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مقدمه
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را برر سرنشترت اجامراخو خرشاک حراکم سراخا اسرت
هیچکس نمو تشاند اان حق الهو را از انسان سلب کند اا در خدمت منافع فرد اا گروهو خاص قرار دهد ملت ااران اارن
حق را از طراق اصشل قانشن اساسو اخمال کررد؛ و بر مشجرب اصرشل  113و  ،121مسروشلیت اجررا و ساسردارز از قرانشن
اساسو را بر خهد؛ رئیسجمهشر نهاد؛ است رئیسجمهشر ک در سیشگا؛ قرآن کرام و در برابر ملت اارران برر سشراییانو از
حق ،گسارش خدالت و حماات از آزادز و کرامت انسرانو افرراد و حقرشل ملرت در قرانشن اساسرو بر خداونرد سرشگند
اادکرد؛ است« ،منششر حقشل تهروندز» را ب مثاب برنام و خطمشو دولت براز رخاارت و سیشریرد حقرشل اساسرو ملرت
ااران اخالم موکند
اان منششر با هدف اسایفا و ارتقاز حقشل تهروندز و ب منظشر تدوان «برنام و خطمشرو دولرت »  ،مشضرش اصر 134
قانشن اساسو ،تنظیم تد؛ و تام مجمشخ از از حقشل تهروندز است ک اا در منابع نظام حقشقو ااران تناسااوتد؛انرد
و اا دولت براز تناسااو ،ااجاد ،تحقق و اجراز آنها از طراق اصالح و تشسع نظام حقشقو و تدوان و سیگیرز تصرشاب
لشااح قانشنو اا هرگشن تدبیر اا اقدام قانشنو الزم تالش جدز و فراگیر خشد را معمشل خشاهرد داترت برراز دسرایابو بر
اان هدف همکارز ساار قشا و نهادها و مشارکت مردم ،تشک ها ،اتحادا هراز صرنفو ،سرازمانهراز مرردمنهراد و بشرک
خصشصو ضرورز است
مشاد مشالف اان منششر بااد در هماهنگو و سازگارز با اکداگر و در چارچشب نظام حقشقو مشجشد تفسیر و اجررا ترشد
و نیااد مشجب کاهک حقشل تهروندان اارانو و حقشل اتیا ساار کششرها ک در قشانین و اا تعهدات برینالمللرو کشرشر
تناسااوتد؛ است ،گردد
الف-حقحیات،سالمتوکیفیتزندگی
ماد؛  -1تهروندان از حق حیات برخشردارند اان حق را نموتشان از آنها سلب کرد مگر ب مشجب قانشن
ماد؛  -2تهروندان از حق زندگو تااسا و لشازم آن همچشن آب بهداتراو ،ذریاز مناسرب ،ارتقراز سرالمت ،بهداترت
محیط ،درمان مناسب ،دسارسو ب دارو ،تجهیزات ،کاالها و خردمات سزترکو ،درمرانو و بهداتراو منطیرق برا معیارهراز
دانک روز و اساانداردهاز ملّو ،ترااط محیط زاساو سالم و مطلشب براز ادام زندگو برخشردارند
ماد؛  -3حق زنان است ک از برنام ها و تسهیالت بهداتاو و درمانو مناسب و آمشزش و مشاور؛هاز مناسب برراز تریمین
سالمت جسمو و روانو در زندگو فردز ،خانشادگو و اجاماخو در مراح مشالف زندگو ب خصشص دوران براردارز،
زاامان ،سس از زاامان و در ترااط بیمارز ،فقر اا معلشلیت ،برخشردار باتند

