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  ٥/٤/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٤٤٧٤ت/٣٣٦٥٧٤رهشما
   ي صنعتيها تيفهرست اولوتعيين در خصوص نامه  تصويب

  )يع معدنيت صنايبا اولو(
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 

د وزارت صنعت، معدن و تجارت و شنهاي به پ٢/٤/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 و ي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ٤٦(ماده ) الف(استناد بند  به

 :تصويب کردـ ١٣٩٥مصوب   ـراني اي اسالمي جمهوريفرهنگ
 يشيت مالحظات آمايبا رعا) يع معدنيت صنايبا اولو (ي صنعتيها تيفهرست اولو

 :شود ين ميير تعيبه شرح ز
 يها يفناور و هيپا دانش بر يمبتن گاز و نفت از يدست نييپا عيدرصنا محصوالت ـ١

 ،يوانيح و يانسان واکسن يها پلتفرم ،ييدارو مؤثر و هياول مواد ،يمريمواد پل ليقب از ديجد
 و بينوترک د،يجد ييدارو محصوالت انواع فناورانه، ستيز و بيد، نوترکيجد محصوالت انواع

 مشابه يها پوشش و رنگ باال، افزوده ارزش يدارا ي بهداشتيها فرآورده فناورانه،ستيز
 .ييخودرو و يمي پتروشيها )ستيکاتال(ساز  واکنش و يصادرات تيقابل يدارا

ژه يو هب ديجد يبر فناور يمبتن و باال ارزش افزوده يدارا ياساس فلزات محصوالت ـ٢
  .زنگ ضد مخصوص و ياژيآل محصوالت

مجاز  يها  يافزودن انواع ليقب از يصادرات تيقابل با يدنيآشام و ييغذا محصوالت ـ٣
 د مواديتول ،)ييغذا ديسف بريف ر،يفايامولس م،يآنز اسانس، ،يخوراک رنگ انواع(غذا  صنعت

 ،)يپاماس(نوزاد  هيپا چرب کم رخشکيش رينظ اطفال خشک ريش صنعت هيپا هياول
، ٣امگا چرب يدهاياس شامل ييغذا يها مکمل هيپا هياول مواد ديتول درات،يه منو الکتوز

، ييدارو )ديگر(ر نوع يپن آب پودر ،يضرور نهيآم يدهاياس و کيدونيآراش دي اسيااچيد
 .ي لبنيها)استارتر( و آغازگر يواني و حي انسانيها کيوتيپروب

 يها کلتيموتورس ن،يسنگ و سبک يخودروها انواع ليقب از يموتور هينقل ليوسا ـ٤
 . ازي موردنيها  و قطعات و مجموعهيلي و رييايزات حمل و نقل دري، تجهيبرق

  و  پمپ عانوا ن،يتورب موتور، تياولو با يمعدن و يصنعت زاتيتجه آالت و نيماشـ  ٥
   رو،ين انتقال يکيمکان زاتيتجه دنده، چرخ نگ،يبلبر انواع ،)کمپرسور(ساز هوا فشرده

  . ديتول آالت خطوط نيماش و ابزار نيماش ،يآالت معدن نيماش
ک يالست تياولو با باال افزوده ارزش يدارا يکيپالست و يکيالست محصوالتـ  ٦

  .يتجار يخودروها
، يا انهيرا و يارتباط ليوسا ،يخانگ لوازم ،يبرق ياه دستگاه آالت و نيماش ـ٧

   باال به  متوسطيفناور با) کياپت (ي نور و يپزشک زاتيتجه
 منسوجات، تياولو با ديتول نينو يها روش بر يمبتن سبک عيصنا محصوالتـ  ٨

  .يسلولز محصوالت و کاغذ ريخم ،يچرم محصوالت پوشاك و
ر، يدپذي تجديهايل انرژيشرفته از قبي پياه يان با فناوريمحصوالت دانش بن ـ٩

 مرتبط با ژنوم و يها ي، فناوريوميتي ليها يژه باتري به وي باتريها شرفته، پلتفرميمواد پ
، ي مرتبط با پنج جيها يسازها، پردازشگرها، فناور رهي، ذخيچ و روتر مخابراتيک، سوئيژنت

نترنت ي، اي سه بعدير چاپگرهاي چهارم نظي بر انقالب صنعتي مبتنيها يمودم، فناور
  .ها)سنسور(گر ها و حس ل کالن دادهي، تحليانش ابريا، راياش

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                              ـ ه٥٨٤٩٢ت/٣٦٥٢٠رهشما
مركزي شهرستان كوار بخش در خصوص تقسيمات كشوري در نامه  تصويب

  استان فارس
 وزارت كشور
 ١٩/١١/١٣٩٩ مورخ ١٨٤٢٩١ به پيشنهاد شماره ٢/٤/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 
 :ـ تصويب کرد١٣٦٢

 ان فارس، به شهرروستاي مظفري دهستان كوار بخش مركزي شهرستان كوار است ـ١
 .شود تبديل و به عنوان شهر مظفري شناخته مي

روستاي اكبرآباد مرکز دهستان كوار، به شهر تبديل و به عنوان شهر اكبرآباد  ـ٢
  . شود يشناخته م

  .يابد مركز دهستان كوار به روستاي نوروزان تغيير مي ـ٣
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ٥/٤/١٤٠٠                                                            ـ ه٥٨٤٨١ت/٣٦٥١٨رهشما
بخش مركزي شهرستان مرودشت در خصوص تقسيمات كشوري در نامه  تصويب

  استان فارس
  كشوروزارت 

 ١٤/١١/١٣٩٩ مورخ ١٨٠٤٤٤ به پيشنهاد شماره ٢/٤/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 
شوري ـيمات كـوابط تقسـون تعاريف و ضـقان) ١٣(اده ـناد مـشور و به استـوزارت ك
 :ـ تصويب کرد١٣٦٢ ـ مصوب
آباد مرکز دهستان رودبال بخش مركزي شهرستان مرودشت استان  روستاي فتح ـ١

 . شود يآباد شناخته م فارس، به شهر تبديل و به عنوان شهر فتح
  .ابدي آباد تغيير مي مركز دهستان رودبال به روستاي گرم ـ٢

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيس اول معاون
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٣٢١ت/٣٦٥١٧رهشما
  راز استان فارسيشهرستان شدر خصوص تقسيمات كشوري در نامه  تصويب
 وزارت كشور
 ١/١٠/١٣٩٩ مورخ ١٥٣٤٩١ به پيشنهاد شماره ٢/٤/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب ) ١٣(وزارت كشور و به استناد ماده 
 :ـ تصويب کرد١٣٦٢

راز استان فارس به ي شهرستان شينام دهستان سياخ دارنگون بخش مرکزـ  الف
 . يابد سياخ و مركز آن به روستاي باب ايور تغيير مي

ستان به نام دارنگون از تركيب روستاها، ک دهيراز، يدر بخش مركزي شهرستان شـ  ب
دشده به مهر ييوست که تأي موضوع نقشه پييايهاي واقع در محدوده جغراف ها و مكان مزرعه
  :شود ر ايجاد مييهاي ز ها و مكان دولت است، ازجمله روستاها، مزرعههيأت دفتر 

احمدآباد ـ  ٦ نوروزانـ  ٥آباد  محمود ـ٤دارنجان  ـ٣آباد  اسالم ـ٢آباد  حسين ـ١
شوراب  ـ١٢آباد  عباس ـ١١شکرآباد ـ ١٠دهنو شوراب   ـ٩دهدار ـ  ٨شوان يچنار م ـ٧

امامزاده حاج بهاءالدين  ـ١٧خوشابلو ـ ١٦آباد  سهلـ  ١٥مله گاله  ـ١٤آباد  يمهدـ ١٣
  . سلطان شهدايب يامامزاده بـ ١٨

  .شود ي منييآباد به عنوان مرکز دهستان دارنگون تع روستاي حسينـ  پ
هاي  ک بخش به نام سياخ دارنگون از تركيب دهستانيراز، يدر شهرستان شـ  ت

  .شود سياخ و دارنگون ايجاد مي
  .شود ين مييروستاي كدنج به عنوان مرکز بخش سياخ دارنگون تعـ  ث

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ٨/٤/١٤٠٠                                                              ـ ه٥٧٥٤٢ت/٣٨٢٥٣رهشما
  حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعيت مسافري  تعيينخصوصدرنامه  تصويب

  سازمان برنامه و بودجه كشور ـ  وزارت راه و شهرسازي-وزارت امور اقتصادي و دارايي
ن برنامه و بودجه کشور و به  به پيشنهاد سازما٦/٤/١٤٠٠هيئت وزيران در جلسه 

 : تصويب کرد-١٣٨٠ مصوب -قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٦٨(استناد ماده 
حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعيت مسافري به شرح جدول پيوست که 

  .گردد تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي
 
 )به ريال(مبلغ  عنوان رديف

 ٣٥ر٠٠٠ )مخصوص ميني بوس و سواري(اي داخلي  عيت مسافري جادهصورت وض ١

 ٣٥ر٠٠٠ )مخصوص اتوبوس(اي داخلي  صورت وضعيت مسافري جاده ٢

 ٣٥ر٠٠٠ )اتوبوس(المللي  صورت وضعيت مسافري بين ٣

 ٣٥ر٠٠٠ )غيراتوبوس(المللي  صورت وضعيت مسافري بين ٤

 ٣٥ر٠٠٠ )اي داخلي دربستي جاده(صورت وضعيت مسافري  ٥

 ٣٥ر٠٠٠ ) عمده بار(اي داخلي  بارنامه جاده ٦

 ٣٥ر٠٠٠ هاي نفتي بارنامه زميني مخصوص حمل فرآورده ٧

 ٣٥ر٠٠٠ )اي  نسخه٥(آهن  بارنامه مکانيزه راه ٨

 ٣٥ر٠٠٠ )باري(المللي ايران و پاکستان  بارنامه تمبردار بين ٩

  
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٥/٤/١٤٠٠                                                              ـ ه٥٥٩٣٩ت/٣٧٥٧٠رهشما

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور
  ران ي استاندارد ايسازمان مل ـ ست يزطيسازمان حفاظت مح ـ راني اي اتميسازمان انرژ

