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 : ْْطست

 1392 هْط 10هػَب سطپطست تس ٍ سطپطستتی ًَرَاًاى ٍ َٚزٚاى اظ حوایت ٖاًَى.  1

 2 . آییيًاهِ ارطایی ٖاًَى حوایت اظ َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى تیسطپطست ٍ تسسطپطست هػَب رلسِ 14 تیط 1394 ّیات ٍظیطاى

تْیِ ضسُ تَسف سیاٍش َّضیاض تطای اًتطاض ضایگاى زض   اذتثاض سایت حَٖٗی

 

 سرپرست ي بذ سرپرست قاوًن حمایت از کًدکان ي وًجًاوان بی

 هزلس ضَضای اسالهی 1392 هْط 10هػَب

هًٌَی آًاى، تا اشى هٗام هًهن ضّثطی ٍ هكاتٕ  سطپطستی َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى ْاٖس سطپطست تِ هٌهَض تأهیي ًیاظّای هازی ٍ ـ۱ مادٌ

 .گیطز هی هٗطضات ایي ٖاًَى غَضت

ایي ٖاًَى تِ اذتػاض  سطپطست، تا ساظهاى تْعیستی ٚطَض است ِٚ زض سطپطستی َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى تی اهَض هطتَـ تِ ـ۲مادٌ 

 .ضَز ساظهاى ًاهیسُ هی

هطوَل ایي ٖاًَى ضا تا ضيایت هٗطضات هٌسضد زض آى ٍ  تَاًٌس سطپطستی َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى ٚلیِ اتثاو ایطاًی هٗین ایطاى هی ـ۳ مادٌ

 .تطيْسُ گیطًس ازگاُ غالحتا حٛن ز

حٓانت اظ هٌاْى روَْضی  تَاًٌس تٗاؾای سطپطستی ذَز ضا اظ قطیٕ سٓاضتراًِ یا زْاتط ذاضد اظ ٚطَض هی ایطاًیاى هٗین ـ۴مادٌ 

ساظهاى  ایٌس ٍیا زْاتط یاز ضسُ هَنٌٓس زض ارطای ایي ٖاًَى، تا ساظهاى ّوٛاضی ًو ّا ٍ اسالهی ایطاى تِ ساظهاى تٗسین ًوایٌس. سٓاضتراًِ

 .هَنّ است تا حٛن زازگاُ غالح تِ زضذَاست هتٗاؾی ضسیسگی ًوایس

 .اْطاز ظیط هیتَاًٌس سطپطستی َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى هطوَل ایي ٖاًَى ضا اظ ساظهاى زضذَاست ًوایٌس ـ ۵مادٌ 

ِٚ  ظًس ًطسُ تاضٌس، هططٍـ تِ ایيغاحة ْط سال اظ تاضید اظزٍاد آًاى گصضتِ تاضس ٍ اظ ایي اظزٍاد ـ ظى ٍ ضَّطی ِٚ پٌذ الّ

 .سي زاضتِ تاضس سال اظ آًاى تیص اظ سی حساٖل یٛی
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 .سال سي زاضتِ تاضس ِٚ حساٖل یٛی اظ آًاى تیص اظ سی ب ـ ظى ٍ ضَّط زاضای ْطظًس هططٍـ تط ایي

 .اًاث ضا ذَاٌّس زاضتسال سي زاضتِ تاضٌس، هٌحػطاً حٕ سطپطستی  ِٚ حساٖل سی د ـ زذتطاى ٍ ظًاى تسٍى ضَّط، زضغَضتی

ٌٌٚسگاى اظ ضطـ هست  ًساضتِ تاضس، زضذَاست زاض ضسى ظٍریي ٍرَز ـ چٌاًچِ تِ تطریع ساظهاى پعضٛی ٖاًًَی اهٛاى تچ1ِ تثػطُ

 .تاضٌس هازُ هستخٌی هی سال هٗطض زض تٌس )الّ( ایي پٌذ

ًهط ساظهاى ٍ تا ضيایت هػلحت  س ، زازگاُ تا اذصٌٌٚسگاى سطپطستی اظ تستگاى َٚز٘ یا ًَرَاى تاضٌ زضذَاست ـ چٌاًچ2ِتثػطُ 

 .هٗطض زض ایي هازُ هستخٌی ًوایس تَاًس آًاى ضا اظ تطذی ضطایف َٚز٘ ٍ ًَرَاى هی

ضَّط ْاٖسْطظًس ٍ زض ًْایت  زذتطاى تسٍى ـ اٍلَیت زض پصیطش سطپطستی تِ تطتیة تا ظى ٍ ضَّط تسٍى ْطظًس، سپس ظًاى 3ٍ تثػطُ

 .ظًس استظى ٍ ضَّط زاضای ْط

سال ٍ تیطتط زاضًس، زضضطایف هساٍی  ٌٌٚسگاًی ِٚ پٌزاُ تِ زضذَاست سال سي، ًسثت ٌٌٚسگاى ٚوتط اظ پٌزاُ ـ زضذَاست4تثػطُ 

 .زاضًس اٍلَیت 

ٌٌٚسُ سطپطستی تاضٌس، زضذَاست تایس تِ قَض هطتط٘ اظ قطِ آًاى تٌهین ٍ اضائِ  ـ زض هَاضزی ِٚ ظى ٍ ضَّط زضذَاست 5تثػطُ 

 .گطزز

 :ٌٌٚسگاى سطپطستی تایس زاضای ضطایف ظیط تاضٌس زضذَاست ـ ۶مادٌ 

 الّ ـ تٗیّس تِ اًزام ٍارثات ٍ تط٘ هحطهات

 ب ـ يسم هحَٛهیت رعائی هؤحط تا ضيایت هَاضز هٗطض زض ٖاًَى هزاظات اسالهی

 د ـ توٛي هالی

 زـ يسم حزط

 ٍ تطتیت َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى تحت سطپطستیّـ ـ سالهت رسوی ٍ ضٍاًی الظم ٍ تَاًایی يولی تطای ًگْساضی 
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 ٍـ ًساضتي ايتیاز تِ هَاز هرسض، هَاز ضٍاًگطزاى ٍ الٛل

