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  و تربییت کشورتأ میینها و اقدامات انمه اجرایی سازمان زندانآ ئنی

 رییس قوۀ قضاییه ۱۳۸۴آ ذر  ۲۰مصوب 

 

ی و تأمینت ها و اقدامای و تربیتی کشور به سازمان زندانتأمینها و اقدامات قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ۹در اجرای ماده 
 :گرددنامه اجرایی قانون یاد شده به شرح زیر تصویب میآیین( ۶/۱۱/۱۳۶۴)مصوب  تربیتی کشور

  بخش نخست : امور کلی

  شناسیها و واژه فصل نخست : تعریف

قوه قضاییه ی و تربیتی کشور، سازمانی است مستقل که بطور مستقیم زیر نظر رییس تأمینها و اقدامات سازمان زندان ـ۱ماده 
  .شودنامه سازمان نامیده مینماید و به اختصار در این آیین انجام وظیفه می

شود و پس از موافقت رییس قوه قضاییه برای بینی می همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در ردیف مستقل پیش ـ۲ماده 
  .گرددریزی کشور ارسال میتصویب به سازمان مدیریت و برنامه

دار قضایی و قانونی های صالحیتاست با معرفی مقام زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده ـ۳ه ماد
 .شوندآموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری میبرای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه

دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا های صالحیتست که با قرار کتبی مقامبازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی ا ـ۴ماده 
 .شوندمعرفی می

ای برای بندی شدهی طبقه ها محل جداگانهـ تا هنگامی که بازداشتگاه های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان۱تبصره 
 .اری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع استشود و نگهدنگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می

توان محکومان به شود میهای کشور، که از سوی سازمان تعیین و ابالغ میای زندانـ با اجرای طرح ساماندهی منطقه۲تبصره 
 .ماه را در بازداشتگاه نگهداری کرد ۶های کوتاه مدت تا حبس

آموزی و کار درمانی )اردوگاه( های حرفهآموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسهرفـهها به زندان بستـه، مراکز حزنـدان ـ ۵ماده 
 .شونداست، تقسیم می
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های تخصصی یا مراکزی است که در این آموزی و اشتغال، و سایر مؤسسهتبصره ـ مؤسسه کیفری اعم از زندان، مرکز حرفه
  .استنامه، نام آنها ذکر شدهآیین

  .بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد، زندانی است محصور که با برجهای دیدهزندان بسته ـ ۶ماده 

های آموزشی و فنی تبصره ـ در این نوع زندان، محکومان شبها در خوابگاه های اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه
  .شوندخل زندان به کار گمارده مینمایند و در کارگاه های داای، و تفریحی استفاده میحرفه

تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و آموزی و اشتغال مکانی است که میمراکز حرفه  ـ۷ماده 
مه گردند و پس از خاتبدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا در حالتی بینابین باشد که در آن محکومان بطور گروهی بکار اعزام می

  .شوندمی کار دوباره به آسایشگاه های خود بازگشت داده

  .آموزی، آموزش و اصالح را در مورد متهمان نیز اجرا نماید های حرفهتواند برنامهتبصره ـ سازمان می

شورای  کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخالق و رفتار بر اساس تصمیم ـ ۸ماده 
شوند، مگر آنکه مقام قضایی صادر کننده آموزی و اشتغال نگهداری میهای بسته یا مراکز حرفهبندی، حسب مورد در زندانطبقه

  .حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد

با نظر شورای انضباطی به زندان بسته منتقل خواهند  آموزی و اشتغال مرتکب تخلف گردند تبصره ـ محکومانی که در مراکز حرفه
  .شد

های مقتضی طرز اخالق و رفتار و نظم و ترتیب کار محکومان را کنترل رییسان مراکز حرفه آموزی و اشتغال باید به شیوه ـ۹ماده 
  .نمایند

ترتیب کار محکومان را برابر مقررات سازمان  آموزی و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخالق و نظم و تبصره ـ کارکنان مراکز حرفه
های آنان را به سرعت به اطالع رییس مؤسسه مربوط برسانند. در اینصورت رییس مرکز ظرف مدت بیست و کنترل نموده و تخلف

  .چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به شورای انضباطی منعکس خواهد کرد

آموزی  ریزی آموزشی و حرفهاشتغال موظفند پس از ورود محکومان، آنان را با برنامه رییسان مراکز حرفه آموزی و ـ۱۰ماده 
  .ها آشنا نمایندمؤسسه

آموزی، حق خروج از محل کار های کار و حرفهیابند در تمامی ساعتمحکومانی که در مراکز حرفه آموزی، اشتغال می ـ۱۱ماده 
زمان ورود و خروج آنان در  .طور مستقیم به محل کار رفته و به موقع نیز مراجعت نمایندرا نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید ب

  .محل کار به دقت باید ثبت شود
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تبصره ـ در هر مورد که محکوم مقررات مربوط را رعایت ننماید و یا صالحیت حرفه آموزی و کار در محلهای یاد شده را نداشته باشد 
بندی و انضباطی مربوط اتخاذ بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصمیم نهایی از سوی شورای طبقهبا نظر رییس مرکز به زندان 

  .گردیده و مراتب به قاضی ناظر زندان جهت اطالع اعالم گردد

  .مؤسسه کاردرمانی )اردوگاه(، مرکزی است برای نگهداری متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد ـ۱۲ماده 

های صنعتی، کشاورزی و آموزی به مؤسسه بندی به منظور اشتغال به کار یا حرفهکومان بنابر تصمیم شورای طبقهمح ـ۱۳ماده 
 :شوندخدماتی زیر اعزام می

های خیریه سایر سازمانهای دولتی یا مؤسسه ها ممکن است در مالکیت زندان باشد یا بههای درون زندان )این مؤسسهـ مؤسسه1
 ).ا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشدیا تعاونیها ی

ها ممکن است در مالکیت سازمان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا غیردولتی یا های خارج از سازمان )این مؤسسهـ مؤسسه2
 ).به استفاده از آنها باشد های خیریه یا تعاونیها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجازالمنفعه یا مؤسسهعام

های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رییس مؤسسه ـ مؤسسه۱تبصره 
 .توانند بعنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال تلقی گردندو تشخیص رییس سازمان می

خارج از سازمان باید دست کم واجد محلهای کافی، جهت نمازخانه، کتابخانه، های صنعتی، کشاورزی و خدماتی ـ مؤسسه۲تبصره 
 .های تفریحات سالم باشندوسایل ارتباط جمعی، خوابگاه، غذاخوری، محلی برای مالقات محکومان و سایر زمینه

و بعد، یا ضمن اجرای مجازات  هایی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبلی و تربیتی مؤسسهتأمینمراکز اقدامات  ـ۱۴ماده 
دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضایی نگهداری یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می

 .شوندمی

ات الزم از راه هایی هستند که تحت نظارت سازمان با امکانهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن مؤسسهمؤسسه ـ۱۵ماده 
ای و نیل به خودکفایی با هدف گذاری دولت یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال و آموزش فنی حرفهسرمایه

  .شوندبازپروری محکومان تاسیس می

تایید رییس سازمان آموزی تهیه و پس از  تبصره ـ دستورالعمل ویژه این بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودکفایی و حرفه
  .ابالغ خواهد شد

  .گیرندهای مراقبت بعد از خروج مراکزی هستند که حمایت محکومان آزاد شده و واجد شرایط را بر عهده میاداره ـ۱۶ماده 
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ت و سال تمام در آنجا برای اصالح، تربی۱۸کانون اصالح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از  ـ۱۷ماده 
  .شوندآموزش نگهداری می

آموزی و اشتغال  فصل دوم ـ وظایف سازمان و مسئوالن اداره کننده و ناظر زندان، بازداشتگاه ها، مراکز حرفه
  و سایر مراکز وابسته به سازمان

  :باشدوظایف سازمان به شرح زیر می ـ۱۸ماده 

 های قضایی و به موجب مقررات و قوانین مربوط؛ ر دستور کتبی مقامالف ـ نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا ب

های ی و تربیتی کشور و مؤسسهتأمینآموزی و اشتغال، بازداشتگاه ها و مراکز اقدامات ها مراکز حرفهی کلیه امور زندانب ـ اداره
 صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته؛ 

های های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسهها، بازداشتگاه ها و مؤسسهو اشتغال، زندانج ـ ایجاد مراکز حرفه آموزی 
 آموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان؛ الزم برای نگهداری، بازپروری، حرفه

 ها و خدمات زندانبانی؛ د ـ انجام تحقیقات و پژوهشهای نوین کیفر شناسانه به منظور بهبود شیوه

 ها و مراکز وابسته به آن؛ ها و مؤسسهتعیین خط مشی، اداره و نظارت بر اجرای کلیه امور مربوط به زندان هـ ـ

 دار؛ نویـس قوانیـن و مقـررات مورد نیاز و پیشـنهاد آن بـه مـراجع صالحیتو ـ تهیـه پیـش

 نظیر اصالح، ارشاد، آموزش و بازسازگاری محکومان؛ ز ـ ایجاد امکانات و تسهیالت الزم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری 

 ای و نیز کمک و مساعدت به منظور حل مشکالت محکومان و خانواده آنان؛ ح ـ انجام خدمات مشاوره

کارگیری صحیح اینگونه کمکها با  ریزی در جهت بههای خیریه برنامهط ـ جذب هرگونه کمک از قبیل کمکهای مردمی، مؤسسه
 محکومان و یا خانواده آنان؛ ها و مساعدت بهامور زندان هدف بهبود

آموزی و اشتغال، آموزی محکومان و خودکفایی مراکز حرفهریزی کلیه امور مربوط به، اشتغال و حرفهگذاری و برنامهی ـ سیاست
 های وابسته؛ ها و مؤسسهزندان

های علمی به منظور استفاده در امور اجرایی، روشحت نظارت بهک ـ تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز از محکومان و متهمان ت
 ی آماری کیفری؛ ها و مطالعات کیفرشناسانه و انتشار آنها بصورت سالنامهسیاستگزاری

 قاضیان ناظر زندان؛ ل ـ تهیه و پیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط آزادی مشروط و ارایه آن به 
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  .کومان واجد شرایط عفو و ارایه آن به هیات عفوم ـ تهیه و پیشنهاد اسامی مح

 های مربوط؛ ریزی برای مراقبت بعد از خروج محکومان با همکاری دستگاهن ـ برنامه

  .های توسعه قضایی قوه قضاییهص ـ آموزش کارکنان همسو با موازین کیفرشناسی نوین و سیاست

نسبت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی کیفر شناسانه الزم رأسًا اقدام تواند با ایجاد تشکیالت مناسب سازمان می ـ۱۹ماده 
  .نماید

سازی اداره امور  های سازمان باید همساز با مبانی نوین کیفرشناسی بوده، نتیجه آن برای سازمان و بهینهـ کلیه پژوهش۱تبصره 
  .باشدکاربرد عملی داشته 

مندی فردی و های علمی اجرایی است که به فایدهلعه، تحقیق، ارزیابی و بررسی روشـ منظور از کیفرشناسی نوین؛ مطا۲تبصره 
  .پردازدهای اجرای کیفرها، میاجتماعی شیوه

استانداردهای موردنیاز در مورد تشکیالت اعم از تعداد کارمندان، مربیان تربیتی، مأموران انتظامی و مربیان مذهبی و  ـ۲۰ماده 
ها و مراکز وابسته به سازمان به تناسب موقعیت و احتیاجهای محل و آمار شناور محکومان توسط و مؤسسه هامتخصصان در زندان

  .ریزی خواهد رسیدسازمان تعیین و به تصویب سازمان مدیریت و برنامه

صورت ضرورت، واحد آمار و در هر مرکز حرفه آموزی و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و یا سایر مراکز وابسته به سازمان در  ـ ۲۱ماده 
  .گردد تا کلیه آمار موردنیاز را ثبت نمایدرایانه تشکیل می

های صادر شده تهیه و به مقام مافوق آوری شده را بنا بر دستورالعملتبصره ـ مسـئول واحد یاد شده موظف است اطالعات جمع
  .ارایه نماید

ها و مراکز وابسته به ها، بازداشتگاه ها و سایر مؤسسهموزی و اشتغال، زندانتاسیس، احداث و اداره کلیه مراکز حرفه آ ـ۲۲ماده 
باشد. مراجع قضایی، اجرایی، اطالعاتی، نظامی و انتظامی از سازمان و نیز تغییر محل آنها بطور انحصاری در اختیار سازمان می

  .باشندداشتن زندان و بازداشتگاه های اختصاصی ممنوع می

 .نامه خارج استشتگاه های انضباطی نیروهای مسلح از شمول این آیینبازدا -تبصره

ها و بازداشتگاه ها و سایر مراکز وابسته بعهده سازمان آموزی و اشتغال، زندانانتظامات و حفاظت فیزیکی از مراکز حرفه ـ۲۳ماده 
  .شد است که توسط یگان انتظامی و نیروهای انتظامی تحت امر اعمال خواهد
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تواند اختیارات خود را رأسًا اعمال نموده یا با تفویض به معاون صره ـ نیروهای یاد شده تحت امر رییس سازمان بوده و وی میتب
 .ها واگذار نمایدانتظامی سازمان، به مدیران کل استانها و رییسان زندان

های صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر ها، مؤسسهها، بازداشتگاه آموزی و اشتغال، زندانوظایف رییسان مراکز حرفه ـ۲۴ماده 
 :به سازمان عبارت است از ها و مراکز وابستهمؤسسه

 های وضع شده؛ نامهالف ـ اجرای قوانین، مقررات و آیین

 بندی با رعایت مقررات مربوط؛ های شورای طبقهب ـ اجرای تصمیم

بینی آموزی و اشتغال محکومان و متهمان بوسیله عوامل در اختیار و پیش ها مراکز حرفه ج ـ محافظت و مراقبت کامل از زندان
 تمهیدهای الزم برای جلوگیری از فرار آنان و همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان؛ 

 آموزی و اشتغال؛ د ـ آموزش توجیهی، هدایت و نظارت بر یگان حفاظت زندان و مراکز حرفه

های بدنی و تفریحبهداشت، تغذیه، تربیت تأمینریزی و اهتمام و اقدام در جهت تهذیب، اصالح و تربیت محکومان و نیز نامههـ ـ بر 
 سالم آنان در محیط زندان یا مراکز وابسته؛ 

 ای، فنی، کشاورزی، خدماتی، علمی و مذهبی با همکاری سازمانهای مربوط؛ های آموزش حرفهو ـ اجرای برنامه

ـ اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطالعات الزم از وضعیت عمومی و فردی محکومان و متهمان و رسیدگی مقدماتی به ز 
 های مسئول؛ تقاضای آنان و اعالم به مقام

بعد از  های انجمن حمایت از زندانیان، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، مراکز مراقبتـ همکاری و مساعدت در اجرای برنامهح 
 های صنعتی کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته؛ خروج و مؤسسه

های باالتر ط ـ مراقبت در اجرای برنامه روزانه و دو نوبت سرشماری از محکومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقام
 های صادر شده؛ برابر دستورالعمل

 های صادر شده؛ های باالتر برابر دستورالعملهای محوله به مقامنامهی ـ گزارش نتایج حاصله از اجرای بر 

 ک ـ تهیه برنامه و بودجه سالیانه واحد تحت سرپرستی و ارایه آن به مدیر کل استان؛ 

  .نامهبینی شده در این آیینل ـ انجام سایر وظایف پیش
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ول مربوط به محض اطالع از وقوع حادثه باید در محل حاضر رییس زندان یا مراکز وابسته شخصًا و در غیاب وی مسئ ـ۲۵ماده 
های باالتر شده، ضمن اتخاذ تدابیر الزم و عاجل برای برقراری نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقام

  .گرددگزارش نماید رونوشت آن نیز برای دادستان یا قاضی ناظر زندان ارسال می

امنیت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع  تأمینها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال، استقرار نظم و ز زندانحفاظت ا ـ۲۶ماده 
های مّخل امنیت مراکز حفاظت فیزیکی و برخورد مناسب و مقابله الزم با هرگونه اخالل نظم، اغتشاش، شورش و اقدام

  .گیردآموزی و اشتغال یا زندان انجام میظارت و هدایت رییس مراکز حرفهی یگان حفاظت تحت نآموزی و اشتغال بوسیلهحرفه

آموزی و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان تحت مدیریت ها و مراکز حرفهمدیران و رییسان زندان ـ۲۷ماده 
و به منظور تعیین تکلیف نهایی در اختیار خویش را که حداکثر یک ماه از تاریخ صدور قرار آنان سپری شده، هر ماه تهیه کرده 

  .مراجع قضایی مربوط قرار دهند

آموزی و  معاون زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی )هر یک از معاونتها( و بر اساس درجه زندان یا مراکز حرفه ـ۲۸ماده 
گذارد و در غیاب رییس نی او را به مورد اجرا میاشتغال در انجام تکالیف مقرر با زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانو

  .یکی از معاونان به پیشنهاد وی و تصویب مدیر کل استان مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت

  :وظایف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زیر است ـ۲۹ماده 

 ل و تأیید لوحه پاسداری؛ ـ نظارت بر امور حفاظت فیزیکی زندان و تأیید لوحه نگهبانی، گشت و کنتر ۱

 ـ نظارت بر حضور و غیاب پرسنل انتظامی زندان و اقدام الزم در این خصوص؛ ۲

ـ بازدید و بررسی وضع ظاهری کارکنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاری مراسم صبحگاه و انجام وظیفه و ارائه آموزشها و ۳
 تذکرات ضروری به آنها؛ 

 بت به طرحهای دفاعی و امنیتی زندان با پرسنل؛ ـ نظارت در تمرین پرسنل نس۴

 ـ بازدید از اماکن زندان و اسلحه و مهمات و تجهیزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداری آنها؛  ۵

 ـ نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانیان به مراجع قضائی و دیگر مراجع؛  ۶

افسر آموزش و یگان عملیات و سایر عوامل کشیک و گشت در انجام  ـ نظارت، بررسی، هدایت و راهنمایی مسئول نگهبانی و۷
 وظایف محوله؛ 

 های اداری و انتظامی به مأمورین مربوط و نظارت بر ُحسن اجرای آنها؛ ـ ابالغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه ۸
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 دار شدن امور در غیاب مسئول امور انتظامی؛ ـ عهده۹