ماد؛  -4حق کشدکان است ک صرفنظر از جنسریت بر طرشر خراص از هرگشنر تیعریز ،آزار و بهرر؛کشرو مصرشن و از
حماات هاز اجاماخو ماناسب ازجمل در حرشز؛ سرالمت ،مراقیرت در مقابر بیمرارزهراز روحرو ،روانرو و جسرمانو و
خدمات بهداتاو و درمانو برخشردار باتند
ماد؛  -5حق تشان خشاهان (تهروندان داراز معلشلیت) و سالمندان نیازمند است ک از امکانات درمانو و تشانبششو برراز
بهیشدز و اا تشانمند تدن در جهت زندگو مساق و مشارکت در جنی هاز زندگو بهر؛مند تشند
ماد؛  -6تهروندان حق دارند از محیط مساخد براز رتد فضاا اخالقو و دانو و تعالو معنرشز برخرشردار ترشند دولرت
هم امکانات خشد را براز تیمین ترااط الزم جهت بهر؛مندز از اان حق ب کرار مروگیررد و برا مفاسرد اخالقرو ازجملر
دروغ ،راا ،تملق ،نابردبارز ،بوتفاوتو ،تنفر ،بواخامادز ،افراطگرز و نفال در جامع میارز؛ موکند
ب-حقکرامتوبرابریانسانی
ماد؛  -7تهروندان از کرامت انسانو و تمامو مزاااز سیکبینوتد؛ در قشانین و مقررات ب نحش اکسان بهر؛مند هساند
ماد؛  -8اخمرال هرگشنر تیعریز نراروا بر واره؛ در دسارسرو ترهروندان بر خردمات خمرشمو نظیرر خردمات بهداتراو و
فرصت هاز تغلو و آمشزتو ممنش است دولت بااد از هرگشن تصمیم و اقدام منجر ب فاصل طیقاتو و تیعریز نراروا و
محرومیت از حقشل تهروندز ،خشددارز کند
ماد؛  -9حیثیت و اخایار تهروندان مصشن از تعرض است هیچ تشص ،مقام اا رسان از ب واره؛ آنهرااو کر از بشدجر و
امکانات خمشمو اسافاد؛ موکنند نیااد با رفاار اا بیان اهانتآمیز نظیر هجش و افاررا ،حارو از طرارق نقر قرشل ،بر اخایرار و
حیثیت داگران لطم وارد کند
ماد؛  -10تشهین ،تحقیر اا ااجاد تنفر نسیت ب قشمیتها و سیروان اداان و میاهب و گرو؛هاز مشالف اجاماخو و سیاسرو،
ممنش است
ماد؛  -11زنان حقدارند در سیاستگیارز ،قانشنگیارز ،مدارات ،اجرا و نظارت ،مشارکت فعال و تیثیرگریار داترا و
بر اساس مشازان اسالمو از فرصتهاز اجاماخو برابر برخشردار تشند
پ-حقآزادیوامنیتشهروندی
ماد؛  -12آزادزهاز فردز و خمشمو تهروندان مصشن از تعررض اسرت هریچ ترهروندز را نمروترشان از اارن آزادزهرا
محروم کرد محدود کردن اان آزادزها تنها ب قدر ضرورت و ب مشجب قانشن ،صشرت موگیرد
ماد؛  -13هر تهروندز حق دارد از امنیت جانو ،مالو ،حیثیاو ،حقشقو ،قضااو ،تغلو ،اجامراخو و نظراار آن برخرشردار
باتد هیچ مقامو نیااد ب نام تیمین امنیت ،حقشل و آزادزهاز مشرو تهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مشرد تعرض
و تهداد قرار دهد اقدامات ذیرقانشنو ب نام تیمین امنیت خمشمو ب واه؛ تعرض ب حرام خصشصو مردم ممنش است

ماد؛  -14تهروندان حق دارند در صشرت تعرض ذیرقانشنو ب آزادز و امنیت خشد ،در حداق زمان ممکرن و برا نهاارت