 ظـ غالحیت اذالٖی

 الًالد ّای ٍاگیط ٍ یا غًة ح ـ يسم اتتالء تِ تیواضی

 ـ ـ ايتٗاز تِ یٛی اظ ازیاى هػطح زض ٖاًَى اساسی روَْضی اسالهی ایطاى

زازگاُ غالح تا ضيایت هػلحت َٚز٘ ٍ  .هـیاى سطپطسـت ٍ اْطاز تحت سـطپطستی العاهی استـ ضيایت اضتـطاٚات زیٌی 1 تثػطُ

 .سپاضز ٌٌٚسگاى هسلواى هی زضذَاست ًَرَاى َیطهسلواى، سطپطستی ٍی ضا تِ

طایف زازگاُ حاتت ضَز، چٌاًچِ ٍارس ض ـ زضغَضتی ِٚ هتٗاؾی سطپطستی، ازيای یاْتي قٓلی ضا تٌوایس ٍ ازيای ٍی زض2 تثػطُ

 .گیطز زض اٍلَیت ٍاگصاضی سطپطستی ٖطاض هی هٌسضد زض ایي ٖاًَى تطای سطپطستی تاضس

ًوایٌس هگط زض هَاضزی ِٚ َٚزٚاى یا ًَرَاًاى  تَاًٌس تیص اظ زٍ َٚز٘ یا ًَرَاى ضا سطپطستی ٌٌٚسگاى ًوی زضذَاست ـ۷ مادٌ

 .تاضٌس تحت سطپطستی، ايؿای یٙ ذاًَازُ

 :اْطاز هَؾَو ایي ٖاًَى زض غَضتی هزاظ است ِٚ زاضای یٛی اظ ضطایف شیل تاضٌسسپطزى سطپطستی  ـ ۸مادٌ 

 .الّ ـ اهٛاى ضٌاذت ّیچ یٙ اظ پسض، هازض ٍ رسپسضی آًاى ٍرَز ًساضتِ تاضس

 .آًاى زض ٖیس حیات ًثاضٌس  ْٖطی ب ـ پسض، هازض، رسپسضی ٍ ٍغی هٌػَب اظسَی ٍلی 

گطزیسُ ٍ تا ظهاى زٍسال اظ تاضید سپطزى آًاى تِ  ن هطارى غالحیتساض تِ ساظهاى سپطزُـ اْطازی ِٚ سطپطستی آًاى تِ هَرة حٛ د

 .تاضٌس رسپسضی ٍ ٍغی هٌػَب اظ سَی ٍلی ْٖطی تطای سطپطستی آًاى هطارًِ ًٌوَزُ ساظهاى، پسض یا هازض ٍ یا

تِ تطریع  رسپسضی آًاى ٍ ٍغی هٌػَب اظ سَی ٍلی ْٖطی غالحیت سطپطستی ضا ًساضتِ تاضٌس ٍ ز ـ ّیچ یٙ اظ پسض، هازض ٍ

 .زازگاُ غالح ایي اهط حتی تا ؾن اهیي یا ًانط ًیع حاغل ًطَز

ِٚ  ْٖطی هطارًِ ٌٌٚس، زازگاُ زض غَضتی ـ چٌاًچِ پسض یا هازض یا رسپسضی َٚز٘ یا ًَرَاى ٍ ٍغی هٌػَب اظ سَی ٍلی1 تثػطُ

اذص ًهط  اهیي یا ًانط تطریع زّس ٍ هٓسسُ هْوی ًیع َٚز٘ یا ًَرَاى ضا تْسیس ًٌٛس؛ تا ى ضا ٍارس غالحیت الظم ٍلَ تا ؾنآًا
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غَضت حٛن سطپطستی اتٗاء  ٌٚس زض َیط ایي حٛن غازض هی ساظهاى تا ضيایت حٕ حؿاًت هازض ٍ تٗسم آى ًسثت تِ استطزاز آًاى

 .ضَز هی

ضَز ٍ زض غَضت  سطپطستی تِ ٍی ٍاگصاض هی اضب قثِٗ زٍم ٍ تٗاؾای ّط یٙ اظ آًاى ٍ ٍرَز ضطایف،ـ زض غَضت ٍرَز ا2ٖ تثػطُ

اٖاضب قثِٗ سَم  گطزز. زض غَضت ًثَز اٖاضب قثِٗ زٍم تیي هتٗاؾیاى، سطپطست تا ٖطيِ اًتراب هی تًسز تٗاؾا ٍ یٛساًی ضطایف

 .ضَز تسیي ًحَ يول هی

تطریع زازگاُ، يسم ضضس ٍ یا ًیاظ آًاى تِ سطپطستی  ٚلیِ َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى ًاتالٍ ٍ ًیع اْطاز تالٍ ظیط ضاًعزُ سال ِٚ تِ ـ۹ مادٌ

 .گطزًس ایي ٖاًَى تاضٌس، هطوَل هٓاز ایي ٖاًَى هی( 8هصَٚض زض هازُ ) احطاظ ضَز ٍ ٍارس ضطایف

ٍلی ْٖطی غالحیت سطپطستی ضا ٍلَ تا  ا رسپسضی یا ٍغی هٌػَب اظ سَیزض ٚلیِ هَاضزی ِٚ ّیچ یٙ اظ پسض، هازض ی ـ۱۱ مادٌ

اذص ًهط هطَضتی  ٖاًَى هسًی ٍ تا( 1187ٍ)( 1184تَاًس هكاتٕ ایي ٖاًَى ٍ تا ضيایت هَاز) هی ؾن اهیي یا ًانط ًساضتِ تاضٌس، زازگاُ

 .سگاى سطپطستی ٍاگصاض ًوایسٌٌٚ اظ زضذَاست ساظهاى، هسؤٍلیت ٖین یا اهیي هصَٚض زض ایي هَاز ضا تِ یٛی

ساظهاى هٛلّ است حساٚخط پس اظ زٍ هاُ ًسثت تِ  ٌٌٚسگاى سطپطستی تایس تِ ساظهاى اضائِ گطزز ٍ تٗاؾاًاهِ زضذَاست ـ۱۱ مادٌ

