
  منشور حقوق شھروندی

 ١٣٩۵بیست و نھم آذرماه  در تاریخآنچه می خوانید متن کامل منشور حقوق شھروندی است که 

در ھمایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور رئیس جمھوری و جمع زیادی از وکال، حقوقدانان 

رئیس دولت تدبیر و ، دکتر روحانیجناب آقای رونمایی و به امضای  مرتبط و اساتید و کارشناسان

  .رسید امید

  :متن کامل منشور حقوق شھروندی به شرح زیر است

  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  مقدمه

حاکمیت مطلق بر جھان و انسان از آن خداست و ھم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش 

دمت منافع تواند این حق الھی را از انسان سلب کند یا در خ کس نمی ھیچ. حاکم ساخته است

ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و . فرد یا گروھی خاص قرار دھد

جمھور  ، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عھده رئیس١٢١و  ١١٣موجب اصول  به

ی از حق، جمھور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبان رئیس. نھاده است

گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به 

مشی دولت  مثابه برنامه و خط را به» منشور حقوق شھروندی«خداوند سوگند یادکرده است، 

  .کند برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعالم می

» مشی دولت برنامه و خط«منظور تدوین  قوق شھروندی و بهح ءاین منشور باھدف استیفا و ارتقا

ای از حقوق شھروندی است  قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ١٣۴،موضوع اصل 

اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و  شده که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی

ی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا ھا از طریق اصالح و توسعه نظام حقوق اجرای آن

برای . ھرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواھد داشت

ھای  ھا، اتحادیه دستیابی به این ھدف ھمکاری سایر قوا و نھادھا و مشارکت مردم، تشکل

  .نھاد و بخش خصوصی ضروری است ھای مردم صنفی، سازمان

د مختلف این منشور باید در ھماھنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود موا

تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاھش حقوق شھروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورھا که 

  .شده است، گردد المللی کشور شناسایی در قوانین و یا تعھدات بین

  

  زندگی حق حیات، سالمت و کیفیت -الف



موجب  ھا سلب کرد مگر به توان از آن این حق را نمی. شھروندان از حق حیات برخوردارند -١ماده 

  .قانون

شھروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن ھمچون آب بھداشتی، غذای مناسب،  -٢ماده 

خدمات ارتقای سالمت، بھداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجھیزات، کاالھا و 

پزشکی، درمانی و بھداشتی منطبق با معیارھای دانش روز و استانداردھای مّلی، شرایط محیط 

  .زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند

ھا و تسھیالت بھداشتی و درمانی مناسب و آموزش و  حق زنان است که از برنامه -٣ماده 

روانی در زندگی فردی، خانوادگی و  ھای مناسب برای تأمین سالمت جسمی و مشاوره

خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط  اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به

  .بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند

طور خاص از ھرگونه تبعیض، آزار و  نظر از جنسیت به حق کودکان است که صرف -۴ماده 

ھای اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سالمت، مراقبت در مقابل  یتکشی مصون و از حما بھره

  .ھای روحی، روانی و جسمانی و خدمات بھداشتی و درمانی برخوردار باشند بیماری

و سالمندان نیازمند است که از امکانات ) شھروندان دارای معلولیت(خواھان  حق توان -۵ماده 

انمند شدن در جھت زندگی مستقل و مشارکت در بخشی برای بھبودی و یا تو درمانی و توان

  .مند شوند ھای زندگی بھره جنبه

شھروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنوی  -۶ماده 

مندی از این حق به  دولت ھمه امکانات خود را برای تأمین شرایط الزم جھت بھره. برخوردار شوند

تفاوتی، تنفر،  با مفاسد اخالقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بیگیرد و  کار می

  .کند گری و نفاق در جامعه مبارزه می اعتمادی، افراط بی

  

  حق کرامت و برابری انسانی -ب

شده در قوانین و مقررات به نحو  بینی شھروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش -٧ماده 

  .دمند ھستن یکسان بھره

ویژه در دسترسی شھروندان به خدمات عمومی نظیر  اعمال ھرگونه تبعیض ناروا به -٨ماده 

دولت باید از ھرگونه تصمیم و . ھای شغلی و آموزشی ممنوع است خدمات بھداشتی و فرصت

  .اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شھروندی، خودداری کند

  

ویژه  ای به ھیچ شخص، مقام یا رسانه. و اعتبار شھروندان مصون از تعرض است حیثیت -٩ماده 



آمیز نظیر  کنند نباید با رفتار یا بیان اھانت ھایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می آن

  .قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند ھجو و افترا، حتی از طریق نقل

ھای  ھا و پیروان ادیان و مذاھب و گروه ر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتتوھین، تحقی -١٠ماده 

  .مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است

گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و  گذاری، قانون دارند در سیاست زنان حق -١١ماده 

  .رخوردار شوندھای اجتماعی برابر ب تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسالمی از فرصت

  

  حق آزادی و امنیت شھروندی -پ

ھیچ شھروندی را . ھای فردی و عمومی شھروندان مصون از تعرض است آزادی -١٢ماده 

ھا تنھا به قدر ضرورت و به موجب  محدود کردن این آزادی. ھا محروم کرد توان از این آزادی نمی

  .گیرد قانون، صورت می

امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی،  ھر شھروندی حق دارد از -١٣ماده 

ھای  ھیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی. اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد

اقدامات غیرقانونی به . مشروع شھروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تھدید قرار دھد

  .به حریم خصوصی مردم ممنوع است ویژه تعرض نام تأمین امنیت عمومی به

شھروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان  -١۴ماده 

کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته  ممکن و با نھایت سھولت به مراجع و مأموران تأمین

با تعرض یا تھدیدی که متوجه  مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب. باشند

  .شھروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دھند

  

  حق مشارکت در تعیین سرنوشت -ت

شھروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی،  -١۵ماده 

پرسی یا انتخابات آزاد  ھمه توانند این حق را از طریق اجتماعی و فرھنگی خویش برخوردارند و می

  .و منصفانه اعمال کنند

شھروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امکانات و امتیازات  -١۶ماده 

ھای مردمی  مندی از کمک ، بھره)ھا ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این(دولتی 

ھای انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات  نهھای تأمین ھزی و سایر روش

  .دار، از حقوق برابر برخوردارند صالحیت

  

تصمیمات، اقدامات یا اظھارات مقامات و مسئوالن دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و  -١٧ماده 



شرایط نامزدھای مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی 

ای که حتی  گونه طرفانه و قانونمند باشد به انتخاباتی و پس از انتخابات باید کامًال شفاف، بی

  .شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدھای خاص به وجود نیاید

 کنند، باید ھایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می صداوسیما و ھمه رسانه -١٨ماده 

طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدھای  بی

  .خاص به وجود نیاید

  

  حق اداره شایسته و حسن تدبیر -ث

مداری، کارآمدی،  ی قانون شھروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه -١٩ماده 

رعایت این حق توسط ھمه مسئولین و . ارندپاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخورد

  .کارکنان الزامی است

دور از ھرگونه  طرفانه و به  ھا با رعایت قانون، بی حق شھروندان است که امور اداری آن -٢٠ماده 

داوری، در  ھای سیاسی و پیش ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش جویی یا غرض منفعت

  .نجام شودزمان معین و متناسب رسیدگی و ا

حق شھروندان است که چنانچه تصمیمات نھادھای اداری و یا کارکنان را خالف قوانین و  -٢١ماده 

  .مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند

 نوعی حقوق و منافع حق شھروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به -٢٢ماده 

  .دھند، آگاه شوند ھا را تحت تأثیر قرار می مشروع آن

دسترس باشند و  مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شھروندان پاسخگو و قابل -٢٣ماده 

صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راھنمایی  چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به

  .ائه نمایندھای خود ار را در چارچوب صالحیت

حق شھروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعھد به رعایت اخالق حسنه،  -٢۴ماده 

الناس، توجه به وجدان  المال، رعایت حق داری، مشورت، حفظ بیت گویی، درستکاری، امانت راست

کاری  مخفی زدگی، خودسری، فریبکاری، و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرھیز از تندروی، شتاب

کاری در اطالعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواھی از مردم در  و دست

قبال خطاھا، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی 

  .افراد باشد

  



  حق آزادی اندیشه و بیان -ج

  

کس را  تفتیش عقاید ممنوع است و ھیچ. برخوردارند شھروندان از حق آزادی اندیشه -٢۵ماده 

