
 
 
 
 

ها و لوايح مربوط به زنان و خانواده  قوانين، طرح
 ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۵در مجلس شوراي اسالمي از سال 

 )دوره پنجم(
 

 
 

 ۵۶۰ :كد موضوعي  ۷۱۸۹ :شماره مسلسل
 
 

 معاونت پژوهشي فرهنگي  مطالعاتدفتر

 ۱۳۸۳آذر ماه  

 





      ____________________________________________________________ 
 

١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب
 

 ۲...................................................................................................................................................................مقدمه
 ۳.....................................۱۳۷۹ تا ۱۳۷۵ ـ ن در دوره پنجم مجلس شوراي اسالمينمايندگان ز. ۱جدول 
 ۴............................................. و لوايح مصوب درباره زنان، خانواده و كودكانها فهرست طرح. ۲جدول 

 ۷.............................................................................................قوانين مربوط به زنان و خانواده و كودكان. ۱
 ۳۶...........................................تمام درباره زنان، خانواده و كودكان  و لوايح نيمهها فهرست طرح. ۳جدول 

 ۳۷...............................................................................................................................تمام ها و لوايح نيمه طرح. ۲



٢ _____________________________________________________________ 
 

 مقدمه

 
 
 
 

 
 
 
 

دوره تعـداد  ايـن   برگزار شـد، در      ۱۸/۱۲/۱۳۷۴انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي در روز         
بودند؛ كه از اين  زن انداوطلباز  نفر ۳۲۶نام كردند كه   حوزه انتخابيه ثبت۱۹۶ نفر داوطلب در ۵۳۶۵
 نفـر در    ۳ نفـر در مرحلـه دوم،        ۸ و    نفر از آنـان در مرحلـه اول        ۲ نفر به مجلس راه يافتند،       ۱۴تعداد  
 .اي سوم راهي مجلس شدند دوره اي اول و يك نفر در ميان دوره ميان
هـاي سـوم، دوم و         نفر نماينده زن و در هـر كـدام از دوره           ۹دوره چهارم   در  كه    قابل توجه اين   

 . نفر نماينده زن به مجلس راه يافتند۴اول تنها 
 نفـر داراي دانشـنامه      ۳۵ نفر داراي تحصيالت حوزوي،      ۵۲خب،  نفر نمايندگان منت   ۲۷۴از تعداد    

 نفر دانشجو و ۱۳ نفر داراي مدرك فوق ديپلم، ۹ نفر ليسانس، ۹۴ نفر داراي فوق ليسانس،  ۴۲دكترا،  
 .هستند نفر زير ديپلم ۴ديپلم و تنها 

در ت  دهد كه سـطح تحصـيال       مقايسه تحصيالت نمايندگان دوره پنجم با دوره چهارم نشان مي          
 .استشده اي برخوردار  از رشد قابل مالحظهدوره پنجم 

 آغاز كرد و در مورخ ۷/۳/۱۳۷۵دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي كار قانونگذاري را از تاريخ  
 جلسـه   ۳۸۷در مجمـوع    . اي شايسته از خود بـه جـاي گذاشـت            به پايان رساند و كارنامه     ۶/۳/۱۳۷۹

اليحـه   ۲۵۰شامل ( مورد مصوبه ۳۵۹ ، فقره اليحه و طرح۶۱۲؛ كه حاصل آن تقديم   علني برگزار شد  
 .است...  مورد سؤال از وزرا و ۸۰ مورد استيضاح و ۲ مورد تحقيق و تفحص، ۱۳، ) طرح۱۰۹و 

هـاي    هاي خاصي برخوردار است كه در بخش        مصوبات هر دوره مجلس از حساسيت و ويژگي        
راهگشـاي نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران          .... و  مختلف اداري، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي       

 .و براي اداره امور مؤثر و كارامد استبوده 
 طرح و اليحه پيرامون موضوع زنان، خانواده و كودكان به مجلـس             ۵۱در طول اين دوره تعداد       

 مـورد   ۱۴و  مجلس و تأييد شوراي نگهبـان رسـيدند         تصويب  مورد به    ۳۷تعداد  از اين   تقديم شد كه    
 .يز به دوره بعد موكول گشتنديگر 
هـاي مجلـس شـوراي        دفتر مطالعات فرهنگـي مركـز پـژوهش       و كودكان   كميته زنان و خانواده      

به منظـور سـهولت دسترسـي بـه مـتن           و  رساني در موضوع زنان و خانواده         اسالمي با هدف اطالع   
 .ده استكربه تهيه گزارش حاضر ها و لوايح، اقدام  قوانين، طرح

 

نواده در مجلس ها و لوايح مربوط به زنان و خا قوانين، طرح
 )دوره پنجم (۱۳۷۹ تا ۱۳۷۵شوراي اسالمي از سال 
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 ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۵ت نمايندگان زن در دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي ـ فهرس. ۱جدول 

 يوتحصيالت حوز

يف
رد

 

حوزه  نام خانوادگينام و 
 انتخابيه

مرحله 
 انتخاب

 هسابق
 جديد نمايندگي

 عضو كميسيون

 سطح
اي  دوره ميان اصفهان نيره اخوان بيطرف ١

 اول
____ 

 ليسانس روانشناسي
آموزش و 
 پرورش

___ 
 ____ مرحله دوم اروميه شهربانو اماني زنگنه ٢

 دانشجوي مديريت
اقتصاد و دارايي 

 و تعاون
___ 

اي  دوره ميان اصفهان فردزهرا پيشگاهي  ٣
 اول

دكتراي تخصصي جغرافياي  ____
 سياسي

فرهنگ و 
 آموزش عالي

___ 
 ____ مرحله دوم تهران سهيال جلودارزاده ٤

 ليسانس نساجي
كار و امور 

 جتماعيا
 سطح

 مرحله اول همدان )دباغ(مرضيه حديدچي  ٥
دوره 
دوم و 
 ____ سوم

 امور دفاعي

____ 
اي  دوره ميان همدان الهه راستگو ٦

 اول
___ 

  ليسانس مديريت فوق
امور اداري و 
 استخدامي

___ 
 ___ مرحله دوم تهران زاده فاطمه رمضان ٧

 جراح و متخصص زنان
بهداري و 

 يستيبهز
___ 

دوره  مرحله دوم مشهد قدسيه سيدي علوي ٨
 دكتراي تخصصي چهارم

 سياست خارجي

___ 
 ____ مرحله دوم مشهد مرضيه صديقي ٩

 فوق ليسانس مهندسي

مسكن و 
شهرسازي و راه 

 و ترابري
 سطح

دوره  مرحله دوم تهران بخش نفيسه فياض ١٠
 فوق ليسانس فلسفه چهارم

  و حقوقيقضايي

 حدود سطح
اي  دوره ميان تهران فاطمه كروبي ١١

 ___ سوم
___ 

 اصل نود

 سطح
دوره  مرحله دوم تهران منيره نوبخت ١٢

 فوق ليسانس الهيات چهارم
فرهنگ و 

 آموزش عالي
____ 

دوره  مرحله دوم تهران مرضيه وحيددستجردي ١٣
 متخصص جراح زنان چهارم

بهداري و 
 ستيبهزي

___ 
 ___ مرحله اول تهران فائزه هاشمي بهرماني ١٤

 ليسانس حقوق دانشجوي فوق
شوراها و امور 
 داخلي كشور
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 ها و لوايح مصوب درباره زنان، خانواده و كودكان فهرست طرح. ۲جدول 

  و لوايح مصوبها طرح رديف
كميسيون 
 اصلي

تاريخ 
تصويب 
 مجلس

 تأييد تاريخ
 شوراي نگهبان

قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت        ) ۹(قانون اصالح مـاده       ۱
 كاركنان دولت

امور اداري 
 ۱۸/۷/۱۳۷۵ ۱۵/۷/۱۳۷۵ استخدامي و

برنامه و  قانون افزايش مستمري والدين شهدا  ۲
 ۳۰/۸/۱۳۷۵ ۲۰/۸/۱۳۷۵ بودجه

۳  

قانون الحاق يك تبصره بـه قـانون اسـتخدام جانبـازان،            
 شهدا، جانبازان از كار افتـاده،       هاي  انوادهاسرا و افراد خ   

اسرا و مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي و جنگ تحميلـي و          
 مـاه متـوالي يـا يـك سـال           ۹همچنين افرادي كه حـداقل      

انـد مصـوب      متناوب داوطلبانـه در جبهـه خـدمت نمـوده         
۷/۱۰/۱۳۶۷ 

امور اداري 
 ۲۱/۹/۱۳۷۵ ۷/۹/۱۳۷۵ استخدامي و

نامـه داخلـي      آيـين ) ۴۲(به ماده   قانون الحاق يك تبصره       ۴
 مجلس شوراي اسالمي

تدوين 
نامه  آيين

 داخلي
۱۴/۹/۱۳۷۵ ۲۸/۹/۱۳۷۵ 

قانون الحـاق يـك تبصـره بـه قـانون راجـع بـه خـدمت                   ۵
 وقت بانوان نيمه

امور اداري 
 ۱۰/۲/۱۳۷۶ ۱۹/۱/۱۳۷۶ واستخدامي

اي بـراي     هاي فني و حرفـه      قانون الزام فراگيري آموزش     ۶
 اشتغال به كار

كار و امور 
 ۲۱/۳/۱۳۷۶ ۱۱/۳/۱۳۷۶ اجتماعي

۷  

قانون اصالح قانون پرداخت كمك هزينه مسكن و كمـك          
هزينه تحصـيلي بـه فرزنـدان مـأموران ثابـت نيروهـاي             

ها، مؤسسـات     مسلح جمهوري اسالمي ايران، وزارتخانه    
 هاي دولتي در خارج از كشور و شركت

برنامه و 
 ۱۸/۴/۱۳۷۶ ۱۱/۴/۱۳۷۶ بودجه

قـانون مـدني    ) ۱۰۸۲(لحاق يك تبصره بـه مـاده        قانون ا   ۸
 درخصوص مهريه

امور قضايي 
 ۸/۵/۱۳۷۶ ۲۹/۴/۱۳۷۶ و حقوقي

۹  
ــوران تحــت پوشــش    ــت محج ــذاري قيمومي ــانون واگ ق
سازمان بهزيستي كشور به سـازمان مـذكور تـا زمـان            

 تعيين قيم توسط دادگاه صالح

امور قضايي 
 ۸/۵/۱۳۷۶ ۲۹/۴/۱۳۷۶ و حقوقي

۱۰  
 موجــود بــه هــاي ه تعــدادي از دادگــاقــانون اختصــاص 

دادگـاه  ( قـانون اساسـي      ۲۱هاي موضـوع اصـل        دادگاه
 )خانواده

امور قضايي 
 و حقوقي

۸/۵/۱۳۷۶ ۱۹/۵/۱۳۷۶ 

قـانون تـأمين    ) ۷۶(قانون الحـاق يـك تبصـره بـه مـاده              ۱۱
 ۱۳۵۴اجتماعي مصوب 

امور اداري 
 ۹/۷/۱۳۷۶ ۱/۷/۱۳۷۶ واستخدامي

امور قضايي  ون مدنيقان) ۱۱۷۳(قانون اصالح ماده   ۱۲
 ۱۴/۸/۱۳۷۶ ۱۱/۸/۱۳۷۶ و حقوقي

امور قضايي  قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش  ۱۳
 ۲۸/۸/۱۳۷۶ ۱۱/۸/۱۳۷۶ و حقوقي
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  و لوايح مصوبها طرح رديف
كميسيون 
 اصلي

تاريخ 
تصويب 
 مجلس

 تأييد تاريخ
 شوراي نگهبان

قانون اصـالح قـانون پرداخـت  پـاداش پايـان خـدمت و           ۱۴
 هاي ضروري به كاركنان دولت بخشي از هزينه

امور اداري 
 واستخدامي

۱۶/۹/۱۳۷۶ ۳۰/۹/۱۳۷۶ 

۱۵  

 قانون استخدام جانبازان، اسرا و ۱قانون اصالح تبصره 
 شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسـرا و         هاي  افراد خانواده 

مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و همچنين     
 مـاه متـوالي يـا يـك سـال متنـاوب             ۹افرادي كه حـداقل     

 ۱۳۷۶اند مصوب  داوطلبانه در جبهه خدمت نموده

اداري امور 
 ۳/۱۰/۱۳۷۶ ۳۰/۹/۱۳۷۶ واستخدامي

قـانون تـأمين اعتبـار احــداث، تكميـل، توسـعه و تجهيــز        ۱۶
 ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ ____ اماكن ورزشي

۱۷  
قانون الزام به پـذيرش افـراد واجـد شـرايط اسـتفاده از           

 و مؤسسـات آمـوزش      هـا   سهميه ايثارگران در دانشـگاه    
 عالي كشور

فرهنگ و 
 ۹/۲/۱۳۷۷ ۱۸/۱/۱۳۷۷ آموزش عالي

سياست  قانون اصالح قانون فصل سوم قانون گذرنامه  ۱۸
 خارجي

۲۰/۲/۱۳۷۷ ۳۰/۲/۱۳۷۷ 

 ۶/۳/۱۳۷۷ ۲۷/۲/۱۳۷۷ خاص قانون اساسنامه بنياد شهيد انقالب اسالمي  ۱۹

ارشاد و هنر  قانون مطبوعات) ۶(قانون الحاق يك تبصره به ماده   ۲۰
 ۲۵/۵/۱۳۷۷ ۲۱/۵/۱۳۷۷ اسالمي

 ۱۱/۶/۱۳۷۷ ۱/۶/۱۳۷۷ خاص عالي اشتغال ايقانون تشكيل شور  ۲۱

۲۲  
ــدان      ــر از فرزن ــك نف ــت ي ــانون معافي ــانون اصــالح ق ق

هــاي شــهدا، معلــوالن، اســرا، مفقوداالثرهــا از   خــانواده
 ۱۳۶۶خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 

شوراها و 
امور داخلي 

 كشور
۲۹/۶/۱۳۷۷ ۱۲/۷/۱۳۷۷ 

 قانون انطباق امور اداري و فنـي مؤسسـات پزشـكي بـا              ۲۳
 موازين شرع مقدس

بهداري و 
 بهزيستي

۱۰/۸/۱۳۷۷ ۲۰/۸/۱۳۷۷ 

۲۴  
ــاده   ــانون اصــالح م ــررات اســتخدامي  ) ۲۰(ق ــانون مق ق

ــوب      ــران مص ــالمي اي ــوري اس ــامي جمه ــروي انتظ ني
  و تبصره آن۲۷/۴/۱۳۷۴

شوراها و 
امور داخلي 

 كشور
۱/۹/۱۳۷۷ ۴/۹/۱۳۷۷ 

۲۵  

قانون اصالح قـوانين ارتـش جمهـوري اسـالمي ايـران،            
اسـداران انقـالب اسـالمي و اساسـنامه سـازمان           سپاه پ 
 درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهـوري       خدماتتأمين  

 اسالمي ايران

 ۲۵/۹/۱۳۷۷ ۱۱/۹/۱۳۷۷ امور دفاعي

قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهـوري          ۲۶
 اسالمي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

امور قضايي 
 ۲۰/۹/۱۳۷۸ ۱۸/۷/۱۳۷۸ و حقوقي

۲۷  
انون موافقتنامه بين دولت جمهـوري اسـالمي ايـران و           ق

هـاي   دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده     
 مدني و جزايي

امور قضايي 
 ۲۰/۹/۱۳۷۸ ۱۸/۷/۱۳۷۸ و حقوقي
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  و لوايح مصوبها طرح رديف
كميسيون 
 اصلي

تاريخ 
تصويب 
 مجلس

 تأييد تاريخ
 شوراي نگهبان

قــانون تعمــيم قــوانين مربــوط بــه همســران و فرزنــدان   ۲۸
 آزادگان

امور اداري 
 واستخدامي

۱۴/۱۰/۱۳۷۸ ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ 

امور قضايي   عمومي و انقالبهاي ه ادرسي دادگاقانون آيين د  ۲۹
 ۲۸/۱/۱۳۷۹ ۲۱/۱/۱۳۷۹ و حقوقي

اي از مقــررات مربــوط بــه حقــوق  قــانون اصــالح پــاره  ۳۰
  ۱۳/۲/۱۳۷۹ خاص ها و ساير كاركنان بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده

امور قضايي  قانون مدني) ۱۱۸۴(قانون اصالح ماده   ۳۱
 ۴/۳/۱۳۷۹ ۱/۳/۱۳۷۹ و حقوقي

قـانون خـدمت    ) ۴۴(قانون الحاق يـك تبصـره بـه مـاده             ۳۲
 وظيفه عمومي

شوراها و 
امور داخلي 

 كشور
۱/۳/۱۳۷۹ ۴/۳/۱۳۷۹ 

 ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ اصلي بودجه  كل كشور۱۳۷۶قانون بودجه سال   ۳۳

 ۸/۱۱/۱۳۷۶ ۸/۱۱/۱۳۷۶ اصلي بودجه  كل كشور۱۳۷۷قانون بودجه سال   ۳۴

 ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ اصلي بودجه شور كل ك۱۳۷۸قانون بودجه سال   ۳۵

 ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ اصلي بودجه  كل كشور۱۳۷۹قانون بودجه سال   ۳۶

ــاعي و      ۳۷ ــعه اقتصــادي، اجتم ــوم توس ــه س ــانون برنام ق
 ۱۷/۱/۱۳۷۹ ۱۷/۱/۱۳۷۹ اصلي برنامه فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
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٧

  مربوط به زنان و خانواده و كودكانقوانين. ۱
 
 ت كاركنان دولتقانون نظام هماهنگ پرداخ) ۹(قانون اصالح ماده . ۱

ـ   بـه شـرح زيـر    ۱۳۷۰قانون نظام هماهنگ پرداخـت كاركنـان دولـت مصـوب     ) ۹( ماده ماده واحده 
 :شود اصالح مي
 مـاده   »۲« و   »۱«مندرج در بندهاي    » %)۱۰(ده درصد   «و  » %)۵۰(پنجاه درصد   «هاي    عبارت) الف

 بد و عبارت زير به انتهاي بنـد       يا  تغيير مي %) ۱۴(و چهارده   %) ۷۰(ياد شده به ترتيب به هفتاد درصد        
 .شود  اضافه مي»۲«

به مستخدمان ياد شده، همچنين مستخدمان متوفي كه فرزند آنان معلول بوده و قـادر بـه كـار                    
 .بيني شده قابل پرداخت است نباشند، كمك هزينه اوالد بدون لحاظ شرايط پيش

 :شود  شرح زير اصالح مي تغيير مي يابد و به»۱«به تبصره ) ۹(شماره تبصره ماده ) ب 
 همسـر   بگير مشمول اين قانون كـه داراي         مستخدمان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه       -»۱«تبصره  

نباشند يا همسر آنان معلول و ازكارافتاده باشد و خود به تنهايي متكفل مخارج فرزنـدان هسـتند، از                   
 .شوند مند مي مندي بهره كمك هزينه عائله

