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سخن ناشر
رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة 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 عرصة 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 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی 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 
باید  از آن،  نیز رشته های متأثر  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و  رفع 
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. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتر دانش،  عالی  آموزش  مؤسسة 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة 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 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة 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 

- وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 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.
اسالمی  جمهوری  ژاندارمری  و  شهربانی  به  انتظامی  نیروهای   -2 تبصره 

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:

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

بررسی و تأیید بیالن حساب بودجه آن ها.
ب- ساخت و تولید اقالم موردنیاز نیروهای مسلح و انجام تحقیقات صنعتی الزم 
و افزایش امکانات تکنولوژی صنایع مربوطه برابر تدابیر و خط مشی فرماندهی کل 
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ج- نوسازی، بازسازی و تعمیرات اساسی وسایل و تجهیزات خارج از مقدورات 
نیروهای مسلح برابر دستورالعمل ابالغی  ستاد کل 

د- پشتیبانی فنی، آموزشی و تعمیراتی خدمات کامپیوتری نیروهای مسلح 
تبصره- نحوه و چگونگی پشتیبانی برابر دستورالعملی است که توسط وزارت 

تهیه و به تصویب فرماندهی کل می رسد.
و  مسلح  نیروهای  صنعتی  تحقیقات  امور  هماهنگ نمودن  و  هدایت  ه- 
سازمان های وابسته به وزارت برابر مصوبات و خط مشی فرماندهی کل و بهره گیری 

از امکانات مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و صنعتی کشور.
بهره گیری  زمینه  در  را  الزم  همکاری های  مکلفند  مذکور  مراکز  تبصره- 
برحسب  آن  چگونگی  و  موارد  آورند.  عمل  به  آن ها  امکانات  از  نظامی  صنعت 
آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد 

رسید.
و- آموزش و تربیت کادر متخصص و موردنیاز وزارت و سازمان های وابسته و 

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

تسلیحاتی پیشرفته در جهان 
و  وزارت  و  نظامی  نیروهای  موردنیاز  خارجی  خریدهای  کلیه  انجام  ح- 
و  کلی  و سیاست  فرماندهی کل  تدابیر  اساس  بر  آن ها  به  وابسته  سازمان های 

خط مشی دولت جمهوری اسالمی ایران 
تبصره- کلیه خریدهای خارجی اقالم دفاعی موردنیاز 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 موردنیاز نیروهای نظامی به 
تشخیص ستاد کل به استثنای سوخت و مواد فاسدشدنی و همچنین انجام کلیه 

خریدهای داخلی موردنیاز 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 
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آن توسط دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی ستاد کل تهیه 
و به تصویب فرماندهی کل می رسد.

نیرو  هر  موردنیاز  )خاص  غیرمشترک  اقالم  داخلی  خریدهای   -2 تبصره 
بر اساس دستورالعمل ستاد کل توسط همان نیرو و همچنین کلیه خریدهای 
داخلی موردنیاز سازمان های وابسته به وزارت از طریق سازمان های مزبور صورت 

خواهد گرفت 
سازمان های  و  وزارت  و  نظامی  نیروهای  موردنیاز  لوایح  تنظیم  و  تهیه  ی- 
وابسته به آن ها بر اساس تدابیر کلی فرماندهی کل، پیگیری جهت سیر مراحل 
و  نیروهای نظامی  از طریق ستاد  قوانین و مصوبات هیئت وزیران  ابالغ  قانونی، 

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات 
ک- دفاع از نیروهای نظامی و وزارت و سازمان های وابسته به آن ها در مراجع 

قضایی 
ل- اداره امور حقوق امالک نیروهای نظامی و وزارت و سازمان های وابسته به 

آن ها از نظر حقوقی و قانونی 
م- تهیه و تأمین زمین موردنیاز 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 
تبصره- وزارت می تواند احداث ساختمان ها و تأسیسات نیروهای نظامی و 
یا برخی از آن ها را برابر مصوبات فرماندهی کل، با حفظ مسئولیت و نظارت به 

نیروهای نظامی محول نماید.
جغرافیایی  خدمات  و  کشور  مرزی  و  نظامی  نقشه های  تأمین  و  تهیه  ن- 