ی الزم در زمینه هر یک از موارد فوق در جهت بهبود امور جاری و تسهیل و هاطرحها و دستورالعمل ـ تدوین، ارائه و پیشنهاد۱۰
 تسریع کار برابر مقررات؛ 

نظمی و نظارت بر تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده و اعزام متهم یا متهمین به مراجع قضایی در ـ جلوگیری از وقوع هرگونه بی۱۱
 وقت قانونی؛ 

 زارش الزم از وقایع اتفاقیه به مقام مافوق؛ ـ ارائه گ۱۲

  .ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور۱۳

  :وظایف افسر نگهبان عبارت است از ـ۳۰ماده 

ساعت گذشته دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه به منظور پیگیری و اجرای  ۲۴ـ حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات ۱
  .ی مقام مافوق و اطالع از وقایع مربوطدستورهای صادره از سو 

ـ کنترل عوامل نگهبانی، نظارت بر تحویل اسلحه و مهمات به آنان، تطبیق نام آنان با لوحه نگهبانی، اعالم پرسنل غایب به مقام ۲
 مافوق و ثبت اسامی و مأمورین حاضر در دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه؛ 

 ن مبنی بر اعزام به موقع عوامل نگهبانی به محل مأموریت؛ ـ نظارت بر امور کمک افسر نگهبا۳

 ـ تحویل و تحول امور نگهبانی با توجه به وقعات روز قبل؛ ۴

ـ تنظیم و ثبت وقعات و گزارشهای نهایی به صورت صحیح و بدون خط خوردگی و تراشیدگی و الحاق برابر دستورالعملهای  ۵
 صادره؛ 

جریان انداختن و آماده نمودن آنها برای ارسال به له باقیمانده از نگهبانی قبل جهت تکمیل و به های متشکـ رسیدگی به پرونده ۶
 مراجع قضایی؛ 

 کنندگان و نگهداری اشیاء ممنوعه ارباب رجوع؛ ـ نظارت بر انجام وظیفه مأمورین اطالعات درب ورودی و راهنمایی مراجعه ۷

 تظامی در طول مدت خدمت؛ ـ بازدید از عوامل نگهبانی و اماکن ان ۸

ـ تقدیم گزارش از وضعیت حفاظت فیزیکی زندان در زمینه مشکالت، نواقص، ایرادات و نارسائیها به فرمانده انتظامی در مدت ۹
 نگهبانی؛ 
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ر ـ نظارت بر امور محوله داخلی بین پوسته دوم زندان مانند نظافت کلیه اماکن انتظامی، اطمینان از عدم وجود اشکال د۱۰
 ساختمان و تأسیسات؛ 

برند، وضعیت ظاهری و شئونات اسالمی، روزی در زندان بسر میـ تعیین افراد جیره بگیر، امور رفاهی مامورینی که بطور شبانه۱۱
 جمعی از جمله نماز جماعت،های دستهرعایت موارد انضباطی و جلوگیری از حرکات یا اعمال سوء مأمورین و نظارت بر اجرای برنامه

سخنرانی و اجرای دستورات انضباطی و تنبیهی در مورد هریک از کارکنان و ارائه گزارش نواقص، معایب مشهود در هر مورد به 
 مقام باالتر؛ 

 ـ اجرای مراسم صبحگاه و شامگاه؛ ۱۲

ر تجهیزات در هنگام ورود ـ اعمال نظارت الزم بر بازرسی بدنی از زندانیان، مالقات کنندگان و بازرسی دقیق وسائط نقلیه و سای۱۳
  .و خروج از زندان بدون استثناء

 ـ هدایت و نظارت کمک نگهبان در انجام وظایف و امور محوله؛ ۱۴

 ـ ارائه گزارش سوانح و حوادث غیر مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛ ۱۵

ن جریان امور انتظامی و سرکشی و بازدید مرتب از اماکن های مربوطه و نظارت کامل در ُحسنامهـ اجرای کامل مقررات و آئین۱۶
مختلف پستی و ارتباط آنان با یکدیگر و بطور کلی برقراری نظم و آرامش در محدوده فیزیکی تحت مسئولیت و اعمال مراقبت دائم 

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

گاهی بر تعداد کارکنان موجود، غائب، در حال مرخصی، بیمار، فراری، منتسب و غیره ـ آمارگیری از کارکنان تحت امر ۱۷ بمنظور آ
 و تنظیم آمار الزم و درج آن در دفتر نگهبانی؛ 

  .ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور۱۸

  :امات زیر را انجام دهدمسئول بازدید و کنترل ورود و خروج افراد و وسایل موظف است عالوه بر امور محوله، اقد ـ۳۱ماده 

 شوند و جلوگیری از ورود و خروج اشیاء ممنوعه؛ ـ بازرسی دقیق از وسائط نقلیه و اشیائی که به هر نحو به زندان وارد و یا خارج می۱

 ـ بازرسی بدنی از زندانیان و مراجعین به هنگام ورود یا خروج از زندان و جلوگیری از ورود و خروج اشیاء ممنوعه؛ ۲

 ـ اجرای مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛ ۳

 ـ تنظیم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛ ۴
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 ـ ارائه گزارش موارد تخلفات زندانی و ارباب رجوع و معرفی آنان به مسئول مربوط؛  ۵

و گرفتن کارت شناسایی معتبر از  ـ کنترل ورود و خروج خودروها از حیث ثبت تاریخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوط ۶
  .راننده و در مواقع ضروری گرفتن کارت ماشین

وظایف سایر مسئولین و کارکنان در زندانها، بازداشتگاه ها، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سایر مؤسسات و  ـ۳۲ماده 
  .مراکز وابسته بر اساس شرح وظائف پست سازمانی مصوب خواهد بود

رک نگهبانی، صحبت کردن در موقع نگهبانی، خوابیدن و نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، ت ـ۳۳ماده 
استعمال دخانیات، انجام حرکاتی که باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانیان در تکالیف مقرره آنان شود ممنوع 

ه مجهز و ملبس به لباس رسمی و تمیز و مرتب بوده، مواقعی که در داخل نامه داخلی همیشباشد. نگهبانان باید طبق آئینمی
زندانها مأموریت داشته باشند بدون اسحله انجام وظیفه نمایند. اسلحه، مهمات و تجهیزات زندان باید در پوشش خارج بند در جای 

بی مقامات صالحیتدار قانونی برای امن و مستحکم نگهداری شود. هنگامی که نگهبانان زندانی را طبق دستور رسمی و کت
نمایند باید مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاکره و محاکمه یا بازپرسی یا انتقال به زندان یا محل دیگر از زندان خارج می

تقیمًا به مرجع حرف زدن با متهم و دیگران را ندارند و مکلفند زندانی را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت کامل از جای خلوت مس
مًا به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج همان نحو مستقیاحضار کننده بدرقه نموده پس از انجام کار او را بالفاصله و به

تحویل نمایند. نگهبانان به هنگام نگهبانی، بدرقه و حفاظت زندانیان از ادای احترامات معاف خواهند بود. اگر زندانی مبادرت به 
نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام توان او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تالشهای ممکن فرار 

موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعایت اطراف و جوانب و توجه 
گیری ساق پای ی نگردد با استفاده از اسلحه و خالی کردن تیر هوائی و در مقام ناچاری با نشانهبه اینکه باعث قتل یا جرح کس

خارج زندانی از فرار او جلوگیری نماید. هرگاه نگهبان بدون اجازه رسمی و کتبی مقامات مربوط از بازداشت هر زندانی، اطالعی به
اجناس و اشیائی از طرف زندانیان به خارج برساند یا از خارج برای آنان بیاورد به ها یا از زندان داده یا اطالعات و پیامها و نوشته

نسبت اهمیت تخلف تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. نگهبان در مواقعی که خالفی از یکنفر زندانی مشاهده نماید بدون اینکه حق 
یات امر کتبًا به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام داشته باشد او را مجازات یا حتی مالمت کند بایستی مراتب را با ذکر جزئ

  .رسیدگی خالف گزارش وی ثابت شود مؤاخذه خواهد شد

  .تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق عالوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بود

تعداد کافی پست سازمانی جهت انجام امور مربوط در  در هر زندان مرکز حرفه آموزی و اشتغال یا با توجه به نوع آن به ـ۳۴ماده 
ها نظر گرفته خواهد شد. شرح وظایف هر یک از مشاغل توسط مسئوالن مربوط در ستاد مرکزی تصویب و به مسئوالن زندان

  .مراکز حرفه آموزی و اشتغال و جهت ابالغ به متصدیان مشاغل ابالغ خواهد شد
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شرح وظایف مشاغل تحت سرپرستی خویش را مطالعه و به متصدیان مشاغل ابالغ نماید.  تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است
افزون بر آن ضمن ارایه آموزشهای الزم به کارکنان برای اجرای شرح وظایف یک نسخه از شرح وظایف هر فرد را در محل کار 

  .شود نصب نمایدوی و در جایی که توسط مراجعان به راحتی دیده می

های صنعتی، کشاورزی وظایف سایر مسئوالن و کارکنان سازمان و مراکز حرفه آموزی و اشتغال، بازداشتگاه ها، مؤسسه ـ۳۵ماده 
  .ها و مراکز وابسته بر اساس شرح وظایف پست سازمانی مصوب خواهد بودو خدماتی و سایر مؤسسه

های مربوط به پست مورد تصدی بر اساس تخصص های مصوب با توجه به امکانات و نیروی انسانیـ مسووالن پست۱تبصره 
ها مالک قرار منصوب خواهند شد، رییس سازمان به منظور پیاده شدن راهبرد توسعه قضایی، اصل تخصص گرایی را در انتصاب

  .خواهد داد

لط به حقوق زندانیان انتخاب ها باید از میان حقوقدانان مسـ کلیه مسئووالن بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استان۲تبصره 
  .شوند

های اجرای کیفر سلب مندسازی شیوههای نوین کیفری و فایدههای نهادینه سازی سیاستـ به منظور فراهم شدن زمینه۳تبصره 
آزادی، ترجیحًا رییسان مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان و مسئوالن واحدهای آموزش و پژوهش این مراکز از میان متخصصان 

  .یفرشناسی انتخاب خواهند شدک

دبیرخانه و یا بایگانی و تقویم و ابالغ و اجرای احکام، رییس دفتر زندان مکلف است در ُحسن جریان کلیه امور مربوط به  ـ۳۶ماده 
ر اسرع وقت های رسیده دنظارت کامل داشته و مراقبت نماید تا کارهای جاری بدون وقفه و تاخیر و به موقع انجام شده، پاسخ نامه

ها و احکام و قرارهای رسیده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابالغ به محکومان و اجرای مفاد تهیه و به مقصد ارسال شود، کلیه نامه
آن در پرونده مربوط به هر محکوم درج و بایگانی گردد. بدیهی است نتیجه اجرای حکم را به مرجع قضایی مربوط ارسال خواهد 

 :خلی مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندان عبارتند ازنمود. دفاتر دا

ها ها و احکام و قرارها، دفتر ثبت اسامی محکومان، دفتر حضور و غیاب محکومان، دفتر ثبت تقویم و احتساب محکومیتدفتر نامه
فتر آزادی محکومان، دفتر دار، دفتر ثبت احضاریه، دبا تعیین تاریخ دقیق آزادی محکومان، دفتر ثبت اسامی محکومان پیشینه

  .ورود و خروج محکومان، دفتر مالقات

آموزی و اشتغال،  ها یا مراکز حرفهتبصره ـ نظارت کامل در اجرای محکومیتهای حبس بدل از جزای نقدی محکومان نیز در زندان
  .شوداز وظایف ذاتی مسئول اجرای احکام هر مؤسسه یا زندان که زیر نظر مسؤول مربوط انجام می

نامه شود مکلف است طبق مقررات آیینـ مسئول شعبه اموال و انبار که صاحب جمع اموال مؤسسه یا زندان شناخته می۳۷ماده 
مربوط در محافظت و نگهداری اثاثیه و اموال دولتی و لوازم و اشیاء و اسناد متعلق به محکومان مراقبت و اهتمام شایسته بعمل 

 :را انجام دهد آورده و وظایف مشروح زیر
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ـ پیش بینی و اقدام به موقع و الزم در تهیه و تدارک اثاثیه و ملزومات و مایحتاج داخل مؤسسه یا زندان از قبیل لباس و پوشاک 
های مربوط به سوخت و روشنایی و استحمام و نظافت و بهداشت محکومان و مکانهای زندان احتیاج تأمینماموران و محکومان، 

 های دیگر؛رتو هرگونه ضرو 

 سپارند؛ـ جلوگیری از تفریط و تضییع و حیف و میل اموال و اثاثیه دولتی و لوازم شخصی محکومان و اشیایی که به طور امانت می

 های اداری؛ـ تهیه و تنظیم دفاتر مربوط به ثبت نامه

 حکومان و ماموران مؤسسه یا زندان؛افزار اداری، البسه دولتی م ـ وصول و تحویل اموال و لوازم و اشیاء دولتی، نوشت

 نامه اموال دولتی؛ـ ثبت اموال و اثاثیه دولتی بنابر نمونه رسمی و منطبق با مقررات آیین

 ـ ثبت درخواستهای مربوط به تهیه اشیاء و لوازم مورد احتیاج؛

ود به مؤسسه یا زندان با خود دارد ـ ثبت البسه و لوازم شخصی و اسناد عادی و قیمتی محکومان و هر چیزی که محکوم موقع ور 
 در دفاتر مربوط؛

های محتوی لباس و اشیاء محکومان به ترتیب شماره ردیف )لباس و لوازم شخصی هر محکوم به ـ تفکیک و نگهداری کیسه
ـه مخصوص با آموزی و اشتغال یا زندان باید بوسیله متصدی انبار تنظیف و ضد عفونی شـده در کیسمحض ورود او به مراکز حرفه

شود لفاف شده و ذکر شماره در برگ صورت مجلس تنظیمی تحویل و تحـول که یک نسخه آن با قبـض انبار به محکوم تسلیم می
 آید(؛در حفظ و حراست آن از گزند موش و بید و آفات دیگر دقت و مراقبت کافی بعمل می

های مالی رد لزوم و امضاء و گزارش رییس مؤسسه یا زندان و مقامـ تنظیم اسناد و درخواست رسمی برای تهیه و تدارک اجناس مو
 مربوط؛

 ـ مراقبت در نظافت و حفاظت کامل اموال دولتی و امکانات محکومان؛

های محکومان به هنگام آزادی یا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظیمی دقت و مراقبت کافی در تحویل صحیح و سالم امانت
  .به دفتر مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا زندانبا امضاء محکوم 

ها و واحدهای مددکاری و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومان و کشف و حل معضالت و اداره ـ۳۸ماده 
مشکالت شخصی و خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناس، تحقیقات و اقدام الزم را نموده، یک نسخه از تحقیقات 

نماید. جهت ضبط در پرونده شخصیت محکوم به رییس زندان و نسخه دیگر را جهت اقدام الزم به اداره متبوع خود تسلیم می را
مددکاران باید با ابراز شفقت و جلب اعتماد محکوم برای بازگشت آنان به زندگی عادی و سالم اجتماعی اقدام و اهتمام الزم بعمل 

  .آورند

https://t.me/ekhtebar


13 
 

های خیریه به منظور زندان ای را ترجیحًا با جلب کمکهای مردمی و مؤسسهها مکلفند هر سال بودجهتانتبصره ـ مدیران کل اس
زدایی و بصورت تنخواه در اختیار واحدهای مددکاری هر ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهای مددکاری، ضمن تالش برای جلب رضایت 

جه در اختیار پرداخت نموده؛ تا بدینوسیله موجبات جلب رضایت شاکیان های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودشاکی، بدهی
  .مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنندو آزادی محکومان مالی یا بهره

« واحد بازپروری» آموزی و اشتغال به ها و مراکز حرفهنامه واحدهای فرهنگی ـ تربیتی زنداناز تاریخ تصویب این آیین ـ۳۹ماده 
ها و امکانات مادی و معنوی واحد خود ها، برنامهها، فعالیتی اقداممسؤوالن واحدهای بازپروری مکلفند کلیه .یابندیر نام میتغی

های آنان کاهش ماهانه و ساالنه میزان تکرار را به سوی بازپروری و بازسازگاری محکومان هدفمند سازند به نحوی که نتیجه اقدام
 .خروجی محکومان باشدبزه و افزایش میزان 

 :های مصوب، مسؤوالن واحدهای بازپروری موظفندافزون بر وظایف مقرر در پست

ریزی نموده؛ ضمن تعریف و تعیین اهداف عینی و اختصاصی خود؛ هم های خود به منظور بازپروری برنامهـ برای کلیه فعالیت1
ری و بازسازگاری محکومان با جامعه و نیز کاهش میزان بازگشت سو با بازپروری نسبت به تدابیری که موثر دراصالح، بازپرو 

 .محکومان به زندان است اقدام نمایند

ها و اقدامهای بازپرورانه واحدهای خود را با محیط زندان یا مراکز محل خدمت، شرایط اقلیمی، فرهنگی و بومی و ـ کلیه برنامه۲
 .مگرا گردانندی محکومان همساز و ههای مردم شناسانهویژگی

های اجرا شده واحد خود بر محکومان و تأثیر پیشرفت آن بر کاهش میزان تکرار بزه را مورد ارزیابی ماهانه ها و فعالیتـ آثار برنامه۳
های های نوین بازپرورانه جایگزین آن نموده، گزارشهای نامناسب؛ برنامهو ساالنه قرار دهند و ضمن اصالح، تعدیل یا حذف برنامه

بندی به منظور اتخاذ آموزی و اشتغال محل خدمت و شورای طبقه ماهانه و ساالنه خود را به رییس زندان یا مراکز حرفه 
 .تر ارسال نمایندهای بهتر و مناسبتصمیم

ها و یگیر سازی تصمیم های مربوط به منظور بهینههای ساالنه یاد شده هر سال توسط مدیران کل استانتبصره ـ گزارش
ریزی و ابالغ ها به معاونت بازپروری سازمان تسلیم خواهند شد. معاونت یاد شده مکلف به مطالعه کارشناسانه، برنامهریزیبرنامه
  .باشدهای بهینه ساخته به واحدهای بازپروری میبرنامه

ران و بخش معاونت بازپروری و مالحظه آموزی و اشتغال موظفند با همکاری مددکاروانشناسان زندان و مراکز حرفه ـ۴۰ماده 
بندی اعالم و اقدام الزم  پرونده شخصیتی محکومان ضمن بررسی ناسازگاری و ناهنجاریهای روانی آنان مراتب را به شورای طبقه

