
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريهبنياد بنياد بنياد بنياد 

        تربيتتربيتتربيتتربيت    وووو    اصالحاصالحاصالحاصالح    كانونكانونكانونكانون    يييياجراياجراياجراياجراي    نامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيين

 1347 مهرماه مصوب

            تتتتييييتربتربتربترب    وووو    اصالحاصالحاصالحاصالح    كانونكانونكانونكانون    سازمانسازمانسازمانسازمان    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 اطفال  دادگاه  قانون  مقررات  برحسب  كه را ياطفال تيترب و بيتهذ ،ينگاهدار كه است يمركز تيترب و اصالح كانون ـ 1 ماده

 .  داشت خواهد عهده بر شود يم سپرده آن به 1338  مصوب بزهكار 

 :  است قسمت سه يدارا تيترب و اصالح كانون ـ 2 ماده

 .  موقت ينگهدار قسمت ـ الف

 .  تيترب و اصالح قسمت ـ ب

 .  زندان ـ ج

 دادگاه قانون 23 ماده ليذ تبصره  تيرعا با سن برحسب اطفال قسمت هر در و بوده مجزا گريكدي از مذكور يقسمتها از كي هر

 كه يقسمت عالوه به. شد خواهند يبند  طبقه يريپذ  تيترب  درجه و جرم نوع نظر از االمكان  يحت و جرم ارتكاب سابقه و اطفال

 . بود خواهد مجزا  پسران از شوند يم ينگاهدار آن در دختران

 امدهين عمل به ميتصم اخذ آنها  درباره هنوز دادگاه طرف از كه داشت خواهد ياطفال به اختصاص موقت ينگهدار قسمت ـ 3 ماده

 .  است

 از فيتوق رفع اعالم كه  يزمان تا شد خواهند اعزام كانون از قسمت نيا به بزهكار اطفال دادگاه قانون 20 ماده طبق كه ياطفال

 . ماند خواهند آنجا در است امدهين عمل به دادگاه طرف

 قسمت نيا در داند يم الزم را آنها يانفراد ينگهدار يقانون جهات ريسا اي و يتبان از يريجلوگ يبرا دادگاه كه ياطفال مورد در

 . شد خواهند ينگهدار يانفراد طور به ،   دادگاه يثانو دستور تا

 لهيوس به بزهكار اطفال  دادگاه ليتشك قانون 7 ماده ياجرا نظر از موقت ينگاهدار قسمت در طفل فيتوق مدت در ـ 4 ماده

 از و آمد خواهد عمل به الزم قاتيتحق طفل ياخالق  اتيخصوص و ياجتماع ،يخانوادگ سوابق درباره كانون ياجتماع مددكاران

 گرفت خواهند قرار نهيمعا مورد كانون نيمتخصص لهيوس به يا  حرفه واستعداد يدرس قوه زانيم ، يروان ، يجسمان وضع نظر



 يبررس اند آورده عمل به نهيمعا طفل از كه ينيمتخصص و كانون ريمد حضور با ييشورا در شده يآور  جمع  سوابق مجموعه

 نسخه دو در بود خواهد يو درباره يشنهاديپ ريتداب و طفل تيشخص يواقع اتيخصوص متضمن كه يينها گزارش و شد خواهد

 در. ماند خواهد يباق كانون در يو پرونده در گريد نسخه و شد خواهد ارسال  اطفال دادگاه به آن از نسخه كي كه گردد يم ميتنظ

 و ياجتماع  مددكاران طرف از كه يناتيمعا و قاتيتحق جهينت و طفل به مربوط واصله يگزارشها و دادگاه  ماتيتصم پرونده نيا

 . بود خواهد ياجتماع و ييقضا قسمت دو شامل مزبور پرونده شد خواهد ينگاهدار شود يم هيته نيمتخصص

 18 ماده 3 بند و 17 ماده 2بند موجب به دادگاه طرف از كه شد خواهند ينگاهدار ياطفال ت،يترب و اصالح قسمت در ـ 5 ماده

 . باشد شده داده تيترب و اصالح قسمت به آنها انتقال مجدد دستور 1338 قانون 26 ماده موجب به اي و شده اعزام

 آنها درباره قسمت آن به اعزام  ميتصم 18 ماده 4 بند طبق دادگاه طرف از كه شوند يم ينگاهدار ياطفال ، زندان قسمت در ـ 6 ماده