  ران ي اي اتميشنهاد سازمان انرژي به پ٢/٤/١٤٠٠وزيران در جلسه هيأت 
 اطالعات و ي ارتباطات و فناوريهاست و وزارتخانهيزطي سازمان حفاظت محيبا همکار(

و به استناد تبصره ) يران استاندارد اي و سازمان مليبهداشت، درمان و آموزش پزشک
 موضوع ماده ي پرتوها، حدود انتشار امواج و ـ ١٣٩٦ مصوب ـ پاک يقانون هوا) ٣٠(ماده

 :ب کردير تصويادشده را به شرح زي
  

  پاکيقانون هوا) ٣٠( موضوع ماده يحدود انتشار امواج و پرتوها
  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زبين تصويدر ا ـ١ماده 

 از اصول حفاظت در يکي): ALARA (يافتنين سطح موجه دستيکمتراصل ـ ١
ت ي از هر منبع در فعاليري در رابطه با پرتوگيمنير اشعه که مطابق آن، حفاظت و ابراب

، تعداد افراد در معرض پرتو و احتمال ي فرديرينه شود که پرتوگي بهيد به شکلي بايپرتو
ن سطح موجه ي به کمتري و اجتماعيها با در نظر گرفتن مالحظات اقتصاديريپرتوگ
  .ابدي، کاهش يافتنيدست

 يکس، گاما، بتا، نوترون و آلفا و ذرات اتمي مانند اييپرتوها: سازوني يپرتوهاـ ٢
  .باشندي در ماده ميسازونيگر که قادر به يد

 و ييوي مانند فرابنفش، فروسرخ، امواج رادييپرتوها: سازونيري غيپرتوهاـ ٣
  .باشندي در ماده نميسازونير آن که قادر به يو و نظايکروويما

  .ها به آن دسترسي دارندبخشي از جو که عموم مردم در بيرون ساختمان:  آزادـ هواي٤
 ـ سازونيري غيپرتوها"ران با عنوان ي اي استاندارد ملين نسخه بازنگريآخر ـ٢ماده

 يساز در هواونيري غي پرتوهايري، به عنوان حدود پرتوگ)"٨٥٦٧کد  (يريحدود پرتوگ
 .رديگيآزاد، مالک عمل قرار م

قانون حفاظت در برابر ) ٢٢(ساز در هواي آزاد، مطابق ماده  حدود پرتوهاي يونـ٣دهما
نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه الحاقي آيين) ٢٣( ـ و ماده ١٣٦٨اشعه ـ مصوب 

 و در چهارچوب ١٨/٧/١٣٨٦هـ مورخ ٣٣٣٦١ت/١١٥٢٥٧نامه شماره تصويب) ٧(موضوع بند 
  .شود انرژي اتمي، توسط سازمان انرژي اتمي ايران تعيين ميالملليمقررات آژانس بين

ن سطح يت اصل کمتريران موظف است به منظور رعاي اي اتميسازمان انرژ ـ٤ماده
 يهادانيمدت در شدت مي طوالنيرير پرتوگيو تأث) ALARA (يافتنيموجه دست

 ي پرتو، فناور از منابعيبردارط جامعه، تعدد و تنوع بهرهيف، متناسب با شرايضع
ر مالحظات مرتبط، ي آن در جامعه و سايريب نفوذپذي مرتبط و ضريها)يتکنولوژ(

 را با يابيزان قابل دستي آحاد جامعه به حداقل ميرياقدامات الزم جهت کاهش پرتوگ
 .ن و اعمال حدود محدود شده به عمل آوردييتع

) ٤(ساز به استناد ماده ونيريساز و غونيه دارندگان منابع پرتو اعم از يکل  ـ٥ماده
 در ي منابع پرتوي الزم برايهاپروانه/قانون حفاظت در برابر اشعه ملزم به اخذ مجوز

ين سطح موجه  و کاهش سطح تشعشعات براساس اصل کمتريسازنهيار و بهياخت
  .باشندينامه منيين آيا) ٤(و حدود محدود شده در ماده ) ALARA (يافتني دست

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري ئيسرمعاون اول 
  

  ٥/٤/١٤٠٠                                                             ـ ه٥٨٣١٩ت/٣٦٥٤٧رهشما
  وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورشـ ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

  ارجهوزارت امور خ ـ وزارت ورزش و جوانانـ ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
   يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمـ   اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

  کشور يستيسازمان بهز ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
   امور زنان و خانواده  درجمهور رئيسمعاونت  ـ جمهور رئيس يوفناور يمعاونت علم

ـ  کشوريتي و تربينيها و اقدامات تأمسازمان زندان  ران ي اي اسالمي جمهورياميسازمان صدا و س 
 ٢٦/٩/١٣٩٩ مورخ ١٧٣٥٢٥شنهاد شماره ي به پ٣٠/٣/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

 ت از اطفال و نوجوانانيقانون حما) ٦( و به استناد ماده يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
  :ب کردير تصويادشده را به شرح زي ماده يينامه اجرانيي، آ ـ١٣٩٩مصوب  ـ

 
  ت از اطفال و نوجوانانيقانون حما) ٦( ماده ييه اجرانامنييآ

    ات يکل: فصل اول
  :روند مشروح مربوط به كار ميينامه اصطالحات زير در معاندر اين آيين ـ١ماده 

 . ـ١٣٩٩مصوب   ـت از اطفال و نوجوانانيقانون حما: قانون ـ١
 .قانون) ١(ده ما) ب(و ) الف (يطفل و نوجوان موضوع بندها: طفل و نوجوان ـ٢
قانون در ) ٣( که با توجه به ماده يطفل و نوجوان: طفل و نوجوان در معرض خطر ـ٣

ت و يا ي، امنيب به سالمت جسمي، رواني، اجتماعي، اخالقيا ورود آسي يدگيدمعرض بزه
  . قرار گرفته استي ويت آموزشيوضع

ان يحمل ضرر و ز که از وقوع جرم متيطفل و نوجوان: دهيد طفل و نوجوان بزه ـ٤
  .شده است

 و يا نسبي يل قرابت سببيشتر که به دليا بي متشکل از دو نفر يگروه: خانوادهـ  ٥
. کنندي ميدر کنار هم زندگ) تيومي و قيدرخصوص سرپرست(ا بر اساس حکم دادگاه ي

ه و رشد طفل و نوجوان بر عهده پدر و يت، مراقبت، تغذي، تربيت حفظ، نگهداريمسئول
 طفل و نوجوان، يا بدسرپرستي و يسرپرستيا بين ي والدييدر صورت جدا. ستمادر ا
ا بر اساس ي است که به موجب قانون ي فوق حسب مورد بر عهده شخصيهاتيمسئول

 منصوب از ي، وصيف مزبور را بر عهده دارد و اعم از پدر، مادر، جد پدريحکم دادگاه، وظا
  .باشدير خوانده ما ماديم، پدرخوانده ي، قي قهريجانب ول
  ر مرکز، ي از كارشناسان شامل مديجمع): ياورژانس اجتماع(گروه تخصصي ـ  ٦

انپزشك، پزشك،  ر متخصصان مانند رويانشناس و حسب مورد سا  و رويمددکار اجتماع
 به يرحضوريا غي يا سيار و حضوريپرستار، كارشناس حقوقي و مربي كه به صورت ثابت 

  .پردازند ي مي ا خانواده ويه طفل و نوجوان در معرض خطر و ه خدمات تخصصي بيارا
  ده، توسط يدا بزهيص طفل و نوجوان در معرض خطر يتشخ: شناسايي ـ٧

 .صالحير مراجع ذي و سايستي بهزيمددکاران اجتماع
 ي آن، برقراريبندز و طبقهيآمت مخاطرهي وضعيل پرونده، بررسيتشک: رشيپذـ  ٨

ه خدمات ي و جلب اعتماد آنان به منظور ارايطفل و نوجوان و خانواده و با ياارتباط حرفه
  .ي و توانمندسازيتيحما

 ب،يب، کاهش آسي از آسيريشگي رفع خطر، پيمداخله و اقدامات الزم برا: تيحما ـ٩
-ا بزهي به طفل و نوجوان در معرض خطر يه خدمات تخصصي از وقوع جرم و ارايريشگيپ
  .يده و خانواده ويد

ده در خانواده، يدا بزهيمراقبت از طفل و نوجوان در معرض خطر : ينگهدارـ ١٠
  .يا مراکز نگهدارين يگزيخانواده جا
مجموعه خدماتي که با هدف رشد و تکامل همه جانبه، تحقق زندگي : توانمندسازي ـ١١

آموزشي، هاي ها و مهارتابستگي به منابع حمايتي و ارتقاي توانايي ا با حداقل ويسته يشا
 .شود ه مييي ارا رگذار بر ويا اشخاص تأثيآموزي به طفل و نوجوان، خانواده  اجتماعي و حرفه

ز مجدد مشكل براي  سلسله اقداماتي كه به منظور پيشگيري از برو: پيگيري ـ١٢
ا ي ي از طريق ارتباط با ويا نگهداري يت، توانمندسازيند حمايطفل و نوجوان پس از فرا

  .شود  انجام ميي حامي نهادهاير اشخاص مرتبط توسط مددکار اجتماعياخانواده و س
 دولتي و غيردولتي كه به يهاها و سازمانكليه دستگاه: يتي حماينهادها ـ١٣

ه تمام يا بخشي از خدمات يموجب قانون، اساسنامه يا وظايف سازماني، مکلف به ارا
، )ره(ينيخم ته امداد امامي کشور، کميستينامه هستند، مانند سازمان بهزموضوع اين آيين
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ج ي، سازمان بسينهاد فعال در حوزه کودکان، شهردار مردميهاه و تشکليريمؤسسات خ
  ).ره (يني فرمان حضرت امام خميياد مستضعفان و ستاد اجراين، بنيمستضعف
، ان مستقر در وزارت تعاونيرانيه اي کليبانک اطالعات: انيراني رفاه ايگاه مليپا ـ١٤

ن يقانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم) ١٦(ماده ) م( موضوع بند يکار و رفاه اجتماع
 مورخ ١٤٣٩/٢٠٠ مربوط و مصوبه شماره يينامه اجرا نييو آ ـ١٣٨٣مصوبـ ي اجتماع

