاز ارتش و تمایل پرسنل، در صورت تصویب هیأتدر مواقع استثنایی : 110-1تبصره

 .تعویق خواهد افتاد بازنشستگی به مدت محدود به

بازنشستگی نمایند قبول  توانند شخصاً تقاضایسال سابقه خدمت باشند می 25پرسنلی که دارای حداقل : 110-2تبصره
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های محوله باشد و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسئولیتمی یرو یا سازمان مربوطنظر نیا رد تقاضای آنان موکول به

 .نخواهد بود

شوند با درجه رتبه تنبیهی  در صورتی که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل درجه یا رتبه بازنشسته: 110-3تبصره

 .بازنشسته خواهند شد

 .این قانون خواهد بود 78ماده  ن قانون به عهده مقامات مذکور درتصویب بازنشستگی با رعایت مقررات ای: 110-4تبصره

 توانند در صورت نیاز، پرسنلمی های وابسته به آنها در موارد استثناییارتش و وزارت دفاع و سازمان: 111ماده

شخصی آنان و سال نباشد با تمایل  65باشند و سن آنها بیش از  به خدمت داشته ای را که صالحیت اعادهبازنشسته

 خدمت قبل از بازنشستگی برای مدت محدود این قانون با درجه یا رتبه و قدمت 105ماده  تصویب هیأت مذکور در

 .به خدمت اعاده نماید

تواند قبل از انقضاء مدت می تقاضای بازنشستگی مجدد قبل از انقضاء مدت فوق ممنوع است لیکن سازمان: 111-1تبصره

 .بازنشسته نماید مجدداًمزبور آنان را 

آنان قطع شده و از حقوق درجه  گردند از تاریخ اعاده، حقوق و بازنشستگیپرسنلی که به خدمت اعاده می: 111-2تبصره

از نظر کلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلین با آنان رفتار و  نمایند ومربوط استفاده مییا رتبه خود و مزایای شغل

 اضافه و موجب تجدید نظر در حقوق بازنشستگی آنان قبیل پرسنل بر سنوات خدمت قبلی اینمدت خدمت جدید 

 .خواهد شد

بازنشسته مشمول این قانون و سایر  توانند از پرسنلهای وابسته به آنها میارتش و وزارت دفاع و سازمان: 112ماده

 .د خدمت استفاده نمایندبه طریق خری وضعیت و حقوق بازنشستگی بازنشستگان دولت با حفظ

امور اداری و استخدامی  نامه اجرایی این ماده را وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و سازمانآیین :112-1تبصره

 .نمایدکشور تهیه می

نظامیان بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوص نظامی را ندارند مگر درمواردی خاصی که استفاده از لباس : 113ماده

 .اعالم گرددامی از طرف ارتشنظ

آموزشی بعد از اتمام آن دوره، در  پرسنل پس از انجام خدمت به میزان حداقل دو برابر مدت آخرین دوره: 114ماده

اند سابقه خدمت داشته باشند هزینه ارتش تحصیل کرده از مجموع سنواتی که بهسال بیش 5صورتی که حداقل 

 نیرو یا سازمان ذیربط به عهده مقامات مذکور درایند. تصویب این تقاضا با هماهنگینم توانند تقاضای بازخریدیمی

 .این قانون خواهد بود 78ماده 

تقاضای بازخریدی به  در زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصویب :114-1تبصره

 .باشدمی عهده شورای عالی دفاع

قابل احتساب از نظر بازنشستگی  شود به ازاء هر سال خدمتپرسنلی که سوابق خدمتی آنان بازخرید میبه : 115ماده

 .پرداخت خواهد شد نیم آخرین حقوق و مزایامبلغی معادل یک برابر و

ه شوند با درجه یا رتب در صورتی که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل دائمی درجه یا رتبه بازخرید :115-1تبصره

 .تنبیهی بازخرید خواهند شد

به خدمت داشته باشند و از مدت بر  ای را که صالحیت اعادهتواند در صورت نیاز پرسنل بازخرید شدهارتش می: 116ماده
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این قانون فقط برای  78شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده  سال نگذشته باشد با تقاضای5کناری آنان بیش از 

بازخرید  اعاده نماید. این قبیل پرسنل باید وجوهی را که بابت و قدمت خدمت قبلی به خدمت رتبه یک بار با درجه یا

 .اند مسترد دارندسوابق خدمت دریافت داشته

یا نهادهای انقالب اسالمی پرسنل  ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولتدر صورت درخواست یکی از وزارتخانه: 117ماده

 .گردنداین قانون منتقل می 78تصویب مقامات مذکور در ماده  هماهنگی نیرو یا سازمان مربوط با با تمایل شخصی و

انتقال پرسنل با تصویب  در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد: 117-1تبصره

های کل، پرسنل منتقل شده به سازمان هیامر فرماند و در شرایط مزبور در صورت پذیر استشورای عالی دفاع امکان

 .گردنددیگر اعاده می

اعم از سهم منتقل شده ) اداره بازنشستگی و بیمه ارتش مکلف است کسور بازنشستگی و بیمه پرسنل: 117-2تبصره

 .مربوط واریز نمایددولت و پرسنل( را به سازمان

اعاده به خدمت با همان  صورت داشتن کارآیی الزم و صالحیتاند در پرسنلی که از ارتش منتقل شده: 117-3تبصره

 .این قانون اعاده گردند 78مقامات مذکور در ماده  ممکن است با تصویبدرجه یا رتبه و سابقه قبل از انتقال

نموده  بینیمستخدمین مبتال به آنها پیش ای برایهایی که قانون، شرایط ویژهپرسنلی که به یکی از بیماری: 118ماده

 .تسهیالت آن قوانین برخوردار خواهند شد مبتال شوند، ازاست، از قبیل سل و سرطان

 :موارد فوت در حین انجام وظیفه یا با سبب آن به شرح زیر است: 119ماده

 .ارتباط با امور خدمتی فوت در محل خدمت و همچنین در حال رفت و برگشت یا خارج از محل خدمتی در -الف 

تا خاتمه مأموریت در ارتباط با  این قانون از لحظه ابالغ 107در طول مأموریت غیر از موارد مذکور در ماده  فوت -ب 

 .مأموریت

و یا در اثر حوادث و سوانح  چنانچه پرسنل در ساعات خدمت یا به سبب امور خدمتی یا در طول مأموریت بیمار شده -ج 

 .گردیده و بعداً فوت شوندمصدوم و مجروح

 .فوت در اثر بیمارهای ناشی از موقعیت یا شرایط خاص خدمتی -د 

 .فوت در رفت و برگشت از مرخصی -ه 

 .گرددفوت در غیر از موارد مذکور در این ماده فوت عادی محسوب می : 119-1تبصره

ن تشخیص موارد عادی و همچنی برای تشخیص شهید، جانباز، فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت: 120ماده

هایی با عضویت اعضاء های مربوط کمیسیوننیروها و سازمان مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک،مختلف معلولیت حسب

 :گرددزیر تشکیل می

 .مسئول امور پرسنلی یا جانشین وی -الف 

 .رییس بازرسی یا جانشین او -ب 

 .متصدی امور قضایی یا حقوقی -ج 

 .ه یگان یا سازمان مربوطنماینده فرماند -د 

 (.رییس بهداری مربوط یا نماینده اویک نفر پزشک ) -ه 

 .مسئول عقیدتی سیاسی یا نماینده او -و 
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 .مسئول امور شهدا یا نماینده او -ز 

 .مسئول سازمان حفاظت اطالعات یا نماینده او -ح 

ابالغ مورد اعتراض جانباز یا معلول  ماه از تاریخ چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده فوق ظرف مدت یک: 121ماده

رأی نهایی بر عهده کمیسیون تجدید نظر که از مقامات زیر تشکیل  متوفی قرار گیرد صدور یا یکی از وارث شهدا یا