  .را برای ایجاد سازگاری و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند

ال یا زندان موظف است با همکاری متخصصان مربوط چون روانپزشک، آموزی و اشتغمسئول بهداری مراکز حرفه ـ۴۱ماده 
پزشک و یا روانشناس نسبت به بستری کردن بیماران روانی به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتیکه بیماری افراد یاد شده 
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سه یا زندان به پزشکی قانونی جهت منجر به جنون یا اختالل مشاعر تشخیص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسیله رییس مؤس
ی تأمینهای قضایی گزارش نموده و در صورت نیاز برای انتقال و معالجه آنان در یک مؤسسه درمانی و اعالم نظر و اطالع به مقام

  .تدابیر شایسته قانونی را اتخاذ نماید

خدماتی موظفند ضمن اجرای دستورهایی که از  آموزی و اشتغال، صنعتی، کشاورزی وها، مراکز حرفهمربیان زندان ـ۴۲ماده 
شود، در روز دست کم دو بار صبح و عصر از محکومان و متهمان سرشماری و حضور و غیاب طرف رییس مؤسسه به آنان ابالغ می

از محوطه بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول بکار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و یا خروجشان 
نامه اقدام نموده، مؤسسه یا فرار آنان جلوگیری کنند و در صورت بروز حادثه یا مشاهده هرگونه تخلف فوری بنا بر مقررات این آیین

  .مراتب را به رییس زندان یا مراکز مربوط گزارش نمایند

اسب با آن، متفاوت خواهد بود و شورای های مؤسسه یا زندان محل خدمت و متنـ شرح وظایف مربیان بر اساس ویژگی۱تبصره 
 .ای را رعایت کندهای مؤسسهریزی سازمان مکلف است در تعریف شرح وظایف مربیان تفاوتبرنامه

در موارد اضطراری یا در مورد محکومان و متهمان  .ـ اعزام و بدرقه محکومان و متهمان بوسیله نیروهای مربی ممنوع است۲تبصره 
  .مراهی دیگر ضابطان انجام خواهد شدزن؛ این امر به ه

های صنعتی، کشاورزی و آموزی و اشتغال یا زندان و یا مؤسسهمتهمان و محکومان در طول اقامت در مراکز حرفه ـ۴۳ماده 
های اخالقی و مذهبی و تشخیص ی و تربیتی از حیث تحوالت حاصله در ویژگیتأمینهای اقدامات خدماتی و یا اقامت در مؤسسه

  .المت بدنی و روحی تحت مراقبت و بررسی متخصصان زندان یا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشتس

  .های مقرر در این ماده در بازداشتگاه ها نیز اعمال خواهد شدتبصره ـ اقدام

تحت نظر سازمان، های ها، بازداشتگاه ها و مؤسسهبه منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در زندان ـ۴۴ماده 
دفتر حمایت از » زدایی و بازسازگاری محکومان با جامعه دفتری به نام رعایت موازین حقوق اسالمی و انسانی، تسهیل روند زندان 

 .شودزیر نظر رییس سازمان و با تعداد الزم کارشناس، تشکیل می« حقوق شهروندی زندانیان

 :وظایف این دفتر به شرح زیر است

آموزی و اشتغال و اعالم آن به  ها، بازداشتگاه ها و مراکز حرفهلعه، بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی در زندانـ مطا1
 رئیس سازمان؛ 

 های قضایی مربوط؛ هـای قضایی افراد تحت قرار و تذکر گذشت موعدهای قانونی به قاضیان ناظر و مقامـ مـطالعه پرونده۲

 در مورد حقوق و تکالیف قانونی محکومان و متهمان و تفهیم ماهانه این حقوق و تکالیف به افراد تازه وارد؛ ای ـ تهیه کتابچه۳
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مند با هیأت نظارت براجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ستاد حقوق ـ همکاری مستمر و نظام۴
 هماهنگی با رئیس سازمان؛  قضاییه و سایر نهادهای حقوق بشری پس از بشر قوه

  .شودنامه و سایر اموری که به این دفتر به موجب قانون ارجاع میـ نظارت برُحسن اجرای این آیین۵

گاه به موازین حقوق شهروندی توسط رئیس سازمان انتخاب می۱تبصره    .شودـ مسؤول دفتر، از میان حقوقدانان آ

ها بطور ماهیانه به رییس آموزی و اشتغال و زندانت حقوق شهروندی مراکز حرفهـ مسئوول دفتر موظف است از وضعی۲تبصره 
  .سازمان گزارش دهد

 ـ گزارش سالیانه حقوق شهروندی سازمان بوسیله مسئوول دفتر تهیه گشته از طریق رییس سازمان تسلیم رییس قوه۳تبصره 
  .قضاییه خواهد شد

  .احد حمایت از حقوق شهروندی زندانیان تأسیس خواهد شدهای کل استانی و ـ در کلیه اداره۴تبصره 

آموزی و اشتغال و سایر وظایفی که ها و مراکز حرفهافزون بر نظارت بر ُحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به زندان ـ۴۵ماده 
  :نامه عبارت است ازت این آیینبه موجب دیگر مقررات بر عهده قاضیان ناظر زندان گذارده شده است، وظایف آنان با رعایت مقررا

سازی هر چه بیشتر  ـ اعمال نظارت بر امور محکومان از حیث پیشبرد اهداف باز پرورانه و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور فردی۱
 کیفرها؛ 

 بندی، مالحظه پرونده شخصیت محکوم و اتخاذ تصمیم در مورد شیوه اعمال کیفر؛  ـ شرکت در شورای طبقه۲

 ای و قانونی محکومان و متهمان به مراجع قضایی مربوط؛ در مواردی که متضمن جرم باشد؛ نامههای آیینالم تخلفـ اع۳

 اند؛ ـ صدور مجوز به منظور مالقات نمایندگان سیاسی و کنسولی اتباع خارجی که در حال تحمل کیفر یا بازداشت۴

 نامه؛ ازپرورانه و مقررات آیینهای بـ اعطای مرخصی به محکومان با مالحظه پیشرفت ۵

ـ مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت یا کسب اطالع از پرونده آنان بوسیله دفتر حمایت از حقوق شهروندی سازمان یا  ۶
قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و  ۳های قانونی موضوع بند ط ماده طرق دیگر و اعالم مراتب گذشت مدت

 صرفًا جهت اطالع به مراجع یاد شده؛ ( ۲۸/۷/۱۳۸۱قالب )مصوب ان

 ـ صدور مجوز قانونی به منظور مالقات وکیالن و مشاوران حقوقی با موکالن خود؛ ۷
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های هفتگی پرسش و پاسخ با محکومان یا متهمان به منظور حل مشکالت قانونی بر آمده از نحوه اجرای ـ برگزاری جلسه ۸
 ویی به مشکالت حقوقی آنان؛ گکیفرها و پاسخ 

آموزی و اشتغال، یا مؤسسه صنعتی، کشاورزی و خدماتی هر یک ماه یک بار کمیسیونی با درهر زندان، مرکز حرفه ـ۴۶ماده 
مسئولیت رییس زندان، مؤسسه و یا نماینده وی و با شرکت متخصصان روانشناسی، مددکاری، فرهنگی، تربیتی و در صورت لزوم 

دار دیگر تشکیل و خالصه دیدگـاه های کمیسیون یاد شـده نسبت به محکوم در پرونده شخصیت او منعکس حیتکارشناس صال
  .گرددو رونوشت نظر کمیسیون برای قاضی ناظر زندان ارسال می

  بخش دوم : مقررات عمومی

  بندیفصل نخست ـ پذیرش، تشخیص و طبقه

پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسئول  واحد پذیرش و تشخیص محلی است برای ـ۴۷ماده 
  .نمایدمربوط انجام وظیفه می

گردد که متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی به امضاء و مهر مقام قضایی صادر کننده قرار پذیرش از هنگامی آغاز می ـ۴۸ماده 
ـ نام پدر ـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملی ـ کدپستی ـ شغل ـ  یا حکم، متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم )شهرت ـ نام

نوع جرم و اتهام یا محکومیت ـ نوع و میزان مجازات ـ شماره قرار یا حکم ـ تاریخ شروع بازداشت( وسیله مأمور شناخته شده قبلی 
اشتغال، بازداشتگاه، زندان یا سایر مراکز  آموزی وکه باید کارت شناسایی رسمی ملصق به عکس خود را ارایه دهد به مراکز حرفه

  .گرددوابسته تحویل می

ـ عدم ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نیز عدم مهر و امضای مقام قضـایی و قـانونی موجـب عدم ۱تبصره 
تصریح گردد که در این صورت زندان و مرجع قضایی  پذیرش فرد خواهد بـود مگر در مواردیـکه به ولگردی یا بی هویتی و امثال آن

  .بایستی به هر نحو ممکن مشخصات دقیق وی را به دست آورده و در سوابق ثبت کند

های صالحیتدار قانونی را که بر اساس سایر قوانین موضوعه مجاز به معرفی متهمان ـ سازمان موظف است فهرست مقام۲تبصره 
  .ها اعالم نمایدهای کل زندانشند به ادارهبایا محکومان به زندان می

از هر محکوم به محض ورود در قسمت پذیرش و تشخیص توسط ماموران نیروی انتظامی انگشت نگاری و عکاسی به  ـ۴۹ماده 
رای نگاری )یگ برگ برای زندان و یک برگ برای ارسال به مراکز اسناد قانونی( بآید و پس از تنظیم دو برگ انگشت عمل می

گردد و افزون بر شماره کالسه تعیین پیشینه با ذکر شماره عکس محکوم به انضمام مدارک رسمی نسبت به تحویل زندانی اقدام می
  .ها و محکومان الزامی استهای مربوط بازداشتیها ذکر شماره عکس نیز در کلیه مکاتبهدفاتر ثبت کل و ثبت قرارها و محکومیت
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متهم مکلف است هنگام ورود مشخصات صحیح و کامل، کدپستی و کد ملی خود را به واحد پذیرش اعالم  ـ هر محکوم یا۱تبصره 
ها یا مراکز نامه تنبیه انضباطی خواهد شد، مسووالن زندان نماید و در صورت ارایه مشخصات غلط بنابر مقررات این آیین

  .ب را به مراجع قضایی مربوط اعالم نماینداند پس از احراز هویت واقعی مراتآموزی و اشتغال مکلفحرفه

ـ محکوم یا متهم هنگام ورود باید دست کم یک نفر را معرفی نماید که در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای وی در اسرع ۲تبصره 
  .وقت به فرد یاد شده اطالع داده شود

بنـدی و به امضـاء و مهر رییس کل حاوی نکات زیر، صفحهآموزی و اشتغال باید دفاتر ثبت ها و مراکز حرفهدر زندان ـ ۵۰ماده 
زنـدان رسیـده و مشخصـات محکوم و متهم به محض ورود و پیش از تحویل او به زندان بشرح زیر در آن ثبت شود )ذکر هویت 

های ع شرایط و ویژگیکامل متهم یا محکوم، شامل: نام و نام خانوادگی کنونی و پیشین، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وض
خانوادگی، جنسیت، مذهب، تابعیت، شغل، سن، وضعیت تاهل، میزان سواد، پیشینه کیفری، شماره عکس، عالیم مخصوص 
بدنی، نوع اتهام یا محکومیت، نوع قرار یا مجازات، مدت محکومیت، تاریخ شروع بازداشت، تاریخ آزادی از زندان، شماره قرار یا 

ر یا حکم، نشانی دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه( صحت انطباق مشخصات یاد شده با حکم، مرجع صدور قرا
نامه بوسیله مامور و آورنده نامه محکوم یا متهم تایید و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت کل محکوم معرفی شده باید در زیر معرفی

  .تر یاد شده گواهی شودصحت آن به امضاء محکوم معرفی شده در ستون آخر دف

برای هر فرد به ترتیب شماره دایمی ( ۳۷پس از ثبت مشخصات کامل محکوم یا متهم در دفاتر )دفاتر ذکر شده درماده  ـ ۵۱ماده 
گردد و کارت شناسایی ملصق به عکس همچنین کارت بایگانی به ترتیب حروف الفبا تهیه و در ردیف عکس پرونده تشکیل می

  .گرددی میمربوط نگهدار 

 :های اداری درباره محکوم یا متهم به این شرح خواهد بودشماره مکاتبه ـ ۵۲ماده 

متهم: )شماره ردیف، شماره عکس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محکومیت، شماره ترتیب دفتر 
 )ثبت کل، عالمت ممیزه زندان

عکس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محکومیت، شماره ترتیب دفتر : )شماره ردیف، شماره حکومم
 (.ثبت کل، عالمت ممیزه زندان

های محکومان و متهمان، بایستی ملصق به عکس و حاوی برگ انگشت نگاری و شرح حال و خالصه کلیه پرونده ـ ۵۳ماده 
  .یفری آنها به امضاء مسئول بایگانی زندان باشدپیشینه شخصی، خانوادگی، اجتماعی و ک

تهیه و در هرگونه  ۴۹برای هر محکوم کارت شناسایی ملصق به عکس شامل مشخصات کامل به شرح مندرج در ماده  ـ ۵۴ماده 
  .گیردنقل و انتقالی به عنوان معرف و مبین مشخصات محکوم مورد استناد و استفاده الزم قرار می
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س زندان مراکز حرفه آموزی و اشتغال، یا جانشین آنها مکلف است هر روز اول وقت اداری از محکومان و متهمان ریی ـ ۵۵ماده 
آموزی و اشتـغال و زندان تازه وارد بازدید نموده و الزام اجرای مقررات و مراعات نظم و انضبـاط را در محیط بازداشتـگاه، مراکز حرفه

  .اهنمای مقررات و حقوق وظایف آنان را میان آنها توزیع نمایدبه آنان تفهیم نموده و دفترچه ر 

تواند در اسـرع وقـت به وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اعتماد در صـورت فقـدان منـع قانـونی، هر محـکوم می ـ ۵۶ماده 
ر خود محکوم اقدام نماید، در هر نوبت خود اطالع دهد که در زندان حضور یافته، نسبت به تحویل اشیاء و لوازم شخصی او با حضو

  .صورتمجلس تحویل و تحول بایستی در دفاتر نگهبانی و انبار زندان یا بازداشتگاه و پرونده محکوم ثبت شود

هرگاه محکوم بطور کتبی تقاضا نماید که اشیاء و لوازم شخصی خود را به وسیله پست سفارشی یا به وسیله مطمئن  ـ ۵۷ماده 
بندی و الک و مهر آن با تنظیم صورتمجلس به امضای خود محکوم یکی از بستگان خویش ارسال دارد نسبت به بستهدیگر برای 

بندی و حمل آن  گردد. هزینه بستهو مسئول امور نگهبانی و انباردار حاوی مشخصات و جزئیات و تعداد محتویات بسته اقدام می
  .باشدبعهده محکوم می

ه محکوم یا متهم نتواند شخص مطمئن را برای تحویل دادن اسناد و اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی خود در صورتیک ـ ۵۸ماده 
معرفی نماید، تعیین تکلیف و محل و نحوه سپردن و نگهداری آن در محلی غیر از مؤسسه یا زندان از قبیل صندوق امانات پستی 

 .هزینه نگهداری به عهده محکوم یا متهم است .د بودیا یکی از بانکها و غیره موکول به تقاضای کتبی وی خواه

بندی لوازم و اشیاء دیگر او با تنظیم  ـ هنگام انتقال محکوم یا متهم به زندان دیگر باید تشریفات تحویل و تحول و بسته ۵۹ماده 
صورتمجلس به همـراه وی به  صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبـانی و انبـار به طور کـامـل انجام شـده و یـک نسخه از

  .مؤسسه یا زندان مقصد ارسال شود

محکومان یا متهمان مجازند در مؤسسه یا زندان تنها از لوازم و اشیاء شخصی زیر استفاده نمایند در غیر اینصورت بنا بر  ـ ۶۰ماده 
سواک غیر فلزی، جای صابون غیرفلزی، نظر شورای انضباطی با آنها برخورد خواهد شد. کتاب و نشریات مجاز، خمیر دندان و م

صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غیر فلزی، دو عدد حوله کوچک، دو جفت جوراب، لباس زیر بنا به ضرورت بهداشتی، نوشت افزار 
صالح )کاغذ، پاکت، مداد، خودکار( عینک طبی و لوازم بهداشتی دیگر با اجازه بهداری، زندان، ناخن گیر فاقد چاقو، ماشین ا

  .داردستی، رادیو یک موج باطری

ـ به استثناء لوازم ذکر شده در ماده یاد شده نگهداری و استفاده از اشیاء دیگر موکول به پیشنهاد رییس مؤسسه یا زندان  ۶۱ماده 
یک نسخه  باشد. )این اشیاء در هنگام ورود با ذکر مشخصات کامل در دو نسخه صورتجلسه شده کهو تصویب مدیرکل استان می

 .(گردددر اختیار آورنده و نسخه دیگر در پرونده محکوم یا متهم ضبط می

  .ـ محکوم یا متهم حـق آوردن لـوازم و ابزار کار از کارگاه و آموزشـگـاه را به داخل مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه ندارد ۶۲ماده 
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تی به نام تشخیـص به منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان ـ در هر مرکز حرفه آمـوزی و اشتغال یا زنـدان قسم ۶۳ماده 
گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی آنان و طبقه بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می

  .به شرح مواد بعدی بعهده این قسمت است

یص تحت آزمایشگاه های پزشکی، روانپزشکی ، آزمونهای محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخ ـ ۶۴ماده 
روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و میزان سالمت جسمی و روانی معلومات و اطالعات مذهبی و علمی و فنی 

زین اسالمی گردد. مددکاران اجتماعی طبق فرمهای تنظیمی که براساس مواآنان را در جهت شناخت شخصیت بررسی و تعیین می
شود در مورد پیشینه زندگی تحقیقات الزم به عمل آورده گزارش کاملی از گذشته محکوم یا متهم از دوران از سوی سازمان تهیه می

ای و غیره را با اظهارنظر خود تهیه های مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفهطفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط
شوند تا مدت اقامت آنان در قسمت پذیرش و تشخیص کلیه گزارشهای متخصصان در پرونده او متمرکز مینماید. در انقضاء می

  .بندی مطرح شود در شورای طبقه

شود: قاضی آموزی و اشتغال یا، شورایی با ترکیب زیر به نام شورای طبقه بندی تشکیل میدر هر زندان، مرکز حرفه  ـ ۶۵ماده 
رئیس شورا؛ رییس زندان یا مرکز مربوط به عنوان دبیر شورا مسئوالن واحدهای قضایی، بازپروری، انتظامی،  ناظر زندان به عنوان