سهشلت ب مراجع و میمشران تیمینکنند؛ امنیت خمشمو ،دسارسو داتا باتند مراجع و میمشران میکشر بااد بدون وقفر و
تیعیز و ماناسب با تعرض اا تهدادز ک ماشج تهروندان تد؛ است و با رخاات قشانین خدمات خشد را ارائ دهند
ت-حقمشارکتدرتعیینسرنوشت
ماد؛  -15تهروندان ب تک برابر از حق مشارکت در تعیین سرنشتت سیاسرو ،اقاصرادز ،اجامراخو و فرهنگرو خرشاک
برخشردارند و موتشانند اان حق را از طراق هم سرسو اا اناشابات آزاد و منصفان اخمال کنند
ماد؛  -16تهروندان براز مشارکت و نظارت در فرآاند اناشابرات ،برخرشردارز از امکانرات و امایرازات دولارو (ازجملر
ااران  ،تیلیغات راداشئو ،تلشازاشنو و مانند اانها) ،بهر؛مندز از کمکهاز مردمو و سراار روشهراز تریمین هزانر هراز
اناشاباتو ،تکاات و اخاراض ب تشلفات اناشاباتو نزد مقامات صالحیتدار ،از حقشل برابر برخشردارند
ماد؛  -17تصمیمات ،اقدامات اا اظهارات مقامات و مسوشالن دولاو ،خشام اجرااو و نظارتو و میمشران نظامو ،اناظرامو
و امنیاو سیک از اناشابات ،در جراان بررسو ترااط نامزدهاز اناشاباتو و سس از اناشابات بااد کامالً تفاف ،بروطرفانر و
قانشنمند باتد ب گشن از ک حاو تائی تقلب اا تشلف ،اا حماات از نامزد اا نامزدهاز خاص ب وجشد نیااد
ماد؛  -18صداوسیما و هم رسان هااو ک از بشدج اا امشال خمشمو اسافاد؛ موکنند ،بااد بروطرفرو کامر را در مراحر
مشالف اناشابات رخاات کنند تا تائی حماات از نامزد اا نامزدهاز خاص ب وجشد نیااد
ث-حقادارهشایستهوحسنتدبیر
ماد؛  -19تهروندان از حق ادار؛ تااسا امشر کششر بر ساا ز قانشنمدارز ،کارآمردز ،ساسرشگشاو ،ترفافیت ،خردالت و
انصاف برخشردارند رخاات اان حق تشسط هم مسوشلین و کارکنان الزامو است
ماد؛  -20حق تهروندان است ک امشر ادارز آنها برا رخاارت قرانشن ،بروطرفانر و بر دور از هرگشنر منفعرتجرشاو ارا
ذرضورزز تشصو ،رابط خشاشاوندز ،گرااکهاز سیاسو و سیکداورز ،در زمان معین و ماناسب رسریدگو و انجرام
تشد
ماد؛  -21حق تهروندان است ک چنانچ تصمیمات نهادهاز ادارز و اا کارکنان را خالف قرشانین و مقرررات بداننرد ،از
طراق مراجع ب مراجع ادارز و قضائو صالح ،تقاضاز احقال حق کنند
ماد؛  -22حق تهروندان است ک از تصمیمات و اقدامات ادارز ک ب نشخو حقشل و منافع مشررو آنهرا را تحرت تریثیر
قرار مودهند ،آگا؛ تشند
ماد؛  -23مقامات و میمشران ادارز بااد در روابط خشد با تهروندان ساسشگش و قاب دسارس باتند و چنانچ درخشاساو را
رد کنند بااد حسب تقاضا ،ب صشرت مکاشب ساسخ داد؛ و حداکثر راهنمااو را در چرارچشب صرالحیتهراز خرشد ارائر
نمااند

ماد؛  -24حق تهروندان است ک از دولاو برخشردار باتند ک ماعهد ب رخاات اخالل حسن  ،راستگشاو ،درسراکارز،
