
 

  سياسي  و محكومين  شهداء، آزادگان  به  مربوط قوانين

 

  مـشمول   شـدگان   بيمـه   سياسـي   محكوميـت   مدت  احتساب  به  راجع  قانوني اليحه

 1358/12/25   مصوب  بيمه  حق  پرداخت  سابقه  بعنوان  اجتماعي  تأمين قانون

  
 ماده واحده

  آثـار محكوميـت     رفـع   قـانوني   اليحـه   موضـوع   سياسي  محكومان  اشتغال  عدم دوران

   اين  كه صورتي  در  ايران  اسالمي  جمهوري ب انقال  شوراي7/1/1358   مصوب سياسي

   بـوده   شـاغل  اجتمـاعي    تأمين  قانون  مشمول  در فعاليتهاي  از محكوميت  افراد قبل قبيل

 از   منظور استفاده  به آنان   بيمه  حق  پرداخت  جزء سوابق  بيمه  حق  پرداخت باشند بدون

 .ودش مي   مذكور محسوب  قانون  موضوع تعهدات

  

   و قبـل   سياسي  از محكوميت  قبل  كه سياسي   محكومان  اشتغال  عدم دوران: تبصره

ــاريخ ــانون  تــصويب از ت ــستي بهــداري   وزارت  تــشكيل  ق در ) 16/4/1355 (  و بهزي

، از   از پيـري   ناشـي  برابـر اثـرات    در  كارمنـدان   حمايـت   قـانون   مـشمول  مؤسـسات 

   اجتمـاعي   تـأمين   قانون  و اجراي تصويب  از  و يا قبل  بوده  شاغل  و فوت كارافتادگي

،   اجتمـاعي   رفاه ، بنگاه  ايران  بيمه سهامي   نزد شركت  بيمه  حق  پرداخت  سوابق داراي

   و سـازمان   كـارگران   اجتمـاعي  هـاي   بيمـه  سازمان ،  كارگران  و بيمه  تعاون صندوق

   بيمه  حق  پرداخت  جزو سوابق  بيمه  حق  پرداخت بدون اند نيز  بوده  اجتماعي هاي بيمه

 .گردد مي   محسوب  اجتماعي  تأمين  قانون  موضوع تعهدات  از  منظور استفاده  به آنان
 
  

  قـانون  83 - 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60 مـواد    شـمول   قانوني اليحه 

  جريـان   در  كـه  شـدگاني   بيمـه   كليـه   درباره1354   تيرماه  مصوب  اجتماعي تأمين

  گرديـده    كلي  يا از كارافتادگي  جزئي فتادگي عضو، از كارا  اخير دچار نقص انقالب

 26/6/1358  اند مصوب  رسيده  شهادت  درجه يا به

  

 ماده واحده

 در   كـه 1354  تيرمـاه   ب مـصو   اجتمـاعي   تـأمين   قـانون   مـشمول  شدگان  بيمه كليه) الف

انـد    رسـيده   شهادت  درجه به   اسالمي  انقالب  ثمر رساندن  به  اخير در راه  انقالب جريان

 .باشـند   مي  اليحه  اين اند مشمول شده   يا كلي  جزئي  عضو، از كارافتادگي يا دچار نقص

   كلي  يا از كارافتادگي و  جزئي از كارافتادگي  عضو،  يا نقص  شهادت  منجر به  حادثه )ب



ــوط كــه ــه  مرب ــان  ب ــر  انقــالب  جري ــار تلقــي باشــد، ناشــي مــي  اخي  .گــردد  مــي  از ك

 از  ، مـستمري   مقطـوع   نقـص  ، غرامـت  فـوت    مـستمري   محاسـبه   و نحـوه   برقـراري  )ج

   تـأمين   قـانون   مقـررات   بـر حـسب   كلـي    از كارافتـادگي  ، مـستمري   جزئـي  كارافتـادگي 

ــاعي ــود   اجتمـــــــــــــــــــــــ ــد بـــــــــــــــــــــــ  .خواهـــــــــــــــــــــــ

   اشـتغال   محـل   يـا مؤسـسه    سـازمان   گواهي  حادثه  وقوع چگونگي  و  زمان از لحاظ) د

   رخ  آن  سـبب   و بـه   اسـالمي   انقـالب   قطعاً در جريان  حادثه اينكه  در مورد شدگان بيمه

   مربـوط   قـضائي   در حوزه  مستقل  بخش  دادسراها و يا دادگاههاي گواهي  با  است داده

   يـا بـه    است  نبوده  عادي  يا حوادث  جرائم  از وقوع  مزبور ناشي  حادثه اينكه در مورد

   اقـدامات   و مـالك   بـوده   ضـروري   اسـالمي   انقـالب   دادسراها يا دادگاههاي تشخيص

 .  قرار خواهد گرفت  اجتماعي  تأمين سازمان

  

 

 83و  82 ،81، 80، 74، 73، 72، 70، 60 مـواد،    شـمول   قـانوني   اليحـه   اصالح قانون

در    كـه  شـدگاني   بيمـه   كليـه   دربـاره 1354   تيرماه  مصوب  اجتماعي  تأمين قانون

   يـا از كارافتـادگي    جزئي  عضو، از كارافتادگي  دچار نقص  اسالمي  انقالب جريان

 26/6/1358  اند مصوب  رسيده  شهادت  درجه  يا به  گرديده كلي

  

 ماده واحده

   اسـالمي   انقـالب  رسـاندن   ثمر  به  در راه  كه  اجتماعي  تأمين  قانون  مشمول شدگان بيمه

   محاسبه  نحوه اند، از لحاظ گرديده   نايل  شهادت  درجه  يا به  شده  كلي  از كارافتاده ايران

   بـه   راجـع   قانون9 و 3  هاي  تبصره مقررات   مشمول  از آن  استفاده  و شرايط مستمري

 شهيد يا   مسلح وهاي با نير  همكاري  علت  به كه  شدگاني  بيمه  درباره  مستمري برقراري

 و   و اصالحات  اسالمي  شوراي مجلس 1360/11/18  شوند، مصوب  يا مي  شده معلول

 .باشند مي  آنها  بعدي تغييرات

  
 مزبور  شدگان الذكر بر بيمه  فوق هاي تبصره   از شمول  ناشي التفاوت مابه: 1تبصره 

 .باشد  مي پرداخت   قابل  قانون  اين  تصويب از تاريخ

  

   مـصوب  انوني ق  در اليحه  شده بيني پيش   مراجع  از سوي  كه در مواردي: 2تبصره 

   سـبب   و بـه   اسالمي  انقالب  در جريان حادثه   بر وقوع  مبني  الزم  گواهي26/6/1358

 . خواهد بود  اقدام شهيد مالك  بنياد  باشد، تشخيص  صادر نشده آن

  
  شـدگاني   منحصراً بيمـه   واحده  ماده اين  مذكور در شدگان منظور از بيمه: 3ره تبص

 و   شغلي  ارتباط  يا شهادت  كلي از كارافتادگي   منجر به  حادثه  وقوع  تا زمان  كه است



 . باشد  نشده  قطع  اجتماعي  تأمين قانون   مشمول  با كارگاه  آنان استخدامي
 
  

   مـورخ  شـنبه  روز سـه    علني  در جلسه  تبصره  و سه  واحده  بر ماده مل مشت  فوق قانون

   و در تـاريخ  تصويب   اسالمي  شوراي  يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس  مردادماه هشتم

 .  است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به13/5/1370

  

 

   و مـشمولين  دولت   كاركنان  درباره  وظيفه  حقوق  برقراري  به  راجع  قانوني اليحه

   درجـه   يا به كارافتاده  از  ايران  اسالمي  انقالب  در جريان  كه  اجتماعي  تأمين قانون

 21/9/58  شوند مصوب  يا مي  شده  نائل شهادت

  

 ماده واحده

   سـازمانهاي  منجملـه    دولتـي   و شـركتهاي  هـا و مؤسـسات    وزارتخانه  مستخدمين كليه

 شـهرداريها و   مـستخدمين   و  اسـت   ذكر نام  آنها مستلزم  درباره  حكم  شمول  كه دولتي

 يـا    ايـران   اسـالمي   انقـالب  رسـاندن   ثمر  به  در راه  كه  اجتماعي  تأمين  قانون مشمولين

   رسـيده   شـهادت   درجه  به بشوند و يا اينكه  يا  شده  از كارافتاده  آن  دستاوردهاي حفظ

 و   از كارافتـادگي   بـه   مربوط  احكام خود مشمول   به  مربوط  مقررات يا برسند با رعايت

   تعيين  اساس  بر اين  كه اي  وظيفه شوند و حقوق مي   محسوب وظيفه  انجام  سبب  به وتف

 .گــردد  برقــرار و پرداخــت مــي   قــانوني   يــا ورثــه  شــود در مــورد آنــان   مــي

   اسـتخدام   قـانون 84 و 80 مـواد   شـمول    اليحـه   قـانوني   اليحـه   ايـن   تـصويب  از تاريخ

   در جريـان   كـه   دولتي شركتها و سازمانهاي ها و خانه وزارت  كارمندان  درباره كشوري

   شـهادت   درجـه  اند و يا به  گرديده كارافتاده  و يا از  عضو شده  اخير دچار نقص انقالب

 .باشد  مي  ملغي  است  گرديده ابالغ 1357/12/16   مورخ692   شماره اند و طي رسيده

  

 

   وظيفه  حقوق برقراري   به  راجع  قانوني  اليحه  به  تبصره  يك  الحاق  قانوني اليحه