موردنیاز نیروهای مسلح 
جغرافیایی  و  نقشه برداری  خدمات  تهیه  در  که  دستگاه ها  سایر  تبصره- 
غیرنظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشه ها حاوی نقاط نظامی و 
مرزی باشند، بایستی این گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آیین نامه اجرایی 
مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
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نیروهای مسلح و وزارت و سازمان های  تأمین خدمات درمانی پرسنل  س- 
بسیج،  ویژه  اعضای  و  وظیفه  پیمانی،  ثابت،  کادر  از  اعم  آن ها  به  وابسته 

بازنشستگان، وظیفه بگیران، مستمری بگیران و عائله تحت تکفل آن ها.
ع- تأمین نیازهای درمانی پرسنل و اداره امور بیمارستان ها و درمانگاه های 

وزارت و سازمان های وابسته 
ف- انجام امور بیمه و بازنشستگی، وظیفه و مستمری پرسنل 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 
ق- تأمین و حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات وزارت و سازمان های وابسته 
وابسته  سازمان های  و  وزارت  ثابت  کادر  پرسنل  آماده سازی  و  آموزش  ر- 
با همکاری  در جنگ  محوله  پذیرش مسئولیت های  رزمی جهت  رسته های  در 

نیروهای مسلح 
ماده 5- به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمان های وابسته در زمینه های 
امنیتی، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله مراتب 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.

ماده 6- به منظور رشد و گسترش فرهنگ و ارزش های اسالمی در وزارت و 
سازمان های وابسته، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله 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 اقدام به 
تشکیل مؤسسه های به نام مؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاع می نماید.

تبصره 1- اساسنامه مؤسسه مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزیر 
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تهیه و به تصویب کمیسیون امور دفاعی مجلس 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 مؤسسه هدایت و اداره می شوند.
ماده 8- در اجرای بند )م( ماده 4 این قانون، وزارت اقدام به تشکیل شرکت 
شرکت  این  اساسنامه  می نماید.  ساختمان  و  مهندسی  شرکت  نام  به  دولتی 
حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزیر تهیه و جهت تصویب به هیئت دولت 

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

مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.
تأسیس  به  اقدام  وزارت  قانون  این   4 ماده  )ص(  بند  اجرای  در   -10 ماده 

شرکت تعاونی پرسنل نیروهای مسلح می نماید.
ماده 11- در اجرای بند )ن( ماده 4 این قانون وزارت اقدام به تشکیل سازمانی 
به نام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  می نماید. اساسنامه این سازمان ظرف 
مدت شش ماه توسط وزارت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد.

فصل سوم: چگونگی اجرا
ماده 12- کلیه اعتبارات و دیون و مطالبات و تعهدات وزارتین دفاع و سپاه 

بعد از تشکیل وزارت به این وزارت منتقل می گردد.
ماده 13- کلیه مؤسسات، سازمان ها و شرکت هایی که تابع، وابسته و یا تحت 
پوشش وزارتین دفاع و سپاه بوده اند، حسب مورد به تابعیت وابستگی یا تحت 

پوشش وزارت در می آیند.
ماده 14- کلیه پرسنل شاغل در وزارتین دفاع و سپاه به وزارت جدید منتقل 
قبلی خود  مقررات  تابع  وزارت جدید  قوانین  تصویب  تا  پرسنل  این  می گردند 

خواهند بود.
تبصره 1- پرسنل مازاد بر نیاز وزارت در اختیار ستاد کل قرار خواهند گرفت 
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اجرای تبصره 1 فوق  تا  به وزارتین دفاع و سپاه  تبصره 2- پرسنل مأمور 
در مأموریت های محوله ابقا و سپس به واحد سازمانی اولیه مراجعت می نمایند.

ماده 15- کلیه امکانات موجود وزارتین دفاع و سپاه در اختیار وزارت قرار 
داده می شود امکانات مازاد بر اساس دستورالعمل  صادره از طرف فرماندهی کل 

در اختیار نیروهای نظامی قرار می گیرد.
و  سپاه  و  دفاع  وزارتین  به  مربوط  مصوبات  و  قوانین  کلیه   -16 ماده 
این  درمورد  جدید  مصوبات  و  قوانین  تصویب  تا  آن ها  به  وابسته  سازمان های 

