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    كشوركشوركشوركشور    ييييتتتتييييتربتربتربترب    وووو    ييييننننييييتامتامتامتام    اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات    وووو    هاهاهاها    زندانزندانزندانزندان    سازمانسازمانسازمانسازمان    يييييييياجرااجرااجرااجرا    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ

 1384 مصوب

  كشور يرسم روزنامه محترم رعامليمد

 به 20/9/1384 خيتار در كه كشور يتيترب و ينيتأم اقدامات و زندانها سازمان يياجرا نامه نييآ ريتصو نسخه كي وستيپ به احتراماً؛

 . گردد يم ارسال يرسم روزنامه در درج جهت ده،يرس هيقضائ قوه محترم استير بيتصو و دييتأ

  پناه زديا عبدالرضا ـ هيقضائ قوه استير حوزه سيرئ

        كشوركشوركشوركشور    ييييتتتتييييتربتربتربترب    وووو    ييييننننييييتامتامتامتام    اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات    وووو    هاهاهاها    زندانزندانزندانزندان    سازمانسازمانسازمانسازمان    يييييييياجرااجرااجرااجرا    نامهنامهنامهنامه    ننننييييييييآآآآ

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

 : گردد يم بيتصو ريز شرح به شده ادي قانون يياجرا نامه نييآ) 6/11/1364 مصوب( كشور يتيترب

  يكل امور: نخست بخش

        ييييشناسشناسشناسشناس    واژهواژهواژهواژه    وووو    هاهاهاها    ففففييييتعرتعرتعرتعر: : : : نخستنخستنخستنخست    فصلفصلفصلفصل

 انجام هييقضا قوه سيير نظر ريز ميمستق بطور كه مستقل است يسازمان كشور، يتيترب و ينيتام اقدامات و ها زندان سازمان ـ1ماده

 . شود يم دهينام سازمان نامه نييآ نيا در اختصار به و دينما يم فهيوظ

 بيتصو يبرا هييقضا قوه سيير موافقت از پس و شود يم ينيب شيپ مستقل فيرد در سازمان بودجه مقرر موعد در ساله همه ـ2ماده

 . گردد يم ارسال كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان به

 يقانون و ييقضا دار تيصالح يها مقام يمعرف با است  شده يقطع آنان حكم كه يمحكومان آن در كه است يمحل زندان ـ3ماده

 . شوند يم ينگهدار يبازسازگار و يبازپرور ،يآموز حرفه هدف با فر،يك تحمل منظور به ميدا طور به اي نيمع مدت يبرا

 آنجا به يينها ميتصم اتخاذ تا ييقضا دار تيصالح يها مقام يكتب قرار با كه است يمتهمان ينگهدار محل بازداشتگاه، ـ4ماده

 . شوند يم يمعرف

 يبرا يا شده يبند طبقه ي جداگانه محل ها زندان در است، نشده جاديا ماده نيا موضوع يبازداشتگاهها كه يهنگام تا ـ1تبصره

 . است ممنوع مكان كي در محكومان با متهمان ينگهدار و شود يم گرفته نظر در قرار تحت متهمان ينگهدار



 به محكومان توان يم شود يم ابالغ و نييتع سازمان يسو از كه كشور، يها زندان يا منطقه يسامانده طرح ياجرا با ـ2تبصره

 . كرد ينگهدار بازداشتگاه در را ماه 6 تا مدت كوتاه يحبسها

) اردوگاه( يدرمان كار و يآموز حرفه يها مؤسسه شامل خود كه اشتغال و يآموز حرفـه مراكز بستـه، زندان به ها زنـدان ـ 5ماده

 . شوند يم ميتقس است،

 نام نامه، نييآ نيا در كه است يمراكز اي يتخصص يها مؤسسه ريسا و اشتغال، و يآموز حرفه مركز زندان، از اعم مؤسسه ـ تبصره

 . است شده ذكر آنها

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

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

 . شوند يم گمارده كار به زندان داخل يكارگاهها در و ندينما يم استفاده يحيتفر و ،يا حرفه

 و نامحصور اي مناسب حفاظت يدارا يخارج پوشش در و محصور تواند يم كه است يمكان اشتغال و يآموز  حرفه مراكز ـ7ماده

 خاتمه از پس و گردند يم اعزام بكار يگروه بطور محكومان آن در كه باشد نينابيب يحالت در اي و يانتظام مأمور و حفاظت بدون

 . شوند يم  داده بازگشت خود يشگاههايآسا به دوباره كار

 . دينما اجرا زين متهمان مورد در را اصالح و آموزش ،يآموز  حرفه يها برنامه تواند يم سازمان ـ تبصره

 يشورا ميتصم اساس بر رفتار و اخالق ت،يشخص ،يفريك نهيشيپ ت،يمحكوم زانيم و نوع به توجه با محكومان هيكل ـ 8ماده

 كننده صادر ييقضا مقام آنكه مگر شوند، يم ينگهدار اشتغال و يآموز  حرفه مراكز اي بسته يها زندان در مورد حسب ،يبند طبقه

 . باشد نموده نييتع محكوم ينگهدار يبرا را يخاص محل صادره يرا در حكم

 خواهند منتقل بسته زندان به يانضباط يشورا نظر با گردند تخلف مرتكب اشتغال و يآموز  حرفه مراكز در كه يمحكومان ـ تبصره

 . شد

 كنترل را محكومان كار بيترت و نظم و رفتار و اخالق طرز يمقتض يها وهيش به ديبا اشتغال و يآموز حرفه مراكز سانيير ـ9ماده

 . ندينما

 سازمان مقررات برابر را محكومان كار بيترت و نظم و اخالق و رفتار طرز موظفند، اشتغال و يآموز  حرفه مراكز كاركنان ـ تبصره

 و ستيب مدت ظرف مركز سيير نصورتيا در. برسانند مربوط مؤسسه سيير اطالع به سرعت به را آنان يها تخلف و نموده كنترل

 . كرد خواهد منعكس يانضباط يشورا به ميتصم اتخاذ جهت را مراتب ساعت چهار

 يآموز  حرفه و يآموزش يزير برنامه با را آنان محكومان، ورود از پس موظفند اشتغال و يآموز حرفه مراكز سانيير ـ10ماده

 . ندينما آشنا ها مؤسسه

 كار محل از خروج حق ،يآموز حرفه و كار يها ساعت يتمام در ابندي يم اشتغال ،يآموز حرفه مراكز در كه يمحكومان ـ11ماده

 آنان خروج و ورود زمان. ندينما مراجعت زين موقع به و رفته كار محل به ميمستق بطور ديبا شگاهيآسا از خروج از پس و نداشته را

 . شود ثبت ديبا دقت به كار محل در



 نداشته را شده ادي يمحلها در كار و يآموز حرفه تيصالح اي و ديننما تيرعا را مربوط مقررات محكوم كه مورد هر در ـ تبصره

 اتخاذ مربوط يانضباط و يبند طبقه يشورا يسو از يينها ميتصم مورد حسب تا گشته اعزام بسته زندان به مركز سيير نظر با باشد

 . گردد اعالم اطالع جهت زندان ناظر يقاض به مراتب و دهيگرد

 . ادياعت و مخدر مواد ميجرا محكومان و متهمان ينگهدار يبرا است يمركز ،)اردوگاه( يكاردرمان مؤسسه ـ12ماده

 و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه به يآموز  حرفه اي كار به اشتغال منظور به يبند طبقه يشورا ميتصم بنابر محكومان ـ13ماده

 : شوند يم اعزام ريز يخدمات

 اي هيريخ يها مؤسسه اي يدولت يسازمانها ريسا به اي باشد زندان تيمالك در است ممكن ها مؤسسه نيا( زندان درون يها مؤسسه ـ1

 ). باشد آنان از استفاده به مجاز زندان و داشته تعلق يخصوص بخش اي هايتعاون

 اي يردولتيغ اي يدولت يسازمانها ريسا به اي باشد سازمان تيمالك در است ممكن ها مؤسسه نيا( سازمان از خارج يها مؤسسه ـ2

 ). باشد آنها از استفاده به مجاز زندان و داشته تعلق يخصوص بخش اي هايتعاون اي هيريخ يها مؤسسه اي المنفعه عام

 و مؤسسه سيير شنهاديپ به آنها حفاظت تيفيك و ساختمان تيوضع به توجه با يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه ـ1تبصره

 . گردند يتلق اشتغال و يآموز حرفه مراكز بعنوان توانند يم سازمان سيير صيتشخ

 كتابخانه، نمازخانه، جهت ،يكاف يمحلها واجد كم دست ديبا سازمان از خارج يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه ـ2تبصره

 . باشند سالم حاتيتفر يها نهيزم ريسا و محكومان مالقات يبرا يمحل ،يغذاخور خوابگاه، ،يجمع ارتباط ليوسا

 اي مجازات ياجرا ضمن اي بعد، و قبل محكومان و متهمان آنجا در كه هستند ييها مؤسسه يتيترب و ينيتام اقدامات مراكز ـ14ماده

 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

 راه از الزم امكانات با سازمان نظارت تحت كه هستند ييها مؤسسه آن رينظا و يخدمات ،يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه ـ15ماده

 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 محكومان يبازپرور

 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 محكومان تيحما كه هستند يمراكز خروج از بعد مراقبت يها اداره ـ16ماده

 و تيترب اصالح، يبرا آنجا در تمام سال18 از كمتر بزهكار نوجوانان و اطفال كه است يمركز تيترب و اصالح كانون ـ17ماده

 . شوند يم ينگهدار آموزش

        سازمانسازمانسازمانسازمان    بهبهبهبه    وابستهوابستهوابستهوابسته    مراكزمراكزمراكزمراكز    ررررييييساساساسا    وووو    اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال    وووو    ييييآموزآموزآموزآموز        حرفهحرفهحرفهحرفه    مراكزمراكزمراكزمراكز    بازداشتگاهها،بازداشتگاهها،بازداشتگاهها،بازداشتگاهها،    زندان،زندان،زندان،زندان،    ناظرناظرناظرناظر    وووو    كنندهكنندهكنندهكننده    ادارهادارهادارهاداره    مسئوالنمسئوالنمسئوالنمسئوالن    وووو    سازمانسازمانسازمانسازمان    ففففييييوظاوظاوظاوظا    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 : باشد يم ريز شرح به سازمان فيوظا ـ18ماده



  مربوط؛ نيقوان و مقررات موجب به و ييقضا يها مقام يكتب دستور بر بنا حبس، به محكومان و قرار تحت متهمان ينگهدار ـ الف

 يها مؤسسه و كشور يتيترب و ينيتام اقدامات مراكز و بازداشتگاهها اشتغال، و يآموز حرفه مراكز ها زندان امور هيكل ي اداره ـ ب

  وابسته؛ مراكز ريسا و يخدمات و يكشاورز ،يصنعت

 يها مؤسسه ريسا و يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه و بازداشتگاهها ها، زندان اشتغال، و يآموز حرفه مراكز جاديا ـ ج

  محكومان؛ و متهمان كار به اشتغال و يآموز حرفه ،يبازپرور ،ينگهدار يبرا الزم

  ؛يزندانبان خدمات و ها وهيش بهبود منظور به شناسانه فريك نينو يپژوهشها و قاتيتحق انجام ـ د

  آن؛ به وابسته مراكز و ها مؤسسه و ها زندان به مربوط امور هيكل ياجرا بر نظارت و اداره ،يمش خط نييتع ـ هـ

  دار؛ تيصالح مـراجع بـه آن شـنهاديپ و ازين مورد مقـررات و ـنيقوان ـسينو ـشيپ ـهيته ـ و

 يبازسازگار و آموزش ارشاد، اصالح، رينظ يبازپرور امور يتصد منظور به مناسب و الزم التيتسه و امكانات جاديا ـ ز

  محكومان؛

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

 با كمكها نگونهيا حيصح يريكارگ به جهت در يزير برنامه هيريخ يها مؤسسه ،يمردم يكمكها ليقب از كمك هرگونه جذب ـ ط

  آنان؛ خانواده اي و محكومان به مساعدت و ها زندان امور بهبود هدف

 اشتغال، و يآموز حرفه مراكز ييخودكفا و محكومان يآموز حرفه و اشتغال به، مربوط امور هيكل يزير برنامه و يگذار استيس ـ ي

  وابسته؛ يها مؤسسه و ها زندان

 ،يياجرا امور در استفاده منظور به يعلم يها روش به نظارت تحت متهمان و محكومان از ازين مورد اطالعات و آمار هيته ـ ك

  ؛يفريك يآمار ي سالنامه بصورت آنها انتشار و فرشناسانهيك مطالعات و ها ياستگزاريس

  زندان؛ ناظر انيقاض به آن هيارا و مشروط يآزاد طيشرا واجد محكومان ياسام شنهاديپ و هيته ـ ل

 . عفو اتيه به آن هيارا و عفو طيشرا واجد محكومان ياسام شنهاديپ و هيته ـ م

  مربوط؛ يها دستگاه يهمكار با محكومان خروج از بعد مراقبت يبرا يزير برنامه ـ ن

 . هييقضا قوه ييقضا توسعه يها استيس و نينو يفرشناسيك نيمواز با همسو كاركنان آموزش ـ ص

 . دينما اقدام راساً الزم شناسانه فريك يعلم مطالعات و قاتيتحق انجام به نسبت مناسب التيتشك جاديا با تواند يم سازمان ـ19ماده

 امور اداره يساز  نهيبه و سازمان يبرا آن جهينت بوده، يفرشناسيك نينو يمبان با همساز ديبا سازمان يها پژوهش هيكل ـ1تبصره

 . باشد  داشته يعمل كاربرد

 و يفرد يمند دهيفا به كه است يياجرا يعلم يها روش يبررس و يابيارز ق،يتحق مطالعه، ن؛ينو يفرشناسيك از منظور ـ2تبصره

 . پردازد يم فرها،يك ياجرا يها وهيش ياجتماع



 و يمذهب انيمرب و يانتظام مأموران ،يتيترب انيمرب كارمندان، تعداد از اعم التيتشك مورد در ازيموردن ياستانداردها ـ20ماده

 توسط محكومان شناور آمار و محل ياجهاياحت و تيموقع تناسب به سازمان به وابسته مراكز و ها مؤسسه و ها زندان در متخصصان

 . ديرس خواهد يزير برنامه و تيريمد سازمان بيتصو به و نييتع سازمان

 آمار واحد ضرورت، صورت در سازمان به وابسته مراكز ريسا اي و بازداشتگاه زندان، اشتغال، و يآموز حرفه مركز هر در ـ 21ماده

 . دينما ثبت را ازيموردن آمار هيكل تا گردد يم ليتشك انهيرا و

 مافوق مقام به و هيته شده صادر يها دستورالعمل بر بنا را شده يآور جمع اطالعات است موظف شده ادي واحد مسـئول ـ تبصره

 . دينما هيارا

 به وابسته مراكز و ها مؤسسه ريسا و بازداشتگاهها ها، زندان اشتغال، و يآموز حرفه مراكز هيكل اداره و احداث س،يتاس ـ22ماده

 از يانتظام و ينظام ،ياطالعات ،يياجرا ،ييقضا مراجع. باشد يم سازمان ارياخت در يانحصار بطور آنها محل رييتغ زين و سازمان

 . باشند يم ممنوع ياختصاص يبازداشتگاهها و زندان داشتن

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

 سازمان بعهده وابسته مراكز ريسا و بازداشتگاهها و ها زندان اشتغال، و يآموز حرفه مراكز از يكيزيف حفاظت و انتظامات ـ23ماده

 . خواهدشد اعمال امر تحت يانتظام يروهاين و يانتظام گاني توسط كه است

 معاون به ضيتفو با اي نموده اعمال راساً را خود اراتياخت تواند يم يو و بوده سازمان سيير امر تحت شده ادي يروهاين ـ تبصره

 . دينما واگذار ها زندان سانيير و استانها كل رانيمد به سازمان، يانتظام

 يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه بازداشتگاهها، ها، زندان اشتغال، و يآموز حرفه مراكز ها، زندان سان،يير فيوظا ـ24ماده

 : از است عبارت سازمان به  وابسته مراكز و ها مؤسسه ريسا و

  شده؛ وضع يها نامه نييآ و مقررات ن،يقوان ياجرا ـ الف

  مربوط؛ مقررات تيرعا با يبند طبقه يشورا يها ميتصم ياجرا ـ ب

 ينيب شيپ و ارياخت در عوامل لهيبوس متهمان و محكومان اشتغال و يآموز حرفه مراكز ها زندان از كامل مراقبت و محافظت ـ ج

  متهمان؛ و محكومان با مأموران رفتار نحوه در مراقبت نيهمچن و آنان فرار از يريجلوگ يبرا الزم يدهايتمه

  اشتغال؛ و يآموز حرفه مراكز و زندان حفاظت گاني بر نظارت و تيهدا ،يهيتوج آموزش ـ د

 يها حيتفر و يبدن تيترب ه،يتغذ بهداشت، نيتأم زين و محكومان تيترب و اصالح ب،يتهذ جهت در اقدام و اهتمام و يزير برنامه ـ هـ

  وابسته؛ مراكز اي زندان طيمح در آنان سالم

  مربوط؛ يسازمانها يهمكار با يمذهب و يعلم ،يخدمات ،يكشاورز ،يفن ،يا حرفه آموزش يها برنامه ياجرا ـ و

 به يمقدمات يدگيرس و متهمان و محكومان يفرد و يعموم تيوضع از الزم اطالعات كسب و مداوم يبازرس و نظارت اعمال ـ ز

  مسئول؛ يها مقام به اعالم و آنان يتقاضا



 از بعد مراقبت مراكز ه،يد امور به يدگيرس يمردم ستاد ان،يزندان از تيحما انجمن يها برنامه ياجرا در مساعدت و يهمكار ـ  ح

  وابسته؛ مراكز ريسا و يخدمات و يكشاورز يصنعت يها مؤسسه و خروج

 باالتر يها مقام به روزانه آمار و اتفاقها گزارش و متهمان و محكومان از يسرشمار نوبت دو و روزانه برنامه ياجرا در مراقبت ـ ط

  شده؛ صادر يها دستورالعمل برابر

  شده؛ صادر يها دستورالعمل برابر باالتر يها مقام به محوله يها برنامه ياجرا از حاصله جينتا گزارش ـ ي

  استان؛ كل ريمد به آن هيارا و يسرپرست تحت واحد انهيسال بودجه و برنامه هيته ـ ك

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

 حاضر محل در ديبا حادثه وقوع از اطالع محض به مربوط مسئول يو ابيغ در و شخصاً وابسته مراكز اي زندان سيير ـ25ماده

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

 . گردد يم ارسال زندان ناظر يقاض اي دادستان يبرا زين آن رونوشت دينما گزارش

 موانع و عوامل طرحها، از استفاده با آنها تيامن نيتأم و نظم استقرار اشتغال، و يآموز حرفه مراكز و ها زندان از حفاظت ـ26ماده

