
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

    كشوركشوركشوركشور    تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    وووو    نينينينيييييتأمتأمتأمتأم    اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات    وووو    زندانهازندانهازندانهازندانها    سازمانسازمانسازمانسازمان        يييييييياجرااجرااجرااجرا    نامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيين

 كليات –بخش اول 

 و ينيتام اقدامات و زندانها سازمان به كشور يتيترب و ينيتام اقدامات و زندانها يسرپرست يشورا ليتبد قانون 9 ماده ياجرا در

 . گردد يم  بيتصو ريز شرح به مزبور قانون يياجرا نامه نييآ) 6/11/1364 مصوب( كشور يتيترب

            ففففييييتعارتعارتعارتعار    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 فهيوظ انجام هييقضا قوه سيير نظر ريز مايمستق كه است  يسازمان كشور، يتيترب و ينيتام اقدامات و زندانها سازمان ـ 1 ماده

 . شود يم دهينام سازمان نامه نييآ نيا در اختصارا و دينما يم

 هييقضا قوه سيير موافقت از پس و نموده ينيب شيپ مستقل  فيرد در را خود بودجه مقرر موعد در ساله همه سازمان ـ 2 ماده

 . داد خواهد انجام را الزم اقدامات و  يريگيپ زين بيتصو يبرا ، يزير برنامه و تيريمد سازمان به ارسال  ضمن

  ميدا بطور اي نيمع مدت يبرا يقانون و ييقضا صالح يذ مقامات  يمعرف با يقطع نيمحكوم آن در كه است يمحل زندان ـ3 ماده

 . شوند يم ينگهدار فريك تحمل و تيترب و اصالح منظور به

  يمعرف آنجا به يينها ميتصم اتخاذ تا ييقضا تداريصالح مقامات  يكتب قرار با كه است ينيمتهم ينگهدار محل بازداشتگاه ـ 4 ماده

 . شوند يم

 يبرا يا جداگانه محل زندانها داخل يبند طبقه در ، است نشده جاديا ماده نيا موضوع يبازداشتگاهها كه يزمان تا ـ 1 تبصره

 . شود يم گرفته نظر در قرار تحت نيمتهم ينگهدار 

 و نييتع سازمان يسو از كه مدت كوتاه يها حبس به نيمحكوم كشور، يزندانها يا منطقه يسامانده طرح ياجرا با ـ 2 تبصره

 . شد خواهند ينگهدار بازداشتگاه  در شود يم  ابالغ

)   اردوگاه(  يدرمان كار و يآموز حرفه يها مجتمع و باز زندان باز، مهين زندان ، بسته زندان به يآت مواد شرح به زندانها ـ 5 ماده

 . شوند يم ميتقس

 . باشد كامل حفاظت يدارا يخارج و يداخل پوشش در  يبان  دهيد يبرجها با كه محصور است يزندان ، بسته زندان ـ 6 ماده



 يوفن يآموزش يها برنامه از روزها و ينگهدار يگروه اي ياختصاص  يخوابگاهها در شبها نيمحكوم ، زندان نوع نيا در ـ تبصره

 . شوند يم گمارده كار به زندان  داخل يها كارگاه در اي و ندينما يم استفاده يحيتفر و يا حرفه

 يگروه طور به انيزندان آن در و باشد مناسب حفاظت يدارا  يخارج پوشش در كه محصور است يزندان باز، مهين زندان ـ 7 ماده

 داده عودت خود يها شگاهيآسا به مجددا كار ازخاتمه پس و گردند يم اعزام كار به اسلحه بدون مراقب مأمور يكاف تعداد با

 . شوند يم

 : شوند يم ينگهدار باز مهين زندان در ريز انيزندان ـ 8 ماده

 .  يعمد ريغ ميجرا نيمحكوم ـ الف

 . كنند يم حبس فريك تحمل ينقد  يجزا پرداخت از عجز لحاظ به كه ينقد يجزا به نيمحكوم ـ ب

 .  يمال يها تيمحكوم  ياجرا نحوه قانون 2 ماده موضوع ، يمال نيمحكوم ـ ج

 : ريز طيشرا با يعمد ميجرا در حبس به نيمحكوم دـ

 .  سال دو تا يريتعز حبس به نيمحكوم ـ1

 .  بسته زندان در تيمحكوم مدت از 110 تحمل شرط به سال 15 تا سال دو از شيب حبس به نيمحكوم ـ2

 .  بسته زندان در تيمحكوم مدت از سال 2 تحمل شرط به ابد حبس و سال 15 از شيب حبس به نيمحكوم ـ3

 اي كار به اشتغال با آن در را خود تيمحكوم مدت يزندان  كه مراقب مأمور و حفاظت بدون است يزندان باز، زندان ـ 9 ماده

 است شده نييتع منظور نيهم به كه يشگاهيآسا  نيكترينزد در را شبها و نداشته را زندان از خروج حق و گذراند يم  خدمت

 . دينما يم  استراحت

 : شوند يم ينگهدار باز زندان در ريز انيزندان ـ 10 ماده

 .  يعمد ريغ ميجرا نيمحكوم ـ الف

 . كنند يم حبس فريك تحمل ينقد  يجزا پرداخت از عجز لحاظ به كه ينقد يجزا به نيمحكوم ـ ب

 .  يمال يتهايمحكوم  ياجر نحوه قانون 2 ماده موضوع ، يمال نيمحكوم ـ ج

 : ريز طيشرا با يعمد ميجرا در حبس به نيمحكوم ـ د

 . باز مهين اي بسته يزندانها از يكي در تيمحكوم مدت از 14 گذراندن از پس سال دو تا يريتعز يها حبس به نيمحكوم ـ1

 . باز مهين اي بسته يزندانها از يكي در تيمحكوم مدت از15 تحمل شرط به سال 15 تا سال دو از شيب حبس به نيمحكوم ـ2

 . باز مهين اي بسته يزندانها از يكي در تيمحكوم مدت از سال 4 تحمل شرط به ابد حبس و سال 15 از شيب حبس به نيمحكوم ـ3



 نظم و رفتار و اخالق طرز يمقتض قيطر به ديبا انيزندان كار محل موسسات از كي هر اي باز مهين و باز يزندانها سيير ـ 11 ماده

 . ندينما كنترل را نيمحكوم كار بيوترت

 خاص يها  برنامه با را آنان انيزندان ورود از پس موظفند انيزندان كار محل موسسات و باز مهين و باز يزندانها يروسا ـ 12 ماده

 . ندينما آشنا موسسات و زندان 

 كار محل از خروج حق ، اشتغال ساعات يتمام در ابندي يم اشتغال كار، موسسات در كه باز مهين و باز يزندانها انيزندان ـ 13 ماده

 . ندينما مراجعت زين موقع به و  رفته كار محل به مايمستق ديبا شگاهيآسا از خروج از پس و نداشته را

 . شود ثبت ديبا قايدق كار محل در آنان خروج و ورود زمان

 تخلفات و نموده كنترل سازمان مقررات برابر را انيزندان كار بيترت و نظم و اخالق و رفتار طرز موظفند، زندان مأموران ـ 1 تبصره

 . برسانند مربوطه كار محل و زندان سيير اطالع به عايسر را آنان

 را مذكور يمحلها در ينگهدار اي كار جهت تيصالح اي و ديننما تيرعا را مربوطه مقررات يزندان كه مورد هر در ـ 2 تبصره

 و يبند طبقه يشورا اي ييقضا مراجع يسو از يينها  ميتصم مورد حسب تا اعزام بسته زندان به زندان سيير نظر با باشد،  نداشته

 . شد خواهد  اعالم اطالع جهت زندان ناظر يقاض به مراتب و گردد اتخاذ مربوطه  يانضباط

 و مخدر مواد ميجرا نيمحكوم و نيمتهم ينگهدار يبرا است يمركز)  اردوگاه( يدرمان كار و يآموز حرفه مجتمع ـ14 ماده

 . ادياعت

 يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات به يآموز حرفه اي كار به منظوراشتغال به يبند طبقه يشورا ميتصم طبق انيزندان ـ 15 ماده

 : شوند يم اعزام ريز

 اي هيريخ موسسات اي يدولت يسازمانها ريسا به اي باشد زندان تيمالك در است ممكن موسسات نيا(  زندان داخل موسسات ـ1

 )  باشد آنان از استفاده به مجاز زندان و داشته تعلق يخصوص بخش اي ها يتعاون

 و  موسسه سيير شنهاديپ به آنها حفاظت تيفيك و ساختمان تيوضع  به توجه با يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات ـ 1 تبصره

 . گردد يتلق باز مهين اي و باز زندان عنوان به تواند يم سازمان سيير صيتشخ

 يسازمانها ريسا به اي باشد زندان تيمالك در است ممكن موسسات  نيا. ( باشند يم باز زندان ينوع كه زندان از خارج موسسات ـ2

 ). باشد آنها از استفاده به مجاز زندان و داشته  تعلق يخصوص بخش اي ها يتعاون اي هيريخ موسسات اي يدولت 

 ، نمازخانه جهت يكاف يمحلها واجد االمكان يحت ديبا  زندان از خارج يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات ـ 2 تبصره

 . باشند سالم حاتيتفر يها نهيزم ريسا و انيزندان  مالقات جهت يمحل ، يغذاخور ، خوابگاه ، يجمع ارتباط ليوسا ، كتابخانه

 اي مجازات ياجرا ضمن اي بعد، و قبل نيمحكوم و نيمتهم درآنجا كه هستند يموسسات يتيترب و ينيتام اقدامات مراكز ـ 16 ماده

 ينگهدار ييقضا مراجع يكتب قرار اي حكم به دهد يم قرار  جرم ارتكاب مظان در ندهيآ در را آنها كه يحالت رفع تا آن از مستقل

 . شوند يم



 قيطر از الزم امكانات با سازمان نظارت تحت كه هستند يموسسات  آن رينظا و يخدمات ،يكشاورز ، يصنعت موسسات ـ 17 ماده

 هدف با ييخودكفا به لين و يا  حرفه يفن آموزش و اشتغال منظور  به يتعاون و يخصوص بخش مشاركت اي دولت يگذار هيسرما 

 . شوند يم سيتاس انيزندان تيترب و اصالح 

 سيير دييتا از پس و هيته يآموز حرفه و ييخودكفا اشتغال، امور معاونت حوزه نظر با بخش نيا ژهيو دستورالعمل ـ تبصره

 . شد خواهد ابالغ سازمان 

 . رنديگ يم عهده بر را طيشرا واجد و شده آزاد انيزندان از تيحما كه هستند يمراكز خروج از بعد مراقبت ادارات ـ 18 ماده

 و تيترب ، اصالح يبرا آنجا در تمام سال 18 از كمتر بزهكار  نوجوانان و اطفال كه است يمركز تيترب و اصالح كانون ـ 19 ماده

 .شوند يم ينگهدار  آموزش

        سازمانسازمانسازمانسازمان    بهبهبهبه    وابستهوابستهوابستهوابسته    مراكزمراكزمراكزمراكز    ررررييييساساساسا    وووو    بازداشتگاهبازداشتگاهبازداشتگاهبازداشتگاه    ،،،،        زندانزندانزندانزندان    ننننييييمسوولمسوولمسوولمسوول    وووو    سازمانسازمانسازمانسازمان    ففففييييوظاوظاوظاوظا: : : :     دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : باشد يم ريز شرح به سازمان فيوظا ـ 20 ماده

 . ) ندارد يفيتكل مجازاتها ريسا ياجرا درخصوص سازمان. (  مربوطه مقررات طبق حبس مجازات ياجرا ـ الف

 .  يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات و كشور يتيوترب ينيتام اقدامات مراكز و بازداشتگاهها زندانها، امور هيكل اداره ـ ب

 ، يبازپرور ، ينگهدار يبرا الزم موسسات ريسا و يخدمات و يكشاورز ،  يصنعت موسسات و ها بازداشتگاه زندانها، جاديا ـ ج

 .  نيمحكوم و نيمتهم كار به اشتغال و يآموز  حرفه

 .  يزندانبان خدمات و ها وهيش بهبود منظور به يعلم يها پژوهش و قاتيتحق انجام ـ د

 .  آن به وابسته مراكز و موسسات و زندانها  به مربوط امور هيكل ياجرا بر نظارت و اداره ، يمش خط نييتع ـ ه

 .  ربط يذ مراجع به آن شنهاديپ و ازين مورد مقررات و نيقوان سينو شيپ هيته ـ و

 .  انيزندان آموزش و ارشاد ، اصالح از اعم يتيترب و يفرهنگ امور انجام منظور به مناسب و الزم التيتسه و امكانات جاديا ـ ز

 .  آنان خانواده و انيزندان مشكالت  حل منظور به مساعدت و كمك زين و يا مشاوره خدمات انجام ـ ح

 گونه نيا حيصح يريكارگ به جهت در يزير برنامه و... و  هيريخ موسسات ، يمردم يكمكها ليقب از كمك گونه هر جذب ـ ط

 .  آنان خانواده اي و انيزندان به مساعدت و زندانها امور بهبود هدف با كمكها

 .  وابسته موسسات و زندانها ييخودكفا و انيزندان يآموز حرفه و اشتغال به مربوط امور هيكل يزير برنامه و ياستگذاريس ـ ي

 و آن ارتكاب يها زهيانگ و علل يبررس و ميجرا وقوع از يريشگيپ  يروشها شناخت جهت ازين مورد اطالعات و آمار هيته ـ ك

 .  گانه سه يقوا يروسا به ارائه

 . )  است بالمانع سازمان سيير موافقت با يعلم مراكز و يادار مراجع ريسا به اطالعات و آمار ارائه( 



 .  زندان ناظر يقاض به آن ارائه و مشروط يآزاد طيشرا واجد نيمحكوم ياسام شنهاديپ و هيته ـ ل