وزارت و سازمان های وابسته آن حسب مورد مجری خواهد بود.
و  اداری  معامالتی،  مالی،  مقررات  و  قوانین  است  موظف  وزارت  تبصره- 
جهت  و  تهیه  سال  یک  مدت  ظرف  حداکثر  را  قانون  این  موضوع  استخدامی 

تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
ماده 17- این قانون از تاریخ تصویب الزم االجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز شنبه 
مورخ بیست وهشتم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای 

اسالمی تصویب و در تاریخ 1368/5/31 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی- مهدی کروبی
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قانون اجازه تشکیل شرکت های عمرانی و خدمات فنی به 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1373/7/6

ماده واحده- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران اجازه داده می شود مشروط به حفظ توان رزمی و آمادگی دفاعی، پس از 
نیروهای مسلح  قوا توسط ستاد کل  فرماندهی کل  موافقت مقام معظم  کسب 

نسبت به تأسیس شرکت های عمرانی و خدمات فنی و تخصصی اقدام نماید.
خدمات  شامل  قانون  این  موضوع  تخصصی  و  فنی  خدمات   -1 تبصره 

مشاوره ای و مهندسی، نقشه برداری، آزمایشگاهی و نرم افزار خواهد بود.
نیمه سنگین  از سنگین  اعم  ابزار، تجهیزات و ماشین آالت  تبصره 2- کلیه 
ابتدا در اختیار شرکتی به نام  و سبک موردنیاز شرکت های موضوع این قانون 
)شرکت پشتیبانی( وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد 
گرفت تا حسب نیاز در قبال دریافت اجاره بها به نرخ روز در اختیار شرکت های 

موضوع این قانون قرار داده شود.
تبصره 3- کلیه وجوه دریافتی موضوع تبصره 2 این قانون به خزانه داری کل 
واریز و معادل صددرصد آن جهت خرید تجهیزات جایگزین و هزینه بازسازی 
تا  نیروهای مسلح تخصیص داده خواهد شد  به وزارت دفاع و پشتیبانی  آن ها 

لطمه ای به توان رزمی و دفاعی کشور وارد نگردد.
تبصره 4- از کلیه ساختمان هایی که مورد استفاده شرکت های موضوع این 
قانون می باشد اجاره بها مطابق نرخ روز دریافت و به خزانه داری کل واریز خواهد 

شد.
و  ساختمان ها  نگهداری  و  تلفن  گاز،  برق،  آب،  مصرف  از  ناشی  هزینه های 
از  استفاده  صورت  در  و  بود  خواهد  بهره بردار  شرکت های  به عهده  تأسیسات 
جایگاه های سوخت  رسانی مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی 
به خزانه داری  بهای مواد مصرفی معادل قیمت روز دریافت و  نیروهای مسلح، 

کل واریز می گردد.
تبصره 5- هرگونه پرداخت حقوق و مزایای اعضای شرکت های موضوع این 
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قانون برابر قوانین حاکم بر نیروهای مسلح خواهد بود.
معادل کلیه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیرنظامی مأمور به این شرکت ها 
به طور ماهیانه محاسبه و توسط شرکت بهره بردار به خزانه داری کل واریز گردد.

تبصره 6- اساسنامه این شرکت ها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
تصویب  از  قوا  فرماندهی کل  معظم  مقام  موافقت  از کسب  و پس  تهیه  مسلح 

هیئت وزیران خواهد گذشت. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه 
اسالمی  شورای  مجلس  سه  و  هفتاد  و  سیصد  و  یک هزار  مهرماه  ششم  مورخ 

تصویب و در تاریخ 1373/7/13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی اکبر ناطق نوری
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قانون ادغام شرکت ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای 
مسلح مصوب 1395/12/2 مجلس شورای اسالمی