 :باشدگردد میمی

 .رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او -الف 

 .جانشین اورییس اداره بهداری ستاد مشترک یا  -ب 

 .معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او -ج 

 .رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او -د 

 .معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او -ه 

 .مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا نماینده او -و 

 .مسئول سازمان حفاظت اطالعات ارتش یا جانشین او -ز 

دفاع و با هماهنگی ستاد مشترک و  این قانون توسط وزارت 121و  120و  119و  107نامه اجرایی مواد آیین: 122ماده

 .گرددنیروها تهیه می

این قانون حسب مورد تابع  78استعفاء پرسنل در صورت تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده : 123ماده

 :باشدمییکی از بندهای زیر

وابسته به آنها و یا به هزینه  هایصلین در مدت طی دوره آموزشی بدو خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمانمح -الف 

 .گردندهای تحصیلی مستعفی میبرابر هزینه پایان آموزش با پرداخت دوآنها یا بالفاصله پس از

مزبور از پرداخت هزینه سنوات  وم مدتاند به میزان یک دپرسنلی که عالوه بر سنوات آموزشی مدتی خدمت نموده -ب 

 .سنوات خدمتی پس از آن مالک محاسبه خواهد بود باشند. در مورد آخرین دوره آموزشی،میآموزشی معاف

ای پرداخت نکرده است پس از هزینه های وابسته به آنها برای تحصیل آنانپرسنلی که ارتش و وزارت دفاع یا سازمان -ج 

 .گردنددر قرارداد استخدامی تعیین گردیده مستعفی می حداقلی که برای تقاضای استعفاء خدمت به میزان مدت

و مزایای  در محاسبه مبلغی که برای تحصیل پرسنل صرف شده است کمک هزینه تحصیلی، حقوق :123-1تبصره

های شهریه به مؤسسه وجوهی که بابت های جاری تحصیلی در مراکز آموزشی،هزینه پرداختی به آنان در مدت تحصیل،

داخل یا خارج از کشور و هزینه نوشت افزار و تهیه مدارک آموزشی در العاده مأموریتآموزشی پرداخت شده است، فوق

 .گرددپوشاک منظور می تحصیلی، خوراک و

ختیار شورای جنگ وجود دارد، در ا تصویب استعفاء در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع: 124ماده

 .باشدعالی دفاع می

و داشتن صالحیت اعاده خدمت  ها با تقاضای شخصیپرسنل مستعفی در صورت نیاز یکی از نیروها یا سازمان: 125ماده

این قانون با حفظ درجه یا رتبه و  78تصویب مقامات ماده  سال نباشد با 5کناری آنان بیش از در صورتی که مدت بر

 بار به خدمت اعاده شوند. این پرسنل باید وجوهی را که در زمانممکن است فقط برای یک استعفاء قدمت خدمت قبل از

 .شودآنان بازگردانده میبه انداند مسترد نمایند و متقابالً وجوهی را که پرداخت نمودهاستعفاء دریافت داشته
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به ترفیع را به دست نیاورند و  تبه صالحیت نیلسال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا ر 4پرسنلی که تا : 126ماده

وظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و نیز پرسنلی  توانایی الزم برای انجامهمچنین پرسنلی که فاقد

تشخیص  سازمان وابسته به آنها نبوده و در حد اخراج نباشند بابه مصلحت ارتش وزارت دفاع و که ادامه خدمت آنها

فرمان همگانی با آنان به ترتیب زیر در این قانون از خدمت معاف گردیده و با درج 104های رسیدگی موضوع ماده یأته

 :شودرفتار می

و در غیر این صورت سوابق  سال سابقه خدمت داشته باشند در ردیف بازنشستگان منظور خواهند شد 20چنانچه حداقل 

 .گرددون بازخرید میاین قانخدمتی آنان بر اساس مقررات

های دیگر بر این که در سازمان تواند در موارد حذف و یا تعدیل سازمان، پرسنل مربوط را مشروطارتش می: 127هماد

سال را  15سال سابقه خدمت بازنشسته و کمتر از  15داشتن  آنان وجود نداشته باشد با ارتش شغل مناسبی برای

سال  5احتساب وجوه بازخریدی و حقوق بازنشستگی ولین این ماده فقط از نظرمشم بازخرید نماید. به مدت خدمت

 .نخواهد بودبیشتر سال 30گردد لیکن در هر صورت سنوات مؤثر در حقوق بازنشستگی آنها از می اضافه

 .گرددمی کسور مربوط به سنوات اضافه شده از محل اعتبارات وزارت دفاع تأمین :127-1تبصره

این  78مقامات مذکور در ماده  این قانون به عهده 127و  126تصویب بازنشستگی و بازخریدی موضوع مواد : 128ماده

 .قانون خواهد بود

 .باشدحذف یا تعدیل سازمان منوط به تصویب فرماندهی کل می :1-128تبصره

این قانون اخراج  104ع ماده موضو های رسیدگیپرسنل در موارد زیر با حکم دادگاه صالح و یا رأی هیأت: 129ماده

 :گردندمی

 .از دست دادن صالحیت ادامه خدمت -الف 

 .ارتکاب تخلفات انضباطی موجب اخراج از خدمت -ب 

 دریافتی ماهانه پرسنل :فصل هفتم 

 حقوق و مزایای مستمر به عالوه وجوه دریافتی ماهانه پرسنل کادر ثابت و پیمانی عبارت است از مجموع: 130ماده

 .مزایای شغل منهای کسورات

 حقوق و مزایای مستمر :بخش اول 

 :گرددحقوق ماهانه پرسنل از مجموع چهار عامل زیر تشکیل می: 131ماده

 مبلغ معینی است که به عنوان کمترین میزان حقوق دریافتی در سطح -حداقل حقوق  -الف 

 .گرددپرسنل مشمول این قانون پرداخت می

 .کارآیی مبلغی است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقی به توان دو در واحد حق -حق کارآیی  -ب 

باالتر به حقوق پرسنل افزوده  مبلغ ثابتی است که به طور یکسان در ازای نیل به یک درجه یا رتبه -حق ارتقاء  -ج 

 .گرددمی

سال خدمت به پرسنل تعلق  هر دومبلغ ثابتی است که به طور یکسان در ازای هر پایه که پس از  -حق پایه  -د 

 .گرددمی گیرد، به حقوق آنان افزودهمی

شوند دوره ابتدایی استخدام می تر از پایاناولین رتبه حقوقی برای پرسنلی که بر اساس تحصیالت پائین: 131-1تبصره
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در ازاء هر سال تحصیل باالتر از آن  و 2دوره ابتدایی برابر است با  دارندگان مدارک تحصیلی پایانبرابر است با یک و برای

درجه یا رتبه در  حقوقی پرسنل، سنوات آموزشی قبل از نیل بهگردد. در محاسبه اولین رتبهافزوده می یک واحد به آن

 .گرددبدو استخدام نیز منظور می

 .ی مذکور در همان مادههارتبه این قانون برابر است با 74اولین رتبه حقوقی کارمندان موضوع ماده : 131-2تبصره

های دریافتی پس از نخستین رتبه رتبه تبصره پرسنل پس از اولین رتبه برابر است با تعداد درجات یا: 131-3تبصره

 .حقوقیدرجه یا رتبه به اضافه اولین رتبه

ل موضوع بندهای الف نظامی و پرسن التحصیالن آموزشگاه نظامی و دوره اول و دوم دانشکده علومچنانچه فارغ: 132ماده

 66و  65طی حداقل مدت توقف در درجات نهایی مذکور در مواد  قانون به علت دریافت ارشدیت پس ازاین 69و ب ماده 

 داشته و شایستگی و کارآیی الزم جهت نیل به درجه باالتر را نیز داراسال سابقه خدمت 28این قانون حداکثر  67و 

حق ارتقاء به حقوق آنان افزوده  واحده آنان وجود نداشته باشد در ازاء هر چهار سال یکباشند ولی امکان اعطاء درجه ب