 . عفو أتيه به آن ارائه و عفو طيشرا واجد نيمحكوم ياسام شنهاديپ و هيته ـ م

 .  ربط يذ يدستگاهها  يهمكار با يزندان خروج از بعد مراقبت يبرا يزير برنامه ـ ن

 . دينما اقدام رأسا الزم يعلم مطالعات و قاتيتحق انجام  به نسبت مناسب التيتشك جاديا با تواند يم سازمان ـ 21 ماده

 و يمذهب انيمرب و يانتظام و مراقب مأموران و كارمندان ازتعداد اعم التيتشك خصوص در ازين مورد ياستانداردها ـ 22 ماده

  توسط انيزندان شناور آمار و محل اجاتياحت و تيموقع تناسب  به سازمان به وابسته مراكز و موسسات و زندانها در نيمتخصص

 . ديخواهدرس يزير برنامه و تيريمد سازمان بيتصو به و نييتع سازمان

 آمار هيكل تا گردد يم ليتشك انهيرا و آمار واحد عنداللزوم  سازمان به وابسته مراكز ريسا اي و بازداشتگاه ، زندان هر در ـ 23 ماده

 . دينما ثبت را ازين مورد

 مافوق مقام به و هيته صادره يها دستورالعمل طبق را شده يآور  جمع اطالعات است موظف مذكور واحد آمار ولئمس ـ تبصره

 . دينما  ارائه

 آنها محل رييتغ زين و سازمان به وابسته مراكز و موسسات ريوسا ها بازداشتگاه و زندانها هيكل اداره و احداث س،يتاس ـ 24 ماده

 ياختصاص  بازداشتگاه و زندان داشتن از ينظام و يانتظام ،  ياطالعات ،  يياجرا ،  ييقضا مراجع. باشد يم سازمان ارياخت در منحصرا

 . باشند يم ممنوع

 .  است خارج نامه نييآ  نيا شمول از مسلح يروهاين يانضباط يبازداشتگاهها ـ تبصره

 يانتظام گاني توسط كه است سازمان عهده به وابسته مراكز ريسا و ها بازداشتگاه و زندانها از يكيزيف حفاظت و انتظامات ـ 25 ماده

 . شد خواهد اعمال امر تحت يانتظام يروهاين و

 به ،  سازمان  يانتظام معاون به ضيتفو با اي رأسا را خود اراتياخت تواند يم يو و بوده سازمان سيير امر تحت فوق يروهاين ـ تبصره

 . دينما واگذار زندانها يروسا و استانها كل رانيمد

 به وابسته مراكز و موسسات ريسا و يخدمات و يكشاورز ، يصنعت  موسسات و ها بازداشتگاه ها، زندان يروسا فيوظا ـ 26 ماده

 : از است عبارت سازمان 

 .  آن ياجرا حسن بر نظارت و وابسته مراكز گريد و ها زندان در نامه نييآ نيا مقررات و مربوطه نيقوان ياجرا ـ الف

 .  مربوطه  مقررات تيرعا با يبند طبقه يشورا ماتيتصم ياجرا ـ ب

 فرار از يريجلوگ يبرا الزم داتيتمه ينيب شيپ و اريدراخت عوامل قيطر از يزندان و زندان از كامل مراقبت و محافظت ـ ج

 .  انيزندان با مأموران رفتار نحوه در مراقبت نيوهمچن انيزندان

 در آنان سالم حاتيتفر و يبدن تيترب ، هيتغذ ، بهداشت نيتام زين و انيزندان تيترب و اصالح ، بيتهذ جهت در اقدام و اهتمام ـ د

 .  وابسته مراكز اي موسسه اي زندان  طيمح



 .  مربوط يسازمانها يهمكار با  انيزندان يا  حرفه يفن و يمذهب ، يعلم آموزش يها برنامه ياجرا ـ ه

 آنان  يتقاضا به يمقدمات يدگيرس و انيزندان يفرد و يعموم تيوضع از الزم اطالعات كسب و مداوم يبازرس و نظارت اعمال ـ و

 .  ولئمس مقامات به اعالم و

 بعد مراقبت مراكز ، هيد امور به يدگيرس يمردم ستاد ، انيزندان از تيحما انجمن يها برنامه ياجرا در مساعدت و يهمكار ـ ز

 .  وابسته مراكز ريسا و يخدمات و يكشاورز ،يصنعت موسسات و ازخروج

 برابر فوق ما مقامات به روزانه آمار و اتفاقات گزارش و  انيزندان از يسرشمار نوبت دو و روزانه برنامه ياجرا در مراقبت ـ ح

 .  صادره يها دستورالعمل

 .  صادره يها دستورالعمل برابر باالتر  مقامات به محوله يها  برنامه ياجرا از حاصله جينتا گزارش ـ ط

 .  استان كل ريمد به آن ارائه و يسرپرست تحت واحد انهيسال بودجه و برنامه هيته ـ ي

 .  نامه نييآ نيا در شده ينيب شيپ فيوظا ريسا انجام ـ ك

 در ديبا حادثه وقوع از اطالع محض به مربوطه مسوول يو  ابيغ در و شخصا وابسته مراكز و موسسه اي زندان سيير ـ 27 ماده

 به وقت اسرع در را مراتب ،  لزوم صورت در آرامش و نظم يبرقرار يبرا عاجل و الزم ريتداب اتخاذ ضمن ،  شده حاضر  محل

 . دينما گزارش باالتر مقامات

 مقرر فيتكال انجام در زندان درجه اساس بر و)  ها معاونت از كيهر(  ياختصاص عنوان و فهيوظ حسب بر زندان معاون ـ 28 ماده

 از يكي زندان سيير ابيغ در و گذارد يم اجرا مورد رابه او يقانون يدستورها و نموده معاضدت و يهمكار زندان سيير با

 .  داشت خواهد عهده به را امور تيمسئول استان كل ريمد بيتصو و يو شنهاديپ به نيمعاون

 :  است ريز شرح به زندان قرارگاه فرمانده فيوظا ـ 29 ماده

 .  يپاسدار لوحه دييتا و كنترل و ،گشت ينگهبان لوحه دييتا و زندان يكيزيف حفاظت امور بر نظارت ـ1

 .  خصوص نيدرا الزم اقدام و زندان يانتظام پرسنل ابيغ و حضور بر نظارت ـ2

 و آموزشها ارائه و فهيوظ انجام و صبحگاه مراسم يبرگزار  هنگام در خدمت به حاضر كاركنان يظاهر وضع يبررس و ديبازد ـ3

 . آنها به يضرور  تذكرات

 .  پرسنل با زندان  يتيامن و يدفاع يطرحها به نسبت پرسنل نيتمر در نظارت ـ4

 . آنها ينگهدار و نظافت برامر نظارت و زاتيتجه و مهمات و اسلحه و زندان اماكن از ديبازد ـ5

 .  مراجع گريد و ييقضا مراجع به انيزندان انتقال و اعزام نحوه بر نظارت ـ6

 انجام در گشت و كيكش عوامل ريسا و اتيعمل گاني و آموزش افسر و ينگهبان ولئمس ييراهنما و تيهدا ، يبررس ، نظارت ـ7

 .  محوله فيوظا 



 . آنها ياجرا حسن بر نظارت و مربوط نيمأمور به يانتظام و يادار يها  بخشنامه و مافوق مقامات دستورات ابالغ ـ8

 .  يانتظام امور مسوول ابيغ در امور شدن دار عهده ـ9

 و ليتسه و يجار امور بهبود جهت در فوق موارد از كي هر  نهيزم در الزم يها دستورالعمل و طرحها شنهاديپ و ارائه ،نيتدو ـ10

 .  مقررات برابر كار  عيتسر

 در ييقضا مراجع به نيمتهم اي متهم اعزام و پرونده ليتشك و هياول قاتيتحق بر نظارت و ينظم يب گونه هر وقوع از يريجلوگ ـ11

 .  يقانون وقت

 . مافوق مقام به هياتفاق عيوقا از الزم گزارش ارائه ـ12

 . دستور طبق محوله امور ريسا انجام ـ13

 : از است عبارت نگهبان افسر فيوظا ـ 30 ماده

 و يريگيپ منظور به روزانه خدمات و عيوقا ثبت دفتر گذشته ساعت 24 مندرجات مطالعه و خدمت محل در موقع به حضور ـ1

 .  مربوطه عيوقا از اطالع و مافوق مقام يسو از صادره يدستورها  ياجرا

  مقام به بيغا پرسنل اعالم ، ينگهبان لوحه با آنان نام قيتطب ، آنان  به مهمات و اسلحه ليتحو بر نظارت ، ينگهبان عوامل كنترل ـ2

 .  روزانه خدمات و عيوقا ثبت دفتر در حاضر نيمأمور و ياسام ثبت و مافوق

 .  تيمأمور محل به ينگهبان  عوامل موقع به اعزام بر يمبن نگهبان افسر كمك امور بر نظارت ـ3

 .  قبل روز وقعات به توجه با ينگهبان امور تحول و ليتحو ـ4

 يها دستورالعمل برابر الحاق و يدگيتراش و يخوردگ خط بدون و حيصح صورت به يينها يگزارشها و وقعات ثبت و ميتنظ ـ5

 .  صادره 

 به ارسال يبرا آنها نمودن آماده و انداختن انيجر به و ليتكم  جهت قبل ينگهبان از ماندهيباق متشكله يها  پرونده به يدگيرس ـ6

 .  ييقضا  مراجع

 .  رجوع ارباب ممنوعه ياياش ينگهدار و كنندگان مراجعه ييراهنما و يورود درب اطالعات نيمأمور فهيوظ انجام بر نظارت ـ7

 .  خدمت مدت طول در يانتظام اماكن و ينگهبان عوامل از ديبازد ـ8

 مدت در يانتظام فرمانده به ها يينارسا و راداتيا ، نواقص ، مشكالت نهيزم در زندان يكيزيف حفاظت تيوضع از گزارش ميتقد ـ9

 .  ينگهبان 

 و درساختمان اشكال وجود عدم از نانياطم ، يانتظام اماكن هيكل مانندنظافت زندان دوم پوسته نيب يداخل محوله امور بر نظارت ـ10

 .  ساتيتاس



 وناتئش و يظاهر تيوضع برند، يم سر به زندان در يروز  شبانه طور به كه ينيمأمور يرفاه امور ر،يبگ رهيج افراد نييتع ـ11

 از يجمع دسته يها  برنامه ياجرا بر نظارت و نيمأمور سو  اعمال اي حركات از يريجلوگ و يانضباط موارد تيرعا ،  ياسالم

 بيمعا ، نواقص گزارش ارائه و كاركنان از كي هر درمورد يهيتنب و يانضباط دستورات ياجرا و يسخنران ، جماعت نماز جمله

 . باالتر مقام به هرمورد در مشهود

 .  شامگاه و صبحگاه مراسم ياجرا ـ12

 ورود  هنگام در زاتيتجه ريسا و هينقل طيوسا قيدق يبازرس و كنندگان  مالقات ، انيزندان از يبدن يبازرس بر الزم نظارت اعمال ـ13

 . استثناء بدون زندان از خروج و

 .  محوله امور و فيوظا انجام در نگهبان كمك نظارت و تيهدا ـ14

 .  وقت اسرع در مافوق  مقام به شده حادث مترقبه ريغ حوادث و سوانح گزارش ارائه ـ15

  اماكن از مرتب ديبازد و يسركش و يانتظام امور انيجر درحسن كامل نظارت و مربوطه يها نامه نييآ و مقررات كامل ياجرا ـ16

 مراقبت اعمال و تيمسوول تحت يكيزيف محدوده در آرامش و نظم يبرقرار يكل طور به و گريكدي با آنان ارتباط و يپست مختلف

 .  زندان به گرم و سرد سالح گونه هر ورود از يريجلوگ مورد در  ميدا

 منتسب ،  يفرار ، ماريب ،  يمرخص حال در ،  بيغا ، موجود  كاركنان تعداد بر يآگاه منظور به امر تحت كاركنان از يريآمارگ ـ17

 .  ينگهبان دفتر در آن درج و الزم آمار ميتنظ و رهيغ و

 . دستور طبق محوله امور ريسا انجام ـ18

 : دهد انجام را ريز اقدامات ، محوله امور بر عالوه است موظف  ليوسا و افراد خروج و ورود كنترل و ديبازد ولئمس ـ 31 ماده

  ياياش خروج و ورود از يريجلوگ و شوند يم خارج اي و وارد  زندان به نحو هر به كه يياياش و هينقل طيوسا از قيدق يبازرس ـ1

 .  ممنوعه

 .  ممنوعه ياياش خروج و ورود از يريجلوگ و زندان از خروج اي ورود هنگام به نيمراجع و انيزندان از يبدن يبازرس ـ2

 .  زندان به اشخاص ورود به مربوط مقررات ياجرا ـ3

 .  زندان به خروج و ورود دفتر ثبت و ميتنظ ـ4

 .  مربوطه ولئمس به  آنان يمعرف و رجوع ارباب و يزندان تخلفات موارد گزارش ارائه ـ5

 معتبر ييشناسا كارت گرفتن و مربوطه راننده نام با خودرو شماره و ساعت و خيتار ثبت ثيح از خودروها خروج و ورود كنترل ـ6

 .  نيماش كارت گرفتن يضرور مواقع در و راننده از

 .  مالقات سالن به ورود از قبل مالقات برگه با شونده  مالقات يامضا قيتطب و)  مالقات برگه( مالقات تعرفه ليتحو ـ7

 .  يضرور مواقع در تيمسوول تحت كاركنان ييراهنما و آموزش ـ8



 و موسسات ريسا و يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات ها، بازداشتگاه ، زندانها در كاركنان و نيولئمس ريسا فيوظا ـ 32 ماده

 . بود خواهد مصوب  يسازمان پست فيوظا شرح اساس بر وابسته مراكز

 ، خوردن غذا ،  پاسگاه محوطه از شدن خارج و نشستن و  دنيخواب ،  ينگهبان موقع در كردن صحبت ، ينگهبان ترك ـ 33 ماده

