
 

 بسمه تعالي

قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصوب 4731/7/74 مجلس 

 شوراي اسالمي

ماده 41 - به منظور ارتقیء سطح دانش و آمیدگی جینبیزان جهت تصد  مشایل  منیسا ک یه اه دسا  ی      های   

مشمول این قینون مکهفند ضمن فراهم آوردن امکینیب الزم برا  آماوز   های  یوتای  مادبک بای     اداماه تصصا     

جینبیزانی یه در اس خدام دارند تی پییین تصص الب دانش یهی به صورب مأموریت آموزشای تمایم وقات یای ن ماه      

وقت موافقت نمییند.جینبیزان یید شد  از یه ه حقوق و مزایی  مربوط بهر  مند خواهند شد. نصو  اجرا  این مید  

به موج  آی ن نیمه ا  خواهد بود یه بنی به پ شنهید مش رک بن ید بی موافقت ولی فق ه یای نمییناد  ماأ ون از  ار      

ایشینک سیزمین امور ادار  و اس خدامی یشورک وزارب دفیع و پش  بینی ن روهی  مسهح جمهور  اسالمی ایاران و  

 وزارب ییر و امور اج میعی به تصوی  ه أب وزیران می رسد.                                                                

***************************************************************** 

آئين نامه اجرايي ماده 41 قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي 

 مصوب 4731/1/41 هيات وزيران

:روند در این آی ن نیمه اصطالحیب زیر در معینی مشروح مربوط به ییر میـ 4ماده     

1374 بقینون تسه الب اس خدامی و اج میعی جینبیزان انقالب اسالمی ا مصو: الف ا قینون  . 

قینون( 3)د  یه ه دس  یههی  موضوع می: ب ا دس  ی   

ی یجینبیز شنیخ ه شد   نقینو( 2)مید   "ب "یه ه مس خدمین دس  یههی یه به موج  بند : پ ا مس خدم جینبیز

.بیشند می شوند و دارا  درصد جینبیز  می   

برا  بیال بردن سطح   یشود ی دور  هییی یه منجر به اخذ مدرک عهمی یی اس خدامی می: هی  آموزشی ب ا دور 

در داخ  یی خیرج از یشور بی رعییت  کآموز  یوتی  مدب و بهند مدب شغهی از  ریق ییرآموز  وعهومیب م

گ رد می مقینون اعزام دانشجو به خیرج از یشور انجی . 

بیشد می فهی  آموزشی مخ ه اعزام مس خدمین جینبیز برا  گذراندن دور : ث ا مأموریت آموزشی  

جهت مس خدمین جینبیز  هی  یوتی  مدب شغه نیمه ریز  و اجرا  دور ه دس  یههی مکهفند بی بر یهـ 1ماده  

ارتقی  سطح شغهی آنین را فراهم نمییند بآنین ایجید و موجبی خودک معهومیب و مهیرتهی  مورد ن یز را در  

 آموز  موضوع این مید  نهی  موضوع این مید  توسط دس  یههی اجرا خواهد شد و چنینچه امکی تبصر  ا دور  



 

صالح امکین آموز  آنین را در دس  یههی  یموظف است از  ریق مراجع   در دس  یهی فراهم نبیشدک دس  ی 

شرایط فراهم نمیید واجد  

یه ه دس  یههی مکهفند بی مأموریت آموزشی مس خدمین جینبیز خود یه در یه ه مقی ع تصص هی رسمی ـ 7ماده 

.و مورد تأی د پذیرف ه می شوند موافقت نمییند   

یه در دانش ی  پ یم نور پذیرف ه شد  اند ک می توانند جهت آمیدگی برا  شریت تبصر  ا دانشجویین جینبیز    

 . در ام صینیب پییین هر ترم تصص هی بی ارائه برنیمه ام صینیب حدایثر می  مأموریت آموزشی اس فید  نمییند

یه حفظ پست سیزمینی مس خدمین جینبیز تی اتمیم مأموریت آموزشی حفظ خواهد شد در صورتی ـ 1ماده   

.قینون خواهد بود 2مید « د»پست سیزمینی م سر نبیشد ک دس  ی  مکهف به اخ صیص پست هم راز برابر مفید بند   

}بند )د( مید  2 قینون تسه الب اس خدامی و اج میعی جینبیزان:  پست هم  راز  پست سیزمینی بی نیمی است یه بی 

عالمت اخ صیر  )×( مشخص می شود و در مجموعه تشک التی دس  ی  هی  موضوع مید  3 این قینون ایجید 

می گردد و تی رس دن خدمت مس خدم ن جینبیز به شرایط عمومی خروج از خدمت برا  آنین در مجموعه مزبور 

 حفظ می شود.{

مدب مأموریت آموزشی جینبیز به عنوان تجربه مف د جهت ارتقی  گرو  ک قیب  اح سیب است و به ـ 5ماده 

به اس ثنی  فوق ) جینبیز در مدب مأموریت آموزشی حقوق و مزایی  مس مر و یه ه فوق العید  هی مس خدمین 

العید  اضیفه ییر ک ییرانه ک سخ ی شرایط مص ط ییر و نوب کیر  و فوق العید  جذب مدیران و مشیل  تخصصی 