كننـد    ان ذكور مستخدماني كه از كمك موضوع اين تبصره استفاده مـي           حداكثر سن براي فرزند    
 سال و براي اوالد انـاث تـا زمـان ازدواج و بـراي فرزنـدان                 ۲۵ سال و در صورت ادامه تحصيل        ۲۰

 .معلولي كه قادر به كار نيستند، بدون شرط سني خواهد بود
 :شود اضافه مي) ۹( به ماده »۲«متن زير به عنوان تبصره ) ج

مفاد اين ماده شـامل نيروهـاي مسـلح و اعضـاي هيـأت علمـي شـاغل، بازنشسـته و                      -»۲«صره  تب
 .شود ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي مي بگير كليه دانشگاه وظيفه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يكهزار و                  

 بـه تأييـد شـوراي       ۱۸/۷/۱۳۷۵شوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ          سيصد و هفتاد و پنج مجلس       
 .نگهبان رسيد

 
 قانون افزايش مستمري والدين شهدا. ۲

ـ ماده واحده ماده واحده بودجه سـال  » ج« جدول موضوع بند ۲۷ دولت موظف است از محل رديف  
ا از تـاريخ   كل كشور مستمري والدين يك شهيد تحت پوشـش بنيـاد شـهيد انقـالب اسـالمي ر       ۱۳۷۵

 . معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت نمايد۱/۷/۱۳۷۵
ـ  الذكر بـه    ضوابط جاري پرداخت مستمري به والدين دو نفر يا چند شهيد توسط بنياد فوقتبصره 

 .قوت خود باقي خواهد بود
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يـك تبصـره در جلسـه علنـي روز يكشـنبه مـورخ بيسـتم                        
 بـه   ۳۰/۸/۱۳۷۵ماه هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصـويب و در تـاريخ                   آبان

 .تأييد شوراي نگهبان رسيده است
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 هاي شـهدا،    قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده           . ۳
حميلي و همچنـين    جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي و جنگ ت           

انـد     ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خـدمت نمـوده             ۹افرادي كه حداقل    
 ۷/۱۰/۱۳۶۷مصوب 

ـ  هـاي شـهدا،    اي به شرح ذيل به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده  تبصرهماده واحده 
مي و جنگ تحميلي و همچنين افـرادي كـه          جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقوداالثرهاي انقالب اسال        

 ۷/۱۰/۱۳۶۷انـد مصـوب        ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهـه خـدمت نمـوده              ۹حداقل  
 :گردد مجلس شوراي اسالمي الحاق مي

ـ تبصره بگيران شهدا، مفقـودين و اسـرا و آزادگـان از بابـت       هرگونه دريافتي جانبازان و مستمري 
ادت، مفقوداالثر بودن يا اسارت به موجب مقررات قانوني مربـوط بـا رعايـت               وضعيت جانبازي، شه  

 .شرايط ذيل بالمانع است
، حقوق بازنشستگي، وظيفه مسـتمري      )رسمي يا غيررسمي  (دريافت حقوق از بابت استخدام      . ۱

هـاي موضـوع تبصـره        و ازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دريـافتي         ) به سبب قانون ديگر   (
 . بودنخواهد
هاي فوق مشمول هيچ يك از مقررات مربوط به دريافت دو حقوق از صندوق دولـت                  دريافتي. ۲

 .باشد هاي بازنشستگي نمي و صندوق
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه يك هـزار                  

 بـه تأييـد شـوراي       ۲۱/۹/۱۳۷۵و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ              
 .نگهبان رسيده است

 
 نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي آيين) ۴۲(قانون الحاق يك تبصره به ماده . ۴

 :گردد نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي ملحق مي آيين) ۴۲( تبصره زير به ماده  ـماده واحده
ـ تبصره ن و خـانواده تحـت عنـوان     كميسيوني جهت رسيدگي به مسـائل مربـوط بـه زنـان، جوانـا      

 .گردد هاي فوق اضافه مي كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده به كميسيون
نامه داخلي مجلس تعيين و حداقل نصـف اعضـاي            آيين) ۴۳(تعداد اعضاي كميسيون طبق ماده       

عضـويت در ايـن كميسـيون       ) در صورت وجود  (اين كميسيون از نمايندگان زن داوطلب خواهد بود         
 .باشد هاي مجلس نمي ع از عضويت در ساير كميسيونمان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسـه علنـي روز چهارشـنبه مـورخ چهـاردهم آذر مـاه                      
 بـه تأييـد     ۲۸/۹/۱۳۷۵يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصـويب و در تـاريخ                 

 .شوراي نگهبان رسيده است
 به كميسيون امور زنان، جوانان و خانواده به صورت فرعي بوده است  ارجاع شدهها و لوايح طرح ∗

 .داده است ها و لوايح ارجاعي نظر مي عنوان كميسيون فرعي روي طرح و اين كميسيون به
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٩

 وقت بانوان قانون الحاق يك تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه. ۵
 ۱۰/۹/۱۳۶۲دمت نيمه وقت بانوان مصوب  تبصره زير به ماده واحده قانون راجع به خ ـماده واحده
 :گردد الحاق مي
ـ تبصره شود در صورت تقاضاي بانوان كارمنـد   هاي موضوع اين قانون اجازه داده مي  به دستگاه 

رسمي و ثابت خود و موافقت باالترين مقام مسئول، همچنين بتواننـد بـه جـاي نيمـه وقـت، سـاعات                      
 .رر تقليل دهندخدمت آنان را به سه چهارم ساعات كار مق

شنبه مورخ نوزدهم فروردين ماه يك    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه           
 بـه تأييـد   ۱۰/۲/۱۳۷۶هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ                 

 .شوراي نگهبان رسيده است
 
 تغال به كاراي براي اش هاي فني و حرفه قانون الزام فراگيري آموزش. ۶

اي كشور موظف است با استفاده از امكانات موجود بـه             سازمان آموزش فني و حرفه     -»۴«تبصره  
هـا متناسـب بـا        ها و شهرسـتان     منظور رفع مشكالت احتمالي زنان جوياي كار در كليه مراكز استان          

 .اي بانوان را فراهم نمايد هاي شغلي زمينه آموزش فني و حرفه فرصت
شتمل بر ماده واحده و پنج تبصـره در جلسـه علنـي روز يكشـنبه مـورخ يـازدهم                    قانون فوق م   

 ۲۱/۳/۱۳۷۶خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ       
 .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است

 
قانون اصالح قانون پرداخت كمك هزينه مسكن و كمك هزينه تحصـيلي بـه فرزنـدان                . ۷

هـا، مؤسسـات و       مأموران ثابت نيروهاي مسـلح جمهـوري اسـالمي ايـران، وزارتخانـه            
 هاي دولتي در خارج از كشور شركت

ـ ماده واحده  ماده واحده قانون پرداخت كمك هزينه مسكن و كمك هزينه تحصـيلي بـه   »۲« تبصره  
ســات و هــا، مؤس فرزنــدان مــأموران ثابــت نيروهــاي مســلح جمهــوري اســالمي ايــران وزارتخانــه 

 :گردد  به شرح زير اصالح ميـ ۱۳۶۳ مصوب ـهاي دولتي در خارج از كشور  شركت
 در صورتي كه در كشور متوقـف فيـه مدرسـه ايرانـي وجـود نداشـته باشـد، هزينـه                      -»۲«تبصره  

فرزندان مأموران ثابـت نيروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمي            ) شامل شهريه و بهاي كتاب    (تحصيلي  
هاي دولتي كه بـه مأموريـت ثابـت خـارج از كشـور اعـزام                  مؤسسات و شركت  ها،    ايران، وزارتخانه 

شوند، در مدت تحصيل، حداكثر تا پايان تحصيالت دوره دبيرستان يا معادل آن، بـه ميزانـي كـه                     مي
شـود و بـه تصـويب         هاي امور خارجه و آموزش و پرورش تعيـين مـي            هر سال از طرف وزارتخانه    

 .شود هاي مربوط پرداخت مي عتبارات دستگاهرسد، از محل ا هيأت وزيران مي
در مواردي كه از فرزندان مأموران ثابت و دانشجويان بورسيه در مدارس غيرانتفاعي يا نمونه      

نام به عمل آيد، پرداخت       مردمي ايراني مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش در خارج از كشور ثبت            
 .خواهد بودمجاز ) شامل شهريه و بهاي كتاب(هزينه تحصيلي 
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 )۱(قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشـنبه مـورخ يـازدهم تيـر مـاه                      
 بـه تأييـد     ۱۸/۴/۱۳۷۶هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ                  

 .شوراي نگهبان رسيده است
 
 ريهقانون مدني در خصوص مه) ۱۰۸۲(قانون الحاق يك تبصره به ماده . ۸

 :گردد قانون مدني الحاق مي) ۱۰۸۲( يك تبصره به شرح ذيل به ماده  ـماده واحده
ـ تبصره  چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت ساالنه زمان تأديه نسبت به  

گردد محاسبه و پرداخـت       سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين مي           
 .كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند  مگر اينخواهد شد

نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسـط بانـك مركـزي                    آيين 
جمهوري اسالمي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيـه و بـه                  

 .رسيدتصويب هيأت وزيران خواهد 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تير مـاه يـك                      

 بـه تأييـد     ۸/۵/۱۳۷۶هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ                   
 .شوراي نگهبان رسيده است

 
سازمان قانون واگذاري قيموميت محجوران تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور به           . ۹

 مذكور تا زمان تعيين قيم توسط دادگاه صالح
گـردد كـه    در كليه مواردي كه سازمان بهزيستي كشور متكفل امور فرد محجوري مي ـماده واحده  

 .محتاج نصب قيم باشد مكلف است جهت نصب قيم موضوع را به مراجع قضايي مربوطه اعالم نمايد
ن قـيم نصـب نكـرده در مـوارد ضـروري رئـيس              تا زماني كه دادگـاه فـرد معينـي را بـه عنـوا              

تواند رئيس سازمان بهزيستي كشور و مديران كل و رؤسـاي ادارات بهزيسـتي               دادگستري محل مي  
هـاي    محل را با حق توكيل به غير موقتاً به عنوان نماينده قانوني محجورين با اختيارات و مسـئوليت                 

 .قانوني قيم منصوب نمايد
 .باشد زمان مذكور ميتشخيص ضرورت به عهده سا 
نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قـانون   تهيه وتصويب آيين ـتبصره   

 .باشد به عهده وزارت دادگستري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم                   

 به  ۸/۵/۱۳۷۶رماه يك هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                 تي
 .تأييد شوراي نگهبان رسيده است
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١١

 قانون  ۲۱هاي موضوع اصل      هاي موجود به دادگاه     قانون اختصاص تعدادي از دادگاه    . ۱۰
 )دادگاه خانواده(اساسي 

ـ ماده واحده هـا   هاي قضائي شهرستان دت سه ماه در حوزه رئيس قوه قضائيه مكلف است ظرف م 
هـاي عمـومي را بـراي رسـيدگي بـه             به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شـعبه از شـعب دادگـاه             

هـاي عمـومي حـق رسـيدگي بـه            دعاوي خانواده اختصاص دهد، پس از تخصيص اين شعب، دادگاه         
 .ها را نخواهد داشت دعاوي مربوط به اين دادگاه

 : خانواده عبارت است از رسيدگي به دعاوي مربوط بهياه صالحيت دادگاه 
 نكاح موقت و دائم،. ۱
 طالق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي مدت،. ۲
 مهريه،. ۳
 جهيزيه،. ۴
 المثل و نحله ايام زوجيت، ةاجر. ۵
 النفقه، نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب. ۶
 حضانت و مالقات اطفال،. ۷
 نسب،. ۸
 ز و تمكين،نشو. ۹

 ها، نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آن. ۱۰
 حكم رشد،. ۱۱
 ازدواج مجدد،. ۱۲
 .شرايط ضمن عقد. ۱۳
 .هاي خانواده بايد متأهل و با سابقه حداقل چهار سال كار قضايي باشند  قضات دادگاه-»۱«تبصره  
گـاه خـانواده خواهـد    هاي قضايي بخش، دادگاه عمومي بخش، قائم مقـام داد          در حوزه  -»۲«تبصره  

 .بود
المقدور با حضـور مشـاور قضـايي زن شـروع بـه رسـيدگي                  هر دادگاه خانواده حتي    -»۳«تبصره  

 . نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنـي روز چهارشـنبه مـورخ هشـتم                     

هــزار و سيصــد و هفتــاد و شــش مجلــس شــوراي اســالمي تصــويب و در تــاريخ مــرداد مــاه يــك 
 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۱۹/۵/۱۳۷۶

 
 ۱۳۵۴قانون تأمين اجتماعي مصوب ) ۷۶(قانون الحاق يك تبصره به ماده . ۱۱

 و اصـالحيه بعـدي آن       ۱۳۵۴قانون تأمين اجتمـاعي مصـوب       ) ۷۶( تبصره ذيل به ماده      -ماده واحده 
 .گردد لحاق ميا

ـ تبصره سال سن به شرط پرداخت حق بيمه بـا  ) ۴۲(سال سابقه كار و ) ۲۰( زنان كارگر با داشتن  
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 .توانند بازنشسته شوند روز حقوق مي) ۲۰(
شنبه مورخ اول مهر ماه يك هـزار و           قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه           

 بـه تأييـد شـوراي    ۹/۷/۱۳۷۶ي تصـويب و در تـاريخ   سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسـالم       
 .نگهبان رسيده است

 
 قانون مدني) ۱۱۷۳(قانون اصالح ماده . ۱۲

 :گردد قانون مدني به شرح زير اصالح مي) ۱۱۷۳( ماده  ـماده واحده
 

هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي پدر يا مادري كـه طفـل تحـت حضـانت                    -)۱۱۷۳(ماده  
توانـد بـه تقاضـاي        ت جسماني يا تربيت اخالقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مـي            اوست، صح 

اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا بـه تقاضـاي رئـيس حـوزه قضـايي هـر تصـميمي را كـه بـراي                           
 .حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند

 :موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي هر يك از والدين است 
 مخدر و قمار، آور به الكل، مواد اعتياد زيان. ۱
 اشتهار به فساد اخالقي و فحشاء،. ۲ 
 هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني، ابتال به بيماري. ۳ 
سوءاستفاده از طفـل يـا اجبـار او بـه ورود در مشـاغل ضـداخالقي ماننـد فسـاد و فحشـا،                        . ۴ 
 گري و قاچاق، تكدي
 . از حد متعارفتكرار ضرب و جرح خارج. ۵ 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يك هـزار                

 به تأييـد شـوراي   ۱۴/۸/۱۳۷۶و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ    
 .نگهبان رسيده است

 
 قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش. ۱۳

ـ ماده واحده  گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سـازش بـين زن و شـوهر،     
چه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ به دفتر ثبت طالق تسليم نشود، از اعتبـار سـاقط خواهـد                       چنان
 .بود

در صورتي كه ظرف مدت مقرر گواهي ياد شده جهت اجراي طالق تسليم دفتر ثبت طالق شود                  
 به طرفين اعالم نمايد تا جهت اجراي صيغه طالق و ثبت آن حضـور يابنـد، در                  سر دفتر مكلف است   

صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براي مرتبه دوم حداكثر ظـرف مـدت يـك مـاه                      
 :دعوت و به شرح ذيل عمل خواهد شد

 در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه طالق را جاري و پـس از ثبـت بـه وسـيله                    ) الف
 .شود دفترخانه به اطالع زوجه رسانده مي
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در صــورت امتنــاع زوج از حضــور و اجــراي طــالق، دفتــر مراتــب را تأييــد و بــه دادگــاه  ) ب
دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از . دارد صادركننده گواهي اعالم مي

ستور ثبت و اعـالم آن را بـه دفتـر    حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طالق را جاري و د   
 .كند ثبت طالق صادر مي

در صورتي كه زوج به دفترخانه مراجعه ولي از اجراي صيغه طالق امتناع نمايد مطابق بنـد                 ) ج
 .عمل خواهد شد) ب(

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يك هـزار               
 به تأييد شـوراي     ۲۸/۸/۱۳۷۶ش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ         و سيصد و هفتاد و ش     

 .نگهبان رسيده است
 
هاي ضروري بـه      قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه          . ۱۴

 كاركنان دولت
ـ   هاي ضروري به كاركنان دولـت   قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينهماده واحده 

 :شود ـ به شرح زير اصالح مي۱۳۷۵مصوب ـ 
نيروهاي مسـلح جمهـوري اسـالمي       «عبارت  » ۱۳۷۰مصوب  «بعد از عبارت    ) ۱(در متن ماده    . ۱

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي و پژوهشـي مشـمول مقـررات                 ايران و اعضاي هيأت علمي دانشگاه     
العـاده   ابـت حقـوق و فـوق     آخرين دريافتي ب  «و بعد از عبارت     » استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران    

 .شود اضافه مي» ها العاده و ساير فوق«عبارت » شغل
 :شود اضافه مي) ۱( به ماده »۳«متن زير به عنوان تبصره . ۲

بـه طـور   ) ۱( به مستخدمان شاغل كه شهيد، از كار افتاده يا فوت شوند، پـاداش مـاده          -»۳«تبصره  
 .شود كامل پرداخت مي

بيست برابـر حـداقل حقـوق       «به عبارت   » ده برابر حداقل حقوق مبنا    «ت  عبار) ۳(در متن ماده    . ۳ 
 :شود  آن به شرح زير اصالح مي»۲« و »۱«اصالح و بندهاي » مبنا

 كمك هزينه ازدواج، در مورد ازدواج دائم مستخدم شاغل يا فرزند وي فقـط يـك بـار حسـب                     -
 ،مورد

 .اد تحت تكفل وي كمك هزينه در مورد فوت مستخدم شاغل، بازنشسته و افر-
 . شود حذف مي) ۳(از ابتداي تبصره ماده » پرسنل نيروهاي مسلح«عبارت . ۴ 

مـاه يـك     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشـنبه مـورخ شـانزدهم آذر                
 بـه تأييـد   ۳۰/۹/۱۳۷۶هزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ                 

 .سيده استشوراي نگهبان ر
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...
...