 ممنوع شود آنان مقرره فيتكال در انيزندان از ومراقبت خدمت از آنان خاطر انصراف باعث كه يحركات انجام ، اتيدخان  استعمال

 زندانها داخل در كه يمواقع ، بوده مرتب و زيتم و يرسم  لباس به ملبس و مجهز شهيهم يداخل نامه نييآ طبق ديبا نگهبانان. باشد يم

 و امن يجا در بند خارج پوشش در ديبا زندان زاتيتجه و مهمات ، اسلحه. ندينما فهيوظ انجام اسلحه بدون باشند داشته  تيمأمور

 . شود ينگهدار  مستحكم

 زندان به انتقال اي يبازپرس اي محاكمه يبرا يقانون تداريصالح  مقامات يكتب و يرسم دستور طبق را يزندان نگهبانان كه يهنگام

 را گرانيد و متهم با زدن حرف و مذاكره و توقف حق راه طول در و باشند مسلح ديبا ندينما يم خارج زندان از گر،يد امحلي

 پس نموده بدرقه كننده احضار مرجع به مايمستق خلوت يجا از كامل مراقبت تحت مربوط مقررات برابر را يزندان ومكلفند ندارند

 هنگام به نگهبانان. ندينما ليتحو خارج نگهبان افسر به داده عودت زندان به مايمستق نحو همان به و بالفاصله را او كار انجام از

 . بود خواهند معاف احترامات يادا از انيزندان حفاظت و بدرقه ، ينگهبان

 كار به با چنانچه و نموده بيتعق را او توان تمام با انياطراف از استمداد ضمن است موظف نگهبان دينما فرار به مبادرت يزندان اگر

 تيرعا با ننمود، توقف هم باز گاه هر داده ستيا رسا و بلند يصدا با مرتبه سه نشود او يريدستگ به موفق ممكن يتالشها  بردن

 يناچار مقام در و ييهوا ريت كردن يخال و اسلحه از استفاده با نگردد يكس جرح اي قتل باعث كه نيا به توجه و جوانب و اطراف

 . دينما يريجلوگ او فرار از يزندان يپا ساق يريگ  نشانه با

 و اطالعات اي داده زندان از خارج به ياطالع ، يزندان هر  بازداشت از مربوط مقامات يكتب و يرسم اجازه بدون نگهبان هرگاه

 تحت تخلف تياهم نسبت به اورديب آنان يبرا ازخارج اي برساند خارج به انيزندان طرف از يياياش و اجناس اي ها نوشته و امهايپ

 .  گرفت قرارخواهد بيتعق

 كند مالمت يحت اي مجازات را او باشد داشته حق كه نيا  بدون دينما مشاهده يزندان نفر كي از يخالف كه يمواقع در نگهبان

 شود ثابت يو گزارش خالف يدگيرس مقام در  چنانچه دهد گزارش نگهبان افسر به كتبا امر اتييجز ذكر با را مراتب  يستيبا

 . شد خواهد مواخذه

 . بود خواهد يانضباط هيتنب موجب  يقانون بيتعق بر عالوه فوق ماده مقررات از تخلف ـ تبصره

 ، احكام ياجرا و ابالغ و ميتقو و يگانيبا اي و رخانهيدب به مربوط امور هيكل انيجر حسن در است مكلف زندان دفتر سيير ـ 34 ماده

 وقت  اسرع در دهيرس يها  نامه پاسخ ، شده انجام موقع به و ريتاخ و وقفه  بدون يجار يكارها تا دينما مراقبت و داشته كامل نظارت

 مفاد ياجرا و انيزندان به ابالغ از پس ، ثبت مربوطه دفاتر در دهيرس  يقرارها و احكام و ها  نامه هيكل شود، ارسال مقصد به و هيته

 خواهد ارسال مربوطه ييقضا مرجع به را حكم ياجرا جهينت  است يهيبد. گردد يگانيبا و درج يزندان هر به مربوطه پرونده در آن

 : از عبارتند زندان هر يداخل دفاتر.نمود



 نييباتع ها تيمحكوم احتساب و ميتقو دفتر ـ انيزندان ابيغ و دفترحضور ـ انيزندان ياسام ثبت دفتر ـ قرارها و احكام و ها نامه دفتر

 و ورود دفتر ـ انيزندان يآزاد دفتر ـ ها هياحضار ثبت دفتر ـ دار  نهيشيپ  انيزندان ياسام ثبت دفتر ـ انيزندان يآزاد قيدق خيتار

 .  مالقات دفتر ـ انيزندان خروج

 زندان هر احكام ياجرا مسوول خاصه فيوظا از زندانها در انيزندان ينقد يها تيمحكوم ياجرا در كامل نظارت ـ 1 تبصره

 . باشد يم

 . رديگ يم انجام انهيرا قيطر از فوق يدفتر اقدامات  هيكل باشند يم انهيرا ستميس به مجهز كه ييزندانها ـ 2 تبصره

 در مربوط نامه نييآ مقررات طبق است مكلف شود يم شناخته  زندان اموال جمع صاحب كه انبار و اموال شعبه ولئمس ـ 35 ماده

 فيوظا و آورده عمل به ستهيشا اهتمام و مراقبت انيزندان به متعلق اسناد و اياش و لوازم و يدولت اموال و هياثاث ينگهدار و محافظت

 : دهد انجام را ريز مشروح 

 و نيمأمور پوشاك و لباس ليقب از زندان يداخل حتاجيما و  ملزومات و هياثاث تدارك و هيته در الزم و موقعه ب اقدام و ينيب شيپ ـ

 اتيضرور هرگونه و زندان امكنه و انيزندان بهداشت و نظافت و استحمام و ييروشنا و سوخت به مربوط اجاتياحت نيتام ، انيزندان

 . گريد 

 . سپارند يم امانت طور به كه يياياش و انيزندان يشخص لوازم و يدولت هياثاث و اموال ليم و فيح و عييتض و طيتفر از يريجلوگ ـ

 .  يادار يها نامه ثبت به مربوط دفاتر ميتنظ و هيته ـ

 .  زندان مأموران و انيزندان يدولت ملبوسات ، يادار افزار نوشت ، يدولت ياياش و ملزومات و اموال ليتحو و وصول ـ

 .  يدولت اموال نامه نييآ مقررات با منطبق و يرسم نمونه طبق بر يدولت هياثاث و اموال ثبت ـ

 .  اجياحت مورد لوازم و ياياش هيته به مربوط يدرخواستها ثبت ـ

 دفاتر در دارد، خود با زندان به ورود موقع يزندان كه يزيهرچ و انيزندان يمتيق و يعاد اسناد و يشخص لوازم و البسه ثبت ـ

 .  مربوطه

 به يزندان هر يشخص لوازم و لباس. (  فيرد شماره بيترت  به انيزندان ياياش و لباس يمحتو يها  سهيك ينگهدار و كيتفك ـ

 برگ در شماره ذكر با مخصوص سهيك در شده  يعفون ضد و فيتنظ انبار يمتصد لهيوس به ديبا زندان به او ورود محض

 آن حراست و حفظ در و شده لفاف شود يم  ميتسل يزندان به انبار قبض با آن نسخه كي كه تحول و ليتحو  يميتنظ صورتمجلس

 ) ديآ عمل به يكاف مراقبت و دقت گريد وآفات ديب و موش گزند از

 .  مربوط يمال مقامات و زندان سيير گزارش و امضاء به لزوم مورد اجناس تدارك و هيته يبرا يرسم درخواست و اسناد ميتنظ ـ

 .  انيزندان  امكانات و يدولت اموال كامل حفاظت و نظافت در مراقبت ـ

 با يميتنظ صورتمجلس ارسال و آنان انتقال اي يآزاد موقع در انيزندان امانات سالم و حيصح ليتحو در يكاف مراقبت و دقت ـ

 .  زندان دفتر به يزندان  يامضا



 و معضالت حل و كشف و انيزندان تيشخص شناخت درجهت ياجتماع خدمات و يمددكار شعب و ريدوا و ادارات ـ 36 ماده

 ضبط جهت را قاتيتحق از نسخه كي و نموده را الزم اقدامات و قاتيتحق آنان ياجتماع و يخانوادگ و يشخص مشكالت

 با ديبا كاران مدد. دينما يم ميتسل خود متبوع اداره به الزم  اقدام جهت را گريد نسخه و زندان سيير به يزندان تيشخص درپرونده

 . آورند عمل به الزم اهتمام و اقدام ياجتماع سالم و يعاد يزندگ به آنان بازگشت يبرا يزندان اعتماد جلب و شفقت ابراز

 : باشد يم ريز شرح به)  يتيترب و ياصالح اهداف تحقق منظور به( زندانها يتيترب و يفرهنگ مسووالن فيوظا ـ 37 ماده

 يمذهب و يعلم يتهايشخص و مراكز و يخصوص موسسات و  يدولت ريدوا و سازمانها با زندانها والنئمس انيم ارتباط جاديا ـ الف

 .  يواجتماع

 .  نامه نييآ نيا در شده ينيب شيپ مقررات  تيرعا با گريد موسسات و زندانها از ديبازد برنامه ميتنظ ـ ب

 .  انيزندان نفس هيتزك و بيتهذ جهت در ياخالق و ينيد و يدتيعق يمبان ميتعل و يمذهب موعظه منظور به يزير برنامه ـ ج

 .  انيزندان در ياجتماع حيصح يزندگ و اصالح به ديام جاديا و يدرون نيتسك و يروح مشكالت حل جهت در الزم اقدامات ـ د

 .  يمذهب و يفرهنگ يها ربرنامهيسا و قرآن آموزش ، نماز جمله از يعباد يها برنامه ياجرا ـ ه

 .  انيزندان يرفتار و يورزش ،يآموز حرفه ، يهنر ، يآموزش يها  برنامه ياجرا ـ و

 . مجاز اتينشر و كتب نيتام و جادكتابخانهيا منظور به الزم يها يهماهنگ و يخوان كتاب فرهنگ نشر زـ

 .  مربوطه يها شگاهينما جاديا و يتيترب و يفرهنگ يها برنامه ياجرا در يمردم يمشاركتها جلب ـ ح

 . ندينما برطرف را ياحتمال موانع الزم يها يهمكار ضمن فوق فيوظا ياجرا جهت در مكلفند زندانها يروسا ـ تبصره

 يتيشخص پرونده مالحظه و يتيترب و يفرهنگ امور معاونت بخش و مددكاران يهمكار با موظفند زندان روانشناسان ـ 38 ماده

 جاديا يبرا الزم اقدام و اعالم يبند طبقه يشورا به را  مراتب آنان يروان يها يناهنجار و يناسازگار يبررس ضمن انيزندان 

 . آورند عمل به آنان درمان عنداللزوم و يسازگار

 به نسبت روانشناس اي و پزشك ، روانپزشك ليقب از مربوطه نيمتخصص يهمكار با است موظف زندان يبهدار ولئمس ـ 39 ماده

 اختالل اي جنون به منجر هميمشارال يماريب عارضه كه يصورت در نموده  اقدام آنان معالجه منظور به يروان مارانيب كردن يبستر

 مقامات به اطالع و نظر اعالم جهت يقانون يپزشك به زندان سيير قيطر از وقت اسرع در را مراتب شود داده صيتشخ مشاعر

 . دينما اتخاذ را يقانون ستهيشا ريتداب ينيتام و يدرمان موسسه كي در آنان معالجه و انتقال يبرا االقتضا عند و نموده گزارش ييقضا 

  ابالغ آنان به موسسه سيير طرف از كه يدستورات ياجرا موظفندضمن يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات نيمراقب ـ 40 ماده

 مشغول انيزندان ، گشت ضمن و آورده عمل به ابيغ و وحضور يسرشمار انيزندان از عصر و صبح دوبار حداقل روز در شود، يم

 و كنند يريجلوگ آنان فرار اي موسسه محوطه از خروجشان اي و خارج افراد با آنان تماس گونه هر از و گرفته نظر تحت را كار به

 . ندينما گزارش موسسه سيير به را مراتب و اقدام نامه نييآ نيا مقررات طبق فورا تخلف گونه هر مشاهده اي حادثه بروز درصورت



 و ينيتام  اقدامات موسسات در اقامت اي و يخدمات و يكشاورز ، يصنعت  موسسات اي و زندان در اقامت طول در محكومان ـ 41 ماده

  يبررس و مراقبت تحت يروح و يبدن سالمت صيتشخ و يمذهب و ياخالق اتيخصوص در حاصله تحوالت ثيح از يتيترب

 .  داشت خواهند قرار مربوطه موسسه اي زندان نيمتخصص

 .شد خواهد اعمال مقدورات حسب زين ها بازداشتگاه  در ماده نيا در مقرر اقدامات انجام ـ تبصره

 مقررات عمومي -بخش دوم

            ييييبندبندبندبند        طبقهطبقهطبقهطبقه    وووو    صصصصييييتشختشختشختشخ    رشرشرشرشييييپذپذپذپذ    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 اي و موسسه زندان، سيير تيمسئول با يونيسيكم بار كي هرماه يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسه اي زندان هر در ـ42 ماده

 ليگرتشكيد صالح يذ كارشناسان لزوم صورت در و يتيترب ، يفرهنگ ، يمددكار ، يروانشناس نيمتخصص شركت با و يو ندهينما

 . گردد يم منعكس او تيشخص پرونده در يزندان به نسبت مزبور ونيسيكم نظرات خالصه و

 ، ربط  يذ ييقضا مقامات درخواست صورت در هستند مكلف يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات و زندانها يروسا ـ تبصره

 . دارند ارسال و هيته را يزندان تيشخص پرونده از يا  مستخرجه

 انجام  مربوطه مسئول نظر ريز كه انيزندان تيشخص شناخت و يبررس ، رشيپذ يبرا است يمحل صيتشخ و رشيپذ واحد ـ 43 ماده

