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 بررسی اسناد باالدستی زنان -1ضمیمه 

شود به این امر مورد بررسی قرار گرفته است. جداولی که در ادامه ارائه می اسناد باالدستی در سطوح ملی، وزارتخانه ای و ... درباره ی زنان و خانواده  جااین در 

 اشاره خواهد داشت

 : قانون اساسی1-2جدول

 قانون اساسیموارد مرتبط با زنان و خانواده در 

 :امور زیر به کار برد: دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای ۳اصل 

 ـ ایجاد محيط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهی۱بند 

 ـ مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ۸بند 

 یـ رفع تبعيضات ناروا و ایجاد امكانات عادالنه برای همه در تمام زمينه های مادی و معنو۹بند 

و ـ پی ریزی اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه های تغذیه ۱۱بند 

 مسكن و کار و بهداشت و تعميم بيمه

 ـ تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنيت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون۱۱ندب

انواده، ـ از آنجا که خانواده واحد بنيادی جامعه اسالمی است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشكيل خ۱۱اصل 

 .از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد پاسداری

عایت ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با ر۱۱اصل  

 .موازین اسالم برخوردارند

 :ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسالمی تضمين نماید و امور زیر را انجام دهد۱۱اصل  

 ایجاد زمينه های مساعد برای رشد زن و احيای حقوق مادی و معنوی او  .۱



 نانسند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان خوزستان
 

3 
 

 حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست  .۱

 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای خانواده  .۳

 ایجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست . ۱

 اعطای قيموميت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی  .۵ 

عمومی و حقوق دیگران نيست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نياز ـ هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح ۱۸اصل

 .جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید

ر راه ماندگی، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی ـ برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيكاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، د۱۹اصل

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از  ،و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی

 .دمشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد کشور تامين کن

ـ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نيازمندترند ، بخصوص ۳۱اصل 

 .روستانشينان و کارگران زمينه اجرای این اصل را فراهم کند

يت و برآوردن نيازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد ـ برای تامين استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محروم۱۳اصل 

 :جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود

 ـ تامين نيازهای اساسی : مسكن ، خوراك، پوشاك، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات الزم برای تشكيل خانواده برای همه۱بند

ل کار رایط و امكانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختيار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائـ تامين ش۱بند

هی شود و نه دولت ندارند ، در شكل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منت

راحل رشد را به صورت یك کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریك از م

 .صورت گيرد
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بر تالش شغلی ، فرصت و توان کافی برای ـ تنظيم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شكل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه ۳بند

 .خودسازی معنوی ، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد

 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار به کاری معين و جلوگيری از بهره کشی از کار دیگری۱بند

از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هيچ کس نمی تواند این حق حاکميت مطلق بر جهان و انسان  -۵۵اصل 

 .الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد

 

 

 ابالغی مقام معظم رهبری های کلی خانوادهسیاست: 2-2جدول 

 ابالغی مقام معظم رهبری های کلی خانوادهسياست

می ای خانواده محور و تقویت و تحكيم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسالمی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربيت اسالایجاد جامعه -۱

 .فرزند و کانون آرامش بخش

ویژه نظام مسكن و های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهسياستها، محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه - ۱

 .شهرسازی

 .برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسالمی و ملی و صيانت از خانواده و جامعه  -۳

موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفی تجرد  ایجاد نهضت فراگير ملی برای ترویج و تسهيل ازدواج -۱

 .گذاری به تشكيل خانواده متعالی بر اساس سنت الهیسازی و ارزشهای اجرایی و قوانين و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگدر جامعه با وضع سياست

 :مایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکيد برتحكيم خانواده و ارتقاء سر -۵
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 ای کشور در جهت تحكيم بنيان خانواده و روابط خانوادگیهای آموزشی، تربيتی و رسانهکارگيری یكپارچه ظرفيتبه. 

  - فرهنگ سازی و تقویت تعامالت اخالقی. 

  - های تحكيم خانوادهها و چالشبرای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسيب مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان. 

  - های خانوادههای مخل ارزشممنوعيت نشر برنامه. 

 -  ایجاد فرصت برای حضور مفيد و مؤثر اعضای خانواده در کنار یكدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی 

 

 :ارائه و ترسيم الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج سبك زندگی اسالمی ـ ایرانی با - ۵ 

 های پسندیده در ازدواج و خانوادههای متعالی و سنتترویج ارزش. 

  - های باطل از آنهای اخالقی و زدودن پيرایهپر رنگ کردن ارزش. 

  - گ غربگرایی و مظاهر فرهنمبارزه با اشرافيت و تجمل. 

  - های مرجع ناسالمگيری گروههای مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگيری از شكلاصالح رفتار گروه. 

 

های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اوليه توسط بازنگری، اصالح و تكميل نظام حقوقی و رویه -7

 .حكميت و تأمين عدالت و امنيت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احكام در دعاوی خانواده با هدف تثبيت و تحكيم خانواده

 .ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسالمی زن و مرد در جامعه - ۸

 .آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسكن هایها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغهارتقاء معيشت و اقتصاد خانواده  -۹

 ای و آموزش قبل، حين و پس از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسالمی ـ ایرانی در جهت استحكام خانوادهساماندهی نظام مشاوره -۱۱

 .های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و دفاعیهای کشور در همه عرصهرنامهتقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پيشبرد اهداف و ب -۱۱
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داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤوليت تربيتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه  -۱۱

 .فاء نقش و رسالت خوداعضای خانواده در مسؤوليت پذیری، تعامالت خانوادگی و ای

های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طالق و فروپاشی های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طالق و جبران آسيبپيشگيری از آسيب  -۱۳
 .سازی کراهت طالقخانواده و فرهنگ

 . سرپرستی زنان و تشویق و تسهيل ازدواج آنانهای با حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده  -۱۱

 .های جسمی و روحی و عاطفی از آنانهای حمایتی و تشویقی مناسب برای تكریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبتاتخاذ روش  -۱۵

افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، ها بویژه سالمت باروری و ایجاد ساز و کارهای الزم برای ارتقاء سالمت همه جانبه خانواده  -۱۵ 

 .پویا و بالنده

 

 سیاست های کلی نظام در برنامه چهارم توسعه: 3 -2جدول

 سياست های کلی نظام در برنامه چهارم توسعهموارد مرتبط با زنان و خانواده در سند 

 جایگاه زنان در قلمرو امور فرهنگی ، علمی و فناوری  -۱

 الف( سازماندهی و بسيج امكانات و ظرفيتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در توليدات علمی جهان

 تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش. 

 ب( اصالح نظام  .کسب فناوری، بویژه فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی، اطالعات و ارتباطات زیست محيطی، هوافضا و هسته ای

 موزشی کشور، شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و کارآمدکردن آن برای تامين منابع انسانی مورد نياز در جهت تحققآ

 .اهداف چشم انداز

 جایگاه زنان درقلمرو امور اجتماعی، سياسی، دفاعی و امنيتی .۱

د سرانه و مبارزه الف( تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبيل آموزش، سالمت ، تامين غذا، افزایش درآم
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 .با فساد

عمومی و موسسات و خيریه های مردمی  ب( ایجاد نظام جامع تامين اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای

 . با رعایت مالحظات دینی و انقالبی

به نقش سازنده ج( تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی و استيفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه 

 .آنان

ر جهت رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسكن و آسيب های اجتماعی جوانانه( ایجاد محيط و ساختار د( فراهم کردن محيط رشد فكری و علمی و تالش د

 .مناسب حقوقی ، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم انداز

 . و( گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشارکت عمومی و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایيهای عظيم مردم 

 . ری ، مشارکت و ثبات سياسی و ارتقاء جایگاه جهانی ایرانملی با تاکيد بر رشد علمی وفن آوقویت امنيت و اقتدار ز( ت 

 جایگاه و نقش زنان در قلمرو مناسبات سياسی و روابط خارجی .۳

 : ز طریقالف( ثبات در سياست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حكمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی ا

 گسترش همكاریهای دوجانبه، منطقه ای و بين المللی. 

 تقویت روابط سازنده با کشورهای غيرمتخاصم. 

 تالش برای همگرایی بيشتر ميان کشورهای اسالمی. 

 جایگاه و نقش زنان در قلمرو امور اقتصادی .۱

 .ازالف( تحقق رشد اقتصادی پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم اند

 ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيكاری 

ستهای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بين دهك های باال و پایين درآمدی جامعه و اجرای سيا ب(
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 . مناسب جبرایی

 .حمایت از تامين مسكن گروههای کم درآمد و نيازمند ج(

 . الی آنو توانمندیهای بخش تعاونی از طریق تسهيل فرآیند دستيابی به منابع ، اطالعات ، فناوری، ارتباطات و توسعه پيوندهای فنی، اقتصادی و مارتقاء ظرفيت  د(

 

 توسعه پنجمسیاست های کلی نظام در برنامه : 4-2جدول

 توسعه پنجمسیاست های کلی نظام در برنامه موارد مرتبط با زنان و خانواده در سند 

 قانون برنامه پنجم توسعه 232ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه پس از تصویب در ۱۳۱برنامه راهبردی، در راستای اجرای ماده ۵۱۱سند اجرایی و ۱۱برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده در قالب 

 هيئت دولت برای اجرا به دستگاه های مسئول ابالغ شد. 

: سندهای تحكيم خانواده،تعميق باورهای دینی، توسعه فرهنگ عفاف و که مشتمل بر اسناد مختلف است سند در حوزه زنان و خانواده ۱۱این برنامه را شامل 

و ارتقای پژوهش در امور حجاب، توسعه تعامالت بين المللی، سازمان های مردم نهاد، پيشگيری از آسيب های اجتماعی، توسعه سالمت، اوقات فراغت، ساماندهی 

 ت زن و خانواده، اصالح قوانين و مقررات، امور معيشتی و اقتصادی، تامين اجتماعی، افزایش زنان مدیر، نخبه و فرهيخته و اصالح ساختار اس

مزایای کارکنان است برای اجرای یك درصد از بودجه جاری دستگاه های اجرایی به جز فصل اول و ششم که مربوط به حقوق و ۹۱اس قانون بودجه سال بر اس

قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است با همكاری سازمان ها ۱۳۱الزم به ذکر است براساس ماده  .قانون برنامه پنجم توسعه اختصاص خواهد یافت۱۳۱ماده 

های اجتماعی و استيفای حقوق شرعی و قانونی ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصهو دستگاه های ذی

مشتمل بر محورهای تحكيم بنيان خانواده، بازنگری قوانين و مقررات مربوطه، « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده»تدوین و تصویب  ها بابانوان در همه زمينه

دسرپرست، زنان بپيشگيری از آسيب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معيشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و 
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مندی های زنان تأمين اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سالمت، توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقای توان

  .اقدام قانونی کندالمللی، تعمـيق باورهای دینی و اصـالح ساخـتار اداری تشكـيالتی زنان و خانـواده مدیر و نخبه، توسعه تعامالت بين

:بر اساس این سند باید پس از تاکيد شده استهمكاری تنگاتنگ نيروی انتظامی و سازمان بهزیستی در تدوین راهبردهای سند پيشگيری از آسيب های اجتماعی 

ریق پيشگيری اقدام شود.وی افزود دراین سند شناسایی الزامات،در راستای زمينه سازی و تدوین سياست های مناسب برای ارتقای سالمت معنوی و اجتماعی از ط

وحی زنان بر کاهش عوامل شكل دهنده آسيب های اجتماعی در زنان تاکيد شده است. معاون رئيس جمهور در امور زن و خانواده بر توسعه سالمت جسمی و ر

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گذاشته شده است.دراین سند  تاکيد کرد و گفت:سندی تحت عنوان توسعه سالمت تدوین شده و اجرای آن نيز بر عهده وزارت

 بر ایجاد زیرساخت های فرهنگی،

معنوی، روانی و  انسانی، تخصصی و فناورانه در کليه عرصه های جامعه و نظام سالمت کشور در سطوح سه گانه پيشگيری به منظور ارتقای سالمت زنان در ابعاد

 .جتماعی تاکيد شده استجسمی در ابعاد فردی، خانوادگی و ا

برای غنی سازی  سند ساماندهی اوقات فراغت بانوان هدایت توليد محتوا و ساماندهی و آمایش منابع انسانی و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری الزم در

و سالمت، نشاط و تحكيم خانواده ها در سراسر کشور و بهره گيری از اوقات فراغت زنان و دختران جامعه در راستای تكامل معنوی و فردی، تعالی اجتماعی 

 لحاظ شده است و دستگاه

 و دستگاه مسئول و دستگاه های همكار وظيفه ساماندهی و دستگاه مسئول و دستگاه های همكار وظيفه ساماندهی

خانواده است که بر اساس آن باید زیرساخت های سخت افزاری  گانه برنامه جامع توسعه امور زنان و۱۱و ارتقای پژوهش در امور زن و خانواده نيز یكی از اسناد 

  .و نرم افزاری در زمينه پژوهش های زنان و خانواده فراهم شود

 ودن خانواده و نقشتوسعه و ساماندهی امور معيشتی و اقتصادی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی نيز از دیگر اسناد این برنامه جامع است که درآن بر محور ب

واهميت تدبير منزل توسط بانوان در جامعه اسالمی تاکيد شده است.دراین سند آسيب  همسری و مادری زنان در فعاليت های اقتصادی، اشتغال و معيشت آنها

دختران در جامعه،  ط پسران وندیدن اطفال به لحاظ جسمی و روانی در اثر اشتغال مادران، نگاه جامع به ازدواج، اشتغال و ارتقای سطح تحصيالت متناسب با شرای
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 است. تامين معاش خانواده مد نظر قرار گرفته توجه به کسب و کار خانگی و کارآفرینی و تعاونی های خانوادگی، ضرورت حفظ نقش مردان در

 

 توسعه ششمسیاست های کلی نظام در برنامه : 5-2جدول

 توسعه ششمسياست های کلی نظام در برنامه موارد مرتبط با زنان و خانواده در سند 

های مختلف برنامه و در موضوعاتی که ارتباطی به این حوزه اند اما در بخشبه حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته ۱۱۱و  ۱۱۱در برنامه ششم توسعه دو ماده 

 کرد.وجو توان ردپای مسایل مربوط به حوزه زنان و خانواده را جستدارد، می

 توانمندسازی محرومان و فقرا با اولویت زنان سرپرست خانوار

ها و همچنين مصوبات ستاد فرماندهی های( مرتبط با آنهای )پروژهبرنامه ششم توسعه به مسایل محوری این برنامه اشاره دارد که دولت موظف است طرح ۱ماده 

 .مال کندها در بودجه ساالنه اعاقتصاد مقاومتی را صرفاً در این حوزه

موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محيط کسب وکار، اشتغال، "در بند )ت( این ماده به موضوع زنان سرپرست خانوار اشاره شده و آمده است: 

ا )با اولویت زنان سرپرست وری تأمين منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعيض، توانمندسازی محرومان و فقرفضای مجازی، بهره

های اجتماعی و اجرای سند تحول بنيادین ای و بازنشستگی و پيشگيری و کاهش آسيبهای بيمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقخانوار(، بيمه

 است."اسالمی -آموزش وپرورش، فرهنگ عمومی و سبك زندگی ایرانی

 .است "بيمه، سالمت و زنان و خانواده سالمت،"برنامه ششم توسعه  ۱۱عنوان بخش 

سازی و افزایش توان بازدارندگی گوید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان پدافند غيرعامل کشور در جهت مصونمی 7۱بند )ر( ماده 

 .ه با آن را مطابق قوانين مربوطه به انجام رساندسازی و مقابلکشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سالمت را بررسی و اقدام الزم جهت خنثی

 .تبصره این بند اشاره دارد که رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است
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 گواهی انجام غربالگری جهت ثبت قانونی ازدواج دائم

های بهداشت و درمان را به بت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبكهقانون برنامه ششم توسعه کليه متقاضيان ازدواج باید جهت ث 7۵طبق ماده 

توانند به مراکز مشاوره اعم از شناسی )ژنتيكی( به دفاتر ازدواج ارائه کنند. موارد در معرض خطر میهای پرخطر از نظر بروز اختالالت ژنمنظور شناسایی ازدواج

شناسی چه نياز به آزمایش ژنهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا مراکز مشاوره مورد تأیيد سازمان بهزیستی ارجاع و چنانمراکز بهداشت وابسته به وزارت ب

 .( این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند۵۳)ژنتيك( باشد، در چارچوب احكام ماده )

 :این ماده چند تبصره دارد که به شرح زیر هستند

های مورد تأیيد وزارت شناسی )ژنتيك( باشند به آزمایشگاهشناسی )ژنتيك( نيازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنمشاوره ژن مواردی که براساس -۱تبصره  

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارجاع خواهند شد

ای مردمی و دولتی در چارچوب بودجه سنواتی هالتحریر ثبت طالق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمك( حق%۱۱ده درصد ) -۱تبصره 

شناسی )ژنتيك( افراد نيازمند براساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزیستی و کميته امداد امام خمينی)ره( قرار های آزمایش ژنجهت کمك به تأمين هزینه

( و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کميته امداد امام های مددجویان تحت پوشش کميته امداد امام خمينی)رهگيرد. هزینه انجام آزمایشمی

 .خمينی)ره( پرداخت خواهد شد

شناسی )ژنتيك( به پيشنهاد های ژننامه چگونگی مراحل صدور گواهی و ميزان کمك بهزیستی و کميته امداد امام خمينی)ره( جهت انجام آزمایشآیين -۳تبصره 

ین ون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از الزم االجرا شدن اهای تعاوزارتخانه

 .رسدشود و به تصویب هيأت وزیران میقانون تهيه می

اند امكان دسترسی تمامی افراد که درصدد )سازمان بهزیستی( موظفهای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه -۱تبصره 

 .شناسی )ژنتيك( آنان را راهنمایی کنندازدواج هستند را به مراکز مشاوره فراهم کنند تا در صورت نياز به آزمایش ژن

های ها را به آزمایشگاهنی امكان دسترسی زوجهای خصوصی و تعاووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است با استفاده از بخش -۵تبصره  
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 .شناسی )ژنتيك( مورد تأیيد خود فراهم سازدژن

 های نسبت مرگ مادر و نوزادانارتقای شاخص .رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است -۵تبصره 

های نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر کلی جمعيت، سالمت مادر و کودك و ارتقای شاخص هایآمده است: دولت مكلف است با رعایت سياست 7۵در ماده 

 :اساس جدول زیر تأمين کند

 ۱۱۱۱ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹7 ۱۳۹۵ واحد عنوان

در صد هزار تولد  کاهش نسبت مرگ مادران

 زنده

۱۸ ۱7 ۱۵6۵ ۱۵ ۱۵ 

 ۵۹تا  ۱کاهش ميزان مرگ کودکان 

 ماهه

ميزان در هر هزار 

 زنده تولد

۱۵6۵ ۱۱6۱ ۱۳6۳ ۱۱6۳ ۱۱6۳ 

 ۵76۵ ۵۵6۵ ۵۵6۵ ۵۱6۵ ۵۳6۵ درصد افزایش درصد زایمان طبيعی

کاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط 

 و زایمان

 ۵6۱ ۵6۵ ۵6۸ 76۱ 76۵  هزار تولد زنده

 های اجتماعیپیشگیری و کاهش آسیب

های اجتماعی اشاره هایی از آن به مسأله آسيباست که در قسمت "های اجتماعیحمایتی و آسيببيمه اجتماعی، امور "قانون برنامه ششم توسعه  ۱۵عنوان بخش 

 .شده است

ای و های امدادی، حمایتی و بيمهپذیر و بسط پوششبرنامه، دولت مكلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسيب 7۸طبق ماده  

 ۵های الزم برای نيل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پيشرفت کار را هر اعی نسبت به طراحی و اجرای برنامههای اجتمپيشگيری و کاهش آسيب

 .ماه یك بار به مجلس ارائه کند
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 های اجتماعیتهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب

های اجتماعی، نسبت به تهيه طرح اجتماعی به منظور پيشگيری و کاهش آسيببرنامه، دولت مكلف است طبق قوانين مربوطه و مصوبات شورای  ۸۱براساس ماده 

ای که گونهنشينی، کودکان کار و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند؛ بههای اجتماعی با اولویت اعتياد، طالق، حاشيهجامع کنترل و کاهش آسيب

 :( ميزان کنونی کاهش یابد%۱۵نج درصد )های اجتماعی در انتهای برنامه به بيست و پآسيب

 پیشگیری -الف

های اجتماعی و ارتقای بينی آموزشها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پيشهای اجتماعی از طریق اصالح برنامهپيشگيری اوليه از بروز آسيب .۱-

 .های زندگیمهارت

منظور کنترل آثار یادشده و ها و بهای، ملی و بومی با توجه به آثار محيطی آنهای کالن توسعههای اجتماعی در طراحی کليه برنامهتهيه و تدوین پيوست .۱-

 .های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشورها و آسيبپيشگيری از ناهنجاری

 .سدربند به پيشنهاد وزارت کشور )سازمان امور اجتماعی( به تصویب هيأت وزیران مینامه اجرایی اینآیين 

های سالمت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع های اجتماعی و سرمایه اجتماعی براساس شاخصتدوین ساالنه اطلس آسيب-۳

 .ربطذی

مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانين « هاهای اجتماعی و معلوليتتدوین نظام جامع رصد آسيب -۱ 

 .از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه

 رسانی و بازتوانیخدمت -ب

 .های غيردولتیهای اجتماعی با مشارکت سازمانموقع به افراد در معرض آسيبرسانی بهخدمات۱ -

نوبتی کميته امداد امام خمينی )ره( و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار اجد شرایط پشتتحت پوشش قرار دادن و تمهيد تسهيالت اشتغال برای کليه مددجویان و -۱

 .های سنواتی ساالنهمورد نياز پرداخت مستمری آنان در بودجه
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یر شهرها به تناسب جمعيت و های اجتماعی مطابق قوانين در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در ساتوسعه مراکز فوریت -۳

 .های اجتماعیگسترش آسيب

های گروهی و تأمين مالی مبتنی بر رویكرد خير اجتماعی و تالش در جهت جلب های مشارکتنهاد در حوزههای مردمبسط و توسعه نقش مردم و سازمان۱- 

 .نفعان در تأمين منابع مورد نيازمشارکت بيشتر ذی

 خیزآسیب شناسایی و بهبود نقاط -پ

های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، زای اجتماعی در بافت شهری و حاشيه شهرها و تمرکز بخشيدن حمایتخيز و بحرانشناسایی نقاط آسيب ۱-

 .های اجتماعی در مناطق یادشدهبخشی و سامانه مدیریت آسيبشده، با اعمال راهبرد همكاری بينهای اشتغال حمایتمشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه

های غيررسمی و ترویج مهاجرت معكوس از طریق آمایش سرزمين، توزیع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيری از بروز بهبود کيفيت زندگی ساکنان سكونتگاه -۱

 -.های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سكونتگاهی مناسب در روستاهاو تشدید آسيب

نشينی با رویكرد تقویت مبادی مهاجرت، ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعاليت، جمعيت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشيهبرنامه ۳-

 .نشينی اقدام شود( نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعيت حاشيه%۱۱درصد ) ای که ساالنه دهگونهبه

 حمایت از زنان سرپرست خانوار -ت

ریاست جمهوری تهيه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانين و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط 

ن و تصویب در مجلس شورای ربط و تأیيد برنامه مذکور در هيأت وزیرا)معاونت امور زنان( با همكاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی

 .اسالمی و نظارت بر اجرایی شدن آن

 مقابله با اعتياد با حمایت قوه قضایيه -ث

توزیع و انتقال )ترانزیت( مواد  های توليد،های قاچاقچيان و شبكهتوسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غيرمنقول و سرمایه -۱

ربط های اجرایی ذیها( در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همكاری دستگاهویژه سرباندها و سرشبكهسازهای مرتبط )بهها و پيشدانگرمخدر، روان
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در این قانون پس از  اقدام کند. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تكاليف مندرج

  .گيردگردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می

های کلی مبارزه با موادمخدر و های اجرایی و نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرایی کردن سياستاز طریق دستگاه -۱

سازها با رویكرد اجتماعی و با اولویت پيشگيری از اعتياد، درمان، ها و پيشگردانکلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقيق قوانين مربوطه در مورد روانهای سياست

های مرتبط انه و مجازاتسازها و بازنگری در عناوین مجرمها و پيشبازتوانی و کاهش آسيب، صيانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان

 .عمل آورنداقدام قانونی الزم را به

برداری و تكميل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسيب ها نسبت به بهرهاز طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی( با همكاری شهرداری -۳

( این قانون اقدام 7۱ندسازی و صيانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها با رعایت احكام ماده )اندازی مراکز جامع توانمخانمان و راهمعتادان متجاهر و بی

نهاد و بخش غيردولتی خواهد بود. نيروی های مردمگيری از ظرفيت سازمانها حسب مورد با بهرهعهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداریکند. اداره این مراکز به

آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخيص این افراد از مراکز مورد نظر با ظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمعانتظامی مو

 مخدر تهيه و به تصویب شوراینامه اجرائی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد تأیيد سازمان بهزیستی و با هماهنگی نيروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آیين

 .رسداجتماعی کشور می

نحوی که جمعيت کودکان کار حداقل بيست و پنج ها تا پایان اجرای قانون برنامه؛ بهبا اقدام سازمان بهزیستی و همكاری سایر دستگاه ساماندهی کودکان کار -ح

 .( کاهش یابد%۱۵درصد )

 .گذاری شده استنام "فرهنگ، هنر و ورزش"با عنوان  قانون برنامه ششم توسعه ۱7بخش  ورزش زنان 

( %۹( از کل نه درصد)%۱7/۱که ذیل این بخش قرار گرفته به ورزش زنان نيز اشاره شده و آمده است: دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد) ۹۱در ماده  

ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، های زورخانهالمللی ورزشينماليات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسيون ب

های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای ورزش بهورزش بانوان و زیرساخت
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 .گيردها قرار مینامه در اختيار این وزراتخانهاز مبادله موافقتشود و پس بينی میآموزش و پرورش در بودجه سنواتی پيش

 :هایی نيز دارد که به شرح زیر استاین ماده تبصره

 .شودها هزینه میاین اعتبار فقط در استان -۱تبصره 

ت و در حكم تصرف غيرقانونی در وجوه و ای ممنوع اسپرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه -۱تبصره 

  .اموال دولتی است

نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر ( موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بين ذی%۹درصدی )از مجموع عوارض و ماليات نه -۳تبصره  

 .خواهد شد

( این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان 7۳پنجم از منابع درآمدی ماده )( و یك۹۱ماده ) دولت مكلف است یك پنجم از منابع درآمدی -۱تبصره 

 .بينی و هزینه کندسهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پيش

 هاها و برنامهاعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست

منظور تحقق های اجرایی موظفند بهکليه دستگاه ۱۱۱اند. براساس ماده به حوزه زنان و خانواده اختصاص یافته برنامه موادی هستند که مستقيماً  ۱۱۱و  ۱۱۱مواد 

های کلی ساله و سياستانداز بيست( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند چشم۱۱( و بيست و یكم )۱۱(، بيستم )۱۱اهداف مندرج در اصول دهم )

ها و توجه ویژه به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استيفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه»های کلی خانواده مبنی بر استبرنامه ششم و سي

یگاه سازمانی امور زنان و مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جامنظور بهرهو نيز به« نقش سازنده آنان

های خود و ارزیابی آثار و تصميمات براساس ها و طرحها، برنامهخانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویكرد عدالت جنسيتی بر مبنای اصول اسالمی در سياست

 .های ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام کنندشاخص

های ها و طرحها، برنامهجمهوری )معاونت امور زنان و خانواده( موظف است ضمن ارزیابی و تطبيق سياستگوید ریاستمی ۱بصره دارد. تبصره این ماده دو ت

 .ندطور ساالنه به مجلس شورای اسالمی و هيئت وزیران ارائه کهای وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را بهها و رصد مستمر ارتقای شاخصدستگاه
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های اجرایی برای ارتقای ها و وظایف و الزامات دستگاهنامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش شاخصآیين ۱براساس تبصره 

های ور و با همكاری سایر دستگاهجمهوری )معاونت امور زنان و خانواده(، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشهای مذکور، به پيشنهاد مشترك ریاستشاخص

 .االجراء شدن این قانون به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيدماه پس از الزم ۵ربط در چارچوب قوانين مربوطه، اجرائی ذی

سند جمعيت مصوب های کلی جمعيت و خانواده و دولت موظف است براساس سياست ۱۱۱تحكيم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آنطبق صراحت ماده 

محور و تقویت و تحكيم و تعالی خانواده و کارکردهای ای خانوادهربط به منظور تقویت و تحكيم جامعهشورای عالی انقالب فرهنگی با همكاری نهادهای ذی

عمل قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را بهایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمين اعتبارات الزم در  -های الگو و سبك زندگی اسالمیاصلی آن با رعایت شاخص

 :آورد

 .( نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه%۱۱درصد )سازی مناسب جهت کنترل و کاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان دهزمينه -الف

های توليدی روستایی و زودبازده اقتصادی و تعاونی هایحمایت، پشتيبانی و ارتقای معيشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاه -ب

 .ها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامهمحور و افزایش نرخ رشد مستمر فعاليتخانواده

کليه دستگاههای سازی، آموزش، پژوهش و تبليغ توسط ها و برنامههای مخل ارزشمقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه -پ

 .ربط در جهت تحكيم خانوادهذی

 .ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامهفرزند به ۵/۱به حداقل (TFR) سازی جهت افزایش نرخ باروریزمينه -ت

ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهيد و دانستن پشتيبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربيت فرزند صالح، ارزش -ث

 .سازوکارهای قانونی و اعطای تسهيالت و امكانات

ربط، به های ذیسال پس از ازدواج توسط همه دستگاهکم پنجها قبل، حين و دستآموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده -ج

، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی های آموزش و پرورشویژه وزارتخانه

های پایه و ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهيالت و مزایای بيمهو غيردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی
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 .تكميلی

 .های دارای فرزند در قالب بودجه سنواتیه تسهيالت و امكانات ساخت و اجاره مسكن با اولویت زوجارائ -چ

 .تمهيدات الزم از قبيل ارائه تسهيالت جهت افزایش سالمت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی -ح

ها در های الزم در جهت تشویق صلح و سازش زوجی متأهل، با ارائه آموزشمندی از قضات و وکالی مجرب با اولویت وکالتمهيدات الزم جهت بهره -خ

 .های مختومههای الزم نسبت به پروندههای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقپرونده

 .حمایت و توسعه بيمه سالمت در بيمه پایه و تكميلی برای مادران در کليه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شيرخوارگی -د

بخشی، دار هدایت، ایجاد هماهنگی بينستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشكيل جلسات مستمر، عهده -ذ

های مردمی و نيز بسيج ملی لربط و نهادهای عمومی و تشكهای اجرائی ذیها و دستگاهها، اقدامات و ارزیابی عملكرد مربوط به وزارتخانهنظارت کالن بر برنامه

بار به مجلس ماه یك ۵های کلی ابالغی و رصد و پایش تحوالت خانواده و جمعيت خواهد بود و گزارش آن باید هر برای جلب مشارکت فراگير در تحقق سياست

 .شورای اسالمی ارائه شود

 دار حداقل دارای سه فرزندبیمه اجتماعی زنان خانه

 .ها در نظر گرفته استشود و تسهيالتی را برای خانوادهتقسيم می به سه بخش ۱۱۳ماده 

روز مرخصی شوند از سههای دولتی و عمومی غيردولتی که صاحب فرزند میگانه، بخشاالجراءشدن این قانون کليه مردان شاغل در قوای سهاز تاریخ الزم -الف

 .گردندتشویقی برخوردار می

االجراءشدن این قانون بررسی و طرح الزم ماه از تاریخ الزم ۵های تحكيم خانواده ظرف اجتماعی مكلف است در راستای سياست وزارت تعاون، کار و رفاه -ب

 .گيری قانونی ارائه کنددار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصميمبرای ایجاد بيمه اجتماعی زنان خانه

های مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت نی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمين خوابگاهدولت مكلف است بخشی از اعتبارات عمرا -پ

 .ها با زوج دارای فرزند استاستفاده از این خوابگاه
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 درصد 22کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان 

( سال پایه در طول اجرای قانون برنامه %۱۱درصد) ش نرخ طالق به ميزان بيستسازمان بهزیستی مكلف است در راستای کنترل و کاه ۱۱۱براساس بند الف ماده 

های عمل آورد تا جهت پيشگيری از اختالف و بحرانهای اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی بهسازی الزم را از طریق مرکز فوریتزمينه

 .هادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهدخانوادگی و پيشگيری از وقوع طالق و با کمك ن

ها و فرزندان، های اجتماعی آن برای زوجهای خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و آسيببند ب نيز اشاره دارد که سازمان صداوسيما مكلف است در برنامه

 .ایرانی مدنظر قرار دهد -ای اصلی سبك زندگی اسالمیها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهفرهنگ افزایش پایبندی زوج

 مشاوره خانواده

 .هایی به حوزه خانواده شده استقانون برنامه ششم توسعه بخش حقوقی و قضایی نام دارد که در این بخش نيز اشاره ۱۹بخش 

ای رایگان برای افراد فاقد تمكن ده نسبت به ارائه خدمات مشاورهگوید: سازمان بهزیستی کشور مكلف است در راستای تحكيم نهاد خانوامی ۱۱۳بند الف ماده 

دار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره توسط مقام قضایی صالحيت ۱/۱۱/۱۳۹۱مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 

 .عمل آوردشوند، اقدام الزم را بهخانواده معرفی می

 های زندانیاناز خانواده حمایت

گذاری ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایهنيز به حمایت از خانواده زندانيان اشاره دارد: سازمان زندان ۱۱۳بند )پ( ماده  ۵بخش 

آموزی، اشتغال حين حبس و پس از آزادی، آموزش، سالمت حرفههای های الزم در زمينهبرداری و یا توسعه زیرساختبخش غيردولتی و عمومی را در حوزه بهره

 .ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهدهای حمایتی از خانواده زندانيان و کمك به خودکفایی زندانو درمان، طرح

ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور وسيله سازمان زنداناالجراءشدن این قانون بهالزمماه پس از  ۵نامه اجرایی این بند ظرف مدت در تبصره این بخش آمده که آیين

 .رسدو با همكاری وزارت دادگستری تهيه و به تصویب هيأت وزیران می
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 رهبری معظم مقام ابالغی توسعه چهارم برنامه کلی سیاستهای: 6 -2جدول

 رهبری معظم مقام ابالغی توسعه چهارم برنامه کلی سياستهایموارد مرتبط با زنان و خانواده در سند 

 .آنان سازنده نقش ویژه به توجه و ها عرصه همه در بانوان قانونى و شرعى حقوق استيفاى و اجتماعى هاى صحنه در و آن در زن جایگاه و خانواده نهاد تقویت

 از پيشگيری بر تأکيد اجتماعی،با کاهش آسيبهای کنترل جامع ح طر تهيه به نسبت ، اجتماعی کاهش آسيبهای و پيشگيری منظور به است مكلف دولت - ۹7ماده 

 :نماید اقدام ذیل محورهای بر مشتمل مخدر، مواد به اعتياد

 .آسيب معرض گروههای در و افراد ی توانمندساز و خانواده بنيان تقویت ، اجتماعی مددکاری گسترش خدمات ، روان بهداشت سطح ارتقای- الف

 .اجتماعی ی هنجارها و دینی ارزشهای تعميق ، اجتماعی اعتماد ، اميدواری ، شادابی ، نشاط گسترش روحيه و سط- ب

 ،مددکاری درمانی - بهداشتی ،خدمات اجتماعی حمایتهای بخشيدن تمرکز و شهرها حاشيه و شهری بافت در اجتماعی زای بحران و خيز آسيب نقاط شناسایی- ج

 .یادشده مناطق در اجتماعی آسيبهای مدیریت سامانه و بخشی ی بين همكار راهبرد اعمال با ، شده حمایت اشتغال های برنامه و وحقوقی اجتماعی مشاوره ،

 .ی زندگی مهارتها ارتقای و آموزشهای اجتماعی پيشبينی و عمومی آموزش دوره درسی های برنامه اصالح : طریق از اجتماعی ی آسيبها بروز از اوليه پيشگيری- د

 .غيردولتی سازمانهای مشارکت با اجتماعی معرض آسيبهای در افراد به موقع به رسانی خدمات- ه

 .جامعه به آنها بازگشت زمينه نمودن فراهم و اجتماعی دیدگان آسيب بازتوانی- و

 ......:ذیل محورهای براساس روانگردان و مخدر مواد با مبارزه ملی طرح تهيه -ز

 )خود کارکنان ضمن خدمت آموزشی های دوره اجرای و طراحی برای را خود ای هزینه اعتبارات از درصدی موظفند اجرایی دستگاههای - الف -۱۱ماده  ۱بند 

 :کنند زیرهزینه موارد در و بينی پيش دولت کارکنان آموزش برنامه در (کشور رسمی عالی آموزش نظام از خارج

 فعال، جامعه نسلی در اجتماعی و فردی امنيت احساس و تعالی و رشد زمينه های استقرار انسانی، حقوق ارتقای منظور به است موظف دولت -۱۱۱ ماده د بند

 شكوفایی و اسالمی نظام و انقالب به اجتماعی متعهد سازگاری و تعاون روحيه با ط انضبا ، کاری وجدان از برخوردار مند، رضایت ، مؤم ایثارگر، پذیر، مسؤوليت

 :برساند ربط ذی مراجع تصویب به و تنظيم محورهای بر، مشتمل را (( شهروندی حقوق منشور بودن )) ایرانی به مفتخر و ایران
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 .زنان و کودکان حقوق از صيانت زمينه در اجتماعی های تشكل رشد برای الزم امنيت و آزادی تأمين- د

 عادالنه وتوزیع اجتماعی عدالت استقرار در تعاونی، بخش قابليتهای از مؤثر استفاده رویكرد با را تعاونیبخش  توسعه برنامه است موظف دولت - ۱۱۱ماده 

 ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون وسوم چهل اصل (۱ ) بند اجرای کوچك، های سرمایه تجميع طریق گذاریها، از سرمایه برای الزم منابع تأمين درآمدها،

 فعاليتهای در مردم عامه مشارکت ه توسع و مالكيت گسترش دولتی، کاهش تصدیهای کوچك، و متوسط اقتصادی بنگاههای توانمندسازی و رقابتی افزایش قدرت

 .نماید اسالمی تقدیم مجلس شورای تهيه ذیل بر محورهای مشتمل اقتصادی

 واحدهای فعاليت گيری جهت شكل الزم اجتماعی تعامالت برقراری راستای در کار، جویای افراد سایر و التحصيالن فارغ ، زنان ، جوانان توانمندسازی- الف

 .تعاونی

 .تعاونيها مدیریت بهبود و توسعه و وری بهره ارتقای- ب

 .نياز مورد قانونی لوایح ارائه بخش و توسعه حقوقی محيط اصالح و فرهنگ تعاون ترویج- ج

 .بخش غيردولتی به اقتصاد بخش دولتی کاهش تصدیهای و فعاليتها انتقال در ، بخش تعاونی به دادن اولویت- د

 .خواهدبود توسعه چهارم برنامه کلی سياستهای  ( ۱7 )بند چارچوب در ، بخش تعاونی فعاليت حيطه توسعه- ه

 .کار و کسب محيط بهبود و زارها با و نوین فناوریهای ، امكانات ، منابع به تعاونيها دستيابی فرآیند تسهيل- و

 تعاونيها بين مالی و اقتصادی ، فنی پيوند توسعه و ارتباطات تسهيل- ز

 فرهنگ قرآنی، و توسعه دینی معرفت اعتالی ایرانی،- اسالمی هویت حفظ نيز و معنویت فرهنگ باورها، ارزشها، تعميق منظور به است مكلف دولت - ۱۱۵ماده 

 :دهد انجام را ذیل اقدامهای

 احيای برای مناسب شرایط و فرهنگی سالم فضای ایجاد برای الزم اقدامهای سازی زمينه و مردم مختلف اقشار ن ميا در اخالقی فضائل و ها آگاهی بسط- الف

 .آن به اهتمام منكرو از نهی و معروف به امر فریضه

 سياستهای تحقق و صحيح اطالع رسانی ، عمومی فضای سازی سالم فرهنگی، تهاجم با مقابله جهت در جمعی ارتباط و ملی های رسانه فعاليتهای گسترش - ب
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 ، حرفه ای – فنی ، عمومی آموزشهای به جامعه دسترسی امكان وافزایش دستگاهها عملكرد گزارشهای انتشار مناسب های زمينه آوردن فراهم با چهارم برنامه کلی

 .ایران اسالمی جمهوری وسيمای صدا های شبكه ازطریق عالی آموزشهای و ترویجی

 .قرآنی فعاليتهای توسعه و دینی معرفت اعتالی زمينه در بنيادی و راهبردی پژوهشهای از حمایت- ج

 .فرهنگ نماز ه توسع و ترویج جامع طرح تهيه- د

 سال پایان تا فرهنگی ميراث همكاری سازمان با خيریه امور و اوقاف و اسالمی تبليغات سازمانهای توسط مساجد و مذهبی فضاهای گسترش جامع طرح تهيه- ه

 .چهارم برنامه اول

 .آموزی قرآن نهضت تداوم- و

 .اماکن مذهبی سایر و مساجد در دین حوزه کتابخانه طراحی و محروم مناطق خصوصاً  کشور، در دین ه حوز در کتابخوانی سهم تقویت- ز

 .خيریه امور و فوق فرهنگ گسترش رویكرد با ، جامع طرح تهيه- ح

 .دینی تبليغات عرصه در ن نوی ی ابزارها و راهكارها و ها شيوه کارگيری به- ط

 .دینی تبليغات کيفيت بهبود جهت در دینی مبلغين به ضروری آموزشهای ارائه و نيازسنجی ، ریزی برنامه از حمایت- ی

 .شهادت و فرهنگ ایثار ترویج طرح ی اجرا استمرار- ك

 نهاد تقویت ایرانی، - اسالمی ارتقاء هویت و حفظ جهت در حقوقی ی ساختارها و محيط استقرار ، درسی کتب محتوای بهبود ای، رسانه تبليغات ساماندهی- ل

 .ایرانی جامعه معنوی ميراث براساس تعاليم خانواده

 شناخت ، اجتماعی م نظ و کارفرهنگ  تعميق و ش گستر آموزش، برای اجتماعی سطوح کليه ر د ترویجی و تبليغی ، آموزشی های برنامه اجرای و تدوین - م

 .فعاليتها کليه انجام در آن رعایت و ارزش زمان

 اسالمی مختلف مذاهب و ها ميان فرقه بيشتر همگرایی تقویت برای چهارم برنامه اول سال پایان تا حداکثر ، مذاهب همگرایی اجرای و مطالعه جامع طرح تهيه- ن

 .کشور در
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 کيفيت بهبود رویكرد با دینی ی وتشكلها مذهبی هيأتهای از حمایت برای الزم ی اقدامها و ریزی برنامه ، دینی فرهنگ عرصه در مردمی های مشارکت توسعه- س

 انحرافات و ت ازخرافا پرهيز و فعاليتها

 .بود برخوردارخواهند گردد، می یا گردیده تعيين پژوهشی و آموزشی مراکز برای که هائی معافيت و تسهيالت تمامی از علميه های حوزه- ع

 حوزه اسالمی تبليغات دفتر ، اسالمی ایران ی جمهور در مستحدثه مسائل به ی پاسخگوئ و نظام دینی ، نظری پژوهش درخصوص بنيادهای ارتقاء منظور به- ف

 رساند. انجام به پژوهشی دین حوزه علمی ظرفيتهای و ت امكانا از ه استفاد با را مناسب ساماندهی چهارم برنامه در است موظف قم علميه

 :دارد معمول ذیل را ی اقدامها کشور، در آنها مشارکت گسترش سطح و فرصتها توسعه و جامعه در نقش زنان تقویت هدف با است موظف دولت -۱۱۱ماده 

 با متناسب زنان مهارتهای ،تقویت مدنی قانون ویژه به مقررات، و قوانين بازنگری بر مشتمل زنان مشارکت توسعه جامع برنامه اجرای و تصویب تدوین، -الف

 کيفيت ارتقاء کار، نيروی عرضه جنسيتی ترکيب به توجه فرصتهای اشتغالزا، در گذاری سرمایه افزایش ساختارهای و شناسائی فناوری، تحوالت و جامعه نيازهای

 .شایستگی آنان به نسبت عمومی ی افزایش باورها نيز و زنان زندگی

 .ذیصالح مراجع در تصویب جهت خانواده نهاد تحكيم به مربوط ، لوایح ارائه و تنظيم- ب

 .زنان عليه خشونت رفع منظور به حقوقی و قانونی تمهيدات و پيشگيرانه های برنامه تهيه جمله از الزم اقدامهای انجام- ج

 اسالمی  مجلس شورای به زنان های تشكل و مدنی نهادهای ، غيردولتی گسترش سازمانهای و ایجاد از حمایت الیحه تقدیم- د

 :آورد عمل به ذیل موارد تحقق برای را الزم اقدامهای اجتماعی، انضباط و عمومی امنيت ارتقاء منظور به است موظف دولت -۱۱۹ماده 

 .سالم زیست و مدارا نظم، فرهنگ قانون مداری، وترویج آموزش عمومی– الف

 مخدر، مواد و کاال قاچاق مهار جرائم، منظور به همسایگان و منطقه کشورهای با اطالعات تبادل و مراودات ارتقاء و مرزی راههای مواصالتی، خطوط توسعه- ب

 .جمعی امنيت ترتيبات و چندجانبه و دوجانبه های توافقنامه قالب در خرابكاری، و غيرمجاز تردد

 .کشور مدیریت اجرائی و گيری تصميم سازی، تصميم نظام در شهروندی، برابر حق براساس ایرانيان همه جانبه همه مشارکت توسعه- ج

 .گری سلطه و ظلم با مخالفت و ملی منافع از دفاع روحيه ترویج و ملی قدرت های مؤلفه شناخت تعميق- د
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 .جمعيت تعادل ازعدم پرهيز منظور به امنيتی مالحظات هاو مؤلفه پرتو در کشور( ی مرزها در ویژه جمعيت)به پراکندگی و ساختار سازی ایمن -ه

 و امنيتی رویكرد جای به های درونی کنترل و ارزشها جایگزینی و همگانی مشارکت ، محوری جامعه رویكرد با کشور امنيت و نظم توسعه راهبردی طرح تهيه- و

 .درجامعه امنيت احساس ارتقاء

 .شهری خشونت و سياسی خشونت اجتماعی، ناسازگاری هنجاری، بی بروز های زمينه با مبارزه  -ز

 .منزلتی بحرانهای از پيشگيری و مردم مختلف گروههای اجتماعی منزلت ارتقاء و حفظ-- ح

 .عمومی امنيت و نظم تأمين برای مردمی، مشارکت توسعه جهت الزم سازوکارهای تهيه- ط

 کشور در احزاب و مدنی نهادهای تقویت سازوکار تهيه- ی

 

 مجلس شورای اسالمی 1335منشور حقوق و مسئولیت های زنان درنظام جمهوری اسالمی ایران مصوب :7-2جدول

 مجلس شورای اسالمی ۱۳۸۵منشور حقوق و مسئوليت های زنان درنظام جمهوری اسالمی ایران مصوب

 زنان فردی های مسؤولیت و حقوق :اول بخش

 تعدی یا و حادثه بيماری،  هرگونه مقابل در آن از محافظت مسؤوليت و جسمانی تماميت و شایسته حيات از برخورداری حق .۱

 دیگران برای آن رعایت مسؤوليت و تكریم از برخورداری . حق۱

 اعتقاد داشتن در امنيت عدم و تعرّض از مصونيت و اندیشه آزادی . حق۳

 رفتارها و باورها عرصه در معنوی تكامل و آن حفظ و تقوا ایمان، از برخورداری در فرد مسؤوليت و حق .۱

 غيرقانونی تعرض از آنان خصوصی زندگی و زنان حيثيت و مال جان، مصونيت .۵

 جنسيت لحاظ بدون قانون اجرای در اجتماعی عدالت از برخورداری حق .۵
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 آن حفظ و نسب همچنين آن، تغيير یا حفظ نام، داشتن حق .7

 او خود درخواست به تابعيت سلب و ایرانی زن هر برای ایران کشور تابعيت . حق۸

 محدوده قانون در خود آیين طبق بر شخصی احوال و دینی تعليمات و مراسم انجام در رسمی دینی اقليتهای و اسالمی مذاهب پيرو زنان . آزادی۹

 حسنه اخالق با مغایرت  عدم صورت در محلی سنتهای و آداب اجرای و بومی های گویش و پوشش از استفاده در ایرانی زنان آزادی .۱۱

 دیگران حق اعمال توجيه با معنوی و مادی ضررهای از زنان مصونيت .۱۱

 مردان با زنان متفاوت خلقتی های ویژگی حفظ مسؤوليت و . حق۱۱

 آن از محافظت مسؤوليت و سالم زیست محيط از مندی بهره حق .۱۳

 زنان خانوادگی های مسؤولیت و حقوق :دوم بخش

 خانواده در دختران های مسؤولیت و حقوق :اول فصل

 حكومت و نظارت حمایت از برخورداری و آنان مصلحت رعایت با تكفل داوطلبان یا بستگان توسط سرپرستی در بدسرپرست و سرپرست بی دختران . حق۱۹

 زنان اجتماعی های مسؤولیت و حقوق :سوم بخش 

 زنان روانی و جسمی سالمت های مسؤولیت و حقوق :اول فصل

 و مسؤوليت زندگی مختلف مراحل در زنان های ویژگی  به توجه با اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی در روانی و جسمی سالمت از برخورداری حق .۱7

 آن از حفاظت

 نياز مورد های آموزش و اطالعات ( و ... و کار )محيط، بهداشت از مندی بهره حق .۱۸

 زنان درخصوص بویژه درمان، و بهداشت زمينه در نظارت و اجرا مدیریت، قانونگذاری، سياستگذاری، در زنان مشارکت حق .۱۹

 های جسمی و اختالالت  بيماری درمان و بيماری از پيشگيری جهت مناسب درمانی و بهداشتی تسهيالت و برنامه ها از مندی بهره حق .۵۱

 اطالعات مندی از بهره و پزشكی  و علمی استانداردهای و اسالمی ضوابط اساس بر سالمت، امر در خدمت کنندة ارائه مرکز و فرد انتخاب در زنان . حق۵۱
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 آنان بهينه و آگاهانه انتخاب برای کافی و مناسب

 خانواده  تنظيم و باروری کنترل به مربوط های گيری تصميم در زنان مشارکت و آگاهی حق .۵۱

 سالم تفریحات و بدنی تربيت زمينه در آموزشی و ورزشی امكانات به عادالنه و فراگير دسترسی حق .۵۳

 اسالمی موازین با  متناسب بين المللی و ملی سطح در ورزشی ميادین در حضور و ورزشی استعدادهای شكوفایی و پرورش . حق۵۱

 بيماریهای و درمان پيشگيری و متخصص زنان از استفاده با زایمان از پس بهداشتی مراقبتهای سالم، زایمان بارداری، و باروری بهداشت از برخورداری حق .۵۵

 آنان نازایی و مقاربتی بيماریهای زنان، شایع

 ازدواج حين در  و ازدواج امر در مرد کامل سالمت از اطمينان منظور به پزشكی های آزمایش و ای مشاوره خدمات از برخورداری حق .۵۵

 در بویژه خاص های و بيمه مددکاری خدمات عمومی، های بيمه از نيازمند خودسرپرست و سالخورده بيوه، مطلقه، زنان سرپرست، بی دختران مندی بهره حق .۵7

 درمان و بهداشت بخش

 مناسب توانبخشی و امدادرسانی از آسيب معرض در و روانی ذهنی، جسمی، دیده آسيب دختران و زنان مندی بهره حق .۵۸

 شيرمادر از استفاده اولویت با  او، مناسب تغدیه  و کودك از مراقبت وظيفه و شيردهی و بارداری دردوران خصوصاً سالم تغذیه از مندی بهره حق .۵۹

 زنان معنوی و فرهنگی های مسؤولیت و حقوق: دوم فصل

 عمومی فرهنگ الف:

 مقدس اسالم آیين با منطبق زندگی مختلف های عرصه در خویش نقش و حقوق شخصيت، به نسبت آگاهی افزایش و کسب در مسؤوليت و حق .۵۱

 جامعه اعضای به نسبت احترام با همراه خویش رفتار و گفتار مسؤوليت و دیگران رفتاری و گفتاری تعرض از مصونيت حق .۵۱

 جامعه در عفاف رعایت مسؤوليت و اسالمی پوشش در اسالمی احكام به عمل امكان از برخورداری مسؤوليت و حق .۵۱

 ها آن رفع و اخالقی و فرهنگی های ناهنجاری از مصونيت و انسانی و دینی کنش و منش بينش، ارتقای مسؤوليت و حق .۵۳

 سياسی و فرهنگی عبادی، اجتماعات در شرکت . حق۵۱
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 آنها از ه مندی بهر و سالم فرهنگی کاالهای و ها برنامه توليد حق . ۵۵

 آنان های فرهنگی فعاليت توسعه  جهت متخصص و متعهد زنان تربيت منظور به زنان توسط هنری -فرهنگی های سازمان و مراکز اداره و تشكيل حق .۵۵

 المللیبين و ملی ابعاد در سازنده فرهنگی ارتباطات و اطالعات تبادل حق .۵7

 المللی بين و  ملی سطح در مسلمان زن الگوی ارائه و اسالم فرهنگ و معارف ترویج در زنان مسؤوليت و حق .۵۸

 المللی بين سطوح در زنان مسائل در دینی اخالقی، رویكرد با همگرایی ایجاد در زنان مسؤوليت و حق .۵۹

 زنان مسائل درخصوص به ویژه فرهنگی امور در نظارت و اجرا قانونگذاری، سياستگذاری، در مشارکت حق .7۱

 واجتماعی فرهنگی های آسيب با مقابله  و فرزند پرورش و تربيت خانواده، و خانه مدیریت در الزم های مهارت کسب و آگاهی مسؤوليت و حق .7۱

 فرهنگی در محصوالت زن انسانی کرامت و حرمت شخصيت، حفظ منظور به زنان با مرتبط فرهنگی های فعاليت بر مستمر نظارت از مندی بهره حق .7۱

 مناطق محروم اولویت با و  آنان جسمی و روحی خصوصيات به توجه با اسالمی، ضوابط رعایت با بانوان ویژه فرهنگی مراکز از مندی بهره حق .7۳

 جامعه و خود فرهنگی وضعيت بهبود منظور به مناسب های حمایت از اجتماعی آسيب پذیر و آسيب دیده زنان برخورداری .حق7۱

 آموزشی -فرهنگی فعاليتهای در ملی همبستگی و ایرانی -اسالمی هویت فرهنگی، استقالل از محافظت در زنان مسؤوليت .7۵

 آموزش :ب

 زنان برای پرورش و آموزش امكانات از برخورداری و آموزشی ارتقای عمومی، آموزی سواد حق .7۵

 علمی سطح باالترین تا عالی آموزش در تحصيل حق .77

 سطوح باالترین تا کيفی و کمی بصورت تخصصی های آموزش و ها مهارت کسب حق .7۸

 آموزش امر در خاص های حمایت از محروم مناطق دختران و زنان برخورداری حق .7۹

 آموزشی متون و درسی های برنامه تدوین در مسؤوليت و حق .۸۱

 آموزشی و درسی متون در زنان منزلت و شأن نقش، با متناسب و شایسته جایگاه از برخورداری در مسؤوليت و حق .۸۱
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 المللیو بين داخلی علمی و فرهنگی مجامع در فعال حضور و علمی آموزشی، های مدیریت و گيری تصميم و سياستگذاری در بانوان مشارکت حق .۸۱

 کشور نيازهای تأمين در آنها مسؤوليت و درخشان استعدادهای دارای بانوان های توانمندی از مندی بهره و حمایت شناسایی، حق .۸۳

 و فنی های و آموزش عالی آموزش به یابی دست پرورش،  و آموزش زمينه در الزم های حمایت از برخورداری به نسبت ذهنی و جسمی معلول بانوان حق .۸۱

 آنان معلوليت ميزان و استعداد با متناسب ای حرفه

 پژوهش :ج

 جامعه مصلحت و امانت صداقت، رعایت با تخصصی و عمومی نشریات در مقاالت کتب، انتشار و ترجمه تأليف، پژوهش، حق .۸۵

 و اطالعات از حق آگاهی و محقق انسانی نيروی تربيت و  زنان مسائل در تحقيق درخصوص امكانات و منابع به نسبت الزم های حمایت از برخورداری حق .۸۵

 مختلف های زمينه در تحقيقات نتایج

 زنان مدیریت با تحقيقاتی مراکز گسترش و زنان پژوهشی -علمی آثار در حمایت از مندی بهره . حق۸7

 جهانيان به زنان مسائل زمينه در ملی و دینی مثبت آوردهای دست تبيين و دیدگاه ارائه در پژوهشگر زنان مسؤوليت .۸۸

 زنان اقتصادی های مسؤلیت و حقوق :سوم فصل

 خانواده در مالی های مسؤلیت و حقوق :الف

 آن به رسيدگی و وقف پذیرش وقف، حق .۹۱

 اقتصادی امور در وصایت یا وکالت پذیرش حق .۹۱

 آن در تصرف و دخل گونه هر و همسر از آن دریافت و مهریه تعيين حق .۹۳

 قرارداد یا قانون طبق فرزند و همسر پدر، فوت صورت در مستمری از برخورداری حق .۹۱

 متوفی کارمند زن بازنشستگی حقوق از قانونی وراث برخورداری حق .۹۵

 فرزند اقتصادی حقوق رعایت مسؤوليت و فرزندان مالی قيمومت پذیرش حق .۹۵
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 و جهت توانبخشی امكانات ایجاد و بدسرپرستی سرپرستی، بی معلوليت، طالق، فقر، صورت در الزم های حمایت از دختران و زنان برخورداری .حق۹7

 آنها خودکفایی

 زنان اقتصادی مشارکت و اشتغال های مسؤولیت و حقوق :ب 

 قانونی و شرعی حدود رعایت با آنها از برداری بهره و شخصی دارایی و اموال بر مالكيت حق .۹۹

 ایقاعات و قراردادها انعقاد در زنان حق .۱۱۱

 و درآمد کسب اسالمی در قوانين رعایت مسؤوليت و فردی های سرمایه به کارگيری و شغل انتخاب آزادی و کار قانونی سن به رسيدن از بعد اشتغال حق .۱۱۱

 آن مصرف نحوه

 زنان برای این امور در حمایت از برخورداری حق و مناسب اشتغال جهت کار امكانات و ها مهارت کسب و ها آموزش اطالعات، از زنان مندی بهره حق .۱۱۱