، ًسثت تِ لحال ًهطیِ ساظهاى زازگاُ غالح تٗسین زاضز. زازگاُ تا احطاظ ضطایف هٗطض زض ایي ٖاًَى ٍ تا ايالم ًهط ٚاضضٌاسی آى ضا تِ

 .گطزز ًوایس. ٖطاض غازضُ تِ زازستاى، هتٗاؾی ٍ ساظهاى اتالٌ هی هی غسٍض ٖطاض سطپطستی آظهایطی ضطواِّ اٖسام

تحٕٗ ّط یٙ اظ ضطایف هٗطض زض ایي ٖاًَى تِ  يسم یا ٍ  تَاًس زض زٍضُ سطپطستی آظهایطی، زض غَضت ظٍال زازگاُ هی ـ۱۲ مادٌ

تٗاؾای ساظهاى ٖطاض  حػط یا سطپطستاى َٚز٘ یا ًَرَاى ٍ تا اقالو ٖثلی ساظهاى ٍ ّوچٌیي تاهٌ تٗاؾای زازستاى ٍ یا سطپطست

 .غازضُ ضا ْسد ًوایس

ایي ٖاًَى، اٖسام تِ ( 15ٍ )( 14ضيایت هٓاز هَاز ) پس اظ پایاى زٍضُ سطپطستی آظهایطی، زازگاُ تا لحال ًهط ساظهاى ٍ تا ـ۱۳ مادٌ

 .ًوایس هی( 11ِ اضراظ هصَٚض زض هازُ )آى ت غسٍض حٛن سطپطستی ٍ اتالٌ

ترطـی اظ اهَال یا حَٗٔ ذـَز ضا تِ  ٌٌٚسُ سطپطستی ًوایس ِٚ زضذَاست زازگاُ زض غَضتی حٛن سطپطستی غازض هی ـ۱۴ مادٌ

 تطریع ًَو ٍ هیعاى هال یا حَٗٔ هعتَض تا زازگاُ است. زض هَاضزی ِٚ زازگاُ .َٚز٘ یا ًَرـَاى تحت سطپطستی تولیٙ ٌٚس

سطپطستی َٚز٘ یا ًَرَاى ؾطٍضت زاضتِ تاضس،  ٍ ًیست هػلحت تِ یا هوٛي ٌٌٚسُ زضذَاست اظ يیٌی  تطریع زّس اذص تؿویي
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اًزام زستَض،  ٍ ٌٌٚسُ زضذَاست  ترطی اظ اهَال یا حَٗٔ زض آیٌسُ ضا غازض ٍ پس اظ ٖثَل زستَض اذص تًْس ٚتثی تِ تولیٙ

 .ٌٚس هی غازض سطپطستی  حٛن

تاضس، تِ  تِ هػلحت َٚز٘ یا ًَرَاى هی ِٚ زازگاُ تطریع زّس ايكای سطپطستی تسٍى ارطای هٓاز ایي هازُ غَضتی ـ زض تثػطُ

 .ًوایس غسٍض حٛن سطپطستی اٖسام هی

ّای هطتَـ تِ ًگْساضی ٍ  تواهی ّعیٌِ ٌٌٚسگاى سطپطستی تایس هتًْس گطزًس ِٚ ٌٌٚسُ هٌحػط یا زضذَاست زضذَاست ـ۱۵ مادٌ

تًییي  تأهیي ًوایٌس. ایي حٛن حتی پس اظ َْت سطپطست هٌحػط یا سطپطستاى ًیع تا ػیل اْطاز تحت سطپطستی ضاتطتیت ٍ تح

هٌحػط یا سطپطستاى، هَنٌٓس تا ًهط ساظهاى ذَز ضا  تاضس. تسیي هٌهَض سطپطست سطپطست رسیس، تطای َٚز٘ یا ًَرَاى راضی هی

 .تحت سطپطستی تیوِ يوط ٌٌٚس ًٓى َٚز٘ یا ًَرَاى تِ ًعز یٛی اظ ضطٚتْای تیوِ

تاضس تِ  تِ هػلحت َٚز٘ یا ًَرَاى هی ِٚ زازگاُ تطریع زّس ايكای سطپطستی تسٍى ارطای هٓاز ایي هازُ ـ زض غَضتی تثػطُ

 .ٌٚس غسٍض حٛن سطپطستی اٖسام هی

ضَز  سطپطست هَؾَو ایي ٖاًَى سپطزُ هی اهَالی ِٚ زض هالٛیت غُیط تحت سطپطستی ٖطاض زاضز زضغَضتی ازاضُ آى تِ ـ۱۶ مادٌ

ٖیوَهت قٓل  ْٖطی ٍی تطای ازاضُ اهَال اٍ ضرػی ضا تًییي ًٛطزُ تاضس ٍ هطرى غالح ٖؿائی ِٚ قٓل ْاٖس ٍلی ْٖطی تاضس ٍ یا ٍلی

 .ضا تط يْسُ سطپطست ٖطاض زازُ تاضس

ٍ احتطام، ًهیط ( 15تا ضيایت تثػطُ هازُ ) ٍ ًِٓٗ،تٛالیّ سطپطست ًسثت تِ َٚز٘ یا ًَرَاى اظ لحال ًگْساضی، تطتیت ـ ۱۷ مادٌ

هتٌاسة تا ضأى  است. َٚز٘ یا ًَرَاى تحت سطپطستی ًیع هٛلّ است ًسثت تِ سطپطست، احتطاهات تٛالیّ ٍالسیي ًسثت تِ اٍالز

 .ٍی ضا ضيایت ٌٚس

ِ َٚز٘ یا ًَرَاى تًلٕ گطْتِ یا غسٍض حٛن سطپطستی، تِ ّیچ ٍرِ هَرة ٖكى پطزاذت هستوطی ِٚ تِ هَرة ٖاًَى تـ ۱۸مادٌ 

 .ضَز گیطز، ًوی هی

اًس، اْطاز تحت سطپطستی  تاظًطستگی تَزُ زض غَضت َْت سطپطست هٌحػط یا سطپطستاى ِٚ هطوَل یٛی اظ غٌسٍْٖایـ ۱۹ مادٌ