امانتدارز ،مششرت ،حفظ بیتالمال ،رخاات حق الناس ،تشج ب وجردان و افکرار خمرشمو ،اخاردال و تردبیر و سرهیرز از
تندروز ،تاابزدگو ،خشدسرز ،فرایکارز ،مشفوکارز و دستکارز در اطالخات و سریارفان مسروشلیت تصرمیمات و
اقدامات خشد ،خیرخش اهو از مرردم در قیرال خطاهرا ،اسراقیال از نظررات مشرالفین و مناقردان و نصرب و خرزل برر مینراز
تااساگو و تشانااو افراد باتد
ج-حقآزادیاندیشهوبیان
ماد؛  -25تهروندان از حق آزادز انداش برخشردارند تفایک خقااد ممنش است و هیچکس را نموتشان ب صرف داتران
خقید؛از مشرد تعرض و مؤاخی؛ قرارداد
ماد؛  -26هر تهروندز از حق آزادز بیان برخشردار است اان حق بااد در چارچشب حدود مقرر در قانشن اخمرال ترشد
تهروندان حق دارند نظرات و اطالخات راجع ب مشضشخات مشالف را برا اسرافاد؛ از وسراا ارتیراطو ،آزادانر جسراجش،
دراافت و مناشر کنند دولت بااد آزادز بیان را ب طرشر خراص در خرصر هراز ارتیاطرات گروهرو و اجامراخو و فضراز
مجازز ازجمل روزنام  ،مجل  ،کااب ،سینما ،راداش ،تلشازاشن و تیک هاز اجاماخو و ماننرد اارنهرا طیرق قرشانین تضرمین
کند
ماد؛  -27تهروندان حق دارند انداش  ،خالقیت و احساسِ خرشد را از طررل مشالرف آفررانک فکررز ،ادبرو و هنررز برا
رخاات قشانین و حقشل داگران بیان کنند
ماد؛  -28تهروندان از حق نقد ،ابراز نارضاااو ،دخشت ب خیر ،نصیحت در مشرد خملکرد حکشمرت و نهادهراز خمرشمو
برخشردارند دولت مشظف ب ترواج و گسارش فرهنگ اناقادسیارز ،تحم و مداراست
ماد؛  -29دولت از آزادز ،اساقالل ،تکثر و تنش رسان ها در چارچشب قانشن حماارت مروکنرد هریچ مقرامو حرق نردارد
برخالف مشازان قانشنو براز اناشار اا خدم اناشار اطالخات اا مطالب درصدد اخمال فشار برر مطیشخرات و سراار رسران هرا
برآاد اا ب سانسشر اا کنارل نشراات و ساار رسان ها میادرت نمااد
چ-حقدسترسیبهاطالعات
ماد؛  -30حق تهروندان است ک ب اطالخات خمشمو مشجشد در مؤسسرات خمرشمو و مؤسسرات خصشصرو ارائر دهنرد؛
خدمات خمشمو دسارسو داتا باتند هم دساگا؛ها و نهادها مشظف ب اناشار مسرامر اطالخرات ذیرر طیقر بنردزترد؛ و
مشردنیاز جامع موباتند
ماد؛  -31حق تهروندان است ک ب اطالخات تشصو خشد ک تشسط اتشاص و مؤسسات ارائ دهنرد؛ خردمات خمرشمو
جمعآورز و نگهدارز مو تشد دسارسو داتا باتند و در صشرت مشاهد؛ اتایا؛ ،خشاساار اصالح اان اطالخات گردنرد
اطالخات خصشصو مربشط ب افراد را نموتشان در اخایار داگران قرار داد ،مگر ب مشجب قانشن اا با رضاات خشد افراد

ماد؛ -32کشدکان حق دارند ب اطالخات مناسب با سن خشد دسارسو داتا باتند و نیااد در معرض محاشاز ذیراخالقرو،