 خانوار سرپرست و غيروابسته خودسرپرست، مستقل

 بانوان توسط کاریابی و شغلی مشاوره از زنان برخورداری حق .۱۱۳

 زنان سایر و مردان با مساوی کار شرایط در برابر، مزایای و مزد از برخورداری حق .۱۱۱

 کار محيط در عفاف رعایت مسؤوليت و ایمنی و اخالقی شغلی، امنيت از مندی بهره .حق۱۱۵

 کار محيط در آور زیان و سخت خطرناك، اجباری، کار از زنان معافيت .حق۱۱۵

 آنان و بازنشستگی ارتقاء به کارگيری، جذب، در زنان مادری - خانوادگی همسری های مسؤوليت با متناسب قوانين و ضوابط و تسهيالت از برخورداری حق .۱۱7

 اشتغال زمان در

 اقتصادی تسهيالت و اجتماعی تأمين از برخورداری حق .۱۱۸

 آنها در عضویت و اقتصادی های تشكل اداره و ایجاد و اقتصادی های سياستگذاری در زنان مشارکت .حق۱۱۹

 _مقررات و قوانين اساس بر خسارات و دیه پرداخت و دریافت مسؤوليت و حق .۱۱۱
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 غيرقانونی در مشاغل دختران و زنان بكارگيری از جلوگيری و تجارت و کشی بهره از ممانعت برای کارآمد و مناسب قانونی های حمایت از برخورداری .حق۱۱۱

 مشروع غير و

 زنان سیاسی های مسؤولیت و حقوق چهارم: فصل

 داخلی سیاست در زنان های مسؤولیت و حقوق :الف

 اسالمی نظام تحكيم و حفظ جهت کشور اساسی مقدرات تعيين در آفرینی نقش و مشارکت و آگاهی کسب مسؤوليت و .حق۱۱۱

 و اخالقی های ازناهنجاری  آن پيراستن و اخالقی فضایل و معنویت بسوی جامعه هدایت جهت آن بر نظارت و جامعه امور در مشارکت مسؤوليت و .حق۱۱۳

 رفتاری

 موازین رعایت با اجتماعات بيان، قلم، آزادی حق .۱۱۱

 اسالمی نظام مصالح  و ملی وحدت کشور، استقالل حفظ رعایت با آنها در فعاليت و سياسی تشكلهای دیگر و احزاب تأسيس حق .۱۱۵

 موازین رعایت عالی با های مدیریت تصدی و دولتی های ریزی برنامه در مشارکت مختلف، شوراهای یا مجلس در شدن انتخاب و انتخابات در شرکت حق .۱۱۵

 بین المللی سیاست در زنان های مسؤولیت و حقوق :ب

 اسالم جهان بهویژه جهان، سياسی مسائل و رویدادها از آگاهی مسؤوليت و حق .۱۱7

 قانونی ضوابط و ملی مصالح رعایت با جهان و ایران بانوان بين سازنده سياسی اطالعات تبادل و ارتباط توسعه .حق۱۱۸

 ضوابط قانونی رعایت با زنان به مربوط مسائل زمينۀ در بهویژه المللی بين و ای منطقه اسالمی، مجامع در مؤثر و فعال حضور مسؤوليت و حق .۱۱۹

 جهان مستضعف و محروم کودکان و زنان حقوق از حمایت و مسلمان زنان ميان در همبستگی تقویت جهت تالش مسؤوليت .۱۱۱

 خود وطن به آنها بازگشت امكان و سالمت امنيت، تأمين در ایران اسالمی جمهوری به پناهنده زنان برخورداری .حق۱۱۱

 معاهدات و مقررات حدود در کشورها سایر اتباع برابر در دولت های حمایت از ایرانی زن اتباع برخورداری حق .۱۱۱

 ضوابط رعایت با ایرانی غير مردان  با خانواده تشكيل و ازدواج درخصوص قانونی های حمایت از ایرانی زنان مندی بهره حق .۱۱۳
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 نظامی دفاعی امور در زنان های مسؤولیت و حقوق : ج

 .دیگران و خود ناموس و مال جان، نيز و کشور و دین از مشروع دفاع در زنان مسؤوليت و حق .۱۱۱

 جهانی عادالنه صلح تحكيم و تأمين برای تالش و مشارکت در زنان مسؤوليت و حق .۱۱۵

  هتك از جلوگيری و جسمانی تماميت حفظ منظور به الزم های حمایت از زنان برخورداری حق .۱۱۵

 نظامی اشغال و جنگ، اسارت دوران در زنان ناموس و حيثيت

 نظامی تهاجمات از خانواده و خانه مصونيت از برخورداری حق .۱۱7

 اسالمی نظام ویژه های حمایت از آزادگان و رزمندگان جانبازان، شهدا، های خانواده برخورداری .حق۱۱۸

 همسر شدن ومفقوداالثر اسارت شهادت، صورت در فرزندان قيمومت در اولویت و تربيت نگهداری، در مادران مسؤوليت و حق .۱۱۹

 انتظامی مشاغل تصدی و آموزش از مندی بهره حق .۱۳۱

 زنان قضایی های مسؤولیت و پنجم: حقوق فصل

 حقوقی های آموزش از زنان برخورداری .حق۱۳۱

 آن رفع و جامعه و خانواده در  زنان به ستم و جرم، از پيشگيری منظور به قضایی حمایت و قانونی تدابير از برخورداری حق .۱۳۱

 اختالفات فصل و حل در تسهيل و خانواده در سازش و صلح ایجاد اسرار، حفظ جهت در خانواده خاص محاکم از برخورداری حق .۱۳۳

 جرم ارتكاب و اتهام دیدگی، بزه تعرض، صورت در زن دادگستری ضابطين و انتظامی نيروی به زنان دسترسی .حق۱۳۱

 قانون مطابق قضایی و حقوقی مشاغل تصدی در زنان حق .۱۳۵

 قانونی مراجع سایر و دادگستری محاکم نزد در دفاع و دعوا اقامه حق .۱۳۵

 قانونی مراجع سایر یا و دادگاه در حقوقی مشاور و وکيل از استفاده .حق۱۳7

 زنان توسط جرائم ارتكاب و زنان عليه جرائم زمينه ساز عوامل با قضایی دستگاه جانبه همه های حمایت از برخورداری حق .۱۳۸
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 قانونی مجازات از فراتر اجتماعی و فردی های محروميت و اهانت حرمت، هتك از متهم زنان مصونيت حق ۱۳۹

 کيفری مسؤوليت رافع عوامل وجود صورت در مجازات از معافيت در زنان حق .۱۱۱

 ازآنها معنوی و مادی خسارت جبران و خاص موردبر  حكم تطبيق در یا حكم موضوع در قاضی اشتباه تقصير، اثر در زنان حيثيت اعاده حق .۱۱۱

 بارداری، درزمان بزهكار زنان توبه اثبات و ندامت صورت در  اجرا، نحوة یا و آن از معافيت یا و مجازات ميزان نظر از قانونی تخفيف از برخورداری حق .۱۱۱

 بيماری و دهی شير

 کشور قوانين طبق حبس دوران در همسر و فرزندان والدین، مالقات در زنان . حق۱۱۳

 سالم اجتماعی زندگی به بازگشت و اصالح جهت ها زندان در تربيتی و آموزشی فرهنگی، بهداشتی، مناسب امكانات از برخورداری در زنان حق .۱۱۱

 مناسب باشرایط تربيت و اصالح های کانون از برخورداری در دختران حق .۱۱۵

 خود حقوق احقاق جهت دولتی واحدهای یا و قضایی مأمورین دولتی، های نامه آیين از شكایات به رسيدگی در زنان حق .۱۱۵

 قانونی و شرعی موازین با مطابق دادگاه در شهادت مسؤوليت و حق .۱۱7

 آنان حقوق به متجاوزان دیگر و صالحيت فاقد قانونی سرپرست و ولی عليه العموم مدعی سوی از قضایی حمایتهای از برخورداری حق .۱۱۸

 زنان( اجتماعی فرهنگی فرهنگی)شورای انقالب عالی شورای مصوبات : مجموعه3 -2جدول

 زنان( اجتماعی فرهنگی فرهنگی)شورای انقالب عالی شورای مصوبات مجموعه

 ( 7/4/1334 )مصوب آن تعالی و تحکیم سیاستهای و خانواده تشکیل اصول و اهداف

 بوده تاریخ بشر و ها تمدن ها،  فرهنگ منشأ و جوامع زیربنای اجتماعی؛ نهاد ترین اصلی عنوان به بشری، جوامع تمامی بين در تاکنون تاریخ ابتدای از خانواده

 آن از غفلت انسانی و بزرگ خانواده  اصالح سبب همواره اش، متعالی و واقعی جایگاه به آن هدایت و حمایت و  بنيادین و مقدس بنای این به پرداختن است.

 .است بوده ضاللت و هالکت ورطه به سقوط و حقيقی حيات از بشر شدن دور موجب

 و شمرد می و رحمت مودت و مهد تربيت کانون را مقدس نهاد این و دارد خانواده تعالی و تنزیه تكریم، به را عنایت بيشترین ساز انسان مكتبی عنوان به اسالم
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 دست جمله از انسان معنوی و مادی، عاطفی نيازهای تأمين را خانواده تشكيل از هدف و داند می بنا این فساد و صالح به منوط را انسانی جامعه شقاوت و سعادت

 شمارد.  برمی آرامش و سكون به یابی

 اسالم در آن به مربوط قوانين  کردن پياده و خانواده به جدی توجه نيازمند آن، از و مستمر دقيق حراست و حفظ و اسالم مكتب واالی اهداف این به یابی دست

 .باشد خانواده مصالح و تعالی راستای در و توحيدی نگرش از ملهم و مدارانه حق سطوح، تمام در گذاریها- سياست و ها ریزی برنامه کليه است ضروری و است

 کردن آسان مبنای بر خود و وظائف شرح سوم بند براساس زنان اجتماعی  فرهنگی شورای « خانواده مقدس نهاد تقویت جهت ریزی برنامه و سياستگذاری

 در جاری قوانين دیگر و اساسی قانون سنت، و قرآن اسالمی از اخالق و حقوق پایه بر خانوادگی روابط ساختن استوار و آن قداست از پاسداری خانواده، تشكيل

 تشكيل، های سياست تهيه به اقدام خانواده، مورد در رهبری معظم روشنگرانه مقام بيانات و )ره( خمينی امام حضرت فرمایشات و رهنمودها و ایران اسالمی نظام

 .است نموده خانواده تعالی و تحكيم

 مبانی و اصول

 و خلقت از شاهكارهای بشری  بعد در آنها اختالف و انسانی ابعاد در مرد و زن وحدت و است الهی های نشانه و آیات از و خلقت عالم ارکان از زوجيت نظام -۱

 باشد؛ می آنان حيات تكامل و تداوم موجب

 برخوردار شوند؛  عادالنه فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، انسانی، حقوق از باید آنها طبيعی های تفاوت لحاظ با الهی حكمت اساس بر مرد و زن -۱

... 

 آنها هدایت رفتاری جهت و  شناختی ابعاد در اعضا نمودن توانا و ها آسيب و آفات از خانواده صيانت و حرمت حفظ به نسبت والدین به ویژه خانواده اعضای .۵

 باشند؛ می مسؤول طيبه حيات به حصول و اهلل الی مسير در

 و تربيت و عاطفه عنوان محور به زن محوری نقش به توجه و گيرد می نشأت خانواده از انسانی نظام های ویژگی مهمترین عنوان به اجتماعی عواطف و تربيت .۵

 .است ضروری امری زندگی، اداره و معيشت تأمين و تربيت امر در مرد محوری نقش

 اهداف

... 



 نانسند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان خوزستان
 

34 
 

 سوم هدف

 راهبردهاجامعه  فرهنگی بهبود و سالمت در آن نقش ایفای منظور به خانواده اعضای تربيت و فرهنگی سطح ارتقای

... 

 کشور؛ ریزان برنامه و مسؤولين جامعه، به آن های یافته انعكاس و آن کارکردهای و خانواده مشكالت و مسائل خصوص در تحقيقات توسعه .۳

... 

 جامعه؛ و خانواده فرهنگ ارتقاء منظور به خانواده با ارتباط در محلی و ملی سنن و آداب مثبت وجوه ترویج و توسعه .۵

... 

 اجرایی سیاست های

 آنان؛ رشد مختلف مراحل و زمان مقتضيات با متناسب فرزندان تربيت در آنان نقش اهميت درخصوص مردان و زنان آموزش  -

 فرهنگی های افزایش ناهنجاری در آنها تأثير ميزان و ها رسانه سایر و کتب مطبوعات، سينمایی، های فيلم انواع در خانواده و زنان از شده ارائه الگوهای بررسی - 

 مرجع؛ گروههای اصالح جهت مناسب ارائه راهكارهای و اخالقی و

... 

 خانواده؛ اعضای فرهنگی ارتقاء و فراغت اوقات از بهينه برداری بهره جهت الزم امكانات تأمين  -

 گرایی؛ مصرف روحيه ترویج از جلوگيری منظور به ها رسانه مصرفی و تجاری تبليغات کاهش  -

 کشور؛ و خانواده اقتصادی چرخه در شخصی اندوخته و دارایی از بهينه استفاده به زنان تشویق  -
 

 چهارم هدف

 خانواده تعالی و تحكيم تشكيل، وضعيت بهبود منظور به خانواده موضوع در ریزیها برنامه و سياستها کليه در هماهنگی و همگرایی

 راهبردها

 در مؤثر و های مرتبط ریزی برنامه  و قانونگذاری سياستگذاری، در آن مصالح به توجه و جامعه اجتماعی نهاد ترین بنيادی عنوان به خانواده به دادن اولویت .۱
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 خانواده؛

 اسالمی؛ الگوی اساس بر آن کارکردهای سازی بهينه و خانواده نهاد تقویت به نسبت کشور توسعه های برنامه مند نظام نگاه ضرورت .۱

 خانواده؛ ساختن کارآمد و زنان امور به رویكرد با کشور کالن ریزی برنامه امر در علمی و دینی نگاه تقویت .۳

 اجرایی سیاستهای

 با مرتبط های و برنامه ها سياست  اجرای درخصوص مختلف دستگاههای بين هماهنگی ایجاد و ریزی برنامه هدف با دولت توسط مناسب سازوکار از استفاده -

 خانواده؛

 به استوار منسجم و نگاه اساس بر ها پيشرفت و اجرایی دستگاههای عملكرد سنجش و کشور توسعه های برنامه کيفی و کمی ارزیابی و ها شاخص تعيين -

 مطلوب؛ و متعادل خانواده

 پنجم هدف

 جامعه غلط های نگرش زدودن و یكدیگر وظائف و حقوق به نسبت خانواده افراد آگاهی

 راهبردها

... 

 جهت در متقابل انتظارات به نسبت آنان انعطاف و خانواده اعضای های نقش و اجتماعی شرایط الزامات به نسبت عمومی های آگاهی .توسعه۱

 خانواده؛ تحكيم

 خانواده؛ در زنان های مسؤوليت و حقوق درخصوص خانواده و جامعه نگرش اصالح و آگاهی ارتقاء .۳

... 

 ششم هدف

 راهبردهاجامعه  و خانواده خود، رشد در مؤثر و مسؤول ایمان، با سالم، نسل تربيت برای خانواده در اسالمی اصيل های ارزش تعميق و گسترش

 تربيت صحيح های و شيوه بارداری دوران بارداری، از قبل آداب و تكاليف با اسالمی،آشنایی فرهنگ و مذهبی ایمان تقویت جهت زوجين، ترغيب و هدایت .۱
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 آنان؛ سنی مختلف مقاطع در فرزندان

... 

 خود؛ اجتماعی و خانوادگی فردی، های مسؤوليت ایفای و پذیرش راستای در خود فرزندان سازی آماده و رشد جهت والدین به .کمك۳

... 

 اجرایی سیاستهای

 جامعه؛ پيشبرد در فرزندان مذهبی تربيت مثبت آثار تبيين -

... 

 .فرزندان تربيت  در بهتر نقش ایفای منظور به آنها بين در بيشتر هماهنگی ایجاد و پرورشی و آموزشی نهادهای با خانواده ارتباط تقویت - 

 هفتم هدف

 دیده آسيب های خانواده از حمایت و اجتماعی های بحران و آسيب از خانواده سازی ایمن

 راهبردها

 زندگی های بحرانو  مشكالت با صحيح برخورد منظور به خانوادگی و اجتماعی های آسيب و ها ناهنجاری هنجارها، به نسبت خانواده اعضای آگاهی . ارتقاء۱

 و...( ؛ فرار  طالق، )اعتياد، اجتماعی های آسيب و ها ناهنجاری با جانبه همه مبارزه طریق از خانواده، پذیری آسيب از جلوگيری و محافظت .۱

 اجتماعی؛ و خانوادگی های بحران از ناشی ضایعات کاهش و دیده آسيب های خانواده از حمایت جهت مناسب تدابير . اتخاذ۳

... 

 اجرایی سیاستهای

 آسيب بروز از منظور پيشگيری  به یكدیگر روانی و جسمی فكری، دینی، سالمت گرفتن نظر در با همسر انتخاب زمينه در پسران و دختران به الزم های آموزش  -

 زندگی؛ در اجتماعی های

 آن؛ رفع جهت مناسب راهكارهای ارائه و خانواده اعضای بين در اخالقی و فرهنگی های ناهنجاری افزایش علل بررسی - 
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 قانونی؛ مراجع و سازمانها به مراجعه از قبل خود مشكالت منطقی حل جهت در خانواده اعضای آموزش - 

 سرپرست بی و کودکان خانوار سرپرست سالخورده، بيوه، زنان بيكار، مردان برای اقتصادی و اجتماعی های بيمه کامل پوشش گسترش و حمایتی قوانين تدوین  -

 دار؛ خانه زنان و

 خانوار؛ سرپرست زنان ویژه به سرپرست بی و بضاعت بی های خانواده معنوی و مادی نيازهای تأمين -

 ها؛ خانواده حفظ کيان و امنيت تأمين هدف با ابتذال فرهنگ مروجين و مردم نواميس به متعرضان و فحشاء و فساد باندهای اجتماعی، کاران بزه با مقابله -

 و ها دستگاه فرهنگی،کليه انقالب عالی  شورای  7/۱/۸۱ مورخ ۵۵۱ جلسه در آن تعالی و تحكيم سياستهای و خانواده تشكيل اصول و اهداف  :طرح تصویب با

 مذکور طرح بر مبتنی الزم اجراییهای  برنامه و ها دستورالعمل ها، نامه آئين تهيه به نسبت خود وظایف حدود در بود خواهند موظف ذیربط اجرایی سازمانهای

 نمایند. فرهنگی ارائه انقالب عالی شورای بازرسی و  نظارت هيأت به ساليانه را شده انجام فعاليتهای گزارش و نموده اقدام

 

 (22/5/71) مورخ فرهنگی انقالب عالی شورای هشتمین جلسه و هشتاد و دویست مصوب ایران اسالمی جمهوری در زنان اشتغال : سیاستهای9 -2جدول

 (۱۱/۵/7۱) مورخ فرهنگی انقالب عالی شورای هشتمين جلسه و هشتاد و دویست مصوب ایران اسالمی جمهوری در زنان اشتغال سياستهای

 :باشد می شرح بدین ایران اسالمی جمهوری در زنان اشتغال سياستهای ...

 ارزش باید توسعه اقتصادی، و فرهنگی رشد فرآیند در زنان نقش اهميت به عنایت با و خانه مدیریت و آینده نسل تربيت و مادری مقام قداست به توجه با -۱ماده

 .شود گرفته نظر در خانه در آنان کار و خانواده در زنان نقش مادی و معنوی

 وقع آن به باید است و جامعه تعالی و اجتماعی عدالت تحقق لوازم و شرایط جمله از اداری و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشاغل در بانوان اشتغال  -۱ماده

 .شود گذاشته الزم

 .است اجتماعی ضروری  های مسؤوليت تر به چه هر ایفای منظور به و خانه امور مطلوب اداره برای یكدیگر با خانواده اعضای تعاون و همكاری  -۳ ماده
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 و ،منزلت دیانت، شخصيت به و شود فراهم آنان ای حرفه و علمی معنوی، رشد زمينه که شود مهيا ای گونه به باید بانوان اجتماعی کار محيط و شرایط  -۱ ماده

 .نياید وارد ای لطمه آنان جسمی و روحی و فكری سالمتی

 های دستگاه از سوی آنان  اشتغال برای الزم تسهيالت باید جمعيت، از نيمی عنوان به اقتصادی توسعه و اجتماعی پيشرفت در زنان نقش به توجه با  -۵ ماده

 امكانات و قوانين عالوه به و گيرد صورت اولویت حسب مناسب ریزیهای برنامه و آید فراهم اجرایی

 قادر مردان مانند نيز زنان ج، ردیف خصوص در و شود گرفته نظر در مشاغل ب و الف های ردیف در نياز رفع سرحد تا زنان برای اشتغال نيز ای العاده فوق 

 :آورند دست به را خود مطلوب شغل بدون تبعيض باشند

 تدریس و پزشكی از هایی رشته و مامایی مانند؛ است شارع مطلوب زنان سوی از بدان پرداختن که مشاغلی :الف

 مترجمی داروسازی، مددکاری، الكترونيك، مهندسی آزمایشگاهی، علوم ؛ مانند است، متناسب جسمی و روحی لحاظ از بانوان ویژگيهای با که مشاغلی :ب

 و تخصص مالك آن و گيرد می صورت طبيعی صورت به آن انتخاب یا و ندارد وجود مرد و زن شاغالن برای آن در برتری و مزیت گونه هيچ که مشاغلی :ج

 خدماتی( و فنی های رشته سایر در ساده )کارگری جنسيت نه است تجربه

 نشانی آتش و قضا است مانند؛  نامناسب بانوان اجتماعی( برای و فرهنگی ) اعتقادی ارزشهای دليل به یا و کار خشن شرایط یا شرعی منع دليل به یا که مشاغلی :د

 اجرایی عالی سطوح در کارآیی آنها از استفاده امكان منظور به ستادی، مشاغل و مدیریت سمتهای احراز به تجربه با متخصص و تحصيلكرده بانوان تشویق  -۵ماده

 آنان علمی و تربيت آموزش برای و آید می شمار به آن های سرمایه ارزشمندترین ای جامعه هر در تحصيلكرده و متخصص نيروهای اینكه به توجه با  -7 ماده

 :باید است گرفته صورت هنگفت گذاری سرمایه

 .شود پذیر امكان کاملتر چه هر بانوان اشتغال با متناسب های رشته در تحصيل و صحيح انتخاب اوالً؛

 و خانواده در نقش خود ایفای به آنان اهتمام که ای گونه به آید فراهم تحصيلكرده و متخصص کارشناس، زنان توانایيهای از استفاده برای الزم تسهيالت ثانياً؛

 .نشود اجتماعی فعاليت از گيری کناره به منجر زندگی، شرایط

 هموارکننده به هيچوجه که کنند تبليغ ای گونه به زنان، اشتغال زمينه در مصوب سياستهای اساس بر باید گروهی های رسانه و تبليغاتی های دستگاه  -۸ ماده
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 توليدی و خدماتی اجتماعی، های فرهنگی، فعاليت در زنان جذب ساز زمينه حال عين در و نباشد ما اسالمی و اعتقادی ارزشهای به غرب و شرق هجوم پيشرفت

 .کشور باشد سازندگی دوران و رشد مرحله در و زنان حضور ضرورت و آنان اشتغال به نسبت جامعه بينش اصالح و

 .شود منظور مساوی مزایای و الزحمه حق کم دست مساوی، شرایط در کار ارزش تعيين در  -۹ماده

 الزم، تسهيالت و است، مقررات قائل خانه در زنان سازنده و تربيتی نقش و خانواده بنيان استحكام به ایران اسالمی جمهوری نظام که اهميتی به توجه با  -۱۱ماده

 امنيت رخدمت، کمت سنوات با مزایای بازنشستگی کار، ساعت تقليل ، حقوق با مرخصی از استفاده ؛ قبيل از شود، گرفته نظر در "مادرانه شغل " مناسبت به

 کار  از ناتوانی یا پيری بيماری، بيكاری، مواقع در اجتماعی تأمين از برخورداری شغلی،

 .آید فراهم خود، خانواده آور نان بانوان محروم قشر برای اولویت با مناسب، شغلی های فرصت و ای حرفه و فنی های آموزش امكانات  -۱۱ماده

 تسهيالت و کار درقبال مزد کردن منظور با و وقت محدودیت بدون فرزندان، کنار در و خانه محيط در دار خانه مادران برای مناسب شغلی های فرصت  -۱۱ ماده

 .شود ایجاد تعاونی،

 نامه آیين تهيه به زنان نسبت اجتماعی و فرهنگی شورای همكاری با اند موظف اجتماعی امور و کار وزارت نيز و کشور استخدامی و اداری امور سازمان  -۱۳ ماده

 را سياستها این مفاد قبلی های ابالغيه مصوبات و اصالح و خود آینده های بخشنامه و نامه آیين ابالغ و تهيه در و کنند اقدام سياستها این اجرایی های بخشنامه و ها

 .برسانند فرهنگی انقالب عالی شورای اطالع به را نتيجه و دهند قرار توجه مورد

 

 ( 16/2/32 فرهنگی عالی انقالب شورای زنان )مصوب بین المللی فعالیتهای : سیاستهای12-2جدول

 ( ۱۵/۱/۸۱ فرهنگی عالی انقالب شورای زنان )مصوب بين المللی فعاليتهای سياستهای

 شرح این به را زنان بين المللی های فعاليت های سياست زنان، اجتماعی و فرهنگی شورای پيشنهاد به۱۵/۱/۸۱مورخ  ۵۱۵ جلسه در فرهنگی انقالب عالی شورای

 :کرد تصویب

 اهداف
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 مواضع بر تكيه با ایرانی مسلمان زن الگوی معرفی و اجتماعی عدالت محور بر اسالمی نظام در زن شخصيت و حقوق جایگاه، مورد در اسالم دیدگاه تبيين .۱

 الملل بين و منطقهای مختلف سطوح در اسالم فكری و اعتقادی

 بينالمللی عرصه های در مطلوبتر تعامل انجام منظور به زنان عملی و علمی آگاهيهای ارتقای و . رشد۱

 مصلحت و  حكمت عزت، اساس بر جهان سراسر زنان با (غيردولتی و دولتی) زنان سياسی و اجتماعی  فرهنگی مناسبات و روابط . گسترش۳

 و تقویت برای های مختلف زمينه و امكانات از مناسب برداری بهره و زنان بين المللی فعاليتهای در مؤثر دستگاههای هماهنگی تقویت و رویه وحدت ایجاد .۳

 ایران اسالمی جمهوری نظام خارجی سياست اصول راستای در زنان بين المللی فعاليتهای توسعه

 راهبردی سیاستهای

 در تأثيرگذاری تصميم سازی و برای فرهنگی و فكری مشترك زمينه با الهی ادیان پيرو زنان بر تأکيد با جهان سراسر زنان با گفتگو و ارتباط تقویت و . توسعه۱

 بين المللی مجامع

 عملی نمونه های شده و مطرح کریم قرآن در که الگوهایی به اشاره با تاریخ طول در جوامع تحول و اجتماع و خانواده در زن تربيتی مهم تأثير و نقش بر تأکيد .۱

 ایران در

 خانوادگی، فرهنگی، سياسی،  های فعاليت در آنان نقش اهميت و ایران جامعه در زنان فرهنگی و علمی رشد منظور به اسالمی جمهوری آوردهای دست تبليغ .۱

 اقتصادی و اجتماعی

 اجتماعی روابط در حجاب و عفاف نقش بر تأکيد با المللی بين فعاليتهای و برنامه ها در مسلمان زن حرمت حفظ و فرهنگسازی و معنوی ارزشهای بر اهتمام .۱

 زنان

 بين المللی محافل در روابط و مناسبات فضای و شرایط با آشنایی و بين الملل حقوق بر تأکيد با آنان بينالمللی امور کليه در زنان آگاهی ارتقای و . تقویت۵

 جمهوری و مصالح منافع گرفتن نظر در با بين المللی عرصه های در آنها حضور افزایش و غيردولتی و دولتی نهادهای کيفی و کمی مشارکت تقویت و وسعه. ت۵

 ایران اسالمی
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 موانع و مشكالت، نارسایيها  شناسایی و بين المللی عرصه های در زنان فعاليتهای توسعه و رشد مساعد زمينه های ایجاد منظور به تحقيقات و مطالعات توسعه. 7

 موجود

 بی بندوباری تبليغ و فرهنگ با مقابله منظور به مسلمان زن شؤون و اسالمی ارزشهای ترویج و فراگير انعكاس در مجدانه .اهتمام۸

 دنيا در مسلمان اسالمی زنان جمعيتهای و تشكلها انجمنها، و نيازمند و محروم زنان از دفاع و حمایت در دیگر کشورهای و ایران زنان بين همكاری تقویت .۹

 بين المللی های گيری تصميم و ها سازی تصميم در ایران زنان عمل ابتكار گرفتن بهدست منظور به مناسب و جدید عرصه های ایجاد برای تالش .۱۱

 بين المللی مجامع در مؤثر حضور منظور به اعتقادی و فرهنگی علمی، زمينه های در الزم امكانات و فرصتها ایجاد .۱۱

 گروهی رسانه های و مطبوعات طریق از جهان و ایران زنان بين سازنده فرهنگی اطالعات تبادل تقویت .۱۱

 اجرایی سياستهای اسالمی نظام خارجی سياستهای و بين الملل امور مدیریت مختلف سطوح در زنان توانمندیهای از استفاده .۱۳