   انقـالب   در جريـان  كـه    اجتمـاعي   تأمين  قانون  و مشمولين  دولت  كاركنان درباره

  شـوند مـصوب    يـا مـي   شـده    نائل  شهادت رجه د  يا به  از كارافتاده  ايران اسالمي

27/12/1358 

  

 ماده واحده

 و   دولـت   كاركنـان  درباره   وظيفه  حقوق  برقراري  به  راجع  قانوني  اليحه  زير به تبصره

   و يا به  از كارافتاده  ايران اسالمي   انقالب  در جريان  كه  اجتماعي  تأمين قانون  مشمولين



 :شود  مي اضافه 1358/9/21  شوند مصوب  و يا مي  شده  نائل  شهادت درجه

  

   شـده   شـهيد و يـا از كارافتـاده     انقالب جريان  در  كه  اصناف  اتاق كنانكار: تبصره

   مقررات  در هر مورد مشمول  امداد امام كميته   تأييد و تصويب باشند نيز در صورت

 .گردند مي   قانون اين
 
  

 

 بـا   همكـاري    بعلـت   كـه  شـدگاني   بيمـه   درباره  مستمري  برقراري  به  راجع قانون

  مجلـس  18/11/1360  شوند مصوب  يا مي  شده  شهيد و يا معلول  مسلح نيروهاي

   اسالمي شوراي

  

 ماده واحده

   كه1354   تيرماه مصوب   اجتماعي  تأمين  قانون  مقررات  مشمول شدگان  از بيمه  عده آن

 يا   شده  كلي  از كارافتاده جنگي   در عمليات  و شركت  مسلح  با نيروهاي  همكاري  علت به

   كلـي   از كارافتادگي  مستمري يبرقرار  شوند از لحاظ  يا مي  شده  نائل  شهادت  درجه به

 . خواهند بود قانون   مقرر در اين  احكام  تابع  فوت و مستمري

  

  ين از مـشمول   عـده   منحـصراً آن  فـوق   در  منـدرج  شـدگان  منظور از بيمه: 1تبصره 

   خـود بـه    و يـا معرفـي    خـدمت  احضار بـه    تا تاريخ  هستند كه  اجتماعي  تأمين قانون

   شاغل  اجتماعي  تأمين  قانون مقررات   مشمول ، در كارگاههاي  مربوطه  ارتشي مراجع

 .گردد  كسر مي  بيمه  حق آنان  و مزد  مقرر از حقوق  موازين  و طبق بوده

  

   كه  يا احضار شده  داوطلب شدگان از بيمه   عده  آن  وظيفه  حقوق پرداخت: 2تبصره 

، در   اسـت   ملـي   دفـاع   وزارت  بـر عهـده   آنان   خدمت  دوران  و مزاياي  حقوق پرداخت

 . مزبور خواهد بود  وزارت بر عهده  ، كماكان دن ش  يا معلول  شهادت صورت

  

   بازمانـدگان   مـستمري   و مجمـوع  كلـي    از كارافتـادگي   مـستمري  ميـزان : 3تبصره 

 مأخـذ    و مزايـاي   حقـوق   جمع چهارم  و ت بيس  با يك  برابر است  قانون  اين مشمولين

   سـابقه   كـه   و در مـواردي  بيمـه    حـق   پرداخـت   دو سال  آخرين  ظرف  بيمه كسر حق

 كمتـر از    شدن  يا معلول  شهادت تاريخ  از  قبل  قانون  اين  مشمولين  بيمه  حق پرداخت

 و   مـزد يـا حقـوق    جمع از   است عبارت   پرداخت  قابل  مستمري  باشد، ميزان دو سال

 .  كار ضربدر سي روزهاي  بر  تقسيم  بيمه  مأخذ كسر حق  دريافتي مزاياي

  

  كت شر  بعلت  قانون  اين  مشمولين شدن   و معلول  شهادت  وقوع تشخيص: 4تبصره 

 در   خواهـد بـود كـه    مـوارد درگذشـت     بـا شـورايعالي    جنگي  در عمليات يا همكاري

 .گردد  مي  تشكيل  ملي  دفاع وزارت



  
   بـر عهـده    قـانون   ايـن  لين مـشمو  كارافتـادگي   از  و ميـزان   درجـه  تعيـين : 5تبصره 

 .  است  اجتماعي  تأمين قانون 91   مقرر در ماده  پزشكي كميسيونهاي

  

  شمولين م  وظيفه الذكر حقوق  فوق2  تبصره  مفاد  براساس  كه در مواردي: 6تبصره 

   مذكور مكلف گردد، وزارت  مي  و پرداخت تعيين   ملي  دفاع  وزارت  از طرف  قانون اين

   آنـان   يا شهيد و بازماندگان  فرد معلول كامل   و مشخصات  وظيفه  حقوق  ميزان است

ــه ــازمان را بـــــ ــأمين  ســـــ ــاعي  تـــــ ــالم   اجتمـــــ ــد اعـــــ  . نمايـــــ

 را  بحـث   از افـراد مـورد    هـر يـك   ي مـستمر   اسـت   موظـف   اجتماعي  تأمين سازمان

   دفاع وزارت   از طرف  شده  تعيين  مبلغ  و چنانچه  محاسبه  قانون  اين  ضوابط براساس

 فرد شهيد حـائز   بازماندگان  يا  معلول  كه  را مادام التفاوت  باشد مابه  كمتر از آن ملي

   ملـي   دفـاع   وزارت ا از طريقي  مستقيماً  متعلقه  سهم  نسبت  هستند به  دريافت شرايط

 . نمايد  پرداخت  آنان به

  

   بعنوان  ذيربط  يا ساير مراجع  مربوطه كارفرماي   توسط  كه شدگاني بيمه: 7تبصره 

 يـا    شـده   اعـزام   جنگـي   مناطق  به  مسلح نيروهاي  با ي همكار  جهت مأمور يا داوطلب

 زيـر    واجـد شـرايط    خواهند بـود كـه    قانون اين   مقررات  مشمول بشوند در صورتي

ــند  :باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . باشـــند  شـــده  كتبـــاً معرفـــي  مربوطـــه   كارگـــاه قـــبالً از طـــرف ) الـــف

ــع) ب ــزام مرجـــ ــده  اعـــ ــالحيت كننـــ ــزام  صـــ ــته  را  اعـــ ــد داشـــ  . باشـــ

   منعكس درگذشت  موارد  مورد تأييد شورايعالي شده  بيمه  شدن  يا معلول شهادت) ج

 . وجود دارد قرار گيرد  كه  ضوابطي ، مطابق4  در تبصره

  

ــان: 8تبــصره  ــد مشخــصات بــوطمر   و ســاير مــسئولين كارفرماي    كامــل  موظفن

شـوند    مـي   اعـزام   جنگـي  منـاطق    بـه   قـانون   نحو مقرر در اين  به  را كه شدگاني بيمه

   اعـزام   قـانون   ايـن  تـصويب   از  قبـل   كـه   افرادي  روز و مشخصات  پنج حداكثر ظرف

   اجتماعي ين واحد تأم  به قانون   اين  اجراي  روز از تاريخ  پانزده اند حداكثر ظرف شده

 .نماينــــد   اعــــالم  مربوطــــه  بيمــــه  و حــــق  ليــــست كننــــده دريافــــت

  مـسئول   نمايـد   در موعـد مقـرر خـودداري     تكليـف   ايـن   از انجام  كارفرمائي چنانچه

  مرجـع   خواهـد بـود   شـده   بيمـه   از تـأخير بـه    ناشي  وارده  خسارات  هر گونه جبران

  كـه    كـار بـوده    مقـرر در قـانون    اخـتالف  ل حـ  هـاي   هيئت  فوق  خسارات  به رسيدگي

  الزم   و تـصميم   رسـيدگي   موضـوع   به  وي  يا بازماندگان شده  بيمه  شكايت براساس

در    شـكايت   قابـل   از ابـالغ   روز پـس   ده  مـدت   ظرف  صادره رأي. اتخاذ خواهد نمود

 . خواهد بود  دادگستري  عمومي دادگاه



  

 و از   فــوت  مــستمري  ميــزان افــزايش  از نظــر  قــانون  ايــن مــشمولين: 9تبــصره 

   تـأمين   قانون  كلي  ضوابط  تابع مستمري  از  استفاده  و ساير شرايط  كلي كارافتادگي

 . خواهند بود  آن  بعدي تغييرات  و الحات و اص1354   تيرماه  مصوب اجتماعي
 
  

  ماه  بهمن  هيجدهم يكشنبه  روز  در جلسه  تبصره  و نه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق قانون

   محتـرم  تأييد شوراي   و به  تصويب  اسالمي  شوراي  مجلس يكهزار و سيصد و شصت

 .  است  رسيده نگهبان

  

 

 و   جانبازان تكفل  تحت  عائله  و وظيفه  از كارافتادگي  وظيفه  حقوق  برقراري قانون

   مجروحين مزاياي  و  حقوق  و پرداخت  تحميلي  و جنگ  ايران  اسالمي شهداء انقالب

 اسالمي   شوراي  مجلس25/11/1361   مصوب سالمي ا  و انقالب  تحميلي جنگ

  

 1ماده 

هـا و   وزارتخانـه   وقـت   تمـام   و نيـز كاركنـان    يـا ثابـت    رسـمي   از مـستخدمين   عـده  آن

 بـر آنهـا    قـانون    شـمول   كـه   دولتـي   سازمانهاي مله از ج  دولتي  و شركتهاي مؤسسات

   انقـالب  دسـتاوردهاي    حفـظ   بـراي   شهرداريها كه  و مستخدمين  است  ذكر نام مستلزم