  .ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد صرف داشتن عقیده توان به نمی

این حق باید در چارچوب حدود مقرر در . ھر شھروندی از حق آزادی بیان برخوردار است -٢۶ماده 

ات مختلف را با استفاده شھروندان حق دارند نظرات و اطالعات راجع به موضوع. قانون اعمال شود

طور خاص در  دولت باید آزادی بیان را به. از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند

ھای ارتباطات گروھی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما،  عرصه

  .ن تضمین کندھا طبق قوانی ھای اجتماعی و مانند این رادیو، تلویزیون و شبکه

شھروندان حق دارند اندیشه، خالقیت و احساِس خود را از طرق مختلف آفرینش فکری،  -٢٧ماده 

  .ادبی و ھنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند

شھروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و  -٢٨ماده 

دولت موظف به ترویج و گسترش فرھنگ انتقادپذیری، تحمل و . دارندنھادھای عمومی برخور

  .مداراست

ھیچ . کند ھا در چارچوب قانون حمایت می دولت از آزادی، استقالل، تکثر و تنوع رسانه -٢٩ماده 

مقامی حق ندارد برخالف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد 

ھا  ھا برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه مطبوعات و سایر رسانهاعمال فشار بر 

  .مبادرت نماید

  

  حق دسترسی به اطالعات -چ

حق شھروندان است که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات  -٣٠ماده 

نھادھا موظف ھا و  ھمه دستگاه. دھنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند خصوصی ارائه

  .باشند شده و موردنیاز جامعه می بندی به انتشار مستمر اطالعات غیر طبقه

حق شھروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات  -٣١ماده 

شود دسترسی داشته باشند و در صورت  آوری و نگھداری می دھنده خدمات عمومی جمع ارائه

اطالعات خصوصی مربوط به افراد را . اصالح این اطالعات گردندمشاھده اشتباه، خواستار 

  .موجب قانون یا با رضایت خود افراد توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به نمی

کودکان حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در -٣٢ماده 

وع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا آمیز یا ھر ن معرض محتوای غیراخالقی، خشونت

  .بروز آسیب جسمی یا روانی شود



  

  حق دسترسی به فضای مجازی -ح

حق شھروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و  -٣٣ماده 

م به تنوع این حق از جمله شامل احترا. مند شوند کسب اطالعات و دانش در فضای مجازی بھره

. ھا و باورھای مذھبی و مراعات موازین اخالقی در فضای مجازی است فرھنگی، زبانی، سنت

بدون مستند ) مانند فیلترینگ، پارازیت، کاھش سرعت یا قطعی شبکه(ایجاد ھرگونه محدودیت 

  .قانونی صریح ممنوع است

ھای  الکترونیک، فرصتحق شھروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت  -٣۴ماده 

  .آمیز برخوردار شوند آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض

رسانی،  ھای ارتباطی و اطالع حق شھروندان است که از امنیت سایبری و فناوری -٣۵ماده 

  .ھای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند حفاظت از داده

  

  حق حریم خصوصی -خ

محل سکونت، اماکن . ند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شودحق ھر شھرو -٣۶ماده 

  .و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون

ھا اعم از الکترونیکی و غیر  کارگیری و افشای نامه تفتیش، گردآوری، پردازش، به -٣٧ماده 

ی و نیز سایر مراسالت پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ھای شخص الکترونیکی، اطالعات و داده

ھا ممنوع است مگر به  سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این ارتباطات تلفنی، نمابر، بی

  .موجب قانون

حکم قانون  گردآوری و انتشار اطالعات خصوصی شھروندان جز با رضایت آگاھانه یا به -٣٨ماده 

  .ممنوع است

ھا و اشخاص  ھا که نزد دستگاه حق شھروندان است که از اطالعات شخصی آن -٣٩ماده 

در اختیار قرار دادن و افشای اطالعات شخصی . حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود

افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نھادھای قضایی و اداری صالح منحصرًا در اختیار 

چ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی ھی. گیرد ھا قرار می آن

  .ھا را افشا کند افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن

ھرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده از  -۴٠ماده 

ھا و اقدامات پزشکی  ھمچنین آزمایش. شودآمیز و غیر آزاردھنده انجام  ھا و ابزار غیر اھانت روش

  .اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است

  



ھا  ھای کار، اماکن عمومی، فروشگاه ھای صوتی و تصویری خالف قانون در محیط کنترل -۴١ماده 

  .ھای ارائه خدمت به عموم، ممنوع است و سایر محیط

ھا رعایت  ھا و تریبون ا در رسانهھ حق شھروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن -۴٢ماده 

در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی . شود

  .باشند مسئول و موظف به جبران خسارت می

  

  حق تشکل، تجمع و راھپیمایی - د

 ھای ھا، انجمن شھروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت -۴٣ماده 

نھاد، با رعایت قانون،  ھای مردم اجتماعی، فرھنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان

ھا مجبور  ھا منع کرد یا به شرکت در یکی از آن توان از شرکت در آن کس را نمی ھیچ. برخوردارند

عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شھروندی یا موجب . ساخت

  .تبعیض ناروا شود

ھای صنفی در  ھا و نظام ھا، انجمن حق شھروندان است که در قالب اتحادیه -۴۴اده م

  .ھا و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند گیری ھا، تصمیم گذاری سیاست

ھای  سازمان. ھای حقوق شھروندی حق ھر شھروند است ھای مدنی در حوزه فعالیت -۴۵ماده 

ات و دادگاه صالح را برای دادخواھی در مورد نقض حقوق نھاد باید حق دسترسی به اطالع مردم

  .شھروندی داشته باشند

حق شھروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و  -۴۶ماده 

ھای مسئول و حفاظت از امنیت  طرفی دستگاه ھا اقدام کنند و از بی ھا و شرکت در آن راھپیمایی

  .ونداجتماعات برخوردار ش

  

  حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد - ذ

مند شود و کسی  حق مسلم ھر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بھره -۴٧ماده 

  .تواند مانع استیفای این حق شود نمی

وآمد کند و از ایران خارج و یا به  حق ھر شھروند است که آزادانه در داخل کشور رفت -۴٨ماده 

  .موجب قانون این حق محدود شده باشد که به شود، مگر اینایران وارد 

کس  ھیچ. حق شھروندان است که در ھر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند -۴٩ماده 

اش ممنوع یا به اقامت در  توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل موردعالقه را نمی

  .دارد ی که قانون مقرر میمحلی مجبور ساخت مگر در موارد

ھای حقوقی، کنسولی و  اتباع ایرانی در ھر نقطه از جھان حق دارند از خدمات و حمایت -۵٠ماده 



  .مند شوند سیاسی دولت ایران بھره

  

  حق تشکیل و برخورداری از خانواده -ر

بت به گونه اجباری نس حق شھروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون ھیچ -۵١ماده 

  .ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند

ای و پزشکی الزم در امر ازدواج  حق شھروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره -۵٢ماده 

  .مند باشند بھره

ھای الزم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و  حق شھروندان است که از تدابیر و حمایت -۵٣ماده 

  .ھای دینی و ملی برخوردار شوند ھا و سنت خانواده، تسھیل ازدواج مبتنی بر ارزش سازی ایمن

ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و  حق ھمه شھروندان به -۵۴ماده 

رفتاری دیگران در تمام محیط ھای خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز ھر نوع 

آسان به مکان ھای امن و نھادھای امدادی، درمانی و قضایی جھت  خشونت امکان دسترسی

  .احقاق حق خود را داشته باشند

جدا کردن . مند باشند دار بھره حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صالحیت -۵۵ماده 

  .ھا، صرفًا بر اساس قانون خواھد بود کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن

  

  داری از دادخواھی عادالنهحق برخور -ز

منظور دادخواھی آزادانه و با سھولت به مراجع صالح و  حق شھروندان است که به -۵۶ماده 

توان از  کس را نمی ھیچ. طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند بی

  .این حق محروم کرد

که اتھام او در  شود مگر این کس مجرم شناخته نمی اصل بر برائت است و ھیچ -۵٧ماده 

ھای صالح و با رعایت اصول دادرسی عادالنه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات،  دادگاه

استقالل و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی 

ام باید مستدل و احک. زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود در مدت

  .مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود

حق شھروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و  -۵٨ماده 

اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را . صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند اداری به