 مراكز تيامن مخّل يها اقدام و شورش اغتشاش، نظم، اخالل هرگونه با الزم مقابله و مناسب برخورد و يكيزيف حفاظت

 . رديگ يم انجام زندان اي اشتغال و يآموز حرفه مراكز سيير تيهدا و نظارت تحت حفاظت گاني ي لهيبوس اشتغال و يآموز حرفه

 تيريمد تحت زندان در قرار تحت متهمان فهرست موظفند اشتغال و يآموز حرفه مراكز و ها زندان سانيير و رانيمد ـ27ماده

 ارياخت در يينها فيتكل نييتع منظور به و كرده هيته ماه هر شده، يسپر آنان قرار صدور خيتار از ماه كي حداكثر كه را شيخو

 . دهند قرار مربوط ييقضا مراجع

 و يآموز  حرفه مراكز اي زندان درجه اساس بر و) معاونتها از كي هر( ياختصاص عنوان و فهيوظ برحسب زندان معاون ـ28ماده

 ابيغ در و گذارد يم اجرا مورد به را او يقانون يدستورها و نموده معاضدت و يهمكار زندان با مقرر فيتكال انجام در اشتغال

 . داشت خواهد عهده بر را امور تيمسئول استان كل ريمد بيتصو و يو شنهاديپ به معاونان از يكي سيير

 : است ريز شرح به زندان قرارگاه فرمانده فيوظا ـ29ماده

  ؛يپاسدار لوحه دييتأ و كنترل و گشت ،ينگهبان لوحه دييتأ و زندان يكيزيف حفاظت امور بر نظارت ـ1

  خصوص؛ نيا در 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 امر بر نظارت و زاتيتجه و مهمات و اسلحه و زندان اماكن از ديبازد ـ 5

  مراجع؛ گريد و يقضائ مراجع به انيزندان انتقال و اعزام نحوه بر نظارت ـ 6



 انجام در گشت و كيكش عوامل ريسا و اتيعمل گاني و آموزش افسر و ينگهبان مسئول 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 ـ 8

  ؛يانتظام امور مسئول ابيغ در امور شدن دار عهده ـ9

 و ليتسه و يجار امور بهبود جهت در فوق موارد از كي هر نهيزم در الزم ي ها دستورالعمل و طرحها شنهاديپ و ارائه ن،يتدو ـ10

  مقررات؛ برابر كار عيتسر

 در ييقضا مراجع به نيمتهم اي متهم اعزام و پرونده ليتشك و هياول قاتيتحق بر نظارت و ينظم يب هرگونه 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 ـ30ماده

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

 . مربوط 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

  ت؛يمأمور 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

 يدستورالعملها برابر الحاق و يدگيتراش و يخوردگ خط بدون و حيصح صورت به يينها يگزارشها و وقعات ثبت و ميتنظ ـ 5

  صادره؛

 به ارسال يبرا آنها نمودن آماده و انداختن انيجر به و ليتكم جهت قبل ينگهبان از ماندهيباق متشكله يها پرونده به يدگيرس ـ 6

  ؛ييقضا مراجع

  رجوع؛ ارباب ممنوعه اءياش 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 ـ 8

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

  ؛ينگهبان



 ساختمان در اشكال وجود عدم از نانياطم ،يانتظام اماكن هيكل نظافت مانند زندان دوم پوسته نيب يداخل محوله امور بر نظارت ـ10

  سات؛يتأس و

 ،ياسالم شئونات و يظاهر تيوضع برند، يم بسر زندان در يروز شبانه بطور كه ينيمامور يرفاه امور ر،يبگ رهيج افراد نييتع ـ11

 نماز جمله از يجمع دسته يها برنامه ياجرا بر نظارت و نيمأمور سوء اعمال اي حركات از يريجلوگ و يانضباط موارد تيرعا

 هر در مشهود بيمعا نواقص، گزارش ارائه و كاركنان از كيهر مورد در يهيتنب و يانضباط دستورات ياجرا و يسخنران جماعت،

  باالتر؛ مقام به مورد

  شامگاه؛ و صبحگاه مراسم ياجرا ـ12

 ورود هنگام در زاتيتجه ريسا و هينقل وسائط قيدق يبازرس و كنندگان مالقات ان،يزندان 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 حسن در كامل نظارت و مربوطه يها نامه نيآئ و مقررات كامل ياجرا ـ16

 مراقب اعمال و تيمسئول تحت يكيزيف محدوده در آرامش و نظم يبرقرار يكل بطور و گريكدي با آنان ارتباط و يپست مختلف

  زندان؛ به گرم و سرد سالح هرگونه ورود از يريجلوگ مورد در دائم

 و منتسب ،يفرار مار،يب ،يمرخص حال در غائب، موجود، كاركنان تعداد بر يآگاه بمنظور امر تحت كاركنان از يريآمارگ ـ17

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

 . 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 مسئول ـ31ماده

 اءياش خروج و ورود از يريجلوگ و شوند يم خارج اي و وارد زندان به نحو هر به كه يائياش و هينقل وسائط از قيدق يبازرس ـ1

  ممنوعه؛

  ممنوعه؛ اءياش 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

  مربوط؛ مسئول به آنان يمعرف و رجوع ارباب و يزندان تخلفات موارد گزارش ارائه ـ 5

 ييشناسا كارت گرفتن و مربوط راننده نام با خودرو شماره و ساعت و خيتار ثبت ثيح از خودروها خروج و ورود كنترل ـ 6

 . نيماش كارت گرفتن يضرور مواقع در و راننده از معتبر



 و مؤسسات ريسا و يخدمات و يكشاورز ،يصنعت مؤسسات بازداشتگاهها، زندانها، در كاركنان و نيمسئول ريسا فيوظا ـ32ماده

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

 استعمال خوردن، غذا پاسگاه، محوطه از شدن خارج و نشستن و دنيخواب ،ينگهبان موقع در كردن صحبت ،ينگهبان ترك ـ33ماده

. باشد يم ممنوع شود آنان مقرره فيتكال در انيزندان از مراقبت و خدمت از آنان خاطر انصراف باعث كه يحركات انجام ات،يدخان

 تيمأمور زندانها داخل در كه يمواقع بوده، مرتب و زيتم و يرسم لباس به ملبس و مجهز شهيهم يداخل نامه نيآئ طبق ديبا نگهبانان

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

 اي يبازپرس اي محاكمه يبرا يقانون تداريصالح مقامات يكتب و يرسم دستور طبق را يزندان نگهبانان كه يهنگام. شود ينگهدار

 و متهم با زدن حرف و مذاكره و توقف حق راه طول در و باشند مسلح ديبا ندينما يم خارج زندان از گريد محل اي زندان به انتقال

 بدرقه كننده احضار مرجع به ماًيمستق خلوت يجا از كامل مراقبت تحت مربوط مقررات برابر را يزندان مكلفند و ندارند را گرانيد

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

 موظف نگهبان دينما فرار به مبادرت يزندان اگر. بود خواهند معاف احترامات يادا از انيزندان حفاظت و بدرقه ،ينگهبان هنگام

 نشود او يريدستگ به موفق ممكن يتالشها بردن بكار با چنانچه و نموده بيتعق را او توان تمام با انياطراف از استمداد ضمن است

 جرح اي قتل باعث نكهيا به توجه و جوانب و اطراف تيرعا با ننمود، توقف هم باز هرگاه داده ستيا رسا و بلند يصدا با مرتبه سه

 يريجلوگ او فرار از يزندان يپا ساق يريگ نشانه با يناچار مقام در و يهوائ ريت كردن يخال و اسلحه از استفاده با نگردد يكس

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

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

 اي مجازات را او باشد داشته حق نكهيا بدون دينما مشاهده يزندان كنفري از يخالف كه يمواقع در نگهبان. گرفت خواهد قرار بيتعق

 گزارش خالف يدگيرس مقام در چنانچه دهد گزارش نگهبان افسر به كتباً امر اتيجزئ ذكر با را مراتب يستيبا كند مالمت يحت

 . شد خواهد مؤاخذه شود ثابت يو

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

 در مربوط امور انجام جهت يسازمان پست يكاف تعداد به آن نوع به توجه با اي اشتغال و يآموز حرفه مركز زندان هر در ـ34ماده

 ها زندان مسئوالن به و بيتصو يمركز ستاد در مربوط مسئوالن توسط مشاغل از كي هر فيوظا شرح. شد خواهد گرفته نظر

 . شد خواهد ابالغ مشاغل انيمتصد به ابالغ جهت و اشتغال و يآموز حرفه مراكز

. دينما ابالغ مشاغل انيمتصد به و مطالعه را شيخو يسرپرست تحت مشاغل فيوظا شرح است موظف واحد هر مسئول ـ تبصره

 كار محل در را فرد هر فيوظا شرح از نسخه كي فيوظا شرح ياجرا يبرا كاركنان به الزم يآموزشها هيارا ضمن آن بر افزون

 . دينما نصب شود يم دهيد يراحت به مراجعان توسط كه ييجا در و يو

 و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه بازداشتگاهها، اشتغال، و يآموز حرفه مراكز و سازمان كاركنان و مسئوالن ريسا فيوظا ـ35ماده

 . بود خواهد مصوب يسازمان پست فيوظا شرح اساس بر وابسته مراكز و ها مؤسسه ريسا و يخدمات

 يتصد مورد پست به مربوط يها تخصص اساس بر يانسان يروين و امكانات به توجه با مصوب يها پست والنئمس ـ1تبصره

 قرار مالك ها انتصاب در را ييگرا تخصص اصل ،ييقضا توسعه راهبرد شدن ادهيپ منظور به سازمان سيير شد، خواهند منصوب

 . داد خواهد



 انتخاب انيزندان حقوق به مسلط حقوقدانان انيم از ديبا ها استان در خواه و ستاد در خواه سازمان يبازرس النمسئو هيكل ـ2تبصره

 . شوند

 سلب فريك ياجرا يها وهيش يمندساز دهيفا و يفريك نينو يها استيس يساز نهينهاد يها نهيزم شدن فراهم منظور به ـ3تبصره

 متخصصان انيم از مراكز نيا پژوهش و آموزش يواحدها مسئوالن و سازمان يپژوهش و يآموزش مراكز سانيير حاًيترج ،يآزاد

 . شد خواهند انتخاب يفرشناسيك

 احكام، ياجرا و ابالغ و ميتقو و يگانيبا اي و رخانهيدب به مربوط امور هيكل انيجر حسن در است مكلف زندان دفتر سيير ـ36ماده

 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 محكومان به ابالغ از پس ثبت، مربوط دفاتر در دهيرس يقرارها و احكام و ها نامه هيكل شود، ارسال مقصد به و هيته

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

 : از عبارتند زندان اي اشتغال و يآموز حرفه مراكز يداخل دفاتر. نمود

 ها تيمحكوم احتساب و ميتقو ثبت دفتر محكومان، ابيغ و حضور دفتر محكومان، ياسام ثبت دفتر قرارها، و احكام و ها نامه دفتر

 ورود دفتر محكومان، يآزاد دفتر ه،ياحضار ثبت دفتر دار، نهيشيپ محكومان ياسام ثبت دفتر محكومان، يآزاد قيدق خيتار نييتع با

 . مالقات دفتر محكومان، خروج و

 اشتغال، و يآموز حرفه مراكز اي ها زندان در زين محكومان ينقد يجزا از بدل حبس يتهايمحكوم ياجرا در كامل نظارت ـ تبصره

 . شود يم انجام مربوط مسؤول نظر ريز كه زندان اي مؤسسه هر احكام ياجرا مسئول يذات فيوظا از

 نامه نييآ مقررات طبق است مكلف شود يم شناخته زندان اي مؤسسه اموال جمع صاحب كه انبار و اموال شعبه مسئول ـ37ماده

 بعمل ستهيشا اهتمام و مراقبت محكومان به متعلق اسناد و اءياش و لوازم و يدولت اموال و هياثاث ينگهدار و محافظت در مربوط

 : دهد انجام را ريز مشروح فيوظا و آورده

 پوشاك و لباس ليقب از زندان اي مؤسسه داخل حتاجيما و ملزومات و هياثاث تدارك و هيته در الزم و موقع به اقدام و ينيب شيپ ـ

 و زندان يمكانها و محكومان بهداشت و نظافت و استحمام و ييروشنا و سوخت به مربوط يها اجياحت نيتأم محكومان، و ماموران

  گر؛يد يها ضرورت هرگونه

  سپارند؛ يم امانت طور به كه يياياش و محكومان 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؛ اي مؤسسه ماموران و محكومان يدولت البسه ،يادار افزار نوشت ،يدولت اءياش و لوازم و اموال ليتحو و وصول ـ

  ؛يدولت اموال نامه نييآ مقررات با منطبق و يرسم نمونه بنابر يدولت هياثاث و اموال ثبت ـ

  اج؛ياحت مورد لوازم و اءياش هيته به مربوط يدرخواستها ثبت ـ

 در دارد خود با زندان اي مؤسسه به ورود موقع محكوم كه يزيچ هر و محكومان يمتيق و يعاد اسناد و يشخص لوازم و البسه ثبت ـ

  مربوط؛ دفاتر



 به محكوم هر يشخص لوازم و لباس( فيرد شماره بيترت به محكومان اءياش و لباس يمحتو يها سهيك ينگهدار و كيتفك ـ

 با مخصوص سـهيك در شـده يعفون ضد و فيتنظ انبار يمتصد لهيبوس ديبا زندان اي اشتغال و يآموز حرفه مراكز به او ورود محض

 شده لفاف شود يم ميتسل محكوم به انبار قبـض با آن نسخه كي كه تحـول و ليتحو يميتنظ مجلس صورت برگ در شماره ذكر

  ؛)ديآ يم بعمل يكاف مراقبت و دقت گريد آفات و ديب و موش گزند از آن حراست و حفظ در و

 يها مقام و زندان اي مؤسسه سيير گزارش و امضاء و لزوم مورد اجناس تدارك و هيته يبرا يرسم درخواست و اسناد ميتنظ ـ

  مربوط؛ يمال

  محكومان؛ امكانات و يدولت اموال كامل حفاظت و نظافت در مراقبت ـ

 يميتنظ مجلس صورت ارسال و آنان انتقال اي يآزاد هنگام به محكومان يها امانت سالم و حيصح ليتحو در يكاف مراقبت و دقت

 . زندان اي اشتغال و يآموز حرفه مراكز دفتر به محكوم امضاء با

 و معضالت حل و كشف و محكومان تيشخص شناخت جهت در ياجتماع خدمات و يمددكار يواحدها و ها اداره ـ38ماده

 قاتيتحق از نسخه كي نموده، را الزم اقدام و قاتيتحق شناس، روان نظر كسب با آنان ياجتماع و يخانوادگ و يشخص مشكالت

. دينما يم ميتسل خود متبوع اداره به الزم اقدام جهت را گريد نسخه و زندان سيير به محكوم تيشخص پرونده در ضبط جهت را

 بعمل الزم اهتمام و اقدام ياجتماع سالم و يعاد يزندگ به آنان بازگشت يبرا محكوم اعتماد جلب و شفقت ابراز با ديبا مددكاران

 . آورند

 زندان منظور به هيريخ يها مؤسسه و يمردم يكمكها جلب با حاًيترج را يا بودجه سال هر مكلفند ها استان كل رانيمد ـ تبصره

 جلب يبرا تالش ضمن ،يمددكار يواحدها دهند؛ قرار ندامتگاه هر يمددكار يواحدها ارياخت در تنخواه بصورت و ييزدا

 تيرضا جلب موجبات لهينوسيبد تا نموده؛ پرداخت ارياخت در بودجه از را الير ونيليم دو سقف تا يمال يها يبده ،يشاك تيرضا

 . كنند فراهم را مشروط يآزاد از آنان يمند بهره اي يمال محكومان يآزاد و انيشاك

 »يبازپرور واحد«  به اشتغال و يآموز حرفه مراكز و ها زندان يتيترب ـ يفرهنگ يواحدها نامه نييآ نيا بيتصو خيتار از ـ39ماده

 را خود واحد يمعنو و يماد امكانات و ها برنامه ها، تيفعال ها، اقدام ي هيكل مكلفند يبازپرور يواحدها والنئمس. ابندي يم نام رييتغ

 بزه تكرار زانيم ساالنه و ماهانه كاهش آنان يها اقدام جهينت كه ينحو به سازند هدفمند محكومان يبازسازگار و يبازپرور يسو به

 . باشد محكومان يخروج زانيم شيافزا و

 : موظفند يبازپرور يواحدها مسؤوالن مصوب، يها پست در مقرر فيوظا بر افزون

 سو هم خود؛ ياختصاص و ينيع اهداف نييتع و فيتعر ضمن نموده؛ يزير برنامه يبازپرور منظور به خود يها تيفعال هيكل يبرا ـ1

 محكومان بازگشت زانيم كاهش زين و جامعه با محكومان يبازسازگار و يبازپرور دراصالح، موثر كه يماف به نسبت يبازپرور با

 . ندينما اقدام است زندان به

 و يبوم و يفرهنگ ،يمياقل طيشرا خدمت، محل مراكز اي زندان طيمح با را خود يواحدها بازپرورانه ياقدامها و ها برنامه هيكل ـ2

 . گردانند همگرا و همساز محكومان ي شناسانه مردم يها يژگيو



 يابيارز مورد را بزه تكرار زانيم كاهش بر آن شرفتيپ ريتأث و محكومان بر خود واحد شده اجرا يها تيفعال و ها برنامه آثار ـ3

 آن نيگزيجا بازپرورانه نينو يها برنامه نامناسب؛ يها برنامه حذف اي ليتعد اصالح، ضمن و دهند قرار ساالنه و ماهانه

 به يبند طبقه يشورا و خدمت محل اشتغال و يآموز حرفه مراكز اي زندان سيير به را خود ساالنه و ماهانه يها نموده،گزارش

 . ندينما ارسال تر مناسب و بهتر يها ميتصم اتخاذ منظور

 و ها يريگ ميتصم يساز نهيبه منظور به مربوط يها استان كل رانيمد توسط سال هر شده ادي ساالنه يها گزارش ـ تبصره

 ابالغ و يزير برنامه كارشناسانه، مطالعه به مكلف شده ادي معاونت. شد خواهند ميتسل سازمان يبازپرور معاونت به ها يزير برنامه

 . باشد يم يبازپرور يواحدها به ساخته نهيبه يها برنامه

 مالحظه و يبازپرور معاونت بخش و مددكاران يهمكار با موظفند اشتغال و يآموز حرفه مراكز و زندان روانشناسان ـ40ماده

 الزم اقدام و اعالم يبند طبقه يشورا به را مراتب آنان يروان يهايناهنجار و يناسازگار يبررس ضمن محكومان يتيشخص پرونده