 و   از تماميـت   دفـاع  نظـامي    در عمليـات   يا همكـاري   شركت  سبب  و يا به  ايران اسالمي

  شوند و يا به  مي  شناخته كارافتاده از و   معلول  ايران  اسالمي  كشور جمهوري استقالل

   مربـوط   احكام  خود مشمول  به  مربوط مقررات  گردند، با رعايت  مي  نائل  شهادت درجه

 يـا    آنـان   وظيفـه   و حقـوق  شـده   شناخته  وظيفه انجام   سبب  به  و فوت  از كارافتادگي به

   اسـاس   بـر ايـن    كه اي  وظيفه  حقوق خواهد بود از مجموع   عبارت  آنان  تكفل  تحت عائله

   حقـوق   جدول  يك  گروه  يك  پايه  حقوق  اضافه شود به مي   تعيين  مربوط  مقررات حسب

 يـا    كـشوري   بازنشـستگي   از صـندوق   كـه   كـشوري  استخدام   قانون32   ماده موضوع

 . خواهد شد  مورد پرداخت  حسب مربوط   و وظيفه  بازنشستگي صندوق

  

 2ماده 

   كاركنـان   دربـاره  وظيفـه    حقوق  برقراري  به  راجع  قانوني  اليحه  موضوع  وظيفه حقوق

 از   ايـران   اسـالمي  انقـالب    در جريـان   كـه   اجتمـاعي   تـأمين   قـانون   و مـشمولين  دولـت 

   انقالب  شوراي21/9/1358  مصوب شوند  يا مي  شده  نائل  شهادت  درجه  يا به كارافتاده

  ها و مؤسسات  وزارتخانه ثابت  يا  رسمي  در مورد مستخدمين  ايران  اسالمي جمهوري

،   اسـت   ذكـر نـام   آنهـا مـستلزم    بـر   قانون  شمول  كه  و شهرداريها و مؤسساتي دولتي



   مزبـور تعيـين    قانوني  اليحه براساس   كه اي  وظيفه  حقوق  خواهد بود از مجموع تعبار

   اسـتخدام   قـانون 32   مـاده   موضـوع  جـدول    يك  گروه  يك  پايه  حقوق  اضافه  به گرديده

 . خواهد شد  پرداخت مربوط   و وظيفه  بازنشستگي  از صندوق  كه كشوري

  

 3ماده 

   و وظيفـه  بازنشـستگي    از لحـاظ   كـه   خـصوصي   و بخش  دولت  از مستخدمين  عده آن

   قـانون  اين) 1 ( در ماده  مذكور باشند و بعلل  مي  اجتماعي  تأمين  قانون  مقررات مشمول

 و   بـوده   خارج  قانون  اين شمول  يا بشوند از  يا شهيد شده شده� ه شناخت از كارافتاده

   همكـاري   بعلت  كه شدگاني  بيمه درباره   مستمري  برقراري  به  راجع  قانون  مقررات تابع

   مجلـس 18/11/1360  شـوند مـصوب   مـي   يـا   شـده   شهيد يا معلـول   مسلح با نيروهاي

 . خواهند بود  اسالمي شوراي

  

   كـه  شدگاني  بيمه  درباره  مستمري برقراري   به  راجع  واحده  ماده4  تبصره: تبصره

 لغـو و    تـاريخ  شـوند از ايـن    مـي  يـا معلـول    شـهيد   مسلح  با نيروهاي  همكاري بعلت

   حـسب   اجتماعي  تأمين در مورد قانون   قانون  اين1  ارد مذكور در ماده مو تشخيص

 خواهد   پاسداران بنياد شهيد و يا سپاه  يا  موارد درگذشت  عالي  شوراي مورد بعهده

 .بود
 
  

 4 ماده

   قـانون 32  مـاده    تبـصره   موضـوع   مقامـات   تكفـل   تحـت   عائلـه   و وظيفـه   وظيفه حقوق

باشـند يـا نباشـند در       دولـت   يـا ثابـت    رسمي  مستخدم  از اينكه  اعم  كشوري استخدام

 و   معلول  قانون اين 1   در ماده  مندرج  مذكور بعلل  مقامات  تصدي  در زمان  كه صورتي

 از   در زمـان   كـه  مربـوط    مقـام   حقـوق   يـا بـشوند آخـرين     يا شـهيد شـده   دهاز كارافتا

   در مورد مستخدمين خواهد بود كه   است گرفته  مي  تعلق  آنان  به  يا شهادت كارافتادگي

   تـأمين   يـا سـازمان   كـشوري    بازنشـستگي   مـورد از صـندوق    حـسب  و ثابـت   رسمي

   اين  از تصدي  قبل  كه صورتي  خواهد شد و در خت پردا  مربوط  يا صندوقهاي اجتماعي

   بازنشـستگي   از صـندوق  مـاده    ايـن   موضـوع  انـد حقـوق    نبـوده   كارمند دولت مقامات

 . خواهد شد  پرداخت كشوري

  

   كـه   و شـهرداران  ، بخـشداران  فرمانـداران   اسـتاندار،  مورد معاونـان در : 1تبصره 

   اين  تصدي  مربوط  قانوني  مجوزهاي براساس  نباشند و  دولت  يا ثابت كارمند رسمي

   در خـدمت  وقـت   بطـور تمـام    كـه   كاركناني همچنين اند و دار گرديده  را عهده مشاغل



   رسـمي   بـا مـستخدمين    همطرازي  بصورت  آنان يبرا  اي  و پايه اند گروه  بوده دولت

   امور اداري  سازمان  شوراي  توسط احراز آن   و شرايط  مورد تصدي  پست براساس

   تكفل  تحت  خود يا عائله  درباره  قانون  اين مقررات   و طبق  كشور تعيين و استخدامي

 .شد  رفتار خواهد آنان

  
   كارمند رسمي  كه  آن  يك  و تبصره ماده   اين  افراد موضوع  وظيفه حقوق: 2تبصره 

 . خواهد شد  پرداخت  كشوري بازنشستگي  باشند نيز از صندوق  نمي  دولت يا ثابت
 
  

 5ماده 

   مـستخدم  احتـساب  بگيـر بـا    وظيفه  مستخدم  تكفل  تحت  تعداد افراد عائله در صورتيكه

 از چهـار   ، بيش قانون   اين  شهيد موضوع  مستخدم  تكفل  تحت  تعداد افراد عائله همچنين

   وظيفـه  افراد مزبور از حقـوق    كه رد مازاد بر چهار نفر تا زماني ازاء هر ف نفر باشد به

 هزار  شوند پنج  مي بگير محسوب وظيفه   مستخدم  تكفل كنند و يا تحت  مي مقرر استفاده

   حقوق  كه  صندوقي شود و از همان  مي اضافه   قانون  اين  موضوع  وظيفه  حقوق  به ريال

 .شد  خواهد ختشود پردا  مي  پرداخت وظيفه

 .باشد  نمي برادر و خواهر مستخدم   شامل  ماده  اين  موضوع افزايش: تبصره  
 
  

 6ماده 

   حقـوق  تمـام   شـود   فـوت   قـانون   ايـن   موضـوع   از كارافتـاده   مـستخدم   كه در صورتي

   عائلـه   بـه   قـانون  اين 5   ماده  موضوع  با افزايشهاي  برقرار شده  وي  براي  كه اي وظيفه

 . خواهد شد  پرداخت  وي  تكفل تحت

  

 7ماده 

   اسـتفاده   قـانون  ايـن   مقـرر در   وظيفـه  توانند از حقوق  مي  كه  مستخدم  تكفل  تحت عائله

ــاظ ــد از لحــــــــــ ــن نماينــــــــــ ــانون  ايــــــــــ ــد از  قــــــــــ  : عبارتنــــــــــ

ــف ــراد) الـــ ــوع افـــ ــاده موضـــ ــانون86   مـــ ــتخدام  قـــ ــشوري  اســـ  .  كـــ

 و   بـوده   متـوفي   در كفالت  كه  متوفي مستخدم العضو  يا ناقص ادر و خواهر عليلبر) ب

 .العمـــــــر مـــــــادام  كـــــــار نباشـــــــند   انجـــــــام قـــــــادر بـــــــه 

 20  اند تا پايان بوده   متوفي  در كفالت  كه و برادري)  شوهر  نداشتن  شرط به(خواهر ) ج

   آموزشـي  گاهها يـا موسـسات  دانـش   از  در يكي  مثبته  مدارك  بموجب  مگر اينكه سالگي

 .  سالگي25  پايان  تا  صورت  باشند و در اين  تحصيل  مشغول  عالي رسمي



  

 20  ز پايـان  ا  پـس   كه  در صورتي متوفي   تكفل  و خواهر تحت  اناث فرزندان: تبصره

   تأييـد بنيـاد شـهيد بـراي      و بـه  نداشـته   مورد شوهر  بر حسب  سالگي25 يا  سالگي

   وظيفه  ندارند از حقوق  درآمدي زمانيكه  باشند تا  نداشته  خود درآمدي  زندگي تأمين

 .كنند  توانند استفاده  مي  قانون  اين موضوع
 
  

 8ماده 

برقرار خواهد شـد     مربوط  ذيصالح  مراجع  با تصويب  قانون  اين  موضوع  وظيفه حقوق

   امور اداري شوراي   است  نشده بيني  پيش  مرجعي  مربوط  در مقررات  كه و در مواردي

 .خواهد بود   تصويب  كشور مرجع و استخدامي

  

