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تاریخ تصویب : 1367/09/01

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادي و
شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

 

 

   قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب

اسالمی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

 ماده واحده - کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک ها

مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می توانند

مستخدمین معلول ( اعم از جانبازان انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین

حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادي) رسمی یا ثابت

یا داراي عناوین مشابه خود را ( بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل

بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شوراي امور اداري و

استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیالً بر حسب نوع و درجه

معلولیت و یا بیماري مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از

لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.

 خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان

آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبناي 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 تواناییها براي 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 هاي مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماریهاي ناشی از شرایط

خاص کار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش تواناییها براي انجام

کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین 40% تا 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 عادي که به دالیل غیر ناشی از کار معلول شده اند در درجات بین

%20 تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش تواناییها براي انجام کار حداقل دو و حداکثر

سه و در درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی 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
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کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش

توانایی براي 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 بیماري با

معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی بر

اساس موارد فوق الذکر با شوراي امور اداري و استخدامی کشور می باشد.

 تبصره2 - مستخدمینی که به استناد ماده 79 قانون استخدام کشوري و مقررات مشابه آن

در قوانین دستگاههاي مذکور در این الیحه ازکارافتاده 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 باعث بروز

ناراحتیهاي جسمی و روحی می گردد، می توانند با داشتن حداقل 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 اداري و

استخدامی با همکاري بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران

خواهد رسید.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه اول آذر

ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 1367.9.9 به

تأیید شوراي نگهبان رسیده است.

 رئیس مجلس شوراي اسالمی - اکبر هاشمی
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