 . آورند بعمل آنان درمان لزوم صورت در و يسازگار جاديا يبرا را

 روانپزشك، چون مربوط متخصصان يهمكار با است موظف زندان اي اشتغال و يآموز حرفه مراكز يبهدار مسئول ـ41ماده

 شده ادي افراد يماريب كهيصورت در نموده اقدام آنان معالجه منظور به يروان مارانيب كردن يبستر به نسبت روانشناس اي و پزشك

 جهت يقانون يپزشك به زندان اي مؤسسه سيير لهيبوس وقت اسرع در را مراتب شود داده صيتشخ مشاعر اختالل اي جنون به منجر

 ينيتام و يدرمان مؤسسه كي در آنان معالجه و انتقال يبرا ازين صورت در و نموده گزارش ييقضا يها مقام به اطالع و نظر اعالم

 . دينما اتخاذ را يقانون ستهيشا ريتداب

 طرف از كه ييدستورها ياجرا ضمن موظفند يخدمات و يكشاورز ،يصنعت اشتغال، و يآموز حرفه مراكز ها، زندان انيمرب ـ42ماده

 ابيغ و حضور و يسرشمار متهمان و محكومان از عصر و صبح بار دو كم دست روز در شود، يم ابالغ آنان به مؤسسه سيير

 محوطه از خروجشان اي و خارج افراد با آنان تماس هرگونه از و گرفته نظر تحت را بكار مشغول افراد گشت، ضمن و آورده بعمل

 اقدام نامه نييآ نيا مقررات بر بنا يفور تخلف هرگونه مشاهده اي حادثه بروز صورت در و كنند يريجلوگ آنان فرار اي مؤسسه

 . ندينما گزارش مربوط مراكز اي زندان سيير به را مراتب نموده،

 يشورا و بود خواهد متفاوت آن، با متناسب و خدمت محل زندان اي مؤسسه يها يژگيو اساس بر انيمرب فيوظا شرح ـ1تبصره

 . كند تيرعا را يا مؤسسه يها تفاوت انيمرب فيوظا شرح فيتعر در است مكلف سازمان يزير برنامه

 متهمان و محكومان مورد در اي ياضطرار موارد در. است ممنوع يمرب يروهاين لهيبوس متهمان و محكومان بدرقه و اعزام ـ2تبصره

 . شد خواهد انجام ضابطان گريد يهمراه به امر نيا زن؛

 يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه اي و زندان اي اشتغال و يآموز حرفه مراكز در اقامت طول در محكومان و متهمان ـ43ماده

 سالمت صيتشخ و يمذهب و ياخالق يها يژگيو در حاصله تحوالت ثيح از يتيترب و ينيتام اقدامات يها مؤسسه در اقامت اي و

 . داشت خواهند قرار مربوط مؤسسه اي زندان متخصصان يبررس و مراقبت تحت يروح و يبدن

 . شد خواهد اعمال زين بازداشتگاهها در ماده نيا در مقرر يها اقدام ـ تبصره



 سازمان، نظر تحت يها مؤسسه و بازداشتگاهها ها، زندان در يشهروند حقوق نيمواز و يمبان جيترو و توسعه منظور به ـ44ماده

 از تيحما دفتر«  نام به يدفتر جامعه با محكومان يبازسازگار و ييزدا زندان روند ليتسه ،يانسان و ياسالم حقوق نيمواز تيرعا

 . شود يم ليتشك كارشناس، الزم تعداد با و سازمان يپرس نظر ريز »انيزندان يشهروند حقوق

 : است ريز شرح به دفتر نيا فيوظا

 به آن اعالم و اشتغال و يآموز مراكزحرفه و بازداشتگاهها ها، زندان در يشهروند حقوق نقض موارد يريگيپ و يبررس مطالعه، ـ1

  سازمان؛ سيرئ

  مربوط؛ ييقضا يها مقام و ناظر انيقاض به يقانون يموعدها گذشت تذكر و قرار تحت افراد ييقضا يهـا پرونده مـطالعه ـ2

  وارد؛ تازه افراد به فيتكال و حقوق نيا ماهانه ميتفه و متهمان و محكومان يقانون فيتكال و حقوق مورد در يا كتابچه هيته ـ3

 بشر حقوق ستاد ،يشهروند حقوق حفظ و مشروع يهايآزاد به احترام قانون يبراجرا نظارت أتيه با مند نظام و مستمر يهمكار ـ4

  سازمان؛ بازرس يهماهنگ از پس يبشر حقوق ينهادها ريسا و هييقضا قوه

 . شود يم ارجاع قانون موجب به دفتر نيا به كه يامور ريسا و نامه نييآ نيا ياجرا برحسن نظارت ـ5

 . شود يم انتخاب سازمان سيرئ توسط يشهروند حقوق نيمواز به آگاه حقوقدانان انيم از دفتر، ولئمس ـ1تبصره

 سيير به انهيماه بطور ها زندان و اشتغال و يآموز حرفه مراكز يشهروند حقوق تيوضع از است موظف دفتر ولمسئ ـ2تبصره

 . دهد گزارش سازمان

 هييقضا قوه سيير ميتسل سازمان سيير قيطر از گشته هيته دفتر ولمسئ لهيبوس سازمان يشهروند حقوق انهيسال گزارش ـ3تبصره

 . خواهدشد

 . خواهدشد سيتأس انيزندان يشهروند حقوق از تيحما واحد ياستان كل يها اداره هيكل در ـ4تبصره

 به كه يفيوظا ريسا و اشتغال و يآموز حرفه مراكز و ها زندان به مربوط مقررات و نيقوان ياجرا حسن بر نظارت بر افزون ـ45ماده

 : از است عبارت نامه نييآ نيا مقررات تيرعا با آنان فيوظا است، شده گذارده زندان ناظر انيقاض عهده بر مقررات گريد موجب

 شتريب چه هر يساز يفرد منظور به مناسب ريتداب اتخاذ و بازپرورانه اهداف شبرديپ ثيح از محكومان امور بر نظارت اعمال ـ1

  فرها؛يك

  فر؛يك اعمال وهيش مورد در ميتصم اتخاذ و محكوم تيشخص پرونده مالحظه ،يبند طبقه يشورا در شركت ـ2

  باشد؛ جرم متضمن كه يموارد در مربوط؛ ييقضا مراجع به متهمان و محكومان يقانون و يا نامه نييآ يها تخلف اعالم ـ3

  اند؛ بازداشت اي فريك تحمل حال در كه يخارج اتباع يكنسول و ياسيس ندگانينما مالقات منظور به مجوز صدور ـ4

  نامه؛ نييآ مقررات و بازپرورانه يها شرفتيپ مالحظه با محكومان به يمرخص ياعطا ـ 5



 اي سازمان يشهروند حقوق از تيحما دفتر لهيبوس آنان پرونده از اطالع كسب اي موقت بازداشت قرار تحت افراد پرونده مطالعه ـ 6

 انقالب و يعموم يدادگاهها ليتشك قانون اصالح قانون 3ماده ط بند موضوع يقانون يها مدت گذشت مراتب اعالم و گريد طرق

  شده؛ ادي مراجع به اطالع جهت صرفاً) 28/7/1381 مصوب(

  خود؛ موكالن با يحقوق مشاوران و النيوك مالقات منظور به يقانون مجوز صدور ـ7

 فرهايك ياجرا نحوه از آمده بر يقانون مشكالت حل منظور به متهمان اي محكومان با پاسخ و پرسش يهفتگ يها جلسه يبرگزار ـ 8

  آنان؛ يحقوق مشكالت به ييگو پاسخ و

 با يونيسيكم بار كي ماه كي هر يخدمات و يكشاورز ،يصنعت مؤسسه اي اشتغال، و يآموز حرفه مركز زندان، درهر ـ46ماده

 لزوم صورت در و يتيترب ،يفرهنگ ،يمددكار ،يروانشناس متخصصان شركت با و يو ندهينما اي و مؤسسه زندان، سيير تيمسئول

 و منعكس او تيشخص پرونده در محكوم به نسبت شـده ادي ونيسيكم يدگـاههايد خالصه و ليتشك گريد دار تيصالح كارشناس

 . گردد يم ارسال زندان ناظر يقاض يبرا ونيسيكم نظر رونوشت

  يعموم مقررات: دوم بخش

        ييييبندبندبندبند    طبقهطبقهطبقهطبقه    وووو    صصصصييييتشختشختشختشخ    رش،رش،رش،رش،ييييپذپذپذپذ    ــــ    نخستنخستنخستنخست    فصلفصلفصلفصل

 مسئول نظر ريز كه متهمان و محكومان تيشخص شناخت و يبررس رش،يپذ يبرا است يمحل صيتشخ و رشيپذ واحد ـ47ماده

 . دينما يم فهيوظ انجام مربوط

 قرار كننده صادر ييقضا مقام مهر و امضاء به يرسم برگ موجب به محكوم اي متهم كه گردد يم آغاز يهنگام از رشيپذ ـ48ماده

 ـ شغل ـ يكدپست ـ يمل شماره ـ شناسنامه شماره ـ سن ـ پدر نام ـ نام ـ شهرت( محكوم اي متهم كامل مشخصات متضمن حكم، اي

 يقبل شده شناخته مأمور لهيوس) بازداشت شروع خيتار ـ حكم اي قرار شماره ـ مجازات زانيم و نوع ـ تيمحكوم اي اتهام و جرم نوع

 مراكز ريسا اي زندان بازداشتگاه، اشتغال، و يآموز حرفه مراكز به دهد هيارا را خود عكس به ملصق يرسم ييشناسا كارت ديبا كه

 . گردد يم ليتحو وابسته

 عدم موجـب يقـانون و ييقضـا مقام يامضا و مهر عدم زين و قرار شماره اتهام، نوع پدر، نام ،يخانوادگ نام و نام ذكر عدم ـ1تبصره

 مرجع و زندان صورت نيا در كه گردد حيتصر آن امثال و يتيهو يب اي يولگرد به ـكهيموارد در مگر بـود خواهد فرد رشيپذ

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

 اي متهمان يمعرف به مجاز موضوعه نيقوان ريسا اساس بر كه را يقانون تداريصالح يها مقام فهرست است موظف سازمان ـ2تبصره

 . دينما اعالم ها زندان كل يها اداره به باشند يم زندان به محكومان

 به يعكاس و ينگار انگشت يانتظام يروين ماموران توسط صيتشخ و رشيپذ قسمت در ورود محض به محكوم هر از ـ49ماده

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

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

 . است يالزام محكومان و ها يبازداشت مربوط يها مكاتبه هيكل در زين عكس شماره ذكر ها تيمحكوم و قرارها ثبت و كل ثبت دفاتر



 رشيپذ واحد به را خود يمل كد و يكدپست كامل، و حيصح مشخصات ورود هنگام است مكلف متهم اي محكوم هر ـ1تبصره

 مراكز اي ها زندان والنئمس شد، خواهد يانضباط هيتنب نامه نييآ نيا مقررات بنابر غلط مشخصات هيارا صورت در و دينما اعالم

 . ندينما اعالم مربوط ييقضا مراجع به را مراتب يواقع تيهو احراز از پس اند مكلف اشتغال و يآموز حرفه

 اسرع در يو يبرا ياتفاق هرگونه بروز صورت در كه دينما يمعرف را نفر كي كم دست ديبا ورود هنگام متهم اي محكوم ـ2تبصره

 . شود داده اطالع شده ادي فرد به وقت

 سيير مهر و امضـاء به و يبنـد صفحه ر،يز نكات يحاو كل ثبت دفاتر ديبا و اشتغال و يآموز حرفه مراكز ها زندان در ـ 50ماده

 تيهو ذكر( شود ثبت آن در ريز بشرح زندان به او ليتحو از شيپ و ورود محض به متهم و محكوم مشخصـات و ـدهيرس زنـدان

 يها يژگيو و طيشرا وضع مادر، و پدر نام لقب، مستعار، نام ن،يشيپ و يكنون يخانوادگ نام و نام: شامل محكوم، اي متهم كامل

 ،يبدن مخصوص ميعال عكس، شماره ،يفريك نهيشيپ سواد، زانيم تاهل، تيوضع سن، شغل، ت،يتابع مذهب، ت،يجنس ،يخانوادگ

 اي قرار شماره زندان، از يآزاد خيتار بازداشت، شروع خيتار ت،يمحكوم مدت مجازات، اي قرار نوع ت،يمحكوم اي اتهام نوع

 با شده ادي مشخصات انطباق صحت) شناسنامه صدور محل و شماره و تلفن شماره دائم، ينشان حكم، اي قرار صدور مرجع حكم،

 كل ثبت دفتر در مراتب ثبت از پس و دييتا متهم اي محكوم نامه آورنده و مامور لهيبوس نامه يمعرف ريز در ديبا شده يمعرف محكوم

 . شود يگواه شده ادي دفتر آخر ستون در شده يمعرف محكوم امضاء به آن صحت

 يميدا شماره بيترت به فرد هر يبرا) 37 درماده شده ذكر دفاتر( دفاتر در متهم اي محكوم كامل مشخصات ثبت از پس ـ 51ماده

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

 . گردد يم ينگهدار مربوط

 : بود خواهد شرح نيا به متهم اي محكوم درباره يادار يها مكاتبه شماره ـ 52ماده

 دفتر بيترت شماره ت،يمحكوم مورد در اتهام مورد بزه نوع به مربوط شماره اتهام، مورد بزه عكس، شماره ف،يرد شماره: (متهم

 ). زندان زهيمم عالمت كل، ثبت

 دفتر بيترت شماره ت،يمحكوم مورد در اتهام مورد بزه نوع به مربوط شماره اتهام، مورد بزه عكس، شماره ف،يرد شماره: (محكوم

 ). زندان زهيمم عالمت كل، ثبت

 نهيشيپ خالصه و حال شرح و ينگار انگشت برگ يحاو و عكس به ملصق يستيبا متهمان، و محكومان يها پرونده هيكل ـ 53ماده

 . باشد زندان يگانيبا مسئول امضاء به آنها يفريك و ياجتماع ،يخانوادگ ،يشخص

 هرگونه در و هيته 49 ماده در مندرج شرح به كامل مشخصات شامل عكس به ملصق ييشناسا كارت محكوم هر يبرا ـ 54ماده

 . رديگ يم قرار الزم استفاده و استناد مورد محكوم مشخصات نيمب و معرف عنوان به يانتقال و نقل

 متهمان و محكومان از يادار وقت اول روز هر است مكلف آنها نيجانش اي اشتغال، و يآموز حرفه مراكز زندان سيير ـ 55ماده

 و اشتـغال و يآموز حرفه مراكز بازداشتـگاه، طيمح در را انضبـاط و نظم مراعات و مقررات ياجرا الزام و نموده ديبازد وارد تازه

 . دينما عيتوز آنها انيم را آنان فيوظا حقوق و مقررات يراهنما دفترچه و نموده ميتفه آنان به زندان



 اعتماد مورد كانينزد از يكي به ممكن ليوسا به وقـت اسـرع در تواند يم محـكوم هر ،يقانـون منـع فقـدان صـورت در ـ 56ماده

 هر در د،ينما اقدام محكوم خود حضور با او يشخص لوازم و اءياش ليتحو به نسبت افته،ي حضور زندان در كه دهد اطالع خود

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

 گريد مطمئن لهيوس به اي يسفارش پست لهيوس به را خود يشخص لوازم و اءياش كه دينما تقاضا يكتب بطور محكوم هرگاه ـ 57ماده

 و محكوم خود يامضا به صورتمجلس ميتنظ با آن مهر و الك و يبند بسته به نسبت دارد ارسال شيخو بستگان از يكي يبرا

 آن حمل و يبند بسته نهيهز. گردد يم اقدام بسته اتيمحتو تعداد و اتيجزئ و مشخصات يحاو انباردار و ينگهبان امور مسئول

 . باشد يم محكوم بعهده

 خود يمتيق و يشخص لوازم و اءياش و اسناد دادن ليتحو يبرا را مطمئن شخص نتواند متهم اي محكوم كهيصورت در ـ 58ماده

 اي يپست امانات صندوق ليقب از زندان اي مؤسسه از ريغ يمحل در آن ينگهدار و سپردن نحوه و محل و فيتكل نييتع د،ينما يمعرف

 . است متهم اي محكوم عهده به ينگهدار نهيهز. بود خواهد يو يكتب يتقاضا به موكول رهيغ و بانكها از يكي

 ميتنظ با او گريد اءياش و لوازم يبند بسته و تحول و ليتحو فاتيتشر ديبا گريد زندان به متهم اي محكوم انتقال هنگام ـ 59ماده

 به يو همـراه به صورتمجلس از نسخه ـكي و شـده انجام كـامـل طور به انبـار و ينگهبـان دفاتر در مراتب ثبت و صورتمجلس

 . شود ارسال مقصد زندان اي مؤسسه

 بر بنا نصورتيا ريغ در ندينما استفاده ريز يشخص اءياش و لوازم از تنها زندان اي مؤسسه در مجازند متهمان اي محكومان ـ 60ماده

 ،يرفلزيغ صابون يجا ،يفلز ريغ مسواك و دندان ريخم مجاز، اتينشر و كتاب. شد خواهد برخورد آنها با يانضباط يشورا نظر

 نوشت ،يبهداشت ضرورت به بنا ريز لباس جوراب، جفت دو كوچك، حوله عدد دو ،يفلز ريغ شانه حمام، ابر شامپو، و صابون

 نيماش چاقو، فاقد ريگ ناخن زندان، ،يبهدار اجازه با گريد يبهداشت لوازم و يطب نكيع) خودكار مداد، پاكت، كاغذ،( افزار

 . دار يباطر موج كي ويراد ،يدست اصالح

 و زندان اي مؤسسه سيير شنهاديپ به موكول گريد اءياش از استفاده و ينگهدار شده ادي ماده در شده ذكر لوازم استثناء به ـ 61ماده

 در نسخه كي كه شده صورتجلسه نسخه دو در كامل مشخصات ذكر با ورود هنگام در اءياش نيا. (باشد يم استان ركليمد بيتصو

 ). گردد يم ضبط متهم اي محكوم پرونده در گريد نسخه و آورنده ارياخت

 . ندارد بازداشتگاه اي زندان اي مؤسسه داخل به را آموزشـگـاه و كارگاه از كار ابزار و لـوازم آوردن حـق متهم اي محكوم ـ 62ماده

 و متهمان و محكومان تيشخص شناخت منظور به ـصيتشخ نام به يقسمت زنـدان اي اشتغال و يآمـوز حرفه مركز هر در ـ 63ماده

 به آنان يتيشخص پرونده ينگهدار و ميتنظ و هيته كه گردد يم ليتشك متخصص كارشناسان خدمات از استفاده با آنان يبند طبقه

 . است قسمت نيا بعهده يبعد مواد شرح

 يروانشناس ي،آزمونهايروانپزشك ،يپزشك يشگاههايآزما تحت صيتشخ و رشيپذ قسمت در ماه دو حداكثر محكومان ـ 64ماده