 9ماده 

   سـهم   كـه  و در صورتي شود  مي  تقسيم بگيران  وظيفه  كليه  بين  تساوي  به  وظيفه حقوق

 .شود  مي  افزوده  تكفل تحت   عائله  بقيه  سهام  مزبور به  شود سهم  قطع  از آنان هر يك

  

 10ماده 

  ، در هيچ5   ماده موضوع   افزايش  در نظر گرفتن  بدون  قانون  اين  موضوع  وظيفه حقوق

 و   كـشوري   اسـتخدام  قـانون  32   ماده ضوع مو  حقوق  حداكثر جدول  سوم مورد از يك

 . كمتر نخواهد بود  آن  بعدي اصالحات

  

 11ماده 

 از  بـل  ق  كه مستخدميني   قانوني  وراث  وظيفه  حقوق  و همچنين  مستخدمين  وظيفه حقوق

   درجـه   يـا بـه    شـده  كارافتـاده   از  يـك   مـذكور در مـاده    بعلل  قانون  اين  تصويب تاريخ

   مـصوب   قـانوني   اليحـه  براسـاس    قـانون   ايـن   تـصويب  اند تا تـاريخ   آمده  نائل شهادت

شـود و از    مـي  برقـرار و پرداخـت     ايران  اسالمي  جمهوري  انقالب  شوراي21/9/1358

   مزبـور و عائلـه    مـستخدمين  دربـاره    قانون  اين  مقررات  طبق  قانون  اين ويب تص تاريخ

 . رفتار خواهد شد  آنان  تكفل تحت

  

 12ماده 

   پايـه   يك  گروه حقوق  تغيير  ديگر موجب  و عوامل  زندگي  هزينه  افزايش  كه در صورتي

 و   امـور اداري  سـازمان   شـود   كـشوري   اسـتخدام   قـانون 32   ماده  موضوع  جدول يك

   معمـول   الزم بررسـيهاي    قـانون   اين  موضوع  وظيفه  كشور در مورد حقوق استخدامي



 خواهد   تقديم ولت د به   اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب  جهت  و پيشنهاد مقتضي داشته

 .نمود

  

 13ماده 

 و   دولتـي  شـركتهاي   و هـا و مؤسـسات    وزارتخانـه   بازنشـسته   از مستخدمين  عده آن

 و نيـز    اسـت  نـام   ذكـر  ستلزم بـر آنهـا مـ     قـانون   شمول  كه  دولتي  سازمانهاي همچنين

   شـهادت   درجـه  يا بـه    شده  و از كارافتاده  معلول1   مذكور در ماده  بعلل شهرداريها كه

 خواهد بـود    عبارت  آنان تكفل   تحت  يا عائله  آنان  وظيفه گردند حقوق  يا مي  گرديده نائل

   مـاده   موضوع  جدول  يك روه گ يك   پايه  حقوق  اضافه  به  مربوط  بازنشستگي از حقوق

   پرداخـت   مربـوط   و وظيفـه  بازنشـستگي    از صـندوق   كـه   كشوري  استخدام  قانون32

 .خواهد شد

  

   شـوند، تمـام    فوت  ماده  اين  موضوع كارافتاده  از  مستخدمين در صورتيكه: تبصره

   ايـن 5   مـاده   موضـوع   با افزايشهاي  است برقرار شده   آنان  براي  كه اي  وظيفه حقوق

 . خواهد شد  پرداخت آنان   تكفل  تحت  عائله  به قانون
 
  

 14ماده 

   قـانون   ايـن   يـك  مـاده   مذكور در  علل  به  و شهرداريها كه  دولت  از مستخدمين  عده آن

   بيمـاري   بعلـت  زمانيكه  و مداوا تا  معالجه شوند در مدت  يا مي  شده  و مصدوم مجروح

   مربـوط   مزاياي و اند از حقوق شده   شناخته  و يا از كارافتاده  كار نداشته  انجام توانائي

 از   اسـتفاده   از لحـاظ   مـدت  از ايـن    خواهند كرد و پس  استفاده  استعالجي  مرخصي به

 .بود  خواهند  مربوط  مقررات  تابع مرخصي

  

   بعهـده   مـاده   ايـن   موضـوع  مـستخدمين    و مـداواي  ه معالج  مدت تشخيص: تبصره

   معرفـي   بـه   پزشـكي   نظـام  شماره   داراي  نفر پزشك  از سه  مركب  پزشكي كميسيون

 .بود بنياد شهيد خواهد
 
  

 و   بيـست  دوشـنبه   روز  در جلـسه   تبـصره   و هفت  ماده  بر چهارده  مشتمل  فوق قانون

 و در  تـصويب    اسالمي  شوراي  مجلس  و يك  سيصد و شصت يكهزار و ماه  بهمن پنجم

 .  است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به2/12/61  تاريخ

  

 

  از كارافتادگي   وظيفه  حقوق ي برقرار  چهار قانون  ماده  به  تبصره  يك  الحاق قانون

   تحميلي  و جنگ ايران   اسالمي  و شهداء انقالب  جانبازان  تكفل  تحت  عائله و وظيفه



   مـصوب  اسـالمي    و انقـالب   تحميلـي   جنگ  مجروحين  و مزاياي  حقوق و پرداخت

 6/11/1364   مـصوب   آن10   مـاده   و اصـالح   اسالمي  شوراي  مجلس25/11/1361

   اسالمي  شوراي مجلس

  

 ماده واحده

   قـانون 4   مـاده  بـه  1   تبـصره   عنـوان   زير بـه   شرح  به  تبصره  يك  قانون  اين  موجب به

 و شـهداء    جانبـازان  تكفـل    تحـت   عائلـه  يفـه  و وظ  از كارافتادگي  وظيفه  حقوق برقراري

   جنـگ   مجـروحين  مزايـاي   و  حقـوق   و پرداخـت   تحميلـي   و جنـگ   ايران  اسالمي انقالب

 و   الحـاق  اسـالمي    شـوراي   مجلـس 25/11/1361   مـصوب   اسـالمي   و انقـالب  تحميلي

   مزبور بـه  قانون 10   تغيير و ماده3 و 2  هاي  تبصره  مزبور به  ماده2 و 1  هاي تبصره

 :گردد  مي  زير اصالح ترتيب

  

 مـورد    احـراز پـست    واجـد شـرايط   كـه    دولت  و يا ثابت  رسمي كاركنان: 1تبصره 

 و يـا    و از كارافتـاده   معلـول  قـانون    ايـن  ك يـ   در ماده  مندرج  علل  و به  نبوده تصدي

   شـغلي   رشـته   مـورد تـصدي   پـست    شـغلي   طبقـه  شوند، در اولين  يا مي شهيد شده

   اسـاس   بر ايـن   مقررات  طبق آنان   و حقوق  قرار گرفته  مشابه هاي  و يا رشته مربوط

 .شد  خواهد تعيين
 
  

  اصالحي10ماده 

   در هـيچ 5   ماده موضوع   افزايش  در نظر گرفتن  بدون  قانون  اين  موضوع  وظيفه حقوق

 و   كـشوري   اسـتخدام  قـانون  32   مـاده   موضوع  حقوق  حداكثر جدول  دوم مورد از يك

 .نخواهد بود كمتر   آن  بعدي اصالحات

  

 يكهـزار و    مـاه  بهمـن    شـشم   روز يكشنبه  در جلسه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق قانون

  بـه  9/11/1364   و در تاريخ  تصويب  اسالمي  شوراي  و چهار مجلس سيصد و شصت

 .  است  رسيده  نگهبان تأييد شوراي

  

 

   بـه   روزانـه   مـزد يـا حقـوق     آخـرين   دسـتمزد معـادل    غرامـت   پرداخـت  قـانون 

   مجروح  ايران  اسالمي  جمهوري  مسلح  با نيروهاي  همكاري  بعلت  كه شدگاني بيمه

   اسالمي  شوراي  مجلس30/4/1367  شوند مصوب  يا مي شده

  

 ماده واحده



   بـه   راجـع  قـانون    از مـشمولين   عـده   دسـتمزد آن   غرامـت   قانون  اين  تصويب از تاريخ

 شهيد يا   مسلح نيروهاي  با  همكاري  علت  به  كه شدگاني  بيمه  درباره  مستمري برقراري

   حمـالت   علـت   بـه  كـه    افرادي  و همچنين18/11/1360  شوند مصوب  يا مي  شده معلول

  شـوند و پرداخـت   مـي   يـا   شده  مجروح  اسالمي  ميهن  به  صهيونيستي  دشمن وحشيانه

باشـد    مـي   اجتمـاعي  تـأمين    سـازمان   قانوناً بر عهده  آنان  بيماري  دستمزد ايام غرامت

   پـس   اجتمـاعي   تأمين سازمان   و توسط  تعيين  آنان  روزانه  مزد يا حقوق رين آخ معادل

 .خواهد شد   پرداخت  آنان  به  شده  بيمه  سهم  بيمه از كسر حق

  

   اسـتفاده   جهت  قانون  اين افراد موضوع  دستمزد  غرامت از  استفاده مدت: 1تبصره 

   احتـساب   آنـان   بيمـه   حـق   و مدت  اجتماعي تأمين   در قانون  مندرج  حمايتهاي از كليه

 .خواهد شد

  
  شدگاني  بيمه  بيماري  دستمزد ايام غرامت   ناظر بر پرداخت مقرراتساير : 2تبصره 

 .باشد االجراء مي  الزم  قانون  اين مشمولين   درباره  اجتماعي  تأمين  قانون مشمول
 
  

  ام  سـي  روز پنجـشنبه    علنـي   در جلسه  و دو تبصره  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق قانون

