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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی 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. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های 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 آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای 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 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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از قانون استخدامی وزارت اطالعات مصوب 1374��������������������������������������� 105
106 ���������������� از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1382
 از قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 
107 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1368
از آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت مصوب 
108 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1388
از قانون اصالح تبصره ماده )14( قانون کار و الحاق یك تبصره به آن مصوب 
109 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1383
از قانون اصالح تبصره )1( ماده )58( قانون استخدامی وزارت اطالعات مصوب 
110 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1390



ازقانون اصالح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصالح مواد 72 و 77 و تبصره 
 76 ماده  به  تبصره  دو  الحاق  و  اجتماعی مصوب 1354  تأمین  قانون   76 ماده 
مصوب 1371 مصوب 1379����������������������������������������������������������������������������� 111
ازقانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386�������������������������������������������� 114
فلزات  و  معادن  وزارت  تابعه  واحدهای  و  شرکت ها  استخدامی  آیین نامه   از 
115 ������������������������������������������������������������������������������������������������� مصوب 1378
تفویض وظایف و اختیارات هیئت وزیران در خصوص اشتغال به کار بازنشستگان 
و بازخرید شدگان، استخدام و تعیین برخی  مشاغل سخت و زیان آور به وزرای 
116����������������������������������������������������� عضو کمیسیون امور اجتماعی مصوب 1377

بخش�پنجم:�آرای�وحدت�رویه�و�نظریات�مشورتی������������117
 5 بند   1 تبصره  ابطال  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت   745 شماره  رأی 
جنگ  و  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  اجرایی  آیین نامه 
 1368 سال  مصوب  زیان آور  و  سخت  مشاغل  شاغلین  و  معلولین  و  تحمیلی 
تاریخ 1396���������������������������������������������������������������������������������������������������� 118
بخشنامه 3 /46 مستمری ها سازمان تأمین اجتماعی مورخ 1396��������������� 123
رأی شماره 88/462 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال جزء )الف( بند 2 
ماده 12 آیین نامه اجرائی مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره 
124 ����������������������������������������������������������������� 15365/ت36005 ه  مورخ 1386�
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون 
و  تحمیلی  جنگ  و  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  اصالح 
شماره  به  وزیران  هیئت  مصوب  زیان آور  و  سخت  شاغلین  و  عادی  معلولین 
128 ����������������������������������������������������������������� 22686ت33750ه  مورخ 1385 �
تاریخ  اداری شماره ه/412/89 مورخ 1390  رای هیئت عمومی دیوان عدالت 
1389 شماره دادنامه 225 کالسه پرونده 412/89��������������������������������������� 131



آراء شماره 1017 الی 1021هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/311/90، 
134���������������������������������������������������������������������������������������������������� مورخ 1392
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/444/90 مورخ  1390/11/25�������������� 138
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/1221/90 مورخ  1390/12/24�������������� 149
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/102/89، مورخ  1389/3/29������������� 153
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ه/101/89، مورخ  1389/4/13��������������� 156
به  بازنشستگی  درخصوص  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت   4 رأی شماره 
جهت اشتغال به کار سخت و زیان آور������������������������������������������������������������ 160
برقراری  خصوص  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت   231 شماره  رأی 
162 ����������������������������� مستمری بازنشستگی شماره ه/144/87- 1387/4/24
رأی شماره 311 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی پیش 
166 ������������ از موعد در مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/1387/5/16-256/87
رأی شماره 652 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه ایام مرخصی 
استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی جزو سابقه کار در کارهای سخت و زیان آور 
168 �������������������������������������� محسوب می شود شماره ه/738/87- 1387/10/15
رأی شماره862 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی 
172 ������������������������������� هیئت حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی کردستان
رأی شماره 865 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری سنوات 
174 ������������������������������������������������������������������������������ مشاغل سخت و زیان آور 
رأی شماره 484 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی 
کمیته استانی در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/483/87- 
177 ����������������������������������������������������������������������������������������������������1387/8/5
بازنشستگی  اداری در خصوص  رأی شماره 515 هیئت عمومی دیوان عدالت 
شماره  دولتی  شرکت های  در  زیان آور  و  سخت  مشاغل  به  اشتغال  جهت  به 
ه/1387/8/4-253/87�������������������������������������������������������������������������������� 179