هاي شـهدا،     قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده      » ۱«قانون اصالح تبصره    . ۱۵
جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و همچنـين               

انـد     ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهـه خـدمت كـرده              ۹افرادي كه حداقل    
 ۱۳۶۷ب مصو

 ۱۳۶۷مصوب .... هاي شهدا   قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده»۱« تبصره  -ماده واحده 
 :شود به شرح ذيل اصالح مي

منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كار افتاده، اسرا و مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي               -»۱«تبصره  
باشـند كـه بـه        مسر، پدر، مادر برادر و خواهر آنـان مـي         و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، ه        

فرزندان شـاهد و مفقـودين و ازكارافتـاده كلـي در            . ترتيب از مزاياي اين قانون استفاده خواهند كرد       
 .استفاده از تسهيالت فوق نسبت به ساير ايثارگران موضوع اين قانون اولويت دارند

ام آذر ماه يك هزار و        ني روز يكشنبه مورخ سي    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه عل         
 بـه تأييـد شـوراي       ۳/۱۰/۱۳۷۶سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ              

 .نگهبان رسيده است
 
 قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي. ۱۶

 اين قانون از هر نخ سيگار توليد داخلي، شود از تاريخ تصويب به دولت اجازه داده ميماده واحده ـ  
صالح قانوني كشف و جهت توزيع و فـروش در اختيـار              وارداتي و سيگارهايي كه توسط مراجع ذي      
ريال تا سقف يكصدو پنجاه ميليارد ) ۱۵(شود، مبلغ پانزده  شركت سهامي دخانيات ايران گذاشته مي

هـاي بعـد بـه ميزانـي كـه در بودجـه سـاالنه                 و براي سال   ۱۳۷۷ريال در سال    ) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
 .گردد، اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد منظور مي

شـود براسـاس      درآمد حاصله كه به درآمد عمومي كشور واريز مي        %) ۱۰۰(معادل صد درصد     
رسد به شـرح زيـر بـه          اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران مي             نامه  آيين

 :مصرف خواهد رسيد
 
 ).جاري(هاي ورزشي بانوان،  براي فعاليت%) ۵/۲(دو و نيم درصد  -» ۲«
 
 ) عمراني(براي توسعه فضاهاي ورزشي بانوان، %) ۱۲(دوازده درصد  -» ۵«

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيسـت و                  
صـد و هفتـاد و شـش مجلـس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ                    هفتم اسفند ماه يكهزار و سي     

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۲۷/۱۲/۱۳۷۶
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ها   قانون الزام به پذيرش افراد واجد شرايط استفاده از سهميه ايثارگران در دانشگاه            . ۱۷
 و مؤسسات آموزش عالي كشور

آموزش عالي به فرزنـدان و همسـران   ها و مؤسسات     ظرفيت دانشگاه %) ۵(پنج درصد    -»۱«تبصره  
 سال به بـاال اختصـاص       ۴و همسران آزادگان با سنوات      %) ۵۰(شهدا و جانبازان باالي پنجاه درصد       

اين ظرفيت با موافقت وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي               . يابد  مي
در صـورت عـدم تكميـل    . سـري باشـد  تواند اضافه بر ظرفيت اعالم شده در دفترچه كنكـور سرا            مي

بـه ترتيـب    (،  %)۲۵(ظرفيت باقي مانده آن به فرزندان و همسران جانبازان باالي بيست و پنج درصد               
 .شود تخصيص داده مي) اولويت درصد جانبازي

شـنبه مـورخ هجـدهم        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنـي روز سـه                
يصــد و هفتــاد و هفــت مجلــس شــوراي اســالمي تصــويب و در تــاريخ فــروردين مــاه يكهــزار و س

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۹/۲/۱۳۷۷
 
 .قانون اصالح قانون اصالح فصل سوم قانون گذرنامه. ۱۸

ـ ماده واحده قانون اصالح فصـل سـوم   ) ۱۱(ماده » ۳«و » ۲« آن و بندهاي »۳«و تبصره ) ۱۰(ماده   
) ۱۰( بـه مـاده      ۴ به شرح زير اصالح و يك تبصره بـه عنـوان تبصـره               ۱۳۶۲قانون گذرنامه مصوب    
 :گردد قانون مذكور الحاق مي

 :شود هاي زير گذرنامه سياسي صادر مي  براي شخصيت- )۱۰(ماده ) الف
 

 »۳« تبصره -» ۱۷«بند 
اج در   سال مشمولين اين ماده و فرزندان انـاث آنـان تـا هنگـام ازدو               ۱۸تر از     تمام فرزندان ذكور كم   

صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند، به تقاضاي دارنـده در گذرنامـه سياسـي ثبـت و از همـان                     
گذرنامه استفاده خواهند نمود و در صورت نياز به تفكيك پس از استعالم از وزارت امور خارجه و                  

 . د شدها گذرنامه خدمت يا عادي صادر خواه در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنـي روز يكشـنبه مـورخ بيسـتم ارديبهشـت مـاه                  

 بـه تأييـد     ۳۰/۲/۱۳۷۷يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ                
 .شوراي نگهبان رسيده است

 
 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقالب اسالمي . ۱۹

 :هاي شاهد وظايف ـ ج ـ در قبال خانواده اهداف و ـفصل دوم 
هــاي شــاهد در  ريــزي و تــالش بــراي صــيانت و رشــد و اعــتالي مــادي و معنــوي خــانواده برنامــه
 :هاي زمينه

 امور فرهنگي ـ آموزشي. ۱
سـازي رشـد و تعـالي         پيگيري و نظارت امور فرهنگي، تربيتي و آموزشي فرزندان شاهد و زمينـه             -
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 :ها از طريق تحصيلي آنفكري، روحي، اخالقي و 
 ور كردن استعدادهاي الهي آنان،  تهذيب و كسب معنويت اسالمي و ارتقاي معرفت ديني و بهره-
هاي فكري و      نظارت در جهت ايجاد تسهيالت الزم براي ارتقاي علمي، تحقيقي، آموزشي  و مهارت              -

بـه بهتـرين وجـه بـا     تخصصي و پرورشي جسمي فرزندان شاهد در تمام مراحل و مقاطع تحصيلي   
 ربط، همكاري مراجع ذي

 هاي معظم شاهد، در خانواده» اسالم ناب محمدي« تقويت روحيه خدمت به -
 .ربط  ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي به والدين و همسران شاهد با همكاري مراجع ذي-

 امور معيشتي و رفاهي. ۲
 :هاي شاهد از قبيل هي خانوادهتالش در جهت خوداتكايي اقتصادي و تأمين اجتماعي و رفا

اي و    هاي تخصصـي، فنـي و حرفـه         هاي الزم و آموزش     سازي تسهيالت و ارائه حمايت       فراهم -
هاي   ربط جهت ايجاد اشتغال مفيد براي خانواده        هاي ذي   ها و دستگاه    نيز جلب مشاركت كليه سازمان    

 شاهد،
هد مشـمول و داراي شـرايط در        هاي شا    تأمين و پرداخت حقوق، مستمري و مزاياي خانواده        -

 چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط مربوط،
 تأمين مسكن همسران و فرزندان تحت پوشش فاقد مسكن يا داراي مسكن نامناسب با كمـك                 -

 ربط، خانواده شاهد و مراجع ذي
  ارائه خدمات و تسهيالت در زمينه ازدواج فرزندان و همسران شاهد،-
هـاي الزم بـه       ت ممكن در جهت ارائه خـدمات و تسـهيالت و مسـاعدت             پيگيري و انجام اقداما    -

 .والدين معظم شاهد

 امور حقوقي و قضايي. ۳
ربـط از   هاي شاهد با همكاري مراجـع ذي  تالش در جهت حل و فصل امور حقوقي و قضايي خانواده      

 :طريق
قبت بـر اعمـال      پيشنهاد و همكاري با مراجع قضايي در تعيين، نصب و عزل قيم و امين و مرا                -

كنندگان از صغار شاهد و رسيدگي به  ها و حضانت ها، همچنين مراقبت بر اعمال اوليا، اوصيا، قيم    آن
 حل به محاكم، ها در امر حضانت فرزندان و ارائه راه اختالف
ربط در جهت تبديل و تغيير در اموال و دارايي صغار شاهد   مساعدت و همكاري با مراجع ذي-

الح و غبطه آنان برحسب موازين شرعي و در صورت لزوم پيگيري به منظور حل و در راستاي مص
 فصل اختالفات مربوط تا صدور حكم قطعي،

صـالح و پيگيـري امـور مربـوط بـه              درخواست تنفيذ وصـيتنامه عـادي شـهدا از محـاكم ذي            -
موال صـغار  انحصار وراثت و مراقبت بر احصار و تحريم ماترك شاهد و تقويم و نگهداري حساب ا     

 هاي شاهد در صورت ضرورت، و محجورين و معاضدت حقوقي و قضايي خانواده
هـاي محتـرم      صالح به منظور وكالت خـانواده        شركت كارشناسان حقوقي بنياد در محاكم ذي       -

 .شاهد در دعاوي مربوطه بنا به درخواست آنان
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 امور اقتصادي. ۴
 .هاي تحت پوشش بنياد يبرداري مطلوب از اموال و داراي  اداره و بهره-
هاي فرزندان شـاهد ـ كـه در اختيـار بنيـاد اسـت ـ         اندازها، اموال و دارايي كارگيري مطلوب پس  به-

 .ها ها و جلوگيري از كاهش ارزش دارايي براي تأمين آينده اقتصادي آن
ضوابط تنظيم و صدور احكام كارگزيني و تشخيص افراد تحـت تكفـل شـاهد بـه موجـب      تبصره ـ  

اي خواهد بود كه توسط بنياد و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيـأت                    نامه  يينآ
 .وزيران خواهد رسيد

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيسـت و                   
ب و در تـاريخ  هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شـوراي اسـالمي تصـوي    

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۶/۳/۱۳۷۷
 
 قانون مطبوعات) ۶(قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده . ۲۰

ـ ماده واحده قـانون  ) ۶( بـه مـاده   »۲« و يـك تبصـره بـه عنـوان تبصـره      »۵« يك بند به عنوان بنـد   
 بنـدهاي بعـدي اصـالح        مجلـس شـوراي اسـالمي الحـاق و شـماره           ۲۲/۱۲/۱۳۶۴مطبوعات مصوب   

 :شود مي
در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين بـه جـنس           ) اعم از زن و مرد    (استفاده ابزاري از افراد     . ۵

 .زن، تبليغ تشريفات و تجمالت نامشروع و غيرقانوني
) ۶۹۸(هـاي مقـرر در مـاده      متخلف از موارد مندرج در ايـن مـاده مسـتوجب مجـازات         -»۲«تبصره  

المي خواهد بود و در صورت اصـرار مسـتوجب تشـديد مجـازات و لغـو پروانـه                   قانون مجازات اس  
 .است
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم مرداد ماه                  

 به تأييـد    ۲۵/۵/۱۳۷۷يك هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                
 .تشوراي نگهبان رسيده اس

 
 عالي اشتغال قانون تشكيل شوراي. ۲۱

 )۲(ماده 
 :باشد تركيب شوراي عالي اشتغال به شرح زير مي

 
 .مشاور رئيس جمهور در امور زنان بدون حق رأي به عنوان ناظر -» ۱۶«
 

 :دار خواهد بود شوراي عالي اشتغال انجام وظايف زير را عهده - ۳ماده 
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...
 

ارهاي عملي براي رشد و توسعه اشـتغال در روسـتاها، شـهرهاي             ريزي و تعيين راهك     برنامه -» ۳«
 .با رعايت مقررات مربوطه) معلولين ـ زنان و جوانان(هاي خاص  كوچك و براي گروه

 
ها بـه شـرح       عالي اشتغال كميته هماهنگي اشتغال استان       به منظور اجراي مصوبات شوراي     - ۴ماده  

 :استان مركب خواهند بود ازاعضاي كميته هماهنگي . گردد ذيل تشكيل مي
 
 .يك نفر از كميسيون امور بانوان استان -»۱۴«

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شـهريور                  
 به تأييد ۱۱/۶/۱۳۷۷ماه يكهزار و سيصدو هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 .نگهبان رسيده است شوراي
 
هاي شـهدا، معلـوالن، اسـرا،         قانون اصالح قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده        . ۲۲

 ۱۳۶۶مفقوداالثرها از خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 
ـ ماده واحده هاي شهدا، معلـوالن، اسـرا،     متن ماده واحده قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده 

 آن به شـرح ذيـل اصـالح و      »۱« و تبصره    ۲۴/۹/۱۳۶۶صوب  مفقوداالثرها از خدمت وظيفه عمومي م     
 :گردد ها بدون تغيير ابقا مي ساير تبصره

مشموالني كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر رسيدن انقالب اسالمي  
 تنهايي قـادر  جانبازي كه طبق نظر شوراي پزشكي بنياد جانبازان به     (و استمرار آن، شهيد يا جانباز       

يا اسـير يـا مفقـوداالثر شـده يـا بشـوند و مراتـب مـورد تأييـد                    ) به اداره امور شخصي خود نباشد     
هاي ذيل از انجام خدمت نظام وظيفـه عمـومي معـاف دائـم                ربط باشد، با رعايت تبصره      نهادهاي ذي 
 .خواهند بود

ر يـا فرزنـد يـا بـرادر يـا            در صورتي كه مدت اسارت يا مفقوداالثر بودن پدر يـا مـاد             -»۱«تبصره  
خواهر مشموالن از سه سال تجاوز كرده باشد اين قبيل مشموالن از معافيت دائم اسـتفاده خواهنـد                  
كرد و در غير اين صورت تا رسيدن به حد نصاب سه ساله، از معافيـت موقـت يـك سـاله اسـتفاده                        

كور شـش مـاه از   خواهند كرد و در هر صورت به ازاي هر سه سال اسارت منسـوبين مشـمول مـذ          
 .گردد خدمت دوره ضرورت وي كسر مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم شهريور مـاه                   
 به تأييـد    ۱۲/۷/۱۳۷۷يك هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                

 .شوراي نگهبان رسيده است
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 قوانين ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و           قانون اصالح . ۲۳
 .اساسنامه سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

 
قانون اساسنامه سازمان تأمين خدمات درمـاني پرسـنل نيروهـاي مسـلح جمهـوري               ) ۷(ماده   -»۵«

 :دشو اسالمي ايران به شرح زير اصالح مي
 

 سال تمام در صورتي كه مشغول تحصـيل باشـند تـا             ۲۰فرزندان ذكور غيرشاغل تا سن      « - ۷ماده  
چـه شـوهر نداشـته و شـاغل            سال تمام و فرزندان اناث تحت تكفـل چنـان          ۲۵پايان تحصيل حداكثر    

 .»توانند زير پوشش درماني سازمان قرار گيرند نباشند مي
سه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم آذر ماه يكهزار         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جل       

 به تأييـد شـوراي      ۲۵/۹/۱۳۷۷و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ              
 . نگهبان رسيده است

 
 قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس . ۲۴

و وابسـته بـه پزشـكي نظيـر بيمارسـتان زايشـگاه،       مؤسسات پزشكي، كليه مراكز پزشكي    - ۱ماده  
ها و محل كار ساير اقشـار پزشـكي و مؤسسـات              آسايشگاه، پلي كلينيك، مطب پزشكان و داروخانه      

هــاي تشــخيص و پژوهشــي، درمانگــاه،  فيزيــوتراپي و الكتروفيزيــوتراپي، هيــدروتراپي، آزمايشــگاه
هاي تزريفات    ماني شهري و روستايي، بخش    اي، مراكز بهداشتي در     راديولوژي، مراكز پزشكي هسته   

و پانسمان يا هر تشكيالتي كه به هـر نـام و عنـوان بـا اجـازه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش                          
و واحـدهاي مشـابه در   ) اعم از بخش دولتي ـ خصوصي و خيريه (پزشكي ايجاد شده يا خواهد شد 

 .گردند ها مشمول اين قانون مي ماتي آنهاي علوم پزشكي و كليه كاركنان فني و اداري و خد دانشگاه
هـا مسـتلزم ذكـر نـام      ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آن ها و سازمان كليه وزارتخانهتبصره ـ  

 . باشند پردازند موظف به رعايت مقررات اين قانون مي است و به امر بهداشت و درمان مي
 

درمـان و آمـوزش پزشـكي مصـوب          قـانون تشـكيل وزارت بهداشـت،         ۳در اجـراي مـاده       - ۲ماده  
، اين وزارتخانه موظف است به منظور انطباق امور درماني، بهداشتي و آمـوزش پزشـكي          ۹/۷/۱۳۶۴

نامـه اجرايـي جهـت علمـي          ريزي و تدوين آيين     با موازين شرع مقدس اسالم، سياستگذاري و برنامه       
 . نمودن انطباق امور مذكور با موازين شرع مقدس را به انجام رساند

 
عـالي انطبـاق    به منظور نيل به اهداف مندرج در مواد اين قـانون شـورايي بـه نـام شـوراي      - ۳ماده  

 : شوند عبارتند از اعضاي اين شورا به مدت دو سال به عضويت شورا منصوب مي. گردد تشكيل مي
معاون امور فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان قـائم               . ۱
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 ام و دبير شورا،مق
 معاون امور درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،. ۲
 معاون امور پشتيباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،.  ۳
 معاون امور آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،. ۴
 معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،. ۵
 ها،  نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهرئيس نهاد. ۶
يك نفر از اعضاي كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسالمي به عنوان نـاظر بـه                 . ۷

 پيشنهاد كميسيون مزبور و انتخاب مجلس،
يك نفر از اعضاي كميسيون امور زنان و جوانـان و خـانواده مجلـس شـوراي اسـالمي بـه                     . ۸

 كميسيون و انتخاب مجلس،عنوان ناظر به پيشنهاد 
 رئيس سازمان نظام پزشكي يا نماينده تام االختيار وي،. ۹

 مشاور وزير بهداشت در امور زنان،. ۱۰
هاي علوم پزشكي كشور به انتخاب وزيـر بهداشـت،            دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه      . ۱۱

 درمان و آموزش پزشكي،
كي كشور بـه انتخـاب وزيـر بهداشـت درمـان و      هاي علوم پزش دو  نفر از رؤساي دانشگاه   . ۱۲

 .آموزش پزشكي
هـاي انطبـاق      تواند نسبت به تشكيل كميته      وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي       -»۱«تبصره  

هاي موضوع اين ماده موظف خواهند بود نتـايج اقـدامات خـود را بـه                  كميته. ها اقدام نمايد    در استان 
 . ت، درمان و آموزش پزشكي گزارش نمايندعالي انطباق و وزارت بهداش شوراي

شـود و     هاي انطباق استاني زير نظر رئيس دانشگاه علـوم پزشـكي تشـكيل مـي                كميته -»۲«تبصره  
 . باشند عالي انطباق مي موظف به اجراي مصوبات شوراي

 
ه تبصـر » و«بنـد    (۴۲۲۶۰۰اعتبارات مورد نياز اين قانون در سال جاري كماكان از رديـف              - ۴ماده  

 . هاي آتي با توجه به امكانات وزارت مربوطه عمل خواهد شد گردد و در سال تأمين مي) »۱۰«
 

نامه اجرايي اين قـانون را بـه          وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است آيين         - ۵ماده  
ر باشد  اي تنظيم نمايد كه با ارتقاء كيفيت خدمات پزشكي همراه و بيمار در انتخاب پزشك مختا                 گونه

 . و در ارائه خدمات اورژانس حفظ حيات بيمار باالترين اولويت را داشته باشد
 

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، مسئولين فني           ها و دانشكده      رؤساي دانشگاه  - ۶ماده  
هـا   ها و واحدهاي بهداشتي درماني مسئول حسن اجراي ايـن قـانون در اسـتان        و مديران بيمارستان  

