
 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

1 

 

  ی ت ی و ترب   ی ن ی ها و اقدامات تام   سازمان زندان   یی نامه اجرا   ن یی آ 
 کشور 

6/11/1400حات و الحاقات تا با آخرین اصال هوه قضاییرئیس ق 28/3/1400مصوب   
 کلیات   - خش اول ب 

 تعاریف، اصول و اهّم تشکیالت -فصل اول

 : زیر است نامه به شرحاصطالحات و اختصارات به کار رفته در این آیین -۱ ماده

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛سازمان زندان :سازمان -الف

شود، واحدی زیرمجموعه سازمان اختصار »مؤسسه« نامیده مینـامه بهکه در این آیین :مؤسسه کیفری -ب
حکومیت حبس دار، بازداشت و یا برای تحمل مقضایی یا قانونی صالحیتبه دستور مرجع  است که متهم یا محکوم

های زندان  :ود که انواع آن عبارت است ازشجا نگهداری میدر آن  با هدف اصالح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی
ن اصالح و تربیت کانوآموزی و اشتغال یا زندان باز، بازداشتگاه، اردوگاه کاردرمانی و باز، مرکز حرفهبسته، نیمه

 اطفال و نوجوانان،؛

برخوردار از بانی که دارای دو پوسته یا حصار داخلی و خارجی و های دیدهزندان محصور با برج :زندان بسته -۱
ابگاه، هواخوری، مکان فرهنگی، آموزشی در این نوع از زندان، خو  .شرایط و ضوابط امنیتی و حفاظتی کامل است

 موزی و اشتغال، همگی در پوسته داخلی قرار دارد؛های حرفه آو کارگاه

زندان بسته، مکان محصوری است با حفاظت مناسب در حدفاصل حصار داخلی و خارجی  :بازدان نیمهزن -۲
شوند و پس از خاتمه مور مراقب مسلح، به کار گمارده میجا محکومان، در زمان معین و تحت نظارت مأکه در آن
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های صنعتی، ، بخشی از کارگاهع زنداناین نو  .شوندبگاه گروهی یا اختصاصی بازگشت داده میکار، مجددًا به خوا
 شود؛ان بسته را نیز شامل میخدماتی، کشاورزی و عمرانی درون یا محوطه زند

محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تأمین کیفری که با دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی  :بازداشتگاه -۳
های عمومی، امنیتی، ازمان است و شامل بازداشتگاهدار، به آنجا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت ستصالحی

 باشد؛نتظامی یا نظامی میا

گردان محلی است برای نگهداری، اصالح و تربیت محکومان جرائم مواد مخدر و روان  :گاه کاردرمانیردو ا  -۴
 شود؛، تشکیل می(۱۳۸۹مبارزه با مواد مخدر )مصوب قانون اصالح قانون  ۴۲که در اجرای ماده 

برای نگهداری متهمان و کانون اصالح و تربیت اطفال و نوجوانان، مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی،  :کانون -۵
 باشد؛هجده سال تمام شمسی می ها در زمان ارتکاب جرم تامحکومانی است که سن آن

امتگاه عمومی یکی از اقسام ند :و اشتغال یا زندان باز تحصیل علوم و فنون ،آموزیمرکز حرفه -۶
حکومیت بندی، با سپردن تأمین مناسب، مجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقهموت که محکومان بهاس

عتی، خدماتی و کشاورزی های صنیا اشتغال به کار در حوزه تحصیل علوم و فنون ،جا با حرفه آموزیخود را در آن
، برای استراحت به وده و محکومان پس از اتمام ساعت کاراین اماکن بدون مأمور مراقب مسلح ب .گذرانندمی

 گردند؛باشد، باز میوابگاه گروهی درون ندامتگاه و یا بیرون از آن، که تحت نظارت سازمان میخ

مکان نگهداری عموم محکومان به تحمل حبس و دیگر الزامات قانونی )شامل زندان  :ندامتگاه عمومی -پ
های کیفری مانند اردوگاه سهجز مواردی که فرد باید در دیگر انواع مؤسآموزی( بهحرفهباز و مرکز بسته، نیمه

 .کاردرمانی و کانون نگهداری شود

هر ندامتگاه، اردوگاه و بازداشتگاه، بر اساس ظرفیت اسمی آن، متشکل از یک یا چند اندرزگاه  :اهاندرزگ -ت
 شوند؛بندی مینگهداری و طبقهاست که حسب مورد، زندانیان یا متهمان، در آن 
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 دهد؛احکام کیفری یا هر مقام قضایی که وظیفه وی را انجام میقاضی اجرای  :قاضی اجرا -ث

های کیفری، دار، در یکی از انواع مؤسسهمحکومی که به دستور مرجع قضایی یا قانونی صالحیت :زندانی -ج
 .شودنگهداری می

طابق قانون هجده سال تمام شمسی در زمان ارتکاب جرم که متر از  رای سن کممتهم یا محکوم دا  :مددجو -چ
 نامه باید در کانون نگهداری شود؛و این آیین

شناختی، شخصیتی و رفتاری های روانوضعیت متهم یا محکومی است که پیشینه، ویژگی  :کحالت خطرنا  -ح
او را در مظان ارتکاب جرائم خشن یا مهم در آینده قرار  وی و ماهیت جرم یا جرائم ارتکابی یا کیفیت ارتکاب آن،

، مطابق با تعاریف )مصادیق جرائم خشن و مهم .بندی استتشخیص این امر به عهده شورای طبقه .دهدمی
 (.باشدمی ۱۳۹۷/ ۲۶/۰۴دار مصوب ای و سابقهفهمذکور در ماده یک دستورالعمل اجرائی کنترل مجرمان حر 

اشتی، زندانی و یا ای است، متشکل از مجموعه اطالعات مربوط به متهم بازدپرونده :پرونده وضعیت -خ
 باشد؛ت و مددکاری اجتماعی میهای اجرای احکام، شخصیت، سالممددجو که مشتمل بر بخش

ای است برای ثبت مجموعه اطالعات مربوط به رفتارها و سوابق عملکردی متهم یا پرونده :پرونده رفتاری -د
 های اصالح و تربیت مؤسسه؛در برنامه  محکوم در طول مدت بازداشت یا حبس، از حیث انجام تکالیف و مشارکت

های زندانیان از قاضی اجرا )ناظر زندان( و همچنین استجهت ثبت درخو  ای استپرونده :پرونده نظارتی -ذ
قانونی، که با مسؤولیت قاضی اجرا تشکیل   هایها و تصمیمات اتخاذی مربوط و مدیریت مواعد و ارفاقثبت پاسخ

 شود؛و تکمیل می

وع اتهام متهمان و های کیفری بر اساس جنس، سن، پیشینه کیفری، نتفکیک انواع مؤسسه :بندیهطبق -ر
بندی های هر استان و همچنین تقسیمها و نیازمندیمؤسسهها، ظرفیت پذیرش زندانیان، میزان مجازات آن

اری، اعتیاد، اختالالت روانی های کیفری بر مبنای منشأ یا علت اصلی ارتکاب جرم )مانند بیکمؤسسهزندانیان در  
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ت خطرناک، شخصیت و پیشنهاد سامانه سجازا بر اساس نمره و عادت( و با لحاظ پیشینه کیفری، وجود حال
انی آنان و تأمین مقدمات ها، با هدف صیانت از شرایط جسمی و رو آخرین وضعیت رفتاری آناعتباری حاصل از 

 بندی؛های ابالغی شورای مرکزی طبقهت؛ مطابق با مصوبات و سیاستو تربیهای اصالح  الزم برای اجرای برنامه

های ای است که به هر زندانی متناسب با انجام تکالیف و نتایج حاصله از شرکت در برنامهنمره  :باریه اعتنمر   -ز
رفاقی از مندی وی از نهادهای ارد که موجب تعیین درجه اعتباری زندانی و بهرهگیاصالحی و تربیتی تعلق می

یق و آزادی تحت مراقبت الکترونیکی قبیل مرخصی، مالقات حضوری، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعل
 .شودمی

ا ارائه خدمات نوعی درآمد یا عائدی مجازی اختصاص یافته به محکوم در ازای اشتغال ی :امتیاز رفاهی -ژ
کیفری است که قابلیت هزینه کرد در موارد مشخص شده  های اجرایی مؤسسهالمنفعه و یا مشارکت در برنامهعام

 سسه را دارد؛ها( در مؤالعاده )بیشتر از حداقل سرانهور آموزشی، فرهنگی و رفاهی فوقبرای برخورداری از ام

است هوشمند با کمترین اعمال  ایانیان ایران«، سامانهسامانه جامع اطالعات زند»: سامانه سجازا -س
بندی، برنامه های وضعیت، رفتاری و نظارتی متهم یا محکوم، که طبقه سلیقه شخصی، حاوی اطالعات پرونده

ها ا، اعمال محدودیتهاصالح و تربیت، دریافت خدمات یا امور رفاهی درون زندان، مواعد قانونی، استفاده از ارفاق
را برای هر یک از آنان در یک فرآیند مشخص از زمان ورود به مؤسسه تا یک  بیهات و خدمات پس از خروجو تن

 .دهدربط پیشنهاد میی ذیهاسال پس از خروج، بررسی، تحلیل و به بخش

رانتفاعی تحت نظارت دفتر اقدامات حمایتی ای است غی« که مؤسسهانجمن حمایت از زندانیان»: انجمن -ش
 ها؛ن نیازمند و خانواده آنان، در راستای حمایت مادی و معنوی از زندانیاسازم

زیرمجموعه دفتر اقدامات  عنوانت بعد از خروج« که بهمرکز خدمات اجتماعی و مراقب» :مرکز مراقبت -ص
را بر عهده اعی، حمایت از زندانیان آزاد شده واجد شرایط  حمایتی سازمان، ضمن نظارت بر انجمن و مددکاران اجتم

 دارد؛
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ای است غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که با بنیاد تعاون زندانیان«، مؤسسه»: بنیاد -ض
ان، ی رئیس سازمان در راستای حرفه آموزی و اشتغال، ایجاد خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی زندانیهماهنگ

اسنامه ها توسط سازمان، در چارچوب مفاد اسین اولویتارمعاش خانواده آنان و آزادی زندانیان با تعیکمک به امر 
 .نمایدخود فعالیت می

و قوانین موضوعه   های کلی قضایی، مقرراتسیاست  ،قانون اساسیدر اجرای تعالیم عالیه اسالم، اصول    -۲  ماده
ط مان، در ارتباو اقدامات سازها اسالمی ایران و موازین حقوق بشر اسالمی و حقوق شهروندی، برنامه جمهوری

 : های آنان و کارکنان سازمان، مبتنی بر رعایت اصول زیر استشدگان، زندانیان، خانوادهبا کلیه بازداشت

 ای مشروع؛هانی و رعایت حقوق و آزادیاحترام به عّزت و کرامت انس -الف

ت روحیه خداپرستی، مهرورزی و اتکا به تعلیم و تربیت دینی و ارائه الگوی سبک زندگی ایرانی اسالمی و تقوی  -ب
 ایثار؛

 های انضباطی بر اساس ضوابط و مقررات؛تأمین امنیت، عدالت و اعمال منصفانه رویه -پ

 اعی؛انی و توانمندی فردی و اجتمارتقاء سطح سالمت جسمی و رو  -ت

 به وضعیت و شرایط سنی، جنسیتی، شخصیتی و نیازهای عمومی و متعارف افراد؛توجه  -ث

برخورداری تمام افراد از حقوق عادالنه، بدون تبعیض ناروا و عاری از هرگونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد،  -ج
 ی؛قه اجتماعی، ثروت یا تمکن مالی و قدرت جسمجنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، قومیت، نسب، طب

 احترام به عقاید و حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی اطالعات؛ -چ

 ها؛افیت در امور و پاسخگویی در قبال مسؤولیتفش -ح
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»حرفه  عنوان اولین حلقه زنجیره اصالح و تربیت و اهتمام ویژه بربنا نهادن امور بر پایه »احترام و محبت« به -خ
 ری زنجیره مذکور؛عنوان حلقه ضرو آموزی و اشتغال« به

پذیر شدن زندانی و بازگشت به اصالح و تربیت، جامعه منظورحمایت از زندانیان نیازمند و خانواده ایشان به -د
 زندگی شرافتمندانه؛

ابق با موازین قانونی و اخالق ارائه الگوهای رفتاری مثبت و سازنده از سوی کارکنان مؤسسه و انجام وظایف مط  -ذ
 .ای، متعهدانه و منصفانهروش حرفه اسالمی و به

 .از وظایف و اختیارات سازمان است های کیفری و تغییر محل آنسسهتأسیس، احداث و اداره کلیه مؤ -۳ ماده
 .منوع استتشکیل زندان و بازداشتگاه اختصاصی توسط مراجع قضایی، اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی م

های نامه و بازداشتگاههای عمومی و نظامی مطابق مقررات این آیین تگاهتأسیس و اداره بازداش -۱ تبصره
های مذکور مسکوت نامهین های اختصاصی مربوط است و در موضوعاتی که آینـامهامی و امنیتی مطابق آیینانتظ

طی نیروهای های انضباهای ضابطان قضایی و بازداشتگاهتحت نظرگاه  .باشدنامه حاکم میاست، مقررات این آیین
 .نـامه خارج استمسلح جمهوری اسالمی ایران از شمول این آیین

های بازرسی )در سطوح معاونان سازمان، ریزی و اقدامات الزم را برای اعزام هیئتسازمان برنامه -۲ هصر تب
ر از تمام باهای هر استان( حداقل هر سه ماه یکندانمدیران کل ستادی و استانی و مسؤوالن واحد بازرسی ز 

های مربوط در و نتایج حاصله از کل بازرسی  آوردهای امنیتی، نظامی و انتظامی به عمل میهای بازداشتگاهبخش
های مذکور موظفند حداکثر همکاری الزم مسؤوالن بازداشتگاه  .گزارش نماید  سطح کشور را به رئیس قوه قضائیه

های به استعالمات مسؤوالن سازمان و مدیران کل زندانت اجرای مقررات، انجام بازرسی، پاسخ سریع را جه
رای شدگان در سامانه سجازا )با دسترسی محدود، صرفًا ببت فوری اطالعات بازداشتسراسر کشور و همچنین ث

ها( استان و مدیران کل زندان های مراکزها، دادستاندادستان کل کشور، رئیس و معاون قضایی سازمان زندان
ئیه و باالترین در غیر این صورت سازمان به قید فوریت ضمن انعکاس موضوع به رئیس قوه قضا .دبه عمل آورن
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سبت به اعالم جرم علیه شخص یا اشخاص خاطی، مقام نهاد امنیتی، نظامی و یا انتظامی مربوط، حسب مورد ن
 .آن مرکز اقدام نماید تغییر مدیریت بازداشتگاه و یا تعطیلی

ندانیان ناتوان ها و ازجمله تدوین بخشنامه و دستورالعمل، مصالح مددجویان و ز گذاریسیاست  سازمان در  -۴  ماده
متر از هجده سال تمام شمسی، بیمار و سالمند را و نیازمند به حمایت بیشتر از قبیل زنان و افراد دارای سن ک

اده از تجارب دیگر کشورها و با هدف باید بر اساس نظر کارشناسان فنی و با استفدهد و همچنین  موردنظر قرار می
بندی زندانیان، به حداقل رساندن تجمع زندانیان در کنار ک و طبقهرعایت اصل بازدارندگی مجازات حبس، تفکی

هداشت فردی و های الکترونیکی، حفظ بآزادی و آزادی تحت نظارت سامانهگیری از نظام نیمه هرهیکدیگر، ب
 های کیفریکنترل زندانیان، الگوهای مناسبی را در امر ساخت و مدیریت مؤسسه  عمومی، رعایت نظم و انضباط و

 .طراحی و اجرا کند

های تابعه سازمان در صورت تأمین اعتبار از سوی دولت باید نسبت به باز مهندسی معماری مؤسسه -۵ ماده
ن و توسعه حرفه آموزی، کار و ها، با اهداف اصالح محکومابندی آنو طبقههای هر زندانی متناسب با ویژگی

های تولیدی نسبت به فضای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و کارگاهکه فضای طوریاشتغال زندانیان اقدام کند، به
 .شته باشدخوابگاهی غلبه دا

ها و بار شاخصسال یکحوزوی و دانشگاهی، هر سه قضایی،نظران سازمان ضمن مشورت با صاحب -۶ ماده
امور رفاهی و  های اسکان، بهداشت و درمان،و زندانبانی مانند حداقل و حداکثر سرانهاستانداردهای زندان 

بندی در هر یک از انواع ناسب با اصول طبقههای اشتغال، اصالح و تربیت، ایمنی و امنیت را متشاخص
 .نمایدئیس قوه قضاییه ارائه میهای تابعه تعریف، تعیین و جهت تصویب به ر مؤسسه

 : اهّم واحدهای مؤسسه کیفری به شرح زیر است -۷ ماده

های پذیرش، تشخیص، اجرای احکام و مددکاری واحدی است مشتمل بر بخش :واحد امور قضایی -الف
ها از حیث منظور پذیرش زندانی، تشکیل پرونده و ثبت اطالعات اولیه، نظارت بر عملکرد سایر واحدقضایی، به
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بندی های مختلف »پرونده وضعیت« اتخاذ تمهیدات الزم برای طبقهبخشثبت اطالعات تخصصی و تکمیلی در  
طالعات مربوط به وضعیت قضایی، محاسبه روزرسانی ابندی، بهو تفکیک زندانیان مطابق با مصوبات شورای طبقه

قضایی زا، معاضدت قضایی و اجرای دستورها و آراء  مدت و تقویم محکومیت در پرونده اجرای احکام و سامانه سجا
 در مؤسسه؛

مانه سجازا و نظارت فنی بر ثبت صحیح کلیه انی و اداره سامنظور پشتیببه  :واحد آمار و فناوری اطالعات  -ب
، اطالعات ازجمله اطالعات پرونده وضعیت، پرونده رفتاری، برنامه اصالح و تربیت، امتیاز رفاهی، نمره اعتباری

، ابزارهای نوین ها با استفاده ازشکایات و اعتراضات زندانیان و همچنین آموزش کاربران، هوشمند سازی برنامه
ای موقع گزارش به رئیس مؤسسه و امکان برقراری ارتباط سامانهو تهیه آمار زندانیان و انعکاس بهحفظ اطالعات 

 ربط؛با دیگر مراجع ذی

ریزی در امور های اصالح و تربیت، مدیریت و برنامهور اجرای برنامهمنظبه :واحد اصالح و تربیت -پ
آموزی و اشتغال با هدف باز اجتماعی کردن، هی، ورزشی، حرفی، مذهبی، هنر آموزشی، فرهنگی، تربیت

عی و های آنان توسط مددکاران اجتماتوانمندسازی زندانیان و حمایت مادی و معنوی از زندانیان نیازمند و خانواده
 روزرسانی پرونده رفتاری؛همچنین مشارکت در تکمیل پرونده وضعیت و تهیه و به

منظور حفظ و تأمین سالمت جسمی، روانی و نیازهای پزشکی و دارویی به :داشت و درمانواحد به -ت
کت در ای و تغذیه و مشار زندانیان و همچنین نظارت بر بهداشت عمومی و فردی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه

 های سالمت و شخصیت؛تکمیل پرونده وضعیت از حیث بخش

اعزام زندانی در حوزه قضایی مربوط و سایر  از مؤسسه و نیت و حفاظتمنظور تأمین امبه :یگان حفاظت -ث
 ؛ (۱۴/۱۲/۱۳۹۶ مصوب ) های اجراییهای حفاظت در دستگاهامور محوله، بر اساس دستورالعمل تشکیل یگان
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های دریافتی و آوری محرمانه اخبار و اطالعات و بررسی گزارشمنظور جمعبه :تواطالعاتواحد حفاظ -ج
ن مؤسسه، برای تأمین امنیت مؤسسه و تضمین اجرای مقررات و صیانت از شأن و لیه کارکنابر رفتار کنظارت 

 مسؤولیت کارکنان مؤسسه و گزارش جرائم و تخلفات کشف شده طبق ضوابط؛

منظور بازرسی و نظارت بر اجرای به :ازرسی و پاسخگویی به شکایاتبی عملکرد، بواحد ارزیا -چ
شکایات و همچنین  رزیابی عملکرد کارکنان مؤسسه و بررسی، پیگیری و پاسخگویی بهمقررات در تمام واحدها، ا

ت رسیدگی ایی و یا هیأگزارش جرائم و تخلفات کشف شده به نحو مستدل و مستند، جهت انعکاس به مراجع قض
 تخلفات اداری؛به 

د مبارزه با مواد مخدر، واحد مشاوره تأسیس واحدهای دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده، از قبیل واح  -تبصره
ک اعتیاد )اعم از دولتی و غیردولتی(، واحد مددکاری اجتماعی، واحد مددکاری شناختی، واحد تر و خدمات روان
های هر استان و تأیید و در حدود امکانات، با تشخیص مدیرکل زندان سب با نیازهااشتغال، متناقضایی و واحد 

 .زی و تحول اداری در ستاد سازمان استریزی، نوسادفتر برنامه

 و اختیارات وظایف -فصل دوم 

 قاضی اجرای احکام  :مبحث اول 

قاضی اجرای احکام  و مقررات، برایو دیگر قوانین عالوه بر وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری  -۸ ماده
 : ده قاضی اجرا استهای زیر در خصوص زندانیان نیز به عهبینی شده است، انجام اقدامپیش

 بندی؛شرکت در جلسات شورای طبقه -الف

 بندی و مصوبات شورای انضباطی؛شده در شورای طبقهاظهارنظر فوری نسبت به موضوعات مطرح -ب

های مؤسسه ها و اندرزگاهای دو نوبت از تمام سالنروزانه یا حداقل هفته طوریزی شده بهرازدید برنامهب -پ
 قات مستقیم و استماع اظهارات و بررسی وضعیت هر زندانی یا متهم بازداشتی و رسیدگی بهمنظور مالبه
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 .ویرف یک هفته به  اقدام حداکثر ظکتبی و سیستمی نتیجه    های قانونی و مشکالت قضایی او و ابالغدرخواست
های ابرازی، توسط تکمیت و کیفیت بازرسی قضات و اسامی زندانیان مالقات شده، با ذکر مشکالت یا درخواس

انه سجازا ثبت و جهت درج در سوابق زندانی، جلسه و در پرونده نظارتی زندانی در ساممقام قضایی مربوط صورت 
 .شودمیتحویل مسؤول واحد امور قضایی 

 ت بر مؤسسه کیفری در امور راجع به حقوق قانونی زندانیان و متهمان بازداشتی؛ار نظ -ت

صیغه طالق و تنظیم اسناد مربوط به قراردادها و تعهدات، در مؤسسه که   عقد نکاح و اجراینظارت بر انعقاد    -ث
ناد از سردفتران اسوسیله یکی به طرف آن متهم یا زندانی است، پس از هماهنگی با مقام قضایی مربوط ویک

 اسناد محل؛رسمی یا ازدواج و طالق، معرفی شده از سوی اداره ثبت

های قانونی از قبیل عفو، اره متهمان و محکومان واجد شرایط استفاده از ارفاقیک هفته درب اظهارنظر ظرف -ج
یگیری ادعای توبه و پآزادی و بررسی های الکترونیکی، نظام نیمه آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه

 مقتضی در مراجع قضایی و اعالم نتیجه به مؤسسه، پس از ثبت در سامانه مربوط؛

 نظارت بر اعزام زندانی به خارج از مؤسسه و عودت وی؛ -چ

های روانی، جسمی و همچنین دیگر محکومان اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتالیان به بیماری -ح
ها در مراکز درمانی، ه از قبیل صدور دستور اعزام به پزشکی قانونی، بستری شدن آنقبت و توجه ویژنیازمند به مرا

 دستور تعویق اجرا و یا پیشنهاد تبدیل مجازات، بر اساس ضوابط و مقررات؛ صدور

اضطراری که   ارد اورژانسی واستثناء مو منظور معالجه و درمان بهصدور مجوز خروج زندانی بیمار از مؤسسه به  -خ
 کند؛سسه رأسًا اقدام میمؤ
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نی به مرخصی و همچنین اخذ تأمین برای زندانیان اظهارنظر ظرف سه روز و اخذ تأمین مناسب برای اعزام زندا  -د
بندی و اعالم مراتب به مؤسسه، از آموزی و اشتغال یا زندان باز، پس از تصویب شورای طبقهمراکز حرفهشاغل در 

 رونده نظارتی؛طریق ثبت در پ

ستور دستگیری  ر ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی و اشتغال، صدور دمنظوهای قانونی بهاقدام -ذ
مه مرخصی یا در حین اشتغال در خارج از زندان یا مراکز حرفه آموزی و زندانی فراری و یا زندانیانی که پس از خات

دادسرا و اعالم   غیبت زندانی به دادستان و قاضی اجرای احکام  و همچنین گزارش  انداشتغال، مرتکب غیبت شده
 منظور ثبت در سابقه زندانی؛ههای صورت گرفته به مؤسسه بنتیجه اقدام

نظارت بر وضعیت متهمان تحت قرار، از حیث رعایت مواعد قانونی، بازنگری در قرار تأمین و ارائه گزارش ماهانه   -ر
 به مراجع قضایی و نظارتی؛

 دادرسی کیفری؛ قانون آیین ۴۹۱اجرای تکلیف مقرر در ماده  -ز

احکام نامتناسب منجر به بازداشت  استای تکالیف خود با قرارها وچنانچه قاضی اجرای احکام در ر  -۱ تبصره
 .کندمواجه شود، مراتب را به دادستان اعالم می

ات ها و تصمیم)ناظر زندان( و همچنین ثبت پاسخ  های زندانیان از قاضی اجرامنظور ثبت درخواستبه  -۲  تبصره
ای تحت ونی، در سامانه سجازا، برای هر زندانی پروندههای قاناتخاذی مربوط و مدیریت هوشمند مواعد و ارفاق

 .شودوان »پرونده نظارتی« با مسؤولیت قاضی اجرا تشکیل میعن

 مدیران مؤسسه -مبحث دوم 

 : ر استسه کیفری«، به شرح زیاهّم وظایف »رئیس مؤس -۹ ماده
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های قضایی یا مراتب سازمانی و مقاملهها و دیگر مقررات مربوط و دستورهای سلسنامهنین، آییناجرای قوا  -الف
 ها و فرآیندهای تحت امر در مؤسسه؛ار و نظارت بر همه بخشدقانونی صالحیت

 بندی و انضباطی؛اجرای تصمیمات شوراهای طبقه -ب

 اد، انجمن و ستاد دیه؛های بنیمساعدت و نظارت بر اجرای برنامهری، همکا -پ

های ها با زندانیان و خانوادهنیان و نحوه رفتار آنسسه از حیث رعایت حقوق زندانظارت بر عملکرد کارکنان مؤ  -ت
 های دریافتی؛آنان و پاسخگویی در قبال اعتراضات و درخواست

گیری از وقوع تخلفات و یشیدات الزم برای پسسه و زندانیان و اتخاذ تمهتأمین امنیت و محافظت از مؤ -ث
 و مواد مخدر به مؤسسه؛  فرار زندانیان و همچنین جلوگیری از ورود اشیای ممنوعه  جرائم در مؤسسه و جلوگیری از

بدنی و بیتریزی، مدیریت و نظارت بر آموزش، اصالح و تربیت، تأمین سالمت، بهداشت، تغذیه، تربرنامه -ج
 تفریحات سالم زندانیان؛

مراکز اشتغال مربوط و همچنین اتخاذ تصمیم  اتخاذ تمهیدات الزم برای توسعه اشتغال زندانیان و نظارت بر -چ
های داخلی و یا اشتغال نشسته در وزی و اشتغال در زندان بسته اعم از اشتغال در کارگاهدر خصوص حرفه آم

 های مؤسسه؛خوابگاه

ندانیان و موارد فوت، خودکشی و خودزنی در مؤسسه به ارش فوری تخلف یا جرائم ارتکابی توسط ز زگ -ح
 ش؛راتب سازمانی و حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخمسلسله

آمار ویژه کنترل زندانیان، های نوین در اداره امور مؤسسه و بههای الکترونیکی و فناوریمندی از سامانهبهره -خ
 ها؛روزرسانی سامانهاتخاذ تدابیر الزم در جهت توسعه و بهو اطالعات، مکاتبات و ثبت سوابق و 
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های روزانه، نظارت بر وضعیت عمومی و فردی زندانیان و رسیدگی به امور آنان و نظارت بر اجرای برنامه -د
 ربط؛های ذیروزانه آمارهای مذکور برای مقام  آمارگیری از زندانیان، کنترل دفتر ثبت وقایع و تهیه و ارسال گزارش

های نهاد در زمینههای مردمو استفاده از ظرفیت تشکلهای انگیزشی  های مردمی با اجرای برنامهجذب کمک  -ذ
آموزی، اشتغال و اصالح و تربیت و تأمین و یا ارتقای مختلف از قبیل مالی، معاضدتی، فرهنگی، حرفه

هایشان ها یا خانوادهزندانیان، مساعدت به آن با هدف بهبود امور زندان، تأمین نیازهایهای عمرانی زیرساخت
 عمل سازمان؛حسب دستورال

اندازی تارنما یا سامانه الکترونیکی مختص مؤسسه با همکاری و هماهنگی دفتر آمار و فناوری اطالعات راه -ر
نهاد ونهادهای حمایتی، ارتقاء های مردمری تشکلرسانی عمومی، جلب مشارکت و همکاسازمان، برای اطالع

 .به خانواده زندانیانقضایی و اجتماعی نظام پاسخگویی و ارائه خدمات الکترونیکی و معاضدت 

های رئیس مؤسسه را در محدوده رئیس اندرزگاه نیز مطابق با اختیارات و وظایف تفویضی، مسؤولیت -۱ تبصره
 .اندرزگاه بر عهده دارد

 .نمایدرئیس مؤسسه حقوق متهمان بازداشتی را با رعایت حداکثر استانداردها، تأمین می -۲ هتبصر 

های استان، برای زمانی که در مرخصی یا مأموریت است، یکی موافقت مدیرکل زندانرئیس مؤسسه با  -۱۰  ماده
ت اداری، حداقل سه نفر را ترجیحًا عنوان جانشین و برای روزهای تعطیل و ساعات خارج از وقاز معاونان خود را به

صورت کند تا بهتعیین می عنوان جانشین خودها، مراقبان مسؤول و یا افسر نگهبان بهاز میان رؤسای اندرزگاه
 .کاری انجام وظیفه نمایندنوبت

ه وظیفه ها کقانون آیین دادرسی کیفری، تمام رؤسا، معاونان و مأموران مؤسسه ۳۰در اجرای ماده  -۱۱ ماده
دستان مربوط الزم و اخذ کارت ضابطیت به دا  ضابطیت را بر عهده دارند، از سوی سازمان جهت طی دوره آموزشی

ها که دارای کارت ضابطیت هستند، در اجرای قرارهای رؤسا، معاونان و مأموران مؤسسه .شوندی میمعرف
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چنانچه متهمان یا  .نمایندضایی اقدام میصادرشده و احکام حبس در مؤسسه، مطابق احکام یا دستور مقام ق
قه فرار کنند و یا مرتکب جرمی شوند، حین اعزام و بدر  های بسته و نیمه باز و یامحکومان از بازداشتگاه یا زندان

عنوان ضابط خاص انجام وظیفه رئیس، معاونان و مأموران مؤسسه با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به
 .کنندمی

ّم اه .کنددر هر مؤسسه »مراقب مسؤول« زیر نظر رئیس مؤسسه و یا رئیس اندرزگاه انجام وظیفه می -۱۲ دهما
 : سؤول در مؤسسه به شرح زیر استوظایف مراقب م

سرشماری و تهیه آمار زندانیان و ثبت موارد آزادی، جابجایی و انتقال زندانیان و تحویل گرفتن زندانیان  -الف
 جدید؛

 شکنی،و کنترل ورود و خروج زندانیان و ثبت وقایع و گزارش فوری حوادث و رویدادها از قبیل قانونرت نظا -ب
کشی و اجیر کردن دیگران، قماربازی، ایجاد نمایی، بهرهغتشاش، تجمع غیرعادی، قدرت درگیری و نزاع، ا

 انی به مقام مافوق؛نظمی، اعتصاب غذا، فرار، خودزنی، خودکشی، بیماری و فوت زندسروصدا و بی

کاری تم لوح نگهبانی نوبکاری و جابجایی کارکنان داخل اندرزگاه و تنظینظارت بر تحویل و تحول نوبت -پ
 مراقبان داخل اندرزگاه؛

های نظارت بر اعزام زندانیان به مراجع و مراکزی مانند بهداری، سالن مالقات، واحد اصالح و تربیت و کارگاه  -ت
 های الزم؛و اشتغال و انجام هماهنگی و مراقبتحرفه آموزی 

گزارش آن به مقام مافوق و اعالم ها، این درخواست های قانونی زندانیان، رسیدگی بهدریافت درخواست -ث
 نتیجه به زندانی؛

 ها؛نظارت بر امر توزیع خوراک، پوشاک، مواد غذایی، لوازم بهداشتی و ارائه خدمات رفاهی و فروشگاه -ج
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 ؛گیری از هرگونه تخلف در درون اندرزگاه و نظارت بر تقسیم کار عادالنه بین زندانیانکنترل و پیش -چ

ویژه در شب به همراه مأموران ای و سرزده بههای اندرزگاه، اعم از بازرسی نوبهترل تمام بخشبازرسی و کن -ح
 های مداربسته؛یگان و همچنین نظارت از طریق تجهیزات و دوربین

 نظارت بر عملکرد مراقبان و دیگر کارکنان اندرزگاه؛ -خ

 ی؛انجام وظایف رئیس اندرزگاه در غیاب و  -د

 جرای برنامه روزانه زندانیان؛نظارت بر ا -ذ

 همکاری و تبادل اطالعات با فرمانده یگان حفاظت در امور مربوط به تأمین امنیت مؤسسه؛ -ر

 .نیستور مافوق و شرح وظایف سازماانجام دیگر امور ارجاعی طبق د -ز

ف پست سازمانی مصوب و امور محوله وظایف دیگر مسؤوالن و کارکنان مؤسسه بر اساس شرح وظای -۱۳ ماده
 .ستاز سوی مقام مافوق ا

 یگان حفاظت -مبحث سوم 

تقرار نظم و های تابعه، اعزام زندانیان، اسیگان حفاظت سازمان، وظیفه حفاظت فیزیکی از مؤسسه -۱۴ ماده
های مخل امنیت و می از فرار زندانی، کنترل هرگونه اغتشاش، شورش یا اقداگیری و جلوگیر تأمین امنیت، پیش

 حوزه از خارج اعزام .سربازان و دیگر نیروهای تحت امر را بر عهده داردهمچنین آموزش و مدیریت پاسیاران و 
روهای انتظامی نی توسط سازمان، هماهنگی با یادشده، یگان ملکا استقرار و موردنیاز نیروهای تأمین تا قضایی

 .گیردصورت می
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ر عهده رئیس سازمان است؛ این امر مانع از نظارت تخصصی ناجا یگان حفاظت ب مسئولیت اداره -۱۵ ماده
 .)انتظامی و حفاظتی( بر یگان نیست

 : اهم وظایف فرمانده یگان حفاظت مؤسسه به شرح زیر است -۱۶ ماده

غی و های ابالهای حفاظت فیزیکی و نظم و امنیت مؤسسه در چارچوب دستورالعملتهیه و تنظیم برنامه -الف
 بینی وسایل، امکانات و نیروی انسانی موردنیاز؛پیش

نظارت مستمر بر امور حفاظت فیزیکی و برقراری نظم و امنیت مؤسسه و محوطه پیرامونی، بررسی دفتر  -ب
 های رسیده از اتفاقات، تأیید لوحه نگهبانی و پاسداری و گزارش امور به مقامات مافوق؛ه گزارشوقایع، رسیدگی ب

ریزی و نظارت برای کنترل ورود و خروج و بازرسی از تمامی وسایل نقلیه، اشیاء و وسایلی که به مؤسسه برنامه  -پ
 شود و ثبت وقایع مربوط؛وارد یا از آن خارج می

بر ورود و خروج مراجعان و بازرسی بدنی دقیق از زندانیان، کارکنان و مراجعان به هنگام نظارت  ریزی وبرنامه -ت
 که اقالم ممنوع وارد یا خارج نشود؛نحوید به مؤسسه یا خروج از آن بهورو

