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  سرپرست يب كودكان و زنان نيتام قانون

 24/8/1371 مصوب

 از فقر آثار زدودن و سرپرست يب  كودك و زن ياجتماع حقوق و ونئش حفظ جهت در اسالم هيعال ميتعال از يرويپ به ـ 1 ماده

 يسرپرست يب كودكان و زنان ، رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون كمي و ستيب اصل از يقسمت ياجرا منظور  به و ياسالم جامعه

 . شد خواهند مند بهره قانون نيا در مقرر يتهايحما از ستندين يگريد يتيحما نيقوان پوشش تحت كه

 : از عبارتند قانون نيا مشموالن ـ 2 ماده

 : وهيب زنان ـ 1

 عقد، فسخ شوهر، فوت ، طالق ليدال از يكي به سپس و درآمده)  منقطع اي ميدا( ازدواج عقد به كه شود يم  اطالق يزنان به وهيب 

 . باشند داده دست از را خود شوهر ، منقطع نكاح در مدت يانقضا اي و مدت بذل ، يفرض موت حكم صدور

 : سالخورده و ريپ زنان ـ 2

 . نباشند خود  معاش نيتام به  قادر كه هستند يمسن و سرپرست يب زنان 

 :سرپرست يب دختران و زنان ريسا ـ 3

 بدون موقت اي ميدا طور به ، سرپرست يافتادگ كار از اي شدن مفقوداالثر  ليقب از يعلل به بنا كه شود يم  اطالق يدختران و زنان به 

 . مانند يم )آور نان( سرپرست

 :سرپرست يب كودكان ـ 4

 . باشند داده دست از را خود سرپرست ، موقت اي ميدا طور به و علت هر به بنا كه شود يم  اطالق يكودكان به 

 ندينما ازدواج كه يزمان تا دختران و) كار قانون در مندرج( يقانون سن حداقل به دنيرس تا ماده نيا 4 بند موضوع پسران ـ 1 تبصره

 . ابنديب يمال تمكن ينحو به اي رنديگ قرار يسرپرست تحت كه نيا مگر ماند خواهند يباق قانون نيا مشمول



 . باشند يم قانون  نيا مفاد مشمول ليتحص انيپا تا اعتبار وجود شرط به دهند ليتحص ادامه كه يپسران ـ 2 تبصره

 و شوند يم مند بهره بازماندگان و يافتادگ كار از ، يبازنشستگ يها يمستمر از نحو هر به كه سرپرست يب كودكان و زنان ـ 3 ماده

 . هستند خارج قانون نيا مقررات شمول از باشند  برخوردار يمال تمكن از اي

 : از عبارتند قانون نيا موضوع يها تيحما ـ 4 ماده

 . مستمر اي ينوبت صورت به  ينقد ريغ و ينقد يمقرر اي ييخودكفا امكانات و ليوسا هيته شامل يمال يها تيحما ـ 1

 فن و حرفه آموزش ، يابي،كار يتيترب ،) يليتحص( يآموزش خدمات رينظ يخدمات ارائه شامل ياجتماع ، يفرهنگ يها تيحما ـ 2

 نهيزم آوردن وجود به و مشموالن يزندگ مشكالت و ليمسا رفع جهت يمددكار و يا مشاوره خدمات ، اشتغال جاديا جهت

 .  خانواده ليتشك و ازدواج

 گونه نيا يسرپرست يواگذار اي يستيبهز يواحدها در سرپرست يب سالمند زنان و كودكان يروز شبانه اي روزانه ينگهدار ـ 3

 .  طيشرا واجد افراد به زنان و كودكان

 در شركت جهت ، ربط يذ مددكاران صيتشخ به  برخوردارند يروان و يجسم سالمت از كه طيشرا واجد مشموالن هيكل ـ تبصره