مدت شود، در صورتی که باقیمانده خدمت پرسنل کمتر از حداقلمی شده و به رتبه حقوقی آنان نیز یک واحد اضافه

 التفاوت حقنین یک دوم مابهسال باشد معادل یک دوم واحد حق ارتقاء و همچ 2و حداقل  توقف در درجات نهایی

 .گرددرتبه حقوقی آنان، به حقو ایشان افزوده میکارآیی رتبه حقوقی باالتر با

دومی در صورت شایستگی و سرتیپ سال توقف در درجه 4این قانون پس از  69پرسنل مذکور در بند ج ماده : 133ماده

اعطاء درجه به آنان وجود نداشته باشد، در ازاء هر چهار سال یک  درجه باالتر، چنانچه امکانکارآیی الزم جهت نیل به

 .شودحقوقی آنان نیز یک واحد اضافه می حقوق آنان افزوده شده و به رتبه واحد حق ارتقاء به

درجات مشابه آنان در نیروی  در محاسبه حق ارتقاء پرسنلی که به درجات سرتیپی، سرلشگری و سپهبدی و: 134ماده

ارتقاء به حقوق آنان افزوده شده و همچنین در محاسبه رتبه حقوقی  ازاء هر درجه دو واحد حقگردند درنائل میدریایی 

 .گرددمیهر یک از درجات مزبور دو واحد منظور آنان نیز در ازاء

زمان واقع شود در مورد نیاز قبول سا پرسنلی که مدارک تحصیلی باالتر از مدرک استخدامی خود ارائه نمایند و: 135ماده

رتبه آنان نگردد صرفاً در محاسبه رتبه حقوقی، به جای اولین  تحصیلی جدید موجب درجه یا صورتی که ارائه مدرک

 .گیردحقوقی مدرک جدید مبنای محاسبه قرار میتحصیلی قبلی، اولین رتبه رتبه حقوقی ناشی از مدرک

حقوق آنان به ترتیب زیر  درجه یا رتبه آنان گردد در محاسبه در صورتی که ارائه مدرک تحصیلی جدید موجب تغییر

 .شودعمل می

درجه جدید به آنان تعلق خواهد  هایی که پس از اولینهای قبلی به اضافه حق ارتقاءدر محاسبه حق ارتقاء، حق ارتقاء

 .گرفت مالک محاسبه خواهد بود

محاسبه و بابت خدمت قبلی  تحصیلی جدید استخدام شوند حق کارایی آنان همچون پرسنلی که در زمان ارائه مدرک

قبل از ارائه مدرک در مجموع اولین رتبه حقوقی قبلی و  هایحق کارآیی در تعداد ارتقاءمبلغی معادل حاصل ضرب واحد

 .خواهد شد رتبه حقوق قبلی به آن افزوده

حکم ارائه مدرک  این قانون در 74ماده  2در محاسبه حقوق، تغییر رتبه کارمندان موضوع تبصره  :135-1تبصره

 .باشدتحصیلی جدید سایر پرسنل می

وابسته به آنها و به منظور  هایبا توجه به سختی و کیفیت خاص خدمت در ارتش و وزارت دفاع و سازمان: 136ماده
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حداقل و حداکثرحقوق پرسنل مشمول این قانون از حداقل و حداکثر حقوق  انسانی به آنها،حفظ قدرت جذب نیروی

 درصد بیشتر خواهد بود. 20 مشمولین قانون استخدام کشوری

به عنوان کمک هزینه مسکن و  مزایای مستمر پرسنل مبالغی است که به تناسب تعداد عائله تحت تکفل آنان: 137ماده

 .دگردپرداخت میمندیکمک هزینه عائله

های بهای خانهمیزان اجاره کنند وهای سازمانی استفاده نمیمیزان کمک هزینه مسکن پرسنلی که از خانه :137-1تبصره

های کننده از خانهبهای مسکن در سطح جامعه، به پرسنل استفادهاجاره گردد که با توجه بهسازمانی باید به نحوی تعیین

 .ر امر مسکن کمک شودسایرین به میزان واحدی د سازمانی و

حداقل حقوق، واحد حق کارآیی،  وزارت دفاع مکلف است با هماهنگی ستاد مشترک و نیروها الیحه میزان: 138ماده

این بخش و نیز جداول مزایای مستمر پرسنل و همچنین جداول  حق پایه را با توجه به موادواحد حق ارتقاء و واحد

طی  های آموزشی رادر بدو استخدام، مراکز و دورهقبل از نیل به درجه یا رتبه پرسنلی که مبالغی را که ماهانه به

شورای اسالمی تقدیم به مجلس ماه پس از تصویب این قانون تهیه و 6گردد، حداکثر ظرف مدت نمایند پرداخت میمی

 .نماید

این قانون حقوق ماهانه  که بر اساس عوامل متشکله حقوق باید به نحوی تعیین گردد که با توجه به این :138-1تبصره

شود وضعیت حقوق پرسنل نسبت به وضعیت حقوقی می شغل مستمر قبل از اجرای آنالعادهپرسنل جایگزین حقوق فوق

 .قبل تنزل ننماید

 مزایای شغل :بخش دوم 

ا چند عامل از عوامل زیر از یک ی العادهدار انجام مشاغل خاصی هستند که به نحو فوقبه پرسنلی که عهده: 139ماده

 :گرددپرداخت می عنوان مزایای شغلبرخوردارند، ماهانه مبلغی به

 .پیچیدگی شغل -الف 

 .سختی شغل -ب 

 .پذیرش خطرات -ج 

 .حساسیت و سنگینی مسئولیت شغل -د 

 .ایجاد فرسودگی جسمانی به وسیله شغل -ه 

 .مهارت الزم در مشاغل تخصصی -و 

گردد که به مشاغلی مشخص می الذکر مبلغی به عنوان حداکثر مزایای آن عاملبرای هر یک از عوامل فوق: 139-1تبصره

برخورداری، درصدی از مبالغ تعیین شده تعلق گرفته و در مجموع  برخوردار باشند به تناسبکه از یک یا چند عامل فوق

 .شودمشاغل در نظر گرفته می به عنوان مزایای آن

درجه یا رتبه ندارد و پرسنلی  مزایای مذکور در این ماده فقط به شغل تعلق گرفته و هیچ گونه ربطی به: 139-2تبصره

 .انجام وظیفه نمایند در شغل واگذار شدهحق استفاده از آن را دارند که عمالً

نامه ذیربط آیینهای سازمان وزارت دفاع مکلف است با همکاری و هماهنگی ستاد مشترک و نیروها و: 139-3تبصره

 .وزیران برساند و به تصویب هیأتاجرایی مربوط به این ماده را تهیه

این قانون و  138مذکور در ماده  پرداخت حقوق و مزایا بر اساس این قانون از زمان تصویب و ابالغ الیحه: 140ماده
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ز آن کلیه پرسنل بر مبنای مقررات قبلی از انجام خواهد گرفت و قبل ا این قانون 139ماده نامه مزایای شغل موضوعآیین

 .مقرره استفاده خواهند نمود حقوق و مزایای

 کسورات :بخش سوم 

 :گرددوجوه زیر ماهانه از دریافتی پرسنل کسر می: 141ماده

 .حق بازنشستگی به میزان ده درصد حقوق ماهانه -الف 

 .حق بیمه پرسنل به میزان مقرر در قانون مربوط -ب 

 .حق بیمه درمانی پرسنل و عائله آنان به میزان مقرر در قانون مربوط -ج 

 .پرسنل به استفاده از آن انداز پرسنل به میزان مقرر در قانون مربوط در صورت تمایلسهم ماهیانه پس -د 

 :گرددوجوه زیر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر می: 142ماده

 .حقوق اولین ماه خدمت -الف 

 .افزایش گردد در ماه اولهر گونه افزایشی که در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال می -ب 

گردد به طور ماهیانه دفاع تأمین می این قانون به اضافه معادل آن که از بودجه وزارت 141وجوه بند الف ماده : 143ماده