 ها؛کاری یگان، امور نگهبانی و گشتنظارت بر حضوروغیاب کارکنان یگان و نیروهای وظیفه در نوبت -ث

و بررسی وضع ظاهری کارکنان یگان و نیروهای وظیفه به هنگام برگزاری مراسم صبحگاهی و حین  بازدید -ج
ن و نیروهای وظیفه ها و در صورت لزوم تنبیه انضباطی کارکناانجام وظیفه و ارائه آموزش و تذکرات ضروری به آن

 یگان مطابق مقررات حاکم؛

های دفاعی، کنان یگان نسبت به وظایف مقرر و اجرای طرحرین کار ریزی و نظارت بر آموزش و تمبرنامه -چ
 امنیتی و انضباطی مؤسسه؛
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ای و موردی با هماهنگی رئیس مؤسسه از داخل مر از کلیه اماکن مؤسسه، بازرسی و تفتیش نوبهد مستبازدی -ح
در محل، نظارت بر ی زائد  آوری اشیاهای آن مؤسسه جهت کشف اشیای ممنوعه و دستور جمعها و اندرزگاهسالن

نبار سالح، مهمات و تجهیزات و های نگهبانی و اهای مداربسته و عملکرد متصدیان آن، پستتجهیزات دوربین
 ها مطابق مقررات حاکم؛ننظارت و کنترل امر تحویل سالح و مهمات و استفاده صحیح از آ

و یا متهمان بازداشتی به مراجع قضایی و دیگر  ندانیانریزی و هماهنگی در مورد نحوه اعزام و انتقال ز برنامه -خ
 ان یگان حفاظت سازمان؛مراجع قانونی توسط مأموران ناجا و یا کارکن

های اداری و انتظامی به مأموران مربوط و نظارت بر حسن اجرای ابالغ دستور مقامات مافوق و بخشنامه -د
 ها؛آن

 .شرح وظایف سازمانیافوق و انجام دیگر امور ارجاعی طبق دستور م -ذ

از اقدام موضوع بند »ت« های قضایی های رسمی به تشخیص رئیس مؤسسه و همچنین مقاممقام -تبصره
 . مستثنی هستند

اهم وظایف افسر نگهبان   .کندافسر نگهبان مؤسسه تحت نظر فرمانده یگان حفاظت انجام وظیفه می  -۱۷  ماده
 : به شرح زیر است

شده در گذشته و پیگیری دستورهای صادره از سوی مقام مافوق و ارائه گزارش به مقام  قایع ثبتمطالعه و -الف
 ؛مذکور

 ها، تحویل اسلحه و مهمات؛غیاب آننظارت بر عوامل نگهبانی از قبیل کنترل حضورو -ب

 ن وضعیت موجود؛کاری قبلی و آخرینظارت بر امور نگهبانی و تحویل و تحول این امر و گزارش وقایع نوبت -پ
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 بازدید مستمر از عوامل نگهبانی و اماکن انتظامی؛ -ت

 کارکنان یگان حفاظت؛نظارت بر وضعیت ظاهری  -ث

 گاه؛اجرای مراسم صبحگاه و شام -ج

صورت صحیح و بدون امکان تغییر و های نهایی در دفاتر و سامانه مربوط بهتنظیم و ثبت وقایع و گزارش -چ
 های صادره؛ق دستورالعملخوردگی مطابخط

ها، ورود ان و بازرسی دقیق بدنی آننظارت بر نحوه بازرسی در درب ورودی، درج اطالعات زندانیان و مراجع -ح
ها بدون لحاظ هرگونه استثناء و همچنین بازرسی دیگر تجهیزات و جلوگیری از قلیه و بازرسی آنو خروج وسایل ن

سسه و نظارت بر امر نگهداری اشیای امانی دریافتی از مراجعان، در محل صندوق ورود اشیاء و اقالم ممنوع به مؤ
 ء؛درج مشخصات یا کد صاحب اشیایا کیسه اختصاصی با 

وضعیت حفاظت فیزیکی مؤسسه در زمینه مشکالت، ایرادها و نقایص به رئیس مؤسسه و ارائه گزارش از  -خ
 موارد؛ فرمانده یگان حفاظت و پیگیری تا رفع کامل این

ظامی و اطمینان از نظارت بر امور محوطه داخلی بین پوسته اول و دوم مؤسسه، مانند نظافت کلیه اماکن انت -د
 أسیسات؛نبود ضعف حفاظتی در ساختمان و ت

 گزارش فوری حوادث و رویدادهای داخل مؤسسه به مقام مافوق؛ -ذ

 در صورت تفویض اختیار؛دار شدن امور در غیاب رئیس و جانشین مؤسسه عهده -ر

 های مداربسته؛کنترل و نظارت بر عملکرد دوربین -ز

 .مقام مافوق و شرح وظایف سازمانی ارجاعی طبق دستورانجام دیگر امور  -ژ
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کلیه نیروهای یگان حفاظت در زمان نگهبانی یا اعزام و انتقال زندانی، به دلیل مالحظات امنیتی باید  -تبصره
ترک نگهبانی، خوابیدن، غذا خوردن، استعمال دخانیات، صحبت کردن با زندانی  :ر اجتناب نماینداز رفتارهای زی

نگهبانان باید  .اقبت از زندانیان در تکالیف مقرره شودث انصراف خاطر آنان از خدمت و مر نجام افعالی که باعو ا
ها مأموریت داشته باشند، داخل مؤسسههمیشه مجهز و ملبس به لباس رسمی و تمیز و مرتب بوده و مواقعی که در  

 .بدون اسلحه انجام وظیفه نمایند

جمهوری اسالمی ایران در کنان مأمور به خدمت از نیروهای مسلح جز کار فاظت بهکارکنان یگان ح -۱۸ ماده
کلیه  .های مربوط سازمان هستندنامهارتباط با ضوابط اداری، مالی و استخدامی تابع قوانین و مقررات و آیین

انتظامی تابع  کارگیری سالح، مهمات و تجهیزات کارکنان این یگان در راستای وظایف حفاظتی، انتظامی و به
به   .وری اسالمی ایران و تحت امر فرمانده یگان حفاظت سازمان، هستندضباطی نیروهای مسلح جمهنـامه انآیین

داری کارکنان سازمان تخلفات کارکنان این یگان، به جز موارد مذکور در این ماده، در هیات رسیدگی به تخلفات ا
 .شودمی رسیدگی

رخواست مؤسسه و هماهنگی با مقام قضایی ع اضطراری با داند در مواقمکلفضابطان دادگستری  -۱۹ ماده
 .مکاری الزم را با یگان حفاظت مؤسسه به عمل آورندربط، هذی

 واحد امور قضایی مؤسسه -مبحث چهارم 

 : اهم وظایف مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه به شرح زیر است -۲۰ ماده

 ایند پذیرش زندانی؛مدیریت و نظارت بر اجرای فر  -الف

ط به وضعیت قضایی زندانی و یا نظارت بر ثبت این اطالعات از سوی مددکاران قضایی یا عات مربوثبت اطال  -ب
 کارشناسان اجرای احکام مؤسسه؛
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های قوه قضاییه امانهثبت و یا نظارت بر ورود سیستمی اطالعات قرارها، احکام، اوراق و دستورات قضایی از س  -پ
ه زندانی با روزرسانی و تطبیق اطالعات سامانه و پروندپرونده مربوط، به یی درمانه سجازا و درج اوراق قضابه سا

 شماری اوراق پرونده کاغذی و تکمیل پرونده الکترونیکی؛نویسی، اسکن و برگوضعیت وی، خالصه

زندانی توسط واحدهای   تکمیل اطالعات پرونده وضعیتنظارت بر مدیریت بخش تشخیص مؤسسه و کیفیت    -ت
 ط؛ربذی

بندی و برداری در جلسات شوراهای طبقهمنظور بهرهبه زندانیتهیه خالصه گزارش از وضعیت قضایی  -ث
 انضباطی؛

های قانونی زندانی ازجمله تقاضای انتقال به زندان محل اقامتگاه و همچنین نظارت بر پیگیری درخواست -ج
های قانونی و حسب مورد انعکاس و ارفاققضایی  موقع معاضدت ستای اعمال بهلکرد مددکاران قضایی در راعم

 مراجع قضایی؛ بندی وبه شورای طبقه

موقع دادنامه، احضاریه، اخطاریه و دیگر اوراق قضایی یا اداری به زندانی و ارسال نتیجه ابالغ به مرجع ابالغ به  -چ
 ن و مقررات؛قضایی، مطابق قوانی

شی از ی راجع به حبس، حبس بدل از جزای نقدی یا نای قضایی از قبیل دستورهای دستورهااجرای فور  -ح
 های مالی، عفو و تخفیف مجازات، آزادی مشروط و یا تعلیق و توقف اجرای حکم؛محکومیت

وم موقع زندانی و در صورت لزها در پرونده الکترونیکی و آزادی بهنظارت بر اعمال تقویم و ثبت محکومیت -خ
 ضایی؛پیگیری از طریق مراجع ق

پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان دارای محکومیت غیر قطعی، از طریق مکاتبه با مراجع قضایی  -د
 در خصوص رعایت مواعد قانونی برای بازنگری در قرار تأمین؛

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

21 

مربوط به اجرا از قاضی  ربط و درخواست رفع ابهامات گزارش اجرای محکومیت یا اعالم آزادی به مراجع ذی -ذ
 منظور اعمال مقررات تعدد؛های متعدد بهالم محکومیترا و اعاج

موقع زندانی به مراجع قضایی، قانونی، درمانی، پزشکی قانونی و یا فراهم کردن مقدمات الزم برای اعزام به -ر
ت عاتی و نظارت و پیگیری عودبه مراجع انتظامی یا اطال محل اجرای مجازات، خروج زندانی از مؤسسه و تحویل

 ی به مؤسسه در مواعد مقرر؛زندان

 همکاری با بهداری در امور مربوط به زندانی بیمار و گزارش وضعیت وی به مقام مافوق؛ -ز

در   .خارج از آن  گذار، در وقت اداری و یامنظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقهفراهم کردن تمهیدهای الزم به  -ژ
 .المقدور بدون مطالبه پرونده اقدام کندباید حتیایی مستقر در مؤسسه واحد کشیک قض این موارد

روزی در خارج از کاری شبانهصورت نوبتنظارت بر حضور کارشناسان اجرای احکام یا مددکاران قضایی به -س
 .وارد فوری و ضروریاحد امور قضایی مؤسسه در مساعات اداری و روزهای تعطیل، جهت ارائه خدمات مستمر در و 

ول واحد امور قضایی در راستای تکالیف خود با حکم یا قرار غیرقانونی یا نامتناسب منجر به ه مسؤچنانچ  -تبصره
بندی و یا مغایر با مصوبات شورای های مصوب شورای مرکزی طبقهبازداشت و یا دستور قضایی مغایر با سیاست

 .کندس مؤسسه اعالم میواجه شود، مراتب را به رئیبندی مطبقه

 : پرونده اجرای احکام« هر زندانی یا متهم بازداشتی، شامل اطالعات زیر است» -۲۱ ماده

اطالعات سجلی، کد ملی، تصویر چهره زندانی، آدرس محل سکونت و کدپستی آن، نشانی و تلفن محل اقامت 
یل رسید تحو لسه لباس و اشیاء زندانی،جقرار یا محکومیت، صورت  یک، برگوالدین یا یکی از بستگان درجه

ات پرونده قضایی، مکاتبات زندان با مراجع مذکور، ربط، مستندات و اطالعزندانی، اعالم بازداشتی به مرجع ذی
تورهای ها و دسنگاری، سوابق کیفری، تصویر آراء قضایی، ابالغیهاطالعات مربوط به درجه قانونی جرائم، انگشت

زان قرار تأمین کیفری، شماره قرار یا حکم و تاریخ آن، نوع و می  وان اتهامی، نوع محکومیت،قضایی صادرشده، عن
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مجازات و محکومیت مالی، تاریخ شروع بازداشت، ایام بازداشت قبلی، تاریخ آزادی، سوابق برخورداری از  میزان
غیبت از محل اشتغال ق مرخصی، غیبت از مرخصی، ها و معاضدت قضایی، خالصه وضعیت آراء، سوابارفاق

یس مؤسسه یا کمیته بندی و شورای انضباطی و تصمیمات رئجلسات شورای طبقهو صورت از مؤسسه خارج 
 های آن؛نـامه و تبصرهاین آیین ۲۷تخصصی اصالح و تربیت در خصوص اجرای ماده 

 بندیبندی زندانیان و شورای طبقهطبقه -فصل سوم 

ریزی و نظارت در امر هر استان، برنامه هایتخصیص زندانه واحد در تفکیک و منظور ایجاد رویبه -۲۲ دهما
بندی« با حضور دادستان کل کشور یا نماینده نامه، »شورای مرکزی طبقهانیان در چارچوب این آیینبندی زندطبقه

مان، تشکیل ن توسعه مدیریت و منابع سازوی، رئیس سازمان، معاون قضایی، معاون اصالح و تربیت و معاو
بار ل برای هر سه ماه یکعنوان دبیر این شورا، برگزاری جلسات را حداقتربیت سازمان به  معاون اصالح و  .گرددمی

بندی زندانیان های سراسر کشور به هنگام بررسی وضعیت طبقههر یک از مدیران کل زندان .نمایدهماهنگ می
 .کنندشرکت میماهنگی قبلی در جلسات شورا استان مربوط، با ه

های سراسر کشور و توسط رئیس جرا، توسط دادستان کل کشور به دادستانشورا برای امصوبات این  -تبصره
 .شودها ابالغ و در سامانه سجازا ثبت میسازمان به مدیران کل زندان

 : شودبندی« با ترکیب زیر و با حضور قاضی اجرا تشکیل میدر هر مؤسسه، »شورای طبقه -۲۳ ماده

 را؛عنوان رئیس شوندان( بهقاضی اجرا )قاضی ناظر ز  -الف

 رئیس مؤسسه یا یکی از معاونان وی؛ -ب

 عنوان دبیر شورا؛مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه یا یک نفر از مددکاران قضایی به -پ

 رئیس اندرزگاه مربوط؛ -ت
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 ؛اعی یا کارشناسان فرهنگی مؤسسه به انتخاب ویمسئول واحد اصالح و تربیت و یا احد از مددکاران اجتم -ث

 واطالعات موسسه؛مسؤول واحد حفاظت -ج

 .شناس مؤسسهمسؤول واحد بهداشت و درمان و یا روان -چ

 : بندی به شرح زیر استوظایف شورای طبقه  -۲۴ ماده

لورود، با رعایت مصوبات برای متهمان و محکومان جدیدابندی اتخاذ تصمیمات کلی برای تفکیک و طبقه -الف
اردی که رئیس مؤسسه با پیشنهاد بندی و همچنین اتخاذ تصمیم موردی در خصوص مو ی مرکزی طبقهشورا

 ست؛بندی مخالفت کرده و یا در مواردی که زندانی اعتراض نموده اسامانه سجازا برای طبقه

ن در خصوص های ابالغی از سوی سازماعملها و دستورالای اجرای سیاستاتخاذ تمهیدات و تدابیر الزم بر   -ب
 بخش از مؤسسه؛ سطح امور رفاهی و خصوصیات تفصیلی هر طبقه یا هر

 های کیفری؛بررسی وضعیت زندانیان دارای شرایط انتقال به انواع مؤسسه -پ

 های مرخصی زندانیان؛بررسی درخواست -ت

آموزی و اشتغال یا   حرفه  نیمه باز و همچنین در مراکز  تغال یا عدم اشتغال در زندانهای اشبررسی درخواست  -ث
 زمان است؛خارج از مؤسسه که تحت نظارت سا

بررسی ادعای توبه متهمان بازداشتی بر اساس گزارش مشروح مددکار اجتماعی یا یکی از روحانیون به انتخاب   -ج
تدل باری زندانی و صدور گواهی مسمحکومان، مبتنی بر درجه اعت رئیس مؤسسه و همچنین بررسی ادعای توبه

 وی، برای ارائه به مرجع قضایی مربوط؛مبنی بر تنبه زندانی و مقرون به صحت بودن ادعای توبه 
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پیشنهاد و اظهارنظر نسبت به درخواست آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و تخفیف مجازات  -چ
 محکوم؛

های الکترونیکی، موضوع ت سامانهآزادی و یا آزادی تحت نظار هبدیل مجازات حبس به نظام نیمپیشنهاد ت -ح
 قانون آیین دادرسی کیفری؛ ۵۵۳المی و ماده جازات اسقانون م ۶۲و  ۵۷، ۵۶مواد 

یت مصوبات این شورا با لحاظ پیشنهادهای سامانه سجازا و درجه اعتباری زندانی، مبتنی بر رأی اکثر -۱ تبصره
بندی، انتقال، اجرای این مصوبات، در خصوص طبقه .شودت و به زندانی ابالغ میاست و در سامانه سجازا ثب

رج از زندان بسته و مرخصی زندانیان، منوط به موافقت قاضی اجرا است و در سایر موارد، رئیس مؤسسه اشتغال خا
را یا مرجع قضایی ی، به واحد اجرای احکام دادسجلسه مصوبه، جهت اتخاذ تصمیم قضایصورت   مراتب را به همراه

ردگی تنظیم و امضاء کنندگان نام و خوجلسات مذکور با درج تاریخ و بدون خطصورت  .نمایدرش میربط گزاذی
 .کنندنام خانوادگی، سمت و نظر خود را به صراحت اعالم می

را نپذیرفت،  شده و یا پیشنهاد سامانه هوشمند سجازابندی، درخواست طرحکه شورای طبقهدرصورتی  -۲  تبصره
 .کندم ثبت میی احکاطور کتبی و مستدل در سامانه مذکور و پرونده اجراعلت مخالفت را به

شود نمی تأیید بندی در هر مؤسسهسامانه بر اساس درصد پیشنهادهایی که توسط شورای طبقه -۳ تبصره
دهد های استان ارجاع میرکل زندانصورت تصادفی درصدی از موارد عدم تأیید را جهت تحلیل و بررسی به مدیبه

معاون قضایی سازمان و دادستان مرکز استان اعالم ضی به و او نتایج این بررسی را جهت اخذ تصمیمات مقت
 .کندمی

را حضور دارد، انتخاب قاضی عضو شورا بر عهده دادستان هایی که بیش از یک قاضی اجدر مؤسسه -۲۵ ماده
های مختلف قضایی یک استان، زندانی هایی که از حوزهمومی و مؤسسهمتگاه عدر ندا .شهرستان مربوط است

عنوان مورد یکی از معاونان دادستان مرکز استان یا قضات اجرا، توسط دادستان مرکز استان به پذیرد، حسبمی
ه ارفاقات شود و در خصوص کلیه امور مربوط ببندی مؤسسه تعیین مینظارت و رئیس شورای طبقه  سرپرست واحد
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های ر مانع از نظارت دادستاناین ام .نمایندها اتخاذ تصمیم میهای زندانیان تمام حوزهقانونی و درخواست
ها بیش از یک هایی که جمعیت کیفری آندر مؤسسه .های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نیستحوزه

 .شوداجرا به صورت تمام وقت مستقر میهزار نفر است، به ازای هر هزار نفر زندانی یک قاضی 

های دارای بیش از پانصد زندانی حداقل دو روز در هفته و در بندی در مؤسسهرای طبقهجلسات شو -۲۶ ماده
 .شودا تشکیل میهای دارای کمتر از این تعداد زندانی، حداقل یک روز در هفته به دعوت دبیر شور مؤسسه

یان، نسبت به هر های رسیده یا تقاضای زندانماه حسب گزارشحداکثر ظرف یک  بندی بایددرهرحال شورای طبقه
گیری مجدد نماید و باید نظر مکتوب و مستدل خود را به زندانی ابالغ یک از موضوعات مطرح، نفیًا یا اثباتًا تصمیم

 .کام ثبت کندو در سامانه مذکور و پرونده اجرای اح

پیشنهاد  بندی وعایت مصوبات کلی شورای طبقهعیت، رئیس مؤسسه، با ر پس از تکمیل پرونده وض -۲۷ ماده
مندی زندانیان از برنامه اصالح و تربیت معّین و مناسب، نسبت به تطبیق و ابالغ طبقه سامانه سجازا، برای بهره

سسه مغایر چنانچه تصمیم رییس مؤ  .نمایدمؤسسه، اقدام می  هر زندانی و تفکیک و انتقال وی به بخش مربوط در
بندی سامانه سجازا باشد یا زندانی به تصمیم رییس مؤسسه اعتراض نماید، موضوع به شورای طبقه با پیشنهاد

 .شودمی ارجاع

این   .دتواند این وظیفه را به »کمیته تخصصی اصالح و تربیت مؤسسه« تفویض نمایرئیس مؤسسه می -۱  تبصره
 دو نفر کارشناس در واحد فرهنگی مؤسسه و و تربیت یا مسؤول مسؤول واحد اصالح :کمیته متشکل است از

 .های روانشناسی و علوم تربیتی با انتخاب رئیس مؤسسهزمینه

بندی و یا توانند ظرف یک هفته از تاریخ طبقههر یک از متهمان بازداشتی و محکومان زندانی می -۲ تبصره
به  .یا کمیته تخصصی اصالح و تربیت، اعتراض نمایندسازی، به تصمیم اتخاذ شده از سوی رئیس مؤسسه جدا

 .گرددبندی، حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و تعیین تکلیف میت مطروحه در اولین جلسه شورای طبقهاعتراضا
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یک از زندانیان توسط شورای بندی و تفکیک هر گیری برای تعیین یا تغییر طبقه هرگونه تصمیم -۳ تبصره
جلسه انی، باید کتبی صورت ه تخصصی اصالح و تربیت، ضمن ابالغ به زندمؤسسه و یا کمیت بندی یا رئیسطبقه

 .و ضم پرونده اجرای احکام زندانی گردد و تصویر آن در پرونده رفتاری زندانی منعکس گردد

 رایشو که به علت ارتکاب تخلف، درکانون، درصورتیجز های کیفری بهزندانیان هر یک از مؤسسه -۲۸ ماده
یت از وجود حالت خطرناک باشد، به تشخیص و تصویب انضباطی محکوم شوند و اخالق و رفتار و سوابق آنان حکا

بندی در نوبت اول حداکثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز در محل جداگانه شورای طبقه
اختصاص سالن جداگانه برای  .شوندی میهای یک یا چند نفره( در آن مؤسسه نگهدار اتاق)عنداالقتضاء در 

 .ن بالمانع استنگهداری این زندانیا

در  .شوندهای کاردرمانی«، نگهداری میگردان در »اردوگاهکلیه محکومان جرائم مواد مخدر و روان -تبصره
ضوابط این  لت احداث نگردیده است، این محکومان، مطابق باها تاکنون از سوی دو هایی که این اردوگاهاستان

 .شوندنگهداری می های عمومینامه، در ندامتگاهآیین

تـواند زندانیانی را که در نظم مؤسسه رئیس مؤسسه و در غیاب وی باالترین مقام مسؤول در مؤسسه می  -۲۹  ماده
و شورای بندی  تب را به شورای طبقهاول وقت اداری مرا  ساعت جداسازی و در  ۲۴اند، حداکثر به مدت  اخالل کرده

وضعیت زندانیان یا متهمانی  .کنداتخاذ تصمیم می ۲۸ بندی بر اساس مادهشورای طبقه .انضباطی گزارش کند
که به دلیل داشتن حالت خطرناک و یا اخالل در نظم عمومی و اذیت و آزار دیگر زندانیان، مطابق تصمیم شورای 

 شوند، بالفاصله به مسؤول واحدسسه نگهداری میی مؤسسه، جداسازی شده و در محل جداگانه در مؤبند طبقه
 .شودساعت به قاضی اجرا و دادستان شهرستان گزارش می ۲۴حد مشاوره مؤسسه و حداکثر ظرف بهداری و وا

خوانی، داری، استحمام، کتاب صورت روزانه از مالقات با پزشک یا مسؤل بهالزم است زندانی در این شرایط نیز به
مند وز( جدا از دیگران، بهرهیک ساعت در ر یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری )حداقل مشاوره روانشناس 

 .باشد
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باشند زندانیان در حال تحمل محکومیت که به دلیل داشتن پرونده اتهامی دیگر تحت قرار می -۳۰ ماده
ق دستور صریح مقام قضایی شوند، مگر آنکه طبسه کیفری مربوط نگهداری می)محکومان دارای قرار باز( در مؤس

 .ترین بازداشتگاه به مرجع قضایی، ضرورت داشته باشدمعین در نزدیک ها برای مدت دار، حضور آنصالحیت

 ها و زیرنگهداری متهمان در بازداشتگاه .نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است -۳۱ ماده
 عمومی نگهداری أی دادگاه در بازداشتگاهکثر تا زمان صدور ر متهم بازداشتی حدا .گیردنظر سازمان صورت می

بندی، نگهداری وی در شود، مگر آنکه به دستور مقام قضایی یا مطابق با مصوبات کلی شورای مرکزی طبقهمی
باشد، ضروری ل شده و تحت نظارت سازمان میبازداشتگاه امنیتی، نظامی و یا انتظامی که زیر نظر سازمان تشکی

گردد و محل متهم، زندانی محسوب نمی  .تحضور محکومان در بازداشتگاه مطلقًا ممنوع اس  .یص داده شودتشخ
تا هنگامی   .نگهداری او درهرحال حتی در قرنطینه یا واحد تشخیص و محوطه هواخوری باید جدا از محکومان باشد

ترین مؤسسه، محل جداگانه و نـامه ایجاد نشده است، در نزدیکوع این آیینهای موضکه بازداشتگاه
کلیه ضوابط و مقررات اداری، امنیتی،   .شودمتهمان تحت قرار در نظر گرفته می  برای نگهداریای  شدهبندیطبقه

ی کیفری، با هابندی مربوط به مؤسسهانضباطی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مشاوره و مددکاری و اصول طبقه
ها باید از حیث هبازداشتگا  .تها نیز حاکم اسها، در بازداشتگاهقل محدودیترعایت حداکثری حقوق متهمان و حدا

به محض ابالغ رأی یا برگ اعالم   .ها از حداکثر امکانات برخوردار باشندامکانات و امور رفاهی، در مقایسه با زندان
اه عمومی و یا اردوگاه علیه حسب مورد از بازداشتگاه به ندامتگحکوم  محکومیت اعم از قطعی و غیر قطعی، م

 .دشوکاردرمانی منتقل می

ها از ظرفیت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی تواند برای ایجاد بازداشتگاهسازمان می -۳۲ ماده
 .استفاده کند

بندی، درهرحال زندانیان زیر جدای از ها، ضمن رعایت مصوبات شورای طبقهدر هر یک از مؤسسه -۳۳ ماده
 : شوندنگهداری می دانیاندیگر زن
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 محکومان دارای بیش از هجده سال تا بیست و پنج سال سن؛ -الف

 محکومان جرائم سیاسی؛ -ب

 محکومان روحانی و نظامی؛ -پ

 ؛۱۳۹۴های مالی مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت ۵و  ۳محکومان مالی در اجرای مواد  -ت

 محکومان اتباع خارجی تا حد امکان؛ -ث

 های هویت جنسیتی؛روانی یا اختاللمحکومان دارای ناتوانی جسمی،  -ج

 های معاونت سالمت، اصالح و تربیت سازمان؛های واگیردار بر اساس دستورالعملمحکومان دارای بیماری  -چ

نحوی   هبندی باید بانی در بند انفرادی نیست و طبقهجداسازی موضوع این ماده به معنای نگهداری زند  -۱  تبصره
 .مند شوندول این ماده از همه حقوق خود بهرهاجرا گردد که محکومان مشم

هرگونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط فوق ممنوع است، مگر در موارد اضطراری و دارای  -۲ تبصره
ان اقدام و در ، رأسًا نسبت به جداسازی این دسته از زندانیفوریت، که در این صورت رئیس مؤسسه با احراز ضرورت 

 .کندبندی و قاضی اجرا اعالم میرا جهت اتخاذ تصمیم به شورای طبقهاولین فرصت مراتب 

قانون مجازات اسالمی و پس از تأمین بودجه و نیروی انسانی متخصص،   ۱۵۰ماده    ۲در اجرای تبصره    -۳  تبصره
ستند،  ل روانی که فاقد مسؤولیت کیفری همرکز استان، برای نگهداری افراد دارای اختالسازمان در حوزه قضایی 

 .کندمرکز اقدام تأمینی ایجاد می

جوانان باالی هجده سال که به هر علتی )جسمی، فکری و ظاهری( شرایط یا ظاهری متناسب با  -۴ تبصره
در با تأیید مسؤول بهداری یا روانشناس مؤسسه،  رسند،همساالن خود ندارند و کمتر از هجده سال به نظر می

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

29 

انتقال این افراد از بخش مذکور، صرفًا با توصیه پزشک  .شوندنگهداری می یتبخش جوانان کانون اصالح و ترب
 .پذیردبندی صورت میمؤسسه و مصوبه شورای طبقه

بندی، بر اساس طرح طبقه چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی فعلی مؤسسه، قابلیت اجرای مطلوب  -۳۴ ماده
های باشد، مدیر مؤسسه با هماهنگی مدیرکل زندانبندی را نداشته ورای مرکزی طبقههای ابالغی شسیاست 

استان و دفتر فنی و عمرانی سازمان و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از طریق تغییر معماری، نسبت به اجرای 
 .نمایدبندی اقدام میطرح طبقه

رئیس آن مؤسسه بندی، در اختیار بات شورای طبقهجابجایی زندانی داخل مؤسسه، با رعایت مصو -۳۵ ماده
 .تواند زندانیان شاغل در بخش خدمات مؤسسه را در خوابگاه جداگانه نگهداری کندرئیس مؤسسه می .است

انی جسمی و روانی یا داشتن بندی در خصوص زندانیان سالمند و زندانیانی که به سبب ناتو شورای طبقه  -۳۶  ماده
و امکانات خاص هستند، بالفاصله ضمن اخذ نظر  ر شرایطجنسیتی نیازمند نگهداری دهای هویت اختالل

هایی متناسب با مشکالت و نیازهای آنان و منطبق با کند و برنامهپزشک، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم می
انیان تا حد امکان زند  این  .کندو آموزش پزشکی را تنظیم و ابالغ میهای وزارت بهداشت، درمان  ها و رویهسیاست 

در این صورت  .شوندیگر زندانیان و یا در اتاق مستقل که مجهز به امکانات الزم است نگهداری میجدای از د
که تبعیض   های روزانه و اصالح و تربیت و هواخوری مؤسسه را دارد و از هرگونه اقدامیزندانی حق شرکت در برنامه

 .ونه زندانیان باید اجتناب شودشود نسبت به این گناروا محسوب می

در موارد اضطراری و دارای فوریت، رئیس مؤسسه با احراز ضرورت، رأسًا نسبت به جداسازی این دسته  -بصرهت
بندی ای طبقهاز زندانیان از بدو پذیرش و تشخیص اقدام و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به شور 

 .کنداعالم می

های مختلف مؤسسه و صوص نحوه تفکیک بخشبندی هر مؤسسه در خای طبقه ت شور مصوبا -۳۷ ماده
هرگونه   .ها نصب گرددبندی زندانیان و متهمان، باید در سامانه مربوط، ثبت و در تابلوی اعالنات همه اندرزگاهطبقه
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عم از رئیس ندی متهمان و محکومان، تخلف محسوب و مرتکب ابتخطی از مقررات و ضوابط مربوط به طبقه
و دیگر مدیرانی که مسؤولیت نظارت بر این امر را دارند، مشمول تنبیهات اداری مذکور در  زندان، رئیس اندرزگاه

 .شوندقانون رسیدگی به تخلفات اداری می ۹ماده 

  

 شورای انضباطی -فصل چهارم 

 : شودطی با ترکیب زیر تشکیل میفات زندانیان، شورای انضباظور رسیدگی به تخلمندر هر مؤسسه به -۳۸ ماده

 عنوان رئیس شورا؛رئیس یا جانشین مؤسسه به -الف

 مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه؛ -ب

 واطالعات؛مسؤول واحد حفاظت -پ

 عی مؤسسه؛مسؤول واحد اصالح و تربیت یا یک نفر از مددکاران اجتما -ت

 ندرزگاه و یا مراقب مسؤول مربوط؛س ارئی -ث

 ل واحد بهداشت و درمان؛ؤو مس -ج

عنوان دبیر شورا که امور اداری مصوبات شورا را نیز انجام خواهد مسؤول یا نماینده واحد بازرسی مؤسسه به -چ
 .داد

 .شودبیر شورا تشکیل میجلسات شورای انضباطی حسب مورد به درخواست رئیس مؤسسه یا د -۳۹ ماده
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ازداشتی ممنوع است و تخلف انضباطی محسوب زیر توسط زندانی یا متهم بارتکاب هر یک از رفتارهای    -۴۰  ماده
 : شودمی

 .هرگونه گفتار و رفتار مغایر با نظم و عفت عمومی یا متضمن توهین، افترا و تهدید -الف

های مؤسسه و عدم همکاری نسبت به بازرسیعدم اطاعت از دستورهای قانونی مسؤوالن، مراقبان و مأموران    -ب
 ها؛ها و اتاقها، سالناخل کارگاهردی و گروهی در دمو

جز رادیو، تلویزیون و زا و محترقه و لوازم برقی بهروشن کردن آتش، نگهداری نفت، بنزین و دیگر مواد آتش -پ
 های خوراک پزی بدون مجوز مؤسسه؛استفاده از چراغ یخچال و

ی یا عدم نصب متناع از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانهای ممنوع در داخل مؤسسه یا ااز لباساده استف -ت
اتیکت بر روی لباس در داخل یا هنگام اعزام به خارج از مؤسسه مگر در موارد استثنایی به شرح مذکور در ماده 

 نـامه؛ناین آیی ۷۳

یشگاه آساوی دیوارها، نقاشی، ترسیم و الصاق عکس در شکستن شیشه، تخریب دیوار، میخ زدن یا نوشتن ر  -ث
 های متعارف مانند عکس والدین و فرزندان؛جز عکسبه

 های فرهنگی، ورزشی، آموزشی، حرفه استنکاف کامل یا خودداری از شرکت در کلیه امور خدماتی و برنامه -ج
 زی یا اشتغال در داخل مؤسسه؛آمو

یب دیگران به هر دید به آن یا ترغبه خودکشی یا ته به دیگران، خودزنی، اقدامهرگونه درگیری، صدمه زدن  -چ
 ها؛یک از این اقدام

 های قضایی یا هر شخص دیگر؛مزاحمت تلفنی از داخل مؤسسه برای شاهد، مطلع، شکات، مقام -ح
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 مپ و مانند آن؛کشی برقی و تأسیسات و تغییر و جابجایی کلید، پریز و محل الکاری کابل و سیمدست -خ

 برقراری ارتباط غیرمجاز با بیرون از مؤسسه؛ خل مؤسسه به بیرون یاپرت کردن اشیاء از دا -د

 بانکی دیگر زندانیان؛بندی، هرگونه کسب درآمد نامشروع و همچنین استفاده غیرمجاز از کارت قمار، شرط -ذ

 ست؛مه مشخص شده انـااین آیین ۶۹نگهداری وسایل بیش از آن چه در ماده  -ر

 تشخیص رئیس مؤسسه؛ متعارف سر و صورت بهکوتاه نکردن موی غیر -ز

 جمعی؛دسته هرگونه اعتصاب و یا اعتراض -ژ

 نگهداری اشیای قیمتی، اوراق بهادار، وجه نقد و اشیای غیرمتعارف؛ -س

 های ورزشی و مانند آن؛ها و سالنخارج کردن وسایل از کارگاه -ش

 ام پذیرش؛مشخصات صحیح و کامل هویتی خود در هنگرائه عدم ا -ص

 نصب پرده به تخت و یا پنجره بدون مجوز مؤسسه؛ -ض

 ری و یا استفاده از تلفن همراه و همچنین سوءاستفاده از کارت تلفن؛نگهدا -ط

 های سرپوشیده و ممنوع؛استعمال دخانیات در مکان -ظ

همچنین  ای شخصی ونجام کارهاجیر کردن دیگر زندانیان برای ا کشی و استثمار یاسلطه گری، بهره -ع
 پذیری و اجیر شدن برای امورات شخصی دیگران؛سلطه

 کوبی و هرگونه عدم رعایت موازین بهداشت فردی و محیطی؛خال -غ
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 فریاد زدن، آواز خواندن با صدای بلند و مشاجره؛ -ف