 ارتباطات :الف

 المللبين  سطح در تحقيقاتی و اطالعاتی دادههای مبادله برای زنان مسائل مورد در روز به و متمرکز اطالعاتی پایگاه تقویت و ایجاد .۱

 از خارج در ایران اسالمی جمهوری سياسی و فرهنگی های نمایندگی فعاليت توسعه طریق از جهان در زنان به مربوط مناسبتهای و موارد عرصه ها، . شناسایی۱

 کشور

 در زنان خاص فرهنگی علمی های برنامه در متقابل شرکت و مناسبتها و زمينه ها پيگيری نمایندگيها، در متعهد و آگاه زنان نيروی از استفاده و به کارگيری .۱

 مختلف کشورهای

 اسالمی جمهوری ملی و منافع اسالمی امت مصالح رعایت با مختلف موضوعات همایشهای و سمينارها بين المللی، اجالسهای در متخصص و توانمند زنان .اعزام۱

 ایران

 مسلمان جمعيت از بخشی با کشورهایی و اسالمی کشورهای در مشترك تشكلهای و انجمنها تقویت و تشكيل به اهتمام .۵

 مختلف زمينههای در بين المللی عرصه های در حضور برای ایرانی موفق و نمونه متعهد بانوان معرفی و .شناسایی۵
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 رشد برای شرایط بهينه  ایجاد و آنها تجربيات از بهرهگيری و نظر تبادل برای زنان به مربوط امور در کشورها صاحبنظران و کارشناسان اساتيد، از دعوت .7

 زنان شخصيت

 پژوهش :ب

 زنان موضوع با مختلف زمينه های در بين المللی تحقيقاتی مراکز و سازمانها شناسایی . ۱

 و دولتی جهان به زنان مربوط های جمعيت و انجمنها تشكلها، بين المللی، سازمانهای در زنان وضعيت خصوص در الزم مطالعات انجام و اطالعات . کسب۱

 غيردولتی

 ... و اجتماعی اقتصادی، اخالقی، مختلف های زمينه در اسالمی کشورهای ویژه به جهان مختلف کشورهای در زنان وضعيت پيرامون تحقيقات انجام .پيشنهاد۳

 آزادیبخش نهضتهای و اسالمی بيداری اسالمی، حرکتهای در برجسته زنان نقش پژوهش و . شناسایی۱

 مختلف عرصه های در زنان بين المللی گردهمایيهای و کنفرانسها مراسم، سمينارها، پيرامون اطالعات کسب .۵

 ارائه و ایران جمهوری اسالمی مواضع ارائه و حضور نحوه خصوص در فرهنگی کارآمد و نوین شيوه های ایجاد و روشها بهبود برای مناسب برنامه های . تدوین۵

 بين الملل سطح در فرهنگی طرحهای

 زنان مسائل در بين المللی همكاریهای نتایج و شرایط و زنان به مربوط بين المللی اسناد تحليلی بررسی . 7

 ایران و اسالم در زن حقوقی نظام با آن مقایسه و کشورها در زنان اجتماعی و خانوادگی فردی، حقوق و مقررات تطبيقی بررسی . ۸

 شناسایی منظور به زمينه این در اسالمی کشورهای بين پژوهشی همكاری و زنان مسائل در اسالم دیدگاه مورد در پژوهش انجام . ۹

 زنان مسائل در اسالمی کشورهای مشترك های- دیدگاه 

 فرهنگی پشتیبانی :ج

 مختلف  ابعاد در مسلمان زنان فعاليتهای از گزارش انعكاس مستمر و خارج و داخل در زنان مورد در بين المللی انتشارات تقویت و . تهيه۱

 کشور از خارج در ایرانی مسلمان زنان و سفرا فرهنگی، رایزنی های خانواده های برای فرهنگی  آموزشی دوره های برگزاری و . اطالع رسانی۱
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 بين المللی اجالسهای پيرامون نياز مورد اطالعات و گزارشها تدوین و .تهيه۳

 کشور داخل در اطالع رسانی منظور به زنان با مرتبط و زنان المللیبين  اسناد ترجمه .۱

 ارزیابی و نظارت آیین نامه، تهیۀ :د

 ارتباطات و سازمان فرهنگ  پزشكی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوری، و تحقيقات علوم، وزارت اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت خارجه، امور وزارت

 حدود در قم علميه حوزه شورای مدیریت زنان، اجتماعی و فرهنگی شورای جمهوری، ریاست نهاد زنان مشارکت امور دفتر اسالمی، تبليغات سازمان اسالمی،

 و نظارت هيأت به را آن نسخۀ یك اجرا بر برای نظارت و نموده اقدام سياستها این اجرایی آیين نامۀ تهيه به نسبت ابالغ از پس ماه شش مدت ظرف خود وظایف

 نمایند. ارائه فرهنگی انقالب عالی شورای بازرسی

 

 (3/3/36)مصوب  زنان سالمت ارتقای راهبردهای و ها : سیاست11-2جدول

 (۸/۸/۸۵)مصوب  زنان سالمت ارتقای راهبردهای و ها سياست

 نقش جامعه دارای و خانواده سالمت ارتقای و حفظ و سعادت تربيت، فرهنگ، گيری شكل در ویژه به خلقت جوهره در او واالی جایگاه عنوان به زنان سالمت

 .گيرد می قرار اجتماع و خانواده در آنان اساسی حقوق تأثير تحت خود این که است کننده تعيين

 تأمين و اساسی دانسته حق  یك را افراد سالمت مرد، و زن از اعم افراد همه فرهنگی و اجتماعی انسانی، حقوق از حمایت با ایران اسالمی جمهوی اساسی قانون

 به دسترسی و مندی بهره در سالمت زنان حق بر نيز ایران  اسالمی جمهوری نظام در زنان حقوق منشور .است شمرده دولت اصلی تكليف را آنها سالمت نيازهای

 .نماید می تأکيد مناسب کيفيت با و نياز مورد درمانی بهداشتی های مراقبت و ها حمایت خدمات،

 به آنان دستيابی زنان و سالمت تضمين برای اساسی راهبردهای و الزم های سياست زنان اجتماعی -فرهنگی شورای پيشنهاد براساس فرهنگی انقالب عالی شورای

 به تأثيرگذار فرهنگی عوامل تأکيد بر با و مختلف ابعاد در شده انجام های پژوهش بر تكيه با را زندگی مختلف های دوره در نياز مورد و جانبه همه های مراقبت

 :نماید می تصویب ذیل شرح
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 :تعاریف -1 ماده

 .شود نمی اطالق معلوليت و بيماری نبود به تنها و است معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، کامل رفاه از عبارت :سالمت -۱

 ویژگی به با توجه اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی در معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، سالمت از برخورداری معنای به زنان سالمت حق سالمت: حق -۱

 علمی های یافته .باشد می ها عهده دولت بر آن تأمين مسئوليت و شود می محسوب همگانی و طبيعی حقوق جمله از و بوده زندگی مختلف مراحل در آنان های

 برنامه در اهميت با و کليدی ای نكته را آن و تأکيد دارد زندگی های دوره طی در سالمت یافته ادغام رویكردهای بر سالمت های نظام و زنان سالمت درباره جدید

  .آورند می شمار به ریزی برنامه و پژوهشی های

 آنان خانوادگی و اجتماعی فردی، چندگانه های نقش گرفتن نظر در با زنان زندگی معنوی و فرهنگی اجتماعی،اقتصادی، روانی، فيزیكی، ابعاد رویكردی چنين در

 .گيرد می قرار نظر مد

 مذهبی بعد ویژه در به انسان عقاید و عميق احساسات با و است آن از پس و دنيا در رستگاری و زندگی با ارتباط در که سالمت ابعاد از یكی :معنوی سالمت -۳

 .باشد می زندگی جسمانی و مادی بخش از جدای و

 . آن بهبود و خود سالمت بر تسلط افزایش جهت افراد توانمندسازی فرآیند از است عبارت :سالمت ارتقای  -۱

 نيز را آن خطر( پيشرفت عوامل  کاهش )نظير بيماری وقوع از جلوگيری بر عالوه که است اقداماتی دربرگيرنده ها، بيماری از پيشگيری :ها بيماری از پيشگيری -۵

 .کند می کم را آن عوارض بروز، صورت در و کرده متوقف

 .گردد می زندگی طول در ناتوانی یا و جراحت بيماری، بروز احتمال افزایش موجب که است رفتارهایی :پرخطر رفتارهای -۵

 بيماری،به  ابتال از ای فزاینده  استعداد با همراه که شناختی زیست یا اقتصادی اجتماعی، وضعيت یا زندگی شيوه ابعاد رفتار، از است عبارت :خطر عوامل -7

 .باشد ها حالت این علت و آورنده وجود به یا و بوده صدمات یا ناخوشی

 .است سالمت بازگرداندن یا و ارتقاء حفظ، آنها، اصلی هدف که هایی فعاليت تمام :سالمت نظام -۸

 بر اشتغال، معاشرت(که )تحصيل، اجتماعی و خانوادگی زندگی عملكرد و اساسی های فعاليت انجام در شدید ناتوانی یا نقص هرگونه :اجتماعی معلوليت -۹
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 .گذارد می تأثير سالمت

 :اهداف -2 ماده

 خطر کاهش عوامل و ها بيماری از پيشگيری و زندگی مختلف های دوره در معنوی و اجتماعی فرهنگی، روانی، جسمی، ابعاد در زنان سالمت توسعه و ارتقاء -۱

 . زنان سالمت

 .آنان درمانی بهداشتی نيازهای و زنان سالمت سمت به پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت های برنامه و ها سياست تقویت -۱

 . توسعه در آن نقش و زنان سالمت نيازهای و دانش از خانواده و جامعه آگاهی افزایش -۳

 .اجرا  و تصميمگيری مختلف سطوح در آنان مشارکت افزایش و جامعه و خانواده خود، سالمت تأمين در زنان محوری نقش تقویت  -۱

 دوره در آنان با نيازهای متناسب و کيفيت واجد سالمت های مراقبت و خدمات جمعی( و ملی های رسانه طریق از ویژه )به اطالعات به زنان دسترسی افزایش -۵

 .زندگی مختلف های

 . زنان سالمت بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی موانع رفع و اصالح  -۵

 :ها سیاست  -3 ماده

 از و پيشگيری زنان درمانی  و بهداشتی های مراقبت انسجام به توجه و زنان اجتماعی و خانوادگی فيزیولوژیك، متعدد های نقش و ها مسئوليت به توجه -۱

 .زندگی های دوره تمامی در ها بيماری

 .معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، جمله از زنان سالمت مختلف ابعاد به توجه -۱

 . زنان سالمت بر زندگی محيطی زیست و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، شرایط تأثير به توجه -۳

 : راهبردها -4 ماده

 سالمت درنظام زنان سالمت مراقبت و پایش نظام استقرار و طراحی زنان، سالمت های ه برنام و ها سياست اجرای بر نظارت و ارزشيابی مستمر، بازنگری -۱

 .کشور
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 . سالمت عالی شورای طریق از زنان سالمت ارتقای بر مؤثر های برنامه تدوین در بخشی بين های هماهنگی و ها همكاری تقویت -۱

 . زنان سالمت ارتقای بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، موانع رفع جهت تالش و شناسایی -۳

 . زنان اطالعات سالمت جامع نظام استقرار و طراحی آنها، توسعه و تقویت های راه و آن بهبود بر مؤثر عوامل شناسایی و زنان سالمت وضعيت مستمر ارزیابی -۱

 از اعم مختلف زندگی مراحل  در زنان سالمت نيازهای همچنين و اجتماع و خانواده در زنان متعدد های مسئوليت و نقش از ها خانواده و زنان آگاهی توسعه -۵

 .سالمندی و یائسگی شيردهی، باروری، ازدواج، بلوغ، کودکی،

 و درمان وزارت بهداشت، بخشی بين  تعامل طریق از آن بر تأثيرگذار اجتماعی و فرهنگی عوامل و زنان سالمت نيازهای با متناسب آموزشی های برنامه تدوین-۵

 .ذیربط های دستگاه با پزشكی آموزش

 آنان افزایش مشارکت و جامعه و  خود سالمت در آنان نقش و سازی تصميم و گيری تصميم در زنان جایگاه به نسبت جامعه باورهای اصالح و فرهنگسازی -7

 .زنان سالمت بخش های مدیریت در

 .زیست محيط بهبود و زنان سالمت توسعه در زنان با مرتبط غيردولتی های سازمان مشارکت از حمایت -۸

 موانع رفع آنان و زندگی مختلف  های دوره نيازهای با متناسب کيفی و کمی ابعاد در سالمت خدمات همگن و متخصص نيروهای به زنان دسترسی افزایش -۹

 . خود سالمت نياز مورد خدمات از استفاده و دسترسی برای فيزیكی و اقتصادی فرهنگی،

 خانوار،خودسرپرست سرپرست زنان پذیر، آسيب زنان و دختران برای سالمت نياز مورد ویژه های حمایت و خدمات به دسترسی جهت مناسب ریزی برنامه -۱۱

 .ایثارگران و بنياد شهيد و خمينی امام امداد کميته بهزیستی، سازمان: قبيل از ذیربط های دستگاه توسط اجتماعی و روانی فيزیكی، های معلوليت دارای و

 سازی بهينه و نياز مورد امكانات به آنان دسترسی و موجود موانع رفع زنان، و دختران بين در ورزش فرهنگ توسعه -۱۱

 .پزشكی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقيقات علوم، پرورش، و آموزش های وزارتخانه و بدنی تربيت توسط سازمان آنان فراغت اوقات 

 فرهنگ آن، بهبود زودرس تشخيص زنان، شایع و خاص های بيماری از پيشگيری درخصوص زنان و دختران آگاهی توسعه و خدمات و ها برنامه تقویت -۱۱

 . زندگی مختلف های دوره در  آنان فيزیولوژیك شرایط پذیری آسيب به توجه با دخانيات مصرف و مواد مصرف سوء تغذیه،
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 و مراکز فرهنگی و مدارس تجهيز و ساخت شهرسازی، در بانوان جسمی و روحی خصوصيات به توجه با ملی و اسالمی معماری ضوابط و اصول رعایت-۱۳

 .شهرسازی و مسكن وزارت و ها شهرداری توسط آنان ویژه ورزشی

 وزارت جمعی و و ملی های رسانه  توسط زندگی سالم های شيوه زمينه در خانواده اعضای تربيت و آگاهی ارتقای جهت زنان کردن فعال و الزم آموزش -۱۱

 .پرورش و آموزش

 حق و امنيت درتأمين فقهی های دیدگاه سازی شفاف و ابهامات رفع و آنان به زنان سالمت موضوعات انعكاس جهت علميه های حوزه با فعال ارتباط تقویت-۱۵

 . زنان سالمت

 .اجتماعی وتأمين رفاه وزارت و  کار وزارت توسط شيردهی و بارداری دوران در ویژه به شاغل زنان سالمت بر آن تأثير و کار محيط سالمت وضعيت بهبود -۱۵

 آن اقتصادی فرهنگی و موانع رفع  و مناسب و صحيح معيارهای اساس بر پایدار خانواده تشكيل برای جوانان تشویق و ازدواج امر تسهيل و ترویج از حمایت -۱7

 . سالمت بر مؤثر عامل عنوان به

 .سالمت بر با تأکيد خانواده زنان از حمایت راستای در فرهنگی و اقتصادی حقوقی، ساختارهای و ها برنامه و مقررات قوانين، اصالح جهت الزم تدابير اتخاذ-۱۸

 .معاشرت خلق و حسن زندگی،  مهارتهای باروری، بهداشت زناشویی، سالم روابط تكاليف، حقوق، زمينه در الزم های آموزش و زوجين های آگاهی افزایش-۱۹

 .خود کودکان بين تبعيض رفع به نسبت ها خانواده نگرش اصالح-۱۱

 فرهنگی، وشرایط دینی های آموزه به  توجه با زندگی الزم مهارتهای خصوص در جامعه و خانواده زنان، از حمایت و آگاهی افزایش آموزش، توانمندسازی، -۱۱

 . اجتماعی های آسيب کنترل و پيشگيری در ای منطقه و بومی

 بر اجتماعی تأثيرگذار های آسيب کنترل  و سازی ایمن پيشگيری، در مختلف های سازمان و ها دستگاه عملكرد و نقش تقویت و مسئوليت ف سازی شفا -۱۱

 .کشور توسعه چهارم برنامه راستای در زنان سالمت

 قربانيان از وحمایت زنان روانی و  جسمانی سالمت تهدید در اجتماعی و خانوادگی خشونت و ظلم گونه هر کاهش و پيشگيری جهت مناسب تدابير اتخاذ -۱۳

 .پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و فرهنگی نهادهای قضائيه، قوه توسط خشونت
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 . آنان اجتماعی و مادر( و )همسر خانوادگی های نقش به توجه با شاغل زنان سالمت ارتقای جهت مناسب تدابير اتخاذ -۱۱

 امور و وزارت کار توسط آن از  حمایت و کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه و سالمت در داری خانه شغل تأثير و نقش از جامعه آگاهی افزایش -۱۵

 .قضائيه قوه و اجتماعی

 توسط نيازمند و پذیر آسيب اقشار  در ویژه به خانگی مشاغل و اشتغالی خود طریق از زنان برای درآمد کسب و شغلی های ظرفيت و ها مهارت توسعه -۱۵

 اجتماعی. تأمين و رفاه وزارت و اجتماعی امور و کار وزارت

 کشور فرهنگی : مهندسی12 -2جدول

 کشور فرهنگی مهندسیموارد مرتبط با زنان و خانواده در سند 

 فرهنگی انداز چشم :سوم فصل

 :داشت خواهد ویژگيهایی چنين انداز، چشم این افق در ایران جامعه فرهنگ

... .۱ 

 حسنه؛ رفتار و اخالق در پيشتاز. ۱

 آیين و نمادها وروانی، اخالقی امنيت عمومی، عفت ایرانی، اسالمی زندگی سبك از برخوردار کریم، قرآن با مأنوس دینی، مناسك و احكام به عامل فرهنگی؛ . ۱-۱

 ایرانی؛ اسالمی های

 انسجام و اعتماد،اطمينان صداقت، سرزندگی، و نشاط اجتماعی، سازگاری و پذیری مسؤوليت مشارکت، تعاون، اخوت، مودت، از برخوردار . اجتماعی؛۱-۱

 امن؛ جامعه و قانونگرایی انضباط، از بهره مند و متوازن و متعادل جمعيت باال، اجتماعی

 سياسی؛ پذیری  مسؤوليت و مشارکت مسؤوالنه، آزادی و فرهنگی استقالل عدالت محوری، ملی، امنيت و وحدت از برخوردار سياسی؛ . ۳-۱

... 

 اقدامات و راهبردها :ششم فصل
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 فرهنگی کالن راهبردهای

... 

 خانواده؛ سازی ایمن و تعالی تحكيم، تشكيل، . تبيين،۳

 مستمر پایش و شناختی،آمایش جمعيت  مطالعات کشور، راهبردی اقتضائات اسالمی، های آموزه با متناسب آن ارتقای و کل باروری نرخ کاهش از . جلوگيری۱

 جمعيتی؛

 معصومين)ع( ازسيره الهام با  و الهی تقوای بر مبتنی اجتماعی و خانوادگی فردی، های زمينه در ایرانی اسالمی زندگی سبك و آداب سازی نهادینه و طراحی .۵

 و نظم گسترش مرتبط در نهادهای سایر  و اداری و اجتماعی سازمانهای تربيت، و تعليم نظام خانواده، نهاد نظاممند و فراگير مشارکت تقویت و بخشی انسجام .۵

 رفتاری؛ و ساختاری فرهنگی، موانع رفع برای فرهنگسازی و سازی ظرفيت و عمومی امنيت احساس و گرایی قانون انضباط،

... 

 3 کالن راهبرد

 ملی خانواده راهبردهای سازی ایمن و تعالی تحكيم، تشكيل، تبيين،

... 

 :طریق از خانواده . تحكيم۳

... 

 زنان؛ منزلت و شأن با هماهنگ اجتماعی حضور با متناسب مادری و همسری نقش ارتقای . ۳-۵

... 

 نوجوانان؛ و کودکان جانبه همه حقوق و امنيت روحی، و جسمی سالمت تأمين و تكریم تعليم، . ۳-۹

 حقوقی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، های نظام تمامی در و قانونگذاریها و برنامه ریزیها سياستگذاریها، کليه در خانواده جایگاه تعالی و حفظ به اهتمام و التزام . ۱

 سياسی؛ و اقتصادی

 ملی؛ و دینی نگرش بر مبتنی اجتماعی و خانوادگی چالشهای و آسيبها درمان و مقابله پيشگيری، خانواده، سالمت و امنيت . ارتقاء۵
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 جامعه؛  مختلف های عرصه در اجتماعی و خانوادگی فردی، ابعاد در آن الگوی سازی نهادینه و مسلمان زن منشور تبيين و بازطراحی . ۵

 ملی اقدامات

 انسان کمال و اجتماعی تكامل در خانواده و دین نقش و جایگاه تقویت و تبيين برای ریزی .برنامه۱

... 

 تأکيد با زنان الگوهای اشتغال و  برنامه ها قوانين، سياستها، بازنگری و زنان اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، مشارکت منعطف و متنوع الگوهای ترویج و .توسعه۱۳

 اسالمی فرهنگ چارچوب در کرامت زن و منزلت از صيانت و خانوادگی و همسری مادری، اساسی نقشهای با آنها متناسب سازی و جامعه نيازهای تأمين بر

 (۱و ۳-۳ایرانی)

... 

 بين و ملی درسطح جامعه و دین تكامل و قوام در ایشان مؤثر نقش تبيين و خانواده قرآنی های اسوه و ایشان )ع( بيت اهل و )ص( پيامبر زندگی معرفی . ۱۵

 ( ۵و  7-۳و ۱-۳و ۱-۳المللی )

... 

 (۹-۳بر: ) تأکيد با اسالمی معارف و آموزهها بر مبتنی نوجوان و کودك ملی سند . تدوین۳۱

 و ویژگيها با نيازها، متناسب و انقالبی و خودشكوفا مؤمن، صالح، سالم، نسلی تربيت منظور به کودکان غيررسمی و رسمی تربيت و تعليم نظام ارتقاء . ۳۱-۱

 وی عالی مصالح تأمين و کودك فردی خصائص

 کودك اسالمی تربيت تعميق و درونيسازی برای تربيتی روشهای و آموزشی علمی محتواهای و برنامه ها بازتوليد و بازنگری . ۳۱-۱

 کودکان حقوق بر ناظر الزم تضمينهای پيش بينی ضرورت . ۳۱-۳

 کودکان مورد در تأثيرگذاران توان از بهره برداری و کودکان خاص اجتماعی و فرهنگی فضاهای . توسعه۳۱-۱

 آموزش در کودکان سنی مقتضيات به توجه و آموزشی عدالت . تأمين۳۱-۵

 آن مستمر تحليل و کودکان آموزشی و تربيتی حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، آسيبهای و چالشها جانبه همه . شناخت۳۱-۵
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 تهيه از پرهيز و آن وترویج مناسب بومی و سنتی های بازی احيای و محيطی بهداشتی نظر از کودکان آموزش و تفریح و ورزش بازی فضاهای استانداردسازی . ۳۵

 (۹-۳) کودکان دینی تربيت هدف با مغایر بازیهای اسباب ورود و ساخت و

 دولتی غير و های دولتی تشكل و نهادها کيفی و کمی مشارکت تقویت و پژوهشی و علمی مراکز در توسعهای و کاربردی پژوهشهای و مطالعات . توسعه۳۵

 (۹-۳) کشور در کودکان شرایط بهبود برای کودکان

 (۹-۳آنها ) مربيان و والدین کودکان، برای تربيتی و آموزشی محتواهای ارائه و کودك ویژه تلویزیونی و رادیویی شبكه های . توسعه۳7

 (۹-۳محلی ) مطلعين ویژه به و مردم توسط آن گزارش و کودك آزاری مسأله به نسبت حساسيت و مسؤوليت احساس ایجاد . ۳۸

 (۹-۳کودکان ) تربيتی مصالح و اسالم دین آموزه های با متناسب کودك، موضوع با مرتبط مقررات و قوانين در بازنگری . ۳۹

 و اخالقی امنيت منظورحفظ به عمومی اماکن و شهرسازی مسكونی، مجتمعهای و خانه معماری در ایرانی اسالمی اصيل ارزشهای و احكام موازین، رعایت . ۱۱

 (۵و ۱و ۱-۳) آن اجرایی الزامات بينی پيش و خانواده و خانه حریم

... 

 فرهنگی ابتذال و نرم،تهاجم جنگ خطرات  و تهدیدات با مقابله و آن معنوی و مادی سالمت و امنيت تأمين خانواده، و خانه امن حریم حفظ برای ریزی . برنامه۱۳

 (۱) فرهنگی ضد محصوالت و کاالها توزیع و توليد واردات، از جلوگيری و

... 

 (۵دستگاهها) اقدامات و برنامه ها سياستها، در زنان اجتماعی و خانوادگی فردی، نقشهای و وظایف لحاظ و متناسب سازی . ۱۵

 سطح در شبهات مربوط به  پاسخگویی و ارتجاعی و انحرافی فمينيستی، جریانهای و غرب در خانواده و زنان وضعيت و موقعيت مؤثر و مستمر فعال، نقد . ۱7

 (۵) فراملی و ملی

 و جهانی درسطح دینی آموزههای  بر مبتنی زنان فطری حقوق نظام به نسبت مطالبه گری توسعه محوریت با برنامهها و طرحها از معنوی و مادی حمایت . ۱۸

  (۵مربوط ) شبهات به پاسخگویی

 (۵ذاتی زنان ) ارزشهای  و کرامت حفظ و جامعه مختلف عرصه های در زنان از نامناسب و ابزاری استفاده با مؤثر همه جانبه مقابله و آسيب شناسی . ۱۹
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 تأمين و زنان شرعی حقوق  استيفای آموزش، برای عرفی سنتهای و رسوم و آداب اصالح و قانونی و اخالقی تربيتی، آسيبهای و خألها رفع و شناسایی . ۵۱

  ایشان معنوی و مادی نيازهای

 (۵)زمينه   این در مناسب تشویقی سياستهای اعمال و آنها معاصرسازی و اسالم جهان تاریخی و قرآنی برتر زنان الگوهای ترویج و . معرفی۵۱

 مبارز زن معرفی الگوهای  و مختلف های عرصه در جهادی و انقالبی حرکت در زنان نقش تبيين کننده فرهنگی و علمی محصوالت و آثار عرضه و . توليد۵۱

 (۵) مربوط زمينه های در مسلمان

  (۵) پرورش و آموزش نظام بنيادین تحول سند اساس بر بانوان تربيت جهت در کشور تربيت و تعليم نظام متناسبسازی و . ارتقاء۵۳

 نظارت و اجرا ریزی، برنامه نظام

 کار تقسيم با همراه را مصوبه این اجرایی برنامه ذیربط، دستگاههای و نهادها مشارکت و همكاری با است موظف خانواده و زن ملی ستاد . ۱

 .کند فرهنگی ارائه  انقالب عالی شورای به ساالنه را آن عملكرد گزارش الزم، پيگيریهای ضمن و نماید ابالغ اجرا، برای و تصویب ماه سه مدت در ملی

 .شودمی اجرا گذاشته به مذکور، ستاد در تصویب از پس و تهيه مسؤول دستگاههای توسط خانواده و زن ملی ستاد هماهنگی با نياز مورد تفصيلی . طرحهای۱

 در جمهور راهبردی رئيس  نظارت و ریزی برنامه معاونت و خانواده و زن ملی ستاد هماهنگی با را مصوبه این اجرای نياز مورد اعتبارات موظفند . دستگاهها۳

 .نمایند منظور خود ساليانه برنامه

 عهده بر مهندسی فرهنگی نقشه های شاخص اساس بر اجرایی دستگاههای عملكرد کيفی و کمی ارزیابی و خانواده وضعيت مستمر پایش و رصد . نظارت،۱

 .است فرهنگی انقالب عالی شورای

 4 کالن راهبرد

 مستمر پایش و آمایش و شناختی جمعيت مطالعات کشور، راهبردی اقتضائات اسالمی، های آموزه با متناسب آن ارتقای و کل باروری نرخ کاهش از جلوگيری

 جمعيتی

 ملی راهبردهای

... 
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 به خانواده با مصالح هماهنگ و اسالمی معيارهای با متناسب زنان اشتغال و آموزشی اجتماعی، های فعاليت ویژه به آن ترویج و زندگی سبك الگوی . تدوین۳

 همسری؛ و مادری نقش کاملتر چه هر ایفای منظور

 کشور؛ جمعيت جامع و فرابخشی مدیریت نظام استقرار و ایجاد . ۱

... 

 ملی اقدامات

... 

 (۳مادری(.) )همسری و خانوادگی مسؤوليتهای با متناسب زنان مشاغل به بخشی تنوع و مطلوب اجتماعی حضور برنامههای و الگوها اجرای و . تدوین۱۱

... 