 .گرددتگی ارتش واریز میحساب صندوق بازنشس این قانون حسب مورد به 142و همچنین وجوه ماده

 .گرددمربوط واریز می هایاین قانون ماهیانه به حساب 141د( ماده وجوه بندهای )ب( و )ج( و ): 144ماده

 .باشدمی درصد حقوق پرسنل 3سهم دولت بابت خدمات درمانی برای کلیه پرسنل به میزان  :144-1تبصره

 د خاصدریافتی ماهانه پرسنل در موار :بخش چهارم 

خدمت بر مبنای حقوق و مزایای  دریافتی ماهانه پرسنل اسیر و گروگان و مفقوداالثر و منتسب و مأمور به: 145ماده

 .گرددشغل آنها محاسبه می خدمت همتراز آنان و مزایای آخرینمستمر پرسنل حاضر به

های وابسته به آنها بر مبنای سازمان و میزان دریافتی پرسنل مأمور به خدمت در داخل ارتش، وزارت دفاع: 146ماده

 .گرددآنان محاسبه می مزایای شغل جدیدحقوق درجه یا رتبه مربوط و

گردند از تاریخ اعاده به خدمت می این قانون به خدمت اعاده 111ای که به موجب ماده پرسنل بازنشسته: 147ماده

خود و مزایای مستمر مربوط و مزایای شغلی که در آن انجام رتبه  شده و از حقوق درجه یاحقوق بازنشستگی آنان قطع

 .نماینداستفاده می وظیفه خواهند کرد

 .و از نظر کلیه امور پرسنلی مانند سایر شاغلین خواهند بود

بازنشستگی آنان مؤثر خواهد  مدت خدمت جدید این قبیل پرسنل بر سنوات خدمت قبلی اضافه شده و در میزان حقوق

 .بود

کار بر مبنای یک دوم حقوق  میزان دریافتی ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبنای دو سوم و پرسنل بدون: 148دهما

 .گرددتعیین میدرجه یا رتبه آنها محاسبه و

 هاسایر پرداخت :بخش پنجم 

انتقال، محل خدمت، بدی  هایالعادهفوق العاده مأموریت در داخل و خارج از کشور وپاداش و هزینه سفر و فوق: 149ماده

 .گرددمیزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می از تسهیالت زندگی بهآب و هوا و محرومیت

محرومیت از تسهیالت زندگی با  العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا ونامه پرداخت فوقآیین :149-1تبصره
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باید به نحوی تجدیدنظر گردد که مبالغ پرداختی بابت موارد مزبور جز در صورت نوناین قا 138توجه به تبصره ماده 

 .طراز پرسنل، در قانون استخدام کشوری باشدهمقانون استخدام کشوری، معادل کارکنان تجدید نظر در مورد مشمولین

نمایند در مواردی که به تشخیص می دهالعاده مأموریت استفاجز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق: 150ماده

کند ساخت و تعمیر( و درمانی در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا میفنی ) نیرو ادامه کار پرسنلباالترین مقام سازمان یا

گردد. میزان پرداخت می ساعات خدمت، به پرسنل مربوط اضافه کارگرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش با در نظر

گانه تهیه و به مشترک و نیروهای سهدفاع با همکاری ستاد ای خواهد بود که به وسیله وزارتنامهفه کار طبق آییناضا

 .رسید تصویب هیأت وزیران خواهد

از سایر مواد این قانون تأمین  اعتبارات مورد نیاز جهت اضافه کار مذکور در این ماده از محل تقلیل بار مالی ناشی

 .گرددمی

نماید خوراک و سایر  در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجاب: 151ماده

 .گرددارتش تأمین میهای ضروری آنان به هزینههزینه

ید نمانمایند و یا مشاغل آنان ایجاب می لباس آن عده از پرسنل که الزاماً بایستی از لباس متحدالشکل استفاده: 152ماده

 .خواهد شد به هزینه ارتش تأمینکه لباس خاصی بپوشند،

 مستمری -وظیفه  -حقوق بازنشستگی  :فصل هشتم 

بازنشستگان، جانبازان،  عبارت است از وجوهی که حسب مورد به "حقوق وظیفه"، "حقوق بازنشستگی": 153ماده

ربوط از صندوق بازنشستگی ارتش به طور ماهانه م پرسنل شهید یا متوفی برابر مقرراتمعلولین و عائله تحت تکفل

 .گرددپرداخت می

به اضافه حاصل ضرب سنوات  به پرسنل بازنشسته ماهانه مبلغی معادل افزایش حقوق آنان در طول خدمت: 154ماده

 .گرددبازنشستگی پرداخت می حقوق بدو خدمت آنان به عنوان حقوقامخدمت در یک سی

ارتقاء یافته باشد حقوق بدو  تبه حقوقی پرسنل در طول خدمت در اثر ارائه مدرک تحصیلی باالترچنانچه ر :154-1تبصره

 .اند محاسبه خواهد شدکرده سنواتی که با هر مدرک تحصیلی خدمتخدمت پرسنل به تناسب

ط مبلغ بیشتر این حالت فق دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری تواماً ممنوع بوده و در: 155ماده

 .پرداخت خواهد شد

فرزندانی که یکی از والدین آنها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری ازحقوق وی را خواهند داشت گرچه : 156ماده

 .حقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دارد حیات است به هر عنوانپدر یا مادر آنها که در حال

بگیران شهدا به این قانون وحقوق مستمری 108وظیفه جانبازان موضوع بندهای ب و ج ماده میزان حقوق : 157ماده

 :گرددشرح زیر تعیین می

و آخرین مزایای شغلی که  در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل مجموع حقوق یک درجه یا رتبه باالتر -الف 

 .اندداشتهدریافت می

شدند با آموزشی به آن نائل می ای که بعد از پایان دورهادل حقوق درجه یا رتبهدر مورد محصلین، حقوقی مع -ب 

 .قدمتی معادل سابقه تحصیل

 .در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل کادر ثابت یک درجه باالتر -ج 
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 .انآن بگیران جانبازان پس از فوت عبارت است از آخرین حقوق وظیفهحقوق مستمری :157-1تبصره

در هر  120کمیسیون مندرج در ماده  بگیران پرسنلی که بنا به تشخیصمیزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری: 158ماده

در حین انجام وظیفه یا به سبب آن معلول یا فوت شوند به شرح زیر  این قانون 119در ماده بینی شدهیک از موارد پیش

 :گرددتعیین می

 .پیمانی آخرین حقوق و مزایا در مورد کادر ثابت و -الف 

شدند با قدمتی معادل آن نائل می ای که بعد از پایان دوره آموزشی بهدر مورد محصلین نه دهم حقوق درجه یا رتبه -ب 

 .سابقه تحصیل

 .طراز کادر ثابتدر مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل هم -ج 

 120مندرج در ماده  این ماده در صورتی که بنا به تشخیص کمیسیون بگیران معلولین حقوق مستمری: 158-1تبصره

در صورتی که فوت ناشی از معلولیت نباشد معادل نه  باشد معادل آخرین حقوق وظیفه واین قانون فوت ناشی از معلولیت

 .دهم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود

این  120کمیسیون مندرج در ماده  که بنا به تشخیصبگیران پرسنلی  میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری: 159ماده

 :گرددتعیین می شود به شرح زیرفوت میقانون به طور عادی معلول یا

 .در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل آخرین حقوق دریافتی -الف 

شدند با قدمتی آن نائل می به ای که بعد از پایان دوره آموزشیدر مورد محصلین چهار پنجم حقوق درجه یا رتبه -ب 

 .معادل سابقه تحصیل

 .طراز کادر ثابتدر مورد پرسنل وظیفه نه دهم حقوق پرسنل هم -ج 

 .خواهد بود بگیران معلولین این ماده معادل آخرین معادل حقوق وظیفه آنانحقوق مستمری :159-1تبصره