خششنتآمیز اا هر نش محاشااو قرار گیرند ک مشجب ذلی ترس اا بروز آسیب جسمو اا روانو تشد
ح-حقدسترسیبهفضایمجازی
ماد؛  -33حق تهروندان است ک آزادان و بدون تیعیز از امکان دسارسو و برقرارز ارتیاط و کسب اطالخات و دانرک
در فضاز مجازز بهر؛ مند تشند اان حق از جمل تام احارام ب تنرش فرهنگرو ،زبرانو ،سرنتهرا و باورهراز مریهیو و
مراخات مشازان اخالقو در فضاز مجازز است ااجاد هرگشن محدودات (مانند فیلارانگ ،سارازات ،کراهک سررخت ارا
قطعو تیک ) بدون مساند قانشنو صراح ممنش است
مرراد؛  -34حررق تررهروندان اسررت ک ر از مزاارراز دولررت الکارونیررک و تجررارت الکارونیررک ،فرصررتهرراز آمشزتررو و
تشانمندسازز کاربران ب صشرت ذیر تیعیزآمیز برخشردار تشند
ماد؛  -35حق تهروندان است ک از امنیت ساایرز و فناورزهاز ارتیاطو و اطال رسانو ،حفاظت از داد؛هاز تشصرو و
حرام خصشصو برخشردار باتند
خ-حقحریمخصوصی
ماد؛  -36حق هر تهروند است ک حرام خصشصو او محارم تناخا تشد محر سرکشنت ،امراکن و اتریاو خصشصرو و
وساا نقلی تشصو از تفایک و بازرسو مصشن است ،مگر ب حکم قانشن
ماد؛  -37تفایک ،گردآورز ،سردازش ،ب کارگیرز و افشاز نام ها اخرم از الکارونیکرو و ذیرر الکارونیکرو ،اطالخرات و
داد؛ هاز تشصو و نیز ساار مراسالت سسراو و ارتیاطرات از را؛ دور نظیرر ارتیاطرات تلفنرو ،نمرابر ،بروسریم و ارتیاطرات
اانارناو خصشصو و مانند اانها ممنش است مگر ب مشجب قانشن
ماد؛  -38گردآورز و اناشار اطالخات خصشصو تهروندان جز با رضاات آگاهان اا ب حکم قانشن ممنش است
ماد؛  -39حق تهروندان است ک از اطالخات تشصرو آنهرا کر نرزد دسراگا؛هرا و اترشاص حقیقرو و حقرشقو اسرت،
حفاظت و حراست ترشد در اخایرار قررار دادن و افشراز اطالخرات تشصرو افرراد ممنرش اسرت و در صرشرت لرزوم بر
درخشاست نهادهاز قضااو و ادارز صالح منحصراً در اخایار آنها قرار موگیرد هیچ مقرام و مسروشلو حرق نردارد بردون
مجشز صراح قانشنو ،اطالخات تشصو افراد را در اخایار داگرز قرار داد؛ اا آنها را افشا کند
ماد؛  -40هرگشن بازرسو و تفایک بدنو بااد با رخاات قشانین ،احارام الزم و با اسافاد؛ از روشها و ابزار ذیر اهانرتآمیرز
و ذیر آزاردهند؛ انجام تشد همچنین آزمااکها و اقدامات سزتکو اجیارز بدون مجشز قانشنو ممنش است
ماد؛  -41کنارلهاز صشتو و تصشارز خالف قانشن در محیطهاز کار ،اماکن خمشمو ،فروتگا؛هرا و سراار محریطهراز
ارائ خدمت ب خمشم ،ممنش است
ماد؛  -42حق تهروندان است ک حرمت و حرام خصشصو آنها در رسان ها و ترایشنها رخاات تشد در صرشرت نقرز
حرمت افراد و ااجاد ضرر مادز اا معنشز ،مرتکیین طیق مقررات قانشنو مسوشل و مشظف ب جیران خسارت موباتند