نمایند با انتخاب رییس مرکز یا رییس اندرزگاه مربوط، یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار که در قسمت تشخیص فعالیت می
  .زندان

های مربوط به محکومان یا متهمان در صورت نیاز نظر واحد حفاظت و اطالعات را ـ شورای طبقه بندی در اتخاذ تصمیم۱تبصره 
  .نمایداخذ می

  .ی دادستان استـ در زندان یا مراکزی که دارای قاضیان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضی ناظر رییس شورا بر عهده۲تبصره 

 .مصوبات شورای طبقه بندی بایستی به استحضار آنان برسد ـ در صورت عدم حضور سایر قاضیان ناظر در جلسات شورا؛۳تبصره 

 :نمایدبندی در موارد زیر اتخاذ تصمیم می شورای طبقه ـ ۶۶ماده 

 الف ـ تعیین و تقسیم محل استقرار محکومان و متهمان؛

 ب ـ اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه یا زندان؛

  .اظهارنظر در زمینه احراز شرایط آزادی مشروط و عفو محکومان با رعایت مقررات مربوط ج ـ

  .باشدتبصره ـ نقل و انتقال محکوم یا متهم در داخل در اختیار رییس مؤسسه یا زندان می
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های شورا با صمیمیابد، تای یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت میـ شورای طبقه بندی دست کم هفته ۶۷ماده 
  .العاده تشکیل خواهد شداکثریت آراء قطعی قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رییس مؤسسه یا زندان جلسه فوق

آموزی و اشتغال با تصویب شورای طبقه بندی و به منظور تشویق محکومان، ـ مدیرکل استان یا رییس زندان یا مراکز حرفه ۶۸ماده 
نامه ی محکومان و پیشرفت آنان در اشتغال و رعایت مواد مربوط در این آیینادی مشروط آنها را با توجه به عالقهپیشنهاد عفو یا آز 

  .دارندتقدیم می

تبصره ـ اشتغال به کار کلیه محکومان در صورت عدم ممنوعیت در حکم، با تصویب شورای طبقه بندی و در صورت نیاز پس از 
  .ی و آموزش، بالمانع استگذارندن یک دوره حرفه آموز 

ـ محکومان حسب پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونـگی شخصیـت  ۶۹ماده 
ی و تأمینهای آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسهو استعـداد و میزان تحصیـالت و تخصـص به یکی از قسمتهای مراکز حرفه

  .دگردنتربیتی معرفی می

آموزی  توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رییسان و مراکز حرفهـ محکـومان و متهمان زن می۱تبصره 
مهد کودک( اقدام و یا )سال در محل مجزا  ۶تا  ۲توانند در هر مؤسسه یا زندان نسبت به تفکیک و جداسازی اطفال و اشتغال می

  .های نگهداری اطفال مبادرت نمایندفال موصوف به بهزیستی یا مؤسسهنسبت به انتقال اط

آموزی و اشتغال که وضعیت ظاهری آنها حکایت از بیماریهای روانی و ـ محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه۲تبصره 
های پزشکی و نیاز به مراقبتجسمانی دارد، باید پیش از پذیرش توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار گرفته و در صورت 

  .بیمارستانی، مراتب به قاضی مربوط اعالم گردد

  ریزی روزانه، تغذیه و بهداشتفصل دوم ـ امور داخلی، برنامه

شود و هرگاه محکومان بطور دسته جمعی نگهداری شوند در صورت امکان به محکوم یک اتاق با وسایل الزم داده می ـ۷۰ماده 
و دقت را در انتخاب افراد یک گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر بویژه به هنگام خواب به عمل آورده و  باید منتهای کوشش

دار های قضایی صالحیتدر شب بازدید و نظارت بیشتری درباره آنان اعمال گردد. برای محکومانی که حسب دستور مقام
  .ات الزم در نظر گرفته شودبایست بطور جداگانه نگهداری شوند باید اتاقی با امکانمی

لوازم آسایشگاه برای هر محکوم عبارت است از: تختخواب، تشک، بالش، دوتخته پتو، ملحفه برای پتو، تشک و بالش  ـ۷۱ماده 
 (.)تغییر محل این لوازم در آسایشگاه به دلخواه محکوم ممنوع است

  .ازم مؤسسه یا زندان مراقبتهای الزم را به عمل آورندمحکومان مکلفند در حفظ و نگهداری و نظافت کامل لو  ـ۷۲ماده 
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پزی و نگهداری نفت و بنزین و وسایل محکومان به هیچ وجه حق روشن کردن آتش و استفاده از چراغهای خوراک ـ۷۳ماده 
  .برقی و سایر مواد محترقه را در داخل مؤسسه، زندان یا بازداشتگاه ندارد

ها و بازداشتگاه ها بایستی بدون تبعیض و استثناء درباره کلیه محکومان یکسان به مورد ها، زندانبرنامه روزانه مؤسسه ـ۷۴ماده 
 :ها و بازداشتگاه ها به شرح زیر استها، زندانبرنامه مؤسسه .اجرا گذارده شود

شخصی، طلوع آفتاب، ورزش اذان صبح، بیدارباش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبی، استحمام، نظافت آسایشگاه، امور 
بعد از ظهر انجام امور واجب مذهبی، صرف نهار و ۲صبحگاهی، صرف صبحانه و سپس شرکت در کالسها یا کارگاه ها، از ظهر تا 

  .بعد از ظهر و پس از آن شرکت در کالسها و کارگاه ها، مغرب بجای آوردن امور واجب مذهبی، شام و ساعت خاموشی ۲استراحت، 

تواند خاموشی را تا در صورتی که تلویزیون برنامه آموزشی مفیدی برای محکومان داشته باشد ریاست مؤسسه یا زندان میتبصره ـ 
  .پایان برنامه تلویزیون به تاخیر اندازد

مدتی بیماران و افراد سالخورده با صدور گواهی معذوریت از طرف پزشک زندان و تایید آن توسط مسئول بهداری برای  ـ۷۵ماده 
  .های روزانه معاف خواهند بودگردد از اجرای برنامهکه در گواهی تصریح می

در موقع امتحانها و بنا به ضرورت، برای مطالعه و به منظور تشویق محکومان با کسب اجازه کتبی از مسئول مؤسسه یا  ـ۷۶ماده 
  .باشدی دیگران مجاز میزندان، استفاد از روشنایی با رعایت سکوت کامل بدون ایجاد مزاحمت برا

پس از خاموشی باید در محوطه مؤسسه یا زندان سکوت کامل برقرار باشد. همچنین در موقع کار، تحصیل، گردش،  ـ۷۷ماده 
ورزش، تفریحات سالم و انجام وظایف جاری رعایت نزاکت، ادب، احترام و متانت در گفتار، کردار و رفتار در همه جا و تمام 

  .روز الزامی استه های شبانساعت

فریاد زدن، آواز خواندن با صدای بلند، جر و بحث و گفتگوهای تند که مخل امنیت مؤسسه یا زندان گردد، مشاجره و  ـ۷۸ماده 
جمعی که نظم و آرامش داخل مؤسسه یا زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره کردن به هر نحوی  ارتکاب هر عمل فردی یا دسته

  .های زندان با خارج بطور مطلق ممنوع استپنجرهاز انحاء از 

  .بازدید بدنی و لوازم همراه محکومان هنگام ورود و خروج به مؤسسه یا زندان و آسایشگاه به هر علتی الزامی است ـ۷۹ماده 

وده و از آنان دست متهمان و محکومان باید بر اساس موازین اسالمی تحت نظارت مربیان مسئول امور تربیتی زندان ب ـ ۸۰ماده 
  .کم روزی دو نوبت صبحها پیش از شروع ورزش و شبها هنگام ورود به آسایشگاه سرشماری به عمل آید

شود. تمرد یا محل کار و آسایشگاه و اشیاء محکوم یا متهم بر اساس دستور رییس زندان یا جانشین او بازرسی می ـ ۸۱ماده 
  .های انضباطی متمرد خواهد شدیچی از اجرای دستورهای آنها موجب تنبیهمقاومت در برابر ماموران بازرسی و سرپ
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برای حفظ آرامش و امنیت داخل مؤسسه یا زندان و بازداشتگاه باید دست کم ماهی یکبار کلیه اماکن و لوازم و اشیاء  ـ ۸۲ماده 
یم و نظارت آنان بازرسی شود و با تنظیم محکومان بوسیله گروهی با انتخاب رییس مؤسسه یا زندان یا جانشین او و تحت تعل

  .صورتمجلس گزارش کار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسی مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه بایگانی شود

ای میخ زدن یا نوشتن روی دیوارهای مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه، ترسیم و نقاشی و الصاق عکس و هرگونه نوشته ـ ۸۳ماده 
  .ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازه رییس مؤسسه یا زندان در آسایشگاه

کشی و تغییر محل لوازم الکتریکی یا تعویض آن به وسیله آنان در مؤسسه یا  دست زدن متهمان یا محکومان به سیم ـ ۸۴ماده 
  .زندان و بازداشتگاه به کلی ممنوع است

نظافت اتاق و لوازم آن و مرتب کردن رختخواب خروج از آسایشگاه نسبت به  متهم یا محکوم باید هر روز صبح پیش از ـ ۸۵ماده 
خود اقدام نماید. آویزان کردن لباس و لوازم شخصی در آسایشگاه ممنوع است بدین منظور اشکافهایی مخصوص تهیه و در اختیار 

  .گیردمحکومان قرار می

مطلق ممنوع است، مسئوالن مربوط در مؤسسه یا زندان مکلفند دار بطور استعمال دخانیات در مکانهای سقف  ـ ۸۶ماده 
  .تمهیدهای الزم به منظور ترک سیگار را فراهم نمایند

باشند و به منظور رفع نیازمندیها و متهمان و محکومان مجاز به نگهداری و همراه داشتن پول در زندان نمی ـ ۸۷ماده 
اده از روشهای قابل اجرا تمهیدهایی را فراهم نموده تا محکومان بتوانند از محل احتیاجهایشان، مسئوالن زندان مکلفند با استف

موجودی خود نسبت به خرید از فروشگاه ها و تهیه سایر کاالهای موردنیاز خود اقدام نمایند. دستورالعمل موضوع این ماده از سوی 
  .ها ابالغ خواهد شدهای کل زندانسازمان به اداره

های نامشروع از قبیل قماربازی و دادن کشف وجوه نقدی و اوراق بهادار چنانچه محکوم، از وجه نقد استفاده در صورت -تبصره
های نامشروع از آن گردد و چنانچه استفادهرشوه نماید، وجوه یاد شده توقیف و مراتب طی گزارشی به قاضی ناظر زندان ارسال می

انضباطی وجوه یاد شده به حساب وی منظور گردیده و در مورد اوراق بهادار بعمل نیامده باشد ضمن طرح موضوع در شورای 
 .گرددحسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ می

در صورت کشف اشیاء ممنوعه چنانچه صرف نگهداری آنها جرم باشد، موضوع طی گزارشی به قاضی ناظر به منظور  ـ ۸۸ماده 
ت ضمن طرح در شورای انضباطی تا پایان مدت حبس اشیاء یاد شده توقیف و گردد و در غیر اینصور اتخاذ تصمیم ارسال می

  .شودنگهداری و یا طی صورتجلسه تحویل خانواده محکوم می

مواد ذکر شده در دو ماده پیش در سه نسخه صورتجلسه شده یک نسخه نزد قاضی ناظر و یک نسخه در پرونده محکوم  ـ ۸۹ماده 
  .گرددوم تحویل میبایگانی و نسخه دیگر به محک
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  .هاتشخیص سازمان زندان ی محکوم، برای محکومان الزامی نیست مگر بهپوشیدن لباس ویژه ـ۹۰ماده 

به تشخیص دایره مددکاری از سوی زندان سالیانه به متهمان و محکومان نیازمند به میزان مناسب لباس داده شده و  ـ ۹۱ماده 
  .شودمی تأمینن و محکومان زن نیز های بهداشتی ضروری متهمانیازمندی

شود های ورزشی که از سوی سازمان مجاز تشخیص داده میتبصره ـ استفاده از بند شلوار و کمربند و نظایر آن بجز شرکت در برنامه
  .باشدممنوع می

ها ابالغ یب و به زندانهای سال به وسیله مدیرکل هر استان تصوبرنامه غذایی متهمان و محکومان به تناسب فصل ـ۹۲ماده 
اعتبار و تهیه و تحویل مواد اولیه و  تأمینهای مالی و تدارکاتی و انبارهای زندان بر اساس برنامه تنظیمی نسبت به گردد. ادارهمی

  .نماینددقت در مرغوبیت نوع آن اقدام می

هر محل نسبت به تغییرات برنامه غذایی در محدوده  بایست با توجه به شرایط و احتیاجهای اقلیمیتبصره ـ مدیران کل استانها می
  .اعتبار مصوب اقدام نمایند

شود. صبحانه، نهار، شام و اغذیه الزم که دارای غذای روزانه در سه وعده به ترتیب زیر به متهمان و محکومان داده می ـ۹۳ماده 
سب با شرایط آب و هوا در هر محل با چای یا آب آشامیدنی های غذایی مصوب و متناهای کافی باشد براساس برنامهتأمینکالری و وی

شود. در تهیه وسایل ضروری برای جلوگیری از فساد اولیه خواروبار و در تنظیف ظروف و سالم در اختیار محکومان گذارده می
  .محوطه آشپزخانه از طرف مسئوالن مربوطه اهتمام کافی و مستمر به عمل آید

  .ومان باید غذای خود را در صورت امکان در سالن غذاخوری زندان صرف نمایندـ متهمان و محک۱تبصره 

ـ متهمان و محکومان بیمار طبق برنامه و نظریه پزشک معالج در مدتی که برای آنان تعیین شده است از غذای مخصوص ۲تبصره 
  .بهداری استفاده خواهند نمود

  .رمضان از سوی سازمان اعالم خواهد شد امه غذایی آنان در ماه مبارکبرنامه روزانه متهمان و محکومان و برن ـ۹۴ماده 

 :حداقل برنامه غذایی عبارت است از ـ۹۵ماده 

مرغ زمینی، پیاز، حبوبات، انواع لبنیات، تخم نان و پنیر و چای برای صبحانه و نهار یا شام، سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب 
  .شودفته حداقل سه بار به محکومان نهار و شام با گوشت داده میباشد و در هر هو میوه فصل می

  .گرددتبصره ـ نوع غذا برای کلیه محکومان هر زندان یکسان طبخ و توزیع می

  .لوازم غذاخوری برای هر محکوم عبارت است از: بشقاب ـ کاسه ـ لیوان و قاشق )در صورت امکان از جنس مالمین( ـ۹۶ماده 
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ت آشپزخانه، سالن غذاخوری، شستشو و خشک کردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعیض و استثناء بر اساس برنامه نظاف ـ۹۷ماده 
  .باشدمؤسسه یا زندان به عهده کلیه محکومان می

زندان، آموزی و صنایع زندانیان کشور و یا ها به اندازه احتیاج با سرمایه بنگاه تعاون، حرفهدر داخل مؤسسه یا زندان ـ۹۸ماده 
  .فروشگاه های الزم تاسیس و رییس مؤسسه یا زندان از نظر حفاظت و مسئولیتی که به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت

ـ تعیین اجناس و مواد مجاز برای فروش در فروشگاه های زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنیت داخلی با ۱تبصره 
  .ی روز خواهد بودساس قیمت عادالنهرییس زنـدان و نرخ آنها بر ا

ـ اجناس و لوازم فروشگاه های زندان نباید بیش از قیمت عادالنه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاونی الزامًا با قیمت ۲تبصره 
  .شودتعاونی فروخته می

مؤسسه یا زندان در تابلویی که به همین  ـ صورت ریز مواد و اجناس موجود به نرخ عادالنه به امضای مسئول فروشگاه های۳تبصره 
  .شودگردد درج و در معرض دید مشتریان گذارده میمنظور در مدخل فروشگاه نصب می

ها مکلفند نظارت کامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفی صورت گیرد متخلفان را به مراجع ـ رییسان زندان۴تبصره 
  .نمایندمربوط معرفی می

توانند اقالم مورد نیاز خود را از فروشگاه های داخل مؤسسه یا زندان تهیه نمایند؛ مگر کنندگان میمحکومان و مالقات  ـ۹۹ماده 
  .اینکه محکوم به علت تنبیه انضباطی یا دستور پزشک از این امر منع گردیده باشد

  .گاه های مؤسسه یا زندان ممنوع استتبصره ـ فروش لوازم تجملی و مواد محرکه و دارو و وسایل برقی در فروش

  .وضـع اماکن مؤسسه یا زندان عمومًا و آسایشگاه محکومان بویژه باید بر اساس اصول بهداشتی باشد ـ۱۰۰ماده 

نظافت داخل آسایشگاه، راهروها، حیاط هواخوری، سرویسها، سالن اجتماعات، نمازخانه، کتابخانه، کارگاه ها و  ـ۱۰۱ماده 
ریزی و نظارت به عهده محکومان است. اجیر کردن محکوم صنعتی، کشاورزی و خدماتی و امثال آن تحت برنامه های مؤسسه

  .توسط محکومی دیگر به هر نحو ممنوع است

 ۷۶تبصره ـ با محکومان بیمار و سالخوردگان و کسانی که قادر به انجام کارهائی چون موضوع ماده پیش نباشند بر اساس ماده 
  .واهد شدرفتار خ

  .تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید بهداری مؤسسه یا زندان مکلف است دست کم ماهی یکبار نسبت به ـ۱۰۲ماده 
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های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل مؤسسه تا جایی که امکانپذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج ـ۱۰۳ماده 
انتقال محکوم به خارج از مؤسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از شود تا به  تأمینیا زندان 

زندان برای معالجه بایستی با تأیید بهداری زندان و اجازه رییس مؤسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. در موارد فوری 
گردد و مراتب رییس مؤسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام می محکومی بیمار به دستور پزشک یا بهداری زندان و اجازه

  .باید در اسرع وقت به صورت کتبی به قاضی ناظر گزارش شود

ـ قاضی ناظر و مسئوالن مراکز حرفه العالج یا غیرقابل عالج ها موظفند وضع محکومان بیمار صعبآموزی و اشتغال و زندانتبصره 
  .حسب مورد بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام کنند را رسیدگی کرده،