 در را آنان يفن و يعلم و يمذهب اطالعات و معلومات يروان و يجسم سالمت زانيم و گرفته قرار استعداد و تيشخص شناخت و

 يسو از ياسالم نيمواز براساس كه يميتنظ يفرمها طبق ياجتماع مددكاران. گردد يم نييتع و يبررس تيشخص شناخت جهت

 دوران از متهم اي محكوم گذشته از يكامل گزارش آورده عمل به الزم قاتيتحق يزندگ نهيشيپ مورد در شود يم هيته سازمان

 هيته خود اظهارنظر با را رهيغ و يا حرفه ،يمحل ،يليتحص ،يخانوادگ مختلف يها طيمح در گزارش ميتنظ زمان تا تيطفول



 تا شوند يم متمركز او پرونده در متخصصان يگزارشها هيكل صيتشخ و رشيپذ قسمت در آنان اقامت مدت انقضاء در. دينما يم

 . شود مطرح يبند  طبقه يشورا در

 ناظر يقاض: شود يم ليتشك يبند طبقه يشورا نام به ريز بيترك با ييشورا ا،ي اشتغال و يآموز حرفه مركز زندان، هر در ـ 65ماده

 سيير ،يانتظام ،يبازپرور ،ييقضا يواحدها مسئوالن شورا ريدب عنوان به مربوط مركز اي زندان سيير شورا؛ سيرئ عنوان به زندان

 . زندان اي مركز سيير انتخاب با ندينما يم تيفعال صيتشخ قسمت در كه مددكار نفر كي و روانشناس نفر كي مربوط، اندرزگاه

 را اطالعات و حفاظت واحد نظر ازين صورت در متهمان اي محكومان به مربوط يها ميتصم اتخاذ در يبند طبقه يشورا ـ1تبصره

 . دينما يم اخذ

 . است دادستان ي عهده بر شورا سيير ناظر يقاض انتخاب باشد، متعدد ناظر انيقاض يدارا كه يمراكز اي زندان در ـ2تبصره

 . برسد آنان استحضار به يستيبا يبند طبقه يشورا مصوبات شورا؛ جلسات در ناظر انيقاض ريسا حضور عدم صورت در ـ3تبصره

 : دينما يم ميتصم اتخاذ ريز موارد در يبند طبقه يشورا ـ 66ماده

  متهمان؛ و محكومان استقرار محل ميتقس و نييتع ـ الف

  زندان؛ اي مؤسسه از خارج و داخل اشتغال درمراكز محكومان كار به اشتغال عدم اي اشتغال ـ ب

 . مربوط مقررات تيرعا با محكومان عفو و مشروط يآزاد طيشرا احراز نهيزم در اظهارنظر ـ ج  

 . باشد يم زندان اي مؤسسه سيير ارياخت در داخل در متهم اي محكوم انتقال و نقل ـ تبصره

 با شورا يها ميتصم ابد،ي يم تيرسم اعضا تياكثر حضور با و ليتشك بار كي يا هفته كم دست يبند طبقه يشورا ـ 67ماده

 . شد خواهد ليتشك العاده فوق جلسه زندان اي مؤسسه سيير دعوت به لزوم صورت در است اجرا قابل يقطع آراء تياكثر

 محكومان، قيتشو منظور به و يبند طبقه يشورا بيتصو با اشتغال و يآموز حرفه مراكز اي زندان سيير اي استان ركليمد ـ 68ماده

 نامه نييآ نيا در مربوط مواد تيرعا و اشتغال در آنان شرفتيپ و محكومان ي عالقه به توجه با را آنها مشروط يآزاد اي عفو شنهاديپ

 . دارند يم ميتقد

 از پس ازين صورت در و يبند طبقه يشورا بيتصو با حكم، در تيممنوع عدم صورت در محكومان هيكل كار به اشتغال ـ تبصره

 . است بالمانع آموزش، و يآموز حرفه دوره كي گذارندن

 و ـتيشخص يچگونـگ ،يروان و يجسمان وضع مجازات مدت جرم، نوع ت،يتابع جنس، سن، نه،يشيپ حسب محكومان ـ 69ماده

 يتيترب و ينيتام يها مؤسسه اي زندان اشتغال، و يآموز حرفه مراكز يقسمتها از يكي به تخصـص و ـالتيتحص زانيم و استعـداد

 . گردند يم يمعرف

 و يآموز حرفه مراكز و سانيير. باشند داشته همراه به تمام سال دو سن تا را خود اطفال توانند يم زن متهمان و محكـومان ـ1تبصره

 اي و اقدام) كودك مهد( مجزا محل در سال 6 تا 2 اطفال يجداساز و كيتفك به نسبت زندان اي مؤسسه هر در توانند يم اشتغال

 . ندينما مبادرت اطفال ينگهدار يها مؤسسه اي يستيبهز به موصوف اطفال انتقال به نسبت



 و يروان يهايماريب از تيحكا آنها يظاهر تيوضع كه اشتغال و يآموز حرفه مراكز اي زندان به شده يمعرف محكومان ـ2تبصره

 و يپزشك يها مراقبت به ازين صورت در و گرفته قرار نهيمعا مورد معتمد پزشك توسط رشيپذ از شيپ ديبا دارد، يجسمان

 . گردد اعالم مربوط يقاض به مراتب ،يمارستانيب

        بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    وووو    ههههييييتغذتغذتغذتغذ    روزانه،روزانه،روزانه،روزانه،    ييييززززييييرررر    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    ،،،،ييييداخلداخلداخلداخل    امورامورامورامور    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 شوند ينگهدار يجمع دسته بطور محكومان هرگاه و شود يم داده الزم ليوسا با اتاق كي محكوم به امكان صورت در ـ70ماده

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

 دار تيصالح ييقضا يها مقام دستور حسب كه يمحكومان يبرا. گردد اعمال آنان درباره يشتريب نظارت و ديبازد شب در و

 . شود گرفته نظر در الزم امكانات با ياتاق ديبا شوند ينگهدار جداگانه بطور ستيبا يم

 بالش و تشك پتو، يبرا ملحفه پتو، دوتخته بالش، تشك، تختخواب،: از است عبارت محكوم هر يبرا شگاهيآسا لوازم ـ71ماده

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

 . آورند عمل به را الزم يمراقبتها زندان اي مؤسسه لوازم كامل نظافت و ينگهدار و حفظ در مكلفند محكومان ـ72ماده

 يبرق ليوسا و نيبنز و نفت ينگهدار و يپز خوراك يچراغها از استفاده و آتش كردن روشن حق وجه چيه به محكومان ـ73ماده

 . ندارد بازداشتگاه اي زندان مؤسسه، داخل در را محترقه مواد ريسا و

 اجرا مورد به كساني محكومان هيكل درباره استثناء و ضيتبع بدون يستيبا بازداشتگاهها و ها زندان ها، مؤسسه روزانه برنامه ـ74ماده

 : است ريز شرح به بازداشتگاهها و ها زندان ها، مؤسسه برنامه. شود گذارده

 ورزش آفتاب، طلوع ،يشخص امور شگاه،يآسا نظافت استحمام، ،يمذهب واجب امور انجام آفتاب، طلوع تا و دارباشيب صبح، اذان

 نهار صرف ،يمذهب واجب امور انجام ظهر از بعد 2 تا ظهر از كارگاهها، اي كالسها در شركت سپس و صبحانه صرف ،يصبحگاه

 ساعت و شام ،يمذهب واجب امور آوردن يبجا مغرب كارگاهها، و كالسها در شركت آن از پس و ظهر بعداز 2 استراحت، و

 . يخاموش

 تا را يخاموش تواند يم زندان اي مؤسسه استير باشد داشته محكومان يبرا يديمف يآموزش برنامه ونيزيتلو كه يصورت در ـ تبصره

 . اندازد ريتاخ به ونيزيتلو برنامه انيپا

 يمدت يبرا يبهدار مسئول توسط آن دييتا و زندان پزشك طرف از تيمعذور يگواه صدور با سالخورده افراد و مارانيب ـ75ماده

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

 اي مؤسسه مسئول از يكتب اجازه كسب با محكومان قيتشو منظور به و مطالعه يبرا ضرورت، به بنا و امتحانها موقع در ـ76ماده

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

 گردش، ل،يتحص كار، موقع در نيهمچن. باشد برقرار كامل سكوت زندان اي مؤسسه محوطه در ديبا يخاموش از پس ـ77ماده

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

 . است يالزام روز شبانه يها ساعت



 و مشاجره گردد، زندان اي مؤسسه تيامن مخل كه تند يگفتگوها و بحث و جر بلند، يصدا با خواندن آواز زدن، اديفر ـ78ماده

 ينحو هر به كردن اشاره و صحبت سازد، مختل را زندان اي مؤسسه داخل آرامش و نظم كه يجمع دسته اي يفرد عمل هر ارتكاب

 . است ممنوع مطلق بطور خارج با زندان يها پنجره از انحاء از

 . است يالزام يعلت هر به شگاهيآسا و زندان اي مؤسسه به خروج و ورود هنگام محكومان همراه لوازم و يبدن ديبازد ـ79ماده

 كم دست آنان از و بوده زندان يتيترب امور مسئول انيمرب نظارت تحت ياسالم نيمواز اساس بر ديبا محكومان و متهمان ـ 80ماده

 . ديآ عمل به يسرشمار شگاهيآسا به ورود هنگام شبها و ورزش شروع از شيپ صبحها نوبت دو يروز

 اي تمرد. شود يم يبازرس او نيجانش اي زندان سيير دستور اساس بر متهم اي محكوم اءياش و شگاهيآسا و كار محل ـ 81 ماده

 . شد خواهد متمرد يانضباط يها هيتنب موجب آنها يدستورها ياجرا از يچيسرپ و يبازرس ماموران برابر در مقاومت

 اءياش و لوازم و اماكن هيكل كباري يماه كم دست ديبا بازداشتگاه و زندان اي مؤسسه داخل تيامن و آرامش حفظ يبرا ـ 82ماده

 ميتنظ با و شود يبازرس آنان نظارت و ميتعل تحت و او نيجانش اي زندان اي مؤسسه سيير انتخاب با يگروه لهيبوس محكومان

 . شود يگانيبا بازداشتگاه اي زندان اي مؤسسه يبازرس مخصوص پوشه در مرتب بطور كار گزارش صورتمجلس

 در يا نوشته هرگونه و عكس الصاق و ينقاش و ميترس بازداشتگاه، اي زندان اي مؤسسه يوارهايد يرو نوشتن اي زدن خيم ـ 83ماده

 . زندان اي مؤسسه سيير اجازه با خاص موارد در مگر است ممنوع شگاهيآسا

 زندان اي مؤسسه در آنان لهيوس به آن ضيتعو اي يكيالكتر لوازم محل رييتغ و يكش ميس به محكومان اي متهمان زدن دست ـ 84ماده

 . است ممنوع يكل به بازداشتگاه و

 رختخواب كردن مرتب و آن لوازم و اتاق نظافت به نسبت شگاهيآسا از خروج از شيپ صبح روز هر ديبا محكوم اي متهم ـ 85ماده

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

 . رديگ يم قرار محكومان

 يدهايتمه مكلفند زندان اي مؤسسه در مربوط مسئوالن است، ممنوع مطلق بطور دار سقف يمكانها در اتيدخان استعمال ـ 86ماده

 . ندينما فراهم را گاريس ترك منظور به الزم

 شان،ياجهاياحت و هايازمندين رفع منظور به و باشند ينم زندان در پول داشتن همراه و ينگهدار به مجاز محكومان و متهمان ـ 87ماده

 نسبت خود يموجود محل از بتوانند محكومان تا نموده فراهم را ييدهايتمه اجرا قابل يروشها از استفاده با مكلفند زندان مسئوالن

 يها اداره به سازمان يسو از ماده نيا موضوع دستورالعمل. ندينما اقدام خود ازيموردن يكاالها ريسا هيته و فروشگاهها از ديخر به

 . شد خواهد ابالغ ها زندان كل

 دادن و يقمارباز ليقب از نامشروع يها استفاده نقد وجه از محكوم، چنانچه بهادار اوراق و ينقد وجوه كشف صورت در :تبصره

 آن از نامشروع يها استفاده چنانچه و گردد يم ارسال زندان ناظر يقاض به يگزارش يط مراتب و فيتوق ادشدهي وجوه د،ينما رشوه

 بهادار اوراق مورد در و دهيگرد منظور يو حساب به شده ادي وجوه يانضباط يشورا در موضوع طرح ضمن باشد امدهين بعمل

 . گردد يم اتخاذ يقانون ميتصم مورد حسب

 



 منظور به ناظر يقاض به يگزارش يط موضوع باشد، جرم آنها ينگهدار صرف چنانچه ممنوعه اءياش كشف صورت در ـ 88ماده

 و فيتوق شده ادي اءياش حبس مدت انيپا تا يانضباط يشورا در طرح ضمن نصورتيا ريغ در و گردد يم ارسال ميتصم اتخاذ

 . شود يم محكوم خانواده ليتحو صورتجلسه يط اي و ينگهدار

 محكوم پرونده در نسخه كي و ناظر يقاض نزد نسخه كي شده صورتجلسه نسخه سه در شيپ ماده دو در شده ذكر مواد ـ 89ماده

 . گردد يم ليتحو محكوم به گريد نسخه و يگانيبا

 . ها زندان سازمان صيتشخ  به مگر ستين يالزام محكومان يبرا محكوم، ي ژهيو لباس دنيپوش ـ90ماده

 و شده داده لباس مناسب زانيم به ازمندين محكومان و متهمان به انهيسال زندان يسو از يمددكار رهيدا صيتشخ به ـ 91ماده

 . شود يم نيتأم زين زن محكومان و متهمان يضرور يبهداشت يها يازمندين

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

 . باشد يم ممنوع شود يم

. گردد يم ابالغ ها زندان به و بيتصو استان هر ركليمد لهيوس به سال يها فصل تناسب به محكومان و متهمان ييغذا برنامه ـ92ماده

 در دقت و هياول مواد ليتحو و هيته و اعتبار نيتأم به نسبت يميتنظ برنامه اساس بر زندان يانبارها و يتداركات و يمال يها اداره

 . ندينما يم اقدام آن نوع تيمرغوب

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

 . ندينما اقدام مصوب اعتبار

 يدارا كه الزم هياغذ و شام نهار، صبحانه،. شود يم داده محكومان و متهمان به ريز بيترت به وعده سه در روزانه يغذا ـ93ماده

 آب اي يچا با محل هر در هوا و آب طيشرا با متناسب و مصوب ييغذا يها برنامه براساس باشد يكاف ينهايتاميو و يكالر

 فيتنظ در و خواروبار هياول فساد از يريجلوگ يبرا يضرور ليوسا هيته در. شود يم گذارده محكومان ارياخت در سالم يدنيآشام

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

 . ندينما صرف زندان يغذاخور سالن در امكان صورت در را خود يغذا ديبا محكومان و متهمان ـ1تبصره

 مخصوص يغذا از است شده نييتع آنان يبرا كه يمدت در معالج پزشك هينظر و برنامه طبق ماريب محكومان و متهمان ـ2تبصره

 . نمود خواهند استفاده يبهدار

 . شد خواهد اعالم سازمان يسو از رمضان  مبارك ماه در آنان ييغذا برنامه و محكومان و متهمان روزانه برنامه ـ94ماده

 : از است عبارت ييغذا برنامه حداقل ـ95ماده

 و مرغ تخم ات،يلبن انواع حبوبات، از،يپ ،ينيزم بيس برنج، خشك، اي تازه جاتيسبز شام، اي نهار و صبحانه يبرا يچا و ريپن و نان

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

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



 ). نيمالم جنس از امكان صورت در( قاشق و وانيل ـ كاسه ـ بشقاب: از است عبارت محكوم هر يبرا يغذاخور لوازم ـ96ماده

 برنامه اساس بر استثناء و ضيتبع بدون آنها لوازم و ظروف كردن خشك و شستشو ،يغذاخور سالن آشپزخانه، نظافت ـ97ماده

 . باشد يم محكومان هيكل عهده به زندان اي مؤسسه

 زندان، اي و كشور انيزندان عيصنا و يآموز حرفه تعاون، بنگاه هيسرما با اجياحت اندازه به ها زندان اي مؤسسه داخل در ـ98ماده

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

 با يداخل تيامن و بهداشت حفـظ ضرورت به توجه با زندان يفروشگاهها در فروش يبرا مجاز مواد و اجناس نييتع ـ1تبصره

 . بود خواهد روز ي عادالنه متيق اساس بر آنها نرخ و زنـدان سيير

 متيق با الزاماً يتعاون اجناس وجود صورت در و بوده روز عادالنه متيق از شيب دينبا زندان يفروشگاهها لوازم و اجناس ـ2تبصره

 . شود يم فروخته يتعاون

 نيهم به كه ييتابلو در زندان اي مؤسسه يفروشگاهها مسئول يامضا به عادالنه نرخ به موجود اجناس و مواد زير صورت ـ3تبصره

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

 مراجع به را متخلفان رديگ صورت يتخلف چنانچه و باشند داشته اجناس نرخ بر كامل نظارت مكلفند ها زندان سانيير ـ4تبصره

 . ندينما يم يمعرف مربوط

 ند؛ينما هيته زندان اي مؤسسه داخل يفروشگاهها از را خود ازيموردن اقالم توانند يم كنندگان مالقات و محكومان ـ99ماده

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

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

 . باشد يبهداشت اصول اساس بر ديبا ژهيبو محكومان شگاهيآسا و عموماً زندان اي مؤسسه اماكن وضـع ـ100ماده

 و كارگاهها كتابخانه، نمازخانه، اجتماعات، سالن سها،يسرو ،يهواخور اطيح راهروها، شگاه،يآسا داخل نظافت ـ101ماده

 محكوم كردن رياج. است محكومان عهده به نظارت و يزير برنامه تحت آن امثال و يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه

 . است ممنوع نحو هر به گريد يمحكوم توسط

 76 ماده اساس بر نباشند شيپ ماده موضوع چون يكارهائ انجام به قادر كه يكسان و سالخوردگان و ماريب محكومان با ـ تبصره

 . شد خواهد رفتار

 . دينما اقدام محكومان هيكل يپزشك تست به نسبت كباري يماه كم دست است مكلف زندان اي مؤسسه يبهدار ـ102 ماده

 اي مؤسسه داخل در ماريب محكومان يبهداشت و يدرمان يها اجياحت كه شود اتخاذ يبيترت ديبا است ريامكانپذ كه ييجا تا ـ103ماده

 زندان از محكوم خروج يضرور موارد در همه نيا با. نباشد يازين زندان اي مؤسسه از خارج به محكوم انتقال به تا شود نيتأم زندان

 يمحكوم يفور موارد در. باشد ناظر يقاض موافقت و زندان اي مؤسسه سيير اجازه و زندان يبهدار دييتأ با يستيبا معالجه يبرا