 تغییر و جابجایی خودسرانه اتاق و تخت؛ -ق

 وجه؛با مأموران اعزام و بدرقه، بدون عذر م عدم انجام وظایف محوله و یا عدم همکاری -ک

 خرید و فروش آالت و اشیای ممنوع؛ ساخت، نگهداری، حمل یا -گ

 ساخت یا حمل و نگهداری چاقو یا تیزی، هرگونه آالت ضرب و جرح، طناب، کمربند و اقالم مشابه؛ -ل

 نسبت به سایرین؛وهرگونه اذیت و آزار  عدم رعایت ساعت خاموشی -م

 مؤسسه؛ تمارض، غیبت از مرخصی و هرگونه رفتار مغایر با مقررات و نظم و انضباط -ن

در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی یا متهم بازداشتی، شورای انضباطی پس از تفهیم  -۴۱ ماده
های یکی از تنبیهراز تخلف، با لحاظ پیشنهاد سامانه سجازا،  موضوع به زندانی و استماع دفاعیات او، در صورت اح

 : شودم، اجرا مینماید که پس از تأیید قاضی اجرای احکانتخاب میزیر را با رعایت تناسب ا

 ها حداکثر تا سه نوبت )به استثنای مالقات با وکیل و مقامات رسمی(؛محرومیت از انواع مالقات  -الف

 حداکثر تا سه ماه؛محرومیت از مرخصی  -ب

 باز؛ غال به زندان بسته یا نیمهآموزی و اشت رفهانتقال از مراکز ح -پ

 .محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه -ت

الذکر تمام یا بخشی از امتیاز رفاهی یا نمره در صورت احراز تخلف، عالوه بر تنبیهات انضباطی فوق -۱ تبصره
 .گرددمل مربوط، کسر میی زندانی، طبق دستورالعاعتبار 
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عنوان اقدام تکمیلی و تربیتی، نسبت به ایجاد محدودیت در تواند بهشورای انضباطی همچنین می -۲ تبصره
ازجمله استفاده از اماکن ورزشی تفریحی،  العاده مؤسسهمندی زندانی متخلف از امتیازاتی مانند امکانات فوقبهره

ماه ؤسسه، حداکثر برای مدت یکبانکی در داخل مت ی، استفاده از کار فضای مجازی، تماس تلفن مالقات در
بندی تواند ضرورت جابجایی محل نگهداری زندانی در داخل مؤسسه را به شورای طبقههمچنین می .اقدام نماید

 .منعکس نماید

ب نـامه نباید سبیناین آی  ۴۱و    ۲۹،  ۲۸واد  های موضوع مها و تصمیمهای انضباطی و محدودیتتنبیه  -۴۲  ماده
شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری دن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روانقطع یا محدود کر 
 .نگهداری جداگانه در اتاق یک نفره برای زنان باردار و زنان همراه فرزند در مؤسسه ممنوع است .یا استحمام شود

را از ابتدا یا حین اجرای آن حداکثر تا مدت  ۴۱ماده های مقرر در نبیهتواند، تانضباطی میای شور  -۴۳ ماده
چنانچه زندانی  .المنفعه در مؤسسه تبدیل کندشش ماه تعلیق و یا با رضایت زندانی متخلف، به انجام خدمات عام

عالوه بر اعمال لیق و یا تبدیل، لغو و المنفعه، مرتکب تخلف دیگری شود، تعدر مدت تعلیق یا انجام خدمات عام
در مواردی که تنبیه در حال اجرا است، تعلیق   .شودبیه تخلف جدید نیز نسبت به وی اعمال میبیه مقرر قبلی، تنتن

المنفعه به جایگزینی از تنبیه اولیه، باید به نحو انجام خدمات عام .یا تبدیل تنبیه منوط به تأیید قاضی اجرا است
 .باشد کثر به مدت شش ماهمتعارف، عادالنه و حدا متناسب،

های موضوع هرگاه رفتار زندانی عالوه بر تخلف انضباطی، واجد وصف کیفری باشد، ضمن اعمال تنبیه   -۴۴  ماده
 .شودنامه، مراتب به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش گزارش میاین آیین

تحقق آن مخل سوء و اعمالی که  وقوع حوادث و پیشامدهایزندانی مکلف است به محض اطالع از  -۴۵ ماده
شود و یا تهیه مقدمات فرار یا اغتشاش توسط زندانیان دیگر، مراتب را فورًا به مسؤول امور اخلی مؤسسه مینظم د

اطالع زندانی از موارد فوق و عدم اعالم به مسؤوالن، تخلف  .های مؤسسه گزارش دهدنگهبانی یا دیگر مقام
 .یز موجب تشویق خواهد بودموقع و مؤثر، نبهانضباطی و اعالم  اطی محسوب و موجب تنبیهانضب
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صورت عمدی و یا ناشی از تقصیر به مؤسسه وارد هایی است که بهزندانی مکلف به جبران خسارت  -۴۶ ماده
که زندانی درصورتی  .شودنموده و در صورت عدم جبران ظرف ده روز، جهت اقدام قانونی به قاضی اجرا معرفی می

تواند با موافقت قاضی اجرا ز تا صد میلیون ریال باشد، رئیس مؤسسه میو میزان خسارت نی صیر خود را بپذیردتق
مفاد این  .طور کتبی به وی ابالغ کندهای بانکی زندانی برداشت کند و موضوع را بهمعادل خسارت را از حساب 

 .شودخذ میم و از وی رضایت کتبی اماده در ابتدای ورود به زندانی تفهی

  

 ها و امور داخلی مؤسسه پذیرش، برنامه   - دوم بخش  

 پذیرش و تشخیص -فصل اول

موجب برگ قرار یا محکومیت شود که وی بهپذیرش زندانی یا متهم بازداشتی، از هنگامی آغاز می -۴۷ ماده
ا برگ بازداشت ی .ودرسمی، به مؤسسه معرفی شدار با کارت شناسایی وسیله مأمور صالحیتاالجرا بهالزم

صورت جداگانه صادر شود و در آن عالوه ک از متهمان یا محکومان باید ضمن ثبت در سامانه، بهمحکومیت هر ی
کننده، باید مشخصات کامل زندانی شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، بر درج امضاء و مهر مقام قضایی رسیدگی

ارجی، وضعیت تأهل، دین و ه یا ویزای تبعه خملی، شماره گذرنامشماره شناسنامه، شماره شهرت، جنس، سن، 
مذهب، تابعیت، میزان تحصیالت، شغل، وضعیت ظاهر جسمانی، نشانی محل سکونت و کدپستی آن، جرم 

قرار یا حکم موضوع اتهام یا محکومیت، درجات قانونی و قضایی مجازات تعزیری، نوع و میزان قرار تأمین، شماره  
یخ شروع بازداشت، روزهای بازداشت قبلی و سوابق کیفری و محکومیت مالی، تار، میزان مجازات و و تاریخ آن

 .ساعت تحویل زندانی به مأمور، ذکر شود

 .پذیردانجام می ۲۲لغایت  ۸پذیرش زندانی در مؤسسه از ساعت  -تبصره
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تعزیرات  و تجدیدنظر سازمانقررات از سوی شعب بدوی در خصوص زندانیانی که وفق قوانین و م -۴۸ ماده
شوند، برگ اعزام باید حسب مورد به مهر و امضای ا بازرس کل استان، به مؤسسه معرفی و اعزام میحکومتی ی

 .کننده و یا بازرس قضایی، رسیده باشدرئیس شعبه رسیدگی

یت، نوع هام، شماره و تاریخ برگ بازداشت یا محکومدر مواردی که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نوع ات -۴۹ ماده
خوردگی یا الک گرفتگی صورت کامل به سامانه سجازا ارسال نشود و یا به دلیل قلممیزان قرار یا محکومیت به و

دار ی مقام قضایی یا مرجع قانونی صالحیتمخدوش باشد و همچنین در مواردی که برگ معرفی بدون مهر یا امضا
ت مؤسسه باید ضمن خودداری از پذیرش فرد، در آن صور کان پیگیری و رفع نقص فوری فراهم نباشد، باشد و ام

الهویه باشد، عدم ذکر مشخصات هویتی مانع چنانچه فرد معرفی شده مجهول .علت عدم پذیرش را منعکس کند
دست آورده و در سوابق  مقام قضایی باید به هر نحو ممکن مشخصات دقیق را بهپذیرش نخواهد بود و مؤسسه و 

قرار یا محکومیت از طریق شبکه ارتباطی بین مراجع قضایی و مؤسسه ارسال  گدی که بر در موار  .ثبت کنند
کننده تشود، اوراق مذکور باید حاوی مشخصات کامل زندانی با مهر و امضای الکترونیکی مقام قضایی بازداشمی

 .قه قرار گیردباشد و رونوشتی از آن در اختیار مأمور بدر 

 معرفی به موجب قوانین مجازدار قانونی که بهت مراجع صالحیتی هر استان فهرسهامدیرکل زندان -۵۰ ماده
و   کندمی اعالم  تابعه  هایمؤسسه و  مربوط  محلی  مسؤوالن و  مراکز  به  را  هستند  کیفری  هایمؤسسه  به  اشخاص

ی ظات امنیتصورت برخط و با رعایت مالحی استان را بههاهمچنین میزان فضای آزاد یا ظرفیت پذیرش مؤسسه
 .دهددر اختیار رئیس کل دادگستری استان و مرکز آمار و فناوری اطالعات سازمان قرار می

، بازرسی کامل بدنی انجام به مؤسسه، ابتدا تحت نظارت افسر نگهباندر ابتدای ورود متهم یا محکوم -۵۱ ماده
و ثبت در سامانه، اخذ و  جلسهصورت برداری و تنظیم یمتی و وجه نقد، ضمن عکسو وسایل ممنوع و اشیای ق

گیرد تا در محدوده مقررات و ضوابط مؤسسه، سپس رسید وسایل و همچنین کارت اعتباری در اختیار وی قرار می
مانده وجوه باقی  .های داخل مؤسسه، مایحتاج خود را تهیه کندروشگاهدر طول مدت حبس یا بازداشت، بتواند از ف

چنانچه در زمان آزادی زندانی پرداخت وجه  .شودنی به وی مسترد میزادی زندادر کارت اعتباری هنگام آ
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پذیر نباشد، بانک عامل موظف است در کلیه شعب خود در سراسر کشور، با درخواست زندانی آزاد شده، امکان
هشت  و یا در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت چهل ومانده موجودی حساب بانکی وی در مؤسسه را مسترد قیبا

 .، این وجوه را به شماره حسابی که زندانی هنگام پذیرش اعالم کرده است واریز کندساعت

 : شوددر خصوص اشیاء و لوازم همراه زندانی به شرح زیر اقدام می -۵۲ ماده

نبار مجلس در دفاتر نگهبانی، او با ثبت صورت ه یکی از بستگان یا آشنایان زندانی به درخواست وی  تحویل ب  -الف
 و پرونده زندانی؛ مؤسسه

ارسال از طریق پست یا به هر وسیله مطمئن دیگری برای بستگان زندانی به درخواست کتبی و با پرداخت  -ب
 مجلس و ذکر مشخصات و محتویات مرسوله و تنظیم صورت  بندی و الک و مهرهزینه توسط وی و اقدام به بسته 

 توسط مسؤول امور نگهبانی و انبارداری؛یید مراتب و اخذ اثرانگشت زندانی توسط مؤسسه و تأ

نگهداری اسناد، اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی زندانی در محلی غیر از مؤسسه مانند صندوق امانات و یا  -پ
ندانی و پرداخت هزینه طرف قرارداد و تفاهم با مؤسسه، به درخواست کتبی ز  ها یا بخش خصوصیتوسط بانک

مؤسسه، منوط به آن که تحویل، ارسال و یا نگهداری لوازم زندانی در مکانی غیر   وافقت رئیستوسط وی و پس از م
 د؛از مؤسسه فاقد منع قانونی باشد یا به دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی مربوط منع نشده باش

و تنظیم و ارائه نی های زندامکلف به دریافت وسایل و امانت در غیر از موارد فوق، مسؤول اموال زندانیان -ت
رسید در سه نسخه برای تسلیم به زندانی، درج در پرونده و نگهداری در صندوق یا کیسه پلمب شده اموال و 

هنگام آزادی یا انتقال یا مرخصی، با اخذ رسید  ها است تا درهمچنین مکلف به نگهداری مناسب وسایل و امانت
واحد مذکور مجهز به دوربین  .شودسازمان انجام میرم ابالغی ثبت اموال زندانی برابر ف .وی مسترد شودبه 

 .مداربسته بوده و موظف به ارائه خدمات مستمر است
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ورود و خروج از مؤسسه و آسایشگاه الزامی بازرسی بدنی و همچنین بازرسی از لوازم همراه زندانی هنگام    -۵۳  ماده
ین و توسط مأموران حفاظت فیزیکی آموزش دیده هز به دورببازرسی و تحویل لوازم باید در اتاقی مج است و این

بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی  .هم جنس و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی صورت گیرد
ص مسؤول بخش پذیرش ن و محکومان ممنوع است، مگر در صورت ضرورت به تشخیمواضع داخلی بدن متهما

دون وجود دوربین و توسط کارکنان آموزش دیده و با رعایت اصول اخالقی و در خلوت، بو مشروط به انجام آن 
 .موازین بهداشتی

رسید زندانی درج  هنگام تحویل زندانی به مؤسسه، وضعیت ظاهری و جسمانی وی کنترل و در فرم -۵۴ ماده
و یک نسخه آن حضورًا نسخه تهیه دانی، با ذکر تاریخ و ساعت تحویل در سه فرم رسید پس از پذیرش زن .شودمی

در  .شودبه مأمور بدرقه تحویل، یک نسخه در پرونده زندانی درج و نسخه دیگر به مرجع قضایی مربوط ارسال می
ی، عالئم کوبیم یا هرگونه جراحت و صدمه بدنی، ناتوانی، خالصورت داشتن بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخ

شود و در صورت وجود آثار ضرب و جلسه ثبت می، مراتب در صورت بدن زندانیهای غیرطبیعی در ویژه و ویژگی
جرح و صدمه جدی و یا طرح ادعایی از سوی متهم یا محکوم در این خصوص، پیش از پذیرش ضمن گرفتن 

شود و به امضا و جلسه میاتب صورت مات و جراحات، به بهداری مؤسسه معرفی، معاینه و مر عکس از آثار صد
شود تا ضمن ثبت رسد و موارد بالفاصله به نحو مکتوب به رئیس مؤسسه گزارش میبدرقه میگشت مأمور اثران

 .ربط نیز اعالم شودموضوع، به مرجع قضایی ذی

مؤسسه معرفی  وم و بیمار که از بیمارستان ترخیص و برای پذیرش بهبه همراه زندانی مجروح، مصد -۵۵ ماده
ربط مراکز درمانی و در صورت لزوم مراجع قضایی ذی .تحویل شود پزشکی نیز شود، باید خالصه پروندهمی

م زندانی واجد بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم و یا مجروح و یا مصدو .کنندبیمارستانی را مکلف به تحویل می
درمانی و   های پزشکی،مراقبتکه نیازمند   سهمسؤول واحد بهداشت و درمان مؤسبرحسب نظر پزشک مؤسسه یا  

شود و توسط ضابطان مربوط به مرکز درمانی ان تثبیت وضعیت و بهبودی پذیرش نمیانی است، تا زمبیمارست
 .شودمعرفی و مراتب بالفاصله به مرجع قضایی مربوط منعکس می
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صورت سیستمی از به بخش پذیرش، اطالعات هویتی و قضایی وی بهمحکومبه محض ورود متهم یا    -۵۶  ماده
گردد و سپس برداری میو برای تهیه کارت شناسایی داخلی از وی عکسه مؤسسه ارسال مانه سمپ به سامانسا

برداری و احراز هویت از زندانی نماینده مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی مستقر در مؤسسه، ضمن عکس
)بیومتریک( سنجی  ونیک و زیستهای الکتر نند روشهای نوین و مناسب ما(، ترجیحًا با استفاده از روش)محکوم

آورد و متعاقبًا نسخه دیجیتال صورت الکترونیکی به عمل مینگاری از تمامی انگشتان هر دو دست و بهنگشتو ا
و و بخشودگی و سجل کیفری قوه قضاییه و تهیه شده نهایی قابل رؤیت و دسترسی در سامانه سجازا، اداره کل عف

 .باشدهویت ناجا میمرکز تشخیص 

کار مشابه مانند استفاده که از طریق شماره ملی یا راهنگاری از »متهمان«، ممنوع است مگر اینانگشت  -۱  تبصره
سنجی )بیومتریک( احراز های الکترونیک و زیستهای مدرن مانند روشهای نوین و مناسب و شیوهاز روش

صول برگ اعالم محکومیت، محکومیت یا وپس از ابالغ رأی  در صورت محکومیت متهم و .هویت ممکن نباشد
های کیفری منتقل و در مرحله علیه از بازداشتگاه حسب مورد به یکی از مؤسسهاعم از قطعی و غیر قطعی، محکوم  

 .شودنگاری میپذیرش، انگشت

داره های الزم را با اکه متهم یا محکوم فاقد کارت ملی هوشمند باشد، مؤسسه هماهنگیدرصورتی -۲ تبصره
 .دهدنام و دریافت کارت ملی هوشمند انجام میمنظور ثبتال بهثبت احو 

 .کندصورت مستمر نسبت به استقرار مأموران تشخیص هویت در مؤسسه اقدام مینیروی انتظامی به -۵۷ ماده
زندانی   صورت داشتن سابقه  های الزم درنماینده تشخیص هویت نیروی انتظامی مستقر در مؤسسه، پس از بررسی

 .کندربط اعالم میناسایی هویت واقعی وی، مراتب را حداکثر ظرف یک هفته به مؤسسه و به مرجع قضایی ذییا ش
نگاری نگاری زندانی و وصول محکومیت جدید برای وی، مؤسسه باید بدون اقدام به انگشتدر صورت انگشت

به مرکز تشخیص هویت نیروی  ق سجل کیفری،، جهت درج در سوابمجدد، مراتب را ضمن ثبت در سامانه زندان
 .انتظامی اعالم نماید
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زندانی مکلف است هنگام ورود مشخصات هویتی و شماره ملی خود را به واحد پذیرش ارائه دهد و  -۵۸ ماده
مشخصات،  زندانی همچنین باید .کندربط اعالم میرئیس مؤسسه پس از احراز هویت، مراتب را به مرجع ذی

وارد ضروری با وی تماس یک نفر از بستگان یا آشنایان خود را اعالم کند تا در مشماره تماس حداقل نشانی و 
 .گرفته شود

های حاد و یا واگیردار، منظور تشکیل پرونده وضعیت، شناسایی بیماریپس از اتمام مرحله پذیرش، به -۵۹ ماده
بندی، زندانی دمات طبقهرم و فراهم شدن مقررسی علل ارتکاب جشناخت شخصیت و وضعیت جسمی و روانی، ب

 .شودمدت یک هفته و حداکثر سه هفته، در بخش »تشخیص« نگهداری میو یا متهم بازداشتی، حداقل به 

گیرد و اقالم ضروری در ابتدای ورود به بخش »تشخیص«، زندانی مجددًا مورد بازرسی بدنی قرار می -۱ تبصره
، توسط دست و استحمام، مسواک و خمیردندان، شامپو و صابونتوی مناسب، حوله ماس زیر، دو تخته پاز قبیل لب

 .در این بخش، استحمام و تعویض لباس الزامی است .شودیک جفت دمپایی، تحویل وی می

مددکار  منظور تسهیل در سازگاری با محیط و راهنمایی زندانی در بدو ورود، استقرار حداقل یکبه -۲ تبصره
ین امکانات الزم ه تأمرئیس مؤسس .مددکار قضایی در بخش تشخیص الزامی استشناس و یک ا رواناجتماعی ی

دهد و امکان تماس تلفنی متهم یا زندانی با ها را در اولویت قرار میدر واحد تشخیص و همچنین در بازداشتگاه
 .نمایدساعت اول، فراهم  ۴۸روزی طی صورت رایگان و شبانهخانواده و وکیلش را به

بخش تشخیص، تمهیدات الزم برای قانون آیین دادرسی کیفری، در  ۲۲۶در اجرای تبصره ماده  -۳ تبصره
 .شودکند، فراهم میدسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می

ی کشیک اعالم کننده قرار یا قاضراتب به مرجع صادر همچنین در صورت اعتراض به اصل قرار، حسب مورد م
 .شودمی

ع وقت زندانی یا متهم بازداشتی برای بررسی مقدماتی، توسط پزشک و در بخش »تشخیص« در اسر -۶۰ ماده
شناس مؤسسه گیرد و در صورت لزوم به تشخیص پزشک یا روانروانشناس مؤسسه مورد معاینه و مصاحبه قرار می
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گیرد شناسی قرار میهای روانپزشکی و آزمونکی، روانهای پزشرد آزمایشتکمیلی و تخصصی موبرای بررسی 
های قبلی، داروهای وضعیت سالمت جسمی و روانی، عالئم حیاتی، قد، وزن، بیماری فعلی، سوابق بیماری و

موارد   بینایی، شنوایی و  های مسری، واکسیناسیون، پوست و مو، دهان و دندان،مصرفی، احتمال ابتال به بیماری
کاوی مطابق ضوابط، بررسی کی و روانهای پزشرژی(، نوع ناتوانی، وضعیت بارداری و سایر شاخصحساسیت )آل

گردد و در و در پرونده سالمت زندانی ثبت و شرایط مناسب و ایمن برای نگهداری زندانی ناتوان یا بیمار فراهم می
 .شودهرگونه عوارض سوء، اقدام میو یا پیشگیری از  شکی، درمان بیماریهای پزصورت لزوم نسبت به مراقبت

شناس مؤسسه، مشخص ها و مستندات بدست آمده، برای پزشک یا روانبر نتایج بررسیهرگاه بنا  -۱ تبصره
راه با گردد که زندانی دارای ناتوانی، بیماری جسمی یا روانی است و نگهداری زندانی ناتوان در محیط مؤسسه، هم

قامت زندانی ناتوان فراهم و یا دیگر زندانیان باشد یا شرایط مناسب و ایمن برای امی و روانی برای امخاطرات جس
گردد و یا چنانچه بیماری به نحوی است که نباشد و یا حبس موجب تشدید و یا تأخیر در بهبودی بیماری زندانی می

بهبودی بیمار نباشد، مراتب بوده یا امیدی به  ج از مؤسسه ضروری  مانع اجرای حبس باشد و مداوای زندانی در خار
گردد تا در اسرع وقت به قاضی اجرا و مرجع قضایی مربوط گزارش شود و مطابق میفورًا به رئیس مؤسسه اعالم 

 .قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی صورت گیرد ۵۲۲و  ۵۰۲مقررات مواد 

بیمار به دستور مسؤول واحد بهداشت و درمان و اجازه رئیس  سی(، زندانیانفوری )اورژان وارددر م -۲ تبصره
یابند و موضوع در اسرع وقت به ها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه انتقال میؤسسه یا جانشین آنم

 .شودقاضی اجرا اطالع داده می

ای، اطالعات حصیلی، حرفهخانوادگی، ت ص، در مورد پیشینهمددکاران اجتماعی در دوره تشخی -۶۱ ماده
کرده و ضمن تکمیل اطالعات پرونده مربوط، راجع به وضعیت وی  مذهبی، علمی و مهارتی زندانی تحقیق

 .کننداظهارنظر می
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 رئیس مؤسسه یا با تفویض وی، مسؤول واحد امور قضایی یا مسؤول بخش تشخیص، روزانه در ابتدای  -۶۲  ماده
ز ضوابط امنیتی، بهداشتی، اکند و با تفهیم حقوق و تکالیف زندانیان اعم  القات میوارد مانیان تازهوقت اداری با زند

های بندی و برخورداری از ارفاقهای اعتباری، امتیازی و مالی، شرایط و شیوه طبقه رفاهی و انضباطی، نظام
واست، اعتراض و ثبت و پیگیری درخ ت و اشتغال و شیوههای اصالح و تربیقانونی، شیوه مشارکت در برنامه

ها آموزش ردی یا گروهی و متناسب با وضعیت تحصیلی و سنی به آنهای مربوط را به نحو فگزارش در سامانه
های آموزشی همچنین در دوره تشخیص از طرق مختلف مانند نمایش فیلم، نصب بنر، تهیه و توزیع جزوه  .دهدمی

 و تکالیف زندانیان، در اختیار گذاشتن امکانات مخابراتین، مقررات و حقوق نامه سازماه آیینمشتمل بر خالص
های گویای مشاوره قضایی با همکاری مرکز وکال و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا کانون وکالی دادگستری )تلفن

آگاهدر قالب انعقاد تفاهم  .گیردمر انجام میطور مستسازی زندانیان بهنامه(، آموزش و 

اطالعات زندانیان« برای هر زندانی  روزرسانی اطالعات الزم در »سامانه جامعهر مؤسسه با ثبت و به -۶۳ ماده
 .نمایدسه پرونده اصلی تحت عناوین »پرونده وضعیت«، »پرونده رفتاری« و »پرونده نظارتی« تهیه می یا مددجو

و تشخیص« تشکیل و که در بخش »پذیرش و تخصصی زیر است  های فرعی»پرونده وضعیت« مشتمل بر بخش
 : گرددمتعاقبًا تکمیل می

 ده اجرای احکام« با مسؤولیت واحد امور قضایی مؤسسه؛پرون» -الف

 پرونده شخصیت« با مسؤولیت واحد بهداشت و درمان؛» -ب

 پرونده سالمت« با مسؤولیت واحد بهداشت و درمان؛» -پ

های مالی، خانوادگی، اجتماعی، آموزشی، شغلی و مهارتی، با بخشمل ی اجتماعی« شاپرونده مددکار » -ت
 د اصالح و تربیت؛مسؤولیت واح
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صورت الکترونیکی توسط کارشناسان ذیصالح واحد های فوق باید در مرحله پذیرش و تشخیص بهپرونده  -تبصره
ور فراهم های مذکی پروندهسامانه الکترونیکربط تشکیل گردد و تا زمانی که زیرساخت فنی مناسب، برای ذی

هرحال پرونده اجرای احکام به دو صورت در   .صورت کاغذی تهیه و نگهداری شودها بهنشده باشد، الزامًا باید پرونده
 گردد؛الکترونیکی و کاغذی تهیه می

  

 برنامه روزانه و امور داخلی زندانیان -فصل دوم 

 : رح زیر استش نیان در مؤسسه بهبرنامه روزانه زندا -۶۴ ماده

 بیدارباش پیش از طلوع آفتاب با مراعات حال افراد معذور؛ -الف

 استحمام، نظافت شخصی و نظافت آسایشگاه تا طلوع آفتاب؛ انجام امور مذهبی، -ب

 سرشماری و شروع ورزش صبحگاهی هنگام طلوع آفتاب؛ -پ

 صرف صبحانه؛ -ت

های اصالحی و اشتغال و حرفه آموزی و سایر برنامه هایگاههای آموزشی، کار حسب مورد شرکت در کالس -ث
 تربیتی؛

 ؛14:30تا ظهر  ۱۲استراحت از ساعت  انجام فرایض دینی، صرف ناهار و -ج

 به بعد؛ 14:30العاده اصالحی و تربیتی از ساعت های فوقها و فعالیت شرکت در برنامه -چ

 .مغرب و سپس صرف شام دینی هنگامهای ام فریضهسرشماری عصرگاهی و انج -ح
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حضور در هواخوری بر اساس برنامه مؤسسه است که حداقل دو نوبت در روز و مدت آن نباید کمتر از  -۱ تبصره
 .یک ساعت باشد

اجرای برنامه ورزش صبحگاهی در هوای آزاد، سالن ورزش و یا مکان مناسب دیگر به مدت حداقل  -۲ تبصره
 .لزامی استه قادر به انجام ورزش هستند ای زندانیانی کعت در روز برانیم سا

پخش اذان در اوقات شرعی الزامی  .شودها امکان برگزاری نماز جماعت فراهم میدر تمامی مؤسسه -۶۵ ماده
 .است

در  .خواهد بود ۲۱و در شش ماه دوم رأس ساعت  ۲۲خاموشی در شش ماه اول سال رأس ساعت  -۶۶ ماده
ت دو ساعت پس از ساعت خاموشی با مجوز رئیس های مهم تلویزیون حداکثر به مدای برنامهاشمواقع خاص، تم

مؤسسه و یا رئیس اندرزگاه با ثبت مجوز در دفتر وقایع مؤسسه و در اتاق زندانیان، همراه با خاموشی و رعایت حال 
 .دیگران مجاز است

کن عمومی ها و اماها، اندرزگاهالن، سهاکلیه اتاق ها و مقررات،جهت نظارت بر حسن اجرای برنامه -۶۷ ماده
روز باید اقدام به ضبط صدا و تصویر مؤسسه مجهز به دوربین مداربسته هوشمند بوده و در طول ساعات شبانه

ن از های عمومی نور کافی وجود داشته و اماکن مؤسسه با استفاده از نظر کارشناسانموده و در راهروها و محیط
 .ناسب برخوردار باشدی و تجهیزات مآمیزرنگ

به کلیه تصاویر   رییس مؤسسه، فرمانده یگان حفاظت، مسئول حفاظت و اطالعات و قاضی ناظر زندان  -۱  تبصره
های مداربسته دسترسی و نظارت و امکان بازبینی تصاویر را خواهند داشت، همزمان رئیس اندرزگاه و دوربین
بوط نظارت های مختلف اندرزگاه و بند مرله، به تصاویر مربوط به بخشمحو  مسؤول نیز در حیطه وظایفمراقب

های مؤسسه با رعایت مقررات مربوط به محرمانگی و استخراج هرگونه صوت و تصویر دوربین .نمایندمی
 .واطالعات سازمان خواهد بودبندی اسناد و اطالعات، منوط به هماهنگی با حفاظتطبقه
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ه، تخلف و یا جرم در مؤسسه اگر به دالیلی نظیر نقص و عیب فنی هرگونه حادث بروزدر صورت  -۲ تبصره
 مذکور،  های مداربسته برای بررسی و تحلیل موردهای صوتی و تصویری دوربینتجهیزات، امکان استفاده از داده

انونی برای یت قد، مسؤولنگرد ارائه دارصالحیت مقامات  به مؤسسه توسط مقرر موعد در یا و نداشته وجود
 .اسخگویی نزد مراجع قضایی و اداری بر عهده رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت استپ

ای که برای زندانیان و گزارشگران تخلف، امکان گونهها همه باید دارای شماره باشد بهدوربین -۳ تبصره
 .باشد اشتهی وجود دهای صوتی و تصویر ها با هدف استناد به دادهدهی به آنآدرسی

های های هوشمند و تعیین بازه زمانی حفظ دادهبرداری از دوربینکارگیری و بهرهدستورالعمل شیوه به  -۴  تبصره
 .گرددنامه توسط سازمان تهیه میصوتی و تصویری مربوط، ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این آیین

هایی که انجام آن تمام یا برخی از برنامه سسه از اجرایک مؤأیید پزشبیماران و افراد سالخورده با ت -۶۸ ماده
 .برای دیگر زندانیان الزامی است معاف هستند

های کتاب و نشریه :اشیاء و لوازم مجاز برای نگهداری توسط زندانی در داخل مؤسسه عبارت است از -۶۹ ماده
شویی، کیسه حمام، لباس  شامپو و پودربون،  لزی، صامجاز، خمیر دندان و مسواک غیر فلزی، جای صابون غیر ف

شانه غیر فلزی، حوله متوسط دست و حمام، یک جفت دمپایی، دو جفت جوراب، لباس زیر به تعداد کافی، دو 
عدد پیراهن مناسب فصل و یا لباس متحدالشکل مخصوص مؤسسه، یک عدد شلوار و زیرشلواری، عینک طبی، 

 .ای و قاشققاب غیر فلزی، لیوان غیر شیشهخوری شامل بشل غذاو وسای گیر فاقد چاقو، لوازمناخن

شود مگر به پیشنهاد رئیس نگهداری و داشتن وسایل دیگر، ممنوع و تخلف انضباطی محسوب می -تبصره
های استان، که در این صورت اشیای مذکور هنگام ورود با ذکر مشخصات کامل مؤسسه و تأیید مدیر کل زندان

گیرد و نسخه دیگر در پرونده زندانی ثبت نسخه در اختیار آورنده قرار میلس شده و یک مجرت نسخه صودر دو 
 .شودمی
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باز آموزی و اشتغال و زندان نیمهها در آسایشگاه مرکز حرفهزندانیانی که خارج از زندان بسته کار و شب  -۷۰  ماده
ها در آسایشگاه اندرزگاه کارگری سته کار و شبدان بحوطه زنپردازند و همچنین زندانیانی که در مبه استراحت می

توانند عالوه بر داشتن لباس کار، در فصل سرما نیز البسه گرم مانند کاپشن، دستکش، کنند، میاستراحت می
 .کن از هر کدام یک دست همراه خود داشته باشندکاله و شلوار گرم

رئیس مؤسسه با تشخیص   .ه ممنوع استهای بستنداناخل ز نی در دنگهداری و استفاده از کفش یا کتا  -۷۱  ماده
های ورزشی عضویت و اعالم واحد اصالح و تربیت آن مؤسسه، کفش و لباس ورزشی موردنیاز زندانیانی که در تیم

 را تهیهدارند را برای زمان تمرین یا برگزاری مسابقه و نیز کفش ورزشی برای استفاده دیگر زندانیان به هنگام ورزش  
 .دهدقرار می اختیار آنان و در

بندی لوازم و هنگام انتقال زندانی به اندرزگاه یا مؤسسه دیگر، تشریفات قانونی برای تحویل و بسته -۷۲ ماده
مجلس در سوابق نگهداری و گیرد و یک نسخه از صورت شود انجام میاشیای زندانی که در انبار نگهداری می

 .شودرسال میدید اهداری جنسخه دیگر به محل نگ

ها و همچنین متهمان، محکومان و های هر استان برای کارکنان مؤسسهبه پیشنهاد مدیر کل زندان -۷۳ ماده
آموزی و اشتغال خارج از مؤسسه هستند، با نظر کارشناسان، مددجویان به استثنای محکومانی که در مراکز حرفه

بندی، فصول با نوع مؤسسه، طبقه یتی، متناسب ات هوسب مشخصهای متحدالشکل با برچحسب مورد لباس
سال، آب و هوای استان و با رعایت کرامت انسانی و شئونات عرفی، طراحی و با تصویب رئیس سازمان تأمین 

توان زنان را به استفاده از چادر در موارد اعزام به خارج از مؤسسه نمی .ها الزامی استپوشیدن این لباس .شودمی
مطبوعاتی، محکومان مالی )حقوقی( و مددجویان کانون را به استفاده از لباس مؤسسه   رائم سیاسی ویان جو زندان

 .ملزم کرد
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ثبت آمار در دفتر وقایع و مقایسه آن با  .گیردسرشماری زندانیان در دو نوبت صبح و عصر صورت می -۷۴ ماده
لزوم و حسب مورد به هنگام   در صورت   .استزامی  سؤول الجلسه توسط مراقب مسامانه اطالعات و تنظیم صورت 

 .شودجابجایی شیفت کاری نیز سرشماری انجام می

های سازمان با ایجاد زیرساخت الزم، شرایط را برای سرشماری زندانیان و حضوروغیاب آنان در بخش -تبصره
بازشناسی از   بند یان، مچ، اسکترونیکیهای نوین ازجمله انگشت نگاری الکمختلف مؤسسه، با استفاده از فناوری

صورت برخط در سامانه سجازا انجام آورد، در این صورت ثبت آمار و وقایع باید بهطریق امواج رادیویی فراهم می
 .گیرد

بار اماکن و لوازم زندانیان توسط مأموران یگان حفاظت مؤسسه و تحت تعلیم و نظارت حداقل ماهی یک  -۷۵  ماده
هیه و پس از مالحظه رئیس مؤسسه و صدور دستورهای الزم در سامانه مربوط و گزارش آن تزرسی  گان، بافرمانده ی

جلسه مراتب در سوابق مربوط به در صورت کشف اشیاء یا مواد ممنوع، با تنظیم صورت  .شودثبت و بایگانی می
 نه، موضوع بهمجرماتن وصف زندانی متخلف در سامانه مربوط ثبت و شورای انضباطی مطرح و در صورت داش