هزینه درمان عوارض و بیماریهایی که ضرورت یا فوریت درمان ندارند و یا در اثر تقصیر ناشی شده است به عهده محکوم ـ ۱۰۴ماده 
  .و یا مقصر است

ها یا ی یکبار ضد عفونی شود مگر اینکه به علت ظهور حشرهکم ماهها و اماکن وابسته باید دست کلیه اماکن زندان ـ۱۰۵ماده 
بروز اپیدمی و اشاعه ویروس، بیماریهای موسمی و محلی ایجاب نماید زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائی لوازم مربوط و 

  .سمپاشی اتاقها در محوطه زندان اقدام شود

ها باید به اندازه کافی وسیع باشد تا نور و هوای اشتغال به کار دارند پنجرهدر کارگاه ها و اماکنی که محکومان در آن  ـ۱۰۶ماده 
مجاری فاضالب همیشه باید باز  .آزاد به مقدار کافی داخل شود و در صورت لزوم برای کار و مطالعه آنها نور مصنوعی فراهم گردد

  .اقدام الزم و دائم به عمل آیدها مراقبت و باشد و در رفع عفونت و آلودگی در محوطه و مکانهای زندان

در هر مؤسسه یا زندان باید وسایل استحمام محکومان فراهم بوده، محکوم به محض ورود به مؤسسه یا زندان استحمام ـ ۱۰۷ماده 
  .نماید

دسترس  گرمابه و مستراح و دستشوئی زندان باید همیشه تمیز و نظیف باشد و به اندازه کافی دوش سرد و گرم در ـ۱۰۸ماده 
  .های سال در هفته یکبار استحمام نمایندفصلمحکومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به 

تراشیدن موی سر محکوم الزامی نیست، ولی به لحاظ رعایت مسائل بهداشتی کوتاه کردن موی سر آنان در حد متعارف  ـ۱۰۹ماده 
  .الزامی است

ت برای پیشگیری از سرایت بیماریهای واگیر مانند بیماریهای آمیزشی، سل و نظایر بهداری مؤسسه یا زندان مکلف اس ـ۱۱۰ماده 
ها و انجمنها نسبت به تهیه محل و دارو ها و مؤسسهآن وارد عمل شده، با استفاده از همکاری و کمکهای مالی و فنی وزارتخانه

  .ل اقدام نمایدبرای درمان کامل بیماران یاد شده و همچنین معتادان مواد مخدر یا الک
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های کامل پزشکی به عمل آورده، در صورت لزوم با بهداری مؤسسه یا زندان موظف است از محکوم تازه وارد معاینه ـ۱۱۱ماده 
های نماید کلیه اقدامریزی و حسب مورد نسبت به درمان یا معرفی وی به مراکز مربوط اقدام انجام آزمایشهای تشخیص طبی برنامه

  .پزشکی باید در پرونده محکوم درج گردد

گیرد تا به تجویز هرگاه محکومی تازه وارد نسخه یا داروئی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداری زندان قرار می ـ۱۱۲ماده 
  .اینه و تجویز پزشک در اختیار وی قرار گیردپزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حیاتی برای وی دارد بایستی فورًا پس از مع

نامه به بهداری محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطالع داده و با اخذ معرفی ـ۱۱۳ماده 
  .داردمؤسسه یا زندان اعزام و دارو و دستورهای الزم پزشکی را دریافت می

زشک یا پزشکیار و یا سایر مسئوالن داروی مورد احتیاج را مصرف نماید. نگهداری دارو در محکوم باید در حضور پ ـ۱۱۴ماده 
  .آسایشگاه جز به هنگام ضرورت، ممنوع است

  .باشدی محل گذران محکومیت میتبصره ـ تشخیص هنگام ضرورت به عهده پزشک زندان یا مؤسسه

ورت ضرورت، محکوم بیمار در بیمارستان زندان بستری خواهد شد با تشخیص پزشک بهداری مؤسسه یا زندان در ص ـ۱۱۵ماده 
  .گواهی تشخیص ضرورت باید بطور کتبی در پرونده بیمار قید گردد

محکومان مبتال به بیماریهای روانی، واگیر و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و نیز سیاستهای وزارت  ـ۱۱۶ماده 
  .ورت مجزا نگهداری و معالجه شوندبهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ص

ـ افزون بر بیماری های خاص باشد؛ رییس زندان مکلف است پیشنهاد های روانی؛ در صورتی که بیماری شخص جزء بیماریتبصره 
  .عفو او را با رعایت سایر قوانین به قاضی ناظر، یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید

صورت لزوم نسبت به بیمه درمانی محکومان و یا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تواند درسازمان می ـ۱۱۷ماده 
  .پزشکی اقدام نماید

  .آموزی و اشتغال استمعاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه ـ۱۱۸ماده 

به دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخدار و عینک انجمن  بضاعت،تبصره ـ در صورت نیاز محکومان بی
  .باشدآن می تأمینحمایت از زندانیان مکلف به 

  .تمارض محکومان به تشخیص پزشک زندان موجب تنبیه انضباطی خواهد بود ـ۱۱۹ماده 
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ار که در بیمارستان زندان بستری هستند رییس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کلیه محکومان بیم ـ۱۲۰ماده 
عیادت نماید و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصول اطمینان از ُحسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذیه 

  .صحیح بیماران نظارت کامل و مستمری بعمل آورد

کان وجود ندارد، فرد مطلع و آشنا به مسائل پزشکی رییس بهداری هر زندان باید پزشک باشد و در مراکزی که این ام -تبصره
  .دار این مسئولیت خواهد بودعهده

در صورت فوت محکوم، رییس زندان مکلف است مراتب را فوری به پزشک قانونی، قاضی ناظر و مرجع قضایی محل  ـ۱۲۱ماده 
به بستگان او تحویل داده یا پس از تشییع،  اعالم داشته، پس از صدور مجوز از سوی مرجع قضایی مربوط جنازه را حسب مورد

دفن نموده و وجوه و لوازم شخصی او با نظر قاضی ناظر براساس صورتمجلس و رعایت نکات الزم به ورثه قانونی وی تحویل و 
یف لوازم دار نسبت به تعیین تکلرسید اخذ گردد. هرگاه متوفی بدون وارث باشد باید در اسرع وقت با نظر مقام قضایی صالحیت

  .شخصی او در زندان اقدام شود و در صورت امکان تجهیز متوفی با اذن اولیاء باشد

  آموزیفصل سوم ـ اشتغال و حرفه

های نظام زندان، کمک به رفع مشکالت ها و نارساییهای بازپرورانه، کاهش آسیبسازمان به منظور توسعه برنامه ـ۱۲۲ماده 
آموزی، جذب کمکهای ده آنان و نیل به خودکفایی باید از محل درآمدهای بنگاه تعاون و حرفهمادی و معنوی محکومان و خانوا

های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی تحت نظارت و بودجه مصوب های خیریه یا درآمد حاصل از مؤسسهمردمی و مؤسسه
  .نمایدو هزینه  تأمینآموزی و اشتغال محکومان اعتبار الزم را به منظور حرفه

تواند در جهت ایجاد اشتغال برای محکومان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و یا کمکهای دولتی سازمان می ـ۱۲۳ماده 
  .و یا از رهگذر دریافت وام یا با مشارکت بانکها و نهادهای دولتی، تعاونیها و یا بخش خصوصی اقدام نماید

لب پس از آزمایشهای الزم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها با کسب نظر شورای محکومان و متهمان داوط ـ۱۲۴ماده 
های صنعتی، کشاورزی آموزی و اشتغال یا مؤسسهنامه در کارگاه های داخل زندان، مراکز حرفهبندی و رعایت مقررات این آئینطبقه

  .شوندو خدماتی خارج از زندان بکار گمارده می

ها و سایر های اشتغال داخل یا خارج از زندان از اختیارات ذاتی رئیسان زندانکومان داوطلب کار به محیطـ اعزام مح۱تبصره 
  .ندارد تأمینتوانند رأسًا بدان اقدام نمایند. این اقدام نیاز به اخذ مراکز وابسته به سازمان بوده و آنان می

آموزی یا مرخصی نند به منظور بازگشت زندانیانی که برای اشتغال، حرفهتوابندی یا مقامات قضایی صالح میـ شورای طبقه۲تبصره 
های مذکور در مقررات آئین تأمینشوند وثیقه و یا تعهد مناسبی در قالب قراردادهای مدنی یا های خارج از زندان اعزام میبه مکان

یشان اخذ نمایند. در این صورت ادارات ثبت دادرسی کیفری را از محکومان، متهمان و یا اشخاص ثالث معرفی شده از سوی ا
  .بندی اقدام الزم را معمول دارند محل مکلفند نسبت به بازداشت وثیقه مدنی ارسالی از شورای طبقه
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  .تقاضاهای مرخصی واصله به این شورا باید حداکثر ظرف مدت سه روز رسیدگی شوند ـ۱۲۵ماده 

باشد و های تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص میهایی که مستلزم دیدن دورهمحکومان و متهمان باید به حرفه ـ۱۲۶ماده 
شود بکار گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طی مراحل مختلف آموزشی به اخذ گواهینامه مهارت از طرف سازمان ابالغ می

  .فنی در رشته مخصوص نائل گردند

  .های بیمه در قبال حوادث ناشی از کار، بیمه نمایدموزان را نزد شرکتآتبصره ـ سازمان مکلف است این قبیل حرفه

های بیکاری و فراغت در آسایشگاه خود به کارهای توانند با موافقت رییس زندان در ساعتمحکومان و متهمان می ـ۱۲۷ماده 
  .شودمرکز یا زندان در اختیار آنان گذاشته میدستی اشتغال داشته باشند. مواد اولیه این نوع کارها بطور انحصاری بوسیله فروشگاه 

ـ هرگاه محکوم نتواند با سرمایه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوطه نماید، این مواد و لوازم بوسیله زندان یا انجمن ۱تبصره 
ه لوازم اولیه یک چهارم از سود حاصله حمایت زندانیان تهیه و در اختیار وی گذارده خواهد شد. در این صورت پس از کسر هزینه تهی

به عنوان سهم سرمایه برداشت و به حساب صندوق مرکز یا زندان یا انجمن حمایت از محکومان واریز و بقیه به حساب محکوم 
  .گرددمنظور می

داند به هرنحو که خود میگذاری توسط زندان و با استفاده از نظر خبره  ـ محکوم مجاز است کار دستی خود را پس از قیمت۲تبصره 
به مؤسسه یا زندان یا به اشخاص دیگر واگذار یا به فروش برساند. در صورت فروش یا واگذاری به غیر قیمت فروش نباید از قیمت 

  .تعیین شده توسط زندان کمتر باشد

و خارج از زندان با توجه به های صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل های کار و استراحت محکومان در موسسهساعت ـ۱۲۸ماده 
نامه از طرف رییس کارگاه یا مؤسسه مربوط با هماهنگی موقعیت محل و نوع و کیفیت کار و با رعایت فصل دوم از بخش دو این آیین

  .شودرییس زندان تعیین و به مورد اجرا گذاشته می

دهند بصورت از آنان و میزان و نوع کاری که انجام می مزد روزانه محکومان به تناسب درجه مهارت و کاردانی هر یک ـ۱۲۹ماده 
  .شودکارمزدی بوسیله مدیرکل استان تعیین می

 :گرددمزد ماهیانه کار محکوم به شرح زیر تقسیم می ـ۱۳۰ماده 

 .گرددبه حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل محکوم واریز می( %۵۰درصد )ـ پنجاه ۱

 .شود که در موقع آزادی به او پرداخت گرددبه حساب محکوم واریز می( %۲۵ـ بیست و پنج درصد )۲

 .شودبه حساب خود محکوم برای مخارج ضروری پرداخت می( %۲۰ـ بیست درصد )۳
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برای جبران خسارت و حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد میان سازمان و محکومان شاغل اختصاص داده ( %۵ـ پنج درصد)۴
  .خواهد شد

نیز به حساب خود وی واریز ( ۱دستمزد ذکر شده در بند) %۵۰در صورتی که محکوم فاقد عائله تحت تکفل باشد مبلغ -بصره ت
  .گرددمی

به هنگام انتقال محکوم به زندان یا موسسه دیگر در اسرع وقت کلیه مطالبات او پس از تسویه حساب کامل به محل  ـ۱۳۱ماده 
  .شودو منتقل میمؤسسه یا زندان جدید حواله 

 :های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مکلفندمؤسسه ـ۱۳۲ماده 

 ۱۳۰ماده  ۴موضوع بند ( %۵الف ـ در صورت بروز حوادث ناشی از کار هزینه خسارت وارده به محکومان را از محل پنج درصد )
 پرداخت نمایند؛

 ی رعایت نمایند؛ب ـ کلیه مقررات ایمنی، حفاظتی، بهداشتی را بر اساس ضوابط قانون

 ج ـ دفاتر رسمی قانونی مالی متناسب با اصول سیستم حسابداری استاندارد و پذیرفته شده جامعه حسابداران رسمی تنظیم نمایند؛ 

انداز هنگام آزادی به شرط آنکه منع قانونی نداشته باشد پس از تسویه حساب کلیه پرداخت موجودی حساب پس: ۱تبصره 
  .مانع استقسمتهای زندان بال

  .ای شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر یاد شده به رایانه منتقل خواهد شددر صورت رایانه: ۲تبصره 

 :های صنعتی، کشاورزی و خدماتی به شرح زیر خواهد بودنحوه اداره کارگاه ها و مؤسسه ـ۱۳۳ماده 

دماتی از حیث نوع و میزان تولید، کیفیت و کمیت کار، های صنعتی، کشاورزی و خالف ـ مسئولیت اداره امور کارگاه ها و مؤسسه
خرید و فروش و معامالت و انعقاد و انجام قراردادها و مسایل فنی و تخصصی و سایر موارد از این قبیل برعهده مدیریت کارگاه یا 

 .باشدها میمؤسسه

و کیفیت اعزام آنان به کارگاه و نیازهای فرهنگی، ب ـ مسئولیت امور انتظامی و امنیتی و در اختیار قرار دادن کارگران، نحوه 
  .باشدبهداشتی محکومان بر عهده سازمان می

  .استفاده از محکومان در امور نگهبانی و انتظامی و اداری مؤسسه یا زندان و دیگر دستگاه ها ممنوع است ـ۱۳۴ماده 

های صنعتی، خدماتی و کشاورزی و همچنین کارگاه ها بطور انجام امور خدماتی داخل بندها و اندرزگاه ها و مؤسسه ـ۱۳۵ماده 
  .گیردنوبتی بدون تبعیض توسط محکومان انجام می
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های وابسته خودداری نماید کوتاهی وی تبصره ـ اگر محکوم بدون عذر موجه از انجام وظایف محوله در داخل زندان و مؤسسه
  .ه خواهد شدشماره آمده، به تشخیص شورای انضباطی تنبیتخلف به 

  های باز پرورانهفصل چهارم ـ برنامه

به منظور سواد آموزی، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیری از اتالف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش  ـ۱۳۶ماده 
های ربوط و مؤسسههای مها از رهگذر وزارتخانهآموزی و اشتغال و زندانفکر و استعدادهای نهفته آنان در کلیه مراکز حرفه

ای و دولتی یا وابسته به دولت و یا سازمانهای خیریه و نهضت سوادآموزی و با همکاری آنان، تحت آموزشی، علمی و فنی، حرفه
  .شودای و مذهبی داده مینظر واحدهای مربوط در مؤسسه یا زندان، آموزش فنی، حرفه

های آموزش زندان با توجه به مدت محکومیتشان و کیفیت و نوع برنامهمحکومان در مدت اقامت خود در مؤسسه یا  ـ۱۳۷ماده 
ای اشتغال ها به فراگیری سواد و ادامه تحصیالت علمی، دینی و حرفهبینی شده در زندانای پیش علمی، دینی و فنی، حرفه

  .خواهند داشت

ری است، عدم شرکت در کالسهای یاد شده سواد کمتر از شصت سال در کالسهای سوادآموزی اجباشرکت افراد بی -تبصره
  .تواند موجب محرومیت از امتیازها گرددمی

های آموزش ها و سازمانها و مؤسسهها با همکاری وزارتخانهای زندانتدریس در آموزشگاه های علمی و فنی حرفه ـ۱۳۸ماده 
امه تنظیمی توسط واحدهای مربوط در مؤسسه یا زندان ای و بر اساس برنای به وسیله مربیان علمی و فنی حرفهعالی و فنی حرفه

  .گرددانجام می

ها بعمل آید و به محصل هر کالس آزمون سالیانه باید بر اساس برنامه رسمی دستگاه های مربوط در داخل زندان ـ۱۳۹ماده 
  .گرددحصیل داشته باشد اعطاء میگواهینامه رسمی بدون اشاره به محکوم بودن او با انجام تشریفات خاص که جنبه تشویق به ت

به منظور کمک به بازسازگاری اجتماعی محکومان و جذب کامل آنها در محیط اجتماعی، سازمان مکلف است وسایل  ـ۱۴۰ماده 
مندان به ادامه تحصیل ای را برای عالقههای تخصصی، علمی و فنی حرفهتحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره

های مربوط و با همکاری آنان در ها و مؤسسهای و رعایت مقررات مربوط بوسیله وزارتخانههای عادی یا مکاتبهجرای برنامهبا ا
  .داخل مؤسسه یا زندان فراهم نماید

ن ای با خود محکوم است سازماهای عادی یا مکاتبههای مربوط به تحصیالت عالی از رهگذر برنامهپرداخت هزینه ـ۱۴۱ماده 
  .مکلف است به هزینه محکوم کتابها و وسایل الزم را تهیه کرده، در اختیار او قرار دهد

ها های ذکر شده در این ماده نباشد پرداخت هزینهدر صورتی که محکوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزینه -تبصره
  .گیردبوسیله انجمن حمایت از زندانیان صورت می
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های مربوط در داخل ها و مؤسسهای نهایی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی با نظارت مستقیم وزارتخانهامتحانه ـ۱۴۲ماده 
  .شودمؤسسه یا زندان انجام می

تواند های تحصیلی میمحکوم با موافقت رییس زندان به عنوان فعالیتهای فردی و ممتاز افزون بر اجرای برنامه ـ۱۴۳ماده 
ای و تحقیقاتی خود را شخصًا در مؤسسه یا زندان انجام دهد و وسایل و لوازم مورد نیاز خود را با فنی، حرفه مطالعات دانشگاهی،

ها به هزینه شخصی خود و در صورت امکان به هزینه دولت بوسیله آموزی و اشتغال یا زندانرعایت مقررات داخلی مراکز حرفه
  .یدهای آموزشی زندان تدارک نمامسئوالن برنامه