   و در تـاريخ  تصويب   اسالمي  شوراي  مجلس  و هفت و شصت يكهزار و سيصد  تيرماه

 .  است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به25/5/1367

  

 

  مـصوب   كـشور  بـه بعـد از ورود  )   آزادشـده  اسـراي  (  از آزادگـان   حمايت قانون

   اسالمي  شوراي  مجلس13/9/1368

  

 1ماده 

   جنـگ   در طول محوله   مأموريت  سبب  به گردد كه  مي  اطالق  كساني  به  آزادشده اسراي

 كــشور   ارضــي تماميــت  و  و اســتقالل  اسـالمي   از انقــالب اع دفــ ، و در جهــت تحميلـي 

   و پس اسير گرديده  از كشور  يا خارج  در داخل  دشمن  عوامل  توسط  اسالمي جمهوري

 . باشند  آزاد شده  دليرانه از مقاومت

  

 2ماده 

 و   روحـي  سـالمت    در صورت  عمومي  وظيفه  خدمت  قانون  و مشمول  آزادشده اسراي

   عمـومي  وظيفـه   انـد از خـدمت    بوده  در اسارت  ماه  از شش  بيش  در صورتيكه جسمي

 برابـر    سـه  ميـزان    اسير باشند بـه   ماه  كمتر از شش  كه گردند و در صورتي  مي معاف

   مكلـف   عمـومي  وظيفـه   گـردد و اداره   كسر مي  آنان  وظيفه  خدمت  از مدت  اسارت مدت



 فـوراً    آنان  عمومي وظيفه   خدمت  وضعيت  تعيين  به نظر بنياد شهيد نسبت  با اعالم است

 . نمايد اقدام

  
   مـدت   براي  از ايران  در خارج  اسالمي انقالب  از  دفاع  در راه  كه ايرانياني: 1تبصره 

 .باشند  مي  قانون  اين اند مشمول افتاده   زندان  يا بيشتر به  ماه6

  

   اسـارت   بـه   بطور عادي  دشمن  نظامي تهاجم  در بدو  كه افراد غيرنظامي: 2تبصره 

   باشـند مـشمول    بوده  و در اردوگاه داشته   اسارت  شماره  كه اند در صورتي درآمده

  ري ضـرو   اطالعـات   از وزارت اسـتعالم   خواهند بـود و در مـوارد ترديـد     قانون اين

 . است

  

،   عنـاوين   تحـت   اخـذ شـده    وجـوه  هرگونـه    از پرداخـت   آزادشده اسراي: 3تبصره 

 صـدور   و  بوده  معاف  ماده  اين از اجراي   ناشي  و غيره  وارده ، خسارات التفاوت مابه

 .گردد  مي  نيز تلقي حساب   تسويه  منزله  به  خدمت  پايان كارت
 
  

 3ماده 

 جديـد   شناسـنامه    صـدور فـوري    بـه   نـسبت   اسـت   كشور موظف  احوال  ثبت سازمان

 .نمايد   اقدام  آزادشده  اسراي  عموم  براي المي اس جمهوري

  

 4ماده 

   خاص  و ضوابط نامه آئين   اسراء را بر طبق هاي  خانواده  نحوي  به  كه  دستگاههائي كليه

 خود   حمايت  به  كماكان يكسال  اسراء تا  از آزادي اند موظفند پس دهنمو  مي خود حمايت

 . دهند ادامه

  

 5ماده 

  سيون كميـ  تـشخيص    بـه   اسـارت   و مدت  تحميلي  جنگ  در جريان  كه  آزاد شده اسراي

 از   ناشي بر اثر ضايعات اند يا  شده  نائل  جانبازي  درجه  به  بنياد امور جانبازان پزشكي

   تحت  رهبري با صالحديد مقام شوند  مي  جانباز و يا از كارافتاده  و اسارت  جنگ دوران

خواهـد   رفتار   با آنان ساير جانبازان  و مانند  قرار خواهند گرفت  بنياد جانبازان پوشش

 .شد

  
   بنياد جانبـازان   از سوي  با اولويت جانبازان  از  عده  اين  و درمان معالجه: 1تبصره 

 .گيرد  مي انجام

 از كشور   خارج  جانباز و بيمار به آزادشده   اسراي  اعزام  لزوم تشخيص: 2تبصره   



 .باشد مي   بنياد جانبازان  پزشكي  كميسيون بعهده
 
  

 6ماده 

 و   بهداشتي امكانات   كه  دستگاههائي  و كليه  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت

   مكلفنـد حـسب   خـصوصي    بيمارستانها و مراكز درماني  كليه  دارند و همچنين درماني

  داده   بيمـار تـشخيص   كـه    آزادشـده   از اسراي  دسته  آن  رايگان  درمان  به مورد نسبت

  و بـراي .  را صادر نماينـد  آنان   بر سالمت  دال  الزم  و گواهي  كامل شوند تا بهبودي مي

 هماننـد    درمـاني   خـدمات   تـأمين  دفترچـه    آنان  تكفل  و افراد تحت  آزادشده  اسراي كليه

   سـرانه   تـأمين   حـق   پرداخـت  بـدون (،  درمـاني    خـدمات   تـأمين   قانون  مشمول كاركنان

   مقـررات   تحـت   كـه   و يـا تـا زمـاني     بازتواني گواهي  تا صدور  استفاده  و براي هيانهما

 .صادر نمايند) باشند   قرار نگرفته  ديگري درماني

  

   بيمارســتانها و مراكــز درمــاني ســوي  از ه شــد  ارائــه  خــدمات هزينــه: 1تبــصره 

 و  ، درمـان   بهداشـت  وزارت  هـاي   تعرفـه   براسـاس   آزاد شـده   اسـراي   به خصوصي

 .شد  خواهد  مذكور پرداخت  وزارت  از سوي  پزشكي آموزش

  
 كـشور    كل  بودجه  در قانون  ساله  همه طرح   اين اعتبار مورد نياز اجراي: 2تبصره 

 .شود مي منظور
 
  

 7ماده 

 شـوند و    شناخته كلي  رافتاده از كا  مربوطه  كميسيون  با تشخيص  كه  آزاد شده اسراي

   يا مستمري  وظيفه حقوق   برقراري  و مقررات  از قوانين  هيچيك  مشمول  كه در صورتي

ــازان از كارافتــادگي ــا مــستمري وظيفــه   حقــوق  متوســط  نباشــند دريافــت  جانب  از   ي

   علت  به  كه يشدگان  بيمه درباره   مستمري  برقراري  قانون  موضوع  جانبازان كارافتادگي

   نـسبت   مربوطـه   دستگاه  توسط كه 18/11/1360  مصوب...   مسلح  با نيروهاي همكاري

   را ندهد دستگاه  آنان  زندگي مذكور كفاف   مستمري گردد و چنانچه  مي  پرداخت  آنان به

يد و ساير  نما  پرداخت  متعارف  زندگي  به  نيل براي  را التفاوت  مابه  است  موظف مربوطه

   ذيـربط   جانبـازان   از كارافتـادگي   و مقـررات  قـوانين    مورد مـشمول   بر حسب آزادگان

 .خواهند شد

  

 8ماده 

   ايـن   مـشمول  دسـتگاههاي   از ك هر يـ   در استخدام  از اسارت  قبل  كه  آزاد شده اسراي



 و   مـاه 2  حـداقل  (  اسـارت  زمان   دهم  يك  تا مدت  از آزادي توانند پس اند مي  بوده قانون

 . نمايند مستمر استراحت   و مزاياي  از حقوق با استفاده)   ماه6حداكثر 

  

   اسـارت   مـدت   نـسبت   بـه   آزادگـان  سـاليانه    اسـتحقاقي  هاي  مرخصي كليه: تبصره

   و مزاياي  حقوق ، معادل  فرد آزاده درخواست  و  تمايل گردد و در صورت  مي ذخيره

 .گردد مي   پرداخت  وي  مذكور، به مدت
 
  

 9ماده 

  شوند حـداقل   يا مي آزادشده   كه  اسرائي  اشتغال  ادامه  به  دستگاهها موظفند نسبت كليه

 و مزايـا و    حقـوق  نظـر سـطح    از  و يا همطراز آن  از اسارتشان  قبل  سازماني در شغل

 و مايلنـد    بوده  كارمند دولت كه   كار آزادگاني  به  اشتغال ن و امكا  اقدام  شغلي شؤونات

 . نمايند فراهم  خود بمانند را  خانواده  فعلي  سكونت در محل

  

   اشـغال   دليل  يا به  فرد آزاده  جسمي نائيتوا   عدم  دليل  به  كه در صورتي: 1تبصره 

   سـازماني   فرد در پـست   اشتغال ديگر، امكان   متصدي  توسط  مربوط  سازماني پست

   و مزايـاي   حقـوق   كـاهش  در صـورت   باشـد،   وجـود نداشـته    يـا همطـراز آن   قبلـي 

   دريافتي  به يستي با  قبلي  پست مزاياي  و  جديد با حقوق  و مزاياي  حقوق التفاوت مابه

 . گردد  اضافه وي

  

  هـاي   جديـد نيازمنـد دوره   سـازماني    پـست   ارتقـاء بـه    كـه  در مـواردي : 2تبـصره  

   برقـراري   اولويـت  اسـت    موظـف   ذيـربط   باشد دسـتگاه   ويژه  و آموزشي تخصصي

 .نمايد   تسهيل  آزادگان  مزبور را براي دوره
 
  

 10ماده 

   آزاد شـده   اسـراي  استخدام  براي  كشوري  استخدام  قانون14   ماده  بند الف محدوديت