 طریق از تعداد فرزندان و مواليد اصله ازدواج، سن معيار سه رعایت با پلكانی صورت به فرزندآوری تشویقی و حمایتی مقررات و قوانين وضع و بازنگری . ۱۳

 (۵و ۱،۳همچون:) الزاماتی بينی پيش

 درمانی ميباشند؛ بيمه پوشش فاقد که کسانی برای کودك سالگی دو پایان تا بارداری ابتدای از کودك و مادر رایگان درمان اجباری بيمه پوشش . ۱۳-۱

 دارای و باردار مادران به ریال ميليون دو تا یك ميزان به حبوبات و برنج لبنيات، پروتئين، شامل؛ کاال بن صورت به ماهانه رایگان تغذیه سبد اختصاص . ۱۳-۱

 پایه؛ سال  عنوان به ۱۳۹۱ سال ریالی ارزش اساس بر نيازمندان و پایين درآمدی دهك ۳ برای حداقل سال ۱ زیر فرزند

 .شودمی تعيين پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط رایگان تغذیه سبد اقالم :۱ تبصره

 فرزند دارای و مادران باردار  به ماهيانه معاینه های و موردی و دورهای آزمایشهای دارو، غذایی، مكملهای شامل؛ رایگان درمانی بهداشتی بسته . اختصاص۱۳-۳

 نيازمندان؛ و پایين درآمدی دهك ۳ حداقل برای سال ۱ زیر

 .ميگردد تعيين پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط رایگان درمانی بهداشتی بسته اقالم :۱ تبصره

 ثانویه؛ و اوليه ناباروریهای درمان برای بيم های کامل . پوشش۱۳-۱

به  سال ۱۱ درمجموع و فرزند هر ازای به ماه ۳۱ مدت به جمعا و ماه ۱۱ به حقوق بدون مرخصی و ماه ۹ به زایمان استعالجی مرخصی مدت افزایش . ۱۳-۵
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 غيردولتی؛ و دولتی بخش شاغالن کليه برای شغل حفظ با شناور صورت

 .است استفاده قابل کودك سالگی ۵ تا حداکثر و نميباشد بازخرید قابل حقوق، بدون و استعالجی مرخصی :۳ تبصره

 پدر؛ به فرزند تولد هفته ای ۱ استحقاقی مرخصی اختصاص . ۵-۱۳

 .نميباشد بازخرید قابل مرخصی این :۱ تبصره

 .پایه سال به عنوان ۱۳۸۹ سال ریالی ارزش گرفتن قرار مبنا با فرزندان آتيه طرح کامل اجرای . ۱۳-7

 :زیر جدول طبق آزادی بهار سكه صورت به مادر به فرزند تولد هدیه پرداخت . ۱۳-۸

 چهارم فرزند سوم فرزند دوم فرزند اول فرزند مادر و پدر سن

 ۵ سكه یك سكه نيم سال ۱۵ زیر / - سكه ۱

 ۱۹ ۵ سكه یك سكه نيم - سال -۱۵ / سكه ۱

 ۳۹ سكه یك سكه نيم - - سال -۳۱

 واحد؛۸ سقف تا  سال نيم هر در درسی واحدهای سقف کاهش و سال نيم ۱ تا فرزند هر ازای به مادر دانشجویان تحصيلی سنوات افزایش . ۱۳-۹

 تحصيل؛ مدت طول و محتوا ساختار، در جمعيتی سياستهای و جنسيتی مالحظات با کشور آموزشی نظام سازی . متناسب۱۳-۱۱

 متأهل دانشجویی، دانشجویان  های خوابگاه تخصيص همچنين و مسكن ودیعه وام دانشجویی، وام تخصيص و توزیع در موظفند عالی آموزش مراکز . ۱۳-۱۱

 .دهند قرار اولویت در را فرزند دارای

 .بگذرانند مجازی حضوری یا نيمه صورت به را خود تحصيلی دوره نظری درسی واحدهای درصد ۵۱ تا ميتوانند سال ۳ زیر فرزند دارای مادر دانشجویان . ۱۳-۱۱

 .شد خواهد ابالغ و تهيه پزشكی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقيقات علوم، وزارتين توسط مربوط اجرایی دستورالعمل :۵ تبصره

شيوه  سایر و نيمه حضوری و دورکاری طرح در الزم تسهيالت و خاص امتيازات ایجاد موظف، کار ساعات کاهش و منعطف حضور امكان آوردن فراهم ..۱۳-۱۳

 سال؛ ۵ زیر فرزند دارای مادران و باردار زنان برای اشتغال مناسب های
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 .یابد می افزایش برابر دو به استخدامی مقررات و قوانين کليه در عائله مندی حق . ۱۳-۱۱

 ت؛ مقررا و قوانين کليه در پلكانی صورت به و ماهانه صورت به اوالد پاداش پرداخت . ۱۳-۱۵

 خانواده؛ به فرد از مالياتی واحد در تغيير طریق از خانوار بعد در تغييرات با متناسب خانواده، به مالياتی مشوقهای اعطای . ۱۳-۱۵

 گسترده؛ خانواده های به نسلی چند مسكنهای واگذاری و ساخت طراحی، از . حمایت۱۳-۱7

 خانواده؛ درآمد با دولت متناسب  توسط بيمه حق از بخشی پرداخت با خانه دار متأهل زنان بازنشستگی بيمه به کمك و شغل عنوان به خانه داری . احتساب۱۳-۱۸

 سنوات افزایش یك سال با فرزند هر ازای به خود سنوات ميزان بر عالوه کار، سابقه ميزان هر داشتن با توانند می بيشتر و فرزند ۳ دارای شاغل مادران . ۱۳-۱۹

 شوند؛ بازنشسته

 شوند؛ بازنشسته سنوات ميزان همان با کار سابقه ميزان هر با ميتوانند شاغل مادران . ۱۳-۱۱

 به الزام بدون الحسنه ؛ قرض  وام پرداخت . ۱۳-۱۱ « فرزند » و ساله ۱۱ بازپرداخت با پنجم تا سوم فرزندان برای خانوادهها به ریال ميليون یكصد مبلغ به

 ۱۳۹۱ سال پایه نرخ برمبنای عامل بانكهای توسط سپردهگذاری

 .یابد می اختصاص باشد، سال ۳۹ حداکثر مادر سن که خانوادههایی به تسهيالت این :۵ تبصره

 کل ستاد مورد عمل مقررات و ضوابط رعایت با آنها تسهيالت و حقوق افزایش و فرزندان تعداد و ازدواج سن با متناسب سربازی خدمت مدت کاهش .۱۳-۱۱

 مسلح؛ نيروهای

 (۱طریق) از بارداری و نسل تربيت برای جوانان روحی و جسمی آمادگيهای . ارتقاء۱۱

 و خانواده مسؤوليت اداره  داری عهده برای روانی و روحی و جسمی سالمت نظر از پسران و دختران آماده سازی به مربوط سرفصلهای و عناوین درج .۱۱-۱

 پرورش؛ و آموزش وزارت توسط تحصيلی مختلف مقاطع آموزشی متون در فرزندان پرورش

... 

 5کالن راهبرد

 )عليهم سيره معصومين از الهام  با و الهی تقوای بر مبتنی اجتماعی و خانوادگی فردی، های زمينه در ایرانی اسالمی زندگی سبك و آداب نهادینه سازی و طراحی
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 السالم(

 ملی راهبردهای

 اسالمی؛ آموزه های چارچوب در اجتماعی و فرهنگی کالبدی و مجازی واقعی، فضای در اجتماعی تعامالت و ارتباطات الگوی سازی نهادینه و طراحی . ۱

... 

 اسالمی؛ آموزه های بر مبتنی سالمت جامع نظام چارچوب در سالم تغذیه الگوی و فرهنگ سازینهادینه  و تبيين . ۳

 اجتماعی؛ ارتباطات و مناسبات در اسالمی حجاب و پوشش عفاف، فرهنگ سازی نهادینه و تبيين . ۱

 و فردی،خانوادگی سطوح در سالم تفریحات و ورزش تالش، و کار عبادت، و خودسازی زمينه در زندگی اوقات در تعادل ایجاد و غنی سازی هدایت، . ۵

 اجتماعی؛

 اسالم؛ تعاليم اساس بر سالم تفریحات و ورزش الگوی ترویج و تبيين . ۵

 ایرانی؛ اسالمی شهرسازی و معماری الگوی نهادینه سازی و طراحی . 7

... 
 ملی اقدامات

 (۱،۱،۳،۱،۵ و ۵ایرانی) اسالمی زندگی سبك جامع برنامه اجرای و تدوین . ۱

 و اميدواری،آینده نگری نشاط، نهادی، گرایی جمع خودباوری، بر تأکيد با ایرانی -اسالمی فرهنگ بر مبتنی اجتماعی تعامالت الگوی پياده سازی و طراحی . ۱

 (۱) خطرپذیری

... 

ضابطه  صله ارحام از حمایت  و خویشاوندی ارتباطات گسترش و تقویت و مساجد محوریت با محلی تعامل و جمعی عبادات انجام برنامه اجرای و طراحی . ۱

 (۱مجازی) ارتباطات و تعامالت کاری در شرعی حدود و حریمها رعایت و نمودن مند

... 

 و ناسالم و اغذیه حرام معرفی  و افراد سالمت در حالل اغذیه نقش تبيين و ایرانی اسالمی تغذیه و غذا الگوی ترویج و آموزش جامع برنامه اجرای و تدوین . ۱۱
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 (۳آنها ) مصرف و توزیع توليد، از جلوگيری

 عفاف فرهنگ زمينه گسترش در مربوط مقررات و قوانين سایر و فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبه اجرای و هماهنگسازی برای الزم ضمانتهای بينی پيش . ۱۳

  (۱آن) رسانی روز به و بازنگری و حجاب و

 و توليد باواردات، هوشمند مقابله و آن توزیع و توليد از حمایت و ملی و اسالمی های آموزه با منطبق پوشش ترویج و لباس و مد سند اجرای و تدوین .. ۱۱

 (۱غيراسالمی) و مبتذل لباسهای و پوشاك توزیع

 در مظاهر خودباختگی زدودن و غربی منحط فرهنگی نمادهای حذف و حجاب و عفاف تثبيت رویكرد با تربيت و تعليم و آموزشی نظام اصالح و . بازنگری۱۵

 (۱بيگانه) فرهنگ مقابل

 سياستهای آن به ویژه مغایر های سياست در بازنگری و جامعه عمومی مدیریت و سياستگذاریها کليه در حجاب و عفاف اصل هدفمند و هماهنگ رعایت . ۱۵

 (۱) رسانهای و تبليغی اقتصادی، تجاری، آموزشی،

 ای، رسانه هایآموزشی، محيط قبيل از خصوصی و دولتی از اعم اجتماعی گوناگون محيطهای سالمت ارتقاء و اصالح ملی استانداردهای و ضوابط طراحی . ۱7

 (۱) حجاب و عفاف رعایت تسهيل منظور به تفریحی و ورزشی کار، و کسب اقتصادی، و تجاری

 (۱) کودکان فرهنگ پذیری در آنها کننده تعيين نقش به توجه با عمومی و دولتی بخش در آنها اداره تمرکز و مهدکودکها راهبردی برنامه ریزی و مدیریت . ۱۸

 اساس بر مناسب ارائه الگوی و مختلف سنين در اجتماعی و خانوادگی فردی، ابعاد در سالم تفریحات و فراغت اوقات سازی غنی جامع برنامه اجرای و . تدوین۱۹

 (۵) حوزه این فعال مؤسسات و نهادها هدفمند گسترش و توسعه از حمایت و ایرانی اسالمی های آموزه

 و اسالمی آموزه های و  اخالق بر تأکيد با مختلف ابعاد در ورزش کارکردهای به توجه و بومی و قهرمانی همگانی، ورزش جامع برنامه اجرای و تدوین . ۱۱

 (۵) روستایی و شهری مناطق در مردان و زنان نيازهای با هماهنگ ورزشی امكانات و ها زیرساخت سازی متناسب

 :بر تأکيد با مسكن و شهرسازی ایرانی اسالمی الگوی جامع سند تصویب و تهيه . ۱۱

 (7) جامع طرح دارای شهرهای برای شهری منظر و سيما کيفی ارتقاء جامع سند تهيه و معماری حوزه سند تصویب و تهيه . ۱۱-۱
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 فرهنگ با و متضاد بيگانه زیستی  فضاهای ترویج و معرفی از احتراز و ایرانی اسالمی معماری سنتی الگوهای و اقليم با هماهنگ ساز و ساخت از حمایت . ۱۱-۱

 (7) ملی

 شهری طراحی  و معماری لحاظ از روستایی و شهری سيمای در تأثيرگذار و مهم دولتی و عمومی بناهای های طرح تصویب و . بررسی۱۱-۳

 (7ایرانی) اسالمی معماری آموزه های اساس بر معاصر مسكن معماری الگوهای تهيه . ۱۱-۱

... 

 6 کالن راهبرد

 و نظم گسترش مرتبط در نهادهای  سایر و اداری و اجتماعی سازمانهای تربيت، و تعليم نظام خانواده، نهاد مند نظام و فراگير مشارکت تقویت و بخشی انسجام

 رفتاری و ساختاری فرهنگی،  موانع رفع برای فرهنگسازی و سازی ظرفيت و عمومی امنيت احساس و قانونگرایی انضباط،

 ملی راهبردهای

 مقررات؛ و قوانين پيوسته و مؤثر عادالنه، دقيق، صحيح، اجرای زمينه های فراهم آوردن . ۱

 اجتماعی؛ نهادهای و ذیربط دستگاههای مشارکت با کشور اجتماعی و عمومی امنيت احساس ارتقاء . ۱

 های اجتماعی؛ آسيب بروز و جرم وقوع از پيشگيرانه رویكرد اتخاذ و اجتماعی و فردی امنيت بر مؤثر اجتماعی و فرهنگی تحوالت و تغيير رصد . ۳

 سطوح؛ کليه در متخلفان با برخورد و قانون اجرای برای اجتماعی مطالبه و عمومی نظارت تحقق . زمينه سازی۱

 اجتماعی؛ امنيت و نظم مقوله در بسيج و پليس با محله مدرسه، مسجد، خانواده، مؤثر تعامل و ارتباط سازی نهادینه . ۵

 صدا هایبرنامه  و همچنين آموزشی  های برنامه همه در ایرانی اسالمی زندگی سبك با متناسب متعالی اجتماعی رفتارهای و انضباط و نظم قانونگرایی، . آموزش۵

 سيما؛ و

 معرض در برای خانواده های به ویژه  حمایتی ایجابی و فرهنگی اقدامات بر تكيه با حرام اغذیه و نوشيدنيها دخانيات، روانگردانها، مخدر، مواد به تقاضا . کاهش7

 آسيبدیده؛ و آسيب

 ملی اقدامات
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 و ملی مختلف نمادهای از گيری بهره و مردم و ؤوالن مس بين در قانون به احترام و تعهد درونيسازی و آموزش آگاهی، ارتقاء بلندمدت برنامه اجرای و طراحی .۱

 (۱و  ۳،۱گرایی ) قانون ترویج در مرجع گروههای قانونگرایانه رفتاری الگوهای و محلی

 (۱) اجتماعی و فرهنگی ناهنجاریهای با مقابله و پيشگيری برای رسانه ها و آموزشی فرهنگی، ابزارهای از گيری بهره برای . برنامه ریزی۱

 (۳،۱کشور) مختلف فعاليتهای بر حاکم مقررات و قوانين شفاف سازی و تنقيح برای . برنامه ریزی۳

 تأکيد با اجتماعی آسيبهای بروز و جرم از پيشگيری فرهنگ تقویت برای مردم نهاد سازمانهای هدفمند و نظام مند .گسترش۱

 (۵و ۳،۱گروهی.) رسانه های سایر و علميه حوزه های و ها دانشگاه و پرورش و آموزش سيما، و صدا همچون کشور فرهنگساز های دستگاه بر 

 ( ۵،۱مختلف.) سطوح و حوزه ها در اجتماعی و عمومی تكاليف و حقوق و مقررات و قوانين آموزش برای برنامه ریزی .۵

  (۵و ۱،۱فرهنگی.) رویكرد با اجتماعی آسيبهای هوشمند مدیریت اجرای و برنامه ریزی . طراحی،۵

... 

 و بهداشت روانی توسعه و  جرم کاهش و پيشگيری رویكرد با جامعه سطح در اجتماعی مددکاری و ای مشاوره و راهنمایی خدمات از حمایت و . تقویت۸

 (۱،۱اسالمی) آموزههای بر مبتنی معنوی سالمت

 و آموزشی تمام برنامه های در  اجتماعی و اخالقی دینی، ای وظيفه عنوان به قانون به احترام بر تأکيد و قانون و اجتماعی اخالق بين پيوند برای برنامه ریزی . ۹

  (۱،۱آموزش.) و فرهنگی نهادهای ترویجی

 فزاینده نيازهای و چالشها  با متناسب ذیربط نهادهای تخصصی و فرهنگی توانمندیهای و قابليتها توسعه و بازآموزی و آموزشی فراگير برنامه های اجرای . ۱۱

 (۱،۱کشور.)

 اقتصادی و اجتماعی، سياسی  فرهنگی، های عرصه همه در اجتماعی و الهی قوانين نقض به تظاهر با نظام مند و قانونی مقابله جامع برنامه اجرای و طراحی .۱۱

(۱،۳،۱ ) 

 (۳،۱) :بر تأکيد با کشور اجتماعی و عمومی امنيت فرهنگی سند اجرای و .تدوین۱۱

 جامعه؛ در امنيت احساس و ادراك ارتقاء و تقویت .۱۱-۱
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 کشور؛ اجتماعی و عمومی امنيت هوشمند مدیریت نظام استقرار و طراحی .۱۱-۱

 فرهنگی؛ و اجتماعی آسيب دیدگان بازپروری و درمان کارهای سازو ایجاد .۱۱-۳

 احكام و حدود با متخلفان برخورد و نون قا اجرای برای منكر از نهی و معروف به امر چارچوب در اجتماعی مطالبه و عمومی نظارت نظام استقرار و طراحی .۱۳

 (۳) قانونی و شرعی

 (۱مقررات) و قوانين تصویب فرایند و طراحی در پيشگيرانه رویكرد اعمال برای برنامه ریزی .۱۱

 (۵،۱) سالم محله و اجتماعی امنيت و نظم ایجاد برای پليس و بسيج مدرسه، مسجد، خانواده، همكاری و تعامل نظام استقرار و طراحی .۱۵

 برنامه های ازطریق مطلوب  اجتماعی رفتارهای و انضباط و نظم قانونگرایی، الهی، حدود و احكام اجرای زمينه در رفتاری استانداردهای اعمال و تدوین .۱۵

 (۵) اجتماعی و فرهنگی و رسانه ای آموزشی،

... 

 ها،دخانيات، روانگردان مخدر، مواد به اعتياد حوزه در آسيب دیده یا و آسيب معرض در خانواده های توانمندسازی و مهارت ارتقاء برای برنامه ریزی .۱۸

 (7فرهنگی)  و دینی آموزه های از بهره گيری با درمانی و پيشگيرانه اقدامات گسترش و حرام اغذیه و نوشيدنيها

 کودکان بی سرپرست و زنان تأمین قانون :13 -2جدول

 کودکان بی سرپرست و زنان تأمين قانون

 اجرای منظور به اسالمی و جامعه از فقر آثار زدودن و سرپرست بی کودك و زن اجتماعی حقوق و شؤون حفظ جهت در اسالم عاليه تعاليم از پيروی به -۱ ماده

 های حمایت از نيستند دیگری قوانين حمایتی پوشش تحت که سرپرستی بی کودکان و زنان ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون یكم و بيست اصل از قسمتی

 .شد خواهند مند بهره قانون این در مقرر

 :از عبارتند قانون این مشموالن  -۱ ماده

 موت حكم ،صدور فسخ عقد شوهر، فوت طالق، دالیل از یكی به سپس و درآمده منقطع( یا )دائم ازدواج عقد به که شود می اطالق زنانی به بيوه - بيوه زنان .۱



 نانسند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان خوزستان
 

61 
 

 .باشند داده دست از را خود شوهر منقطع، نكاح در مدت انقضای یا و مدت بذل فرضی،

 .نباشند خود معاش تأمين به قادر که هستند مسنی و سرپرست بی زنان - سالخورده و پير زنان .۱

 موقت یا دائم طور سرپرست، به  ازکارافتادگی یا شدن مفقوداالثر :قبيل از عللی به بنا که شود می اطالق دخترانی و زنان به - سرپرست بی دختران و زنان سایر .۳

 .می مانند آور( )نان سرپرست بدون

 .باشند داده دست از را خود سرپرست موقت، یا دائم طور به و علت هر به بنا که ميشود اطالق کودکانی به - سرپرست بی کودکان .۱

 خواهند باقی قانون مشمول این نمایند ازدواج که زمانی تا دختران کار( و قانون در )مندرج قانونی سن حداقل به رسيدن تا ماده این ۱ بند موضوع پسران -۱ تبصره

 .بيابند مالی تمكن نحوی به یا گيرند قرار سرپرستی تحت که این مگر ماند

 .می باشند قانون این مفاد مشمول تحصيل پایان تا اعتبار وجود شرط به دهند تحصيل ادامه که پسرانی -۱ تبصره

 باشند برخوردار تمكن مالی از یا  و شوند می مند بهره بازماندگان و ازکارافتادگی بازنشستگی، های مستمری از نحو هر به که سرپرست بی کودکان و زنان -۳ماده

 .هستند خارج قانون این مقررات شمول از

 :از عبارتند قانون این موضوع های حمایت -۱ماده

 .مستمر یا نوبتی صورت به نقدی غير و نقدی مقرری یا خودکفایی امكانات و وسایل تهيه شامل مالی های حمایت ۱-

 خدمات اشتغال، جهت ایجاد فن و حرفه آموزش کاریابی، تربيتی، )تحصيلی(، آموزشی خدمات نظير خدماتی ارائه شامل اجتماعی فرهنگی، های حمایت ۱-

 .خانواده تشكيل و ازدواج زمينه آوردن وجود به و مشموالن زندگی مشكالت و مسائل رفع جهت مددکاری و ای مشاوره

 افراد به وزنان گونه کودکان این  داری نگه و سرپرستی واگذاری یا بهزیستی واحدهای در سرپرست بی سالمند زنان و کودکان روزی شبانه یا روزانه داری نگه ۳-

 .شرایط واجد

 و ای حرفه های آموزش دوره  در شرکت جهت ذیربط، مددکاران تشخيص به برخوردارند روانی و جسمی سالمتی از که شرایط واجد مشموالن کليه  -تبصره

 .یشوند م معرفی کاریابی
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 .می رسد هيأت وزیران تصویب  به کشور بهزیستی سازمان پيشنهاد به بنا که گردد می تعيين ای نامه آیين طبق ماهيانه مقرری پرداخت مدت و ميزان -۵ ماده

 .یافت خواهد ادامه قانون این (۵ ) ماده در مندرج موارد احراز تا نقدی غير و نقدی مقرری پرداخت -تبصره

 :شد خواهد قطع مشموالن مقرری زیر موارد در -۵ماده

 گرفتن قرار تكفل تحت یا رجوع ازدواج، صورت در -۱

 مالی تمكن یافتن-۱

 موجه عذر بدون آموزش و )تحصيلی( آموزشی های دوره در شرکت از خودداری-۳

 پيشنهادی مناسب شغل قبول از امتناع-۱

 .شد خواهد قطع محكوميت مدت در مربوط مقرری شود، زندان و بازداشت به منجر که کيفری محكوميت صورت در :تبصره

 کمك یا معادل رد عين به نماید استفاده خود نفع به قانون این در مقرر مزایای از تقلبی عناوین به توسل با یا خالف ها گواهی و اسناد اساس کس بر هر -7 ماده

 تا نقدی جزای به نماید فراهم حق غير من را اشخاص ثالث استفاده موجبات چنانچه و شود می محكوم جریمه آن برابر دو تا نيز و دریافتی نقدی غير و نقدی های

 .شد خواهد محكوم مزبور برابر سه

 همه مستقل و هزینه درآمد ردیف یك در و بهزیستی سازمان اختصاصی درآمد جزء قانون این در مقرر نقدی جرائم از حاصله وجوه و خسارات کليه -۱ تبصره

 .گرددمی هزینه رسيد، خواهد وزیران هيأت تصویب به که ای نامه آیين طبق و منظور بودجه قانون در ساله

 .نماید استفاده قانون این اجرای جهت در حقوقی و اشخاص حقيقی های کمك و هدایا از یتواند م بهزیستی سازمان :۱ تبصره

 .گرفت خواهد قرار پيگرد مورد قانون این 7 ماده برابر دارند، دریافت مقرری و داشته مكتوم را خود رجوع یا ازدواج اشتغال، قانون، این مشموالن چنانچه -۸ ماده

 کليه هماهنگی با ابالغ قانون  تاریخ از ماه سه ظرف را مربوط اجرایی های نامه آیين است موظف و بود خواهد قانون این مجری کشور بهزیستی سازمان -۹ ماده

 .نماید تقدیم وزیران هيأت به تصویب جهت و تهيه ربط ذی های دستگاه و نهادها

 کميته مزبور در چارچوب و باشد نمی )ره( خمينی امام امداد کميته اساسنامه در شده بينی پيش موارد و قانونی وظایف انجام از مانع قانون این اجرای :تبصره



 نانسند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان خوزستان
 

63 
 

 .داد خواهد ادامه مربوط خدمات ارائه به نسبت خویش کماکان قانونی وظایف

 موظفند می باشد، ذکر نام مستلزم  آنها بر قانون شمول که هایی سازمان و عمومی مؤسسات دولت، به وابسته و دولتی های سازمان ها، وزارتخانه کليه -۱۱ ماده

 .دارند معمول کشور بهزیستی سازمان با قانون این اجرای زمينه در را الزم های همكاری

 در و تصویب شورای اسالمی مجلس یك و هفتاد و سيصد و هزار یك ماه آبان چهارم و بيست یكشنبه روز جلسه در تبصره هشت و ماده ده بر مشتمل فوق قانون

 است. رسيده نگهبان شورای تأیيد به ۱۳7۱6۸6۱7 تاریخ

 

 خانواده از حمایت قانون: 14 -2جدول

 خانواده حمایت از قانون

 خانواده دادگاه -اول  فصل

 به قضائی شهرستان های حوزه کليه در قانون این تصویب تاریخ از سال سه ظرف است موظف قضائيه قوه خانوادگی، دعاوی و امور به رسيدگی منظور به -۱ ماده

 .است موکول قوه قضائيه رئيس تشخيص به امكانات تناسب به  بخش قضائی های حوزه در دادگاه این تشكيل .دهد تشكيل خانواده دادگاه شعبه کافی تعداد

 آن در حقوقی مستقر عمومی دادگاه آن، تشكيل زمان تا است نشده تشكيل خانواده دادگاه که شهرستانهایی قضائی حوزه در قانون این اجرای زمان از -۱تبصره 

 .کند می رسيدگی خانوادگی دعاوی و امور به قانون این مقررات و مربوط تشریفات رعایت با حوزه

 امور به کليه قانون این مقررات و مربوط تشریفات رعایت با حوزه آن در مستقر دادگاه است، نشده تشكيل خانواده دادگاه که بخشهایی قضائی حوزه در  -۱ تبصره

 .شود رسيدگی می قضائی حوزه نزدیكترین خانواده دادگاه  در که آن انحالل و نكاح اصل به راجع دعاوی مگر کند، می رسيدگی خانوادگی دعاوی و

 مكتوب به طور دادرسی ختم از روز سه ظرف باید مشاور قاضی .گردد می تشكيل زن مشاور قاضی و البدل علی دادرس یا رئيس حضور با خانواده دادگاه  -۱ماده

 وی نظر با چنانچه و مشاوراشاره قاضی نظر به دادنامه در باید رأی کننده انشاء قاضی .کند درج پرونده در را مراتب و اظهارنظر دعوی موضوع مورد در مستدل و
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 .کند رد را وی نظریه دليل ذکر با باشد مخالف

 از قاضی تواند می مدت این  در و کند اقدام خانواده دادگاههای کليه برای زن مشاور قاضی تأمين به سال پنج ظرف حداکثر است موظف قضائيه قوه  - تبصره

 .کند استفاده باشد خانواده دادگاه تصدی شرایط واجد که مرد مشاور

 .باشند قضائی خدمت سابقه سال چهار حداقل دارای و متأهل باید خانواده دادگاه قضات -۳ماده

 :است خانواده دادگاه صالحيت در زیر دعاوی و امور به رسيدگی -۱ ماده

 آن زدن برهم از ناشی خسارات و .نامزدی ۱

 نكاح در اذن و موقت دائم، .نكاح ۱

 نكاح عقد ضمن .شروط ۳

 مجدد .ازدواج ۱

 .جهيزیه۵ 

 .مهریه۵ 

 زوجيت ایام المثل اجرت و زوجه .نفقه 7

 نشوز و .تمكين  ۸

 آن انقضای و مدت بذل نكاح، انفساخ و فسخ رجوع، .طالق،۹  

 طفل مالقات و .حضانت  ۱۱

 .نسب  ۱۱

 آن رفع و حجر .رشد،  ۱۱

 آنان به مربوط امور در وصایت و محجوران اموال امين و ناظر به مربوط امور قيمومت، قهری، .والیت  ۱۳
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 اقارب نفقه  ۱۱

 االثر مفقود غایب به راجع .امور  ۱۵

 سرپرست بی کودکان .سرپرستی  ۱۵

 جنين .اهدای۱7  

 جنسيت .تغيير۱۸  

 ایرانيان غيرشيعه شخصيه احوال  رعایت اجازه قانون طبق مورد حسب اساسی قانون ( ۱۳ ) سيزدهم و ( ۱۱ ) دوازدهم اصول موضوع اشخاص دعاوی به  -تبصره

 ۳/۱/۱۳7۱ مصوب و مسيحی کليمی زرتشتی، ایرانيان دینی تعليمات و شخصيه احوال به راجع مطروحه دعاوی به رسيدگی قانون و ۳۱/۱/۱۳۱۱مصوب محاکم در