 در ديبا مراتب و گردد يم اعزام مارستانيب به او نيجانش اي زندان اي مؤسسه سيير اجازه و زندان يبهدار اي پزشك دستور به ماريب

 . شود گزارش ناظر يقاض به يكتب صورت به وقت اسرع



 عالج رقابليغ اي العالج صعب ماريب محكومان وضع موظفند ها زندان و اشتغال و يآموز حرفه مراكز مسئوالن و ناظر يقاض ـ تبصره

 . كنند اقدام يفريك يدادرس نيآئ قانون مقررات اساس بر مورد حسب كرده، يدگيرس را

 عهده به است شده يناش ريتقص اثر در اي و ندارند درمان تيفور اي ضرورت كه ييهايماريب و عوارض درمان نهيهز ـ104ماده

 . است مقصر اي و محكوم

 بروز اي ها حشره ظهور علت به نكهيمگرا شود يضدعفون كباري يماه كم دست ديبا وابسته اماكن و ها زندان اماكن هيكل ـ105ماده

 يسمپاش و مربوط لوازم يگندزدائ به نسبت مقرر موعد از زودتر دينما جابيا يمحل و يموسم يهايماريب روس،يو اشاعه و يدمياپ

 . شود اقدام زندان محوطه در اتاقها

 يهوا و نور تا باشد عيوس يكاف اندازه به ديبا ها پنجره دارند كار به اشتغال آن در محكومان كه ياماكن و كارگاهها در ـ106ادهم

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

 . ديآ عمل به دائم و الزم اقدام و مراقبت ها زندان يمكانها و محوطه در يآلودگ و عفونت رفع در و باشد باز

 استحمام زندان اي مؤسسه به ورود محض به محكوم بوده، فراهم محكومان استحمام ليوسا ديبا زندان اي مؤسسه هر در ـ107ماده

 . دينما

 دسترس در گرم و سرد دوش يكاف اندازه به و باشد فينظ و زيتم شهيهم ديبا زندان يدستشوئ و مستراح و گرمابه ـ108ماده

 . ندينما استحمام كباري هفته در سال يها فصل به توجه با بتوانند تا شود گذاشته محكومان

 متعارف حد در آنان سر يمو كردن كوتاه يبهداشت مسائل تيرعا لحاظ به يول ست،ين يالزام محكوم سر يمو دنيتراش ـ109ماده

 . است يالزام

 آن رينظا و سل ،يزشيآم يهايماريب مانند ريواگ يهايماريب تيسرا از يريشگيپ يبرا است مكلف زندان اي مؤسسه يبهدار ـ110ماده

 يبرا دارو و محل هيته به نسبت انجمنها و ها مؤسسه و ها وزارتخانه يفن و يمال يكمكها و يهمكار از استفاده با شده، عمل وارد

 . دينما اقدام الكل اي مخدر مواد معتادان نيهمچن و شده ادي مارانيب كامل درمان

 با لزوم صورت در آورده، عمل به يپزشك كامل يها نهيمعا وارد تازه محكوم از است موظف زندان اي مؤسسه يبهدار ـ111ماده

 يها اقدام هيكل دينما اقدام مربوط مراكز به يو يمعرف اي درمان به نسبت مورد حسب و يزير برنامه يطب صيتشخ يشهايآزما انجام

 . گردد درج محكوم پرونده در ديبا يپزشك

 زيتجو به تا رديگ يم قرار زندان يبهدار ارياخت در و اخذ باشد داشته همراه يداروئ اي نسخه وارد تازه يمحكوم هرگاه ـ112ماده

 قرار يو ارياخت در پزشك زيتجو و نهيمعا از پس فورا يستيبا دارد يو يبرا ياتيح جنبه دارو هرگاه 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 محكوم ـ113ماده

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

 در دارو ينگهدار. دينما مصرف را اجيمورداحت يدارو مسئوالن ريسا اي و اريپزشك اي پزشك حضور در ديبا محكوم ـ114ماده

 . است ممنوع ضرورت، هنگام به جز شگاهيآسا



 . باشد يم تيمحكوم گذران محل ي مؤسسه اي زندان پزشك عهده به ضرورت هنگام صيتشخ ـ تبصره

 شد خواهد يبستر زندان مارستانيب در ماريب محكوم ضرورت، صورت در زندان اي مؤسسه يبهدار پزشك صيتشخ با ـ115ماده

 . گردد ديق ماريب پرونده در يكتب بطور ديبا ضرورت صيتشخ يگواه

 بهداشت، وزارت ياستهايس زين و متخصص پزشك نظر لحاظ با ديبا پرخطر و ريواگ ،يروان يهايماريب به مبتال محكومان ـ116ماده

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

 است مكلف زندان سيير باشد؛ خاص يها يماريب جزء شخص يماريب كه يصورت در ؛يروان يها يماريب بر افزون ـ تبصره

 . دينما ميتسل يبخشودگ و عفو ونيسيكم اي ناظر، يقاض با نيقوان ريسا تيرعا با را او عفو شنهاديپ

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت با قرارداد انعقاد اي و محكومان يدرمان مهيب به نسبت لزوم صورت در تواند يم سازمان ـ117ماده

 . دينما اقدام يپزشك

 . است اشتغال و يآموز حرفه مراكز اي زندان اداره عهده به ماريب محكومان معالجه ازين صورت در و نهيمعا ـ118ماده

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

 . باشد يم آن نيتأم به مكلف انيزندان از تيحما

 . بود خواهد يانضباط هيتنب موجب زندان پزشك صيتشخ به محكومان تمارض ـ119ماده

 هستند يبستر زندان مارستانيب در كه ماريب محكومان هيكل از وقت اول روزه همه است موظف زندان يبهدار سيير ـ120ماده

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

 . آورد بعمل يمستمر و كامل نظارت مارانيب حيصح

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

 . بود خواهد تيمسئول نيا دار عهده

 محل ييقضا مرجع و ناظر يقاض ،يقانون پزشك به يفور را مراتب است مكلف زندان سيير محكوم، فوت صورت در ـ121ماده

 ع،ييتش از پس اي داده ليتحو او بستگان به مورد حسب را جنازه مربوط ييقضا مرجع يسو از مجوز صدور از پس داشته، اعالم

 و ليتحو يو يقانون ورثه به الزم نكات تيرعا و صورتمجلس براساس ناظر يقاض نظر با او يشخص لوازم و وجوه و نموده دفن

 لوازم فيتكل نييتع به نسبت دار تيصالح ييقضا مقام نظر با وقت اسرع در ديبا باشد وارث بدون يمتوف هرگاه. گردد اخذ ديرس

 . باشد اءياول اذن با يمتوف زيتجه امكان صورت در و شود اقدام زندان در او يشخص

        ييييآموزآموزآموزآموز    حرفهحرفهحرفهحرفه    وووو    اشتغالاشتغالاشتغالاشتغال    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 يماد مشكالت رفع به كمك زندان، نظام يها يينارسا و ها بيآس كاهش بازپرورانه، يها برنامه توسعه منظور به سازمان ـ122ماده

 يمردم يكمكها جذب ،يآموز حرفه و تعاون بنگاه يدرامدها محل از ديبا ييخودكفا به لين و آنان خانواده و محكومان يمعنو و

 اعتبار مصوب بودجه و نظارت تحت يفرهنگ و يخدمات ،يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه از حاصل درامد اي هيريخ يها مؤسسه و

 . دينما نهيهز و نيتأم محكومان اشتغال و يآموز حرفه منظور به را الزم



 و يدولت يكمكها اي و سازمان امكانات از استفاده با كار داوطلب محكومان يبرا اشتغال جاديا جهت در تواند يم سازمان ـ123ماده

 . دينما اقدام يخصوص بخش اي و هايتعاون ،يدولت ينهادها و بانكها مشاركت با اي وام افتيدر رهگذر از اي

 يشورا نظر كسب با آنها تخصص و ذوق و استعداد صيتشخ و الزم يشهايآزما از پس داوطلب متهمان و محكومان ـ124ماده

 ،يصنعت يها مؤسسه اي اشتغال و يآموز حرفه مراكز زندان، داخل يكارگاهها در نامه نيآئ نيا مقررات تيرعا و يبند طبقه

 . شوند يم گمارده بكار زندان از خارج يخدمات و يكشاورز

 مراكز ريسا و ها زندان سانيرئ يذات اراتياخت از زندان از خارج اي داخل اشتغال يها طيمح به كار داوطلب محكومان اعزام ـ1تبصره

 . ندارد نيتأم اخذ به ازين اقدام نيا. ندينما اقدام بدان راساً توانند يم آنان و بوده سازمان به وابسته

 يمرخص اي يآموز حرفه اشتغال، يبرا كه يانيزندان بازگشت منظور به توانند يم صالح ييقضا مقامات اي يبند طبقه يشورا ـ2تبصره

 نيآئ مقررات در مذكور يها نيتأم اي يمدن يقراردادها قالب در يمناسب تعهد اي و قهيوث شوند يم اعزام زندان از خارج يها مكان به

 ثبت ادارات صورت نيا در. ندينما اخذ شانيا يسو از شده يمعرف ثالث اشخاص اي و متهمان محكومان، از را يفريك يدادرس

 . دارند معمول را الزم اقدام يبند طبقه يشورا از يارسال يمدن قهيوث بازداشت به نسبت مكلفند محل

 . شوند يدگيرس روز سه مدت ظرف حداكثر ديبا شورا نيا به واصله يمرخص يتقاضاها ـ125ماده

 از و باشد يم تخصص و مهارت كسب يبرا يماتيتعل يها دوره دنيد مستلزم كه ييها حرفه به ديبا متهمان و محكومان ـ126 ماده

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

 . گردند نائل مخصوص رشته در يفن

 . دينما مهيب كار، از يناش حوادث قبال در مهيب يها شركت نزد را آموزان حرفه ليقب نيا است مكلف سازمان ـ تبصره

 يكارها به خود شگاهيآسا در فراغت و يكاريب يها ساعت در زندان سيير موافقت با توانند يم متهمان و محكومان ـ127ماده

 . شود يم گذاشته آنان ارياخت در زندان اي مركز فروشگاه لهيبوس يانحصار بطور كارها نوع نيا هياول مواد. باشند داشته اشتغال يدست

 انجمن اي زندان لهيبوس لوازم و مواد نيا د،ينما مربوطه لوازم و هياول مواد هيته به اقدام خود هيسرما با نتواند محكوم هرگاه ـ1تبصره

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

 حساب به هيبق و زيوار محكومان از تيحما انجمن اي زندان اي مركز صندوق حساب به و برداشت هيسرما سهم عنوان به حاصله

 . گردد يم منظور محكوم

 خود كه هرنحو به خبره نظر از استفاده با و زندان توسط يگذار متيق از پس را خود يدست كار است مجاز محكوم ـ2تبصره

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

 . باشد كمتر زندان توسط شده نييتع متيق از

 به توجه با زندان از خارج و داخل يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها موسسه در محكومان استراحت و كار يها ساعت ـ128ماده

 با مربوط مؤسسه اي كارگاه سيير طرف از نامه نييآ نيا دو بخش از دوم فصل تيرعا با و كار تيفيك و نوع و محل تيموقع

 . شود يم گذاشته اجرا مورد به و نييتع زندان سيير يهماهنگ

 



 بصورت دهند يم انجام كه يكار نوع و زانيم و آنان از كيهر يكاردان و مهارت درجه تناسب به محكومان روزانه مزد ـ129ماده

 . شود يم نييتع استان ركليمد لهيبوس يكارمزد

 : گردد يم ميتقس ريز شرح به محكوم كار انهيماه مزد ـ130ماده

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

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

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

 داده اختصاص شاغل محكومان و سازمان انيم قرارداد اساس بر كار از يناش حوادث و خسارت جبران يبرا%) 5(درصد پنج ـ4

 . شد خواهد

 زيوار يو خود حساب به زين) 1(بند در شده ذكر دستمزد% 50 مبلغ باشد تكفل تحت عائله فاقد محكوم كه يصورت در -تبصره

 . گردد يم

 محل به كامل حساب هيتسو از پس او مطالبات هيكل وقت اسرع در گريد موسسه اي زندان به محكوم انتقال هنگام به ـ131ماده

 . شود يم منتقل و حواله ديجد زندان اي مؤسسه

 : مكلفند يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه ـ132ماده

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

  ند؛ينما پرداخت

  ند؛ينما تيرعا يقانون ضوابط اساس بر را يبهداشت ،يحفاظت ،يمنيا مقررات هيكل ـ ب

  ند؛ينما ميتنظ يرسم حسابداران جامعه شده رفتهيپذ و استاندارد يحسابدار ستميس اصول با متناسب يمال يقانون يرسم دفاتر ـ ج

 هيكل حساب هيتسو از پس باشد نداشته يقانون منع آنكه شرط به يآزاد هنگام انداز پس حساب يموجود پرداخت -1تبصره

 . است بالمانع زندان يقسمتها

 . شد خواهد منتقل انهيرا به شده ادي دفاتر مندرجات مربوط واحد شدن يا انهيرا صورت در -2تبصره

 : بود خواهد ريز شرح به يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه و كارگاهها اداره نحوه ـ133ماده

 كار، تيكم و تيفيك د،يتول زانيم و نوع ثيح از يخدمات و يكشاورز ،يصنعت يها مؤسسه و كارگاهها امور اداره تيمسئول ـ الف

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

 . باشد يم ها مؤسسه

 ،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 سازمان عهده بر محكومان يبهداشت



 . است ممنوع دستگاهها گريد و زندان اي مؤسسه يادار و يانتظام و ينگهبان امور در محكومان از استفاده ـ134 ماده

 بطور كارگاهها نيهمچن و يكشاورز و يخدمات ،يصنعت يها مؤسسه و اندرزگاهها و بندها داخل يخدمات امور انجام ـ135ماده

 . رديگ يم انجام محكومان توسط ضيتبع بدون ينوبت

 يو يكوتاه دينما يخوددار وابسته يها مؤسسه و زندان داخل در محوله فيوظا انجام از موجه عذر بدون محكوم اگر ـ تبصره

 . شد خواهد هيتنب يانضباط يشورا صيتشخ به آمده، شماره به تخلف

        بازپرورانهبازپرورانهبازپرورانهبازپرورانه    ييييهاهاهاها    برنامهبرنامهبرنامهبرنامه    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 پرورش و اراده تيتقو نيهمچن و محكومان وقت اتالف از يريجلوگ و معلومات سطح ارتقاء ،يسوادآموز منظور به ـ136ماده

 يها مؤسسه و مربوط يها وزارتخانه رهگذر از ها زندان و اشتغال و يآموز حرفه مراكز هيكل در آنان نهفته ياستعدادها و فكر

 تحت آنان، يهمكار با و يسوادآموز نهضت و هيريخ يسازمانها اي و دولت به وابسته اي يدولت و يا حرفه ،يفن و يعلم ،يآموزش

 . شود يم داده يمذهب و يا حرفه ،يفن آموزش زندان، اي مؤسسه در مربوط يواحدها نظر

 آموزش يها برنامه نوع و تيفيك و تشانيمحكوم مدت به باتوجه زندان اي مؤسسه در خود اقامت مدت در محكومان ـ137ماده

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

 . داشت

 شده ادي يكالسها در شركت عدم است، ياجبار يسوادآموز يكالسها در سال شصت از كمتر سواد يب افراد شركت -تبصره

 . گردد ازهايامت از تيمحروم موجب تواند يم

 يعال آموزش يها مؤسسه و سازمانها و ها وزارتخانه يهمكار با ها زندان يا حرفه يفن و يعلم يآموزشگاهها در سيتدر ـ138ماده

 انجام زندان اي مؤسسه در مربوط يواحدها توسط يميتنظ برنامه اساس بر و يا حرفه يفن و يعلم انيمرب لهيوس به يا حرفه يفن و

 . گردد يم

 كالس هر محصل به و ديآ بعمل ها زندان داخل در مربوط يدستگاهها يرسم برنامه اساس بر ديبا انهيسال آزمون ـ139ماده

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

 ليوسا است مكلف سازمان ،ياجتماع طيمح در آنها كامل جذب و محكومان ياجتماع يبازسازگار به كمك منظور به ـ140ماده

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

 داخل در آنان يهمكار با و مربوط يها مؤسسه و ها وزارتخانه لهيبوس مربوط مقررات تيرعا و يا مكاتبه اي يعاد يها برنامه ياجرا

 . دينما فراهم زندان اي مؤسسه

 سازمان است محكوم خود با يا مكاتبه اي يعاد يها برنامه رهگذر از يعال التيتحص به مربوط يها نهيهز پرداخت ـ141ماده

 . دهد قرار او ارياخت در كرده، هيته را الزم ليوسا و كتابها محكوم نهيهز به است مكلف

 ها نهيهز پرداخت نباشد ماده نيا در شده ذكر يها نهيهز پرداخت به قادر بضاعت عدم جهت به محكوم كه يصورت در -تبصره

 . رديگ يم صورت انيزندان از تيحما انجمن لهيبوس



 مؤسسه داخل در مربوط يها  مؤسسه و ها وزارتخانه ميمستق نظارت با يعال و متوسطه ،ييراهنما ،ييابتدا يينها يامتحانها ـ142ماده

 . شود يم انجام زندان اي

 مطالعات تواند مي تحصيلي هاي برنامه اجراي بر افزون ممتاز و فردي فعاليتهاي عنوان به زندان رييس موافقت با محكوم ـ143ماده

 رعايت با را خود نياز مورد لوازم و وسايل و دهد انجام زندان يا مؤسسه در شخصاً را خود تحقيقاتي و اي حرفه فني، دانشگاهي،

 مسئوالن بوسيله دولت هزينه به امكان صورت در و خود شخصي هزينه به ها زندان يا اشتغال و آموزي حرفه مراكز داخلي مقررات

 .نمايد تدارك زندان آموزشي هاي  برنامه

 تعداد به توجه با مجهزي كتابخانه نهادها، و سازمانها ها، وزارتخانه همكاري و كمك جلب با زندان يا مؤسسه هر -144ماده 

 محكومان. نمايد مي تهيه محكومان مطالعه براي نياز حد در فني و اخالقي مذهبي، علمي، كتابهاي و كرده تاسيس محكومان

 با سپس گرفته، امانت به كتاب كتابخانه از ها كتابخانه مسئوالن اجازه با و پرداخته مطالعه به كتابخانه در مقرر ساعات در توانند مي

 .نمايند مسترد كتابخانه به آنرا نقص و عيب بدون و كامل نظافت رعايت

 و كتابخانه مسئول نظر با نمايد مسامحه كتابخانه به كتاب موقع به بازگرداندن يا و نظافت حفظ به نسبت كه محكومي هر -145ماده 

 .گردد دار عهده را مربوط غرامت بايد زندان رييس موافقت

 .ندارد مانعي زندان يا مؤسسه داخل در مجاز هاي روزنامه و ها مجله از استفاده -146ماده 