رویه قضایی- اعالم تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 15، 17، 32 و شعبه اول 
182 ����������������� تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ه/1387/3/25-558/86
رأی شماره های 695 الی 699 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 
تعارض در آراء شعب دیوان درخصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی 
آراء  تأیید  و  زیان آور  و  سخت  مشاغل  در  دولت  کارمندان  اشتغال  از  ناشی 
186 ����� شعب 12 و 16 دیوان عدالت اداری شماره ه/96/985- 1396/9/20  
رأی شماره 745 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره1 
و  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  اجرایی  نامه  آئین  بند5 
سال  مصوب  زیان آور  و  سخت  مشاغل  شاغلین  و  معلولین  و  تحمیلی  جنگ 
1368- شماره ه/95/1346- 1396/8/27��������������������������������������������������� 192
صورت  در  موضوع:  با  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت   33 شماره  رأی 
بازنشستگی جانبازان مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان برقراری 
مستمری برمبنای ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 
ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور 
مصوب سال 1367 و برمبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی موجه نیست� 
شماره ه/96/44- 1396/2/6������������������������������������������������������������������������ 197
رأی شماره 1043 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع استفاده از مزایای 
اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شماره ه/566/93 -1393/7/9������������� 201
رأی شماره های 800- 788- 787 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع 
بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور شماره 
205 �������������������������������������������������������������������������������� ه/606/91- 1393/5/12
تبیین  موضوع  اداری،  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت   65  -61 شماره های  رأی 
شماره  زیان آور  و  سخت  مشاغل  و  کار  تطبیق  و  تشخیص  به  صالح  مرجع 
210 ������������������������������������������������������������������������������� ه/523/87- 1392/2/16
رأی شماره 1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشاغل سخت 



218 ������������������������������������������������ و زیان آور شماره ه/558/86- 1386/11/21
با  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت   446  -455  ،531 دادنامه  شماره  رأی 
موضوع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال 
222 ������������������������������������������������������������������ شماره ه/444/90- 1390/11/25
رأی شماره 225 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بازنشستگی عادی 
افراد مانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب و استفاده از مزایای مشاغل سخت 
233 ���������������������������������������� و زیان آور نخواهدبود� شماره ه/412/89- 1390/1/15
رأی شماره 91 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صرف پرداخت 
حق بیمه از سوی کارفرما در ایام تعطیلی کارگاه موجب احتساب ایام مذکور 
ه/102/89-  شماره  نمی باشد�  زیان آور  و  سخت  مشاغل  در  سابقه  عنوان  به 
236 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1389/3/29
ابطال ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 
انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور 
مصوب هیئت وزیران به شماره 22686ت33750ه  مورخ 1385/3/6������� 239
شورای عالی  رسیدگی:  مرجع  شماره1389/6/13-4484-  رویه  وحدت  رأی 
ثبت )شعبه اسناد(معترض: اداره کل حقوقی و دعاوی بانك ملی ایران مرتبط با 
مواد 101 و102آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا����������������������� 242
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 7/93/2897- 1393/11/20  
مرتبط با ماده 143 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم  الجرا������������������ 246
248 ���������������������������������������������������� نظریه شماره 2914/7 مورخ 1387/5/16



بخش اول

قوانین
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قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران 
و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت 

و  زیان آورمصوب 1367/9/1 با اصالحات والحاقات 
1383/2/21 و 1387/2/15

شهرداری ها،  دولتی،  مؤسسات  شرکت ها،  وزارتخانه ها،  کلیه  واحده-   ماده 
بانک ها، مؤسسات و شرکت ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  
نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی ایران می توانند 
تحمیلی،  جنگ  و  ایران  اسالمی  انقالب  جانبازان  از  معلول  اعم  مستخدمین 
معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط  خاص کار و معلولین عادی 
رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال 
تمام  سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری 
و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیاًل بر حسب 
نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان 
بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی  بازنشسته نمایند.

تعیین حقوق  در  و  نبوده  قابل محاسبه  افراد  این  بر سی سال  زائد   خدمت 
بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد.

1- در مورد جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 
20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی ها برای انجام کار حداقل سه و 
حداکثر شش سال و درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل شش 
و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات  خدمت مستخدمین 
افزوده می شود. مالك ارفاق از نظر درجه معلولیت باالترین میزان معلولیت از 

آغاز تا زمان بازنشستگی است.
2- در مورد معلولیت های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری های ناشی 
از شرایط خاص کار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء  و یا کاهش 
توانایی ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین 40% تا 



15بخشاول:قوانین

آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به  تناوب درجات 
فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می شود.