ممانعت زندانی از انجام بازرسی و مقاومت وی در برابر مأموران زندان،   .شوددار گزارش میمرجع قضایی صالحیت
تمرد محسوب و مراتب ضمن گزارش به دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش، در شورای انضباطی نیز مطرح 

 .شودمی

های مؤسسه، زندانیان هر سالن یا هر بند، و برنامهیشبرد اهداف در پ ندانیانمنظور جلب مشارکت ز به -۷۶ ماده
عنوان »شورای زندانیان« انتخاب نفر را که دارای درجه اعتباری کافی هستند، از میان خود به ۵یا  ۳در هر سال 

ماه دت ششبرای م  واطالعات مؤسسه،نمایند و رئیس مؤسسه یکی از اعضای شورای مذکور را با تأیید حفاظتمی
 و انعکاس به نسبت              عنوان نماینده زندانیان آن بخش،کند تا بهن »وکیل بند« منصوب میعنوابه

 .باشد داشته مشارکت و همکاری مؤسسه مسؤوالن با اجرایی، هایبرنامه پیشبرد و زندانیان مشکالت  پیگیری

 .به وکیل بند و سایر زندانیان ممنوع استوران مراقب، ا مأمبانان یواگذاری تکالیف زندان -تبصره
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زندانیان مکلف به حسن رفتار و سلوک با یکدیگر و اطاعت از دستورهای قانونی مسؤوالن، مراقبان و  -۷۷ ماده
طرح مأموران مؤسسه و رعایت تمام مقررات داخلی هستند و در صورت ارتکاب تخلف، مراتب در شورای انضباطی م

 .شودندانی ثبت مینده رفتاری ز ر پروو د

های استان در صورت بروز اغتشاش در مؤسسه، رئیس مؤسسه بالفاصله مراتب را به مدیر کل زندان -۷۸ ماده
و حسب مورد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و نیروهای انتظامی یا نظامی محل اعالم و مطابق دستور 

می در جهت برقراری ورت با استفاده از نیروهای انتظامی یا نظارت ضر همچنین در صو .کندقضایی اقدام می
آرامش و جلوگیری از بروز حوادث یا ایراد خسارت به افراد و اموال اقدام و متخلف را حسب مورد به مرجع قضایی یا 

رابر م و بهای استان بدون فوت وقت مراتب را به سازمان اعالمدیر کل زندان .کندشورای انضباطی معرفی می
 .ت اقدام خواهد کردتدابیر سازمانی و وفق قوانین و مقررا

 های فرهنگی، اصالحی و تربیتیبرنامه -فصل سوم 

بندی سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که هر طبقه از زندانیان و مددجویان بر اساس اصول طبقه  -۷۹  ماده
ای متنوع ههای آموزشی تخصصی و تفکیکی و برنامهورهاز د های اصالحی و تربیتی مدون،و با توجه به برنامه

های رسمی و غیر رسمی علمی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و هنری و مانند آن فرهنگی و تربیتی از قبیل آموزش
های تفصیلی اصالحی و تربیتی در هر مؤسسه مجموعه اقدامات و برنامه .صورت داوطلبانه برخوردار شوندبه

اساس »منشأهای ارتکاب جرم« که در پرونده کننده رفتارهای مطلوب آنان است، بر تعیینه که مختص هر طبق
وضعیت زندانی، شناسایی شده، مبتنی بر اصول علمی و با هدف رفع یا تعدیل این منشأها و با در نظر گرفتن طول 

ح و تربیت )موضوع اصال مدت اقامت زندانیان در مؤسسه و دیگر اوضاع و احوال مؤثر، توسط کمیته تخصصی
رئیس مؤسسه شرایط  .گرددنامه(، تصویب و جهت اجرا به رئیس مؤسسه اعالم مییناین آی ۲۷تبصره یک ماده 

کند و بر اجرای صحیح آن از طریق واحد اصالح و تربیت مؤسسه، ها را فراهم میمناسب برای انجام این برنامه
های اثرگذاری برنامه از زندانیان یا مددکاران، با بررسی میزان هر یکتواند به درخواست کمیته می .نظارت دارد

 .ها، اتخاذ تصمیم نمایداصالحی، نسبت به بازنگری در برنامه
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ها و تقویم اجرایی انواع معاون سالمت، اصالح و تربیت سازمان مکلف است فهرست عناوین، سرفصل -تبصره
های مختلف هنری و ورزشی قابل اجرا، حسب مورد در بخشنگی، های اصالحی، تربیتی، آموزشی، فرهبرنامه

های کیفری سراسر کشور ابالغ و برحسن مؤسسه یا برای طبقات متنوع زندانیان را ساالنه، تهیه و به مؤسسه
 .اجرای آن نظارت کند

ر اشتغال یا در رکت دهای روزانه مؤسسه ازجمله انجام تکالیف، مشاهای زندانی در برنامهکلیه فعالیت -۸۰ ماده
در  .گرددهای اصالحی و تربیتی در پرونده رفتاری وی ثبت میرکت وی در برنامهبخش خدمات مؤسسه و نیز مشا

المنفعه پرونده رفتاری زندانی، در ازای میزان مشارکت وی در اشتغال مولد یا مشارکت در بخش خدمات عام
د و در ازای انجام گیر به زندانی »امتیاز رفاهی« نیز تعلق میولد، مؤسسه، عالوه بر دستمزد پرداختی در اشتغال م

 .گرددهای اصالحی و تربیتی، به زندانی »نمره اعتباری« اعطاء میتکالیف و مشارکت در اجرای برنامه

 افزایش  :العاده در مؤسسه )بیشتر از حقوق اولیه هر زندانی، نظیرمندی زندانی از امور رفاهی فوقبهره  -۱  تبصره
 بانکی، افزایش دفعات تماس تلفنی یا مالقات تصویری )الکترونیکی(، فراهم شدن امکانسقف اعتباری کارت 

العاده، مات آموزشی و فرهنگی فوق مندی وی از خدخرید اقالم رفاهی خاص از فروشگاه مؤسسه( و امکان بهره
 .پذیر استتنها از طریق مصرف »امتیاز رفاهی«، امکان

های قانونی مانند مرخصی، انتقال به زندان نیمه باز، اعزام به کار در خارج ندی زندانی از ارفاقمهبهر  -۲ تبصره
آزادی، آزادی مشروط، صی، نظام نیمهاز زندان )رأی باز یا مرکز حرفه آموزی و اشتغال(، مالقات حضوری یا خصو

اساس »درجه اعتباری« کسب شده خواهد ج، بر  های الکترونیکی و خدمات پس از خروآزادی تحت نظارت سامانه
 .شوندیف، متوسط، خوب و عالی" تقسیم میزندانیان متناسب با نمره اعتباری مکتسبه، به چهار درجه "ضع .بود

های زندانی و اعطای امتیاز و نمره اعتباری در پرونده رفتاری وی، حتی المقدور احصاء و ثبت فعالیت -۳ تبصره
های نوین و با حداقل مداخله و اعمال سلیقه انسانی در سامانه های هوشمند و فناوریمز سیستگیری ابا بهره

 .گرددال میسجازا ثبت و اعم
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های در هر مؤسسه تا زمانی که زیر ساخت .دیگر نیستپول، امتیاز و نمره اعتباری، قابل تبدیل به یک -۴ تبصره
منفعه متناسب با تعداد زندانیان متقاضی فراهم نشده است، العاماجرایی و سامانه الزم برای اشتغال و خدمات 

 .ع نمره اعتباری استسطح برخورداری زندانیان از امور رفاهی، تاب

ی زندانی در پرونده رفتاری و ارزیابی مجدد شخصیت زندانی دستورالعمل اجرایی سازکار ثبت رفتارها -۵ تبصره
و همچنین نحوه کسب و مصرف امتیاز رفاهی و کیفیت تأثیر  عتباریدر مقاطع زمانی مختلف و اعطای درجه ا

های قانونی، با رعایت اصل شفافیت، عدالت و با اجتناب فاهی و ارفاقها در برخورداری زندانی از امور مالی و ر آن
توسط  نامهاالجرا شدن این آیینهای تبانی، تبعیض و فساد، ظرف مدت شش ماه پس از الزمهرگونه زمینه از

 .رسد»معاونت سالمت، اصالح و تربیت« تهیه و به تصویب رئیس سازمان می

هایی های مذهبی در رشتههای فرهنگی و تربیتی برای زندانیان، دورهرئیس مؤسسه در اجرای برنامه -۸۱ ماده
، اخالق، احکام، تفسیر(های قرآنی )با ترجیح رویکرد درک مفاهیم و  از قبیل آموزش نماز، ترویج و اقامه آن، آموزش

اسی زندگی از قبیل های اسهای مهارت البالغه و سبک زندگی اسالمی و دورهاعتقادات و معارف اسالمی، نهج
های ویژه در حوزه مهارت شناسی و مشاوره )بههای رواننامههای اجتماعی )ازجمله اعتیاد(، بر پیش گیری از آسیب

سپاری و استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف اجرای سیاست برون  .دهدرار میاجتماعی وخانوادگی( را در اولویت ق
های تخصصی بخش شناسی و مشاوره، مؤسسات و کلینیکان نظام روانمانند سازمان تبلیغات اسالمی، سازم

شده از سوی این روحانیون، مدرسان و مربیان معرفی .نهادهای مردمی در این راستا بالمانع است خصوصی و
واطالعات مؤسسه، با نظر رئیس مؤسسه پس از تأیید صالحیت توسط واحدهای اصالح و تربیت و حفاظتهادها  ن

 .شوندمی پذیرفته

های آموزش امه نماز جماعت و برگزاری دورهدر هر مؤسسه، ائمه جماعات و مربیان مذهبی جهت اق -۸۲ ماده
مراکز تربیت مربی و اعزام روحانی، حضور  علمیه،های مذهبی، با همکاری نهادهای فرهنگی از قبیل حوزه

 .یابندمی
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ها و محصوالت آموزشی، فرهنگی، ها و مجلهدفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان فهرست نشریه -۸۳ ماده
مسؤول واحد اصالح و تربیت مؤسسه   .کندجهت استفاده زندانیان را ساالنه تهیه و ابالغ میهنری و ورزشی مجاز  

 .دهدصورت رایگان در اختیار زندانیان قرار میاین موضوع، اقالم مذکور را تهیه و به ارت برضمن نظ

تحت نظر واحد  اندازی سیمای زندان یا واحد سمعی و بصریرئیس مؤسسه مکلف است نسبت به راه -۸۴ ماده
های فرهنگی، لیتیش فعااصالح و تربیت یا واحد فرهنگی اقدام و از این طریق نسبت به تولید برنامه و نما

ها و بندهای همه بخش های آموزنده و اخالقی درآموزشی، ورزشی و هنری زندانیان و تهیه و نمایش انواع فیلم
 .مؤسسه اقدام کند

زندانیان با رعایت مقررات حاکم و با نظارت و  لمی، ورزشی، هنری و ادبی توسطهای عاجرای برنامه -۸۵ ماده
 .بیت یا واحد فرهنگی مؤسسه، مجاز استح و ترهماهنگی واحد اصال

های استان، شرکت گروهی زندانیان داوطلبی به پیشنهاد رئیس مؤسسه و پس از موافقت مدیرکل زندان  -۸۶  ماده
که دارای درجه اعتباری الزم باشند، در برنامه اصالحی و تربیتی معین در خارج از مؤسسه، ازجمله سفرهای 

بندی و تودیع تأمین شورای طبقه المنفعه، در صورت موافقتیا اردوهای جهادی و عامزشی و زیارتی، آموزشی، ور 
 .نزد قاضی اجرا، حداکثر به مدت یک ماه بالمانع است

توانند یک جلد های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میزندانیان اقلیت -۸۷ ماده
مؤسسه جهت هدایت و های دینی و مذهبی در حضور نماینده اقلیت .باشندداشته کتاب مقدس خود را در اختیار 

واطالعات مؤسسه با رعایت قوانین و مقررات سازمان ارشاد، به درخواست زندانی و موافقت رئیس و مسؤول حفاظت
 .پذیر استامکان

مقاطع ابتدایی،  ورد درسازمان مکلف است زمینه سوادآموزی و ادامه تحصیل زندانیان حسب م -۸۸ ماده
شرکت  .های مربوط فراهم کندخانهها و وزارت جاری کشور و امکانات سازمانمتوسطه و عالی را مطابق قوانین 

سواد تر و همچنین افراد بیافراد دارای سن کمتر از هجده سال تمام شمسی در مقاطع تحصیلی متوسطه و پایین
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عدم مشارکت در  .های نهضت سوادآموزی الزامی استکالس های رسمیکمتر از شصت سال سن در آموزش
 .شودنـامه میها موجب محرومیت از کسب امتیازهای مقرر در این آیینین دورها

قانون احکام دائمی  ۳۸ام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند »ج« ماده مطابق اصل سی -۸۹ ماده
رش، سازمان ازمان با همکاری وزارت آموزش و پرو اجرایی آن، س  نـامهو آیین  ۱۳۹۵های توسعه کشور مصوب  برنامه

ای کشور، امکانات الزم را جهت سوادآموزی و ادامه تحصیل و نهضت سوادآموزی و سازمان آموزش فنی و حرفه
 مدرسان و مربیان مدارس، .کندآموزی، همانند دیگر افراد جامعه برای زندانیان و مددجویان فراهم میحرفه
های نهضت سوادآموزی توسط مراجع مربوط، جهت ای، کار و دانش و کالسهای علمی، فنی و حرفهگاهآموزش

واطالعات مؤسسه، تردد این افراد پس از تأیید واحد اصالح و تربیت و حفاظت  .شوندتدریس به مؤسسه معرفی می
 .و عوامل اجرایی مراجع مذکور به داخل مؤسسه جهت تدریس مجاز است

و فناوری، سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان فنی های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات  وزارتخانه  -۹۰  دهام
های مقطعی و ای کشور بر اساس برنامه رسمی خود و با هماهنگی و همکاری مسؤوالن مؤسسه، آزمونو حرفه

می بدون ذکر محل تشکیل دوره امه رسنکنند و در صورت موفقیت، گواهیساالنه مربوط را در مؤسسه برگزار می
های مصوب به داخل مؤسسه تردد عوامل اجرایی برگزاری آزمون .شودادر و به وی اعطا میو زندانی بودن فرد ص

 .واطالعات آن مؤسسه مجاز استپس از تأیید واحد اصالح و تربیت و حفاظت

زاری آن در داخل مؤسسه وجود ندارد، ان برگچنانچه زندانی مایل به شرکت در آزمونی است که امک -۹۱ ماده
 .الحفظ با دستور مرجع قضایی اقدام کندد در محدوده ضوابط مرخصی و یا اعزام تحتتوانتنها می

اسالمی، مکان مناسب قابل  -های تابعه، با رعایت اصول معماری ایرانیسازمان در تمام مؤسسه -۹۲ ماده
 .نمایدمازخانه احداث مینوان نعدسترس، جاذب و درخور شأنی را به
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العاده و اشتغال های ورزشی یا هنری فوقهای مربوط به تحصیالت عالی، فعالیتتأمین هزینه -۹۳ ماده
توانند زندانیان نیازمند را در راستای های استان و رئیس مؤسسه میمدیرکل زندان  .فرما بر عهده زندانی استخویش

 .ای متعلقه، حمایت کنندهزینهتأمین ملزومات، تجهیزات و ه

ها، نهادهای عمومی غیردولتی و ها، سازمانخانهجذب کمک و همکاری وزارت  رئیس مؤسسه با -۹۴ ماده
نهاد با رعایت استانداردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با توجه به تعداد زندانیان، کتابخانه های مردمتشکل

، ورزشی و انین، علمی، مذهبی، اخالقی، داستانی، ادبی، هنریوعه قو های حقوقی، مجممجهزی حاوی کتاب 
توانند در ساعات مقرر در کتابخانه مطالعه زندانیان می .کندفنی را جهت استفاده زندانیان و مددجویان تأسیس می

مؤسسه   ابخانههای عمومی جهت تحت پوشش قرار دادن کتتعامل با نهاد کتابخانه  .کنند و یا کتاب به امانت گیرند
ها را های جدید برای کتابخانه یا نسخ الکترونیکی آنسانی و تهیه کتاب روزر اصالح و تربیت و انجام کتابداری، به

 .بر عهده واحد اصالح و تربیت مؤسسه است

های های ورزشی و دیگر سازمانسازمان مکلف است با همکاری وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون -۹۵ ماده
می غیردولتی، نهادهای مردمی یا خیرین، های عمور صورت امکان با جذب کمک نهادها و مؤسسهبط و درذی

اندازی و گسترش دهد و امکانات، تجهیزات و ملزومات ضروری ورزشی را تهیه و مربیان های ورزشی را راهسالن
 .ورزشی را به کار گیرد

وب فرهنگی، هنری و ورزشی خارج از مؤسسه در چارچعلمی،  اعزام زندانیان برای شرکت در مسابقات    -۹۶  ماده
گیرد و در بندی و قاضی اجرا و نیز اخذ تأمین مناسب انجام میهای ابالغی سازمان با تأیید شورای طبقهیاست س

صورت عجز محکوم از تودیع تأمین مناسب، اعزام با موافقت قاضی اجرا و تحت الحفظ مأمورین یگان حفاظت 
 .ت مقام قضایی مربوط استاعزام زندانیان تحت قرار مستلزم اخذ موافق .آیدعمل میمؤسسه به 
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 بازرسی و بازدید -فصل چهارم 

رئیس قوه قضاییه و معاونان وی، رئیس دیوان عالی  :های مجاز برای ورود به مؤسسه عبارتند ازمقام -۹۷ ماده
معاونان وی در مورد متهمان و محکومان  مسلح و کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای

آن سازمان، وزیر دادگستری، دادستان انتظامی قضات و معاونان و دادیاران انتظامی، رئیس و بازرسان مربوط به 
دفتر حقوق شهروندی و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان و معاونان وی، رئیس سازمان 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و اننی و تربیتی و معاونان وی، مدیران کل سازمان زندات تأمیها و اقدامزندان
واطالعات و یگان سازمان، بازرسان اعزامی معاونان ایشان، فرمانده یگان حفاظت، مأموران بازرسی، حفاظت

ها، بازرسان استانی مسلح رئیس قوه قضاییه، دادستان و معاونان وی، رئیس و دادستان سازمان قضایی نیروها
های استان، کل کشور بر اساس ابالغ صادر شده و با هماهنگی مدیر کل زنداناعزامی از سوی سازمان بازرسی 

مسؤوالن دفتر صیانت از حقوق زندانیان سازمان و مسؤوالن واحدهای استانی این دفتر در حوزه قضایی استان 
نزد آنان  ها و دادسراها در مواردی که پرونده زندانیادگاهقضات د محل خدمت، رؤسای دادگستری، قاضی اجرا و

 .چنین بازرسان و کارشناسان اعزامی از سوی سازمان و یا اداره کل استانمفتوح است و هم

های اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و ائمه جمعه از مؤسسه با های دستگاهبازدید مقام -۹۸ ماده
 .پذیر استیس سازمان امکانای استان و سایر افراد با هماهنگی و اجازه از رئهزندانموافقت مدیرکل 

پذیر های الزم و اخذ مجوز از رئیس سازمان امکانهای خارجی از مؤسسه پس از هماهنگیبازدید هیئت  -۹۹  ماده
 .است

فی مدیر کل تعزیرات با معر  ورود نمایندگان و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی کشور به مؤسسه -۱۰۰ ماده
 .پذیر استرسیدگی به امور زندانیان آن مرجع امکانهای مؤسسه و استان و تنها برای بازرسی از فروشگاه

مشتمل بر رئیس و معاونان،  نـامه و مسؤوالن مؤسسهاین آیین ۹۷های مذکور در ماده غیر از مقام -۱۰۱ ماده
نماینده بازرسی و نمایندگان اعزامی سازمان که برای نظارت و العات، واطفرمانده یگان حفاظت، رئیس حفاظت
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ه ورود به بند زنان را دارند، ورود دیگر کارکنان مرد به این بند ممنوع است مگر در صورت ضرورت و سرکشی اجاز 
 .یس مؤسسه و با حضور کارکنان زنتنها با مجوز صادرشده از سوی رئ

توانند با ن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میستاد دیه، بنیاد و کارکنا انجمن، مدیران و نمایندگان -۱۰۲ ماده
نـامه برای انجام وظایف خود وارد مؤسسه شوند و همچنین کار اجازه رئیس مؤسسه و رعایت مقررات این آیین

های سازمان، با برنامهها و  ها و تحقق سیاستنهاد در راستای اجرای تفاهم نامهی مردمهاآفرینان، خیرین و گروه
ربط در مؤسسه بازدید های ذیتوانند از بخشواطالعات و رئیس مؤسسه، میهماهنگی و تأیید واحد حفاظت

 .نمایند

شده با مجوز صادرشده منظور انجام امور محولورود و خروج مأموران اطالعاتی و امنیتی به مؤسسه به  -۱۰۳  ماده
نـامه و و پس از هماهنگی با رئیس مؤسسه و با رعایت مقررات این آیینکننده از سوی دادستان یا قاضی رسیدگی

 .نـامه استنیز مشمول مقررات این آیینتردد وسیله نقلیه آنان  .پذیر استثبت مشخصات در دفتر مؤسسه امکان

تظامی یا راجع انکننده به مؤسسه جهت تحویل زندانی به ممنظور احراز هویت صحیح مأموران مراجعهبه -تبصره
در سامانه، نسبت به ارسال  های ارسالیامنیتی، ضروری است عالوه بر احراز هویت متداول و بررسی اصالت نامه

کننده )ثبت شده در سامانه ثنا( اقدام و پس از درج کد تأیید در سامانه سجازا اعالمی مراجعه پیامک تأیید به تلفن
های فنی الزم تأمین نگردیده است، تا زمانی که زیرساخت  .ی اقدام شودنی به و و تأیید سامانه نسبت به تحویل زندا

یاط و اطمینان الزم بابت احراز هویت المقدور از طریق تماس تلفنی با مقام مـافوق ضابطان مربوط، احتحتی
 .آیدعمل میمأموران به

 .یدکننده از مؤسسه ممنوع استاص بازدها و اشخهمراه داشتن سالح گرم یا سرد هنگام ورود مقام -۱۰۴ ماده
اشیای ممنوع از قبیل تلفن همراه و تجهیزات ضبط صوتی و تصویری به همراه   توانندهمچنین بازدیدکنندگان نمی

 .جات با زندانی نمایندداشته باشند یا مبادرت به تصویربرداری و یا مبادله هرگونه اشیاء و نوشته
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ها و شتن گوشی تلفن توسط مقامصالح و همچنین همراه داات ذیوی مقامجات از سمبادله نوشته -تبصره
 از تهیه و انتشار فیلم یا عکس .نـامه در موارد ضروری بالمانع استاین آیین ۹۸و  ۹۷اشخاص مذکور در مواد 

 و یزندان یکتب رضایت با نشود، او حیثیت هتک شناسایی، باعث که ایگونهبه وی احوال شرح انتشار یا و زندانی
 .است مجاز سازمان واطالعات حفاظت دفتر و استان هایزندان کل مدیر مجوز

شناسی، روان شناسی، روان پزشکی، علوم هشناسی، جامعهای حقوق جزا و جرمپژوهشگران رشته  -۱۰۵ ماده
نمایند صیل میکتری تحهای مرتبط با زندان و امور زندانیان که در مقاطع کارشناسی ارشد و د تربیتی و دیگر رشته

کنند، تنها گفته تدریس یا تحقیق علمی میهای پیشو افراد دارای مدرک تحصیلی در همین مقاطع که در رشته 
امه از رئیس دانشگاه محل تحصیل یا مرجع علمی اعم از دانشگاه، حوزه علمیه یا پژوهشگاه با ارائه معرفی ن

در  .توانند از مؤسسه بازدید کنندهای استان میکل زندانبی مدیر دهنده تحقیق و همچنین اعالم نظر کتسفارش
و گزارش از زندانی، انجام شود، تهیه فیلم، تصویر هایی که با تأیید پژوهشگاه قوه قضاییه ارسال میپژوهش

 نامه و مشروط به رضایت زندانی وهای شخصیت تنها در صورت ذکر در معرفیمصاحبه با وی یا مطالعه پرونده
 .پذیر استواطالعات امکانهای استان و موافقت سازمان و با تأیید و نظارت واحد حفاظتنظر مدیرکل زنداناعالم  

 .نوع استبه هر حال افشای هویت زندانی مم

بازدیدکنندگان باید به هنگام ورود احراز هویت شوند و مجوز کتبی آنان، ساعات ورود و خروج،  -۱۰۶ ماده
نظرات اصالحی، انتقادی   .ید در دفتر وقایع و دفتر مخصوص بازدیدکنندگان ثبت شودلت بازدمشخصات کامل و ع

ها به سازمان ر منعکس و از طریق ادارات کل زندانیدکننده در دفتر مذکوو یا نتیجه مشاهدات و استنباط بازد
 .شود تا در جهت بهبود وضعیت مؤسسه مورد استفاده قرار گیردگزارش می
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 های قانونی های حمایتی و ارفاق ام زندانیان، اقد   حقوق   - بخش سوم 

 حقوق زندانیان -فصل اول

نامه، هرگونه اتخاذ تصمیم، اعمال این آیین ۲۶۲و  ۲منظور اجرای کامل اصول مندرج در مواد به -۱۰۷ ماده
ل مذکور تفسیر و رتو اصو مندی زندانی، مددجو و متهم بازداشتی از حقوق مصرح در مقررات، در پتکلیف و یا بهره

 .شوداجرا می

سمی ارتکاب رفتارهای سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و ج  -۱۰۸  ماده
و همچنین برقراری هرگونه ارتباط غیر متعارف و خالف شئون شغلی و توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان 

تواند منجر به پیگرد مطلقًا ممنوع است و حسب مورد می واده آنانوان با زندانیان یا خانروابط مالی تحت هر عن
 .ودانضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف ش

منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندانیان، معاونت سالمت اصالح و تربیت به  -۱۰۹  ماده
های تابعه، تهیه شدگان در مؤسسهیت حقوق زندانیان و بازداشتخصوص وضعجامع در  در پایان هر فصل گزارشی  

 : زیر استاین گزارش حاوی موارد  .کندو برای رئیس سازمان ارسال می

های کیفری و بررسی و پیگیری آن و اعالم نتیجه کشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانیان در مؤسسه -الف
 به رییس سازمان؛

های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین ارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهیأت نظاری با همک -ب
ر قوه قضاییه و دیگر نهادهای حقوق بشری پس از هماهنگی با همکاری با معاونت امور بین الملل و حقوق بش

 رئیس سازمان؛

م دیگر امور محول شده به و انجا شهروندینامه در موارد مربوط به حقوق نظارت بر حسن اجرای این آیین -پ
 این دفتر، مطابق قوانین و مقررات حاکم؛
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 دانی و قراردادن آن در اختیار زندانی؛تهیه کتابچه راهنما متضمن حقوق و تکالیف قانونی زن -ت

ان، زندانی  شدگان،راه اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعالمی از سوی بازداشت  -ث
 .واده و یا وکالی آنانخان

و دیگر مقررات  ۱/۲/۱۳۹۷سازمان مکلف است مطابق قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب  -۱۱۰ ماده
سازی و اصالح محیط مؤسسه و وق مددجو و زندانی ناتوان را از طریق طراحی، مناسبوط، زمینه اجرای حقمرب

ر در محیط پیرامون خود ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطآنکه  نحویتدارک وسایل موردنیاز فراهم کند به
داشتی، تفریحی همانند دیگر زندانیان حرکت کنند و از همه امکانات مؤسسه از قبیل تسهیالت آموزشی، به

شود، باید بر اساس »اصل بهترین خواه اتخاذ میراد توانتصمیماتی که در مؤسسه نسبت به اف .مند شوندبهره
 .ها« باشدفسیر از اراده و ترجیحات آنت

مورد وثوق فراهم آورد مؤسسه باید زمینه دسترسی زندانیان ناتوان از تکلم به زبان رسمی را به مترجم  -۱۱۱ هماد
نیستند، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره و برای زندانیان ناشنوا یا زندانیانی که قادر به تکلم  

حضور مترجم به هنگام معاینه پزشکی، مصاحبه و رسیدگی به  .کندعنوان مترجم انتخاب یا وسایل فنی دارد به
 .لزامی استمسائل انضباطی و قضایی ا

منظور تضمین رعایت حقوق زندانیان و متهمان مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه و سازمان به  -۱۱۲  ماده
های مرتبط را به نحوی طراحی ر سامانهی سجازا، مدیریت پرونده قضایی )سمپ( و دیگهابازداشت شده، سامانه

مداخله سلیقه انسانی قابلیت اعمال آخرین نسخه قوانین و  صورت برخط و با کمتریننمایند که بهو اصالح می
اری، بهداشت، امنیت، شدگان، در مواردی نظیر محل و شرایط نگهدانیان و بازداشتمقررات را برای هر یک از زند

موقع آرای قضایی، دسترسی به خدمات قضایی و برخورداری از مرخصی و دیگر به اشتغال، اجرای صحیح و
ند و سترسی گیری و آمارگیری هوشمها دارای قابلیت گزارشکه این سامانهنحویفاقی داشته باشند بهنهادهای ار 
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همچنین امکان  مانی و دیگر مراجع قضایی و نظارتی مربوط ومراتبی برای عوامل اجرایی، مسؤولین سازسلسله
 .شده باشندمطرح صالح در خصوص موضوعات رسانی به زندانی، وکیل وی و کلیه اشخاص ذیاطالع

سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه، نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر  -۱۱۳ ماده
دمات الکترونیکی زندانیان، در داخل رسانی و خهای اطالعایی و همچنین ایستگاه خدمات الکترونیک قض

نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی )مشتمل بر اطالعات ای که امکان ثبتگونهنماید بهها اقدام میمؤسسه
ه، لوایح حقوقی خطاب به در سامانه ابالغ(، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکوایی های موجودپرونده و ابالغ

های مربوط به حقوق زندانی و امور رفاهی و نین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواستمراجع قضایی و همچ
 .های قانونی مرتبط با حبس، برای زندانی و متهم بازداشتی، از داخل مؤسسه فراهم باشدقارفا

ق منظور رعایت و تضمین حقوت قوه قضاییه، بهسازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطالعا -۱۱۴ ماده
های رتبط با مؤسسهدهی تخلفات درون و مهای غیرمتمرکز عمومی و تسهیل در گزارشزندانیان و توسعه نظارت 

یان و خانواده آنان، کارکنان مؤسسه، وکال دهی مردمی را با امکان دسترسی برای همه زندانتابعه، سامانه گزارش
ا قابلیت حفظ محرمانگی و مخفی بودن هویت های محرمانه برای ارسال اعتراضات و گزارشو عموم مردم، ب

در این سامانه باید  .کندند رسیدگی و نتیجه گزارش، راه اندازی میگزارش دهنده و امکان پیگیری و اطالع از فرای
های ام، اداره کل زندانبه هر یک از نهادها و اشخاص مربوط ازجمله قاضی اجرای احکامکان ارجاع گزارش 

واطالعات، صیانت از حقوق زندانیان و بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و ر حفاظتاستان مربوط، دفات
مایت از حقوق واطالعات، دفتر بازرسی ویژه و حهای نظارتی قوه قضاییه نظیر مرکز حفاظتمچنین به بخشه

عمل مربوط، با رعایت دستورال  .جع نظارتی مربوط وجود داشته باشدشهروندی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مرا
و قضایی از گزارش دهندگان، حفظ  های مادی، معنویمواردی مانند تمهید نظام انگیزشی و انواع حمایت

 .گرددنامه، توسط سازمان تهیه مییینماه پس از تصویب این آمحرمانگی هویت آنان را ظرف شش

های استان مکلف است، به رسی اداره کل زنداندر ماده فوق، نماینده واحد باز  وارد مندرجعالوه بر م -تبصره
ها نصب ها و سالنهای زندانیان را در تمامی اندرزگاهکایات و اعتراضتعداد الزم صندوق پیشنهادها، انتقادات، ش
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 .تحویل رئیس مؤسسه دهدمجلس کند و های واصل شده را صورت بار شکایات و نامهیک ایو حداقل هفته
گردد، اندازی میمنظور راهاینای که بههای صورت گرفته در سامانهها و پیگیریتیجه اقدامدرخواست زندانی و ن

شود مگر یا بدون امضاء و مشخصات نویسنده ترتیب اثر داده نمی  های غیر مرتبطبه گزارش  .شودثبت و ضبط می
های استان در پایان یر کل زندانمد .قراینی دال بر صحت مفاد آن موجود باشدکه داللت بر امر مهمی کند و آن

های زندانیان را مون پیشنهادها، انتقادها و شکایتهای صورت گرفته پیراها و پیگیری هر ماه گزارش اقدام
 .کندس سازمان اعالم میصورت آمار تحلیلی تهیه و به رئیبه

طور شفاهی یا کتبی توانند بهآنان می .ن ممنوع استجمعی زندانیااض دستههرگونه اعتصاب و اعتر  -۱۱۵ ماده
های یا شکایت و اعتراض خود را با ذکر دلیل به مقامدرخواست مالقات با قاضی اجرا یا رئیس مؤسسه را نمایند 

دها، انتقادها و ای در سامانه مربوط، ثبت و یا در صندوق پیشنهاای رایانههمربوط تحویل یا از طریق ایستگاه 
ها، اقدام الزم را به عمل آورد رئیس مؤسسه مکلف است پس از بررسی درخواست  .دهندهای زندانیان قرار شکایت
صورت ماهانه به ها را به همراه پیشنهادها بهها و اعتراضاعالم نتیجه به زندانی، علل و عوامل شکایت و ضمن

خود را به رئیس سازمان های مربوط نیز مکلف است نتیجه اقدام ر کلمدی .های استان اعالم کندمدیر کل زندان
 .اعالم کند

حالت خطرناکی که زندانی دارای سسه ممنوع است مگر آنبند و پابند در داخل مؤاستفاده از دست -۱۱۶ ماده
ت، مراتب توسط در این صورت ضمن رعایت تناسب و ضرور   .باشد که بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد

ثر ظرف دوازده ساعت حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی کشیک اعالم و مطابق حداک رئیس مؤسسه بالفاصله و
ر ساعت به هر حال، استفاده از این تجهیزات برای زندانی برای بیش از بیست و چها .شودقدام میدستور قضایی ا

پزشکی و و روانگیری از خدمات مشاوره الزم از طریق بهره منظور رفع حالت خطرناک باید اقداممجاز نیست و به
 .نظایر آن صورت گیرد
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 بهداشت و درمان، تغذیه و پوشاک -فصل دوم 

و  ۱۳۹۵های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه ۳۸در اجرای تبصره بند »ج« ماده  -۱۱۷ ماده
عنوان را بهها کی مکلف است با هماهنگی سازمان، مؤسسهنامه آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشآیین

ن پیگیری الزم را برای سازما .منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سالمت کشور قرار دهد
 .آوردتحقق این امر به عمل می

ای گونهرمانی را بهمنظور حفظ و بهبود سالمت زندانیان، برنامه جامع خدمات بهداشتی و دسازمان به  -۱۱۸  ماده
کند، با رویکرد  بخشی، آموزش بهداشت و مراقبت مداوم بهداشتی را تأمین انی، توانکه مداخالت زودرس درم

ی به خدمات های مربوط به درمان و سالمت و دسترسی زندانگیریشارکت زندانی و خانواده وی در تصمیمم
 .ندکبهداشتی و درمانی تدوین و در مؤسسه اجرا می

ای و دیگر های مربوط به استانداردهای ایمنی، بهداشت عمومی، محیط و حرفهدستورالعمل -۱۱۹ ماده
حق حیات، آموزش، کار و محیط ایمن و سالم، توسط سازمان و منطبق بر  استانداردهای ناظر بر تأمین

شکی تهیه و هر رمان و آموزش پزدار ازجمله وزارت بهداشت، دیتصالح استانداردهای ارائه شده از سوی مراجع
 .شودسال به مؤسسه ابالغ می

عمومی مؤسسه حسب مورد ای، بهداشت محیط، بهداشت کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه -۱۲۰ ماده
ویژه اماکن شغلی را ماهانه تکمیل، اسناد آن را در هر بخش مؤسسه بهلیست( مربوط به فهرست بازبینی )چک

