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  ۲۰/٩/۱۳۸۴ها و اقدامات تأميني و تربيتيِ كشور مصوب  نامة اجرايي سازمان زندان آيين

نامة اجراييِ قانون ياد شده به  آيين) ۱۶/۱۱/۱۳۶۴مصوب (ها و اقدامات تأميني و تربيتيِ كشور  ها و اقدامات تأميني و تربيتيِ كشور به سازمان زندان سرپرستيِ زندان قانون تبديلِ شوراي ۹در اجرايِ مادة       
  .گردد زير تصويب مي شرح

  )٤٦تا  ١مادة (كلّي  امور: بخش نخست          

  )۱۷تا  ۱مادة (شناسي  ها و واژهتعريف: فصل نخست                 

  ) ۴۶تا  ۱۸مادة (آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان ، مراكز حرفهها كننده و ناظر زندان، بازداشتگاه وظايف سازمان و مسؤوالن اداره: فصل دوم                 

  )١٧٩تا  ٤٧مادة ( مقررات عمومي : بخش دوم          

  )۶۹تا  ۴۷مادة ( بندي  پذيرش، تشخيص و طبقه: فصل نخست                 

  )۱۲۱تا  ۷۰مادة ( يه و بهداشت ريزي روزانه، تغذ امور داخلي، برنامه: فصل دوم                 

  )۱۳۵تا  ۱۲۲مادة ( آموزي  اشتغال و حرفه: فصل سوم                 

  )۱٦٦تا  ۱۳۶مادة ( هاي بازپرورانه  برنامه: فصل چهارم                 

  )١٧٩تا  ١٦٧ادة م(ها  آموزي و اشتغال و زندان هاي درون مراكز حرفه ها و تنبيه تخلّف: فصل پنجم                 

  )٢٣٦تا  ١٨٠مادة (آموزي و اشتغال يا زندان  رابطة محكوم با خروج از مركز حرفه: بخش سوم           

  )۱۹۷تا  ۱۸۰مادة ( مالقات : فصل نخست                 

  )۲۱۲تا  ۱۹۸مادة ( هاي پستي  ارسال مراسله: فصل دوم                 

  )۲۲۹تا  ۲۱۳مادة ( مرخصي : فصل سوم                 

  )۲۳۶تا  ۲۳۰مادة ( انتقال، اعزام و بدرقة محكوم : فصل چهارم                 

  )٢٤٧تا  ٢٣٧مادة (آموزي و اشتغال سازي براي خروج از زندان، مراكز حرفه مادةآ: بخش چهارم          

  ) ۲۴۲تا  ۲۳۷مادة ( هاي مددكاري  فعاليت: فصل نخست                 

  ) ۲۴۷تا  ۲۴۳ مادة( نحوة آزادي محكومان : فصل دوم                 

  

  )46تا  1مادة (امور کلّی : بخش نخست

  شناسی ها و واژه تعریف: فصل نخست

» سازمان«نامه  اختصار در این آیین نماید و به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوة قضاییه انجام وظیفه می یتی کشور، سازمانی است مستقل که بهها و اقدامات تأمینی و ترب سازمان زندان: 1مادة           
  .شود نامیده می

  .گردد ریزيِ کشور ارسال می ییه براي تصویب به سازمانِ مدیریت و برنامهشود و پس از موافقت رئیس قوة قضا بینی می ساله در موعد مقرّر بودجۀ سازمان در ردیف مستقل پیشهمه: 2مادة          

تحملِ کیفر،  منظوردایم به طوردارِ قضایی و قانونی براي مدت معین یا به زندان، محلّی است که در آن محکومانی که حکمِ آنان قطعی شده است با معرّفیِ مقامات قضاییِ صالحیت: 3مادة           
  .شوند داري میآموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهبا هدف حرفه

  .    شوند دارِ قضایی تا اتّخاذ تصمیمِ نهایی به آنجا معرفی می هايِ صالحیت داري متهمانی است که با قرارِ کتبیِ مقامبازداشتگاه، محلّ نگه: 4 مادة             

-شود و نگه اي برايِ نگهداريِ متهمانِ تحت قرار در نظر گرفته می بندي شده طبقه ۀجداگانایجاد نشده است، در زندان محلّ  همادهايِ موضوعِ این  که بازداشتگاهتا هنگامی: 1تبصره                 

  .داريِ متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است
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داري ماه را در بازداشتگاه نگه 6هايِ کوتاه مدت تا  توان محکومان به حبس شود می هايِ کشور، که از سوي سازمان تعیین و ابالغ می ايِ زندان اجرايِ طرحِ ساماندهیِ منطقه با: 2تبصره                
  .کرد

  . شوند است، تقسیم می) اردوگاه(آموزي و کاردرمانی هايِ حرفه مؤسسهآموزي و اشتغال که خود شاملِ ها به زندانِ بسته، مراکزِ حرفه زندان: 5 مادة          

  .ها ذکر شده است نامه، نام آن هايِ تخصصی یا مراکزي است که در این آیین آموزي و اشتغال، و سایرِ مؤسسهمؤسسه اعم از زندان، مرکز حرفه: تبصره                

  .حفاظت کامل باشد نی در پوششِ داخلی و خارجی دارايبا هاي دیده رجاست محصور که با بزندانِ بسته، زندانی : 6 مادة          

نمایند و در  تفاده میاي، و تفریحی اس هايِ آموزشی و فنی و حرفه هاي اختصاصی یا گروهی نگهداري و روزها از برنامه ها در خوابگاه در این نوع زندان، محکومان شب: تبصره                
  .شوند کار گمارده می داخلِ زندان به هاي کارگاه

تواند محصور و در پوشش خارجی دارايِ حفاظت مناسب و یا نامحصور و بدونِ حفاظت و مأمورِ انتظامی و یا در حالتی بینابین باشد  آموزي و اشتغال مکانی است که میمراکزِ حرفه: 7 مادة          
  .شوند هايِ خود بازگشت داده می کار دوباره به آسایشگاه ۀگردند و پس از خاتم ی به کار اعزام میطورِ گروه که در آن محکومان به

  .آموزي، آموزش و اصالح را در مورد متهمان نیز اجرا نمایدهايِ حرفه تواند برنامهسازمان می: تبصره                

هايِ بسته یا مراکزِ حرفۀ  بندي، حسبِ مورد در زندان نِ محکومیت، پیشینۀ کیفري، شخصیت، اخالق و رفتار بر اساسِ تصمیمِ شورايِ طبقهکلیۀ محکومان با توجه به نوع و میزا: 8 مادة          
  .باشدداريِ محکوم تعیین نموده حکم در رأيِ صادره محلّ خاصی را براي نگه ةکه مقام قضاییِ صادرکنندشوند، مگر آن داري میآموزش و اشتغال نگه

  .هايِ مقتضی، طرزِ اخالق و رفتار و نظم و ترتیب کار محکومان را کنترل نمایند رئیسانِ مراکزِ حرفه آموزي و اشتغال باید به شیوه: 9 مادة          

سرعت به اطّالع هاي آنان را به ا برابر مقرّرات سازمان کنترل نموده و تخلّفند، طرز رفتار و اخالق و نظم ترتیب کار محکومان راآموزي و اشتغال موظفکارکنان مراکز حرفه: تبصره                
  .مرکز ظرف مدت بیست و چهار ساعت مراتب را جهت اتّخاذ تصمیم به شورايِ انضباطی منعکس خواهد کرد صورت رئیسِ در این. رئیسِ مربوط برسانند

  .    ها آشنا نمایند آموزي مؤسسهحرفه ریزي آموزشی و  ند پس از ورود محکومان، آنان را با برنامهاموظفآموزي و اشتغال فهرئیسان مراکز حر: 10 مادة          

طور مستقیم   باید به آموزي، حقّ خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاههاي کار و حرفه یابند در تمامی ساعت اشتغال می آموزيمحکومانی که در مراکز حرفه: 11 مادة          
  .دقّت باید ثبت شودزمان ورود و خروج آنان در محلّ کار به. موقع نیز مراجعت نمایندمحل کار رفته و بهبه

، با نظر رئیسِ مرکز به زندانِ بسته اعزام گشته تا هاي یاد شده را نداشته باشد آموزي و کار در محلمقرّرات مربوط را رعایت ننماید و یا صالحیت حرفه ،در هر مورد که محکوم: تبصره             
  .بندي و انضباطی مربوط اتّخاذ گردیده و مراتب به قاضیِ ناظرِ زندان جهت اطّالع اعالم گردد حسب مورد تصمیم نهایی از سوي شوراي طبقه

  .کومانِ جرایمِ مواد مخدر و اعتیاد، مرکزي است براي نگهداريِ متهمان و مح)اردوگاه(مؤسسۀ کاردرمانی : 12 مادة          

  :شوند هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی زیر اعزام می آموزي به مؤسسهمنظور اشتغال به کار یا حرفهبندي به محکومان بنابر تصمیم شوراي طبقه: 13 مادة          

ق داشته و زندان  هاي خیریه یا تعاونی هاي دولتی یا مؤسسه زندان باشد یا به سایر سازمانها ممکن است در مالکیت  این مؤسسه(هاي درون زندان  مؤسسه: 1                 ها یا بخش خصوصی تعلّ
  ).مجاز به استفاده از آنان باشد

ها یا بخش  هاي خیریه یا تعاونی غیر دولتی یا عام المنفعه یا مؤسسههاي دولتی یا  ها ممکن است در مالکیت سازمان باشد یا به سایر سازمان این مؤسسه(هاي خارج از سازمان  مؤسسه: 2                
ق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد   ).خصوصی تعلّ

عنوان مراکز توانند به رئیس سازمان می ها به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تشخیص هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آن مؤسسه: 1تبصره                 
  .آموزي و اشتغال تعیین گردندحرفه

هاي کافی، جهت نمازخانه، کتابخانه، وسایل ارتباط جمعی، خوابگاه، غذاخوري، محلّی هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی خارج از سازمان باید دست کم واجد محل مؤسسه: 2تبصره                 
 سالم باشند محکومان و سایرِ زمینهبراي مالقات هاي تفریحات.  

ها را در آینده در مظانّ  هایی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل و بعد، یا ضمن اجراي مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آن مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسسه: 14 مادة          
راجعِ قضایی نگه ارتکابِ جرم قرار می دهد، شوند داري میبه حکم یا قرارِ کتبیِ م.  

گذاري دولت یا مشارکت بخش خصوصی و  هایی هستند که تحت نظارت سازمان با امکانات الزم از راه سرمایه هاي صنعتی، کشاورزي، خدماتی و نظایر آن مؤسسه مؤسسه: 15 مادة          
  .شوند اي و نیل به خودکفایی با هدف بازپروريِ محکومان تأسیس میحرفه   تعاونی به منظور اشتغال و آموزش فنی 

  .آموزي تهیه و پس از تأیید رئیس سازمان ابالغ خواهد شددستورالعمل ویژه این بخش با نظر حوزة معاونت امور اشتغال، خودکفایی و حرفه: تبصره                
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  .گیرند بت بعد از خروج، مراکزي هستند که حمایت محکومانِ آزاد شده و واجد شرایط را بر عهده میهاي مراق اداره: 16 مادة                  

  .شوند داري میسالِ تمام در آنجا برايِ اصالح، تربیت و آموزش نگه 18کانونِ اصالح و تربیت، مرکزي است که اطفال و نوجوانان بزهکارِ کمتر از : 17 مادة          

  آموزي و اشتغال و سایرِ مراکزِ وابسته به سازمان ها، مراکز حرفه کننده و ناظرِ زندان، بازداشتگاه ظایف سازمان و مسؤوالنِ ادارهفصل دوم ـ و

  :وظایف سازمان به شرح زیر می باشد: 18 مادة                  

  موجب مقرّرات و قوانین مربوط؛هاي قضایی و به بر دستور مقامداري متهمانِ تحت قرار و محکومانِ به حبس، بنا الف ـ نگه                

  هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی و سایر مراکز وابسته؛ ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مؤسسه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، مراکز حرفه ب ـ ادارة کلیۀ امور زندان                

آموزي و اشتغال به  داري، بازپروري، حرفههاي الزم براي نگه هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی و سایر مؤسسه ها و مؤسسه ها، بازداشتگاه آموزي و اشتغال، زندان ج ـ ایجاد مراکز حرفه                
  کارِ متهمان و محکومان؛ 

  ها و خدمات زندانبانی؛ منظور بهبود شیوههاي نوین کیفرشناسانه بهدـ انجام تحقیقات و پژوهش                

شی، اداره و نظارت بر اجراي کلیۀ امور مربوط به زندان                 ها و مراکز وابسته به آن؛ها و مؤسسه هـ ـ تعیینِ خطّ م  

  دار؛ نویس قوانین و مقرّرات مورد نیاز و پیشنهاد آن به مراجعِ صالحیت و ـ تهیۀ پیش                

  منظور تصدي امورِ بازپروري نظیرِ اصالح، ارشاد، آموزش و بازسازگاريِ محکومان؛زـ ایجاد امکانات و تسهیالت الزم و مناسب به                

  منظور حلّ مشکالت محکومان و خانوادة آنان؛اي و نیز کمک و مساعدت به ح ـ انجام خدمات مشاوره                

ها و مساعدت به  ها با هدف بهبود امور زندان گونه کمککارگیري صحیح این ریزي جهت به  هاي خیریه و برنامههاي مردمی، مؤسسه ط ـ جذب هرگونه کمک از قبیل کمک                
  محکومان و یا خانوادة آنان؛

  هاي وابسته؛ ها و مؤسسه آموزي و اشتغال زندانو خودکفاییِ مراکزِ حرفه آموزيِ محکومان  حرفهریزي کلیۀ امور مربوط به اشتغال و  گذاري و برنامه سیاست ي ـ                

ها و انتشار آن ها و مطالعات کیفرشناسانهگذاري منظور استفاده در امور اجرایی، سیاستهاي علمی بهك ـ تهیۀ آمار و اطّالعات مورد نیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روش                
  صورت سالنامۀ آماري کیفري؛به

  آزاديِ مشروط و ارائۀ آن به قاضیانِ ناظرِ زندان؛ شرایط واجد اد اسامی محکومانل ـ تهیه و پیشنه                

  ئت عفو؛یو پیشنهاد اسامی محکومانِ واجد شرایط عفو و ارائۀ آن به ه م ـ تهیه                

  هاي مربوط؛ ریزي براي مراقبت بعد از خروجِ محکومان با همکاري دستگاه ن ـ برنامه                  

  .هاي توسعۀ قضایی قوة قضاییه ص ـ آموزش کارکنان همسو با موازین کیفرشناسی نوین و سیاست                

  .ت به انجام تحقیقات و مطالعات علمی کیفرشناسانۀ الزم رأساً اقدام نمایدتواند با ایجاد تشکیالت مناسب نسب سازمان می: 19 مادة          

  .سازي ادارة امور، کاربرد عملی داشته باشدهاي سازمان باید همساز با مبانی نُوین کیفرشناسی بوده، نتیجۀ آن براي سازمان و بهینه کلیۀ پژوهش: 1تبصره                      

  .پردازد کیفرها، می هاي اجراي مندي فردي و اجتماعیِ شیوه ههاي علمی اجرایی است که به فایدمنظور از کیفرشناسی نُوین؛ مطالعه، تحقیق، ارزیابی و بررسی روش: 2تبصره                     

ها و مراکز وابسته به سازمان  ها و مؤسسه وران انتظامی و مربیان مذهبی و متخصصان در زنداناستانداردهاي مورد نیاز در مورد تشکیالت اعم از تعداد کارمندان، مربیان تربیتی، مأم: 20 مادة          
  . ریزي خواهد رسید سازمان مدیریت و برنامه تصویبسازمان تعیین و به شناور محکومان توسط هاي محل و آمارِ به تناسب موقعیت و احتیاج

گردد تا کلیۀ آمار مورد نیاز را ثبت  اشتغال، زندان، بازداشتگاه و یا سایر مراکز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رایانه تشکیل میآموزي و در هر مرکز حرفه: 21 مادة          
  .نماید

  .یه و به مقام مافوق ارائه نمایدهاي صادر شده ته العمل آوري شده را بنابر دستور مسؤولِ واحد یاد شده موظّف است اطّالعات جمع: تبصره                

طور انحصاري دراختیار  ها به ها و مراکز وابسته به سازمان و نیز تغییر محل آن ها وسایر مؤسسه ها، بازداشتگاه آموزي و اشتغال، زندانتأسیس، احداث و ادارة کلیۀ مراکز حرفه: 22 مادة          
  .باشند هاي اختصاصی ممنوع می عاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاهراجع قضایی، اجرایی، اطالم. باشد سازمان می



۴ 
 

  .نامه خارج است هاي انضباطی نیروهاي مسلح از شمول این آیین بازداشتگاه: تبصره                

عهدة سازمان است که توسط یگان انتظامی و نیروهاي انتظامی تحت ها و سایر مراکز وابسته به زداشتگاهها و با آموزي و اشتغال، زندانانتظامات و حفاظت فیزیکی از مراکز حرفه: 23 مادة          
  . امر اعمال خواهد شد

ها  ها و رؤساء زندان می سازمان، به مدیران کل استانتواند اختیارات خود را رأساً اعمال نموده یا با تفویض به معاون انتظا نیروهاي یاد شده تحت امر رئیس سازمان بوده و وي می: تبصره                
  . واگذار نماید

ها و مراکز وابسته به سازمان عبارت است  هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی و سایر مؤسسهها و مؤسسه ها، بازداشتگاه آموزي و اشتغال، زندانها، مراکز حرفه وظایف رئیسانِ زندان: 24 مادة          
  :از

  هاي وضع شده؛        نامه الف ـ اجراي قوانین، مقرّرات و آیین                

  بندي با رعایت مقرّرات مربوطه؛ هاي شوراي طبقه ب ـ اجراي تصمیم                

بینی تمهیدهاي الزم براي جلوگیري از فرار آنان و همچنین  وسیلۀ عواملِ در اختیار و پیشآموزي و اشتغالِ محکومان و متهمان بهها، مراکز حرفه ج ـ محافظت و مراقبت کامل از زندان                
  مراقبت در نحوة رفتار مأموران  با محکومان و متهمان؛         

  د ـ آموزش توجیهی، هدایت و نظارت بر یگانِ حفاظت زندان و مراکز حرفه آموزي و اشتغال؛                

  ندان یا مراکز وابسته؛ریزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذیب، اصالح و تربیت محکومان و نیز تأمین بهداشت، تغذیه، تربیت بدنی و تفریحات سالم آنان در محیط ز هـ ـ  برنامه                

  هاي مربوطه؛ سازمان اي، فنی، کشاورزي، خدماتی، علمی و مذهبی با همکاري هاي آموزش حرفه وـ اجراي برنامه                

                عمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطالعات الزم از وضعیت عمومی و فردي محکومان و متهمان و رسیدگی به امور دیه، مراکزِ مراقبتهاي صنعتی  بعد از خروج و مؤسسه زـ ا
  کشاورزي و خدماتی و سایر مراکز وابسته؛

هاي صنعتی کشاورزي و خدماتی و  هاي انجمن حمایت از زندانیان، ستاد مردمیِ رسیدگی به امور دیه، مراکز مراقبت بعد از خروج و مؤسسه و مساعدت در اجراي برنامه ح ـ همکاري                
  سایر مراکز وابسته؛

  هاي صادر شده؛ هاي باالتر برابر دستورالعمل ها و آمار روزانه به مقام و گزارش اتّفاقط ـ مراقبت در اجراي برنامۀ روزانه و دو نوبت سرشماري از محکومان و متهمان                 

  هاي صادر شده؛ هاي باالتر برابر دستورالعمل هاي محوله به مقام ي ـ گزارش نتایج حاصله از اجراي برنامه                

                 تحت سرپرستی و ارائۀ آن به مدیر کلّ استان؛ك ـ تهیۀ برنامه و بودجۀ سالیانۀ واحد  

  .نامه بینی شده در این آیینل ـ انجام سایر وظایف پیش                

زم و عاجل براي برقراري نظم و محض اطّالع از وقوع حادثه باید در محل حاضر شده، ضمن اتّخاذ تدابیر الرئیس زندان یا مراکز وابسته شخصاً و در غیابِ وي، مسؤولِ مربوط، به: 25 مادة          
  .گردد هاي باالتر گزارش نماید و رونوشت آن نیز براي دادستان با قاضی ناظر زندان ارسال می آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقام

ها، عامل و موانع حفاظت فیزیکی و برخورد مناسب و مقابلۀ الزم با هرگونه  ها با استفاده از طرح ت آنآموزي و اشتغال، استقرار نظم و تأمین امنیها و مراکز حرفه حفاظت از زندان: 26 مادة          
  .گیرد زندان انجام میآموزي و اشتغال یا حرفه      حفاظت تحت نظارت و هدایت رئیس مراکز وسیلۀ یگانِآموزي و اشتغال بههايِ مخلّ امنیت مراکز حرفهاقدام   اخالل نظم، اغتشاش، شورش و 

ند فهرست متهمان تحت قرار در زندانِ مدیریت خویش را که حداکثر یک ماه از تاریخ صدور قرار آنان سپري اآموزي و اشتغال موظفها و مراکز حرفه مدیران و رئیسان زندان: 27 مادة          
  .مراجع قضایی مربوط قرار دهندمنظور تعیین تکلیف نهایی در اختیار شده، هر ماه تهیه کرده و به

آموزي و اشتغال در انجام تکالیف مقرّر با زندان همکاري و و بر اساس درجۀ زندان یا مراکز حرفه) هاهر یک از معاونت(بر حسب وظیفه و عنوان اختصاصی  معاون زندان : 28 مادة          
ت نموده و دستورهاي قانونی او را به مورد اجرا می دعاضاستان مسؤولیت امور را بر عهده خواهد داشت گذارد و در غیاب رئیس زندان یکی از معاونان به پیشنهاد وي و تصویب مدیر کلّ م.  

