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 1378 ماه بهشتيارد مصوب

 و زندانها سازمان به كشور يتيترب و ينيتام اقدامات و زندانها يسرپرست يشورا ليتبد قانون 2 ماده از ح بند ياجرا در ـ 1 ماده

 و يماد تيحما قيطر از جرم وقوع از يريشگيپ هدف با انيزندان تيترب و اصالح يراستا در و كشور يتيترب و ينيتام اقدامات

 مساعد نهيزم نمودن فراهم و) شود يم دهينام مددجو نامه  نييآ نيا در پس نيا از  كه( طيشرا واجد شده آزاد انيزندان از يمعنو

 شهرستانها در ازين صورت در و استان هر مركز در خروج از بعد مراقبت اداره ، ياجتماع سالم يزندگ كي به  آنان بازگشت جهت

 . گردد يم جاديا مربوطه استان يها زندان كل اداره نظارت تحت سازمان استير بيتصو با

 شنهاديپ با مرتبط، هيعال التيتحص  يدارا اي انيزندان ليمسا به آشنا افراد انيم از خروج از بعد مراقبت ادارات يروسا ـ 2 ماده

 . گردد يم منصوب مربوطه ركليمد حكم با سازمان  سيير دييتا و استان يتيترب و ينيتام اقدامات و زندانها ركليمد

 : از عبارتند خروج از بعد مراقبت اداره فيوظا اهم ـ 3 ماده

 يبرا آن رينظا و يبانك وام التيتسه  ياعطا ، مسكن نيتام ، ليتحص ادامه ، ازدواج ، اشتغال ،يكارآموز جهت الزم نهيزم جاديا:  الف

 .  انيمددجو

 ...  و يمذهب و يفرهنگ ، يحقوق و ياجتماع ، درمان و بهداشت ، آموزش امور در انيمددجو به خدمات هيارا:  ب

 قيطر از آنان يمذهب اعتقادات و تيترب ، فرهنگ و دانش سطح يارتقا و يآزاد هياول مراحل در انيمددجو رفتار بر نظارت:  ج

 ...  و مناسب ياردوها يبرقرار

 .  آنان خانواده و انيمددجو وضع در مساعدت منظور به هيريخ موسسات و انجمنها و يمردم يكمكها جذب: د

 .  آن امثال و حرف و تخصص صاحبان ، تيترب و اصالح انيمرب ،  ياجتماع مددكاران ، پزشكان از استفاده ـ  ه

 سازمان سيير بيتصو به و هيته  سازمان مقررات و نيقوان دفتر توسط آن اساسنامه كه انيمددجو از تيحما صندوق سيتاس ـ ظ

 . ديرس خواهد كشور يتيترب و ينيتام اقدامات و ها زندان

 . ازيموردن و متناسب امكانات و ساتيتاس و اماكن هيته و احداث ـ و



 معمول فوق فيوظا انجام درجهت را الزم يهمكار هرگونه مكلفند نهادها و ارگانها ريسا و كشور يياجرا يدستگاهها ـ تبصره

 . دارند

 : گردد يم ليتشك ريز يواحدها از محوله فيوظا انجام جهت خروج از بعد مراقبت اداره ـ 4 ماده

 .  قاتيتحق و رشيپذ واحد:  الف

 : باشد يم ريز يبخشها يدارا كه ياجتماع خدمات واحد:  ب

 .  اشتغال و يآموز حرفه ، آموزش بخش ـ 1

 ...)  و ازدواج ،  مسكن نيتام ،  وام اعطا( التيتسه هيارا بخش ـ 2

 .  درمان و بهداشت بخش ـ 3

 ...  و يا مشاوره خدمات بخش ـ 4

 .  يعموم روابط واحد:  ج

 .  برنامه و طرح واحد: د

 .  يبانيپشت و يبازرگان واحد  ه

 زندان ناظر قضات يهماهنگ با مكلفند...  و زندانها ادارات نامه  نييآ نيا در مذكور خدمات هيارا و فيوظا انجام منظور به ـ 5 ماده

 يها  پرونده خالصه همراه به يآزاد از قبل ماه كي زندان  يبند  طبقه يشورا صيتشخ حسب) را( طيشرا واجد انيزندان ياسام

 گردد يم ابالغ و هيته ينيتام اقدامات كل اداره طرف از كه يمخصوص فرم يط ها يازمندين و شنهاديپ شرح با يمددكار و ييقضا

 . ندينما اعالم مربوطه خروج از بعد مراقبت  اداره به

 بهبود و ياجتماع سالم يزندگ  آوردن فراهم و تيترب و اصالح جهت در ديبا خروج از بعد مراقبت اداره اقدامات هيكل ـ 6 ماده

 . رديپذ صورت و  يزير  برنامه انيمددجو...  و يفرهنگ و ياجتماع ، ياقتصاد تيوضع

 در كار انيمتقاض به تواند يم استان مراكز و بزرگ يشهرها در ييتمركززدا جهت در خروج از بعد مراقبت اداره ـ 7 ماده

 اعطا عوض بال كمك مربوطه استان يزندانها ركليمد  بيتصو با لزوم صورت در و ژهيو كمك روستاها و كوچك يشهرستانها

 . دينما

 و آورده عمل به را مددجو تيشخص و رفتار و تيوضع از الزم يابيارز يمقتض يفرصتها در خروج از بعد مراقبت اداره ـ 8 ماده

 . دينما يم منعكس مربوطه  پرونده در الزم اقدام و يمقتض ميتصم اتخاذ جهت را جهينت

 را الزم شيآزما مددجو  موافقت با است مجاز خروج از بعد مراقبت اداره باشد ادياعت مظان در مددجو كه يصورت در ـ 9 ماده

 . آورد عمل به يمقتض اقدام جهت

 



 نسبت آنان داتيتول فروش در  التيتسه جاديا و انيمددجو از تيحما منظور به توانند يم خروج از بعد مراقبت ادارات ـ 10 ماده

 . ندينما اقدام يبازرگان  امور ريسا انجام و يابيبازار و شگاههاينما ها، فروشگاه جاديا به

 استان ركليمد قيطر از و مكتوب را خود عملكرد جينتا سال هر انيپا در است موظف خروج از بعد مراقبت اداره ـ 11 ماده

 . دينما  هيارا كشور يتيترب و ينيتام اقدامات و زندانها سازمان استير به مربوطه

 . شود يم بيتصو تبصره كي و ماده ازدهي در ، خروج از بعد انيزندان از مراقبت نامه  نييآ

  هييقضا قوه سيير

 