ناپذیر  در راستای استیفای خدشه. امکانات تعیین وکیل فراھم شودھا  نداشته باشند باید برای آن

  .ای وکال حمایت خواھد شد حق دفاع، از استقالل حرفه

اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شھروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات  -۵٩ماده 



  .باشد موارد استثنا صرفًا به حکم قانون می. رسیدگی حضور یابند

از حق امنیت و حفظ مشخصات ) اعم از متھم، محکوم و قربانی جرم(شھروندان  -۶٠ماده 

ای به  شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ھویتی

ھرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا . ھا وارد شود شأن، حرمت و کرامت انسانی آن

ادای شھادت یا ارائه اطالعات، رفتار توأم با تحقیر کالمی یا عملی، خشونت  روانی، اجبار به

که  گفتاری یا فیزیکی و توھین به متھم یا محکوم، نقض حقوق شھروندی است و عالوه بر این

  .موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارھا نیز قابل استناد علیه افراد نیست

باشند صرفًا در  دانی که با اتھامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه میمحاکمه شھرون -۶١ماده 

انتخاب اعضای . شود منصفه انجام می صورت علنی و با حضور ھیئت ھای دادگستری، به دادگاه

  .ھای اجتماعی مختلف باشد منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افکار و نظرات گروه ھیئت

. از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشندحق شھروندان است که  -۶٢ماده 

ھرگونه تھدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتھام و بازداشت 

  .ممنوع است

حق شھروندان است که از تمامی حقوق دادخواھی خود ازجمله اطالع از نوع و علت  -۶٣ماده 

انتخاب وکیل آگاھی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه اتھام و مستندات قانونی آن و 

شده در ھمه مراحل دادرسی، نگھداری در  شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه

  .مند شوند ھای قانونی و اطالع خانواده از بازداشت بھره ھا یا زندان بازداشتگاه

ق دارند که از حقوق شھروندی مربوط به خود از شدگان، محکومان و زندانیان ح بازداشت -۶۴ماده 

خدمات   ھای بھداشتی و درمانی، ارتباط و اطالع از خانواده، قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت

  .مند باشند آموزشی و فرھنگی، انجام عبادات و احکام دینی بھره

راجع شبه قضایی بر ھای کیفری، حقوقی، اداری و م تجدیدنظرخواھی از احکام دادگاه -۶۵ماده 

  .اساس معیارھای قانونی، حق شھروندان است

شدگان موقت و محکومان است که پس از پایان بازداشت یا اجرای  حق ھمه بازداشت -۶۶ماده 

حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از ھمه حقوق شھروندی به ویژه اشتغال به کار 

کوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین محرومیت اجتماعی ھر مح. برخوردار شوند

  .شده ممنوع است

دولت با ھمکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد  -۶٧ماده 

  .الگوی کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواھی، اقدامات الزم را معمول خواھد داشت

  



  ابتیحق اقتصاد شفاف و رق -ژ

ھای اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و  شھروندان در حق دستیابی به فرصت -۶٨ماده 

ھای بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای  انعقاد قراردادھا و پیمان. دولتی برابرند

ھر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شھروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت 

  .ھا و امکانات انجام شود ه در دستیابی به فرصتمنصفان

ھا، قوانین و مقررات  حق شھروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست -۶٩ماده 

کننده برسانند و با فاصله  اقتصادی اطالع داشته باشند و نظرات خود را به اطالع مرجع تصویب

ھای پیشین مطلع شوند تا بتوانند  ھا و رویه ستزمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیا

خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، 

  .رسانی عمومی از تصمیمات آگاھی یابند شھروندان حق دارند با اطالع

ت اقتصادی و ازجمله صورت برابر و با شفافیت کامل از اطالعا حق شھروندان است که به -٧٠ماده 

  .ھا مطلع شوند ھا و مناقصه اطالعات مربوط به برگزاری مزایده

ھای  دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت -٧١ماده 

  .کند ھا تضمین می گذاری آن اقتصادی شھروندان و امنیت سرمایه

دی شھروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد منظور تأمین حقوق اقتصا دولت به -٧٢ماده 

سازی،  گذاری، ساده ھای اقتصادی، شرایط الزم در خصوص تأمین امنیت سرمایه جامعه در فعالیت

ای، ایجاد تمھیدات  صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندھای منطقه

رھای جھانی، حمایت از نوسازی و تجھیز الزم را برای حضور فعاالن اقتصادی ایران در بازا

یافته  ھای تولیدی به دانش روز، تنظیم ھدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان بنگاه

  .کند شویی و قاچاق کاال و ارز فراھم می اقتصادی، پول

  

  حق مسکن -س

مند  شان بھره ادهحق شھروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانو -٧٣ماده 

دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراھم . شوند

  .نماید می

دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات الزم، زمینه تأمین و بھبود وضعیت مسکن متناسب با  -٧۴ماده 

سازی  ھای بھینه ن و طرحھای فرھنگی، اجرای مقررات ملی ساختما ھای بومی و ارزش ویژگی

  .نماید مصرف انرژی را فراھم می

  



  

  حق مالکیت -ش

تواند مالکیت  ھیچ شخص یا مقامی نمی. حق مالکیت شخصی شھروندان محترم است -٧۵ماده 

دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او 

  .موجب قانون دودیت ایجاد کند، مگر بهممانعت، مزاحمت یا مح

ھای فکری از جمله مالکیت ادبی، ھنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم  انواع مالکیت -٧۶ماده 

ھای الزم برای خلق  و مورد حمایت است و شھروندان حق دارند که در چھارچوب قانون از حمایت

ھا در داخل و خارج از کشور  شی از آنو عرضه آثار ھنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی نا

  .برخوردار شوند

  

  حق اشتغال و کار شایسته -ص

حق شھروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن  -٧٧ماده 

تواند به دالیل قومیتی،  کس نمی ھیچ. تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند

ھای سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شھروندان  نظر در گرایش جنسیتی و یا اختالفمذھبی، 

  .سلب کند

شھروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر  -٧٨ماده 

ه صورت منصفانه و آبرومندان ای که قادر به تأمین معاش خود به گونه خود طبق موازین قانونی به

  .نماید دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می. باشند، برخوردارند

  .مند شوند ھای الزم درباره مشاغل بھره حق شھروندان است که از آموزش -٧٩ماده 

حق شھروندان است که از بھداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای  -٨٠ماده 

  .مند باشند ھای کار بھره ھای جسمی و روحی در محیط آسیبپیشگیری از 

شھروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواھی در برابر مراجع قانونی را  -٨١ماده 

  .دارند

کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و  به -٨٢ماده 

آمیز و استفاده از  ای، جناحی و تبعیض غل باشد و رویکردھای سلیقهھای متناسب با ش توانمندی

  .ھای ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است روش

ھای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در  حق زنان است که از فرصت -٨٣ماده 

  .قبال کار برابر، برخوردار شوند

موارد استثنا که در جھت منافع و مصالح . ه کار ممنوع استاشتغال اجباری کودکان ب -٨۴ماده 

  .باشد آنان باشد صرفًا به حکم قانون مجاز می



  حق رفاه و تأمین اجتماعی -ض

افزایی اجتماعی،  ای بھتر، خودسازی معنوی و توان آرامش، شادابی و امید به آینده -٨۵ماده 

ان برای ھمراھی بیشتر با خانواده، تفریح، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امک

  .ورزش و گردشگری حق ھر شھروند است

مند  حق ھر شھروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بھره -٨۶ماده 

  .شود

حق شھروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری  -٨٧ماده 

  .دبرخوردار شون

حق شھرونداِن روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه  -٨٨ماده 

  .مند شوند سازی محیط زندگی بھره روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن

حق ھمه شھروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات  -٨٩ماده 

ھای ورزشی  ایرانی در عرصه –وانند با حفظ فرھنگ اسالمی سالم، دسترسی داشته باشند و بت

  .ملی و جھانی حضور یابند

ھای  حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت -٩٠ماده 

  .مند شوند ھای شایع زنان بھره بھداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری

ھای فردی و اجتماعی از جمله  است که از محیط زندگی عاری از آسیب حق شھروندان -٩١ماده 

پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در  ھای آسیب گروه. گردان برخوردار باشند مواد مخدر و روان

  .شوند ھای تأمینی برخوردار می زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست

طور خاص از تمھیدات ضروری  ھای معظم آنان است که به ان و خانوادهحق جامعه ایثارگر -٩٢ماده 

ھای مختلف فرھنگی،  برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه

  .سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند

کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی،  شدگان حمایت می دولت از حقوق بیمه -٩٣ماده 

گزار و بھبود  گر و بیمه ای، تنظیم روابط بیمه ارت بر فعالیت بیمه گران و نھادھای بیمهنظ

  .باشد نفعان می شدگان و سایر ذی سازوکارھای رسیدگی به دادخواھی بیمه

ای که بھداشت  گونه شھروندان حق دسترسی به کاالھا و خدمات استاندارد را دارند به -٩۴ماده 

  .مخاطره مواجه نکندھا را با  یا سالمت آن

  

  حق دسترسی و مشارکت فرھنگی -ط

ھای علمی، مشارکت در حیات  برخورداری از آثار و فواید توسعه فرھنگی و پیشرفت -٩۵ماده 

  .ھای مختلف فرھنگ حق شھروندان است فرھنگی و حمایت متوازن از جنبه



یراث فرھنگی در چارچوب عنوان بخشی از م ھای فرھنگی مردم ایران به تنوع و تفاوت -٩۶ماده 

  .ھویت ملی مورد احترام است

  .ھای قومی و مذھبی از حق ارتباطات بین فرھنگی برخوردارند شھروندان فارغ از تفاوت -٩٧ماده 

دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرھنگی و حفظ آثار، بناھا و  -٩٨ماده 

  .ھای مختلف فرھنگی است روهھا به گ نظر از تعلق آن یادبودھای تاریخی صرف

دارند از امکانات الزم برای مشارکت در حیات فرھنگی خود و ھمراھی با  شھروندان حق -٩٩ماده 

ھای دینی و قومی و آداب و  ھا، برپایی آیین ھا، انجمن دیگر شھروندان ازجمله در تأسیس تشکل

  .رسوم فرھنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند

دولت . ھای ھنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند ن عرصهفعاال - ١٠٠ماده 

موظف است تدابیر الزم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار 

  .ھنری را فراھم کند

  .شھروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند - ١٠١ماده 

شھروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرھنگ اجتماعی و در  - ١٠٢اده م

  .چارچوب موازین قانونی آزاد ھستند

حق ھمه شھروندان به ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در  - ١٠٣ماده 

صوص خود را ھای اجتماعی، فرھنگی و ھنری مخ ھا و سازمان فضاھا و مراکز عمومی، تشکل

  .تشکیل دھند

  

  حق آموزش و پژوھش -ظ

دولت . آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. شھروندان از حق آموزش برخوردارند - ١٠۴ماده 

سازد و وسایل تحصیالت  زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراھم می

دولت آموزش پایه را برای . دھد ن گسترش میطور رایگا عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به

  .آورد افراد فاقد آموزش ابتدایی فراھم می

مندی از مزایای آموزشی و پژوھشی ازجمله  ھمه استادان و دانشجویان حق بھره - ١٠۵ماده 

ھای علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره  اعطای تسھیالت و حمایت. ارتقا را دارند

ھای جناحی و حزبی و  ھای علمی، شایستگی، فارغ از گرایش اساس توانمندی صرفًا باید بر

  .ھا باشد مانند این

جوامع علمی، حوزوی و دانشگاھی از آزادی و استقالل علمی برخوردارند، استادان،  - ١٠۶ماده 

 صرف داشتن یا ابراز عقیده در توان به ھا را نمی طالب و دانشجویان در اظھارنظر آزادند و آن

اساتید و . ھای علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد محیط



ھای صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره  دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشکل

  .ھا اقدام کنند و فعالیت در آن

والن دانشگاه باید مسئ. دانشگاه باید مکانی امن برای استادان و دانشجویان باشد - ١٠٧ماده 

رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان . برای تضمین امنیت دانشجویان اھتمام جدی ورزند

باید با رعایت حق دادخواھی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و 

مقررات طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواھی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با  بی

  .انجام شود

وپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی  آموزان است که از آموزش حق دانش - ١٠٨ماده 

ھای ذھنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، ھویت  شخصیت، استعدادھا و توانائی

النه توأم با ھا را برای داشتن زندگی اخالقی و مسئو ھای دینی و ملی شود و آن فرھنگی، ارزش

تفاھم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به 

  .زیست و میراث فرھنگی آماده کند محیط

نظرات . حق دانش آموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد - ١٠٩ماده 

  .نیده شود و مورد توجه قرار گیردشان باید ش کودکان در مسائل مربوط به زندگی

گیری تنفرھای قومی، مذھبی و سیاسی در ذھن  کس حق ندارد موجب شکل ھیچ - ١١٠ماده 

کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذھب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا 

  .ھای جمعی در ذھن کودکان ایجاد کند رسانه

تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مھارت برخوردار  بهخواھان باید  توان - ١١١ماده 

  .ھای شغلی شود باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مھارت

  

  زیست سالم و توسعه پایدار حق محیط -ع

ھای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو  که نسل امروز و نسل-زیست  حفاظت از محیط - ١١٢ماده 

که با  ھای اقتصادی و غیر آن رو فعالیت از این . ای ھمگانی است وظیفه -ه رشدی داشته باشند ب

حفاظت، بھسازی و . جبران آن ھمراه باشد، ممنوع است زیست یا تخریب غیرقابل آلودگی محیط

زیست حق شھروندان است و دولت  زیست و گسترش فرھنگ حمایت از محیط زیباسازی محیط

ای، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، دفاعی و  ھای توسعه ھا، تصمیمات و اقدام برنامه این حق را در

  .کند زیست مقابله می دھد و با آلودگی و تخریب محیط امنیتی مدنظر قرار می

زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله  مندی از محیط ھر شھروند حق بھره - ١١٣ماده 

ھای ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاھی از میزان و تبعات  آلودگی ھوا، آب و آلودگی

محیطی  ھای زیست ھای اجرایی برای کاھش آالینده دستگاه. زیست را دارد ھای محیط آالینده



  .کنند ویژه در شھرھای بزرگ تدابیر الزم را اتخاذ می به

ھا و صنایع  داث سدھا و راهمنظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند اح ھرگونه اقدام به - ١١۴ماده 

محیطی انجام  ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست استخراجی، پتروشیمی یا ھسته

  .محیطی خواھد بود ای منوط به رعایت دقیق مالحظات زیست ھای توسعه اجرای طرح. شود

دی، تبادل اطالعات، ھای اقتصا المللی مؤثر از طریق ھمکاری دولت با ایفای نقش بین - ١١۵ماده 

جانبه و متوازن و رفع موانع  انتقال دانش فنی و مبادله فرھنگی برای تحقق توسعه پایدار ھمه

ھای نو در کلیه  آوری حق شھروندان است که از مزایا و منافع فن. المللی اقدام خواھد نمود بین

  .مند شوند بھره ھا از جمله بھداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری زمینه

  

  حق صلح، امنیت و اقتدار ملی -غ

طلبانه در چارچوب منافع و  حق شھروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح- ١١۶ماده 

دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و . امنیت ملی، برخوردار باشند

کند و با استفاده  المللی را دنبال می ای بینھ ارتقای روابط و مناسبات پایدار با کشورھا و سازمان

ھای خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق  از ابزارھای دیپلماتیک و روش

  .کند گری و دفاع از حقوق مظلومان تالش می ھا، مبارزه با خشونت و افراطی بشر و کرامت انسان

المللی ایران،  یان خارج از کشور و بھبود وجھه بیندولت برای حمایت از حقوق ایران - ١١٧ماده 

  .ریزی و اقدام خواھد نمود برنامه

شھروندان حق دارند از امنیت، استقالل، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار  - ١١٨ماده 

  .باشند

گی ھای الزم و تخصیص منابع کافی در جھت بازدارند ریزی دولت موظف است با برنامه - ١١٩ماده 

راھبردی و ارتقای توانمندی دفاعی کشور اقدامات الزم به ویژه تجھیز و تقویت نیروھای مسلح را 

  .به عمل آورد

ریزی و  دولت با برنامه. شھروندان حق دارند از آموزش دفاعی الزم برخوردار باشند - ١٢٠ماده 

  .نماید تخصیص امکانات الزم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام می

  

  

  

  

  



  سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شھروندی

  