  :وظایف فرماندة قرارگاه زندان به شرح زیر است: 29 مادة          

  کنترل و تأیید لوحۀ پاسداري؛نظارت بر امور حفاظت فیزیکی زندان و تأیید لوحۀ نگهبانی، گشت و . 1             

  نظارت بر حضور و غیابِ پرسنل انتظامی زندان و اقدام الزم در این خصوص؛. 2             
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  ها؛ ها و تذکّرات ضروري به آنخدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظیفه و ارائۀ آموزشبازدید و بررسی وضع ظاهري کارکنان حاضر به. 3             

  هاي دفاعی و امنیتی زندان با پرسنل؛ نظارت در تمرین پرسنل نسبت به طرح. 4             

  ها؛ داري آنبازدید از اماکن زندان و اسلحه و مهمات و تجهیزات و نظارت بر امر نظافت و نگه. 5             

راجع. 6              راجع؛ نظارت بر نحوة اعزام و انتقالِ زندانیان به م قضایی و دیگر م  

  نظارت، بررسی، هدایت و راهنمایی مسؤول نگهبانی و افسر آموزش و یگان عملیات و سایر عوامل کشیک و گشت در انجام وظایف محوله؛. 7             

  ها؛ بر حسن اجراي آنهاي اداري و انتظامی به مأمورین مربوط و نظارت  نامهابالغ دستورات مقامات مافوق و بخش. 8             

  دار شدن امور در غیاب مسؤول امور انتظامی؛ عهده. 9             

  .هاي الزم در زمینۀ هر یک از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهیل و تسریع کار برابر مقرّرات ها و دستورالعمل تدوین، ارائه و پیشنهاد طرح. 10            

  نظمی و نظارت بر تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده و اعزام متهم یا متهمین به مراجع قضایی در وقت قانونی؛ گیري از وقوع هرگونه بیجلو. 11            

  ارائۀ گزارش الزم از وقایع اتّفاقیه به مقام مافوق؛. 12            

  .انجام سایر امور محوله طبق دستور . 13            

  :وظایف افسرنگهبان عبارت است از : 30 مادة                  

ساعت گذشتۀ دفتر ثبت وقایع و خدمات روزانه به منظور پیگیري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطّالع از  24حضور به موقع در محل خدمت و مطالعۀ مندرجات . 1             
  وقایع مربوطه؛

ورین حاضر در دفتر ثبت وقایع هبانی، نظارت بر تحویل اسلحه و مهمات به آنان، تطبیق نام آنان با لوحۀ نگهبانی، اعالم پرسنل غایب به مقام مافوق و ثبت اسامی و مأمکنترل عوامل نگ. 2             
  و خدمات روزانه؛

  ل مأموریت؛محموقع عوامل نگهبانی بهنظارت بر امورِ کمک افسرنگهبان مبنی بر اعزام به. 3             

  تحویل و تحول امور نگهبانی با توجه به وقعات روز قبل؛. 4             

  هاي صادره؛ خوردگی و تراشیدگی و الحاق برابر دستورالعمل خط صحیح و بدون   صورت هاي نهایی به تنظیم و ثبت وقعات و گزارش. 5             

  ها براي ارسال به مراجع قضایی؛ نمودن آن مادةمانده از نگهبانی قبل جهت تکمیل و به جریان انداختن و آباقی هاي متشکلۀ رسیدگی به پرونده. 6             

  داري اشیاء ممنوعۀ ارباب رجوع؛کنندگان و نگه نظارت بر انجام وظیفۀ مأمورین اطّالعات درب ورودي و راهنمایی مراجعه. 7             

  ز عوامل نگهبانی و اماکن انتظامی در طول مدت خدمت؛بازدید ا. 8             

  ها به فرماندة انتظامی در مدت نگهبانی؛تقدیمِ گزارش از وضعیت حفاظت فیزیکی زندان در زمینۀ مشکالت، نواقص، ایرادات و نارسایی. 9             

  ات؛نظارت بر امور محولۀ داخلی بین پوستۀ دوم زندان مانند نظافت کلیۀ اماکن انتظامی، اطمینان از عدم وجود اشکال در ساختمان و تأسیس. 10            

ت اسالمی، رعایت موارد انضباطی و جلوگیري از حرکات یا اعمال سوء برند، وضعیت ظاهري و شئونا سر میروزي در زندان به طور شبانهکه به بگیر، امور رفاهی مأمورینیتعیین افراد جیره. 11
در  جمعی از جمله نماز جماعت، سخنرانی و اجراي دستورات انضباطی و تنبیهی در مورد هر یک از کارکنان و ارائۀ گزارشِ نواقص، معایبِ مشهود هاي دسته مأمورین و نظارت بر اجراي برنامه

  هر مورد به مقام باالتر؛

  اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛. 12

  کنندگان و بازرسی دقیق وسائط نقلیه و سایر تجهیزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء؛ اعمال نظارت الزم بر بازرسی بدنی از زندانیان، مالقات. 13

  نگهبان در انجام وظایف و امور محوله؛هدایت و نظارت کمک. 14

  سوانح و حوادث غیر مترقبۀ حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛ گزارش ۀارائ. 15



۶ 
 

طور کلّی برقراري هاي مربوطه و نظارت کامل در حسن جریان امور انتظامی و سرکشی و بازدید مرتب از اماکن مختلف پستی و ارتباط آنان با یکدیگر و به نامه اجراي کامل مقرّرات و آیین. 16
  ة فیزیکی تحت مسؤولیت و اعمال مراقبت دائم در مورد جلوگیري از ورود هرگونه سالح سرد و گرم به زندان؛نظم و آرامش در محدود

  ؛و تنظیم آمار الزم و درج آن در دفتر نگهبانی... منظور آگاهی بر تعداد کارکنان موجود، غایب، در حال مرخصی، بیمار، فراري، منتسب و آمارگیري از کارکنان تحت امر به. 17

  .انجام سایر امور محوله طبق دستور. 18

  :مسؤول بازدید و کنترل ورود و خروج افراد و وسایل مؤظف است عالوه بر امور محوله، اقدامات زیر را انجام دهد: 31 مادة

  و خروج اشیاء ممنوعه؛شوند و جلوگیري از ورود  بازرسی دقیق از وسائط نقلیه و اشیایی که به هر نحو به زندان وارد و یا خارج می. 1   

  بازرسی بدنی از زندانیان و مراجعین به هنگام ورود یا خروج از زندان و جلوگیري از ورود و خروج اشیاء ممنوعه؛. 2   

  اجراي مقرّرات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛. 3   

  تنظیم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛. 4   

  ارائۀ گزارش موارد تخلّفات زندانی و ارباب رجوع و معرفی آنان به مسؤول مربوطه؛. 5   

  .در مواقع ضروري گرفتن کارت ماشینکنترل ورود و خروج خودروها از حیث ثبت تاریخ و ساعت و شمارة خودرو با نام رانندة مربوطه و گرفتن کارت شناسایی معتبر از راننده و . 6   

ب  ها ، بازداشتگاه ایف سایر مسؤولین و کارکنان در زندانوظ: 32 مادة سازمانی مصو ستها، مؤسسات صنعتی، کشاورزي و خدماتی و سایر مؤسسات و مراکز وابسته بر اساس شرح وظایف پ
  .خواهد بود

رك نگهبانی، صحبت کردن در موقع نگهبانی، خوابیدن، نشستن و خارج شدن از محوطۀ پاسگا: 33 مادة ه، غذا خوردن، استعمال دخانیات، انجام حرکاتی که باعث انصراف خاطر آنان از تَ
بس به لباس رسمی و تمیز و مرتّب بوده، مواقعی که در داخل  نگهبانان باید طبق آیین. باشدخدمت و مراقبت از زندانیان در تکالیف مقرّرة آنان شود، ممنوع می نامۀ داخلی همیشه مجهز و ملَ

که نگهبانان زندانی را هنگامی. اسلحه، مهمات و تجهیزات زندان باید در پوششِ خارجِ بند در جاي امن و مستحکم نگهداري شود. مأموریت داشته باشند بدون اسلحه انجام وظیفه نمایند ها زندان
نمایند باید مسلح باشند و در طول راه حقّ توقّف و مذاکره و  ن یا محل دیگر از زندان خارج میدارِ قانونی براي محاکمه یا بازپرسی یا انتقال به زنداطبق دستور رسمی و کتبی مقامات صالحیت

و را احضار کننده بدرقه نموده، پس از انجام کار ا حرف زدن با متهم و دیگران را ندارند و مکلّفند زندانی را برابر مقرّرات مربوط تحت مراقبت کامل از جاي خلوت مستقیماً به مرجع قضایی
اگر زندانی . نگهبانان به هنگام نگهبانی ، بدرقه و حفاظت زندانیان از اداي احترامات معاف خواهند بود. همان نحو مستقیماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحویل نمایندبالفاصله و به

سه مرتبه با صداي بلند  ،هاي ممکن موفق به دستگیري وي نشود کاربردن تالشهوان او را تعقیب نموده و چنانچه با بمبادرت به فرار نماید نگهبان مؤظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام ت
گیري ساق پاي زندانی  با نشانهکه باعث قتل یا جرح کسی نشود با استفاده از اسلحه و تیر هوایی و در مقام ناچاري وجه به اینایست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعایت اطراف و جوانب و ت

ها یا اجناس و اشیایی از  ها و نوشتههر گاه نگهبان بدون اجازة رسمی و کتبیِ مقامات مربوط از بازداشت هر زندانی، اطّالعی به خارج از زندان داده یا اطّالعات و پیام. از فرار او جلوگیري نماید
که نگهبان در مواقعی که خالفی از یک نفر زندانی مشاهده نماید بدون این. آنان بیاورد به نسبت اهمیت تخلّف تحت تعقیب قرار خواهد گرفت طرف زندانیان به خارج برساند یا از خارج براي

یدگی خالف گزارش وي ثابت شود مؤاخذه خواهد رس حق داشته باشد او را مجازات یا حتّی مالمت کند بایستی مراتب را با ذکر جزییات امر کتباً به افسر نگهبان گزارش دهد، چنانچه در مقام
  .شد

  .بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی خواهد بودتبصره ـ تخلّف از مقرّرات مادة فوق عالوه      

شرح وظایف هر یک از مشاغل توسط . در نظر گرفته خواهد شدست سازمانی جهت انجام امور مربوط آموزي و اشتغال یا با توجه به نوع آن به تعداد کافی پدر هر زندان، مرکز حرفه: 34 مادة
  .آموزي و اشتغال و جهت ابالغ به متصدیان مشاغل ابالغ خواهد شدها، مرکز حرفهمسؤوالن مربوط در ستاد مرکزي تصویب و به مسؤوالن زندان

هاي الزم به کارکنان براي  افزون بر آن ضمن ارائۀ آموزش. طالعه و به متصدیان مشاغل ابالغ نمایدتبصره ـ مسؤول هر واحد موظف است شرح وظایف مشاغل تحت سرپرستی خویش را م      
  .شود نصب نماید اجراي شرح وظایف، یک نسخه از شرح وظایف هر فرد را در محلّ کار وي و در جایی که توسط مراجعان به راحتی دیده می

ها و مراکز وابسته بر اساس شرح  هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی و سایر مؤسسه ها، مؤسسهآموزي و اشتغال، بازداشتگاهان و مراکز حرفهـ وظایف سایر مسؤوالن و کارکنان سازم35 مادة
ب خواهد بود وظایف پست سازمانی مصو.  

ب با توجه به امکانات و نیروي انسانی بر اساس تخصص مسؤوالن پست: 1تبصره        هاي مربوط ب هاي مصو ردي منصوب خواهند شد، رئیس سازمان به منظور پیاده شدن راهبتصد مورد سته پ
  .ها مالك قرار خواهد داد گرایی را در انتصاب توسعۀ قضایی، اصل تخصص

  .ندانیان انتخاب شوندها باید از میان حقوقدانان مسلّط به حقوق ز کلیۀ مسؤوالن بازرسی سازمان خواه در ستاد و خواه در استان: 2تبصره       

سلبِ آزادي، ترجیحاً رئیسان مراکز آموزشی و پژوهشی سازمان و  هاي اجراي کیفر مندسازيِ شیوه کیفري و فایدههاي نُوین  سازي سیاست هاي نهادینه منظور فراهم شدن زمینهبه: 3تبصره           
  .کیفرشناسی انتخاب خواهند شدمسؤوالن واحدهاي آموزش و پژوهش این مراکز از میان متخصصان 
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ه و مراقبت نماید تا کارهاي جاري بدون وقفه و رئیس دفتر زندان مکلّف است در حسن جریان کلیۀ امور مربوط به دبیرخانه و بایگانی و تقویم و ابالغ و اجراي احکام، نظارت کامل داشت: 36 مادة
ها و احکام و قرارهاي رسیده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابالغ به زندانیان و اجراي مفاد آن  اسرع وقت تهیه و به مقصد ارسال شود، کلیۀ نامههاي رسیده در  موقع انجام شده، پاسخ نامهتأخیر و به

  :فاتر داخلی هر زندان عبارتند ازد. بدیهی است نتیجۀ اجرايِ حکم را به مرجعِ قضاییِ مربوطه ارسال خواهد نمود. در پروندة مربوط به هر زندانی درج و بایگانی گردد

دفتر ثبت اسامی زندانیانِ  ـ ها با تعیین تاریخ دقیق آزادي زندانیان دفتر تقویم و احتساب محکومیت ـ دفتر حضور و غیاب زندانیان ـ دفتر ثبت اسامی زندانیان ـ ها و احکام و قرارها دفتر نامه      
  .دفتر مالقات ـ دفتر ورود وخروج زندانیان ـ دفتر آزادي زندانیان ـ ها دفتر ثبت احضاریه ـ دار پیشینه

  .باشدها از وظایف خاصۀ مسؤول اجراي احکام هر زندان میهاي نقدي زندانیان در زندانتبصره ـ نظارت کامل در اجراي محکومیت      

داري اثاثیه و اموال دولتی و لوازم و اشیاء و اسناد نامۀ مربوط در محافظت و نگهمکلّف است طبق مقرّرات آیین ،دشو مسؤول شعبۀ اموال و انبار که صاحب جمع اموال زندان شناخته می: 37 مادة
ق به زندانیان مراقبت و اهتمام شایسته به   :عمل آورده و وظایف مشروح زیر را انجام دهدمتعلّ

ملزومات و مایحتاج داخلی زندان از قبیل لباس و پوشاك مأمورین و زندانیان، تأمین احتیاجات مربوط به سوخت و روشنایی و  موقع و الزم در تهیه و تدارك اثاثیه وبینی و اقدام بهپیش      
  استحمام و نظافت و بهداشت زندانیان و امکنۀ زندان و هرگونه ضروریات دیگر؛

  سپارند؛ طور امانت میجلوگیري از تفریط و تضییع و حیف و میل اموال و اثاثیۀ دولتی و لوازم شخصی زندانیان و اشیایی که به      

  هاي اداري؛ تهیه و تنظیم دفاتر مربوط به ثبت نامه      

  تی زندانیان و مأموران زندان؛افزار اداري، ملبوسات دولوصول و تحویل اموال و ملزومات و اشیاء دولتی ، نوشت      

  نامۀ اموال دولتی؛ثبت اموال و اثاثیۀ دولتی بر طبق نمونۀ رسمی و منطبق با مقرّرات آیین      

  هاي مربوط به تهیۀ اشیاء و لوازم مورد احتیاج؛ثبت درخواست      

  کوم موقع ورود به زندان با خود دارد، در دفاتر مربوطه؛ثبت البسه و لوازم شخصی و اسناد عادي و قیمتی محکومان و هر چیزي که مح      

- آموزي و اشتغال یا زندان باید بهمحض ورود او به مراکز حرفهلباس و لوازم شخصی هر محکوم به . (هاي محتوي لباس و اشیاء محکومان به ترتیب شمارة ردیف داري کیسهتفکیک و نگه      

شود لفاف  مجلسِ تنظیمیِ تحویل و تحول که یک نسخۀ آن با قبض انبار به زندانی تسلیم میعفونی شده در کیسۀ مخصوص با ذکر شماره در برگ صورتتنظیف و ضد  ،وسیلۀ متصديِ انبار
  ؛)عمل آیدبه   شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بید و آفات دیگر دقّت و مراقبت کافی 

  اي تهیه و تدارك اجناس مورد لزوم به امضاء و گزارش رئیس زندان و مقامات مالی مربوط؛تنظیم اسناد و درخواست رسمی بر      

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

آموزي و اشتغال یا مجلسِ تنظیمی با امضاء محکوم به دفتر مراکز حرفهتصور هاي محکومان به هنگام آزادي یا انتقال آنان و ارسال دقّت و مراقبت کافی در تحویل صحیح و سالم امانت     
  .زندان

کسب نظر  ها و واحدهاي مددکاري و خدمات اجتماعی در جهت شناخت شخصیت محکومان و کشف و حلّ معضالت و مشکالت شخصی و خانوادگی و اجتماعی آنان با اداره: 38 مادة
سخۀ دیگر را جهت اقدام الزم به ادارة متبوع خود تسلیم شناس، تحقیقات و اقدام الزم را نموده، یک نسخه از تحقیقات را جهت ضبط در پروندة شخصیت محکوم به رئیس زندان و ن روان
  .عمل آورندبه الم اجتماعی اقدام و اهتمام الزممددکاران باید با ابراز شفقت و جلب اعتماد محکوم براي بازگشت آنان به زندگی عادي و س. نماید می

صورت تنخواه در اختیار واحدهاي مددکاري زدایی و بهمنظور زندانهاي خیریه بههاي مردمی و مؤسسهرجیحاً با جلب کمکاي را تند هر سال بودجهاها مکلّفتبصره ـ مدیران کلّ استان         
بدین وسیله موجبات جلب هاي مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجۀ در اختیار پرداخت نموده، تا واحدهاي مددکاري، ضمن تالش براي جلب رضایت شاکی، بدهی. هر ندامتگاه قرار دهند

  . مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم کنندرضایت شاکیان و آزادي محکومان مالی یا بهره

ند کلیۀ اهاي بازپروري مکلّف ن واحدمسؤوال. یابند تغییر نام می» واحد بازپروري«      آموزي و اشتغال به ها و مراکز حرفه نامه، واحدهاي فرهنگی ـ تربیتی زندان  از تاریخ تصویب این آیین: 39 مادة
یزانِ آنان، کاهشِ ماهانه و ساالنۀ م هاي نحوي که نتیجۀ اقدامسوي بازپروري و بازسازگاري محکومان هدفمند سازند، بهها و امکانات مادي و معنوي واحدهاي خود را به ها، برنامه ها، فعالیت اقدام

  .مان باشدخروجیِ محکو تکرار بزه و افزایش میزان

          ب، مسؤوالن واحدهاي بازپروري موظّف ستافزون بر وظایف مقرّر در پ نداهاي مصو:  