ربـط بـه تخلفـات رسـيدگي      ه و با بازرسي مستمر و نيز براساس شكايات وارده بـه مراجـع ذي              بود
 . كنند مي
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 مـاه توسـط وزارت بهداشـت درمـان و           ۶نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظـرف مـدت            آيين - ۷ماده  
جديـد،  نامه  باشد و تا ابالغ آيين  آموزش پزشكي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران الزم االجرا مي           

هاي بعدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كماكـان بـه قـوت                نامه انطباق و اصالحيه     آيين
 . خود باقي است

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آبان مـاه                    
 بـه تأييـد     ۲۰/۸/۱۳۷۷يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تـاريخ                

 . شوراي نگهبان رسيده است
 
قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسـالمي        ) ۲۰(قانون اصالح ماده    . ۲۵

  و تبصره آن۲۷/۴/۱۳۷۴ايران مصوب 
ـ  قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايـران مصـوب   ) ۲۰( ماده ماده واحده 

 :گردد رح زير اصالح مي و تبصره آن به ش۲۷/۴/۱۳۷۴
 

تواند زنان را با حفظ موازين اسالمي در مشاغل مورد نياز به صورت               نيروي انتظامي مي   - ۲۰ماده  
 .پرسنل انتظامي يا كارمند استخدام نمايد

هاي راهنمـايي و      تواند از خدمات پرسنل زن در مواردي از قبيل آزمون            نيروي انتظامي مي   -تبصره
ان، صدور گذرنامه براي زنان، مبارزه با مفاسد اجتماعي در خصـوص جـرائم              رانندگي، بازرسي زن  

گونـه مشـاغل بـا پرسـنل انتظـامي زن             هاي زنان استفاده نمايد و اولويـت در ايـن           زنان، اداره زندان  
 .باشد مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول آذر مـاه يـك هـزار و                      
 بـه تأييـد شـوراي       ۴/۹/۱۳۷۷د و هفت مجلس شوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ              سيصد و هفتا  

 .نگهبان رسيده است
 
قانون موافقتنامه معاضدت قضـايي بـين دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران و دولـت                  . ۲۶

 جمهوري آذربايجان
موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران و دولـت جمهـوري       ماده واحده ـ  

 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادلـه اسـناد آن داده              ۴۵بايجان مشتمل بر يك مقدمه و       آذر
 .شود مي

 
 ها ه  ـ صالحيت دادگا)۱۹(بخش دوم ـ مواد ويژه ـ ماده 

هاي هريك از طرفين، در صورتي حق دارند به امور مدني و خانوادگي رسيدگي كنند كه  دادگاه -»۱«
كه در اين موافقتنامه خالف آن مقـرر شـده باشـد و     داشته باشد، مگر آنخوانده در حوزه آن اقامت     

در مورد اشخاص حقوقي، دادگاه وقتي رسيدگي خواهد كرد كه شخص حقوقي در حـوزه آن داراي                 
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 .مركز اصلي، نمايندگي يا شعبه باشد
 

  عقد نكاح- ۲۴ماده 
 .ولت متبوع خود خواهند بودهريك از اتباع طرفين از حيث شرايط عقد نكاح، تابع قانون د. ۱
 .شود جا تنظيم مي تشريفات قانوني راجع به ثبت واقعه ازدواج تابع قانون محلي است كه در آن. ۲
 

و جزايـي از نظـر جبـران        احراز اعتبار و اجراي تصميمات در امور مـدني، خـانوادگي             -۳۷ماده  
 .ضرر و زيان

يي طرف ديگر در امـور مـدني و خـانوادگي و         االجراي مراجع قضا    طرفين تصميمات قطعي و الزم    . ۱
 . كنند جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را متقابالً معتبر دانسته و اجرا مي

طــرفين در قلمــرو خــود تصــميمات ادارات قيومــت و سرپرســتي، ثبــت احــوال و ســاير مراجــع  . ۲
االجرا باشـد،      الزم غيرقضايي را در امور مدني و خانوادگي كه بدون احتياج حكمي از مراجع قضايي             

 .نمايند معتبر دانسته و اجرا مي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و پنج مـاده در                   
جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتـاد و هشـت مجلـس شـوراي                     

تصـويب نهـايي مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام             عيناً بـه     ۲۰/۹/۱۳۷۸اسالمي تصويب و در تاريخ      
 .رسيده است

 
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهـت          . ۲۷

 هاي مدني و جزايي معاضدت در پرونده
موافقتنامه بـين دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران و دولـت فدراسـيون روسـيه جهـت          ماده واحده ـ  

 مـاده بـه شـرح پيوسـت         ۷۴هاي مدني و جزايي مشتمل بر يك مقدمه و            همعاضدت قضايي در پروند   
 .شود تصويب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت جمهوري اسالمي ايران داده مي

 
  عقد نكاح- ۲۶ماده 

كنند، توسط قوانين كشور متبـوع خـود          شرايط عقد نكاح براي هركدام از اشخاصي كه ازدواج مي         . ۱
شـود، از نظـر       وه، شرايط قوانين طرف متعاهدي كه نكاح در خاك آن ثبت مـي            به عال . شود  تعيين مي 

 .موانع آن بايد رعايت شود
تشريفات قانوني عقد نكاح توسط قوانين طرف متعاهدي كه ايـن تشـريفات در خـاك آن صـورت                   . ۲

 .شود گيرد، تعيين مي مي
 

  به فرزندي گرفتن- ۲۷ماده 
منـد بـه فرزنـدي        رود كه فـرد عالقـه        طرف متعاهدي به كار مي     براي به فرزندي گرفتن قوانين آن     . ۱
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 .باشد گرفتن كودك تبعه آن مي
هـا تبعـه يـك طـرف متعاهـد و           شود كـه يكـي از آن        اگر بچه توسط زوجيني به فرزندي گرفته مي       . ۲

 .باشد در اين امر بايد مقتضيات قوانين هر دو طرف رعايت شود ديگري تبعه طرف متعاهد ديگر مي
گيرد، تبعه طرف متعاهد ديگر  گر بچه تبعه يك طرف متعاهد است و فردي كه او را به فرزندي ميا. ۳

است، براي به فرزندي گرفتن يا لغو آن بايد توافق كودك، نماينده قانوني وي و سازمان صالحيتدار                 
 .دولتي اين طرف متعاهد را با رعايت قوانين كشور متبوع كودك كسب گردد

 
 ۲۸ماده 

خواهد كودك را به فرزندي بگيرد، حق دارد دربـاره            جع صالحه طرف متعاهدي كه تبعه آن مي       مر. ۱
 .اين مسأله حكم صادر كند

مرجع آن طرف متعاهدي كه در خـاك آن زوجـين           ) ۲۷(ماده  » ۲«بيني شده در بند       در موارد پيش  . ۲
 .آخرين محل سكونت يا محل اقامت داشتند، صالحيت دارد

 
هاي مدني، خانوادگي و جزايي از نظـر          يي و اجراي تصميمات در زمينه پرونده       شناسا - ۴۴ماده  

 جبران ضرر و زيان
هاي مـدني و      طرفين متعاهد، احكام به موقع اجرا گذاشته شده مراجع دادگستري را در زمينه پرونده             

 .كنند خانوادگي و احكام مربوط به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم متقابالً شناسايي و اجرا مي
در خاك طرفين متعاهد بدون دادرسي مكمل تصميمات مراجع قيمومت و سرپرستي ثبت احوال     

 .شوند طلبند شناخته مي و ساير مراجع در زمينه امور مدني و خانوادگي كه اجراي خاصي را نمي
اين قانون مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفتـاد و چهـار مـاده                    

ر جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي                  د
 عيناً بـه تصـويب نهـايي مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام                ۲۰/۹/۱۳۷۸اسالمي تصويب و در تاريخ      

 .رسيده است
 
 قانون تعميم قوانين مربوط به همسران و فرزندان آزادگان. ۲۸

ـ ماده واحده انـد يـا ازدواج    ن همسراني كه بعد از اسارت بـا آزاده ازدواج كـرده   به موجب اين قانو 
كنند و فرزندان متولد شده آنان بعد از اسارت، نيز مشمول مزايا و تسهيالت مقـرر در قـوانين و                      مي

 .مقررات مربوط به همسران و فرزندان آزادگان خواهند بود
شنبه مورخ چهاردهم دي مـاه يـك        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار           

 بـه تأييـد     ۲۱/۱۰/۱۳۷۸هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ               
 .شوراي نگهبان رسيده است
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...
 هاي عمومي و انقالب قانون آيين دادرسي دادگاه. ۲۹

 فصل دهم ـ مبحث چهارم ـ گواهي

يت گواه، همچنين تركيب گواهـان بـا سـوگند بـه            تعداد و جنس  ) حقوقي(در دعاوي مدني     - ۲۳۰ماده  
 :باشد ترتيب ذيل مي

اصل طالق و اقسام آن و رجوع در طالق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيـل مسـلمان بـودن،                    ) الف
 .بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو مرد

يل دين، ثمن مبيع، معامالت، وقـف،       باشد از قب    دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي         ) ب
اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد كه موجب ديـه اسـت بـا گـواهي دو                      

 .مرد يا يك مرد و دو زن
تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن           چه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي          چنان

در موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شـرايط           . بات كند به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اث       
 .شود دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شهادت مي

ها معموالً در اختيار زنان است از قبيل والدت، رضاع، بكارت، عيـوب               دعاوي كه اطالع بر آن    ) ج
 .دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن

 .كاح با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زناصل ن) د
 

 مبحث هفتم ـ سوگند
الناس از قبيل نكاح، طـالق، رجـوع در طـالق، نسـب،               در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق       - ۲۷۱ماده  

توانـد   وكالت و وصيت كه فاقد داليل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي  
 .دگاه قرار گيردمالك و مستند صدور حكم دا

 
گيـرد از قبيـل قـرض، ثمـن           در كليه دعاوي مالي كه به هر علت و سببي به ذمه تعلق مي              - ۲۷۷ماده  

االجاره، ديه جنايات، مهريه، نفقه، ضمان به تلف يا اتالف همچنين دعاوي كه مقصـود از                  معامله، مال 
نايت خطايي و شبه عمد موجـب       آن مال است از قبيل بيع، صلح، اجاره، هبه، وصيت به نفع مدعي، ج             

تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه  چه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي ديه، چنان
 . زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند

 
 :دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست - ۴۹۵ماده 

 
 .و نسبدعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طالق . ۲
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  ـ مستثنيات دين فصل سوم
 :مستثنيات دين عبارت است از - ۵۲۴ماده 

 عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي، مسكن مورد نياز محكوم) الف
 عليه، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم) ب
 خـانواده و افـراد تحـت        عليـه،   اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكـوم          ) ج

 تكفل وي الزم است،
عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كـه عرفـاً آذوقـه                آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم     ) د

 شود، ذخيره مي
 كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امـرار معـاش           ،وران  وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه     ) و
 .دباش عليه و افراد تحت تكفل وي مي محكوم

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نـه مـاده و هفتـاد و دو تبصـره در جلسـه علنـي روز                         
يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصـد و هفتـاد و نـه مجلـس شـوراي اسـالمي                       

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۲۸/۱/۱۳۷۹تصويب و در تاريخ 
 
مربـوط بـه حقـوق بازنشسـتگي، بـانوان شـاغل،            اي از مقـررات       قانون اصالح پاره  . ۳۰

 ها و ساير كاركنان خانواده
 :شود قانون استخدامي كشوري حذف و عبارت زير جايگزين آن مي) ۸۸(بندهاي ماده  - ۱ماده 

 

دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مسـتمري يـا بازخريـد خـدمت                   - ۸۸ماده  
هـاي   ها، مؤسسات، شـركت   هاي مربوط به وزارتخانه     ها و صندوق    انبراي ايام واحد خدمت از سازم     

ها و همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از          ها و مؤسسات تابعه يا وابسته به آن         دولتي، شهرداري 
ها به تشخيص هيأت وزيران از محل درآمـد           سرمايه يا بودجه ساالنه آن    %) ۲۵(بيست و پنج درصد     

 .ستشود ممنوع ا عمومي تأمين مي
 

 ۳۱/۳/۱۳۴۵قانون استخدام كشوري مصوب     ) ۸۷( ماده   »۱«و تبصره   ) ۸۲(و  ) ۸۱(در ماده    - ۲ماده  
 ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ماده واحده قانون اصالح قوانين و مقررات بازنشسـتگي و وظيفـه مصـوب               » پ«و بند   

جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصـال يـا محروميـت از حقـوق اجتمـاعي مسـتخدم برقـرار                       
 .گردد شود، ميزان چهار پنجم به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصالح مي مي

 

مندي كاركنان شاغل، از كار افتاده يا بازنشسته را در            دولت موظف است كمك هزينه عائله      - ۳ماده  
 .ها، مادامي كه در قيد حيات باشند بپردازد صورت فوت، به همسر دائم آن

 

حـذف  » عيال دائمـي متـوفي    «قانون استخدام كشوري عبارت بعد از       ) ۸۶(ه  ماد» ت«در بند    - ۴ماده  
 .گردد مي
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 مـاده واحـده قـانون اجـازه پرداخـت وظيفـه و مسـتمري وراث                 »۲«قانون اصالح تبصـره      - ۵ماده  
 و برقراري حقـوق وظيفـه در مـورد فرزنـدان و نوادگـان انـاث                 ۱۳۲۸ آذر ماه    ۲۸كارمندان مصوب   

 :گردد  زير اصالح مي به شرح۲/۱۰/۱۳۶۳مصوب 
 .حذف گردد» حرفه«كلمه » شوهر«قانون مذكور پس از كلمه » ب«در بند . ۱
 .يابد  تبديل مي»۲« به تبصره »۳«گردد و تبصره   قانون مذكور حذف مي»۲«تبصره . ۲

 
قانون نظـام هماهنـگ     ) ۲( ماده   »۲«و تبصره   » ج«و بند   ) ۱(عبارت دو سوم مندرج در ماده        - ۶ماده  
گردند و در هر حالت معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه              ق بازنشستگي و وظيفه حذف مي     حقو

مالك كسور بازنشسـتگي اسـت در دو سـال آخـر خـدمت بـا اعمـال آخـرين ضـريب حقـوق سـال                    
 .بازنشستگي مبناي تعيين حقوق بازنشستگي يا وظيفه خواهد بود

 
هـاي    رداخت پـاداش پايـان خـدمت و بخشـي از هزينـه            قانون پ ) ۳( ماده   »۱«و بند   ) ۱(ماده   - ۷ماده  

 بـه ترتيـب زيـر       ۱۶/۸/۱۳۷۶ و اصالحيه آن مصوب      ۲۶/۲/۱۳۷۵ضروري به كاركنان دولت مصوب      
 :گردد اصالح مي

االشاره هنگام بازنشستگي، از كار افتـادگي يـا فـوت          به كاركنان شاغل مذكور در قوانين فوق       -
زاي هـر سـال خـدمت معـادل يـك مـاه آخـرين حقـوق و                  در مقابل كليه سوابق خـدمت دولتـي بـه ا          

هاي دريافتي كه مالك كسور بازنشستگي است به عنـوان پـاداش پايـان خـدمت پرداخـت                    العاده  فوق
 .شود مي

 كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائـم خـود و فرزنـدان مسـتخدمين شـاغل، بازنشسـته،                    -
 .ازكارافتاده و متوفي فقط يك بار حسب مورد

 
 ۱۳/۶/۱۳۷۰قانون نظـام هماهنـگ پرداخـت كاركنـان دولـت مصـوب              ) ۳( ماده   »۳«تبصره    - ۸ه  ماد

موضوع اعطاي دو گروه باالتر در مورد مستخدميني كه به سبب انجام وظيفه فوت يا از كار افتـاده                   
 .االجرا است شده يا بشوند نيز الزم

 
ام كشوري كه در يكي از مؤسسـات  قانون استخد) ۱۴۴(و ) ۱۴۳(مستخدمان موضوع مواد   - ۹ماده  

نمايند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و         دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري خدمت مي        
قوانين اصالحي آن باشند، هنگام بازنشستگي يا فوت يا ازكارافتادگي معدل تمامي حقوق و مزايـاي                

ر مدت مبناي حقـوق بازنشسـتگي يـا    دريافتي آنان را مالك كسور بازنشستگي است در دو سال آخ      
 .وظيفه خواهد بود

 
قانون نظام هماهنگ بازنشسـتگي و  ) ۱(اين قانون در مورد كليه مشمولين مندرج در ماده    - ۱۰ماده  

شـوند از      كه بازنشسته، فوت يا از كارافتاده شده يا مي         ۲۳/۶/۱۳۷۳هاي آن مصوب      وظيفه و تبصره  
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٢٧

شد و هرگونه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قـانون             با  االجرا مي    الزم ۱/۱/۱۳۷۹تاريخ  
 .گردد لغو مي
 ۱/۱/۱۳۷۹ موضوع پاداش پايان خـدمت در مـورد كاركنـاني كـه از               -)۷( قسمت اول ماده     ـ تبصره

 .باشد االجرا مي شوند الزم بازنشسته، فوت يا از كار افتاده شده يا مي
 

گـذاري    ين قانون از محل كسور بازنشستگي مربوطه و سرمايه        بار مالي ناشي از اجراي ا      - ۱۱ماده  
هـاي   هـاي صـندوق، بـدهي    اعم از موجودي  (هاي كسور بازنشستگي مشتركين       گذاري  و سود سپرده  

ربط و ساير منـابع زيـر تـأمين خواهـد      هاي ذي از سوي صندوق) دولت و مازاد طراز مثبت صندوق 
 :شد

 .رنامه سوم توسعهقانون ب) ۳(ماده » هـ«و » د« بندهاي -
 . كل كشور۱۳۷۹ قانون بودجه سال »۱۰«تبصره » ي« و قسمت دو بند »۴«تبصره » هـ« بند -
هـاي ضـروري بـه كاركنـان دولـت و             قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشـي از هزينـه           -

 .۱۶/۹/۱۳۷۶ و ۲۶/۲/۱۳۷۵اصالحيه آن مصوب 
شـوند، در     هاي حقوقي به جاي مانده كاركناني كه بازنشسته، فوت يا از كارافتـاده مـي                 رديف -

 .سال مربوطه از طريق برگشت به خزانه دولت
ــه  - ــواد ( كســور بازنشســتگي مربوط ــه از آن كســور  ) ۶(و ) ۵(، )۴(، )۲(، )۱(م ــانون ك ــن ق اي

 ).شود بازنشستگي دريافت مي
 

شود نرخ كسور بازنشستگي كليه كاركنـان بخـش دولتـي اعـم از                ده مي به دولت اجازه دا    - ۱۲ماده  
سهم كاركنان و يك و نيم برابر       %) ۹(كشوري و لشگري را به صورت يكسان و حداكثر تا نه درصد             

