
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

        زندانيانزندانيانزندانيانزندانيان    حمايتحمايتحمايتحمايت    ييييانجمنهاانجمنهاانجمنهاانجمنها    نامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيين

 1360 اسفندماه مصوب

            التالتالتالتييييتشكتشكتشكتشك    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 نظر تحت كه بود خواهد يدفتر  يدارا دارد عهده بر اساسنامه موجب به كه يفيوظا ياجرا يبرا انيزندان از تيحما انجمن ـ 1 ماده

 . كرد خواهد فهيوظ انجام انجمن عامل ريمد

 : بود خواهد ريز بيترت به قسمت چهار يدارا انجمن دفتر ـ 2 ماده

 .  يادار قسمت ـ 1

 .  يمال قسمت ـ 2

 .  ياجتماع قسمت ـ 3

 .  يياجرا قسمت ـ 4

 از گريد يدفتر امور ريسا و مكاتبات  انجام مراسالت، ارسال ، وارده يها  نامه ثبت ،يگانيبا مانند را يادار امور هيكل يادار قسمت

 .  داشت خواهد عهده بر را ليقب نيا

 آنها، ينگاهدار و اموال ثبت و افتهايدر پرداختها، ، حوالجات ، يمال دفاتر ميتنظ ، انجمن يحسابرس امور هيكل دار عهده يمال قسمت

 . بود خواهد يمال امور ريسا و ترازنامه ميتنظ

 عمل  به آنان خانواده و انيزندان  درباره كه يكمك و يتيحما اقدامات ، زندانها در را انجمن يكار مدد امور هيكل ياجتماع قسمت

 .  داشت خواهد عهده بر شود يم يناش انجمن فيوظا از كه را  ياجتماع اقدامات ريسا و خروج از بعد انيزندان اشتغال آمد، خواهد

 و يكشاورز و يصنعت  يكارگاهها جاديا مانند داشت خواهد عهده بر دارند يياجرا جنبه كه يامور هيكل انجام يياجرا قسمت

 ريسا و خروج از بعد مراقبت مراكز ت،يترب و اصالح يكانونها جاديا به كمك ها، زندان در يآموزش و يبهداشت ساتيتاس

 . كند اقدام آن جاديا و ليتشك  به نسبت تواند يم اساسنامه طبق انجمن كه يموسسات

 انجمن ازين و آنان تخصص  به توجه با كه باشد داشته موظف كارمندان تواند يم فوق يقسمتها از كي هر يبرا انجمن ـ 3 ماده

 .كرد خواهند فهيوظ انجام  انجمن در خدمت مأمور صورت به يدادگستر طرف از اي و استخدام



            انانانانييييمتصدمتصدمتصدمتصد    وووو    ييييدفتردفتردفتردفتر    ننننييييمسئولمسئولمسئولمسئول    ،،،،    عاملعاملعاملعامل    ررررييييمدمدمدمد    ففففييييوظاوظاوظاوظا    وووو    اراتاراتاراتاراتيييياختاختاختاخت    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .  است رهيمد اتيه ماتيتصم ياجرا مسئول عامل ريمد ـ 4 ماده

 يامضا دو با آنان خانواده و انيزندان به ينقد ريغ و ينقد يكمكها و انجمن يها  نهيهز هيكل در پرداخت مجوز صدور ـ 5 ماده

 . بود خواهد انجمن عامل ريمد و رهيمد اتيه سيير

 . بود خواهد رهيمد اتيه  ياعضا از نفر كي و عامل ريمد با پرداختها مجوز رهيمد اتيه سيير بتيغ صورت در ـ تبصره

 به شود يم اهدا انجمن به يخصوص و يعموم موسسات اي ريخ افراد طرف از كه ياموال و اياش و وجوه اي و اعانات اخذ ـ 6 ماده

 و وجوه نيا دينما مطلع آن يچگونگ از را رهيمد اتيه ، افتيدر از قبل است موظف عامل ريمد. بود خواهد عامل ريمد عهده

 . گردد  منعكس و درج مربوط دفاتر در ديبا مشخصات ذكر با افتيدر از بعد اعانات

 ياختصاص يتهايفعال از كه يوجوه تمركز يبرا تواند يم رهيمد اتيه انيزندان تيحما انجمن اساسنامه 6  ماده ياجرا در ـ 7 ماده

 استير يامضا با بانكها از يكي نزد يمخصوص  يجار حساب شود يم حاصل نيواقف و ريخ اشخاص كمك قيطر از اي  و خود

 . ندينما نهيهز مخصوص و الزم موارد در رهيمد اتيه هينظر طبق را مذكور وجوه و مفتوح عامل ريمد و رهيمد اتيه