 . باشد شده اتخاذ

 با كه يا برنامه طبق معلومات  درجه ، سن استعداد، برحسب اطفال نامه  نييآ نيا 2 ماده در مذكور يها  قسمت از كي هر در ـ 7 ماده

 ديبا ينحو به يا حرفه آموزش برنامه.  گرفت خواهند قرار  تيترب و ميتعل مورد شود يم ميتنظ نامه  نييآ نيا 16 و 15 مواد تيرعا

 . دياين وارد اطفال يعاد التيتحص  به يخلل االمكان  يحت كه شود اجرا

 در كه است يطور به يا حرفه و ياخالق ماتيتعل ، خواب غذا، صرف لحاظ از زندان قسمت در اطفال ينگاهدار بيترت ـ 8 ماده

 صرف لحاظ از را آنان ،  يارتكاب بزه نوع و اطفال هيروح برحسب تواند يم كانون ريمد يول ديآ يم عمل به تيترب و اصالح قسمت

  دسته با را دسته هر معاشرت و نموده ميتقس ييها  دسته به يبيتهذ و يتيترب ريتداب اجرا و يا حرفه و ياخالق ماتيتعل اي خواب اي غذا

 . بدارد ممنوع گريد

 كه را يياياش ورود بدو در و شد خواهد منعكس و ثبت آنها پرونده و كانون دفتر در اطفال خروج و ورود ساعت و روز ـ 9 ماده

 پس سپرده مزبور ياياش مشخصات ثبت ضمن شده داده  اختصاص آنها ينگاهدار يبرا كه يگانيبا به داشت خواهند همراه اطفال

 . شد خواهد داده آنها نيوالد به ديرس اخذ مقابل در اي و مسترد آنها به  كانون از خروج هنگام توقف دوره انيپا از

 يكالسها در ساعت 36 درهفته كانون برنامه طبق كه هستند موظف شوند يم اعزام تيترب و اصالح كانون به كه ياطفال ـ 10 ماده

 .ندينما ورزش ساعت كي يروز و باشند داشته  اشتغال يكارآموز اي ليتحص به يا حرفه و يفن يها كارگاه در اي يدرس

            تتتتييييتربتربتربترب    وووو    اصالحاصالحاصالحاصالح    كانونكانونكانونكانون    ننننييييمسئولمسئولمسئولمسئول    ففففييييوظاوظاوظاوظا    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 اصالح و موقت ينگاهدار ، آموزش  يقسمتها از كي هر يبرا و ريمد نفر كي يدارا حوزه هر در تيترب و اصالح كانون ـ 11 ماده

 ، ياجتماع مددكار ، متخصص شناس  روان ، پزشك  روان ، پزشك يتعدادكاف و بود خواهد مسئول نفر كي يدارا ، زندان و تيترب و

 .  داشت خواهد ارياخت در يانتظام و يتيترب مراقب و اريپزشك ، يدفتر كارمند ، يا حرفه ماتيتعل آموزگار و آموزگار ، يمرب

 . باشد داشته معاون نفر سه تا يدادگستر  وزارت بيتصو با تواند يم ازين صورت در تيترب و اصالح كانون مسئول ريمد ـ تبصره

 اجرا موقع به را اطفال  دادگاه ماتيتصم است موظف و بوده كانون به مربوط امور هيكل اداره دار عهده كانون ريمد ـ 12 ماده

 خواب و بهداشت غذا، وضع و اطفال به حرفه ميتعل ، يعلم  آموزش ، ياخالق تيترب ، يورزش يها  برنامه ياجرا به نسبت و گذاشته

 . آورد عمل به مراقبت آنان



 و طفل هر اخالق و رفتار  وضع از يكامل گزارش بار كي ماه سه هر حداقل است موظف تيترب و اصالح كانون ريمد ـ 13 ماده

 صورت در دادگاه سيير و بدهد است داشته اعزام  كانون به را طفل كه يدادگاه سيير به است كرده حاصل كه ييها شرفتيپ

 .  داشت خواهد اعالم كانون به را مجدد  ماتيتصم ياجرا يقبل ماتيتصم در نظر ديتجد

 به را مراتب باشد شده جاديا طفل  يتيترب وضع در يمحسوس راتييتغ هرگاه فوق مذكور مدت از قبل تواند يم كانون ريمد ـ تبصره