ها، سازمانها و نهادها، کتابخانه مجهزی با توجه به تعداد هر مؤسسه یا زندان با جلب کمک و همکاری وزارتخانه ـ۱۴۴ماده 
محکومان  .نمایدمحکومان تاسیس کرده و کتابهای علمی، مذهبی، اخالقی و فنی در حد نیاز برای مطالعه محکومان تهیه می

ها از کتابخانه کتاب به امانت گرفته، سپس با ابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئوالن کتابخانهتوانند در ساعات مقرر در کتمی
  .کتابخانه مسترد نمایندرعایت نظافت کامل و بدون عیب و نقص آنرا به 

ید با نظر مسئول کتابخانه کتابخانه مسامحه نما هر محکومی که نسبت به حفظ نظافت و یا بازگرداندن به موقع کتاب به ـ۱۴۵ماده 
  .دار گرددو موافقت رییس زندان باید غرامت مربوط راعهده

  .های مجاز در داخل مؤسسه یا زندان مانعی نداردها و روزنامهاستفاده از مجله ـ۱۴۶ماده 

ی محکومان تدارک و با جلب و همکاری نهادهای مربوط در مؤسسه یا زندان وسایل آموزشی سمعی و بصری الزم برا ـ۱۴۷ماده 
  .گرددمی تأمین

منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی محکومان و اجرای هنگام پذیرش محکوم دین رسمی او در برگه پرسشنامه درج و به ـ۱۴۸ماده 
آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوسیله مسئوالن مربوط در زندان )در محل( تسهیالت 

  .گرددزم به منظور انجام امور واجب مذهبی آنها فراهم میال 

تواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادی خود یک جلد کتاب هرمحکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد می ـ۱۴۹ماده 
 .آسمانی، کتاب دعا، سجاده و مهر نماز برای اجرای امور واجب مذهب خود نگهداری نماید

تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رییس هر محکومی که دارای یکی از ادیان رسمی کشور است در صورت لزوم می ـ۱۵۰ماده 
 .زندان نماینده مذهبی او در مؤسسه یا زندان حضور یافته در اجرای آداب و مسائل مذهبی او را راهنمایی و ارشاد نماید

امکانات ورزشی و تربیت بدنی از قبیل کادر مربیان ورزشی و تدارک سالن  در هر زندان در صورت امکان وسایل و ـ۱۵۱ماده 
 .گرددسرپوشیده و زمین و وسایل الزم برای ورزشهای فردی و گروهی فراهم می
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ها برای محکومانی که قادر های ورزش صبحگاهی در زندانبه منظور سالمت جسم و روح محکومان، اجرای برنامه ـ۱۵۲ماده 
شود باید دست کم روزانه نیم ساعت در هوای آزاد ای که برای آنان تنظیم میباشند، اجباری است و بنابر برنامهرزش میبه انجام و 

 .ورزش نمایند

های استان مربوط و قاضی ناظر با اجرای تشریفات تواند به پیشنهاد رییس زندان، موافقت مدیرکل زندانمحکوم می ـ۱۵۳ماده 
  .های ورزشی و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی خارج از زندان شرکت نمایدمسابقه قانونی و انتظامی در

  .باشدهای خارج از کشور افزون بر رعایت مفاد ذکر شده مشمول مقررات خاص خود نیز میتبصره ـ شرکت در مسابقه

پیشنهاد معاونت بازپروری، موافقت به منظور پرورش افکار و استعدادهای هنری و ارتقاء سطح معلومات محکومان به  ـ۱۵۴ماده 
های نمایش ماهانه ترتیب ها برنامهها، نهادها و سـازمانهای مربوط، در زندانرییس زندان و با جلب کمک و همکاریهای وزارتخـانه

 .شودداده می

ته و صالحیت اخالقی آنها محکومانی در نمایشهای ماهانه شرکت خواهند کرد که رییس زندان از طرز کار و رفتار آنان رضایت داش
بندی تأیید نماید. همچنین به منظور پرورش روح و جسم محکومان با پیشنهاد رییس زندان و موافقت مدیرکل و را شورای طبقه

نمایند، دست کم ماهی یکبار به قاضی ناظر، محکومانی که دارای ُحسن رفتار بوده و مقررات مؤسسه یا زندان را کاماًل اجرا می
شگاه ها یا تفریحگاه های عمومی شهر که از سوی مؤسسه یا زندان به این کار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بدیهی نمای

نامه به عهده ماموران انتظامی زندان خواهد بود و در صورت است حفاظت از محکومان در چنین مواردی با رعایت مفاد این آیین
  .استفاده خواهد شدلزوم از سایر نیروهای انتظامی محل 

ها و نمایش فیلمهای آموزنده و اخالقی تحت نظر معاونت بازپروری در مؤسسه یا زندان با جلب کمک و همکاری اداره ـ۱۵۵ماده 
  .سازمانهای مربوط با رعایت ماده پیش مانعی ندارد

های رادیو و ساس برنامه تنظیمی از برنامههای فراغت خود با رعایت نظم و ترتیب براتوانند در ساعتمحکومان می ـ ۱۵۶ماده 
  .تلویزیون استفاده نمایند

های بازپرورانه استفاده نمایند مگر اینکه به توانند با صالحدید مسئوالن زندان از برنامهمتهمان واجد صالحیت می ـ۱۵۷ماده 
جتماع آنان با سایر متهمان و محکومان به لحاظ عدم شایستگی اخالقی و نوع و اهمـیت جـرم ارتکـابی و یا دستور قضایی، ا

  .مصلحت نباشد

ها، مکلف ها و زندانی واحدهای بازپروری درون مؤسسهنامه معاونت بازپروری سازمان بوسیلهاز تاریخ تصویب این آیینـ ۱۵۸ماده 
ند آنها را با توجه به تاثیر آنها در آموزی، مذهبی و مانهای بازپرورانه مقرر در این فصل اعم از آموزشی، حرفهاست کلیه اقدام

ها، مندی هر یک از این برنامهبازسازگاری محکومان و کاهش تکرار بزه مورد ارزیابی ماهانه و ساالنه قرار دهد و در صورت نافایده
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و اجرا گردد؛ رونوشت  های بازپرورانه هدفمند که اجرای آن کاهش میزان تکرار بزه را در پی داشته باشد، تهیه، تدوینباید برنامه
  .های ارزیابی ماهانه و ساالنه به استحضار رییس سازمان خواهد رسیدگزارش

  .های اداری استهای رسیدگی به تخلفتوجهی به مقررات این ماده تخلف به شمار آمده، موجب پیگرد در هیأتتبصره ـ بی

رتباط جمعی مجاز در داخل مؤسسه یا زندان مانند رادیو، تلویزیون و توانند از اخبار کشور بوسیله وسایل امحکومان می ـ۱۵۹ماده 
  .دست کم یک روزنامه کثیراالنتشار اطالع حاصل نمایند

بایست زیر نظر واحد بازپروری نشریه ماهانه منتشر و اطالعات مربوط به فعالیتهای در صورت امکان در هر زندان می ـ۱۶۰ماده 
شود در آن منعکس گردد. هایی که بوسیله مربیان یا محکومان تهیه میمؤسسه یا زندان با درج مقاله بازپرورانه و مقررات انتظامی

های خود کمکهای مادی یا انجام خدمتی را از مردم طلب نماید و مطالب مندرج در نشریه زندان محکوم حق ندارد در ضمن مقاله
  .کننده باشد، تفریحی، هنری و سرگرم های اخالقی، تربیتی، ادبی، علمیباید صرفًا واجد جنبه

های رسمی کشور دار افزون بر مقامهای قضایی صالحیتها یا مقاماجازه بازدید از زندان به دستور کتبی مدیرکل زندان ـ۱۶۱ماده 
ایی و علوم اداره های مربوط به علوم مذهبی، اجتماعی، اخالقی، تربیتی، کیفرشناسی، جزشود که در رشتهتنها به کسانی داده می

نمایند یا آنهایی که در انجمنهای خیریه به فعالیتهای مذهبی، اجتماعی و اصالح محکومان عضویت ها تدریس یا تحقیق میزندان
  .دارند

 :ی و تربیتی عبارتند ازتأمینهای ها و مؤسسههای مجاز برای ورود به زندانمقام ـ۱۶۲ماده 

رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، دادستان انتظامی قضات رییس رییس قوه قضائیه و معاونان وی، 
سازمان و معاونان او، مدیران کل سازمان، بازرسان اعزامی رییس قوه قضائیه، ماموران دفاتر بازرسی و حفاظت اطالعات سازمان، 

تر حمایت از حقوق شهروندی سازمان و مسووالن واحدهای بازرسان سازمان بازرسی کل کشور براساس ابالغ صادرشده، مسوول دف
ی استان محل خدمت، رییسان دادگستری، قاضیان ناظر زندان، دادستان و معاونان وی و قاضیان دادگاه استانی این دفتر در حوزه

ح، دادستان و معاونان های مطرح شده نزد آنان و همچنین رییسان سازمان قضایی نیروهای مسلها و دادسراها در مورد پرونده
  .وی در مورد متهمان و محکومان مربوط به این سازمان

نامه در حدود وظائف و شغل خود و در صورت ـ اشخاص زیر با اطالع و اجازه رییس زندان و رعایت سایر مقررات این آیین۱تبصره 
 :توانند وارد مؤسسه یا زندان شوندنیاز می

  .کارکنان و مددکاران انجمن حمایت از زندانیان شهرستان محل مدیره،مدیرعامـل، رییـس هیات 

ـ ورود و خروج نیروهای اطالعاتی وزارت اطالعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفی و هماهنگی الزم با ۲تبصره 
  .سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشکیل وزارت اطالعات خواهد بود
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ها، بندها و اندرزگاه ها به استثناء موارد بحرانی ها، زندانن با سالح گرم یا سرد به پوسته داخلی مؤسسهـ ورود مامورا۳تبصره 
  .براساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقیب قانونی خواهد بود

ممنوعه و نظایر این اعمال برای  صوت، دوربین عکاسی، موادعکسبرداری، رد و بدل کردن اشیاء ، نامه، حمل ضبط  ـ۱۶۳ماده 
  .باشدبازدید کنندگان در مواقع بازدید ممنوع می

بازدیدکنندگان باید از پیش اجازه مخصوص به امضای رییس مؤسسه یا زندان را اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ  ـ۱۶۴ماده 
ساعت ورود و مشخصات کامل و علت بازدید و ساعت  شناسائی و اجازه کتبی خود را به مسئول امور نگهبانی زندان ارایه دهند،

هرگاه بازدیدکننده دیدگاه هایی اصالحی یا انتقادی داشته باشد نتیجه  .خروج آنها باید در دفتر مخصوص بازدید کنندگان ثبت گردد
داره کل به سازمان گزارش نماید در این صورت مراتب باید بوسیله اهای خود را در دفتر یادشده منعکس میها و استنباطمشاهده

  .ها حداکثر استفاده بعمل آیدها و زندانشود تا از این گونه همکاریها و راهنماییها در بهبود وضع مؤسسه

تهیه فیلم و خبر و انتشار شرح احوال و عکس محکومان بطوری که باعث شناسایی، هتک حیثیت و رسوایی آنان  ـ۱۶۵ماده 
  .آنها رضایت دهند با اجازه معاونت بازپروری سازمان مجاز خواهد بود نشود و یا خود بطور کتبی به

انجام عقد نکاح و طالق و تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه  ـ۱۶۶ماده 
ن بوسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی با شرائط مقام قضایی مربوط یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در مؤسسه یا زندا

  .تر از سایر دفترهای اسناد رسمی انجام پذیرد تا موجب تضییع حقوق محکوم یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نشودعادالنه

  هاآموزی و اشتغال و زندانهای درون مراکز حرفه  ها و تنبیهفصل پنجم ـ تخلف

جمعی و اعتصاب محکومان و متهمان به کلی ممنوع است ولی تقاضای مالقات به صورت دسته  اعتراض، شکایت و ـ۱۶۷ماده 
تواند بطور شفاهی یا کتبی تقاضای مالقات با قاضی ناظر زندان یا رییس مؤسسه یا زندان را بنماید و اگر شکایت یا هر محکوم می

ای کم هفتهر صندوقهایی در محلهای مناسب نصب گشته، دست اعتراضی دارد آنرا در صندوقهای مربوط بیندازد، به همین منظو
  .یک بار توسط قاضی ناظر تخلیه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  .های نامربوط به مؤسسه یا زندان، یا بدون امضاء و مشخصات نویسنده ترتیب اثر داده نخواهد شدتبصره ـ به گزارش

از وقوع حوادث و پیشامدهای سوء احتمالی و اعمالی که تحقق آن مخل نظم داخلی هر محکوم باید به محض اطالع  ـ۱۶۸ماده 
  .های مسئول زندان گزارش دهدگردد، مراتب را فوری به مسئول امور نگهبانی یا به هر یک از مقاممؤسسه یا زندان می

بار و موهن های خشن، مشقتعمال تنبیهتندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و ا ـ۱۶۹ماده 
  .ها به کلی ممنوع استها و زنداندر مؤسسه

https://t.me/ekhtebar


35 
 

مقیدنمودن محکوم و متهم به دستبند به منظور کنترل و جلوگیری از خودزنی، ایذاء و آزار دیگران، ایراد خسارت به  ـ۱۷۰ماده 
یس مؤسسه یا زندان و در غیاب وی باالترین مقام مسئول در اموال و ممانعت از فرار وی به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظریه ری

  .باشدمؤسسه یا زندان مجاز می

ها نهایت تالش خود را در برقراری آرامـش و ها و زنداندر هنگام شورش محکومان یا متهمان، کارکنان مؤسسه ـ۱۷۱ماده 
های انتظامی محل استمداد نمود و در صورت لزوم از مقامجلوگیری از بروز خونریزی یا ایراد خسارت به افراد و اموال خواهند 

گیرند و متخلفان را حسب مورد به دستگاه قضایی و شورای انضباطی، مؤسسه یا زندان معرفی نموده، جلوی گسترش شورش را می
  .خواهند کرد

ستورهای ماموران مؤسسه یا زندان و کلیه محکومان و متهمان مکلف به ُحسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از د ـ۱۷۲ماده 
های اتخاذی درباره رعایت کلیه مقررات داخلی زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شورای انضباطی مطرح و تصمیم

  .آنها اجرا خواهد شد

تربیتی بند رسانده تا هرگاه محکومان یا متهمان با یکدیگر اختالفی داشته باشند بایستی موضوع را به اطالع مربی  ـ۱۷۳ماده 
ای مقتضی رفع اختالف نماید و هرگاه موفق به حل رییس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رییس اندرزگاه موظف است به شیوه

  .اختالف نشود جریان را به رییس مؤسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رییس مؤسسه یا زندان حسب مورد اقدام الزم را بعمل آورد

تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقررات خالف محسوب 
  .شود، ممنوع بوده، متخلف براساس نظر شورای انضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شدمی

گردد: مان و متهمان شورای انضباطی با ترکیب اعضای زیر تشکیل میهای محکوبه منظور رسیدگی به تخلف ـ۱۷۴ماده 
مسئوالن واحدهای قضایی، بازپروری، حفاظت اطالعات، رییس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رییس زندان، 

  .های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراستتصمیم

 :های انضباطی عبارتند ازـ تنبیه ۱۷۵ماده 

 .محرومیت از مالقات حداکثر سه نوبت ـ۱

 .ماه ۳ـ محرومیت از مرخصی تا ۲

 .ماه ۶ـ عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا  ۳

  .ـ نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز۴
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یر بوده و بیش از آن موکول پذهای ذکرشده بطور مستقیم از سوی شورای انضباطی امکاناز هر یک از تنبیه ۳/۱ـ اعمال ۱تبصره 
  .باشدبه موافقت قاضی ناظر می

تواند خارج از وقت اداری و یا در ایام تعطیل ـ رییس زندان و در غیاب وی باالترین مقام مسئول در مؤسسه یا زندان می۲تبصره 
ری اقدام نموده؛ مراتب را به منظور اند به واحدهای تک نفره تا آغاز وقت ادانسبت به معرفی محکومانی که در نظم اخالل نموده

  .اتخاذ تصمیم مناسب به شورای انضباطی منعکس نماید

های مقرر شده را به اکثریت آراء بطور کلی یا جزیی به مدت شش تواند تنبیهشورای انضباطی پس از اتخاذ تصمیم می ـ۱۷۶ماده 
گردد. در غیر اینصورت افزون های ذکرشده اجرا نمینشود تنبیهماه تعلیق نماید هرگاه در این مدت محکوم مرتکب تخلف یا جرمی 

  .های مقررشده در شورای انضباطی نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شدبر مجازات تخلف یا جرم ارتکابی اخیر، تنبیه

و اجرا و صورتمجلس آرای شورای انضباطی در مورد تنبیه محکومان یا متهمان به دستور رییس زندان یا جانشین ا ـ۱۷۷ماده 
گردد. هرگاه محکوم متخلف از تاریخ آخرین تخلف حاکی از ذکر نوع تنبیه و اجزای آن تنظیم و در پرونده محکوم درج و بایگانی می

خود به مدت یکسال مرتکب تخلف یا جرم دیگری نشود و از خود بطور مستمر حسن اخالق و رفتار نشان دهد آثار تبعی تنبیه مقرر 
گردد. در غیر این صورت در مواقع عفو و بخشودگی در جدول رفتار محکوم به عنوان امتیاز منفی منظور و مورد نظر قرار میمنتفی 

  .خواهد گرفت

هرگاه اعمال ارتکابی محکوم افزون بر تخلف انضباطی واجد وصف جزایی یا حقوقی باشد، ضمن محکومیت به  ـ۱۷۸ماده 
  .گرددمراتب به قاضی ناظر به منظور اتخاذ تصمیم گزارش مینامه های مندرج در آیینتنبیه

های وابسته وارد آموزی و اشتغال یا زندان و مؤسسهمحکوم یا متهم مکلف است کلیه خسارتهایی را که مراکز حرفه ـ۱۷۹ماده 
همچنین در  .گرددمعرفی میکند جبران نماید و در صورت عمدی بودن یا عدم جبران بنا بر مقررات قانونی به قاضی ناظر می

تواند با موافقت قاضی ناظر وجه میلیون ریال باشد رییس مؤسسه یا زندان یا جانشین او می صورتی که وجه خسارت تا مبلغ یک
  .ذکرشده را از حساب یا وجه مربوط به محکوم یا متهم برداشت نموده و موضوع را به طور کتبی به محکوم ابالغ نماید