ذَاٌّس  تطذَضزاضگطزیسُ ٍ تا تًییي سطپطست رسیس اظ هعایای هستوطی ٍنیِٓ تاظهاًسگاى  زض حٛن اْطاز تحت تٛٓل هتَْی هحسَب

 .ضس
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تَاًس تا زضذَاست  هی ظًسگی هستٗل ٍ رسایی ّط یٙ اظ سطپطستاى یا ٍَٖو قالٔ تیي آًاى، زازگاُ زض غَضت َْت یا ـ۲۱مادٌ 

ًَرَاى ضا تِ یٛی اظ ظٍریي یا ضرع حالج ٍاگصاض ًوایس. ضيایت ًهط  ساظهاى ٍ تا ضيایت هٓاز ایي ٖاًَى، سطپطستی َٚز٘ یا

 .زض ایي ذػَظ ؾطٍضی استتالٍ  َٚزٚاى

حوایتی حٕ اٍالز ٍ هطذػی زٍضُ  گیطز اظ هعایای ِٚ سطپطستی اْطاز تحت حوایت ایي ٖاًَى ضا تط يْسُ هی ضرػی ـ۲۱مادٌ 

 تاضس. َٚز٘ یا ًَرَاى تحت سطپطستی ًیع اظ هزوَيِ هٌس هی زٍضُ ظایواى( تْطُ سال )هًازل هطذػی هطاٖثت تطای َٚزٚاى ظیط سِ

 .ّای تٛویلی ٍْٕ هٗطضات ٖاًًَی تطذَضزاض ذَاّس ضس وِ ٍ تیوِهعایای تی

ضَز.  احَال ٍ ازاضُ تْعیستی هطتَـ اتالٌ هی پس اظ غسٍض حٛن ٖكًی سطپطستی، هٓاز حٛن اظ سَی زازگاُ تِ ازاضُ حثت ـ۲۲ مادٌ

اسٌاز  از حٛن سطپطستی ضا زضًام ذاًَازگی َٚز٘ یا ًَرَاى تحت سطپطستی ٍ ّوچٌیي هٓ ازاضُ حثت احَال هٛلّ است ًام ٍ

احَال هٛلّ است ضٌاسٌاهِ رسیسی تطای َٚز٘ یا  سزلی ٍ ضٌاسٌاهِ سطپطست یا ظٍریي سطپطست ٍاضز ٌٚس. ّوچٌیي ازاضُ حثت

حٛن سطپطستی  ًام ٍ ًام ذاًَازگی سطپطست یا ظٍریي سطپطست غازض ٍ زض ٖسوت تَؾیحات هٓاز ًَرَاى تحت سطپطستی تا زضد

 .ٖیس ًوایس ذاًَازگی ٍالسیي ٍاًٖی ٍی ضا زض غَضت هطرع تَزى،ٍ ًام ٍ ًام 

 .ـ ازاضُ حثت احَال هٛلّ است سَاتٕ َّیت ٍ ًسثت ٍاًٖی قٓل ضا زض پطًٍسُ ٍی حٓم ًوایس1تثػطُ 

 غسٍض ضٌاسٌاهِ رسیسی ضا تطای ذَز تا تَاًس پس اظ ضسیسى تِ سي ّزسُ سالگی، ـ َٚز٘ یا ًَرَاى تحت سطپطستی هی2 تثػطُ

اظ ازاضُ حثت   تَزى، یا ًام ذاًَازگی هَضز ًهط ٍی، زض غَضت هًلَم ًثَزى ًام ٍالسیي ٍاًٖی، زضد ًام ٍالسیي ٍاًٖی زض غَضت هًلَم

 .احَال زضذَاست ًوایس

ز ٍ ضَ ٚطَض ٍ تا ّوٛاضی ساظهاى تْیِ هی ای است ِٚ تِ ٍسیلِ ساظهاى حثت احَال ًاهِ ـ ارطای ایي هازُ تِ هَرة آییي3 تثػطُ

  .ضسس ایي ٖاًَى تِ تػَیة ّیأت ٍظیطاى هی االرطاء ضسى هاُ پس اظ الظم نطِ سِ

هَاْٗت سطپطست هٌحػط یا سطپطستاى ٍ  غسٍض گصضًاهِ ٍ ذطٍد َٚز٘ یا ًَرَاى تحت سطپطستی اظ ٚطَض هٌَـ تِ ـ۲۳ مادٌ

 .ًوایس تػوین هی ٚاضضٌاسی ساظهاى تا ضيایت هػلحت، اتراش زازستاى است. زازستاى پس اظ رلة ًهط
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هٌاسة رْت تاظگطت َٚز٘  تایس تؿویٌی  ـ چٌاًچِ ذطٍد اظ ٚطَض زض زٍضُ آظهایطی تاضس، سطپطست هٌحػط یا سطپطستاى1 تثػطُ

حَٗٔ  ترطی زض هَضز ضيایت زازستاى تسپاضز. ؾوٌاً ساظهاى هٛلّ است تِ قطیٕ اقویٌاى یا ًَرَاى تا پایاى زٍضُ آظهایطی، تِ

 .يول آٍضز زض ذاضد اظ ٚطَض اٖسام الظم ضا تِ َٚز٘ یا ًَرَاى

هٓاز ایي هازُ ارطاء ًرَاّس ضس.  حذ توتى؛  ِٚ هساْطت َٚز٘ یا ًَرَاى تِ ذاضد تط ٍی ٍارة تاضس هاًٌس سٓط ـ زض غَضتی2 تثػطُ

 .تایس هَؾَو ضا تِ ساظهاى ٍ زازستاى اقالو زٌّس سطپطست یا سطپطستاى زض ّط حال

 .ٌٌٚس ِٚ ؾطٍضت ْسد حٛن سطپطستی ضا احطاظ ًوایٌس، هطاتة ضا تِ زازگاُ غالح ايالم هی ساظهاى زضغَضتیزازستاى ٍ ـ ۲۴مادٌ 

