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 «قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی»

 
شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ ماده واحده: مستخدمین 

قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ...  1موضوع ماده هایتحمیلی در دستگاه

بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیالت یشنیروهای مسلح با پ: مجلس شورای اسالمی و25/11/1361مصوب 

مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع

سنواتی  همچنین افزایشالعاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر ودولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق

های و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه باالتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه

آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق ذیربط با

 . خواهند شدمندبازنشستگی یا مستمری مربوط بهره

: برای آن دسته از شهداء و جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقوداالثر که مستخدم دولت 1تبصره

اند با توجه به میزان تحصیالت و تخصص آنها از طرف بنیاد شهید جانباز یا آزاده ازکارافتاده شدهنبوده و شهید یا مفقود یا

  پرداخت تعیین و پرداخت خواهدقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگانقالب اسالمی ح

 . شد

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

و تبصره ذیل آن  25/11/1361مصوب  ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء ...برقراری حقوق وظیفه

 . پرداخت خواهد شد

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

 . گرددهمان تاریخ طالق مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت میانقالب اسالمی باشد از

وظف است آن دسته از شهدایی را که دارای بیش از یک همسر دائم بوده و شرایط استفاده از : بنیاد شهید م4تبصره

ازاء هر یک از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی عالوه بر حقوق وظیفه حقوق مربوط را داشته باشند به

 . مقرر از محل اعتبار خود تعیین و پرداخت نماید

 . افراد موضوع تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقالب اسالمی است : برقراری حقوق برای5تبصره

: از تاریخ تصویب این قانون، قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا، مفقودین نیروهای مسلح 6تبصره

در موارد مغایر با این  22/10/1364ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقالب اسالمی مصوب جمهوری اسالمی

های مربوط بازنشستگی و وظیفه یا مستمری موضوع این قانون توسط دستگاهقانون لغو و حقوق و مزایای حالت اشتغال،

 . پرداخت خواهد شد

 -ده شهداء افراد خانوا -رزمندگان  -جانبازان  -آزادگان : از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی ایثارگر )7تبصره

 . نخواهند بود 27/10/1366های دولتی، مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب دستگاهمفقودین( در
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 07/10/1367: منظور از ایثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهداء و ... مصوب 8تبصره

 . باشدمی

این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری  نامه اجرایی: آیین9تبصره

 .و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدهای ذیربط تهیهدستگاه

 

 

 