درجه یا بگیران پرسنل هممستمری بگیران آنان همانندپرسنل بازنشسته در صورتی که شهید شوند با مستمری: 160ماده

خواهد شد و در صورت فوت چهار پنجم آخرین حقوق بازنشستگی  این قانون رفتار 157ماده رتبه آنان برابر مقررات

 .آنان پرداخت خواهد گردیدبگیرانمستمری به مستمری استحقاقی به عنوان حقوق

اند در صورت شهادت، جانباز بوده اط و ذخیره که قبل از خدمت از کارمندان دولتپرسنل وظیفه دوره احتی: 161ماده

برابر مقررات این قانون بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان  حقوق مستمری و وظیفه آنانشدن، فوت و یا معلولیت

پرسنل کادر  مربوط کمتر از حقوقچنانچه حقوق آنان در سازمان همان سازمان پرداخت خواهد شد و مربوط و از بودجه

التفاوت طراز محاسبه شده و مابههمثابت تراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه بر مبنای حقوق پرسنل کادرثابت هم

 .آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد

سال باشد، حقوق  20یند کمتر از نمامی هر گاه سابقه خدمت جانبازان و معلولینی که از حقوق وظیفه استفاده: 162ماده

نموده و هر دو سال یک بار از مبلغی معادل افزایش پایه حقوقی مربوط  وزارت دفاع دریافتوظیفه مقرره را از بودجه

مبلغی معادل  سال خدمت، از 20واریز و پس از رسیدن به استفاده خواهندکرد و کسور بازنشستگی به صندوق مربوط

 .شد از صندوق بازنشستگی و بیمه ارتش برخوردار خواهندآخرین حقوق دریافتی 

گردد تا میزان حقوق بازنشستگی برمبنای سنوات خدمت از وجوهی که بابت حقوق مستمری پرداخت می: 163ماده

 .پرداخت خواهد شد ارتش و مازاد آن از بودجه وزارت دفاعصندوق بازنشستگی و بیمه
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 :این قانون عبارتند ازبگیران مشمول  مستمری: 164ماده

که همسرش مخارج وی را  همسر دائم جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و شوهر در صورتی -الف 

 .نموده استتأمین می

سال  23خاتمه تحصیل حداکثر  سال تمام در صورتی که مشغول تحصیل باشند تا 19اوالد ذکور غیر شاغل تا سن  -ب 

 .تمام

 .د اناث جز در صورتی که شوهر داشته باشد یا شاغل باشنداوال -ج 

 .اندپدر و ماری که در کفالت متوفی بوده -د 

 .بردار محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد -ه 

سال تمام مشروط به این  23سال تمام و در صورت تحصیل تا سن 19برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده تا سن  -و 

 .که شاغل نباشد

 .خواهری که در کفالت متوفی باشد جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد -ز 

سال تمام و دختر جز در  23سال و در صورت تحصیل تا سن 19اند پسر تا سن هایی که تحت کفالت متوفی بودهنوه -ح 

 .یا شاغل باشندصورتی که شوهر داشته

مبتال گردند به طوری که برابر  بگیران چنانچه به بیماری غیر قابل عالج و یا نقص عضوهر یک از مستمری: 164-1بصرهت

العمر پرداخت خواهد معاش خود نباشند مستمری آنان مادام پزشکی برای همیشه قادر به تأمینتشخیص کمیسیون عالی

 .شد

 .خواهند شد ه ضرورت نیز از حقوق مستمری برخورداربگیران در طول خدمت دورمستمری: 164-2تبصره

تشخیص و تعیین اشخاصی که  بگیران به طور مساوی تقسیم خواهد شد و مالکحقوق مستمری بین مستمری: 165ماده

ای است که پرسنل در زمان اشتغال، خدمتی یا اظهارنامه ساالنه باشند تعرفهالکفاله میتحتاین قانون 164برابر ماده 

 رسیدگی به اعتراض کسانی که خود را محق به دریافتکنند. برایمعلولیت تنظیم می بازنشستگی، جانبازی یا

که شهادت یا فوت در صورتی اند درهای خدمتی پرسنل جزء افراد تحت تکفل قید نشدهدانند و در تعرفهمستمری می

گانه تشکیل وزارت دفاع، ستاد مشترک و نیروهای سه های زیر حسب مورد درطول خدمت اتفاق افتاده باشد هیأت

 :شودمی

 .معاون پرسنلی نیرو یا سازمان مربوط یا جانشین وی -الف 

 .رییس دایره قضایی نیرو یا سازمان مربوط یا معاون وی -ب 

 .رییس بازرسی نیرو یا سازمان مربوط یا معاون وی -ج 

باشد هیأت رسیدگی در اداره  گی، جانبازی یا معلولیت اتفاق افتادهدر صورتی که شهادت یا فوت در زمان بازنشست

 :شودزیر تشکیل میبازنشستگی و بیمه ارتش از اشخاص

 .رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا معاون او -1

 .معاون حقوقی وزارت دفاع یا جانشین وی -2

 .نماینده پرسنلی ستاد مشترک -3

بگیران به سهم سایر مستمری بگیران که از دریافت حقوق مستمری محروم گردد سهم ویهر یک از مستمری: 166ماده



 
  

 

www.dad-man.ir 

 .افزوده خواهد شد

جانبازان و خانواده شهدا عالوه دریافت حقوق وظیفه و مستمری از نظرکلیه خدمات رفاهی و مزایای دیگر : 167ماده

 .گیرندقرار می بنیاد شهید در سطح کشور، تحت پوششمانند سایر جانبازان و شهدا

شهید یا فوت شوند مبلغی معادل  به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز، معلول یا وظیفه که: 168ماده

 .کفن و دفن پرداخت خواهد شد این قانون جهت هزینه 131حداقل حقوق مذکور در ماده

شوند به میزان شهید یا فوت می بگیران پرسنلی کهیپذیرد و به مستمربه پرسنلی که خدمت آنان پایان می: 169هماد

نکرده باشند حداکثر معادل چهار ماه و در صورتی که سازمان با  مرخصی استحقاقی استفادهمدتی که در طول خدمت از

 مرخصی استفاده نشده بر اساس آخرین حقوق و مزایا از محلنکرده باشد معادل تمام مدت مرخصی آنان موافقت

 .گردداعتبارات وزارت دفاع پرداخت می

کسور بیمه و بازنشستگی که از  گردند عالوه بر وجوه مذکور،به کسانی که بازخرید، مستعفی و یا اخراج می :1-169تبصره

 .نیز پرداخت خواهد شد محل صندوق بازنشستگی و بیمهحقوق آنان کسر شده است از

بگیران و بازنشستگان، وظیفه غل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت حقوقهر گاه حقوق ماهانه پرسنل شا: 170ماده

 .گرددمحل بودجه وزارت دفاع تأمین می خواهد شد و مبلغ اضافی ازبگیران اضافه یا کسرمستمری

برخوردارند موجب قطع حقوق آنان  ترک تابعیت کسانی که از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری: 171ماده

 .بگیران خواهد شدسایر مستمری صندوق بازنشستگی یا صندوق دولت یاحسب مورد به نفع

یا به سبب آن در حدی باشد که  در صورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه: 172ماده

ضدت عملی دیگران باشند، در صورتی زندگی محتاج کمک و معا پزشکی در انجام کارهای روزانهبه تأیید کمیسیون عالی

حداقل  مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی از حقوق نگهداری کهنگهداری نشوند بر حسب که در آسایشگاه جانبازان

 .خواهند کرداستفاده باشدبرابر ضرایب ریالی می 300برابر ضرایب ریالی و حداکثر آن  150آن 

 .ل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شدحق نگهداری این قبی :172-1تبصره

 امور خدماتی پرسنل: فصل نهم 

قانون اساسی به  43یکم اصل  ارتش و وزارت دفاع مکلفند در حدود امکانات و اعتباراتی که به موجب بند: 173ماده