 :ضَز حٛن سطپطستی، پس اظ اذص ًهط ٚاضضٌاسی ساظهاى، زض هَاضز ظیط ْسد هی ـ۲۵مادٌ 

 .ایي ٖاًَى هٌتٓی گطزز( 6الّ ـ ّط یٙ اظ ضطایف هٗطض زض هازُ )

 .ِٚ سَء ضْتاض َٚز٘ یا ًَرَاى تطای ّط یٙ اظ آًاى َیط ٖاتل تحول تاضس ط یا سطپطستاى زض غَضتیب ـ تٗاؾای سطپطست هٌحػ

 .د ـ قٓل پس اظ ضضس تا سطپطست هٌحػط یا سطپطستاى تَإْ ٌٚس

ٍلی ْٖطی زض غَضتی ِٚ غالحیت الظم  ـ هطرع ضسى پسض یا هازض یا رس پسضی َٚز٘ یا ًَرَاى ٍ یا ٍغی هٌػَب اظ سَی ز

 .اظ سَی زازگاُ، زاضا تاضٌس ی سطپطستی ضا ٍلَ تا ؾن اهیي یا ًانطتطا

غالح ايالم ًوایس. زضغَضت ٍَٖو  ّطگاُ سطپطست زضغسز اظزٍاد تطآیس، تایس هطرػات ْطز هَضز ًهط ضا تِ زازگاُ ـ۲۶مادٌ 

 زازگاُ ايالم تا تا حػَل ضطایف ایي ٖاًَى، ًسثت تِ ازاهِ سطپطستی تِ غَضت اظزٍاد، ساظهاى هٛلّ است گعاضش اظزٍاد ضا تِ

 .هطتط٘ ٍ یا ْسد آى اتراش تػوین ًوایس

است هگط ایٌِٛ زازگاُ غالح پس اظ اذص  ـ اظزٍاد چِ زض ظهاى حؿاًت ٍ چِ تًس اظ آى تیي سطپطست ٍ ْطظًسذَاًسُ هوٌَو تثػطُ

 .هػلحت ْطظًسذَاًسُ تطریع زّس ایي اهط ضا تِ  ًهط هطَضتی ساظهاى،

زض غَضت ْسد حٛن سطپطستی تا ظهاى تًییي سطپطست یا سطپطستاى رسیس تُییطی زض هطرػات سزلی ْطز تحت ـ ۲۷مادٌ 

 .سطپطستی غَضت ًرَاّس گطْت
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 .ستاضٌ اًس، هطوَل هٗطضات ایي ٖاًَى هی اْطازی ِٚ ٖثل اظ تػَیة ایي ٖاًَى تحت سطپطستی ٖطاض گطْتِـ ۲۸مادٌ 

اًس، هٛلّ ّستٌس  َیطٖاًًَی تحت سطپطستی ٖطاض زازُ ٚساًی ِٚ اْطاز ٍارس ضطایف ضا ٖثل اظ تػَیة ایي ٖاًَى تِ غَضتـ ۲۹ مادٌ

تٛلیّ ًوایٌس. يسم هطارًِ  تػَیة ایي ٖاًَى تحت ًهاضت ساظهاى ٍ زازگاُ ًسثت تِ ازاهِ سطپطستی تًییي نطِ ضص هاُ اظ تاضید

 .ٖؿائی ذَاّس زاضت َیطٖاًًَی تَزُ ٍ پیگطزپس اظ هْلت ايكاء ضسُ 

یٛسال پیص اظ سپطزى تِ  تٌاتِ زالیل هَرِ ٍیا تحت ضطایف ذاظ، سطپطستی َٚز٘ یا ًَرَاًی ضا حساٖل اْطازی ِٚ ـ۳۱مادٌ 

 .زض ایي ٖاًَى، ًسثت تِ سطپطستی آًاى حٕ تٗسم زاضًس اًس تا زاضا تَزى ضطایف هٗطض زاض تَزُ ساظهاى، يْسُ

سطپطست یا سطپطستاى غطْاً زضغَضت  اضائِ هساض٘ ٍ اقاليات هطتَـ تِ َٚز٘ یا ًَرَاى تحت سطپطستی، رع تِـ ۳۱ مادٌ

 .اراظُ زازگاُ اهٛاًپصیط است ؾطٍضت، تا ضيایت هػلحت َٚز٘ یا ًَرَاى ٍ

ازگاُ هحل اٖاهت سطپطست، ز زازگاُ غالح تطای ضسیسگی تِ اهَض هطتَـ تِ ًگْساضی َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى تی ـ۳۲مادٌ 

 .ٌٌٚسُ است زضذَاست

گطزز، زازگاُ  ًَرَاًاى سطپطست تًییي هی زض ٚلیِ هَاضزی ِٚ تِ هَرة ایي ٖاًَى تَسف زازگاُ غالح تطای َٚزٚاى ٍـ ۳۳ مادٌ

تِ اظ زس تِ ساظهاى اضسال ًوایس. ساظهاى هَنّ است زض قَل زٍضُ سطپطستی، ًسثت تِ ایي هٛلّ است ضًٍَضت ضأی ضا رْت اقالو

 .اْطاز ًهاضت ٌٚس

 .زازضسی حسة هَضز ذَاّس تَز ايتطاؼ تِ آضاء غازضُ تاتى َٖاًیي ٍ هٗطضات راضی ٍ آییيـ ۳۴مادٌ 

ضًَس،  زاض هی سطپطستی َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى ضا يْسُ هٌهَض ضاٌّوایی ٍ هطاٍضُ اْطازی ِٚ ساظهاى تْعیستی هَنّ است تِـ ۳۵ مادٌ

ًوایس. ٍاگصاضی سطپطستی  زیٌی هطتَـ تِ اهَض ْطظًس ذَاًسگی تا ّوٛاضی هطٚع هسیطیت حَظُ يلویِ هطاٍضُ اٖسام تِ ایزاز زْتط

 .تَز َٚزٚاى ٍ ًَرَاًاى هٌَـ تِ تأییس زْتط هصَٚض ذَاّس

تسسطپطست  سطپطست ٍ هسؤٍلیت پصیطش، ًگْساضی ٍ هطاٖثت، حؿاًت ٍ سطپطستی َٚزٚاى تی هٌهَض اًزام غحیح تِ ـ۳۶مادٌ 