 و تدارك محكومان براي الزم بصري و سمعي آموزشي وسايل زندان يا مؤسسه در مربوط نهادهاي همكاري و جلب با -147ماده 

 .گردد مي تأمين

 اجراي و محكومان ديني مباني تحكيم و تقويت منظور به و درج پرسشنامه برگه در او رسمي دين محكوم پذيرش هنگام ـ148 ماده

 تسهيالت) محل در( زندان در مربوط مسئوالن بوسيله اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت كمك جلب با آنان ديني مراسم و آداب

 .گردد مي فراهم آنها مذهبي واجب امور انجام منظور به الزم

 كتاب جلد يك خود انفرادي يا عمومي آسايشگاه در تواند مي باشد كشور رسمي اديان از يكي داراي كه هرمحكومي - 149ماده

 .نمايد نگهداري خود مذهب واجب امور اجراي براي نماز مهر و سجاده دعا، كتاب آسماني،

 رييس موافقت از پس تا نمايد تقاضا تواند مي لزوم صورت در است كشور رسمي اديان از يكي داراي كه محكومي هر -150ماده 

 .نمايد ارشاد و راهنمايي را او مذهبي مسائل و آداب اجراي در يافته حضور زندان يا مؤسسه در او مذهبي نماينده زندان

 سالن تدارك و ورزشي مربيان كادر قبيل از بدني تربيت و ورزشي امكانات و وسايل امكان صورت در زندان هر در -151ماده 

 .گردد مي فراهم گروهي و فردي ورزشهاي براي الزم وسايل و زمين و سرپوشيده

 به قادر كه محكوماني براي ها زندان در صبحگاهي ورزش هاي برنامه اجراي محكومان، روح و جسم سالمت منظور به -152ماده 

 آزاد هواي در ساعت نيم روزانه كم دست بايد شود مي تنظيم آنان براي كه اي برنامه بر بنا و است اجباري باشند، مي ورزش انجام

 .نمايند ورزش

 تشريفات اجراي با ناظر قاضي و مربوط استان هاي زندان مديركل موافقت زندان، رييس پيشنهاد به تواند مي محكوم -153ماده 

 .نمايد شركت زندان از خارج مذهبي و فرهنگي فعاليتهاي و ورزشي هاي مسابقه در انتظامي و قانوني



 .باشد مي نيز خود خاص مقررات مشمول شده ذكر مفـاد رعـايت بر افزون كشـور از خـارج هاي مسـابقـه در شركت ـ تبصره

 موافقت بازپروري، معاونت پيشنهاد به محكومان معلومات سطح ارتقاء و هنري استعدادهاي و افكار پرورش منظور به -154ماده 

 ترتيب ماهانه نمايش هاي برنامه ها زندان در مربوط، سازمانهاي و نهادها ها، وزارتخانه همكاريهاي و كمك جلب با و زندان رييس

 .شود مي داده

 اخالقي صالحيت و داشته رضايت آنان رفتار و كار طرز از زندان رييس كه كرد خواهند شركت ماهانه نمايشهاي در محكوماني

 مديركل موافقت و زندان رييس پيشنهاد با محكومان جسم و روح پرورش منظور به همچنين. نمايد تأييد بندي طبقه شوراي را آنها

 به يكبار ماهي كم دست نمايند، مي اجرا كامالً را زندان يا مؤسسه مقررات و بوده رفتار حسن داراي كه محكوماني ناظر، قاضي و

 بديهي. شد خواهند اعزام شده داده اختصاص كار اين به زندان يا مؤسسه سوي از كه شهر عمومي تفريحگاههاي يا نمايشگاهها

 صورت در و بود خواهد زندان انتظامي ماموران عهده به نامه آيين اين مفاد رعايت با مواردي چنين در محكومان از حفاظت است

 .شد خواهد استفاده محل انتظامي نيروهاي ساير از لزوم

 و ها اداره همكاري و كمك جلب با زندان يا مؤسسه در بازپروري معاونت نظر تحت اخالقي و آموزنده فيلمهاي نمايش -155ماده 

 .ندارد مانعي پيش ماده رعايت با مربوط سازمانهاي

 و راديو هاي برنامه از تنظيمي برنامه براساس ترتيب و نظم رعايت با خود فراغت هاي ساعت در توانند مي محكومان -156ماده 

 .نمايند استفاده تلويزيون

 لحاظ به اينكه مگر نمايند استفاده بازپرورانه هاي برنامه از زندان مسئوالن صالحديد با توانند مي صالحيت واجد متهمان -157ماده 

 مصلحت به محكومان و متهمان ساير با آنان اجتماع قضايي، دستور يا و ارتكـابي جـرم اهمـيت و نوع و اخالقي شايستگي عدم

 .نباشد

 ها، زندان و ها مؤسسه درون بازپروري واحدهاي ي بوسيله سازمان بازپروري معاونت نامه آيين اين تصويب تاريخ از -158ماده 

 آنها تاثير به توجه با را آنها مانند و مذهبي آموزي، حرفه آموزشي، از اعم فصل اين در مقرر بازپرورانه هاي اقدام كليه است مكلف

 اين از يك هر مندي نافايده صورت در و قراردهد ساالنه و ماهانه ارزيابي مورد بزه تكرار كاهش و محكومان بازسازگاري در

 گردد؛ اجرا و تدوين تهيه، باشد، داشته پي در را بزه تكرار ميزان كاهش آن اجراي كه هدفمند بازپرورانه هاي برنامه بايد ها، برنامه

 .رسيد خواهد سازمان رييس استحضار به ساالنه و ماهانه ارزيابي هاي گزارش رونوشت

 .است اداري هاي تخلف به رسيدگي هاي هيأت در پيگرد موجب آمده، شمار به تخلف ماده اين مقررات به توجهي بي ـ تبصره

 و تلويزيون راديو، مانند زندان يا مؤسسه داخل در مجاز جمعي ارتباط وسايل بوسيله كشور اخبار از توانند مي محكومان -159ماده 

 .نمايند حاصل اطالع كثيراالنتشار روزنامه يك كم دست

 فعاليتهاي به مربوط اطالعات و منتشر ماهانه نشريه بازپروري واحد نظر زير بايست مي زندان هر در امكان صورت در -160ماده 

. گردد منعكس آن در شود مي تهيه محكومان يا مربيان بوسيله كه هايي مقاله درج با زندان يا مؤسسه انتظامي مقررات و بازپرورانه

 زندان نشريه در مندرج مطالب و نمايد طلب مردم از را خدمتي انجام يا مادي كمكهاي خود هاي مقاله ضمن در ندارد حق محكوم

 .باشد كننده سرگرم و هنري تفريحي، علمي، ادبي، تربيتي، اخالقي، هاي جنبه واجد صرفاً بايد



 كشور رسمي هاي مقام بر افزون دار صالحيت قضايي هاي مقام يا ها زندان مديركل كتبي دستور به زندان از بازديد اجازه -161ماده 

 اداره علوم و جزايي كيفرشناسي، تربيتي، اخالقي، اجتماعي، مذهبي، علوم به مربوط هاي رشته در كه شود مي داده كساني به تنها

 عضويت محكومان اصالح و اجتماعي مذهبي، فعاليتهاي به خيريه انجمنهاي در كه آنهايي يا نمايند مي تحقيق يا تدريس ها زندان

 .دارند

 : از عبارتند تربيتي و تأميني هاي مؤسسه و ها زندان به ورود براي مجاز هاي مقام -162ماده 

 رييس قضات انتظامي دادستان دادگستري، وزير كشور، كل دادستان كشور، عالي ديوان رييس وي، معاونان و قضائيه قوه رييس

 سازمان، اطالعات حفاظت و بازرسي دفاتر ماموران قضائيه، قوه رييس اعزامي بازرسان سازمان، كل مديران او، معاونان و سازمان

 مسووالن و سازمان شهروندي حقوق از حمايت دفتر مسوول صادرشده، ابالغ براساس كشور كل بازرسي سازمان بازرسان

 قاضيان و وي معاونان و دادستان زندان، ناظر قاضيان دادگستري، رييسان خدمت، محل استان ي حوزه در دفتر اين استاني واحدهاي

 معاونان و دادستان مسلح، نيروهاي قضايي سازمان رييسان همچنين و آنان نزد شده مطرح هاي پرونده مورد در دادسراها و دادگاهها

 .سازمان اين به مربوط محكومان و متهمان مورد در وي

 و خود شغل و وظائف درحدود نامه آيين اين مقررات ساير رعايت و زندان رييس اجازه و اطالع با زير اشخاص ـ1تبصره

 :شوند زندان يا مؤسسه وارد توانند مي نياز درصورت

 .محل شهرستان زندانيان از حمايت انجمن مددكاران و كاركنان مديره، هيات رييـس مديرعامـل،

 با الزم هماهنگي و معرفي از پس شده محول امور انجام منظور به اطالعات وزارت اطالعاتي نيروهاي خروج و ورود ـ2تبصره

 .بود خواهد اطالعات وزارت تشكيل مقررات و قانون حدود در تنها سازمان

 بحراني موارد استثناء به اندرزگاهها و بندها ها، زندان ها، مؤسسه داخلي پوسته به سرد يا گرم سالح با ماموران ورود ـ3تبصره

 .بود خواهد قانوني تعقيب موجب مورد حسب آن از تخلف و است ممنوع دستور براساس

 براي اعمال اين نظاير و ممنوعه مواد عكاسي، دوربين صوت، ضبط حمل نامه، ، اشياء كردن بدل و رد عكسبرداري، -163ماده 

 .باشد مي ممنوع بازديد مواقع در بازديدكنندگان

 برگ ورود هنگام به و نموده، اخذ را زندان يا مؤسسه رييس امضاي به مخصوص اجازه پيش از بايد بازديدكنندگان -164ماده 

 ساعت و بازديد علت و كامل مشخصات و ورود ساعت دهند، ارايه زندان نگهباني امور مسئول به را خود كتبي اجازه و شناسائي

 باشد داشته انتقادي يا اصالحي ديدگاههايي بازديدكننده هرگاه. گردد ثبت بازديدكنندگان مخصوص دفتر در بايد آنها خروج

 سازمان به كل اداره بوسيله بايد مراتب صورت اين در نمايد مي منعكس يادشده دفتر در را خود هاي استنباط و ها مشاهده نتيجه

 .آيد بعمل استفاده حداكثر ها زندان و ها مؤسسه وضع بهبود در راهنماييها و همكاريها گونه اين از تا شود گزارش

 نشود آنان رسوايي و حيثيت هتك شناسايي، باعث كه بطوري محكومان عكس و احوال شرح انتشار و خبر و فيلم تهيه -165ماده 

 .بود خواهد مجاز سازمان بازپروري معاونت اجازه با دهند رضايت آنها به كتبي بطور خود يا و



 اجازه با بايستي باشد محكوم آن طرف يك كه تعهدي يا قرارداد و معامله سند هرگونه تنظيم و طالق و نكاح عقد انجام -166ماده 

 شرائط با رسمي اسناد سردفتران از يكي بوسيله زندان يا مؤسسه در لزوم صورت در و انجام زندان ناظر قاضي يا مربوط قضايي مقام

 .نشود ديگر حقوقي و حقيقي اشخاص يا محكوم حقوق تضييع موجب تا پذيرد انجام رسمي اسناد دفترهاي ساير از تر عادالنه

    هاهاهاها    آموزي و اشتغال و زندانآموزي و اشتغال و زندانآموزي و اشتغال و زندانآموزي و اشتغال و زندان    هاي درون مراكز حرفههاي درون مراكز حرفههاي درون مراكز حرفههاي درون مراكز حرفه    ها و تنبيهها و تنبيهها و تنبيهها و تنبيه    تخلفتخلفتخلفتخلف            ----فصل پنجمفصل پنجمفصل پنجمفصل پنجم

 هر ولي است ممنوع كلي به متهمان و محكومان اعتصاب و جمعي دسته صورت به مالقات تقاضاي و شكايت اعتراض،  ـ167 ماده

 يا شكايت اگر و بنمايد را زندان يا مؤسسه رييس يا زندان ناظر قاضي با مالقات تقاضاي كتبي يا شفاهي بطور تواند مي محكوم

 اي هفته كم دست گشته، نصب مناسب محلهاي در صندوقهايي منظور همين به بيندازد، مربوط صندوقهاي در آنرا دارد اعتراضي

 .گرفت خواهد قرار بررسي مورد و تخليه ناظر قاضي توسط بار يك

 .شد نخواهد داده اثر ترتيب نويسنده مشخصات و امضاء بدون يا زندان، يا مؤسسه به نامربوط هاي گزارش به ـ تبصره

 داخلي نظم مخل آن تحقق كه اعمالي و احتمالي سوء پيشامدهاي و حوادث وقوع از اطالع محض به بايد محكوم هر  ـ168 ماده

 .دهد گزارش زندان مسئول هاي مقام از يك هر به يا نگهباني امور مسئول به فوري را مراتب گردد، مي زندان يا مؤسسه

 در موهن و بار مشقت خشن، هاي تنبيه اعمال و محكومان و متهمان بدني تنبيه يا ركيك الفاظ اداي دشنام، تندخويي، -169ماده 

 .است ممنوع كلي به ها زندان و ها مؤسسه

 به خسارت ايراد ديگران، آزار و ايذاء خودزني، از جلوگيري و كنترل منظور به دستبند به متهم و محكوم مقيدنمودن -170ماده 

 در مسئول مقام باالترين وي غياب در و زندان يا مؤسسه رييس نظريه برابر بدرقه و اعزام هنگام به وي فرار از ممانعت و اموال

 .باشد مي مجاز زندان يا مؤسسه

 و آرامش برقراري در را خود تالش نهايت ها زندان و ها مؤسسه كاركنان متهمان، يا محكومان شورش هنگام در -171 ماده 

 استمداد محل انتظامي هاي مقام از لزوم صورت در و نمود خواهند اموال و افراد به خسارت ايراد يا خونريزي بروز از جلوگيري

 معرفي زندان يا مؤسسه انضباطي، شوراي و قضايي دستگاه به مورد حسب را متخلفان و گيرند مي را شورش گسترش جلوي نموده،

 .كرد خواهند

 و زندان يا مؤسسه ماموران دستورهاي از اطاعت و يكديگر با سلوك و رفتار حسن به مكلف متهمان و محكومان كليه -172ماده 

 اتخاذي هاي تصميم و مطرح انضباطي شوراي در مورد حسب تخلف صورت در و هستند زندان داخلي مقررات كليه رعايت

 .شد خواهد اجرا آنها درباره

 رييس تا رسانده بند تربيتي مربي اطالع به را موضوع بايستي باشند داشته اختالفي يكديگر با متهمان يا محكومان هرگاه -173ماده 

 حل به موفق هرگاه و نمايد اختالف رفع مقتضي اي شيوه به است موظف اندرزگاه رييس و دهد قرار امر جريان در را اندرزگاه

 بعمل را الزم اقدام مورد حسب زندان يا مؤسسه رييس تا كرد خواهد گزارش زندان يا مؤسسه رييس به را جريان نشود اختالف

 .آورد

 محسوب خالف مقررات بنابر كه عملي نوع هر و آن انجام به تهديد يا خودكشي به اقدام خودزني، زندان، در خورد و زد ـ تبصره

 .شد خواهد معرفي قضايي مراجع به مورد حسب و تنبيه انضباطي شوراي نظر براساس متخلف بوده، ممنوع شود، مي



 مسئوالن: گردد مي تشكيل زير اعضاي تركيب با انضباطي شوراي متهمان و محكومان هاي تخلف به رسيدگي منظور به -174ماده 

 هاي تصميم زندان، رييس انتخاب با مددكار نفر يك و مربوط اندرزگاه رييس اطالعات، حفاظت بازپروري، قضايي، واحدهاي

 .اجراست قابل آراء اكثريت با اتخاذي

 : از عبارتند انضباطي هاي تنبيه -175ماده 

 .نوبت سه حداكثر مالقات از محروميت ـ1

 .ماه 3 تا مرخصي از محروميت ـ2

 .ماه 6 تا حداكثر مشروط آزادي و عفو پيشنهاد عدم ـ 3

 .روز بيست تا حداكثر نفره تك واحدهاي در نگهداري ـ4

 به موكول آن از بيش و بوده پذير امكان انضباطي شوراي سوي از مستقيم بطور ذكرشده هاي تنبيه از يك هر از 3/1 اعمال ـ1 تبصره

 .باشد مي ناظر قاضي موافقت

 تعطيل ايام در يا و اداري وقت از خارج تواند مي زندان يا مؤسسه در مسئول مقام باالترين وي غياب در و زندان رييس ـ2 تبصره

 منظور به را مراتب نموده؛ اقدام اداري وقت آغاز تا نفره تك واحدهاي به اند نموده اخالل نظم در كه محكوماني معرفي به نسبت

 .نمايد منعكس انضباطي شوراي به مناسب تصميم اتخاذ

 شش مدت به جزيي يا كلي بطور آراء اكثريت به را مقررشده هاي تنبيه تواند مي تصميم اتخاذ از پس انضباطي شوراي -176 ماده

 اينصورت غير در. گردد نمي اجرا ذكرشده هاي تنبيه نشود جرمي يا تخلف مرتكب محكوم مدت اين در هرگاه نمايد تعليق ماه

 .شد خواهد گذارده اجرا مورد به نيز انضباطي شوراي در مقررشده هاي تنبيه اخير، ارتكابي جرم يا تخلف مجازات بر افزون

 صورتمجلس و اجرا او جانشين يا زندان رييس دستور به متهمان يا محكومان تنبيه مورد در انضباطي شوراي آراي -177ماده 

 آخرين تاريخ از متخلف محكوم هرگاه. گردد مي بايگاني و درج محكوم پرونده در و تنظيم آن اجراي و تنبيه نوع ذكر از حاكي

 تبعي آثار دهد نشان رفتار و اخالق حسن مستمر بطور خود از و نشود ديگري جرم يا تخلف مرتكب يكسال مدت به خود تخلف

 و منظور منفي امتياز عنوان به محكوم رفتار جدول در بخشودگي و عفو مواقع در صورت اين غير در. گردد مي منتفي مقرر تنبيه

 .گرفت خواهد قرار نظر مورد

 به محكوميت ضمن باشد، حقوقي يا جزايي وصف واجد انضباطي تخلف بر افزون محكوم ارتكابي اعمال هرگاه -178ماده 

 .گردد مي گزارش تصميم اتخاذ منظور به ناظر قاضي به مراتب نامه آيين در مندرج هاي تنبيه

 وارد وابسته هاي مؤسسه و زندان يا اشتغال و آموزي  حرفه مراكز كه را خسارتهايي كليه است مكلف متهم يا محكوم -179ماده 

 در همچنين. گردد مي معرفي ناظر قاضي به قانوني مقررات بر بنا جبران عدم يا بودن عمدي صورت در و نمايد جبران كند مي