 .کنده رئیس مؤسسه اعالم میکالت موجود را بمرکز نگهداری و مش

 از گیریبهره با سههایی که کارشناسان موضوع این ماده را در اختیار ندارند، رئیس مؤسدر مؤسسه -تبصره
 .کندمی استفاده سازمان از خارج کارشناسان از ماهانه و هفتگی ایمشاوره خدمات 

های بهداشتی )حشرات و جوندگان سری و آفتهای موع بیماریمنظور کنترل و مقابله با شیبه -۱۲۱ ماده
ت نظافت و پاکیزگی محیط و موذی(، واحد بهداشت و درمان مؤسسه ضمن آموزش زندانیان و نظارت بر رعای
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های بهداشتی العملبهسازی سطوح، در مواقع بروز آلودگی مطابق نظر کارشناسان واحد بهداشت و درمان و دستور 
 .گیردروش مکمل مبارزه بهره می عنوانپاشی بهماز عملیات س

داشت، درمان و آموزش های وزارت بهواحد بهداشت و درمان مؤسسه مطابق مقررات و دستورالعمل -۱۲۲ ماده
کن مؤسسه، عملیات گندزدایی سطوح را با استفاده از های درمانی و دیگر اماپزشکی و سازمان در محیط

های عمل، دزدایی سطوح و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی، اتاقگن .دهدگندزداهای مؤثر و مجاز انجام می
ها باید در فواصل زمانی منظم، ی و ابزار مورد استفاده در آنهای بهداشتآسایشگاه، آشپزخانه، آرایشگاه، سرویس

 .های بهداشتی انجام شودتورالعملطبق دس

واحد بهداشت و درمان مؤسسه با همکاری مرکز بهداشت شهرستان و یا دانشگاه علوم پزشکی،  -۱۲۳ ماده
های ابالغی از طریق ها و برنامههای ایمن سازی و واکسیناسیون زندانیان و کارکنان را برابر دستورالعملبرنامه

ی واگیر و ابتالی زندانیان به گیری از سرایت بیمارهاکند و در راستای پیشیمراکز مربوط پیگیری و اجرا م
گردان، محرک و الکل و گیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر و روانهای غیر واگیر و همچنین پیشبیمارهای

ویژه مؤسسه بهامر واکسیناسیون کارکنان  .کندهای ناشی از آن، تدابیر الزم را اتخاذ و اجرایی میکاهش آسیب
زندانیان هستند باید به نحو مستمر در اولویت کاری واحد بهداشت و درمان  کارکنانی که در تماس مستقیم با

 .مؤسسه قرار گیرد

تراشیدن و کوتاه کردن بیش از حد متعارف موی سر و صورت زندانی بدون رضایت وی ممنوع است  -۱۲۴ ماده
آنان در حد متعارف   عارف و رعایت مسائل بهداشتی، اصالح وضع ظاهریلیکن در جهت حفظ آراستگی و شؤون مت

زندانیان زن نیز وسایل پیرایش را به نحو متعارف در اختیار خواهند   .های هنجارشکن الزامی استبا اجتناب از مدل
 .داشت

ورت زندانیان رئیس مؤسسه بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی وسایل الزم را برای اصالح سر و ص -۱۲۵ ماده
 .کندتهیه می
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مؤسسه باید حمام و سرویس بهداشتی مناسب و به تعداد کافی و همچنین محلی مناسب برای در هر    -۱۲۶  ماده
گیری از وقوع بینی امکانات الزم برای پیشدر همین راستا پیش .شست و شوی ظروف و البسه وجود داشته باشد

حمام، توالت و  های بهداشتی ساختمان در خصوص تعداد واحدهایلحوادث و رعایت مقررات ملی و دستورالعم
 .ها ضروری استدستشویی در طراحی و ساخت مؤسسه

های فرهنگی، حمام، ها، بخشنظافت روزانه آشپزخانه، سالن غذاخوری، نمازخانه، کارگاه -۱۲۷ ماده
های ، هواخوری زندانیان و دیگر قسمتها و حیاطهای بهداشتی، آرایشگاه، کف و دیوار راهروها، اتاقسرویس

ریزی و نظارت منظم ها و شست و شو و خشک کردن ظروف و لوازم با برنامهها و زیر تختها و سالنرزگاهداخل اند
 .مسؤوالن و بدون هرگونه تبعیض، بر عهده زندانیان است

باشد و صرفًا نئوپانی ممنوع می منظور رعایت نکات بهداشتی استفاده از کفه تخت بصورت چوبی وبه -تبصره
 .و شو مجاز استهای کاماًل فلزی و قابل شستختاستفاده از ت

دسترسی به آب شرب سالم برابر استانداردهای بهداشتی حق زندانی بوده و سازمان مکلف به تأمین  -۱۲۸ ماده
توزیع آب شهری قرار دارد های هایی که در محدوده دسترسی به شبکهآب شرب مؤسسه .آن در هر مؤسسه است

های برخوردار از منابع اختصاصی تأمین آب، واحد بهداشت و درمان در مؤسسه .مین شودباید از این طریق تأ
های الزم را در خصوص سالمت آب مصرفی طبق دستورالعمل ای و مستمر آزمایشصورت دورهمؤسسه به

 .کندرا اخذ می  های قانونیهد و بر این امر نظارت و تأیید یهدسازمانی و از طریق مراکز بهداشتی مربوط انجام می

 .در مؤسسه باید آب گرم کافی جهت استحمام و شست و شو در اختیار زندانیان قرار گیرد -۱۲۹ ماده

آوری فاضالب شهری برقرار شده است، فاضالب مؤسسه باید با تمهیدات در شهرهایی که شبکه جمع  -۱۳۰  ماده
آوری فاضالب شهری، رئیس به شبکه جمعدر صورت عدم اتصال مؤسسه  .الب شهری متصل شودالزم به فاض

مؤسسه مکلف است برای دفع بهداشتی فاضالب با نظارت واحد بهداشت و درمان و مطابق قوانین و مقررات 
 .حاکم، تمهیدات الزم را اتخاذ کند
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ای اشت حرفهکار اشتغال دارند، باید مالحظات ایمنی و بهد  ها و اماکنی که زندانیان در آن بهدر کارگاه  -۱۳۱  ماده
 .مطابق با قوانین و مقررات به عمل آید

شویی( با ظرفیت مناسب برای شست و شوی پتو، ملحفه و شویی )خشکها واحد رختدر مؤسسه -۱۳۲ ماده
ق مقررات حاکم، این امر به بخش شود و در غیر این صورت، با انعقاد قرارداد مطاباندازی میلباس زندانیان راه
بار بار و پتوی آنان حداقل هر سه ماه یکملحفه زندانیان حداقل هر پانزده روز یک  .شوداگذار میخصوصی معتمد و 

 .و شو خواهد شددر واحد تشخیص، پتو و ملحفه در هر بار تحویل و عودت شست .شودشست و شو و تحویل می

ی مرکزی دارای استاندارد و ایمن هاها از طریق سیستمها و اتاقیاز محیط سالنگرما و خنکی موردن  -۱۳۳  ماده
ها به و مطابق با اصول بهداشتی، تأمین و متناسب با فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی هر یک از این سیستم

 .شودکار گرفته می

رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در  ها، باگیری از ابتالی به بیماریبا هدف حفظ بهداشت و پیش -۱۳۴ ماده
 .شوددنیاز مؤسسه دستگاه تهویه هوا بر اساس استانداردها و مقررات ملی ساختمان نصب میهای مور قسمت

ها و محوطه مؤسسه باید به فوریت و حداکثر ها، کارگاهها، سالنشده از اندرزگاهآوریهای جمعزباله -۱۳۵ ماده
ایی به خارج از مؤسسه انتقال های غیر قابل بازیافت، جهت دفع نهیک و زبالهظرف بیست و چهار ساعت، تفک

های الزم مطابق با ها با رعایت اصول بهداشت و احتیاطهای عفونی مراکز درمانی مؤسسهزباله .داده شود
ها مصوب نـامه اجرایی قانون مدیریت پسماندهای بهداشتی دفتر بهداشت و درمان سازمان و آییندستورالعمل

 .شودمی آوری و دفعصورت جداگانه جمعبه  ۱۳۸۴

های درمانی و بهداشتی زندانیان بیمار تا حد امکان توسط واحد بهداشت و درمان مؤسسه نیازمندی -۱۳۶ ماده
 .شود تا ضرورتی به انتقال زندانیان به خارج از مؤسسه نباشدتأمین می
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مان و موافقت قاضی مان و معالجه با تأیید رئیس واحد بهداشت و درخروج زندانی از مؤسسه برای در  -۱۳۷  ماده
در موارد فوری )اورژانسی(، زندانیان بیمار به دستور مسؤول واحد بهداشت  .گیردرا و رئیس مؤسسه صورت میاج

یابند و ها به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از مؤسسه انتقال میو درمان و اجازه رئیس مؤسسه یا جانشین آن
شود تا مطابق قانون آیین دادرسی ع داده میکننده اطالجع بازداشتموضوع در اسرع وقت به قاضی اجرا و مر 

 .کیفری اقدام کند

وارد در بخش تشخیص معاینه کامل به واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است از زندانیان تازه -۱۳۸ ماده
ای هتمام اقدام .ام کندو یا معرفی زندانی به مراکز درمانی دیگر اقد عمل آورده و در صورت نیاز نسبت به درمان

 .درمانی و پزشکی باید در پرونده درمانی و پزشکی زندانی درج شود

نیازسنجی و اعالم تجهیزات بهداشتی و پزشکی و نیروی انسانی متخصص مربوط، حداقل هر  -۱۳۹ ماده
ی سازمان بر عهده های ابالغهای وزارت بهداشت و برنامهورالعملماه یک نوبت بر اساس استانداردها و دستشش

 .د بهداشت و درمان مؤسسه استواح

روزی یک نفر پرستار و یا بهیار الزامی های دارای کمتر از پانصد نفر زندانی، حضور شبانهدر مؤسسه -۱ تبصره
 .یابدحضور می صورت ساعتی در ایامی از هفتهاست و حسب نیاز، یک نفر پزشک نیز به

هزار نفر زندانی، حضور روزانه پزشک مستقر، در ساعات بیش از پانصد تا سه های دارایدر مؤسسه -۲ تبصره
روزی در سه شیفت صورت شبانههزار نفر زندانی، حضور پزشکان بههای دارای بیش از سهاداری و در مؤسسه

 .الزامی است

متخصص  حسب نتایج نیازسنجی به عمل آمده، حضور پزشکانهای کیفری، در تمام مؤسسه -۳ تبصره
 .در ایامی از هفته الزامی است صورت ساعتیبه
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زندانی به محض احساس کسالت، جریان را به مأمور مراقب یا مسوول سالن اطالع داده و با اخذ  -۱۴۰ ماده
یات پرونده درمانی، دارو، خدمات و نامه به بهداری مؤسسه اعزام و پس از معاینه و با لحاظ کردن محتومعرفی

شود شرح حال بیمار و دستور پزشک در سوابق مربوط ثبت و ضبط می  .کندمیزم پزشکی را دریافت  دستورهای ال 
 .شودو روند درمان وی و دسترسی به داروی موردنیاز تا بهبودی از سوی بهداری پیگیری می

د بهداشت و جویز پزشک و تحت نظارت پرستار و یا مسؤول واحمصرف دارو در مؤسسه تنها باید با ت -۱۴۱ ماده
زندانیانی که هنگام ورود دارو یا نسخه تجویز شده توسط پزشک به همراه دارند، ادامه مصرف   .سه باشددرمان مؤس

ون داروهای حیاتی همراه بیماران قلبی، دیابتی، فشار خ .و یا تهیه داروی آنان باید به تأیید پزشک مؤسسه برسد
ؤسسه باید بالفاصله هنگام ورود زندانی به رناک به تشخیص پزشک مهای خطباال و مبتال به آسم و دیگر بیماری

 .مؤسسه در اختیار وی قرار گیرد

عدم تحویل داروهای موردنیاز و بروز آسیب بدنی، حسب مورد موجب مسؤولیت مدنی، کیفری و تخلف  -تبصره
 .داداری مسؤولین مربوطه خواهد بو

لف است محدودیت داروهای خاص و حساس که تنها در واحد دفتر بهداشت و درمان سازمان مک -۱۴۲ ماده
 .ها ابالغ کندگیرد را مشخص و به مؤسسهشود و در اختیار زندانیان قرار میبهداشت و درمان مؤسسه مصرف می

و تأیید واحد بهداشت   ز و تشخیص پزشکنگهداری دارو در آسایشگاه ممنوع است مگر در موارد تجوی  -۱۴۳  ماده
 .مؤسسهو درمان 

شناس، پزشک یا رواناند با همکاری پزشک، روانکارکنان واحد بهداشت و درمان مؤسسه مکلف -۱۴۴ ماده
های روانی آنان، ضمن مطالعه و بررسی دقیق پرونده بالینی و شخصیتی زندانیان و بررسی ناسازگاری و ناهنجاری

ه اعالم کنند تا در راستای درمان یا اتخاذ تصمیم د بهداشت و درمان به رئیس مؤسسطریق رئیس واح مراتب را از
 .قضایی، حسب مورد مراتب به مراجع مربوط گزارش شود
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زندانیانی که اقدام به هر نوع اعتصاب نموده باشند، با نظر رئیس مؤسسه فورًا از سایر زندانیان  -۱۴۵ ماده
منظور بررسی و اشت و درمان مؤسسه بهمراتب به قاضی اجرا، واحد بهد ضمن گزارش فوریجداسازی گردیده و 

حفظ وضعیت سالمت جسمی و روانی و اقدامات ضروری پزشکی و روانشناسی، مطابق دستورالعمل مربوط دفتر 
 .دهندبهداشت و درمان سازمان، آنان را تحت نظر قرار می

ظر پزشک متخصص و های روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نزندانی مبتال به بیماری -۱۴۶ ماده
صورت جداگانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا بهبودی کامل و رفع حالت پرخطر بهسیاست 

 .نگهداری و معالجه شود

ای های درمانی و بیمهآموزش پزشکی و یا مؤسسهسازمان با انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و    -۱۴۷  ماده
همچنین سازمان در اجرای تبصره  .دهدیان را تحت پوشش خدمات بیمه درمانی قرار میدولتی یا خصوصی، زندان

های توسعه کشور، با همکاری سازمان بیمه سالمت ایران، ارائه قانون احکام دائمی برنامه ۳۸بند »ج« ماده 
 .درسانپیگیری و به انجام مین رایگان را برای زندانیاخدمات بیمه سالمت 

هزینه درمان  .تأمین هزینه معاینه و در صورت نیاز معالجه زندانیان بیمار بر عهده مؤسسه است -۱۴۸ ماده
و یا در   های سابق بر معرفی فرد به مؤسسه که مطابق نظر پزشک، ضرورت و فوریت درمان نداردعوارض و بیماری

این  ۴۶است که مطابق حکم مقرر در ماده ی شده است، حسب مورد بر عهده زندانی یا مقصر اثر تقصیر ناش
بضاعت با احراز عسر و حرج وی در تأمین درهرحال، تأمین هزینه درمان زندانی بی .شودنـامه دریافت میآیین

 .هزینه درمان از سوی مددکاری اجتماعی بر عهده مؤسسه است

ام متهمان بازداشتی و زندانیان صورت دائمی و روزانه تمو درمان موظف است به واحد بهداشت -۱۴۹ ماده
مسؤول این واحد که از میان پزشکان و در  .مؤسسه را از حیث بیماریابی و مداوا مورد بررسی و پایش قرار دهد

ام زندانیان بیمار وز اول وقت اداری با تمشود، مکلف است هر ر صورت عدم امکان، از میان پرستاران انتخاب می
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سه مالقات کرده و پس از اطالع از وضعیت آنان و حصول اطمینان از حسن مراقبت بستری در مراکز درمانی مؤس
 .پزشکان و پرستاران، بر امر معالجه و تغذیه صحیح بیماران نظارت کامل و مستمر داشته باشد

ن بیمار که جهت ادامه درمان به مراکز درمانی ان مؤسسه وضعیت زندانیامسؤول واحد بهداشت و درم  -۱۵۰  ماده
کند اند را حسب نوع بیماری و وضعیت بیمار در مواعد زمانی مشخص رصد میخارج از مؤسسه اعزام و بستری شده

در  کند تاو پس از حصول اطمینان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران، مراتب را به رئیس مؤسسه گزارش می
 .تضی صورت گیردصورت لزوم اقدام مق

ویژه مجرمان امکان و با هدف بازتوانی و بازسازگاری و تغییر الگوی رفتار مجرمان و به  سازمان باید تا حد  -۱۵۱  ماده
پزشکی را شناسی و روانای و تخصصی روانوقت خدمات مشاورهوقت یا پارهصورت تمامدارای سابقه کیفری، به

 .انیان ارائه کندبه این زند

اتب فوت زندانی را به خانواده وی اطالع و به پزشکی رئیس مؤسسه از طریق مددکار اجتماعی، مر  -۱۵۲ ماده
جسد پس از انجام مراحل قانونی و دستور مرجع قضایی   .کندقانونی، قاضی اجرا و مرجع قضایی مربوط گزارش می

جلسه و به خانواده وی صورت هرست لوازم شخصی متوفی شود و فصالحیت، تحویل پزشکی قانونی میدارای
جلسه و برابر دستور مرجع قضایی ها از تحویل، مراتب صورت صورت فقدان خانواده یا امتناع آندر    .شودتحویل می

 .شوداقدام می

ر خارجه، های استان در اسرع وقت گزارش فوت اتباع خارجه را جهت انعکاس به وزارت امومدیرکل زندان  -تبصره
 .کندایی و اجرای احکام سازمان ارسال مینزد معاونت قض

های سال، توسط مدیرکل هر استان و بر اساس برنامه غذایی زندانیان به تناسب فصل -۱۵۳ ماده
 .شودها ابالغ میهای تغذیه صادره از سوی دفتر بهداشت و درمان سازمان تصویب و به مؤسسهدستورالعمل

اعتبار و تهیه و  درمان و بر اساس برنامه تنظیمی نسبت به تأمینت مسؤول واحد بهداشت و مؤسسه تحت نظار 
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ها باید با توجه به شرایط و اوضاع اقلیمی مدیران کل استان  .کندتحویل مواد اولیه مرغوب و دارای کیفیت اقدام می
 .دام کنندهر محل نسبت به تغییر برنامه غذایی در محدوده اعتبار و برنامه مصوب اق

گیرد و برنامه ب با سن رشد، مورد توجه قرار میه مددجویان کانون با جلب نظر کارشناس و متناستغذی -تبصره
روز متناسب با نیازهای خاص دوران رشد وعده در هر شبانهغذایی عالوه بر سه وعده اصلی باید شامل دو میان

 .باشد

ت یکسان و مطابق با کمیت، کیفیت و تنوع صور ارکنان هر مؤسسه بهنوع غذا برای تمام زندانیان و ک -۱۵۴  ماده
های غذایی مصوب و متناسب با شرایط آب و هوایی هر محل، در بر اساس برنامه .شودطبخ و توزیع می مصوب،

الم های کافی باشد با چای و آب آشامیدنی سسه وعده صبحانه، ناهار و شام تغذیه الزم که دارای کالری و ویتامین
زندانیان میوه، سبزیجات، لبنیات و غذای با در هر هفته حداقل دو بار به  .شودگذاشته می در اختیار زندانیان

در این راستا وسایل و تجهیزات الزم برای جلوگیری از فساد مواد اولیه خواربار و تنظیف  .شودگوشت داده می
پزشک معالج با تأیید بهداری  بیمار طبق برنامه و نظرزندانی  .شودظروف و محوطه آشپزخانه تهیه و تدارک می

 .کندشده از رژیم غذایی خاص استفاده مییینمؤسسه در مدت تع

های استان و برنامه روزانه زندانیان و برنامه غذایی آنان در ماه مبارک رمضان از سوی اداره کل زندان -۱۵۵ ماده
حسب مورد با تأیید واحد اصالح و تربیت وط به ماه مبارک رمضان  مقررات مرب  .شودبا هماهنگی سازمان اعالم می

 .شودداری نیستند، نمیهای دینی، افراد بیمار و افرادی که شرعًا مکلف به روزهزشک مؤسسه شامل اقلیت و یا پ
 .کندرئیس مؤسسه در این خصوص تدابیر الزم را اتخاذ می

پزشکی، دارویی و غذایی مؤسسه در   لزومات و مواد بهداشتی،نظارت بر کمیت و کیفیت تجهیزات، م  -۱۵۶  ماده
خرید، تهیه، نگهداری، توزیع، طبخ، مصرف و دفع پسماند بر عهده مسؤول واحد بهداشت و درمان یا تمام مراحل 

های بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم این نظارت نافی نظارت  .صالح آن مؤسسه استکارشناس ذی
 .ل نیستپزشکی مح
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ابعه مکلفند در اختصاص امکانات و امور های تهای هر استان و رؤسای مؤسسهر کل زندانمدی -۱۵۷ ماده
رفاهی به زندانیان ازجمله تأمین کتابخانه، فرش، تلویزیون، یخچال، وسایل سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات 

کومان مالی، سیاسی و های زنان، محاندرزگاه ها،ورزشی، میوه و سبزیجات، کانون اصالح و تربیت، بازداشتگاه 
 .مند و یا بیمار را در اولویت قرار دهندمطبوعاتی و زندانیان سال

 : بندی، رعایت نکات زیر نیز الزامی استدر نگهداری زندانیان زن عالوه بر رعایت ضوابط طبقه -۱۵۸ ماده

افزایش مدت  .گهداری کنندتوانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در مؤسسه نمادران زندانی می -الف
 پذیر است؛بندی امکانبا نظر شورای طبقهمذکور تا سقف شش سال 

انـد با رعایت بند »الف« این ماده، ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت ن اجتماعی مکلفمددکارا -ب
 های ذی صالح فراهم سازند؛عدم پذیرش خانواده، به بهزیستی یا مؤسسه

زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه سه مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان  مؤس  -پ
 آنان در مؤسسه است؛

 .گیرندزنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می -ت

دایر کردن مهد کودک در صالح، تمهیدات الزم را برای های ذیرئیس مؤسسه با همکاری سازمان -تبصره
در صورت اقتضای مصلحت طفل سال موضوع بند »الف« با رضایت مادر یا    ۶تا    ۲اطفال  کند تا  مؤسسه فراهم می

 .در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند

های ابالغی، ملزم به های داخل مؤسسه، ضمن رعایت ضوابط، مقررات و دستورالعملفروشگاه -۱۵۹ ماده
وش یان و تأمین احتیاجات ضروری آنان با ارائه فاکتور فر یزات و مواد اولیه موردنیاز برای اشتغال زندانعرضه تجه

صورت ریز کاال و  .به قیمت مندرج بر روی کاال و ملزم به رعایت کلیه مقررات صنفی و بهداشتی مربوط هستند
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همچنین فهرست و  .شودی استان ابالغ میهالوازم مجاز در فروشگاه توسط سازمان تهیه و به اداره کل زندان
 .ناس فروشگاه باید در معرض دید همگان قرار گیردقیمت اج

توانند شکایات خود را در خصوص قیمت اجناس، مستند به فاکتور فروش، به نماینده بازرسی زندانیان می  -هتبصر 
بهداشتی به مسؤول واحد  واطالعات مؤسسه یا رئیس اندرزگاه و همچنین در خصوص موضوعات یا حفاظت

ی استان، رئیس مؤسسه، واطالعات و بازرسهای حفاظترؤسای اداره .ارائه کنندبهداشت و درمان مؤسسه 
واطالعات مؤسسه و رئیس اندرزگاه باید حسب مورد بر مسؤول واحد بهداشت و درمان و نماینده بازرسی و حفاظت

فصل نتیجه  ظارت کافی و الزم را اعمال کنند و در پایان هرعملکرد فروشگاه و نوع، کیفیت و قیمت اجناس ن
این نظارت نافی بازرسی و اعمال قانون از سوی بازرسان  .گزارش کنندهای استان ها را به مدیرکل زندانبازرسی

 .سازمان تعزیرات حکومتی نیست

و یا از طریق واگذاری به بخش  های مؤسسه از طریق واگذاری به بنیاد و انجمندائر کردن فروشگاه -۱۶۰ ماده
  د.گیر ر، انجام میها، با رعایت ضوابط مربوط و اصل شفافیت و عدم انحصاخصوصی یا تعاونی

 های حمایتی و معاضدت قضاییاقدام  -فصل سوم 

 پذیری و باز اجتماعی شدن زندانیان، رفع مشکالت قضایی و تسهیل آزادی آنان، رفعمنظور جامعهبه -۱۶۱ ماده
نیز تحکیم خانواده، سازمان مکلف به ارائه خدمات مددکاری )اعم  ها وهای ضروری زندانیان و خانواده آناحتیاج

تواند از خدمات خیرین و در این راستا می شناسی به زندانیان استاز مددکاری اجتماعی و قضایی( و مشاوره روان
 .مند شودهرهنهاد بهای حمایتی دولتی و غیردولتی و مردمو مؤسسه

ل مشکالت خانوادگی، اجتماعی و قضایی زندانیان، از میان کارکنان مؤسسه، منظور شناسایی و حبه  -۱۶۲  ماده
چارچوب مقررات حاکم، با خانواده زندانی و اصحاب   توانند با موافقت رئیس مؤسسه و درتنها مددکاران مؤسسه می

یگرد قضایی متخلف ر در این ماده حسب مورد موجب تعقیب اداری یا پتخطی از حکم مقر   .پرونده ارتباط برقرار کنند
 .باشندانجمن، بنیاد و ستاد دیه مکلف به همکاری با مددکاران در چارچوب وظایف حمایتی آنان می .است
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توانند با موافقت رئیس مؤسسه در محدوده مقررات با مراجعه به مراجع قضایی، ددکاران میم -۱۶۳ ماده
نهاد در جهت انجام امور زندانیان نیازمند ای مردمههای دولتی و عمومی و همچنین تشکلها و مؤسسهسازمان

 .آورندل میعم به را الزم همکاری مراجع مذکور در حدود مقررات  .ها اقدام کندو خانواده آن

ده، در صورت تقاضای مددکار اجتماعی مؤسسه پس از اخذ اطالعات الزم از زندانی و تشکیل پرون -۱۶۴ ماده
نظور حمایت مادی و معنوی از ایشان و کاهش آثار سوء ناشی از حبس، حسب مورد مزندانی و خانواده وی، به

جمن یا نهادهای حمایتی دیگر از قبیل کمیته امداد امام خمینی زندانی و خانواده او را به مرکز مراقبت، ستاد دیه و ان
های شناسی و تشکلام رواند مستضعفان، بنیاد برکت، هالل احمر، سازمان نظ)ره(، سازمان بهزیستی کشور، بنیا

ت کند و نتیجه پیگیری را ضمن ابالغ به زندانی، در سامانه مربوط ثبنهاد معرفی و موضوع را پیگیری میمردم
 .ی انجام شوداقدامات حمایتی حتی المقدور باید با حفظ احترام و محرمانگی هویت محکوم و خانواده و  .کندمی

نـامه و دیگر ضوابط و مقررات حاکم، به زندانیان یاد تعاون مطابق اساسنامه، آیینستاد دیه، انجمن و بن  -۱۶۵  ماده
گیری از انجام کارهای موازی و در راستای زمان با هدف پیشسا .کنندها خدمات حمایتی ارائه میو خانواده آن

کند و هماهنگی الزم را اده، بر عملکرد ستاد، انجمن و بنیاد نظارت میهای موضوع این مبهبود عملکرد مؤسسه
 .آوردبه عمل می

ایجاد شفافیت و   ها،مندتر نمودن حمایتگیری از انجام اقدامات حمایتی موازی، هدفمنظور پیشبه  -۱۶۶  ماده
مات حمایتی« مبادرت اندازی »سامانه اقداجلب مشارکت حداکثری مردمی، سازمان مکلف است نسبت به راه

ز شناسایی زندانیان نیازمند از سوی مددکار اجتماعی مؤسسه، بدون ذکر نام و مشخصات در این سامانه پس ا  .نماید
ها نظیر خالصه موضوع پرونده، مدت پرونده الکترونیکی آنهویتی و صرفًا با یک کد یکتا، بخشی از اطالعات 

هایی نوع و میزان حمایت  های به عمل آمده، به همراههای مالی و معاضدت حبس، روند تغییر رفتار زندانی و حمایت
 .گرددروزرسانی میکه زندانی و خانواده وی نیاز دارند، ثبت و به
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گردد و تنها مسیر پس از راه اندازی این سامانه، اقدامات حمایتی از زندانی و خانواده وی در آن ثبت می  -۱  تبصره
 حمایتی خدمات  بنیاد، تاد دیه، انجمن وان نیازمند، از طریق این سامانه خواهد بود و سحمایت مالی از محکوم

های حمایتی و مینی )ره( و دیگر نهادها و سازمانخ امام امداد کمیته .نمایندمی ارائه سامانه این بستر در خود
ز تفاهم و هماهنگی با سازمان به نمایند، پس اصورت محلی یا کشوری اقدام به انجام امور فوق میخیریه که به

 .کنندمیشیوه فوق عمل 

همچنین  های حمایتی با ضوابط معین و شفاف مشخص و اعالم گردد ودر این سامانه باید اولویت -۲ تبصره
بندی اطالعات )بر اساس مواردی نظیر نوع و میزان محکومیت، موضوع پرونده، مدت قابلیت جستجو و دسته

آزادی زندانی، سن، جنس، وضعیت تأهل، دارا باقیمانده از حبس، میزان مبلغ موردنیاز برای  زمان سپری شده و
و  .( وجود داشته باشد...یلی، عنوان شغلی وبودن فرزند یا بارداری، سوءپیشینه فرد، محل تولد، مدرک تحص

ت تمام یا قسمتی از مبلغ صورت مستقیم بوده و امکان پرداخهمچنین دارای درگاه پرداخت مشارکتهای مردمی به
های انجام شده باید در پس از پرداخت هر میزان مبلغ، نتایج حمایت .زندانی فراهم باشد موردنیاز مربوط به هر

 .ها اجتناب شودعدالتی در تخصیص کمکای که از دوباره کاری و بیگونهاده شود بهسامانه نمایش د

طراحی و بروز رسانی   های مستقیم از خانواده زندانیانرا برای حمایتای در این سامانه  بخش جداگانه  -۳  تبصره
ن سامانه ثبت و از طریق های مالی و پرداخت وجه جهت کمک به معیشت خانواده زندانیان در ایحمایت .گرددمی

ان در این بخش نیز بدون نام و مشخصات هویتی، اطالعات موردنیاز توسط مددکار  .شوداین سامانه انجام می
 .گردداجتماعی مؤسسه و مرکز مراقبت ثبت می

دانیان ا نجمن در حدود امکانات، با مؤسسه در تهیه و تأمین تجهیزات ضروری توانبخشی و موردنیاز زن  -۱۶۷  ماده
 .نمایددار و عینک، همکاری میبضاعت مانند دندان مصنوعی، عصا، اعضای مصنوعی، صندلی چرخبی

ها، اقدامات حمایتی از عی و انجمنهای مددکاران اجتماعالوه بر نظارت بر فعالیت مرکز مراقبت -۱۶۸ ماده
شناسی آموزی، بهداشت و درمان، مشاوره روانهها را از قبیل خدمات اشتغال و حرفزندانیان آزاد شده و خانواده آن
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هت ثبت و نظارت برعملکرد سازمان در ج .آوردو راهنمایی، فرهنگی و تربیتی و مددکاری اجتماعی به عمل می
د مستمر افراد تحت پوشش مرکز مراقبت و ارزیابی مستمر خدمات ارائه شده به این افراد این مرکز و در جهت رص

از بازگشت این محکومان به زندگی شرافتمندانه، سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج را راه  منظور اطمینانبه
 .کنداندازی می

شود و همچنین زندانی مستمند باید تا سه ماه بضاعت که در وضعیت بیماری آزاد میی بیماِر بیزندان -۱۶۹ ماده
رافتاده یا ناتوان باشد، با توجه به مقررات حاکم و امکانات پس از آزادی مورد حمایت انجمن قرار گیرد و چنانچه از کا

های تای برخورداری این افراد از خدمات سازمانانجمن و مرکز مراقبت در راس  .انجمن باید مورد حمایت قرار گیرد
 .آورندحمایتی دولتی و عمومی، اقدام و پیگیری الزم را به عمل می

ها راستای پوشش حمایتی از زندانیان، حداقل دو ماه پیش از آزادی آن مددکار اجتماعی مؤسسه در -۱۷۰ ماده
شناسایی موانع رف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان،  های الزم به زندانیان در شهای الزم نظیر آموزشاقدام

ه شرایط اقتصادی، دار برای ایشان با توجه بها در جامعه، پیگیری تعیین حامی صالحیتاصلی فعالیت سالم آن
های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای هایی نظیر دستگاهسازی ظرفیتها با فعالشناختی آناجتماعی و روان

بضاعت آزاد شده که قصد بازگشت به این واحد از زندانیان بی .کندو خیرین برای رفع این موانع، را اجرا می مردمی
جمن به درخواست رئیس مؤسسه هزینه عزیمت این قبیل زندانیان را ان .کندمحل زندگی خود را دارند حمایت می

 .دهدصورت تنخواه در اختیار مددکار قرار میبه

های حمایتی زاد شده با استفاده از ظرفیت تشکلرکز مراقبت در جهت باز اجتماعی شدن زندانیان آم -۱۷۱ ماده
منظور اقامت اختیاری زندانیانی هایی را بهکشور، مکانهای دولتی از قبیل سازمان بهزیستی نهاد و سازمانمردم

ها در ادامه دت حضور افراد در این مکاندر م .کندبینی و تمهید میها پایان یافته است، پیشکه دوره حبس آن
های بازسازگاری با جامعه و خودداری از ارتکاب جرم به فرد های اصالحی و تربیتی مؤسسه، فنون و مهارت برنامه

شود و اقدامات حمایتی در راستای تسهیل در پیوند فرد با اجتماع و خانواده وی انجام متقاضی آموزش داده می
 .گیردمی
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ارت واحد امور قضایی، خدمات معاضدت قضایی و مددکاران قضایی مؤسسه با هماهنگی و تحت نظ -۱۷۲ ماده
این خدمات شامل مواردی از قبیل ارائه مشاوره و ارشاد  .دهدطور رایگان به زندانیان ارائه میمشاوره حقوقی را به

تحقق مذاکرات اصالحی میان زندانی و منظور قضایی، همکاری با شورای حل اختالف و اتخاذ تمهیدات الزم به
آگاهیشاکی، مراج  عه به مراجع قضایی و مکاتبه با آنان در راستای رفع ابهامات مربوط به پرونده قضایی زندانی، 

مندی  سانی به زندانی از حقوق خود، تنظیم شکواییه، اعتراض، دادخواست و لوایح قضایی و پیگیری جهت بهرهر 
های آزادی و آزادی تحت نظارت سامانهنیمه ارفاقی و امتیازهای قانونی نظیر آزادی مشروط، زندانی از نهادهای

تا  .بوط به دادرسی، صدور حکم و اجرای رأی استالکترونیکی، عفو، تعلیق اجرای مجازات و دیگر فرایندهای مر
زمان اصالح تشکیالت سازمان و تامین نیروی انسانی الزم، مددکاران اجتماعی وظایف مددکاران قضایی را به 

 .ارندعهده د

یاز شعب »شورای حل ها به تعداد موردنمرکز توسعه حل اختالف با همکاری سازمان در مؤسسه -۱۷۳ ماده
های موجود در راستای گیری از ظرفیتاعضای این شورا با بهره .دهدرا تشکیل می اختالف ویژه امور زندانیان«
 .کنندندانی و شاکی یا مدعی خصوصی تالش میتحقق صلح و سازش بین ز 

 آموزیاشتغال و حرفه -فصل چهارم 

مادی و های حبس، کمک به رفع نیازهای گاری، کاهش آسیبهای بازساز منظور توسعه برنامهبه -۱۷۴ ماده
ری بنیاد تعاون، ها و خودکفایی و خوداشتغالی زندانیان، سازمان مکلف است با همکامعنوی محکومان و خانواده آن

های کیفری را که متقاضی اشتغال هستند، فراهم المقدور امکان اشتغال تمامی زندانیان حاضر در مؤسسهحتی
های انجمن یا درآمدهای بنیاد را از محل بودجه مصوب، کمک تواند اعتبار موردنیازدر این راستا سازمان می .کند