          وط پرداخت می گرددو پیدا  پییین سیل و یمکهی  نقد  و ل ر نقد  بی رعییت ضوابط و مقرراب مرب( 

اش غیل  تبصر  ا فوق العید  هی  مس ثنی شد  موضوع این مید  در مأموری هی  آموزشی پیر  وقت به نسبت مدب

                                                                            . .                                                             پرداخت می شود

فوق العید  جذب مدیران و مشیل  تخصصی هم جزء اس ثنیئیب ل رقیبا  پرداخات باه    "عبیرب   5در م ن مید  }

دادنیماه  جینبیزن در مدب میموریت آموزشی ق د شد  بود یه بر اسای  را  ه ایب عماومی دیاوان عادالت ادار       

{                                                                   .بی   و حذ  گردید 25/6/1331  مورخ /77/243شمیر    

                   .                                                                                                                                                

مس خدمین جینبیز  یه در اجرا  این آئ ن نیمه از مأموریت آموزشی اس فید  می ینند ک مکهفند دو ـ 6ماده   

برابر مدب دور  آموزشی بی سپردن تعهد خدم ی در دس  ی  م بوع خدمت نمییند در صورب ان قیل مس خدم 

                                                         .ن ز به دس  ی  جدید من ق  خواهد شدجینبیز به دس  ی  دی ر تعهد مربوط 



 

ه یب  4/11/1377  مورخ  23327ب/44375به موج  تصوی  نیمه شمیر   12آئ ن نیمه اجرایی مید   6مید  }    

حذ   1/7/1377ب مورخ /52743موضوع نیمه شمیر  )وزیران بی توجه به نظر رئ س مجهس شورا  اسالمی

        {گردید  و شمیر  هی  بعد  آئ ن نیمه به ترت   اصالح گردید  است

جینبیز چ ون ی  مدانش یههی و مؤسسیب آموز  عیلی موظفند بنیبه درخواست دس  ی  م بوع مس خد ـ3ماده    

سیعیب و برنیمه یالسی و  را  ک  شد ک واحدهی  اخذ شد واحدهی  گذراند وضع ت تصص هی و  را از لصیظ

به دس  ی  م بوع مس خدم جینبیز اعالم نمییند.                                                                                       

یه مس خدم جینبیز در آن  در موارد  یه دس  ی  م بوع مس خدم جینبیز به رش ه تصص هی دانش یهیـ 1ماده  

است ن یز نداش ه بیشد ک مکهف است من موافقت بی مأموریت آموزشی جینبیز در صورب درخواست  پذیرف ه شد 

ک همیهن ی هی  الزم را جهت ان قیل مس خدم موصو  به عم  آورد تی مس خدم جینبیز  سییر دس  یههی

صورب موافقت بی مأموریت آموزشی جینبیز تی فراهم هد ک در هر دمأموریت خود را در دس  ی  جدید ادامه 

    .شدن زم نه ان قیل و  الزامی خواهد بود

 رسمی آزمییشی یمه وقت در دوران خدم  ی نیت آموزشی اعم از تمیم وقت یاس فید  از مأمورـ 9ماده  

                                                                                         .بیشد ر مییپذ امکین

مقطع آموزشی تیبع مقرراب حدایثر مدب مأموریت آموزشی جینبیزان برا  ادامه تصص   در هر ـ 41ماده 

آموزشی هر یک از وزارتخینه هی  آموز  و پرور  ک فرهنگ و آموز  عیلی و بهداشت ک فرمین و آموز  

پزشکی و در مورد جینبیزان مشمول قینون ییر یه آموز  هی  فنی و حرفه ا  را می گذرانند ک تیبع مقرراب 

                                                                                              . مربوط به آموزشهی  فنی و حرفه ا  خواهد بود

  .بیشدفقط یکبیر مجیز م  آموزشیاعطی  مأموریت آموزشی به مس خدم برا  هر مقطع  ا 44 ماده             

یرد  یی مرخصی آموزشی گرف ه یی چنینچه جینبیز در ترم تصص هی یی  ی دور  هی  آموزشی ل بت   ـ41 ماده 

 در حیل تعویق ترم بیشد حقوق و مزایی به او تعهق خواهد گرفت ک م ر اینکه در آن مدب در دس  ی  مربوط به

                                                     اشد داش هداش ه  ییراش غیل .                                      ییر اش غیل داش ه بیشد

 بن یدمدب معیلجه و درمین جینبیز در ح ن تصص   یه نیشی از عوارض جینبیز  بیشد بی تأی د  تبصره ـ  

مس ضعفین و جینبیزان انقالب اسالمی و حس  مورد یم س ونهی   یربطی یه در ن روهی  مسهح تشک   می 

 . شوند ک از شمول این مید  مس ثنی خواهد بود

دانش یههی و مؤسسیب  رانی یه  ی سیلهی  قب  ددس  یههی مکهفند بی مأموریت آموزشی جینبیز ـ47ماده 

مقرراب ورود به دانش یههی همچنین وجود   تصص   آنین براسی اند و امکین ادامه آموز  عیلی پذیرف ه شد 

                                            .اند موافقت نمییند تصص   نشد  هداش ه بیشدک ولی به هر دل   دی ر  مأمور ب


