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 «قانون سرباز قهرمان»

تیمهای فدراسیونهای ورزشی به عضویت  به موجب این قانون در زمان صلح کلیه ورزشکارانی که از طرف :ماده واحده

توانند خدمت مقدس بدنی و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح می درخواست سازمان تربیتشوند باملی برگزیده می

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی زیر نظر سازمان تربیت بدنی دردوره آموزش نظامی در سربازی خود را پس از طی

 .های ملی سپری نمایندتیم

ضرورت خود را باید در نیروهای  های ملی، بقیه خدمت دورهن درصورت اخراج یا حذف از تیممشموالن این قانو: 1تبصره

 .مسلح سپری نمایند

 .باشندمستثنی می1351( قانون گذرنامه مصوب18( ماده )2مشمولین این قانون از شمول مفاد بند ): 2تبصره

آسیایی یا جهانی مربوط به  شرکت در مسابقاتالذکر جهت درصورت نیاز نیروهای مسلح به سربازان فوق: 3تبصره

 .گیرندقرار می دراختیار ستاد کل نیروهای مسلحنیروهای مسلح، نامبردگان

قهرمانان بازیهای المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول  :4تبصره

المللی المپیک و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهانی های ورزشی تحت پوشش کمیته بینبازیهای آسیایی در رشته

مانان پارالمپیک جهانی معاف از سربازی با معرفی وزارت فوتبال، بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهر

ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

 .شوندایران از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می

توانند عالوه بر می 8/۷/138۶دمات کشوری مصوب ( قانون مدیریت خ5کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ): 5تبصره

( این قانون، مقامهای دوم و سوم بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی را با معرفی وزارت ورزش و 4مشمولین تبصره )

 .جوانان و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند

وضوع معافیت سربازان قهرمان مشمول این قانون به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با نامه اجرائی مآیین :۶تبصره

 .رسدشود و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح میهمکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می

 

 