 تدابیريسو با بازپروري نسبت به ریزي نموده؛ ضمن تعریف و تعیین اهداف عینی و اختصاصی خود؛ هم منظور بازپروري، برنامههاي خود به براي کلیۀ فعالیت) 17/11/1384اصالحی (ـ 1            
  .بازگشت محکومان به زندان است اقدام نمایند میزان که مؤثر در اصالح، بازپروري و بازسازگاري محکومان با جامعه و نیز کاهش
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ي محکومان همساز و همگرا  شناسانه هاي مردم اقلیمی، فرهنگی و بومی و ویژگیهاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محیط زندان یا مراکز محلّ خدمت، شرایط  ها و اقدام برنامه ۀلیـ ک2            
  .گردانند

حذف  واحد خود بر محکومان و تأثیر پیشرفت آن بر کاهش میزان تکرار بزه را مورد ارزیابی ماهانه و ساالنه قرار دهند و ضمن اصالح، تعدیل یا يهاي اجرا شده ها و فعالیت برنامه ـ آثار3            
منظور بندي به آموزي و اشتغال محلّ خدمت و شوراي طبقه هاي ماهانه و ساالنۀ خود را به رئیس زندان یا مراکز حرفه هاي نوین بازپرورانه جایگزین آن نموده، گزارش هاي نامناسب؛ برنامه برنامه

  .تر ارسال نمایند هاي بهتر و مناسب اتّخاذ تصمیم

. سازمان تسلیم خواهند شد ها به معاونت بازپروري ریزي ها و برنامه گیري سازي تصمیم منظور بهینههاي مربوط، به مدیران کلّ استان شده هر سال توسطي یاد هاي ساالنه گزارش: تبصره            
  .باشد ساخته به واحدهاي بازپروري میهاي بهینه ریزي و ابالغ برنامه معاونت یاد شده مکلّف به مطالعۀ کارشناسانه، برنامه

ناسازگاري و  پروندة شخصیتیِ محکومان، ضمن بررسیحظۀ ند با همکاري مددکاران و بخش معاونت بازپروري و مالاآموزي و اشتغال موظف شناسان زندان و مراکز حرفهروان: 40 مادة
  .عمل آورندآنان به الم و اقدامِ الزم را براي ایجاد سازگاري و در صورت لزوم درمانبندي اع هاي روانیِ آنان مراتب را به شوراي طبقهناهنجاري

-شناس نسبت به بستري کردن بیماران روانی بهپزشک، پزشک و یا رواني متخصصان مربوطه از قبیل روانآموزي و اشتغال یا زندان موظّف است با همکار مسؤول بهداري مراکز حرفه: 41 مادة

شاعر تشخیص داده شود منظور معالجۀ آنان اقدام نموده در صورتی پزشکی قانونی وسیلۀ رئیس مؤسسه یا زندان به مراتب را در اسرع وقت به ،که بیماري افراد یاد شده منجر به جنون یا اختالل م
  .رِ شایستۀ قانونی را اتّخاذ نمایدجهت اعالم نظر و اطّالع به مقامات قضایی گزارش نموده و در صورت نیاز براي انتقال و معالجۀ آنان در یک مؤسسۀ درمانی و تأمینی تدابی

کم دوبار  شود، در روز دست ضمن اجراي دستورهایی که از طرف رئیس مؤسسه به آنان ابالغ می نداآموزي و اشتغال، صنعتی، کشاورزي و خدماتی موظّف ، مراکز حرفه مربیان زندان: 42 مادة
عمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول به کار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و یا خروجشان از صبح و عصر از محکومان و متهمان سرشماري و حضور و غیاب به

نامه اقدام نموده، مراتب را به رئیس زندان یا مراکز مربوط گزارش ها جلوگیري کنند و در صورت بروز حادثه یا مشاهدة هرگونه تخلّف، فوري طبق مقرّرات این آیینؤسسه یا فرار آنمحوطۀ م
  .نمایند

ریزي سازمان مکلّف است در تعریف شرح وظایف  با آن متفاوت خواهد بود و شوراي برنامههاي مؤسسه یا زندان محلّ خدمت و متناسب  شرح وظایف مربیان بر اساس ویژگی: 1تبصره      
  .اي را رعایت کند هاي مؤسسه مربیان تفاوت

  .همراهی دیگر رابطان انجام خواهد شددر موارد اضطراري یا در مورد محکومان و متهمان زن؛ این امر به. وسیلۀ نیروهاي مربی ممنوع استاعزام و بدرقۀ محکومان و متهمان به: 2تبصره      

هاي اقدامات تأمینی و تربیتی از حیث  هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی و یا اقامت در مؤسسه آموزي و اشتغال و یا زندان و یا مؤسسه متهمان و محکومان در طول اقامت در مراکز حرفه: 43 مادة
  .  تخصصان زندان یا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشتهاي اخالقی و مذهبی و تشخیص سالمت بدنی و روحی تحت مراقبت و بررسی م تحوالت حاصله در ویژگی

  .ها نیز اعمال خواهد شد در بازداشتگاه همادهاي مقرّر در این  اقدام ـ تبصره      

زدایی و  قوق اسالمی و انسانی، تسهیل روند زندانهاي تحت نظر سازمان، رعایت موازین ح ها و مؤسسه ها، بازداشتگاه منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندي در زندانبه: 44 مادة
  :وظایف این دفتر به شرح زیر است. شود زیر نظر رئیس سازمان و با تعداد الزم کارشناس تشکیل می» دفتر حمایت از حقوق شهروندي زندانیان«بازسازگاري محکومان با جامعه، دفتري به نام 

  .آموزي و اشتغال و اعالم آن به رئیس سازمان ها و مراکز حرفه ها، بازداشتگاه قوق شهروندي در زندانمطالعه، بررسی و پیگیري موارد نقض ح. 1   

  .هاي قضایی مربوط هاي قضایی افراد تحت قرار و تذکّر گذشت موعدهاي قانونی به قاضیان ناظر و مقام مطالعۀ پرونده. 2   

  .وارداین حقوق و تکالیف به افراد تازه ۀمحکومان و متهمان و تقدیم ماهاناي در مورد حقوق و تکالیف قانونی  تهیۀ کتابچه. 3   

قضاییه و سایر نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگی  هاي مشروط و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوة  مند با هیأت نظارت بر اجراي قانون احترام به آزادي همکاري مستمر و نظام. 4   
  .بازرس سازمان

  .شود موجب قانون ارجاع مینامه و سایر اموري که به این دفتر به نظارت بر حسن اجراي این آیین. 5   

  .شود دانان آگاه به موازین حقوق شهروندي توسط رئیس سازمان انتخاب می مسؤول دفتر، از میان حقوق: 1تبصره             

  .طور ماهیانه به رئیس سازمان گزارش دهدها به آموزي و اشتغال و زندان حقوق شهروندي مراکز حرفه مسؤول دفتر مکلّف است از وضعیت: 2تبصره             

  .وسیلۀ مسؤول دفتر تهیه گشته، از طریق رئیس سازمان تسلیم رئیس قوة قضاییه خواهد شدگزارش سالیانۀ حقوق شهروندي سازمان به: 3تبصره             

  .هاي کلّ استانی، واحد حمایت از حقوق شهروندي زندانیان تأسیس خواهد شد در کلیۀ اداره: 4تبصره             
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زندان گذارده شده است  موجب مقررات بر عهدة قاضیان ناظرِآموزي و اشتغال و سایر وظایفی که به ها و مراکز حرفه افزون بر نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مربوط به زندان: 45 مادة
  :نامه عبارت است از وظایف آنان با رعایت مقررات این آیین

  .سازي هر چه بیشتر کیفرهامنظور فرديخاذ تدابیر مناسب بهاعمال نظارت بر امور محکومان از حیث پیشبرد اهداف بازپرورانه و اتّ. 1   

  .حکوم و اتّخاذ تصمیم در مورد شیوة اعمال کیفربندي، مالحظۀ پروندة شخصیت م شرکت در شوراي طبقه. 2   

راجع قضایی مربوط، در مواردي که متضمن جرم باشند نامه هاي آیین اعالم تخلّف. 3    اي و قانون محکومان و متهمان به م.  

  .داشتندمنظور مالقات نمایندگان سیاسی و کنسولی اتباع خارجی که در حال تحمل کیفر یا بازصدور مجوز به. 4   

  .نامه هاي بازپرورانه و مقرّرات آیین اعطاي مرخصی به محکومان با مالحظۀ پیشرفت. 5   

هاي قانونی  وسیلۀ دفتر حمایت از حقوق شهروندي سازمان یا طرف دیگر و اعالم مراتب گذشت مدتمطالعۀ پروندة افراد تحت قرار بازداشت موقت یا کسب اطالع از پروندة آنان به. 6   
ب (هاي عمومی و انقالب  قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 3موضوع بند ط مادة  صرفاً جهت اطالع به مراجع یاد شده) 28/7/1381مصو.  

  .منظور مالقات وکیالن و مشاوران حقوقی با موکّالن خودصدور مجوز قانونی به. 7   

  .منظور حل مشکالت قانونی برآمده از نحوة اجراي کیفرها و پاسخگویی به مشکالت حقوقی آنانمان بههاي هفتگی پرسش و پاسخ با محکومان و مته برگزاري جلسه .8   

بار کمیسیونی با مسؤولیت رئیس زندان، مؤسسه و یا نمایندة وي و با شرکت ماه یکآموزي و اشتغال، یا مؤسسۀ صنعتی، کشاورزي و خدماتی هر یک در هر زندان، مرکز حرفه: 46 مادة
هاي کمیسیون یاد شده نسبت به محکوم، در پروندة شخصیت او دار دیگر تشکیل و خالصۀ دیدگاه متخصصین روانشناسی، مددکاري، فرهنگی، تربیتی و در صورت لزوم کارشناس صالحیت

  .گردد منعکس و رونوشت نظر کمیسیون براي قاضی ناظر زندان ارسال می

  )179تا  47 مادة( مقرّرات عمومی : بخش دوم

بندي پذیرش، تشخیص و طبقه ـ لفصل او  

  .نمایند واحد پذیرش و تشخیص محلّی است براي پذیرش، بررسی و شناخت شخصیت محکومان و متهمان که زیر نظر مسؤول مربوط انجام وظیفه می: 47 مادة          

قرار یا حکم، متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم  يکنندهقضاییِ صادر امضاء و مهرِ مقام موجب برگ رسمی بهگردد که متهم یا محکوم به پذیرش از هنگامی آغاز می: 48 مادة         
مأمور  يهوسیلبه) ـ نوع و میزان مجازات ـ شماره قرار یا حکم ـ تاریخ شروع بازداشتشهرت ـ نام ـ نام پدرـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملّی ـ کد پستی ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام یا محکومیت (

  .گردد زندان یا سایر مراکز وابسته تحویل می ،آموزي و اشتغال، بازداشتگاهقبلی که باید کارت شناسایی رسمی ملصق به عکس خود را ارایه دهد به مراکز حرفه يهشدشناخته

اهد بود مگر در مواردي که به ولگردي ـ عدم ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نیز عدم مهر و امضاي مقام قضایی و قانونی موجب عدم پذیرش فرد خو 1رهتبص              
  .دست آورده و در سوابق ثبت کندخصات دقیق وي را بهصورت زندان و مرجع قضایی بایستی به هر نحو ممکن مشهویتی و امثال آن تصریح گردد که در این یا بی

ها  هاي کلّ زندان باشند به اداره دار قانونی را که بر اساس سایر قوانین موضوعه، مجاز به معرفی متهمان یا محکومان به زندان میهاي صالحیتسازمان موظف است فهرست مقام: 2تبصره               
  .اعالم نماید

یک برگ (نگاري  آید و پس از تنظیم دو برگ انگشت عمل مینگاري و عکاسی به محض ورود در قسمت پذیرش و تشخیص توسط مأمورین انتظامی انگشتاز هر محکوم به: 49 ةماد         
 يهگردد و افزون بر شمار ارك رسمی نسبت به تحویل زندانی اقدام میانضمام مدبراي تعیین پیشینه با ذکر شمارة عکس زندانی به) براي زندان و یک برگ براي ارسال به مراکز اسناد قانونی

  .ها و محکومان الزامی استهاي مربوط به بازداشتی عکس نیز در کلیۀ مکاتبه ةها، ذکر شمار دفاترِ ثبت کل و ثبت قرارها و محکومیت يهکالس

شخصات صحیح و کامل، کدپستی و کد ملّی خود را به واحد پذیرش اعالم نماید و در صورت اعالم مشخصات غلط بنابر هر محکوم یا متهم مکلّف است هنگام ورود، م: 1تبصره               
  .اعالم نمایندند پس از احراز هویت واقعی، مراتب را به مراجع قضایی مربوط اآموزي و اشتغال مکلف ها یا مراکز حرفه نامه تنبیه انضباطی خواهد شد، مسؤوالن زندان مقررات این آیین

  .فاقی براي وي در اسرع وقت به فرد مذکور اطالع داده شودنفر را معرفی نماید که در صورت بروز هرگونه اتّمحکوم یا متهم هنگام ورود باید دست کم یک: 2تبصره               

محض ورود و بندي و به امضاء و مهر رئیس زندان رسیده و مشخصات محکوم یا متهم به ي نکات زیر، صفحهآموزي و اشتغال و باید دفاتر ثبت کل حاوها، مراکز حرفهدر زندان: 50 مادة         
هاي  و ویژگی نام و نام خانوادگیِ کنونی و قبلی، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرایط: ذکر هویت کامل متهم یا محکوم، شامل(شرح زیر در آن ثبت شود پیش از تحویل او به زندان به

خانوادگی، جنسیدت ت، شغل، سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت، پیشینۀ کیفري، شماره عکس، عالئم مخصوص بدنی، نوع اتهام یا محکومیت، نوع قرار یا مجازات، مت، مذهب، تابعی
صحت انطباق مشخصات ). یا حکم، نشانی دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامهمحکومیت، تاریخ شروع بازداشت، تاریخ آزادي از زندان، شماره قرار یا حکم، مرجع صدور قرار 

ه در محکوم یا متهم تأیید و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت کل، صحت آن به امضاء زندانی معرفی شد يهنام يهمأمورِ آورند يهوسیلبه      نامه یاد شده با محکوم معرفی شده باید در زیر معرفی
  .ستون آخر دفتر یاد شده گواهی شود
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گردد و کارت شناسایی ملصق به  دائمی عکس پرونده تشکیل می يهبراي هر فرد به ترتیب شمار) 37دفاتر مذکور در مادة(پس از ثبت مشخصات کامل محکوم یا متهم در دفاتر : 51 مادة          
  .گردد داري میهیه و در ردیف مربوطه نگهعکس همچنین کارت بایگانی به ترتیب حروف الفبا ت

  :هاي اداري دربارة محکوم یا متهم بدین شرح خواهد بود شمارة مکاتبه: 52 مادة         

  ).عالمت ممیزة زندان شماره ردیف، شماره عکس، بزه مورد اتهام، شمارة مربوط به نوع بزة مورد اتهام در مورد محکومیت، شمارة ترتیب دفتر ثبت کل،: (متهم              

  )ة زندانشماره ردیف، شماره عکس، بزة مورد اتهام، شمارة مربوط به نوع بزة مورد اتهام در مورد محکومیت، شمارة ترتیب دفتر ثبت کل، عالمت ممیز: (محکوم              

ها به امضاء نگاري و شرح حال و خالصۀ پیشینۀ شخصی، خانوادگی، اجتماعی و کیفري آن هاي محکومان و متهمان، بایستی ملصق به عکس و حاوي برگ انگشت کلیۀ پرونده: 53 مادة         
  .مسؤول بایگانی زندان باشد

تهیه و در هرگونه نقل و انتقالی به عنوان معرّف و مبین مشخصات محکوم مورد  49به شرح مندرِج در مادة براي هر محکوم کارت شناسایی ملصق به عکس شامل مشخصات کامل : 54 مادة         
  .گیرد استناد و استفادة الزم قرار می

وارد بازدید نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم همان تازهها مکلّف است هر روز اول وقت اداري از محکومان و متآموزي و اشتغال، یا جانشین آنرئیس زندان مراکز حرفه: 55 مادة         
  .ها توزیع نمایدآموزي و اشتغال و زندان به آنان تفهیم نموده و دفترچۀ راهنماي مقرّرات و حقوق و وظایف زندانیان را بین آنو انضباط را در محیط بازداشتگاه، مراکز حرفه

تواند در اسرع وقت به وسایل ممکن به یکی از نزدیکان مورد اعتماد خود اطالع دهد که در زندان حضور یافته، نسبت به تحویل اشیاء  ع قانونی، هر محکوم میدرصورت فقدان من: 56 مادة         
  .محکوم ثبت شود ةزندان یا بازداشتگاه و پروند ارِنگهبانی و انب تحول، بایستی در دفاترِوتحویل مجلسِو لوازم شخصی او با حضور خود محکوم اقدام نماید، در هر نوبت صورت

نسبت به  ،مطمئن دیگر براي یکی از بستگان خویش ارسال دارد يوسیلهبه     پست سفارشی یا ۀوسیلطور کتبی تقاضا نماید که اشیاء و لوازم شخصی خود را بههرگاه محکوم به: 57 مادة         
بندي  هزینۀ بسته. گردد مجلس به امضاي خود محکوم و مسؤول امور نگهبانی و انباردار، حاوي مشخصات و جزییات و تعداد محتویات بسته اقدام میصورت بندي و الك و مهر آن با تنظیم  بسته

  .باشد محکوم می يهعهدو حمل آن به

سپردن و  يههم نتواند شخص مطمئن را براي تحویل دادن اسناد و اشیاء و لوازم شخصی و قیمتی خود معرفی نماید، تعیین تکلیف و محل و نحودر صورتی که محکوم یا مت: 58 مادة         
محکوم یا متهم  يهعهدبه        داري نگه يهنهزی. ها و غیره موکول به تقاضاي کتبی وي خواهد بودنگهداري آن در محلی غیر از مؤسسه یا زندان از قبیل صندوق امانات پستی یا یکی از بانک

  .است

طور مجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبانی و انبار بهبندي لوازم و اشیاء دیگر او با تنظیم صورت ل و بستهتحووهنگام انتقال محکوم یا متهم به زندان دیگر باید تشریفات تحویل: 59 مادة        
  .همراه وي به مؤسسه یا زندانِ مقصد ارسال شودمجلس بهنسخه از صورتکامل انجام شده و یک

  .ها برخورد خواهد شدصورت بنابر نظر شوراي انضباطی با آنمحکومان و متهمان مجازند در مؤسسه یا زندان تنها از لوازم و اشیاء شخصی زیر استفاده نمایند در غیر این: 60 مادة           

ضرورت  زیر بنابه جوراب، لباس کوچک، دوجفت  ۀغیرفلزي، دو عدد حول  ۀشان صابون غیرفلزي، صابون و شامپو، ابرحمام،  اب و نشریات مجاز، خمیردندان و مسواك غیرفلزي، جايکت              
  .دار گیرِ فاقد چاقو، ماشین اصالح دستی، رادیو یک موج باتري ان، ناخن، عینک طبی و لوازم بهداشتی دیگر با اجازة بهداري زند)کاغذ، پاکت، مداد، خودکار(افزار بهداشتی، نوشت

این اشیاء در هنگام . (باشد داري و استفاده از اشیاء دیگر موکول به پیشنهاد رئیس مؤسسه یا زندان و تصویب مدیرکلّ استان مییاده شده، نگه مادةاستثناي لوازم ذکر شده در به: 61 مادة         
  ).گردد محکوم یا متهم ضبط می يهدیگر در پروند يهجلسه شده که یک نسخه در اختیار آورنده و نسخا ذکر مشخصات کامل در دو نسخه صورتورود ب

  .محکوم یا متهم حقّ آوردن لوازم و ابزار کار از کارگاه و آموزشگاه را به داخل مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه ندارد: 62 مادة         

ص بندي آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخص منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقهبه »تشخیص«آموزي و اشتغال یا زندان قسمتی به نام  در هر مرکز حرفه: 63 مادة         
  .این قسمت است ةهدعشخصیتی زندانی به شرح مواد بعدي به يهداري پروندگردد که تهیه و تنظیم و نگه تشکیل می

شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرارگرفته و میزانِ هاي روان هاي پزشکی، روانپزشکی، آزمون محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص تحت آزمایشگاه: 64 مادة         
هاي تنظیمی که براساس موازین مددکاران اجتماعی طبق فرم. گردد شخصیت بررسی و تعیین می سالمت جسمی و روانی معلومات و اطالعات مذهبی و علمی و فنی آنان را در جهت شناخت

هاي  محکوم یا متهم از دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیط ۀعمل آورده گزارش کاملی از گذشتزندگی، تحقیقات الزم به ۀشود در مورد پیشین اسالمی از سوي سازمان تهیه می
او  ةصان در پروندهاي متخص گزارش ۀدر انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذیرش و تشخیص کلی. نمایند نظر خود تهیه می اي و غیره را با اظهار مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلّی، حرفه

  .بندي مطرح شود اي طبقهشوند تا در شور متمرکز می

شورا، رئیس زندان یا مرکز  عنوان رئیسِناظر زندان به قاضیِ : شود بندي زندانیان تشکیل می نام شوراي طبقه آموزي و اشتغال یا، شورایی با ترکیب زیر به حرفه در هر زندان، مرکزِ: 65 مادة         
نمایند با انتخاب  ت میتشخیص فعالی شناس و یک نفر مددکار که در قسمتیک نفر روان مربوط، اندرزگاه  ، بازپروري، انتظامی، رئیسِمسؤولین واحدهاي قضایی عنوان دبیر شورا، مربوط به
  .مرکز یا زندان رئیسِ
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  .العات را اخذ نمایداظت و اطّحف هاي مربوط به محکومان یا متهمان در صورت نیاز، نظر واحد خاذ تصمیمبندي در اتّ شوراي طبقه: 1تبصره               

  .دادستان است ةشورا بر عهد رئیسِ ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضی ناظرِ در زندان یا مراکزي که داراي قاضیانِ: 2تبصره               

  .بایستی به استحضار آنان برسدبندي  بات شوراي طبقهناظر در جلسات شورا؛ مصو در صورت عدم حضور سایر قاضیانِ: 3تبصره               

  :نماید خاذ تصمیم میبندي در موارد زیر اتّ شوراي طبقه: 66 مادة         

  محکومان و متهمان؛ تعیین و تقسیم محل استقرارِ ـ الف              

  یا زندان؛ اشتغال داخل و یا خارج مؤسسه کار محکومان در مراکزِاشتغال به اشتغال یا عدمِ ـ ب              

  .رات مربوطهمقرّ مشروط و عفو زندانیان با رعایت آزاديِ شرایط احرازِ ۀنظر در زمین اظهارِ ـ ج              

  .باشد مؤسسه یا زندان می محکوم یا متهم در داخل در اختیار رئیسِ انتقالِوتبصره ـ نقل                     

دعوت یابد، تصمیمات شورا با اکثریت آراء قطعی قابل اجرا است و در صورت لزوم به بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت میاي یک ت کم هفتهبندي دس شوراي طبقه: 67 مادة         
  .العاده تشکیل خواهد شدفوق      ۀرئیس مؤسسه یا زندان جلس

 يهعالقها را با توجه بهمنظور تشویق محکومان، پیشنهاد عفو یا آزادي مشروط آنبندي و به آموزي و اشتغال با تصویب شوراي طبقه مدیر کلّ استان یا رئیس زندان یا مراکز حرفه: 68 مادة         
  .دارند نامه تقدیم می محکومان و پیشرفت آنان در اشتغال و رعایت مواد مربوط در این آیین

  .آموزي و آموزش، بالمانع است حرفه يهیک دور نیاز پس از گذراندنِ بندي و در صورت طبقه کم، با تصویب شورايِممنوعیت در ح عدمِ محکومان در صورت کارِتبصره ـ اشتغال به              

سبِ پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات ،: 69 مادة          محکومانْ ح ص به یکی از وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیالت و تخص
  .گردند هاي تأمینی و تربیتی معرفی می آموزي و اشتغال، زندان یا مؤسسه هاي مراکز حرفه قسمت

توانند در هر مؤسسه یا زندان نسبت به  آموزي و اشتغال می رئیسان و مراکز حرفه. ه داشته باشندتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همرا محکومان و متهمان زن می: 1تبصره               
  .داري اطفال مبادرت نمایندهاي نگه به بهزیستی یا مؤسسه  ،اقدام و یا نسبت به انتقال اطفال موصوف) مهدکودك(سال در محلّ مجزا  6تا  2تفکیک و جداسازي اطفال 

ط پزشک هاي روانی و جسمانی دارد، باید پیش از پذیرش توس آموزي و اشتغال که وضعیت ظاهري آن ها حکایت از بیماري محکومان معرفی شده به زندان یا مراکز حرفه: 2تبصره               
  .ه قاضی مربوط اعالم گرددهاي پزشکی و بیمارستانی، مراتب ب معتمد، مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به مراقبت

  هاي روزانه، تغذیه و بهداشت فصل دوم ـ امور داخلی، برنامه

ه ت را در انتخاب افراد یک گرونتهاي کوشش و دقّباید م ،داري شوندجمعی نگهطور دستهشود و هرگاه محکومانْ به یک اتاق با وسایل الزم داده می درصورت امکان به محکوم، : 70 مادة         
هاي قضاییِ  براي محکومانی که حسب دستور مقام. آنان اعمال گردد يهعمل آورده و در شب بازدید و نظارت بیشتري دربارهنگام خواب بهویژه بهاز حیث تناسب سن و جهات دیگر به

  .شودداري شوند، باید اتاقی با امکانات الزم در نظر گرفته طور جداگانه نگهبایست به دار می صالحیت

تغییر محل این لوازم در آسایشگاه به دلخواه محکوم (تختخواب، تشک، بالش، دو تخته پتو، ملحفه براي پتو، تشک و بالش : لوازم آسایشگاه براي هر محکوم عبارت است از: 71 مادة         
  ).ممنوع است

  .عمل آورندبه  هاي الزم را  زم مؤسسه یا زندان، مراقبتند در حفظ و نگهداري و نظافت کامل لواامحکومان مکلّف: 72 مادة         

داري نفت و بنزین و وسایل برقی و سایر مواد محترقه را در داخل مؤسسه، زندان یا پزي و نگه هاي خوراك وجه حقّ روشن کردن آتش و استفاده از چراغهیچمحکومان به: 73 مادة         
  .بازداشتگاه ندارند

ها  ها و بازداشتگاه ها، زندان مؤسسه يهبرنام. مورد اجرا گذاشته شودمحکومان، یکسان به ۀکلی ةها بایستی بدون تبعیض و استثناء دربار ها و بازداشتگاه مؤسسه، زندان يروزانه ۀبرنام: 74 مادة         
  :به شرح زیر است

رف صبحانه و سپس شرکت در اجب مذهبی، استحمام، نظافت آسایشگاه، امور شخصی، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهی، صاذان صبح، بیدار باش و تا طلوع آفتاب، انجام امور و              
اجب مذهبی، شام و ها، مغرب بجاي آوردن امور و ها یا کارگاه بعد شرکت در کالسبعدازظهر به 2بعدازظهر انجام امور واجب مذهبی، صرف نهار و استراحت،  2ها، از ظهر تا ها یا کارگاهکالس

  .ساعت خاموشی

  .تلویزیون به تأخیر اندازد ۀتواند خاموشی را تا پایان برنام آموزشی مفیدي براي محکومان داشته باشد، ریاست مؤسسه یا زندان می ۀکه تلویزیون برنامتبصره ـ در صورتی              
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هاي  گردد، از اجراي برنامه بیماران و افراد سالخورده با صدور گواهی معذوریت از طرف پزشک زندان و تأیید آن توسط مسؤول بهداري براي مدتی که در گواهی تصریح می: 75 مادة         
  .روزانه معاف خواهند بود

 شنایی با رعایت سکوت کامل بدونتشویق محکومان با کسب اجازة کتبی از مسؤول مؤسسه یا زندان، استفاده از رومنظور ضرورت، براي مطالعه و بهها و بنا به در موقع امتحان: 76 مادة         
  .باشد ایجاد مزاحمت براي دیگران مجاز می

ورزش، تفریحات سالم و انجام وظایف جاري رعایت نزاکت،  همچنین در موقع کار، تحصیل، گردش،. پس از خاموشی باید در محوطۀ مؤسسه یا زندان سکوت کامل برقرار باشد: 77 مادة         
  .روز الزامی است هاي شبانه جا و تمام ساعتادب، احترام و متانت در گفتار، کردار و رفتار در همه

رّ و بحث و گفتگوهاي تُند که مخلّ امنیت مؤسسه یا زندا: 78 مادة          جمعی که نظم و آرامش  ن گردد، مشاجره و ارتکاب هر عمل فردي یا دستهفریاد زدن، آواز خواندن با صداي بلند، ج
  .طور مطلق ممنوع استهاي زندان با خارج به کردن به هر نحوي از اَنحاء، از پنجره داخلِ مؤسسه یا زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره

  .روج به مؤسسه یا زندان و آسایشگاه به هر علّتی الزامی استبازدید بدنی و لوازم همراه محکومان هنگام ورود و خ: 79 مادة         

ها  ها پیش از شروع ورزش و شب کم روزي دو نوبت صبح متهمان و محکومان باید بر اساس موازین اسالمی تحت نظارت مربیان مسؤولِ امور تربیتیِ زندان بوده و از آنان دست: 80 مادة         
  .عمل آیدماري بههنگام ورود به آسایشگاه، سرش

د یا مقاومت در برابر مأموران بازرسی و سرپیچی از اجراي دستور . شود محل کار و آسایشگاه و اشیاء محکوم یا متهم بر اساس دستور رئیس زندان یا جانشین او بازرسی می: 81 مادة          رُّ م تَ
رِّد خواهد شد ها موجب تنبیهآن م   .هاي انضباطی متَ

وسیلۀ گروهی با انتخاب رئیس مؤسسه یا زندان بار کلیۀ اماکن و لوازم و اشیاء محکومان بهکم ماهی یک براي حفظ آرامش و امنیت داخل مؤسسه یا زندان و بازداشتگاه باید دست: 82 مادة         
  .ر مرتب در پوشۀ مخصوص بازرسی مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه بایگانی شودطومجلس گزارشِ کار بهیا جانشین او و تحت تعلیم و نظارت آنان بازرسی شود و با تنظیم صورت

اي در آسایشگاه ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازة رئیس  میخ زدن یا نوشتن روي دیوارهاي مؤسسه یا زندان یا بازداشتگاه، ترسیم و نقّاشی و الصاق عکس و هرگونه نوشته: 83 مادة         
  .زندانمؤسسه یا 

  .وسیلۀ آنان در مؤسسه یا زندان و بازداشتگاه به کلّی ممنوع است کشی و تغییر محل لوازم الکتریکی یا تعویض آن به دست زدن متهمان یا محکومان به سیم: 84 مادة         

آویزان کردن لباس و لوازم شخصی در . و لوازم آن و مرتب کردن رختخواب خود اقدام نمایدمتهم یا محکوم باید هر روز صبح پیش از خروج از آسایشگاه نسبت به نظافت اتاق : 85 مادة         
  .گیرد هایی مخصوص تهیه و در اختیار زندانیان قرار میاشکاف  آسایشگاه ممنوع است بدین منظور

  .ند تمهیدهاي الزم جهت ترك سیگار را فراهم نماینداط در مؤسسه یا زندان مکلّفطور مطلق ممنوع است، مسؤوالن مربواستعمال دخانیات در اماکن مسقّف به: 86 مادة         

هاي قابل اجرا  ند با استفاده از روشاها و احتیاجاتشان، مسؤوالن زندان مکلّفباشند و جهت رفع نیازمندي داري و همراه داشتن پول در زندان نمیمتهمان و محکومان مجاز به نگه: 87 مادة             
از سوي سازمان  هماددستورالعمل موضوع این . ها و تهیۀ سایر کاالهاي مورد نیاز خود اقدام نمایند تمهیدهایی را فراهم نموده تا محکومان بتوانند از محل موجودي خود نسبت به خرید از فروشگاه

  .ها ابالغ خواهد شد هاي کلّ زندان به اداره

هاي نامشروع از قبیل قماربازي و دادن رشوه نماید، وجوه یاد شده توقیف و مراتب طی  تبصره ـ در صورت کشف وجوه نقدي و اوراق بهادار چنانچه محکوم، از وجه نقد استفاده              
یامده باشد ضمن طرح موضوع در شوراي انضباطی وجوه مزبور به حساب وي منظور گردیده و در عمل نهاي نامشروع از آن به گردد و چنانچه استفاده گزارشی به قاضی ناظر زندان ارسال می

سبِ مورد تصمیم قانونی اتّخاذ می گردد مورد اوراق بهادار ح.  

صورت گردد و در غیر این منظور اتّخاذ تصمیم ارسال میهان بزند ناظرِ رف نگهداري آنها جرم باشد، موضوع طی گزارشی به قاضیِدر صورت کشف اشیاء ممنوعه چنانچه ص: 88 مادة         
  .شود محکوم می ةجلسه تحویل خانوادداري و یا طی صورتاشیاء یاد شده توقیف و نگه ،ضمن طرح در شوراي انضباطی تا پایان مدت حبس

  .گرددتحویل میمحکوم  بهدیگر  ۀمحکوم بایگانی و نسخ ةیک نسخه نزد قاظی ناظر و یک نسخه در پروند ،جلسه شدهنسخه صورتپیش در سه مادةدر دو  ذکر شدهمواد : 89 مادة         

  .ها تشخیص سازمان زندانمحکوم، براي محکومان الزامی نیست مگر به ةپوشیدن لباس ویژ: 90 مادة         

زن نیز تأمین  هاي بهداشتی ضروري متهمان و محکومانِ میزان مناسب لباس داده شده و نیازمنديبه ،محکومان نیازمند تهمان ومددکاري از سوي زندان سالیانه به م ةتشخیص دایربه: 91 مادة         
  .شود می

  .باشد ممنوع می ،شود هاي ورزشی که از سوي سازمان مجاز تشخیص داده می جز شرکت در برنامههتبصره ـ استفاده از بند شلوار و کمربند و نظایر آن ب              

هاي مالی و تدارکاتی و انبارهاي زندان بر اساس  اداره. گردد ها ابالغ می کلّ هر استان تصویب و به زندانمدیر  ۀوسیلهاي سال به غذایی متهمان و محکومان به تناسب فصل ۀبرنام: 92 مادة         
  .نمایند ت در مرغوبیت نوع آن اقدام میولیه و دقّو تحویل مواد ا هتنظیمی نسبت به تأمین اعتبار و تهی ۀبرنام
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ب اقدام نمایند اعتبارِ ةغذایی درمحدود ۀنسبت به تغییرات برنام ،هاي اقلیمی هر محل بایست با توجه به شرایط و احتیاج ها می استان تبصره ـ مدیران کلّ               مصو.  

  .شود یب زیر به زندانیان داده میترتوعده بهغذاي روزانه در سه: 93 مادة         

ب و متناسب با شرایط آب و هوا در هر محل با چاي و آب آشامیدنی سالم در اختیار  اساس برنامه بر. هاي کافی باشد الزم که داراي کالري و ویتامین ۀصبحانه، نهار، شام و اغذی  هاي غذایی مصو
  .عمل آیدآشپزخانه از طرف مسؤوالن مربوطه اهتمام کافی و مستمر به ۀخواروبار و در تنظیف ظروف و محوط ۀوسایل ضروري براي جلوگیري از فساد مواد اولی ۀدر تهی. شود زندانیان گذارده می

  .ـ متهمان و محکومان باید غذاي خود را در صورت امکان در سالن غذاخوري زندان صرف نمایند1تبصره               

  .تی که براي آنان تعیین شده است از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند نمودپزشک معالج در مد ۀریـ متهمان و محکومان بیمار طبق برنامه و نظ2تبصره              

  .شد غذایی آنان در ماه مبارك رمضان از سوي سازمان اعالم خواهد ۀممتهمان و محکومان و برنا ۀنروزا مۀبرنا: 94 مادة         

  :حداقل برنامه غذایی عبارت است از: 95 مادة         

بار به باشد و در هر هفته حداقل سه مرغ و میوة فصل می نان و پنیر و چاي براي صبحانه و نهار یا شام، سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، انواع لبنیات، تخم              
  .شود ر یا شام با گوشت داده میمحکومان و متهمان نها

  .گردد محکومان هر زندان یکسان طبخ و توزیع می ۀتبصره ـ نوع غذا براي کلی              

  ).در صورت امکان از جنس مالمین(بشقاب ـ کاسه ـ لیوان و قاشق : لوازم غذاخوري براي هر محکوم عبارت است از: 96 مادة         

  .باشد محکومان می ۀکلی ةعهدمؤسسه یا زندان به ۀبرنام ها بدون تبعیض و استثناء طبقکردن ظروف و لوازم آن نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوري، شستشو و خشک: 97 مادة         

هاي الزم تأسیس و رئیس مؤسسه یا زندان از نظر  آموزي و صنایع زندانیان کشور و یا زندان، فروشگاه ها به اندازة احتیاج با سرمایۀ بنگاه تعاون، حرفه در داخل مؤسسه یا زندان: 98 مادة         
  .ها نظارت خواهد داشتعهده دارد بر آنحفاظت و مسؤولیتی که به

ها بر اساس قیمت عادالنۀ روز ضرورت حفظ بهداشت و امنیت داخلی زندان با رئیس زندان و نرخ آنهاي زندان با توجه به اجناس و مواد مجاز براي فروش در فروشگاهتعیین : 1تبصره              
  .خواهد بود

  .شود رت لزوم اجناس تعاونی الزاماً با قیمت تعاونی فروخته میروز بوده و در صو ۀهاي زندان نباید بیش از قیمت عادالن ـ اجناس و لوازم فروشگاه2تبصره              

گردد درج و در  همین منظور در مدخل فروشگاه نصب میهاي مؤسسه یا زندان در تابلویی که به نرخ عادالنه به امضاء مسؤول فروشگاهریز مواد و اجناس موجود به ـ صورت3تبصره              
  .   شود معرض دید مشتریان گذارده می

  .متخلفان را به مراجع مربوط معرفی نمایند ،ند نظارت کامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفی صورت گیرداها مکلف ـ رئیسان زندان4تبصره              

علّت تنبیه انضباطی یا دستور پزشک از این امر منع که زندانی بههاي داخل زندان تهیه نمایند؛ مگر این توانند اقالم مورد نیاز خود را از فروشگاه کنندگان مین و مالقاتمحکوما: 99 مادة         
  .گردیده باشد

  .هاي مؤسسه یا زندان ممنوع است تبصره ـ فروش لوازم تجملی و مواد محرکه و دارو و وسایل برقی در فروشگاه              

  .ویژه باید بر اساس اصول بهداشتی باشدوضع اماکن مؤسسه یا زندان عموماً و آسایشگاه محکومان به: 100 مادة         

هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی و امثال آن تحت  ها و مؤسسه ها، سالن اجتماعات، نمازخانه، کتابخانه، کارگاه نظافت داخل آسایشگاه، راهروها، حیاط هواخوري، سرویس: 101 مادة         
  .اجیر کردن محکوم توسط محکومی دیگر به هر نحو ممنوع است. محکومان است يهعهدریزي و نظارت به برنامه

  .رفتار خواهد شد 75نباشند بر اساس مادة  پیش مادةتبصره ـ با محکومان بیمار و سالخوردگان و کسانی که قادر به انجام کارهایی چون موضوع               

  .محکومان اقدام نماید ۀبار نسبت به تست پزشکی کلیکم ماهی یک بهداري مؤسسه یا زندان مکلف است دست: 102 مادة         

محکومان بیمار در داخل مؤسسه یا زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم به خارج از زندان هاي درمانی و بهداشتی  پذیر است باید ترتیبی اتّخاذ شود که احتیاج که امکانتا جایی: 103 مادة         
 در موارد فوري محکومِ. ر باشدهمه در موارد ضروري خروج محکوم از زندان براي معالجه بایستی با تأیید بهداري زندان و اجازة رئیس مؤسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظبا این. نیازي نباشد
  .ناظر گزارش شود صورت کتبی به قاضیِگردد و مراتب باید در اسرع وقت به دستور پزشک یا بهداري زندان و اجازة رئیس مؤسسه یا زندان یا جانشین او به بیمارستان اعزام میبیمار به
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العالج یا غیرقابل عالج را رسیدگی کرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانونِ آیینِ  بیمار صعب ها موظفند وضع محکومان آموزي و زندان قاضی ناظر و مسؤوالن مراکز حرفه ـ تبصره              
  .دادرسیِ کیفري اقدام کنند 

  .تعهدة محکوم و یا مقصر اسبه ،هایی که ضرورت یا فوریت درمان ندارد و یا در اثر تقصیر ناشی شده استهزینۀ درمان عوارض و بیماري: 104 مادة         

هایی موسومی و محلّی  علّت ظهور حشرات یا بروز اپیدمی و اشاعۀ ویروس، بیماريکه بهبار ضد عفونی شود مگر اینکم ماهی یک ها و اماکن وابسته باید دست کلیۀ اماکن زندان: 105 مادة         
  .زندان اقدام شود ۀها در محوطاتاق ایجاب نماید، زودتر از موعد مقرّر نسبت به گندزدایی لوازم مربوطه و سمپاشی

ها باید به اندازة کافی وسیع باشد تا نور و هواي آزاد به مقدار کافی داخل شود و در صورت لزوم براي کار  پنجره ،کار اشتغال دارندها و اماکنی که محکومان در آن به در کارگاه: 106 مادة         
جاري فاضالب همیشه باید باز باشد و در رفع عفونت و آلودگی در محوطه و اماکن زندان .ها نور مصنوعی فراهم گرددو مطالعۀ آن عمل آیدها مراقبت و اقدام الزم و دائم بهم.  

