
 

 

 .موزش رزمي استآا سالح از مصاديق دوره تداوم تيراندازي ب

 

 :سؤال

» 24«موضوع بند / هاي آموزشي با شرايط رزمي دوره تداوم تيراندازي با سالح مصداق فراگيري استفاده از سالح در محيطآيا حضور در  -1

مصوب ) مفقوداالثر، جانباز، آزاده و اسير(نامه احراز مصاديق تعيين و احراز مصاديق عملي شهيد و ساير مصاديق ايثارگري  آيين) 1(ماده 

 خير؟باشد يا  مي 10/03/1393

 رزمي شرايط با آموزشي هاي محيط در آموزش مصداق تير درميدان سالح با تيراندازي تداوم آيا رزمي، شرايط عبارت مفهوم در مداقه با –2

  خير؟ يا باشد مي

به صورت   هاي الزم و تسلط در بكارگيري سالح دراختيار، ها با داشتن آموزش كننده در اين دوره باتوجه به اينكه افراد شركت -3

انگاري و  كنند، چنانچه مجروحيت و مصدوميت وارده به فرد منحصراً ناشي از سهل اي براي تداوم آن در ميدان تير حضور پيدا مي دوره

ادي چه عنواني براي او قابل اطالق است؟ و آيا اصوالً به چنين افر... ) حين خدمت و   جانبازي،(از حيث ازكارافتادگي   تقصير خود او باشد،

 عنوان در حكم جانبازي قابل اطالق است ؟) دهنده يا مربي بيننده و آموزش در دو فرض آموزش(

در  نامه احراز مصاديق عملي شهيد، آيا حضور در دوره تداوم تيراندازي با سالح از مصاديق فراگيري استفاده از سالح بر اساس آيين

شود و آيا در مورد مجرحيت و مصدوميت افراد شركت كننده در اين دوره  مي محسوب 1393حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري مصوب 

 قابل اطالق است ؟ "در حكم جانبازي"ها عنوان 

 

 

 

 :پاسخ

هيأت  24/2/1393مصوب آيين نامه احراز مصاديق عملي شهيد، در حكم شهيد و ساير مصاديق ايثارگري ) 1(ماده » 24«مستفاد از بند 

شود؛ كه با  گردد، آموزش رزمي تلقي مي حفظ توان رزمي برگزار مي هاي آموزشي به كارگيري سالح و مهمات كه به منظور وزيران، شركت در دوره

آيين نامه ) 8(موضوع ماده هاي  در فرض پرسش با تشخيص كميسيون ناظر بر آن،) 9(آيين نامه مذكور و ماده ) 3(ماده » 9«عنايت به اطالق بند 

شود و درصورت بروز ابهام در تطبيق مصاديق شهيد يا در حكم شهيد  اشاره شده، موضوع حسب مورد در حكم شهيد يا در حكم جانباز محسوب مي

 .شود نامه مذكور اتخاذ تصميم و تعيين تكليف مي آيين) 11(يا ساير مصاديق ايثارگري برابر مقررات ماده 
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