ّای ارطائی ایي  ًاهِ آییي ّای ٍارس ضطایف ٍ هؤسسات، ذاًَازُ اظهاى تْعیستی ٚطَض ٍ اذتیاض ٍاگصاضی سطپطستی آًاى تِتَسف س

ضَز  هی یة ایي ٖاًَى تْیِهاُ اظ تاضید تػَ ضْاُ ارتوايی، زازگستطی ٍ ٚطَض نطِ سِ ّای تًاٍى، ٚاض ٍ ٖاًَى تا پیطٌْاز ٍظاضتراًِ

 .ضسس ٍ تِ تػَیة ّیأت ٍظیطاى هی
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ٍ ٖاًَى حوایت اظ َٚزٚاى تسٍى سطپطست  1371 / 8/ 24ٖاًَى تأهیي ظًاى ٍ َٚزٚاى تی سطپطست هػَب ( 4هازُ)( 3ـ تٌس)37 هازُ

 .لَُ هی گطزز 1353/ 12/ 29هػَب 

زّن هْطهاُ یْٛعاض ٍ سیػس ٍ ًَز ٍ زٍ  لٌی ضٍظ چْاضضٌثِ هَضخَْٔ هطتول تط سی ٍ ّٓت هازُ ٍ ّٓسُ تثػطُ زض رلسِ ي ٖاًَى

 .تِ تأییس ضَضای ًگْثاى ضسیس 1392/ 7/ 10تاضید  اسالهی تػَیة ضس ٍ زض  ضَضای هزلس 

 سرپرست ي بذسرپرست وامٍ اجرایی قاوًن حمایت از کًدکان ي وًجًاوان بی آییه

ارتوايی، زازگستطی ٍ ٚطَض ٍ تِ استٌاز هازُ  ّای تًاٍى، ٚاض ٍ ضْاُ ّیات ٍظیطاى تِ پیطٌْاز ٍظاضتراًِ 1394تیط  14رلسِ  هػَب

 1392سطپطست ٍ تسسطپطست هػَب  ًَرَاًاى تی ٖاًَى حوایت اظ َٚزٚاى ٍ 36

 :ضًٍسًاهِ اغكالحات ظیط زض هًاًی هططٍح هطتَـ تِ ٚاض هیزض ایي آییي -۱مادٌ

 1392سطپطست ٍ تسسطپطست هػَب اى ٍ ًَرَاًاى تیٖاًَى حوایت اظ َٚزٚ  :قاوًن -الف

 ساظهاى تْعیستی ٚطَض :سازمان -ب

 زازگاُ غازضٌٌٚسُ ٖطاض یا حٛن ٖكًی سطپطستی :دادگاٌ صالح -پ

 ٖاًَى( 9ٍ )( 8َٚز٘ یا ًَرَاى هَؾَو هَاز ) :کًدک یا وًجًان -ت

 ٖاًَى( 8َو تٌسّای )الّ( ٍ )ب( هازُ )َٚز٘ یا ًَرَاى هَؾ :(سرپرست )فاقذ سرپرستکًدک یا وًجًان بی -ث

 ٖاًَى( 8َٚز٘ یا ًَرَاى هَؾَو تٌسّای )د( ٍ )ز( هازُ ) :کًدک یا وًجًان بذسرپرست -ج

زازگاُ، سطپطستی  زذتطاى ٍ ظًاى تسٍى ضَّطی ِٚ حساٖل زاضای سی سال سي تَزُ ٍ هكاتٕ حٛن ٖكًی :سرپرست مىحصر -چ

 .تط يْسُ زاضًس سسطپطست ضا پصیطْتِ ٍسطپطست ٍ تَٚز٘ یا ًَرَاى اًاث تی

سطپطست یا ًَرَاى تی ٍ ضَّط تسٍى ْطظًس یا زاضای ْطظًس ِٚ تِ حٛن ٖكًی زازگاُ، سطپطستی َٚز٘ یا ظى :سرپرستان -ح

 .تسسطپطست ضا پصیطْتِ ٍ تط يْسُ زاضًس
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ًَرَاى ٖثل اظ غسٍض حٛن سطپطستی  تػوین زازگاُ غالح هثٌی تط ٍاگصاضی سطپطستی َٚز٘ یا :قرار سرپرستی آزمایشی -خ

 زاین تِ هست ضص هاُ

اضایِ قطح  اٖساهات هثتٌی تط ضَاّس ٍ تزاضب يلوی تِ هٌهَض تطریع ٍ ضٌاسایی هطٛل ٍ هزوَيِ :مذاخالت تخصصی -د

 يالیِ َٚز٘ یا ًَرَاى تحت سطپطستی ٚوٛی هتٌاسة تا ضطایف ذاًَازُ ْطظًسپصیط تا تأٚیس تط تأهیي هٌاْى

هطرػات ْطزی ٍ ٍؾًیت ذاًَازگی،  سطپطستی هٗین ایطاى هٛلٌٓس تٗاؾاًاهِ ذَز ضا تِ ؾویوِ هساض٘ هطتَـ تِ هتٗاؾیاى -۲مادٌ

ضرػاً یا  ضَز،ِٚ تَسف ساظهاى تا ضيایت َٖاًیي ٍ هٗطضات هطتَـ تٌهین ٍ اتالٌ هی تحػیلی، ضُلی ٍ هالی، هكاتٕ تطگِ )ْطم( ٍاحس

 .اضُ تْعیستی هحل اٖاهت اضایِ ٌٌٚستِ ٍسیلِ ًوایٌسُ ٖاًًَی تِ از

ّای هتٗاؾیاى سطپطستی ٍ ًیع اذص تأییسیِ ازاضات تْعیستی هٛلٌٓس پس اظ زضیاْت تٗاؾاًاهِ ٍ هساض٘ هَؾَو ایي هازُ اظ -تثػطُ

