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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون تشکیل وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی ایران 
مصوب 1368/5/28

فصل اول: کلیات و تعاریف
ماده 1- به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران 

تشکیل می شود.
ماده 2- تعاریف 

در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن 
می شوند:

- نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی 
- فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح 

- ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  جای  به  وزارت   -

جمهوری اسالمی ایران 
- وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح جمهوری 

اسالمی ایران 
تبصره 1- نیروهای نظامی به نیروهای سه گانه ارتش و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و ستادهای مربوطه و سازمان های وابسته 

به آن ها اطالق می گردد.
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تبصره 2- نیروهای انتظامی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری 
اسالمی ایران، کمیته انقالب اسالمی و سازمان پلیس قضایی گفته 

می شود.
ماده 3- وزارت بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی 
نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل برعهده دارد.

فصل دوم: وظایف
ماده 4- وظایف وزارت به شرح زیر می باشد:

نیروهای  اعتبارات  و  بودجه  تحصیل  و  تنظیم  بررسی،  الف- 
هماهنگی ستاد  با  آن ها  به  وابسته  سازمان های  و  وزارت  و  نظامی 
کل و نظارت بر انجام هزینه ها و بررسی و تأیید بیالن حساب بودجه 

آن ها.
انجام  و  مسلح  نیروهای  نیاز  مورد  اقالم  تولید  و  ساخت  ب- 
تحقیقات صنعتی الزم و افزایش امکانات تکنولوژی صنایع مربوطه 

برابر تدابیر و خط مشی فرماندهی کل 
تجهیزات  و  وسایل  اساسی  تعمیرات  و  بازسازی  نوسازی،  ج- 
خارج از مقدورات نیروهای مسلح برابر دستورالعمل ابالغی ستاد کل 
کامپیوتری  خدمات  تعمیراتی  و  آموزشی  فنی،  پشتیبانی  د- 

نیروهای مسلح 
تبصره- نحوه و چگونگی پشتیبانی برابر دستورالعملی است که 

توسط وزارت تهیه و به تصویب فرماندهی کل می رسد.
نیروهای  تحقیقات صنعتی  امور  نمودن  هماهنگ  و  هدایت  ه- 
خط مشی  و  مصوبات  برابر  وزارت  به  وابسته  سازمان های  و  مسلح 
فرماندهی کل و بهره گیری از امکانات مراکز پژوهشی و تحقیقاتی 
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و صنعتی کشور.
زمینه  در  را  الزم  همکاری های  مکلفند  مذکور  مراکز  تبصره- 
موارد  آورند.  عمل  به  آن ها  امکانات  از  نظامی  صنعت  بهره گیری 
وزارت  توسط  که  بود  خواهد  آیین نامه ای  حسب  بر  آن  وچگونگی 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
و  وزارت  نیاز  مورد  و  متخصص  کادر  تربیت  و  آموزش  و- 

سازمان های وابسته و سازماندهی عناصر سازمانی تابعه و وابسته 
و  نظامی  صنایع  از  حاصله  پیشرفت های  از  آگاهی  کسب  ز- 

شناخت سیستم های تسلیحاتی پیشرفته در جهان 
نظامی و  نیروهای  نیاز  انجام کلیه خریدهای خارجی مورد  ح- 
وزارت و سازمان های وابسته به آن ها براساس تدابیر فرماندهی کل و 

سیاست کلی و خط مشی دولت جمهوری اسالمی ایران 
تبصره- کلیه خریدهای خارجی اقالم دفاعی مورد نیاز نیروهای 
انتظامی و سایر وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های کشور نیز صرفاً از 

طریق این وزارت انجام خواهد گرفت 
ط- تهیه، تأمین و خرید داخلی اقالم مشترک مورد نیاز نیروهای 
نظامی به تشخیص ستاد کل به استثنای سوخت و مواد فاسدشدنی 

و همچنین انجام کلیه خریدهای داخلی مورد نیاز وزارت 
تبصره 1- وزارت می تواند تأمین بخشی از اقالم مشترک داخلی 
را با حفظ مسئولیت و تعیین خط مشی به نیروهای نظامی تفویض 
نماید. موارد و چگونگی آن توسط دستورالعملی خواهد بود که توسط 
وزارت با هماهنگی ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل می رسد.
تبصره 2- خریدهای داخلی اقالم غیر مشترک )خاص مورد نیاز 
هر نیرو براساس دستورالعمل ستادکل توسط همان نیرو و همچنین 
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از  وزارت  به  وابسته  نیاز سازمان های  مورد  داخلی  کلیه خریدهای 
طریق سازمان های مزبور صورت خواهد گرفت 

و وزارت و  نظامی  نیروهای  نیاز  لوایح مورد  تنظیم  و  تهیه  ی- 
کل،  فرماندهی  کلی  تدابیر  براساس  آن ها  به  وابسته  سازمان های 
و مصوبات هیئت  قوانین  ابالغ  قانونی،  مراحل  پیگیری جهت سیر 
قوانین  اجرای  بر  نظارت  و  نظامی  نیروهای  ستاد  از طریق  وزیران 