آموزی و اشتغال  چوب مقررات قانونی، تأمین کند و در جهت حرفههای مردمی و مانند آن، در چار تعاون، کمک
استعدادهای ها و  شتغال مولد و پایدار(، متناسب با قابلیتزندانیان به اموری که با اقتصاد بازار ارتباط مستقیم دارد )ا

تغال زندانیان آزادشده کارگیری و اش  های الزم با هدف بهفردی به کار گیرد و همچنین نسبت به فراهم کردن مشوق
 رمایه های کیفری سو رفع موانع تولید و اشتغال برای کارآفرینانی که نسبت به ایجاد اشتغال و خودکفایی مؤسسه
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ها و همچنین قراردادهایی که این اقدام .نانی که زندانی هستند اقدام کندکنند و نیز کارآفریگذاری و مشارکت می
، باید با رعایت ضوابط و مقررات و عاری از انحصار و در راستای صیانت از حقوق زندانیان شوددر این راستا منعقد می

 .باشد

 با ه و در چارچوب مقررات حاکم،های موضوع این مادراستای تأمین اعتبار برنامهتواند در سازمان می -۱ تبصره
 .هیالت بانکی به بانک معرفی نمایدتس دریافت برای را زندانی همچنین و کند مشارکت دولتی یا خصوصی بخش

 .های مالی در راستای اجرای این ماده استهمچنین بنیاد به تقاضای سازمان مکلف به تأمین کمک

تمامی منافع، عواید و مازاد   ۲۸/۳/۹۸نیاد تعاون زندانیان اصالحی  اساسنامه ب  ۲مستند به تبصره ماده    -۲  تبصره
آموزی زندانیان، ارائه خدمات فرهنگی،  در حال و آینده صرف اشتغال و حرفههای بنیاد درآمدها نسبت به هزینه

کرد  هزینهها جهت اولویت .شودیشان و آزادی زندانیان میهاورزشی و رفاهی به آنان و کمک به معیشت خانواده
 .شوداین وجوه توسط سازمان تعیین می

ی آن استان، با لحاظ موارد امنیتی و حفاظتی، در سامانه هاهر مؤسسه با هماهنگی مدیر کل زندان -۱۷۵ ماده
های زندانیان و امکان ها و مهارت یهای موجود و توانایامکانات و ظرفیت ،اشتغال سازمان و تارنمای مؤسسه

نان در فرآیند اصالحی رأی باز )اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال و خارج از مؤسسه( و یا در بکارگیری آ
های مؤسسه برای ایجاد زمینه اشتغال باز، اقدام به اعالم ظرفیتهای بسته، نیمه های واقع در زندانگاهکار 

 انجمن، بنیاد، لتی و عمومی،های دو های اجرایی، مؤسسات و شرکتدستگاه .ایدنمزندانیان متقاضی می
توانند در محدوده شرایط اعالمی مؤسسه، درخواست خود را برای صادی میاقت هایبنگاه و خیریه هایمؤسسه

غل و یا انفرادی هر یک از زندانیان، مشتمل بر نوع شکارگیری گروهی های موردنظر خود و بهراه اندازی کارگاه
د درخواست رئیس مؤسسه پس از بررسی، نسبت به رد یا تأیی .میزان حقوق مدنظر، در تارنمای مؤسسه ثبت نمایند

 .کند و دالیل آن باید در سامانه مربوط ثبت شوداقدام می
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رگاهی، خویش انیان )اعم از مشاغل نشسته، کاها و عناوین شغلی موجود برای زندفهرست ظرفیت -۱۷۶ ماده
های مختلف مؤسسه یا خارج از آن در سامانه ثبت و از بدو حضور زندانی در بخش ا و کارفرمایی( در بخشفرم

های خود رسد و زندانیان متقاضی، اولویتتشخیص مؤسسه و یا در طول مدت حبس، به اطالع همه زندانیان می
العات پرونده وضعیت زندانی و با لحاظ اد و مهارت و اطسامانه با توجه به تشخیص استعدسپس    .کنندرا اعالم می

ها، برنامه اصالح و تربیت و درجه اعتباری و امکان حضور محکوم و تحقق نظارت بر وی، در هر یک از بخش
بندی مؤسسه ورای طبقهدرخواست زندانی و پیشنهاد سامانه، در ش  .نمایدشغل متناسب برای زندانی را پیشنهاد می

های داخل زندان نیمه بندی و با رعایت مقررات، در یکی از کارگاهصوبه شورای طبقهندانی بر اساس ممطرح و ز 
آموزی و اشتغال و یا هرگونه اشتغال )اعم از خویش فرمایی و کارفرمایی(، تحت نظارت سازمان در باز، مراکز حرفه

ته، بدون نیاز به طرح در غال در زندان بساتخاذ تصمیم در خصوص اشت .شودخارج از مؤسسه، به کار گمارده می
 .بندی، بر عهده رئیس مؤسسه استشورای طبقه

که بر اساس پرونده وضعیت، مشخص گردد که زندانی متقاضی، مهارت الزم برای اشتغال درصورتی -۱۷۷ ماده
و پس از  کندوی فراهم مینی، شرایط را برای حرفه آموزی  را ندارد، مؤسسه با لحاظ امتیازات و درجه اعتباری زندا

های ابالغی از سوی سازمان به کار ها یا حرفهنامه مهارت فنی در رشتههای آموزشی و اخذ گواهیگذراندن دوره
 .شودها بدون ذکر محل تشکیل کالس و زندانی بودن فرد صادر مینامهاین گواهی .شودگمارده می

ت مقررات حاکم ازجمله احترام به حقوق دیگر مؤسسه و با رعایتواند با موافقت رئیس دانی میزن -۱۷۸ ماده
مواد  .های علمی، هنری و صنایع دستی اشتغال داشته باشدزندانیان، در اوقات فراغت در آسایشگاه به فعالیت

 .یردگهای مؤسسه در اختیار زندانی قرار میها از طریق فروشگاهاولیه این فعالیت

ه خود اقدام به تهیه مواد اولیه و لوازم مربوط کند، این مواد و لوازم از نتواند با سرمایهرگاه زندانی  -۱۷۹ ماده
ها، تهیه و در اختیار های خصوصی و خیریهطریق شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا انجمن و یا بنیاد و سایر شرکت

عنوان سهم ه بهشداز سود حاصل  هزینه تهیه لوازم اولیه، درصدیدر این صورت پس از کسر    .شودوی گذاشته می
 .شودسرمایه مطابق با عقد مضاربه، برداشت و به حساب سرمایه گذار واریز و بقیه به حساب زندانی منظور می
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واند تها، رئیس مؤسسه میبخشی به این نوع فعالیتدر جهت حمایت از فروش تولیدات زندانیان و رونق  -۱۸۰  ماده
وط، با مشارکت شرکت تعاونی کارکنان مؤسسه یا بخش خصوصی و دستورالعمل مرب با نظارت بنیاد در چارچوب

 .های مؤسسه یا انجمن، مبادرت به فروش تولیدات کندها و یا فروشگاهخیریه

را برای  ایسازمان در راستای رعایت غبطه زندانی و اصول انصاف، شفافیت و عدم انحصار، سامانه -تبصره
ای که در دسترس عموم مردم باشد و جزئیات کاالی تولیدی گونهبهنماید، یجاد میفروش محصوالت مذکور ا

 .صورت شفاف فراهم گرددزندانی در آن ثبت و امکان فروش مستقیم آن به

درجه  های بخش زندان نیمه باز مؤسسه، منوط به تقاضای وی، کسباشتغال زندانی در کارگاه -۱۸۱ ماده
های محل اشتغال این زندانیان در داخل زندان بسته یا کارگاه .ستبندی ارای طبقهاعتباری الزم و تصویب شو

محکوم شاغل در  .زندان نیمه باز همان مؤسسه و محل آسایشگاه آنان در بخش نیمه باز آن مؤسسه قرار دارد
اشتغال وی در ساعات    .دموقع مراجعت کنضور یافته و بهباز پس از خروج از آسایشگاه باید در محل کار حزندان نیمه

مسؤوالن مؤسسه باید بر عملکرد زندانی و زمان ورود و  .حق خروج از محل کار را بدون اجازه مأمور مراقب ندارد
 .خروج وی در محل کار و آسایشگاه نظارت و مراتب را به نحو مکانیزه ثبت کنند

خارج از مؤسسه که تحت نظارت آموزی و اشتغال« یا هرگونه اشتغال در  کز حرفهاشتغال زندانی در »مر   -۱۸۲  ماده
بندی و اخذ تأمین مناسب برابر مقررات باشد، منوط به کسب درجه اعتباری الزم و تصویب شورای طبقهسازمان می

گاه زندانی بر امت و استراحت و خوابتعیین محل اشتغال، اق .قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی اجرا است
حضور در محل کار یا ترک آنجا و یا عدم مراجعه به خوابگاه، بدون اجازه بندی است؛ عدم عهده شورای طبقه

 .باشدقانونی، غیبت محسوب و به منزله فرار از زندان می

ظارت مراکز ر در دادنامه و تحت نتواند مطابق شرایط مقر آزادی نیز می اشتغال محکومان در نظام نیمه -تبصره
 .اشتغال و یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است اجرا شودآموزی و آزادی در مراکز حرفهنیمه
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آموزی و اشتغال« یا هرگونه اشتغال در خارج از مؤسسه که تحت برای اشتغال زندانی در »مرکز حرفه -۱۸۳  ماده
ی باشد و با لحاظ درجه اعتباری کسب شده، در ید دارای محکومیت قطعباشد، زندانی بانظارت سازمان می

های حبس تعزیری باالتر و کمتر از آن، حداقل یک ششم حبس، و در محکومیت ۳های حبس درجه کومیتمح
 .سال، حداقل سه سال از مدت حبس را تحمل کرده باشد ۱۵از 

در این ماده، مجموع  بینی شدههای پیشصاب مالک محاسبه در میزان محکومیت برای لحاظ ن -۱ تبصره
 .االجرایی است که جهت اجرا به مؤسسه ابالغ شده استهای قطعی و الزممحکومیت

محکومان جرائم غیر عمد و محکومان مالی و همچنین محکومانی که به علت عجز از پرداخت جزای   -۲  تبصره
 .باشندمعاف می برند از شرط تحمل اولیه حبسنقدی در مؤسسه به سر می

آموزی و اشتغال یا خروج از باز )اشتغال در مراکز حرفهزندانیان زیر از شرکت در فرآیند اصالحی رای  -۱۸۴ ماده
 : مؤسسه( ممنوع هستند

 زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات و زندانیان دارای حالت خطرناک؛ـ الف

زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه، اخالل در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، ـ ب
کشور که ربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کردن مراکز فساد و فحشا، آدمدائر

ها درجه چهار و باالتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم و زندانیان مجازات حبس آن
 .دارای سابقه کیفری مؤثر، قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت

جرم عمدی آموزی، مرتکب زندانیانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه ـپ
ماه، در نوبت جدید )به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت( و یا غیبت غیرموجه شوند، در نوبت اول شش

 .شوندآموزی و اشتغال در خارج از زندان محروم میدوم، یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفه
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ممنوعیت این ماده، شامل محکومان نظام نیمه آزادی که مستلزم صدور رأی از سوی دادگاه است،  -تبصره
 .شودنمی

غال و همچنین نحوه محاسبه و ومان در امر اشتم انگیزشی برای مشارکت فعال محکضوابط نظا -۱۸۵ ادهم
پرداخت دستمزد روزانه با لحاظ درجه اعتباری و به تناسب درجه مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع 

مزد  .شودین میدهند، بر اساس دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید، تعیکاری که انجام می
به درخواست زندانی بخش معینی از مزد وی به  .شودحساب بانکی وی واریز می پایان هر ماه بهزندانی شاغل در 

رئیس  .شودها و یا دیگر افراد واجب النفقه با معرفی وی واریز میحساب بانکی عائله تحت تکفل یا سرپرست آن
 .ستمر داردمؤسسه بر نحوه پرداخت دستمزد آنان نظارت م

از تصفیه حساب با مؤسسه، موجودی حساب زندانی به وی تحویل  ادی زندانی و پسهنگام آز  -۱۸۶ ماده
همچنین در صورت انتقال زندانی به مؤسسه دیگر، مطالبات او پس از تصفیه حساب کامل به محل  .شودمی

 .شودمؤسسه جدید حواله و انتقال داده می

 : انجام دهند های زیر راقداماند اارگیری خدمات زندانی مکلفکمتقاضیان به -۱۸۷ ماده

 بیمه کردن زندانیان شاغل در قبال حوادث ناشی از کار؛ -الف

 رعایت مقررات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی بر اساس ضوابط و مقررات حاکم؛ -ب

 حساب مالی متناسب با اصول حسابداری؛تنظیم صورت  -پ

 .از مؤسسه به رئیس آن مؤسسهی شاغل در خارج ر گزارش عملکرد، حضوروغیاب زندانثبت و اعالم مستم -ت
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های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از حیث نوع و میزان ها و مؤسسهمسئولیت نظارت بر امور کارگاه -۱۸۸ ماده
گر موارد بر عهده تولید، کیفیت و کمیت کار، خرید و فروش و انعقاد دیگر قراردادها و مسائل فنی و تخصصی و دی

 .مؤسسه است رئیس کارگاه یا

های صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل یا ها و مؤسسهساعت کار و استراحت زندانیان در کارگاه -۱۸۹ هماد
های صنعتی، موقعیت محل و نوع و کیفیت کار، از طرف مسؤول کارگاه یا مؤسسهخارج از مؤسسه با توجه به

 .شودو اجرا میه مربوط، تعیین اهنگی رئیس مؤسسه مطابق شیوه نامکشاورزی و خدماتی با هم

صورت روزانه یا موردی، خود یا توسط بازرسان و ناظران مؤسسه با سرکشی به محل رئیس مؤسسه به -۱۹۰ ماده
 .دکناشتغال زندانیان در داخل و خارج از مؤسسه، بر نحوه کار و ورود و خروج آنان به محل اشتغال نظارت می

وقایع در پرونده زندانی  .کنندازدید را نزد رئیس مؤسسه ارسال میران نیز گزارش بکارکنان مؤسسه، بازرسان و ناظ
 .گرددثبت و تخلفات زندانیان در شورای انضباطی مطرح می

بر تواند با تأیید قاضی اجرا نظارت بندی در صورت ضرورت و وجود امکانات الزم میشورای طبقه -۱۹۱ ماده
یا خارج از مؤسسه که تحت نظارت سازمان است را به مرکز  آموزی و اشتغال محکومان شاغل در مراکز حرفه
آن مرکز وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را به رئیس  .مراقبت الکترونیکی واگذار کند

 .کندمؤسسه گزارش می

ن به لحاظ زهای قانونی آناکه پروانه و مجوپزشکان درصورتی استفاده از تخصص زندانیان مانند -۱۹۲ ماده
ای و شغلی زندانیان در صورت نیاز مؤسسه و درخواست ارتکاب جرم لغو نشده باشد و نیز استفاده از مهارت حرفه

زد زندانی مجاز است و زندانی به ازای آن از امتیاز، نمره اعتباری و تسهیالت رفاهی و در صورت امکان از دستم
 .بهداشتی و بیمه حوادث در محیط کار زندانیان الزامی است ایمنی، حفاظتی ورعایت اصول  .شودمند میبهره

 .ها ممنوع استکارگیری زندانیان در امور نگهبانی، انتظامی و اداری مؤسسه یا دیگر دستگاهبه -تبصره
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به  ی، مقررات این فصل حسب مورد نسبتهای مالقانون نحوه اجرای محکومیت  ۵در اجرای ماده  -۱۹۳ ماده
گفته که متقاضی کار هستند با قید اولویت نسبت به دیگر زندانیان اجرا  قانون پیش ۳وع ماده محبوسان موض

 .شودمی

 های قانونیارفاق -فصل پنجم

 مرخصی -مبحث اول

عایت ضوابط و مقررات مؤسسه قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم در صورت ر   ۵۲۰در اجرای ماده   -۱۹۴  ماده
از درجه اعتباری الزم، مطابق  نمرههای اصالحی و تربیتی و کسب حداقل یکصد امهکیفری، مشارکت در برن

ماهانه حداکثر سه روز از بندی نامه، پس از اعالم شورای طبقهاین آیین ۸۰ماده  ۵دستورالعمل موضوع تبصره 
 : اعتباری در خصوص مرخصی به شرح زیر استمرخصی برخوردار شود؛ معیارهای درجه 

 : ور انضباطیام -الف

 ؛نمرهرعایت مقررات و امور انضباطی زندان، هر ماه حداکثر بیست  -۱

 ؛نمرهگیری از تخلفات داخلی، هر ماه حداکثر بیست همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیش -۲

 .نمرهو اشیای ممنوع، هر ماه حداکثر بیست  گردانهمکاری در کشف مواد مخدر و روان -۳

 : های مذهبی و قرآنیعالیتف -ب 

 ؛نمرهاه حداکثر سی شرکت مستمر در نماز جماعت و دیگر مراسم مذهبی، هر م -۱

البالغه، های مربوط به تواشیح، تالوت، روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم، حفظ قرآن یا نهجشرکت در برنامه -۲
و حفظ قرآن به ازاء هر  نمرهها هر دوره سی ین دورهو قبولی در آزمون ا نمرهعقاید، هر ماه حداکثر سی اخالق و 

 ؛نمرهجزء یکصد 
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 ؛نمرهدر جشنواره قرآنی شهرستان، استان یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام یکصد  انتخاب  -۳

 .نمره  اکثر ده امتیاز و قبولی در آزمون به ازای هر سطح سیشرکت در دوره احکام سطوح یک و دو، هر ماه حد  -۴

 : های فرهنگی، هنری و ورزشیفعالیت -پ 

 ؛نمرهرهنگی و هنری هر ماه حداکثر بیست های فهمکاری در انجام فعالیت -۱

 ؛نمرهشرکت در هر دوره کتابخوانی و شعرخوانی، حداکثر بیست  -۲

 ؛نمرهی، هنری و ورزشی، هر ماه حداکثر بیست های فرهنگشرکت در کالس -۳

ستان یا کشور، های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، اب رتبه در هر یک از جشنوارهکس -۴
  ؛نمرهسی 

 .نمرهخوانی، حداکثر بیست خوانی و شاهنامههای تعزیهها و دورهشرکت در برنامه -۵

 : و تحصیلیهای علمی فعالیت -ت 

 ؛نمرهصیلی، هر ماه ده اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تح -۱

 ؛نمرهقبولی در هر یک از مقاطع تحصیلی، یکصد  -۲

 ؛نمرههای تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان، حداکثر بیست رکت در هر یک از دورهش -۳

 ؛نمرهبیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری، چهل های تراخذ گواهی در هر یک از دوره -۴

 ؛نمرهیس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی، هر ماه سی تدر -۵
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 ؛نمرهو بدون آزمون، پنجاه  نمرهه تحصیل در دانشگاه با آزمون یکصد پذیرش و ادام -۶

 .نمرههای خارجی، به ازای قبولی در هر سطح پنجاه فراگیری زبان -۷

 : ای و اجتماعیهای فنی، حرفهمهارت  -ث 

 ؛نمرهای، هر ماه حداکثر ده های فنی و حرفهکت در کالسشر  -۱

 ؛نمرهای، به ازای هر رشته پنجاه هاخذ گواهی فنی و حرف -۲

 ؛نمرهها و انجام امور خدماتی داخل زندان، هر ماه حداکثر چهل اشتغال به کار در کارگاه -۳

های مربوط و اخذ گواهی  نمرهو حداکثر پنجاه    نمرهج  های زندگی، به ازای هر مهارت پنشرکت در دوره مهارت   -۴
 ؛نمرهو حداکثر یکصد  نمرهبه ازای هر مهارت ده 

 .نمرهدرمانی، هر ماه حداکثر بیست های مشاوره و روانشرکت در جلسات و کالس -۵

 : ترک اعتیاد -ج

تی و مصرف داروهای آن، به .ام.نگهدارنده با ام های ترک اعتیاد مانند دوره درمانها و دورهر در برنامهحضو -۱
 ؛نمرهو حداکثر یکصد  نمرهازای هر ماه ده 

و حداکثر یکصد  نمرهدهنده برنامه آموزش همسانان با تأیید بهداری، هر ماه ده  عنوان آموزشهمکاری به -۲
 ؛نمره

 ؛نمرهترک کامل سیگار، یکصد  -۳

 .نمرهگردان با تأیید بهداری زندان، یکصد مواد مخدر و روانترک کامل اعتیاد به  -۴
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 : همکاری در اجرای حکم -چ

 ؛نمرهپرداخت جزای نقدی به ازای هر یک درصد از کل مبلغ ده  -۱

 ؛نمرهاخذ رضایت شاکی حداکثر یکصد  -۲

 .نمرهبندی، حداکثر پنجاه طبقهبینی نشده در این ماده به تشخیص شورای  های پیشو فعالیتدامات  دیگر اق  -ح

ات مذکور حسب مورد منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای مربوط و تأیید رئیس امتیاز تحصیل  -۱ تبصره
 .مؤسسه کیفری است

ش از پنجاه و پنج سال سن، زنان رای بیمحکومان مرد دارای شصت سال سن و باالتر و زن دا -۲ تبصره
های اهی مستند، مادران دارای فرزند کمتر از پانزده سال سن، زندانیان دارای بیماریسرپرست خانوار بر اساس گو 

با رعایت دیگر شرایط از مرخصی  نمرهالعالج و ایثارگران و ناتوانان با کسب حداقل پنجاه مسری خطرناک یا صعب
 .شوندمند میه بهرهموضوع این ماد

 .نامه قابل تکمیل و ارتقا استاین آیین ۸۰ماده  ۵چارچوب تبصره معیارهای مندرج در این ماده در  -۳ تبصره

شوند، پس از تحمل موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمیمحکومانی که به -۱۹۵ ادهم
 ۵زم، با رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل تبصره اری ال سوم از میزان مجازات، در صورت کسب درجه اعتبیک

 .توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوندنامه و به تشخیص دادستان میاین آیین  ۸۰ماده  

، رزندانیک از طبقه اول و یا ازدواج فدر موارد بیماری حاد یا فوت همسر یا بستگان نسبی و سببی درجه  -۱۹۶  ماده
تواند حداکثر تا پنج روز از مرخصی ن، زندانی میبه تشخیص دادستان و بدون نیاز به کسب درجه اعتباری معی

به مرخصی تحت مراقبت مأموران، یک در صورت عجز از فراهم کردن تأمین کیفری، اعزام محکوم .استفاده کند
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فوق مانع از اعطای مجدد مرخصی موضوع این   وقایع  تعدد هر یک از  .روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است
 .ماده نیست

های ملی و مذهبی، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد تواند به مناسبترئیس قوه قضاییه می -۱۹۷ هماد
سازمان حسب اقتضاء جهت اجرای این ماده، پیشنهادات الزم را به رئیس قوه قضاییه  .شرایط مرخصی اعطا کند

 .نمایدیرائه ما

ی است و به تشخیص دادستان یا قاضی اجرا، اعطای در مواردی که محکوم دارای شاکی خصوص -۱۹۸ ماده
 ۱۹۴تواند عالوه بر مرخصی مذکور در مواد  تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میمرخصی ترمیمی می

ر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی بت دیگپس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نو ۱۹۵و 
که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی یدرصورت  .استفاده کند

 .شودفقط برای یک نوبت دیگر به مدت هفت روز تمدید می

های مالی در ی محکومیته اجراقانون نحو ۳در خصوص محکومان حقوقی که صرفًا در اجرای ماده  -تبصره
تواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ به، قاضی اجرا میجبات پرداخت محکوم  منظور فراهم شدن موحبس هستند، به

در این صورت مراتب به اطالع دادگاه  .تأمین از محکوم، حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند
به در مدت مرخصی، مدت یادشده به تشخیص قسمتی از محکوم  رداخت  در صورت پ  .صادرکننده حکم خواهد رسید

همچنین برای حضور در جلسه دادگاه، به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی  .اضی اجرا قابل تمدید استق
 .باشدها که موجب اطاله دادرسی است، نشود تا لزومی به اعزام و بدرقه آنرا دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطا می

حل تحمل کیفر وی به تناسب راه، مورد لحاظ سکونت زندانی تا م در اعطای مرخصی، فاصله محل -۱۹۹ ماده
 .گیردقرار می

چنانچه زندانی در طول دوره محکومیت و به شرط دارا بودن شرایط الزم برای اعطای مرخصی، از  -۲۰۰ ماده
شود و در طول دوران ها ذخیره مید، این مرخصیده باشمند نشنامه بهرهاین آیین  ۱۹۷و   ۱۹۵،  ۱۹۴مرخصی مواد  
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مانده از حبس، محکومیت های ذخیره و مدت باقیچنانچه با احتساب مرخصی .بل استفاده استمحکومیت قا
تواند با لحاظ درجه اعتباری مکتسبه و چنانچه به علت قانونی دیگری بازداشت خاتمه یافته تلقی شود، زندانی می

 .تأمین از مرخصی پایان حبس استفاده کند تودیع نباشد، بدون

واردی که تعداد زندانیان یک مؤسسه به حد غیر قابل قبول برسد )بیش از دو برابر ظرفیت اسمی( در م  -۲۰۱  ماده
های خطرناک مسری و مانند آن، مراتب و همچنین در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیر مترقبه یا شیوع بیماری

 .شودقضائیه اعالم می مقتضی تا رفع حالت ضرورت از سوی رئیس سازمان به رئیس قوهدابیر جهت اتخاذ ت

بندی مبنی بر واجد شرایط بودن زندانی و با اخذ تأمین قاضی اجرا پس از اخذ نظر شورای طبقه -۲۰۲ ماده
 .شودنعکس میؤسسه مدر صورت تمدید مرخصی زندانی، مراتب با قید فوریت به م  .کندمناسب، مرخصی اعطا می

ها کمتر از چهار ماه است به تشخیص قاضی اجرای احکام و در خصوص محکومانی که باقیمانده محکومیت آن
با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ(، )ت(، )ث(، )ج( و )چ( 

 .شوندو در چارچوب مقررات قانونی به مرخصی اعزام می قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۷ ماده

بندی برای زندانیانی که به مرخصی خود یا به پیشنهاد شورای طبقهتوانند دادستان و قاضی اجرا می -۲۰۳ ماده
 .ای به مراجع انتظامی و یا عدم حضور در برخی از اماکن مقرر دارندشوند، تکالیفی از قبیل معرفی نوبهاعزام می

 .شودمحکومیت وی محسوب میمدت مرخصی زندانی جزء مدت  -۲۰۴ ماده

در صورت صدور قرارمنع تعقیب یا  .ر مدت محکومیت محاسبه نخواهد شدروزهای غیبت داخل د -۲۰۵ ماده
 .شودحکم برائت راجع به اتهام غیبت از مرخصی، ایام غیبت، جزء مدت محکومیت محاسبه می

قت و حداکثر مؤسسه مراتب را در اسرع وچنانچه زندانی پس از اتمام مرخصی، غیبت کند، رئیس  -۲۰۶ ماده
عت برای اقدام قانونی مربوط به ضبط تأمین، دستگیری زندانی و عودت وی به مؤسسه، ظرف بیست و چهار سا

 .کندزمان نسبت به اعالم جرم به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اقدام میبه مقام صادرکننده مرخصی گزارش و هم
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درج در پرونده به مؤسسه رسیدگی به پرونده غیبت را برای ای مربوط به ضبط تأمین و همقام قضایی نتیجه اقدام
 .کنداعالم می

به ترتیب موجب  یا بعد از آن های اول و دوم و سومغیبت زندانی پس از پایان مدت مرخصی در نوبت -۲۰۷ ماده
 و کند احراز را وی تنبه بندیطبقه شورای که آن مگر است؛ مرخصی از محرومیت سال یک و ماه شش سه ماه و

 .مایدان نیز با اعطای مرخصی موافقت ندادست

ارتکاب جرم عمدی به استثنای جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در حین حبس یا در ایام مرخصی   -۲۰۸  ماده
ماه محرومیت از مرخصی در نوبت اول، یک آموزی در خارج از مؤسسه، موجب ششو یا به هنگام اشتغال و حرفه

 .است یا بعد از آن نوبت سومدر نوبت دوم و دو سال در سال 

های زندانی بینی شده در این فصل مانع یکدیگر نیست؛ درهرحال جمع مرخصیهای پیشمرخصی -۲۰۹ ماده
آموزی و اشتغال، اعطای مرخصی به زندانیان شاغل در مراکز حرفه .ماه، نخواهد بوددر هر فصل، بیش از یک

 .بخش خصوصی، در تعارض باشدنامه مؤسسه با نباید با توافق

 مالقات -مبحث دوم 

رحم و رعایت حقوق زندانی و خانواده او، منظور حفظ پیوند خانوادگی، ایفای تکلیف شرعی صلهبه -۲۱۰ ماده
مؤسسه تمهیدات الزم را برای مالقات زندانی با همسر، فرزندان، پدر و مادر، خواهر و برادر و همچنین پدر و مادر 

صورت کابینی، به درخواست با زندانی، به  بستگان و دوستان، خواهان و شاکیمالقات دیگر    .آوردهم میهمسر فرا
 .پذیر استهای استان یا قاضی اجرا و یا رئیس مؤسسه امکانهر یک از ایشان، با موافقت مدیرکل زندان

د امکان دریافت نوبت مالقات مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه و سازمان نسبت به ایجا -۱ تبصره
 .نمایندضوابط قانونی و برنامه اعالمی هر مؤسسه اقدام میصورت الکترونیکی و برابر به
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به امکان منظور احراز هویت صحیح ضروری است مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه نسبت به -۲ تبصره
نام خانوادگی و مندرج در سامانه ثنا اقدام نماید مشاهده تصویر و اطالعات مهم مراجعان شامل سن، نام و 

 .که بدون نیاز به مشاهده اصل کارت شناسایی، امکان هویت سنجی سیستمی وجود داشته باشدنحویبه

صورت کتبی توسط مقام قضایی به بهالمالقات بودن متهم، مدت و چگونگی آن در صورت ممنوع -۲۱۱ ماده
ش از یک ماه سسه مکلف است اسامی زندانیانی که به دستور مقام قضایی بیرئیس مؤ .شودمؤسسه اعالم می

کننده و حسب مورد نزد دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش اند را نزد مرجع قضایی رسیدگیالمالقات بودهممنوع
 .مربوط ارسال کند

دقیقه، حضوری سی تا شصت صورت مالقات عمومی )کابینی( بیست تا سی  ت مالقات زندانیان بهمد  -۲۱۲  ماده
مدت مالقات  .ت و مالقات الکترونیکی )مجازی( پنج تا سی دقیقه استدقیقه، خصوصی چهار تا دوازده ساع

 .تا دو برابر قابل افزایش است ی اجرایا قاض طبق نظر رئیس مؤسسه

 .یکی )مجازی( بر اساس دستورالعمل مربوط خواهد بودشیوه اجرای مالقات الکترون -تبصره

امه زمان بندی آن اعم از روز و ساعت صورت هفتگی است و برنمالقات عمومی )کابینی( زندانیان به  -۲۱۳  ماده
 .رسدهای استان میصورت فصلی یا ساالنه برای هر مؤسسه مشخص و به تصویب مدیرکل زندانبه

کنند از برنامه می های دیگر به مؤسسه مراجعهکه خانواده یا اقوام زندانی که از شهرستان درصورتی -۱ تبصره
 .تواند مالقات خارج از برنامه را اجازه دهده میزمانی مالقات مطلع نباشند، رئیس مؤسس

تواند با سسه میهای گوارشی یا تنفسی، رئیس مؤگیری بیماریدر صورت وجود بیماری مسری یا همه  -۲ تبصره
صورت موقت القات حضوری و خصوصی را بههای استان منظر واحد بهداشت و درمان و موافقت مدیرکل زندان

 .رایط متوقف کندتا زمان عادی شدن ش
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جز مالقات عمومی که برای همه زندانیان یکسان است، دیگر اقسام مالقات در چارچوب این به -۲۱۴ ماده
های اصالحی شود و زندانیانی که ضمن رعایت حسن اخالق و رفتا ر، در برنامهتشویقی اعطا میصورت  نـامه بهآیین

آموزشی، فرهنگی و ورزشی مشارکت داشته، با کسب درجه اعتباری آموزی،  و تربیتی مؤسسه ازجمله اشتغال، حرفه
 .شوندالزم، از این امتیاز برخوردار می

فقت همسر و خانواده وی و تأیید مؤسسه، مالقات خصوصی با خانواده به درخواست زندانی و موا -۲۱۵ ماده
گیرد که به این منظور ن خاصی انجام مییا همسر و فرزندان با رعایت موازین شرعی و امنیتی در مکاشامل والدین  

 .اختصاص یافته و دارای امکانات الزم است

نامه رسمی به رئیس مؤسسه یا مسؤول مالقات ئه وکالتمالقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارا  -۲۱۶  ماده
المالقات ممنوع در صورت .شودمخصوص و مجزا از محل مالقات عمومی انجام میو در صورت امکان در اتاق 

همچنین تنظیم قرارداد وکالت به تقاضای  .بودن زندانی، مالقات با نظر و دستور مقام قضایی مربوط خواهد بود
اطالعات قوه سازمان مکلف است با همکاری مرکز آمار و فناوری  .گیردور رئیس مؤسسه صورت میزندانی با دست

صورت الکترونیکی، برای زندانیان، از طریق سامانه قرارداد وکالت بهقضاییه امکانی فراهم آورد تا تنظیم و امضاء 
 .خدمات الکترونیکی قضایی، انجام شود

ی و کلیه متهمان با وکالی خود، منوط به تأیید قرارداد وکالت توسط مرجع مالقات محکومان امنیت -۱ تبصره
 .مربوط است قضایی

استان و با نظر رئیس مؤسسه، کانون وکالی دادگستری و مرکز های  در صورت موافقت مدیرکل زندان  -۲  تبصره
جهت مالقات وکال با موکالن خود توانند با هزینه خود دفتری  وکال، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه می

 .احداث و تجهیز کنند
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نماینده سیاسی کنسولی قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست مالقات    ۲۳۶ماده    ۲ره  در اجرای تبص  -۲۱۷  ماده
شود و یا حافظ منافع با زندانیان دارای تابعیت خارجی، توسط وزارت امور خارجه به دادستانی کل کشور اعالم می

 .اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود تا بر

مالقات زندانی که دارای تابعیت خارجی است، با حضور نماینده حفاظت و اطالعات مؤسسه و  -۲۱۸ ماده
که مکالمه به زبان فارسی صورت پذیرد. مکالمه باید با صدای رسا شود، مگر آنمترجم مورد اطمینان انجام می

دهد، فوری به مالقات پایان باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را بر خالف مقررات تشخیص 
کند. در صورت استفاده از مترجم، پرداخت دستمزد وی دهد و موضوع را به رییس مؤسسه گزارش میمی

 . عهده سازمان استبر

اجرای حکم مالقات این ماده نسبت به تبعه خارجی )اعم از متهم و محکوم( در جرائم امنیتی منوط به ـ تبصره
 .استان استاخذ نظر دادستان مرکز 

ل تحویل امانات، سرویس کنندگان باید به دوربین مداربسته، محسالن انتظار برای استقرار مالقات  -۲۱۹ ماده
روشگاه و دیگر امکانات رفاهی مجهز باشد و بهداشتی، تجهیزات تهویه و گرمایشی و سرمایشی مناسب، ف

 .از مسیر مخصوص به محل مالقات هدایت شوند کنندگانمالقات 

اریز به حساب وی کننده یا هر فرد دیگر تنها باید از طریق و پرداخت وجه نقد به زندانی توسط مالقات  -۲۲۰ ادهم
رای پرداخت آن به زندانی و یا واریز به حساب وی انجام شود و کارکنان مؤسسه به هیچ وجه مجاز به دریافت وجه ب

 . نیستند

کننده ممنوع است و در صورت عدم رعایت، مأمور تبادل نامه یا هر شیء دیگر بین زندانی و مالقات  -۲۲۱ ماده
یری از ادامه مالقات و توقیف اشیای مذکور، مراتب را با تنظیم مالقات به محض اطالع، ضمن جلوگ