 .آن سهم دولت تصويب و اجرا نمايد و عدم تصويب اجرايي آن مانع اجراي اين قانون نخواهد بود
 

هاي اجرائي حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشـتيباني    دستورالعملدر صورت نياز به - ۱۳ماده  
براي مشـموالن   (وزارت بهداشت، درمان و آموزشي پزشكي       ) براي نيروهاي مسلح  (نيروهاي مسلح   
و سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي ساير مشموالن اين قـانون تهيـه و                ) تأمين اجتماعي 

 .ابالغ خواهد گرديد
شنبه مورخ سيزدهم ارديبهشت مـاه        ق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه         قانون فو  

يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصـويب و نظـر شـوراي نگهبـان در مهلـت           
نامـه داخلـي مجلـس شـوراي         آيـين ) ۱۸۴(قـانون اساسـي و مـاده        ) ۹۴(مقرر در اصل نود و چهارم       
 .اسالمي و اصل نگرديده است
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 قانون مدني) ۱۱۸۴(قانون اصالح ماده . ۳۱
 :گردد  به شرح زير اصالح مي۱۳۰۷ قانون مدني مصوب ۱۱۸۴ ماده -ماده واحده

هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شود كه موجب                - ۱۱۸۴ماده  
ت رئـيس حـوزه قضـايي پـس از     ضرر مولي عليه گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي يا به درخواس       

اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد                    
 .نمايد صالحي را به عنوان قيم تعيين مي

عليـه    همچنين اگر ولي قهري به واسطه كبر سن يا بيماري و امثال آن قادر به اداره اموال مولي                  
هم براي اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردي بـه عنـوان امـين بـه                   نباشد و شخصي را     
 .گردد ولي قهري منضم مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول خرداد ماه يك هزار و                   
گهبـان   به تأييد شوراي ن۴/۳/۱۳۷۹سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  

 .رسيده است
 
 قانون خدمت وظيفه عمومي) ۴۴(قانون الحاق يك تبصره به ماده . ۳۲

قانون خدمت وظيفه عمومي ) ۴۴( به ماده »۳«عنوان تبصره  يك تبصره به شرح زير بهماده واحده ـ  
 :گردد  الحاق مي۱۳۶۳مصوب 
قانون از مزاياي مقرر در     هاي فوق مانع برخورداري مشموالن اين         استفاده از معافيت   -»۳«تبصره  

هاي شهدا، معلولين، اسرا و مفقوداالثرها از خدمت وظيفـه            قانون معافيت يك نفر از فرزندان خانواده      
 .گردد  مجلس شوراي اسالمي نمي۲۴/۹/۱۳۶۶عمومي مصوب 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول خرداد مـاه يكهـزار و                   
 به تأييد شوراي نگهبـان  ۴/۳/۱۳۷۹تاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ سيصد و هف 
 .رسيده است

 
  كل كشور ۱۳۷۶قانون بودجه سال . ۳۳

از اعتبارات تسهيالتي ايـن تبصـره بـه خـانواده           %) ۲۰( حداقل بيست درصد     -» ز«بند   -»۳ «تبصره
 . يابد شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص مي

هـاي مشـمول      شود خانواده   اجازه داده مي    » ره« به كميته امداد امام خميني       - »س«بند   -»۱۰«تبصره
شوند تا پايان سال مـالي تحـت          طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي           

پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جزو مددجويان عادي قسمت پوشـش محسـوب                 
 .شوند مي

از اعتبارات تسهيالتي اين تبصره بـه خـانواده   %) ۲۰( ـ حداقل بيست درصد  »د«بند  - »۲۰«ره تبص
 . يابد شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص مي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و نه تبصـره در جلسـه علنـي روز يكشـنبه مـورخ                       
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٢٩

راي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ         چهاردهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شو            
 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۱۴/۱۱/۱۳۷۵
 
  كل كشور ۱۳۷۷قانون بودجه سال . ۳۴

 جاري ـ عمراني قسـمت چهـارم ايـن قـانون بـراي       ۵۰۳۲۸۹ اعتبار رديف -» الف«بند  -»۶ «تبصره
هـاي عـالم در       و خانـه  هـا     هاي اجتماعي امور بانوان اسـتان       هاي جاري ضروري فعاليت     تأمين هزينه 

هـاي عمرانـي منـاطق روسـتايي و           هـاي متفرقـه عمرانـي و طـرح          ها و همچنين هزينه     مراكز دهستان 
 .يابد عشايري اختصاص مي

ـ وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يك بار گـزارش ايـن تبصـره را بـه                   » د«بند   -»۶«تبصره
امور زنـان، جوانـان و خـانواده مجلـس          كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، برنامه و بودجه و           

 .شوراي اسالمي ارائه نمايد
ـ زنان سرپرست خـانواده در برخـورداري از تسـهيالت صـندوق حمايـت از         » ب«بند   -»۷«تبصره  
 . هاي شغلي اولويت ويژه دارند فرصت

ر  دو درصد از عوارض وصولي اين بند به امور تحصيلي فرزندان گرانقـد             -۹،  »د«بند   -»۸«تبصره  
 . يابد شاهد و امور ايثارگران اختصاص مي

كمك غيرنقدي به ميزان يك دهم حداقل حقوق مبناي جدول حقوقي به هر يك از كاركنان و عائله . ۱۰
 . تا مبلغ دويست ميليارد ريال) همسر و حداكثر سه فرزند(تحت تكلف آنان 

هـاي    ها و شركت    ؤسسات، كارخانه ها و م    هاي اجرايي، بانك     به تمام دستگاه   -» ط« بند   -»۸«تبصره  
 خـود را در     ۱۳۷۷از اعتبـارات جـاري و عمرانـي سـال           %) ۱(شود يك درصـد       دولتي اجازه داده مي   

انـدازي    نمايد، براي احداث، تكميل، توسعه، تجهيـز راه         مناطق كه وزارت آموزش و پرورش معين مي       
روزي بـه ويــژه بــراي   انهاي و مــدارس شــب هــاي كـار و دانــش، فنــي و حرفـه   هــاي دوره دبيرسـتان 

آموزان دختر هزينه نمايند و براساس درخواسـت ادارات كـل آمـوزش و پـرورش قسـمتي از                     دانش
اي و  هـاي فنـي و حرفـه    اوقات رسمي كاركنان متخصص و مـاهر خـود را بـراي تـدريس در رشـته               

. رار دهنـد  هـاي مـذكور قـ       هـا و دوره     هاي مورد نياز بازار كـار در اختيـار دبيرسـتان            توسعه مهارت 
 . رسد اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي نامه پرداخت مزاياي اين افراد براساس آيين

 مشموالن متأهل واجد شرايط، بستگان درجه اول خـانواده معظـم شـهدا و               -» ط«بند   -»۹«تبصره  
 . خواهند شدبرخوردار ) در اين بند(جانبازان، مفقود االثرها و آزادگان از پنجاه درصد تخفيف 

هـاي مشـمول        شود خانواده   اجازه داده مي  ) ره( به كميته امداد امام خميني       -» ل«بند   -»۱۰«تبصره  
شوند تا پايان سال مـالي تحـت          طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي           

ش محسـوب   پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جزو مددجويان عـادي تحـت پوشـ                
 .گرداند
به ترتيب ششصد و چهل ميليارد ريال و هشتاد ميليارد ريال از اعتبار مذكور در اين                 -»۱۱«تبصره

هـاي نيازمنـد      تبصره براي اقدامات و پوشش خدماتي امور مربوط به حمايت از كودكان و خـانواده              
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هـاي زنـدانيان و       انوادهسرپرست يا داراي سرپرست زن، از كار افتادگان و معلوالن نيازمند و خـ               بي
شوند و آسيب ديدگان از زلزله و حـوادث غيرمترقبـه،    معتاداني كه در مراكز بازپروري نگهداري مي 

هاي ايـن     گيرد تا براساس هدف     و سازمان بهزيستي قرار مي    ) ره(در اختيار كميته امداد امام خميني       
 . گردد به مصرف برسد بادله مياي كه با سازمان برنامه و بودجه م  تبصره و طبق موافقتنامه

در تمام اعتبارات تسهيالتي اين تبصره، جانبازان، خـانواده شـهدا و آزادگـان داراي                -»۳۰«تبصره  
 . باشند اولويت مي

هاي اعتبـاري     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره به انضمام تغييرات در رديف              
چهارشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يك هزار و سيصد         و عناوين و جداول پيوست در جلسه علني روز          

 بـه تأييـد شـوراي نگهبـان         ۸/۱۱/۱۳۷۶و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ            
 .رسيده است

 
  كل كشور۱۳۷۸قانون بودجه سال . ۳۵

منـدي و اوالد      مبلـغ سيصـد ميليـارد ريـال بـراي افـزايش حـق عائلـه               ــ    ١» الـف « بند   -»٤«تبصره  
 سال سن و بازنشستگاني كـه بـه دليـل بيمـاري و از كـار افتـادگي                   ٦٠تگان كشوري باالي    بازنشس

 .اند بازنشسته شده
 بـه عنـوان حـق       ٥٠٣٤٥٨مبلغ پانزده ميليـارد ريـال از محـل اعتبـار رديـف              ـ  » ج« بند   -»٤« تبصره

مزد پرستاري از جانبازان پنجاه درصد بـه بـاال و اعصـاب و روان برمبنـاي حـداقل حقـوق و دسـت                      
 .كارگران به همسران آنان تعلق گيرد

ربط موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هـر چهـار مـاه يـك بـار بـه            هاي ذي   دستگاه» د«بند  
كميسيون امور اداري و اسـتخدامي و كميسـيون امـور زنـان، جوانـان و خـانواده مجلـس شـوراي                      

 .نماينداسالمي حسب مورد ارائه 
هـاي جـاري       عمراني قسمت چهارم اين قـانون هزينـه        ٥٠٣٢٨٩ديف  اعتبار ر » الف« بند   -»٦«تبصره

ها و همچنين     هاي عالم در مراكز دهستان        ها و خانه    هاي اجتماعي امور بانوان استان      ضروري فعاليت 
 .يابد هاي عمراني مناطق روستايي و عشايري اختصاص مي هاي متفرقه عمراني و طرح هزينه

 موظف است هر چهار ماه يك بار گـزارش ايـن تبصـره را بـه     وزارت كشور ـ  » د«بند   -»٦«تبصره  
هاي شوراها و امور داخلي كشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس     كميسيون

 .نمايدشوراي اسالمي ارائه 
مشموالن متأهل واجد شـرايط، وابسـته درجـه اول خـانواده معظـم شـهدا و                 » ط« بند   -»٩«تبصره  

 .مفقوداالثرها و آزادگان از پنجاه درصد تخفيف برخوردار خواهند شدجانبازان، 
هـاي مشـمول      شـود خـانواده     اجازه داده مي  » ره«به كميته امداد امام خميني      » ح« بند   -»١٠«تبصره  

شوند تا پايان سال مـالي تحـت          طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي           
ته و از ابتداي سال بعد جـز مـددجويان عـادي تحـت پوشـش محسـوب       پوشش طرح مذكور نگهداش 

 .شوند مي
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٣١

هـاي   هـاي زود بـازده و طـرح         به منظور افزايش ميزان اشتغال از طريق اجراي طـرح          -»١١«تبصره  
د بـراي منـاطق روسـتايي و جوانـان و زنـان سرپرسـت          لبا اولويت ايجاد اشتغال مو    «خود اشتغالي   

هاي جانبازان اعصاب  و روان و بـاالي پنجـاه درصـد               نيان و نيز خانواده   هاي زندا   خانواده، خانواده 
 . بيني شده است مواردي در اين تبصره پيش» افتاده  معلولين از كار جانبازي و خانواده

نامه اجرايي ايـن بنـد در جهـت حمايـت از آزادگـان جانبـازان، خـانواده                آيين» د« بند   -»٥٢«تبصره  
پذير حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت مسـكن                محترم شهدا و اقشار آسيب    

 .و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
شـنبه مـورخ      قانون فوق مشتمل بر مـاده واحـده و شصـت تبصـره در جلسـه علنـي روز سـه                     

ر تـاريخ   سيزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسـالمي تصـويب و د                  
 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۱۳/۱۱/۱۳۷۷

 
  كل كشور۱۳۷۹قانون بودجه سال . ۳۶

هـا را ايثـارگران شـامل     از اعضـاي آن   %) ٧٠(هايي كه هفتاد درصـد        تعاونيـ  » هـ«بند   -»٣«تبصره  
راكـز  هـا و م  فـارغ التحصـيالن دانشـگاه   » هاي معظم شـهدا  رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده «

و سـازمان بهزيسـتي     ) ره( مددجويان تحت پوشـش كميتـه امـداد امـام خمينـي              ،عالي، زنان   آموزش
ربـط در     ا تأييد نهادهاي ذي   و ب دهند    عشاير يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور تشكيل مي          

 .جهت استفاده از تسهيالت اين تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف باشند
هاي خاص حمايت از بازنشستگان و نيز توسـعه           به منظور اعمال سياست   ـ  » الف« بند   -»٤«تبصره  

هـاي   شود اعتبـار منظـور در رديـف    مشاركت زنان و جوانان در امور مختلف كشور، اجازه داده مي         
هزينـه    آمـده  بنـد   اين در   قسمت چهارم اين قانون براساس مواردي كه       ١٠١٠١٦،  ١٠١٠٣٩،  ٥٠٣٠٣٩

 . گردد
مندي و اوالد بازنشستگان كشوري و لشـكري بـاالي            ميزان افزايش حق عائله   » ب« بند   -»٤«هتبصر

اند بنـا بـه پيشـنهاد     از كارافتادگي بازنشسته شدهو سال سن و بازنشستگاني كه به دليل بيماري     ٦٠
 .سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 بـه عنـوان حـق    ١٠٢٢٠٣دو ميليارد ريال از محل اعتبـار رديـف         مبلغ نود و    ـ  » ج« بند   -»٤«تبصره  
پرستاري از جانبازان پنجاه درصد و باالتر و اعصـاب و روان برمبنـاي حـداقل حقـوق و دسـتمزد                     

 . گيرد كارگران به همسران آنان تعلق مي
 عمرانـي قسـمت چهـارم ايـن قـانون بـراي      ـ  جاري  ٥٠٣٢٨٩اعتبار رديف ـ » الف« بند -»٦«تبصره 

هـا و     هاي اجتماعي، فرهنگي امور بـانوان و جوانـان اسـتان            هاي جاري ضروري فعاليت     تأمين هزينه 
هـاي عمرانـي منـاطق روسـتايي و عشـايري اختصـاص               هاي متفرقه عمرانـي و طـرح        همچنين هزينه 

 .يابد مي
 مشـمول   هـاي   شود خـانواده    اجازه داده مي  ) ره(به كميته امداد امام خميني      ـ  » ح« بند   -»١٠«تبصره  

شوند تا پايان سال مـالي تحـت          رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي          طرح شهيد 
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پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جز مددجويان عادي تحت پوشش طـرح مـذكور                  
 .حسوب گرداند  ۰نگهداشته و از ابتداي سال بعد جز مددجويان عادي تحت پوشش م

شنبه مورخ بيسـت و       تمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز سه           قانون فوق مش  
هزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ                    چهارم اسفند ماه يك   

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است۲۴/۱۲/۱۳۷۸
 
 المي ايرانقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس. ۳۷

 ها    نظام تأمين اجتماعي و يارانهـفصل پنجم 
 )٤٣(ماده 

خـانواده معظـم شـهدا، مفقـودين، اسـراء  و همچنـين              (به منظور بهبود ارائه خـدمات بـه ايثـارگران           
طرح جامع خدمات بـه ايثـارگران       ارائه  ها و ساماندهي خدمات قابل        آزادگان، جانبازان و خانواده آن    

هـاي    داخت حقوق و مستمري، خدمات درماني و سـاير خـدمات توسـط سـازمان              مشتمل بر نظام پر   
ربط تهيه و پس از تصـويب هيـأت     برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و نهادهاي ذي           

. آيـد  ربـط و بودجـه عمـومي بـه اجـرا درمـي       وزيران از محل منابع داخلـي نهادهـا و مؤسسـات ذي    
 . ربط است دم امكان اجراي طرح از منابع داخلي نهادهاي ذياختصاص بودجه عمومي منوط به ع

پذير و سـاماندهي متمركـز         به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب          –»١«تبصره  
پذير توسط كميتـه امـداد        خدمات قابل ارائه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين و اقشار آسيب            

 . شود ت توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهزيستي انجام ميو كليه خدما) ره(امام خميني 
 

 هاي اشتغال   سياستـفصل ششم 
  )٥٦(ماده 

قانون اساسي، نظام بانكي كشور موظـف اسـت در طـول            ) ٤٣(اصل چهل و سوم     » ٢«در اجراي بند    
 قـانوني و    ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسـر ذخـاير             هاي برنامه سوم به نحوي برنامه       سال

كنـد،    آن تجـاوز نمـي    %) ٢٠(انداز كه حداكثر از بيست درصـد          الحسنه پس   هاي قرض     احتياطي سپرده 
بقيه را براي تهيه ابزار كار در اختيار كساني قرار دهد كه براي كار كردن %) ٧٠(حداقل هفتاد درصد 

ره بوده و كارمزد آن را      اين تسهيالت به صورت وام بدون به      . امكان تهيه وسايل كار خود را ندارند      
بيكاران ساكن در روستاها و زنـان بيكـار سرپرسـت خـانوار و              . كند  شوراي پول و اعتبار معين مي     
اي دولتي و غيردولتي از اولويت برخوردارنـد مبلـغ            هاي فني و حرفه     همچنين حرفه آموختگان بخش   

كزي جمهوري اسالمي ايران    شود و بانك مر     وام براي هر متقاضي حداكثر ده ميليون ريال معين مي         
نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظـرف سـه مـاه تهيـه و بـه تصـويب هيـأت                        موظف است مطابق آيين   

ترين شكل اخذ تعهد، ترتيب اعطاي تسـهيالت          رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده        وزيران مي 
كـه  ده را به نحوي معين كند       را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده ش             

 . اقتصادي وام گيرنده باشدبا شرايط بينانه و مطابق  واقع
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٣٣

 فصل هشتم ـ نظام درآمد ـ هزينه استان
 )٧١(ماده 

 : ريزي و توسعه استان وظايف زير را برعهده دارد شوراي برنامه
هـاي    ر فعاليـت  هاي توسـعه مشـاركت زنـان و جوانـان بـه ويـژه بسـيجيان د                   پيشنهاد برنامه  -  »ن«

 .هاي اجرايي مربوطه ربط و تنظيم سياست اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذي
 

 فصل نوزدهم ـ مسكن
 ) ١٣٩(ماده 

سازي استفاده از  ها و ساده  به منظور حمايت از متقاضيان مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آن
 .براي خريد يا احداث مسكنبانكي تسهيالت 