 وجه ناظر قاضي موافقت با تواند مي او جانشين يا زندان يا مؤسسه رييس باشد ريال ميليون يك مبلغ تا خسارت وجه كه صورتي

 .نمايد ابالغ محكوم به كتبي طور به را موضوع و نموده برداشت متهم يا محكوم به مربوط وجه يا حساب از را ذكرشده

 



 زندان يا اشتغال و آموزي حرفه مراكز از خارج با محكوم رابطه ـ سوم بخش

 آشنايان و بستگان با ارتباط داشتن به مجاز نامه آيين اين مقررات طبق و كامل نظارت تحت متهمان و محكومان كليه -180ماده 

 .پذيرد مي انجام ها مكاتبه و مالقات بوسيله ارتباط اين و باشند مي خود

 محكوم با مالقات كتبي بطور بايست مي مربوط قاضي باشد محاكمه جريان حسن خالف متهمي مكاتبه يا مالقات چنانچه ـ تبصره

 اجازه با تنها او مكاتبه يا و محكوم با مالقات مورد حسب ممنوعيت مدت در و صورت اين در. كند اعالم ممنوع را وي مكاتبه يا

 ولي بود خواهد متخلف اداري يا انتظامي تعقيب موجب تبصره اين مفاد از تخلف. باشد مي مجاز دار صالحيت قضايي مراجع كتبي

 يا انتظامي ماموران از يك هيچ و نمايد مالقات او با كه داشت خواهد حق شده بازداشت شخص مدافع وكيل محاكمه آغاز از پس

 .نمايند جلوگيري مالقات از وجه هيچ به توانند نمي قضايي و اداري

 ضدصوت لوازم و تلفن وسايل و نشكن اي شيشه ديوارهاي به مجهز بايستي كم دست محكومان عمومي مالقات محل -181ماده 

 اشخاص ساير براي مزاحمت اشخاص، با محكومان مكالمه و مالقات هنگام كه گردد تعبيه طوري بايد ذكرشده وسايل و باشد

 .پذيرد انجام سهولت به ها مكالمه و نگردد فراهم

 از گردد مي احداث محكومان خانواده رفاه جهت در كه محلهايي چنين ايجاد براي توانند مي ها زندان و ها مؤسسه مسئوالن ـ تبصره

 .نمايند استفاده محل زندانيان از حمايت انجمنهاي اعتبارات

 براساس دارند حق وي همسر مادر و پدر همچنين و متهم يا محكوم فرزندان و خواهر برادر، مادر، پدر، زوجه، يا زوج -182ماده 

 طرف از اجازه كسب با درخواست صورت در محكوم دوستان و بستگان ساير و كنند مالقات محكوم با هفتگي مالقاتهاي شرايط

 .كنند مالقات توانند مي ناظر قاضي يا زندان يا مؤسسه رييس

 و فرزندان و همسر با توانند مي ناظر قاضي يا مؤسسه رييس صالحديد با باشند داشته كردار و رفتار حسن كه محكوماني -183ماده 

 .نمايند حضوري مالقات مراقب مامور حضور با خود همسر مادر و پدر و خواهر و برادر و مادر و پدر

 ماده در ذكرشده اشخاص با بار يك اي هفته كم دست توانند مي نيز زندان از خارج آموزي حرفه هاي كارگاه محكومان -184ماده 

 شد خواهد انجام شود مي داده اختصاص منظور اين به كه مناسبي محل در محكومان از گروه اين مالقات محل. نمايند مالقات 182

 .است ضروري مراقب مامور يك حضور صورت اين در

 بدون خصوصي مالقات توانند مي مواردي در ناظر قاضي يا زندان يا مؤسسه رييس موافقت با متهمان يا محكومان -185ماده 

 .باشند داشته خود فرزندان و همسر با مراقب حضور

 در و سازمان نظر با زندان يا اشتغال و آموزي  حرفه مركز هر در تواند مي كشور اختالف حل شوراهاي كل اداره -186ماده 

 ايجاد آنان خصوصي شاكيان و محكومان اختالف حل براي اي شعبه اختالف، حل شوراهاي اجرايي نامه آيين و قانون چارچوب

 همكاري ها توانايي حد در و اقدام امر اين انجام براي مكلفند نيز اشتغال آموزي حرفه مراكز و بازداشتگاهها ها، زندان رييسان. نمايد

 .آورند بعمل الزم

 از كتبي مجوز اخذ با توانند مي خود موكل حقوق حفظ براي رسمي وكالتنامه داشتن صورت در دادگستري وكالي -187ماده 

 در امكان صورت در زندان، رييس به رسمي وكالتنامه ارايه با و مراجعه زندان به اداري هاي ساعت در ناظر قاضي يا مربوط قاضي



 مالقات محكوم، بودن المالقات ممنوع صورت در و نمايند مالقات خود موكالن با عمومي مالقات اتاق از مجزي و مخصوص اتاق

 فراهم زندان يا مؤسسه مسئوالن توسط رسمي وكالتنامه تنظيم مقدمات است بديهي. گيرد مي انجام مربوط قضايي هاي مقام نظر با

 .شد خواهد

 موكالن با دادگستري وكالي مالقات براي كه بسازد اتاقي سازمان نظر با خود هزينه به زندان هر در تواند مي وكال كانون ـ1تبصره

 .شود داده اختصاص آنها

 .است تسري قابل نيز قضاييه قوه حقوقي مشاوران و وكال به نسبت ماده اين مفاد ـ2تبصره

 رييس بوسيله هرمحل نياز و سال هاي فصل با متناسب ساعت و روز نظر از زندان يا مؤسسه هر در عمومي مالقات برنامه -188ماده 

 .شود مي آگهي مربوط مديركل تصويب با و تهيه زندان يا مؤسسه

 با جداگانه طور به بتوانند شونده مالقات و كننده مالقات مردان و زنان كه شود تنظيم اي گونه به بايد مالقات برنامه ـ1تبصره

 .نمايند مالقات يكديگر

 آن مدت و باشد داشته مالقات يكبار اي هفته كم دست محكوم هر كه شود تنظيم اي گونه به بايد عمومي مالقات برنامه ـ2تبصره

 .نباشد دقيقه 20 از كمتر

 تشخيص صورت در نيز استان هاي زندان مديركل و زندان يا مؤسسه رييس دار صالحيت قضايي هاي مقام بر افزون -189ماده 

 .نمايند صادر نامه آيين در مجاز اشخاص با را محكوم با مالقات اجازه توانند مي ضرورت

 نموده تاييد نيز ناظر قاضي و شود گرفته نظر در مالقات محدوديت انضباطي شوراي سوي از محكوم براي كه صورتي در ـ تبصره

 .نمايند خودداري مالقات دادن از تا گردد مي اعالم پيش ماده در شده ذكر مراجع به دليل ذكر با موضوع باشد،

 نظر با نيستند حركت به قادر يا بوده بستري بيمارستان در كه را بيمار محكومان مالقات تسهيالت تواند مي زندان رييس -190ماده 

 .آورد فراهم پزشك

 و كننده مالقات ميان باشد، كه هرگونه به وي نماينده يا زندان رييس اجازه بدون مجاز اشياء و نامه كردن بدل و رد -191ماده 

 .بود خواهد مالقات مقررات دقيق اجراي و كامل انضباط انتظام، حفظ به موظف مالقات مامور و است ممنوع كلي به محكوم

 .بود خواهد اداري يا انتظامي تعقيب موجب وي تقصير و قصور يا و مالقات مامور تخلف ـ تبصره

 به ها مكالمه آنكه مگر شود انجام اعتماد مورد مترجم نفر يك حضور با بايد آن غير و خانواده با بيگانه اتباع مالقات -192ماده 

 .است سازمان با دستمزد پرداخت گيرد، انجام فارسي زبان

 قاضيان دادستان، اجازه با و خارجه امور وزارت معرفي با خود محكوم اتباع با كنسولي و سياسي نماينده مالقات -193ماده  

 .باشد مي زندان ناظر يا كننده رسيدگي

 دولتي كنسولي و سياسي نماينده با پيش ماده رعايت با توانند مي ندارند سياسي نماينده ايران در آنها كشور كه محكوماني ـ تبصره

 .نمايند مالقات باشد مي آنان منافع حافظ كه



 كه زندان كاركنان از نفر يك حضور با بايد نمايد مي مالقات متهم يا محكوم با خارجي شخص كه مواردي تمام در -194 ماده

 مسئول مامور اگر. باشد بلند صداي با و نجوا بدون بايد صحبت و گيرد صورت باشد داشته آشنايي محكوم زبان به كم دست

 مالقات به فوري بايد دهد تشخيص زندان يا مؤسسه داخلي هاي نامه نظام و مقررات خالف بر را طرفين مذاكره موضوع مالقات

  .نمايد گزارش زندان رييس به را امر چگونگي و دهد خاتمه

 كنندگان مالقات استقرار جهت انتظار سالن تا نمايند اتخاذ ترتيبي بايد زندانها يا اشتغال و حرفهĤموزي مراكز رييسان -195 ماده 

 محوطه از جداي مخصوص مسير از مالقاتكنندگان تا گردد اتخاذ تدابيري و باشد رفاهي وسايل ساير و فروشگاه سرويس، به مجهز

 . شوند هدايت مالقات محل قسمت به زندان يا مؤسسه عمومي

 رييس نظر با آن كيفيت و چگونگي و مالقات مدت طول و ساعت و روز نظر از مالقات برنامه تنظيم موارد تمامي در-196 ماده  

 .بود خواهد زندان يا مؤسسه

 نسبت نزديك از تا گردند مستقر ها زندان و اشتغال و آموزي حرفه مراكز در بايد ناظر قاضيان امكانات، وجود صورت در-197 ماده

 از بازديد براي بار سه هفته در كم دست بايد اينصورت غير در. نمايند اقدام محكومان مشكالت رفع منجمله خود وظايف انجام به

 .نمايند سركشي خود خدمت محل زندان يا مؤسسه

    ارسال مراسله هاي پستيارسال مراسله هاي پستيارسال مراسله هاي پستيارسال مراسله هاي پستي    –فصل دوم فصل دوم فصل دوم فصل دوم 

 رسمي وكيل والدين، فرزندان، و همسر عنوان به نامه دو هفته هر در تواند مي نباشد المالقات ممنوع كه محكومي يا متهم-198 ماده 

 و شرعي موازين رعايت با كشور، رسمي هاي مقام عنوان به نامه يك ماه هر در و قضايي هاي مقام و دوستان بستگان، ديگر به يا و

 مسئول گواهي از پس و شده زده انگشت و امضاء ها نامه ارسال قسمت مسئول حضور با بايد ها نامه اين. دارد ارسال و نوشته قانوني

 .گردد مي ارسال ها مراسله دفتر در ثبت از پس گشته، ممهور مربوط قسمت مهر به شده ياد

 به سرگشاده نامه لزوم صورت در كننده رسيدگي قضايي مقام يا دادستان اجازه با تواند مي المالقات ممنوع محكوم يا متهم ـ تبصره

 .دارد ارسال قضايي مقام تاييد از پس و نوشته رسمي وكيل و خانواده

 بستگان با مقرر حد از بيش زندان رييس يا ناظر قاضي اجازه با تواند مي متهم يا محكوم العاده فوق و ضروري مواقع در -199ماده  

 و خانوادگي و شخصي مشكالت حل و تربيت و تعليم در انحاء از نحوي به كه كساني يا قانوني صالحيتدار هاي مقام يا خود

 .نمايند مكاتبه مربوط مقررات رعايت با باشند مؤثر و صالح او اجتماعي

 مجرب ماموران ميان از كه محكومان هاي نامه ارسال مسئول بوسيله بايد متهم يا محكوم شده وارد و شده صادر هاي نامه -200 ماده

 مقصد به شده ذكر قسمت مهر و امضـاء از پس شده، مطالعه و بررسـي دقـت به شود مي انتخـاب زندان يا مؤسسه اعتماد مورد و

 .شود ارسال

 و عمومي عفت و نظم خالف يا زندان يا مؤسسه هاي نامه آيين با مخالف يا انگيز مفسده آن هاي نوشته كه هايي نامه -201ماده  

 باشد افترا و تهمت يا و تهديد ناسزا، و مستهجن و ركيك الفاظ متضمن يا شود اشخاص حرمت هتك موجب يا بوده حسنه اخالق

 به صرفاً آنها ارسال و تهيه و گرفته قرار رسيدگي مورد پيش از كه هايي موضوع درباره مكرر و ناموجه حالهاي عرض همچنين و

 تحت يا و انضباطي تنبيه نامه آيين مقررات براساس نامه نويسنده و شده ضبط زندان يا مؤسسه رييس دستور به باشد مزاحمت منظور

 .گرفت خواهد قرار جزايي تعقيب



 و اوضاع به مربوط حقايق بيان درباره آن موضوع و شده نوشته فارسي زبان به و روشن و خوانا خط با بايد ها نامه متن -202ماده 

 .باشد نامه نويسنده به مربوط دعوا جريان و شخصي و خانوادگي احوال

 دادنامه، يا قرار شماره كامل، مشخصات و خانوادگي نام و نام و ثبت مخصوص دفتر در بايد صادرشده هاي نامه كليه -203 ماده

 برگشت صورت در تا شده نوشته پاكت روي خوانا خط با گيرنده عنوان و نشاني و نامه نويسنده آسايشگاه شماره محكوم، شماره

 .شود مسترد نامه نويسنده به عيناً شده ذكر دفتر هاي نوشته از استفاده با آن

 به عيناً بايستي نباشد موجود اي وسيله آن بررسي و ترجمه براي محل در اگر شود مي نوشته خارجي زبان به كه هايي نامه -204ماده  

 منظور به باشد مانع بدون مقصد به آن ارسال چنانچه الزم بررسيهاي از پس تا گردد ارسال سازمان به نهايت در و ها زندان كل اداره

 .شود اعاده مربوط زندان به ارسال

 و نمايند مكاتبه خود كنسولي و سياسي نماينده با خارجه امور وزارت بوسيله توانند مي خارجه اتباع محكومان و متهمان -205ماده 

 .شود فرستاده مقصد به و بررسي نامه آيين اين مقررات بنابر بايد آنها هاي نامه

 با نامه آيين مقررات رعايت با رسمي هاي مقام يا اشخاص با تلفن يا تلگراف بوسيله محكوم ارتباط ضروري مواقع در -206ماده  

 .است اشكال بي محكوم شخصي هزينه

 .است مانع بي سازمان اعتماد مورد مترجم حضور با خارجي اتباع محكومان تلفني مكالمه ـ تبصره

 تا دهند قرار محكومان دسترس در و تهيه ها شكايت صندوق زندان هر براي موظفند كل هاي اداره بازرسي واحدهاي -207ماده 

 اي نامه ضمن دليل ذكر با را خود شكايت بتوانند باشند داشته شكايت زندان يا مؤسسه يا بازداشتگاه امور از محكومان صورتيكه در

 توسط بار يك هفته هر صندوق اين قراردهند شده ذكر صندوق در مستقيم بطور باشد شده قيد پاكت روي محكوم دقيق هويت كه

 .گيرد مي قرار بررسي مورد بازرسي واحد بوسيله آن شكايت و باز كل اداره بازرسي

 هر يا تلگراف وصول با اضطراري، موارد در جز. باشد مي 14 الي صبح 11 ساعت از محكومان هاي نامه قبول و توزيع -208ماده  

 .برسد مربوط مرجع يا محكوم بدست وصول تاريخ از روز دو ظرف حداكثر بايستي نامه

 زندان و مؤسسه بازداشتگاه، امور از ديگري امر هر يا و خود حبس يا بازداشت اجراي نحوه از محكوم كه صورتي در -209ماده  

 و نمايد اعالم زندان يا مؤسسه رييس به مستقيم بطور سربسته اي نامه ضمن دليل ذكر با را خود شكايت تواند مي باشد داشته شكايت

 .دارد ارسال مربوط مراجع به را ها نامه قبيل اين است مكلف برده نام

 دريافت بازپروري مسئول نظر با را مجاز نشريه يا كتاب هر و تحصيلي علمي، مذهبي، كتابهاي تواند مي محكوم يا متهم -210ماده 

 .نمايد مطالعه و

 .خواهدبود سازمان از صادره دستورالعمل براساس محكومان و متهمان توسط خوراكي مواد و پتو و ها لباس ورود -211ماده 

 تا گردد مي تحويل انبار به لباس اين و نمايد دريافت لباس زندان از خارج از آزادي از پيش روز 10 تواند مي هرمحكوم ـ تبصره

 .نمايد استفاده آن از خروج هنگام محكوم



 بازديد زندان وثوق مورد و مجرب مأموران وسيله به شود مي ارسال محكوم يا متهم براي پست توسط كه هايي مرسوله -212ماده  

 جهت گزارش ضمن مراتب گردد، مي محسوب جرم آن نگهداري كه باشد اشيايي از ها مرسوله چنانچه. شود مي گرفته تحويل و

 يا متهم خانواده به باشد ممنوع زندان داخل در آنها نگهداري كه صورتي در و اعالم دار صالحيت قضايي مقام به تصميم اتخاذ

 .خواهدشد ضبط وي آزادي تا و محسوب محكوم اموال جزو يا و مسترد محكوم

    مرخصيمرخصيمرخصيمرخصي    ----فصل سوم فصل سوم فصل سوم فصل سوم 

 آن سبب به كه حاد بيماري به آنان ابتالء يا نخست طبقه از نخست درجه سببي و نسبي بستگان فوت ازدواج، موارد در -213ماده  

 ايجاب را مرخصي به محكوم اعزام كه معضلي يا و غيرمترقبه حادثه هرگونه بروز يا نباشند، حركت به قادر طوالني مدت براي

 .شود مي اعزام مرخصي به هفته يك مدت به 124 ماده 2تبصره شرح به متناسب تأمين اخذ با محكوم نمايد

 .گردد مي اجرا شورا رئيس توسط كه باشد مي بندي طبقه شوراي عهده به تأمين نوع تعيين و فوق موارد تصويب ـ1تبصره

 .است بالمانع مرخصي اعطاي ماده اين موضوع مجدد مرخصي اعطاي به نياز صورت در ـ2تبصره

 به روز در ساعت ده مدت براي حداكثر مأموران مراقبت تحت محكوم اعزام تأمين، نمودن فراهم از عجز صورت در ـ3تبصره

 .است بالمانع زندان از خارج

 .است بندي طبقه شوراي موافقت به موكول مرخصي اعطاي نياز، صورت در 213 ماده در شده ذكر موارد جز به -214ماده  

 .نمايد اعزام نظامي فرم لباس بدون مأموران همراه به را محكوم ضرورت به بنا تواند مي بندي طبقه شوراي -215ماده 

 ميزان و ارتكابي جرم نوع به توجه با حبس محكوميت از ماه يك حداقل تحمل از پس محكوم كه مواردي در -216ماده 