 . دينما يم فهيوظ

 . بود خواهد جداگانه صورت به صيتشخ و رشيپذ واحد لزوم درصورت ـ تبصره

 كننده صادر ييقضا مقام مهر و امضا به يرسم برگ موجب به  محكوم اي متهم كه گردد يم آغاز يزمان از يزندان رشيپذ ـ44 ماده

 اتهام و جرم نوع ـ شغل ـ شناسنامه شماره ـ سن ـ پدر نام ـ نام ـ شهرت( محكوم اي متهم كامل مشخصات متضمن حكم، اي قرار

  كارت ديبا كه يقبل شده شناخته مأمور لهيوس)  بازداشت شروع خيتار ـ حكم اي قرار شماره ـ مجازات زانيم و نوع ـ تيامحكومي

 . گردد يم ليتحو وابسته مراكز ريسا اي زندان اي بازداشتگاه به دهد ارائه را خود عكس به ملصق يرسم ييشناسا

 موجب ،  يقانون و ييقضا مقام يامضا و مهر عدم زين و قرار  شماره ،  اتهام نوع ، پدر نام ،  يخانوادگ نام و نام ذكر عدم ـ 1 تبصره

 و زندان صورت نيا در كه گردد حيتصر آن امثال و يتيهو  يب اي يولگرد به كه يموارد در مگر بود خواهد يزندان رشيپذ  عدم

 . كند ثبت سوابق در و دستاورده به را يو قيدق مشخصات ممكن نحو هر به يستيبا ييقضا  مرجع

 اي  نيمتهم يمعرف به مجاز موضوعه نيقوان ريسا اساس بر كه را يقانون تداريصالح مقامات فهرست است موظف سازمان ـ 2 تبصره

 . دينما اعالم زندانها كل ادارات به باشند يم زندان به نيمحكوم

 به  يعكاس و ينگار انگشت يانتظام يروين نيمأمور توسط صيتشخ و رشيپذ قسمت در ورود محض به يزندان هر از ـ 45 ماده

 يبرا)  يقانون اسناد مراكز به ارسال يبرا برگ كي و زندان يبرا  برگ كي(  ينگار انگشت برگ دو ميتنظ از پس و ديايم عمل

 كالسه شماره بر عالوه و گردد يم اقدام يزندان ليتحو به  نسبت يرسم مدارك انضمام به يزندان عكس شماره ذكر با نهيشيپ  نييتع

 يالزام محكومان و ها  يبازداشت به مربوط مكاتبات  هيكل در زين عكس شماره ذكر ها  تيمحكوم و قرارها ثبت و كل  ثبت دفاتر

 .  است



 صورت در و دينما اعالم رشيپذ واحد به را خود كامل و  حيصح مشخصات ورود هنگام است مكلف يزندان هر ـ 1 تبصره

 . خواهدشد يانضباط هيتنب نامه نييآ نيا مقررات طبق غلط مشخصات ارائه

 .  است يالزام زين كننده بازداشت مرجع به حيصح مشخصات اعالم

 به وقت اسرع در يو يبرا ياتفاق گونه هر بروز صورت در دكهينما يمعرف را نفر كي حداقل ديبا ورود هنگام يزندان ـ 2 تبصره

 . شود داده اطالع مذكور فرد

 يزندان مشخصات و دهيرس زندان سيير مهر و امضا به و يبند صفحه ر،يز نكات يحاو كل ثبت دفاتر ديبا زندانها در ـ46 ماده

 نام و نام:  شامل ، محكوم اي متهم كامل تيهو ذكر( شود ثبت آن در ريز شرح به زندان به او ليتحو از قبل و ورود محض به

 ، تاهل تيوضع ، سن ، شغل ، تيتابع ، مذهب ، تيجنس ، يخانوادگ وضع مادر، و پدر نام ، لقب مستعار، نام ، يقبل و  يكنون يخانوادگ

 ، تيمحكوم مدت ، مجازات اي قرار نوع ، تيمحكوم اي اتهام نوع ،يبدن مخصوص ميعال ، عكس شماره ،يفريك  نهيشيپ سواد، زانيم

 و شماره ، تلفن شماره ، ميدا ينشان ، حكم اي قرار صدور مرجع ،  حكم اي قرار شماره ، زندان از يآزاد خيتار ، بازداشت  شروع خيتار

 و مراقب مأمور لهيوس به نامه يمعرف ليذ در ديبا  شده يمعرف يزندان با فوق مشخصات انطباق صحت)   شناسنامه صدور محل

 مذكور دفتر آخر ستون در شده يمعرف يزندان يامضا به آن صحت كل ثبت دفتر در مراتب ثبت از پس و دييتا  يزندان نامه آورنده

 . شود يگواه

 عكس يميدا شماره بيترت به يزندان هر يبرا) 33 ماده در دفاترمذكور( دفاتر در يزندان كامل مشخصات ثبت از پس ـ 47 ماده

 مربوطه فيرد در و هيته الفبا حروف بيترت به يگانيبا كارت  نيهمچن عكس به ملصق ييشناسا كارت و گردد يم ليتشك پرونده 

 . گردد يم ينگهدار 

 : خواهدبود شرح نيا به يزندان درباره يادار مكاتبات شماره ـ 48 ماده

 )   زندان زهيمم عالمت ، كل ثبت دفتر بيترت شماره ، بزه نوع به  مربوط شماره ، اتهام مورد بزه ، عكس شماره ، فيرد شماره: ( متهمان

 ، كل ثبت دفتر بيترت شماره ، تيمحكوم مورد بزه نوع به مربوط  شماره ، حكم مورد بزه ، عكس شماره ، فيرد شماره( : محكومان

 )   زندان زهيمم عالمت

 و حال شرح و ينگار انگشت برگ يحاو و عكس به ملصق  يستيبا محكوم اي متهم از اعم انيزندان يها  پرونده هيكل ـ 49 ماده

 . باشد زندان يگانيبا مسئول  يامضا به آنها يفريك و ياجتماع ،يخانوادگ ، يشخص نهيشيپ  خالصه

 گونه هر در و هيته 44 ماده در مندرج شرح به كامل مشخصات  شامل عكس به ملصق ييشناسا كارت يزندان هر يبرا ـ 50 ماده

 . رديگ يم قرار الزم استفاده و استناد مورد يزندان مشخصات نيمب و معرف عنوان به يوانتقال نقل

 مقررات ياجرا الزام و نموده ديبازد وارد تازه انيزندان از يادار وقت اول روز هر است مكلف او نيجانش اي زندان سيير ـ 51 ماده

 آنها نيب را انيزندان فيوظا و مقررات يراهنما دفترچه و  ميتفه آنان به زندان و بازداشتگاه طيمح در را انضباط و نظم ومراعات

 . دينما  عيتوز



 خود اعتماد مورد كانينزد از يكي به ممكن ليوسا به وقت  اسرع در تواند يم يزندان هر ، يقانون منع فقدان صورت در ـ 52 ماده

 نوبت هر در د،ينما اقدام يزندان خود حضور با او يشخص  لوازم و اياش ليتحو به نسبت افتهي حضور زندان در كه دهد  اطالع

 . شود ثبت يزندان پرونده و بازداشتگاه اي  زندان انبار و ينگهبان دفاتر در يستيبا تحول و ليتحو صورتمجلس 

 يبرا گريد مطمئن لهيوس به اي يسفارش پست لهيوس به را خود يشخص لوازم و اياش كه دينما تقاضا كتبا يزندان گاه هر ـ 53 ماده

 امور مسئول و يزندان خود يامضا به صورتمجلس ميتنظ با آن مهر و الك و يبند بسته به نسبت دارد ارسال شيخو بستگان ازيكي

 يزندان عهده به آن حمل و يبند بسته نهيهز. گردد يم اقدام  بسته اتيمحتو تعداد و اتييجز و مشخصات يحاو انباردار و  ينگهبان

 . باشد يم

 د،ينما  يمعرف خود يمتيق و يشخص لوازم و اياش و اسناد دادن ليتحو يبرا را مطمئن شخص نتواند يزندان كه يصورت در ـ 54 ماده

  رهيغ و بانكها از يكي اي يپست امانات صندوق ليقب از زندان از ريغ  يمحل در آن ينگهدار و سپردن نحوه و محل و فيتكل نييتع

 . بود خواهد يزندان يكتب يتقاضا به موكول

 .  است يزندان عهده به ينگهدار نهيهز

 ميتنظ با او گريد ياياش و لوازم يبند بسته و تحول و  ليتحو فاتيتشر ديبا گريد زندان به يزندان انتقال هنگام ـ 55 ماده

 مقصد زندان به يزندان همراه به صورتمجلس از  نسخه كي و شده انجام كامال انبار و ينگهبان دفاتر در مراتب ثبت و  صورتمجلس

 . شود ارسال

 يشورا نظر طبق صورت نيا ريغ در ندينما استفاده ريز يشخص  ياياش و لوازم از فقط زندان در هستند مجاز انيزندان ـ 56 ماده

 . شد خواهد برخورد آنها با يانضباط 

 دوعدد ، يفلز ريغ شانه ، حمام ابر شامپو، و صابون ، يفلز ريغ صابون  يجا ،يفلز ريغ مسواك و دندان ريخم مجاز، اتينشر و كتاب

 و يطب نكيع) خودكار مداد، ، پاكت كاغذ،( افزار نوشت ، يبهداشت  ضرورت به بنا ريز لباس ، جوراب جفت دو ، كوچك حوله

 . دار يباطر موج كي ويراد ، يدست اصالح نيماش چاقو، فاقد ريگ ناخن ، زندان يبهدار اجازه با گريد يبهداشت لوازم

 ريمد بيتصو و زندان سيير شنهاديپ به موكول گريد ياياش از  استفاده و ينگهدار فوق ماده در مذكور لوازم ياستثنا به ـ 57 ماده

 . باشد يم استان  كل

 . ندارد بازداشتگاه اي زندان داخل رابه آموزشگاه و كارگاه از كار ابزار و لوازم آوردن حق يزندان ـ 58 ماده

  خدمات از استفاده با آنان يبند طبقه و انيزندان تيشخص شناخت منظور به صيتشخ نام به يقسمت زندان هر در ـ 59 ماده

 نيا عهده به يبعد مواد شرح به يزندان يتيشخص پرونده  ينگهدار و ميتنظ و هيته كه گردد يم ليتشك متخصص كارشناسان

 .  است قسمت

 و يروانشناس يآزمونها ،  يروانپزشك ،  يپزشك يشهايآزما تحت صيتشخ و رشيپذ قسمت در ماه دو حداكثر محكومان ـ 60 ماده

  جهت از آنان يفن و يعلم و يمذهب اطالعات و معلومات ، يروان و يجسم سالمت زانيم و گرفته قرار استعداد و تيشخص شناخت

 . گردد يم نييتع و يبررس تيشخص شناخت



 سوابق خصوص در شود يم هيته سازمان يسو از ياسالم  نيمواز اساس بر كه يميتنظ يفرمها طبق ياجتماع مددكاران

 يها  طيمح در گزارش ميتنظ زمان تا تيطفول ازدوران محكوم گذشته از يكامل گزارش آورده عمل به الزم قاتيتحق يزندگ

 قسمت در يزندان اقامت مدت يانقضا در. ندينما يم هيته خود نظر اظهار با را رهيغ و يا حرفه ،يمحل ،يليتحص ، يخانوادگ  مختلف

 . شود مطرح يبند طبقه يشورا در تا شوند يم متمركز او پرونده در نيمتخصص يگزارشها هيكل ، صيتشخ و رشيپذ

 ، ييقضا يواحدها نيمسئول: شود يم ليتشك انيزندان يبند  طبقه  يشورا نام به ريز بيترك با ييشورا زندان هر در ـ 61 ماده

 با دينما يم تيفعال صيتشخ قسمت در كه مددكار نفر كي و روانشناس نفر كي ، مربوطه اندرزگاه سيير ، يانتظام ، يفرهنگ

 .  زندان سيير  انتخاب

 . دينما شركت يبند  طبقه يشورا جلسات در تواند يم زندان ناظر يقاض ـ 1 تبصره

 اخذ را زندان اطالعات و حفاظت واحد نظر االمكان يحت انيزندان  به مربوط ماتيتصم اتخاذ در يبند طبقه يشورا ـ 2 تبصره

 . دينما يم

 .  است زندان سيير عهده به آن مصوبات دييتا و شورا سيير انتخاب ـ 3 تبصره

 : دينما يم ميتصم اتخاذ ريز موارد در يبند طبقه يشورا ـ 62 ماده

 .  انيزندان استقرار محل ميتقس و نييتع ـ الف

 .  زندان خارج ايو داخل اشتغال مراكز در انيزندان كار به اشتغال عدم اي اشتغال ـ ب

 .  مربوطه مقررات تيبارعا انيزندان عفو و مشروط يآزاد طيشرا احراز نهيزم در نظر اظهار ـ ج

 . بود خواهد مربوطه ييقضا مرجع موافقت كسب مستلزم زندان محوطه از خارج در انيزندان كار به اشتغال ـ 1 تبصره

 . باشد يم زندان سيير ارياخت در زندان داخل در يزندان انتقال و نقل ـ 2 تبصره

 آرا تياكثر با شورا ماتيتصم ابد،ي يم تيرسم ياعضا تياكثر حضور با و ليتشك بار كي يا  هفته يبند  طبقه يشورا ـ 63 ماده

 . شد خواهد ليتشك العاده فوق جلسه  زندان سيير دعوت به لزوم صورت در.  اجراست قابل و يقطع

 مشروط يآزاد اي عفو شنهاديپ انيزندان قيتشو منظور به و يبند  طبقه يشورا بيتصو با زندان سيير اي استان كل ريمد ـ 64 ماده

 . دارند يم  ميتقد نامه  نييآ نيا 20 ماده م و ل يبندها در مندرج مراجع به را آنها

 . بود خواهد يبند طبقه يشورا بيتصو از پس ، حكم در تيممنوع عدم صورت در انيزندان كار به اشتغال ـ تبصره