د-حقتشکل،تجمعوراهپیمایی
ماد؛  -43تهروندان از حق تشکی  ،خضشات و فعالیت در احزاب ،جمعیتهرا ،انجمرنهراز اجامراخو ،فرهنگرو ،خلمرو،
سیاسو و صنفو و سازمانهاز مردمنهاد ،با رخاات قانشن ،برخشردارند هیچکس را نموتشان از ترکت در آنها منع کررد
اا ب ترکت در اکو از آن ها مجیشر ساخت خضشات اا خدم خضشات نیااد مشجب سلب اا محدودات حقشل تهروندز
اا مشجب تیعیز ناروا تشد
ماد؛  -44حق تهروندان است ک در قالب اتحادا ها ،انجمنها و نظامهاز صنفو در سیاستگیارزها ،تصمیمگیرزهرا و
اجراز قانشن مشارکت مؤثر داتا باتند
ماد؛  -45فعالیتهاز مدنو در حشز؛هاز حقشل ترهروندز حرق هرر ترهروند اسرت سرازمانهراز مرردمنهراد باارد حرق
دسارسو ب اطالخات و دادگا؛ صالح را براز دادخشاهو در مشرد نقز حقشل تهروندز داتا باتند
ماد؛  -46حق تهروندان است ک آزادان و با رخاات قانشن نسیت ب تشکی اجاماخات و راهپیمااوها و ترکت در آنهرا
اقدام کنند و از بوطرفو دساگا؛هاز مسوشل و حفاظت از امنیت اجاماخات برخشردار تشند
ذ-حقتابعیت،اقامتوآزادیرفتوآمد
ماد؛  -47حق مسلم هر فرد اارانو است ک از مزاااز تابعیت ااران بهر؛مند تشد و کسو نموتشاند مانع اسرایفاز اارن حرق
تشد
ماد؛  -48حق هر تهروند است ک آزادان در داخ کششر رفتوآمد کند و از ااران خارج و اا ب ااران وارد ترشد ،مگرر
اانک ب مشجب قانشن اان حق محدود تد؛ باتد
ماد؛  -49حق تهروندان است ک در هر نقط از سرزمین ااران ،اقامت و سکشنت کننرد هریچکرس را نمروترشان از محر
اقامت خشد تیعید کرد اا از اقامت در مح مشردخالق اش ممنش اا ب اقامت در محلو مجیشر ساخت مگر در مشاردز کر
قانشن مقرر مودارد
ماد؛  -50اتیا اارانو در هر نقط از جهان حق دارند از خدمات و حمااتهاز حقشقو ،کنسرشلو و سیاسرو دولرت اارران
بهر؛مند تشند
ر-حقتشکیلوبرخورداریازخانواده
ماد؛  -51حق تهروندان است ک با رضاات کام  ،آزادان و بدون هیچگشن اجیارز نسیت ب ازدواج و تشکی خرانشاد؛،
با رخاات قانشن مربشط اقدام نمااند
ماد؛  -52حق تهروندان است ک از امکانات آمشزتو ،مشاور؛از و سزتکو الزم در امر ازدواج بهر؛مند باتند
ماد؛  -53حق تهروندان است ک از تدابیر و حمااتهاز الزم براز تشکی  ،تحکیم ،تعالو و اامنسازز خانشاد؛ ،تسرهی
ازدواج میانو بر ارزشها و سنتهاز دانو و ملو برخشردار تشند

ماد؛  -54حق هم تهروندان ب واه؛ زنان و کشدکان است ک از تعرض و خشرشنت گفارارز و رفارارز داگرران در تمرام
محیط هاز خانشادگو و اجاماخو مصشن باتند و در صشرت بروز هر نش خششنت امکان دسارسو آسران بر مکران هراز
امن و نهادهاز امدادز ،درمانو و قضااو جهت احقال حق خشد را داتا باتند