 . دينما اعالم اطفال دادگاه

 تيترب و اصالح كانون در يو  معالجه و ينگاهدار طفل يروان اي يمزاج وضع در اختالل اي يماريب براثر كه يموارد در ـ 14 ماده

 ـ يطب اي يپزشك موسسات از يكي به را طفل او موافقت با و داد خواهد اطالع دادگاه يقاض به را مراتب كانون ريمد نباشد سريم

 . شد خواهد محسوب كانون در يو توقف مدت جز بود خواهد يبستر موسسه آن در  طفل كه يمدت داشت خواهد اعزام يتيترب

 ريمد طرف از كه يا  برنامه طبق و هستند اطفال ياخالق بيتهذ و تيترب ، ميتعل ، سيتدر دار  عهده انيمرب و آموزگاران ـ 15 ماده

 خواهند عمل شود يم ميتنظ يدادگستر وزارت بيتصو و ياجتماع  خدمات اداره دييتا و مربوط نيمتخصص نظر جلب با كانون

 . نمود

 يتيترب نيمراقب يهمكار و معاونت با و داشت خواهد برعهده كانون در را اطفال از گروه كي ييراهنما و تيترب ، يمرب هر ـ تبصره

 اي و ياخالق رييتغ هرگونه موظفند گروه هر يتيترب نيمراقب و كرد خواهد اقدام آنان اخالق بيتهذ و اصالح به نسبت يانتظام و

 . برسانند گروه يمرب اطالع  به را اطفال رفتار طرز در يدگرگون

 از كه يا  برنامه طبق و بوده  كانون يها كارگاه اداره و اطفال به حرفه آموختن دار عهده يا حرفه ماتيتعل آموزگاران ـ 16 ماده

 شود، يم هيته يدادگستر وزارت ميتصم و ياجتماع  خدمات اداره نظر كسب از پس و نيمتخصص كمك به كانون ريمد طرف

 . نمود خواهند اقدام

 به يمخصوص نيمأمور تيترب و  اصالح كانون در اطفال ييراهنما و مراقبت ، يتيترب اقدامات ياجرا ،  نظم حفظ منظور به ـ 17 ماده

 . كرد خواهند فهيوظ  انجام كانون يقسمتها از كي هر در يانتظام و يتيترب مراقب نام

 خواهد عمل به كانون يخارج  نيمراقب لهيوس به آن خارج مراقبت و يداخل يتيترب نيمراقب لهيوس به كانون داخل يانتظام مراقبت

 . آمد

 : شوند يم ميتقس درجه دو به تيترب و اصالح كانون يانتظام و يتيترب نيمراقب

 . بود خواهد)  آن معادل اي(  متوسطه كامل نامه  يگواه بودن دارا آنان التيتحص حداقل كه كي درجه يانتظام و يتيترب نيمراقب ـ

. شد خواهند انتخاب) آنها  معادل اي( ييابتدا ششم و متوسطه سوم يقبول كارنامه دارندگان نيب از كه يانتظام و يتيترب نيمراقب ـ

 .  داشت خواهند تياولو متوسطه سوم يقبول كارنامه دارندگان

 يسالمت و اخالق نظر از و  بوده متاهل ديبا عالوه به باشد كمتر سال 20 از دينبا استخدام بدو در حال هر در يتيترب نيمراقب سن

 . باشد شده محرز آنان تيصالح يروان و يجسمان



 ممكن باشد يضرور كه يگريد موارد و اطفال بدرقه و تيترب و اصالح كانون يداخل محوطه حفاظت و يخارج مراقبت يبرا

 . بود خواهند نامه  نييآ نيا تابع فهيوظ انجام و  تيمسئول ثيح از كه شود استفاده يعموم سيپل كادر افراد از است

 .  داشت خواهند تقدم حق باشند دهيد را سيپل ياختصاص دوره كه يكسان

 آموزش دوره كي تيترب و  اصالح يكانونها در خدمت شروع از قبل كه هستند موظف يانتظام و يتيترب نيمراقب هيكل ـ تبصره

 . بگذرانند شد خواهد نييتع يدادگستر  وزارت طرف از آن يچگونگ كه را يعمل يكارآموز و يتخصص

 . شد خواهد نييتع كانون خارج نيمراقب يبرا نفر كي و يداخل نيمراقب يبرا سرپرست نفر كي كانون ريمد طرف از ـ 18 ماده

 ارياخت در و نييتع مربوط يانتظام  سازمان طرف از آنها سرپرست باشند سيپل يانتظام كادر افراد از يخارج نيمراقب چنانچه ـ تبصره