به باال و آزادگان اعطـاي      %) ٢٥( در خصوص خانواده معظم شهداء جانبازان بيست و پنج درصد            )ج
 . تسهيالت بانكي جهت خريد يا ساخت مسكن با حداقل كارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود

 
 ) ١٤٠(ماده 

ت هزينه  و سازمان بهزيستي از پرداخ    ) ره(هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني          خانواده - »٥«
 . هستندعوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف 

 
 )١٤١(ماده 

هاي شهدا و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت تـوان              به منظور حمايت از خانواده    ـ  » د«
مالي آنان، دولت مكلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنجساله سوم، به نحوي اقـدام نمايـد كـه                    

و آزادگـان فاقـد     %) ٢٥(هاي شهدا و جانبازان باالي بيست و پنج درصـد             خانوادهمشكل مسكن كليه    
 . مسكن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد

 
 فصل بيستم ـ آموزش

 ) ١٤٣(ماده 
آموزان دختر و پسر در روستاهاي كوچك فاقد مدرسه راهنمـايي و             براي اياب و ذهاب دانش     ـ» ج«

داراي مدرسه در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت بـه تحصـيل در                متوسطه به روستاهاي    
در منـاطق آموزشـي كـه نسـبت بـه           . روزي هزينه اياب و ذهـاب منظـور خواهـد شـد             مدارس شبانه 

تر از متوسط كشور است حـد نصـاب تشـكيل            ها كم   آموزان راهنمايي و متوسطه به ابتدايي آن       دانش
 .  حداقل پانزده نفر استهاي راهنمايي ده نفر و متوسطه كالس
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 ) ١٥٢(ماده 
و سازمان بهزيستي و فرزنـدان جانبـازان        ) ره(دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني        ) ج

هـا    به باال و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگـان كـه عـدم تمكـن مـالي آن                 %) ٢٥(بيست و پنج درصد     
 . باشند از پرداخت شهريه معاف ميرسند  ربط مي هاي ذي  حسب مورد به تأييد دستگاه

 
 ) ١٥٣(ماده 

هاي دولتي كه قبل از پايان مدت تعهد خدمت خـود             هاي روزانه دانشگاه    دانش آموختگان دوره   ـ» ج«
 و ٣٠/٤/١٣٥٣موضوع قانون تأمين وسايل و امكانـات تحصـيل اطفـال و جوانـان ايرانـي، مصـوب              (

به پرداخـت   نسبت  ور هستند بايد قبل از خروج        عازم خارج از كش    )٣٠/٧/١٣٥٨اصالحيه آن مصوب    
 . هاي تحصيلي خود يا سپردن تعهد الزم اقدام كنند هزينه

 
 و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني فصل بيست و يكم ـ فرهنگ

 ) ١٥٨(ماده 
سـازي بـراي ايفـاي نقـش          مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينـه           

وسـعه كشـور و تقويـت نهـاد خـانواده ضـمن انجـام مطالعـات الزم بـا همكـاري                      مناسب زنان در ت   
 :ربط اقدامات ذيل را به عمل آورد هاي اجرايي ذي دستگاه

گيري از اصول و مباني اسالمي و با در نظر گرفتن تحوالت آينده جامعه، نيازهاي                 با بهره ) الف
هاي مناسب را برحسـب مـورد    رحآموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناسايي كرده و ط    

 . ربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد كند هاي اجرايي ذي  از طريق دستگاه
 شـغلي آنـان در چـارچوب        يهاي اشتغال زنان و ارتقـا       هاي الزم براي افزايش فرصت      طرح) ب

و حقوقي را تهيه بيني شده در اين قانون و متضمن اصالحات ضروري در امور اداري  تمهيدات پيش
 . و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه كند

هـاي مسـئول در قـوه قضـاييه           دسـتگاه  هـاي مطالعـاتي مشـترك بـا         با سازماندهي فعاليـت   ) ج
هــاي الزم بــراي تســهيل امــور حقــوقي و قضــايي زنــان را تهيــه و برحســب مــورد از طريــق  طــرح

 . هاي مسئول پيگيري كند دستگاه
اي،    مشـاوره  ي، حقـوق  ،هاي مـالي    گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه        براي بهره ) د
سرپرسـت    شدن براي زنان خود سرپرست و بي      ل  ئقاهاي الزم با اولويت        و ورزشي، طرح   يآموزش

هاي محـروم جامعـه در زمينـه حمايـت از تشـكيل               تر توسعه يافته و گروه      نيافته يا كم   مناطق توسعه 
هاي اجرايي يا دولت منعكس كند تا پـس از            ي، تهيه و برحسب مورد به دستگاه      هاي غيردولت   سازمان

 . ربط اجرا شوند هاي ذي تصويب از طريق دستگاه
هاي اجرايي را در زمينه اجـراي مفـاد ايـن مـاده بـه هيـأت                   گزارش عملكرد ساالنه دستگاه   ) هـ

 . وزيران ارائه كند
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 ) ١٥٩(ماده 
مي موظف اسـت بـه منظـور تـرويج فرهنـگ ايثـار و شـهادت و                  وزارت فرهنگ و ارشاد اسال     -» د«

ليل از ايثارگران و حماسـه دفـاع مقـدس و اعطـاي تسـهيالت ويـژه در                  جبزرگداشت ياد شهيدان و ت    
هاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شـهيد انقـالب              هنري به خانواده  و  هاي فرهنگي     فعاليت

هـاي دفـاع مقـدس        ن انقالب اسالمي و بنياد خط آثـار و ارزش         اسالمي و بنياد مستضعفان و جانبازا     
 . طرح مناسبي را تهيه و به هيأت وزيران ارائه كند

 
 فصل بيست و پنجم ـ بهداشت و درمان

 ) ١٩٣(ماده 
 سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات              يبه منظور ارتقا   -»ج«

خصوصي و  (سازي اماكن عمومي      ركت معلولين در جامعه، مناسب    ها و مشا    با هدف تساوي فرصت   
هايي بـراي     گيرد و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاه         در طول برنامه سوم صورت مي     ) دولتي

بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبوالنسي براي جانبـازان بـاالي هفتـاد درصـد                  
 . شود يميايي به صورت رايگان منظور ميقطع نخاع و اعصاب و روان و ش%) ٧٠(

و نود و نـه مـاده و پنجـاه و هفـت تبصـره در جلسـه علنـي روز                      قانون فوق مشتمل بر يكصد    
چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب          

 .  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است١٧/١/١٣٧٩و در تاريخ 

 از قوانين مورد اشاره به لحاظ انعكاس در قانون بودجه داراي اعتبار يكسـاله هسـتند،         اي  پاره: نكته
 .بيني نشوند قابليت اجرايي نخواهند داشت  بعد پيشهاي چه در قوانين بودجه سال لذا چنان
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 تمام درباره زنان، خانواده و كودكان  و لوايح نيمهها فهرست طرح. ۳جدول 

يف
رد

 

 كميسيون اصلي ها و لوايح عنوان طرح
جلسه 
اعالم 
 فرمول

 توضيحات

۱  
قـانون  ) ۱۱۳۰(طرح الحاق يك تبصره به مـاده        

 مدني
امور قضايي 

 حقوقي و
۲۰۷ 

ايــن طــرح دو شــوري و اعــاده شــده از 
شوراي نگهبـان بـود و در جلسـه علنـي           

 تصويب  شد و فرصت براي  مجلس ۳۷۹
برطرف كردن ايـرادات شـوراي نگهبـان        

 .جلس پنجم به پايان رسيدنبود زيرا م

 قانون مدني) ۱۱۷۳(طرح استفساريه ماده   ۲
امور قضايي و 

 حقوقي
۲۷ 

 مجلس در   ۷۶طرح يك شوري در جلسه      
 .شور اول رد شد

۳  
قـانون تـأمين اجتمـاعي    ) ۷۸(طرح اصالح ماده    

 ۱۳۷۴مصوب تير ماه 
 ۵۴ بهداري و بهزيستي

طرح دو شوري بود كه در جلسـه شـور          
 .رح رد شد، اين ط۱۰۷اول 

 قانون مدني) ۸۹۶(طرح اصالح ماده   ۴
امور قضايي و 

 حقوقي
۸۰ 

 ۱۵۶طــرح دو شــوري بــود و در جلســه 
 .مجلس رد شد

۵  
اليحه فقرزدايي در كشـور جمهـوري اسـالمي         

 ايران
 ۵۳ برنامه و بودجه

 مجلــس از ســوي دولــت ۱۸۸در جلســه 
 .مسترد شد

 ۱۳۱ پرورشآموزش و  سازي فضاهاي آموزشي دخترانه طرح محرم  ۶
تحت بررسي در كميسـيون جهـت شـور      

 )اتمام دوره(اول 

۷  
قانون اصالح  ) ۱۰۴۱(طرح اصالح تبصره ماده     

 ۱۳۷۰موادي از قانون مدني مصوب 
امور قضايي و 

 حقوقي
۲۲۹ 

تحت بررسي در كميسـيون جهـت شـور      
 )اتمام دوره(اول 

۸  
 جانبـازان و همسـران      خدماتطرح تعيين محل    

 آنان
 ۲۸۹ ماعيكار و امور اجت

تحت بررسي در كميسـيون جهـت شـور      
 )اتمام دوره(اول 

۹  
 بـه پرداخـت وام بـه وراث         هـا   طرح الزام بانـك   
 جانبازان متوفي

اقتصاد و دارايي و 
 تعاون

۲۹۹ 
تحت بررسي در كميسـيون جهـت شـور      

 )اتمام دوره(اول 

۱۰  
قـانون اعـزام    ) ۳(ماده  ) ۱(طرح اصالح تبصره    

 ۱۳۶۴ دانشجو به خارج از كشور مصوب
فرهنگ و آموزش 

 عالي
۳۰۹ 

تحت بررسي در كميسـيون جهـت شـور      
 )اتمام دوره(اول 

۱۱  
و تبصـره آن بـه قـانون      ) ۷(اليحه الحاق مـاده     
 اي قضات نقل و انتقال دوره

امور قضايي و 
 حقوقي

۳۴۰ 
تحت بررسي در كميسـيون جهـت شـور      

 )اتمام دوره(اول 

۱۲  

طرح تفسير قانون الحاق يك تبصره بـه قـانون          
هـاي    ستخدام جانبازان، اسرا و افراد خـانواده      ا

ــرا و    ــاده اســ ــازان ازكارافتــ ــهدا، جانبــ شــ
مفقوداالثرهاي انقالب اسالمي و جنگ تحميلـي       

 ماه متوالي يا يك سـال       ۹و همچنين افرادي كه     
انـد    متناوب داوطلبانـه در جبهـه خـدمت كـرده         

  ۷/۹/۱۳۷۵مصوب 

امور اداري و 
 استخدامي

۳۵۲ 
يون جهـت شـور   تحت بررسي در كميسـ   

 )اتمام دوره(اول 

۱۳  
) ۷۶(الحــاقي مــاده ) ۲(اليحــه اصــالح تبصــره 

 ۱۳۷۱قانون تأمين اجتماعي مصوب 
 ۳۵۷ بهداري و بهزيستي

تحت بررسي در كميسـيون جهـت شـور      
 )اتمام دوره(اول 

۱۴  
طرح ساماندهي نظام حمايت از اقشار نيازمنـد        

 جامعه

مشترك امور اداري 
و استخدامي و 

 هزيستيبهداري و ب
۲۸۰ 

تحت بررسي در كميسـيون جهـت شـور      
 )اتمام دوره(اول 
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٣٧

 
 

 قانون مدني) ۱۱۳۰(طرح الحاق يك تبصره به ماده . ۱
 :گردد قانون مدني الحاق مي) ۱۱۳۰(يك تبصره به شرح ذيل به ماده ماده واحده ـ 

ه زندگي را عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامتبصره ـ  
براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احـراز توسـط                    

 . گردد دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي
 :گردد موارد ذيل از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مي

 ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت شش ماه بدون عذر موجه،. ۱
 تياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر،اع. ۲
 استنكاف از پرداخت نفقه و عدم امكان بر الزام او به تأديه،. ۳
العالج يا هر عارضه ديگر كه دوام زناشـويي و سـالمت              ابتالي زوج به امراض مسري صعب     . ۴

 زوجه را به خطر اندازد،
 عقيم بودن زوج به نحوي كه مانع اوالددار شدن زوجه شود،. ۵
سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخالقـي،                  . ۶

 روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد،
 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت براي اجراي عدالت،. ۷
اي كـه منـافي بـا مصـالح          عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كـار يـا حرفـه              . ۸

 خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد،
محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرائمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون                . ۹

 زوجه باشد،
 مجلـس   ۳۷۹در جلسـه علنـي      كـه   اين طرح دو شوري و اعاده شده از شـوراي نگهبـان بـود                ∗

نگهبـان در   محترم  فرصت نشد كه به ايرادات شوراي       تصويب شد كه مجلس پنجم به پايان رسيد و          
 .مجلس پنجم پاسخ داده شود

 
 قانون مدني) ۱۱۷۳(طرح استفساريه ماده . ۲

 )۱۱۷۳(ماده 
هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخالقي پدر يا مادري كه طفل تحـت حضـانت اوسـت، صـحت                     

تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا بـه          يجسماني يا تربيت اخالقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه م          
العموم، هر تصميمي را كه براي حضـانت طفـل مقتضـي بدانـد،                تقاضاي قيم او، يا به تقاضاي مدعي      

 .اتخاذ كند
 .رد شددر شور اول  شوراي اسالمي مجلس ۷۶در جلسه يك شوري بود و اين استفساريه  ∗

طـرح الحـاق    . دادنـد ارائـه    بـه مجلـس      طراحان محترم طرح ديگري را هـم      راستا  البته در همين    

 تمامها و لوايح نيمه طرح. ۲
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 . به تصويب هم رسيد،قانون مدني كه) ۱۱۷۳(اي به ماده  تبصره
 
 ۱۳۷۴قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه ) ۷۸(طرح اصالح ماده . ۳

 )۷۸(ماده 
 سـال متنـاوب در      ۲۵ سـال متـوالي يـا        ۲۰شدگاني را كـه حـداقل         تواند بازنشستگي بيمه    كارفرما مي 
انـد در سـن        سال كار عادي مشغول بـوده      ۳۰آور يا     ب و هوا يا به كارهاي سخت و زيان        مناطق بد آ  

 سـال سـابقه كـار       ۱۰ سالگي براي زنان و بعد براي كساني كه حـداقل            ۵۵ سالگي براي مردان و      ۶۰
 . سالگي درخواست نمايند۶۰ سالگي و براي زنان در ۶۵دارند براي مردان در 

 .رد شددر شور اول شوراي اسالمي  مجلس ۱۰۷اين طرح در جلسه  ∗
 
 قانون مدني) ۸۹۶(طرح اصالح ماده . ۴

 :قانون مدني آمده) ۸۹۶(در ماده 
گيرد و بايد قبـل از تقسـيم آن ادا شـود از قـرار ذيـل                   حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي        

 :است
 رهن است،قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق . ۱
 ديون و واجبات مالي متوفي،. ۲

 :اين طرح بايد به اين شكل در حقيقت اصالح و اضافه شود
 ).المثل ازجمله مهريه و اجرت(ـ ديون و واجبات مالي متوفي »۲«بند 

اضافه » ۲«كميسيون محترم در بحث و بررسي كه داشت، اصالً الزم نديد اين دو مطلب در بند                 
ين است كه اصـالً مهريـه جـزو         يخودش جزو ديون است، در بين حقوق      اوالً  يه   مهر كه  اينبراي  . شود

شود و بايد همان موقـع ادا شـود و بنـابراين مهريـه       ديون ممتاز است يعني در زمان نكاح محقق مي        
 .نياز به تصريح و ذكر در اين بند نيست. جزء ديون و واجبات مالي متوفي است

ل در مواقعي اسـت كـه زن در منـزل شـوهرش كارهـايي را                المث  المثل هم، اجرت    در مورد اجرت  
كه مدعي ايـن اسـت كـه كـاري را غيرتبرعـي انجـام داده، بايـد در                   هم  غيرتبرعي انجام دهد و وقتي      

محاكم حاضر شود و آن را اثبات كند، طبيعتاً وقتي زوج به رحمت الهي پيوست، يـك طـرف دعـوي                     
جا كارهايي   يك سندي دارد كه در آن     حاال   هر طريقي    فوت شده، اين مشكل اثبات دارد و وقتي هم به         
 .كرده، بعد از اثبات هم طبيعتاً جزء ديون است

در دومين جلسه شـور اول       شوراي اسالمي    مجلس ۱۵۶در جلسه   دو شوري بود و     اين طرح    ∗
 .رد شد

 
 اليحه فقرزدايي در كشور جمهوري اسالمي ايران. ۵

كن كردن فقر و محروميـت در كشـور و بـرآوردن              ي و ريشه  به منظور كمك به تأمين عدالت اجتماع      
نيازهاي اساسي افراد جامعه از قبيل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش              
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هـاي اجتمـاعي بـراي برخـورداري نيازمنـدان از تـأمين               هاي مالي و بيمـه      و اشتغال و تعميم حمايت    
سرپرستي و سوانح، اليحه زيـر بـراي تشـريفات            تادگي، بي هاي بيكاري، از كار اف      اجتماعي در زمينه  
 .قانوني تقديم شد

 
 اليحه فقرزدايي در كشور جمهوري اسالمي ايران

 فصل اول ـ تعاريف و كليات
 )۱(ماده 

 :روند هاي مشروح مربوط به كار مي هاي زير به جاي عبارت در اين قانون، عبارت
ها از    آمد ماهانه سرپرست و اعضاي تحت سرپرستي آن       خانوارهايي كه مجموع در   : نيازمندان) الف

 .تر باشد اين قانون كم) ۲(حداقل درآمد موضوع ماده 
  شوراي فقرزدايي و تأمين اجتماعي:شورا) ب
 . قانون فقرزدايي در كشور جمهوري اسالمي ايران:قانون) ج
 

 )۲(ماده 
آورد بـا اولويـت ايجـاد         ه عمل مـي   هاي توسعه ب    دولت موظف است عالوه بر اقداماتي كه طي برنامه        

 تمهيداتي فراهم كند كه درآمد كليه خانوارهاي نيازمند تـا حـداقل دسـتمزد كاركنـان دولـت                    اشتغال،
حداقل نياز افراد جامعه   «االجرا شدن اين قانون به تدريج         افزايش يابد و ظرف پنج سال از تاريخ الزم        

 و آمـوزش و پـرورش براسـاس معيارهـاي           در زمينه خوراك، پوشاك، مسـكن، بهداشـت و درمـان          
 .مصوب تأمين شود