قابلیت های  ایجاد  به منظور  قوا،  کل  معظم  فرماندهی  تدابیر  برابر   -1 ماده 
بازدارندگی و تأمین نیازمندی های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
قوای  سامانه های  تندرو،  اثرسطحی،  زیرسطحی،  سطحی،  شناورهای  حوزه  در 
به دریا، سالح زیرآبی و  محرکه، سازه های دریایی، سامانه های موشکی ساحل 
آینده پژوهی،  طریق  از  شناورها  تعمیر  و  تسلیح  تجهیز،  دریایی،  آتش  کنترل 
تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تأمین، بهینه سازی خدمات و پشتیبانی با تأکید 
بر دانش و فناوری های بومی و برتر و آزمایش عملیاتی بر اساس استانداردهای 
نیروهای  دریایی  صنایع  »سازمان  غیردولتی،  بخش  ظرفیت  از  استفاده  و  روز 
مسلح« که در این قانون به اختصار»سازمان« نامیده می شود، وابسته به وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل می شود
تبصره 1- از تاریخ تشکیل سازمان، کلیه شرکت ها و واحدهای حوزه فعالیت 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  تابعه  یا  وابسته  شرکت های  و  سازمان ها  از  سازمان 
نیروهای مسلح، حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده سازمان صنایع دفاع و نماینده 
واحدها  انتقال  به  نسبت  مورد  کمیسیون حسب  این  می شوند.  منتزع  سازمان 
سازمان،  وابسته  و  تابعه  شرکت های  به عنوان  شرکت ها  قراردادن  و  سازمان  به 
حداکثر ظرف مدت شش  ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، 
دارایی ها، دیون، تعهدات، کارکنان و سایر امکانات واحدهای مذکور به سازمان 
و  دفاع  وزارت  به سازمان حسابرسی  اعالم  با  دفتری،  قیمت  به  آن  احتساب  و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام می کند. گزارش 
نتیجه اقدامات کمیسیون ظرف مدت حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان 

ارائه خواهد شد.
از قابلیت ها و محصوالت  سازمان می تواند جهت استفاده بهینه  تبصره 2- 
با  صادرات  و  غیرنظامی  بخش های  به  آن  عرضه  به  نسبت  مازاد  خدمات  و 
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اساسی،  قانون   )44( اصل چهل وچهارم  کلی  اجرای سیاست های  قانون  رعایت 
مربوط  ایمنی  استانداردهای  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ابالغی  سیاست های 

اقدام کند.
ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و به صورت شرکت 

دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره می شود.
قانون  تصویب  تا  سازمان،  کارکنان  از  هریک  استخدامی  امور   -1 تبصره 
تابع  نیروهای مسلح، حسب مورد،  اداری- استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی 

مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره 2- صورت های مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع 

و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیدگی می شود.
تبصره 3- انجام معامالت درمورد محصوالت نظامی اعم از کاال یا خدمات 
تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصوالت نظامی 

با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
تبصره 4- سازمان در مواردی  که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی 

پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماده 3- سازمان می تواند در شرایط ضروری، به منظور تأمین نیازمندی های 
خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری های جدید راهبردی صنایع دریایی 
با تعیین مدت فعالیت محدود و یا  نسبت به ایجاد شرکت های تابعه و وابسته 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  پیشنهاد  به  خارجی  یا  داخلی  طرف های  با  مشارکت 

نیروهای مسلح پس از أخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.
ماده 4- امور مالیاتی سازمان مطابق بند )14( ماده )91( قانون مالیات های 
مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصالحات و الحاقات بعدی و بند )17( ماده )12( 
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 با اصالحات و الحاقات بعدی 

می باشد.
ماده 5- سازمان در چهارچوب قانون بودجه ساالنه کل کشور از اعتبارات 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  ابالغی  مأموریت های  و  برنامه ها  حسب  دفاعی،  بنیه 

نیروهای مسلح برخوردار می شود.
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ماده 6- اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
به  نیروهای مسلح ظرف مدت شش ماه تهیه می شود و  با هماهنگی ستاد کل 
ابالغ  قوا  کل  معظم  فرماندهی  تأیید  از  پس  و  می رسد  هیئت وزیران  تصویب 

می شود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 
مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب 

شد و در تاریخ 1397/10/19 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی - علی الریجانی
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قانون تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران مصوب 1384/9/10 مجلس شورای اسالمی

ماده 1- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
تأیید فرماندهی  از  نامیده می شود، پس  به اختصار »وزارت«  قانون  این  که در 
کل نیروهای مسلح اجازه داده می شود در راستای ماده )4( قانون تشکیل وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب 1368/5/28 و 
به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در 
زمینه فناوری های مربوط به انواع سیستم های موشکی و صنایع فضایی در بخش 
دفاعی، ایجاد قابلیت های بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیت ها و منابع مازاد 
نیروهای  هوافضای  صنایع  سازمان  مؤسسات،  سایر  به  خدمات  ارائه  جهت  در 