 .  گرفت خواهد قرار كانون ريمد

 رييتغ موقع در و داده قرار كامل  مراقبت مورد را اطفال روز  شبانه تمام در كيكش طور به ديبا يانتظام و يتيترب نيمراقب ـ 19 ماده

 . بدهند انتظامات قسمت مسئول به ارشد  نيمراقب قيطر از را خود پست اطالعات و اتفاقات گزارش ، پست

 انتظامات قسمت مسئول نظارت  تحت كه هستند موظف ارشد يانتظام و يتيترب نيمراقب و يانتظام و يتيترب نيمراقب ـ 20 ماده

 انجام دقت تينها با بدرقه هنگام چه و روزانه يها برنامه ياجرا و كانون مختلف يها قسمت مراقبت نظر از چه را خود فيوظا

 فريك  قانون مقررات طبق سازند فراهم انحا از ينحو به را يطفل فرار ليوسا اي و كرده مسامحه امرحفاظت در نيمراقب چنانچه. دهند

 . شد خواهند مجازات و بيتعق يهمگان

 و مراقبت ت،يترب نظر از كه يفيوظا  برحسب يا حرفه ماتيتعل آموزگاران و آموزگاران ، يداخل نيمراقب ، يتيترب نيمسئول ـ 21 ماده

 طور به كانون يها كارگاه در را اطفال كار طرز و يدرس يها شرفتيپ رفتار، اخالق، وضع موظفند دارند برعهده اطفال آموزش اي

 در ماه هر ها گزارش. دارند ارسال كانون ريمد يبرا يگزارش يط بار كي يماه الاقل را  يچگونگ و نموده ادداشتي مرتب

 و يفن  آموزش اي يعلم ، يتيترب ، يمراقبت اقدامات نظر از چنانچه و گرفت خواهد قرار يبررس مورد 4 درماده مذكور يشورا

 . آمد خواهد عمل به ميتصم اخذ آنها به نسبت باشد الزم اطفال از كي هر وضع در دنظريتجد يا حرفه

 جهت است ممكن ركانونيمد طرف از دارند اشتغال يكارآموز اي ليتحص به تيترب و اصالح كانون در كه ياطفال ـ 22 ماده

 . شوند يمعرف مربوط مراجع به يرسم نامه  يگواه اخذ امتحانات در شركت

 . شد نخواهد ديق يكارآموز اي آموزش محل اطفال نيا نامه  يگواه در ـ تبصره

 و يدادگستر وزارت ياجتماع خدمات اداره فيوظا از كشور در تيترب و اصالح يكانونها امور در كامل نظارت ـ 23 ماده

 . بود خواهد آن به وابسته التيتشك برعهده

 به مدت نيا ظرف كه ياقدامات و كانون وضع از يكامل گزارش بار كي ماه شش هر موظفند تيترب و اصالح يكانونها ـ 24 ماده

 يها گزارش. ندينما شنهاديپ دارند نظر در كانون وضع بهبود  يبرا كه را يطرق و ارسال ياجتماع خدمات اداره به اند آورده عمل

 وضع بهبود يبرا موثر كه را يطرق و شده مطرح ديگرد خواهد ليتشك ياجتماع خدمات  اداره در نظر نيا از كه ييشورا در دهيرس

 . نمود خواهند ابالغ اجرا يبرا يدادگستر وزارت بيتصو از پس دهند صيتشخ كانونها از كي هر



 ريمد اي و طفل سرپرست اي نيوالد  درخواست به تواند يم اقتضا صورت در يدادگستر وزارت ياجتماع خدمات اداره ـ تبصره

 گريد محل كانون به شهرستان كي تيترب و اصالح كانون از طفل  انتقال به نسبت دادگاه موافقت جلب با تيترب و اصالح كانون

 .دينما اقدام

            اطفالاطفالاطفالاطفال    يييينگاهدارنگاهدارنگاهدارنگاهدار    دورهدورهدورهدوره    انانانانييييپاپاپاپا    وووو    ييييققققييييتشوتشوتشوتشو    ،،،،        ييييانضباطانضباطانضباطانضباط    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 ريمد طرف از مورد برحسب كنند رفتار آن يانضباط طيشرا برخالف اي و ندينما نقض را كانون مقررات كه ياطفال ـ 25 ماده