کننده اطالعات عي کشور که تجميکي دولت الکترونيريپذ کارگروه تعامل١١/٦/١٣٩٨
  .باشدي مختلف ميهاز دستگاهان ايراني اياجتماعـ ي اقتصاد

  .سازمان بهزيستي کشور: يستيسازمان بهزـ ١٥
  .راني اي اسالمي جمهوري انتظاميروين: ي انتظاميروينـ ١٦
ران، يون حقوق کودک در اي کنوانسيمرجع مل:  حقوق کودکيمرجع مل ـ١٧

  .يمستقر در وزارت دادگستر
ر در خصوص اطفال و ياصول زت ين قانون رعاي به اهداف ايابي دستيبرا ـ٢ماده

  : استيده الزاميدا بزهينوجوانان در معرض خطر 
 ي و معنوي، اجتماعي، رواني سالمت جسميت و ارتقاين بقا، رشد، امنيتضم ـ١

  .طفل و نوجوان
  . مشروع و حقوق بشريهايت آزادي، رعاياحترام به کرامت ذات ـ٢
  .ي اسالميها و آموزهينين ديت موازيرعا ـ٣
  . ت مصلحت و غبطه طفل و نوجوانياولو ـ٤
  .يات اصول اخالق حرفهيرعاـ  ٥
  .ي طفل و نوجوان و خانواده ويم خصوصيحفظ حرـ  ٦
ت، يث رنگ، نژاد، مذهب، زبان، سالمت، جنسيض از حيبرخورد برابر و بدون تبع ـ٧

  . ر آني و نظايت خانوادگيت، وضعيت، مليقوم
  .ي ويهادگاهي مربوط به خود و توجه به دمشارکت طفل و نوجوان در امورـ  ٨
  .ت حفظ طفل و نوجوان درکانون خانوادهياولو ـ٩

 طفل و يا وحرفهي، اجتماعي، آموزشي فرديهاها و مهارتيتوسعه توانمندـ  ١٠
  .نوجوان

  . دوران رشدي عموميازهايت و نيت، شخصيط و اقتضائات سن، جنسيتوجه به شرا ـ١١
 ي و اقتصادي، اجتماعي، زباني، فرهنگي، مذهبيط قوميشرال و يتوجه به مسا ـ١٢

  .يطفل و نوجوان و خانواده و
  

  يتيرانه و حمايشگياقدامات پ: فصل دوم
ت از اطفال و نوجوانان در معرض ي حمايت اصلي، مسئوليستيسازمان بهز ـ٣ماده
هاي  اه تمامي دستگيده را برعهده دارد و مکلف است با مشارکت و همکاريدخطر و بزه

ژه يبه وـ ١٣٨٦مصوب   ـقانون مديريت خدمات كشوري) ۵(ي موضوع ماده ياجرا
 و با استفاده از يتي حماير نهادهاين سايقانون و همچن) ٦( مقرر در ماده يهادستگاه

 خدمات يهاتيا مستقر فوريار ي سي تخصصيها و در قالب گروهيمددکاران اجتماع
 اطفال و نوجوانان يت، نگهداري و توانمندسازي، حمارشي، پذيي نسبت به شناساياجتماع

  . موضوع قانون اقدام کند
 مکلفند در موارد ي انتظاميرويا مأموران ني يستي بهزيمددکاران اجتماع ـ٤ماده

ت ي در وضعيا سرپرست قانونيا ين، اولي والديمشاهده طفل و نوجوان بدون همراه
از ي اقدام و در صورت عدم ني خانواده ويياز، نسبت به ثبت اطالعات و شناسيآممخاطره

ل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در ي را به خانواده تحوي، ويتيبه اقدامات حما
  .  کنندي معرفيستي بهزيهاگاهيت، طفل و نوجوان را به پاياز به حمايصورت ن

 يکينامه، به نيين آيا) ٤( عالوه بر موارد مذکور در ماده يستيسازمان بهز ـ ٥ماده
  : دينماي مييده را شناسايدا بزهير طفل و نوجوان در معرض خطر ي زيهااز روش
ر يا به همراه ساي ييا مراجعه طفل و نوجوان به تنهاي ي يا شفاهي کتبيتقاضا ـ١

مراکز مداخله در بحران، خط تلفن  (ي خدمات اجتماعيهاتياشخاص به مراکز فور
) يار اورژانس اجتماعي و خدمات سي خدمات اجتماعيهاگاهيا، پ)١٢٣ (ياورژانس اجتماع

  .يستيا ادارات بهزي
 يهاقانون شامل وزاتخانه) ٦( موضوع ماده يي اجرايها توسط دستگاهيمعرف ـ٢

، ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيآموزش و پرورش، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماع
 يها و واحدهاياريها و دهي کشور، شهرداريتيترب و ينيها و اقدامات تأمسازمان زندان

  . آنهايسازمان
 مانند دفاتر يردولتيا غي ي دولتيهاها و سازمانا دستگاهيا گزارش افراد ياعالم  ـ٣

 حقوق کودک، ي، مرجع ملييا مراجع قضاي يت از اطفال و نوجوانان دادگستريحما
 و ي علميهانهاد و انجمن مردميهامان در امور زنان و خانواده، سازجمهور رئيسمعاونت 

  .   قانوني مرتبط با اجرايصنف

 يي پس از شناساي خدمات اجتماعيهاتي مراکز فوريمددکاران اجتماع ـ ٦ماده
ل پرونده و ثبت مشخصات يده، نسبت به تشکيدا بزهيطفل و نوجوان در معرض خطر 

 يستيعمل مصوب سازمان بهزر اطالعات مربوط بر اساس دستوراليطفل و نوجوان و سا
  .ندينماياقدام م

 ممنوع و ين ماده جز در موارد مصرح قانوني اطالعات موضوع ايافشا ـ تبصره
  .استـ  ١٣٧٥ مصوب – يقانون مجازات اسالم) ٦٤٨(مشمول مجازات مقرر در ماده 

ن و ي بر اساس قراي خدمات اجتماعيهاتي مراکز فوريمددکاران اجتماع ـ٧ماده
ت يص و فوري را تشخيدگيدا بزهيز يآمت مخاطرهيزان، شدت خطر و نوع وضعي، مشواهد

ن يترعيالوقوع بالفاصله پس از گزارش در سربيد و قرين و در موارد شدييمداخله را تع
  .کننديزمان ممکن اقدام م

نامه و با در نظر گرفتن نيين آي مطابق قانون و مفاد ايستيسازمان بهز ـ تبصره
 و يدگيدز و بزهيآم مخاطرهيهاتي وضعيبندق، دستورالعمل طبقهي و نوع مصاديفراوان
ه واحد ظرف سه ماه يجاد روي و اي مددکاران اجتماعيي مداخله را جهت راهنمايهاتيفور

بار با لحاظ کيکند و آن را هر سه سال يب و ابالغ مينامه تصونيين آيپس از ابالغ ا
  .دهدي قرار مي مورد بازنگري و اصالحات قانونيو فرهنگ ي، اجتماعيتحوالت اقتصاد

توانند ي در موارد ضرورت مي اجتماعيهاتي مراکز فوريمددکاران اجتماع ـ ٨ماده
ربط، ير ذيا مدي يت از طفل و نوجوان با اجازه متصرف قانوني اطالعات و حمايآورجهت جمع

و نوجوان شده و در صورت عدم اجازه، ل طفل يا محل تحصيا کار افراد و ي يوارد محل زندگ
، مددکاران يدر موارد ضرورت مداخله فور. ندي اقدام نماييپس از اخذ دستور مقام قضا

شوند و ي مذکور ميها وارد محلي مأموران انتظاميا در صورت لزوم با همراهي راساً ياجتماع
  . ندينمايم م اعاليي را به مرجع قضايگزارش مربوط به همراه ضرورت مداخله فور

ز را احراز نکرد، پرونده يآمت مخاطرهي، وضعي که مددکار اجتماعيدر موارد ـ٩ماده
د ناظر مرکز، پرونده ييکند تا در صورت تأي ارسال مي اجتماعيهاتيرا به مرکز فور

 را نسبت به يتيا ناظر مرکز، انجام اقدامات حماي يچنانچه مددکار اجتماع. مختومه شود
  .شوديرش طفل و نوجوان اقدام مي بداند، نسبت به پذي ضروريو

 ي وليرش، چنانچه طفل و نوجوان داراي بعد از پذيمددکاران اجتماع ـ١٠ماده
 باشد و بازگشت طفل و نوجوان نزد آنان را بالمانع يا سرپرست قانونيم يخاص، ق

اقدام الزم را ، يم گروه تخصصيارات قانوني با تصميف و اختيص دهند، در حدود وظايتشخ
 يريشگي ارتباط با اشخاص مذکور، بازگرداندن طفل و نوجوان به خانواده، پيجهت برقرار

  .  آورندي به عمل ميت ماليا حماي يه خدمات تخصصي و بروز خطر مجدد و ارايياز جدا
ب و منشا آن، يرش، با توجه به نوع آسي پس از پذيمددکاران اجتماع ـ١١ماده

 و دهنديز انجام ميآمت مخاطرهيب و رفع وضعي و کاهش آسيريشگيجهت پاقدامات الزم را 
 طفل و نوجوان در مراکز تحت نظر يا نگهداري ينه پزشک قانونياز به معاي که نيدر صورت

ا مجوز ي و ي معرفي قانوني باشد، حسب مورد طفل و نوجوان را به پزشکيستيسازمان بهز
  . دکنني اخذ مي وي را جهت نگهدارييقضا

ه طفل و ين دال بر وقوع جرم علي در صورت وجود قرايمددکاران اجتماع ـ١٢ماده
ا ي ي، موضوع را حسب مورد به مرجع انتظاميتينوجوان، عالوه بر انجام اقدامات حما

  .ندينماي اعالم مييقضا
ده، حسب يدا بزهير طفل و نوجوان در معرض خطر يک از موارد زيدر هر  ـ١٣ماده
 يستي مسئول در مراکز تحت نظر سازمان بهزير نظر مددکار اجتماعي و زييدستور قضا