از حقوق وظیفه و  کنندگانبازنشسته و همچنین استفاده اساسی و رفاهی پرسنل شاغل و یامنظور تأمین نیازهای

 .بدون تبعیض آنها را ایجاد نمایندبرخورداری عادالنه و یابد امکانمستمری اختصاص می

امکانات درمانی به نحوی تجهیز نمایند  های خود را از نظرها و درمانگاهارتش و وزارت دفاع مکلفند بیمارستان: 174ماده

 .نیازمندیهای پرسنل باشدکه پاسخگوی

است عائله تحت تکفل پرسنل  های نظامی مستقر در آنهادر مناطقی که امکانات درمانی منحصر به یگان: 174-1تبصره

ارائه شده برابر مقررات سازمان خدمات درمانی ارتش به یگانهای  استفاده نمایند. هزینه خدماتتوانند از امکانات مزبورمی

 .گرددمی مزبور پرداخت

باشد درمانی پرسنل می های ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهایامکانات بیمارستاندر مواردی که : 174-2تبصره

مجازند به کلیه اشخاص خدمات درمانی ارائه نمایند.  پرسنل کادر و وظیفه شاغلهای مزبور با رعایت تقدمبیمارستان

 .گرددپرداخت میهای مربوطمقررات به بیمارستان هزینه خدمات ارائه شده برابر
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فوق و همچنین وجوه مشابهی  اند وجوه دریافتیهای فوق موظفهای مذکور در تبصرهها و بیمارستانیگان: 174-3تبصره

خزانه واریز و در پایان هر ماه معادل وجوه واریز شده را حداکثر در  نمایند را به حسابدریافت میکه از بیماران اورژانس

 .امکانات خود نمایند ها و توسعهخزانه دریافت و صرف تأمین نیازمندیر سال ازمصوب در قانون بودجه ه حدود اعتبارات

بگیر و شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیران و عائله تحت تکفل پرسنلجانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری: 175ماده

 .خواهند بود پوشش سازمان خدمات درمانیبگیران زیرمستمری

 .نیز استفاده نمایند توانند از امکانات سازمان تأمین خدمات درمانی ارتشپرسنل کادر ثابت می :175-1تبصره

 .نمایندامکانات مزبور استفاده می از28/05/1363های سازمانی مصوب پرسنل برابر قانون استفاده از خانه: 176ماده

ازکارافتادگی شود بیمه بوده و  یماری، نقص عضو یاکلیه پرسنل در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، ب: 177ماده

 .الحقوق خواهند بودمتساویدر مقابل سوانح مشابه

 .اجرایی آن خواهد بود نامهمقررات مربوط به اجرای این ماده تابع قانون بیمه پرسنل و آیین: 177-1تبصره

 .گرددتأمین میاعتبارات مربوط به این ماده از محل صندوق بیمه ارتش : 177-2تبصره

های مورد وزارت دفاع در رشته ارتش و وزارت دفاع مکلفند هزینه تحصیلی پرسنلی را که به خواست ارتش و: 178ماده

 .کنند پرداخت نمایندمی مؤسسات آموزش عالی تحصیلها ونیاز در دانشگاه

 .بیسواد را فراهم نمایند ه آموزش پرسنلارتش و وزارت دفاع مکلفند با همکاری نهضت سواد آموزی زمین: 178-1تبصره

 .نمایدمی اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که ستاد مشترک تهیه: 178-2تبصره

انداز ثابت و همچنین صندوق پس وزارت دفاع موظف است الیحه یک نواخت شدن میزان برخورداری پرسنل از: 179ماده

ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای  6درمانی را ظرف مدت حق بیمه و بیمهبرابری میزان کسور

 .اسالمی تقدیم نماید

 تطبیق :فصل دهم 

 :گردندتطبیق می به شرح زیر 1داران کادر ثابت موجود طبق جدول پیوست شماره کلیه درجه:180ماده

 .گردنددومی نائل میگروهبان ی به درجهسومها پس از سه سال توقف در درجه گروهبانسومگروهبان -الف 

 .دهنددومی تا استواریکمی با درجه فعلی به خدمت خود ادامه میاز درجه گروهبان -ب 

 سومی،این قانون به درجه ستوان 132یاران با رعایت مفاد ماده ستوان -ج 

دومی و به ترتیب به درجات ستوان راهنماییدوره ها به شرط داشتن مدرک تحصیلی پایانیاریکمها و ستوانیاردومستوان

 .گردندیکمی نائل میستوان

احراز یکی از شرایط زیر به درجه  یاریکمی دارند باهایی که بیش از چهار سال سابقه خدمت در درجه ستوانیاریکمستوان

 :مازاد بر چهار سال دردرجه اخیر منظور خواهد شدسروانی نائل و سابقه خدمت

 .مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان داشتن -1

آموزش نظامی و تخصصی با  داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی یا دوم متوسطه و حداقل چهار سال سابقه -2

 .گروهبانیاحتساب آموزشگاه

 (.9داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی یا دوم متوسط و سطح مهارت فنی ) -3

درجه سروانی بایستی  سال کمتر باشد قبل از نیل به 25مدت خدمت این قبیل پرسنل از چنانچه : 180-1تبصره
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 .این قانون را طی نمایند47و  46های مذکور در مواد آموزش

هر سال از یک ماه ارشدیت  کلیه پرسنل مشمول این بند در صورت ارائه دیپلم از تاریخ اخذ آن به ازاء: 180-2تبصره

 .دبرخوردار خواهند ش

موضوع این بند قبل از تطبیق  یارانسنوات خدمتی مازاد بر چهار سال توقف در درجه استواریکمی ستوان: 180-3تبصره

 .شوندمی آنان اضافه و سپس تطبیقیاریبه سنوات درجه ستوان

در ارتش به سال آموزش  دارانی که بر اساس مدرک تحصیلی حداقل چهارم متوسط استخدام و یا حداقل دودرجه -د 

های مشابه( از بند ج این ماده مستثنی خلبان هوانیروز و استخدام یارانستواناند )نائل شدهیاریدرجه استواری یا ستوان

 :شوندمیبه شرح زیر تطبیق 2پیوست شماره  بوده و طبق جدول

 .گردندسومی نائل میستوان رجهیاری دارند به ددارانی که جمعاً پنج سال سابقه خدمت استواری و ستواندرجه -1

 .گردنددومی نائل میستوان یاری دارند به درجهدارانی که جمعاً ده سال سابقه خدمت استواری و ستواندرجه -2

 .گردندیکمی نائل میدرجه ستوان یاری دارند بهدارانی که جمعاً پانزده سال سابقه خدمت استواری و ستواندرجه -3

 .گردندسروانی نائل می یاری دارند به درجهکه جمعاً بیست سال سابقه خدمت استواری و ستواندارانی درجه -4

شرط داشتن مدرک تحصیلی  یاری دارند بهدارانی که جمعاً بیست و پنج سال سابقه خدمت استواری و ستواندرجه -5

 .گردندبوط، به درجه سرگردی نائل مییا سازمان مر دوره آموزش مناسب به تشخیص نیروپایان دوره دبیرستان و طی

 دارانی که بر اساس مدرک پایان دوره دبیرستان استخدام و یک تا دو سالدرجه -ه 

 :شوندبه شرح زیر تطبیق می3اند طبق جدول پیوست شماره آموزش را در ارتش طی نموده

 .گردندمی ی نائلسومدارانی که سه سال سابقه خدمت استواری دارند به درجه ستواندرجه -1

 .گردنددومی نائل میستوان یاری دارند به درجهدارانی که جمعاً هشت سال سابقه خدمت استواری یا ستواندرجه -2

 .گردندیکمی نائل میدرجه ستوان یاری دارند بهدارانی که جمعاً سیزده سال سابقه خدمت استواری یا ستواندرجه -3

 .گردنددرجه سروانی نائل می یاری دارند بهده سال سابقه خدمت استواری یا ستواندارانی که جمعاً هیجدرجه -4