 و تيشخص يچگونگ و يروان و يجسمان وضع ، مجازات مدت ، تيتابع ، جرم نوع ، تيجنس ، سن ، سابقه حسب انيزندان ـ 65 ماده

 . گردند يم يمعرف  يتيترب و ينيتام موسسات اي زندان يقسمتها از يكي به استعداد

 به نسبت زندان هر در توانند يم زندانها يروسا. باشند داشته همراه  به تمام سال دو سن تا را خو اطفال توانند يم زن انيزندان  ـ تبصره

 اي يستيبهز به موصوف اطفال انتقال به نسبت اي و اقدام)  مهدكودك( مجزا محل در سال 6 تا سال 2 اطفال يجداساز و كيتفك 

 .ندينما مبادرت اطفال ينگهدار موسسات



            بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    وووو    ههههييييتغذتغذتغذتغذ    ،،،،        روزانهروزانهروزانهروزانه    ييييهاهاهاها        برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    ،،،،        ييييداخلداخلداخلداخل    امورامورامورامور    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 ينگهدار يجمع دسته طور به انيزندان گاه هر و شود يم داده  الزم ليوسا با اطاق كي يزندان هر به امكان صورت در ـ 66 ماده

 به خواب هنگام به بخصوص گريد جهات و سن تناسب  ثيح از گروه كي افراد انتخاب در را دقت و كوشش يمنتها ديبا شوند

 . گردد اعمال آنان درباره يشتريب نظارت و ديبازد شب در مخصوصا و  آورده عمل

 بالش و تشك و پتو يبرا ملحفه پتو، دوتخته بالش، ، تشك تختخواب،: از است عبارت يزندان هر يبرا شگاهيآسا لوازم ـ 67 ماده

 )  است ممنوع يزندان دلخواه به شگاهيآسا در لوازم نيا محل رييتغ(

 . آورند عمل به الزم يمراقبتها زندان  لوازم كامل نظافت و ينگهدار و حفظ در مكلفند انيزندان ـ 68 ماده

 يبرق ليوسا و نيبنز و نفت ينگهدار و يپز خوراك يها چراغ از استفاده و آتش كردن روشن حق وجه چيه به يزندان ـ 69 ماده

 . ندارد بازداشتگاه اي زندان داخل در را محترقه مواد ريوسا

. شود  گذاشته اجرا مورد به كساني انيزندان هيكل درباره استثنا و ضيتبع  بدون يستيبا بازداشتگاهها و زندانها روزانه برنامه ـ 70 ماده

 :  است ريز شرح به ها بازداشتگاه و زندانها برنامه

 آفتاب طلوع ،  يشخص امور انجام و شگاهيآسا نظافت و استحمام و ينيد ضيفرا انجام آفتاب طلوع تا و باش داريب ، صبح اذان

 و ينيد ضيفرا انجام بعدازظهر 2 تا ظهر ها، كارگاه اي ها كالس در شركت سپس و صبحانه صرف ، يصبحگاه ياجبار ورزش 

 22 ساعت و شام.  ينيد ضيفرا آوردن يبجا مغرب كارگاهها، اي كالسها در شركت بعد به بعدازظهر 2 ، استراحت و نهار  صرف

 .  يخاموش

 برنامه  انيپا تا را يخاموش تواند يم زندان استير باشد داشته انيزندان  يبرا يديمف يآموزش برنامه ونيزيتلو كه يصورت در ـ تبصره

 . اندازد ريتاخ به ونيزيتلو

 يمدت يبرا يبهدار مسئول توسط آن دييتا و زندان پزشك ازطرف تيمعذور يگواه صدور با سالخورده افراد و مارانيب ـ 71 ماده

 . خواهندبود معاف روزانه يها  برنامه ياجرا از گردد يم حيتصر يگواه در كه

 استفاده زندان، مسئول از يكتب اجازه كسب با انيزندان قيتشو منظور  به و مطالعه يبرا ضرورت، به بنا  امتحانات موقع در ـ 72 ماده

 . باشد يم مجاز گرانيد  يبرا مزاحمت جاديا بدون كامل سكوت تيرعا با ييروشنا از 

 و ورزش و گردش و ليتحص و كار موقع در نيهمچن. باشد برقرار  كامل سكوت زندان محوطه در ديبا يخاموش از پس ـ 73 ماده

 ساعات تمام و جا همه در رفتار و كردار و گفتار در متانت و احترام و ادب و نزاكت تيرعا يجار فيوظا انجام و سالم حاتيتفر

 .  است يالزام روز شبانه 

 ارتكاب و مشاجره گردد، زندان تيامن مخل كه تند يها وگفتگو بحث و جر ، بلند يصدا با خواندن آواز ، زدن اديفر ـ 74 ماده

  پنجره از انحا از ينحو هر به كردن اشاره و صحبت سازد،  مختل را زندان داخل آرامش و نظم كه يجمع دسته اي يفرد هرعمل

 .  است ممنوع مطلقا خارج با  زندان يها

 .  است يالزام ، يعلت هر به شگاهيآسا و زندان به  خروج و ورود هنگام انيزندان همراه لوازم و يبدن ديبازد ـ 75 ماده



 نوبت دو يروز حداقل آنان از و بوده زندان يتيترب امور مسئول نيمراقب  نظارت تحت ياسالم نيمواز مطابق ديبا انيزندان ـ 76 ماده

 . ديآ عمل به يسرشمار  شگاهيآسا به ورود موقع شبها و ورزش شروع از قبل صبحها

 برابر در مقاومت اي تمرد. شود يم يبازرس او نيجانش اي زندان سيير دستور مطابق يزندان ياياش و شگاهيآسا و كار محل ـ 77 ماده

 . شد خواهد متمرد يانضباط هاتيتنب موجب آنها دستور ياجرا از يچيسرپ و يبازرس مأموران

 به انيزندان ياياش و لوازم و اماكن هيكل كباري يماه حداقل ديبا بازداشتگاه و زندان داخل تيامن و آرامش حفظ يبرا ـ 78 ماده

 كار گزارش صورتمجلس ميتنظ با و شود يبازرس انان نظارت و ميتعل تحت و او نيجانش اي زندان سيير انتخاب با يگروه  لهيوس

 . شود يگانيبا بازداشتگاه اي زندان يبازرس مخصوص پوشه در  مرتب طور به

  شگاهيآسا در يا  نوشته هرگونه و عكس الصاق و ينقاش و ميترس ، بازداشتگاه اي زندان يوارهايد يرو نوشتن اي زدن خيم ـ 79 ماده

 .  زندان سيير اجازه با خاص موارد در مگر است ممنوع

 بازداشتگاه و زندان در انيزندان لهيوس به آن ضيتعو اي يكيالكتر  لوازم محل رييتغ و يكش ميس به انيزندان زدن دست ـ 80 ماده

 .  است ممنوع يكل به

 خود رختخواب كردن مرتب و آن لوازم و اطاق نظافت به نسبت  شگاهيآسا از خروج از قبل صبح روز هر ديبا يزندان ـ 81 ماده

 ارياخت در و هيته مخصوص ياشكافها منظور نيبد است  ممنوع شگاهيآسا در يشخص لوازم و لباس كردن زانيآو. دينما اقدام

 . رديگ يم قرار  انيزندان

 ترك جهت الزم داتيتمه مكلفند زندان در مربوطه ني،مسئول  است ممنوع مطلقا مسقف اماكن در اتيدخان استعمال ـ 82 ماده

 . ندينما فراهم را گاريس

  زندان نيمسئول اجاتشانياحت و ها يازمندين رفع جهت و باشند ينم زندان در پول داشتن همراه و ينگهدار به مجاز انيزندان ـ 83 ماده

 از ديخر به نسبت خود يموجود محل از بتوانند انيزندان تا نموده فراهم را يداتيتمه اجرا قابل يروشها از استفاده با مكلفند

 ابالغ زندانها كل اداره به سازمان يسو از ماده نيا موضوع  دستورالعمل. ندينما اقدام خود حتاجيما ريسا هيته و فروشگاهها

 . خواهدشد

  دادن و يقمارباز ليقب از ، مشروع نا يها  استفاده نقد وجه از ،  يزندان چنانچه بهادار اوراق و ينقد وجوه كشف صورت در ـ تبصره

 آن از نامشروع يها  استفاده چنانچه و گردد يم ارسال ييقضا  مرجع به يگزارش يط مراتب و فيتوق مذكور وجوه ، دينما رشوه

 بهادار اوراق مورد در و دهيگرد منظور يو حساب به مزبور وجوه يانضباط يشورا در موضوع طرح ضمن باشد امدهين  عمل به

 . گردد يم اتخاذ يقانون ميتصم مورد حسب

 جهت ييقضا مرجع به يگزارش يط موضوع ، باشد جرم آنها  ينگهدار صرف چنانچه ممنوعه ياياش كشف صورت در ـ 84 ماده

 و فيتوق مذكور ياياش حبس مدت انيپا تا يانضباط  يشورا در طرح ضمن صورت  نيا ريغ در و گردد يم ارسال ميتصم اتخاذ

 . شود يم يزندان خانواده ليتحو صورتجلسه يط اي و ينگهدار

 پرونده در نسخه كي و مربوطه ييقضا مرجع نزد نسخه كي شده صورتجلسه نسخه سه در فوق ماده دو مذكور مواد ـ 85 ماده

 . گردد يم ليتحو يزندان به گريد نسخه و يگانيبا  يزندان



 .  زندان سيير صيتشخ به مگر ستين  يالزام انيزندان يبرا ،  يزندان مخصوص لباس دنيپوش ـ 86 ماده

  متحدالشكل كشور سراسر در انيزندان لباس شكل و رنگ ، باشد  يالزام يزندان مخصوص لباس دنيپوش كه يموارد در ـ تبصره

 انيزندان موارد نگونهيا در. شد خواهد نييتع سازمان يازسو آن زانيم و يچگونگ و مختلف مناطق و فصول حسب بر و بوده

 كرست و ياضاف لباس اي و يشخص ريز البسه از  يبهداشت و يپزشك ضرورت حسب بر زندان سيير از اجازه كسب با توانند يم

 . دهد رييتغ را زندان مخصوص لباس شكل وضع دينبا عمل نيا و ندينما استفاده يطب

 يبهداشت  حتاجيما و شده داده لباس مناسب زانيم به ازمندين انيزندان به انهيسال زندان يسو از يمددكار رهيدا صيتشخ به ـ 87 ماده

 . شود يم نيتام زين نسوان انيزندان يضرور

 صيتشخ مجاز سازمان يسو از كه يورزش يها  برنامه در شركت ) هنگام( بجز آن رينظا و كمربند و شلوار بند از استفاده ـ تبصره

 . باشد يم ممنوع شود يم داده 

 يمال ادارات. گردد يم ابالغ زندانها به و بيتصو استان هر كل ريمد  لهيوس به سال فصول تناسب به انيزندان ييغذا برنامه ـ 88 ماده

 آن نوع تيمرغوب در دقت و هياول مواد ليتحو و هيته و اعتبار  نيتام به نسبت يميتنظ برنامه طبق بر زندان يانبارها و يتداركات و

 . ندينما يم  اقدام

 محدوده در ييغذا برنامه راتييتغ به نسبت محل هر يمياقل اجاتياحت و طيشرا به توجه با ستيبا يم استانها كل رانيمد ـ تبصره

 . ندينما اقدام مصوب اعتبار

 و يكالر يدارا كه الزم هياغذ و شام نهار، ، صبحانه: شود يم داده انيزندان به ريز بيترت به وعده سه در روزانه يغذا ـ 89 ماده

 در سالم يدنيآشام آب و يچا با محل هر در هوا و آب طيشرا با متناسب و مصوب ييغذا يها برنامه طبق باشد يكاف يها نيتاميو

 محوطه و ظروف فيتنظ در و خواروبار هياول مواد فساد از يريجلوگ يبرا يضرور ليوسا هيته در. شود يم گذارده انيزندان ارياخت

 . ديآ عمل به مستمر و يكاف اهتمام مربوطه مسئوالن طرف از آشپزخانه

 . ندينما صرف زندان يغذاخور  سالن در امكان صورت در را خود يغذا ديبا انيزندان ـ 1 تبصره

 يبهدار مخصوص يغذا از است شده نييتع آنان يبرا كه يمدت در معالج پزشك هينظر و برنامه طبق ماريب انيزندان ـ 2 تبصره

 . نمود خواهند استفاده 

 . شد خواهد اعالم سازمان يسو از رمضان  مبارك ماه در آنان ييغذا برنامه و انيزندان روزانه برنامه ـ 90 ماده

 : از است عبارت ييغذا برنامه حداقل ـ 91 ماده

 تخم ،  اتيلبن انواع ،  حبوبات ، ازيپ ،  ينيزم بيس ،  برنج ،  خشك اي تازه جاتيسبز ،  شام اي نهار و صبحانه يبرا يچا و ريپن و نان

 . شود يم داده گوشت با شام اي نهار انيزندان به بار سه حداقل هفته هر در و باشد يم فصل وهيم و مرغ

 . گردد يم  عيتوز و طبخ كساني زندان هر انيزندان هيكل يبرا غذا نوع ـ تبصره

 )   نيمالم جنس از امكان صورت در( قاشق و وانيل ـ كاسه ـ بشقاب: از است عبارت يزندان هر يبرا يغذاخور لوازم ـ 92 ماده



 به  زندان برنامه طبق استثنا و ضيتبع بدون آنها لوازم و ظروف كردن خشك و شستشو ، يغذاخور سالن ، آشپزخانه نظافت ـ 93 ماده

 . باشد يم انيزندان هيكل عهده

 يها فروشگاه ، زندان اي و كشور انيزندان عيصنا و يآموز حرفه ، تعاون بنگاه هيسرما با اجياحت اندازه به زندانها داخل در ـ 94 ماده