  : شودي مينگهدار
  . طفل و نوجوانيا بدسرپرستي يسرپرستيب ـ١
  . طفل و نوجوانيا سرپرست قانونيا ين، اولي به والديعدم دسترس ـ٢
  .يا سرپرست قانونيا ين، اولي بودن والديزندان ـ٣
ص ي طفل و نوجوان با تشخي در نگهداريا سرپرست قانوني اين، اولي والديناتوان ـ٤

 طفل و نوجوان يا ابتاليتواني جسمي، ذهني ت، کمي مانند معلوليلي به داليگروه تخصص
 يهاا اختالليآور، بيماري   به اعتيادهاي زياني ويا سرپرست قانونيا ين، اوليا والدي

  .العالج ا صعبيسمي واگير هاي ج ن بيمارييا شخصيتي و همچنيرفتاري، رواني 
ز طفل در خانواده مانند سوءاستفاده از طفل و نوجوان در يآمت مخاطرهيوضعـ  ٥

 خانواده، خشونت مستمر يه طفل و نوجوان توسط اعضايا ارتکاب جرم عليم يارتکاب جرا
  .ي خانواده به فساد اخالقيگر، اشتهار اعضايکدي خانواده نسبت به ياعضا

 توسط خانواده به يا طرد وي نسبت به طفل و نوجوان يانگار سهل ويتوجهيبـ  ٦
  . و در نظر گرفتن مصلحت طفل و نوجوانيص گروه تخصصيتشخ

ر نباشد، مددکار يپذ امکانيي که اخذ دستور مقام قضايدر موارد ضرور ـ تبصره
مان  تحت نظارت سازيط خطر دور و به مراکز نگهداريا نوجوان را از محي طفل ياجتماع

کند و شرح موضوع و ضرورت مداخله را ظرف دوازده ساعت به ي، منتقل ميستيبهز
  .رساندياطالع دادستان م
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 است يردولتي و غي، اعم از دولتيستي تحت نظر سازمان بهزيمراکز نگهدار ـ١٤ماده
ن يت اطفال و نوجوانان در آنها مطابق اي، مراقبت و تربي نگهداريکه حداقل استانداردها

ن و مقررات مربوط به صورت ير قواني و سايستي سازمان بهزيهانامه، دستورالعملنييآ
 مجاز است که ي صرفاً در صورتيردولتي در مراکز غينگهدار. شوديکسان اعمال مي

ط ساختمان، يران و کارکنان و شراي مؤسسان، مدي و حقوقيقيت اشخاص حقيصالح
 و يتي تربيهاده باشد و برنامهي رسيستيازمان بهزد سيي آن به تأيزات، امکانات بهداشتيتجه

  .   باشديستير و کارکنان آن تحت نظارت سازمان بهزي مرکز و عملکرد مديمراقبت
 يتواناد، کمي اعتيت خاص، از جمله داراي وضعياطفال و نوجوانان دارا ـ١٥ماده

، در صورت يانا روي يت جنسيا اختالل هوي خاص يهايماري، مبتال به بيا ذهني يجسم
ن مراکز در يدر صورت نبود ا. شوندي ارجاع مي به مراکز تخصصيص گروه تخصصيتشخ

ه ي همجوار مکلف به ارايهاها و شهرستان استانيا شهرستان، مراکز تحصصيک استان ي
ن يا) ٤١(ن گروه از اطفال و نوجوانان وفق ماده ي به ايه خدمات درمانيارا. خدمات هستند

  . ستنامه انييآ
  :شوديت انجام ميب اولوير به ترتيدر مدت اقامت طفل و نوجوان، اقدامات ز ـ١٦ماده

 بازگشت طفل و ي خاص طفل و نوجوان، ارتباط با آنان و تالش براي ولييشناسا ـ١
 ه خدماتي و ارايت با استفاده از خدمات مددکارينوجوان نزد آنان در صورت داشتن صالح

ر و انجام اقدامات الزم ي و اتخاذ تدابي، اقتصادي، اجتماعيختت روانشنايا حماي يتخصص
  . مجدد طفل و نوجوان از خانوادهيي از جدايريشگيجهت پ
  .ي و قانون امور حسبيم طبق قانون مدنينصب ق ـ٢
سرپرست و يت از کودکان و نوجوانان بي طبق قانون حماين سرپرست قانونييتع ـ٣

  . ـ١٣٩٢مصوب   ـبدسرپرست
ک از موارد ي هري در مراکز در صورت عدم اجرايم در مورد نگهدارياذ تصماتخ ـ٤

  .ن مادهيا) ٣(تا ) ١ (يبندها
ها و ، با استفاده از روشيدر بدو ورود طفل و نوجوان به مرکز نگهدار ـ١٧ماده

 اخذ و با ي شود، مشخصات وين و مناسب که موجب حفظ کرامت وي نويهايفناور
  . شوديق و در سامانه ثبت مي تطبي معرفاطالعات مندرج در برگ

ن ماده در مراکز فاقد اتصال در دفتر مخصوص ثبت و ياطالعات موضوع ا ـ تبصره
  .شوديدر اسرع وقت وارد سامانه م

 يهايژگي، وي و روانيت سالمت جسميپس از ثبت مشخصات، وضع ـ١٨ماده
 مناسب يو نوجوان در فضا طفل يماري و سوابق بي، اختالالت احتماليني و باليتيشخص

 توسط پزشک معتمد ي و حقوق شهروندين اسالميت موازيو دوستدار کودک و با رعا
 از بروز، يريشگي پيشود و در صورت لزوم براي و در پرونده ثبت مي بررسيمرکز نگهدار

  . شوديا درمان آن اقدام ميوع يش
ان ممنوع است مگر در ار داشتن هرگونه دارو توسط طفل و نوجويدر اخت ـ١٩ماده

  .ز پزشکيص و تجويموارد خاص با تشخ
ن معقول يا وجود قراي يدر صورت وجود آثار ضرب و جرح و صدمات جد ـ٢٠ماده

، موضوع به صورت يبر ارتکاب جرم نسبت به طفل و نوجوان، در صورت عدم اقدام قبل
  .شودي اعالم ميي به مرجع قضايريگي جهت پي و کتبيفور

 و يمني، ايوه اسکان و مراقبت از طفل و نوجوان در مراکز مجاز نگهدارنح ـ٢١ماده
 طفل و ياي و استرداد اموال و اشي نگهدارين رابطه و چگونگي الزم در اي فنياستانداردها

 ممنوع و مجاز مذکور، به موجب دستورالعمل مصوب يايق اموال و اشين مصادييتع
  . باشدي ميستيسازمان بهز
 يهال، برنامهيط و امکانات تحصي مکلف است شرايمرکز نگهدارر يمد ـ٢٢ماده

 و ي فنيها و آموزشي ارتباطيها و مهارتي خودمراقبتيها از جمله آموزشيتيترب
 يق و استعدادهايازها، عالي متناسب با ني مجازي و فضايا و آموزش سواد رسانهياحرفه

  .دياطفال و نوجوانان را فراهم نما
هر .  استي طفل و نوجوان الزاميان دوره متوسطه اول براي تا پاليتحص ـ٢٣ماده

د يل بايط تحصيشرا. الت خود ادامه دهديد به تحصي بايطفل و نوجوان در مرکز نگهدار
 يلير نظر وزارت آموزش و پرورش بوده و مدارک تحصي و زي کشوريمطابق استانداردها

  . شوديرش صادر م، توسط آموزش و پرو"يمرکز نگهدار"بدون ذکر نام 
 مکلف است در چهارچوب ضوابط و جمهور رئيس ي و فناوريمعاونت علم ـ٢٤ماده

ها و مؤسسات آور و شرکت نوآور و فنيهات از گروهيمقررات مربوط نسبت به حما
  . ديان فعال در حوزه اطفال و نوجوانان اقدام نمايبندانش

 ي از سوي اعالميتانداردهاوزارت ورزش و جوانان مکلف است طبق اس ـ٢٥ماده
 اطفال ي مناسب براي به امکانات ورزشيز مراکز نگهداري نسبت به تجهيستيسازمان بهز

، متناسب با فرهنگ هر منطقه و مورد عالقه ي بومي ورزشيهاو نوجوانان و توسعه رشته
  . دياطفال و نوجوانان اقدام نما

 و ينات پزشکيها، معاشيا کشور مکلف است آزمي قانونيسازمان پزشک ـ٢٦ماده
گان، ي را به صورت رايستي مراکز بهزيشده از سوياز طفل و نوجوانان معرفي مورد نينيبال

  .ت الزامات دوستدار کودک انجام دهديخارج از نوبت و با رعا
، يشتي معيهاتيه انواع حماينسبت به ارا) ره(ينيته امداد امام خميکم ـ٢٧ماده

 سازمان ي آنان با معرفيها به اطفال و نوجوانان و خانوادهيمان و دري، بهداشتياجتماع
شنهاد وزارت تعاون، کار يک از دو نهاد فوق ساالنه به پيسهم هر . دينماي اقدام ميستيبهز

  .شودين ميي و با ابالغ سازمان برنامه و بودجه تعيو رفاه اجتماع
 يهاده را با روشيدبزها ي طفل و نوجوان در معرض خطر ي انتظاميروين ـ٢٨ماده

 ي و موضوع را براي معرفيستيت به مراکز بهزياز به حماي و در صورت نيير شناسايز
  :کندي اعالم مييصالح قضاي به مرجع ذييا مداخله قضاياطالع 

 و اوضاع و ي که اظهارات ويگريا همراه دي ييمراجعه طفل و نوجوان به تنها ـ١
  .  داشته باشديدگيدا بزهيز يآمت مخاطرهياحوال موجود داللت بر وقوع وضع

 توسط اشخاص ي انتظاميرويز به نيآمت مخاطرهي طفل و نوجوان در وضعيمعرف ـ٢
  .يا حقوقي يقيحق

ن انجام يده در حيدا بزهيز يآمت مخاطرهيمشاهده طفل و نوجوان در وضع ـ٣
  .يزنا گشتيف يوظا

  .ت از طفل و نوجوانيشکا ـ٤
 و ينامه با هماهنگنيين آيخ ابالغ اي ظرف شش ماه از تاري انتظاميروين ـ٢٩ماده