 
 ها فصل دوم ـ انواع حمايت

 )۳(ماده 
 :هاي موضوع اين قانون عبارتند از حمايت

 ايجاد فرصت شغلي براي سرپرستان يا يكي از اعضاي خانوارهاي نيازمند،) الف
 تاها و عشاير،هاي اجتماعي به روستاييان شاغل و ساكن در محدوده روس تعميم بيمه) ب
 كاهش مشكل مسكن خانوارهاي نيازمند،) ج
 تأمين نيازهاي اساسي، تغذيه خانوارهاي نيازمند،) د
 داري هستند، داري افرادي كه نيازمند نگه حضانت و نگه) هـ
 پرداخت مستمري به نيازمندان و مستمري بيكاري،) و
رداخت اصل تسـهيالت اعطـايي و   اعطاي تسهيالت بانكي مناسب به نيازمندان و تضمين بازپ   ) ز

 .پرداخت يارانه سود متعلق به آن
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 )۴(ماده 
فرصـت  ) ۵۰۰,۰۰۰(االجرا شدن قانون، بـراي ايجـاد پانصـد هـزار              دولت طي پنج سال از تاريخ الزم      

وري در مشـاغل   شغلي براي سرپرسـتان يـا يكـي از اعضـاي خانوارهـاي نيازمنـد و ارتقـاي بهـره                
 .به عمل خواهد آوردموجود، اقدامات الزم را 

تركيب انواع اشتغال و هزينه سـرانه هـر فرصـت شـغلي همچنـين نحـوه همكـاري هـر يـك از                         
 .شود هاي دولت توسط شوراها تعيين مي هاي اجرايي مربوط بر اساس سياست دستگاه

 
 )۵(ماده 

را در  هـاي الزم      هـا و طـرح      به منظور توسعه اشتغال در واحدهاي توليدي و خدماتي، دولت سياست          
 .كند زمينه ايجاد تسهيالت تدوين و اجرا مي

هاي خود در اسـتفاده از   معلوالن جسمي، ذهني و حسي مشمول قانون، متناسب با تواناييتبصره ـ  
 .تسهيالت موضوع اين ماده اولويت دارند

 
 )۶(ماده 

 عشـاير،   هاي اجتماعي به روستاييان شـاغل و سـاكن در محـدوده روسـتاها و                منظور تعميم بيمه    به
وابستگي تشكيالتي اين صندوق و اساسنامه      . شود  هاي اجتماعي روستاييان تشكيل مي      صندوق بيمه 

 .آن همچنين ميزان حق بيمه مربوط ـ متناسب با تعهدات صندوق ـ به تصويب وزيران خواهد رسيد
 .شود حق بيمه موضوع اين ماده براي نيازمندان، توسط دولت پرداخت ميتبصره ـ 

 
 )۷(ماده 

الحسـنه در امـر فقرزدايـي، صـندوق زكـات و              منظور استفاده از منابع حاصـل از زكـات و قـرض             به
هاي خود را از طريق ايـن         تواند كمك   دولت مي . شود  الحسنه در هر دهستان يا شهر تشكيل مي         قرض

 .ها پرداخت كند صندوق
وميت منطقه و حـداكثر     هاي موضوع اين ماده، متناسب با محر        كمك دولت به صندوق    - »۱«تبصره  

هاي يـاد شـده بـه مصـرف فقرزدايـي خانوارهـاي نيازمنـد         تا دو برابر وجوهي كه از منابع صندوق      
 .رسد خواهد بود مي

الحسنه موضوع قانون، به تصويب هيأت وزيران         هاي زكات و قرض     نامه صندوق   آيين -» ۲«تبصره  
 .خواهد رسيد

 
 )۸(ماده 

) ۳۰۰,۰۰۰(رهاي نيازمند، در طول پنجسال، تعـداد سيصـدهزار          منظور كاهش مشكل مسكن خانوا      به
واحد مسكوني، عالوه بر اهداف قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري                

 .شود اسالمي ايران با زيربناي كم احداث مي
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نكي اعتبار مورد نياز براي ساخت واحدهاي مسكوني مذكور از طريق كمك دولت، تسهيالت بـا               
دولـت بازپرداخـت    . شـود   هاي مؤسسات خيريه و افراد نيكوكار تأمين مـي          و آورده متقاضي و كمك    

. كنـد  اصل تسهيالت مذكور را تضمين و يارانه سود متعلقه را در اعتبارات بودجه ساالنه منظور مـي  
 .وزارت مسكن و شهرسازي مسئول اجراي اين ماده است

هاي دولتي و نهادهاي انقـالب اسـالمي    ، خيريه، دستگاههاي تعاوني، خصوصي سهم بخشتبصره ـ  
منـدي از تسـهيالت مـذكور بـه           نامه واگذاري واحدها و بهـره       براي ساخت واحدهاي ياد شده و آيين      

 .رسد ت وزيران مي پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأ
 

 )۹(ماده 
قانون از طريـق جهـت دادن       ) ۲(ر ماده   نيازهاي اساسي تغذيه خانوارهاي نيازمند در سقف مذكور د        

اعتبارات مربوط به يارانـه موادغـذايي منظـور در قـانون برنامـه پنجسـاله دوم توسـعه اقتصـادي،                     
هاي نقدي، غيرنقـدي يـا    اجتماعي و فرهنگي و برابر با معيارهاي غذايي از طرق مختلف از قبيل كمك             

 .شود دادن كوپن اختصاص ارزاق تأمين مي
 

 )۱۰(ماده 
سرپرسـت يـا داراي سرپرسـت فاقــد     داري از كودكـان و سـالمندان بـي    ه منظـور حضـانت و نگـه   بـ 

ديـدگان اجتمـاعي كـه     صالحيت و معلوالن جسمي، ذهني و حسي نيازمند و از كـار افتـاده و آسـيب             
طـور مسـتقيم توسـط سـازمان          امكان اداره زندگي خود را ندارند، دولت عالوه بـر اقـداماتي كـه بـه               

داري افراد فـوق      دهد اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط را از نظر نگه            ر انجام مي  بهزيستي كشو 
هـاي   هاي واگذاري زمين و اعطاي وام و پرداخت بخشـي از هزينـه              داري در زمينه    و ايجاد مراكز نگه   

توانـد اداره مراكـز       همچنـين دولـت مـي     . دهـد   مستقيم با معرفي آن سازمان مورد حمايـت قـرار مـي           
 . توانبخشي خود را به مؤسسات خيريه و خصوصي واگذار كندداري و نگه

هـا بـه هيـأت امنـاي      آن دسته از واحدهاي متعلق به سازمان بهزيستي كشور كه اداره آنتبصره ـ  
 .شود نيز مشمول امتيازات اين ماده خواهند بود غيردولتي واگذار مي

 
 )۱۱(ماده 

ند براساس جداولي كه در سقف مذكور در مـاده          حداكثر مستمري قابل پرداخت به خانوارهاي نيازم      
 .رسد تعيين خواهد شد و امكانات و امتيازات اعطايي، همه ساله به تصويب دولت مي) ۲(

ميزان مستمري قابـل پرداخـت بـه هـر خـانوار، متناسـب بـا تعـداد افـراد خـانوار و براسـاس                          
يـازات اعطـايي بـه هـر يـك تـا رقـم        التفاوت مجموع درآمد خانوار و ارزش واقعي امكانات و امت      مابه

 .شود ربط تعيين مي مذكور در اين ماده توسط سازمان حمايتي ذي
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 )۱۲(ماده 
 ـ بـه همـراه كليـه     ۲۶/۶/۱۳۶۹االجرا شدن اين قانون صندوق بيمـه بيكـاري ـ مصـوب       از تاريخ الزم
وزارت كـار و امـور      ها و تعهدات اين صندوق از سازمان تأمين اجتماعي منتـزع و بـه                 ذخاير دارايي 

 .شود اجتماعي منتقل مي
وصول حق بيمه بيكاري و واريز آن به صندوق بيمه بيكاري همچنـان بـه عهـده سـازمان     تبصره ـ  

مجـزا  ) ۱۳(هـاي موضـوع مـاده         تأمين اجتماعي خواهد بود و كليـه وجـوه ايـن صـندوق از حسـاب               
 .باشد مي

 
 )۱۳(ماده 

كار يا يك نفر از اعضاي خانواده كه توانايي اشتغال دارنـد    هاي بيكار جوياي      به سرپرستان خانواده  
چه به تشخيص كميته امـداد امـام          و مشمول بيمه بيكاري نيستند، در صورت عدم تأمين كار و چنان           

ماه توسط وزارت كار و امور اجتمـاعي  ) ۹(نيازمند باشند، براي يك بار به مدت حداكثر         ) ره(خميني  
 .ماه قابل افزايش است) ۱۲(در موارد ضروري مدت مذكور تا . ودش مستمري بيكاري پرداخت مي

مشموالن اين ماده در مدت تعيين شده از مزاياي بيمه درمان، آموزش رايگـان بـراي                 -» ۱«تبصره  
هاي نقدي و غيرنقدي حداكثر تا شصت         هاي اشتغال همچنين كمك     اشتغال، تسهيالت مربوط به زمينه    

 .مند خواهند شد بهره) متناسب با تعداد افراد خانوار( در قانون مبناي مذكور)  درصد۶۰(درصد 
وزارت كار و امور اجتمـاعي موظـف اسـت در پايـان هـر سـه مـاه اسـامي بيكـاران                        -» ۲«تبصره  

مشمول اين ماده را به تفكيك هر اسـتان بـه شـوراي همـان اسـتان اعـالم كنـد تـا شـوراي مـذكور               
هاي شـغلي بـراي       هاي عضو نسبت به فراهم كردن فرصت        هاز طريق دستگا  ) ۱۷(براساس مفاد ماده    

 .گونه افراد اقدام الزم به عمل آورد اين
 

 فصل سوم ـ سازماندهي و تشكيالت
 )۱۴(ماده 

هاي اجتماعي    هاي اساسي در امر فقرزدايي و توسعه اشتغال و بيمه           مشي  سياستگذاري و تعيين خط   
هــاي اجرايــي  همــاهنگي و نظــارت بــر برنامــهو ســاير مــوارد مــذكور در ايــن قــانون و تصــويب و 

 .رسد هاي مجري اين قانون و ساير امور مربوط به فقرزدايي به تصويب هيأت دولت مي دستگاه
سـازمان  . شـود  سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبيرخانـه طـرح فقرزدايـي تعيـين مـي     تبصره ـ  

 شده بـراي اجـراي تكـاليف مقـرر در     مذكور مكلف است با ايجاد تشكيالت مناسب، برنامه زمانبندي   
اين قانون را تنظيم واز طريق مختلف عمليات اجرايي طرح فقرزدايي را مستمراً نظارت و ارزيابي كند 

 .هاي اجتماعي و پيشرفت كار را به هيأت دولت ارائه نمايد و گزارش شاخص
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 )۱۵(ماده 
هـا    در امر فقرزدايي در سطح استان     هاي مصوب     به منظور نظارت بر اجراي قانون و اعمال سياست        

هـاي كشـور، شـوراي        هاي مجري اين قانون، در كليه اسـتان         هاي الزم بين دستگاه     و ايجاد هماهنگي  
ربـط بـه تصـويب        هـاي ذي    فقرزدايي و تأمين اجتماعي به رياست استانداران و با عضويت دسـتگاه           

شود  ها مستقر مي مه و بودجه استاندبيرخانه شورا در سازمان برنا. شود  هيأت وزيران، تشكيل مي   
 .هاي فرعي تشكيل دهد هاي مربوط كميته تواند در شهرستان و هر شورا مي

 .ها تشكيل دهند هاي فرعي در شهرستان توانند كميته ها مي استانتبصره ـ 
 

 )۱۶(ماده 
توسـعه در   هـاي     بيني شده در اين قانون و برنامه        هيأت دولت همه ساله متناسب با اهداف كمي پيش        

بـانكي و سـاير     (بيني شده در قوانين بودجـه سـنواتي           زمينه فقرزدايي و در چارچوب اعتبارات پيش      
هـاي اشـتغال و مسـكن تعيـين و      هاي اجرايي ساالنه را در زمينه     ، قبل از پايان هر سال برنامه      )منابع

 .كند ها توزيع مي ها و استان اعتبارات بانكي و ساير منابع را بين بخش
 

 )۱۷(ده ما
هـاي مصـوب دولـت متناسـب بـا تـوان و          هـا و برنامـه      شوراهاي استان موظفند براسـاس سياسـت      

ها در  ربط، ضمن مشخص كردن اهداف اجرايي هر يك از دستگاه    هاي ذي   هاي اجرايي دستگاه    برنامه
دام بينـي شـده اقـ       زمينه ايجاد اشتغال و مسكن، نسبت به توزيع، اعتبارات بانكي و ساير منابع پـيش              

 .كنند
 . ها موظفند در چارچوب اين تصميمات اقدامات الزم را به عمل آورند دستگاه 

 

 )۱۸(ماده 
قـانون  ) ۲(منظور تأمين حداقل درآمد موضوع مـاده   اجراي تكاليف و وظايف مندرج در اين قانون به      

 بيمـاران   سرپرسـت، افـراد سـالخورده، از كـار افتادگـان،            براي نيازمندان شـامل يتيمـان، زنـان بـي         
انـد    ديدگان از حوادث طبيعي كه توانايي خود را از دست داده            العالج، خانواده زندانيان و آسيب      صعب

 .گيرد قرار مي) ره( امداد امام خميني  اي نباشند بر عهده كميته كه مشمول نظام بيمه مشروط بر اين
سـته از وظـايف سـاير       گونـه افـراد، آن د       به منظور ايجـاد همـاهنگي در ارائـه خـدمات بـه ايـن               

 .شود ها و نهادهاي حمايتي كه با موارد فوق مشابهت دارد به اين كميته محول مي سازمان
هـاي    با رعايـت وظـايف سـاير دسـتگاه        ) ره(اجراي اين وظايف توسط كميته امداد امام خميني          

 .مذكور در اين قانون است
 

 )۱۹(ماده 
داري، بـازپروري، توانبخشـي و مراقبـت از       ت، نگه اجراي تكاليف و وظايف مربوط به حضانت، حماي       

 فاقد صالحيت، معلوالن جسمي، ذهني و حسي         سرپرست يا داراي سرپرست     كودكان و سالمندان بي   
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ديـدگان اجتمـاعي و    هاي اجتمـاعي و آسـيب    هاي در معرض آسيب  نيازمند و از كار افتاده و خانواده      
ي به عهده سازمان بهزيستي كشور، يا مؤسسـات و          ها براي از سرگيري زندگي عاد       سازي آن   آماده

 .شوند افرادي است كه از طريق اين سازمان تعيين صالحيت مي
ساير وظايف سازمان بهزيستي از قبيل امور مربوط به كودكان و خانواده و پيشگيري از تبصره ـ  
وظايف منـدرج در  آن دسته از . هاي اجتماعي همچنان به عهده اين سازمان است  ها و آسيب    معلوليت

هـاي    هـا و دانشـكده      هاي دولتي و نهادهاي عمومي به استثناي دانشگاه         اين ماده كه در ساير دستگاه     
 .شود شود به سازمان بهزيستي كشور منتقل مي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي و درماني اجرا مي

 

 )۲۰(ماده 
و سازمان بهزيستي ) ره(امام خميني منظور توسعه مشاركت مردمي در امر فقرزدايي كميته امداد  به

هـاي مردمـي نظيـر هيـأت امنـاي مسـاجد،        توانند، حسب وظـايف خـود از خـدمات تشـكل      كشور مي 
هاي خيريه وجود دارد      ها و افراد نيكوكار در مناطقي كه سازمان           شوراهاي شهر و روستاها، تعاوني    

 .رت كمك تأمين كنندها را به صو آن هاي مربوط به استفاده كنند و بخشي از هزينه
 

 )۲۱(ماده 
جـويي و تسـهيل و تسـريع در ارائـه خـدمات بـه افـراد تحـت پوشـش ايـن قـانون،                           منظور صرفه   به

االمكان خدمات مورد نياز و تبادل اطالعات مربـوط را            هاي مجري ترتيبي اتخاذ كنند كه حتي        دستگاه
 .نداز طريق عقد قرارداد با وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام ده

 
 فصل چهارم ـ منابع مالي

 )۲۲(ماده 
تسهيالت بانكي مورد نياز بـراي ايجـاد مسـكن و اشـتغال موضـوع ايـن قـانون، همـه سـاله ضـمن                         

 .شود هاي لوايح بودجه كل كشور منظور مي تبصره
. كنـد   هاي مذكور را تضمين و يارانـه سـود متعلقـه را پرداخـت مـي                 دولت بازپرداخت اصل وام    

 .هاي مذكور نخواهد بود ها جهت وصول اقساط وام ي وظايف بانكتضمين دولت ناف
 

 )۲۳(ماده 
منظور اجراي قانون، دولت مكلف است همه ساله درآمدهاي ذيل را وصول و به خزانه كل واريـز                    به

هاي مربوط به اجراي قانون در اليحه بودجه كل كشـور             نمايد و معادل آن اعتباراتي را ضمن رديف       
 .منظور كند

هـايي كـه طبـق مقـررات          هاي نفتي بر مبناي نرخ      به بهاي فراورده  %) ۵(افزايش پنج درصد    ) الف 
 گردد، شود، تأثير اين افزايش در تعرفه مصوب هر سال برق منظور مي ربط تعيين مي ذي

ــد    ) ب  ــش درص ــادل ش ــاالنه مع ــول س ــركت %) ۶(وص ــدهي ش ــل ب ــت   از ك ــي باب ــاي دولت ه
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ميـزان  ( ـ  ۱۳۵۱قانون برنامه و بودجه مصـوب  ) ۳۲(ضوع ماده هاي انتفاعي دولت مو گذاري سرمايه
 ،)وصولي از هر شركت در سال به تشخيص سازمان برنامه و بودجه خواهد بود

از اعتبـارات جـاري و عمرانـي بودجـه عمـومي دولـت              %) ۵/۰(اختصاص ساالنه نيم درصد     ) ج 
 جويي از طريق سازوكار تخصيص اعتبار، عنوان صرفه به

از اعتبـارات مربـوط بـه يارانـه موادغـذايي منظـور در قـوانين         %) ۴(ص چهار درصد    اختصا) د 
 بودجه ساالنه،

عنوان ماليات فقرزدايـي بـر تعرفـه درآمـد حاصـل از حـق ثبـت                  ريال به ) ۵۰(افزايش پنجاه   ) هـ 
قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي از كاالها و خـدمات ـ مصـوب    ) ۵(سفارش كاال موضوع ماده 

۱۳۶۶، 
 ،)پليمرها(ماليات فقرزدايي از قيمت فروش محصوالت پتروشيمي %) ۳(وصول سه درصد ) و 
 به بهاي گاز مصرفي خانگي،%) ۵(افزايش پنج درصد ) ز 
 از بهاي فروش تلفن سيار،%) ۲۰(بيست درصد ) ح 
 افزايش به قيمت هر پالس تلفن،%) ۵(پنج درصد ) ط 
 .از محل ماليات جديد بر ثروتوصول حداقل چهارصد ميليارد ريال ) ي 

 
 )۲۴(ماده 

هاي اجرايي مواد اين قانون ظرف مدت يك ماه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه       نامه  كليه آيين 
 .ربط به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد هاي اجرايي ذي و همكاري دستگاه