 . نيست   الزامي  دولتي  دستگاههاي  خدمت ورود به  جهت

  

 11ماده 

 در   اسـارت  هنگـام   در  كـه   آزاد شده  اسراي  استخدامي  دستگاهها مكلفند وضعيت كليه

   مسؤول تأييد دستگاه  و  آنان  كتبي اند با درخواست  داشته قت يا مو  غيررسمي استخدام

 . نمايند  تبديل  مشابه عناوين  و يا ، دائم ، ثابت  رسمي  به  امور آزادگان  به رسيدگي

  

 12ماده 

   كـل 1364   سـال  بودجـه    قـانون 60   از تبصره  بودن  مستثني  از لحاظ  آزادشده اسراي



 دستگاهها موظفنـد از   كليه  خواهند بود و  شهداء و جانبازان هاي كشور همانند خانواده

  مـورد نيـاز خـود را بـا رعايـت        درصد از پرسـنل   ده  حداقل  قانون  اين  تصويب تاريخ

   دارنـد ضـمن    اشـتغال  نيـاز بـه     كـه  اي  آزاد شـده   اسـيران  يـان  از م  و مقررات ضوابط

 . نمايد  با بنياد شهيد تأمين هماهنگي

  

 13ماده 

   بوده در دستگاهها شاغل  اسارت از   قبل  از اينكه  اعم  آزادگان  عموم  براي  اسارت مدت

   دو سـال   اسـارت  هـر يكـسال    ازاء  بـه   آنـان   شوند با تمايـل   شاغل و يا بعد از اسارت

 قـرار    مورد محاسبه هر لحاظ گردد و از  مي  تلقي  و مرتبط  رسمي  خدمت  سابقه بعنوان

   بودجـه  در قانون را  بازنشستگي   كسورات  است  موظف  ذينفع  و دستگاه خواهند گرفت

 . نمايد  پرداخت ذيربط   بازنشستگي  صندوقهاي  و به بيني  بعد پيش سال

  
  ملي دستورالع  تابع  مسلح  نيروهاي پرسنل   آزادگان  ارتقاء و ترفيعات نحوه: تبصره

 .قوا برسد   كل  ستاد فرماندهي  تصويب  به  كه است
 
  

 14ماده 

 و تأييـد    معـالج  پزشـك   تجـويز   طبـق   آنـان   بعدي  و استراحتهاي  آزادگان  معالجه مدت

   حالت  عنوان  و به مربوط   رسمي  خدمت  جزء سابقه  اشتغال  محل گاه معتمد دست پزشك

 . گرفت  قرار خواهد  مورد محاسبه  و از هر لحاظ  تلقي اشتغال

  

 15ماده 

   تحـت   و بيمـار كـه   مجـروح    و يـا آزادگـان    گـشته   نايل انبازي ج  درجه  به  كه آزادگاني

   تـشخيص   بـه  بـازتواني    از زمـان   تـا قبـل    هـستند چنانچـه    حمايتي هاي  برنامه پوشش

   از زمـان   ناشـي  بيماريهـاي   در اثـر   بنياد شهيد و آزادگـان   مشترك  پزشكي كميسيون

 بنيـاد شـهيد قـرار      حمايتي پوشش   تحت نان آ  و خانواده  يابند شهيد تلقي  وفات اسارت

   مـسؤول   دسـتگاه   توسـط  بيمـه    حق  يا پرداخت  طبيعي  فوت در صورت.  خواهند گرفت

   فوت ، از مستمري  اجتماعي تأمين   سازمان  به  از بدو اسارت  امور آزادگان  به رسيدگي

 .نمود  خواهند  استفاده  اجتماعي  تأمين و ساير مزاياي

  

 16ماده 

  ، خـدماتي  كـشاورزي  ، تعـاوني  (  از توليدي  آزاد اعم  در مشاغل  آزادشدگان  جذب براي

ارمزد و  كـ  حـداقل   بـا   اعطـاء وام   بـه   سراسر كشور موظفنـد نـسبت    بانكهاي كليه...) و



ــه ــسهيالت هرگونــــــــــ ــانكي  تــــــــــ ــدام  بــــــــــ ــد  اقــــــــــ  . نماينــــــــــ

   رسيدگي  مسؤول  دستگاه  و با همكاري  مركزي  بانك  توسط  ماده اين   اجرائي نامه آئين

   هيأت  از تصويب  و پس  تهيه  قانون  اين  ابالغ  از تاريخ  دو ماه  ظرف آزادشدگان  امور به

 .د خواهد ش  اجراء ابالغ  براي وزيران

  

 17ماده 

 در   اسـت  بانكهـا الزم    و شـورايعالي   مركـزي  ، بانـك   و دارائـي   امور اقتـصادي  وزارت

 و  ، خـدماتي  يتعـاون  ( توليـدي   واحـد   احـداث   بـه   تـصميم   كه  آزادگاني  اعتبار به اعطاي

 مـذكور از    واحدهاي  احداث جهت   الزم  و تسهيالت  شده  قائل دارند اولويت)  كشاورزي

 . نمايد  اقدام برداري  بهره  اول سال   در پنج  مالياتي  معافيتهاي  در نظر گرفتن طريق

  

 18ماده 

 و  از امكانـات    نحـوي   به  كه  خصوصي  و مؤسسات  كارگاهها، كارخانجات كارفرمايان

نماينـد    مـي   استفاده غيره  و  بانكي ، اعتبارات ، مواد اوليه  نظير ارز، انرژي  دولتي خدمات

   كـار اشـتغال    بـه   آنان هايواحد  در  از اسارت  قبل  را كه  از آزادگاني  دسته موظفند آن

   اشـتغال   جديد بـراي   در استخدام غيرشاغلين   به  و نسبت  كار گرفته اند مجدداً به داشته

 .شوند   قائل  اولويت آنان

  

 19ماده 

   مواجه  مالياتي مشكالت  با  كه  آزادگاني  به  است  مكلف  و دارائي اقتصادي امور  وزارت

 .نمايد  اعطاء مالياتي% 50   با تخفيف هستند معافيت

  

 20ماده 

 مكلفند   قانون اين 23   مذكور در ماده ها و دستگاههاي رتخانه وزا  كليه  آزاد شده اسراي

 از   و بخـشي   نمـوده  همكـاري    آزاد شـده   امور اسـراي   به  رسيدگي  مسؤول با دستگاه

، ايجـاد    مـسكن  ، تهيـه  توانبخـشي  ، درمـان  ( هـاي   خـود را در زمينـه    و امكانـات  خدمات

  ، اعطـاي   و ماليـاتي   عـوارض  معافيتهـاي   طاي، اع  زندگي  وسائل ، تهيه ، تحصيل اشتغال

  ، خـدماتي  ، كـشاورزي   و صـنعتي  توليـدي   ، ايجاد واحدهاي  و ضروري  ازدواج وامهاي

 و   شـده  بنـدي   و سهميه  اساسي  كاالهاي تهيه  كار،  و پايان ، ساختماني  و صنفي عمراني

   امور اسراء آزادشده  انجام به...) و   آنان مبتال به   امور حقوقي ، انجام  ساختماني مصالح

   وزيران  هيأت  تصويب  به  ماه  سه  ظرف  ماده  اين اجرائي  هاي نامه آئين.  دهند تخصيص



 .رسيد خواهد

  

 21ماده 

   حـداقل  از شرط 23   مذكور در ماده  در دستگاههاي  استخدام داوطلب   آزادشده اسراي

باشند و با سواد   مي معاف   كشوري  استخدام  قانون14   ماده  در بند ج  مندرج تحصيالت

   ادامـه   موظفند وسائل ذيربط   شوند و دستگاههاي توانند استخدام  مي  و نوشتن خواندن

 .نمايند  ا فراهم افراد ر  قبيل  اين تحصيالت

  
   تحـصيلي   مقطـع   يـك   معـادل  اسـتخدامي   از نظـر   آزادگان  تحصيلي مدرك: تبصره

 .شود مي  باالتر تلقي
 
  

 22ماده 

   بـا تـشكيل   كـه   مكلفنـد   عـالي   و آمـوزش   فرهنـگ   و وزارت  و پرورش  آموزش وزارت

 را   آزادگـان  اسـارت    دوران  تحـصيلي  افتادگي  عقب  جبران مدت  كوتاه  فشرده هاي دوره

 مـذكور   وزارتـين . نمايند  اعطاء  آنان  به م الز  تحصيلي  مدرك  از امتحانات  و پس نموده

 .رساند  مي  وزيران تأييد هيأت   و به  تهيه  دو ماه  را ظرف  الزم  اجرائي نامه آئين

  

 23ماده 

   ـ مجلـس   جمهـوري    ـ نهاد رياسـت    قضائي ها و دستگاههايها، سازمان  وزارتخانه كليه

 ـ    ايـران  اسـالمي    جمهـوري   مسلح  صدا و سيما و نيروهاي  ـ سازمان   اسالمي شوراي

،   بيمـه  شـركتهاي  ، بانكهـا،   اسـالمي   انقـالب  ، نهادهـاي   دولتـي   و شـركتهاي  مؤسـسات 

   پوشـش  و تحـت    دولتي  مديريت  و داراي  شده  ملي  و شركتها و كارخانجات مؤسسات

  و مؤسـسات  ، شهرداريها  ايران  اسالمي  احمر جمهوري  هالل ، جمعيت  دولتي مؤسسات

   عمـومي  از بودجـة    نحوي  به  كه  شركتها و مؤسساتي  آنها و كلية  به  و يا وابسته تابعه