 : شد خواهند ريز يانضباط ماتيتصم مشمول كانون

 .  حتينص و سرزنش ـ

 .  خيتوب ـ

 . روز پانزده تا مالقات از تيمحروم ـ

 .  مكاتبه از تيمحروم ـ

 .  ماه كي تا روز پنج از ديخر از تيمحروم ـ

 .  يسخنران تاالر و نمايس در حضور از تيمحروم ـ

 . روز پانزده تا كي از يانفراد ينگاهدار ـ

 .  دادگاه از 1338 قانون 26 ماده ياجرا يتقاضا ـ

 دادگاه به كانون ريمد ازطرف مراتب فورا شوند يجرم مرتكب تيترب و اصالح كانون در خود توقف مدت در اطفال چنانچه

 . شد خواهد منعكس يو يشخص پرونده در و اعالم

 اطفال يوكال و يقانون سرپرست ، كينزد شانيخو ، نيوالد فقط شوند يم اعزام تيترب و اصالح كانون به كه ياطفال از ـ 26 ماده

 . ندينما مالقات توانند يم ييشناسا مدرك هيارا از پس

 يموارد در و دهد اجازه استثنا طور به بداند موثر طفل تيترب و بيتهذ نظر از كه را يكسان مالقات تواند يم كانون ريمد ـ تبصره

 درج طفل پرونده در مراتب حال هر در و دينما منع دهد  صيتشخ يو حال به مضر را طفل خانواده افراد از يبعض مالقات كه

 . شد خواهد

 دينما اقدام يو يآزاد به نسبت  كانون در طفل توقف دوره اتمام محض به كه است موظف تيترب و اصالح كانون ريمد ـ 27 ماده

 . دينما اعالم است داشته اعزام را او كه يدادگاه  سيير و دادسرا به فورا ديبا را مراتب طفل فوت صورت در و

 كانون در دادگاه حكم به كه ياطفال يآزاد يبرا مقرر خيتار از قبل روز پانزده است موظف تيترب و اصالح كانون ريمد ـ 28 ماده

 تحت را طفل مزبور انجمن در اطفال به مربوط بخش تا برساند انيزندان تيحما انجمن اطالع به را مراتب شوند يم ينگاهدار

 . سازد فراهم اجتماع در يو مجدد استقرار و يليتحص و يشغل وضع نظر از را الزم التيتسه و داده قرار مراقبت



 توقف ماه نيآخر در باشد ماه  شش از شيب زندان اي و تيترب و اصالح قسمت در آنها توقف مدت كه ياطفال مورد در ـ 29 ماده

 يدادگاه يقاض دييتا از پس و اطالع با تواند يم دهد صيتشخ  مناسب را طفل ياخالق و يروح وضع و رفتار كانون ريمد چنانچه

 در اي كرده كار اعتماد مورد يكارفرما نزد خارج در روزها طفل كه دينما موافقت  است داشته اعزام كانون به را طفل كه

 . دينما مراجعت كانون به شبها و دينما ليتحص باشد كانون موافقت مورد كه يآموزشگاه

 اطفال ابيغ و حضور و ليتحص كار، نحوه در و نمود خواهد منعقد يقرارداد مربوط يكارفرما با باره نيا در كانون ريمد ـ تبصره

 ماده نيا مقررات نقض صورت در داشت خواهد نظارت شوند يم  نييتع نظر نيا از كه يندگانينما اي ياجتماع مددكاران لهيوس به

 . شد خواهد اعالم مربوط دادگاه به مجدد ميتصم اتخاذ جهت فورا مراتب طفل لهيوس به

 تيرضا كارگاهها در كارآنها و داده نشان رفتار حسن تيترب و اصالح كانون در توقف مدت تمام در كه ياطفال به ـ 30 ماده

 اطفال كه يخدمات قبال در دارد ارياخت كانون ريمد عالوه  به شد خواهد پرداخت يمناسب پاداش كانون ريمد صيتشخ به باشد بخش 

 و پاداش پرداخت هرگونه. دينما پرداخت يمناسب الزحمه حق دهند يم انجام كانون در داوطلبانه ، سن نظر از كار قانون تيرعا با

 . شد خواهد منعكس آنان پرونده در و ثبت يمخصوص دفتر در اطفال  به الزحمه  حق

 ينگاهدار آنجا در تمام سال20 سن تا شوند يم سپرده تيترب و اصالح كانون زندان به 18 ماده 4 بند طبق كه ياطفال ـ 31 ماده