 پنج حداكثر مناسب تأمين اخذ از پس تواند مي بندي طبقه شوراي باشد برخوردار مناسبي رفتار و اخالق شخصيت، از محكوميت

 .نمايد اعطاء مرخصي وي به پيوسته طور به ماه هر در روز

 اقدام مرخصي اعطاي به نسبت نيز شده ذكر ماهه يك مهلت لحاظ بدون تواند مي لزوم صورت در بندي طبقه شوراي ـ1تبصره

 .نمايد

 .خواهدبود تمديد قابل ماده اين موضوع مرخصي ضرورت صورت در ـ2تبصره

 البالغه نهج و كريم قرآن مفاهيم درك و حفظ اشتغال، و آموزي حرفه زمينه در كيفر تحمل مدت در كه محكوماني به -217ماده 

 مسئول تشخيص به آورند بدست توفيقاتي ورزشي و هنري فرهنگي، آموزشي، فعاليتهاي نظير بازپرورانه امور ساير فراگيري و

 :خواهدشد اعطا تشويقي مرخصي زير ترتيب به و معرفي بندي طبقه شوراي به مؤسسه يا بازپروري

  روز؛ ده حرفه يك فراگيري ـ الف

 روز؛ 3 ماه هر براي ماهانه و منظم اشتغال ـ ب

 روز؛ ده كريم قرآن از جزء هر حفظ براي ـ ج

 .روز هفت موارد ساير و سوادآموزي نهضت دوره هر در قبولي براي ـ د



 مراكز در كار به مشغول محكومان به تواند مي بندي طبقه شوراي زندان، رئيس يا مؤسسه رييس پيشنهاد به بنا -218ماده 

 .نمايد اعطا مرخصي روز دو هفته هر در) اردوگاه( درماني كار كارورزي اشتغال، و آموزي حرفه

 به محكوم درخواست صورت در مناسب تأمين اخذ با بندي طبقه شوراي زندان، رئيس يا مؤسسه رييس پيشنهاد به بنا -219ماده 

 .نمايد اعطا مرخصي روز هفت حداكثر محكومان به تواند مي كشور رسمي ديني اقليتهاي عيدهاي و نوروز عيد مناسبت

 كه محكوماني يا مالي محكوميتهاي و نشده پرداخت چك جرايم به مربوط محكومان كليه به تواند مي بندي طبقه شوراي -220ماده 

 ماه هر در هايي مرخصي ها، دين كاهش يا شاكي رضايت جلب منظور به است، مانده باقي محكوميتشان مالي جنبه صرف طور به

 .باشد مي تمديد قابل نيز رضايت اخذ در پيشرفت و لزوم صورت در كه نمايد اعطا روز پانزده مدت به

 مرخصي از استفاده مدت در كه صورتي در نشده پرداخت چك صادركنندگان شامل مالي جرايم مرتكب محكومان به -221ماده 

 به محكـومـان نيز و باشنـد نمـوده اعـالم كننـده رسيـدگي مرجـع احكام اجـراي به را مراتب و شده شاكيان رضايت جلب به موفق

 اجراي نحوه قانون 2 ماده محكومان همچنين و بدني صدمات به منتهي غيرعمدي جرايم لحاظ به ديه و نفقه مهريه، پرداخت

 بندي طبقه شوراي نظر با شاكي رضايت جلب يا نقدي جزاي تقسيط منظور به يكماه سقف تا مرخصي تمديد مالي هاي محكوميت

   .است تمديد قابل نيز شده ذكر مدت و است بالمانع

 ،215 مواد در مذكور هاي مرخصي اعطاي به نسبت توانند مي نيز زندان ناظر قاضي و محل دادستان قضايي، حوزه رئيس -222ماده 

 .نمايند اقدام رأساً مناسب تأمين اخذ با و 221 ،220 ،217

 با است ماه سه تا حداكثر آنها حبس ماندة باقي كه محكوماني مرخصي بررسي به نسبت است موظف بندي طبقه شوراي -223ماده 

 تعهد اخذ با استحقاق صورت در و اقدام محكوم شخصيت و پذيري اصالح خانواده، معيشت يا جسماني وضعيت گرفتن نظر در

 .نمايد اقدام مرخصي اعطاي به نسبت تأمين اخذ بدون و كتبي

 .نيست يكديگر مانع فوق موارد در شده بيني پيش هاي مرخصي -224ماده 

 زندان يا مؤسسه به موجه عذر بدون مرخصي اعطاءكننده مقام تشخيص به مرخصي، مدت پايان از پس محكوم چنانچه -225ماده 

 .خواهدشد معمول الزم اقدام قانون مطابق مأخوذه تأمين ضبط بر افزون ننمايد، مراجعه

 فحشاء، و فساد مراكز دايركردن يا و كشور امنيت عليه اقدام جاسوسي، مسلحانه، سرقت آنان جرم كه محكوماني -226ماده 

 حبس به محكومان جرم، همان بخاطر محكوميت سابقه بار دو داراي محكومان اقتصادي، نظام در اخالل باندي، جرايم ربايي، آدم

 مشهورند شرارت به كه افرادي نيز و شوند مي نگهداري زندان در اعدام يا قصاص حكم اجراي جهت به كه محكوماني كليه و ابد

 .قضايي حوزه رئيس يا دادستان تشخيص با مگر هستند مستثني مرخصي اعطاي شمول از

 دادستان يا پرونده به كننده رسيدگي مقام موافقت به منوط مورد حسب بازداشت قرار تحت متهمان به مرخصي اعطاي -227ماده 

 .بود خواهد

 و قوانين اعمال جهت و بررسي را قرار تحت شدگان بازداشت وضيعت يكبار دوماه هر است موظف بندي طبقه شوراي -228ماده 

 .نمايد اعالم سازمان رئيس و استان دادگستري كل رئيس قضائيه، قوه رئيس دفتر به مقررات



 يا مؤسسه در وي معالجه امكان يا باشد العالج صعب بيماري داراي محكوم قانوني پزشك تشخيص حسب چنانچه -229ماده 

 رييس پيشنهاد به نباشد حبس تحمل به قادر يا باشد بهبوديش در تأخير يا بيماري شدت موجب حبس ادامه يا نداشته وجود زندان

 .باشد مي تمديد قابل نياز صورت در كه نمايد اعطا مرخصي او به ماه يك مدت به است موظف بندي طبقه شوراي زندان، يا مؤسسه

 مراجع به را محكوم عفو پيشنهاد تواند مي زندان يا مؤسسه رييس مصلحت رعايت و العالج هاي بيماري به ابتال صورت در ـ تبصره

 .بنمايد مربوط

    انتقال، اعزام و بدرقه محكومانتقال، اعزام و بدرقه محكومانتقال، اعزام و بدرقه محكومانتقال، اعزام و بدرقه محكوم    –فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم فصل چهارم 

 حكم يا قرار صادركننده قضايي حوزه در كه زنداني و اشتغال و آموزي حرفه مراكز بازداشتگاه در محكوم يا متهم هر -230ماده 

 تعيين كيفر تحمل براي را ديگري محل قانون براساس حكم صادركننده دادگاه كه مواردي در مگر شود، مي نگهداري دارد قرار

 .نمايد

 مقام توسط قرار، يا حكم صادركننده قضايي هاي مقام از غير صورتيكه در شوند مي نگهداري زندان در كه محكوماني ـ تبصره

 قضايي هاي مقام به را مراتب اعزام ضمن است مكلف زندان مدير شوند، احضار تحقيق منظور به متهم بعنوان ديگري قضايي

 .نمايد اعالم دار صالحيت

 ترتيبات ساير و مالقات نوع و ها دفعه ها، ساعت تعيين نيز و قضايي حوزه در متهمان و محكومان نگهداري محل تعيين -231ماده 

 .باشد مي سازمان عهده به محكوم جابجايي و مرخصي و مالقات انجام

 به رأساً يا و محكوم تقاضاي صورت در بار يك ماه دو هر موظفند اشتغال و آموزي حرفه مراكز و ها زندان رييسان -232ماده 

 پيشنهادكنند تشخيص و پذيرش مركز به آن تنزل يا محكوم اخالقي وضع بهبود حسب بر را محكوم زندان نوع تغيير خود تشخيص

 .گردد مطرح بندي طبقه شوراي در تصميم اتخاذ براي تا

 هاي مقام موافقت با باشد استان يا شهرستان آن مصالح مخالف محلي زندان در محكوم نگهداري كه مورد هر در -233ماده 

 منتقل محكوم دادستان موافقت و بندي طبقه شوراي نظر جلب با ها زندان كل اداره وسيله به انتقال محل تعيين و مربوط قضايي

 .شود مي

 و مربوط دادستان موافقت مستلزم ديگر قضايي حوزه به حكم اجراي و صدور محل قضايي حوزه از محكوم انتقال -234ماده 

 .خواهدبود مقصد و مبدأ مديركل

 خود خانواده سكونت محل زندان نزديكترين در شخصي درخواست با محكومان كه نمايد اتخاذ ترتيبي بايد سازمان ـ1تبصره

 .خواهندداشت معمول قضايي نيابت اعطاي براي را الزم هاي اقدام مورد اين در نيز قضايي مراجع است بديهي نمايند كيفر تحمل

 زندان يا مؤسسه قضايي حوزه دادستان عهده به بعدي اجرايي و قضايي امور كليه جديد زندان به محكوم انتقال از پس ـ2تبصره

 .كرد خواهد اعطا قضايي نيابت مقصد حكم مجري قاضي يا دادستان به مبدأ حكم مجري قاضي است بديهي. خواهدبود جديد

 مفاد بنابر تا نموده تقديم مبدأ يا و مقصد زندان رييس به انتقال مورد در را خود تقاضاي توانند مي او خانواده يا محكوم ـ3تبصره

 .است محكوم عهده به متعلقه هاي هزينه اينصورت در شود عمل ماده اين



 به ابتالء يا سوزي آتش و زلزله نظير حوادثي بروز يا زندان، يك در كيفري جمعيت حد از بيش تراكم صورت در ـ4تبصره

 به محكومان انتقال به نسبت تواند مي سازمان رئيس محكوم، خانوادگي و معيشتي خاص وضعيت يا و حاد و واگيردار هاي بيماري

 .نمايد اقدام مجاور هاي زندان

 هاي مرخصي آموزشي، تربيتي، درماني، مراكز قضايي، مراجع به متهمان و محكومان انتقال و نقل ، بدرقه اعزام، -235ماده 

 انتظامي يگان مسلح نيروهاي عهده به شود مي اعالم سازمان سوي از كه ضوابطي براساس مربوط مراجع ساير يا و الحفظ تحت

 .گيرد مي صورت انتظامي نيروهاي بوسيله امر اين يادشده يگان كامل استقرار و موردنياز نيروهاي تأمين تا و باشد مي سازمان

 رييس تشخيص حسب ضروري موارد در مگر نيست مجاز متهمان، و محكومان براي يادشده موارد در دستبند از استفاده ـ1تبصره

 .شود مي تعيين سازمان سوي از صادرشده دستورالعمل موجب به كه جرايمي و زندان

 آنجا وارد نيز او مراقبان و بدرقه مأموران شود، مي وارد مراجع ساير كار دفتر يا و دادگاه به زنداني كه مواقعي در ـ2تبصره

 به گردد، صادر اطاق از مأموران خروج دستور كه صورتي در و شود مي باز زنداني دستبند قضايي، مقامات دستور به و خواهندشد

 اتاق درب پشت بدرقه مأموران باشد مي ماده اين به منضم اش نمونه كه اي نامه اجازه امضاي از پس دستوردهنده مقام مسئوليت

 .خواهندبود زنداني مراقب

 

 235ماده به مربوط فرم

 ................................................ شعبه

 شعبه رئيس

 .......................................... اينجانب

 داديار بازپرس، دادرس،

 فرزند...................  محكوم يا متهم مراقبت و بدرقه مأموران......................  ـ2........................ ـ1 به تحقيقات انجام منظور به

 .نمودم صادر را خروج دستور........................ . كالسه پرونده مورد............................ 

 :ورود ساعت

 امضاء: خروج ساعت

 رييس پيشنهاد به بنا نباشد، مصلحت به زندان از وي خروج يا و نبوده حركت به قادر محكوم يا متهم كه مواردي در -236ماده 

 .خواهدشد انجام مربوط قاضي حضور با دادرسي يا و تحقيقات محل دادستان موافقت و زندان

 .خواهدبود محل قضايي حوزه رييس نظر به موكول امر اين انجام است نشده تشكيل دادسرا كه قضايي هاي حوزه در ـ تبصره

 



 اشتغال و آموزي حرفه مراكز و زندان از خروج براي سازي آماده ـ چهارمبخش 

    مددكاريمددكاريمددكاريمددكاري    فعاليتهايفعاليتهايفعاليتهايفعاليتهاي    ــــ    نخستنخستنخستنخست    فصلفصلفصلفصل

 آيد عمل به الزم اهتمام آنان خانوادگي عاليق و روابط حفظ در بايد عادي زندگي به محكومان بازگشت تسهيل براي -237ماده 

 با بوده، تماس در محكوم با منظم طور به موظفند ها زندان و اشتغال و آموزي حرفه مراكز در اجتماعي مددكاران منظور همين به

 ايجاد در نتيجه در و مربوط دواير وسيله به اش خانواده و او معنوي و مادي احتياجات تأمين و مشكالت رفع در وي اعتماد جلب

 .شوند واقع مفيد و مؤثر آن مباني تحكيم و خانواده با حسنه روابط

 .است اداري يا انتظامي تعقيب موجب و ممنوع محكوم خانواده با زندان مأموران ساير تماس

 .خواهدبود زندان رييس اطالع و هماهنگي با الزاماً مددكار توسط محكوم خانواده با ارتباط ـ تبصره

 اين انجام. باشد مي زندان يا مؤسسه از خارج محيط به بازگشت براي محكومان نمودن آماده زندان وظايف ازجمله -238ماده 

 .است اجتماعي مددكاران اجرايي نامه آيين موجب به و مددكاري عهده به وظيفه

 است مانده باقي آنان محكوميت پايان به ماه دو كه را محكومان اسامي هفته هر آخر است موظف زندان احكام اجراي -239ماده 

 زندانيان، از حمايت انجمن كمك با همكاري يا خروج از بعد مراقبت اداره و نمايد تسليم مددكاري و رسيدگي قسمت به و تهيه

 ندارند شغلي و مأوي كه محكوماني به نسبت اجتمـاعي امـور و كار وزارت مشـاغـل به مربوط ادارههـاي و خيريـه انجمنهـاي

 .ميĤورند بعمل معنوي و مادي حمايت زندان از آزادي از پس ماه سه تا دستكم

 زندان رييس بايستي نمايند مراجعت خود موطن به خواهند مي زندان از آزادي از پس كه بضاعت بي محكومان مورد در -240ماده 

 انجمن يا زندان وسيله به آنها سفر هزينه. سازد فراهم موردنظر مقصد به را آنان اعزام موجبات آورده عمل به را الزم هاي بيني پيش

 .خواهدشد پرداخت و تأمين زندانيان از حمايت

 حصول تا زندانيان از حمايت انجمنهاي بوسيله بايستي مي شوند مي آزاد بيماري حال در كه بضاعتي بي و بيمار محكومان -241ماده 

 براساس و انجمن امكانات به توجه با باشند معلول يا كارافتاده از چنانچه و گيرند قرار حمايت مورد كار انجام توانايي و بهبودي

 .شود حمايت آنها از مقررات

 و تبليغ و اسالم عقيدتي مباني تعليم ضمن بوده تماس در محكومان با مستمر طور به بازپروري واحد كاركنان و مسئوالن -242ماده 

 سالم زندگي به آنان عالقه و اسالمي اخالق به آنان الفت و اخالقي مباني تحكيم و نفس تزكيه و تهذيب به نسبت صحيح راهنمايي

 منظور به آنان صحيح زندگي و اصالح به اميد ايجاد و دروني تسكين روحي، مشكالت حل در و نموده اقدام صالح عمل و

 اين نمايندگان يا كاركنان برعهده نماز و مذهبي هاي برنامه اجراي نمايند تالش اجتماعي سالم زندگي ادامه و جامعه به بازگشت

 .است واحد

    نحوه آزادي محكوماننحوه آزادي محكوماننحوه آزادي محكوماننحوه آزادي محكومان    ----فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم

 رسيدگي دقت به آنان پرونده به محكومان محكوميت مدت پايان از پيش هفته يك است مكلف زندان احكام اجراي -243ماده 

 را محكوماني پرونده دارد وظيفه نيز او جانشين يا زندان رييس. نمايد تسليم و اعالم زندان رييس به و صادر آزادي برگ و نموده



 به نسبت تأخير و وقفه بدون و نموده بررسي شوند آزاد زندان از بايد محكوميت مدت انقضاي در يا قضايي مراجع حكم به كه

 .نمايند اقدام رسيده دستور و سابقه براساس آنان آزادي

 .گردد اعالم حكم صادركننده قاضي به كتبي بطور زندان رييس وسيلة به بايد محكوم آزادي زمان ـ تبصره

 طرد كشور از خارج به آزادي از پس بايد كه محكوماني آزادي از پيش هفته يك است مكلف زندان احكام اجراي -244ماده 

 اعالم مربوط قضايي مرجع به را مراتب گردند، بهزيستي همچون مراكزي تحويل يا و شوند منتقل شهرستان به تبعيد براي يا و شوند

 .نمايد منعكس ناظر قاضي به نيز را نامه رونوشت داشته

 رسيد تسليم با و نموده مسترد عيناً دارد خود همراه كه را دولتي لوازم و لباسها است مكلف آزادي هنگام به محكوم -245ماده 

 هنگام به را لوازم و دفاتر اسناد، اين خود بانكي هاي دفترچه و شخـصي لوازم لبـاسها، قيمتي، اشياء و اسناد و نقدي وجوه به مربوط

 انجمن بوسيله زندان رييس باشد بضاعت فاقد و نداشته كافي هاي لباس خروج هنگام محكوم چنانچه نمايد دريافت زندان از خروج

 .باشد مي آنان تهيه به موظف زندانيان از حمايت

 به نموده تعيين را خود تلفن شماره و سكونت محل و اقامتگاه كامل نشاني زندان از آزادي هنگام است مكلف محكوم -246ماده 

 .نمايد تسليم زندان دفتر

 و ها زندان سازمان به ها، زندان سرپرستي شوراي تبديل قانون اجراي در تبصره 108 و ماده 247 بر مشتمل نامه آيين اين -247ماده 

 شده ياد تاريخ از و رسيد قضاييه قوه رييس تصويب به 20/9/1384 تاريخ در 1364 مصوب كشور تربيتي و تأميني اقدامات

 .است االجرا الزم

 كشور تربيتي و تأميني اقدامات و ها زندان سازمان اجرايي نامه آيين جمله از نامه آيين اين با مغاير هاي نامه آيين كليه همچنين

 .گردد مي لغو آن بعدي واصالحات26/4/1380مصوب