 از   هـر نحـوي    به كه   و شركتها و كارخانجاتي  مؤسسات نمايند، كليه  مي  استفاده دولت

هـا و   اي نماينـد و مـصادره   مـي    اسـتفاده   دولـت   مالي  و يا كمك گذاري  يا سرمايه سهام

   و همچنـين  المنفعـه  عـام   و  خيريـه   فرهنگـي   مؤسـسات   بـه   دولـت   واگـذاري  مؤسسات

شند با  مي  قانون  اين مشمول   است  ذكر نام  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  كه مؤسساتي

 . است   شده  ناميده  اختصاراً دستگاه  قانون و در اين

  

 24ماده 

   در برنامـه  را كـه    اقـداماتي   موظفنـد كليـه    قـانون   ايـن 23   مذكور در ماده دستگاههاي



 امور   به  رسيدگي مسؤول   دستگاه گيرد با هماهنگي  قرار مي  آزادشده راي از اس حمايت

 . اجراء نمايند آزادگان

  

 25ماده 

   اعتبـارات  از محلهـاي   ادگـان  امـور آز   كليـه   بـه   مربـوط  هاي  هزينه  براي  الزم اعتبارات

 كشور   عمومي در بودجه   آتي  سالهاي  و براي  جاري  سال ، براي503041   رديف دفاعي

 . گردد تأمين

  

 26ماده 

 قـبالً در   كـه  ( اعطـائي    امتيـازات   كليـه  ، در شـمول  انون قـ   اين  موضوع  آزادشده اسراي

  بينـي   پـيش   رزمندگان براي   قانوني  و ساير مقررات  وزيران  و هيأت  و مصوبات قوانين

 .خواهند بود)  است   نشده اي  اشاره  آن  به  قانون  و در اين  است شده

  
 دو   معادل  قانون  اين  امتيازات  احتساب براي   آزاد شده  اسراي  اسارت مدت: تبصره

 .گردد مي   محسوب  حضور در جبهه برابر مدت
 
  

  

 27ماده 

 تأييـد    به مشروط 19   در ماده  دولتي  و ايجاد اشتغال  مصوب11 و 9 مفاد مواد  اجراي

   تأييد حفاظـت  به   مشروط  مسلح  كادر نيروهاي  پرسنل  و در خصوص  اطالعات وزارت

 . خواهد بود  ذيربط اطالعات

  

 28ماده 

   پيشنهاد دستگاههاي به   دو ماه  مدت  مورد ظرف  حسب  قانون  اين  اجرائي هاي نامه آئين

   وزيـران   هيـأت   و تصويب آزادگان  امور  به  رسيدگي  مسؤول  و با تأييد دستگاه ذيربط

 .شود  مي  مورد اجراء گذاشته به

  

 29ماده 

 سـتاد   مـسؤول   و  بـوده   قـانون   ايـن   اجـراي   بـر حـسن    نظـارت   جمهور مسؤول رئيس

 . خواهد نمود  را تعيين  امور آزادشدگان  به رسيدگي

  

   روز دوشـنبه   علنـي  جلسه  در  تبصره  و دوازده  ماده  و نه يست بر ب  مشتمل  فوق قانون



   اسـالمي  شـوراي    مجلـس   و هـشت   يكهزار و سيصد و شـصت   آذرماه  سيزدهم مورخ

 . است   رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به22/9/1368   و در تاريخ تصويب

  

 

 يـا   گرديده   وضع  ايشان  معظم  در مورد شهدا و خانواده  كه  قوانيني  شمول قانون

  مجلـس  12/10/1369   مـصوب   ايشان  اسراء و مفقوداالثرها و خانواده گردد به مي

   اسالمي شوراي

  

 ماده واحده

  مـورد شـهداء و خـانواده     در  كـه   و مقرراتـي   قـوانين   كليه  قانون  اين  تصويب از تاريخ

و مفقوداالثرهـا و  ) باشـند   اسـير   كـه  تـا زمـاني  ( اسراء  ، به  گرديده  وضع  ايشان معظم

 .بديا  مي  تسري  آنان هاي خانواده

  

  ماه  دي  دوازده مورخ   روز چهارشنبه  علني  در جلسه  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق قانون

  در تــاريخ  و  تــصويب  اســالمي  شــوراي  مجلــس  و نــه يكهــزار و سيــصد و شــصت

 .  است  رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به26/10/1369

  

 

  هيـأت  9/5/1370   مـصوب   آزادگـان   اجتمـاعي   تأمين  مقررات  به  مربوط نامه آئين

   وزيران  هيأت26/3/72   مصوب  با اصالحيه وزيران

  

 1ماده 

 از   از آزادي اند يـا پـس   بوده   اجتماعي  تأمين  قانون  مشمول  از اسارت  قبل  كه آزادگاني

   ستاد رسيدگي  و تأييديه آزادگي   كارت گردند با ارائه  مذكور مي  قانون  مشمول اسارت

   بـه  نامـه   آئـين  رنـد و در ايـن  گي قرار مي  نامه  آئين  اين  مقررات  مشمول  امور آزادگان به

 .شوند مي   ناميده اختصار آزاده

  
  ناميـده »  سازمان« اختصار   به نامه  آئين اين  در  كه  اجتماعي  تأمين سازمان: تبصره

 .  است نامه آئين   مفاد اين ي اجرا شود مسئول مي
 
  

 2ماده 

   آنـان  هـاي  خـانواده   از  حمايـت   بمنظـور ادامـه    آزادگـان   آزادي  تـاريخ  صدور گـواهي 

 خواهد   امور آزادگان به  با ستاد رسيدگي)   از آزادگان  حمايت قانون» 4 «  ماده موضوع(

 .بود



  

 3ماده 

   مفـاد مـاده    بـا رعايـت   آنـان    تكفل  تحت  و خانواده نامه  آئين  اين  مشمول  آزادگان براي

  گـردد يـا دفترچـه    صـادر مـي     مخـصوص   درمـان   دفترچه  اجتماعي  تأمين قانون) 58(

 .شد  خواهد  آزادگان  مهر مخصوص  ممهور به  آنان درماني

  

   از پرداخـت   آنـان   تكفـل  تحـت   خـانواده   و نامـه   آئـين   اين  مشمول آزادگان: تبصره

  هـاي  باشـند و صـد در صـد هزينـه     مي   معاف  و دولتي  خصوصي فرانشيز در بخش

 .شد  خواهد  پرداخت  سازمان  از طرف درماني
 
  

 4ماده 

   و مـداواي  پـذيرش    مـسئول   سـازمان   و درمـاني  ستانها و مراكـز بهداشـتي   بيمار كليه

باشـند و   ، مـي   آنـان  كامـل    تـا بهبـودي    اولويت  با رعايت نامه  آئين  اين  مشمول آزادگان

   بيمارسـتانهاي   بـه  اعزام   ديگر يا لزوم  يا تخصص  مشاوره  نياز به موظفند در صورت

 .آورند   عمل  به  سازمان  هزينه  به را  الزم مجهزتر اقدامات

  

 5ماده 

 بنيـاد   پزشـكي    كميـسيون   تـشخيص   بـه   كـه  نامـه   آئـين   ايـن   مشمول در مورد آزادگان

   و اسـارت  جنگ   از زمان  ناشي ر اثر ضايعات ب  اسالمي  انقالب  و جانبازان مستضعفان

 از كـار برقـرار    ناشـي    كلي  از كارافتادگي شوند، مستمري  مي  شناخته  كلي از كارافتاده

   واحـده   مـاده   سـه  تبصره   موجب  به  آن  محاسبه  و نحوه  مستمري  اين ميزان. شود مي

   بـا نيروهـاي    همكـاري  علـت    بـه  ه كـ  شـدگاني   بيمـه   دربـاره   مستمري برقراري « قانون

 . خواهد بود18/11/1360  مصوب» ... مسلح

  

 را ندهـد،    متعـارف   زنـدگي  كفـاف    برقـرار شـده    مـستمري   كه در صورتي: تبصره

 جانبـاز    آزاده  اسـتحقاقي  مزايـاي   و  حقـوق   تـا معـادل   داقل حـ   است  موظف سازمان

 يـا    عـالي   در شـوراي   موضوع طرح   را از طريق  وي ، مستمري نامه  آئين  اين مشمول

 . نمايد  ديگر ترميم مقتضي   طرق  يا به  اجتماعي  تأمين  سازمان  مديره هيأت
 
  

 6ماده 

 و  مستـضعفان   بنيـاد   پزشـكي   كميـسيون   تـشخيص   بـه   كه  جانبازي در مورد آزادگان

   وظيفه  حقوق دريافت   و مشمول  شده  شناخته  كلي  از كارافتاده  اسالمي  انقالب جانبازان

   كفـاف   مربـوط  دريـافتي  اير دسـتگاهها هـستند و   در سـ   مـشابه   يا عناوين يا مستمري



   تبـصره   مـشابه  تمهيـدات   مكلفنـد   ذيربط دهد، دستگاههاي  را نمي  آنان  متعارف زندگي

 . دارند  را معمول نامه  آئين اين) 5 ( ماده

  

 7ماده 

   تـشخيص   بـه   كـه  نامـه  آئين   اين  و بيمار مشمول  جانباز يا مجروح  آزاده  خانواده جهت

 امـور    بـه  سـتاد رسـيدگي    و  اسـالمي   بنيـاد شـهيد انقـالب     مشترك  پزشكي كميسيون

د،  يابنـ   وفـات   اسـارت  از زمـان    ناشـي   بر اثر بيماريهاي  بازتواني  از زمان  قبل آزادگان