  شود می رسيدگی نظام مصلحت تشخيص مجمع

 رعایت تشریفات، بدون قضائی محاکم توسط و معتبر طالق، و نكاح جمله از آنان شخصيه احوال و حسبی درامور مذکور دینی های اقليت عالی مراجع تصميمات

 .گردد می اجراء و تنفيذ

هزینه  پرداخت از را وی واحوال، اوضاع به توجه با و مراتب احراز از پس تواند می دادگاه دعوی اصحاب از هریك مالی تمكن عدم صورت در  - ۵ماده 

 صورت اقتضاء در همچنين .کند موکول حكم اجرای زمان به را آنها پرداخت یا معاف ها هزینه سایر و داوری الزحمه حق کارشناسی، الزحمه حق دادرسی،

 .کند می تعيين معاضدتی وکيل مالی تمكن فاقد فرد درخواست به یا رأساً  مورد حسب دادگاه وکيل، داشتن بر دایر قانونی الزام وجود یا ضرورت

 .باشند می معاف دادرسی هزینه پرداخت از کشور بهزیستی سازمان مددجویان و (ره) خمينی امام امداد کميته پوشش تحت افراد - تبصره

 را محجور طفل یا نفقه مطالبه برای دعوی اقامه حق دارد، برعهده ضرورت اقتضاء به را محجور شخص نگهداری یا طفل حضانت که شخصی هر یا مادر  -۵ماده

 .کند بررسی را ضرورت ادعای ابتداء در باید دادگاه صورت، این در .دارد نيز

 و زن و نفقه طفل مالقات و نگهداری  حضانت، قبيل از اموری در طرفين از یكی درخواست به دعوی اصل مورد در تصميم اتخاذ از پيش تواند می دادگاه -7ماده

 .کند صادر موقت دستور تأمين، اخذ بدون دارد فوریت آنها تكليف تعيين که محجور
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 ملغی صادرشده دستور نكند، تصميم  اتخاذ دعوی اصل به راجع ماه شش ظرف دادگاه چنانچه .است قابل اجراء قضائی حوزه رئيس تأیيد به نياز بدون دستور این

 .کند صادر موقت دستور دوباره ماده این مطابق آنكه دادگاه مگر شود، می اثر رفع آن از و محسوب

 .شود می انجام مدنی دادرسی آیين تشریفات سایر رعایت بدون و دادخواست تقدیم با خانواده دادگاه در رسيدگی  -۸ماده

 تصميم تحقيق و باره این در مقتضی  طرق به دادگاه .کند اعالم دادگاه به را او اقامتگاه آخرین باید کند، معرفی المكان مجهول را خوانده خواهان هرگاه  -تبصره

 .کند می گيری

 است، مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آیين قانون مقررات تابع خانواده دادگاه در ابالغ نحوه و تشریفات -۹ ماده

آن  به را ابالغ تواند می دادگاه کنند، اعالم دادگاه به منظور این برای را الكترونيك پست و تلفنی پيام نمابر، پست، قبيل از دیگری طرق دعوی چنانچه طرفين لكن 

 .است دادگاه با ابالغ صحت احراز صورت، هر در .دهد انجام طریق

 .تأخيراندازد به بار دو برای حداکثر آنان از یكی یا زوجين درخواست به را دادرسی جلسه سازش و صلح فرصت کردن فراهم برای تواند می دادگاه  -۱۱ماده

 صادر را حكم نخستين که دادگاهی از تواند می نيز آن اجرای شروع از پيش تا و قطعی حكم صدور از پس محكومله قانون، این موضوع مالی دعاوی در  -۱۱ ماده

 .کند درخواست را به محكوم تأمين است، کرده

 که مگردر موردی کند دعوی اقامه خود سكونت محل یا خوانده اقامت محل دادگاه در تواند می زوجه زوجين، به مربوط خانوادگی امور و دعاوی در  -۱۱ ماده

 .باشد غيرمنقول مهریه مطالبه خواسته،

 به دادخواست مقدم که دادگاهی باشند، کرده مطرح متعدد قضائی های حوزه در یكدیگر عليه را خانواده دادگاه صالحيت موضوع دعاوی زوجين هرگاه  -۱۳ ماده

 دارد را زوجه به دعوای رسيدگی صالحيت که دادگاهی باشد، شده تسليم روز یك در دادخواست چند یا دو چنانچه .دارد را رسيدگی صالحيت است شده داده آن

 .کند می رسيدگی دعاوی کليه به

 از خارج زوجين مقيم اگر .است صالح رسيدگی برای دارد اقامت ایران در که طرفی اقامت محل دادگاه باشد، کشور از خارج مقيم زوجين از یكی هرگاه  -۱۱ ماده

 باشند، داشته سكونت موقت ایران در دو هر اگر و ایران در ساکن فرد سكونت محل دادگاه باشد، داشته موقت سكونت ایران در آنان از یكی ولی باشند کشور
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 است. صالح رسيدگی برای زوجه موقت سكونت محل دادگاه

 دیگر محل در دعوی اقامه برای  زوجين آنكه مگر دارد، را رسيدگی صالحيت تهران دادگاه شهرستان باشند، نداشته سكونت ایران در زوجين از یك هيچ هرگاه 

 .کنند توافق

  خویش اقامت محل صالحيتدار مراجع و محاکم در را خود خانوادگی دعاوی و امور کشور از خارج مقيم ایرانيان هرگاه-۱۵ ماده

 .کند صادر حكم تنفيذی و بررسی را احكام این ایرانی صالحيتدار دادگاه آنكه مگر شود نمی اجراء ایران در مراجع یا این محاکم احكام کنند، مطرح

 طالق اجرای صيغه گواهی ارائه با زوج یا زوجين کتبی درخواست به ایران اسالمی جمهوری های کنسولگری در کشور از خارج مقيم ایرانيان طالق ثبت  -تبصره

 رجعی طالق ثبت .پذیراست امكان شوند می معرفی ها کنسولگری به قضائيه قوه رئيس تصویب و خارجه امور وزارت پيشنهاد با که صالحيتدار اشخاص توسط

 .است عده انقضای به منوط

 .نماید کنسولگری ثبت در فوق صالحيتدار اشخاص توسط طالق صيغه اجرای گواهی ارائه و کتبی درخواست با را خود طالق تواند می زوجه نيز بائن طالق در

 .مراجعه نماید ایران دادگاههای به خود قانونی حقوق مطالبه برای قانون این رعایت با تواند می زوجه گردد، می ثبت زوج درخواست به طالق که مواردی در

 خانوادگی مشاوره مراکز -دوم فصل

 سه است ظرف موظف قضائيه سازش، قوه و صلح ایجاد در سعی و طالق و خانوادگی اختالفات افزایش از جلوگيری و خانواده مبانی تحكيم منظور به  -۱۵ ماده

 .کند ایجاد خانواده دادگاههای کنار در را خانواده مشاوره مراکز قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از سال

 .کنند استفاده نيز مراکز این ظرفيت از توانند می دادگاهها دارد وجود بهزیستی سازمان به وابسته خانواده مشاوره مراکز که مناطقی در - تبصره

 حقوق شناسی، مددکاری اجتماعی، روان پزشكی، روان مشاوره، خانواده، مطالعات مانند مختلف های رشته کارشناسان از خانواده مشاوره مراکز اعضای  -۱7 ماده

 شرایط واجد متأهل بانوان از باید مرکز هر اعضای نصف حداقل و شوند می انتخاب اسالمی حقوق مبانی و فقه و

 تعرفه نيز و مراکز این تعداد و وظایف انجام شيوه خانواده، مشاوره مراکز اعضای تخلفات به رسيدگی نحوه و آموزش گزینش، انتخاب، اعضاء،نحوه تعداد باشند. 

 می شود تهيه دادگستری وزیر وسيله به قانون این شدن االجراء الزم از پس ماه شش ظرف که است ای نامه آیين موجب به آن پرداخت نحوه و ای خدمات مشاوره
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 .رسد می قضائيه قوه رئيس تصویب به و

 و تعيين اختالف موضوع کردن مشخص با لزوم صورت در تواند می خانواده دادگاه است، شده ایجاد خانواده مشاوره مراکز که قضائی های حوزه در  -۱۸ ماده

 .شود خواستار خانوادگی دعاوی و امور مورد در را مراکز این نظر مهلت،

 ایجاد سازش در سعی مربوط موارد در و اجراء مقرر مهلت در را دادگاه های خواسته زوجين، به ای مشاوره خدمات ارائه ضمن خانواده مشاوره مراکز  -۱۹ ماده

 به را سازش دالیل عدم و علل مورد در خود کارشناسی نظر صورت این غير در و مبادرت نامه سازش تنظيم به سازش حصول صورت در مذکور مراکز .کنند می

 .کنند می اعالم دادگاه به مستدل و مكتوب طور

 .کند می رأی صدور به مبادرت خود تشخيص به خانواده مشاوره مراکز کارشناسی نظریه مالحظه با دادگاه  -تبصره

 ازدواج -سوم فصل

 .است الزامی طالق یا نكاح بطالن اعالم و رجوع طالق، آن، انفساخ و فسخ دائم، نكاح ثبت  -۱۱ ماده

 می حمایت قرار مورد است خانواده تشكيل مبنای که را دائم نكاح خانوادگی، روابط استواری و محوریت جهت در ایران اسالمی جمهوری حقوقی نظام  -۱۱ ماده

 :است الزامی زیر موارد در آن ثبت و است مدنی قانون مقررات و شرعی موازین تابع نيز موقت نكاح .دهد

 زوجه باردارشدن -۱

 طرفين توافق -۱

 عقد ضمن شرط -۳

 با یك سال ظرف که است ای نامه آیين مطابق طالق و ازدواج یا ازدواج رسمی اسناد دفاتر در قانون این ( ۱۱ ) ماده و ماده این موضوع وقایع ثبت - تبصره

 مذکور، نامه آیين تصویب تا و رسد می قضائيه قوه رئيس تصویب به دادگستری وزیر پيشنهاد

  .است باقی خود قوت به کماکان ۱۹/۱/۱۳۱۵ مصوب ازدواج به قانون راجع اصالحی (۱ ) ماده موضوع های نامه نظام 

 های اجرای محكوميت قانون (۱ )ماده مقررات مشمول آن وصول باشد، آن معادل یا بهارآزادی تمام سكّه ده و یكصد تا عقد وقوع زمان در مهریه هرگاه  -۱۱ ماده
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 روز نرخ به مهریه به محاسبه مربوط مقررات رعایت .است پرداخت مالك زوج مالئت فقط مازاد، خصوص در باشد ميزان این از بيشتر مهریه، چنانچه .است مالی

 .است الزامی کماکان

 از طرفين پيش باید که را هایی بيماری قانون این االجراءشدن الزم تاریخ از ماه یك ظرف است مكلف پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت  -۱۳ ماده

 پيش باید رسمی ازدواج دفاتر .کند اعالم و معين را ازدواج از ناشی فرزندان و زوجين برای خطرناك و واگيردار های بيماری نيز و شوند واکسينه آنها عليه ازدواج

 به ابتالء عدم و مواد مخدر به اعتياد عدم بر دال پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تأیيد مورد مراکز و پزشكان سوی از صادرشده گواهی نكاح ثبت از

 .کنند بایگانی و مطالبه آنان از را مذکور های بيماری به نسبت طرفين شدن واکسينه یا و ماده این موضوع های بيماری

 مسری و های بيماری مورد است. در بالمانع طرفين اطالع صورت در نكاح ثبت کند، داللت بيماری یا و اعتياد وجود بر صادرشده گواهی چنانچه - تبصره

 می شده معرفی تعيين مراکز به نظارت و مراقبت جهت طرفين شود، می اعالم و تعيين پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت وسيله به آنها نام که خطرناك

  تشخيص به زوجين خطرناك بيماری که مواردی در .شوند

 .باشد نيز نسل توليد منع شامل باید نظارت و باشد، مراقبت جنين به خسارت به منجر پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 طالق -چهارم فصل

 امكان گواهی عدم صدور از پس مورد حسب طالق و ازدواج رسمی دفاتر در طالق یا نكاح بطالن اعالم نيز و نكاح انحالل موارد سایر و طالق . ثبت ۱۱ماده

 .است مجاز دادگاه سوی از مربوط حكم یا سازش

 توانند تقاضای می طرفين موارد این در .دهد ارجاع خانواده مشاوره مرکز به را موضوع باید دادگاه باشند، توافقی طالق متقاضی زوجين که درصورتی . ۱۵ماده

 توافق موارد کردن مشخص با را موضوع خانواده مشاوره مرکز طالق، از متقاضی انصراف عدم صورت در .کنند مطرح مذکور مراکز در ابتداء از را توافقی طالق

 .کند منعكس می دادگاه به نهائی  تصميم اتخاذ جهت

 مورد، باشد، حسب زوجه درخواست به اگر و اقدام سازش امكان عدم گواهی صدور به دادگاه باشد، زوج درخواست به یا توافقی طالق، که صورتی در  .۱۵ ماده

 .کند می مبادرت طالق در وکالت اعمال شرایط احراز یا طالق به زوج الزام حكم صدور به قانون مطابق
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 باید این موارد در دادگاه .کند ارجاع داوری به را موضوع سازش و صلح ایجاد منظور به باید دادگاه توافقی، طالق جز به طالق، درخواست موارد کليه در .۱7 ماده

 .کند رد دليل ذکر با را داوران نظریه نپذیرد، را آن چنانچه و صادر رأی داوران نظر به توجه با

 سی سال حداقل که را خود متأهل اقارب از نفر یك ابالغ تاریخ از هفته یك ظرف مكلفند زوجين از هریك داوری، به امر ارجاع قرار صدور از پس  .۱۸ ماده

 .کنند معرفی دادگاه به داور عنوان به باشد اجتماعی و خانوادگی و شرعی مسائل به آشنا و داشته

 .شوندمی پذیرفته داور عنوان به ماده این در مذکور شرایط سایر وجود درصورت باشند، شده جدا هم از یا کرده فوت همسرشان که زوجه محارم۱- تبصره

 از را داورخود توانند می زوجين از هریك داوری، پذیرش از آنان استنكاف یا ایشان به دسترسی عدم یا اقارب بين در شرایط واجد فرد نبود درصورت .۱تبصره

 به طرفين از هریكدرخواست  به یا خود دادگاه، آنان توانایی عدم یا داور معرفی از زوجين امتناع کنند. درصورت معرفی و تعيين دیگر صالحيت واجد افراد بين

 .کند می مبادرت داور تعيين

 و همچنين معين را حمل و اطفال زوجه، نفقه و مهریه جهيزیه، تكليف ازدواج، سند مندرجات و عقد ضمن شروط به توجه با خود رأی ضمن . دادگاه ۱۹ماده

 های پرداخت هزینه نحوه و اطفال نگهداری و حضانت چگونگی مورد در و تعيين مدنی قانون ( ۳۳۵ ) ماده تبصره مطابق طرفين زوجيت ایام المثل اجرت

 و پدر با وی مكان مالقات و زمان ترتيب، طفل، مصلحت و عاطفی وابستگی به توجه با باید دادگاه همچنين .کند می اتخاذ مقتضی تصميم نگهداری و حضانت

 .کند تعيين را بستگان سایر و مادر

 .شود می ثبت نيز به محكوم تقسيط  یا زوج اعسار بر دایر قطعی صدورحكم یا زوجه رضایت درصورت است. طالق زوجه مالی حقوق تأدیه به موکول طالق ثبت

 دادگستری احكام اجرای طریق از حقوق این دریافت برای طالق ثبت از پس تواندمی دهد رضایت طالق ثبت به مذکور حقوق دریافت بدون زن هرگاه هرحال، در

 .کند اقدام مربوط مقررات مطابق

 زوج و هزینه کرده است زوج برعهده که مشترك زندگی متعارف مخارج برای خود مال از وی اذن یا زوج امر به کند ثابت دادگاه در زوجه که مواردی . در ۳۱ماده

 .نماید دریافت وی از را آن معادل تواند می کند، اثبات را زوجه تبرع قصد نتواند

 .داشته باشند نظر اتفاق جنين وجود بر زوجين آنكه مگر است، الزامی طالق ثبت برای آن عدم یا جنين وجود درمورد صالح ذی پزشك گواهی ارائه.  ۳۱ماده



 نانسند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان خوزستان
 

71 
 

 .است فرجامی رأی ابالغ یا خواهی فرجام مهلت انقضای به منوط مورد حسب آن ثبت و صيغه اجرای طالق، حكم مورد . در ۳۱ماده

 رسمی به دفتر زوجه سوی از طالق حكم هرگاه .است خواهی فرجام مهلت انقضای یا فرجامی رأی ابالغ تاریخ از پس ماه شش طالق حكم اعتبار دت . ۳۳ماده

 صيغه اجرای برای کندمی ابالغ زوجين به سردفتر نشود، حاضر  دفترخانه در مراتب ابالغ تاریخ از هفته یك ظرف زوج که صورتی در شود، تسليم طالق و ازدواج

 می ثبت و جاری طالق صيغه، صيغه اجرای از او امتناع یا وی سوی از عذر اعالم عدم و زوج  حضور عدم صورت در شوند. حاضر دفترخانه در آن ثبت و طالق

 .آید می عمل به طرفين دعوت از مذکور ترتيب به دیگر نوبت یك زوج، سوی از عذر اعالم صورت گردد.در می ابالغ زوج به مراتب و شود

 .کند تصریح زوج امتناع صورت در طالق صيغه اجرای در سردفتر نمایندگی بر صادرشده رأی در باید طالق حكم صادرکننده دادگاه - تبصره

 رأی است. چنانچه شدن قطعی یا قطعی رأی ابالغ تاریخ از پس ماه سه طالق و ازدواج رسمی دفتر به تسليم برای سازش امكان عدم گواهی اعتبار . مدت ۳۱ماده

 یا نشود حاضر دفترخانه تسليم در تاریخ از ماه سه ظرف است کرده تسليم طالق رسمی دفترخانه به را آن که طرفی یا نشود تسليم مهلت این ظرف مذکور گواهی

 .است ساقط اعتبار درجه از صادرشده گواهی نكند، ارائه را الزم مدارك

 آن مبنای مذکور بر گواهی که توافقاتی کليه شود ساقط اعتبار درجه از قانون حكم به زوجين توافق اساس بر صادرشده سازش امكان عدم گواهی هرگاه -تبصره

 .گردد می ملغی است شده صادر

 در یك هفته ظرف زوجه که درصورتی کند، تسليم را سازش امكان عدم گواهی و مراجعه طالق و ازدواج رسمی دفتر به مقرر مهلت در زوج . هرگاه ۳۵ماده

 طالق صيغه حضور زوجه عدم درصورت شوند. حاضر دفترخانه در آن ثبت و طالق صيغه اجرای برای کند می اخطار زوجين به سردفتر نشود حاضر دفترخانه

 .رسد می زوجه اطالع به مراتب دفترخانه وسيله به ثبت از پس و جاری

 زوجه مجهول یا زوج که مواردی در باشد. کمتر هفته یك از نباید قانون این (۳۱) ماده و ماده این در صيغه اجرای جلسه و اخطاریه ابالغ بين فاصله -تبصره

 .آید می به عمل وسيله دفترخانه به کننده درخواست هزینه یا االنتشار کثير جراید در آگهی نشر طریق از المكان مجهول شخص از دعوت باشند، المكان

 رسمی موجب سند به یا و رأی صادرکننده دادگاه اعالم بر بنا زوجه که درصورتی باشد، شده صادر زوجين توافق بر بنا سازش امكان عدم گواهی هرگاه .۳۵ ماده

 .نيست آن ثبت و طالق صيغه اجرای مانع زوج، حضور عدم باشد، داشته بالعزل وکالت طالق صيغه اجرای در
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 .گيرد می انجام سردفتر حضور با و دیگر محل در یا دفترخانه در شرعی جهات رعایت با طالق صيغه اجرای .۳7 ماده

 مبنی شاهد حداقل دو کتبی گواهی ارائه به منوط طالق ثبت ولی شود می صورتجلسه مراتب و جاری مربوط مقررات مطابق طالق صيغه رجعی، طالق در .۳۸ ماده

 و ابطال طالق رجوع، صورتجلسه تحقق صورت در .باشد داشته ثبت به رضایت زن که این مگر است، عده پایان تا مشترك منزل در مطلّقه زوجه سكونت بر

 شود. می ثبت طالق و تكميل صورتجلسه رجوع عدم درصورت

 عدم و طالق صيغه اجرای گواهی زوجه، درخواست صورت در .رسد می طالق شاهد دو و آنان یا نمایندگان زوجين سردفتر، امضای به شده تكميل صورتجلسه

 .شود می ثبت طالق رجوع، احراز عدم و عده مدت انقضای حال درصورت هر در .شود می اعطاء وی به زوج رجوع

 دفتر به و همزمان گواهی نخستين رأی صادرکننده دادگاه سوی از باید طالق حكم یا سازش امكان عدم گواهی بودن اجراء قابل و قطعی موارد، کليه در .۳۹ ماده

 .شود ارائه طالق و ازدواج رسمی

 نفقه و اطفال نگهداری و حضانت  پنجم فصل

 به و ذی نفع تقاضای حسب ورزد، امتناع طفل استرداد از یا شود آن اجرای مانع یا کند استنكاف طفل حضانت مورد در دادگاه حكم اجرای از هرکس .۱۱ماده

 .شود می بازداشت حكم اجرای زمان تا نخستين رأی صادرکننده دادگاه دستور

 مسؤول صورتی که در یا است او مصلحت برخالف طفل به مربوط امور سایر و نگهداری حضانت، مالقات، به راجع توافقات دهد تشخيص دادگاه هرگاه .۱۱ ماده

 امر واگذاری از قبيل اموری خصوص در تواند می شود، حق ذی اشخاص با حضانت تحت طفل مالقات مانع ویا کند خودداری مقرر تكاليف انجام از حضانت

 .کند اتخاذ مقتضی تصميم طفل مصلحت رعایت با وی نظارت حدود بينی پيش با ناظر شخص تعيين یا دیگری به حضانت

 ظرف ماده این اجرائی نامه آیين .نماید فراهم را کودك و خانواده مصالح با مناسب کار و ساز طفل با والدین مالقات نحوه برای است مكلف قضائيه قوه - تبصره

 .رسد می قضائيه قوه رئيس تصویب به و شود می تهيه دادگستری وزارت توسط ماه شش

 یا طرفين مقرربين اقامت محل از است شده واگذار او به آنان نگهداری و حضانت که شخصی یا مادر قيم، ولی، رضایت بدون توان نمی را مجنون و صغير .۱۱ ماده

 مالقات حق گرفتن با درنظر و بداند مجنون و صغير مصلحت به را آن دادگاه اینكه مگر فرستاد، کشور از خارج یا دیگر محل به طالق وقوع از قبل اقامت محل
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 و صغير بازگرداندن تضمين برای درخواست ذینفع، بنابر کشور، از مجنون و صغير کردن خارج با موافقت درصورت دهد. دادگاه اجازه را امر این حق ذی اشخاص

 .کند می اخذ مناسبی تأمين مجنون

 مصلحت را خالف مادر به حضانت اعطای دادستان، یا قهری ولی تقاضای به دادگاه آنكه مگر است آنها مادر با شده فوت پدرشان که فرزندانی حضانت  .۱۳ ماده

 .دهد تشخيص فرزند

 سایر یا اموالی به صغير تمليك یا تسليم به ملزم  ۸/7/۱۳۸۵مصوب  کشوری خدمات مدیریت قانون (۵ ) ماده موضوع اجرائی دستگاههای که درصورتی . ۱۱ماده

 را محجور نگهداری حضانت و که گيرد قرار شخصی اختيار در باید زندگی متعارف های هزینه تأمين حدود در دادستان تشخيص با اموال این باشند، محجوران

 .کند مقرر دیگری نحو به دادگاه آنكه مگر است، دار عهده

 .است الزامی اجرائی مقامات و دادگاهها تصميمات کليه در نوجوانان و کودکان مصلحت و غبطه رعایت .۱۵ ماده

 .است ممنوع کند می تجویز دادگاه که ضروری موارد در جز خانوادگی دعاوی به رسيدگی جلسات در سال پانزده زیر کودکان حضور  .۱۵ ماده

 کند می تعيين را آنان نفقه پرداخت ترتيب و ميزان النفقه، واجب اشخاص سایر یا زن درخواست صورت در دادگاه  .۱7 ماده

 کافی صدور اجرائيه تقاضای بار یك شود وصول عليه محكوم از مستمر طور به وجوهی باید دادگاه حكم موجب به که مواردی سایر و ماده این درمورد - تبصره

 .یابد می ادامه باشد نشده صادر دادگاه از دیگری دستور که مادام اجرائی عمليات و است

 مستمری و وظیفه حقوق  ششم فصل

 کشوری، اعم از بازنشستگی صندوقهای تمام در آن تقسيم نحوه و وی قانونی وراث سایر و فرزندان و متوفی دائم زوجه مستمری یا وظيفه حقوق .ميزان۱۸ماده 

 :است زیر ترتيب به خاص صندوقهای سایر و اجتماعی تأمين ، لشكری

 وتعلق بعدی شوهر فوت درصورت و نيست مذکور حقوق دریافت مانع وی ازدواج و گردد می برخوردار وی مستمری یا وظيفه حقوق از متوفی دائم . زوجه ۱

 .است عمل مالك مستمری بيشترین آن، اثر در زوجه به حقوق

 .شود می تقسيم قانونی وراث سایر و آنان بين تساوی به مستمری یا وظيفه حقوق باشد داشته دائم زوجه چند متوفی اگر - تبصره
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 یا مستمری وظيفه حقوق دریافت از مانع متوفی زوجه توسط مورد حسب بازنشستگی یا کارافتادگی از مستمری کارافتادگی، از یا بازنشستگی حقوق . دریافت ۱

 .نيست متوفی

 یا نيازمند باشند افتاده کار و از معلول که درصورتی منحصرا آن از بعد و سالگی بيست سن تا ذکور فرزندان و شوهر یا شغل نداشتن صورت در اناث . فرزندان ۳

 .گردند می خود برخوردار والدین وظيفه حقوق یا بازماندگان مستمری و بيمه اوالد، هزینه کمك از مورد حسب باشند داشته دانشگاهی تحصيالت به اشتغال

کشوری  مصوب  استخدام قانون ( ۸7 ) ماده مطابق بازنشسته و شاغل کارکنان کليه قانونی وراث سایر و فرزندان و دائم زوجه مستمری یا وظيفه . حقوق ۱

  گردد. می پرداخت و تقسيم آن، بعدی های اصالحيه و قانون همان ( ۸۵ ) ماده لحاظ با و آن بعدی اصالحات و۳۱/۳/۱۳۱۵

 .است االجراء الزم نيز اند شده فوت قانون این شدن اجراء از قبل که افرادی مورد در ماده این مقررات - تبصره

 کیفری مقررات -هفتم فصل

 ثبت که درمواردی یا خودداری آن ثبت از ماه یك تا رجوع از پس یا اقدام نكاح فسخ یا طالق دائم، ازدواج به رسمی دفاتر در ثبت بدون مردی . چنانچه ۱۹ماده

 شود. این می محكوم درجه هفت تعزیری حبس یا و پنج درجه نقدی جزای پرداخت به واقعه ثبت به الزام ضمن کند، امتناع آن ثبت از است الزامی موقت نكاح

 .است مقرر نيز کند استنكاف طالق یا نكاح بطالن اعالم و نكاح انفساخ ثبت از که مردی مورد در مجازات

 منتهی به مواقعه مذکور ازدواج شود. هرگاه می محكوم شش درجه تعزیری حبس به کند، ازدواج مدنی قانون (۱۱۱۱) ماده مقررات برخالف مردی . هرگاه ۵۱ماده

 بر عالوه زوج شود، زن منجر فوت به منتهی مواقعه به اگر و پنج درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت بر عالوه زوج گردد، منجر زن دائم مرض یا عضو نقص به

 .شود می محكوم چهار درجه تعزیری حبس به دیه پرداخت

 حبس به داشته باشند مستقيم تأثير ماده این موضوع جرم ارتكاب در زوجه تربيت و مراقبت و نگهداری مسؤول یا قانونی سرپرست مادر، قهری، ولی هرگاه تبصره:

 .است مقرر نيز عاقد مورد در حكم این .شوند می محكوم شش درجه تعزیری

 حبس تعزیری به کند ازدواج ایرانی زن با قانونی مقررات سایر خالف بر یا و مدنی قانون (۱۱۵۱) ماده در مذکور اجازه اخذ بدون که خارجی فرد . هر ۵۱ماده

 .شود می محكوم پنج درجه
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 مدعی دعوای حقوقی یا کيفری شكایت طرح با واقع برخالف یا است بوده اساس بی انكار این شود ثابت سپس و کند انكار را زوجيت دادگاه در . هرکس ۵۱ماده

 .شود می محكوم شش درجه نقدی جزای ویا شش درجه تعزیری حبس به شود دیگری با زوجيت

 طرح شكایت با زوجيت عدم به علم رغم علی یا کند انكار دادگاه در را آن زوجيت، به علم وجود با که نيز مذکور اشخاص قانونی مقام قائم درمورد حكم این

 .است جاری گردد، زوجيت مدعی حقوقی دعوای یا کيفری

 درجه حبس تعزیری به کند امتناع النفقه واجب اشخاص سایر نفقه تأدیه از یا ندهد او تمكين صورت در را خود زن نفقه مالی، استطاعت داشتن با . هرکس ۵۳ماده

 مجازات اجرای یا تعقيب جزائی زمان هر در شكایت از وی گذشت درصورت و است خصوصی شاکی شكایت به منوط کيفری تعقيب .شود می محكوم شش