 .  داشت خواهد نظارت آنها بر دارد عهده به كه يتيمسئول و حفاظت نظر از زندان سيير و سيتاس  الزم

 زندان يداخل  تيامن و بهداشت حفظ ضرورت به توجه با زندان يدرفروشگاهها فروش يبرا مجاز مواد و اجناس نييتع ـ 1 تبصره

 .  است زندان اي كشور انيزندان عيصنا و يآموز حرفه ،  تعاون  بنگاه با مورد حسب نرخ نييتع و زندان سيير با

 يتعاون  متيق الزاما يتعاون اجناس وجود صورت در و بوده روز عادالنه متيق به ديبا زندان يها فروشگاه لوازم و اجناس ـ 2 تبصره

 . شود فروخته

 منظوردر نيهم به كه ييتابلو در زندان يفروشگاهها مسئول يامضا  به عادالنه نرخ به موجود اجناس و مواد زير صورت ـ 3 تبصره

 . شود يم گذارده  انيمشتر ديد معرض در و درج گردد يم نصب فروشگاه مدخل

  مراجع به را نيمتخلف رديگ صورت يتخلف چنانچه و باشند داشته  اجناس نرخ بر كامل نظارت مكلفند زندانها يروسا ـ 4 تبصره

 . ندينما يمعرف مربوطه

 كه نيا مگر. ندينما هيته زندان داخل يفروشگاهها از را خود ازين مورد اقالم توانند يم كنندگان مالقات و انيزندان ـ 95 ماده

 . باشد دهيگرد منع امر نيا از پزشك دستور اي يانضباط هيتنب علت  به يزندان

 .  است ممنوع زندان يفروشگاهها در يبرق ليوسا و دارو و محركه مواد و يتجمل لوازم فروش ـ تبصره

 . باشد يبهداشت اصول با منطبق ديبا خصوصا انيزندان شگاهيآسا و عموما زندان اماكن وضع  ـ 96 ماده

 و ها كارگاه ، كتابخانه ، نمازخانه ، اجتماعات سالن ها، سيسرو ، يهواخور اطيح راهروها، ، شگاهيآسا داخل نظافت ـ 97 ماده

 يزندان  كردن رياج.  است انيزندان عهده به زندان نظارت و يزير  برنامه  تحت آن امثال و خدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات

 .  است ممنوع نحو هر به گريد يزندان توسط

 رفتار 71 ماده وفق نباشند فوق ماده موضوع ليقب از ييكارها انجام به قادر كه يكسان و سالخوردگان و ماريب انيزندان با ـ تبصره

 . خواهدشد

 . دينما اقدام انيزندان هيكل يپزشك تست  به نسبت كباري يماه حداقل است مكلف زندان يبهدار ـ 98 ماده

 انتقال  به تا شود نيتام زندان داخل در ماريب انيزندان يبهداشت و يدرمان  اجاتياحت كه شود اتخاذ يبيترت ديبا االمكان يحت ـ 99 ماده

 زندان يبهدار دييتا با يستيبا معالجه يبرا زندان از يزندان خروج  يضرور موارد در معهذا. نباشد يازين زندان از خارج به يزندان

 اجازه و زندان يبهدار اي پزشك دستور به ماريب يزندان يفور موارد در. باشد زندان ناظر يقاض موافقت و زندان سيير واجازه

 . شود گزارش صالح يذ ييقضا مرجع به كتبا وقت دراسرع ديبا مراتب و گردد يم اعزام مارستانيب به او نيجانش اي زندان  سيير



 مورد حسب و يدگيرس را عالج قابل ريغ اي العالج صعب ماريب  انيزندان وضع موظفند زندانها نيمسئول و ييقضا مراجع ـ تبصره

 را آنان يآزاد موجبات مشروط يآزاد اي عفو قيطر از مربوطه  مقررات ريسا تيرعا با اي اعطا يمرخص آنان به مقررات مطابق

 . ندينما  فراهم

 عده به ،  است شده يناش ريتقص اثر در اي و ندارند درمان تيافوري ضرورت كه ييهايماريب و عوارض درمان نهيهز ـ 100 ماده

 . باشد يم مقصر اي و يزندان 

 اشاعه و يدمياپ بروز اي حشرات ظهور علت به كه نيا مگر شود  يضدعفون كباري يماه حداقل ديبا زندان اماكن هيكل ـ 101 ماده

 در اطاقها يسمپاش و مربوطه لوازم ييگندزدا به نسبت موعدمقرر از زودتر دينما جابيا يمحل و يموسم يهايماريب ،  روسيو 

 . شود اقدام زندان  محوطه

 يهوا و نور تا باشد عيوس يكاف اندازه به ديبا ها پنجره دارند  اشتغال كار به آن در انيزندان كه ياماكن و كارگاهها در ـ 102 ماده

 باز ديبا شهيهم فاضالب يمجار. گردد فراهم يمصنوع نور آنها مطالعه و كار يبرا لزوم صورت در و شود داخل يكاف قدر به آزاد

 . ديآ عمل به ميدا و الزم  اقدام و مراقبت زندانها اماكن و محوطه در يآلودگ و عفونت رفع در و باشد

 . دينما استحمام زندان به ورود محض به يزندان و بوده فراهم انيزندان استحمام ليوسا ديبا زندان هر در ـ 103 ماده

 دسترس در گرم و سرد دوش يكاف اندازه به و باشد فيونظ زيتم شهيهم ديبا زندان ييدستشو و مستراح و گرمابه ـ 104 ماده

 . ندينما استحمام كباري هفته در حداقل سال فصول به توجه با بتوانند تا شود گذاشته  انيزندان

 .  سازمان يسو از يابالغ نهيمع ميجرا در اي و ييقضا مرجع يرا  موجب به مگر ،  ستين يالزام يزندان سر يمو دنيتراش ـ 105 ماده

 اقدام رهيغ و سل و يزشيآم يهايماريب مانند رداريواگ يها يماريب  تيسرا از يريشگيپ يبرا است مكلف زندان يبهدار ـ 106 ماده

 كامل درمان يبرا دارو و محل هيته به نسبت انجمنها و  موسسات و ها  وزارتخانه يفن و يمال يكمكها و يهمكار از استفاده با و

 . دينما اقدام الكل اي مخدر مواد معتادان نيهمچن و مذكور  مارانيب

 انجام با لزوم صورت در آورده عمل به يپزشك كامل  ناتيمعا وارد تازه يزندان از است موظف زندان يبهدار ـ 107 ماده

 يپزشك اقدامات هيكل و اقدام مربوطه مراكز به يو  يمعرف اي درمان به نسبت مورد حسب و يزير  برنامه يطب صيتشخ  يشهايآزما

 . گردد درج  يزندان پرونده در

 زيتجو به تا رديگ يم قرار زندان يبهدار ارياخت در و اخذ باشد داشته همراه ييدارو اي نسخه وارد تازه يزندان گاه هر ـ 108 ماده

 قرار يو ارياخت در پزشك زيتجو و نهيمعا از پس فورا  يستيبا دارد يزندان يبرا ياتيح جنبه دارو گاه هر و شود داده او به  پزشك

 . رديگ

 يبهدار  به نامه يمعرف اخذ با و داده اطالع زندان ينگهبان امور مسئول  به را انيجر كسالت احساس محض به يزندان هر ـ 109 ماده

 . دارد يم افتيدر را يپزشك الزم يدستورها و دارو و اعزام زندان

 دارو ينگهدار. دينما مصرف را اجياحت مورد يدارو نيمسئول ريسا اي و اريپزشك اي پزشك حضور در ديبا يزندان ـ 110 ماده

 .  پزشك  صيتشخ با و يضرور مواقع در مگر ،است ممنوع شگاهيدرآسا



 يگواه. شد خواهد يبستر زندان مارستانيب در ماريب ي،زندان  ضرورت صورت در زندان يبهدار پزشك صيتشخ با ـ111 ماده

 . گردد ديق ماريب پرونده در ديبا كتبا ضرورت صيتشخ 

  وزارت ياستهايس زين و متخصص پزشك نظر لحاظ با ديبا پرخطر و رداريواگ ، يروان يهايماريب به مبتال انيزندان ـ 112 ماده

 . شوند معالجه و ينگهدار مجزا صورت به يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت با قرارداد انعقاد اي و انيزندان  يدرمان مهيب به نسبت لزوم صورت در تواند يم سازمان ـ 113 ماده

 . دينما اقدام يپزشك 

 .  است زندان عهده به ماريب انيزندان معالجه عنداللزوم و نهيمعا ـ 114 ماده

 انجمن ، نكيع و چرخدار يصندل ، يمصنوع ياعضا عصا، ، يمصنوع زندان به ،  بضاعت يب انيزندان ازين صورت در ـ تبصره

 . باشد يم آن نيتام به مكلف انيزندان از تيحما

 . بود خواهد يانضباط هيتنب موجب زندان پزشك صيتشخ به انحا از نحو هر به انيزندان تمارض ـ 115 ماده

  ادتيع هستند يبستر زندان مارستانيب در كه ماريب انيزندان هيكل وقتاز اول روزه همه است موظف زندان يبهدار سيير ـ 116 ماده

  حيصح هيتغذ و معالجه به نسبت پرستاران و پزشكان مراقبت  حسن از نانياطم حصول و آنان تيوضع از پرسش از پس و نموده

 . آورد عمل به يمستمر و كامل نظارت مارانيب

 يپزشك ليمسا به آشنا و مطلع فرد ندارد، وجود امكان نيا  كه يمراكز در و باشد پزشك ديبا زندان هر يبهدار سيير ـ تبصره

 . بود خواهد تيمسئول نيا دار عهده

 ناظر يقاض و يقانون پزشك و محل ييقضا مرجع به فورا را مراتب  است مكلف زندان سيير ،  يزندان فوت صورت در ـ 117 ماده

 دفن ،  عييتش از پس اي و ليتحو او بستگان به مورد حسب را جنازه  مربوطه ييقضا مرجع يسو از مجوز صدور از پس و اعالم زندان

 و ليتحو يو يقانون ورثه به الزم نكات تيرعا و مجلس صورت  طبق بر زندان ناظر يقاض نظر با او يشخص لوازم و وجوه و نموده 

 . گردد اخذ ديرس

 زندان در او يشخص لوازم فيتكل نييتع به نسبت صالح يذ ييقضا  مقام نظر با وقت اسرع در ديبا باشد وارث بدون يمتوف گاه هر

 .باشد اياول اذن با يمتوف زيتجه امكان صورت در و شود اقدام 

        ييييآموزآموزآموزآموز    حرفهحرفهحرفهحرفه    وووو    اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 و انيزندان يمعنو و يماد مشكالت رفع به كمك منظور به و يتيوترب ياصالح يها برنامه نمودن ريفراگ هدف با سازمان ـ 118 ماده

 ،  يصنعت موسسات از حاصل درآمد اي هيريخ موسسات و يمردم  يكمكها جذب محل از تواند يم ييخودكفا به لين و آنان خانواده

 . دينما نهيهز و  نيتام را الزم اعتبار مصوب بودجه و يفرهنگ و يخدمات ،  يكشاورز

 و يدولت يكمكها اي و سازمان امكانات از استفاده با كار داوطلب  انيزندان يبرا اشتغال جاديا جهت در تواند يم سازمان ـ 119 ماده

 . دينما اقدام يخصوص بخش اي و ها يتعاون ،  يدولت يارگانها و بانكها مشاركت با اي وام افتيدر قيطر از اي



 و يبند طبقه يشورا نظر كسب با آنها تخصص و ذوق و استعداد  صيتشخ و الزم يشهايآزما از پس داوطلب انيزندان ـ120 ماده

  گمارده كار به زندان خارج يخدمات و يكشاورز ،  يصنعت موسسات اي زندان داخل يكارگاهها در نامه نييآ نيا مقررات تيرعا

 . شوند يم

 طرف از و باشد يم تخصص و مهارت كسب يبرا يماتيتعل  يها  دوره دنيد مستلزم كه ييها  حرفه به ديبا انيزندان ـ 121 ماده

 در يفن مهارت نامهيگواه اخذ به يآموزش مختلف مراحل  يط با بتوانند زمان طول در تا شوند گمارده كار به شود يم ابالغ  سازمان

 . گردند لينا مخصوص  رشته

 اشتغال يدست يكارها به خود شگاهيآسا در فراغت و يكاريب  ساعات در زندان سيير موافقت با توانند يم انيزندان ـ 122 ماده

 . شود يم گذاشته آنان اريدراخت زندان فروشگاه قيطر از منحصرا كارها نوع نيا هياول مواد. باشند  داشته

 اي زندان قيطر از لوازم و مواد نيا ، دينما مربوطه لوازم و هياول مواد هيته به اقدام خود هيسرما با نتواند يزندان گاه هر ـ 1 تبصره

 از چهارم كي هياول لوازم هيته نهيهز كسر از پس صورت نيا در.شد خواهد گذارده يو ارياخت در و هيته انيزندان از تيحما انجمن

 يزندان حساب به هيبق و زيوار انيزندان از تيحما انجمن اي  زندان صندوق حساب به و برداشت هيسرما سهم عنوان به حاصله سود

 . گردد يم منظور

 خود كه نحو هر به خبره نظر از استفاده با اي و زندان توسط  يگذار متيق از پس را خود يكاردست است مجاز يزندان ـ 2 تبصره

 متيق از دينبا فروش متيق ريغ به يواگذار اي فروش  صورت در. برساند فروش به اي واگذار گريد اشخاص به اي زندان  به داند يم

 . باشد كمتر زندان توسط  شده نييتع

 تيموقع به توجه با زندان خارج اي داخل يخدمات و ي،كشاورز  يصنعت موسسات در انيزندان استراحت و كار ساعات ـ 123 ماده

 يهماهنگ با مربوطه موسسه اي كارگاه سيير ازطرف نامه نييآ نيا دو بخش از دوم فصل تيرعا با و كار تيفيك و نوع و  محل