ساٚخط پس اظ زٍ ح ضتف، هطاتة ضا ّوطاُ ايالم ًهط ٚاضضٌاسیٖاًَى اظ هطارى شی( 6ح( هازُ )) الظم هَؾَو تٌسّای )ب(، )ُ(، )ٍ( ٍ

 .هاُ اظ زضیاْت تٗاؾاًاهِ تِ زازگاُ غالح تٗسین ًوایٌس

ًاهِ ضا هكاتٕ تطگِ ایي آییي( 2هَؾَو هازُ ) ایطاًیاى هتٗاؾی سطپطستی هٗین ذاضد اظ ٚطَض هٛلٌٓس تٗاؾاًاهِ ٍ هساض٘ -۳مادٌ

ّا ٍ یا زْاتط ٌٚسَلگطی ّا،ضَز، تِ سٓاضتراًِهیضيایت َٖاًیي ٍ هٗطضات هطتَـ تٌهین ٍ اتالٌ  )ْطم( ٍاحس ِٚ تَسف ساظهاى تا

 .حٓانت هٌاْى روَْضی اسالهی ایطاى تٗسین ًوایٌس

الصٚط ضا پس اظ تأییس رْت هٛلٌٓس هساض٘ َْٔ ّا ٍ زْاتط حٓانت هٌاْى روَْضی اسالهی ایطاىّا، ٌٚسَلگطیسٓاضتراًِ -1تثػطُ

 .ٌسذاضرِ اضسال ًوای ايالم تِ ساظهاى تِ ٍظاضت اهَض

است هگط ایٌِٛ َٚز٘ یا  حؿَضی زاضًسگاى حٛن سطپطستی تِ ساظهاى زض ظهاى تحَیل َٚز٘ یا ًَرَاى العاهی هطارًِ -2تثػطُ

ّا، ٌٚسَلگطّا ٍ تحَیل ٍی تا لحال َٖاًیي ٍ هٗطضات حاٚن تَسف سٓاضتراًِ ًَرَاى، هٗین ذاضد اظ ٚطَض تاضس ِٚ زض ایي غَضت

 .اسالهی ایطاى اًزام ذَاّس ضس زْاتط حٓانت هٌاْى روَْضی یا

ازاضات تْعیستی هحل یاْتي قٓل  سطپطستی ِٚ ازيای یاْتي قٓلی ضا زاضًس، هَنٌٓس هطاتة ضا زض اسطو ٍٖت تِ هتٗاؾیاى -۴مادٌ

 ّای الظم رْت احثات ازيای یاتٌسُ تِ هطارى ٖؿاییتِ ؾویوِ هساض٘ ٍ گعاضش ايالم ٌٌٚس. ازاضات تْعیستی هٛلٌٓس هطاتة ضا

 .هًٌٛس ًوایٌس
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ضطایف هٌسضد زض ٖاًَى تطای  ازيای یاتٌسُ قٓل زض زازگاُ، زض غَضتی ِٚ یاتٌسُ هتٗاؾی سطپطستی ٍ ٍارس پس اظ احثات -1تثػطُ

 ٖاًَى، زض اٍلَیت( 5هازُ )( 3ّای هٌسضد زض تثػطُ )ًاهِ ٍ اٍلَیتایي آییي (2سطپطستی تاضس تا ضيایت ْطایٌس هٗطض زض هازُ )

 .گیطزسطپطستی ٖطاض هیٍاگصاضی 

یا ًَرَاى تا هًطْی زازگاُ غالح تَسف  تا ظهاى تٛویل تحٗیٗات اٍلیِ ٍ قی هطاحل ٖاًًَی تَسف هطارى شیػالح، َٚز٘ -2تثػطُ

هكاتٕ ؾَاتف  ًوایس، َٚز٘ یا ًَرَاىاؾكطاضی ِٚ هػالح يالیِ َٚز٘ یا ًَرَاى اٖتؿا هی ساظهاى ًگْساضی ذَاّس ضس. زض هَاضز

ضَز ٍ هتًاٖة آى یا یاتٌسُ تحت ًهاضت ساظهاى ًگْساضی هی هطتَـ ٍ تِ تطریع ساظهاى تِ غَضت هَٖت تَسف ازاضات تْعیستی ٍ

 .هًٌٛس ذَاّس ضس ّای الظم رْت احثات ازيای یاتٌسُ تِ هطارى ٖؿاییتِ ؾویوِ هساض٘ ٍ گعاضش هَؾَو زض اسطو ٍٖت

تطتیت ٍ تحػیل اْطاز تحت  ّای هطتَـ تِ ًگْساضی ٍطپطستی تایس هتًْس گطزًس تواهی ّعیٌِیا هتٗاؾیاى س هتٗاؾی -۵مادٌ

سطپطست رسیس تأهیي ًوایٌس. سطپطست هٌحػط یا سطپطستاى هَنٌٓس تا ًهط  سطپطستی ضا حیي سطپطستی ٍ پس اظ َْت تا تًییي

 .يوط ٌٌٚس ت سطپطستی تیوِّای تیوِ تِ ًٓى َٚز٘ یا ًَرَاى تحذَز ضا ًعز یٛی اظ ضطٚت ساظهاى،

تا ًهط ساظهاى تًییي  يوط هَؾَو ایي هازُ تا تَرِ تِ ضطایف راهًِ ٍ ًیاظّای آتی َٚز٘ یا ًَرَاى حساٖل سطهایِ تیوِ -تثػطُ

 .زازگاُ ذَاّس تَز ذَاّس ضس. هَاضز استخٌا اظ حٛن ایي هازُ تِ تطریع

تٛٓل هتَْی هحسَب گطزیسُ ٍ  ز تحت سطپطستی زض حٛن اْطاز تحتغَضت َْت سطپطست هٌحػط یا سطپطستاى، اْطا زض -۶مادٌ

 سطپطست رسیس ًسثت تِ تطٖطاضی ٍ پطزاذت هعایای هستوطی ٍنیِٓ تاظهاًسگاى تِ ضتف هَنّ است تا تًییيغٌسٍٔ تاظًطستگی شی

 .اْطاز تحت سطپطستی اٖسام ٌٚس

هحسَب ٍ اظ ظهاى ٖطاض سطپطستی  َٚز٘ یا ًَرَاى تحت سطپطستی رعٍ يائلِ تحت تٛٓل سطپطست هٌحػط یا سطپطستاى -تثػطُ