 .شود می موقوف

 تحت سرپرستی کودکان یا مصنوعی تلقيح از ناشی فرزندان نفقه نيز و است تمكين عدم به مجاز قانون موجب به که ای زوجه نفقه پرداخت از امتناع - تبصره

 .است ماده این مقررات مشمول

 اول بار برای شود، حق ذی اشخاص با طفل مالقات مانع یا کند خودداری مقرر تكاليف انجام از حضانت مسؤول . هرگاه ۵۱ماده

 .شود می محكوم مذکور مجازات حداکثر به تكرار درصورت و هشت درجه جزای نقدی پرداخت به 

 به اول کند، بار خودداری مذکور گواهی دادن از نيت سوء با یا صادر را قانون این (۳۱) و (۱۳) مواد موضوع گواهی واقع خالف بر عامدا که پزشكی . هر ۵۵ماده

 .شود می محكوم مذکور مجازات حداکثر به باالتر و دوم بار و طبابت به اشتغال از اسالمی مجازات قانون موضوع شش درجه محروميت

 یاحكم مدنی قانون (۱۱۵۱) ماده در مذکور نامه اجازه اخذ بدون یا قانون این  (۳۱)و (۱۳) مواد موضوع گواهی اخذ بدون که رسمی سردفتر .هر  ۵۵ ماده

 یا سازش عدم امكان گواهی یا دادگاه حكم بدون یا کند اقدام ازدواج ثبت به مدنی قانون (۱۱۱۱) ماده مقررات برخالف یا مجدد ازدواج تجویز درمورد صادرشده

 تنفيذ حكم یا قانون این (۱۱) ماده موضوع گواهی

 مجازات قانون موضوع چهار درجه محروميت به کند، مبادرت طالق نكاح یا بطالن اعالم یا نكاح انحالل موجبات از هریك ثبت به خارجی احكام به راجع 

 .شود می محكوم سردفتری به اشتغال از اسالمی
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 .رسد می قضائيه قوه رئيس تصویب به دادگستری وزیر پيشنهاد بر بنا قانون این اجرائی نامه آیين .۵7ماده

 :گردد می نسخ زیر قوانين قانون، این االجراءشدن الزم تاریخ . از ۵۸ماده

 ۱۳/۵/۱۳۱۱مصوب ازدواج به راجع قانون .۱

 ۱۱/۱/۱۳۱۵ مصوب زوجيت انكار به راجع قانون .۱

 ۱۹/۱/۱۳۱۵مصوب ازدواج قانون (۳) و (۱) مواد اصالح . قانون۳

 ۱۳/۹/۱۳۱7 مصوب ازدواج وقوع از قبل پزشك گواهينامه ارائه لزوم . قانون۱

 ۵/۵/۱۳۵۱ مصوب آنها مادران به محجور یا صغير فرزندان حضانت اعطاء . قانون۵

 ۱۱/۱/۱۳۵۵مصوب حضانت حق به مربوط . قانون۵

 ۱۳/۱/۱۳۵7  مصوب ازدواج از قبل بانوان برای ضدکزاز واکسن تزریق الزام . قانون7

 ( ۵(و)۳های) تبصره تفسير قانون نيز و (۵ ) بند )ب(تبصره جز به ۱۱/۱۱/۱۳7۱مصوب طالق به مربوط مقررات اصالح . قانون۸

 ۳/۵/۱۳7۳ مصوب قانون مذکور 

 ۱/۳/۱۳7۵مصوب  اسالمی مجازات ( قانون۵۱۵(و)۵۱۵(، )۵۱۱مواد ) .۹

 ۸/۵/۱۳7۵ مصوب اساسی قانون (۱۱) یكم و بيست اصل موضوع دادگاههای به موجود دادگاههای از تعدادی اختصاص قانون .۱۱

 اول مورخ شنبه سه روز علنی درجلسه ماده هشت و پنجاه بر مشتمل فوق قانون ۱۱/۸/۱۳7۵مصوب سازش امكان عدم گواهی اعتبار مدت تعيين . قانون۱۱

 رسيد.  نگهبان شورای تأیيد به ۹/۱۱/۱۳۹۱ تاریخ در و تصویب شد اسالمی شورای مجلس یك و نود و سيصد و یكهزار اسفندماه

 الریجانی علی  -اسالمی شورای مجلس رئيس

 

 جمعیت کلی های : سیاست15-2جدول
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 جمعيت کلی های سياستموارد مرتبط با زنان و خانواده در سند 

 مصلحت تشخيص با مجمع مشورت از پس که را جمعيت های سياست اساسی قانون ۱۱۱ اصل یك بند اجرای در اسالمی انقالب رهبر ای خامنه اهلل آیت حضرت

 کردند. ابالغ است، شده تعيين نظام

 جمعیت کلی های سیاست

 .جانشينی سطح از بيش به باروری نرخ افزایش با جمعيت جوانی و بالندگی پویایی، ارتقاء -۱

 های هزینه تأمين آنان در توانمندسازی و جوان های زوج از حمایت و ازدواج سن کاهش فرزند، افزایش و خانواده تشكيل ترویج و تسهيل ازدواج، موانع رفع -۱

 .کارآمد و صالح نسل تربيت و زندگی

 تقویت و زنان مردان و ناباروری درمان و زایمان های هزینه ای بيمه پوشش و شيردهی و بارداری دوره در بویژه مادران برای مناسب تسهيالت اختصاص -۳

 .ربط ذی حمایتی مؤسسات و نهادها

 زندگی های مهارت بر آموزش تأکيد با و پروری فرزند و خانواده کانون اصالت باره در عمومی های آموزش تكميل و اصالح با خانواده پایداری و بنيان تحكيم -۱

 مراقبت و درمانی و بهداشتی خدمات اجتماعی، نظام تأمين تقویت و توسعه و ایرانی -اسالمی های ارزش و فرهنگ مبنای بر ای مشاوره خدمات ارائه و ارتباطی و

 .فرزندآوری و باروری سالمت جهت در پزشكی های

 .غربی زندگی سبك نامطلوب ابعاد با مقابله و ایرانی - اسالمی زندگی سبك سازی نهادینه و ترویج -۵

 .ها بيماری و زیست محيطی های آلودگی سوانح، اعتياد، بویژه اجتماعی، های آسيب از پيشگيری و جمعيت سالم تغذیه و سالمت تأمين زندگی، به اميد ارتقاء -۵

 مندی بهره برای الزم وکار ساز بينی پيش و خانواده در آنان نگهداری و سالمت تأمين برای الزم شرایط ایجاد و سالمندان تكریم و احترام برای سازی فرهنگ -7

 .مناسب های عرصه در سالمندان های توانمندی و تجارب از

 و ای حرفه  کارآفرینی،فنی عمومی، های آموزش و تربيتی نظامات کردن سازگار و تقویت اصالح، و سازی فرهنگ با کار سن در جمعيت توانمندسازی -۸

 .مولّد و مؤثر اشتغال ایجاد جهت در آنان عالیق و استعدادها و جامعه نيازهای با تخصصی
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 .جمعيتی فشار کاهش و متعادل توزیع هدف با آب تأمين بر تأکيد با زیستی ظرفيت با متناسب جمعيت، جغرافيایی و فضایی توزیع باز -۹

 طریق از عمان ودریای فارس خليج سواحل و جزایر در بویژه جمعيتی جدید مراکز ایجاد و تراکم کم و مرزی مناطق و روستاها در جمعيت جذب و حفظ -۱۱

 .کافی درآمد با کار و کسب فضای ایجاد و گذاری سرمایه تشویق و حمایت زیربنایی، های شبكه توسعه

 .مناسب کارهای و ساز اجرای و تدوین با جمعيت کلی های سياست با هماهنگ خارج و داخل به مهاجرت مدیریت -۱۱

 .آنان های توانایی و ها ظرفيت از گيری بهره و گذاری، سرمایه و حضور برای کشور از خارج ایرانيان تشویق -۱۱

 خارج ایرانيان و ؛ ميان مرزنشينان در بویژه سرزمينی پهنه در اجتماعی همگرایی و وفاق ارتقاء و انقالبی( اسالمی، )ایرانی، ملی بخش هویت های مؤلفه تقویت -۱۳

 .کشور از

 های جمعيتی پژوهش انجام و انسانی توسعه بومی های شاخص تدوین و مناسب کار و ساز ایجاد با کيفی و کمی ابعاد در جمعيتی های سياست مستمر رصد -۱۱

 انسانی. توسعه و

 

 خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی : قانون۱۵-۱جدول

 خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانونموارد مرتبط با زنان و خانواده در سند 

 شورای نه مجلس و هشتاد و سيصد و یكهزار ماه اردیبهشت دوم و بيست مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در که خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون

مجلس شورای اسالمی واصل گردیده  ۸/۳/۱۳۸۹مورخ  ۱۳۳۵7/۳۱۵ شماره نامه طی رسيده و نگهبان شورای تأیيد به ۱۹/۱/۱۳۸۹تاریخ  در و تصویب اسالمی

 گردیداست. ابالغ اجراء جهت پيوست زیر شرح است، به

 خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی قانون

 بيست انداز چشم سند به توجه با و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ( ۱۳ ) سوم و چهل و ( ۱۸ ) هشتم و بيست اصول استناد به است موظف .دولت ۱ ماده

 . گردد متقاضيان فراهم گونه این برای اشتغال ایجاد زمينه که نحوی به نماید حمایت و ساماندهی قانون این مطابق را خانگی مشاغل ساله،
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 خانواده درفضای اعضاء یا  عضو توسط ،(۳ ) ماده موضوع ستاد تصویب با که است فعاليتهایی از دسته آن خانگی، کار و کسب یا مشاغل از .منظور ۱ ماده

 کاالی یا و خدمت به توليد منجر و گيرد می شكل همجوار مسكونی واحدهای آرامش در اخالل ایجاد و مزاحمت بدون کار و کسب طرح یك قالب در مسكونی

 : نمایند می فعاليت ذیل صورتهای به منافع کسب برای مذکور کار و کسب شاغلين. گردد می مسكونی محيط از خارج بازار به عرضه قابل

 . مسكونی محيط از خارج کارفرمای برای کارمزدی صورت به فعاليت . انجام ۱

 . مسكونی محيط از خارج به محصول عرضه تا مواداوليه تأمين از اعم مستقل فعاليت . انجام ۱

 و کسب به صورت ترجيحاً  بازار، در آنان محصول عرضه و مواداوليه کننده تأمين باالدستی های بنگاه با مشارکت یا و اتحادیه تعاونی، صورت به فعاليت . انجام ۳

 . ای خوشه کار

 تشكيل ترکيب زیر شود با می ناميده » ستاد«پس  این از که خانگی مشاغل از حمایت و ساماندهی ستاد خانگی، مشاغل گسترش و حمایت منظور . به ۳ماده

 : ميشود

 . رئيس عنوان به اجتماعی امور و کار . وزیر ۱

 . وی االختيار تام نماینده یا معادن و صنایع . وزیر ۱

 . وی االختيار تام نماینده یا کشاورزی جهاد وزیر . ۳

 وی االختيار تام نماینده یا بازرگانی . وزیر ۱

 وی االختيار تام نماینده یا اطالعات فناوری و ارتباطات . وزیر ۵

 وی االختيار تام نماینده یا اجتماعی تأمين و رفاه . وزیر ۵

 وی االختيار تام نماینده یا تعاون . وزیر 7

 وی االختيار تام نماینده یا دارایی و اقتصادی امور . وزیر ۸

 وی االختيار تام نماینده یا پزشكی آموزش و درمان بهداشت، . وزیر ۹
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 وی االختيار تام نماینده یا ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانك کل . رئيس  ۱۱

 وی معاونان از یكی یا ایران اسالمی جمهوری انتظامی نيروی . فرمانده  ۱۱

 مذکور شورای نماینده یا استانها عالی شورای . رئيس  ۱۱

 خمينی)ره( امام امداد کميته . سرپرست  ۱۳

 کشور بهزیستی سازمان . رئيس  ۱۱

 اجتماعی تأمين سازمان . رئيس  ۱۵

 ناظر عنوان به اسالمی شورای مجلس اجتماعی کميسيون عضو نمایندگان از نفر . دو  ۱۵

 ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق . رئيس  ۱7

 تعاون اتاق . رئيس  ۱۸

 کشور صنفی مجامع شورای . رئيس  ۱۹

 رضا)ع( امام مهر صندوق . مدیرعامل  ۱۱

 . گردد می ابالغ اجتماعی امور و وزیرکار توسط عضو، وزراء اکثریت تأیيد با ستاد . مصوبه ۱تبصره

 اجراء به گردد موظف می استاندار تشكيل ریاست به استان هر در که مزبور استانی دستگاههای نمایندگان عضویت با گذاری، سرمایه و اشتغال . کارگروه ۱تبصره

 .باشد می استان سطح در قانون این اجراء حسن بر نظارت و ستاد مصوبات

 : ستاد اختيارات و وظایف ۱ ماده

 . خانگی مشاغل اجرائی سياستهای . تعيين ۱

 . المللی بين و داخلی از اعم بيرونی سرمایه بازار با خانگی کار و کسب پيوند راهكارهای . تعيين ۱

 . خانگی کار و کسب و مشاغل مورد در ذیربط اجرائی دستگاههای نظارتی و حمایتی دستورالعملهای در هماهنگی . ایجاد ۳
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 . ملی توسعه در خانگی مشاغل اقتصادی و اجتماعی نقش مستمر . ارزیابی ۱

 . خانگی مشاغل از تسهيالتی و مالی حمایتی راهكارهای . بررسی ۵

 . مقتضی تصميمات اتخاذ جهت استانی های کارگروه و اجرائی دستگاههای پيشنهادهای . بررسی ۵

 . خانگی کار و کسب و مشاغل از حمایتی مقررات و قانونی مصوبات اجراء در ربط ذی های دستگاه عملكرد . ارزیابی 7

 . خانگی مشاغل مجوز صدور دستورالعمل تهيه.  ۸

 . باشد می االجراء الزم اجرائی دستگاههای کليه برای مذکور اختيارات محدوده در ستاد مصوبات - تبصره

 بين از کارشناسان ذیربط تعيين و موجود امكانات با ستاد دائمی دبيرخانه ساختار ایجاد برای را مناسب کار و ساز است موظف اجتماعی امور و کار .وزارت  ۵ ماده

 . نماید فراهم جمهوری، ریاست انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت هماهنگی با تابعه واحدهای در خود کارشناسان

 خانگی مشاغل و وکار کسب صاحبان امور به رسيدگی برای ستاد و صف در مشخص اداری واحدهای تعيين به موظف نيز ذیربط اجرائی دستگاههای کليه  تبصره

 . باشند می ریاست جمهوری انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت هماهنگی با خود موجود کارشناسان بين از مصوب پستهای چهارچوب در

 حداکثر دستورالعمل، قالب در را مجاز خانگی مشاغل توسعه و ایجاد کننده تسهيل و نظارتی حمایتی، راهكارهای موظفند ستاد عضو دستگاههای کليه -  ۵ ماده

 . نمایند ارائه ستاد به تصویب جهت و تدوین قانون این تصویب تاریخ از ماه سه ظرف

 می تابعه صورت واحدهای یا اجتماعی امور و کار وزارت توسط ستاد ابالغی ضوابط چهارچوب در خانگی کارهای و کسب و مشاغل مجوز صدور - 7 ماده

 : شوند می برخوردار ذیل مزایای از مزبور مشاغل صاحبان و پذیرد

 . خانگی محصوالت عرضه جهت شهرداری محلی بازار از . استفاده ۱

 . خانگی کار و کسب تخصصی ای خوشه عام سهامی شرکت در . عضویت ۱

 . روستاها و شهرها اسالمی شوراهای مصوب و تعيينی تجاری و اداری عوارض از . معافيت ۳

 . مسكونی تغييرکاربری به نياز . عدم ۱
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 اشتغال، الحسنه قرض وام تأمين ماليات، های زمينه در حمایتی ضوابط تعيين به نسبت ستاد پيشنهاد به بنا تواند می . دولت ۵

 ولحاظ محاسبه سنواتی بودجه در را موردنياز اعتبار و اقدام قانون، این تصویب از ماه سه ظرف مصرفی، سوخت و برق آب، مصرف تعرفه فرما، بيمه خویش حق 

 نماید

 )ع( رضا امام مهر صندوق و بانكها الحسنه قرض ویژه به بانكی تسهيالت از . استفاده ۵

 به توجه رابا خانگی کار و کسب و مشاغل برای الحسنه قرض منابع توزیع نحوه اجتماعی، امور و کار وزارت هماهنگی با است موظف مرکزی بانك   -تبصره

 . نماید ابالغ اعتباری مؤسسات و بانكها به سال هر ابتدای در و تعيين استان هر سهم و خانگی مشاغل انواع اهميت و اولویت

 همه را مجازخانگی مشاغل فهرست ربط، ذی دستگاههای کمك با خانگی کار و کسب و مشاغل شناسایی ضمن است موظف اجتماعی امور و کار . وزارت ۸ماده

 . برساند ستاد تصویب به ساله

 مالكان،. کار می باشند قانون چهارم فصل دوم مبحث موضوع دستورالعملهای و ضوابط رعایت به موظف خانگی کار و کسب و مشاغل امتياز . صاحبان ۹ماده

 . بود خواهند کار قانون موضوع بازرسان با همكاری به موظف کارفرمایان و خانگی کار و کسب صاحبان

 . شوند می قانون کار چهارم فصل دوم مبحث مشمول قانون، (۱۸۸) ماده در مذکور خانوادگی کارگاههای و گردد می تلقی کارفرما منزله به مجوز صاحب  -تبصره

 به را کارخانگی و کسب صاحبان نياز مورد فنی و مهارتی های آموزش مسؤول، دستگاههای سایر هماهنگی با است موظف اجتماعی امور و کار وزارت .۱۱ماده

 . برساند ستاد تصویب به و معين کار، بازار تناسب

 مشاغل محصوالت صاحبان عرضه برای موقت( محلی )بازار را مناسبی مكانهای خانگی، کار و کسب تنوع و تعداد تناسب به موظفند شهرداریها . کليه ۱۱ماده

 . نمایند تأمين هفته، مشخص روزهای در ای دوره صورت به مذکور،

 موجود، با امكانات مذکور مشاغل به بخشی انسجام و خانگی مشاغل فرهنگ توسعه جهت در است موظف ایران اسالمی جمهوری سيمای و صدا سازمان.  ۱۱ماده

 . نماید اقدام ترویجی و آموزشی های برنامه توليد به معين ساعات در مستمر صورت به اجتماعی امور و کار وزارت مشارکت با

 شورای نه مجلس و هشتاد و سيصد  و یكهزار ماه اردیبهشت دوم و بيست مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در تبصره شش و ماده دوازده بر مشتمل فوق قانون
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 رسيد نگهبان شورای تأیيد به ۱۹/۱/۱۳۸۹تاریخ  در و تصویب اسالمی

 

 (16/2/1332فرهنگی) عالی انقالب شورای )مصوب :زنان بین المللی فعالیتهای سیاستهای :17-2جدول 

 عالی انقالب شورای )مصوب :زنان بين المللی فعاليتهای سياستهای

 شرح این به را زنان های بين المللیبه پيشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سياستهای فعاليت ۱۵/۱/۱۳۸۱  مورخ ۵۱۵ جلسه در فرهنگی انقالب عالی شورای

 :کرد تصویب

 اهداف

 مواضع بر با تكيه ایرانی مسلمان زن الگوی معرفی و اجتماعی عدالت محور بر اسالمی نظام در زن شخصيت و حقوق جایگاه، مورد در اسالم دیدگاه تبيين .۱

 بين الملل و منطقه ای مختلف سطوح در اسالم فكری و اعتقادی

 بين المللی های عرصه در مطلوبتر تعامل انجام منظور به زنان عملی و علمی آگاهيهای ارتقای و .رشد۱

 مصلحت و حكمت عزت، اساس بر جهان سراسر زنان با غيردولتی( و )دولتی زنان سياسی و اجتماعی  فرهنگی مناسبات و روابط .گسترش۳

 و تقویت برای مختلفهای  زمينه و امكانات از مناسب برداری بهره و زنان بين المللی فعاليتهای در مؤثر دستگاههای هماهنگی تقویت و رویه وحدت ایجاد .۱

 راهبردی ایران سياستهای اسالمی جمهوری نظام خارجی سياست اصول راستای در زنان بين المللی فعاليتهای توسعه

 در تأثيرگذاری تصميم سازی و برای فرهنگی و فكری مشترك زمينه با الهی ادیان پيرو زنان بر تأکيد با جهان سراسر زنان با گفتگو و ارتباط تقویت و .توسعه۱

 بين المللی مجامع

 عملی نمونه های شده و مطرح کریم قرآن در که الگوهایی به اشاره با تاریخ طول در جوامع تحول و اجتماع و خانواده در زن تربيتی مهم تأثير و نقش بر .تأکيد۱

 ایران در

 فرهنگی،سياسی، خانوادگی، های فعاليت در آنان نقش اهميت و ایران جامعه در زنان فرهنگی و علمی رشد منظور به اسالمی جمهوری دستاوردهای .تبليغ۳
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 اقتصادی و اجتماعی

 اجتماعی روابط در و حجاب عفاف نقش بر تأکيد با المللی بين فعاليتهای و برنامه ها در مسلمان زن حرمت حفظ و فرهنگ سازی و معنوی ارزشهای بر اهتمام .۱

 زنان

 بين المللی درمحافل روابط و مناسبات فضای و شرایط با آشنایی و بين الملل حقوق بر تأکيد با آنان بين المللی امور کليه در زنان آگاهی ارتقای و تقویت .۵

 جمهوری و مصالح منافع گرفتن نظر در با بين المللی عرصه های در آنها حضور افزایش و غيردولتی و دولتی نهادهای کيفی و کمی مشارکت تقویت و .توسعه۵

 ایران اسالمی

 موانع و مشكالت،نارسایيها شناسایی و بين المللی هایعرصه در زنان فعاليتهای توسعه و رشد مساعد زمينه های ایجاد منظور به تحقيقات و مطالعات توسعه .7

 موجود

 بی بندوباری تبليغ و فرهنگ با مقابله منظور به مسلمان زن شؤون و اسالمی ارزشهای ترویج و فراگير انعكاس در مجدانه اهتمام .۸

 دنيا در مسلمان اسالمی زنان هایجمعيت و تشكلها انجمنها، و نيازمند و محروم زنان از دفاع و حمایت در دیگر کشورهای و ایران زنان بين همكاری تقویت .۹

 های بين المللی گيری تصميم و ها سازی تصميم در ایران زنان عمل ابتكار گرفتن به دست منظور به مناسب و جدید عرصه های ایجاد برای .تالش۱۱

 بين المللی مجامع در مؤثر حضور منظور به اعتقادی و فرهنگی علمی، زمينه های در الزم امكانات و فرصتها .ایجاد۱۱

 گروهی رسانه های و مطبوعات طریق از جهان و ایران زنان بين سازنده فرهنگی اطالعات تبادل .تقویت۱۱

 اجرایی اسالمی سياستهای نظام خارجی سياستهای و بين الملل امور مدیریت مختلف سطوح در زنان توانمندیهای از .استفاده۱۳

 ارتباطات :الف

 بين الملل سطح در تحقيقاتی و اطالعاتی دادهه ای مبادله برای زنان مسائل مورد در روز به و متمرکز اطالعاتی پایگاه تقویت و ایجاد .۱

 از خارج در ایران جمهوری اسالمی سياسی و فرهنگی های نمایندگی فعاليت توسعه طریق از جهان در زنان به مربوط مناسبتهای و موارد عرصه ها، شناسایی .۱

 کشور
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 در زنان خاص فرهنگی علمی های برنامه در متقابل شرکت و مناسبتها و زمينه ها پيگيری نمایندگيها، در متعهد و آگاه زنان نيروی از استفاده و به کارگيری .۳

 مختلف کشورهای

 اسالمی جمهوری ملی ومنافع اسالمی امت مصالح رعایت با مختلف موضوعات همایشهای و سمينارها بين المللی، اجالسهای در متخصص و توانمند زنان .اعزام۱

 ایران

 مسلمان جمعيت از بخشی با کشورهایی و اسالمی کشورهای در مشترك تشكلهای و انجمنها تقویت و تشكيل به .اهتمام۵

 مختلف زمينه های در بين المللی عرصه های در حضور برای ایرانی موفق و نمونه متعهد بانوان معرفی و .شناسایی۵

 رشد برای شرایط بهينه ایجاد و آنها تجربيات از بهره گيری و نظر تبادل برای زنان به مربوط امور در کشورها صاحبنظران و کارشناسان اساتيد، از دعوت .7

 زنان شخصيت

 پژوهش :ب

 زنان موضوع با مختلف زمينه های در بين المللی تحقيقاتی مراکز و سازمانها شناسایی .۱

 و )دولتی جهان به زنان مربوط های جمعيت و انجمنها تشكلها، بين المللی، سازمانهای در زنان وضعيت خصوص در الزم مطالعات انجام و اطالعات .کسب۱

 غيردولتی(

 ... و اجتماعی اخالقی،اقتصادی، مختلف های زمينه در اسالمی کشورهای ویژه به جهان مختلف کشورهای در زنان وضعيت پيرامون تحقيقات انجام .پيشنهاد۳

 آزادیبخش نهضتهای و اسالمی بيداری اسالمی، حرکتهای در برجسته زنان نقش پژوهش و شناسایی .۱

 مختلف عرصه های در زنان بين المللی گردهمایيهای و کنفرانسها مراسم، سمينارها، پيرامون اطالعات کسب .۵

 ارائه و ایران جمهوری اسالمی مواضع ارائه و حضور نحوه خصوص در فرهنگی کارآمد و نوین شيوه های ایجاد و روشها بهبود برای مناسب برنامه های تدوین .۵

 الملل بين سطح در فرهنگی طرحهای

 زنان مسائل در بين المللی همكاریهای نتایج و شرایط و زنان به مربوط بين المللی اسناد تحليلی بررسی .7
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 ایران و اسالم در زن حقوقی نظام با آن مقایسه و کشورها در زنان اجتماعی و خانوادگی فردی، حقوق و مقررات تطبيقی بررسی .۸

 کشورهای مشترك های دیدگاه شناسایی منظور به زمينه این در اسالمی کشورهای بين پژوهشی همكاری و زنان مسائل در اسالم دیدگاه مورد در پژوهش انجام .۹

 زنان مسائل در اسالمی

 فرهنگی پشتیبانی :ج

 مختلف ابعاد در مسلمان زنان فعاليتهای از گزارش انعكاس مستمر و خارج و داخل در زنان مورد در بين المللی انتشارات تقویت و تهيه .۱

 کشور از خارج در ایرانی مسلمان زنان و سفرا فرهنگی، رایزنی های خانواده های برای فرهنگی آموزشی دوره های برگزاری و .اطالع رسانی۱

 بين المللی اجالسهای پيرامون نياز مورد اطالعات و گزارشها تدوین و تهيه .۳

 کشور داخل در اطالع رسانی منظور به زنان با مرتبط و زنان بين المللی اسناد ترجمه .۱

 ارزیابی و نظارت آییننامه، تهیۀ د:

 ارتباطات و سازمان فرهنگ پزشكی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوری، و تحقيقات علوم، وزارت اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت خارجه، امور وزارت

 حدود در قم علميه حوزه شورای مدیریت زنان، اجتماعی و فرهنگی شورای جمهوری، ریاست نهاد زنان مشارکت امور دفتر اسالمی، تبليغات سازمان اسالمی،

 و نظارت هيأت به را آن نسخۀ یك اجرا بر برای نظارت و نموده اقدام سياستها این اجرایی آیين نامۀ تهيه به نسبت ابالغ از پس ماه شش مدت ظرف خود وظایف

 نمایند ارائه فرهنگی انقالب عالی شورای بازرسی

 

 (22/12/31  مورخ فرهنگی انقالب شورای 513 جلسه )مصوب دختران و زنان فراغت اوقات گذران وضع بهبود : سیاستهاى13-2جدول

 (۱۱/۱۱/۸۱  مورخ فرهنگی انقالب شورای ۵۱۳ جلسه )مصوب دختران و زنان فراغت اوقات گذران وضع بهبود

 اهداف

 اطالعات تجربيات، و تبادل موجود امكانات و توان از بهينه استفاده به منظور نظارتى و اجرایى برنامه ریزى، سياستگذارى، دستگاههاى کليه ميان هماهنگى ایجاد .۱
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  دختران و زنان فراغت اوقات درخصوص منابع و

 عرصه هاى در اساسی آنان نقش ایفاى راستاى در دختران و زنان اجتماعى و خانوادگى فردى، توانمندیهاى و خردمندى آگاهى، سطح ارتقاء و مهارتبخشى .۱

 مختلف

 و کاهش اضطراب روانى، بهداشت و جسمى سالمت تأمين راستاى در دختران و زنان فراغت اوقات گذران مختلف فعاليتهاى و برنامه ها به جهت دهى .۳

 زنان ملى و دینى هویت و اخالقى و دینى تمایالت تقویت استعدادها، رشد و شناسایى شادى، و نشاط کسب خستگى،

 محروم مناطق به اولویت با بانوان فراغت اوقات گذران براى ورزشى و فرهنگى مراکز امكانات گسترش و تجهيز توسعه، .۱
 

 فعالیت و برنامه .1 مؤلفه

 اجرایى سياستهاى فرهنگى فعاليتهاى و برنامه ها به دهى جهت ضرورت .۱ راهبرد

 روحى اجتماعى، نيازهاى - فرهنگى وضعيت و تأهل وضعيت تحصيالت، سطح سن، با متناسب بانوان، ویژه فرهنگى توليدات و برنامه ها ارائه و تنظيم به توجه  -