 . شود يم گذاشته اجرا مورد به و نييتع  زندان سيير

 لهيوس به دهند يم انجام كه يكار نوع و زانيم و آنان از كي هر يكاردان و مهارت درجه تناسب به انيزندان روزانه مزد ـ 124 ماده

 . شود يم نييتع استان ركليمد

 : گردد يم ميتقس ريز شرح به يزندان كار انهيماه مزد ـ 125 ماده

 . گردد زيوار يزندان تكفل تحت  عائله موقت سرپرست يبانك حساب به%) 50( درصد پنجاه ـ1

 . گردد پرداخت او به يآزاد موقع در كه شود يم زيوار يزندان حساب به%) 25( درصد پنج و ستيب ـ2

 . شود يم پرداخت يضرور  مخارج يبرا يزندان خود حساب به%) 20( درصد ستيب ـ3

 اختصاص شاغل انيزندان و سازمان نيماب يف قرارداد براساس كار از يناش حوادث و خسارت جبران يبرا%)  5( درصد پنج ـ4

 . شد خواهد داده

 زيوار يزندان حساب به زين) 1( بند در مذكور دستمزد% 50 مبلغ باشد تكفل تحت عائله فاقد يزندان كه يصورت در ـ تبصره

 . گردد يم



 محل به كامل حساب هيتسو از پس او مطالبات هيكل وقت  اسرع در گريد موسسه اي زندان به يزندان انتقال موقع در ـ 126 ماده

 . شود يم منتقل و حواله ديجد  زندان

 : مكلفند يخدمات و يكشاورز ، يصنعت موسسات ـ 127 ماده

 125 ماده 4 بند موضوع%) 5( درصد پنج محل از را انيزندان  به وارده خسارت نهيهز كار از يناش حوادث بروز صورت در ـ الف

 . ندينما پرداخت

 . ندينما تيرعا  يقانون ضوابط طبق را يبهداشت ،  يحفاظت ، يمنيا مقررات هيكل ـ ب

 : ندينما ميتنظ شود يم اداره كه شكل هر به يخدمات و ي،كشاورز يصنعت موسسات و كارگاهها هيكل در را ريز يرسم دفاتر ـ ج

  روزانه دفتر ـ1

  كل دفتر ـ 2

  آمد در دفتر ـ3

  اموال دفتر ـ 4

  دفترسفارشات ـ 5

  صندوق دفتر ـ 6

  انيزندان دستمزد دفترـ  7

  انبار دفتر ـ 8

 به آنان پرداخت قابل انداز  پس يهفتگ يموجود اعالم و نييتع منظور به انيزندان يشخص نهيهز و درآمد حساب دفتر ـ9

 .  زندان  يفروشگاهها

 هيكل از حساب هيتسو از پس باشد نداشته يقانون منع كه آن شرط  به يآزاد هنگام انداز پس حساب يموجود پرداخت ـ 1 تبصره

 .  است بالمانع زندان يقسمتها 

 . شد خواهد منتقل انهيرا به مزبور دفاتر مندرجات مربوطه واحد شدن يا انهيرا صورت در ـ 2 تبصره

 : بود خواهد ليذ شرح به يوخدمات يكشاورز ،  يصنعت موسسات و ها كارگاه اداره نحوه ـ 128 ماده

 ، كار تيكم و تيفيك ، ديتول زانيم و نوع ثيح از يخدمات و  يكشاورز ،  يصنعت موسسات و ها كارگاه امور اداره تيمسئول ـ الف

 كارگاه تيريمد عهده بر ليقب نيا از موارد ريسا و يتخصص و يفن ليمسا و قراردادها انجام و انعقاد و معامالت و فروش و ديخر

 . باشد يم موسسات اي



 و يفرهنگ يازهاين و كارگاه به آنان اعزام تيفيك و ،نحوه  كارگران دادن قرار ارياخت در و يتيامن و يانتظام امور تيمسئول ـ ب

 . باشد يم زندان سيير عهده بر انيزندان  يبهداشت

 .  است ممنوع دستگاهها گريد و زندان  يادار و يانتظام و ينگهبان امور در انيزندان از استفاده ـ 129 ماده

 طور  به ها كارگاه نيهمچن و يكشاورز و يخدمات ،  يصنعت موسسات و اندرزگاهها و بندها داخل يخدمات امور انجام ـ 130 ماده

 . رديگ يم انجام انيزندان توسط ضيتبع بدون ينوبت

 و تخلف دينما يخوددار وابسته موسسات و زندان درداخل محوله فيوظا انجام از موجه عذر بدون يزندان اگر ـ تبصره

 . است يانضباط هيتنب موجب يانضباط يشورا صيتشخ به

            ييييتتتتييييتربتربتربترب    وووو    ييييفرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ    ،،،،        ييييآموزشآموزشآموزشآموزش    ييييتهاتهاتهاتهاييييفعالفعالفعالفعال    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 پرورش و اراده تيتقو نيهمچن و انيزندان وقت اتالف از يريجلوگ و معلومات سطح يارتقا و يآموز سواد منظور به ـ 131 ماده

 و يا حرفه ،  يفن و يعلم ،  يآموزش موسسات و مربوطه  يها  وزارتخانه قيطر از زندانها هيكل در آنان نهفته ياستعدادها و فكر 

 ، يفن آموزش ، زندان در مربوط يواحدها نظر تحت ، يآموز سواد نهضت و هيريخ يسازمانها اي و دولت به وابسته اي يدولت

 . شود يم داده يمذهب و يا حرفه

 ، يعلم آموزش يها  برنامه نوع و تيفيك و شان تيمحكوم  مدت به توجه با زندان در خود اقامت مدت در انيزندان ـ 132 ماده

 .  داشت خواهند اشتغال يا حرفه و ينيد ، يعلم التيتحص  ادامه و سواد يريفراگ به ها زندان در شده ينيب شيپ يا حرفه  يفن و ينيد

 مزبور يكالسها در شركت عدم ، است ياجبار يسوادآموز يكالسها در سال شصت از كمتر سواديب افراد شركت ـ تبصره

 . گردد ازاتيامت از تيمحروم موجب تواند يم

 يعلم آموزش موسسات و سازمانها و ها  وزارتخانه يهمكار با زندانها يا حرفه يفن و يعلم يآموزشگاهها در سيتدر ـ 133 ماده

 . رديگ يم انجام زندان در مربوطه يواحدها توسط  يميتنظ برنامه طبق و يا  حرفه يعلم انيمرب لهيوس يا حرفه يفن و

 كالس هر محصل به و ديآ عمل به زندانها داخل در مربوط  يها دستگاه يرسم برنامه مطابق ديبا انهيسال آزمون ـ 134 ماده

 . گردد يم اعطا باشد داشته ليتحص به قيتشو جنبه  كه خاص فاتيتشر انجام با او بودن يزندان به اشاره بدون يرسم  نامهيگواه

 ليوسا است مكلف سازمان ، ياجتماع طيمح در آنها كامل جذب و انيزندان ياجتماع يبازساز به كمك منظور به ـ 135 ماده

 از ليتحص ادامه به مندان  عالقه يبرا را يا حرفه ، يفن و يعلم ، يتخصص يها  دوره و يعال و متوسطه ، ييراهنما ، ييابتدا  ليتحص

 زندان داخل در ربط يذ موسسات و ها  وزارتخانه  قيطر از مربوط مقررات تيرعا با يا  مكاتبه اي يعاد يها  برنامه  ياجرا طرق

 . دينما فراهم

 زندان.  است يزندان خود با يا مكاتبه اي يعاد يها برنامه  قيطر از يعال التيتحص به مربوطه يها نهيهز پرداخت ـ 136 ماده

 . قراردهد او ارياخت در و هيته را الزم ليوسا و كتب يزندان نهيهز به است مكلف

 از ها نهيهز پرداخت نباشد ماده نيا در مذكور يها نهيهز پرداخت  به قادر بضاعت عدم جهت به يزندان كه يصورت در ـ تبصره

 . رديگ يم صورت انيزندان از تيحما انجمن قيطر



 زندان داخل در مربوطه موسسات و ها وزارتخانه ميمستق نظارت با يعال و متوسطه ، ييراهنما ، ييابتدا يينها امتحانات ـ 137 ماده

 . شود يم انجام 

 تواند يم يليتحص يها  برنامه ياجرا بر عالوه ممتاز و يفرد يها تيفعال عنوان به زندان سيير موافقت با يزندان ـ 138 ماده

 تيرعا با را خود ازين مورد لوازم و ليوسا و دهد  انجام زندان در شخصا را خود يقاتيتحق و يا حرفه ، يفن ، يدانشگاه  مطالعات

 زندان يآموزش يها برنامه نيمسئول قيطر از دولت نهيهز به امكان صورت در و خود يشخص نهيهز به زندانها  يداخل نظامات

 . دينما تدارك

 انيزندان تعداد به توجه با يمجهز كتابخانه موسسات و ها وسازمان ها  وزارتخانه يهمكار و كمك جلب با زندان هر در ـ 139 ماده

 در مقرر ساعات در توانند يم انيزندان. شود يم هيته انيزندان مطالعه  يبرا ازين حد در يفن و ياخالق ، يمذهب يعلم كتب و سيتاس 

 و كامل نظافت تيرعا با سپس ، نموده اخذ كتاب كتابخانه از امانت طور به كتابخانه نيمسئول اجازه با و پرداخته مطالعه به كتابخانه

 . ندينما مسترد كتابخانه به نايع را آن نقص و بيع بدون

 موافقت و كتابخانه مسئول نظر با دينما مسامحه كتابخانه به كتاب  موقع به اعاده اي و نظافت حفظ به نسبت كه يزندان هر ـ 140 ماده

 . آمد برخواهد مربوطه غرامت عهده از زندان سيير 

 .  است بالمانع  زندان داخل در مجاز يها روزنامه و مجالت از استفاده ـ 141 ماده

 و تدارك انيزندان جهت الزم يبصر  يسمع يآموزش ليوسا  زندان در ربط يذ ينهادها يهمكار و كمك جلب با ـ 142 ماده

 . گردد يم  نيتام

 ياجرا و انيزندان ينيد يمبان ميتحك و تيتقو منظور به و درج  پرسشنامه برگه در او يرسم نيد يزندان رشيپذ هنگام ـ 143 ماده

 لهيوس)  محل زندان در( زندان مربوطه نيمسئول قيطر از ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت كمك جلب با آنان ينيد مراسم و آداب 

 . گردد يم فراهم آنها ينيد ضيفرا انجام جهت الزم التيتسه و

 كتاب جلد كي خود يانفراد اي يعموم شگاهيآسا در تواند يم باشد كشور يرسم انياد از يكي يدارا كه يزندان هر ـ 144 ماده

 . دينما ينگهدار خود ينيد ضيفرا ياجرا جهت نماز مهر و سجاده دعا، كتاب ، يآسمان 

 سيير موافقت از پس تا دينما تقاضا تواند يم لزوم درصورت باشد كشور يرسم انياد از يكي يدارا كه يزندان هر ـ 145 ماده

 . دينما ارشاد و تيهدا را او يمذهب  ليمسا و آداب ياجرا در افتهي حضور زندان در او يمذهب ندهينما  زندان

  تدارك و يورزش انيمرب كادر نيتام ليقب از يبدن تيترب و يورزش  امكانات و ليوسا امكان صورت در زندان هر در ـ 146 ماده

 . گردد يم فراهم يوگروه يفرد يها ورزش يبرا الزم ليوسا و نيزم و دهيسرپوش سالن

 انجام  به قادر كه يانيزندان يبرا زندانها در يصبحگاه ورزش يها برنامه  ياجرا ،  انيزندان روح و جسم سالمت منظور به ـ 147 ماده

 آزاد يهوا در ساعت مين روزانه حداقل ديبا شود يم ميتنظ  آنان يبرا كه يا  برنامه طبق و است ياجبار باشند، يم ورزش

 . ندينما ورزش

 و يقانون فاتيتشر ياجرا با ييقضا مقامات و مربوطه ركليمد موافقت و زندان سيير شنهاديپ به تواند يم يزندان ـ 148 ماده

 . دينما شركت  زندان از خارج يمذهب و يفرهنگ يها تيفعال و يورزش مسابقات در  يانتظام



 .  است يمستثن  ماده نيا شمول از كشور از خارج مسابقات در شركت ـ تبصره

  يتيترب و يفرهنگ امور معاونت شنهاديپ به انيزندان معلومات سطح  يارتقا و يهنر ياستعدادها و افكار پرورش منظور به ـ 149 ماده

  شينما يها برنامه زندانها در ،  ربط يذ يسازمانها و موسسات و ها  وزارتخانه يهايهمكار و كمك جلب با و زندان سيير موافقت

 . شود يم داده بيترت ماهانه

 ياخالق تيصالح و داشته تيرضا آنان رفتار و كار طرز از  زندان سيير كه كرد خواهند شركت يا ماهانه يشهاينما در يانيزندان

 و كل ريمد موافقت و زندان سيير شنهاديپ با انيزندان جسم و روح پرورش منظور به نيهمچن. دينما دييتا يبند طبقه يراشورا آنها

 اجرا كامال را زندان مقررات و بوده رفتار حسن يدارا  كه يانيزندان ،  مربوطه ييقضا مقامات موافقت و يبند طبقه يشورا بيتصو

 اعزام شده داده اختصاص كار نيا به زندان يسو از  كه شهر يعموم يحگاههايتفر اي جمعه نماز به كباري يماه ،حداقل ندينما يم

 خواهد زندان يانتظام نيمأمور عهده به نامه نييآ  نيا مفاد تيرعا با يموارد نيچن در انيزندان از حفاظت است يهيبد. شد خواهند