 .َٖاًیي ٍ هٗطضات هطتَـ تطذَضزاض ذَاّس ضس آظهایطی حسة هَضز اظ ٚلیِ هعایای ٖاًًَی ٍْٕ

َْت سطپطست هٌحػط یا ّط یٙ اظ  ين اظساظهاى هٛلّ است ّطگًَِ تُییط زض ٍؾًیت سطپطستی اْطاز تحت سطپطستی ا -۷مادٌ

 ضتف اظ رولِ زستگاُ هحل ذسهت ٍآًْا ٍ تًییي سطپطست رسیس ضا تِ هطارى شی سطپطستاى، قالٔ، رسایی ٍ ْسد حٛن سطپطستی

ارطای تٛالیّ ٖاًًَی هطتَـ اظ رولِ ٖكى یا  ضتف ايالم ٌٚس تا ساظهاًْای هصَٚض حسة هَضز ًسثت تِغٌسٍٔ تاظًطستگی شی

 .هتًلِٗ اٖسام ًوایٌس طٖطاضی حَٗٔ هستوطی ٍ هعایایت
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ًَرَاى تحت سطپطستی،  هٛلّ است تِ هحؽ اقالو اظ تطٍظ ّطگًَِ اذتالل زض ضًٍس سطپطستی َٚز٘ یا ساظهاى -۸مادٌ

سطپطستی هكاتٕ هػلحت َٚز٘ یا ًَرَاى ًیست ٍ ْسد حٛن  هساذالت ترػػی ًوَزُ ٍ زض غَضتی ِٚ تطریع زّس ازاهِ

 .اضایِ گعاضش الظم تٗاؾای ْسد حٛن سطپطستی ضا اظ زازگاُ غالح ًوایس تی ؾطٍضی است، تاسطپطس

تیي آًاى، هطاتة ضا تِ غَضت ٚتثی تِ  ّط یٙ اظ سطپطستاى هٛلٌٓس زض غَضت َْت زیگطی یا ظًسگی هستٗل یا ٍَٖو قالٔ -۹مادٌ

زازگاُ  ّای ٚاضضٌاسی الظم هطاتة ضا ّوطاُ تا زضذَاست تِاظ اقالو ٍ اًزام تطضسی ساظهاى ايالم ٌٌٚس. ساظهاى هٛلّ است پس

َٚزٚاى تالٍ ًسثت تِ ٍاگصاضی سطپطستی تِ یٛی اظ ظٍریي یا  ايالم ٌٚس تا زازگاُ تا زض ًهط گطْتي ًهط هطَضتی ساظهاى ٍ ًهط

 .تػوین ًوایس ضرع حالج، اتراش

غالح ايالم ٌٚس. زض غَضت زضذَاست  َضز ًهط ضا تِ زازگاُّطگاُ سطپطست زضغسز اظزٍاد تطآیس، تایس هطرػات ْطز ه -۱۱مادٌ

اظزٍاد، ساظهاى  ًوایس. زض غَضت ٍَٖوّای الظم تِ سطپطست اٖسام هیٚاضضٌاسی ٍ اضایِ هطاٍضُ زازگاُ، ساظهاى ًسثت تِ اًزام اهَض

ستی تِ غَضت هطتط٘ ٍ یا ْسد آى ٖاًَى ًسثت تِ ازاهِ سطپط هٛلّ است گعاضش اظزٍاد ضا تِ زازگاُ ايالم تا تا حػَل ضطایف

 .ًوایس اتراش تػوین

ضا حساٖل یٙ سال پیص اظ سپطزى تِ  اْطازی ِٚ تٌا تِ زالیل هَرِ ٍ یا تحت ضطایف ذاظ، سطپطستی َٚز٘ یا ًَرَاًی -۱۱مادٌ

احثات  ضٌس، زض غَضتهتٗاؾی سطپطستی ٍ ٍارس ضطایف هٗطض زض ٖاًَى تطای سطپطستی تا اًس، زض غَضتی ِٚزاض تَزُساظهاى يْسُ

 .ًَرَاى تٗسم زاضًس زالیل هَرِ یا ضطایف ذاظ ًعز زازگاُ غالح، ًسثت تِ سطپطستی َٚز٘ یا

اساسی روَْضی اسالهی ایطاى، تِ هٌهَض  ساظهاى هٛلّ است تا ضيایت احَال ضرػیِ پیطٍاى ازیاى ضسوی هػطح زض ٖاًَى -۱۲مادٌ

تَسًِ  ّای هَرَز ٍ تسٍىضًَس، تا استٓازُ اظ نطْیتزاض هیَٚز٘ ٍ ًَرَاى ضا يْسُ ضاٌّوایی ٍ هطاٍضُ اْطازی ِٚ سطپطستی

ْطظًس ذَاًسگی تا ّوٛاضی هطٚع هسیطیت حَظُ يلویِ اٖسام  ساذتاض تطٛیالتی، ًسثت تِ ایزاز زْاتط هطاٍضُ زیٌی هطتَـ تِ اهَض

هطاٍضُ تَسف سطپطست هٌحػط یا  هثٌی تط اذص ضاٌّوایی ٍ سطپطستی َٚز٘ یا ًَرَاى هٌَـ تِ تأییس زْتط هصَٚض ًوایس. ٍاگصاضی

 .سطپطستاى اظ زْاتط هصَٚض ذَاّس تَز

ذاًَازُ زض ّوِ هطاحل زض زاذل ٚطَض  ًاهِ ٍ ًیع ًهاضت تط ٍؾًیت َٚز٘ یا ًَرَاى زضتط حسي ارطای ایي آییي ًهاضت -۱۳مادٌ

زْاتط حٓانت هٌاْى  ّا ٍ یاّا، سطٌٚسَلگطیت حاٚن، تط يْسُ سٓاضتراًِلحال َٖاًیي ٍ هٗطضا تط يْسُ ساظهاى ٍ زض ذاضد اظ ٚطَض تا

 .روَْضی اسالهی ایطاى است
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