ماد؛  -55حق کشدکان است ک از والدان و سرسرساان صالحیتدار بهر؛منرد باترند جردا کرردن کشدکران از والردان و
سرسرساان قانشنو آنها ،صرفاً بر اساس قانشن خشاهد بشد
ز-حقبرخورداریازدادخواهیعادالنه
ماد؛  -56حق تهروندان است ک ب منظشر دادخشاهو آزادان و با سهشلت ب مراجع صالح و بروطررف قضرااو ،اناظرامو،
ادارز و نظارتو ،دسارسو داتا باتند هیچکس را نموتشان از اان حق محروم کرد
ماد؛  -57اص بر برائت است و هیچکس مجرم تناخا نموتشد مگر اانک اتهام او در دادگرا؛هراز صرالح و برا رخاارت
اصشل دادرسو خادالن ازجمل اص قانشنو بشدن جرم و مجازات ،اساقالل و بیطرفو مرجع قضااو و قضرات ،حرق دفرا ،
تشصو بشدن مسوشلیت جزااو ،رسیدگو در مدت زمان معقشل و بدون اطالر دادرسرو و برا حضرشر وکیر  ،اثیرات ترشد
احکام بااد مسادل و مساند ب قشانین و اصشل مربشط صادر تشد
ماد؛  -58حق تهروندان است ک از بدو تا خام فرااند دادرسو در مراجرع قضرااو ،اناظرامو و ادارز بر صرشرت آزادانر
وکی اناشاب نمااند اگر افراد تشانااو اناشاب وکی در مراجع قضااو را نداتا باترند باارد برراز آنهرا امکانرات تعیرین
وکی فراهم تشد در راسااز اسایفاز خدت ناسیار حق دفا  ،از اساقالل حرف از وکال حماات خشاهد تد
ماد؛  -59اص  ،برگزارز خلنو محاکمات است و تهروندان حق دارند در صشرت تماار در جلسرات رسریدگو حضرشر
اابند مشارد اساثنا صرفاً ب حکم قانشن موباتد
ماد؛  -60تهروندان (اخم از ماهم ،محکشم و قربانو جرم) از حق امنیت و حفرظ مششصرات هرشااوتران در برابرر مراجرع
قضااو ،اناظامو و ادارز برخشردارند و نیااد کماران خدت از ب تین ،حرمت و کرامت انسانو آنها وارد تشد هرگشنر
رفاار ذیرقانشنو مانند تکنج جسمو اا روانو ،اجیار ب اداز تهادت اا ارائر اطالخرات ،رفارار ترشام برا تحقیرر کالمرو ارا
خملو ،خششنت گفاارز اا فیزاکو و تشهین ب ماهم اا محکشم ،نقز حقشل تهروندز است و خالو؛ برر اارنکر مشجرب
سیگرد قانشنو است ،ناااج حاص از اان رفاارها نیز قاب اساناد خلی افراد نیست
ماد؛  -61محاکم تهروندانو ک با اتهامات سیاسو ارا مطیشخراتو مشاجر مروباترند صررفاً در دادگرا؛هراز دادگسرارز،
ب صشرت خلنو و با حضشر هیوتمنصف انجام موتشد اناشاب اخضاز هیوتمنصف بااد تجلرو وجردان خمرشمو و برآانرد
افکار و نظرات گرو؛هاز اجاماخو مشالف باتد
ماد؛  -62حق تهروندان است ک از بازداتت خشدسران و بازرسو فاقد مجشز مصشن باتند هرگشن تهداد ،اخمرال فشرار
و محدودات بر خانشاد؛ و بساگان افراد در معرض اتهام و بازداتت ممنش است

ماد؛  -63حق تهروندان است ک از تمامو حقشل دادخشاهو خشد ازجمل اطال از نش و خلت اتهام و مسراندات قرانشنو
آن و اناشاب وکی آگاهو داتا باتند و از فرصت مناسب برراز ارائر ترکاات ارا دفاخیرات خرشد ،ثیرت دقیرق مطالرب