 . شد خواهد استفاده محل يانتظام يروهاين ريسا از لزوم  صورت در و بود

 و ادارات يهمكار و كمك جلب با زندان در يتيترب و يفرهنگ  معاونت نظر تحت ياخالق و آموزنده يلمهايف شينما ـ 150 ماده

 .  است بالمانع قبل ماده تيرعا با مربوطه يسازمانها

  ونيزيتلو و،يراد يها  برنامه از يميتنظ برنامه طبق بيترت و نظم  تيرعا با خود فراغت ساعات در توانند يم انيزندان ـ 151 ماده

 . ندينما استفاده

 استفاده يورزش و يحيتفر ، يا حرفه ،يآموزش برنامه از زندان نيمسئول ديصالحد با توانند يم تيصالح واجد نيمتهم ـ 152 ماده

 و متهمان ريسا با آنان اجتماع ، ييقضا دستور اي و يارتكاب جرم تياهم و نوع و ياخالق يستگيشا عدم لحاظ به كه نيا مگر ندينما

 .نباشد مصلحت به محكومان

            ييييعمومعمومعمومعموم    روابطروابطروابطروابط    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 حداقل و ونيزيتلو ، ويراد مانند زندان داخل در مجاز يجمع  ارتباط ليوسا قيطر از كشور اخبار از توانند يم انيزندان ـ 153 ماده

 . ندينما حاصل اطالع راالنتشاريكث روزنامه  كي

 يتهايفعال به مربوط اطالعات و منتشر ماهانه هينشر يفرهنگ واحد نظر ريز ستيبا يم زندان هر در امكان صورت در ـ 154 ماده

 آن در شود يم هيته انيزندان اي انيمرب لهيوس به كه يمقاالت  درج با زندان يانتظام مقررات و انيزندان يارشاد و ياصالح 

 مندرج مطالب و دينما طلب مردم از را يخدمت  انجام اي يماد يها كمك خود مقاالت ضمن در ندارد حق يزندان. گردد منعكس

 . باشد كننده سرگرم و يحيتفر ، يعلم ، يتيترب ، ياخالق يها  جنبه واجد صرفا ديبا زندان  يداخل هينشر در

 كه شود يم داده يكسان به فقط كشور يرسم مقامات بر عالوه زندانها كل ريمد يكتب دستور به زندان از ديبازد اجازه ـ 155 ماده

 ييآنها اي ندينما يم قيتحق اي سيتدر زندانها اداره علوم و ييجزا ، يتيترب ، ياخالق ، ياجتماع ، يمذهب علوم به مربوط يها  رشته در

 . دارند تيعضو انيزندان  اصالح و ياجتماع ،يمذهب يها تيفعال به هيريخ يانجمنها در  كه

 : از عبارتند يتيترب و  ينيتام موسسات و زندانها به ورود يبرا مجاز مقامات ـ 156 ماده



 كل رانيمد او، نيمعاون و سازمان سيير ، يدادگستر ريوز كشور، كل دادستان كشور، يعال وانيد سيير ، هييقضا قوه سيير

 كل يبازرس سازمان بازرسان ، سازمان اطالعات حفاظت و يبازرس دفاتر مأموران ، هييقضا قوه سيير ياعزام بازرسان ، سازمان

 يها  پرونده با ارتباط در دادگاهها يروسا ، مربوطه  ييقضا حوزه در زندان ناظر قضات ، يدادگستر يروسا ، صادره ابالغ طبق كشور

 .  آنان نزد مطروحه

 و خود مشاغل و فيوظا حدود در نامه نييآ نيا مقررات ريسا  تيرعا و زندان سيير اجازه و اطالع با ريز اشخاص ـ 1 تبصره

 : شوند زندان وارد توانند يم ازين درصورت

 يمعرف با نيمحقق و انيدانشجو ، محل شهرستان انيزندان از تيحما انجمن مددكاران و كاركنان و رهيمد اتيه سيير و عامل ريمد

 .  مربوطه موسسه اي دانشكده از يرسم نامه 

 سازمان با الزم يهماهنگ و يمعرف از پس محوله امور انجام جهت  اطالعات وزارت ياطالعات عوامل خروج و ورود ـ 2 تبصره

 . خواهدبود اطالعات وزارت ليتشك مقررات و قانون حدود در صرفا 

 بيتعق موجب مورد حسب بر آن از تخلف و است ممنوع  يكل طور به زندانها داخل به سرد اي گرم سالح با ورود ـ 3 تبصره

 . بود خواهد يادار اي  يانتظام

 اعمال ليقب نيا رينظا و ممنوعه مواد ،  يعكاس نيدورب ،  صوت  ضبط حمل ،  نامه ، اياش كردن بدل و رد ،  يعكسبردار ـ 157 ماده

 . باشد يم ممنوع ديبازد مواقع در كنندگان ديبازد  يبرا

 يكتب اجازه و ييشناسا برگ ورود هنگام به و اخذ زندان سيير يامضا به مخصوص اجازه قبال ديبا كنندگان ديبازد ـ 158 ماده

 در ديبا آنها خروج ساعت و ديبازد علت و كامل مشخصات و ورود ساعت دهند، ارائه زندان ينگهبان امور مسئول به خودرا

 استنباطات و مشاهدات جهينت باشد داشته يانتقاد اي ياصالح نظرات دكنندهيبازد گاه هر. گردد ثبت كنندگان ديبازد دفترمخصوص

 گونه نيا از تا شود گزارش سازمان به كل اداره قيازطر ديبا مراتب صورت نيا در دينما يم منعكس مزبور دفتر در را خود

 . ديآ عمل به استفاده حداكثر زندانها وضع بهبود در ها ييراهنما و ها يهمكار

 نشود آنان ييرسوا و تيثيح هتك ، ييشناسا باعث كه يطور به  انيزندان عكس و احوال شرح انتشار و خبر و لميف هيته ـ 159 ماده

 . بود خواهد مجاز سازمان يتيترب و يفرهنگ امور معاونت اجازه با دهند، تيرضا آنها به كتبا خود اي و

 اجازه با يستيبا باشد يزندان آن طرف كي كه يتعهد اي وقرارداد معامله سند گونه هر ميتنظ و طالق و نكاح عقد انجام ـ 160 ماده

  عادالنه طيشرا با يرسم اسناد سردفتران از يكي لهيوس به زندان در لزوم صورت در و انجام زندان ناظر يقاض اي مربوطه ييقضا  مقام

 .نشود گريد يحقوق و يقيحق اشخاص اي  يزندان حقوق عييتض موجب تا رديپذ انجام يرسم اسناد دفاتر ريازسا تر

            زندانزندانزندانزندان    داخلداخلداخلداخل    هاتهاتهاتهاتييييتنبتنبتنبتنب    وووو    تخلفاتتخلفاتتخلفاتتخلفات    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 يزندان هر اما است ممنوع يكل به انيزندان اعتصاب و يجمع دسته صورت به مالقات يتقاضا و اتيشكا ، اعتراض ـ 161 ماده

 ندازديب مربوطه يصندوقها در را آن دارد ياعتراض اي تيشكا اگر و ديبنما را زندان سيير با مالقات يتقاضا كتبا اي شفاها تواند يم 

 . شد خواهد هيتخل بار كي يا هفته  حداقل و نصب مناسب يمحلها در ييها صندوق منظور نيهم به و

 . شد نخواهد داده اثر بيترت سندهينو مشخصات و امضا بدون اي ، زندان به مربوط ريغ گزارشات به ـ تبصره



 يداخل نظم مخل آن تحقق كه ياعمال و ياحتمال سو يها شامديپ و حوادث وقوع از اطالع محض به ديبا يزندان هر ـ 162 ماده

 . دهد گزارش زندان مسئول مقامات از  كي هر به اي ينگهبان امور مسئول به فورا را مراتب گردد، يم زندان 

 زندانها در موهن و بار مشقت و خشن هاتيتنب اعمال و انيزندان  يبدن هيتنب اي كيرك الفاظ يادا ، دشنام ، ييخو تند ـ 163 ماده

 .  است ممنوع يكل به

 با اموال به خسارت راديا اي گرانيد آزار و ذايا و يخودزن از  يريجلوگ و كنترل جهت يزندان يبرا دستبند از استفاده ـ 164 ماده

 . باشد يم مجاز زندان در مسئول مقام نيباالتر يو ابيغ در و زندان سيير دستور

 . كرد كنترل را يزندان نتوان گريد داتيتمه اي دستبند  لهيوس به كه است مجاز يصورت در فقط پابند از استفاده ـ تبصره

 اي يزيخونر بروز از يريجلوگ و آرامش يبرقرار در را خود  يسع تينها زندانها كاركنان ، انيزندان شورش هنگام در ـ 165 ماده

 و گرفته را شورش گسترش يجلو ، نموده استمداد محل يانتظام امكانات از عنداللزوم و نمود خواهند اموال و افراد به رادخسارتيا

 . كرد خواهند يمعرف  زندان يانضباط يشورا و ييقضا دستگاه به مورد حسب را نيمتخلف

 نيمأمور دستورات از اطاعت و گريكدي با سلوك و رفتار حسن  به مكلف نيمتهم و نيمحكوم از اعم انيزندان هيكل ـ 166 ماده

 متخذه ماتيتصم و مطرح يانضباط يشورا در مورد حسب تخلف  صورت در و هستند زندان يداخل مقررات هيكل تيرعا و زندان 

 . شد خواهد اجرا آنها درباره 

 اندرزگاه سيير تا رسانده بند مراقب مأمور اطالع به را موضوع  يستيبا باشند داشته ياختالف گريكدي با انيزندان هرگاه ـ 167 ماده

 نشود اختالف حل به موفق گاه هر و دينما اختالف رفع  يمقتض قيطر به است موظف اندرزگاه سيير و دهد قرار امر انيدرجر را

 . آورد عمل به الزم  اقدام مورد حسب زندان سيير تا كرد خواهد گزارش زندان سيير  به را انيجر

 محسوب خالف مقررات طبق كه يعمل نوع هر و آن انجام به ديتهد اي يخودكش به اقدام ، يزن خود ، زندان در خورد و زد ـ تبصره

 . شد خواهد يمعرف ييقضا مراجع به مورد حسب و هيتنب يانضباط يشورا نظر طبق مختلف و بوده ممنوع شود يم 

 يواحدها  نيمسئول: گردد يم ليتشك ليذ ياعضا بيترك با يانضباط  يشورا ، انيزندان تخلفات به يدگيرس منظور به ـ 168 ماده

 ماتيتصم.  زندان سيير انتخاب با مددكار نفر كي و مربوطه اندرزگاه  سيير ، اطالعات حفاظت ، يانتظام و يفرهنگ و ييقضا

 .  است معتبر آرا تياكثر با متخذه

 : از عبارتند يانضباط هاتيتنب ـ 169 ماده

 .  يزندان يتيشخص پرونده در درج با يكتب خيتوب ـ1

 .  ماه كي تا حداكثر مالقات از تيمحروم ـ 2

 .  ماه 6 تا يمرخص از تيمحروم ـ3

 .  ماه كي تا يانفراد زندان ـ4

 .  مربوطه مقررات تيرعا با زندان رييتغ ـ5



 .  سال كي تا حداكثر مشروط يآزاد و عفو شنهاديپ عدم ـ6

 به نفر كي و زندان ناظر يقاض و سيير از مركب ياتيه 6 و 5 و 4 يبندها در مقرر يمجازاتها يخواه نظر ديتجد مرجع ـ تبصره

 . بود خواهد االجرا الزم تياكثر نظر و نموده  يدگيرس بالفاصله كه است مربوطه استان يزندانها كل ريمد انتخاب

 قيتعل ماه شش مدت به جزئا اي كال آرا تياكثر به را مقرره  هاتيتنب تواند يم ميتصم اتخاذ از پس يانضباط يشورا ـ 170 ماده

 صورت نيا ريغ در گردد يم كني لم كان مذكور هاتيتنب  ياجرا نشود يجرم اي تخلف مرتكب يزندان مدت نيا در هرگاه دينما

 . شد خواهد گذارده اجرا مورد به زين يانضباط يشورا در مقرره هاتيتنب ر،ياخ يارتكاب جرم اي تخلف برمجازات عالوه

 از يحاك صورتمجلس و اجرا او نيجانش اي زندان سيير دستور  به انيزندان هيتنب خصوص در يانضباط يشورا يآرا ـ 171 ماده

 خود تخلف نيآخر خيتار از متخلف يزندان گاه هر. گردد يم  يگانيبا و درج يزندان پرونده در و ميتنظ آن ياجرا و هيتنب ذكرنوع

 و يمنتف مقرر هيتنب يتبع آثار دهد نشان رفتار و اخالق  حسن مستمرا خود از و نشود يگريد جرم اي تخلف مرتكب كسالي  مدت به

 .  گرفت خواهد قرار نظر مورد و منظور يمنف ازيامت  عنوان به يزندان رفتار جدول در يبخشودگ و عفو مواقع در صورت  نيا ريغ در

 به تيمحكوم ضمن باشد، يحقوق اي ييجزا وصف واجد  يانضباط تخلف بر عالوه يزندان يارتكاب اعمال گاه هر ـ 172 ماده

 معاونت اي سيير توسط و شود يم گزارش يقانون ميتصم اتخاذ جهت محل ييقضا مرجع به مراتب نامه نييآ در مندرج  هاتيتنب

 . شد خواهد يريگيپ جهينت حصول تا زندان  ييقضا

 يعمد صورت در و دينما جبران كند يم وارد وابسته موسسات و زندان به كه را يخسارات هيكل است مكلف يزندان ـ 173 ماده

 هزار پانصد مبلغ تا خسارت وجه كه يصورت در نيهمچن. گردد يم  يمعرف ييقضا مراجع به يقانون مقررات طبق جبران عدم اي بودن 

 به كتبا را موضوع و نموده برداشت يزندان به مربوط وجوه اي ازحساب را مذكور وجه تواند يم او نيجانش اي زندان سيير باشد الير

 .دينما ابالغ يزندان

 

   

 

 

 

 