حمل یا تبادل اشیای مذکور، در صورت مجرمانه بودن نگهداری،    .کندئیس مؤسسه گزارش میمجلس به ر صورت 
 .شودکننده مسترد میشود و در غیر این صورت، در پایان مالقات به مالقات مراتب به مرجع قضایی گزارش می
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ت کارکنان مؤسسه، در داخل کننده، با تأیید رئیس و نظار یا اشیای مجاز برای تحویل به زندانی یا مالقات  وسایل
 .شودقات تحویل و رسید اخذ میمؤسسه و مکانی خارج از محل مال

شده در مراکز درمانی ر ئیس مؤسسه موجبات مالقات حضوری اعضای خانواده با زندانی بستری -۲۲۲ ماده
 .آوردزشک معالج فراهم میا خارج از آن را با رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی و با نظر مرکز درمانی و پمؤسسه ی

یک و حبس ابد حدی، جرائم اقتصادی دارای مجازات تعزیری تعزیری درجه  در جرائم مستوجب سلب حیات، حبس
گردان و ه، قاچاق عمده مواد مخدر و روانهای مسلحانربایی، سرقتدرجه چهار و باالتر، جرائم علیه امنیت، آدم

قررات همچنین رعایت م .ت دادستان یا رئیس دادگاه بخش مربوط استاسیدپاشی، مالقات منوط به اخذ موافق
 .کننده با وی الزامی استاین فصل در خصوص تحویل وسایل یا اشیاء به زندانی موضوع این ماده یا مالقات 

 ارتباط با خارج از مؤسسه و ارسال مراسالت و شکایات زندانی -مبحث سوم 

هوشمند رکت مخابرات و مرکز تلفن منطقه نسبت به نصب تلفن همگانی  رئیس مؤسسه با همکاری ش  -۲۲۳  ماده
با رعایت کند تا زندانی بتواند بر اساس میزان امتیاز رفاهی مکتسبه و  در داخل مؤسسه و در محل مناسب اقدام می

ه نحوی تنظیم این خطوط ارتباطی باید ب  .ضوابط و پرداخت هزینه با خانواده، بستگان و وکیل خود تماس برقرار کند
 .ان تماس به مخاطب اعالم شودشود که در ابتدا و انتهای مکالمه تلفنی، مک

س دستورالعمل مربوط خواهد ضوابط نحوه دسترسی، استفاده و برقراری تماس تلفنی زندانیان بر اسا  -۲۲۴  ماده
یل مدیرکل، رؤسای ادارات های نظارتی از قبمؤسسه موظف است دسترسی زندانیان را از طریق تلفن به بخش  .بود

 .ای استان، رئیس مؤسسه و سامانه ارتباطات مردمی سازمان برقرار کندهواطالعات زندانبازرسی، حفاظت

بر مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن از داخل چنانچه گزارش و شکایتی مبنی  -۲۲۵ ماده
، یا هر فرد دیگر به مؤسسه واصل شود، در صورت احراز صحت آنهای قضایی و مؤسسه نسبت به شکات یا مقام

شود و در صورت زندانی متخلف عالوه بر معرفی به مرجع قضایی، به مدت دو ماه از حق تماس تلفنی محروم می
ن ار، عالوه بر محرومیت از تماس تلفنی برای مدت چهار ماه، پس از اتمام دوره محرومیت نیز ارتباط وی با بیروتکر 
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تکرار تخلف  .یک نوبت در هفته محدود خواهد شد از طریق تماس تلفنی، به حداکثر دو خط تلفن از بستگان و
تحمل محکومیت است مگر آن که قاضی  برای نوبت سوم موجب محرومیت دائم از تماس تلفنی تا پایان مدت 

تنّبه زندانی، تماس تلفنی با بستگان اجرا پس از گذشت حداقل یک سال از شروع محرومیت در نوبت سوم، با احراز  
 .مقرر برای نوبت دوم تخلف، بالمانع تشخیص دهدرا با لحاظ محدودیت 

شود و زندانی مجاز به استفاده از تلفن همراه ام میارتباط تلفنی زندانی تنها از طریق تلفن عمومی انج  -۲۲۶  ماده
اختیار زندانی قرار دهند، حسب مورد تحت پیگرد چنانچه مأموران و کارکنان مؤسسه تلفن همراه در  .نیست

 .گیرندداری یا قضایی قرار میانضباطی، ا

مه به بستگان، دوستان، وکیل تواند هر هفته دو ناچنانچه زندانی از مالقات ممنوع نشده باشد می -۲۲۷ ماده
 .وازین شرعی و قانونی بنویسدهای رسمی کشور با رعایت مهای قضایی و در هر ماه یک نامه به مقامخود و مقام

ها، به امضاء و اثر انگشت زندانی رسیده و پس از گواهی ول قسمت ارسال نامههای مذکور با حضور مسؤنامه
در موارد ضروری با تشخیص رئیس مؤسسه،  .شودو پس از ثبت ارسال میمسؤول مربوط به مهر مؤسسه ممهور 

دادستان یا  تواند با اجازهزندانی که از مالقات ممنوع است می .ع استارسال نامه مازاد بر حد نصاب فوق بالمان
قضایی ارسال کننده، به خانواده و وکیل رسمی خود نامه سرگشاده نوشته و پس از تأیید مقام مقام قضایی رسیدگی

 .کند

ارج است و مؤسسه ها خهای مربوط به پرونده قضایی زندانی از شمول این محدودیتلوایح و درخواست  -۱  تبصره
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه با همکاری  .تعداد فراهم کندباید امکان ارسال این مکاتبات را به هر 

های زندانی از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا ح و درخواستکند که لوایسازمان شرایطی را فراهم می
س نحوه پاسخگویی و انعکا .واصل و در سوابق زندانی ثبت شود سامانه هوشمند برخط به مراجع قضایی مربوط

 .گیردمراتب اداری مورد رصد و ارزیابی قرار مینتیجه نیز با رعایت سلسله

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

94 

های قضایی یا امنیتی از آن ضروری است را متضمن امر مهم که اطالع مقامهای  رئیس مؤسسه نامه -۲ تبصره
جهت اقدام نسبت کند و یا ضی برای مراجع قضایی یا امنیتی مربوط ارسال میمنظور اقدام مقتبا قید فوریت و به

 .آوردها هماهنگی الزم را با این مراجع به عمل میبه این نامه

طالب خالف عفت عمومی یا اخالق حسنه، الفاظ رکیک، مستهجن و همچنین  های متضمن منامه -۲۲۸ ماده
های هدید، توهین یا افترا و یا موجب هتک حرمت اشخاص، عرض حالعبارات متضمن عناوین مجرمانه از قبیل ت

ظور منها صرفًا بههایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسال آنناموجه و مکرر درباره موضوع
شود و نویسنده نامه حسب مورد ها خودداری میمزاحمت باشد، به دستور رئیس مؤسسه توقیف و از ارسال آن

 .گیردحت پیگرد انضباطی یا قضایی قرار میت

نامه زندانیان باید با خط خوانا و قابل فهم و به زبان فارسی نوشته شود و مفاد آن به اوضاع و  متن -۲۲۹ ماده
 .احوال خانوادگی و شخصی و جریان پرونده مربوط به نویسنده نامه مرتبط باشد

سال ار  اع خارجی به طریق مقتضی ترجمه و در صورت بالمانع بودنهای به زبان غیر فارسی اتبنامه -۲۳۰ ماده
های استان انجام و ها تحت مدیریت مدیرکل زندانترجمه این نامه .شودآن به مقصد، در این خصوص اقدام می

 .شودیک نسخه از تصویر نامه به همراه متن ترجمه شده آن در پرونده مربوط نگهداری می

لت خود یا حافظ منافع آن از دو  زندانیان تبعه بیگانه خطاب به نماینده سیاسی و کنسولیهای نامه -۲۳۱ ماده
 .شودهای استان ارسال میطریق وزارت امور خارجه مطابق مواد قبلی و از طریق اداره کل زندان

ورد وثوق وسیله مأموران مجرب و مشود، بههایی که توسط پست برای زندانیان ارسال میمرسوله -۲۳۲ ماده
 .شودبازدید و در صورت عدم ممنوعیت به زندانی تحویل مین، مؤسسه تحویل گرفته و در مکانی مجهز به دوربی

شود، مرسوله ارسالی توقیف و مراتب به مرجع چنانچه مرسوله از اشیایی باشد که نگهداری آن جرم محسوب می
ها در داخل مؤسسه م نیست، ولی نگهداری آنشود و چنانچه نگهداری آن جر دار گزارش میقضایی صالحیت

 .شودشود و یا جزء اموال زندانی محسوب و تا زمان آزادی وی نگهداری مید فرستنده عودت مینز ممنوع باشد،
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 اجرای حکم   - بخش چهارم 

 نحوه اجرای مجازات -فصل اول

اید نوع جرم یا جرائم ارتکابی، میزان قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اجرا ب ۵۱۳در اجرای ماده  -۲۳۳ ماده
ها، نوع و ارزش مال موضوع محکومیت مالی یا رد مال ناشی از جرم، میزان مجازات  محکومیت حبس و سایر

تبدیل جزای نقدی به حبس دقیق مبلغ دیه، دستور صریح مبنی بر بازداشت محکوم مالی، دستور صریح مبنی بر 
زداشت قبلی، و میزان مجازات قابل اجرا در صورت تعدد مجازاتها، ایام با و مدت بازداشت بدل از جزای نقدی،

چنانچه رئیس مؤسسه به هر طریقی از مواردی مانند عدم  .طور دقیق به مؤسسه اعالم کندتاریخ آزادی را به
 .کندند، بالفاصله مراتب را به قاضی اجرا اعالم میاحتساب ایام بازداشت قبلی اطالع حاصل ک

های قانونی، مراجع قضایی در برگ و ارفاقها منظور برخورداری متهمان و محکومان از حمایتبه -۲۳۴ ماده
بازداشت یا برگ اعالم محکومیت درجه قانونی جرم را درج و تصویر آراء و هرگونه تغییرات در وضعیت قضایی 

های فنی قضاییه با تأمین زیرساخت مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه .کنندبه مؤسسه منعکس میزندانیان را 
 .کندهای کیفری فراهم میآراء و تغییرات ایجاد شده در پرونده زندانیان را برای مؤسسه الزم، امکان دسترسی به

رساند ندانیان، خطای انسانی را به حداقل میروزرسانی، پشتیبانی و ارتقاء سامانه ثبت اطالعات ز سازمان نیز با به
های مندی از ارفاقواجد شرایط بهره  گیری الزم جهت اعمال تأسیسات حقوقی و شناسایی زندانیانشو امکان گزار 

 .کندقانونی را به نحو هوشمند فراهم می

های دلیل اتهام یا اتهام  جزای نقدی یا شالق تعزیری بهچنانچه محکوم پیش از صدور حکم قطعی به  -۲۳۵  ماده
قانون آیین   ۵۱۵  قانون مجازات اسالمی و  ۲۷ده باشد، این مدت بر اساس مواد  مطرح در همان پرونده بازداشت ش

ها، روزهای در صورت متعدد بودن مجازات  .شوددادرسی کیفری محاسبه و از میزان محکومیت وی کسر می
 .شودجزای نقدی محاسبه می بازداشت قبلی به ترتیب در مورد حبس، شالق و
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 ری مانندحکومیت قطعی به مؤسسه، عالوه بر مجازات حبس، محکومیت دیگچنانچه در اعالم م -۲۳۶ ماده

نامه اقدام این آیین ۲۵۶ ماده اجرای در قضایی امور واحد باشد، شده ذکر نیز شالق یا نقدی جزای دیه، مال، رد
ن ؤسسه پس از اتمام حبس مکلف به آزاد کردن محکوم است مگر آدر صورت عدم وصول دستور صریح قضایی م

 .حویل زندانی به دیگر مراجع را صادر کندکه مقام قضایی مربوط دستور صریح بر ادامه بازداشت یا ت

قانون آیین  ۵۲۹در اجرای مجازات جزای نقدی، قاضی اجرا مکلف است ترتیبات مقرر در ماده  -۲۳۷ ماده
ه طرق مذکور ممکن نشود، در برای اجرای مجازات اعمال کند و هرگاه اجرای این مجازات بدادرسی کیفری را 

در این صورت هرگاه بازداشت بدل   .، مراتب را جهت اجرا به مؤسسه اعالم کندصورت تبدیل این مجازات به حبس
 .شوداز جزای نقدی توأم با مجازت حبس باشد، بازداشت مذکور از تاریخ اتمام حبس آغاز می

االجرا باشد، ابتدا محکومیت به حبس حدی و تعزیری الزمصورت توأمان دارای دو چنانچه زندانی به  -۲۳۸  ماده
شود و چنانچه اجرای حبس حدی با مانعی مانند پذیرش اعاده دادرسی مواجه شود و یا به هر س حدی اجرا میحب

االجرای تعزیری فی شود، از تاریخ ابالغ محکومیت الزمعلت دیگر اعم از صدور قرار یا حکم برائت، اجرای آن منت
موقت، اجرای حبس تعزیری متوقف و حبس در صورت رفع مانع  .شودزندان، اجرای حبس تعزیری آغاز میبه 

 .شودحدی اجرا می

های تعزیری متعدد )که قابل ادغام نباشد( نیز قابل تسری است؛ موضوع فوق در خصوص محکومیت -تبصره
 .باشدمحکومیت تعزیری در حال اجرا، نمی  در صورت رفع مانع موقت حبس تعزیری اول، موجبی برای توقف  لیکن

های کیفری متعدد، رئیس مؤسسه ضمن اعالم به قاضی اجرا، ورت اعالم محکومیتدر ص -۲۳۹ ماده
اولیه، محکومیت بعدی  کند و تا پیش از اجرای کامل حکمهای حبس را به ترتیب تاریخ ابالغ اجرا میمحکومیت

 .شودمی های متعدد تجمیع شود، مطابق همان حکم اقدامانون محکومیتچنانچه در اجرای ق .قابل اجرا نیست
 .شودروزهای بازداشت قبلی مربوط به هر قرار تأمین کیفری فقط در محکومیت ناظر به همان پرونده لحاظ می
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ق موجب حکم غیر قطعی به حبس، شالیفری در بازداشت باشد و بههرگاه متهم با صدور قرار تأمین ک  -۲۴۰  ماده
ده تحت نظر اوست باید با احتساب روزهای بازداشت تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرون

 درهرحال با اتمام یا .قبلی مراتب را به بازداشتگاه اعالم کند تا وی بیش از میزان محکومیت در بازداشت نماند
به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری نسبت استهالک مجازات مذکور، رئیس مؤسسه مکلف است چنانچه فرد  

های غیر قطعی به در خصوص دیگر محکومیت .کند اقدام و نتیجه را به مقام قضایی مربوط اعالم به آزادی وی
و همچنین محکومیت به رد مال ناشی از های حد، قصاص، دیه، تبعید، اقامت اجباری و طرد از کشور مجازات 

ار تأمین کیفری در بازداشت که متهم همچنان به لحاظ قر شود، درصورتیداشت مستهلک نمیجرم که با ادامه باز 
 .کندنـامه اقدام میاین آیین ۲۴3ماند و مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه طبق ماده باشد، در بازداشت باقی می

ا به مؤسسه، اعالم ننماید قضایی که پرونده متهم تحت نظر اوست، حکم غیر قطعی متهم ر چنانچه مقام    -تبصره
پذیر امانه مدیریت پرونده قضایی دادگستری نیز برای رئیس مؤسسه امکانو دسترسی به این حکم از طریق س

ط استعالم نباشد، رئیس مؤسسه مکلف است پس از اطالع، در اسرع وقت در این خصوص از مرجع قضایی مربو
 .نمایدنموده و نسبت به اعمال مقررات این ماده اقدام 

در مؤسسه   ۱۳۹۴های مالی مصوب  حوه اجرای محکومیتقانون ن  ۳چنانچه محکوم در اجرای ماده    -۲۴۱  ماده
باشد و محکومیت جدید وی شامل حبس یا جزای نقدی که قابلیت اجرا دارد به مؤسسه ابالغ شود، از زمان ابالغ 

از پایان این محکومیت، زندانی بابت رد  شود و پساجرا می حبس بدل از جزای نقدیدا محکومیت حبس و ابت
 .ماندومیت مالی در حبس باقی میمال یا اجرای محک

از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز و هفته هفت روز و هر روز بیست و چهار  -۲۴۲ ماده
 .شودوب میر یک از روزهای ورود و آزادی محکوم، یک روز حبس کامل محسساعت است لیکن ه

ایان هر ماه اسامی زندانیانی را که تحت قرار تأمین کیفری و یا مسؤول واحد امور قضایی مؤسسه در پ  -۲۴۳  ماده
سامانه برخط  برند را درطور غیرمتعارف و برای مدت طوالنی در مؤسسه به سر میتنها به علت محکومیت مالی به
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و حسب مورد به دادستان یا رییس   ضمن اعالم مراتب به قاضی اجرا  کند ومربوط به وضعیت زندانیان بارگذاری می
له، از طریق مددکاران قضایی زم به زندانی و جلب رضایت شاکی یا محکوم  منظور ارائه مساعدت ال ، بهدادگستری

لح و سازش و خیرین نهاد، مراکز صهای مردمو اجتماعی پیگیری الزم را حسب مورد برای معرفی آنان به تشکل
بازداشت   کور در صورت مشاهده هرگونه حکم یا قرار نامتناسب منجر بههمچنین مسؤول واحد مذ  .آوردبه عمل می

بندی و یا مصوبات شورای های مصوب شورای مرکزی طبقهغیر ضروری و یا هرگونه دستور قضایی مغایر با سیاست
و حسب مراتب اداری به قاضی اجرا و معاونت قضایی سازمان لسلهبندی مؤسسه، مراتب را فورًا از طریق سطبقه

 .کندعکس میمن مورد به دادستان یا رییس دادگستری

 قه زندانیجایی، اعزام و بدر انتقال، جابه -فصل دوم 

که محل اقامت محکوم خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، با اعطای نیابت قضایی درصورتی  -۲۴۴  ماده
ت که کلیه با اعطای نیابت قضایی جداگانه برای هر پرونده یا یک نیاباز سوی قاضی اجرا و در صورت تعدد پرونده 

شود یا ادامه آن به مؤسسه محل اقامت خود منتقل می ها ذکر شده باشد، محکوم برای تحمل حبسمحکومیت
که این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی و اطالع قاضی مگر آن

نانچه رئیس مؤسسه نیز پس از بررسی و صحت چ  .شودترین مؤسسه به محل اقامت خود منتقل می، به نزدیکاجرا
نی تشخیص دهد که محل اقامت او خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم است، پس از اطالع سنجی ادعای زندا

هرگاه  .مطابق مقررات اقدام شود کند تارسانی به مؤسسه مقصد، درخواست انتقال را نزد قاضی اجرا ارسال می
ص دهد، ملزم به مؤسسه مقصد، محل اقامت زندانی را حوزه قضایی دیگری تشخی مقام قضایی مقصد یا رئیس

 .پذیرش زندانی و انجام فرایند انتقال مجدد وی است

صدور نیابت   الحفظ نیست وچنانچه محکوِم متقاضی انتقال، در مرخصی باشد، ضرورتی به انتقال تحت  -تبصره
 .دکنمحل اجرای حکم و مؤسسه مقصد از طریق سامانه کفایت می قضایی و ارسال تصویر اوراق پرونده زندانی به

 .در این حالت مؤسسه مقصد باید وصول سوابق و پذیرش محکوم را به مؤسسه مبدأ گزارش کند
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تواند به دلیل نبود ظرفیت، از پذیرش زندانی در محل اقامتش مقام قضایی یا رئیس مؤسسه نمی -۲۴۵ ماده
ضطراری نظیر زلزله، یت نگهداری مؤسسه بیش از حد اضطرار باشد و یا در موارد اچنانچه ظرف .امتناع کند

، که پذیرش زندانی در آن مؤسسه  و یا داشتن حالت خطرناک  سوزی، ابتالی زندانی به بیماری واگیردار و حادآتش
ترین مؤسسه مفسده داشته باشد، با تشخیص رئیس مؤسسه و با تأیید دادگاه صادرکننده حکم، زندانی در نزدیک

 .شوداقامتش نگهداری میبه محل 

به حبس به مؤسسه مستقر در حوزه نون آیین دادرسی کیفری، با انتقال محکومقا  ۵۱۳در اجرای ماده    -۲۴۶  ماده
قانون یادشده و دیگر مقررات مربوط، بر عهده   ۴۸۹قاضی اجرا به شرح مقرر در ماده    قضایی دیگر، تمامی اختیارات 

 .قاضی اجرای محل اجرای حکم است

ان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان یا محکوم -۲۴۷ ماده
های قضایی شهرستان محل صورت امکان در داخل حوزهالحفظ در  های تحتربط و مرخصیو دیگر مراجع ذی

زه قضایی تا تأمین نیروهای موردنیاز و استقرار مؤسسه بر عهده یگان حفاظت آن مؤسسه است و در خارج از حو
فرمانده نیروی  .گیردیادشده، با هماهنگی سازمان، توسط نیروهای انتظامی صورت می استقرار کامل یگان
مانده ناحیه انتظامی شهرستان و دیگر ضابطان مربوط باید در خصوص اعزام و بدرقه و انتقال انتظامی استان و فر

 .والن مؤسسه هماهنگی الزم را داشته باشندموقع زندانیان با مسؤبه

زندانیان دارای حالت خطرناک و مرتکبان جرائم مهم از قبیل جرائم علیه امنیت کشور، مرتکبان اعزام  -تبصره
یک یا حبس ابد حدی است و مرتکبان مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو، حبس تعزیری درجه  جرایمی که

ای برخوردار یت و حساسیت ویژهربایی، قاچاق عمده مواد مخدر که از اهمرون به آزار، آدمهای مسلحانه یا مقسرقت
 .شودن انجام میاست با رعایت مالحظات امنیتی و با همکاری نیروی انتظامی و دیگر ضابطا

می یا دیگر در صورت اعزام یا انتقال زندانی به خارج از حوزه قضایی، دستور مذکور نزد مرجع انتظا -۲۴۸ ماده
 .شود تا مبادرت به اعزام، بدرقه و انتقال زندانی کنندال میضابطان مربوط و رونوشت آن نیز برای مؤسسه ارس
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انتقال و اعزام زندانیان بین دو حوزه قضایی توسط مأموران  .شودت میهزینه انتقال توسط دادگستری مبدأ پرداخ
اقل یک زندانی زن در داخل حوزه یا خارج از آن باید با همراهی حداعزام و بدرقه  .شودنیروی انتظامی انجام می

 .مأمور زن انجام شود

موقع های الزم را برای اعزام و بدرقه بهها و هماهنگیرئیس سازمان و فرمانده نیروی انتظامی توافق  -۲۴۹  ماده
هماهنگی در این امور و دیگر امور مشترک   ای با اختیارات تام را برایزندانیان به عمل خواهند آورد و هر یک نماینده

 .نگاری تعیین خواهند کردت و انگشتمانند تشخیص هوی

های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی رئیس مؤسسه هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به مؤسسه یا حوزه -۲۵۰ ماده
مرجع قضایی احضارکننده پس از  .دهدرا بالفاصله و حسب مورد به قاضی اجرا یا مرجع قضایی مربوط اطالع می

کننده مراتب از طریق مؤسسه به مرجع بازداشتبه مؤسسه عودت نماید و در غیر این صورت  رفع نیاز باید زندانی را 
 .شوداعالم می

یک یا حبس ابد حدی، جرائم احضار و اعزام زندانیان جرائم مستوجب سلب حیات، حبس تعزیری درجه -تبصره
گردان و اسیدپاشی از مخدر و روان های مسلحانه، قاچاق عمده موادربایی، سرقتاقتصادی، آدم امنیتی، جرائم

 .کننده استراجع قضایی، منوط به هماهنگی با دادستان یا مرجع قضایی بازداشتسوی م

رج از در راستای افزایش ضریب امنیتی و جلوگیری از فرار زندانی حین اعزام و انتقال وی به خا -۲۵۱ ماده
سسه یا دیگر سط مأموران اعزام و بدرقه یگان حفاظت مؤها و تدابیر حفاظتی الزم حسب مورد تومؤسسه، اقدام

استفاده از پابند در حین اعزام یا انتقال به بیرون از مؤسسه ممنوع است مگر در مواقع  .گیردضابطین انجام می
خشن به تشخیص توأمان رئیس یا معاون مؤسسه و فرمانده ضروری و یا برای متهمان و زندانیان مربوط به جرائم 

 .رسدت الزم در پایان هر ماه به نظر قاضی اجرا )ناظر زندان( میمراتب جهت نظارت و ارائه ارشادا .حفاظت یگان
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در مواقع حضور زندانی نزد مرجع قضایی یا دیگر مراجع، مأمور اعزام و بدرقه نیز حضور خواهد داشت   -۲۵۲  ماده
 همچنین باز کردن دستبند زندانی به دستور .که مقام قضایی دستور دیگری در این خصوص صادر کندگر آنم

 .شودجلسه درج میکه دستور خروج مأمور از اتاق صادر شود مراتب در صورت مقام قضایی است و درصورتی

ندرج در برگ اعزام مؤسسه، ممنوع انتقال و اعزام زندانی توسط مأمور بدرقه به محلی غیر از محل م  -۲۵۳ ماده
یفری، انضباطی یا انتظامی مأمور مراقب تواند به پیگرد کانین و مقررات حاکم میاست و حسب مورد مطابق قو 

 .منجر شود

های قانونی در مندی از ظرفیتسازمان و مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه در جهت بهره -۲۵۴ ماده
رونیکی هماهنگی و همکاری الزم ریق ویدئوکنفرانس، با رعایت مقررات مربوط به دادرسی الکتبرقراری ارتباط از ط

های مجهز به امکانات ویدئوکنفرانس را به رئیس کل دادگستری ها، مؤسسهمدیران کل زندان  .آورندمی  را به عمل
ت به تحقیق یا اخذ دفاعیات و های قضایی در مواردی که حضور زندانی ضرورت ندارد، نسبمقام .کننداعالم می

جلسه پس از در این موارد صورت  .نندکئوکنفرانس مطابق ضوابط مربوط اقدام میاظهارات زندانی از طریق وید
 .شوددرج امضا و اثر انگشت از سوی زندانی، توسط مؤسسه تأیید و برای مقام قضایی مربوط ارسال می

 آزادی زندانی -فصل سوم 

شود و متضمن مشخصات کامل دار صادر ه آزادی زندانی باید از سوی مرجع قضایی صالحیتنام -۲۵۵ ماده
مقام قضایی و تاریخ قرار بازداشت و برگ اعالم محکومیت، مشخصات دادنامه قطعی و امضاء و مهر  زندانی، شماره  

اداری ازجمله تصفیه با وصول این نامه، مؤسسه باید بدون فاصله زمانی نسبت به انجام مراحل    .دار باشدصالحیت
ه موجب قانونی دیگری برای کو وی را در موعد مقرر آزاد کند مگر آنهای مختلف اقدام حساب زندانی با بخش

 .زندانی تا حد امکان باید پیش از غروب آفتاب آزاد شود .داشتن فرد وجود داشته باشدنگه
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مرخصی، بستری در مرکز درمانی خارج از مؤسسه یا  چنانچه در هنگام آزادی، زندانی بنابر دالیلی مانند -تبصره
اشد، مؤسسه مکلف به آزاد نمودن وی در سامانه بوده و مراتب یر مراجع بوده و در مؤسسه حضور نداشته بتحویل سا

 .شودبه مرجع مربوط اعالم می

را به دقت بررسی و در واحد امور قضایی مؤسسه ده روز پیش از پایان مدت محکومیت زندانی، پرونده    -۲۵۶  ماده
کند تا محکوم بیش از میزان ی مییی مربوط، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیر صورت نیاز، با استعالم از مرجع قضا

برگ آزادی زندانی توسط رئیس مؤسسه یا مسؤول واجد صالحیت در واحد امور  .محکومیت در بازداشت نماند
 .شودقضایی امضا می

است و همچنین در مورد دانی دارای تابعیت خارجی که به اخراج از کشور محکوم شده  در خصوص زن  -۲۵۷  ماده
اند، قاضی اجرا ضمن اعالم های معین محکوم شده کسانی که به تبعید یا اقامت اجباری در محل یا محل

ز کشور« در یا »طرد ا کند و ذکر عبارات کلی نظیر »تبعید«محکومیت، دستور قضایی الزم را به صراحت صادر می
مؤسسه باید حداقل ده روز پیش از پایان مدت حبس، مراتب را  .کنددستور قضایی، تکلیفی را متوجه مؤسسه نمی

نیروی انتظامی مکلف است مطابق دستور مرجع قضایی، محکوم را تحویل  .به مرجع قضایی مربوط اعالم کند
چنانچه ضابطان دادگستری  .کندنزد مؤسسه ارسال می  تور خود رامقام قضایی رونوشتی از دس  .گرفته و بدرقه کند

د مقرر جهت تحویل محکوم مراجعه نکنند، مؤسسه بالفاصله موضوع را حسب مورد به قاضی اجرا یا قاضی در موع
در هر صورت ادامه بازداشت فرد بدون دستور مقام قضایی  .کندکشیک اعالم و مطابق دستور قضایی اقدام می

 .انی باید آزاد شوداست و زند ممنوع

ج ساعت و تاریخ آن باید با امضای رئیس مؤسسه حداکثر ظرف چهل و مراتب آزادی زندانی با در -۲۵۸ ماده
 .کننده ارسال شودهشت ساعت حسب مورد نزد قاضی اجرا یا مرجع قضایی بازداشت

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

103 

یای قیمتی، اسناد مالی و م شخصی، اشمؤسسه مکلف است هنگام آزادی زندانی تمام وسایل، لواز  -۲۵۹ ماده
زندانی نیز مکلف است وسایل و لوازم متعلق به مؤسسه را   .جلسه تحویل دهدصورت غیر مالی وی را با اخذ رسید یا  

 .مسترد کند

رئیس مؤسسه در صورت عدم دسترسی به زندانی، اموال به جا مانده از وی را با اخذ رسید به بستگان  -۲۶۰ ماده
 .کنددادستان اعالم میدر صورت عدم امکان تحویل، مراتب را جهت تعیین تکلیف به  دهد ول میوی تحوی

 های اصالح و تربیت کانون   - بخش پنجم 

سازی جهت   منظور اصالح، تربیت، آمادهقانون آیین دادرسی کیفری و به  ۵۲۸و    ۵۲۵در اجرای مواد    -۲۶۱  ماده
تر از توانمندسازی و حمایت از افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمرشد فردی، پذیری،  بازگشت به جامعه، جامعه

هجده سال تمام شمسی داشته و مطابق قانون و بر اساس تصمیم، قرار یا حکم مقام قضایی باید به کانون اصالح 
ربیت اصالح و ت ها و به تناسب نیاز و ضرورت در دیگر مناطق کشور، کانونو تربیت سپرده شوند، در مراکز استان

 .شودتشکیل می به پیشنهاد رئیس سازمان و با تشخیص رئیس قوه قضاییه

ویژه اصل عدم تبعیض، رعایت اصل مصالح نـامه، بهاین آیین   ۲عالوه بر رعایت اصول مذکور در ماده    -۲۶۲  ماده
های مربوط به ممات و اقداو منافع عالی و اصل بقاء و رشد افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در تمام تصمی

های ون نیز مکلف است در راستای اصل مشارکت، ضمن توجه به دیدگاهکان  .ها در سازمان و کانون الزامی استآن
 .های مرتبط فراهم کندها را در تصمیمات و برنامهمددجویان، زمینه مشارکت آن

ت تنبیهی و محدودکننده باید قابلیت ت و اقدامادر اجرای اصل رعایت مصالح و منافع عالی، تمام تصمیما  -تبصره
 .ه باشدبازبینی و تعدیل داشت

شود و هر قسمت شامل بخش پذیرش و تشخیص کانون از دو قسمت دختران و پسران تشکیل می -۲۶۳ ماده
 .و بخش خوابگاه برای اطفال، نوجوانان و جوانان )افراد باالی هجده سال تمام شمسی( است
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ظر گرفتن موارد زیر نیز ین نیرو برای کانون، عالوه بر شرایط عمومی استخدام، در نجذب و تأم در -۲۶۴ ماده
 : ضروری است

 های ارتباطی؛گیری و حل مسأله، مهارت  هوش، سرعت عمل، توان تصمیم -الف

 دارا بودن حداقل سی سال سن و الزامًا متأهل؛ -ب

 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی؛ -پ

 ه به کار با کودک و نوجوان؛عالق -ت

 جسمی و روانی الزم؛ هایبرخورداری از توانایی -ث

 .های شخصیتی متناسب مانند آستانه تحمل باالویژگی -ج

کارکنان داوطلب اشتغال در کانون پس از تأیید صالحیت و موفقیت در گذراندن دوره خدمت آزمایشی   -۲۶۵  ماده
 .صورت ثابت در کانون به کارگمارده خواهند شدسال بهزیر نظر مقام مسؤول، حداقل پنج 

تعداد کارکنان کانون متناسب با تعداد مددجویان و به تشخیص سازمان است و تخصص و رشته  -۲۶۶ ماده
استفاده از نیروهای وظیفه در رابطه با امور مددجویان  .شودشان تعیین میتحصیلی آنان بر اساس وظایف شغلی

 .ممنوع است

های آموزشی ای آنان، سازمان دورهی حرفهبا هدف ارتقای دانش و مهارت کارکنان و رفع نیازها -۲۶۷ هماد
های ارتباط با کودک و نوجوان، حقوق کودک و نوجوان و مقررات مرتبط را شناسی و مهارت مناسب از قبیل روان

 .کندبرای کارکنان کانون در ابتدا و ضمن خدمت طراحی و اجرا می
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المللی، انطباق با استانداردهای ملی و بین  جویان،سازمان باید با رویکرد ارتقای کیفیت خدمات به مدد  -۲۶۸  هماد
 .ریزی و اقدام کندهای اصالح و تربیت، برنامهبهبود ساختار، مدیریت و بودجه، نظارت و ارزیابی در کانون

های قضایی و در صورت ضرورت استفاده از رئیس کانون با مشارکت خانواده، متخصصان، مقام -۲۶۹ ماده
توانند هاد، خیرین، وکالی داوطلب و دیگر اشخاصی که به تشخیص رئیس کانون مین دمهای مر ظرفیت تشکل 

در حل و فصل مشکالت و ارتقاء سالمت جسمی و روانی مددجویان مؤثر باشند، زمینه حل و فصل مشکالت 
را مددجو تحصیلی و درمانی و همچنین زمینه اخذ رضایت شاکی و آزادی  مددجو از قبیل امور رفتاری، قضایی،

 .کندفراهم می

 بندی و نگهداریطبقه -فصل اول

افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام شمسی دارند، حتی اگر در زمان رسیدگی  -۲۷۰ ماده
ایت قوانین و مقررات مربوط، تنها در کانون پذیرش و و صدور حکم بیش از این میزان سن داشته باشند، با رع

 .وند و به هر حال افراد باالی هجده سال در بخش جوانان کانون نگهداری خواهند شدشی مینگهدار 

جز در مواردی که به نگهداری در کانون محکوم مددجویان دارای بیش از بیست و سه سال سن، به -تبصره
 .شوند منتقل مورد به اندرزگاه جوانان در بازداشتگاه یا ندامتگاه عمومیاند، درهرحال باید حسب شده

در مواردی که طبق قوانین و مقررات حاکم، نگهداری فرد در کانون مجاز نباشد، رئیس کانون حسب   -۲۷۱  ماده
در تصمیم  در صورت عدم تجدید نظر .کندمورد مراتب را کتبی به قاضی صادرکننده قرار یا قاضی اجرا اعالم می

های استان، مراتب را برای طریق اداره کل زندانو از  قضایی، رئیس کانون ضمن اجرای حکم، با قید فوریت
 .کندو رئیس سازمان اعالم می دادستان مرکز ،پیگیری به رئیس کل دادگستری استان

های مددجو پس از ورود بدون فاصله زمانی به بخش پذیرش و تشخیص منتقل و برای وی پرونده -۲۷۲ ماده
و موافقت رئیس کانون است و در صورت عدم تائید پزشک  انتقال مددجو به خوابگاه با تائید .شودالزم تشکیل می

شود و سپس به خوابگاه پزشک، مددجو در همان بخش پذیرش و تشخیص حداکثر به مدت پانزده روز نگهداری می
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خیص باشد، حداکثر مدت نگهداری در این در مواردی که تنها یک مددجو در بخش تش .شودعمومی منتقل می
های دیگر با تشخیص پزشک و موافقت رئیس خاص، نگهداری مددجو در بخش موارد در .بخش پنج روز است