جمھور برای نظارت، ھماھنگی و پیگیری اجرای مناسب تعھدات دولت در این منشور،  رئیس .١

مشی مربوط به اجرای کامل منشور  پیشنھاد برنامه و خط. نماید ای را تعیین می دستیار ویژه

  .ی دستیار ویژه استھا حقوق شھروندی از جمله مسئولیت

  

ھای  اند با ھماھنگی دستیار ویژه در حدود صالحیت ھای اجرایی تابع قوه مجریه موظف دستگاه .٢

نھاد و بخش خصوصی، ضمن  ھای مردم ھا، سازمان قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل

دی، در حوزه ھای مندرج در قانون اساسی و قوانین عا بندی و مدون سازی حقوق و آزادی جمع

ھا و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شھروندی، تدابیر و اقدامات قانونی  مسئولیت

ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی،  الزم را برای تحقق این حقوق به

عمومی انجام سازی و تقویت مفاھمه، گفتگو و تعامل در حوزه  رسانی و ظرفیت آموزش، اطالع

  .دھند

  

اند برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را  ھای تابع قوه مجریه موظف دستگاه .٣

ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تھیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمھوری قرار 

پیشنھادی برای ارتقاء و ھای  حل ھا، موانع و راه ھا، چالش دھند و ھرسال گزارش ادواری پیشرفت

اجرای حقوق شھروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصالحات نھادی و ساختاری، 

  .برای تحقق حقوق شھروندی مندرج در این منشور اقدام کنند

  

آوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی  وپرورش، علوم، تحقیقات و فن ھای آموزش وزارتخانه .۴

ھای حقوق شھروندی، ترتیبات  ی ھرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزهبرای آشنای

  .نمایند الزم را اتخاذ می

  

کارھای رفع موانع تحقق حقوق شھروندی را به  ھا و راه جمھور ھرساله گزارش پیشرفت رئیس .۵

  .کند ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می

  

  حسن روحانی                                             

  جمھوری اسالمی ایران رئیس                                                



  :ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شھروندی

  

 –اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و ھفتم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری  -١ماده 

مصوب  –ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی  قانون احترام به آزادی -١٣٩٢قانون مجازات اسالمی، مصوب  – ١٣٩٢مصوب 

١٣٨٣.  

انداز جمھوری  ھل و سوم، اصل پنجاھم قانون اساسی، سند چشماصل چ ٢اصل سوم، اصل بیست و نھم، بند  ١٢بند  -٢ماده 

قانون ساختار نظام جامع رفاه  – ١٣۶٧مصوب  –اسالمی ایران، قانون تشکیالت و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  .١٣٩٢مصوب  –ھای کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست ٧، بند ١٣٧٢مصوب  –و تأمین اجتماعی 

مصوب  –ھای زنان در نظام جمھوری اسالمی ایران  ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت اصول -٣ماده 

  .شورای انقالب فرھنگی – ١٣٨۶مصوب  –ھا و راھبردھای ارتقای سالمت زنان  سیاست –شورای عالی انقالب فرھنگی  ١٣٨٣

قانون حمایت از کودکان و  – ١٣٨١مصوب  –ان و نوجوانان قانون حمایت از کودک –اصل بیست و یکم قانون اساسی -۴ماده 

  .١٣٧٢مصوب  –، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک ١٣٩٢مصوب  –سرپرست و بد سرپرست  نوجوانان بی

مصوب  –قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  – ١٣٨٧مصوب  –قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  -۵ماده 

١٣٨٣.  

 ۴۴و  ٢١بندھای   وشش قانون اساسی، و اصل یکصد و پنجاه ٢١اصل  ١اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند  ١بند  -۶ماده 

شورای عالی انقالب  - ١٣٩١مصوب  –راھبردھای ملی مصوبه نقشه مھندسی فرھنگی کشور  ١٩و  ١٧اقدامات ملی، بندھای 

ھای کلی ایجاد تحول در نظام  سیاست ١، بند ١٣۶۵مصوب  –ارشاد اسالمی فرھنگی، قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و 

  .١٣٨٩مصوب  -ھای کلی نظام اداری سیاست ١و بند  ١٣٩٢مصوب  -وپرورش کشور  آموزش

  .اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدھم و بیستم قانون اساسی ۶اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند  -٧ماده 

قانون اساسی جمھوری  ۴٨قانون نحوه اجرای اصل  -ام قانون اساسی  اصول سوم، سیزدھم، نوزدھم، بیستم و سی -٨ماده 

و  ١٣٨۶مصوب  –، قانون مدیریت خدمات کشوری ١٣٩٠مصوب  –ھای کلی آمایش سرزمین  سیاست - ١٣٨٠اسالمی ایران مصوب 

  .اصل چھل و سوم قانون اساسی ١بند 

  .و دوم و بیست و سوم قانون اساسیاصول سوم، بیست  -٩ماده 

جزء  -١٣٧٩مصوب  –اصول دوازدھم، چھاردھم، نوزدھم، بیست و دوم و بیست و چھارم قانون اساسی، قانون مطبوعات  -١٠ماده 

  .شورای عالی انقالب فرھنگی -١٣٨٨مصوب  –ھا و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی  بند الف سیاست) ۴(

منشور حقوق و  ۵١و  ١۵اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندھای  ١۴و  ٩، ٨بندھای  -١١ماده 

ھا و  سیاست ١٢بند . شورای عالی انقالب فرھنگی ١٣٨٣مصوب  –ھای زنان در نظام جمھوری اسالمی ایران  مسئولیت

  .شورای عالی انقالب فرھنگی ١٣٨۶مصوب  –راھبردھای ارتقای سالمت زنان 

  .اصل سوم قانون اساسی ٧ل نھم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و ھفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی و بند اصو -١٢ماده 

قانون تشکیل وزارت اطالعات جمھوری  -اصول سوم، نھم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی -١٣ماده 

  .١٣۶٢مصوب  - اسالمی 

ه و ششم، صد و پنجاه و نھم و یکصد و ھفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت اصول سی و چھارم، صد و پنجا -١۴ماده 

  .١٣۶٩مصوب  –، قانون نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران ١٣٨۶مصوب  –خدمات کشوری 

 اصل چھل و سوم قانون ٣اصول سوم، ششم و پنجاه و ھفتم، پنجاه و ھشتم و پنجاه و نھم قانون اساسی و بند  -١۵ماده 

  .اساسی

و اصالحات بعدی آن، قانون  ١٣٧٩مصوب  –اصل سوم و اصل نوزدھم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمھوری -١۶ماده 

  .و اصالحات بعدی آن ١٣٧٨مصوب  –انتخابات مجلس شورای اسالمی 

  .اصالحات بعدی آنو  – ١٣٧٨مصوب  –اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی  -١٧ماده 

  .قانون اساسی ١٧۵اصل سوم و اصل  ٩و  ٨بندھای  -١٨ماده 

مصوب  –ھای کلی نظام اداری  اصل سوم و اصول نوزدھم و بیستم قانون اساسی، سیاست ١٠و  ٩، ٨، ۶بندھای  -١٩ماده 



  .١٣٨۶مصوب  –ات کشوری قانون مدیریت خدم -١٣٩٠مصوب  –قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد  -١٣٨٩

  .١٣٨۶مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوری  ٢٨اصل سوم قانون اساسی، ماده  ١٠و  ٩، ۶بندھای  -٢٠ماده 

اصول سی و چھارم، یکصد و ھفتادم، یکصد و ھفتاد و سوم و یکصد و ھفتاد و چھارم قانون اساسی، قانون تشکیل  -٢١ماده 

  .١٣٩٢مصوب  -انون دیوان عدالت اداری، ق١٣۶٠مصوب  –سازمان بازرسی کشور 

، قانون بھبود مستمر محیط ١٣٨٨مصوب –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  -اصل سوم قانون اساسی  -٢٢ماده 

  .١٣٨٩مصوب  –ھای کلی نظام اداری  سیاست ١٨و بند  ١٣٩٠مصوب  –وکار  کسب

قانون انتشار و  -١٣٧٢مصوب  –نون رسیدگی به تخلفات اداری قا -١٣٨۶مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوری  -٢٣ماده 

  .١٣٨٩مصوب  –ھای کلی نظام اداری  سیاست ٢٠و بند  ١٣٨٨مصوب  -دسترسی آزاد به اطالعات 

و مواد  ١٣٨۶مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوری  ١١۴و  ۵٣، ۴١و  ٢٨الی  ٢۵اصل سوم قانون اساسی، مواد  ٩بند  -٢۴ماده 