مسلح را که در این قانون به اختصار »سازمان« نامیده می شود، تشکیل دهد.
ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت 

دولتی اداره می  گردد.
مصوب  کشور،  عمومی  محاسبات  قانون  شمول  از  سازمان   -1 تبصره 
1366/6/1، مستثنی و دارای آیین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی خاص 

است که به تصویب هیئت وزیران می رسد.
اولویت های  و  تخفیفات  ترجیحات،  امتیازات،  کلیه  از  سازمان   -2 تبصره 
قانونی که درمورد صنایع دفاعی در مقررات مربوط پیش  بینی شده یا می شود، 

بهره مند خواهد بود.
نیروهای  نیازهای  تأمین  به منظور  می شود  داده  اجازه  وزارت  به   -3 ماده 
مسلح به شرح مذکور در ماده )1( و پس از تصویب هیئت وزیران و با کسب مجوز 
از فرماندهی کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد شرکت های صنعتی و خدماتی 

اقدام کند.
ماده 4- اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد و پس از تأیید فرماندهی کل 
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نیروهای مسلح ابالغ می گردد.
ماده 5- اساسنامه شرکت هایی که از طرف سازمان طبق ماده )3( این قانون 
تشکیل می شوند به وسیله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی 
ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد و پس از تأیید 

فرماندهی کل نیروهای مسلح ابالغ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 
اول آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در 

تاریخ 1384/9/9 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای  اسالمی- غالمعلی حدادعادل
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قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح مصوب 
1381/11/27 مجلس شورای اسالمی

به  قانون  این  در  که  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  به   -1 ماده 
اختصار » وزارت« نامیده می شود، اجازه داده می شود با موافقت فرماندهی کل قوا 
به منظور هدایت  متمرکز، سیاست گذاری، هماهنگی، برنامه ریزی، نظارت، کنترل 
و اجرای فعالیت های صنعتی  هوایی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور 
مسلح جمهوری  نیروهای  پشتیبانی  دفاع  و  وزارت  تشکیل  قانون   )4( ماده  در 
اسالمی  ایران مصوب 1368/5/28 که مربوط به صنایع  هوایی می باشد، همچنین 
و  دسترسی  مستمر  برای  بازرگانی  و  تحقیقاتی  صنعتی،  اقدام  هرگونه  انجام 
به هنگام به فن آوری پیشرفته در صنعت هوایی نظامی  و تجاری و استفاده بهینه 
سازمانی  مؤسسات؛  سایر  به  ارائه خدمات  در جهت  مازاد  منابع  و  قابلیت ها  از  
نیروهای  هوایی  صنایع  » سازمان  نام  به  خدماتی  و  تحقیقاتی  صنعتی،   علمی، 
مسلح« - که در این قانون به اختصار » سازمان« نامیده می شود - وابسته به خود 

تشکیل دهد.
به صورت شرکت  و  بوده  دارای شخصیت حقوقی مستقل  سازمان   ماده 2- 
دولتی  اداره می گردد. سازمان و شرکت های وابسته به آن دارای آیین نامه های 
واحد مالی، معامالتی،  استخدامی  و بیمه خاص هستند که به  تصویب مجمع عمومی 
 سازمان می رسد و در خصوص  مواردی که در این قانون و یا اساسنامه های آنها 

مقررات خاصی پیش بینی نشده، تابع قانون  تجارت خواهند بود.
 ماده 3- شرکت ها و واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت که فعالیت آنها در 
زمینه  امور مذکور در ماده )1( این قانون است به سازمان ملحق و حسب مورد 
به تابعیت یا  وابستگی آن در می آیند و مطابق این قانون و مقررات مربوط به 

شرکت های دولتی اداره  می شوند.
 تبصره- به وزارت اجازه داده می شود در چارچوب اهداف و وظایف سازمان 
و  جدید  فناوری های  در  به ویژه  مسلح،  نیروهای  نیازهای  تأمین  به منظور  و 
استراتژیک و خرید  اقالم موردنیاز پس از تصویب هیئت وزیران و با کسب مجوز 
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از فرماندهی معظم کل قوا،  نسبت به ایجاد شرکت های صنعتی و خدماتی وابسته 
به سازمان با مشارکت طرف های داخلی و  خارجی اقدام کند.