و مقررات 
ک- دفاع از نیروهای نظامی و وزارت و سازمان های وابسته به 

آن ها در مراجع قضایی 
و  وزارت  و  نظامی  نیروهای  امالک  حقوق  امور  اداره  ل- 

سازمان های وابسته به آن ها از نظر حقوقی و قانونی 
م- تهیه و تأمین زمین مورد نیاز و احداث ساختمان و تأسیسات 
ساختمانی نیروهای نظامی و وزارت برابر دستورالعمل و خط مشی 
فرماندهی کل در چارچوب ضوابط و سیاست های وزارت مسکن و 

شهرسازی و برنامه و بودجه 
تأسیسات  و  ساختمان ها  احداث  می تواند  وزارت  تبصره- 
نیروهای نظامی و یا برخی از آن ها را برابر مصوبات فرماندهی کل، با 

حفظ مسئولیت و نظارت به نیروهای نظامی محول نماید.
خدمات  و  کشور  مرزی  و  نظامی  نقشه های  تأمین  و  تهیه  ن- 

جغرافیایی مورد نیاز نیروهای مسلح 
و  نقشه برداری  خدمات  تهیه  در  که  دستگاه ها  سایر  تبصره- 
جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند درصورتی که این قبیل نقشه ها 
حاوی نقاط نظامی و مرزی باشند، بایستی اینگونه امور را با وزارت 
و  دفاع  وزارت  توسط  مربوطه  اجرایی  آیین نامه  نمایند.  هماهنگ 



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح 22

پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب 
هیئت وزیران می رسد.

وزارت  و  مسلح  نیروهای  پرسنل  درمانی  خدمات  تأمین  س- 
وظیفه  پیمانی،  ثابت،  کادر  از  اعم  آن ها  به  وابسته  سازمان های  و 
واعضای ویژه بسیج، بازنشستگان، وظیفه بگیران، مستمری بگیران و 

عائله تحت تکفل آن ها.
و  بیمارستان ها  امور  اداره  و  پرسنل  درمانی  نیازهای  تأمین  ع- 

درمانگاه های وزارت و سازمان های وابسته 
بازنشستگی، وظیفه و مستمری پرسنل  و  بیمه  امور  انجام  ف- 

نیروهای نظامی و وزارت و سازمان های وابسته به آن ها.
ص- تأمین خدمات تعاونی افراد مذکور در بند )س( باال و عائله 

تحت تکفل آنان 
و  وزارت  تأسیسات  و  اماکن  فیزیکی  حفاظت  و  تأمین  ق- 

سازمان های وابسته 
ر- آموزش و آماده سازی پرسنل کادر ثابت وزارت و سازمان های 
وابسته در رسته های رزمی جهت پذیرش مسئولیت های محوله در 

جنگ با همکاری نیروهای مسلح 
ماده 5- به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمان های وابسته 
مراتب  سلسله  با  وزارت  به  وابسته  سازمانی  امنیتی،  زمینه های  در 
مستقل و متمرکز به نام سازمان حفاظت و اطالعات تشکیل می گردد 
که مأموریت و وظایف قانونی سازمان های مشابه در ارتش و سپاه را 

با همکاری آن ها در وزارت بر عهده خواهد داشت 
تبصره- رئیس این سازمان توسط مقام معظم رهبری منصوب 

خواهد شد.
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ماده 6- به منظور رشد و گسترش فرهنگ و ارزش های اسالمی 
در وزارت و سازمان های وابسته، سازمانی وابسته به وزارت باسلسله 
مراتب مستقل و متمرکز به نام سازمان عقیدتی- سیاسی تشکیل 
می گردد که مأموریت و وظایف قانونی سازمان های مشابه در ارتش 

و سپاه را با همکاری آن ها در وزارت بر عهده خواهد داشت 
تبصره- رئیس این سازمان توسط مقام معظم رهبری منصوب 

خواهد شد.
ماده 7- در اجرای بندهای )ب، ه، و، ز( ماده 4 این قانون وزارت 
وتحقیقاتی  آموزشی  موسسه  نام  به  موسسه های  تشکیل  به  اقدام 

صنایع دفاع می نماید.
تبصره 1- اساسنامه موسسه مذکور حداکثر ظرف مدت شش 
مجلس  دفاعی  امور  کمیسیون  تصویب  به  و  تهیه  وزیر  توسط  ماه 

شورای اسالمی می رسد.
تبصره 2- کلیه مراکز آموزشی علمی و تحقیقاتی وزارتین دفاع 
و سپاه و سازمان های وابسته به آن ها از طریق این موسسه هدایت 

و اداره می شوند.
ماده 8- در اجرای بند )م( ماده 4 این قانون، وزارت اقدام به 
تشکیل شرکت دولتی به نام شرکت مهندسی و ساختمان می نماید. 
اساسنامه این شرکت حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزیر تهیه 

و جهت تصویب به هیئت دولت ارائه می شود.
اقدام  وزارت  قانون  این   4 ماده  )س(  بند  اجرای  در  ماده 9- 
درمانی  خدمات  تأمین  سازمان  نام  به  واحدی  سازمان  تشکیل  به 
پرسنل نیروهای مسلح می نماید. اساسنامه این سازمان ظرف مدت 
به تصویب مجلس شورای اسالمی  و  تهیه  ماه توسط وزارت  شش 