  آموزی و اشتغال یا زندانرابطه محکوم با خارج از مراکز حرفهبخش سوم ـ 

  مالقات –فصل نخست 

نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین  ـ۱۸۰ماده 
  .ذیردپها انجام میباشند و این ارتباط بوسیله مالقات و مکاتبهخود می

بایست بطور کتبی مالقات با محکوم تبصره ـ چنانچه مالقات یا مکاتبه متهمی خالف ُحسن جریان محاکمه باشد قاضی مربوط می
یا مکاتبه وی را ممنوع اعالم کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد مالقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه 
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باشد. تخلف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداری متخلف خواهد بود ولی دار مجاز مییتکتبی مراجع قضایی صالح
پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او مالقات نماید و هیچ یک از ماموران انتظامی یا 

  .ی نمایندتوانند به هیچ وجه از مالقات جلوگیر اداری و قضایی نمی

ای نشکن و وسایل تلفن و لوازم ضد محل مالقات عمومی محکومان دست کم بایستی مجهز به دیوارهای شیشه ـ۱۸۱ماده 
صوت باشد و وسایل ذکرشده باید طوری تعبیه گردد که هنگام مالقات و مکالمه محکومان با اشخاص، مزاحمت برای سایر 

  .ت انجام پذیردها به سهولاشخاص فراهم نگردد و مکالمه

گردد توانند برای ایجاد چنین محلهایی که در جهت رفاه خانواده محکومان احداث میها میها و زندانتبصره ـ مسئوالن مؤسسه
  .از اعتبارات انجمنهای حمایت از زندانیان محل استفاده نمایند

متهم و همچنین پدر و مادر همسر وی حق دارند براساس  زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا ـ۱۸۲ماده 
شرایط مالقاتهای هفتگی با محکوم مالقات کنند و سایر بستگان و دوستان محکوم در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف 

  .توانند مالقات کنندرییس مؤسسه یا زندان یا قاضی ناظر می

توانند با همسر و فرزندان داشته باشند با صالحدید رییس مؤسسه یا قاضی ناظر میمحکومانی که ُحسن رفتار و کردار  ـ۱۸۳ماده 
  .و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادرهمسر خود با حضور مامور مراقب مالقات حضوری نمایند

با اشخاص ذکر شده در ماده  ای یک بارتوانند دست کم هفتهآموزی خارج از زندان نیز میهای حرفهمحکومان کارگاه ـ۱۸۴ماده 
شود انجام خواهد مالقات نمایند. محل مالقات این گروه از محکومان در محل مناسبی که به این منظور اختصاص داده می ۱۸۲

  .شد در این صورت حضور یک مامور مراقب ضروری است

توانند مالقات خصوصی بدون ر مواردی میمحکومان یا متهمان با موافقت رییس مؤسسه یا زندان یا قاضی ناظر د ـ۱۸۵ماده 
  .حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند

آموزی و اشتغال یا زندان با نظر سازمان و در چارچوب  تواند در هر مرکز حرفهاداره کل شوراهای حل اختالف کشور می ـ۱۸۶ماده 
ای حل اختالف محکومان و شاکیان خصوصی آنان ایجاد نماید. ای بر نامه اجرایی شوراهای حل اختالف، شعبهقانون و آیین

ها همکاری الزم آموزی اشتغال نیز مکلفند برای انجام این امر اقدام و در حد تواناییها، بازداشتگاه ها و مراکز حرفهرییسان زندان
  .بعمل آورند

توانند با اخذ مجوز کتبی از وق موکل خود میوکالی دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حق ـ۱۸۷ماده 
های اداری به زندان مراجعه و با ارایه وکالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت

حکوم، مالقات المالقات بودن ماتاق مخصوص و مجزی از اتاق مالقات عمومی با موکالن خود مالقات نمایند و در صورت ممنوع
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گیرد. بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئوالن مؤسسه یا زندان فراهم های قضایی مربوط انجام میبا نظر مقام
  .خواهد شد

ن تواند در هر زندان به هزینه خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که برای مالقات وکالی دادگستری با موکالـ کانون وکال می۱تبصره 
  .آنها اختصاص داده شود

  .ـ مفاد این ماده نسبت به وکال و مشاوران حقوقی قوه قضاییه نیز قابل تسری است۲تبصره 

های سال و نیاز هرمحل بوسیله برنامه مالقات عمومی در هر مؤسسه یا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل ـ۱۸۸اده م
گهی میرییس مؤسسه یا زندان تهیه و با تصویب    .شودمدیرکل مربوط آ

کننده و مالقات شونده بتوانند به طور جداگانه با ای تنظیم شود که زنان و مردان مالقات ـ برنامه مالقات باید به گونه۱تبصره 
  .یکدیگر مالقات نمایند

ر مالقات داشته باشد و مدت ای یکباای تنظیم شود که هر محکوم دست کم هفتهـ برنامه مالقات عمومی باید به گونه۲تبصره 
 .دقیقه نباشد ۲۰آن کمتر از 

های استان نیز در صورت تشخیص دار رییس مؤسسه یا زندان و مدیرکل زندانهای قضایی صالحیتافزون بر مقام ـ۱۸۹ماده 
 .نامه صادر نمایندتوانند اجازه مالقات با محکوم را با اشخاص مجاز در آیینضرورت می

تی که برای محکوم از سوی شورای انضباطی محدودیت مالقات در نظر گرفته شود و قاضی ناظر نیز تایید نموده تبصره ـ در صور 
  .گردد تا از دادن مالقات خودداری نمایندباشد، موضوع با ذکر دلیل به مراجع ذکر شده در ماده پیش اعالم می

مار را که در بیمارستان بستری بوده یا قادر به حرکت نیستند با تواند تسهیالت مالقات محکومان بیزندان می رییس ـ۱۹۰ماده 
  .نظر پزشک فراهم آورد

رد و بدل کردن نامه و اشیاء مجاز بدون اجازه رییس زندان یا نماینده وی به هرگونه که باشد، میان مالقات کننده و  ـ۱۹۱ماده 
  .انضباط کامل و اجرای دقیق مقررات مالقات خواهد بود محکوم به کلی ممنوع است و مامور مالقات موظف به حفظ انتظام،

  .تبصره ـ تخلف مامور مالقات و یا قصور و تقصیر وی موجب تعقیب انتظامی یا اداری خواهد بود

به ها مالقات اتباع بیگانه با خانواده و غیر آن باید با حضور یک نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنکه مکالمه ـ۱۹۲ماده 
  .زبان فارسی انجام گیرد، پرداخت دستمزد با سازمان است
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مالقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع محکوم خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضیان  ـ۱۹۳ماده 
  .باشدرسیدگی کننده یا ناظر زندان می

توانند با رعایت ماده پیش با نماینده سیاسی و کنسولی دولتی ی ندارند میتبصره ـ محکومانی که کشور آنها در ایران نماینده سیاس
  .باشد مالقات نمایندکه حافظ منافع آنان می

نماید باید با حضور یک نفر از کارکنان زندان که در تمام مواردی که شخص خارجی با محکوم یا متهم مالقات می ـ۱۹۴ماده 
باشد صورت گیرد و صحبت باید بدون نجوا و با صدای بلند باشد. اگر مامور مسئول  دست کم به زبان محکوم آشنایی داشته

های داخلی مؤسسه یا زندان تشخیص دهد باید فوری به مالقات نامهمالقات موضوع مذاکره طرفین را بر خالف مقررات و نظام
  .خاتمه دهد و چگونگی امر را به رییس زندان گزارش نماید

ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا سالن انتظار جهت استقرار مالقات کنندگان آموزی و اشتغال یا زندانمراکز حرفه رییسان ـ۱۹۵ماده 
کنندگان از مسیر مخصوص جدای از مجهز به سرویس، فروشگاه و سایر وسایل رفاهی باشد و تدابیری اتخاذ گردد تا مالقات 

  .قات هدایت شوندمحوطه عمومی مؤسسه یا زندان به قسمت محل مال

در تمامی موارد تنظیم برنامه مالقات از نظر روز و ساعت و طول مدت مالقات و چگونگی و کیفیت آن با نظر رییس  ـ۱۹۶ماده 
  .مؤسسه یا زندان خواهد بود

د تا از نزدیک نسبت ها مستقر گردنآموزی و اشتغال و زنداندر صورت وجود امکانات، قاضیان ناظر باید در مراکز حرفه ـ۱۹۷ماده 
به انجام وظایف خود منجمله رفع مشکالت محکومان اقدام نمایند. در غیر اینصورت باید دست کم در هفته سه بار برای بازدید از 

  .مؤسسه یا زندان محل خدمت خود سرکشی نمایند

  های پستیفصل دوم ـ ارسال مراسله

تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدین، وکیل اشد میمتهم یا محکومی که ممنوع المالقات نب ـ۱۹۸ماده 
های رسمی کشور، با رعایت موازین های قضایی و در هر ماه یک نامه به عنوان مقامرسمی و یا به دیگر بستگان، دوستان و مقام

ها امضاء و انگشت زده شده و پس از رسال نامهها باید با حضور مسئول قسمت اشرعی و قانونی نوشته و ارسال دارد. این نامه
  .گرددها ارسال میگواهی مسئول یاد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله

تواند با اجازه دادستان یا مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت لزوم نامه سرگشاده تبصره ـ متهم یا محکوم ممنوع المالقات می
  .خانواده و وکیل رسمی نوشته و پس از تایید مقام قضایی ارسال داردبه 
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تواند با اجازه قاضی ناظر یا رییس زندان بیش از حد مقرر با بستگان العاده محکوم یا متهم می در مواقع ضروری و فوق ـ۱۹۹ماده 
تربیت و حل مشکالت شخصی و خانوادگی و  های صالحیتدار قانونی یا کسانی که به نحوی از انحاء در تعلیم وخود یا مقام

  .اجتماعی او صالح و مؤثر باشند با رعایت مقررات مربوط مکاتبه نمایند

های محکومان که از میان ماموران های صادر شده و وارد شده محکوم یا متهم باید بوسیله مسئول ارسال نامهنامه ـ۲۰۰ماده 
شود به دقـت بررسـی و مطالعه شده، پس از امضـاء و مهر قسمت ذکر شده به اب میمجرب و مورد اعتماد مؤسسه یا زندان انتخـ

  .مقصد ارسال شود

های مؤسسه یا زندان یا خالف نظم و عفت عمومی و نامههای آن مفسده انگیز یا مخالف با آیینهایی که نوشتهنامه ـ۲۰۱ماده 
ن الفاظ رکیک و مستهجن و ناسزا، تهدید و یا تهمت و افترا باشد اخالق حسنه بوده یا موجب هتک حرمت اشخاص شود یا متضم

هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آنها صرفًا به حالهای ناموجه و مکرر درباره موضوعو همچنین عرض 
ات آیین نامه تنبیه انضباطی و یا منظور مزاحمت باشد به دستور رییس مؤسسه یا زندان ضبط شده و نویسنده نامه براساس مقرر 

  .تحت تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت

ها باید با خط خوانا و روشن و به زبان فارسی نوشته شده و موضوع آن درباره بیان حقایق مربوط به اوضاع و متن نامه ـ۲۰۲ماده 
  .احوال خانوادگی و شخصی و جریان دعوا مربوط به نویسنده نامه باشد

های صادرشده باید در دفتر مخصوص ثبت و نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل، شماره قرار یا دادنامه، کلیه نامه ـ۲۰۳ماده 
شماره محکوم، شماره آسایشگاه نویسنده نامه و نشانی و عنوان گیرنده با خط خوانا روی پاکت نوشته شده تا در صورت برگشت آن 

  .ه عینًا به نویسنده نامه مسترد شودهای دفتر ذکر شدبا استفاده از نوشته

ای موجود نباشد بایستی عینًا شود اگر در محل برای ترجمه و بررسی آن وسیلههایی که به زبان خارجی نوشته مینامه ـ۲۰۴ماده 
ن مانع باشد به ها و در نهایت به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسیهای الزم چنانچه ارسال آن به مقصد بدوبه اداره کل زندان

  .منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود

توانند بوسیله وزارت امور خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود مکاتبه نمایند و متهمان و محکومان اتباع خارجه می ـ۲۰۵ماده 
  .نامه بررسی و به مقصد فرستاده شودهای آنها باید بنابر مقررات این آییننامه

نامه با های رسمی با رعایت مقررات آییندر مواقع ضروری ارتباط محکوم بوسیله تلگراف یا تلفن با اشخاص یا مقام ـ۲۰۶ماده 
  .اشکال استهزینه شخصی محکوم بی

  .مانع استتبصره ـ مکالمه تلفنی محکومان اتباع خارجی با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بی
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ها تهیه و در دسترس محکومان قرار دهند تا های کل موظفند برای هر زندان صندوق شکایترهواحدهای بازرسی ادا ـ۲۰۷ماده 
ای در صورتیکه محکومان از امور بازداشتگاه یا مؤسسه یا زندان شکایت داشته باشند بتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه

ر صندوق ذکر شده قراردهند این صندوق هر هفته یک بار توسط که هویت دقیق محکوم روی پاکت قید شده باشد بطور مستقیم د
  .گیردبازرسی اداره کل باز و شکایت آن بوسیله واحد بازرسی مورد بررسی قرار می

جز در موارد اضطراری، با وصول تلگراف یا هر  .باشدمی ۱۴صبح الی  ۱۱های محکومان از ساعت توزیع و قبول نامه ـ۲۰۸ماده 
  .حداکثر ظرف دو روز از تاریخ وصول بدست محکوم یا مرجع مربوط برسدنامه بایستی 

در صورتی که محکوم از نحوه اجرای بازداشت یا حبس خود و یا هر امر دیگری از امور بازداشتگاه، مؤسسه و زندان  ـ۲۰۹ماده 
یم به رییس مؤسسه یا زندان اعالم نماید ای سربسته بطور مستقتواند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامهشکایت داشته باشد می

  .ها را به مراجع مربوط ارسال داردبرده مکلف است این قبیل نامه و نام

تواند کتابهای مذهبی، علمی، تحصیلی و هر کتاب یا نشریه مجاز را با نظر مسئول بازپروری دریافت متهم یا محکوم می ـ۲۱۰ماده 
 .و مطالعه نماید

 .ها و پتو و مواد خوراکی توسط متهمان و محکومان براساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهد بودلباسورود  ـ۲۱۱ماده 

گردد تا روز پیش از آزادی از خارج از زندان لباس دریافت نماید و این لباس به انبار تحویل می ۱۰تواند تبصره ـ هرمحکوم می
  .محکوم هنگام خروج از آن استفاده نماید

شود به وسیله مأموران مجرب و مورد وثوق زندان بازدید هایی که توسط پست برای متهم یا محکوم ارسال میمرسوله ـ۲۱۲ ماده
گردد، مراتب ضمن گزارش جهت ها از اشیایی باشد که نگهداری آن جرم محسوب میشود. چنانچه مرسولهو تحویل گرفته می

م و در صورتی که نگهداری آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم یا دار اعالاتخاذ تصمیم به مقام قضایی صالحیت
  .محکوم مسترد و یا جزو اموال محکوم محسوب و تا آزادی وی ضبط خواهدشد

 (رییس قوه قضاییه ۱۳۸۹اصالحی )مرخصی زندانیان –فصل سوم 

تماعی زندانیان، رفع مشکالت ضروری فردی، خانوادگی و به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اج ـ۲۱۳ماده 
های اصالحی، قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه

  .گرددطاء میآموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعتربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه

گردد و برخورداری از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی
  .باشدامتیازات الزم می

 :شرایط اعطای مرخصی ـ ۲۱۴ماده 
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سال و حبس ابد حداقل  ۱۵ن بیش از ششم( از مدت حبس و محکومی یک) ۶/۱سال باید حداقل  ۱۵الف( محکومین به حبس تا 
سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای 

 .شودهر سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می

قانون نحوه اجرای  ۲و  ۱مالی )موضوع مادتین  ب( محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محکومیت
برند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده محکومیتهای مالی( و یا هر دو در زندان بسر می 

 .باشند

 :امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر ۲۰۰ج( کسب حداقل 

 امتیاز ۱۰باطی در زندان در هر ماه ـ رعایت مقررات و امور انظ۱

 امتیاز ۲۰ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه ۲

 امتیاز ۱۰ـ همکاری در انجام فعالیتهای فرهنگی در هر ماه ۳

 امتیاز ۳۰ـ اهتمام به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه ۴

البالغه، اخالق و عقاید، هر های مربوط به تالوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهجنامهـ شرکت در بر  ۵
 امتیاز ۲۰برنامه در هر ماه 

 ۳۰البالغه، اخالق و عقاید، هر دوره های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یا نهجـ قبولی در آزمون دوره ۶
 امتیاز

 امتیاز ۱۰هر کدام در هر ماه  ۲و  ۱شرکت در دوره احکام سطح ـ ۷

 امتیاز ۳۰هر یک  ۲و ۱ـ قبولی در آزمون احکام سطح  ۸

 امتیاز ۲۰ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی ۹

 امتیاز ۲۰۰ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء ۱۰

 امتیاز ۱۰۰ن، هر کدام ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آ۱۱

 امتیاز ۲۰ـ اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه ۱۲

https://t.me/ekhtebar


43 
 

 امتیاز ۳۰ـ قبولی در هر دوره تحصیلی ۱۳

 امتیاز ۲۰ـ شرکت در کالسهای فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه ۱۴

 امتیاز ۱۰ن های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زنداـ شرکت در هر یک از دوره۱۵

 امتیاز ۳۰های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری ـ اخذ گواهی در هر یک از دوره۱۶

 امتیاز ۲۰ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه ۱۷

 امتیاز ۳۰ های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشورـ کسب رتبه در هر یک از جشنواره۱۸

 امتیاز ۵۰ـ پذیرش در دانشگاه ۱۹

 امتیاز ۱۰ای در هر ماه ـ شرکت در کالسهای فنی و حرفه۲۰

 امتیاز ۵۰ای در هر رشته ـ اخذ گواهی فنی و حرفه۲۱

 امتیاز ۴۰ـ اشتغال به کار در کارگاهها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه ۲۲

 امتیاز ۵۰امتیاز حداکثر  ۵سی زندگی هر مهارت ـ شرکت در دوره مهارتهای اسا۲۳

 امتیاز ۱۰۰امتیاز حداکثر  ۱۰ـ اخذ گواهی مربوط به مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت ۲۴