  .محض ورود به زندان استحمام نمایددر هر مؤسسه یا زندان باید وسایل استحمام محکومان فراهم بوده، محکوم به: 107 مادة         

انند با توجه به فصول سال در هفته گرمابه و مستراح و دستشویی زندان باید همیشه تمیز و نظیف باشد و به اندازة کافی دوش سرد و گرم در دسترس محکومان گذاشته شود تا بتو: 108 دةما         
  .بار استحمام نمایندیک

  .متعارف الزامی است تراشیدن موي سر محکوم الزامی نیست، ولی به لحاظ رعایت مسایل بهداشتی کوتاه کردن موي سر آنان در حد: 109 مادة         

وارد عمل شده، با استفاده از همکاري و هاي آمیزشی و سل و نظایر آن هاي واگیردار مانند بیماريمؤسسه یا زندان مکلّف است براي پیشگیري از سرایت بیماري بهداريِ: 110 مادة         
  .مواد مخدر یا الکل اقدام نماید چنین معتادانِرمانِ کامل بیماران یاد شده و هممحل و دارو براي د ۀهیها نسبت به تها و انجمن ها و مؤسسه هاي مالی و فنی وزارتخانه کمک

سبِ مورد  هاي تشخیص طبی برنامهعمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمایشهاي کامل پزشکی به وارد معاینهنی تازهبهداري مؤسسه یا زندان موظف است از زندا: 111 مادة          ریزي و ح
زندانی درج گردد ةهاي پزشکی در پروند اقدام ۀنسبت به درمان یا معرفی وي به مراکز مربوطه اقدام و کلی.  

حیاتی براي وي  ۀگیرد تا به تجویز پزشک به او داده شود و هرگاه دارو جنب وارد، نسخه یا دارویی همراه داشته باشد اخذ و در اختیار بهداري زندان قرار میههرگاه محکومی تاز: 112 مادة         
  .دارد بایستی فوراً پس از معاینه و تجویز پزشک در اختیار وي قرار گیرد

اعزام و دارو و دستورهاي الزم پزشکی را  ريِ مؤسسه یا زندان،نامه به بهدامعرفی جریان را به مسؤول امور نگهبانی زندان اطالع داده و با اخذ  محض احساس کسالت،محکوم به: 113 مادة         
  .دارد دریافت می

  .ممنوع است ،هنگام ضرورتداري دارو در آسایشگاه جز بهنگه. یار و یا سایر مسؤوالن، داروي مورد احتیاج را مصرف نمایدمحکوم باید در حضور پزشک یا پزشک: 114 مادة         

  .باشد گذران محکومیت می محلّ ۀپزشک زندان یا مؤسس ةعهدهنگامِ ضرورت به تشخیصِ: تبصره              

طور کتبی در پروندة گواهی تشخیص ضرورت باید به. بیمار در بیمارستان زندان بستري خواهد شد مؤسسه یا زندان در صورت ضرورت، محکومِ با تشخیص پزشک بهداريِ: 115 مادة         
  .بیمار قید گردد

- صورت مجزا نگهبه  هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیص و نیز سیاستمحکومان مبتال به بیماري هاي روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخص: 116 مادة           

  .داري و معالجه شوند

ناظر، یا  زندان مکلّف است پیشنهاد عفو او را با رعایت سایر قوانین با قاضیِ هاي خاص باشد، رئیسِ هاي روانی، در صورتی که بیماريِ شخص جزء بیماري افزون بر بیماري: تبصره              
  .کمیسیون عفو و بخشودگی تصمیم نماید

  .درمانی محکومان و یا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید ۀواند در صورت لزوم نسبت به بیمت سازمان می: 117 مادة         

  .آموزي و اشتغال است زندان یا مراکز حرفه ةادار ةعهدمحکومان بیمار به ۀمعاینه و در صورت نیاز معالج: 118 مادة         

  .باشد بضاعت، به دندان مصنوعی، عصا، اعضاي مصنوعی، صندلی چرخدار و عینک، انجمن حمایت از زندانیان مکلّف به تأمین آن می تبصره ـ در صورت نیاز محکومان بی              

ض محکومان به: 119 مادة          مار   .انضباطی خواهد بود تشخیص پزشک زندان موجب تنبیهتَ

عیادت نموده و پس از پرسش از وضعیت آنان و حصولِ  ،محکومان بیمار که در بیمارستان زندان بستري هستند ۀروزه اول وقت از کلیرئیس بهداري زندان موظف است همه: 120 مادة         
  .عمل آوردمستمري بهصحیح بیماران، نظارت کامل و  ۀاطمینان از حسنِ مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذی

  .دار این مسؤولیت خواهد بود تبصره ـ رئیس بهداري هر زندان باید پزشک باشد و در مراکزي که این امکان وجود ندارد، فرد مطلع و آشنا به مسایل پزشکی عهده              
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 ،مربوط رجع قضاییِم مجوز از سويِ قضایی اعالم داشته، پس از صدورِ رجعِناظر و م شک قانونی، قاضیِدر صورت فوت محکوم، رئیس زندان مکلّف است مراتب را فوري به پز: 121 مادة         
ی وي تحویل و قانون يهمجلس و رعایت نکات الزم به ورثصورت ناظر بر طبقِ جنازه را حسب مورد به بستگان او تحویل داده یا پس از تشییع، دفن نموده و وجوه و لوازم شخصی او با نظر قاضیِ

  .رسید اخذ گردد

فّی           تَوفّی بدون وارث باشد باید در اسرع وقت با نظر مقام قضایی صالحیت ٰهرگاه م تَوبا اذنِ ٰدار نسبت به تعیین تکلیف لوازم شخصی او در زندان اقدام شود و در صورت امکان تجهیز م 
  . اولیاء باشد

  آموزي فصل سوم ـ اشتغال و حرفه

هاي داخل زندان، کمک به رفع مشکالت مادي و معنوي محکومان و خانوادة آنان و نیل به خودکفایی باید  ها و نارسایی هاي بازپرورانه، کاهش آسیب منظور توسعۀ برنامهسازمان به: 122 مادة     
هاي صنعتی، کشاورزي، خدماتی و فرهنگی تحت نظارت و  ا درآمد حاصل از درآمد مؤسسههاي خیریه ی هاي مردمی و مؤسسه آموزي، جذب کمک از محلّ درآمدهاي بنگاه تعاون و حرفه

ب اعتبار الزم را به آموزي و اشتغال محکومان تأمین و هزینه نماید منظور حرفهبودجۀ مصو.  

ها و هاي دولتی و یا از رهگذر دریافت وام یا با مشارکت بانک ات سازمان و یا کمکتواند در جهت ایجاد اشتغال براي محکومان داوطلب کار با استفاده از امکان سازمان می: 123 مادة     
  .ها و یا بخش خصوصی اقدام نمایدنهادهاي دولتی، تعاونی

هاي نامه در کارگاهرعایت مقررات این آیینبندي و  ها با کسب نظر شوراي طبقههاي الزم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنمحکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایش: 124 مادة     
  .شوند کار گمارده میهاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی خارج زندان به داخل زندان یا مؤسسه

توانند رأساً بدان اقدام  ها و سایر مراکز وابسته به سازمان بوده و آنان می هاي اشتغال داخل یا خارج از زندان از اختیارات ذاتی رئیسان زندان اعزام مسؤوالن داوطلب کار به محیط: 1تبصره           
  .این اقدام نیاز به اخذ تأمین ندارد. نمایند

شوند، وثیقه و یا هاي خارج از زندان اعزام می آموزي یا مرخصی به مکان منظور بازگشت زندانیانی که براي اشتغال، حرفهتوانند به بندي یا مقامات قضایی صالح می بقهشوراي ط: 2تبصره           
صورت در این. همان و یا اشخاص ثالث معرفی شده از سوي ایشان اخذ نماینددادرسی کیفري را از محکومان، مت هاي مذکور در مقرّرات آیین  تعهد مناسبی در قالب قراردادهاي مدنی یا تأمین

  .بندي اقدام الزم را معمول دارند ند نسبت به بازداشت وثیقۀ مدنی ارسالی از شوراي طبقهاادارات ثبت محل مکلف

  .ندروز رسیدگی شوتقاضاهاي مرخصی واصله به این شورا باید حداکثر ظرف مدت سه: 125 مادة     

کار گمارده شوند تا در طول شود به باشد و از طرف سازمان ابالغ می هاي تعلیماتی براي کسب مهارت و تخصص میهایی که مستلزم دیدن دوره محکومان و متهمان باید به حرفه: 126 مادة     
  .ئل گردندزمان بتوانند با طی مراحل مختلف آموزشی به اخذ گواهینامۀ مهارت فنی در رشتۀ مخصوص نا

  .هاي بیمه در قبال حوادث ناشی از کار، بیمه نماید آموزان را نزد شرکت تبصره ـ سازمان مکلّف است این قبیل حرفه          

طور مواد اولیۀ این نوع کارها به. شته باشندهاي بیکاري و فراغت در آسایشگاه خود به کارهاي دستی اشتغال دا توانند با موافقت رئیس زندان در ساعت محکومان و متهمان می: 127 مادة     
  .شود انحصاري از طریق فروشگاه مرکز یا زندان در اختیار آنان گذاشته می

ت از زندانیان تهیه و در اختیار وي گذارده خواهد مایـ هرگاه محکوم نتواند با سرمایۀ خود اقدام به تهیۀ مواد اولیه و لوازم مربوطه نماید، این مواد و لوازم به وسیلۀ زندان یا انجمن ح1تبصره          
عنوان سهم سرمایه برداشت و به حساب صندوق مرکز یا زندان یا انجمن حمایت از محکومان واریز و بقیه به چهارم از سود حاصله بهصورت پس از کسر هزینۀ تهیۀ لوازم اولیه، یکدر این. شد

  .گردد حساب محکوم منظور می

داند به مؤسسه یا زندان یا به اشخاص دیگر واگذار یا به  گذاري توسط زندان و با استفاده از نظر خبره به هر نحو که خود می خود را پس از قیمت  ـ محکوم مجاز است کاردستی2بصرهت          
  .متر باشددر صورت فروش یا واگذاري به غیر، قیمت فروش نباید از قیمت تعیین شده توسط زندان ک. فروش برساند

هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی داخل یا خارج زندان با توجه به موقعیت محل و نوع و کیفیت کار و با رعایت فصل دوم از  هاي کار و استراحت محکومان در مؤسسه ساعت: 128 مادة     
  .شود تعیین و به مورد اجراء گذاشته مینامه از طرف رئیس کارگاه یا مؤسسۀ مربوط با هماهنگی رئیس زندان بخش دو این آیین

  .شود وسیلۀ مدیرکلّ استان تعیین میصورت کارمزدي بهبه ،دهند مزد روزانۀ محکومان به تناسب درجۀ مهارت و کاردانی هر یک از آنان و میزان و نوع کاري که انجام می: 129 مادة     

  :گردد سیم میمزد ماهیانۀ کار زندانی به شرح زیر تق: 130 مادة     

ل محکوم واریز می%) 50(پنجاه درصد. 1            .گردد به حساب بانکی سرپرست موقت عائلۀ تحت تکفُّ

  .شود که در موقع آزادي به او پرداخت گردد به حساب محکوم واریز می%) 25(بیست و پنج درصد . 2         

  .شود به حساب خود محکوم براي مخارج ضروري پرداخت می%) 20(بیست درصد . 3         
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  .براي بیمۀ حوادث ناشی از کار بر اساس قرارداد فی مابین سازمان و محکومان شاغل اختصاص داده خواهد شد%) 5(پنج درصد . 4         

  .گردد نیز به حساب خود وي واریز می) 1(دستمزد ذکر شده در بند %  50ت تکفُّل باشد مبلغ که محکوم فاقد عائلۀ تحتبصره ـ در صورتی                

  .شود واله و منتقل میدر موقع انتقال محکوم به زندان یا مؤسسۀ دیگر در اسرع وقت کلیۀ مطالبات او پس از تسویه حسابِ کامل به محلّ مؤسسه یا زندان جدید ح: 131 مادة     

  :نداهاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی مکلّف مؤسسه: 132 مادة     

  .پرداخت نمایند 130مادة  4موضوع بند %) 5(در صورت بروز حوادث ناشی از کار هزینۀ خسارت وارده به محکومان را از محل پنج درصد ـ الف          

  .کلیۀ مقررات ایمنی، حفاظتی، بهداشتی را بر اساس ضوابط قانونی رعایت نمایند ـ ب          

  .دفاتر رسمی قانونی مالی، متناسب با اصول سیستم حسابداري استاندارد و پذیرفته شدة جامعۀ حسابدارانِ رسمی تنظیم نمایند ـ ج          

  .هاي زندان بالمانع استحساب از کلیۀ قسمتپس از تسویه ،که منع قانونی نداشته باشدهنگام آزادي به شرط آنانداز  پرداخت موجودي حساب پس ـ1تبصره                 

  .اي شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر مزبور به رایانه منتقل خواهد شد در صورت رایانه ـ2تبصره                 

  :شرح زیر خواهد بودی، کشاورزي و خدماتی بهها و مؤسسات صنعتنحوة ادارة کارگاه: 133 مادة     

ادها و ها و مؤسسات صنعتی، کشاورزي و خدماتی از حیث نوع و میزان تولید، کیفیت و کمیت کار، خرید و فروش و معامالت و انعقاد و انجام قراردمسؤولیت ادارة امور کارگاه ـ الف          
  .باشد ها می یل بر عهدة مدیریت کارگاه یا مؤسسهمسائل فنی و تخصصی و سایر موارد از این قب

  .باشد نیان بر عهدة سازمان میمسؤولیت امور انتظامی و امنیتی و در اختیار قراردادن کارگران، نحوه و کیفیت اعزام آنان به کارگاه و نیازهاي فرهنگی و بهداشتی زندا ـ ب          

  .ها ممنوع است استفاده از محکومان در امور نگهبانی و انتظامی و اداري مؤسسه یا زندان و دیگر دستگاه: 134 مادة    

  .گیرد ام میطور نوبتی بدون تبعیض توسط محکومان انجها بههاي صنعتی، خدماتی و کشاورزي و همچنین کارگاه ها و مؤسسهانجام امور خدماتی داخل بندها و اندرزگاه: 135 مادة     

شمار آمده، به تشخیص شوراي انضباطی تنبیه هاي وابسته خودداري نماید، کوتاهی وي تخلّف بهموجه از انجام وظایف محوله در داخل زندان و مؤسسه تبصره ـ اگر محکوم بدون عذرِ          
  .خواهد شد

  هاي بازپرورانه فصل چهارم ـ برنامه

آموزي و  ۀ مراکز حرفهسوادآموزي، ارتقاء سطح معلومات و جلوگیري از اتالف وقت محکومان و همچنین تقویت اراده و پرورش فکر و استعدادهاي نهفتۀ آنان در کلیمنظور به: 136 مادة     
هاي خیریه و نهضت سوادآموزي و با همکاري آنان تحت  لت و یا سازماناي و دولتی یا وابسته به دو هاي آموزشی، علمی و فنی، حرفه هاي مربوط و مؤسسه ها از رهگذر وزارتخانه اشتغال و زندان

  .شود اي و مذهبی داده می نظر واحدهاي مربوط در مؤسسه یا زندان، آموزش فنی، حرفه

ها به  بینی شده در زنداناي پیش ش علمی، دینی و فنی، حرفههاي آموز مدت محکومیتشان و کیفیت و نوع برنامهمحکومان در مدت اقامت خود در مؤسسه یا زندان با توجه به: 137 مادة     
  .اي اشتغال خواهند داشت فراگیري سواد و ادامۀ تحصیالت علمی، دینی و حرفه

  .رومیت از امتیازات گرددتواند موجب مح هاي مزبور می آموزي اجباري است، عدم شرکت در کالس هاي سواد سال در کالس 60سواد کمتر از  شرکت افراد بی ـ تبصره          

اي و بر  وسیلۀ مربیان علمی و فنی حرفهاي به هاي آموزش علمی و فنی حرفه ها و مؤسسه ها و سازمان ها با همکاري وزارتخانه اي زندان هاي علمی و فنی، حرفه تدریس در آموزشگاه: 138 مادة     
  .گیرد ان انجام میاساس برنامۀ تنظیمی توسط واحدهاي مربوط در مؤسسه یا زند

عمل آید و به محصلِ هر کالس گواهینامۀ رسمی بدون اشاره به محکوم بودن او با انجام تشریفات ها به هاي مربوط در داخل زندان آزمون سالیانه باید مطابق برنامۀ رسمی دستگاه: 139 مادة     
  .گردد خاص که جنبۀ تشویق به تحصیل داشته باشد اعطاء می

هاي  ها در محیط اجتماعی، سازمان مکلّف است وسایل تحصیل ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره منظور کمک به بازسازگاري اجتماعی محکومان و جذب کامل آنبه: 140 ادةم     
هاي مربوط و با همکاري آنان  ها و مؤسسه ي و رعایت مقرّرات مربوط از طریق وزارتخانها هاي عادي یا مکاتبه مندان به ادامه تحصیل با اجراي برنامه اي را براي عالقه تخصصی، علمی و فنی حرفه

  .در داخل مؤسسه یا زندان فراهم نماید

ها و وسایل الزم را تهیه  زندان مکلّف است به هزینۀ محکوم، کتاب. اي با خود محکوم است هاي عادي یا مکاتبه هاي مربوط به تحصیالت عالی از رهگذر برنامه پرداخت هزینه: 141 مادة     
  .کرده، در اختیار او قرار دهد
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  .گیرد وسیلۀ انجمن حمایت از زندانیان صورت میها به نباشد، پرداخت هزینه همادهاي ذکر شده در این  خت هزینهجهت عدم بضاعت قادر به پرداکه محکوم بهتبصره ـ در صورتی          

  .شود هاي مربوط در داخل مؤسسه یا زندان انجام می ها و مؤسسه هاي نهایی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی با نظارت مستقیم وزارتخانه امتحان: 142 مادة     

اي و تحقیقاتی خود را شخصاً در  تواند مطالعات دانشگاهی، فنی حرفه هاي تحصیلی می هاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامه عنوان فعالیتمحکوم با موافقت رئیس زندان به: 143 مادة     
وسیلۀ هزینۀ دولت بهصورت امکان به هزینۀ شخصی خود و درها به آموزي و اشتغال یا زندان راکز حرفهمؤسسه یا زندان انجام دهد و وسایل و لوازم مورد نیاز خود را با رعایت مقرّرات داخلی م

  .هاي آموزشی زندان تدارك نماید مسؤوالنِ برنامه

هاي علمی، مذهبی، اخالقی و  تعداد محکومان تأسیس کرده و کتاب ها و نهادها، کتابخانۀ مجهزي با توجه بهها، سازمان در هر مؤسسه یا زندان با جلب کمک و همکاري وزارتخانه: 144 مادة     
طور امانت از کتابخانه، کتاب به امانت توانند در ساعات مقرّر در کتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازة مسؤوالن کتابخانه به محکومان می. نماید فنی در حد نیاز براي مطالعۀ محکومان تهیه می

رد نمایندگرفته، سپس با ر   .عایت نظافت کامل و بدون عیب و نقص آن را به کتابخانه مستَ