3- در مورد معلولین عادی که به دالیل غیر ناشی از کار معلول شده اند در 
برای انجام  توانایی ها  کاهش  یا  اعضاء  یا  عضو  نقص  تا %40  بین %20  درجات 
ازکارافتادگی  آستانه  تا   %40 بین  درجات  در  و  سه  حداکثر  و  دو  حداقل  کار 
کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق  خدمت 

مستخدم اضافه می شود.
 تبصره 1- تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 
به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص 
عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون 
به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه  نفر از افراد متخصص 
بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
با  فوق الذکر  موارد  اساس  ارفاقی  بر  تعیین مدت سنوات  و  بود  پزشکی خواهد 

شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد.
کشوری  استخدام  قانون   79 ماده  استناد  به  که  مستخدمینی   -2  تبصره 
ازکارافتاده   الیحه  این  در  مذکور  دستگاه های  قوانین  در  آن  مشابه  مقررات  و 
می شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ 
بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خدمت  این قبیل 
افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

 تبصره 3- شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان 
با داشتن  حداقل  و روحی می گردد، می توانند  ناراحتی های جسمی  بروز  باعث 
بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال 

ارفاق بازنشسته شوند.
 تبصره 4- آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور 
اداری و استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به  تصویب 

هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 5- جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با 
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لحاظ  تبصره 2 ماده 2 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام 
کشوری  مصوب 1368/12/13 مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل 

شرط سنی پنجاه  سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی باشند.
این قانون اعم از حق بیمه  از اصالح  تبصره 6- پرداخت هزینه های ناشی 
و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی 
طبق  مقررات در دستگاه های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه های 
غیردولتی  از جمله دستگاه های مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعالم 
آن توسط سازمان  تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ای همه  ساله 
در بودجه کل کشور  پیش بینی و به حساب سازمان یادشده پرداخت خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه  شنبه 
در  و  تصویب  اسالمی   شورای  مجلس  یکهزاروسیصدوشصت وهفت  آذرماه  اول 

تاریخ 1367/9/9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی- اکبر هاشمی 



17بخشاول:قوانین

قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 
ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت 

و زیان آور، مصوب 1367 مصوب 1383/2/21

و  ایران  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  واحده-    ماده 
مصوب  زیان آور  و  سخت  مشاغل  شاغلین  و  عادی  معلولین  و  جنگ  تحمیلی 

1367/9/1به  شرح زیر اصالح می شود:
حذف  واحده  ماده  متن  از  کار«  قانون  مشمول  کارگران  » به جز  عبارت   -1

می شود.
2- تبصره های زیر به عنوان تبصره های 5 و 6 به ماده واحده یادشده اضافه 

 می شود:
 تبصره 5- جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با 
لحاظ  تبصره 2 ماده 2 قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام 
کشوری  مصوب 1368/12/13 مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل 

شرط سنی پنجاه  سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی باشند.
 تبصره 6- پرداخت هزینه های ناشی از اصالح این قانون اعم از حق بیمه و 
 مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی 
طبق  مقررات در دستگاه های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه های 
غیردولتی  از جمله دستگاه های مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعالم 
آن توسط سازمان  تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ای همه ساله 
در بودجه کل کشور  پیش بینی و به حساب سازمان یادشده پرداخت خواهد شد.

با همکاری  اجتماعی  تأمین  توسط سازمان  قانون  این  اجرایی  آیین نامه   -3
بنیاد  شهید و امور ایثارگران تهیه و به  تصویب هیئت وزیران می رسد.

مورخ  دوشنبه  روز  علنی  جلسه  در  واحده  ماده  بر  مشتمل  فوق   قانون 
اسالمی  شورای  مجلس  یکهزاروسیصدوهشتادوسه  اردیبهشت ماه  بیست ویکم  

تصویب و در تاریخ 1383/2/22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
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قانون شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 
ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت 

و زیان آور مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان انقالب و جنگ 
تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1387/2/10

ایران  انقالب اسالمی  بازنشستگی جانبازان  نحوه  قانون  مفاد  ماده واحده- 
و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 
 1367/9/1شامل جانبازان و آزادگان انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و معلولین 
نیروهای مسلح و  انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی  و  نیروهای نظامی  عادی 