ماده  مطابق  سازمان  توسط  که  شرکت هایی  و  سازمان  اساسنامه   -4  ماده 
)3( این قانون  تشکیل می گردند به وسیله وزارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران 

خواهد رسید و پس از  تأیید فرماندهی کل قوا، جهت اجرا ابالغ می گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه 
مورخ  بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای 
اسالمی  تصویب و  در تاریخ 1381/12/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی- رئیس مجلس شورای اسالمی
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قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه یا وابسته به آنها 

مصوب 1335/8/27

ماده 1- وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مکلفند از طریق 
نیروهای  پرسنل  کلیه  مسلح  مربوطه  نیروهای  در  بیمه  صندوق های  تشکیل 
ثابت ،  کادر  از  اعم  را،  آنها  به  وابسته  یا  تابعه  سازمان های  و  انتظامی  و  نظامی 
وظیفه ، پیمانی و بسیجی ویژه را در قبال شهادت ، فوت ، بیماری صعب العالج ، 
نقص عضو و ازکارافتادگی، اعم از آنکه در زمان صلح یا بحران  ها و عملیات داخلی 
و دفاع از مرزها یا سایر موارد در ارتباط با مأموریت  ها و وظایف سازمانی یا غیر از 
آن در تمام  ساعات شبانه روز اتفاق بیافتد، بر اساس مقررات این قانون و آیین نامه 

اجرایی آن بیمه کند.
معادل یک  آنان  مزایای  و  از حقوق  مزبور  اشخاص  بیمه  تبصره 1- هزینه 
و  دفاع  وزارت  و  نیروهای  مسلح  بودجه  محل  از  درصد  سه  معادل  و  درصد 

پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین خواهد شد.
تبصره 2 و 3- حذف شده است .

ماده 2- پرسنل وظیفه و پیمانی در مدت خدمت یا انجام مدت قرارداد با 
نیروهای مسلح مشمول این ماده هستند.

مالی  بنیه  حفظ  برای  مجازند  مسلح  نیروهای  بیمه  صندوق  های   -3 ماده 
خود و جبران خسارات موضوع این قانون با سایر شرکت های بیمه کشور انواع 

قراردادهای بیمه منعقد کنند.
ماده 4- چنانچه در زمان جنگ و بحران با تشخیص شورای عالی امنیت ملی 
موجودی هریک از صندوق های بیمه نیروهای  مسلح در پایان هر سال از مجموع 
کمیسیونی  پیشنهاد  با  مابه  التفاوت  باشد،  کمتر  آن  آخر  سال  سه  هزینه های 
برنامه  سازمان  رئیس  مسلح ،  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر کشور،  از  مرکب 
و بودجه و رئیس شورای عالی بیمه موضوع قانون تأسیس بیمه  مرکزی ایران و 
بیمه گری، مصوب 1350، که به تصویب هیئت وزیران می رسد در بودجه سال 
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بعد نیروهای مسلح و وزارت  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منظور و به حساب 
صندوق های بیمه واریز می شود.

ماده 5- صندوق های بیمه نیروهای مسلح می توانند درمورد پرسنل و خانواده 
آنان و سازمان های مشمول این قانون بنا به  ضرورت انواع بیمه های متداول دیگر 
را در قبال دریافت حق بیمه مربوط برقرار نمایند، همچنین با پیش بینی الزم و 
اطمینان از اجرای تعهدات مندرج در این قانون به منظور تحصیل سود بیشتر در 

امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی سرمایه گذاری کنند.
از  پس  ماه  شش  ظرف  حداکثر  قانون  این  اجرایی  آیین نامه   -6 ماده 
الزم االجراشدن این قانون به وسیله وزارتین کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح و تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. از تاریخ تصویب این قانون کلیه 
نیروهای  و کارمندان  افسران  بیمه  آیین نامه  مغایر، همچنین  و مقررات  قوانین 

مسلح ... و ژاندارمری مصوب 1337 لغو می شود.