 مرتبط اقدام ي حقوق کودک نسبت به آموزش ضابطان دادگستري مرجع مليهمکار
  . دينما يم

 حسب درخواست مسئوالن ي در موارد ضروري انتظاميرويمأموران ن ـ٣٠ماده
  .کنندين مراکز اقدام ميت اين امني، جهت تأميستير بهزمراکز تحت نظ

ط و يت محوله، حسب شراي مأموري در اجرايچنانچه مددکاران اجتماع ـ٣١ماده
ده يدا بزهيا طفل و نوجوان در معرض خطر يت خود ين امنيازمند تأمياوضاع و احوال، ن
رو ين نيکنند، مأموران اي اعالم مي انتظاميرويق ممکن موضوع را به نيباشند، از هر طر

  .آورندي به عمل ميمداخله فور
  : کشور مکلف استيتي و تربينيها و اقدامات تأمسازمان زندان ـ٣٢ماده

، برنامه يجانبه اطفال و نوجوانان محروم از آزادبه منظور رشد و تکامل همه ـ١
 يها، مهارتياه و حرفي، فني رسميها اطفال و نوجوانان شامل آموزشيجامع توانمندساز
ت طفل و ي متناسب با سن، جنس، فرهنگ و وضعيهار آموزشي و سايزندگي و ارتباط

  .  ه و اجرا کندي وزارت آموزش و پرورش تهي را با همکارينوجوان محروم از آزاد
 يا سرپرست قانوني که پدر، مادر ي اطفال و نوجواناني و معرفيينسبت به شناسا ـ٢

  . و وزارت آموزش و پرورش اقدام کنديبرند به سازمان بهزيستي مآنان در زندان به سر
ه نسبت به اطفال و نوجوانان ي اوليتيه مشاوره و اقدامات حماينسبت به ارا ـ٣

  . اقدام کنديمحروم از آزاد
 از يريگ با بهرهي طفل و نوجوان محروم از آزاديظرف سه روز اول دوره نگهدار ـ٤

 آنان جهت انجام ي و خانوادگيت فردي از وضعي گزارش،يتي حماياطالعات نهادها
-ل به خانوادهيص طفل و نوجوان و تحويا پس از ترخي ي در دوره نگهداريتياقدامات حما

  . ديه و در سامانه ثبت نماي ارايستيا سازمان بهزياش 
ت، متناسب با ي اصالح و تربيها کانوني و استانداردسازيسازنهينسبت به بهـ  ٥
 يزات و امکانات مناسب براين تجهيم در کانون و تأميت اطفال و نوجوانان مقيجنسسن و 
  . ت اقدام کندي اصالح و تربيهاکانون

سال سن، در ) ١٨( فرزند کمتر از ي دارايد که زنان زنداني اتخاذ نمايبيترتـ  ٦
  .رندي قرار گتي در اولويکير تحمل حبس تحت نظارت الکتروني نظي از ارفاقات قانونيبرخوردار
ند يل فرايل و تکميص مددجو به منظور تسهيسازمان مکلف است پس از ترخ ـ٧
ل، ادامه يل ارتباط با خانواده، ادامه تحصي، رفع مشکالت از قبيريپذ، جامعهيبازپرور

 و اشتغال يها و امکانات زندگنهين هزي، تأميتي و هويه اسناد سجلياد، تهيدرمان اعت
نهاد  مردميها و تشکليتي حماي نهادهايهاتي از ظرفيريگ بهره ويمددجو با همکار

  . دياقدام نما
ها يها، شهرداريها، بخشداريها، فرمانداريق استانداريوزارت کشور از طر ـ٣٣ماده

 اطفال و يي نسبت به شناساي حامير نهادهاي ساي سراسر کشور و با همکاريهاياريو ده
ن اسناد در حدود ي و صدور ايتيا اوراق هوي ي فاقد اسناد سجلينرايرايا غي يرانينوجوانان ا

  . دينماي اقدام ميف قانونيوظا
ق سازمان ثبت احوال کشور و اداره کل امور يوزارت کشور مکلف است از طر ـ٣٤ماده

 اطفال و نوجوانان يتيا تابعي يل صدور اسناد سجلي نسبت به تسهين خارجياتباع و مهاجر
 کشور، يتي و تربينيها و اقدامات تأم، سازمان زندانيستي سازمان بهزيسوشده از يمعرف

  .  اقدام کنديتي حماير نهادهايها و سايت از اطفال و نوجوانان دادگستريدفاتر حما
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  : مکلف استيرانيرايوزارت کشور در مورد اطفال و نوجوانان غ ـ٣٥ماده
 جهت يالمللني بيهاسازمان وزارت امور خارجه، تعامل الزم با يبا هماهنگ ـ١

 يرانيراي اطفال و نوجوانان غي را براي و درمانيالت و خدمات مشاوره، بهداشتيجذب تسه
  . قرار دهديستي و سازمان بهزيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيانجام و در اخت

ع  متبوي کشورهاي و کنسولياسي سيهايندگيق وزارت امور خارجه با نماياز طر ـ٢
نه بازگرداندن آنها به کشورشان را به همراه خانواده و با ياطفال و نوجوانان، تعامل و زم

  . فراهم کنديمحورکرد خانوادهيرو
 يراني اطفال و نوجوانان اي و نشانيسازمان ثبت احوال کشور مکلف است اسام ـ٣٦ماده

ش از آغاز سال يسه ماه پاند، هر سال حداقل دهيل رسي تحصي را که به سن قانونيرانيرايو غ
اداره کل . دي به آموزش و پرورش اعالم نمايي و روستايک مناطق شهريد به تفکي جديليتحص

گونه اطالعات را در ني که اييه نهادهاي و کلي انتظاميروي، نين خارجيامور اتباع و مهاجر
  . قرار دهندار سازمان ثبت احوال کشور ين اطالعات را در اختيار دارند، مکلفند اياخت

 تحقق اهداف قانون نسبت به انجام موارد يها مکلفند در راستايشهردار ـ٣٧ماده
  :ر اقدام کننديز

 استقرار مراکز ي الزم و استاندارد برايز فضاهايص فضا و کمک به تجهيتخص ـ١
  . اطفال و نوجوانان موضوع قانوني و توانمندسازيت، نگهداري، حمايي جهت شناسايستيبهز

 ي و درماني، ورزشيگان از فضاها و امکانات فرهنگيراهم کردن امکان استفاده راف ـ٢
  .يستي سازمان بهزيشده از سوي اطفال و نوجوانان معرفي برايشهردار
ت از ي جهت حماي و شهريطيغات محي و انجام تبليرسان، اطالعيسازفرهنگ ـ٣

 يشده از سو اعالميداردهااطفال، نوجوانان و خانواده دوستدار کودک براساس استان
  . حقوق کودکي مرجع ملي هماهنگيشورا

ت ي اطفال و رعايريکارگ به منظور عدم بهيمانکاران شهردارينظارت مؤثر بر عملکرد پ ـ٤
 .يت از اطفال و نوجوانان دادگستريمقررات کار در مورد نوجوانان و گزارش موارد تخلف به دفتر حما

  .استانداردها و ضوابط شهر دوستدار کودک شهرها با يسازمتناسبـ  ٥
  :وزارت کشور مکلف است ـ٣٨ماده

، ي کارگروه فرهنگيساز کشور نسبت به فعاليق سازمان امور اجتماعياز طر ـ١
ت از اطفال و ينه حماي، سالمت، بانوان و خانواده به عنوان مرجع متناظر در زمياجتماع

 و يابيها را به منظور نظارت ارزيها و فرمانداريت استاندارينوجوانان اقدام و گزارش فعال
  . دي حقوق کودک ارسال نمايش به مرجع مليپا

ها و يف شهرداري کشور بر تحقق وظايهاياريها و دهيق سازمان شهردارياز طر ـ٢
ت ي سراسر کشور در مورد اطفال و نوجوانان موضوع قانون اقدام و گزارش فعاليهاياريده

  .دي حقوق کودک ارسال نمايش به مرجع ملي و پايابي نظارت، ارزآن را به منظور
  : مکلف استيوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ٣٩ماده

 از يستي سازمان بهزيشده از سويط معرفي افراد واجد شرايمندنه بهرهيزم ـ١
  .دي را فراهم نماي و وام خوداشتغاليتي حمايهاافت بستهي بخش تعاون، دريهاتيظرف

 ي شغليهاگان مهارتي رايهاه آموزشي، نسبت به ارايستي سازمان بهزيبا معرف ـ٢
ق ي اطفال و نوجوانان موضوع قانون از طريهاسال و خانواده) ١٥ (يبه نوجوانان  باال

  . دي اقدام نمايا و حرفهي و سازمان فنيردولتي و غي دولتيهابخش
 موارد يي اقدامات الزم را به منظور شناسايردولتي غيق بازرسان کار و نهادهاياز طر ـ٣

 کار به عمل آورده و يهاطي محي در تماميرانيراي و غيراني از اطفال و نوجوانان ايکشبهره
ب ي و جهت تعقيستي به ادارات بهزيتيه خدمات حمايحسب مورد موضوع را جهت ارا

 و ي انتظاميرويد و از ن گزارش دهنيت از اطفال و نوجوانان دادگستريمرتکبان به دفتر حما
  .ندي کار دعوت نمايهاطي و حضور در محي در بازرسي همکاري برايمددکاران اجتماع

 نوجوانان يريکارگمانکاران در بهيان و پيت کارفرمايضوابط مربوط به احراز صالح ـ٤
 آن ياه و به صاحبان مشاغل ابالغ و بر اجرينامه تهنيين آيخ ابالغ ايرا ظرف سه ماه از تار

  . دينظارت نما
  : مکلف استيوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک ـ٤٠ماده

 يشده از سويگان به اطفال و نوجوانان معرفي راي و بهداشتيخدمات درمان ـ١
  .ه کندي ارايستيسازمان بهز

ران ي تمام اطفال و نوجوانان ساکن ايمه سالمت براينسبت به پوشش کامل ب ـ٢
  .ديده، اقدام نمايدا بزهيژه اطفال و نوجوانان در معرض خطر ي به ويرانيرايا غي يرانياعم از ا
ط کار ي شراي استانداردسازي را برايدستورالعمل بهداشت کار و مراقبت پزشک ـ٣