  .١٣٨٩مصوب  –ھای کلی نظام اداری  مختلف سیاست

  .١٣٨٣مصوب  –ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی  قانون احترام به آزادی -اصل بیست و سوم قانون اساسی  -٢۵ماده 

و  -١٣۶۴مصوب  –اصل سوم و اصول بیست و چھارم و یکصد و ھفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات  ٢بند  -٢۶ماده 

  .اصالحات بعدی آن

اصل سوم و اصل بیست و چھارم و یکصد و ھفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و  ۴بند  -٢٧ماده 

  .١٣۶۵مصوب  –ارشاد اسالمی 

قانون  ٣ماده  – ١٣٩٣مصوب  –قانون حمایت از آمران به معروف و ناھیان از منکر ٨اصول ھشتم و قانون اساسی، ماده  -٢٨ماده 

 –ھای فرھنگی جمھوری اسالمی ایران در حوزه مطبوعات  سیاست ۴و اصالحات بعدی آن، بند  – ١٣۶۴مصوب  –مطبوعات 

  .شورای عالی انقالب فرھنگی - ١٣٨٠مصوب 

 ۴ماده  -١٣٨٨قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  ٣ماده  -اصل سوم و اصل نھم قانون اساسی  ٢بند  -٢٩ماده 

  .و اصالحات بعدی آن ١٣۶۴مصوب  –قانون مطبوعات 

ماده ) الف(بند  - ١٣٨٨قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مصوب  ١٠و  ٢اصل سوم قانون اساسی، مواد  ٢بند  -٣٠ماده 

 ١٠و ماده  ١٣٩٠مصوب  –وکار  ، قانون بھبود مستمر محیط کسب١٣٩٠مصوب  –قانون ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد ٣

  .١٣٨٧مصوب  –قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد 

  .١٣٨٨مصوب  –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  ١۴قانون اساسی، ماده  ٢٢اصل  -٣١ماده 

شورای عالی انقالب فرھنگی در خصوص اھداف،  ، مصوبه١٣٧٢مصوب  –قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک  -٣٢ماده 

قانون اجازه الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق  ١٧و ماده  ١٣٨٩مصوب  - ھا و ضوابط نشر کتاب سیاست

  .١٣٧٢مصوب  –کودک 

و  ١٣٨٢مصوب  –رونیک اصل سوم و اصل بیست و چھارم قانون اساسی، قانون تجارت الکت ١اصل دوم و بند ) ب(بند  -٣٣ماده 

  .١٣٨٨مصوب  –ای  قانون جرائم رایانه ٢١ماده 

 –قانون مدیریت خدمات کشوری  ٣٨، ماده ١٣٨٢مصوب  -اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک ) ب(بند  -٣۴ماده 

  .١٣٨٩مصوب  –ھای کلی نظام اداری  سیاست ١۵و بند  ١٣٨٨مصوب  - ای ، قانون جرائم رایانه١٣٨۶مصوب 

 ١۴و  ١٣، مواد ١٣٩٠ –فرمان مقام معظم رھبری بر تشکیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن  -٣۵ماده 

  .١٣٨٨مصوب  –ای  قانون جرائم رایانه ١و ماده  ١٣٨٨مصوب  - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

، قانون ١٣٩٢مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفری  ١۵٠و  ۴اسی، مواد اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اس -٣۶ماده 

قانون انتشار و  ١۴و  ١٣، مواد ١٣٨۶مصوب  -کنند  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می

ھای کلی  سیاست ١د و بن ١٣٩۴مصوب  –قانون حمایت از آمران به معروف  ۵، ماده ١٣٨٨مصوب  -دسترسی آزاد به اطالعات 

  .١٣٨٩مصوب  –امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات 

، قانون نحوه مجازات ١٣٩٢مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفری  ١۵٠اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده  -٣٧ماده 



قانون انتشار و دسترسی آزاد به  ١۴و  ١٣، مواد ١٣٨۶مصوب  -کنند  اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می

  .١٣٨٣مصوب  –ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی  واحده قانون احترام به آزادی ماده ٨و بند  ١٣٨٨مصوب  -اطالعات 

، قانون نحوه مجازات ١٣٩٢مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفری  ١۵٠اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده  -٣٨ماده 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به  ١۴و  ١٣و مواد  ١٣٨۶مصوب  -کنند  ی و بصری فعالیت غیرمجاز میاشخاصی که در امور سمع

  .١٣٨٨مصوب  -اطالعات 

  .١٣٨٨مصوب  -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  ١۴و  ١٣اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد  -٣٩ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفری  ١۵٠اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده  -۴٠ماده 

و اصالحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات  – ١٣۶۴مصوب  -اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات  -۴١ماده 

مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفری  ۴٠، ماده ١٣٨۶مصوب  -کنند  اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می

١٣٩٢.  

کنند  اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می -۴٢اده م

  .(بخش تعزیرات( ١٣٧۵مصوب  –قانون مجازات اسالمی  ۶۴٨، ماده ١٣٨۶مصوب  -

ھای  سیاسی و صنفی و انجمنھای  ھا و انجمن اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت -۴٣ماده 

  .١٣۶٠مصوب  –شده  ھای دینی شناخته اسالمی یا اقلیت

با اصالحات بعدی،  ١٣٨٢مصوب  -اصول بیست و ششم و بیست و ھفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور  -۴۴ماده 

  .١٣٩۵مصوب  -نھاد  ھای مردم نامه تشکل آیین

با اصالحات بعدی،  ١٣٨٢مصوب  -قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور  اصول بیست و ششم و بیست و ھفتم -۴۵ماده 

قانون آیین  ۶۶، ماده ١٣٨٨مصوب  -، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ١٣٩۵مصوب  -نھاد  ھای مردم نامه تشکل آیین

  .١٣٩٢مصوب  –دادرسی کیفری 

ھای سیاسی و صنفی و  ھا و انجمن لیت احزاب، جمعیتقانون فعا ۶اصل بیست و ھفتم قانون اساسی، ماده  -۴۶ماده 

ھای  نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راھپیمایی ، آئین١٣۶٠مصوب  –شده  ھای دینی شناخته ھای اسالمی یا اقلیت انجمن

  .١٣٨١مصوب  -قانونی

  .١٣۵۵مصوب  –احوال  نون ثبتقا -١٣٠٧مصوب  –قانون مدنی  ٩٩١و  ٩٧۶اصل چھل و یکم قانون اساسی، مواد  -۴٧ماده 

  .و اصل سی و سوم قانون اساسی ١٣۴٣مصوب  –قانون گذرنامه  -۴٨ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –قانون مجازات اسالمی  ١٢اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده  -۴٩ماده 

ی و استیفای حقوق اتباع و و قانون الزام دولت به پیگیر ١٣۶۴مصوب  –قانون وظایف وزارت امور خارجه  ٢ماده  ۶بند  -۵٠ماده 

  .١٣٨٩مصوب  –ھای خارجی  دیده از اقدامات دولت ھای ایرانی آسیب دیپلمات

ھای  اصل چھل و نھم قانون اساسی، اھداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست ١اصول دھم و بیست و یکم و بند  -۵١ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسالمی  ٢٣٠و  ۴٣د شورای عالی انقالب فرھنگی، موا – ١٣٨۴تحکیم و تعالی آن مصوب 

  .١٣٩٣مصوب  –ھای کلی جمعیت  سیاست ٢و بند  ١٣٨٩مصوب  –ایران 

شورای عالی انقالب  -١٣٨٣مصوب  –ھای زنان در نظام جمھوری اسالمی ایران  منشور حقوق و مسئولیت ۵۶بند  -۵٢ماده 

  .فرھنگی

شورای  -١٣٨۴مصوب  –ھای تحکیم و تعالی آن  و اصول تشکیل خانواده و سیاست اصل دھم قانون اساسی، اھداف -۵٣ماده 

  .١٣٩٣مصوب  –ھای کلی جمعیت  سیاست ۴عالی انقالب فرھنگی و بند 

  .شورای عالی انقالب فرھنگی – ١٣٨۴مصوب  –ھای تحکیم و تعالی آن  اھداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست -۵۴ماده 

  .١٣٩١مصوب  –و قانون حمایت از خانواده  ١٣٠٧مصوب  –قانون مدنی  ١١٧٩ی ال ١١۶٨مواد  -۵۵ماده 