 .گردنددرجه سرگردی نائل می یاری دارند بهدارانی که جمعاً بیست و سه سال سابقه خدمت استواری یا ستواندرجه -5

 :گردندمی طبیقبه شرح زیر ت 4همافران بر اساس سوابق خدمتی طبق جدول پیوست شماره : 181ماده

 .گردندسومی نائل میها به درجه ستوانکلیه همافرسوم -الف 

 .گردندمی دومی نائلکلیه همافرانی که چهار سال سابقه خدمت همافری دارند به درجه ستوان -ب 

 .گردندمی یکمی نائلکلیه همافرانی که هشت سال سابقه خدمت همافری دارند به درجه ستوان -ج 

 .گردندمی کلیه همافرانی که سیزده سال سابقه خدمت همافری دارند به درجه سروانی نائل -د 

 .گردندمی کلیه همافرانی که نوزده سال سابقه خدمت همافری دارند به درجه سرگردی نائل -ه 

 .ندگردنائل می دومیکلیه همافرانی که بیست و شش سال سابقه خدمت همافری دارند به درجه سرهنگ -و 

این قانون مانند کارمندان  توانند با تقاضای شخصی و موافقت سازمان مربوط برابر مقرراتهمافران می :1-181تبصره

 .سنوات خدمتی به کارمند تبدیل شوند اند با احتسابآموزش دیدهدیپلمه که در بدو خدمت دو سال

 .گردندمی تطبیق 5ست شماره کلیه افسران موجود ارتش با درجه فعلی طبق جدول پیو: 182ماده

نیاز و قابل قبول ارتش  هایی که دوره دانشکده افسری را گذرانده یا دارای مدرک لیسانس موردسرهنگ :182-1تبصره
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دومی نائل خواهند شد. چنانچه این قبیل سرتیپ خدمت در درجه سرهنگی به درجهسال سابقه 5باشند با داشتن می

لیسانس مورد نیاز و قابل قبول ارتش باشند با داشتن کرده و یا دارای مدرک فوق تاد را طیپرسنل دوره فرماندهی و س

 .گردنددومی نائل میچهارسال سابقه خدمت در درجه سرهنگی به درجه سرتیپ

قانون قانون( به منظور اجرای این  این 81و  42مذکور در مواد تا انجام تجدید نظر اساسی در جدول سازمان ): 183ماده

 .شودبه مشاغل افسری متناسب تبدل می یاری و همافری در جداول سازمانستوانمشاغل موجود

تغییر وضعیت داده و از  دارانی که قبل از اجرای این قانون به افسری و کارمندیهمافران و درجه: 183-1تبصره

تواند از ایشان در زمینه تخصص قبلی ا میقبلی آنه سازمان در صورت نیاز به تخصصاندهای خود منفک گردیدهتخصص

 .استفاده نماید

مربوط به وضعیت نظامی  با تقاضای شخصی و تصویب نیرو یا سازمان 1پرسنل کارمند مذکور در تبصره : 183-2تبصره

 .قانون تطبیق خواهند شد خدمت کارمندی برابر مقررات اینقبلی اعاده و با احتساب مدت

آموزشی بدو خدمت بیش از  ها مراکزهای مربوط طول هر یک از دورهکه به موجب اساسنامهدر مواردی : 184ماده

ادامه یافته باشد پرسنل مربوطه در ازاء هر شش ماه مازاد  های مشابه،قانون برای دورهحداقل زمان تعیین شده در این

 .گردندبرخوردار می طول دوره از یک سال ارشدیت

 :گردندگانه موجود به شرح زیر تطبیق میات سهکارمندان طبق: 185ماده

به ازاء هر چهار سال سابقه خدمت  باشند. اولین رتبه آنان یک بوده وکارمندانی که دارای سواد حدود ابتدایی می -الف 

 .گرددافزوده مییک واحد به رتبه آنان

این قانون  73باشند بر اساس ماده می و یا باالتر اولین رتبه کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی -ب 

 .گرددرتبه به آنان افزوده می سال سابقه خدمت یکمحاسبه و به ازای هر چهار

هر چهار سال سابقه خدمت نیز یک  اولین رتبه کارمندان فنی بر اساس طبقه آنان به شرح زیر بوده و به ازاء: 186ماده

 :گرددرتبه به آنان اضافه می

 9طبقه یکم رتبه  -الف 

 7طبقه دوم رتبه  -ب 

 5طبقه سوم رتبه  -ج 

 3طبقه چهارم رتبه  -د 

 1طبقه پنجم رتبه  -ه 

 6پایان دوره دبیرستان  کارمندان فنی به شرط داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی چهار سال و: 186-1تبصره

داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یک سال  در صورت 5کارمندان فنی طبقه سال ارشدیت خواهند گرفت و

 .ارشدیت خواهند گرفت

دولت داشته و سوابق خدمتی آنان به  ها و مؤسسات دولتی یا وابسته بهپرسنلی که سابقه خدمت در وزارتخانه: 187ماده

د جزء سنوات خدمتی و ترفیعات رابطه با شغل آنان در ارتش باش چنانچه سابقه خدمتی مذکور درارتش منتقل شده است

 آید. مفاد این ماده شامل پرسنلی که پسسنوات خدمت به حساب میغیر این صورت فقط در محسوب خواهد شد و در

 .باشدشوند نیز میاز تصویب این قانون استخدام می
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اند مالک تطبیق آنان دادهخدمتی  پرسنلی که قبل از اجرای این قانون به هر علت تغییر طبقه یا وضعیت: 188ماده

های خدمت قبلی به شرح زیر از ارشدیت بوده و به ازاء سال سنوات خدمت در وضعیت اخیرآخرین وضعیت با احتساب

 :شوندبرخوردار می

ماه  8دیپلم استخدام شده باشند  داری که بر اساسهر سال خدمت همافری یا کارمندی از دیپلم به باال و درجه -الف 

 .تارشدی

 .ماه ارشدیت 6یاری هر سال خدمت ستوان -ب 

 .ماه ارشدیت 4تر از دیپلم و یا طبقه مادون،هر سال خدمت گروهبانی و استواری و کارمندی پائین -ج 

از حالتی که بدون تغییر  تراند پس از تطبیق نبایستی پایینپرسنلی که به هر علت تغییر وضعیت داده: 188-1تبصره

 .رسیدند قرار گیرندیوضعیت به آن م

اند در خدمت خود ادامه داده پرسنل پیمانی موجود که پس از انقضای مدت تعهد به علت نیاز سازمان به: 189ماده

این قانون با احتساب کلیه سنوات خدمتی بر حسب مورد با  سازمان بایستی برابر مقرراتصورت تمایل شخصی و نیاز

 .شودغیر این صورت به خدمت خاتمه داده میثابت تطبیق گردند و در کادر های مربوط بهیکی از وضعیت

های ناشی از عدم صالحیت و افتادگیعقب تشویقات و تنبیهات پرسنل که در ترفیع آنان مؤثر بوده همچنین: 190ماده

میزان لحاظ خواهد  های آموزشی، در موقع تطبیق به همانمردودیت در دوره درجه باالتر وکارایی پرسنل برای نیل به

 .شد

بدو استخدام تعداد درجاتی که  هایدر احتساب رتبه حقوقی پرسنل نظامی عالوه بر مدرک تحصیلی و آموزش: 191ماده

 .گردداند منظور میجدول ارتقاء یافته مربوط از اولین درجه آنان در همانطبق جداول تطبیقی

این قانون بدان نائل  186و 185ای که طبق مواد فنی بر اساس رتبه رتبه حقوقی کارمندان و کارمندان :1-191تبصره

 .گردداند محاسبه میشده

اند در صورت تساوی در داشته کلیه پرسنل صرف نظر از درجه، طبقه و شغلی که قبل از اجرای این قانون: 192ماده

حقوق، از حقوق و مزایای مساوی برخوردار در محاسبه  میزان تحصیالت و سایر عوامل مؤثرشغل، درجه، قدمت خدمت