  .دار گردد موقع کتاب به کتابخانه مسامحه نماید با نظر مسؤول کتابخانه و موافقت رئیس زندان باید غرامت مربوط را عهدههر محکومی که نسبت به حفظ نظافت و یا بازگرداندنِ به: 145 مادة     

  .هاي مجاز در داخل مؤسسه یا زندان مانعی ندارد ها و روزنامه استفاده از مجله: 146 مادة     

  .گردد با جلب و همکاري نهادهاي مربوط در مؤسسه یا زندان، وسایل آموزشی سمعی و بصري الزم براي محکومان تدارك و تأمین می: 147 مادة     

منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی محکومان و اجراي آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ نامه درج و بههنگام پذیرش محکوم، دین رسمی او در برگۀ پرسش: 148 مادة     
  .گردد آنان فراهم می منظور انجام امور واجب مذهبیتسهیالت الزم به) در محل(وسیلۀ مسؤوالن مربوط در زندان و ارشاد اسالمی به

تواند در آسایشگاه عمومی یا انفرادي خود یک جلد کتاب آسمانی، کتاب دعا، سجاده و مهر نماز براي اجراي امور  می ،هر محکومی که داراي یکی از ادیان رسمی کشور باشد: 149 مادة     
  .داري نمایدواجب مذهب خود نگه

تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زندان، نمایندة مذهبی او در مؤسسه یا زندان حضور یافته در  ی از ادیان رسمی کشور باشد در صورت لزوم میهر محکومی که داراي یک: 150 مادة     
  .اجراي آداب و مسائل مذهبی او را هدایت و ارشاد نماید

هاي فردي و  بیت بدنی از قبیل کادر مربیان ورزشی و تدارك سالن سرپوشیده و زمین و وسایل الزم براي ورزشدر هر زندان در صورت امکان وسایل و امکانات ورزشی و تر: 151 مادة     
  .گردد گروهی فراهم می

اي که براي  اجباري است و بنابر برنامهباشند،  ها براي محکومانی که قادر به انجام ورزش می هاي ورزش صبحگاهی در زندان منظور سالمت جسم و روح محکومان، اجراي برنامهبه: 152 مادة     
  .ساعت در هواي آزاد ورزش نمایندکم روزانه نیم شود باید دست آنان تنظیم می

هاي فرهنگی و  زشی و فعالیتهاي ور هاي مربوط و قاضی ناظر با اجراي تشریفات قانونی و انتظامی در مسابقهتواند به پیشنهاد رئیس زندان، موافقت مدیر کلّ استان محکوم می: 153 مادة     
  .مذهبی خارج از زندان شرکت نماید

  .باشد هاي خارج از کشور افزون بر رعایت مفاد ذکر شده مشمول مقررات خاص خود نیز می تبصره ـ شرکت در مسابقه          

ها،  هاي وزارتخانه پیشنهاد معاونت امور بازپروري، موافقت رئیس زندان و با جلب کمک و همکاريمنظور پرورش افکار و استعدادهاي هنري و ارتقاء سطح معلومات محکومان به به: 154 مادة     
  .شود هاي نمایش ماهانه ترتیب داده می ها برنامه هاي مربوط، در زندان نهادها و سازمان

منظور همچنین به. بندي تأیید نماید ها را شوراي طبقه نان رضایت داشته و صالحیت اخالقی آنشرکت خواهند کرد که رئیس زندان از طرز کار و رفتار آ  هاي ماهانه محکومانی در نمایش      
هی کم ما نمایند، دست یا زندان را کامالً اجرا می پرورش روح و جسم محکومان با پیشنهاد رئیس زندان و موافقت مدیر کل و قاضی ناظر، محکومانی که داراي حسن رفتار بوده و مقرّرات مؤسسه

بدیهی است حفاظت از محکومان در چنین مواردي . هاي عمومی شهر که از سوي مؤسسه یا زندان به این کار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد بار به نماز جمعه یا نمایشگاه و تفریحگاه یک
  .سایر نیروهاي انتظامی محل استفاده خواهد شد عهدة مأموران انتظامی زندان خواهد بود و در صورت لزوم ازنامه به با رعایت مفاد این آیین

  .پیش مانعی ندارد مادةهاي مربوط با رعایت  ها و سازمان هاي آموزنده و اخالقی تحت نظر معاونت بازپروري در مؤسسه یا زندان با جلب کمک و همکاري اداره نمایش فیلم: 155 مادة     

  .هاي رادیو و تلویزیون استفاده نمایند توانند در ساعات فراغت خود با رعایت نظم و ترتیب طبق برنامۀ تنظیمی از برنامه محکومان می: 156 مادة      

ظ عدم شایستگی اخالقی و نوع و اهمیت جرم ارتکابی و یا که به لحاهاي بازپرورانه استفاده نمایند مگر این دید مسؤوالن زندان از برنامهتوانند با صالح متهمان واجد صالحیت می: 157مادة      
  .دستور قضایی، اجتماع آنان با سایر متهمان و محکومان به مصلحت نباشد

هاي بازپرورانۀ مقرّر در این فصل اعم از  امها، مکلّف است کلیۀ اقد ها و زندان وسیلۀ واحدهاي بازپروري درون مؤسسه نامه معاونت بازپروري سازمان به از تاریخ تصویب این آیین: 158 مادة     
مندي هر یک از این  ها در بازسازگاري محکومان و کاهش تکرار بزه مورد ارزیابی ماهانه و ساالنه قرار دهد و در صورت نافایده ها را با توجه به تأثیر آن آموزي، مذهبی و مانند آن آموزشی، حرفه
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استحضار رئیسِ هاي ارزیابی ماهانه و ساالنه به انۀ هدفمند که اجراي آن کاهش میزان تکرار بزه را در پی داشته باشد، تهیه، تدوین و اجرا گردد؛ رونوشت گزارشهاي بازپرور ها، باید برنامه برنامه
  .سازمان خواهد رسید

  .هاي اداري است دگی به تخلّفهاي رسی تئشمار آمده، موجب پیگرد در هیتخلّف به همادتوجهی به مقرّرات این  تبصره ـ بی      

  .کم یک روزنامۀ کثیراالنتشار اطالع حاصل نمایند  وسیلۀ وسایل ارتباط جمعی مجاز در داخل مؤسسه یا زندان مانند رادیو، تلویزیون و دست توانند از اخبار کشور به محکومان می: 159 مادة   

هایی  هاي بازپرورانه و مقرّرات انتظامی مؤسسه یا زندان با درج مقاله نظر واحد بازپروري، نشریۀ ماهانه منتشر و اطالعات مربوط به فعالیتبایست زیر  در صورت امکان در هر زندان می: 160 مادة   
را از مردم طلب نماید و مطالب مندرِج در نشریۀ هاي مادي یا انجام خدمتی  هاي خود کمک محکوم حق ندارد در ضمنِ مقاله. شود در آن منعکس گردد وسیلۀ مربیان یا محکومان تهیه می که به

  .کننده باشدهاي اخالقی، تربیتی، علمی، تفریحی و سرگرم زندان باید صرفاً واجد جنبه

هاي مربوط به  شود که در رشته تنها به کسانی داده میهاي رسمی کشور  دار افزون بر مقام هاي قضایی صالحیت بر مقامها عالوه دستور کتبی مدیر کلّ زنداناجازة بازدید از زندان به: 161 مادة   
هاي مذهبی، اجتماعی و اصالح  هاي خیریه به فعالیت هایی که در انجمن نمایند یا آن ها تدریس یا تحقیق می علوم مذهبی، اجتماعی، اخالقی، تربیتی، کیفرشناسی، جزایی و علوم ادارة زندان

  .محکومان عضویت دارند

  :هاي تأمینی تربیتی عبارتند از ها و مؤسسه هاي مجاز براي ورود به زندان مقام: 162 مادة   

ان او، مدیران کلّ سازمان، بازرسان اعزامی رئیس قوة قضاییه و معاونان وي، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کلّ کشور، وزیر دادگستري، دادستان انتظامی قضات رئیس سازمان و معاون      
حمایت از حقوق شهروندي سازمان و مسؤوالن س قوة قضاییه، مأموران دفاتر بازرسی و حفاظت اطالعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسی کلّ کشور بر اساس ابالغ صادر شده، مسؤول دفتر رئی

هاي مطرح شده نزد آنان و  ها و دادسراها در مورد پرونده و معاونان وي و قاضیان دادگاه واحدهاي استانی این دفتر در حوزة استان محلّ خدمت، رئیسان دادگستري، قاضیان ناظر زندان، دادستان
  .همچنین رئیسان سازمان قضایی نیروهاي مسلّح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محکومان مربوط به این سازمان

  :توانند وارد زندان شوند نامه در حدود وظایف و مشاغل خود و در صورت نیاز می یر مقررات این آییناشخاص زیر با اطالع و اجازة رئیس زندان و رعایت سا: 1تبصره        

  .ت مدیره، کارکنان و مددکاران انجمن حمایت از زندانیان شهرستان محلئمدیر عامل، رئیس هی      

ور محول شده پس از معرفی و هماهنگی الزم با سازمان تنها در حدود قانون و مقرّرات تشکیالت وزارت منظور انجام امورود و خروج عوامل اطالعاتی وزارت اطالعات به: 2تبصره        
  .اطالعات خواهد بود

نوع است و تخلّف از آن حسب مورد موجبِ دستور مم ها به استثناء موارد بحرانی بر اساسِ ها، بندها و اندرزگاه ها، زندان ورود مأموران با سالح گرم یا سرد به پوستۀ داخلی مؤسسه: 3تبصره       
  . تعقیب قانونی خواهد بود

  .باشد زدید ممنوع میعکسبرداري، رد و بدل کردن اشیاء، نامه، حمل ضبط صوت، دوربین عکاسی، مواد ممنوعه و نظایر این اعمال براي بازدیدکنندگان در مواقع با: 163 مادة   

اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسایی و اجازة کتبی خود را به مسؤول امور نگهبانی زندان ارائه را  بازدیدکنندگان باید از پیش اجازة مخصوص به امضاي رئیس مؤسسه یا زندان: 164 مادة   
نتیجۀ  ،هر گاه بازدیدکننده نظرات اصالحی یا انتقادي داشته باشد. دکنندگان ثبت گرددها باید در دفتر مخصوص بازدی دهند، ساعت ورود و مشخصات کامل و علّت بازدید و ساعات خروج آن

ها در بهبود وضع  ها و راهنمایی گونه همکاريصورت مراتب باید از طریق اداره کلّ به سازمان گزارش شود تا از ایندر این ؛نماید مشاهدات و استنباطات خود را در دفتر مزبور منعکس می
  .عمل آید ها حداکثر استفاده به ها و زندان مؤسسه

ها رضایت دهند با اجازة معاونت  طور کتبی به آنکه باعث شناسایی، هتک حیثیت و رسوایی آنان نشود و یا خود به طوري تهیۀ فیلم و خبر و انتشار شرح احوال و عکس محکومان به: 165 مادة   
  .بازپروري سازمان مجاز خواهد بود

طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازة مقام قضایی مربوط یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت انجام عقد نکاح و طالق و تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدي که یک: 166 دةما  
ترهاي اسناد رسمی انجام پذیرد تا موجب تضییع حقوق محکوم یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تر از سایر دف وسیلۀ یکی از سردفتران اسناد رسمی با شرایط عادالنه لزوم در مؤسسه یا زندان به

  .نشود

  ها آموزي و اشتغال و زندان هاي درون مراکز حرفه ها و تنبیه تخلّف ـفصل پنجم 

طور شفاهی یا کتبی تقاضاي مالقات با  تواند به طور کلّی ممنوع است اما هر محکوم می جمعی و اعتصاب محکومان و متهمان به صورت دسته اعتراض، شکایات و تقاضاي مالقات به: 167 مادة       
هاي مناسب نصب گشته،  هایی در محل هاي مربوط بیاندازد، به همین منظور صندوقرا در صندوق  قاضی ناظر زندان یا رئیس مؤسسه یا زندان را بنماید و اگر شکایت یا اعتراضی دارد آن

  .اي یکبار توسط قاضی ناظر تخلیه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت هکم هفت دست

  .هاي نامربوط به مؤسسه یا زندان، یا بدون امضاء و مشخصات نویسنده ترتیب اثر داده نخواهد شد به گزارش ـ تبصره            
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عمالی که تحقّق آن مخّل نظمِ داخلی مؤسسه یا زندان می سوءمحض اطّالع از وقوع حوادث و پیشامدهاي هر محکوم باید به: 168 مادة       گردد، مراتب را فوري به مسؤول امورِ  احتمالی و اَ
  .هاي مسؤولِ زندان گزارش دهد نگهبانی یا به هر یک از مقام

  .کلّی ممنوع استها به ها و زندان هاي خشن، مشقّت بار و موهن در مؤسسه و محکومان و اعمال تنبیه تندخویی، دشنام، اَداي الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان : 169 مادة      

هنگام اعزام و بدرقه برابر نظریۀ منظور کنترل و جلوگیري از خودزنی، ایذاء و آزار دیگران، خسارت به اموال و ممانعت از فرار وي بهبند به مقید نمودن محکوم و متهم به دست: 170 مادة      
  .باشد سه یا زندان و در غیاب وي، باالترین مقام مسؤول در مؤسسه یا زندان مجاز میرئیس مؤس

به افراد و اموال  ها، نهایت تالش خود را در برقراري آرامش و جلوگیري از بروز خونریزي یا ایراد خسارت  ها و زندان در هنگام شورش محکومان و متهمان، کارکنان مؤسسه: 171 مادة       
سبِ مورد به دستگاه قضایی و شوراي انضباطی، مؤسسه یا زندان  هاي انتظامی محل استمداد نموده، جلوي گسترش شورش را می د نمود و در صورت لزوم از مقامخواهن گیرند و متخلّفان را ح

  .معرفی خواهند کرد

و اطاعت از دستورهاي مأموران مؤسسه یا زندان و رعایت کلیۀ مقرّرات داخلی زندان هستند و در صورت  کلیۀ محکومان و متهمان مکلّف به حسن رفتار و سلوك با یکدیگر: 172 مادة       
  .ها اجرا خواهد شد هاي اتّخاذي دربارة آن تخلّف حسب مورد در شوراي انضباطی مطرح و تصمیم

تی موضوع را به اطّالع مرّبیِ تربیتیِ بند رسانده تا رئیس اندرزگاه را در جریان امر قرار دهد و رئیس اندرزگاه دیگر اختالفی داشته باشند، بایسگاه محکومان یا متهمان با یک  هر: 173 مادة      
مورد اقدام الزم  ندان حسباي مقتضی رفع اختالف نماید و هر گاه موفق به حلّ اختالف نشود جریان را به رئیس مؤسسه یا زندان گزارش خواهد کرد تا رئیس مؤسسه یا ز شیوهمؤظف است به

  .عمل آورد به

شود، ممنوع بوده، متخلّف بر اساس نظر شوراي  تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هر نوع عملی که بنابر مقرّرات خالف محسوب می            
  .دانضباطی تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد ش

هاي قضایی، بازپروري، حفاظت اطالعات، رئیس  مسؤوالن واحد: گردد هاي محکومان و متهمان، شوراي انضباطی با ترکیب اعضاي ذیل تشکیل می منظور رسیدگی به تخلّفبه: 174 مادة       
  .ابل اجراستهاي اتّخاذي با اکثریت آراء ق نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان، تصمیماندرزگاه مربوط و یک

  :هاي انضباطی عبارتند از تنبیه: 175 مادة       

  .نوبتمحرومیت از مالقات حداکثر سه. 1         

  .ماه 3محرومیت از مرخصی تا . 2         

  .عدم پیشنهاد عفو و آزادي مشروط حداکثر تا بیست روز. 3         

  .بیست روزنفره حداکثر تا داري در واحدهاي تکنگه. 4         

  .باشد پذیر بوده و بیش از آن موکول به موافقت قاضی ناظر می طور مستقیم از سوي شوراي انضباطی امکان هاي ذکر شده به از هر یک از تنبیه) سومیک( 1 / 3اعمال : 1تبصره              

اند،  تواند خارج از وقت اداري و یا در ایام تعطیل نسبت به معرّفی محکومانی که در نظم اخالل نموده یا زندان می رئیس زندان و در غیاب وي باالترین مقام مسؤول در مؤسسه: 2تبصره               
  .منظور اتّّخاذ تصمیم مناسب به شوراي انضباطی منعکس نمایدنفره تا آغاز وقت اداري اقدام نموده؛ مراتب را بهبه واحدهاي تک

طور کلّی یا جزئی به مدت شش ماه تعلیق نماید هر گاه در این مدت محکوم مرتکب تخلّف  هاي مقرّر شده را به اکثریت آراء به تواند تنبیه پس از اتّخاذ تصمیم می شوراي انضباطی: 176 مادة       
  .تنبیهات مقرّر شده در شوراي انضباطی نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد صورت عالوه بر مجازات تخلّف یا جرم ارتکابی اخیر، در غیر این. گردد هاي ذکر شده اجرا نمی یا جرمی نشود، تنبیه

مجلس حاکی از ذکر نوع تنبیه و اجراي آن تنظیم و در پروندة صورت     دستور رئیس زندان یا جانشین او اجرا و آراي شوراي انضباطی در خصوص تنبیه محکومان یا متهمان به: 177 مادة       
طور مستمر حسن اخالق و رفتار نشان  سال مرتکب تخلّف یا جرم دیگري نشود و از خود بههر گاه محکوم متخلّف، از تاریخ آخرین تخلّف خود به مدت یک. گردد بایگانی میمحکوم درج و 

  .عنوان امتیاز منفی منظور و مورد نظر قرار خواهد گرفتبهصورت در مواقع عفو و بخشودگی در جدول رفتار محکوم  در غیر این. گردد دهد آثار تبعی تنبیه مقرّر منتفی می

منظور اتّخاذ نامه مراتب به قاضی ناظر به هاي مندرج در آیین بر تخلّف انضباطی واجد وصف جزایی یا حقوقی باشد، ضمن محکومیت به تنبیههرگاه اعمال ارتکابی محکوم عالوه: 178 مادة       
  .گردد تصمیم گزارش می

کند جبران نماید و در صورت عمدي بودن یا عدم  هاي وابسته وارد می آموزي و اشتغال یا زندان و مؤسسه هایی را که به مراکز حرفه محکوم یا متهم مکلّف است کلیۀ خسارات: 179 مادة       
تواند وجه ذکر شده را از  ا مبلغ یک میلیون ریال باشد، رئیس مؤسسه یا زندان یا جانشین او میهمچنین در صورتی که وجه خسارت ت. گردد جبران طبق مقرّرات قانونی به قاضی ناظر معرفی می

  .طور کتبی به محکوم ابالغ نماید حساب یا وجه مربوط به محکوم یا متهم برداشت نموده و موضوع را به
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  )236تا  180مادة (رابطۀ محکوم با خروج از مرکز حرفه آموزي و اشتغال یا زندان : بخش سوم

  مالقات ـ فصل نخست

ها انجام  وسیلۀ مالقات و مکاتبهباشند و این ارتباط به نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می کلیۀ محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقرّرات این آیین: 180 مادة           
  .پذیرد می

صورت و  در این. طور کتبی مالقات با محکوم یا مکاتبۀ وي را ممنوع اعالم کند بایست به تبصره ـ چنانچه مالقات یا مکاتبۀ متهمی خالف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوط می                 
تخلّف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداري متخلّف . باشد دار مجاز می اجع قضایی صالحیتدر مدت ممنوعیت حسب مورد مالقات با محکوم و یا مکاتبۀ او تنها با اجازة کتبی مر

جه از این وهیچتوانند به یک از مأموران انتظامی یا اداري و قضایی نمیخواهد بود ولی پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده، حق خواهد داشت که با او مالقات نماید و هیچ
  .مالقات جلوگیري نمایند

اي نشکن و وسایل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسایل ذکر شده باید طوري تعبیه گردد که هنگام  کم بایستی مجهز به دیوارهاي شیشه محلّ مالقات عمومی محکومان دست: 181 مادة           
  .ها به سهولت انجام پذیرد شخاص فراهم نگردد و مکالمهمالقات و مکالمۀ محکومان با اشخاص، مزاحمت براي سایر ا