از سـوي دولـت مسـترد        مجلس شوراي اسالمي     ۱۸۸ اين اليحه دو شوري بوده و در جلسه          ∗
 . شد

 
 سازي فضاهاي آموزشي دخترانه طرح محرم. ۶

آمــوزان دختــر در زمــان تحصــيل  اســتفاده مســتمر و طــوالني از روســري و مقنعــه توســط دانــش
ايـن در حـالي اسـت كـه در اكثـر مـدارس              . خصوص در فصل گرما مشكالتي را ايجاد كرده است          به

هـاي    تـوان از حضـور نامحرمـان در محـيط           ريزي بهتر مي    هدخترانه، آموزگاران زن بوده و با برنام      
 .آموزشي دخترانه جلوگيري كرد

 .الذكر طرح ذيل تقديم شد براي حل مشكل فوق 
 

 سازي فضاهاي آموزشي دخترانه طرح محرم
االجرا شدن اين قانون وزارت آموزش و پرورش مكلف اسـت در جهـت    از تاريخ الزمماده واحده ـ  

م، آن را در كليه مدارس دخترانه اعم از دبستان، راهنمايي و دبيرستان به شرح               ايجاد فضاهاي محر  
 :زير اجرا نمايد

ها دبيـر يـا       در كليه مراكز آموزشي دخترانه اعم از دبستان، راهنمايي و دبيرستان كه در آن             . ۱ 
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اجرا سازي را  هاي ديگري نيز نيست، طرح محرم       مستخدم مرد نيست و اشراف ندارد و تحت اشراف        
 .نمايد
آمـوزان دختـر      در آن دسته از مدارس دخترانه كه صرفاً به دليل وجود مستخدم مرد، دانش             . ۲ 

هـايي چـون ممنوعيـت ورود او در سـاعات آمـوزش بـه                 شـوند، بـا برنامـه       ملزم به حفظ حجاب مي    
 .سازي آن فضا اقدام نمايد فضاهاي آموزشي نسبت به محرم

المقـدور از دبيـران مـرد كاسـته و بـه دبيـران زن                 رستان حتـي  هاي راهنمايي و دبي     در دوره . ۳ 
 .افزوده شود

االجرا شدن اين قانون ساخت و تأسيس كليه مدارس دخترانه با در نظر گـرفتن        از زمان الزم  . ۴ 
 .سازي در شهر يا روستا صورت گيرد موضوع محرم

 زمانبنـدي     طـي برنامـه    ها مشرف است    هايي به آن    آن دسته از مدارس دخترانه كه ساختمان      . ۵ 
 .هايي كه حد اشراف را بپوشاند بهسازي شوند شده با احداث ديواره

 ماه پـس از تصـويب       ۳سازي فضاهاي آموزشي دخترانه ظرف مدت         نامه اجرايي محرم    آيين. ۶ 
توسط وزارت آموزش و پرورش به كميسيون آموزش و پرورش مجلس شوراي اسـالمي گـزارش                

 .شود
ي، تحت بررسي در كميسيون آموزش و پرورش، جهت شور اول بوده كـه   اين طرح دو شور    ∗

 .مجلس پنجم شوراي اسالمي به پايان رسيد
 
 ۱۳۷۰قانون اصالح موادي از قانون مدني مصوب ) ۱۰۴۱(طرح اصالح تبصره ماده . ۷

 بـه  ۱۴/۸/۱۳۷۰قانون اصالح موادي از قانون مدني مصـوب  ) ۱۰۴۱(تبصره ذيل ماده  ـ  ماده واحده
 .گردد شرح ذيل اصالح مي

ـ تبصره سال ) ۱۷(سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به ) ۱۴( ازدواج دختر قبل از رسيدن به  
 .باشد تمام شمسي منوط به تحصيل اجازه از دادگاه مي

 اين طرح دو شوري، تحت بررسي در كميسيون قضايي و حقوقي بوده اسـت و بـراي شـور                    ∗
 . به پايان رسيداسالميراي اول بوده كه مجلس پنجم شو

 
 طرح تعيين محل خدمت جانبازان و همسران آنان. ۸

شود و از جنبه       مسأله اشتغال يك مبحث كلي و جامع در سطح كشور محسوب مي            كه  اينبا توجه به    
دهد و با عنايت بـه       فردي داشتن شغل موضوعي است كه ساير امور زندگي را تحت الشعاع قرار مي             

 كـار   بـه ن معزز با توجه به شرايط جسمي خاص و مشكالت روحي كه دارنـد اشـتغال                  جانبازا كه  اين
هاي اجتمـاعي   تواند نوعي تسكين روحي و فكري براي آنان محسوب شود و مشاركت در فعاليت               مي

شود، اين نكته داراي اهميـت اسـت          جامعه و كار در واقع باعث تقويت اعتماد به نفس اين عزيزان مي            
توانند همانند ساير افراد جامعه در سطح شهر تردد داشته باشـند و                محروميت نمي  كه آنان به جهت   

بخشي از بار زحمات اين عزيزان به دوش همسران آنان است و از طرفي كمبود امكانات و تسهيالت 
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ويژه براي رفت و آمد آنان باعث ايجاد مشكالتي براي اين عزيزان شده است به همين جهت نزديكي                  
توانـد باعـث مرتفـع شـدن بسـياري از ايـن           شان به محـل اشـتغال مـي          و همسران  ها  آن محل اسكان 

مشكالت شود، لذا جهـت رفـع ايـن معضـل و از بـاب ارزش نهـادن بـه مقـام واالي ايـن عزيـزان و                            
 .هايشان طرح زير جهت تصويب تقديم شد خانواده

 
 طرح تعيين خدمت جانبازان و همسران آنان

ها و ساير  ها، نهادهاي عمومي، دانشگاه ها، شهرداري هاي دولتي، سازمان اهكليه دستگ ـ  ماده واحده
كنند در صورت درخواسـت جانبـازان و          مراكزي كه به هر نحو از بودجه عمومي كشور استفاده مي          

ترين محدوده محل ايشان واقع       همسران آنان، محل خدمت آنان را به نحوي تعيين كنند كه در نزديك            
 .شود

دو شوري بوده و تحت بررسي در كميسيون كار و امـور اجتمـاعي بـوده اسـت و                    اين طرح    ∗
 .براي شور اول بوده كه مجلس پنجم شوراي اسالمي به پايان رسيد

 
 ها به پرداخت وام به وراث جانبازان متوفي طرح الزام بانك. ۹

 تسـهيالت بـانكي   ها موظفند در صورت فوت جانباز، از تاريخ تصويب اين قانون بانك ـ  ماده واحده
پيرامون مسكن جانبازان بيسـت و پـنج        ) ۵۲تبصره  (هاي قانون بودجه سنواتي       موردنظر در تبصره  

دار  و باالتر را به همسر جانبازان متوفي كه مسئوليت حضانت فرزندان جانباز را عهده  %) ۲۵(درصد  
 .باشد و يا به قيم قانوني فرزندان جانبازان متوفي اعطا كنند مي
طرح دو شوري بود و تحت بررسي در كميسيون اقتصاد و دارايي و تعاون بـوده اسـت، كـار     اين  ∗

 .شور اول بوده كه مجلس پنجم شوراي اسالمي به پايان رسيد
 
قانون اعزام دانشجو به خـارج از كشـور مصـوب           ) ۳(ماده  » ۱«طرح اصالح تبصره    . ۱۰

۱۳۶۴ 
 در  ۱۳۶۴ دانشجو به خارج از كشـور مصـوب          قانون اعزام ) ۳(ماده  » ۱«محدوديت مقرر در تبصره     

 داشتن همسر و عزيمت در معيت وي قرار داده موجـب شـده              ها  آنمورد بانوان كه تنها شرط اعزام       
است تا زنان مستعد كشور از ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي كارشناسـي ارشـد، دكتـرا و بـاالتر                    

 . شدلذا طرح ذيل جهت طي مراحل تصويب تقديم. محروم بمانند
 

 ۱۳۶۴انشجو به خارج از كشور مصوب قانون اعزام د) ۳( ماده »۱«طرح اصالح تبصره 
قـانون اعـزام دانشـجو بـه خـارج از      ) ۳(ماده » ۱«از تاريخ تصويب اين قانون تبصره  ـ  ماده واحده

 :شود  به شرح ذيل اصالح مي۲۵/۱/۱۳۶۴كشور مصوب 
اير ضوابط مندرج در اين قانون در صـورتي كـه            زنان ليسانس و باالتر با توجه به س        -»۱«تبصره  

داراي همسر باشند در معيت همسر و در  غير اين صورت به همراه يكي از والدين يا فرزندان ذكور                    
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 .توانند اعزام شوند يا يكي از برادران خويش مي
 

 ۲۵/۱/۱۳۶۴قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب ) ۳(ماده 
ان پسر كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر هستند با در نظر گـرفتن               اعزام دانشجوي ) ۳(ماده  

هاي مورد نياز و كامالً ضروري صـورت خواهـد    هاي كشور و امكانات ارزي، رشته      ظرفيت دانشگاه 
وزارت هر سال يك بـار ايـن مـوارد را تعيـين خواهـد كـرد در شـرايط مسـاوي اولويـت بـا                          . گرفت

 .هاي متأهل است ليسانس
ـ هتبصر  زنان ليسانس و باالتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون، تنها در صورتي  كه  

 .توانند داوطلب اعزام شوند ازدواج كرده باشند و در معيت همسر خويش مي
 اين طرح دو شوري، تحت بررسي در كميسيون فرهنـگ و آمـوزش عـالي، جهـت شـور اول                     ∗

 . ه پايان رسيدبوده كه مجلس پنجم شوراي اسالمي ب
 

 اي قضات و تبصره آن به قانون نقل و انتقال دوره) ۷(اليحه الحاق ماده . ۱۱
اي قضـات   و تبصـره آن بـه قـانون نقـل و انتقـال دوره     ) ۷( مـاده  عنـوان  بهمتون ذيل  ـ  ماده واحده

 :شوند  افزوده مي۲۸/۱۱/۱۳۷۵مصوب 
 

 )۷(ماده 
اين قانون مستثني هستند و در شهر محل اقامت         ) ۲(ده  بانوان متأهل دارنده پايه قضايي از شمول ما       

 يابند شان به خدمت اشتغال مي دائمي همسران
ـ تبصره  بانوان مجرد داراي پايه قضايي با موافقت قوه قضائيه در يكي از شهرهاي مورد تقاضاي  

 .خود به خدمت مشغول خواهند شد
ايي، جهت شـور اول بـوده كـه     اين طرح دو شوري، تحت بررسي در كميسيون حقوقي و قض  ∗

 . مجلس پنجم به پايان رسيد
 

طرح تفسير قانون الحاق يك تبصره بـه قـانون اسـتخدام جانبـازان، اسـرا و افـراد                   . ۱۲
هاي شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقوداالثرهاي انقالب اسـالمي و جنـگ                خانواده

 يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه        ماه متوالي يا   ۹تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل       
 ۷/۹/۱۳۷۵اند مصوب  خدمت كرده

هاي اجرايي از قـانون الحـاق يـك تبصـره بـه قـانون                 با توجه به برداشت نادرست برخي از دستگاه       
 و محـروم نمـودن همسـران شـهدايي كـه قبـل از               ۷/۹/۱۳۷۵مصـوب   ... استخدام جانبازان، اسـرا و      

اند از دريافت مزاياي آن، طرح استفساريه ذيل جهت طي مراحـل              تصويب قانون مزبور ازدواج نموده    
 :تصويب تقديم شد
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 موضوع استفساريه
 همسران شهدايي كه قبل از تصويب قانون الحاق يك تبصـره بـه قـانون اسـتخدام     آيا ـ  ماده واحده

رهـاي انقـالب    هـاي شـهدا، جانبـازان از كارافتـاده، اسـرا و مفقوداالث              جانبازان، اسرا و افراد خانواده    
 ماه متوالي يا يك سال متنـاوب داوطلبانـه در           ۹اسالمي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل          

اند مشمول قانون مزبور هسـتند و    مبادرت به ازدواج كرده۷/۱۰/۱۳۶۷اند مصوب     جبهه خدمت كرده  
را شدن اين قانون االج توانند حقوق مربوط به وضعيت شهادت همسر سابق خود را از زمان الزم            مي

 دريافت نمايند؟
 اين طرح دو شوري، تحت بررسي در كميسيون امـور اداري و اسـتخدامي، جهـت شـور اول                    ∗

 .بوده كه مجلس پنجم به پايان رسيد
 

 ۱۳۷۱قانون تأمين اجتماعي مصوب ) ۷۶(الحاقي ماده » ۲«اليحه اصالح تبصره . ۱۳
 به شرح زير اصالح ۱۳۷۱نون تأمين اجتماعي مصوب قا) ۷۶( الحاقي ماده »۲«تبصره  ـ  ماده واحده

 :شود مي
آور    سال متنـاوب در كارهـاي سـخت و زيـان           ۲۵ سال متوالي و     ۲۰ افرادي كه حداقل     -»۲«تبصره  

اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مـدت مزبـور را بـه سـازمان پرداختـه        ) مخل سالمتي (
تواننـد تقاضـاي       سـال تمـام باشـد مـي        ۴۰ن زنـان     سـال و سـ     ۴۵باشند در صورتي كه سن مردان       

 سال ۵/۱آور  هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان        . مستمري بازنشستگي كنند  
 .محاسبه خواهد شد

 ۲۰ از تـر  كـم شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سن مقرر يـا           در صورتي كه بيمه   . ۱ 
آور   و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سـخت و زيـان           سال سابقه خدمت دچار فرسايش جسمي       

با هر ميـزان سـن و   ) قانون تأمين اجتماعي) ۹۱(موضوع ماده (هاي پزشكي  شوند با تأييد كميسيون  
شـدگان    سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شـد در مـورد سـاير بيمـه                  

 از مسـتمري بازنشسـتگي مشـموالن قـانون تـأمين            حداقل سابقه پرداخت حق بيمـه بـراي اسـتفاده         
 . سال تمام خواهد بود۲۰اجتماعي 

 درصد به نرخ حـق بيمـه مقـرر در    ۴از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشموالن اين تبصره       . ۲ 
جا   يكطور بههم در صورت تقاضاي مشموالن قانون  قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن

 . توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد اقساطيطور بهيا 
آور و نحوه احراز توالي و تنـاوب اشـتغال، نحـوه تشـخيص      تشخيص مشاغل سخت و زيان    . ۳ 

اي خواهـد بـود    نامه فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين 
كـار و امـور اجتمـاعي و    هـاي      ماه توسط سازمان تأمين اجتمـاعي و وزارتخانـه         ۴كه حداكثر ظرف    

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
آور به تاريخ قبل از  شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان  بيمه. ۴ 

 در  كننـد  توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشسـتگي           تصويب اين قانون باشند مي    
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شده، كارفرمايان مربوط مكلفند حق بيمه مربوط بـه ميـزان             اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه      
 درصـد ميـزان مسـتمري       ۴ همچنـين    »۲«مستمري برقراري را تا احراز شـرايط منـدرج در تبصـره             

 .برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يك جا به سازمان پرداخت كنند
 طرح دو شوري، تحت بررسي در كميسيون بهداري و بهزيستي، جهت شور اول بود كـه                  اين ∗

 .مجلس پنجم شوراي اسالمي به پايان رسيد
 
 طرح ساماندهي نظام حمايت از اقشار نيازمند جامعه. ۱۴
در راسـتاي تحقـق     ) اي  غيربيمه(پذير و نيازمند       سازماندهي به نظام حمايت از اقشار آسيب       منظور  به

و رهنمودهاي ارزنده مقام معظم رهبري در       ) ره(دن به تأكيدات و وصاياي ارزشمند امام امت         بخشي
هاي نيازمنـد     ارتباط با اقشار نيازمند جامعه و تأمين حداقل نيازهاي اساسي و ضروري كل خانواده             

ي ها و كرامات انساني و خودكفـاي  و ارتقاي سطح زندگي آنان و كمك به رشد و تعالي و حفظ ارزش        
قانون اساسـي و ضـرورت اعمـال اهـداف و           ) ۲۹(و  ) ۲۱(،  )۳(پذير و رعايت مفاد اصول        افراد آسيب 

طـرح سـاماندهي   ) ۳۳تبصـره  (هـاي مـوازي     در رابطه با حذف دستگاه خصوص  بهمواد برنامه دوم    
 .نظام حمايت از اقشار نيازمند جامعه براي تصويب تقديم شد

پـذير   اي محـرومين كشـور و اقشـار آسـيب     هاي غيربيمـه  مايتامور مربوط به كليه ح ـ  ماده واحده
 .شود واگذار مي) ره(صرفاً به عهده كميته امداد امام خميني 

هـاي دولتـي و نهادهـايي كـه داراي وظـايف              هاي حمايتي ساير دستگاه      مجموع برنامه  -»۱«تبصره  
منتقـل  ) ره(امداد امـام خمينـي     مشابه هستند از آنان منتزع و با اعتبارات و امكانات مربوط به كميته              

 .شود مي
ها، توان بخشي و امر بازپروري معلـوالن جسـمي،             ارائه خدمات پيشگيري از معلوليت     -»۲«تبصره  

 .ذهني و رواني به عهده بهزيستي خواهد بود
نامه اجرايي اين قانون به مدت سه مـاه از تـاريخ ابـالغ توسـط وزارت بهداشـت،                      آيين -»۳«تبصره  

تهيه و به تصـويب هيـأت وزيـران خواهـد           ) ره(موزش پزشكي و كميته امداد امام خميني        درمان و آ  
 .رسيد
 . است اين طرح دو شوري، در دستور هفتگي مجلس بوده و معوق مانده∗
 



 
 ۷۱۸۹: شماره مسلسل  شناسنامه گزارش

اسالمي از سـال  ها و لوايح مربوط به زنان و خانواده در مجلس شوراي             قوانين، طرح  :عنوان گزارش 
 )دوره پنجم (۱۳۷۹ تا ۱۳۷۵

 
 )نماينده مردم تهران(بخش   نفيسه فياض:متقاضي   مطالعات فرهنگي:نام دفتر

 پرند فياضي: ويراستار شهناز رجبي ـ هادي تقوي :تهيه و تدوين
 

 : ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه
 )Women law sand children(قوانين زنان و كودكان . ۱
 )Women laws in fifth parliament(قوانين زنان دوره پنجم مجلس . ۲
 )Family laws(قوانين خانواده . ۳
 

 :خذ تهيه گزارشآمنابع و م
 . مجموعه قوانين دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي. ۱
 . مشروح مذاكرات دوره پنجم. ۲
 . هاي مجلس دوره پنجم كارنامه. ۳
 .۱۳۷۹، ۱۳۷۸، ۱۳۷۷، ۱۳۷۶قوانين بودجه سال . ۴
 .كتاب معرفي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي. ۵
 .قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران. ۶
 

 