ن يخ ابالغ اي ظرف سه ماه از تاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعينوجوانان با همکار
  .ه و ابالغ کندينامه تهنييآ

 را با يازمند بستريا ني يي اعم از سرپايا اورژانسي ي درمانيهرست اقدامات فورف ـ٤
خ ابالغ آن يقانون را ظرف سه ماه از تار) ٣(ز موضوع ماده يآم مخاطرهيهاتيتوجه به وضع

  . کنديبار حسب ضرورت بازنگرکيد و هر سه سال ين نمايتدو

 ها،مارستانيق بيف است از طر مکليوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ٤١ماده
، ي اعم از دولتير مؤسسات درمانيها، سازمان اورژانس کشور و ساها، مطبدرمانگاه

  :هيري و خي، خصوصيردولتي، غيعموم
 يده و ثبت و نگهداريدبيرش و درمان فوري اطفال و نوجوانان آسينسبت به پذ ـ١

ا يا ين، اولي و در موارد درخواست والده آثار و شواهد موارد مشکوک به سوءرفتار اقداميکل
ان دوره درمان، يش از پايل طفل و نوجوان پيا تحويص ي جهت ترخيسرپرست قانون

 ي و خط ارتباطيق تماس با اورژانس اجتماعيا از طري محل کتباً يستيموضوع را به بهز
  . اعالم کند) ١٢٣(

د، موضوع يجوان داللت نما طفل و نويدگيدن بر بزهيل و قرايدر هر مورد که دال ـ٢
ت، به ياز به حماي و در صورت نيت از اطفال و نوجوانان دادگستريرا فوراً به دفتر حما

  .دي گزارش نمايستيادارات بهز
 ي، روانيا اختالل رفتاري يماري که به جهت بي طفل و نوجوانيينسبت به شناسا ـ٣

ا يا ين، اوليا والدي يالج والعا صعبيردار ي واگي جسميهايماريا بي و يتيا شخصي
 به ادارات ي ويز قرار گرفته است و معرفيآمت مخاطرهي در وضعيسرپرست قانون

  . اقدام کنديستيبهز
  :وزارت آموزش و پرورش مکلف است ـ٤٢ماده

 يستي سازمان بهزيشده از سويگان اطفال و نوجوانان معرفينسبت به ثبت نام را ـ١
  .دي اقدام نمايتي حمايو نهادها
 يهاا کانوني ي که در مراکز نگهداريگان اطفال و نوجوانانينسبت به آموزش را ـ٢

  .ديشوند، اقدام نماي ميت نگهدارياصالح و ترب
  . ا کارآموز اقدام الزم را به عمل آورديگان به نوجوانان کارگر ينسبت به آموزش را ـ٣
طفال و نوجوانان  از سازمان ثبت احوال کشور، ايافتي دريهاحسب گزارش ـ٤

از به اقدام يل ني رفع علت ترک تحصي  و چنانچه براييل را شناسايبازمانده از تحص
ت يا دفتر حماي کشور يستي باشد، حسب مورد موضوع را به سازمان بهزييا قضاي يتيحما

  . اعالم کندياز اطفال و نوجوانان دادگستر
 و پرورش يينسبت به شناسا کودکان و نوجوانان يق کانون پرورش فکرياز طرـ  ٥

 يشده از سويا معرفي يستي بهزي اطفال و نوجوانان ساکن در مراکز نگهدارياستعدادها
گان يه راي به مراکز و اختصاص سهميزات فرهنگيه خدمات، محصوالت و تجهيآن، ارا

 کانون به يهار برنامهيها و ساشگاهيها، نماها، مسابقات، جشنوارهجهت شرکت در کالس
  .دي اقدام نمايستي سازمان بهزيشده از سوياطفال و نوجوانان معرف

 ي و برگزاري حقوق کودک نسبت به طراحي مرجع ملي و هماهنگيبا همکارـ  ٦
ران، مشاوران و کارکنان مدارس ي، مدي بدو و ضمن خدمت کادر آموزشي آموزشيهادوره

از اقدام نموده و يوضوعات مورد نر مينه حقوق اطفال و نوجوانان موضوع قانون و سايدر زم
  .گردديه ميه و اراي حقوق کودک تهي توسط مرجع ملي آموزشيها برنامهيمحتوا

 از يريادگيا مشکالت ي يا مبتال به اختالالت شناختيتوان اطفال و نوجوانان کم ـ٧
  .ژه و متناسب برخوردار شوندي ويهاآموزش
 کامل يلياطالعات جهت پوشش تحص ي وزارت ارتباطات و فناوريبا همکارـ  ٨

 ي مجازي به خدمات آموزشيه و دسترسي ارايدات الزم را براياطفال و نوجوانان، تمه
  .ديان فراهم نماآموز دانش همه ير برايفراگ

 نسبت به يردولتي و غي مدارس دولتيوزارت آموزش و پرورش در تمام ـ٤٣ماده
در صورت . کندي اقدام ميليال تحصان در طول سآموز دانشت حضور يش مستمر وضعيپا

 ي، با همکاريسنج موضوع و علتيل ضمن بررسي موارد مشکوک به ترک تحصييشناسا
در . کندي را فراهم مآموز دانشل ينه حضور مجدد و ادامه تحصيربط زمي ذيهادستگاه

ت يا وضعي يدگيد به جهت بزهييا مداخله قضاي يتيصورت ضرورت انجام اقدامات حما
ر مدرسه ضمن اعالم مراتب به آموزش و پرورش منطقه يز طفل و نوجوان، مديآمخاطرهم
ت از اطفال و نوجوانان يا دفتر حماي يستيه موضوع را فوراً به سازمان بهزيا ناحي

 با وزارت آموزش و پرورش يربط مکلف به همکاري ذيهادستگاه.  اعالم کنديدادگستر
  .نه هستندين زميدر ا

 ينظام مراقبت اجتماع(ق سامانه نماد يزارت آموزش و پرورش از طرو ـ٤٤ماده
ت يش مستمر وضعي نسبت به پايردولتي و غي مدارس دولتيدر تمام) انآموز دانش
ان در آموز دانش يير مدرسه با شناسايمد. کنديان اقدام مآموز دانش ي و رفتاريليتحص

 و انجام ي و خانوادگياوره فرد، مشيه خدمات آموزشيده ضمن ارايدا بزهيمعرض خطر 
ا مداخله ي ي و تخصصيتيه خدمات حماياز به اراي، در صورت نيمداخالت مختصر ضرور

ت از اطفال و يا دفتر حماي يستي، حسب مورد موضوع را فوراً به سازمان بهزييقضا
  . کندي اعالم مينوجوانان دادگستر

  چوب ضوابط و مقررات  مکلف است در چهاريسازمان نهضت سوادآموز ـ٤٥ماده
، يتي حمايا نهادهاي و در صورت درخواست سرپرست طفل و نوجوان ينهضت سوادآموز
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، يط خاص جسمي مانند شرايلي که به داليگان اطفال و نوجوانانينسبت به آموزش را
 و يليش سن نسبت به مقطع تحصيل، افزايط تحصي، نبود امکانات و شرايماري، بيتوان کم

ستند، ي آموزش و پرورش کشور نيل در نظام رسمي قادر به ادامه تحصيگريل ديا هر دلي
  .اقدام کند
ران  مکلف است به منظور ي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ٤٦ماده

نامه با نيين آيخ ابالغ ايت حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان، ظرف شش ماه از تاريرعا
 يت فرهنگي موجود و با لحاظ وضعيهارات برنامه اثيشناسبيانجام مطالعات جامع و آس

 قرار داده ي محصوالت سازمان را مورد بازنگريي و محتواي سنيبند، نظام ردهيو اجتماع
  .دي نمايت آن را در انتشار و پخش محصوالت الزاميو رعا

ران مکلف است نسبت به ي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ٤٧ماده
ث مدت و ي مربوط به اطفال و نوجوانان از حيهاد و پخش برنامهيع تولن برنامه جاميتدو

ات و يها متناسب با سن، جنس، روح شبکهيها در تمامع برنامهي پخش و توزيبندزمان
  . ديق اطفال و نوجوانان، اقدام نمايعال

ران مکلف است به منظور ي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ٤٨ماده
 موضوع يها دستگاهي آنان، با همکاريهاات اطفال و نوجوانان و خانوادهش اطالعيافزا

 حقوق اطفال و نوجوانان و ين و محتواي با مضامييهاد و پخش برنامهيقانون، نسبت به تول
، منشا، آثار، تبعات و يدگيدز و بزهيآم مخاطرهيهاتيح وضعيژه تشريت از آنان به ويحما

نه اقدام نموده ين زميف مراجع و اشخاص مرتبط در اين تکالييتب مقابله با آنها و يچگونگ
 موضوع قانون را در يهار دستگاهي و سايستيدشده سازمان بهزي توليهاو پخش برنامه

  .ل کندينه تسهين زميا
 اطفال و يسال ممنوع و برا) ٧(ر ي اطفال زي برايغات بازرگانيپخش تبل  ـتبصره
 پخش مناسب و يبندبا در نظر گرفتن مدت و زمانز يسال ن) ٧ (ينوجوانان باال

  .  کننده و مضر مجاز است غات گمراهي از پخش تبليريجلوگ
ران مکلف است ظرف سه ماه ي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ٤٩ماده

 از ورود هرگونه ضرر و خدشه به سالمت، يرينامه به منظور جلوگنيين آيخ ابالغ اياز تار
ت ي و اصالح ضوابط ناظر بر کميا حقوق اطفال و نوجوانان نسبت به بازنگريق ت، اخاليترب
غ آثار و محصوالت و ي، پخش و تبلينيا تأمي و يدي توليهاها اعم از برنامهت برنامهيفيو ک
  .دي اقدام نمايغات بازرگانيد و پخش تبليتول

  
   يابي، آموزش و ارزيفصل سوم ـ هماهنگ

 ينامه در سطح ملنيين آي اي و نظارت بر حسن اجرايجاد هماهنگيا ـ ٥٠ماده
، ي، اجتماعيها بر عهده کارگروه فرهنگ حقوق کودک و در سطح استانيعهده مرجع ملبر