هاي حمایت از زندانیان محل  گردد از اعتبارات انجمن هایی که در جهت رفاه خانوادة محکومان احداث می توانند براي بناي چنین محل ها می ها و زندان تبصره ـ مسؤوالن مؤسسه                 
  .استفاده نمایند

هاي هفتگی با محکوم مالقات کنند و  زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و همچنین پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرایط مالقات: 182 دةما           
  .توانند مالقات کنند میسایر بستگان و دوستان محکوم در صورت درخواست با کسب اجازه از طرف رئیس مؤسسه یا زندان یا قاضی ناظر 

توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با  دید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر می محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صالح: 183 مادة           
  .حضور مأمورِ مراقب مالقات حضوري نمایند

محلّ مالقات این گروه از محکومان . مالقات نمایند 182بار با اشخاص ذکر شده در مادة اي یک کم هفته توانند دست آموزي خارج از زندان نیز می هاي حرفه محکومانِ کارگاه: 184 مادة           
  .ورِ مراقب ضروري استصورت حضور یک مأم شود انجام خواهد شد، در این در محلّ مناسبی که به این منظور اختصاص داده می

  .توانند مالقات خصوصی، بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند محکومان یا متهمان با موافقت رئیس زندان یا قاضی ناظر در مواردي می: 185 مادة           

نامۀ اجرایی شوراهاي حلّ اختالف،  آموزي و اشتغال یا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آیین فهتواند در هر مرکز حر اداره کلّ شوراهاي حلّ اختالف کشور می: 186 مادة           
ها  دام و در حد تواناییند براي انجام این امر، اقاآموزي اشتغال نیز مکلّف ها و مراکز حرفه ها، بازداشتگاه رئیسان زندان. اي براي حلّ اختالف محکومان و شاکیان خصوصی آنان ایجاد نماید شعبه

  .عمل آورند همکاري الزم به

ز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت نامۀ رسمی براي حفظ حقوق موکّل خود میوکالي دادگستري در صورت داشتن وکالت: 187 مادة            هاي اداري به زندان  توانند با اخذ مجو
المالقات بودن محکوم،  به رئیس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق مالقات عمومی با موکّالن خود مالقات نمایند و در صورت ممنوع نامۀ رسمیمراجعه و با ارایۀ وکالت

  .اهد شدنامۀ رسمی توسط مسؤوالن زندان فراهم خوبدیهی است مقدمات تنظیم وکالت. گیرد هاي قضایی مربوط انجام می مالقات با نظر مقام

  .ها اختصاص داده شود هزینۀ خود با نظر سازمان اتاقی بسازد که براي مالقات وکالي دادگستري با موکالن آنتواند در هر زندان به ـ کانون وکالء می1تبصره                 

  .ل تَسرّي استنسبت به وکالء و مشاوران حقوقی قوة قضاییه نیز قاب مادةـ مفاد این 2تبصره                 

وسیلۀ رئیس مؤسسه یا زندان تهیه و با تصویب مدیرکلّ مربوط  هاي سال و نیاز هر محل به برنامۀ مالقات عمومی در هر مؤسسه یا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل: 188 مادة           
  .شود آگهی می

  .دیگر مالقات نمایندطور جداگانه با یک شونده بتوانند بهکننده و مالقاتي تنظیم شود که زنان و مردان مالقاتا گونه ـ برنامۀ مالقات باید به1تبصره                 

  .اشددقیقه نب20بار مالقات داشته باشد و مدت آن کمتر از اي یک کم هفته اي تنظیم شود که هر محکوم دست گونه ـ برنامۀ مالقات عمومی باید به2تبصره                 

توانند، اجازة مالقات با محکوم را با اشخاص  هاي استان نیز در صورت تشخیص ضرورت می دار، رئیس مؤسسه یا زندان و مدیر کلّ زندان هاي قضایی صالحیت افزون بر مقام: 189 مادة           
  .نامه صادر نمایند مجاز در آیین

راجع ذکر شده تبصره ـ در صورتی که براي محکو                  در م از سوي شوراي انضباطی محدودیت مالقات در نظر گرفته شود و قاضی ناظر نیز تأیید نموده باشد، موضوع با ذکر دلیل به م
  .گردد، تا از دادن مالقات خودداري نمایند مادة پیش اعالم می

  .را که در بیمارستان بستري بوده یا قادر به حرکت نیستند با نظر پزشک فراهم آورد تواند تسهیالت مالقات محکومان بیمار رئیس زندان می: 190 مادة           
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حفظ  کلّی ممنوع است و مأمورِ مالقات موظف بهکننده و محکوم بهرد و بدل کردن نامه و اشیاء مجاز بدون اجازة رئیس زندان یا نمایندة وي به هرگونه که باشد، میان مالقات: 191 مادة           
  .انتظام، انضباط کامل و اجراي دقیق مالقات خواهد بود

  . تبصره ـ تخلّف مأمور مالقات و یا قصور و تقصیر وي موجب تعقیب انتظامی یا اداري خواهد بود                 

  .که مکالمات به زبان فارسی انجام گیرد، پرداخت دستمزد با سازمان است تماد انجام شود، مگر آننفر مترجم مورد اعمالقات اتباع بیگانه با خانواده و غیر آن باید با حضور یک: 192 مادة           

تباعِ محکوم خود با معرفی وزارت امورِ خارجه و با اجازة دادستان، قاضیان رسیدگی: 193 مادة              .باشد کننده یا ناظر زندان میمالقات نمایندة سیاسی و کُنْسولی با اَ

سولی دولتی که حافظ منافع آنان می باشد مالقات نمایند ها در ایران نمایندة سیاسی ندارند، می تبصره ـ محکومانی که کشور آن                    . توانند با رعایت مادة فوق با نمایندة سیاسی و کُنْ

کم به زبان محکوم آشنایی داشته باشد صورت گیرد و  نفر از کارکنان زندان که دستنماید باید با حضور یک در تمام مواردي که شخص خارجی با محکوم یا متهم مالقات می: 194 مادة           
هاي داخلی مؤسسه یا زندان تشخیص دهد، باید فوري به مالقات  نامه رّرات و نظاماگر مأمور مسؤولِ مالقات موضوع مذاکرة طرفین را بر خالف مق. صحبت باید بدون نجوا و با صداي بلند باشد

  .خاتمه دهد و چگونگی امر را به رئیس زندان گزارش نماید 

کنندگان مجهز به سرویس، فروشگاه و سایر وسایل رفاهی  رار مالقاتاستق  اتّخاذ نمـــایند تا سالــن انتظار جـــهت ها باید ترتیبـــی  آموزي و اشتغال یا زندان رئیسان مراکز حرفه: 195 مادة           
  .باشد و تدابیري اتّخاذ گردد تا مالقات کنندگان از مسیر مخصوص جداي از محوطۀ عمومی مؤسسه یا زندانْ به قسمت محلّ مالقات هدایت شوند

  .ز و ساعت و طول مدت مالقات و چگونگی کیفیت آن، با نظرِ رئیس مؤسسه یا زندان خواهد بوددر تمامی موارد تنظیمِ برنامۀ مالقات از نظر رو: 196 مادة           

جمله رفع مشکالت  نها مستقرّ گردند تا از نزدیک نسبت به انجام وظایف خود، م آموزي و اشتغال و زندان در صورت وجود امکانات، قاضیان ناظر باید در مراکز حرفه: 197 مادة           
  .سسه یا زندانِ محلّ خدمت خود سرکشی نمایند بار براي بازدید از مؤکم در هفته سه صورت باید دست در غیر این. محکومان اقدام نمایند

  ستیهاي پ فصل دوم ـ ارسال مراسله

هاي قضایی و در هر  همسر و فرزندان، والدین، وکیل رسمی و یا به دیگر بستگان، دوستان و مقامعنوان تواند در هر هفته دو نامه به المالقات نباشد می متهم یا محکومی که ممنوع: 198 مادة           
اهی ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گو ارسالِ نامه ها با حضور مسؤول قسمت این نامه. ارسال داردهاي رسمی کشور، با رعایت موازین شرعی و قانونی نوشته و  عنوان مقامنامه بهماه یک

  .گردد ها ارسال می مسؤول یاد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله

ه و پس از تأیید مقامِ کننده در صورت لزوم نامۀ سرگشاده به خانواده و وکیل رسمی نوشت  تواند با اجازة دادستان یا مقام قضاییِ رسیدگی المالقات می تبصره ـ متهم یا محکوم ممنوع                 
  .قضایی ارسال دارد

نحوي دار قانونی یا کسانی که به هاي صالحیت تواند با اجازة قاضی ناظر یا رئیس زندان بیش از حد مقرّر با بستگان خود یا مقام العاده محکوم یا متهم می در مواقع ضروري و فوق: 199 مادة           
  .مشکالت شخصی و خانوادگی و اجتماعی او صالح و مؤثر باشند با رعایت مقرّرات مربوطه مکاتبه نماید از انحاء در تعلیم و تربیت و حلّ

دقیقاً بررسی و  ،شود یهاي محکومان که از بین مأموران مجرب و مورد اعتماد موسسه زندان انتخاب م وسیلۀ مسؤول ارسالِ نامه هاي صادر شده و واردة محکوم یا متهم باید به نامه: 200 مادة           
  .مطالعه شده و پس از امضاء و مهر قسمت مذکور به مقصد ارسال شود

سده هایی که نوشته نامه: 201 مادة            فْ رمت اشخاص نامه انگیز یا مخالف با آیین هاي آن مح تکسنه بوده یا موجب ه شود یا  هاي مؤسسه یا زندان یا خالف نظم و عفّت عمومی و اخالق ح
هایی که از پیش مورد رسیدگی قرار گرفته و تهیه و ارسالِ  هاي ناموجه و مکرّر دربارة موضوع حال  متضمن الفاظ رکیک و مستهجن و ناسزا، تهدید و یا تهمت و افتراء باشد و همچنین عرض

  .نامه، تنبیه انضباطی و یا تحت تعقیبِ جزایی قرار خواهد گرفت سندة نامه بر اساس مقرّرات این آییندستور رئیس مؤسسه یا زندان ضبط شده و نویمنظور مزاحمت باشد، بهها صرفاً به آن

یان دعوا مربوط به ها باید با خط خوانا و روشن و به زبان فارسی نوشته شده و موضوع آن دربارة بیان حقایق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگی و شخصی و جر متن نامه: 202 مادة           
  .نویسندة نامه باشد

خانوادگی و مشخصات کامل، شمارة قرار یا دادنامه، شمارة محکوم، شمارة آسایشگاه نویسندة نامه و نشانی و  امصادر شده باید در دفتر مخصوص ثبت، و نام و ن هاي  کلیۀ نامه: 203 مادة           
  .هاي دفترِ ذکر شده عیناً به نویسندة نامه مسترد شود عنوان گیرنده با خط خوانا روي پاکت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشته

ها و نهایتاً به سازمان ارسال گردد تا پس  بایستی عیناً به اداره کل زندان ،اي موجود نباشد شود اگر در محل براي ترجمه و بررسی آن وسیله هایی که به زبان خارجی نوشته می نامه: 204 مادة           
  .اعاده شود منظور ارسال به زندان مربوط هاي الزم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به از بررسی

تباع خارجه می: 205 مادة            نامه بررسی و  ها باید بنابر مقرّرات این آیین هاي آن وسیلۀ وزارت امور خارجه با نمایندة سیاسی و کُنسولی خود مکاتبه نمایند و نامههتوانند ب متهمان و محکومان اَ
  .به مقصد فرستاده شود

  .اشکال است  نامه با هزینۀ شخصی محکوم بی هاي رسمی با رعایت مقرّرات آیین وسیلۀ تلگراف یا تلفن با اشخاص یا مقام وري ارتباط محکوم بهدر مواقع ضر: 206 مادة           



٢٢ 
 

تباع خارجی با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بالمانع می                    .باشد تبصره ـ مکالمۀ تلفنی محکومان اَ

که محکومان از امور بازداشتگاه یا مؤسسه یا  ها تهیه و در دسترس محکومان قرار دهند تا در صورتی هاي کلّ مؤظفند براي هر زندان صندوق شکایت واحدهاي بازرسیِ اداره: 207 مادة           
صورت مستقیم در صندوق ذکر شده قرار دهند این صندوق هر  ت قید شده باشد بهاي که هویت دقیقِ محکوم روي پاک زندان شکایت داشته باشند، بتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل، ضمنِ نامه

  .گیرد وسیلۀ واحد بازرسی مورد بررسی قرار می بار توسط بازرس اداره کلّ باز و شکایت آن بههفته یک

دست  روز از تاریخ وصول به 2رد اضطراري، با وصول تلگراف و یا هر نامه بایستی حداکثر ظرف جز در موا. باشد می 14صبح الی  11هاي محکومان از ساعت  توزیع و قبول نامه: 208 مادة           
  .محکوم یا مرجع مربوط برسد 

تواند شکایت خود را با ذکر دلیل  میدر صورتی که محکوم از نحوة اجراي بازداشت یا حبس خود و یا هر امر دیگر، از امور بازداشتگاه، مؤسسه و زندان شکایت داشته باشد، : 209 مادة           
  .ها را به مراجع مربوط ارسال دارد  طور مستقیم به مؤسسه یا رئیس زندان اعالم نماید و نامبرده مکلّف است این قبیل نامه اي سربسته به ضمنِ نامه

  .نشریۀ مجاز را با نظر مسؤول بازپروري دریافت و مطالعه نماید هاي مذهبی، علمی، تحصیلی و هر کتاب یا تواند کتاب متهم یا محکوم می: 210 مادة           

  .ها و پتو و مواد خوراکی توسط متهمان و محکومان بر اساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهد بود ورود لباس: 211 مادة           

  . گردد تا محکوم هنگام خروج از آن استفاده نماید ز زندان، لباس دریافت نماید و این لباس به انبار تحویل میروز پیش از آزادي از خارج ا 10تواند  تبصره ـ هر محکوم می                 

رسوله: 212 مادة            ست براي متهم یا محکوم ارسال می مط پثوق زندان بازدید و تحویل گرفته می به ،شود هایی که توس ب و مورد و رسولهچ. شود وسیلۀ مأموران مجرّ ها از اشیایی باشد  نانچه م
ها در داخل زندان ممنوع باشد، به خانوادة  داري آندار اعالم و در صورتی که نگه گزارش جهت اتّخاذ تصمیم به مقامِ قضایی صالحیت گردد، مراتب ضمن  که نگهداري آن جرم محسوب می

  .وي ضبط خواهد شد متهم یا محکوم مسترد و یا جزو اموال محکوم محسوب و تا آزادي

  فصل سوم ـ مرخصی

  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورنامه اجرائی سازمان زندان فصل سوم از بخش سوم آئین ۀاصالحی

  28/2/1389مورخ  18993رسمی شماره  ۀمنتشره در روزنام

  1389/2/21 – 100/6587/9000ةشمار

  رسمی کشور ۀمدیرعامل محترم روزنام

تصویب به 21/2/1389تبصره که در تاریخ  10و  هماد 17ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشتمل بر اجرائی سازمان زندان ۀنام فصل سوم از بخش سوم آئین ۀاصالحیبه پیوست یک نسخه 
  .گردد رسمی کشور ارسال می ۀریاست محترم قوة قضائیه رسیده، جهت درج در روزنام

  خلفی رئیس حوزة ریاست قوه قضائیه ـ علی

  مرخصی زندانیان: فصل سوم

ی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینۀ بازگشت مجدد به یمنظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکالت ضروري فردي، خانوادگی و قضاـ به213مادة
  .گردد آموزي و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء می هنگی و ورزشی، حرفههاي اصالحی، تربیتی، فر جامعه و همچنین مشارکت فعال در برنامه

  .باشد گردد و برخورداري از آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات الزم می عنوان یک حق تلقی نمیتبصره ـ اعطاي مرخصی به زندانیان به

  :ي مرخصیـ شرایط اعطا214مادة

ی محکومین. ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپري کرده باشند سال و حبسِ 15از مدت حبس و محکومین بیش از ) ششم یک( 6/1سال باید حداقل  15محکومین به حبس تا ) الف
  .شود مذکور اضافه مینصاب ماه بهازاي هر سابقۀ محکومیت یکم عمدي باشند، بهیکه داراي سابقۀ محکومیت در جرا

برند، در صورتی  سر میو یا هر دو در زندان به) هاي مالیقانون نحوه اجراي محکومیت 2و  1موضوع مادتین (لحاظ عدم پرداخت جزاي نقدي یا عدم تأدیه محکومیت مالی محکومینی که به) ب
  .ل حبس نموده باشندماه بابت محکومیت مذکور تحمکه حداقل یک

  :امتیاز براي هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهاي زیر 200اقل کسب حد) ج

  امتیاز 10رات و امور انظباطی در زندان در هر ماه ـ رعایت مقر1ّ



٢٣ 
 

  امتیاز 20فات داخلی در هر ماه ـ همکاري در برقراري نظم و انضباط و پیشگیري از تخل2ّ

  زامتیا 10هاي فرهنگی در هر ماه ـ همکاري در انجام فعالیت3

  امتیاز 30ـ اهتمام به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه 4

  امتیاز 20البالغه، اخالق و عقاید، هر برنامه در هر ماه  هاي مربوط به تالوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درك مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج ـ شرکت در برنامه 5

  امتیاز 30البالغه، اخالق و عقاید، هر دوره  خوانی، ترجمه، درك مفاهیم و حفظ قرآن یا نهجهاي مربوط به رو ـ قبولی در آزمون دوره 6

  امتیاز 10هر کدام در هر ماه  2و  1ـ شرکت در دورة احکام سطح 7

  امتیاز 30هر یک  2و 1ـ قبولی در آزمون احکام سطح  8

  امتیاز 20ـ شرکت در هر دورة کتابخوانی 9

  امتیاز 200ر جزء ـ حفظ قرآن به ازاء ه10

  امتیاز 100ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام 11

  امتیاز 20تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه ـ اشتغال به 12

  امتیاز 30ـ قبولی در هر دوره تحصیلی 13

  امتیاز 20هر ماه هاي فرهنگی، هنري و ورزشی در ـ شرکت در کالس14

  امتیاز 10هاي تربیت معلم، آموزشیاري یا مربیگري درون زندان  ـ شرکت در هر یک از دوره15

  امتیاز 30هاي تربیت معلم، آموزشیاري یا مربیگري  ـ اخذ گواهی در هر یک از دوره16

  امتیاز 20ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه 17

  امتیاز 30هاي فرهنگی، هنري یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور  رتبه در هر یک از جشنواره ـ کسب18

  امتیاز 50ـ پذیرش در دانشگاه 19

  امتیاز 10اي در هر ماه  هاي فنی و حرفهـ شرکت در کالس20

  امتیاز 50اي در هر رشته  ـ اخذ گواهی فنی و حرفه21

  امتیاز 40ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه کارگاه ـ اشتغال به کار در 22

  امتیاز 50امتیاز حداکثر  5هاي اساسی زندگی هر مهارت ـ شرکت در دوره مهارت23

  امتیاز 100امتیاز حداکثر  10هاي اساسی زندگی هر مهارت ـ اخذ گواهی مربوط به مهارت24

  امتیاز 20درمانی هر ماه روانهاي مشاوره و ـ شرکت در جلسات و کالس25

  امتیاز 200ـ ترك کامل اعتیاد به تائید بهداري زندان 26

  امتیاز 5درصد از مبلغ جریمه  ـ پرداخت جزاي نقدي به ازاء یک27

  امتیاز 200ـ اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر 28

ها تقسیم خواهد شدد شکات میزان امتیازات به تعداد آندر صورت تعد.  