 التفاوت حقوق و مزایای گذشته بر دیگران امتیازیعنوان مابههیچ وجه حتی تحت خواهند شد و هیچ یک از آنان به

 .نخواهند داشت

طابق انجام تطبیق کلیه پرسنل م مقررات فصل دهم این قانون صرفاً برای تطبیق پرسنل معتبر بوده و پس از: 193ماده

 .ادامه خواهند داد قبلی این قانون به خدمت خودمقررات مندرج در فصول

آنان از نظر پایه حقوقی و احتساب  اند مدت خدمت وظیفهبرای پرسنلی که خدمت وظیفه عمومی را انجام داده: 194ماده

 .منظور خواهد شدسنوات بازنشستگی

گردند برای نیل به درجه می ین قانون به درجات جدیدی نائلپرسنلی که به موجب مقررات فصل تطبیق ا: 195ماده

 .مربوط قرار گیرد امنیتی آنان باید مورد تأیید مراجعجدید صالحیت مکتبی و

 .شوندزنان نظامی شاغل به کارمند معادل خود تبدیل می: 196ماده

تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف  از گانهستاد مشترک موظف است با هماهنگی وزارت دفاع و نیروهای سه: 197ماده

وضعیت پرسنل موجود ارتش اعم ازنظامیان، کارمندان و کارمندان فنی را برابر مقررات این قانون تطبیق  مدت یک سال
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 .برای کلیه پرسنل به اجرا بگذارد داده و همزمان

 .مواد متفرقه :فصل یازدهم 

خاصی مشخص شده است ستاد  های اجرایی مرجعنامهبرای تهیه آیینغیر از مواردی که در این قانون : 198ماده

های اجرایی ها و روشدهند نیز دستورالعملتشخیص می در موارد دیگری که ضروریتوانندمشترک و وزارت دفاع می

 .بگذارند مربوط را تهیه و به موقع اجرا

باشد. همچنین در کلیه مواردی نمی صرحه در این قانونبدیهی است اختیارات فرماندهی کل محدود به موارد م: 199ماده

فرماندهی کل در پی ارائه پیشنهاد از سوی مقامات یا مراجع دیگر  دستور یا تصویب امری از سویکه در این قانون صدور

 .ارائه پیشنهادات مزبور نخواهد بودتصمیم فرماندهی کل منحصر به ذکر شده است، اخذ

 .باشدنمی مشاغل فرماندهی از سوی فرماندهی کل محدود به پرسنل نظامیانتصاب در : 200ماده

ترفیعات، نقل و انتقاالت،  های انتصاباتهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات در زمینهرؤسای سازمان: 201ماده

نیروها برخوردار خود از اختیاراتی معادل فرماندهان  های پرسنل سازمانتنبیهات و مرخصیها، تشویقات ومأموریت

 .باشندمی

 .ترفیعات مراعات گردد بایست حفظ تعادل سازمان ارتش و هماهنگی در روش اعطایدر ترفیعات می: 201-1تبصره

سازمان عقیدتی سیاسی صرفاً از  این قانون در مورد پرسنل 79اعضاء کمیسیون ارزیابی مذکور در ماده : 202ماده

اطالعات صرفاً از مسئولین آن سازمان و در بند ج هیأت مذکور  پرسنل سازمان حفاظتموردمسئولین سازمان مزبور و در 

 .جانشین وی خواهند بودمعاون اداری یا پرسنلی سازمان مربوط یا این قانون 104در ماده 

ری فرمانده این قانون با همکا سال از تصویب 2وزارت سپاه پاسداران انقالب اسالمی موظف است ظرف مدت : 203ماده

تصویب هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی  الیحه قوانین سپاه را تهیه و پس ازکل سپاه پاسداران

 .تقدیم نماید

 شمول قانون بر شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسالمی ایران :فصل دوازدهم 

پرسنلی تابع مقررات این قانون  ستخدامی وژاندارمری و شهربانی جمهوری اسالمی ایران از نظر امور ا: 204ماده

 .باشندمی

 .باشدسال می 17شهربانی  این قانون برای ژاندارمری و 29حداقل سن مستخدمین مذکور در بند ط ماده : 204-1هتبصر

سنل زن مشاغل دیگری که منحصراً پر این قانون برای 32تواند عالوه بر موارد مذکور در ماده شهربانی می: 204-2تبصره

 .استخدام نماید صورت کارمندباید بر عهده گیرند زنان را به

 :باشدهای آموزشی شهربانی به شرح زیر میمراکز و دوره: 204-3تبصره

 .این قانون 45آموزشگاه سرپاسبانی معادل آموزشگاه نظامی مذکور در ماده  -الف 

 .این قانون 47و  46ستی مذکور در مواد های تخصصی و سرپرسرپرستی معادل دوره -دوره تخصصی  -ب 

 .این قانون 49دانشکده علوم انتظامی معادل دانشکده علوم نظامی مذکور در ماده  -ج 

 .این قانون 50ای مذکور در ماده ای معادل دوره مقدماتی رستهدوره رسته -د 

 .قانوناین  51ای معادل دوره عالی رسته مذکور در ماده دوره عالی رسته -ه 

 .این قانون 52دوره آموزش انتظامی معادل دوره آموزش نظامی مذکور در ماده  -و 



 
  

 

www.dad-man.ir 

به ترتیب عبارتند از  این قانون در شهربانی 64ماده  7و  6و  5عناوین درجات مذکور در بندهای : 204-4تبصره

 .یکمسرپاسبان دوم،سوم، سرپاسبانسرپاسبان

و ژاندارمری مقامات و  قانون به استثنای فصل یکم در رابطه با پرسنل شهربانی در کلیه موارد این: 204-5تبصره

معادل خود در ارتش و وزارت دفاع را از نظر امور  هایهای مقامات و سازمانمسئولیتهای زیر اختیارات وسازمان

 :باشندمی استخدامی و پرسنلی به شرح زیر دارا

 .مشترک و وزارت دفاع و رییس ستاد مشترک و ستاد وزیر و وزارت کشور معادل وزیر -الف 

 .نیروها و نیروها رییس شهربانی و فرمانده ژاندارمری و شهربانی و ژاندارمری معادل فرماندهان -ب 

مسئول سازمان عقیدتی سیاسی  مسئولین سازمان عقیدتی سیاسی شهربانی و ژاندارمری و سازمانهای مزبور معادل -ج 

 .بورارتش و سازمان مز

سازمان حفاظت اطالعات ارتش و  مسئول سازمان حفاظت اطالعات نیروهای انتظامی و سازمان مزبور معادل مسئول -د 

 .سازمان مزبور

باشند به ترتیب زیر پاسبانی می التحصیل آموزشگاهموجود شهربانی که فارغ 3و  2و  1های درجه پاسبان: 204-6تبصره

 :گردندتطبیق می

 .سومیدارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی به درجه سرپاسبان -الف 

 .دومیسرپاسبان دارندگان مدرک تحصلی پایان دوره راهنمایی یا سیکل اول متوسطه به درجه -ب 

 .یکمیدارندگان مدرک تحصیلی پایان دوره دبیرستان به درجه سرپاسبان -ج 

استخدام ارتش، اصالحی  قانون 33ه به موجب تبصره ذیل بند ب ماده آن گروه از پرسنل شهربانی ک: 204-7تبصره

دومی را یک و نیم برابر سومی به سرپاسبانسرپاسبان سومی،به سرپاسبان یکمیدرجات پاسبان 9. 29/08/1358

 شده ازبر حداقل توقف در درجات یاد های مازاداند به هنگام تطبیق معادل مدتنموده مشابهین خود در ارتش طی

 .گردندارشدیت برخوردار می

درجه موجود شهربانی با این هم ردیفی خود مشابه افسرانردیفان موجود شهربانی با حفظ وضعیت همهم: 204-8تبصره

 .گردندقانون تطبیق می

 