  .باشديت از کودک مي حمايزنان و خانواده و سالمت به عنوان مرجع متناظر استان
، يه فرهنگف کارگروينامه و وظانيين آيف مقرر در اي تکالياجرا ـ١تبصره

  . ها بر عهده فرماندار است، زنان و خانواده و سالمت در شهرستانياجتماع
ج ينامه درخصوص آموزش و ترونيين آيف مقرر در اي تکاليبه منظور اجرا ـ٢تبصره

جاد مجموعه يق اي حقوق کودک از طري، مرجع مليحقوق کودک و مشاوره و معاضدت حقوق
  .دينماي اقدام ميستي سازمان بهزيک با هماهنگحقوق کود) ي هاکينيکل(خدمات 

 به امور اطفال و نوجوانان يستي سازمان بهزيدگيع در رسيبه منظور تسر ـ ٥١ماده
قانون مکلفند ) ٦( موضوع ماده يهاها و سازمانه دستگاهيده، کليدا بزهيدر معرض خطر 

بق با اعالم وزارت  اطالعات مطاي و محرمانگيم خصوصيت حرير را با رعاياطالعات ز
 يان و سامانه مليراني رفاه ايگاه ملي به صورت برخط به پايتعاون، کار و رفاه اجتماع
  : منتقل کننديحقوق کودک در دادگستر

اطالعات : يتي حمايران و نهادهاي اي اسالمي جمهوري انتظاميرويه، نيي قضاقوة ـ١
  .قانون) ٣( ماده يهاه گروهيکل

اطفال و نوجوانان موضوع بند :  کشوريتي و تربينيو اقدامات تأمها سازمان زندان ـ٢
  .قانون) ٣(ماده ) ذ(و ) پ(

ه اطفال و يقانون، کل) ٣(ماده ) ر(اطفال و نوجوانان موضوع بند : وزارت کشور ـ٣
  .ييشناسا) کد(ا فاقد شناسه يا مهاجر دارا ي ينوجوانان اتباع خارج

 و يتيا هوي ي اسناد سجليفال و نوجوانان داراه اطيکل: سازمان ثبت احوال کشور ـ٤
  . آنانيا سرپرست قانونيا ين، اوليوالد

 ياطفال و نوجوانان موضوع بندها: يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـ  ٥
  .قانون) ٣(ماده ) ر(و ) ذ(، )د(، )ت(، )ب(، )الف(

  .قانون) ٣(ماده ) ز(و ) ح(اطفال و نوجوانان موضوع بند : وزارت آموزش و پرورشـ  ٦
اطالعات تماس (قانون ) ٣( ماده يهاه گروهيکل:  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور ـ٧

و در )  با آناني تماس تلفني اطفال و نوجوانان، جهت برقراريا سرپرست قانونيا ين، اوليوالد
 و توسعه يارگذ اقدامات الزم از جمله مقرراتي مجازي فضايعالي مصوبات شوراي اجرايراستا

 و امکان يبند طبقهيت، امکان دسترسيشران اعم از احراز هويه و پيرساخت و خدمات پايز
  .دي از بروز مخاطره و بزه در مورد اطفال و نوجوانان فراهم نمايريشگي پيا را براينظارت اول

 به اطالعات ي مکلف است امکان دسترسيوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ تبصره
ت ي از وقوع بزه و وضعيريشگي به منظور پي انتظاميروي نيان را برايراني رفاه اياه ملگيپا

  .دي اطفال و نوجوانان موضوع قانون فراهم نماييل شناسايز و تسهيآممخاطره
ت ي جامع از وضعي هر سال گزارشيوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ ٥٢ماده

 را به يتي حماي موضوع قانون و نهادهاييجرا ايهااطفال و نوجوانان، عملکرد دستگاه
  . دي نماي حقوق کودک ارسال ميمرجع مل

ا يد، پخش ي از توليري به منظور جلوگيوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ـ ٥٣ماده
ا ير حقوق اطفال يا سايت، اخالق يا محصول مضر به سالمت، تربيغ هر برنامه يتبل

  .دي و بر حسن انجام آن نظارت نمار الزم اتخاذينوجوانان مکلف است تداب
 ياز جهت اجرايسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد ن ـ ٥٤ماده

 يح بودجه سنواتيها در لواف دستگاهينامه را براساس وظانيين آيف مقرر در ايتکال
 يهاار دستگاهيص در اختير مراحل تخصي و اعتبارات مصوب مربوط را پس از سينيب شيپ
  .ربط قرار دهديذ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢/٤/١٤٠٠                                                              ـ ه٥٧٩٥٣ت/٣٥٩٦١رهشما
 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـ  وزارت كشور

  کشوري و استخداميسازمان ادارـ ي وزارت دادگستر
 راني اي اسالمي جمهوريمه مرکزيب  ـراني اي اسالميمر جمهورت هالل احيجمع

با (ت بحران کشور يريشنهاد سازمان مدي به پ٣٠/٣/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 
و به ) راني اي اسالمي جمهوريمه مرکزي کشور و بي و استخدامي سازمان اداريهمکار

نامه  نييآـ  ١٣٩٨وب مصـ  ت بحران کشوريريقانون مد) ٢٠(ماده ) ١(استناد تبصره 
 :ب کردير تصويادشده را به شرح زي ماده يياجرا
  

  قانون مديريت بحران كشور) ٢٠(نامه اجرايي ماده آيين
  :روندي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه اصطالحات زنيين آيدر ا ـ١ماده

  .سازمان مديريت بحران كشور: سازمان ـ١
  . ـ ١٣٩٨مصوب   ـكشورقانون مديريت بحران : قانون ـ٢
  .قانون) ٢( موضوع ماده يها ه دستگاهيکل: يي اجرايها دستگاه ـ٣
، ي، قرارداديماني، پي اعم از رسميي اجرايهان دستگاهيه شاغليکل: کارکنان ـ٤

 يريکارگن و مقررات مربوط بهين مشابه که به موجب قوانير عناوي و سايد خدمتيخر
  .  شونديا ميشده 

 يت خود برايار و رضايا به درخواست سازمان با اختي که داوطلبانه و يفرد: بداوطلـ  ٥
کند و  ي ميت بحران بدون انتظار دستمزد اعالم آمادگيريه خدمت در مراحل مختلف مديارا

 يا فرماندهيربط ي ذيي اجرا  دستگاهيت هماهنگ سازمان و نظارت و سازماندهيريتحت مد
  .دينما يف محوله اقدام ميقانون نسبت به انجام وظا) ١١(ات پاسخ موضوع ماده يعمل

 يط اضطراري اعالم تا خاتمه شراي که در فاصله زمانيکارکنان و داوطلبان ـ٢ماده
ات پاسخ يا به درخواست سازمان، طبق برنامه عمليقانون، داوطلبانه ) ١١(موضوع ماده 

کنند و به سبب انجام ي ميده است، همکاريد سازمان رسييربط که به تأي ذيها دستگاه
باشند و  ينامه م نيين آيشوند، مشمول اي ميدگيدبيا دچار آسيشده، فوت ف محوليوظا

  .شونديبه عنوان فداکار خدمت محسوب م
ده، وراث يدبيشده به درخواست فرد آس لي تشکيها پروندهي منظور بررس به ـ٣ماده

ق فداکار خدمت و ارجاع يه مصادياز اولربط، احري ذييا دستگاهاجراي و ي متوفيقانون
ر ي متشکل از مدي، در سطح هر استان کارگروه استانيدشده به کارگروه مليي تأيهاپرونده

س يي استان، ري انتظاميروينده فرمانده ني، نما)تهيس کميير(ت بحران استان يريکل مد
ا ي استان يلوم پزشکس دانشگاه عيي استان، رينده دادگستريت هالل احمر استان، نمايجمع

 يرکل پزشکي، مدير بهداشت، درمان و آموزش پزشکيص وزي به تشخيربط ويمعاون ذ
  .شوديل ميربط کارکنان و داوطلبان حسب مورد تشکينده دستگاه ذي استان و نمايقانون

ت بحران استان مستقر يري در اداره کل مدي استانيها کارگروهرخانهيدب ـ١تبصره 
  .ت خواهند کرديت بحران استان فعاليريرکل مدي مداستيو تحت ر

ا علت و يص علت فوت ي تشخي استان مرجع تخصصي قانونيپزشک ـ٢تبصره
  .باشدي فداکار خدمت ميدگيد بيزان آسيم

 يها، بررس شده از استان  ارجاعيها پروندهييد نهايي و تأيدگيمنظور رس به  ـ٤ماده
ق فداکار خدمت در سطح ي مصادي استانيها  گزارشييد نهاييدنظر و تأي تجديها درخواست

، )يته مليس کميير(ت بحران کشور يريس سازمان مديي متشکل از ريکشور، کارگروه مل
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 ي انتظاميرويربط فرمانده نيران، معاون ذي اي اسالميت هالل احمر جمهوريرکل جمعيدب
 ي قانونيس سازمان پزشکييو ر يربط وزارت دادگستري، معاون ذ)ناجا(ران ي اي اسالميجمهور

  . شوديل ميربط کارکنان و داوطلبان حسب مورد تشکيکشور و معاون مربوط دستگاه ذ
س ييت ريري در سازمان مستقر است و تحت مديرخانه کارگروه مليدب ـ١تبصره
  .ت خواهد نموديسازمان فعال
 يازمان پزشکتواند نظر سي بداند، مي ضروري که کارگروه مليدر موارد ـ٢تبصره

  . دي اخذ نمايدگيد بيزان آسيا علت و ميز در خصوص گزارش علت فوت ي کشور را نيقانون
 با اعالم گزارش و يط اضطراريان شراي پس از پاي کارگروه استان جلسه ـ ٥ماده

-ک از دستگاهيا درخواست هريت بحران استان يريرکل مديص مديافت تقاضا، به تشخيدر
خ يک ماه از تاريکارگروه موظف است ظرف . شود يل ميربط تشکيذ ي استانيي اجرايها
س کارگروه به يي ري و مصوبات را پس از امضايريگمي و تصميافت درخواست، بررسيدر
 موظف است ظرف دو ماه از ارجاع يکارگروه مل.  ارسال کنديرخانه کارگروه مليدب