   مفاد ماده  مذكور با رعايت مستمري   محاسبه  و نحوه ميزان. گردد  برقرار مي مستمري

 . خواهد بود نامه  آئين اين) 5(

  

 8ماده 

   از دسـتگاههاي  يـك   هـر   در اسـتخدام   كـه  نامـه  ين آئ  اين  مشمول  از آزادگان  دسته آن

   كتبـي  درخواسـت   و  تمايـل  باشـند در صـورت    مـي   از آزادگـان   حمايت  قانون مشمول

 بيـشتر    مـاه  شـش   كمتـر و از   از دو مـاه   كـه   اسـارت   زمان  دهم  يك توانند، تا مدت مي

 .نمايند  حت مستمر، استرا  و مزاياي  از حقوق نخواهد بود با استفاده

  

   مـدت   به  نسبت  ماده  اين  موضوع آزادگان   ساليانه  استحقاقي هاي مرخصي: تبصره

   مرخــصي  ازاي  بــه  آزاده  كتبــي درخواسـت    يـا در صــورت   شــده ، ذخيــره اسـارت 

 .گردد  مي  پرداخت  وي ، به درخواست   زمان  و مزاياي  حقوق  معادل استحقاقي
 
  

 9ماده 

  ههاي از دسـتگا  يـك   هـر   در اسـتخدام   كـه  نامـه   آئين  اين  مشمول  آزادگان  اسارت مدت

   از آزادي  پس  كه آزادگاني  از  گروه باشند و يا آن  مي  از آزادگان  حمايت  قانون مشمول

   بدون  آنان  كتبي  درخواست صورت شوند، در  مي  مزبور پذيرفته  دستگاههاي  خدمت به

 و   خـدمت   سـابقه   عنـوان   بـه  دو سـال  ،  اسـارت   هـر يكـسال    ازاي  به  بيمه  حق پرداخت

   از هـر لحـاظ    قـانوني   تعهـدات  و انجام   محاسبه  و مالك  تلقي  مرتبط  بيمه  حق رداختپ

 .گيرد قرار مي

  

   ايـن  مولين در مـورد مـش    قـانوني  تعهـدات    محاسبه  مبناي  و مزاياي حقوق: تبصره

   بيمـه   كـسر حـق    مبناي  و مزاياي  حقوق اولين   اسارت  با ايام  تقارن  در صورت ماده

 .بود  خواهد در سازمان
 
  

 10ماده 



 و   صـنفي  واحـدهاي   در  از اسـارت   قبـل   كـه  نامـه   آئـين   ايـن   مشمول در مورد آزادگان

 در  آزادي  از انـد يـا پـس     بـوده   شـاغل   خـصوصي   و مؤسـسات   و صنايع كارخانجات

   ازاي  به آنان   كتبي  درخواست شوند، در صورت  مي  پذيرفته  خدمت  مذكور به واحدهاي

   و مـالك   تلقـي  مـرتبط    بيمـه   حـق   پرداخت  سابقه  عنوان ، به  دو سال  اسارت هر يكسال

 .گيرد مي  قرار  از هر لحاظ  قانوني  تعهدات انجام

  

 از   هـر يـك    در اسـتخدام   كـه  آزادگـاني    اسـارت   دو برابـر ايـام   بيمه حق: 1تبصره 

   استخدام اند يا بعداً به  بوده از آزادگان   حمايت قانون) 23 (  ماده  موضوع يدستگاهها

   پرداخـت   كننـده   اسـتخدام  اعتبـار دسـتگاه     دسـتگاهها درآينـد از محـل     از ايـن  يكـي 

 .گردد مي

  

   در واحـدهاي   از اسـارت   قبل  كه آزادگاني   اسارت  دو برابر ايام بيمه حق: 2تبصره 

   شـاغل   از آزادي  يـا پـس    بـوده   شـاغل  اجتمـاعي    تأمين  مقررات  مشمول غير دولتي

 .شود  مي  پرداخت  امور آزادگان  به رسيدگي  اعتبار ستاد از محل. گردند مي

  
   تـأمين  قـانون ) 36 ( را در حدود ماده  خود  تعهدات  است  موظف سازمان: 3تبصره 

 .نمايد  اجراء اجتماعي
 
  

 11ماده 

 از   هـر يـك   در اسـتخدام    كـه  نامـه   آئـين   اين  مشمول  از آزادگان  دسته  آن  معالجه مدت

  ، بـه   آنان  بعدي استراحتهاي باشند و  مي  از آزادگان  حمايت  قانون  مشمول دستگاههاي

   پرداخـت  ه جزو سـابق   متبوع دستگاه  معتمد  و تأييد پزشك  معالج  تجويز پزشك موجب

گردد و از هر   مي  تلقي  اشتغال  حالت عنوان   منظور و به  آنان  رسمي  و خدمت  بيمه حق

 . گرفت  قرار خواهد  مورد محاسبه لحاظ

  

 12ماده 

   طبيعي  مرگ اند و به نبوده   خاص  حمايتي  صندوقهاي  مشترك  كه ن آزادگا  اسارت مدت

   حداقل بر مبناي (  آنان  اسارت مدت  دو برابر  به  مربوط بيمه  حق شوند با تأمين  مي فوت

 امـور    بـه  اعتبـار سـتاد رسـيدگي     از محـل ) 2 بـر   حداكثر دسـتمزد تقـسيم  + دستمزد 

   بـا رعايـت    آنان شود و بازماندگان مي   تلقي بيمه  حق داخت پر  سابقه  عنوان ، به آزادگان

   اجتمـاعي   تـأمين   و ساير مزاياي بازماندگان   از مستمري نامه  آئين اين) 5 (  ماده تبصره

 . خواهند كرد استفاده

  



 13ماده 

   تـسهيالت  اعطـاي   و  مـسكن   خود را در زمينـه   از امكانات  قسمتي  است  مكلف سازمان

   ضـوابط   طبـق  ريـال    ميليـون   هشت  مبلغ  تا سقف  آن  يا احداث  خريد مسكن  جهت مالي

   و تغييـرات  اجتمـاعي    تـأمين   عـالي   شـوراي 25/10/1368   مورخ5808   شماره مصوبه

 دارنـد،    اسـارت   سـابقه  مـاه    سـه   حـداقل   كه نامه  آئين  اين  مشمول  آزادگان  به  آن بعدي

 بـا سـتاد    سـاير آزادگـان     مـسكن   وام  در مورد پرداخت االمكان  دهد و حتي اختصاص

 . نمايد  همكاري  امور آزادگان  به رسيدگي

  

 14ماده 

 و   در قـوانين   از ايـن  پـيش    كـه   امتيـازاتي   كليـه  ، مشمول نامه  آئين  اين  مشمول آزادگان

 و   است  شده بيني  پيش رزمندگان   براي  قانوني  و ساير مقررات  وزيران  هيأت مصوبات

 .بود ، خواهند  است  مسكوت نامه  آئين در اين

  
   قانوني  امتيازات  احتساب  براي نامه آئين   اين  مشمول  آزادگان  اسارت مدت: تبصره

 . خواهد شد محاسبه   دو سال  هر يكسال  ازاي مذكور به
 
  

 15ماده 

   حمايـت  قـانون    مشمول  عملكرد خود و ساير دستگاههاي  گزارش  است  مكلف سازمان

   گـزارش   ارائـه  يكبار جهت  ماه) 6( و هر   را تهيه نامه  آئين  در مورد مفاد اين از آزادگان

 . نمايد  اعالم امور آزادگان   به  ستاد رسيدگي ، به  جمهوري  رياست  مقام  به جامع

  

 

 از  تـا قبـل     از افـراد كـه    آندسـته   بـه   آزادگـان   به  مربوط  تسهيالت  اعطاي قانون

 30/2/1377  اند مصوب  داشته  سياسي  محكوميت  اسالمي  انقالب روزيپي

  

 ماده واحده

   و مجاهـدات  از مبـارزات    با الهام16/11/1357 تا 28/5/1332   از تاريخ  كه  افرادي كليه

   شـش   مدت  به  ديگر حداقل سياسي   يا اتهامات ، مذهبي  امنيتي  داليل به)  ره (  خميني امام

  شـوند كـه    مي  تسهيالتي  و مشمول تلقي  اند، آزاده  بوده  قطعي  يا حبس  در بازداشت ماه

 .  است  شده بيني پيش   آزادگان  به  مربوط  و مقررات در قوانين

  
   قـانوني   لـوايح   تكليـف   تعيـين  قانون) 4 ( تبصره   با رعايت  قانون مفاد اين: 1تبصره 

 .  اجراست  ــ قابل1366   ــ مصوب سياسي   آثار محكوميتهاي  رفع  به مربوط

   متناسـب   تسهيالت  اعطاي  بر ضوابط مشتمل   قانون  اين  اجرائي نامه آيين: 2تبصره   



 امـور    پيـشنهاد سـازمانهاي   ، بنا بـه  مشموالن   و نيازمندي  يا بازداشت  حبس با مدت

 بـا    و ستاد آزادگـان   اجتماعي  و تأمين بودجه  و و برنامه كشور   و استخدامي اداري

 .رسد  مي  وزيران هيأت   تصويب  به  اطالعات  وزارت همكاري
 
  

   مـورخ  روز چهارشـنبه    علني  در جلسه  و دو تبصره  واحده  بر ماده  مشتمل  فوق قانون

   تصويب  اسالمي شوراي   مجلس  يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت ماه  ارديبهشت ام سي

 . است   رسيده  نگهبان  تأييد شوراي  به6/3/1377  و در تاريخ
  

 