 داده اختصاص نوجوانان از دسته نيا به كه كانون در  يقسمت به دادگاه ميتصم مدت انيپا تا مورد برحسب سپس شد خواهند

 .ديگرد خواهند منتقل شود يم

            يييياجتماعاجتماعاجتماعاجتماع    مددكارانمددكارانمددكارانمددكاران    وووو    اطفالاطفالاطفالاطفال        ييييدادگاههادادگاههادادگاههادادگاهها    ننننييييمشاورمشاورمشاورمشاور    بهبهبهبه    مربوطمربوطمربوطمربوط    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 از كار تناسب به كه بود خواهد الير پانصد يال صديس از حضور جلسه هر يبرا دادگاه نيمشاور از كي هر الزحمه  حق ـ 32 ماده

 . شود يم نيمع اطفال دادگاه سيير طرف

 تواند يم دادگاه ندينما قصور  فهيوظ انجام در اي و نشوند حاضر دادگاه جلسات در موجه عذر بدون نيمشاور چنانچه ـ 33 ماده

 به آنها نيجانش ، نيمشاور فوت اي استعفا اي عزل درصورت ـ ديبنما را آنها نيجانش نييتع و سمت نيا از را آنها عزل درخواست

 . شد خواهد انتخاب  قانون در مقرر مدت يبرا و بيترت

 : شوند انتخاب مشاور عنوان به توانند ينم ريز اشخاص ـ 34 ماده

 . باشند اخالق فساد به مشهور كه يكسان ـ 1

 .  مخدره و يونياف مواد به نيمعتاد و مسكرات استعمال به نيمتجاهر ـ 2

 . باشند تيجنا و جنحه به تيمحكوم سابقه يدارا كه ياشخاص ـ 3

 . باشد سال 35 از كمتر آنها سن كه يكسان ـ 4

 . باشند مجرد كه يكسان ـ 5



 آمد خواهد عمل به طفل سوابق  درباره بزهكار اطفال دادگاه ليتشك قانون 7 ماده ليذ تبصره به توجه با كه يقاتيتحق ـ 35 ماده

 فهيوظ انجام اطفال يدادگاهها در كه ياجتماع مددكاران اي  تيترب و اصالح يكانونها ياجتماع مددكاران لهيوس به است ممكن

 . شود انجام ندينما يم

 صداقت كمال دارند برعهده كه يفيوظا انجام در كه كنند ادي سوگند موظفند خدمت به ورود از قبل ياجتماع مددكاران ـ 36 ماده

 را آنچه و سنديننو يزيچ يراست و قتيحق برخالف هرگز ها  پرسشنامه  ميتنظ و هيته در و قاتيتحق هنگام داشته منظور را امانت و

 شده محول آنها برعهده كه يا  فهيوظ انجام جهت در جز شوند يم مطلع اشخاص يخصوص يزندگ از فهيوظ انجام نيح در كه

 . نسازند فاش خارج در يعنوان چيه تحت است 

 يكشور استخدام قانون مقررات  طبق باشند يمانيپ اي يرسم مستخدم كه يصورت در ياجتماع مددكاران الزحمه  حق ـ 37 ماده

 دستمزد دهند يم انجام كه يكار زانيم و مورد برحسب باشد  ياتفاق و نبوده مستمر مددكاران خدمت كه يصورت در و بود خواهد

 . بود نخواهد الير هزار سه از شيب مورد هر يبرا و خواهدشد نيمع دادگاه سيير لهيوس به آنها

 ، رانيمد استخدام و انتخاب  ليوسا يدادگستر وزارت طرف از كه يزمان تا ها بيدارالتاد يفعل نيمسئول و كاركنان ـ 38 ماده

 وزارت ماتيتعل تحت نشده فراهم تيترب و اصالح يكانونها  يانتظام نيمراقب و يا حرفه معلمان ، انيمرب ، يدفتر كارمندان ، نيمسئول

 . داد خواهند  انجام را خود فيوظا يدادگستر

 االجرا  الزم خيتار از بزهكار اطفال  دادگاه ليتشك قانون ياجرا خصوص در يدادگستر ريوز 24/7/45 مصوب نامه  نييآ ـ 39 ماده

 .  است يملغ نامه  نييآ نيا شدن

 .بود خواهد اجرا قابل يرسم روزنامه در درج از پس روز ده نامه  نييآ نيا ـ 40 ماده

 

 