اصول سی و چھارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نھم، یکصد و ھفتاد و سوم و یکصد و ھفتاد و چھارم قانون  -۵۶ماده 

مصوب  -ی و انقالب در امور مدنیھای عموم قانون آیین دادرسی دادگاه -١٣٩٢مصوب  - قانون آیین دادرسی کیفری -اساسی 

مصوب  –قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  -١٣٩٢مصوب  –قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  -١٣٧٩



  .١٣٩۴و اصالحی  ١٣٨٧مصوب  –قانون شوراھای حل اختالف  -١٣٧٢مصوب  - ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری١٣۶٠

 ٢بند  -١٣٩٢مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفری  ۴م و یکصد و شصت و ھفتم قانون اساسی، ماده اصول سی و ھفت -۵٧ماده 

  .١٣٨٣مصوب  –ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی  واحده قانون احترام به آزادی ماده

 - عویاصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب د -۵٨ماده 

قانون آیین دادرسی  ۴٨، ماده ١٣٨٣مصوب  –ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی  قانون احترام به آزادی ٣بند  -١٣٧٠مصوب 

  .١٣٩٢مصوب  -کیفری

ھای مشروع و  قانون احترام به آزادی ٧و  ۶، ۴اصول سی و نھم و یکصد و شصت و ھشتم قانون اساسی، بندھای  -۵٩ماده 

 -مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی -١٣٨٣صوب م –حفظ حقوق شھروندی 

  .١٣٩٢مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفری ٣۵٢و  ٣٠۵، مواد ١٣٧٠مصوب 

قانون  ۴٠اصول بیست دوم و سی و ھشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و ھشتم قانون اساسی، ماده  -۶٠ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –قانون مجازات اسالمی  ١۶٩، ماده ١٣٩٢مصوب  –آیین دادرسی کیفری 

  .١٣٩٢مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفری  ٣٠۵اصل یکصد و شصت و ھشتم قانون اساسی، ماده  -۶١ماده 

فصل دوم  -١٣٨٣مصوب  –ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی  اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی -۶٢ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –ن آیین دادرسی کیفری قانو

  .١٣٩٢مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفری  ۵٢و  ۵اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد  -۶٣ماده 

، ۴٩، مواد ١٣٨٣مصوب  –ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی  اصل سی و نھم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی -۶۴ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –ی کیفری قانون آیین دادرس ۵١و  ۵٠

مصوب  -ھای عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه -١٣٩٢مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفری -۶۵ماده 

  .١٣٧٢مصوب –قانون تخلفات اداری  -١٣٧٩

  .١٣٩٢مصوب  -قانون مجازات اسالمی  ٢۶و  ٢۵، ٧، ۴اصول سی و ششم و سی و ھفتم قانون اساسی، مواد  - ۶۶ماده 

  .اصل سوم قانون اساسی ١۴بند  -۶٧ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –ھای کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست ١٩اصل سوم قانون اساسی، بند  ٩بند  -۶٨ماده 

 -١٣٩٠مصوب  - وکار  قانون بھبود مستمر محیط کسب -١٣٨۶مصوب  –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  -۶٩ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –ھای کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست ١٩، بند ١٣٧٩مصوب  –در خصوص امنیت اقتصادی  ھای کلی نظام سیاست

ھای  سیاست ١٩، بند ١٣٨٩مصوب  –گذاری  ھای کلی تشویق سرمایه سیاست ۵اصل سوم قانون اساسی، بند  ٩بند  -٧٠ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –کلی اقتصاد مقاومتی 

 ٢٣و  ١٩، بندھای ١٣٩٠مصوب  –گذاری  ھای کلی تشویق سرمایه سیاست ٢، بند اصل سوم قانون اساسی ٩بند  -٧١ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –ھای کلی اقتصاد مقاومتی  سیاست

ھای  سیاست - ١٣٨٠مصوب  –گذاری خارجی  اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایه ١۴و  ١٢و  ٨بندھای  -٧٢ماده 

ھای کلی اقتصاد  سیاست ٢٣بند  -١٣٩٢مصوب . مبارزه با قاچاق کاال و ارزقانون  -١٣٨٩مصوب  –گذاری  کلی تشویق سرمایه

  .١٣٩٢مصوب  –مقاومتی 

قانون ساماندھی و حمایت  -١٣٨٩مصوب  –ھای کلی مسکن  سیاست ۴و  ٣اصل سی و یکم قانون اساسی، بندھای  -٧٣ماده 

  .١٣٨٧مصوب  -از تولید و عرضه مسکن

  ١٣٨٧مصوب  -از تولید و عرضه مسکن قانون ساماندھی و حمایت - ٧۴ماده 

  .١٣٠٧مصوب  –قانون مدنی  ٣١و  ٣٠و دوم و چھل و ششم و چھل و ھفتم قانون اساسی، مواد  اصول بیست -٧۵ماده 

مصوب  - چھل و ششم و چھل و ھفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و ھنرمندان اصول -٧۶ماده 

  .١٣٨۶مصوب  –ھای صنعتی و عالئم تجاری  اختراعات، طرحقانون ثبت  -١٣۴٨

  .اصول نوزدھم، بیستم و بیست و ھشتم قانون اساسی -٧٧ماده 



مصوب  –ساله پنجم توسعه  قانون برنامه پنج ٣١اصل چھل و سوم قانون اساسی، ماده  ٢اصل سوم و بند  ١٢بند  -٧٨ماده 

١٣٨٩.  

 ۶و  ٢بندھای  -١٣٨۶مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوری  ۵۴و  ۴۴، ۴١مواد  اصل بیست و ھشتم قانون اساسی، -٧٩ماده 

  .١٣٨٩مصوب  –قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  ٧ماده  - ١٣٨٩مصوب  - ھای کلی نظام اداری سیاست

نسانی، مصوب ھای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ا سیاست ١٢اصل چھل و سوم قانون اساسی، بند  ١بند  -٨٠ماده 

  .١٣٨۶مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوری  ۵٨ماده  -١٣٩١

مصوب  -قانون دیوان عدالت اداری ١٠ماده  ٢، بند ١٣۶٩مصوب -قانون کار ١۵٧اصل سی و چھارم قانون اساسی، ماده  -٨١ماده 

١٣٨۵.  

و  ۴، ٢بندھای  -١٣٨۶مصوب  –کشوری  قانون مدیریت خدمات ۵٣و  ۴١اصل سوم قانون اساسی، مواد  ١٠و  ٩بندھای  -٨٢ماده 

  .١٣٨٩مصوب  -ھای کلی نظام اداری سیاست ۶

ھای اشتغال زنان در  اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و ھشتم قانون اساسی، سیاست ١۴بند  -٨٣ماده 

ھای زنان در  وق و مسئولیتمنشور حق ١٠٢و  ١٠١شورای عالی انقالب فرھنگی، بندھای  ١٣٧١مصوب  -جمھوری اسالمی ایران

  .شورای عالی انقالب فرھنگی ١٣٨٣مصوب  –جمھوری اسالمی ایران 

 ٧٩بند چھار اصل چھل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدھم، بیستم و بیست و ھشتم قانون اساسی و ماده  -٨۴ماده 

  .قانون کار

راھبردھای ملی  ١٩و  ١٧اقدامات ملی، بندھای  ۴۴و  ٢١ای اصل سوم و اصل چھل و سوم قانون اساسی، بندھ ١بند  -٨۵ماده 

  .شورای عالی انقالب فرھنگی - ١٣٩١مصوب  –مصوبه نقشه مھندسی فرھنگی کشور 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین  اصل چھل و سوم و اصل بیست و نھم قانون اساسی، ١اصل سوم، بند  ١٢بند  -٨۶ماده 

  .١٣٨٣مصوب  –اجتماعی 

ساله  قانون برنامه پنج ٧٣ماده  -١٣۶٩مصوب  –اصل سوم، اصل بیست و نھم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاری  ٢بند  -٨٧اده م

  .١٣٨٩مصوب  –پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران 

جمھوری ساله پنجم توسعه  بیست و نھم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج اصول -٨٨ماده 

  .١٣٨٩مصوب  –اسالمی ایران 

ھای زنان در جمھوری اسالمی  منشور حقوق و مسئولیت ۵۴و  ۵٣بندھای  قانون اساسی، ٢١اصل سوم و اصل  ٣بند  -٨٩ماده 