بخش دوم
 قوانین مربوط به ارتش
جمهوری اسالمی ایران
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قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب 1366/7/7

فصل اول: تعاریف، هدف ها، اصول و ویژگی ها، وظایف و 
مأموریت ها

بخش اول: تعاریف
آن  کامل  عناوین  جایگزین  زیر  اختصاری  عبارات  قانون  این  در   -1 ماده 

می گردد:
جمهوری  مسلح  نیروهای  کل  )فرماندهی  به جای  کل(  )فرماندهی  الف- 

اسالمی ایران(.
ب- )نیروهای مسلح( به جای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران(.

ج- )ارتش( به جای )ارتش جمهوری اسالمی ایران(
د- )ستاد مشترک( به جای )ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران(.

ه- )سپاه پاسداران( به جای )سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران(.
مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  دستور  به  )بنا  به جای  دستور(  به  )بنا  و- 

جمهوری اسالمی ایران(.
ارتش  سیاسی  عقیدتی  )سازمان  به جای  سیاسی(  عقیدتی  )سازمان  ز- 

جمهوری اسالمی ایران(.
ارتش  اطالعات  حفاظت  )سازمان  به جای  اطالعات(  حفاظت  )سازمان  ح- 

جمهوری اسالمی ایران(.
و سپاه  ارتش  از  عبارتند  ایران  اسالمی  نیروهای مسلح جمهوری  ماده 2- 

پاسداران و نیروی انتظامی 
تبصره- نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی ایران به ژاندارمری، شهربانی و 

کمیته های انقالب اسالمی ایران اطالق می گردد.
ماده 3- ارتش جمهوری اسالمی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای 

زمینی، هوایی، دریایی و سازمان های وابسته به  آن ها اطالق می گردد.
که  است  دولت  از  بخشی  ایران  اسالمی  جمهوری  دفاع  وزارت   -4 ماده 

مسئولیت پشتیبانی ارتش را به  عهده  دارد.
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بخش دوم: هدف های نظامی
ماده 5- هدف های نظامی جمهوری اسالمی ایران عبارتند از:

الف- حفظ استقالل، تمامیت  ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران 
ب- حفظ منافع ملی جمهوری اسالمی ایران خارج از قلمرو کشور در دریای 

خزر، خلیج فارس، دریای عمان، رودخانه ها و معادن 
ج- یاری به ملل مسلمان یا مستضعف غیرمعارض با اسالم در جهت دفاع از 
سرزمین های مورد تهدید یا اشغال نیروهای  متجاوز در صورت درخواست ملل مزبور.

بخش سوم: اصول و ویژگی های اساسی نیروهای مسلح )دکترین 
و استراتژی نظامی(

ماده 6- اصول و ویژگی های اساسی نیروهای مسلح عبارتند از:
الف- اسالمی بودن 

است  اسالم  مکتب  ضابطه  و  اساس  مسلح  نیروهای  تجهیز  و  تشکیل  در 
ابعاد آن ضوابط و مقررات شرع حاکمیت داشته  و  بر همه شئون  به نحوی که 
باشد. نیروهای مسلح رسالت مکتبی جهاد در راه خدا را بر عهده داشته، پیروی 
از اصول اخالقی اسالم و احترام به شخصیت انسانی افراد را وظیفه خود می دانند.

ب- والیی بودن 
فرماندهی  وحدت  اصل  و  بوده  کل  فرماندهی  فرمان  تحت  مسلح  نیروهای 
بر  رده ها  تمامی  فرماندهی در  به  نیل  و  تمامی رده های آن حاکم می باشد  در 
اساس شایستگی و کارایی صورت می گیرد. دستور فرمانده در صورتی که مغایر 
قوانین  و  نظام  حاکمیت  و  کل  فرماندهی  فرمان های  شرع،  مسلم  دستورات  با 
خط  در  مسلح  پرسنل  نیروهای  الزم االجراست  نباشد  ایران  اسالمی  جمهوری 
با  تشکل های سیاسی  در  آنان  وابستگی  و  بوده، عضویت  رهبری  مقام  سیاسی 

توجه به فرمان مقام رهبری مطلقاً ممنوع می باشد.
ج- مردمی بودن 

امت  آرمان های  و  نیروهای مسلح همواره در کنار مردم و در جهت مصالح 
اسالمی انجام وظیفه می نمایند و در زمان صلح نیز به درخواست دولت افراد و 
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نیاید،  به آمادگی رزمی آن ها آسیبی وارد  را در حدی که  تجهیزات فنی خود 
و  تولیدی  آموزشی،  امدادی،  کارهای  زمینه  در  مردم  به  خدمت  جهت  در 