  امتیاز 100بندي  تشخیص شوراي طبقهبینی نشده در این بند به هاي پیشـ سایر اقدامات و فعالیت29



٢۴ 
 

  .باشد ـ تحصیل هر یک از امتیازات مذکور حسب مورد منوط به اخذ گواهی از سوي واحدهاي ذیربط و تائید رئیس زندان می1تبصره

و مادران داراي فرزند کمتر از ده سال و یا افراد ) براساس گواهی مستند(سال و همچنین زنان سرپرست خانوار  55بیش از ) زنان(اُناث سال و  60داراي بیش از ) مردان(ـ محکومین ذکور 2تبصره
  .گردند مند می امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهره 150داراي سابقه ایثارگري، با کسب حداقل 

  .مند خواهند شد سال حبس از مرخصی بهرهل حداقل یکشرط تحمبه ،امتیاز گردند 1000العاده موفق به کسب  هرگاه با تالش فوق سال 10ـ محکومین داراي حبس بیش از 3تبصره

 همادن لحاظ شرایط مذکور در این بدو) پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر(در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان  221 مادةمحکومین به استثناي مشمولین  ۀـ کلی4تبصره
  .گردند مند می از یک نوبت مرخصی بهره

  :ـ میزان مرخصی215مادة

شوند در صورت کسب  داري میهاي مالی غیرکیفري در زندان نگهدلیل عدم پرداخت جزاي نقدي، دیه و یا محکومیترفاً بهالف ـ به محکومین حبس جرائم غیرعمدي و محکومینی که ص
  .گردد روز مرخصی تشویقی اعطاء میالزم به ازاي هر دو ماه، سه تا پنج امتیازات

م عمدي به یم عمدي به ازاي هر سه ماه و در صورت وجود سابقۀ محکومیت در جرایم که امتیازات الزم را کسب نمایند در صورت فقدان سابقۀ محکومیت در جرایب ـ به محکومین سایر جرا
  .گردد روز مرخصی تشویقی اعطاء میجازاي هر چهار ماه، سه تا پن

روز مرخصی تشویقی اعطاء ازاي هر دو ماه، سه تا پنجعمدي محکومیت به ۀکسب امتیازات الزم و فقدان سابق ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران داراي فرزند کمتر از ده سال در صورت
  .گردد می

بندي  شوراي طبقهة عهدت تمدید مرخصی بهتعیین مد. مرخصی تشویقی براي زندانیان محکوم در پایان هر دورة مرخصی خواهد بود د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید
ت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشدبوده و در هر صورت نباید این مد.  

ت مدوذهاب به بین یک تا چهار روز براي ایاب ،راه ۀبندي و به تناسب فاصل تشخیص شوراي طبقهبه ؛باشد ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وي بیش از صد کیلومتر  ه
  .مرخصی افزوده خواهد شد

 ةتوانند براي یک دور می 214ة مادتشخیص پزشک زندان نیاز به بستري شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ـ محکومینی که بنا به216مادة
قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و  تشخیص بیمارستان و تائید پزشکیِماه بنا بهبستري بیش از یکمۀ شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادا معالجه، جهت بستري

  .عمل آیدحفاظت زندان بازدید و سرکشی بهبستري مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان  محلّ

اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأي . باشد بندي زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می ـ اعطاي مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شوراي طبقه217مادة
باشد هیئت عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهاي تأمین در قانون آئین دادرسی کیفري می 25/5/1384مورخ  680ة شماریۀ رو وحدت.  

  .باشد عدي نیز داراي اعتبار بوده و مالك عمل میهاي بگذار و یا کفیل براي مرخصی تبصره ـ تأمین مأخوذه براي اعطاء مرخصی محکومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه

بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطاي  توانند با رعایت شرایط پیش باشد می دار وظایف دادستان می ـ دادستان محل و یا رئیس حوزة قضایی بخش که عهده218مادة
  .مرخصی اقدام نمایند

محکومیت آنان بوده مشروط بر  کلّ) دهم یک( 1 / 10ها حداکثر معادل ماندة حبس آنف است ضمن بررسی پروندة شخصیت رفتاري محکومین، چنانچه باقیدي موظّبن ـ شوراي طبقه219مادة
لحاظ امتیازات مکتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد پذیري، شخصیت محکوم و  ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصالحکه مدت مزبور از ششاین

  .آنان اقدام نماید کتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطاي مرخصی به

دي و موافقت قاضیِ مجريِ حکم بن تشخیص شوراي طبقهتوانند بنا به می) باشند که واجد شرایط اعطاي مرخصی نمی(تهمین و محکومینی ـ در مواقع اضطراري و بروز حوادث غیرمترقبه م220مادة
قامِ بازداشت کننده حداکثر به یا رئیس حوزة قضایی و یا م الحفظ به مرخصی اعزام گردند صورت تحتساعت در روز به 12ت مد.  

  :ـ مستثنیات اعطاي مرخصی221مادة

  :باشند محکومین زیر از شمول اعطاي مرخصی مستثنی می

سازمان یافته، تجاوز به عنف،  ربایی، جرایم باندي و ت کشور، آدمزنی، جاسوسی، اقدام علیه امنی مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگري از طریق کیفم سرقت یالف ـ محکومین جرا
  .هاسلحانه و یا عمدة مواد مخدر و روانگردانرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخالل در نظام اقتصادي، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق میدا

  .ب ـ محکومین داراي سه سابقۀ محکومیت به ارتکاب همان جرم
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  .ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند

  .د ـ محکومین به قصاص و اعدام

  .یا اعدام باشد ها مواردي است که مجازات قانونیِ جرم، حبس ابدـ منظور از قاچاق عمدة مواد مخدر و روانگردان1تبصره

  .باشد ـ اعطاي مرخصی به محکومین جرایم سرقت در ایام نوروز ممنوع می2تبصره

ید أیت محکومیت خود با تاز مد) دوم یک( 1 / 2و پس از تحمل  214ة جز محکومین به قصاص و اعدام در صورت کسب امتیازات مندرج در مادـ محکومین مذکور در مادة فوق به2 22مادة
  .توانند از مرخصی استفاده نمایند مربوط می دادستان

  .سال خواهد بود 10باشند، معادل  می 221تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدي که مشمول مادة 

هاي اتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکنندة مرخصی، به یگانالزم است مر ،هاي بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوندو نیز محکومین حبس 221ة ـ چنانچه زندانیان مشمول ماد223مادة
  .انتظامی مربوطه اعالم تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند

توانند از  بندي و موافقت دادستان محل می طبقهـ زندانیان محکومی که به هر دلیل واجد شرایط الزم براي برخورداري از مرخصی نباشند در مواقع اضطراري و یا خاص به پیشنهاد شوراي 224مادة
  .مند شوند یک نوبت مرخصی بهره

گردد و چنانچه زندانی پس از اعطاي  ت محکومیت احتساب نمیام غیبت جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایت مرخصی زندانیان جزء مدـ مد225مادة
که ت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتیسال و براي نوبت سوم تا پایان مدماه و براي بار دوم یک 6ت ل به مدجازات قانونی براي بار اوبر ممرخصی غیبت نماید عالوه

ی محروم خواهد شدت محکومیت از مرخصزندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مد.  

بندي، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی  باشد و یا شوراي طبقه دار وظایف دادستان می ید دادستان محل، رئیس حوزة قضایی بخش که عهدهأیتبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به ت
  .نخواهد بود همادمشمول حکم این 

سال از مرخصی محروم سال و براي بار دوم تا دو سال و براي بار سوم تا سهیک شوند، براي بار اول تا  اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدي میـ زندانیانی که در حین مرخصی و یا 226مادة
  .خواهند شد

اي به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی  بهشوند تکالیفی از قبیل معرفی نو توانند براي زندانیانی که به مرخصی اعزام می بندي می ـ دادستان یا شوراي طبقه227مادة
  .و از یک نوبت مرخصی بعدي محروم خواهند شد ٰماندة مرخصی آنان ملغیمقرّر دارد و چنانچه زندانیان، دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقی

ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام الزم براي دستگیري زندانی و عودت وي به زندان مراتب غیبت را بالفاصله براي تشریفات ت مرخصی به زندان مراجعه ـ چنانچه زندانی در خاتمۀ مد228مادة
  .ونده به زندان منعکس نمایدمقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجۀ اقدامات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه را براي درج در پر. مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعالم نماید

  .گردد  ی این فصل توسط رئیس سازمان تهیه و ابالغ مییهاي اجراـ دستورالعمل229مادة

ها به شوراي سرپرستی زندان قانون تبدیل 9 مادةتبصره در اجراي ) 10(و  هماد) 17(ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مشتمل بر اجرایی سازمان زندان ۀنام فصل سوم از بخش سوم آئین ۀاصالحی
ها،  نامه ۀ آئینهمچنین کلی. باشد االجراء می الزم 1/4/1389قضائیه رسید و از تاریخ ة تصویب رئیس قوبه 21/2/1389در تاریخ  1364ب ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوسازمان زندان

  . گردد آن لغو می االجراء شدنِ تاریخ الزمهاي مغایر با این اصالحیه از ها و دستورالعمل نامهبخش

  الریجانی  قضائیه ـ صادق آملیة رئیس قو

  فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محکوم

شود، مگر در مواردي که دادگاه  داري میکنندة قرار یا حکم قرار دارد نگه آموزي و اشتغال و زندانی که در حوزة قضایی صادر هر متهم یا محکوم در بازداشتگاه، مراکز حرفه: 230 مادة           
  .کنندة حکم بر اساس قانون محلّ دیگري را براي تحمل کیفر تعیین نماید صادر

عنوان متهم به منظور تحقیق احضار کنندة حکم یا قرار، توسط مقام قضایی دیگري به هايِ قضایی صادر شوند در صورتی که غیر از مقام داري میصره ـ محکومانی که در زندان نگهتب                 
  .دار اعالم نماید هاي قضایی صالحیت شوند، مدیر زندان مکلّف است ضمن اعزام مراتب را به مقام

عهدة جایی محکوم بههها و نوع مالقات و سایر ترتیبات انجام مالقات و مرخصی و جاب ها و دفعه داري محکومان و متهمان در حوزة قضایی و نیز تعیین ساعتتعیین محلّ نگه: 231 مادة           
  .باشد سازمان می
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بار در صورت تقاضاي محکوم و یا رأساً به تشخیص خود، تغییر نوع زندان محکوم را بر حسب بهبود وضعِ اخالقی  ماه یک  ند هر دواآموزي و اشتغال موظف رئیسان مراکز حرفه: 232 مادة           
  .بندي مطرح گردد محکوم یا تنزیل آن به مرکز پذیرش و تشخیص پیشنهاد کنند تا براي اتّخاذ تصمیم در شوراي طبقه

ها  وسیلۀ اداره کلّ زندان هاي قضایی مربوط و تعیین محلّ انتقال به محکوم در زندان محلّی مخالف مصالح آن شهرستان یا استان باشد با موافقت مقام داريدر هر موردي که نگه: 233 مادة           
  .شود بندي و موافقت دادستان، محکوم منتقل می با جلب نظر شوراي طبقه

  .صدور و اجراي حکم به حوزة قضایی دیگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مدیرکلّ مبداء و مقصد خواهد بودانتقال محکوم از حوزة قضایی محلّ : 234 مادة           

راجع قضایی نیز در بدیهی است م ،ترین زندان محلّ سکونت خانوادة خود تحمل کیفر نماید ـ سازمان باید ترتیبی اتّخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی در نزدیک1تبصره                 
  .هاي الزم را براي اعطاي نیابت قضایی معمول خواهند داشت این مورد اقدام

حکمِ مبداء  بدیهی است قاضیِ مجري. عهدة دادستانِ حوزة قضایی مؤسسه یا زندانِ جدید خواهد بودـ پس از انتقال محکوم به زندان جدید کلیۀ امور قضایی و اجرایی بعدي به2تبصره                 
  .به دادستان یا قاضیِ مجري حکم مقصد، نیابت قضایی اعطاء خواهد کرد

اي متعلقه ه صورت هزینه عمل شود در این مادةتوانند تقاضاي خود را در مورد انتقال به رئیس زندان مقصد و یا مبداء تقدیم نموده تا بنا به مفاد این  ـ محکوم یا خانوادة او می3تبصره                 
  .عهدة محکوم استبه

هاي واگیردار و حاد و یا وضعیت خاص معیشتی و  سوزي یا ابتال به بیماري ـ در صورت تراکم بیش از حد جمعیت کیفري در یک زندان، یا بروز حوادثی نظیر زلزله و آتش4تبصره                 
  . هاي مجاور اقدام نماید ل محکومان به زندانتواند نسبت به انتقا خانوادگی محکوم، رئیس سازمان می

الحفظ و یا سایر مراجع مربوط بر اساس ضوابطی که از  هاي تحت اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محکومان و متهمان به مراجع قضایی، مراکز درمانی، تربیتی، آموزشی، مرخصی: 235 مادة           
  .گیرد وسیلۀ نیروهایی انتظامی صورت می باشد و تا تأمین نیروهاي مورد نیاز و استقرار کامل یگان یاد شده این امر به مسلّح یگان انتظامی سازمان می ي عهدة نیروهابه  شود سوي سازمان اعالم می

موجب دستورالعمل صادر شده ب تشخیص رئیس زندان و جرایمی که بهاستفاده از دستبند در موارد یاد شده براي محکومان و متهمان، مجاز است مگر در موارد ضروري حس ـ1تبصره                 
  .شود از سوي سازمان تعیین می

قضایی، دستبند زندانی باز دستور مقامات شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نیز وارد آنجا خواهند شد و به ـ در مواقعی که زندانی به دادگاه و یا دفاتر کارِ سایر مراجع وارد می2تبصره                 
م به این آیین اي که نمونه نامهدهنده پس از امضاي اجازه که دستور خروج مأموران از اتاق صادر گردد، به مسؤولیت مقام دستور شود و در صورتی می  باشد، مأموران بدرقه پشت نامه می اش منضَ

  .زندانی خواهند بود درب اتاقْ مراقبِ

  

  235 ةمادفرم مربوط به 

  ...............................شعبه

  رئیس شعبه 

.............. ..............................مأموران بدرقه و مراقب متهم یا محکوم ...................... ـ 2......................ـ 1منظور انجام تحقیقات به به دادرس، بازپرس، دادیار ..............................اینجانب
  .دستور خروج را صادر نمودم......................................... مورد پروندة کالسۀ ................................. فرزند

  ..............:امضاء                         ............................ ساعت خروج......................... ساعت ورود

تان محلّ، تحقیقات و یا دادرسی با ـ در مواردي که متهم یا محکوم قادر به حرکت نبوده و یا خروج وي از زندان به مصلحت نباشد، بنا به پیشنهاد رئیس زندان و موافقت دادس236 مادة           
  .حضور قاضی مربوط انجام خواهد شد

  .نظر رئیس حوزة قضایی خواهد بودهاي قضایی که دادسرا تشکیل نشده است، انجام این امر موکول به تبصره ـ در حوزه                 

  )247تا  237مادة (آموزي و اشتغال سازي براي خروج از زندان، مراکز حرفه مادةآ: بخش چهارم

  هاي مددکاري فصل نخست ـ فعالیت

آموزي  همین منظور مددکاران اجتماعی در مراکز حرفهعمل آید، به آنان اهتمام الزم بهبراي تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادي باید در حفظ روابط و عالیق خانوادگی : 237 مادة           
وسیلۀ دوایر مربوط و در نتیجه در  اش به و تأمین احتیاجات مادي و معنوي او و خانوادهمنظم با محکوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشکالت  رطو ند بهاها موظف و اشتغال و زندان

بانی آن مؤثر و مفید واقع شوند سنه با خانواده و تحکیم م تماس سایر مأمورانِ زندان با خانوادة محکوم ممنوع و موجب تعقیب انتظامی یا اداري است. ایجاد روابط ح.  



٢٧ 
 

  .ـ ارتباط با خانوادة محکوم توسط مددکار الزاماً با هماهنگی و اطّالع رئیسِ زندان خواهد بود تبصره                 

نامۀ اجراییِ  آیینموجب عهدة دایرة مددکاري و به انجام این وظیفه به. باشد نمودن محکومان براي بازگشت به محیط خارج از مؤسسه یا زندان می مادةاز جمله وظایف زندان آ: 268 مادة           
  .مددکاران اجتماعی است

مانده است تهیه و به قسمت رسیدگی و مددکاري تسلیم نماید و ادارة  اجراي احکام زندان موظف است آخر هر هفته اسامی محکومان را که دو ماه به پایان محکومیت آنان باقی: 239 مادة           
و شغلی ندارند  ٰهاي مربوط به مشاغل وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به محکومانی که مأوي هاي خیریه و اداره ن حمایت از زندانیان، انجمنمراقبت بعد از خروج با همکاري با کمک انجم

  .آورند عمل می ماه پس از آزادي از زندان حمایت مادي و معنوي بهکم تا سه دست

عمل آورده موجبات اعزام آنان  هاي الزم را به بینی خواهند به موطن خود مراجعت نمایند، بایستی رئیس زندان پیش س از آزادي از زندان میپ  بضاعت که در مورد محکومان بی: 240 مادة           
  .وسیلۀ زندان یا انجمن حمایت از زندانیان تأمین و پرداخت خواهد شد ها به هزینۀ سفر آن. مقصد مورد نظر فراهم سازدرا به

هاي حمایت از زندانیان تا حصول بهبودي و توانایی انجام کار مورد حمایت قرار گیرند  وسیلۀ انجمن بایستی به می ،شوند بضاعتی که در حال بیماري آزاد می محکومان بیمار و بی: 241 ةماد           
  .ا حمایت شوده و چنانچه از کارافتاده یا معلول باشند با توجه به امکانات انجمن و بر اساس مقرّرات از آن

فْس و  طور مستمر با محکومان در تماس بوده ضمن تعلیم مبانی  مسؤوالن و کارکنان واحد بازپروري به: 242 مادة            عقیدتیِ اسالم و تبلیغ و راهنمایی صحیح نسبت به تهذیب و تزکیۀ نَ
سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حلّ مشکالت روحی، تسکین درونی و ایجاد امید به اصالح و زندگی صحیح در  تحکیم مبانی اخالقی و الفت آنان به اخالق اسالمی و عالقۀ آنان به زندگی

  .هاي نماز و عبادات بر عهدة کارکنان یا نمایندگان این واحد است منظور بازگشت به جامعه و ادامۀ زندگی سالم اجتماعی تالش نمایند، اجراي برنامهآنان به

  

  

  ـ نحوة آزادي محکومانفصل دوم 

هفته قبل از پایان مدت محکومیت محکومان به پروندة آنان به دقّت رسیدگی نموده و برگ آزادي صادر و به رئیس زندان اعالم و تسلیم اجراي احکام زندان مکلّف است یک: 243 مادة           
راجعِ قضایی یا در انقضاي مدت محکومیت باید از زندان آزاد شوند بررسی نموده و بدون وقفه و تأخیر نسبت رئیس زندان یا جانشین او نیز وظیفه دارد پروندة . نماید محکومانی را که به حکم م

  .به آزادي آنان بر اساس سابقه و دستور رسیده اقدام نماید

  .کنندة حکم اعالم گردد به قاضی صادر طور کتبی وسیلۀ رئیس زندان به تبصره ـ زمان آزادي محکوم باید به                 

هفته پیش از آزادي محکومانی که باید پس از آزادي به خارج از کشور طرد شوند و یا براي تبعید به شهرستان منتقل شوند و یا تحویل  اجراي احکام زندان مکلّف است یک: 244 مادة           
  .ایی مربوط اعالم داشته، رونوشت نامه را نیز به قاضی ناظر منعکس نمایدمراکزي همچون بهزیستی گردند، مراتب را به مرجع قض

و اشیاء قیمتی، لباس ها، لوازم هنگام آزادي مکلّف است البسه و لوازم دولتی را که همراه خود دارد عیناً مسترد نموده و با تسلیم رسید مربوط به وجوه نقدي و اسناد محکوم به: 245 مادة           
- هاي کافی نداشته و فاقد بضاعت باشد، رئیس زندان به هاي بانکی خود این اسناد و دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دریافت نماید، چنانچه محکوم هنگام خروج لباس صی و دفترچهشخ

  .باشد وسیلۀ انجمن حمایت از زندانیان موظف به تهیۀ آنان می

  .لّف است هنگام آزادي از زندان نشانی کامل اقامتگاه و محلّ سکونت و شماره تلفن خود را تعیین نموده به دفتر زندان تسلیم نمایدمحکوم مک: 246 مادة           

ب ها و اقدا ها، به سازمان زندان تبصره در اجراي قانون تبدیل شوراي سرپرستی زندان 108و  هماد 247نامه مشتمل بر  این آیین: 247 مادة            در تاریخ  1364مات تأمینی و تربیتی کشور مصو
ها و اقدامات تأمینی  نامۀ اجرایی سازمان زندان نامه از جمله آیین هاي مغایر با این آیین نامه همچنین کلیۀ آیین. االجراء است به تصویب رئیس قوة قضاییه رسید و از تاریخ یاد شده الزم 20/9/1384

ب  گردد و اصالحات بعدي آن لغو می 26/4/80و تربیتی کشور مصو.  

  ٭٭٭

          

  

 