 - ١٣٨۴مصوب  - بدنی  ھای فرھنگی سازمان تربیت ھا و اولویت شورای عالی انقالب فرھنگی، سیاست - ١٣٨٣مصوب  -ایران

  .انقالب فرھنگیشورای عالی 

ھای زنان در  منشور حقوق و مسئولیت ۵١و  ١۵ویکم و بیست و نھم قانون اساسی، بندھای   اصول ده و بیست -٩٠ماده 

 –ھا و راھبردھای ارتقای سالمت زنان  سیاست ١٢شورای عالی انقالب فرھنگی بند  ١٣٨٣مصوب  جمھوری اسالمی ایران،

  .نگیشورای عالی انقالب فرھ – ١٣٨۶مصوب 

و  ١٣٧۶با اصالحات  ١٣۶٧مصوب  –قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر  ٢٢اصل سوم و اصل  ٢و  ١بندھای  -٩١ماده 

 شورای - ١٣٩١مصوب  -مصوبه نقشه مھندسی فرھنگی کشور -١٣٨۵مصوب  –ھای کلی مبارزه با مواد مخدر  سیاست -١٣٨٩
  .عالی انقالب فرھنگی

 –ساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران  قانون برنامه پنج – ١٣٩١مصوب  –رسانی به ایثارگران  ماتقانون جامع خد -٩٢ماده 

  .١٣٨٩مصوب 

اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چھارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  ١٢بند  -٩٣ماده 

  .١٣٩٢مصوب  –نی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مد  قانون بیمه اجباری مسئولیت -١٣٨٣مصوب  –

  .١٣٨٨مصوب  –کنندگان  اصل چھل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف ١اصل سوم و بند  ١٢بند  -٩۴ماده 

  .ی انقالب فرھنگیشورای عال ١٣٩١مصوب  -اصل نوزدھم قانون اساسی، مصوبه نقشه مھندسی فرھنگی کشور -٩۵ماده 

 - ١٣٩١مصوب  -اصول چھاردھم، پانزدھم، نوزدھم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مھندسی فرھنگی کشور -٩۶ماده 



  .شورای عالی انقالب فرھنگی

  .اصول چھاردھم، پانزدھم، نوزدھم، بیستم و بیست و ششم و ھشتاد و سوم قانون اساسی -٩٧ماده 

  .١٣٨٠مصوب  - قانون اساسی ۴٨قانون نحوه اجرای اصل   ل و پنجم و چھل و ھشتم قانون اساسی،اصول نوزدھم و چھ -٩٨ماده 

  .اصول دوازدھم، چھاردھم، نوزدھم و بیست و ششم قانون اساسی -٩٩ماده 

ھای  اصل چھل و سوم قانون اساسی، سیاست ٢اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و ھشتم و بند  ۴بند  -١٠٠ماده 

شورای عالی انقالب فرھنگی قانون اھداف و وظایف وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی  -١٣٨٢مصوب  –ز اشتغال ھنرمندان حمایت ا

  .١٣٨٩قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب  ١۵٣و  ١٠٢مواد  -١٣۶۵مصوب  –

  .شورای عالی انقالب فرھنگی ١٣٩١وب مص  مصوبه نقشه مھندسی فرھنگی کشور، اصل پانزدھم قانون اساسی،  -١٠١ماده 

  .شورای عالی انقالب فرھنگی – ١٣٧۶مصوب  –ھای اجرایی گسترش فرھنگ عفاف  اصول و مبانی روش -١٠٢ماده 

ھای زنان در نظام جمھوری  منشور حقوق و مسئولیت ١١۵بند   اصول نوزدھم و بیست و ششم قانون اساسی، -١٠٣ماده 

  .شورای عالی انقالب فرھنگی ١٣٨٣مصوب  –اسالمی ایران 

 -١٣۶۶مصوب  –وپرورش  قانون اھداف و وظایف وزارت آموزش ١٠ام قانون اساسی ماده  اصل سوم و اصل سی ٣بند  -١٠۴ماده 

قانون اھداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و  – ١٣۶٣مصوب  –اساسنامه نھضت سوادآموزی جمھوری اسالمی ایران 

  .١٣٨٣ مصوب –فناوری 

سند  شورای عالی انقالب فرھنگی، -١٣٨٩اصل نوزدھم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور مصوب  -١٠۵ماده 

  .شورای عالی انقالب فرھنگی ١٣٩١مصوب  –راھبردی کشور در امور نخبگان 

شورای عالی  ١٣٨٩مصوب  –سند نقشه جامع علمی کشور . اصول بیست و سوم و بیست و ششم قان ون اساسی -١٠۶ماده 

  .١٣٨٢انقالب فرھنگی، قانون اھداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 

وظایف و تشکیالت وزارت   قانون اھداف، اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی، ٧و  ۶بندھای  -١٠٧ماده 

  .١٣٨٣مصوب  –تحقیقات و فناوری  علوم، 

قانون الحاق دولت  ٢٩ماده  شورای عالی انقالب فرھنگی،  -١٣٩٠مصوب  –وپرورش  نیادین آموزشسند تحول ب -١٠٨ماده 

  .١٣٧٢مصوب  –جمھوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک 

شورای عالی انقالب فرھنگی، مواد  ١٣٩١راھبردھای ملی مصوبه نقشه مھندسی فرھنگی کشور مصوب  ٣-٩جزء  -١٠٩ماده 

  .١٣٧٢مصوب  –ن الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودک قانو ٢٩و  ١٢

ھای سازمان صداوسیمای جمھوری  مشی کلی و اصول برنامه قانون خط ٨، ماده ١٣۶۴مصوب  - قانون مطبوعات ۶ماده  -١١٠ماده 

) ج(بند  –ه کنوانسیون حقوق کودک قانون الحاق دولت جمھوری اسالمی ایران ب ٢٩و  ٢٨، مواد ١٣۶١مصوب  -اسالمی ایران 

  .١٣٨٩مصوب  - »ھا و ضوابط نشر کتاب اھداف، سیاست«مصوبه شورای عالی انقالب فرھنگی در خصوص اصالح 

قانون  – ١٣٨٧مصوب  –اصول یازدھم، بیستم و بیست و نھم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  -١١١ماده 

  .١٣٨٧مصوب  –اد دارای معلولیت تصویب کنوانسیون حقوق افر

قانون بھسازی و حفاظت از  – ١٣٩۴مصوب  –زیست  ھای کلی محیط سیاست  اصل پنجاھم قانون اساسی، -١١٢ماده 

مصوب  –قانون مجازات اسالمی  ۶٨٨، ماده ١٣٧۴مصوب  –، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی ھوا ١٣۵٣مصوب  –زیست  محیط

١٣٩٢.  

شورای عالی انقالب  ١٣٨٩مصوب  –فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور  ٧ھم قانون اساسی، بند اصل پنجا -١١٣ماده 

ھای کلی  سیاست ٧، بند ١٣٨٩مصوب  –ساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران  قانون برنامه پنج ١٩٣و  ١٨۴فرھنگی، مواد 

  .١٣٩٢مصوب  –اقتصاد مقاومتی 

مصوب  –ھای کلی آمایش سرزمین  سیاست) ز(جزء  ۴بند   ارم قانون اساسی،اصول بیست و ششم و سی و چھ -١١۴ماده 

١٣٩٠.  

مصوب  –اصل چھل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور  ١اصل سوم و بند  ۴و  ٣و  ٢بندھای  -١١۵ماده 

  .١٣٨۴مصوب  –آمیز  ای صلح قانون دستیابی به فناوری ھسته –شورای عالی انقالب فرھنگی  – ١٣٨٩



اصل سوم، اصول یازدھم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چھارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور  ١۶بند  -١١۶ماده 

  .١٣٨٩مصوب  –قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران  ٢١٠ماده  -١٣۶۴مصوب  –خارجه 

  .اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی -١١٧ماده 

 –قانون وظایف وزارت امور خارجه  -١٣٨٩مصوب   ساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران، قانون برنامه پنج ٢١٠ماده  -١١٨ماده 

  .١٣۶۴مصوب 

اصل سوم قانون اساسی، اصل یکصد و چھل و سوم قانون اساسی، اصل  ١١اصل دوم قانون اساسی، بند ) ج(بند  -١١٩ماده 

  .یکصد و پنجاه قانون اساسی

 .اصل سوم و اصول یکصد و چھل و چھارم و یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی ١١بند  -١٢٠ماده 