 منطقه اى و محلى رسوم و آداب سنتها، اقليمى، خصوصيات زندگى، محل مقتضيات روانى، و

 و فردى، خانوادگى زندگى در آن فوائد ذکر طریق از آنان خانواده هاى و بانوان ميان در فراغت اوقات از مثبت و بهينه استفاده و بهره ورى فرهنگ تبليغ - 

 خانواده ها به بخشى حساسيت و اجتماعى

 سایر کسب و عام المنفعه کارهاى انجام آگاهى، سطح افزایش طریق از خانه در فراغت اوقات از بهينه بهره ورى خصوص در خانه دار زنان جهت دهى - 

 حضورى غير آموزشهاى و مختلف رسانه هاى توسط اجتماعى و فردى مهارتهاى

 دختران و زنان ميان در خودباورى و نفس به اعتماد تقویت و نوآورى ابتكار، خالقيت، روحيه رشد سمت به برنامه ها جهت دهى  -

 جامعه اقتصادى و فرهنگى اجتماعى، تحوالت با متناسب فراغت اوقات بارورسازى به توجه - 

 غرب فسادآور مظاهر و فرهنگى خودباختگى نگرى، سطحى ابتذال، سمت به برنامه ها گرایش از پرهيز  -

 سفر و سير و طبيعى مواهب از بهرهم ندى و طبيعت با بيشتر مؤانست به نسبت خانواده ها و زنان در به ویژه عمومى ترغيب - 
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 و خانواده وفرهنگى اجتماعى روانى، سالمت تأمين در آنها شادابى و سالمتى تأثير و خانواده در ورزش مشوقين و مروجين عنوان به ورزش امر به زنان ترغيب -

 جامعه

 هاآگاهی سطح ارتقاء و تحليل و ادراك قوه تقویت براى فراغت اوقات از مطلوب استفاده و مطالعه فرهنگ ترویج و تبليغ- 

 ایمان، فرهنگى، تحكيم تهاجم مجارى و زمينه ها با خانواده ها و زنان آشنایى به منظور برنامه ها در اعتقادى فرهنگى، فكرى، صحيح جهت گيریهاى به توجه - 

 آنان اجتماعى و فرهنگى هویت رشد و دینى باور تقویت

 فرهنگى محيطهاى در ارزشى و اخالقى موازین و اصول رعایت و عفاف فرهنگ تبليغ و ترویج تبيين،  -

 محيطى روانى، بهداشت جسمى، مسائل از ،آگاهى زنان فرهنگى و اجتماعى آسيبهاى با مقابله در زنان توانمندسازى و پيشگيرى آشنایى، براى الزم معلومات ارائه - 

 با آشنایى زوجين، تكاليف و حقوق روابط خانوادگى، و خانه مدیریت و فنون فرزندان، پرورش و تربيتى هاى روش از اطالع کودکان، و زنان صحيح تغذیه و

 نوین و جذاب شيوه هاى و قالبها در دینى و اخالقى مباحث کشورى، قوانين

 تصویرى و هاى مكتوب رسانه در زنان از شده ارائه نقشهاى و شخصيت پردازى درخصوص زنان اجتماعى - فرهنگى مسائل تحليل و نقد توان و آگاهى افزایش  -

  برنامه ها این مخاطبين جذب براى الزم تدابير اتخاذ و مذهبى فعاليتهاى و برنامهها گسترش و تقویت ضرورت 2. راهبرد

 اجرایى سیاستهاى

 ایران اسالمى جمهورى نظام قوانين و سياستها با منطبق و دینى مبانى به رویكرد با بانوان اجتماعى و فرهنگى فكرى، نيازهاى با متناسب معلومات، و اطالعات ارائه

 و ورزشى تفریحى، برنامه هاى معنوى محتواى تعميق و تقویت مذهبى اعياد و مراسم متعارف رسوم و آداب معرفى و ویژه ایام و مناسبتها بزرگداشت به توجه لزوم

 غير و مستقيم تشویق شيوه هاى اتخاذدختران  و زنان فراغت اوقات شدهدر ارائه (..و تئاترها  مسابقات، نمایشگاهها، )فيلمها، فرهنگى فرآوردههاى و کننده سرگرم

 سازنده و مذهبى برنامه هاى از ورى بهره و آنان مشارکت جلب براى زنان مستقيم

 اجرایى سياستهاى زنان فراغت اوقات به مربوط فعاليتهاى و برنامه ها کمى و کيفى ارتقاء به منظور تحقيقات توسعه 3. راهبرد

 تنوع، رعایت اصل با زنان فراغت اوقات به مربوط برنامه هاى تنظيم و بندى اولویت موضوع بندى، به منظور دختران و زنان از نيازسنجى تحقيقات انجام - 
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 برنامه ها بودن جدید و کارآمدى جذابيت،

 تأثيرسنجى و هاى نظرسنجى پژوهش طریق از وان بان فرهنگى هاى برنامه از مستمر ارزیابى و فراغت اوقات تأمين نحوه خصوص در تحقيقاتى اولویتهاى تعيين  -

 دختران و زنان ....و اجتماعى فردى، زندگى بر

 مسلمان غير و کشورهاى مسلمان در دختران و زنان فراغت اوقات پيرامون یافته انجام اقدامات و عملى راهكارهاى از استفاده به منظور تطبيقى پژوهشهاى انجام  -

 اطالعات تبادل و مختلف فرهنگى مراکز در زنان فراغت اوقات وضع گذران بهبود براى تطبيقى پژوهشهاى انجام  -

 دختران و زنان فراغت اوقات از اقتصادى بهره ورى براى مناسب زمينه هاى ایجاد ضرورت ۱. راهبرد

 اجرایى سیاستهاى

 دختران و زنان اجتماعى و فردى زندگى در دانش از عملى استفاده و کارمحورى فرهنگ ترویج  -

 کاربردى دانشهاى و حرفه اى و فنى آموزشهاى به توجه  -

 بيكارى معضل کاهش و خانگى مولّد اشتغال گسترش به منظور دختران و زنان به الزم مهارتبخشى - 

 نظام آن در نمودن لحاظ و فراغت اوقات برنامه هاى در شرکت کننده دانشجویان و دانش آموزان به رسمى معتبر مدرك و گواهينامه ارائه و ارزش گذارى - 

 کاریابى مراکز و کشور آموزشى

 انسانى نیروى 2: مؤلفه

 اجرایى سياستهاى مربوط مراکز فرهنگى کادر تقویت و فرهنگى فعاليتهاى عرصه در کارآمد نيروهاى از بهره گيرى و تربيت شناسایى، .1. راهبرد

 اجراى و ریزى برنامه در آنان مشارکت جلب به منظور اجرایى( دستگاههاى نيروهاى و دانشگاهى حوزوى، دانشآموختگان )از متعهد و توانمند زنان از استفاده - 

 بانوان فراغت اوقات

 مختلف برنامه هاى ویژگيهاى و شرایط با متناسب مربيان، ویژه فرهنگى و اخالقى علمى، خاص شرایط و ضوابط پيش بينى  -

 در روستایى اقتصادى زنان و اجتماعى – فرهنگى وضع بهينه سازى براى آنان از استفاده و عشایرى و روستایى دختران ظرفيتهاى و توانایىها از استفاده لزوم - 
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 فراغت اوقات طرحهاى قالب

 متخصص و متعهد بانوان ميان از اجتماعى - فرهنگى برنامه ریزان و مدیران تربيت و جذب براى الزم تدابير اتخاذ  -

 نظارت و مدیریت 3. مؤلفه

 اجرایى سياستهاى فراغت اوقات برنامهریزى در نظارتى کارآمد شيوههاى و روشها اتخاذ و فرهنگى کالن مدیریت تقویت ضرورت .1. راهبرد

 اوقات گذران ازنحوه موفق الگوهاى ارائه و تكميل به منظور مختلف ابعاد در ذیربط مراکز برنامه هاى و مدیران عملكرد از ارزشيابى نظام و شاخصها تدوین - 

 زنان فراغت

 مدت و دراز مدت کوتاه به صورت خدمت ضمن آموزش دوره هاى برگزارى طریق از مسؤوالن و مدیران فرهنگى توانمندیهاى و آگاهيها سطح ارتقاء - 

 فراغت اوقات گذران در نمونه مراکز معرفى نيز و مدیریت موفق شيوه هاى معرفى خالق، مدیران ترغيب و تشویق -

 در واخالقى دینى تمایالت تقویت و جذابيت و محتوا تعميق براى بازنگرى به منظور ذیربط مراکز در بانوان فراغت اوقات برنامه هاى مستمر ارزیابى و نقد  -

 برنامه ها

 اجرایى یكدیگرسياستهاى انسانى نيروى و منابع امكانات، از بهينه استفاده براى فرهنگى مراکز و دستگاهها ميان هماهنگى .2 راهبرد

 دستگاههاى بين وامكانات تجهيزات تبادل و بانوان فراغت اوقات تأمين براى ذیربط سازمانهاى و دستگاه توسط الزم امكانات و مالى منابع و بودجه تخصيص  -

 بانوان فراغت اوقات تأمين براى اجرایى

 عهده به دراستانها کشور وزارت اجتماعى شوراى توسط مرکز در دختران و زنان اوقات برنامه هاى و سياستها اجراى بر نظارت و هماهنگى ایجاد برنامه ریزى، - 

 مى باشد. جوانان و زنان کميته

 توسط آن وانتشار ها استان در جوانان و زنان کميته به آن ارسال و دستگاه هر مدیران توسط فراغت اوقات برنامه هاى درخصوص ساالنه عملكرد گزارش تهيه  -

 کشور وزارت اجتماعى شوراى

 آنان حل براى مناسب راهكارهاى ارائه و زنان فراغت اوقات گذران خصوص در مربوط مراکز در موجود معضالت و مشكالت شناسایى - 
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 امكانات گسترش و تجهيز و توسعه . ۱ مؤلفه

 اجرایى سياستهاى فراغت اوقات در بانوان استفاده براى دستگاهها فرهنگى تجهيزات و امكانات گسترش و شناسایى . 1. راهبرد

 بانوان ورزشى ویژه و هنرى فرهنگى، مراکز احداث براى مردم آحاد و دولتى غير دولتى، سازمانهاى سرمایه گذارى و مشارکت براى مناسب زمينه ایجاد  -

 و موجود توليدات فرهنگى و امكانات از نهادها و ها دستگاه سایر استفاده و اطالع براىعمومى(  و )تخصصى اجتماعى – فرهنگى مراکز معرفى و شناسایى - 

 مراکز این از بهره مندى براى دختران و زنان به عمومى رسانى اطالع

 .هزینه پرداخت بدون فرهنگى موجود امكانات از مستضعف و محروم بانوان بهره مندى براى الزم زمينه هاى نمودن فراهم - 

 در امكانات عادالنه این توزیع و بانوان زندگى محل در فراغتى تسهيالت از ارزان و آسان سریع، بهره مندى و فرهنگى مراکز توسعه براى مناسب تدابير اتخاذ - 

 کشور مختلف استانهاى

 آنان ویژه فرهنگى مراکز تجهيز و ساخت در بانوان جسمى و روحى خصوصيات به توجه با ملى و اسالمى معمارى ضوابط رعایت - 

 سالن کتابخانه، از اعم گوناگون امكانات با تهران در مستتر و محفوظ ورزشى هنرى، فرهنگى، منظوره چند مجتمع هاى ایجاد - 

 الگویى و آغازین حرکت یك به عنوان ... و خرید محل غذاخورى، شهربازى، وسایل مهدکودك، سالن سينما، اجتماعات، 

 بانوان مختص تفریحى و فرهنگى مراکز بوستانها، اختصاص  -

 عالقمندان غيرحضورى استفاده براى آموزشى کالسهاى تكثير و ضبط پيش بينى  -

 تبصره

 بر نظارت .ابالغ مى کند ذیربط هاى دستگاه به فرهنگى انقالب عالى شوراى دبيرخانه و تهيه کشور وزارت اجتماعى شوراى را فوق سياستهاى اجرایى آیين نامه

 .مى باشد فرهنگى انقالب عالى شوراى بازرسى و نظارت هيأت عهده بر نيز آن اجراى
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 فرهنگی انقالب عالی شورای جلسه سیزدهمین و چهارصد )مصوب وحجاب عفاف فرهنگ گسترش مسأله در اجرایى روشهاى مبانى 2-19:جدول 

 (14/11/1376مورخ

 (۱۱/۱۱/۱۳7۵مورخ فرهنگی انقالب عالی شورای جلسه سيزدهمين و چهارصد )مصوب وحجاب عفاف فرهنگ گسترش مسأله در اجرایى روشهاى

 این به .باشد و مبانى اصول سلسله یك تابع و هماهنگ و جامع و منطقى حجاب، و عفاف تقویت به اهتمام در مختلف دستگاههاى اجرایى روشهاى آنكه براى

 :مىشود اشاره فهرستوار مبانى و اصول

 در که جامعه دینى افراد باورهاى تقویت و ایمان تحكيم به اول درجه در باید آن تقویت براى بنابراین .است تقوى و ایمان مظاهر و نتایج از حجاب و عفاف .۱

 .شود توجه است، آنان رفتار و اخالق ریشه و روح حكم

 نزدیك رابطه وحجاب عفاف با که غيرت و آزرم و حيا و شرم قبيل از خاصى اخالقى مفاهيم و ارزشها تحكيم به است الزم حجاب، و عفاف فرهنگ درتوسعه .۱

 با مرد و زن رفتار صحيح وآموزش حجاب و عفاف به مربوط شرعى احكام آموزش به نيز و ميشوند محسوب تقوى و ایمان ثمرات از خود و دارند بی واسطه و

 .شود مبذول کافى توجه خانواده و جامعه در یكدیگر

 حقيقت براى درك بی حجابى و عفاف رعایت سوءعدم نتایج و آثار بيان و واجتماعى فردى زندگى در حجاب و عفاف فوائد و فلسفه دائمى تبيين و توضيح .۳

 .است ضرورى امرى حجاب و عفاف منطقى و عقالنى

 .مىكند ایفا را اصلى وعمده نقش افراد، روح و اندیشه در حجاب و عفاف فرهنگ تثبيت در خانوادگى تربيت و است خانواده تربيتى امر یك حجاب و عفاف .۱

 مثبت آثار همچنين به و ملت و کشور براى مستقل ملى و فرهنگى هویت ایجاد در حجاب و عفاف نقش به جوانان خصوصاً افراد، عموم توجه است الزم .۵

 تشریح تاریخى ونمونه هاى شواهد ذکر با است فرهنگى تهاجم راههاى از یكى خود که برهنگى فرهنگ ترویج در دشمنان مقاصد و جلب استقالل این سياسى

 .شود

 استيصال و وفقر سو یك از تجمل پرستى و اشرافى گرى روحيه قبيل از حجاب و عفاف ضعف اقتصادى و اجتماعى زمينه هاى و ریشه ها به است ضرورى .۵

 انگيزه ها و ریشه ها با این مقابله و مبارزه با و شود توجه خانواده تشكيل و قانونى و شرعى ازدواج راه سر بر موجود دشواریهاى نيز و دیگر سوى از مادى
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 .شود فراهم حجاب و عفاف توسعه و ترویج موجبات

 نحوى به ومحيط جامعه فرهنگى و اجتماعى فضاى شود سعى شده، تأکيد تبليغى و فرهنگى،آموزشى فعاليتهاى بر باید حجاب و عفاف ترویج و توسعه در .7

 و اسالم به نسبت بدبينى که موجب کارهایى از و کنند عادت بدان و نمایند رغبت حجاب و عفاف رعایت به فضا آن در طبيعى صورتى به افراد که شود ساخته

 .شود پرهيز گردد، اسالمى نظام

 امرى به عنوان وحجاب عفاف باید بلكه شود فراموش مردان مسؤوليت و نقش و گيرند قرار مخاطب زنان، تنها نباید حجاب و عفاف فرهنگ ترویج و توسعه . در۸

 .شود تلقى ميشود، مربوط مرد و زن جنس دو هر به که

 و شأن و هنرى، ادبى آثار نيز در و درتبليغات و شود کافى عنایت ارزش، یك عنوان به حجاب و عفاف به جامعه، در الگوها و اسوه ها معرفی در است الزم .۹

 .گيرد قرار توجه مورد حجاب ارزش و زنان انسانى منزلت

 مورد فرهنگى مخاطبان و روحى سنى، مقتضيات مىباید امر، دراین و نشود فحشا واشاعه بدآموزى موجب خود که باشد چنان باید حجاب و عفاف . تبليغ۱۱

 .گيرد قرار توجه

انجام  اقدامات و و برنامه ها باشد داشته وجود هماهنگى و همسویى اجرایى، و ارشادى فرهنگى، فعاليتهاى ميان است الزم حجاب و عفاف فرهنگ توسعه . در۱۱

 .گيرد قرار ارزیابى و نظارت مورد مستمر صورتى به شده

 عدم به نسبت و واکنش شود گرفته کار به مؤدبانه و دوستانه بيان طرز و شيوهها و شود تكيه مثبت جنبه هاى به بيشتر باید حجاب و عفاف وترویج تبليغ . در۱۱

 .شود اهانت آميزخوددارى و خشن برخوردهاى از و باشد قانون حدود به محدود و مقررات تابع باید بىحجابی و عفاف رعایت

 و تبليغ صحيح مجریان آموزش به باید مخصوصاً  و باشند برخوردار حجاب و عفاف مسأله به نسبت الزم حساسيت و آگاهى از باید مسؤوالن و . مدیران۱۳

 .شود داده اولویت حجاب و عفاف از پاسدارى

 خود که نحوى نباشد به وامكانات وسایل از استفاده و هابرنامه نوع و کار محيط و گيرد قرار مدنظر حجاب و عفاف فرهنگ باید معمارى و شهرسازى . در۱۱

 .شود مرد و زن نامناسب اختالط موجب
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 لباس به مربوط و منطقهاى محلى آداب و ها سنت و اقليمى خصوصيات و زندگى محيط مقتضيات شرایط و کار نوع به باید حجاب و عفاف فرهنگ ترویج . در۱۵

 آن تشویق و حجاب نوع رایجترین و ترین کامل عنوان به چادر براى احترام و حرمت شدن قائل ضمن و شود توجه حجاب فقهى حكم اصل رعایت با پوشش، و

-می  خود خاص ضوابط تابع درمانى و آموزشى ادارى، )مراکز. شود خوددارى خاص شكل و رنگ نوع، یك از استفاده به همگان الزام از تفریط، و افراط از دور به

 باشند(.

 و عفاف الزمه رعایت آنها از استفاده که لباسهایى انواع و چادر تا شود اتخاذ تدابيرى باید آن ترویج و تبليغ و حجاب و عفاف به نسبت اهتمام موازات . به۱۵

 .باشد تأمين قابل منطقى و معقول هزینه اى با و آسانى به است حجاب

 رسيد. نهایى تصویب به فرهنگى انقالب عالى شورای  ۱۱/۱۱/7۵مورخ  ۱۱۳ جلسه در بند ۱۵ در اصول این

 

 عالی آموزش در زنان مشارکت ارتقاء های سیاست: 22-2جدول

 (۱۵/7/۱۳۸۱)مصوب عالی  آموزش در زنان مشارکت ارتقاء های سیاست

 و اجتماعی توسعه علمی، در مهمی بالقوه انسانی منبع و اند آینده های نسل دهندگان پرورش و سازندگان و دهند می تشكيل را جامعه افراد از نيمی ما کشور زنان

 امكان تا شود ریزی برنامه ای به گونه آنان کنونی موقعيت شناخت و اسالمی نظام در جایگاهشان گرفتن نظر در باید بنابراین شوند می محسوب کشور فرهنگی

 از و نمود حل را اقتصادی و اجتماعی  مشكالت فرهنگی از بسياری مردان، و زنان علمی های قابليت فاصله کاهش با و شود مهيا استعدادهایشان کامل پرورش

 زنان استقبال برای مناسبی های زمينه ایران، اسالمی انقالب پرتوپيروزی در خوشبختانه .شد خواهند سهيم آن از وری بهره در اجتماع و خانواده اعضای تمام طرفی

 کمی افزایش عليرغم اما .شد گشوده مختلف های عرصه در متخصص و کرده زنان تحصيل مؤثرتر نقش ایفای برای ای تازه های افق و شد فراهم عالی آموزش به

 دیده آنان توانمندیهای از گيری بهره و زنان عالی آموزش آینده انداز چشم در مشكالتی دانشگاه، به جهت ورود تنگاتنگ رقابت در دختر دانشجویان آماری رشد و

 :است نموده تصویب ذیل شرح به را عالی آموزش در زنان مشارکت ارتقاء سياستهای اساس همين فرهنگی بر انقالب عالی شورای که شود می
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 :اول فصل

 اهداف

 ای حرفه و اخالقی فضائل و عفاف فرهنگ رشد و دینی باورهای تعميق فرهنگی، سطح ( ارتقاء۱

 تعالی کشور و توسعه در آنان تخصص از گيری بهره منظور به زن متخصص نيروی تربيت در ناروا تبعيضات رفع و عادالنه امكانات و فرصت ایجاد (۱

 باال مدارج کسب در زنان عالی آموزش کيفی و کمی توسعه (۳

 کشور عالی آموزش مدیریت مختلف سطح در متخصص زنان مشارکت توسعه (۱

 زنان اجتماعی و خانوادگی فرهنگی، مسئوليتهای مؤثرتر ایفای جهت زنان برای الزم مهارتهای کسب و توانمندی افزایش (۵

 :دوم فصل

 آموزشی های برنامه به مربوط سیاستهای

 عالی آموزش مراکز و دانشگاهها علمی سطوح کليه در زنان عالی آموزش توسعه جهت الزم تدابير اتخاذ و ریزی برنامه (۱

 مختلف های درعرصه آنان آفرینی نقش با متناسب دانشگاهی های رشته به بخشی تنوع و زنان، اختصاصی های مهارت و آموزش سطح کيفی و کمی ( افزایش۱

 زندگی

 اجتماع و خانواده در زنان های آفرینی نقش و نيازها با متناسب درسی منابع تدوین و آموزشی ریزی برنامه بر اهتمام (۳

 مادری( و )همسری زنان خانوادگی های مسئوليت با متناسب و پذیر انعطاف آموزشی و قانونی تدابير ( اتخاذ۱

 خود اقامت محل های دانشگاه در دختر دانشجویان تحصيل جهت مناسب تدبير ( اتخاذ۵

 شخصيت، زمينه در اسالم مبانی مند نظام تبيين منظور به خانواده و زنان به مربوط درسی منابع و تحصيلی های رشته کيفی و کمی (توسعه۵

 خانواده و زنان های مسئوليت و حقوق

 آموزشی باالی سطوح به دسترسی و آنها استعداد رشد جهت محروم نقاط در دختران برای عالی آموزش امكانات کيفی و کمی توسعه (7
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 :سوم فصل

 آوری فن و پژوهش به مربوط سیاستهای

 پژوهشی مراکز و دانشگاهها تحقيقاتی های برنامه در زن دانشجویان و علمی هيأت اعضاء مشارکت توسعه جهت مناسب تدابير اتخاذ (۱

 زنان نياز مورد موضوعات و مسائل به تحقيقات منابع و موضوعات پژوهشی، اعتبارات امكانات، از بخشی تخصيص (۱

 آنان معنوی و مادی زندگی بهبود و آنان مشكالت رفع جهت تالش و آوری فن و پژوهش بخش در زن محققين از ( حمایت۳

 کشور از خارج علمی مجامع و دانشگاهها به زن تكميلی تحصيالت دانشجویان و محققين و علمی هيأت اعضاء علمی ارتباط ( توسعه۱

 زنان علمی انجمنهای توسعه و تشكيل از حمایت (۵

 زن علمی نخبگان جذب جهت مناسب پژوهشی و علمی امكانات تخصيص (۵

 پژوهش وضعيت ارتقاء منظور به زنان پژوهشی واحدهای ساماندهی و ( توسعه7

 تحقيقاتی شهرکهای و آوری فن پارکهای به مربوط فعاليتهای در زن پژوهشگر و علمی هيأت اعضاء مشارکت ( توسعه۸

 :چهارم فصل

 انسانی منابع به مربوط سیاستهای

 کشور تعالی و توسعه راستای در جامعه نياز مورد و متخصص زنان تربيت خصوص در راهبردی و جامع ریزی ( برنامه۱

 عنوان به نظام مدیریتی در متخصص زنان های توانمندی از گيری بهره و جذب در ساالری شایسته و تخصص و تعهد اصل بر تأکيد با عادالنه فرصت ایجاد (۱

 عالی آموزش مراکز و دانشگاهها در علمی هيأت اعضای

 فرهنگی و آموزشی ریزی برنامه در زن علمی هيأت اعضای مشارکت ( افزایش۳

 دانشگاهها آموزشی ریزی برنامه در زن علمی هيأت اعضای مشارکت ( افزایش۱

 و درازمدت مدت کوتاه در … و مطالعاتی های فرصت تخصصی، های دوره طریق از دانشگاهها در زنان مدیریتی و پژوهشی آموزشی، علمی، سطح ارتقاء (۵
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 زنان خاص عالی آموزش مراکز و دانشگاهها توسعه (۵

 :پنجم فصل

 اجتماعی فرهنگی امور به مربوط سیاستهای

 در شبهات دینی القای برابر در مصونيت ایجاد و الهی حدود و ها ارزش به بندی پای و مندی عقيده در دختر دانشجویان فرهنگی و دینی آگاهيهای توسعه (۱

 فرهنگی های ریزی برنامه

 بر صحيح ضرورت نظارت و دانشگاهها فرهنگی و آموزشی های برنامه طریق از اسالمی موازین و اصول رعایت و حجاب و عفاف فرهنگ تقویت و (توسعه۱

 دانشگاهی فرهنگی فضای در موازین این حاکميت

 دانشگاهها آموزشی متون و فرهنگی های برنامه در گوناگون های عرصه در مسلمان زنان مفاخر از مناسب الگوهای و ها اسوه معرفی به اهتمام (۳

 فرهنگی های برنامه طریق از دانشگاهی دختران و زنان در خودباوری و نفس به اعتماد روحيه و دینی و ملی هویت تقویت (۱

 فرهنگی تهاجم با مقابله و اسالمی نظام از دفاع بمنظور دانشجویان سياسی بينش تعميق و توسعه (۵

 دانشگاهها اجتماعی  فرهنگی های تشكل و انجمنها فعاليتهای در دانشجو دختران مشارکت و حضور تقویت و ( حمایت۵

 و اقتصادی فرهنگی های تفاوت و غيربومی دانشجویان وضعيت بر تأکيد با دانشجو دختران اجتماعی های آسيب بروز از پيشگيری جهت مناسب زمينه ایجاد (7

 دانشجویان سایر با آنان اجتماعی

 :ششم فصل

 رفاهی و خدماتی امور به مربوط سیاستهای

 به دانشجویان جدیدالورود )خصوصاً  دختر دانشجویان برای خانوادگی مشكالت و ازدواج فرهنگی، علمی، های زمينه در رایگان ای مشاوره خدمات ( توسعه۱

 بزرگ( شهرهای

 آنان تحصيلی وضعيت بهبود و نيازمند دختر دانشجویان به معنوی و مادی خدمات کيفی و کمی توسعه (۱
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 و فعاليتهای فرهنگی در آنان مشارکت افزایش و دانشگاهها در گان شده پذیرفته ميزان براساس دختر دانشجویان خوابگاههای وضعيت بهبود و کمی ( توسعه۳

 خوابگاهها اداره و اجتماعی

 و نشاط و روحيه روانی بهداشت افزایش سالمت، در مهم عامل عنوان به ورزشی امكانات توسعه و دختر دانشجویان فراغت اوقات سازی غنی و تأمين به توجه (۱

 اجتماعی های آسيب برابر در مصونيت

 ساعت در آنان )انعطاف آموزشی و مادری و همسری مسئوليت همزمان ایفای بمنظور دختر دانشجویان برای مناسب و الزم خدمات و امكانات تسهيالت، ایجاد (۵

 ای بيمه خدمات فرزند، نگهداری امكانات شيردهی، ساعت زایمان، مرخصی مدت افزایش کار،

 ...(و 

 و اجتماعی اقتصادی امور در خود مشكالت بررسی بمنظور زن اساتيد و مدیران دانشجویان، رفاهی و صنفی های تشكل توسعه و تشكيل از (حمایت۵ 

 دانشگاهها در مدیران زن و اساتيد دانشجویان، نياز مورد (… و کتابخانه اطالعات، )بانك آموزشی کمك و آموزشی امكانات و تجهيزات منابع، تقویت و توسعه (7

 :هفتم فصل

 التحصیل فارغ زنان اشتغال به مربوط سیاستهای

 . آنان شغلی آینده و خانوادگی های مسئوليت با متناسب تحصيلی، های رشته انتخاب در دختران تحصيلی هدایت جهت الزم تدابير اتخاذ (۱

 بهره در راستای توسعه های برنامه در ملی های سرمایه عنوان به التحصيل فارغ و دیده آموزش زنان کيفی و کمی مشارکت از تخصصی و مناسب گيری بهره (۱

 .متوازن و پایدار توسعه ایجاد و کشور آموزشی نظام از مناسب وری

 .المللی بين و ملی مجامع در حوزوی و دانشگاهی زنان فرهنگی و علمی تجارب از بهينه استفاده (۳

 از و جلوگيری منابع صرف به توجه با زنان دولتی عالی آموزش نظام از مناسب و مند نظام وری بهره بمنظور شغلی های فرصت ایجاد جهت هماهنگی ایجاد (۱

 آن اتالف

 