 امتیاز ۲۰ـ شرکت در جلسات و کالسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه ۲۵

 امتیاز ۲۰۰ـ ترک کامل اعتیاد به تائید بهداری زندان ۲۶

 امتیاز ۵درصد از مبلغ جریمه زای نقدی به ازاء یکـ پرداخت ج۲۷

 امتیاز ۲۰۰ـ اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر ۲۸

 .در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد

 امتیاز  ۱۰۰بندی بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقهـ سایر اقدامات و فعالیتهای پیش۲۹

  .باشدـ تحصیل هر یک از امتیازات مذکور حسب مورد منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان می۱تبصره 
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سال و همچنین زنان سرپرست خانوار )براساس گواهی  ۵۵سال و اناث بیش از  ۶۰ـ محکومین ذکور دارای بیش از ۲تبصره 
امتیاز با رعایت سایر شرایط از  ۱۵۰و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با کسب حداقل  مستند( و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال

  .گردندمند میمرخصی بهره

امتیاز گردند به شرط تحمل  ۱۰۰۰العاده موفق به کسب سال هرگاه با تالش فوق ۱۰ـ محکومین دارای حبس بیش از ۳تبصره 
  .شد مند خواهندحداقل یک سال حبس از مرخصی بهره

در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان )پدر، مادر،  ۲۲۱ـ کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده ۴تبصره 
  .گردندمند میفرزند، همسر، برادر، خواهر( بدون لحاظ شرایط مذکور در این ماده از یک نوبت مرخصی بهره

  :میزان مرخصی ـ۲۱۵ماده 

حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفًا به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محکومیتهای مالی الف ـ به محکومین 
شوند در صورت کسب امتیازات الزم به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء غیرکیفری در زندان نگهداری می

  .گرددمی

را کسب نمایند در صورت فقدان سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه  ب ـ به محکومین سایر جرائم که امتیازات الزم
  .گرددماه و در صورت وجود سابقه محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می

ازات الزم و فقدان سابقه عمدی محکومیت ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال در صورت کسب امتی
  .گرددبه ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می

د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محکوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد 
بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه

  .دوره باشد

بندی و به ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صد کیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه ه
  .خواهد شدو ذهاب به مدت مرخصی افزوده  تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز برای ایاب

محکومینی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر  ـ۲۱۶ماده 
شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستریمی ۲۱۴گرفتن شرایط مذکور در ماده 

یش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشکی قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و محل به ادامه بستری ب
  .بستری مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی بعمل آید
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مناسب توسط مقام قضایی  تأمینو اخذ بندی زندان اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه  ـ ۲۱۷ماده 
هیأت عمومی  ۲۵/۵/۱۳۸۴مورخ  ۶۸۰و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره  تأمینباشد. اخذ مربوطه می

  .باشددر قانون آئین دادرسی کیفری می تأمیندیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای 

گذار و یا کفیل برای مرخصیهای مأخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه تأمینتبصره ـ 
  .باشدبعدی نیز دارای اعتبار بوده و مالک عمل می

بینی پیش توانند با رعایت شرایطباشد میدار وظایف دادستان میدادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهدهـ  ۲۱۸ماده 
  .مناسب رأسًا نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند تأمینشده در این فصل با اخذ 

بندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محکومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها شورای طبقه  ـ۲۱۹ماده 
بور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن دهم( کل محکومیت آنان بوده مشروط بر اینکه مدت مز  یک) ۱۰/۱حداکثر معادل 

پذیری، شخصیت محکوم و لحاظ امتیازات مکتسبه و در صورت استحقاق با اخذ  وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصالح
  .آنان اقدام نماید نسبت به اعطای مرخصی به تأمینتعهد کتبی و بدون اخذ 

باشند( دث غیرمترقبه متهمین و محکومینی )که واجد شرایط اعطای مرخصی نمیدر مواقع اضطراری و بروز حوا ـ۲۲۰ماده 
کننده حداکثر بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشتتوانند بنا به تشخیص شورای طبقه می

  .الحفظ به مرخصی اعزام گردندساعت در روز به صورت تحت ۱۲مدت به

  :ستثنیات اعطای مرخصیم ـ۲۲۱ماده 

  :باشندمحکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می

زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت  الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف
کز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخالل در نظام ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مرا  کشور، آدم

  .اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها

  .ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم

  .ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند

  .عدامد ـ محکومین به قصاص و ا

  .ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها مواردی است که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد۱تبصره 

https://t.me/ekhtebar


46 
 

  .باشدـ اعطای مرخصی به محکومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع می۲تبصره 

و  ۲۱۴در صورت کسب امتیازات مندرج در ماده محکومین مذکور در ماده فوق به جز محکومین به قصاص و اعدام  ـ۲۲۲ماده 
  .توانند از مرخصی استفاده نماینددوم( از مدت محکومیت خود با تائید دادستان مربوط مییک ) ۲/۱پس از تحمل 

  .سال خواهد بود ۱۰باشند معادل می ۲۲۱تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدی که مشمول ماده 

و نیز محکومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند الزم است  ۲۲۱چنانچه زندانیان مشمول ماده  ـ ۲۲۳ماده 
مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعالم تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت 

  .قرار گیرند

لیل واجد شرایط الزم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص زندانیان محکومی که به هر د  ـ۲۲۴ماده 
  .مند شوندتوانند از یک نوبت مرخصی بهرهبندی و موافقت دادستان محل می به پیشنهاد شورای طبقه

غیبت جزء مدت  مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایام ـ۲۲۵ماده 
گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید عالوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت محکومیت احتساب نمی

ماه و برای بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی که زندانی  ۶
زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی  پس از پایان مرخصی به

  .محروم خواهد شد

باشد و یا شورای دار وظایف دادستان میتبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش که عهده 
  .زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نخواهد بودبندی، موجه تشخیص داده شود،  طبقه

شوند، برای بار اول تا یک سال و زندانیانی که در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی می ـ۲۲۶ماده 
  .برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم خواهند شد

ای شوند تکالیفی از قبیل معرفی نوبهتوانند برای زندانیانی که به مرخصی اعزام میبندی می یا شورای طبقه دادستان ـ۲۲۷ماده 
به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان دستورات صادره را رعایت ننمایند، 

  .مرخصی بعدی محروم خواهند شد باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یک نوبت

چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام الزم برای دستگیری  ـ۲۲۸ماده 
مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعالم  تأمینزندانی و عودت وی به زندان مراتب غیبت را بالفاصله برای تشریفات مربوط به ضبط 

  .مأخوذه را برای درج در پرونده به زندان منعکس نماید تأمینماید. مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط ن

  .گردددستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان تهیه و ابالغ می ـ ۲۲۹ماده 
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  فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محکوم

آموزی و اشتغال و زندانی که در حوزه قضایی صادر کننده قرار یا حکم یا محکوم در بازداشتگاه مراکز حرفه هر متهم ـ۲۳۰ماده 
شود، مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم براساس قانون محل دیگری را برای تحمل کیفر تعیین قرار دارد نگهداری می

  .نماید

های قضایی صادرکننده حکم یا قرار، توسط مقام شوند در صورتیکه غیر از مقامیتبصره ـ محکومانی که در زندان نگهداری م
های قضایی قضایی دیگری بعنوان متهم به منظور تحقیق احضار شوند، مدیر زندان مکلف است ضمن اعزام مراتب را به مقام

  .دار اعالم نمایدصالحیت

ها و نوع مالقات و سایر ترتیبات ها، دفعهزه قضایی و نیز تعیین ساعتتعیین محل نگهداری محکومان و متهمان در حو ـ۲۳۱ماده 
  .باشدانجام مالقات و مرخصی و جابجایی محکوم به عهده سازمان می

ها و مراکز حرفه آموزی و اشتغال موظفند هر دو ماه یک بار در صورت تقاضای محکوم و یا رأسًا به رییسان زندان ـ۲۳۲ماده 
نوع زندان محکوم را بر حسب بهبود وضع اخالقی محکوم یا تنزل آن به مرکز پذیرش و تشخیص پیشنهاد  تشخیص خود تغییر

  .بندی مطرح گرددکنند تا برای اتخاذ تصمیم در شورای طبقه 

های در هر مورد که نگهداری محکوم در زندان محلی مخالف مصالح آن شهرستان یا استان باشد با موافقت مقام ـ۲۳۳ماده 
بندی و موافقت دادستان محکوم منتقل ها با جلب نظر شورای طبقهقضایی مربوط و تعیین محل انتقال به وسیله اداره کل زندان

  .شودمی

انتقال محکوم از حوزه قضایی محل صدور و اجرای حکم به حوزه قضایی دیگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و  ـ۲۳۴ماده 
  .ودمدیرکل مبدأ و مقصد خواهد ب

ـ سازمان باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی در نزدیکترین زندان محل سکونت خانواده خود تحمل ۱تبصره 
  .های الزم را برای اعطای نیابت قضایی معمول خواهند داشتکیفر نمایند بدیهی است مراجع قضایی نیز در این مورد اقدام

به زندان جدید کلیه امور قضایی و اجرایی بعدی به عهده دادستان حوزه قضایی مؤسسه یا زندان  ـ پس از انتقال محکوم۲تبصره 
  .جدید خواهد بود. بدیهی است قاضی مجری حکم مبدأ به دادستان یا قاضی مجری حکم مقصد نیابت قضایی اعطا خواهد کرد

نتقال به رییس زندان مقصد و یا مبدأ تقدیم نموده تا بنابر مفاد این توانند تقاضای خود را در مورد اـ محکوم یا خانواده او می۳تبصره 
  .های متعلقه به عهده محکوم استماده عمل شود در اینصورت هزینه
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های سوزی یا ابتالء به بیماریـ در صورت تراکم بیش از حد جمعیت کیفری در یک زندان، یا بروز حوادثی نظیر زلزله و آتش۴تبصره 
های تواند نسبت به انتقال محکومان به زندانحاد و یا وضعیت خاص معیشتی و خانوادگی محکوم، رئیس سازمان میواگیردار و 

  .مجاور اقدام نماید

های ، نقل و انتقال محکومان و متهمان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی، مرخصیاعزام، بدرقه ـ۲۳۵ماده 
شود به عهده نیروهای مسلح یگان انتظامی ع مربوط براساس ضوابطی که از سوی سازمان اعالم میالحفظ و یا سایر مراجتحت

  .گیردنیروهای موردنیاز و استقرار کامل یگان یادشده این امر بوسیله نیروهای انتظامی صورت می تأمینباشد و تا سازمان می

ن و متهمان، مجاز نیست مگر در موارد ضروری حسب تشخیص رییس ـ استفاده از دستبند در موارد یادشده برای محکوما۱تبصره 
  .شودزندان و جرایمی که به موجب دستورالعمل صادرشده از سوی سازمان تعیین می

شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نیز وارد آنجا خواهند ـ در مواقعی که زندانی به دادگاه و یا دفتر کار سایر مراجع وارد می۲تبصره 
شود و در صورتی که دستور خروج مأموران از اطاق صادر گردد، به مسئولیت د و به دستور مقامات قضایی، دستبند زندانی باز میش

باشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب اش منضم به این ماده میای که نمونهمقام دستور دهنده پس از امضای اجازه نامه
 .زندانی خواهند بود

 ۲۳۵به ماده  فرم مربوط

 .……………………………………شعبه

 رئیس شعبه

 ..…………… اینجانب

 دادرس، بازپرس، دادیار

فرزند …………… مأموران بدرقه و مراقبت متهم یا محکوم …………….  -۲………………. -۱به منظور انجام تحقیقات به 
 .دستور خروج را صادر نمودم……………….. مورد پرونده کالسه ……………. 

 :ساعت ورود

 : امضاء ساعت خروج

در مواردی که متهم یا محکوم قادر به حرکت نبوده و یا خروج وی از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پیشنهاد رییس  ـ۲۳۶ماده 
  .زندان و موافقت دادستان محل تحقیقات و یا دادرسی با حضور قاضی مربوط انجام خواهد شد
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  .است انجام این امر موکول به نظر رییس حوزه قضایی محل خواهد بودهای قضایی که دادسرا تشکیل نشده تبصره ـ در حوزه

  آموزی و اشتغالبخش چهارم ـ آماده سازی برای خروج از زندان و مراکز حرفه 

  فصل نخست ـ فعالیت های مددکاری

اهتمام الزم به عمل آید برای تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی باید در حفظ روابط و عالیق خانوادگی آنان  ـ۲۳۷ماده 
ها موظفند به طور منظم با محکوم در تماس بوده، با آموزی و اشتغال و زندانبه همین منظور مددکاران اجتماعی در مراکز حرفه

اش به وسیله دوایر مربوط و در نتیجه در ایجاد احتیاجات مادی و معنوی او و خانواده تأمینجلب اعتماد وی در رفع مشکالت و 
 .ابط حسنه با خانواده و تحکیم مبانی آن مؤثر و مفید واقع شوندرو 

  .تماس سایر مأموران زندان با خانواده محکوم ممنوع و موجب تعقیب انتظامی یا اداری است

 .تبصره ـ ارتباط با خانواده محکوم توسط مددکار الزامًا با هماهنگی و اطالع رییس زندان خواهد بود

باشد. انجام این ایف زندان آماده نمودن محکومان برای بازگشت به محیط خارج از مؤسسه یا زندان میازجمله وظ ـ۲۳۸ماده 
 .نامه اجرایی مددکاران اجتماعی استوظیفه به عهده مددکاری و به موجب آیین

آنان باقی مانده است  اجرای احکام زندان موظف است آخر هر هفته اسامی محکومان را که دو ماه به پایان محکومیت ـ۲۳۹ماده 
تهیه و به قسمت رسیدگی و مددکاری تسلیم نماید و اداره مراقبت بعد از خروج یا همکاری با کمک انجمن حمایت از زندانیان، 

کم  های مربوط به مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به محکومانی که مأوی و شغلی ندارند دستانجمنهای خیریه و اداره
 .آورنده پس از آزادی از زندان حمایت مادی و معنوی بعمل میتا سه ما

خواهند به موطن خود مراجعت نمایند بایستی رییس زندان بضاعت که پس از آزادی از زندان میدر مورد محکومان بی ـ۲۴۰ماده 
زینه سفر آنها به وسیله زندان یا انجمن های الزم را به عمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد موردنظر فراهم سازد. هبینیپیش 

 .و پرداخت خواهد شد تأمینحمایت از زندانیان 

بایستی بوسیله انجمنهای حمایت از زندانیان تا شوند میبضاعتی که در حال بیماری آزاد میمحکومان بیمار و بی ـ۲۴۱ماده 
ه از کارافتاده یا معلول باشند با توجه به امکانات انجمن و حصول بهبودی و توانایی انجام کار مورد حمایت قرار گیرند و چنانچ

 .براساس مقررات از آنها حمایت شود

مسئوالن و کارکنان واحد بازپروری به طور مستمر با محکومان در تماس بوده ضمن تعلیم مبانی عقیدتی اسالم و تبلیغ  ـ۲۴۲ماده 
مبانی اخالقی و الفت آنان به اخالق اسالمی و عالقه آنان به زندگی  و راهنمایی صحیح نسبت به تهذیب و تزکیه نفس و تحکیم

سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشکالت روحی، تسکین درونی و ایجاد امید به اصالح و زندگی صحیح آنان به منظور 
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از برعهده کارکنان یا نمایندگان این های مذهبی و نمبازگشت به جامعه و ادامه زندگی سالم اجتماعی تالش نمایند اجرای برنامه
 .واحد است

  فصل دوم ـ نحوه آزادی محکومان

اجرای احکام زندان مکلف است یک هفته پیش از پایان مدت محکومیت محکومان به پرونده آنان به دقت رسیدگی  ـ۲۴۳ماده 
جانشین او نیز وظیفه دارد پرونده محکومانی را که  نموده و برگ آزادی صادر و به رییس زندان اعالم و تسلیم نماید. رییس زندان یا

به حکم مراجع قضایی یا در انقضای مدت محکومیت باید از زندان آزاد شوند بررسی نموده و بدون وقفه و تأخیر نسبت به آزادی 
 آنان براساس سابقه و دستور رسیده اقدام نمایند

 .ان بطور کتبی به قاضی صادرکننده حکم اعالم گرددتبصره ـ زمان آزادی محکوم باید به وسیلۀ رییس زند

اجرای احکام زندان مکلف است یک هفته پیش از آزادی محکومانی که باید پس از آزادی به خارج از کشور طرد شوند  ـ۲۴۴ماده 
ایی مربوط اعالم و یا برای تبعید به شهرستان منتقل شوند و یا تحویل مراکزی همچون بهزیستی گردند، مراتب را به مرجع قض

 .داشته رونوشت نامه را نیز به قاضی ناظر منعکس نماید

محکوم به هنگام آزادی مکلف است لباسها و لوازم دولتی را که همراه خود دارد عینًا مسترد نموده و با تسلیم رسید  ـ۲۴۵ماده 
های بانکی خود این اسناد، دفاتر و لوازم را به هنگام مربوط به وجوه نقدی و اسناد و اشیاء قیمتی، لبـاسها، لوازم شخـصی و دفترچه

های کافی نداشته و فاقد بضاعت باشد رییس زندان بوسیله انجمن خروج از زندان دریافت نماید چنانچه محکوم هنگام خروج لباس
 .باشدحمایت از زندانیان موظف به تهیه آنان می

نشانی کامل اقامتگاه و محل سکونت و شماره تلفن خود را تعیین نموده به  محکوم مکلف است هنگام آزادی از زندان ـ۲۴۶ماده 
 .دفتر زندان تسلیم نماید

ها نها، به سازمان زنداقانون تبدیل شورای سرپرستی زندانتبصره در اجرای  ۱۰۸ماده و  ۲۴۷نامه مشتمل بر این آیین ـ ۲۴۷ماده 
به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ یاد شده الزم  ۲۰/۹/۱۳۸۴در تاریخ  ۱۳۶۴مصوب  ی و تربیتی کشورتأمینو اقدامات 

 .االجرا است

ی و تربیتی کشور تأمینها و اقدامات نامه اجرایی سازمان زنداننامه از جمله آیینهای مغایر با این آییننامههمچنین کلیه آیین 
 .گرددو اصالحات بعدی آن لغو می ۲۶/۴/۱۳۸۰مصوب

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید← 

  →برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید← 
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