سازمان های وابسته نیز خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم 
اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب 

و در تاریخ 1387/2/18 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی- غالمعلی حدادعادل



19بخشاول:قوانین

قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب 
اسالمی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل 
سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1371/10/20

و  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون   3 تبصره  شمول  قانون 
جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان 

واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
و  صنعتی  واحدهای  کارکنان  قانون  این  تصویب  تاریخ  از  واحده-   ماده 
تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در مشاغل سخت و زیان آور 
خدمت می کنند و پرستاران نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح مشمول مقررات تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی  جانبازان انقالب اسالمی 
و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 

1367/9/1 مجلس شورای اسالمی، می گردند.
تبصره- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیستم 
دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و  در 

تاریخ 1371/12/16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی - علی اکبر ناطق نوری 
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 قانون تسری مفاد تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 
انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و  شاغلین 
مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به شاغالن مشاغل سخت 

و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی،  وزارت دفاع و 
 پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته

 مصوب 1377/5/21

 ماده واحده- مفاد تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 
و  زیان آور  سخت  مشاغل  شاغلین  و  عادی  معلولین  و  تحمیلی  جنگ  و  ایران 
مصوب 1367/9/1 به شاغالن مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و 
انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های  وابسته به جز 
مشموالن قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند، 

تسری می یابد.
 تبصره- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه 
اسالمی  یکهزاروسیصدوهفتادوهفت مجلس شورای  مردادماه  بیست و یکم  مورخ 

تصویب و در تاریخ 1377/5/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی اکبر ناطق نوری



21بخشاول:قوانین

قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 
ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و 

زیان آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1387/2/15

ماده واحده- در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی 
زیان آور  و  سخت  مشاغل  شاغلین  و  عادی  معلولین  و  تحمیلی  جنگ  و  ایران 
نام است « عبارت »و همچنین  ازعبارت »مستلزم ذکر  بعد  مصوب  1367/9/1 

بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی ایران « اضافه می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم 
اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و 

در تاریخ 1387/2/25به تأیید شورای نگهبان رسید.
غالمعلی حدادعادل- رئیس مجلس شورای اسالمی
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قانون استفساریه تبصره 6 ماده واحده قانون اصالح قانون نحوه 
بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و 

 معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
 مصوب 1367- مصوب1384/9/22

موضوع استفساریه:
کارگاه ها،  کارخانجات،  در  آزاده شاغل  و  جانباز  کارگران  آیا  ماده واحده- 
شرکت های خصوصی، بخش های غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر 
آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون اصالح 
قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین 
عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 می باشند یا خیر؟

نظر مجلس:
بلی، مشمول مفاد تبصره 6 ذیل ماده واحده قانون مذکور می باشند.

مورخ  سه شنبه  روز  علنی  جلسه  در  واحده  ماده  بر  مشتمل  فوق  قانون 
اسالمی  شورای  مجلس  چهار  و  هشتاد  و  سیصد  و  یکهزار  آذرماه  بیست ودوم 

تصویب و در تاریخ 1384/9/30 به تأیید شورای نگهبان رسید.



23بخشاول:قوانین

قانون تفسیر بند )الف( تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی 
اصالحی مصوب 1380/7/14 مورخ 1397/2/4

موضوع استفساریه:
آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه  شده تأمین اجتماعی و دارای 
نظر  از  و  کارفرمایان خود می باشند  با  کار  قانون  استخدامی غیرمشمول  روابط 
شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل 
با مشموالن قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها )شهرداری ها( 
به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای 4 و 6 
بند )ب( همین تبصره، مکلف به پرداخت چهاردرصد)4%(مابه التفاوت حق بیمه 
مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، همانند مشموالن 
قانون کار، مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور مقرر در بند )الف( تبصره 2 
ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصالحی مصوب 1380/7/14 و اصالحات بعدی 
آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می شوند یا 

خیر؟
پاسخ: 

زیان آور  و  سخت  مشاغل  عنوان  مشمول  کار  قانون  مشموالن  همانند  بلی، 
اصالحی مصوب  اجتماعی  تأمین  قانون  ماده 76   2 تبصره  )الف(  بند  در  مقرر 
1380/7/14 و اصالحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و 

زیان آور برخوردار می شوند.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و 
سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 1397/2/19 

به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی
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