جهادسازندگی به کار می گیرند.
د- خودکفایی 

به  رسیدن  جهت  در  خود  توان  تمامی  از  بهره گیری  با  مسلح  نیروهای 
خودکفایی در کلیه زمینه ها از قبیل سازماندهی، آموزشی، تدارکاتی، اطالعاتی 

و صنعتی تالش می نمایند.
ه- انضباط 

نیروهای مسلح باید با ایجاد انضباط معنوی برخاسته از اعتقاد و ایمان پرسنل، 
برقراری سیستم های تشویق و تنبیه، زمینه  وضع مقررات منطقی و عادالنه و 

اجرای کامل دستورات و مقررات را فراهم سازند.
و- سادگی 

ستادی،  طرح ریزی های  از  اعم  زمینه ها  تمامی  در  مسلح  نیروهای  در 
صدور  و  تکنولوژی  گزینش   روش ها،  و  سیستم ها  به کارگیری  مدیریت،  اعمال 
دستورالعمل ها باید اصل سادگی رعایت شود، تشکیالت غیرضروری و تشریفات 

بی مورد حذف و روش های یکنواخت سازی مورد توجه قرار گیرد.
ز- اقتدار

نیروهای مسلح می بایست از چنان آمادگی، تحرک و اقتداری برخوردار باشند 
که بتوانند با بهره گیری از تمامی امکانات جمهوری اسالمی ایران، جرأت تعرض 

را از دشمنان آشکار و نهان سلب نمایند.
ح- تدافعی بودن 

نیروهای مسلح با بهره گیری از تمامی توان خود دشمن را از تعرض بازداشته 
و در برابر هرگونه تجاوز دفاع نموده و متجاوز را تنبیه و سرکوب می نمایند و در 
عین اعتقاد به اصل عدم تعرض، ملل مسلمان یا مستضعف غیرمعارض با اسالم 

را برای دفاع از خود یاری می کنند.
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بخش چهارم: مأموریت و وظایف
ماده 7- مأموریت و وظایف ارتش به شرح زیر می باشد:

الف- آمادگی و مقابله در برابر هرگونه تجاوز نظامی علیه استقالل، تمامیت 
 ارضی، نظام جمهوری اسالمی ایران و منافع  کشور.

ب- همکاری با نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران در مقابله با اشرار، یاغیان، 
قاچاقچیان، تجزیه طلبان و جریانات براندازی در مواقع ضروری بنا به دستور.

و  مسلمان  ملل  به  در کمک  پاسداران  سپاه  با  همکاری  آمادگی جهت  ج- 
و تجاوز  تهدید  برابر  از خود در  با اسالم جهان در دفاع  مستضعف غیرمعارض 

نظامی بنا به درخواست آنان و بنا به دستور.
د- در اختیار قراردادن افرادی که در استخدام ارتش هستند و تجهیزات فنی 
خود بنا به درخواست دولت در اجرای اصل 147 قانون اساسی و با رعایت کامل 
موازین عدل اسالمی در حدی که بنا به تشخیص شورای عالی دفاع به آمادگی 

رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
ه- سازماندهی، آموزش، تجهیز و گسترش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی 

متناسب با امکانات و تهدیدات، برای انجام  مأموریت های محوله 
و- تالش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسالمی 

در ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آن ها.
ز- آماده نمودن مردم برای دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسالمی 

در چارچوب قانون خدمت وظیفه عمومی 
ح- کمک به سپاه پاسداران در آموزش و سازماندهی بنا به دستور.

قبیل  از  زمینه ها  کلیه  در  خودکفایی  به  نیل  جهت  در  الزم  اقدامات  ط- 
صنعتی، آموزشی، تدارکاتی، اطالعاتی، روش ها وسازماندهی 

تحوالت  و  رویدادها  اوضاع،  از  اطالع  کسب  زمینه  در  الزم  اقدامات  ی- 
سیاسی- نظامی آشکار و نهان منطقه و جهان و ارزیابی  مستمر تهدیدات و توان 

رزمی دشمنان بالفعل و بالقوه 
ک- تالش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و 

سازمان های وابسته به آن ها در زمینه های امنیتی 
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