از به يدر صورت ن. دي اعالم نماين را به کارگروه استايدگيجه رسي، نتي استانيهاپرونده
  .د است يگر قابل تمديک ماه ديادشده تا ي يها شتر، مدتي بيبررس

 کند که اطالعات و مستندات ينيب شي پيداتيسازمان موظف است تمه ـ ٦ماده
شوند،  يا فوت ميده و يد بيات، آسيدان عملي که در ميمربوط در مورد کارکنان و داوطلبان

  . ثبت و ضبط شوديمحرمانگت يبا حفظ و رعا
  :شود يم يبند ر در سه سطح طبقهيشرح جدول ز نامه به نيين آي موضوع ايها بيآسـ ٧ماده

  
 بينوع آس گروه فداکاران خدمت

 فوت )الف(گروه 

 يکيزيب في و آسي از صدمه جسمانيهر نوع نقص عضو ناش )ب(گروه 

 دار شوديا با گذشت زمان پدي که ممکن است بالفاصله و ياختالالت روان )ج(گروه 

  
  :شود يه مير اراي به فداکاران خدمت به شرح جدول زيتيالت حمايخدمات و تسه ـ ٨ماده

  
 هيالت قابل ارايخدمات و تسه گروه 

 )الف(

  ه کامل يپرداخت معادل مبلغ دـ ١
  ي در سقف مصوب کارگروه ملي خاکسپاريها نهيپرداخت هزـ ٢
 به خانواده تحت تکفل ي قانونيپرداخت مستمرـ ٣

 )ب(

  ه نقص عضو يپرداخت معادل مبلغ دـ ١
  ي در سقف مصوب کارگروه ملي پزشکيها  و مراقبتي درمانيها نهيپرداخت هزـ ٢
 و در سقف مصوب ي قانوني و مراقبت در منزل، مطابق نظر پزشکينه پرستاريهز پرداخت کمک ـ٣

  يکارگروه مل
 ي ازکارافتادگ در مواردي قانونيپرداخت مستمرـ ٤

 )ج(

  . ه زوال عقل اگر فرد دچار زوال کامل عقل شده باشديپرداخت معادل مبلغ دـ ١
اگر فرد دچار نقصان عقل ) ي قانونيبر اساس نظر پزشک(پرداخت مبلغ معادل ارش نقصان عقل  ـ٢

  .شده باشد
  وب  در سقف مصي و بهداشتي پزشکيها  و مراقبتي درمانيها نهيپرداخت کامل هز ـ٣

  يکارگروه مل
 و در سقف مصوب ي قانوني و مراقبت در منزل مطابق نظر پزشکينه پرستاريهز پرداخت کمک ـ٤

  يکارگروه مل
 ي در موارد ازکارافتادگي قانونيپرداخت مستمرـ  ٥

  
ن و مقررات مربوط به يمطابق با قوان) الف(گروه ) ١(ف يمبلغ موضوع رد ـ١تبصره

  .شود ي پرداخت ميم قانونيبه ق) ج(گروه ) ١(ف ي رد و مبلغ موضوعيورثه قانون
، صرفاً شامل آن دسته از )ج(تا ) الف( موضوع گروه ي قانونيمستمر ـ٢تبصره

 آنها يامهيا پوشش بي هستند و يا مهيشود که فاقد هرگونه پوشش ب يفداکاران خدمت م
  .  استيا ازکارافتادگي از فوت ي ناشيفاقد تعهد پرداخت مستمر

ه و ي پا مهيدر مورد آن دسته از فداکاران خدمت که تحت پوشش ب ـ٣رهتبص
ا يباشند، حسب مورد خود ي ميمه درمان و بازنشستگي بيها ک از صندوقي هريليتکم

مند ربط بهره ي ذيهامه همان صندوقيالت بيخانواده تحت تکفل آنان از خدمات و تسه
نامه کمتر باشد، سازمان نيين آين ايل به مشموي که از پرداختيخواهند شد و در صورت

  .قانون جبران خواهد نمود) ١٦(التفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده  مابه

ات پاسخ، مفقود گردند، تا ين عمليا داوطلبان حيک از کارکنان يچنانچه هر ـ٩ماده
ن و ي که طبق قوانيب مفقوداالثر بودن وي بر غاي فرد مبنييت نهاين وضعييزمان تع

 موضوع جدول موضوع يرسد، مستمريصالح مي ذييد مرجع قضاييمقررات مربوط به تأ
  .گردد ي پرداخت مي وينفعان قانونيحسب مورد به ذ) ٨(ماده 

ن و يب مفقوداالثر طبق قواني غايدر صورت صدور حکم موت فرض ـ١تبصره
 پرداخت ي وي قانونز به وراثيه ني، معادل ديمقررات مربوط، عالوه بر پرداخت مستمر

ز به ي نينه خاکسپاريدا شود، عالوه بر موارد فوق، هزيچنانچه جسد فرد پ. خواهد شد
  . پرداخت خواهد شدي ويوراث قانون

ن يفه حي از انجام وظيب ناشيدا شود و دچار آسي که فرد پيدر صورت ـ٢تبصره
نامه حسب مورد نيين آيت مفاد ايالت با رعايات پاسخ شده باشد، خدمات و تسهيعمل

  .ه خواهد شديارا) ٨(جدول موضوع ماده ) ج(و ) ب(طبق گروه 
ربط مکلف به ي ذيي که فرد مفقود است، دستگاه اجرايدر مدت زمان ـ٣تبصره

 بوده يامهي پوشش بيباشد مگر آنکه فرد مفقود دارا ي مي وي به وراث قانونيپرداخت مستمر
  .  باشديافت مستمري مشمول دريبه سبب مفقودربط يو طبق مقررات مورد عمل صندوق ذ

 کارکنان و داوطلبان متبوع خود ي توانند براي ميي اجرايها دستگاه ـ١٠ماده
ت و حوادث ي مسئوليا مهي بيها ن مقام دستگاه، پوششيص باالترياز به تشخيمتناسب با ن

 مربوط در يهانهيگر برابر با هز مهين مربوط که در آن تعهدات بينام در چهارچوب قوانيب
الت ين صورت خدمات و تسهيدر ا. ندي نمايداري موارد خاص خرينامه باشد، برا نيين آيا

  .شود ين ميها تأم نامه مهينامه از محل همان ب نيين آيا) ٨( موضوع ماده يتيحما
 يداتي کشور تمهي و استخدامي سازمان اداريسازمان موظف است با همکار ـ١١ماده
شان يا خانواده اينامه که خود  نيين آي مشموالن ايافتي دريزان مستمريا مد تيفراهم نما

، يت خدمات کشوريري با قانون مديساز شوند، بعد از همسان ي ميافت مستمريمستحق در
ن صورت، سازمان ير ايدر غ.  به مشموالن قانون مذکور کمتر نباشدياز مبلغ پرداخت

  .قانون جبران خواهد نمود) ١٦(وضوع ماده التفاوت آن را از محل اعتبارات م مابه
 در حفظ اموال و ياآن دسته از فداکاران خدمت که خدمات برجسته ـ١٢ماده

اند، متناسب با سطح  از حوادث و سوانح داشتهينجات جان مردم و کاهش صدمات ناش
ت ر کشور جهيب وزيس سازمان و تصوييد رييشنهاد استاندار و تأيشده به پهيخدمات ارا

 يها نشانينامه اعطانييآ) ١٥(و ) ١٤( موضوع مواد يها از نشانيمندافت و بهرهيدر
 ي و اصالح بعد٣٠/٨/١٣٦٩مورخ ـ ه٣٣٥ت/١٢٣٣٤نامه شماره بي، موضوع تصويدولت

ربط ي، به مرجع ذ٦/٤/١٣٨٦هـ مورخ ٣٥٩١١ت/٥١٤٦٨نامه شماره بيآن موضوع تصو
  . شوندي ميمعرف

 شهر و روستا و ي اسالمي شوراهايظف است با همکارسازمان مو ـ١٣ماده
د که به ي را فراهم نمايداتين و مقررات مربوط تمهيت قوانيها با رعا ياريها و ده يشهردار

شنهاد يثار به پي و اي فداکاريها ج ارزشيمنظور پاسداشت خدمات فداکاران خدمت و ترو 
ل ير از فداکاران خدمت از قبيقد تيها برنامهيب کارگروه ملي و تصويکارگروه استان

 محل دفن ينيبشي در شهرها و روستاها و پي عمومي معابر، اماکن و فضاهاينامگذار
  .مناسب اجرا شود

، نقص عضو، ي، غرامت صدمه جسمي پزشکيهانهيجبران خسارات و هز ـ١٤ماده
ف ي وظا حسبيي اجرايهار موارد مشابه قابل پرداخت توسط دستگاهيفوت کارکنان و سا

  . باشديک منبع قابل پرداخت مينامه، صرفاً از نيين آيا از محل اي و يقانون
) ١٦(نامه از محل اعتبارات موضوع ماده نيين آي اياز اجراياعتبار مورد ن ـ١٥ماده

  .شودين مي و تأمينيبشيقانون پ
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٨/٤/١٤٠٠                                                              ـ ه٥٨٩١٤ت/٣٨٢٤٣رهشما

   کل کشور١٤٠٠ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  ٤٢ و ٣٨ مواد اصالح
 سازمان برنامه و بودجه کشور 

 مورخ ٣٣٠٣٣/٤٥٦٦٦ به پيشنهاد شماره ٦/٤/١٤٠٠هيئت وزيران در جلسه 
تناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون  معاونت حقوقي رييس جمهور و به اس٢٩/٣/١٤٠٠

 :جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد اساسي
نامه شماره  کل کشور موضوع تصويب١٤٠٠ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 

 :شود به شرح زير اصالح مي٤/٢/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨٦٨٠ت/١٠٦٧٤
  انون ق) ٢٤(با رعايت ماده " عبارت "مجاز است"، بعد از عبارت )٣٨( در ماده -١

 .شود الحاق مي"محاسبات عمومي کشور و تبصره آن
با رعايت قوانين و " به عبارت "بدون اعمال محدوديت"، عبارت )٤٢( در ماده -٢

  .شود اصالح مي"مقررات مربوط و
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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