 از حاصله محصوالت و مصنوعات  فروش و شود يم جاديا  انجمن هيسرما  از كه يموسسات يبرا هياول مواد هرگونه ديخر ـ 8 ماده

 . بود خواهد عامل ريمد فيوظا از موسسات گونه  نيا اداره بر نظارت و آن

 يو مقام قائم برعهده رعامليمد بتيغ صورت در  است شده ينيب شيپ انجمن عامل ريمد يبرا كه يفيوظا هيكل انجام ـ 9 ماده

 . بود خواهد

 . باشد داشته مسئول نفر كي يياجرا و ياجتماع ، يمال ، يادار يقسمتها از كي هر  يتصد يبرا تواند يم انجمن ـ 10 ماده

 اي ياجتماع مددكاران لهيوس  به يكار مدد امور. كرد خواهند  فهيوظ انجام ياجتماع قسمت در ياجتماع كاران مدد ـ 11 ماده

 . خواهدشد انجام شود يم نيمع انجمن طرف از منظور نيا به  كه يكارمندان

 تيحما و رديگ يم قرار انجمن يتيحما پوشش تحت كه يزندان  هر  خانواده يبرا كه هستند موظف  ياجتماع مددكاران ـ 12 ماده

 يگزارش خالصه شامل ديبا يزندان هر خانواده  يبرا يمددكار پرونده دهند ليتشك جداگانه پرونده شود يم ارجاع آنان به يو

 ارشاد و كمك جهت در كه ياقدامات و منزل ديبازد جهينت و شرح ، يو تكفل تحت عائله تعداد ، يزندان مشخصات و وضع از باشد

 در خيتار و موضوع ذكر با ديبا شود يم انجام متدرجا كه ييكمكها و اقدامات عالوه به است آمده عمل به يو وخانواده يزندان

 . گردد درج مددجو پرونده

 يسرپرست ديبا رنديگ يم قرار انجمن يتيحما پوشش تحت ياجتماع استقرار و اشتغال نظر از صيترخ از پس كه يانيزندان ـ 13 ماده

 را ياقدامات جهينت موظفند داوطلبان و مددكاران ، شود سپرده انجمن عضو داوطلب اي ياجتماع كار مدد نفر كي به آنان از كي هر

 . ندينما گزارش عامل ريمد به ماه هر آخر در آورد خواهند عمل به باره نيا در كه



 با توانند يم شود يم محول  آنان به انجمن طرف از اساسنامه  موجب  به  كه يفيوظا ياجرا در ياجتماع مددكاران ـ 14 ماده

 جلسات در زندانها ياجتماع يمددكار با يهماهنگ ازنظر و ندينما مالقات دارند قرار انجمن يتيحما پوشش تحت كه يانيزندان

 . ندينما شركت شود يم ليتشك زندان ياجتماع كاران مدد حضور با و انجمن ياجتماع قسمت دعوت به كه يمشورت

            متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه    مواردمواردمواردموارد

 . بپردازد تيعضو  حق و رديبپذ را يالملل نيب يانجمنها تيعضو رهيمد اتيه بيتصو با تواند يم انجمن ـ 15 ماده

 . كند كمك شهرستانها يانجمنها به لزوم مواقع در تواند يم مركز انيزندان تيحما انجمن ـ 16 ماده

 و موسسات به و كند اقدام است شده ينيب شيپ اساسنامه در كه يموسسات و كارگاهها جاديا به نسبت تواند يم انجمن ـ 17 ماده

 . دينما مساعدت شود يم ليتشك انيزندان اشتغال به كمك منظور به كه ييها بنگاه

 با كه جلسات يتمام در مكلفند دارند حضور رهيمد اتيه در سمت سبب به كه يياعضا و رهيمد اتيه يانتخاب ياعضا ـ 18 ماده

 اعتذار اعالم موجب موجه عذر و يقبل اطالع بدون يمتوال جلسه  سه در حضور عدم. ندينما دايپ حضور شود يم اعالم يقبل دعوت

 . بود خواهد كننده انتخاب مقام به عضو

 خيتار در  تبصره كي و ماده19 در آن هياصالح و زندانها اداره يواگذار قانون از حاصل ارياخت استناد  به نامه  نييآ نيا ـ 19 ماده

 قابل يمدن قانون 2 ماده مقررات طبق  و ديرس بيتصو به ييقضا  يعال يشورا اجالس نيهجدهم و  ستيدو در 1360 ماه اسفند 11

 . است يملغ رانيوز اتيه 22/2/1336 ـ 2796 مصوب انيزندان تيحما  انجمن نامه  نييآ و باشد يم اجرا