 . شوند يم يمعرف يابيكار و يا حرفه آموزش يها دوره

 بيتصو به  كشور يستيبهز سازمان شنهاديپ به بنا كه گردد يم نييتع يا نامه نييآ طبق انهيماه يمقرر پرداخت مدت و زانيم ـ 5 ماده

 . ديرس خواهد رانيوز اتيه

 .  افتي خواهد ادامه قانون نيا) 6( ماده در مندرج موارد احراز تا يرنقديغ و ينقد يمقرر پرداخت ـ تبصره

 : شد خواهد قطع مشموالن يمقرر ريز موارد در ـ 6 ماده

 .  گرفتن قرار تكفل تحت اي رجوع ، ازدواج درصورت ـ 1

 .  يمال تمكن افتني ـ 2

 .  موجه عذر بدون يا حرفه آموزش و)  يليتحص( يآموزش يها دوره در شركت از يخوددار ـ 3

 .  يشنهاديپ مناسب شغل قبول از امتناع ـ 4

 . شد خواهد قطع تيمحكوم مدت در مربوط يمقرر شود، زندان و بازداشت به منجر كه يفريك تيمحكوم صورت در ـ تبصره



 استفاده خود نفع به قانون نيا در مقرر يايمزا از يتقلب نيعناو به توسل با اي خالف يها يگواه و اسناد براساس هركس ـ 7 ماده

 استفاده موجبات چنانچه و شود يم محكوم مهيجر آن برابر دو تا زين و يافتيدر يرنقديغ و ينقد يكمكها معادل اي نيع رد به دينما

 . شد خواهد محكوم مزبور برابر سه تا ينقد يجزا به دينما  فراهم رحقيغ من را ثالث اشخاص

 كي در و يستيبهز سازمان ياختصاص درآمد جزء قانون نيا در مقرر ينقد ميجرا از حاصله وجوه و خسارات هيكل ـ 1 تبصره

 نهيهز ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به كه يا نامه نييآ طبق و منظور بودجه قانون در ساله همه مستقل نهيهز و درآمد فيرد

 . گردد يم

 . دينما استفاده قانون نيا ياجرا جهت در يحقوق و يقيحق اشخاص يها كمك و ايهدا از تواند يم يستيبهز سازمان ـ 2 تبصره

 قانون نيا 7 ماده برابر دارند، افتيدر يمقرر و داشته مكتوم را خود رجوع اي ازدواج ، اشتغال ، قانون نيا مشموالن چنانچه ـ 8 ماده

 .  گرفت خواهند قرار گرديپ مورد

 خيتار از ماه سه ظرف را مربوط يياجرا يها نامه نييآ است موظف و بود خواهد قانون نيا يمجر كشور يستيبهز سازمان ـ 9 ماده

 . دينما ميتقد رانيوز اتيه به بيتصو جهت و هيته ربطيذ يها دستگاه و نهادها هيكل يهماهنگ با قانون ابالغ

 و باشد ينم)  ره( ينيخم امام امداد تهيكم اساسنامه در شده ينيب شيپ موارد و يقانون وظائف انجام از مانع قانون نيا ياجرا ـ تبصره

 . داد خواهد ادامه مربوط خدمات ارائه به  نسبت كماكان شيخو يقانون فيوظا چارچوب در مزبور تهيكم

 آنها بر قانون شمول كه ييها سازمان و يعموم موسسات ، دولت به وابسته و يدولت يها سازمان ها، خانه وزارت هيكل ـ 10 ماده

 . دارند معمول كشور يستيبهز سازمان با قانون نيا ياجرا  نهيزم در را الزم يهايهمكار موظفند باشد يم نام ذكر مستلزم

 كي و هفتاد و صديس و كهزاري ماه آبان چهارم و ستيب مورخ كشنبهي روز يعلن جلسه در تبصره 8 و ماده 10 بر مشتمل  فوق قانون

 .  است دهيرس نگهبان يشورا دييتا به 27/8/1371 خيتار در و بيتصو ياسالم يشورا مجلس

 