 .کانون بدون مانع است

بخش خوابگاه، محل استقرار، استراحت و نگهداری مددجویان است و به چهار قسمت نگهداری  -۲۷۳ ماده
جوانان دارای سن  شمسی، ال تمام شمسی، نوجوانان دارای سن پانزده تا هجده سال تمامکودکان زیر پانزده س

 .شودهای امن تفکیک میبیش از هجده سال تمام شمسی و اتاق

منظور نگهداری مددجو جدا از دیگران در مواقع اضطراری و بروز حالت خطرناک در های امن، بهاتاق -۱ تبصره
و اشیای خطرناک شیشه  اتاق امن محلی مناسب و ایمن در کانون با پوشش نرم و فاقد .گرددهر کانون ایجاد می

 .ها است که تحت نظارت مستقیم و مداوم مربیان استترین فاصله با دفتر مسؤول امور خوابگاهو در نزدیک

بندی همددجویان در صورت امکان بر اساس منشأ یا علت اصلی ارتکاب جرم نیز تفکیک و طبق -۲ تبصره
 .شوندمی

کانون باید به نحوی باشد که افراد دارای سن بیش از مختلف های نگهداری مددجویان در بخش -۲۷۴ ماده
های هجده سال تمام شمسی، در ساعات هواخوری یا در زمان استفاده از امکانات آموزشی و ورزشی با دیگر گروه

 .سنی ارتباط نداشته باشند

قل و در مواردی اه منتی سن کمتر از پانزده سال تمام شمسی، پس از پذیرش به خوابگمددجوی دارا  -۲۷۵  ماده
 .شودکه بخش کودکان فاقد خوابگاه است، در محل جداگانه به نحو ویژه و مطلوب نگهداری می

مددجوی متهم تا زمان صدور حکم قطعی از مددجویان محکوم تفکیک و حسب مورد در بخش  -۲۷۶ ماده
 .شودنحو جدا نگهداری میمربوط، به 
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ی طی سه روز اول اقامت مددجو در بخش تشخیص، وی را با حقوق و وظایف مسؤول واحد امور قضای  -۲۷۷  ماده
حقوق و وظایف مددجویان دارای شرایط خاص  .کندنـامه آشنا میخود در کانون بر اساس قوانین، مقررات و آیین

کنند، به تکلم میز زبان رسمی یا محلی یرانی و یا افرادی که به زبانی غیر اسواد، غیر ا توان، بیمانند افراد کم
 .شودروش مناسب تفهیم می

های مدرن مانند های نوین و مناسب و شیوهدر بخش تشخیص از کلیه مددجویان با استفاده از روش  -۲۷۸  ماده
برداری و ثبت مشخصات به عمل سنجی )بیومتریک( با حفظ کرامت آنان عکسهای الکترونیک و زیستروش

 .شودهای سازمان و قوه قضاییه ذخیره و استفاده میسامانهاین اطالعات فقط در  .آیدمی

در صورت وجود سابقه یا زمینه بیماری، کانون سوابق پزشکی مددجو را از خانواده یا مراکز پزشکی  -۲۷۹ ماده
اه تحت درمان صورت مجزا )ایزوله( در درمانگ و بهبر اساس تشخیص پزشک کانون، مددج .کنددرخواست می

 .شودنـامه به مراکز درمانی خارج از کانون منتقل میگیرد و یا با رعایت مقررات این آیینقرار می

های شخصیتی و شناس کانون از حیث وضعیت سالمت روان، هوش، ویژگی مددجو توسط روان -۲۸۰ ماده
ه شخصیت وی ثبت نتایج حاصل، در پروندگیرد و به، ارزیابی و آزمون قرار میاختالالت احتمالی مورد مصاح

های شناختی مناسب از قبیل آزمون های روانآزمون .ریزی و مدیریت رفتار وی لحاظ شودشود تا در برنامهمی
ارائه  هاسنجی و ارزیابی خطر، توسط سازمان تهیه و به کانونشخصیتی، سالمت روان، سنجش هوش، رغبت

 .شودمی

دهد ر ساعت از ورود مددجو، وی را مورد ارزیابی و مصاحبه قرار میتماعی ظرف بیست و چهامددکار اج  -۲۸۱  ماده
نتایج ارزیابی در پرونده شخصیت  .سازدو او را برای سازگاری در شرایط جدید و استفاده از امکانات کانون آماده می

وی را برقرار و  ء یا سرپرستان قانونیتماعی ارتباط مددجو با والدین، اولیادر این مدت مددکار اج .شودثبت می
 .کنداطالعات الزم ازجمله علت دستگیری، نحوه، تاریخ، مکان، زمان مالقات و نحوه تماس را به آنان ارائه می

 .استدر صورت عدم حضور مددکار، وظیفه اطالع رسانی به خانواده بر عهده مسؤول واحد امور قضایی 
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ه شخصیت مددجو و در صورت ضرورت مصاحبه با یت پس از بررسی پروندکارشناس اصالح و ترب -۲۸۲ ماده
ای و های مناسب آموزشی، تحصیلی، فرهنگی، ورزشی، فنی و حرفهشناس و مددکار، برنامهوی و مشاوره با روان

 .دهدغیره را به رئیس کانون پیشنهاد می

د که هر مددجو کنبه نحوی طراحی می های اصالح و تربیت رات امکان، کانونسازمان در صور  -۲۸۳ ماده
های جمعی خوابگاه مستقل با امکانات الزم در اختیار داشته باشد و در هر صورت حداکثر تعداد مددجو در خوابگاه

 .این تعداد به تشخیص رئیس کانون و در نظر گرفتن شرایط، قابل تغییر است .بیست نفر است

بندی، خوابگاه های شورای طبقهددجو و تصمیمساس اطالعات پرونده مها بر امسؤول امور خوابگاه -۲۸۴  دهما
های هویت در خصوص مددجویان ناتوان و با شرایط خاص از قبیل مبتالیان به اختالل  .کندهر مددجو را تعیین می

 .کندمیبندی محل اسکان را تعیین جنسیتی، روانی یا رشدی، شورای طبقه

گهداری برای افراد زیر هجده سال تمام شمسی اختصاص ؤسسه به کانون و یا نچنانچه بخشی از م -۲۸۵ ماده
ها و تکالیف مربوط داده شده باشد و یا در موردی که کانون در مجاورت مؤسسه مستقر باشد، عالوه بر رعایت الزام

 : به کانون، شرایط زیر نیز باید رعایت شود

هایی مانند طراحی ساختمان، از روشزرگساالن با استفاده زا بودن کامل افراد زیر هجده سال از بمج -الف
پذیر که ارتباط کالمی یا دیداری میان آنان امکاننحویهای مشترک بهگیری از مکانها و بهرهبندی فعالیتزمان

 نباشد؛

 از بزرگساالن؛ های باز اجتماعی شدن افراد زیر هجده سالتفکیک برنامه -ب

 .جده سال از بزرگساالننگهداری افراد زیر ه تفکیک کارکنان بخش -پ

حمل،  .خاردار، سالح، برجک و مراقبت نظامی باید محدود و غیر محسوس باشداستفاده از سیم -۲۸۶ ماده
 .نگهداری و استفاده از سالح توسط کارکنان در داخل کانون ممنوع است
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 ار و رسیدگی به تخلفاتمدیریت رفت  -فصل دوم 

 مدیریت رفتار -مبحث اول

های اجتماعی مددجویان، رئیس کانون با تهیه و اجرای طرح منظور تقویت رفتارهای متعارفبه -۲۸۷ ماده
گیری در امور شخصی،  های الزم را برای تصمیممناسب و استاندارد بر مبنای نظام تشویق و پاداش، فرصت

های چگونگی اجرای برنامه هایی که مفهوم وها و راهنماییآورد و جزوهپذیری فراهم می مشارکت و مسؤولیت
 .دهددهد تهیه و در اختیار مددجویان و کارکنان قرار میاین ماده را توضیح میموضوع 

ر های ارتباط مؤثمنظور کاهش و حذف رفتارهای نامناسب مددجویان، باید از روشرئیس کانون به -۲۸۸ ماده
 .مانند مذاکره و حل تعارض استفاده کند

ای و کارآموزی را های فنی و حرفهبر ایجاد امکان تحصیل رسمی، کانون باید امکان آموزشعالوه  -۲۸۹ ماده
ای باید مطابق استانداردهای سازمان آموزش فنی و ای آموزش فنی و حرفههبرنامه .برای مددجویان فراهم سازد

های مربوط نیز از نامه گواهیهای آن سازمان اجرا و ون، کار و رفاه اجتماعی و توسط گروهای، وزارت تعاحرفه
ای انتخاب شود گونهای باید بههای فنی و حرفهنوع رشته .سوی این مراجع و بدون ذکر عنوان کانون صادر شود

ترین مدت فراهم آورد و تا حد در کوتاه گذاری و که در هنگام بازگشت به جامعه کاریابی آنان را با حداقل سرمایه
های شغلی در جامعه آماده شغلی رایج در جامعه متناسب باشد تا مددجو بتواند برای موقعیت هایامکان با ویژگی

 .شود

شود، آموزش و پرورش مکلف به جو در میانه سال تحصیلی از کانون خارج میدر مواردی که مدد -۲۹۰ ماده
زم را در این خصوص به عمل در واحد آموزشی نزدیک محل اقامت وی است و کانون پیگیری ال   آموز  پذیرش دانش

 .آوردمی
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و متناسب با شرایط  آموزی کانون و در محیطی ایمن های آموزشی و حرفهکارآموزی باید در کارگاه -۲۹۱ ماده
ای ات کار و استانداردهای بهداشت حرفهها با رعایت قوانین و مقرر این کارگاه .سنی و جسمی مددجو انجام گیرد

 .شوداداره می

 رسیدگی به تخلفات -دوم مبحث 

 نـامه از سوی مددجویان کانون، موضوع در شورایدر صورت ارتکاب تخلفات مقرر در این آیین -۲۹۲ ماده
ی زیر اعمال شود و در صورت لزوم یکی از اقدامات اصالحی و تربیتی یا تنبیهات انضباطانضباطی مطرح می

 .گرددمی

 تذکر؛ -الف

 ارجاع به مشاور؛ -ب

 توبیخ شفاهی؛ -پ

 توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ -ت

 توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ -ث

 فت عمومی در کانون؛الزام به مشارکت در خدمات و نظا -ج

 محدودیت در استفاده از تلویزیون حداکثر به مدت سه روز؛ -چ

های ورزشی یا اعزام به ما، استخر، سالنهای تفریحی یا ورزشی از قبیل استفاده از سیندیت در فعالیتمحدو -ح
 اردو حداکثر سه نوبت؛

 ؛محدودیت در مالقات خصوصی و حضوری حداکثر به مدت یک هفته -خ
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 محدودیت در تماس تلفنی حداکثر تا یک هفته؛ -د

 ه؛تعویق اعطای مرخصی حداکثر تا یک ما -ذ

 عدم پیشنهاد عفو یا آزادی مشروط حداکثر تا دو ماه؛ -ر

جایی  قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد به دادگاه اطفال و نوجوانان برای جابه ۵۲۷در صورت شمول ماده  -ز
 ر همان قسمت کانون؛محل نگهداری د

طی دارای وصف کیفری باشد، ضمن که هر یک از رفتارهای مددجو عالوه بر تخلف انضبادرصورتی  -۲۹۳  ماده
منظور اتخاذ تصمیم اعالم انضباطی، مراتب توسط رئیس کانون به قاضی اجرا، بهگیری در خصوص اقدام    تصمیم

 .شودمی

ی اجرا، رئیس کانون تدبیر الزم در صورت ارتکاب تخلف در روزهای تعطیل و عدم دسترسی به قاض -۲۹۴ ماده
 .کندرا اتخاذ می

دیگر وسایل مشابه به شرح  .ی ممنوع استاستفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمس -۲۹۵ ماده
صورت منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید بهنـامه بهمقرر در این آیین

کارکنان کانون باید برای   .خواری و تحقیر او نشود  د و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعثمحدو
های الزم را دیده باشند و رئیس کانون باید از کم کارگیری ابزارهای محدودکننده، آموزشدجویان و بهکنترل مد

 .ها اطمینان حاصل کندنخطر بودن این ابزارها و مهارت کارکنان در استفاده از آ

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

112 

 یهای باز اجتماعبرنامه -فصل سوم 

 و سالمت روان بهداشت، درمان -مبحث اول

ای سالمت، نیازهای بالقوه و بالفعل بهداشتی و بهداشت و درمان باید با ارزیابی و معاینه دورهواحد  -۲۹۶ ماده
درمانی مددجویان را مشخص و فرایند رشد آنان را پایش کند و در صورت تشخیص هرگونه بیماری جسمی یا روانی، 

عه شود یا آن را به تأخیر اندازد، ر جامهایی که ممکن است مانع پذیرش مددجو دد یا دیگر وضعیت سوء مصرف موا
 .برای درمان آن اقدام کند

پذیر های تشخیصی و درمانی در واحد بهداشت و درمان امکانچنانچه از نظر پزشک کانون، اقدام -۲۹۷ ماده
در این صورت پزشک کانون مکلف است مراتب را  .شودل مینباشد، مددجو به مرکز مناسب خارج از کانون منتق

 .یس بخش گزارش کند و رئیس بخش نیز موظف به پیگیری موضوع از زمان اعزام تا بازگشت مددجو استبه رئ
ترتیب و چگونگی اعزام، اعالم موضوع به مقام قضایی، اخذ و ارائه مجوزها و مراقبت از مددجو در دوره انتقال بر 

 .س کانون استعهده رئی

ستور رئیس کانون یا جانشین وی، مددجو بالفاصله به مراکز ک و ددر موارد فوریت، به درخواست پزش -تبصره
 .شودخارج از کانون اعزام و مراتب به مراجع قضایی مربوط منعکس می

به شیوه مطمئن و  والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی و یا هر فرد تعیین شده توسط مددجو حق دارد -۲۹۸ ماده
یس کانون موارد بیماری، انتقال، بستری در مراکز درمانی یا هرگونه و رئ در هر زمان از سالمت مددجو مطلع شود

 .دهدتغییری در وضعیت مددجو را حداکثر ظرف دوازده ساعت به افراد مذکور اطالع می

های اختی یا مشکالت یادگیری باید از آموزشهای شنتوان، مبتال به اختاللسواد، کم مددجوی بی -۲۹۹ ماده
 .رخوردار باشداسب بویژه و متن
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پزشکی ارزیابی اولیه و  شناسی و روان گیری از خدمات تخصصی روانواحد بهداشت و درمان با بهره -۳۰۰ ماده
ا در مدت اقامت یافته، تشخیص و درمان مسائل مربوط به سالمت روان و ثبت تغییرات رفتاری مددجویان ر نظام

از ترخیص و از طریق مرکز مراقبت به مراکز خدمات اجتماعی ا پس آنان بر عهده دارد و موظف است مددجو ر 
 .خارج از مؤسسه یا دیگر مراکز درمانی مرتبط ارجاع دهد و ادامه درمان را پیگیری کند

پذیر باشد، در خارج از کانون امکان در مواردی که درمان مددجوی مبتال به اختالل شدید روانی در -۳۰۱ ماده
 .شودهای درمانی خارج از کانون منتقل میپزشک به بخششناس یا روانرش روانز گزاصورت لزوم و پس ا

گرانه، خودزنی، اقدام یا تهدید به خودکشی بالفاصله توسط های متضمن رفتارهای پرخاشگزارش -۳۰۲ ماده
ن ثبت در سامانه جه ضمآید و نتیشود و اقدام و مداخله الزم به عمل میسی میپزشک کانون برر شناس یا روانروان

صورت فصلی های استان بهمدیر کل زندان .شودهای استان اعالم میالکترونیکی سالمت، به مدیرکل زندان
 .کندهای موضوع این ماده را به معاونت سالمت و اصالح و تربیت سازمان اعالم میگزارش تحلیلی اقدام

درمانی و هر نوع مداخله دی، گروهی، خانوادگی، گروهره فر مدیر کانون امکان برقراری جلسات مشاو  -۳۰۳ ماده
های فردی و خانوادگی فراهم شناسان مجرب را با رویکرد حمایتی و هدایتی و برای حل تعارضموردنیاز روان

 .آوردمی

پزشکی واحد بهداشت و درمان را که ممکن است در روانشناسی و های روانمدیر کانون گزارش -۳۰۴ ماده
 .کندگیری قضایی مددجویان مؤثر باشد، برای مرجع قضایی مربوط ارسال می تصمیمایند فر 

قانون مجازات اسالمی از   ۹۰مدیر کانون و مسؤول واحد امور قضایی مکلفند در راستای اجرای ماده   -۳۰۵  ماده
و همچنین برخورداری   ی تقلیل مدت نگهداری مددجو در کانون و یا خروج او از کانونهای قانونی براتمام ظرفیت

 .های قانونی استفاده کنندمددجو از دیگر ارفاق
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های غیردولتی داوطلب ها و سازمانگیری و درمان اعتیاد از گروهمنظور پیشتواند بهمی مدیر کانون -۳۰۶ ماده
 .با رعایت شرایط و ارزیابی صالحیت کمک گیردهای خودیار و همسان ازجمله گروه

ر کانون مکلف است از طریق مراجع مربوط برای اخذ اوراق سجلی و هویتی مددجویان یا کودکان مدی  -۳۰۷  ماده
 .قد اوراق هویتی اقدام کندفا

 حریم خصوصی و ارتباط با جامعه -مبحث دوم 

ها و در صورت اقتضا ممکن است متفاوت از آنمحل و نحوه مالقات مددجو متناسب با سن  -۳۰۸ ماده
 .بزرگساالن باشد

انتقال وی از یک  منظور تسهیل ارتباط مددجو با خانواده یا در مواردی که مصالح وی اقتضا کند،به -۳۰۹ ماده
 .شودکانون به کانون دیگر مطابق مقررات انجام می

ی در کانون الزامی است و اطالعات مددجو باید احترام به حریم خصوصی مددجو و حمایت از و  -۳۱۰ ماده
 .محرمانه بماند

 خدمات پس از خروج -مبحث سوم 

در معرض ترخیص را استخراج و به مرکز مراقبت واحد امور قضایی کانون هر هفته فهرست مددجویان    -۳۱۱  ماده
 .کندارسال می

پذیری، تثبیت وضعیت مددجو و رفع وری، جامعهمنظور تسهیل و تکمیل فرایند بازپر مرکز مراقبت به -۳۱۲ ماده
بیل ارتباط با خانواده و جامعه، ادامه تحصیل و تکمیل آموزش، ادامه درمان اعتیاد و خدمات مشکالت وی از ق

ها و امکانات زندگی و های سفر، تهیه اسناد سجلی و هویتی، تأمین هزینهالمت روان، اسکان، تأمین هزینهس
 : آوردهای زیر را به عمل میماشتغال مددجو اقدا
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های تی کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره(، نهادهای دولتی و غیردولتی و تشکلمعرفی به سازمان بهزیس  -الف
 های حمایتی؛ت رفع نیازهای مددجو و خانواده وی و ارائه خدمات و بستهنهاد جهمردم

سازی وی  لتی مربوط جهت رفع مشکالت مددجو و آمادهفکری و همکاری با نهادهای دولتی و غیردو  هم -ب
 گی در جامعه؛برای زند 

ان اجتماعی مرکز مراقبت با اطالع از وضعیت مددجو پس از آزادی، از طریق ارتباط مستقیم و منظم مددکار  -پ
 وی یا خانواده وی؛

سازمان بهزیستی کشور، بنیاد اندازی مراکز اسکان موقت با همکاری پیگیری و مشارکت در ایجاد و راه -ت
 کننده؛ها و دیگر نهادهای حمایتیمستضعفان، سازمان اوقاف، شهردار 

 اجرای آن از ابتدای ورود مددجو به کانون؛ مشارکت در ارزیابی اولیه و طراحی برنامه بازپروری و -ث

 .زهاپیگیری از نهادهای دولتی و صنفی جهت اخذ اسناد سجلی و هویتی و دیگر مجو -ج

شوند، خدمات مذکور در این ماده ع قبلی ترخیص میریزی و اطالدر مورد مددجویانی که بدون برنامه -تبصره
 .شوددر اولین فرصت و با رعایت اولویت ارائه می

کند به هنگام مددکار مسؤول پرونده مددجو پیش از ترخیص، خانواده را مطلع و از آنان دعوت می -۳۱۳ ماده
ص حضور نداشت، مددکار از طریق چنانچه به هر دلیل خانواده به هنگام ترخی .کانون حاضر باشندترخیص در 

 .کنداده وی اقدام میمرکز مراقبت برای انتقال مطمئن و سالم مددجو به منزل و خانو 

 .دهایی را آماده و در دسترس داشته باشمرکز مراقبت باید برای چنین مواردی امکانات و بودجه -تبصره
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 بازرسی، پایش و رسیدگی به شکایات -فصل چهارم 

هر مددجو باید فرصت و امکان ارائه درخواست، شکایت و اعتراض خود را بدون محدودیت و در  -۳۱۴ ماده
های استان، صورت محرمانه و الکترونیکی به رئیس کانون، نمایندگان وی، مدیر کل زندانصورت امکان به

 .روز کاری مطلع شود یستهای قضایی و نظارتی مربوط، داشته باشد و از نتایج آن ظرف ببازرسان کانون و مقام
آگاه شوند  .مددجویان باید به طریق مقتضی از این فرایند 

های مختلف ازجمله از طریق واحدهای امور قضایی و بازرسی مؤسسه، باید همه وقت و به روش -۳۱۵ ماده
را منعکس جه  آوری، رسیدگی و نتی  شکایات شفاهی و کتبی مددجویان را جمع  کیوسک الکترونیکی و تماس تلفنی،

 .شودمجلس درج میشکایت شفاهی در صورت  .کنند

تواند در تنظیم و پیگیری درخواست یا شکایت خود، از اعضای خانواده، مشاور حقوقی و مددجو می -۳۱۶ ماده
 .ه نحو مقتضی کمک بخواهدهای غیردولتی مرتبط که در دسترس باشند، بسازمان

کنند، هایی که برای بازدید مراجعه میبدون هرگونه مانعی با بازرسان و مقامو  تواند آزادانهمددجو می -۳۱۷ ماده
 . صحبت کند

بار با مددجویان ای یکهای کانون بازدید کند و حداقل هفته رئیس کانون باید روزانه از تمامی بخش -۳۱۸ ماده
 .رسیدگی کند نانهای آهای آنان مالقات حضوری داشته باشد و به درخواستنوادهمتقاضی و خا

صورت کارکنان کانون هرگونه سوءاستفاده، آزار، تخلف یا تعدی نسبت به مددجویان را بالفاصله و به -۳۱۹ ماده
حراز مورد، مراتب را کنند و رئیس کانون در صورت اصالح گزارش می های ذیکتبی به مقام مافوق خود یا مقام

 .کندبه مراجع قضایی گزارش می

اعزام و انتقال مددجو به مراجع قضایی و دیگر مراجع مربوط، مراکز درمانی، تربیتی و آموزشی و  -۳۲۰ ماده
شود، به عهده نیروهای مسلح یگان الحفظ بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان اعالم میهای تحتمرخصی

https://dadbazar.com/
https://twitter.com/ekhtebarcom
https://www.facebook.com/ekhtebar
https://instagram.com/ekhtebar
https://telegram.me/ekhtebar
https://ekhtebar.com


 

 

 

 

www.ekhtebar.com 

117 

حداقل یکی از کارکنان زن آنان را یا مأمور اعزام و بدرقه دختران باید از بین بانوان باشد و  .ستانتظامی سازمان ا
که سالمت و شخصیت آنان را نحویبه هنگام اعزام، مددجو باید پوشش مناسبی داشته باشد به .همراهی کند

ضروری به تشخیص رئیس کانون، مجاز  جز موارداستفاده از دستبند در موارد یاد شده برای مددجو، به .تأمین کند
 .نیست

شناختی، روان شناختی و پزشکی مددجویان های جمعیتوابق و آمار جرائم، ویژگی، ساطالعات  -۳۲۱ ماده
شود بندی، نگهداری و به نهادهای مربوط گزارش میآوری و توسط واحد آمار و رایانه دسته صورت مرتب جمعبه

 .گیردشای هویت آنان در اختیار مراکز علمی و پژوهشی قرار میو در صورت نیاز، بدون اف

ها قرار ای تدوین و در بدو ورود در اختیار آنکانون حقوق و وظایف مددجویان را در قالب کتابچه -۳۲۲ دهما
 .شوددر صورت لزوم، این حقوق به نحو مقتضی به مددجو تفهیم می .دهدمی

یکرد ارتقای رو  و تربیت سازمان، دستورالعمل ویژه مراقبت از مددجویان را با  معاونت سالمت، اصالح  -۳۲۳  ماده
ها گیرانه از انحراف مددجویان و آزاررسانی به آن  سطح اخالقی، حفظ کرامت و سالمت آنان و نیز اتخاذ تدابیر پیش

 .کندرا تدوین و جهت اجرای آن اقدام می

 .نامه حاکم استنـامه، قواعد کلی آیینندر موارد سکوت این بخش از آیی -۳۲۴ ماده

 های نظامی محکومان دادسراها و دادگاه   متهمان و   - بخش ششم 

وظایف و اختیاراتی که برای دادستان یا قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مقرر شده  -۳۲۵ ماده
 .اجرای احکام دادسرای نظامی استهای کیفری نظامی بر عهده دادستان نظامی یا قاضی  است، در مورد مؤسسه

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  ۱اد مصرح در بندهای »الف« تا »ح« ماده ر منظور از نظامی، اف -تبصره
 .است ۱۳۸۲مصوب 
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های کیفری، جدای از دیگر متهم و محکوم نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان در مؤسسه -۳۲۶ ماده
 .شوندزندانیان نگهداری می

نظامی هستند و یا ظرفیت پذیرش مناسب و کافی   فریهای کیهایی که فاقد مؤسسهدر مراکز استان  -۳۲۷  ماده
 .شونددای از دیگر زندانیان نگهداری میندارند، متهمان و محکومان در بند اختصاصی نظامیان و ج

های کیفری بس به مؤسسههای نظامی جهت تحمل محکومیت حمحکومان غیر نظامی دادگاه -۳۲۸ ماده
 .شوندعمومی معرفی می

ها و یا تصمیم ادی که محکومیت حبس آنان به اخراج از خدمت منجر شود یا به تبع احکام دادگاهافر   -۳۲۹  ماده
ی داخلی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران از خدمت اخراج شوند، به دستور قاضی اجرای هاکمیسیون 

 .شوندرای تحمل کیفر حبس به مؤسسه عمومی معرفی میاحکام دادسرای نظامی ب

متهمان و محکومان بر اساس جنس، نوع عضویت شامل پایور و وظیفه، درجه و رتبه شامل کارمند،  -۳۳۰ ماده
 .شوندبندی میافسر تا حد امکان سابقه، نوع جرم، شخصیت و میزان محکومیت، تفکیک و طبقه دار ودرجه

های عمومی، بر برنامه های کیفری ویژه نظامیان عالوههای اصالحی و تربیتی در مؤسسهبرنامه -۳۳۱ ماده
ش نظامی متهمان و های آموزشی نظری در جهت باال بردن توان رزمی و روحیه سربازی و دانشامل برنامه

وط همکاری های آموزشی با مؤسسه مربهای نظامی و انتظامی در اجرای برنامهیگان .باشدمحکومان نیز می
 .کنندمی

و محکومان نظامی در مراکز درمانی خارج از مؤسسه، اولویت با  در صورت ضرورت مداوای متهمان -۳۳۲ ماده
 .باشندراکز مکلف به درمان رایگان افراد معرفی شده میاین م .مراکز درمانی نظامی و انتظامی است
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هجده سال سن که مشمول قانون استخدام نیروهای  محصالن مراکز نظامی و انتظامی با کمتر از -۳۳۳ ماده
سالمی ایران هستند، در صورت داشتن قرار منجر به بازداشت یا حکم محکومیت، در کانون مسلح جمهوری ا

 .شونداری میاصالح و تربیت نگهد

این  شوند، تابع مقرراتمتهمان و محکومان نظامی دیگر مراجع قضایی که به مؤسسه منتقل می -۳۳۴ ماده
 .فصل هستند

 .است بخشموجب مواد این های نظامی بهدادسراها و دادگاهنحوه نگهداری متهمان و محکومان  -۳۳۵ ماده
 .شودـامه اقدام میندر موارد سکوت، مطابق دیگر مقررات این آیین

 دیگر مقررات   - بخش هفتم 

دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سازمان نـامه برای تمام کارکنان سازمان و  رعایت مفاد آیین  -۳۳۶  ماده
صورت وجود دلیل و شواهدی بر نقض مقررات آن یا احتمال تخلف از این مقررات، موضوع باید الزامی است و در 

 .صالحیت گزارش شودهای مافوق یا سازمان و دیگر مراجع دارایبه مقام

ومی و جبران خسارات وارده به بیت المال در اثر سازمان در راستای کاهش وابستگی به بودجه عم -۳۳۷ هماد
های منظور افزایش کمیت و کیفیت خدمات زندانبانی و ایجاد زیرساختاجرای مجازات حبس و به ارتکاب جرم و

های کیفری را از دیگر جاری مؤسسههای جدید، با طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای الزم، امکان اخذ هزینه
 .کندی، فراهم میها توسط محکومان پس از آزادلی ازجمله جبران قسمتی از هزینهها و منابع مابخش

شده به سازمان آمارها و اطالعات زیر را به نحو توصیفی و تحلیلی تهیه و در فواصل زمانی تعیین -۳۳۸ ماده
 : کندگزارش می رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور

 : گزارش ساالنه شامل -الف
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های استاندارد زندان و خصها و شاهای مختلف سازمان از حیث سرانهای وضعیت بخشر مقایسهآما -۱
 زندانبانی؛

فراوانی مربوط به انواع جرائم، قرارها، احکام و آمار تعداد متهمان و محکومان از حیث تعداد، سن، جنس،  -۲
 ها؛گاه، سوء سابقه و دیگر مشخصهتابعیت، اقامت

 به وضعیت محکومان به قصاص و اعدام؛آمار مربوط  -۳

های پس از خروج، بهداشت و درمان و آموزی، اشتغال، مراقبتی از حیث حرفههای کیفر عملکرد مؤسسه -۴
 صوصی؛نهاد و کارآفرینان بخش خهای مردممندی از ظرفیت شورای حل اختالف، تشکلتعامل و بهره

 .هاهای مربوط به کاهش جمعیت زنداناسر کشور از حیث شاخصهای سر بندی عملکرد دادگستری آمار رتبه -۵

 : گزارش فصلی شامل -ب

فراوانی مربوط به انواع جرائم، قرارها، احکام، و آمار تعداد متهمان و محکومان از حیث تعداد، سن، جنس،  -۱
 ها؛دیگر مشخصهتابعیت، اقامتگاه و سوء سابقه و 

 خصی و مرتکبان غیبت از مرخصی؛مند از مر آمار محکومان بهره -۲

 آمار وضعیت محکومان مالی؛ -۳

های قانونی از قبیل عفو، پذیرش توبه، آزادی مشروط، آزادی تحت سامانه مند از ارفاقآمار محکومان بهره -۴
 نیمه آزادی؛مندی از نظام الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات و بهره

 آمار وضعیت متهمان تحت قرار؛ -۵
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 عملکرد شوراهای حل اختالف مستقر در زندان؛ -۶

 های کیفری؛ضات از مؤسسهآمار بازدید ق -۷

های امنیتی و انتظامی و تعداد آمار زندانیان مربوط به جرائم علیه امنیت و زندانیان نظامی و وضعیت بازداشتگاه  -۸
 مربوط؛متهمان و محکومان 

 شده در مراجع قضایی؛ندی و نتایج حاصلبآمار عملکرد و مصوبات شوراهای طبقه -۹

 .های کیفریت پذیرش مؤسسهآمار مربوط به ظرفی -۱۰

 : گزارش ماهانه شامل -پ

العالج و آمار خودکشی، خودزنی، های مسری یا صعبآمار و اطالعات مربوط به وضعیت زندانیان دارای بیماری  -۱
 فوت و قتل در موسسه کیفری؛

 های غیر ضروری؛حکام نامتناسب منجر به بازداشتآمار قرارها و ا -۲

 های کیفری و مدت ماندگاری متهمان؛خروجی انواع مؤسسه آمار ورودی و -۳

 .های منتهی به برائت یا منع تعقیببازداشت -۴

 طور ساالنه، اطالعات و آمارهایگیری از وقوع جرم، سازمان حداقل بهدر راستای رسالت ملی پیش  -۳۳۹  ماده
گیری از وقوع اییه، دبیرخانه شورای عالی پیشتوصیفی و تحلیلی متناسب را تهیه و در اختیار حوزه ریاست قوه قض

 .دهدر میجرم، وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی قرا
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هایی نظیر مبتنی بر شاخصهای تابعه،  منظور ارزیابی عملکرد مسؤوالن و کارکنان مؤسسهسازمان به  -۳۴۰  ماده
بندی آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقهدر حرفه کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی

ن و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصالح مجرما
م حقوق و تکالیف زندانیان، نتایج اعالم نظر برخط فرهنگی برای اصالح باورها، انجام اقدامات تربیتی، تفهی

اندازی العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه، نسبت به راههای پنهان، فوقها و بازرسییج نظارت زندانیان و نتا
ایج این سامانه باید قابلیت مشاهده برخط نت .نمایدارزیابی عملکرد مسؤوالن و کارکنان« اقدام می»سامانه جامع 

 .سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه را فراهم آوردمراتب ارزیابی را برای کارکنان داشته و امکان دسترسی سلسله
های منابع انسانی ازجمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نتایج ارزیابی این سامانه باید در تعیین وضعیت افراد در نظام

جرا اال دستورالعمل اجرای این ماده ظرف شش ماه پس از الزم .اشته باشدوانتقال و تمدید قرارداد، محوریت دنقل
 .رسدنامه توسط »معاونت توسعه، مدیریت و منابع سازمان« تهیه و به تصویب رئیس سازمان میشدن این آیین

تدوین   نـامه به شرح زیر، ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن آن،های موضوع این آییندستورالعمل -۳۴۱  ماده
 : رسدو به تصویب رئیس سازمان می

کارگیری سامانه اقدامات حمایتی و نحوه استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی« به و به  دستورالعمل »تشکیل  -الف
واطالعات پیشنهاد معاونت سالمت، اصالح و تربیت و معاونت توسعه مدیریت و منابع با همکاری دفتر حفاظت

 سازمان؛

ونده رفتاری زندانیان« به عتباری بر اساس پر مل »نحوه محاسبه و اعمال امتیاز رفاهی و نمره ادستورالع -ب
 پیشنهاد معاونت سالمت، اصالح و تربیت سازمان؛

دستورالعمل »اشتغال زندانیان و نظام انگیزشی برای مشارکت فعال بخش خصوصی و کارکنان مؤسسه« به  -پ
 ربیت سازمان؛پیشنهاد معاونت سالمت، اصالح و ت
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های کیفری« به پیشنهاد دفتر ی و الکترونیکی مؤسسهی نظارتی، مخابراتهادستورالعمل »ارتقاء سامانه -ت
 واطالعات و دفتر آمار و فناوری اطالعات سازمان؛حفاظت

مدیریت دستورالعمل »سامانه جامع ارزیابی عملکرد مسؤوالن و کارکنان سازمان« به پیشنهاد معاونت توسعه،    -ث
 ازمان؛و منابع و دفتر آمار و فناوری اطالعات س

 .پیشنهاد معاونت سالمت، اصالح و تربیتدستورالعمل »مراقبت پس از خروج« به  -ج

به تصویب رئیس قوه  ۲۰/۲/۱۴۰۰نـامه مشتمل بر سیصد و چهل و دو ماده، در تاریخ این آیین -۳۴۲ ماده
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نـامه اجرایی سازمان زنداناالجرا است و آیینقضاییه رسید و از تاریخ تصویب الزم

ها، نـامهو دیگر آیین ۱۳۴۷صوب ن اصالح و تربیت منامه اجرایی کانوبا اصالحات بعدی، آیین ۱۳۸۴ب مصو
 .های مغایر ملغی استها و بخشنامهدستورالعمل

 سیدابراهیم رئیسی -رئیس قوه قضاییه
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