ارائ تد؛ در هم مراح دادرسو ،نگهدارز در بازداتاگا؛ها اا زندانهاز قانشنو و اطال خرانشاد؛ از بازداترت بهرر؛منرد
تشند
ماد؛  -64بازداتتتدگان ،محکشمان و زندانیان حق دارند ک از حقشل تهروندز مربشط ب خشد از قیی تغیار مناسرب،
سشتاک ،مراقیتهاز بهداتاو و درمرانو ،ارتیراط و اطرال از خرانشاد؛ ،خردمات آمشزترو و فرهنگرو ،انجرام خیرادات و
احکام دانو بهر؛مند باتند
ماد؛  -65تجدادنظرخشاهو از احکام دادگا؛هاز کیفرز ،حقشقو ،ادارز و مراجع تی قضااو بر اساس معیارهاز قرانشنو،
حق تهروندان است
ماد؛  -66حق هم بازداتتتدگان م شقت و محکشمران اسرت کر سرس از سااران بازداترت ارا اجرراز حکرم بر زنردگو
ترافامندان خشد بازگردند و از هم حقشل تهروندز ب واه؛ اتاغال ب کرار برخرشردار ترشند محرومیرت اجامراخو هرر
محکشم جز در مشارد مصرح قانشنو و در حدود و زمان تعیین تد؛ ممنش است
ماد؛  -67دولت با همکارز ساار قشا و مراجع حاکمیاو براز ارتقاز نظام حقشقو ااران و ااجاد الگشز کارآمد ،برا تیکیرد
بر رخاات حقشل دادخشاهو ،اقدامات الزم را معمشل خشاهد داتت
ژ-حقاقتصادشفافورقابتی
ماد؛  -68تهروندان در حق دسایابو بر فرصرتهراز اقاصرادز و امکانرات و خردمات خمرشمو و دولارو برابرنرد انعقراد
قراردادها و سیمانهاز بشک خمشمو و دولاو با بشک خصشصو و اخطاز هر نش مجشز در حشز؛ اقاصادز بر ترهروندان
بااد با رخاات قشانین و مقررات مربشط و رقابت منصفان در دسایابو ب فرصتها و امکانات انجام تشد
ماد؛  -69حق تهروندان است ک از فرااند وضع ،تغییر و اجراز سیاستها ،قشانین و مقررات اقاصادز اطال داتا باتند
و نظرات خشد را ب اطال مرجع تصشابکنند؛ برسانند و با فاصل زمانو مناسب از اتشاذ تصمیمات مافاوت با سیاسرتهرا
و روا هاز سیشین مطلع تشند تا باشانند خشد را براز وقش تغییرات آمراد؛ کننرد و سرس از اتشراذ تصرمیم و برراز رخاارت
اص تفافیت ،تهروندان حق دارند با اطال رسانو خمشمو از تصمیمات آگاهو اابند
ماد؛  -70حق تهروندان است ک ب صشرت برابر و با تفافیت کام از اطالخات اقاصادز و ازجمل اطالخرات مربرشط بر
برگزارز مزااد؛ها و مناقص ها مطلع تشند
ماد؛  -71دولت فضاز قانشنمند ،تفاف و رقاباو منصفان را براز انجام انرشا فعالیرتهراز اقاصرادز ترهروندان و امنیرت
سرماا گیارز آنها تضمین موکند
ماد؛  -72دولت ب منظشر تیمین حقشل اقاصادز تهروندان و ب حداکثر رسراندن مشرارکت آحراد جامعر در فعالیرتهراز
اقاصادز ،ترااط الزم در خصشص تیمین امنیت سرماا گیارز ،ساد؛سرازز ،صرراحت و ثیرات در تصرمیمات اقاصرادز،

گسارش مناسیات و سیشندهاز منطق از ،ااجاد تمهیدات الزم را براز حضشر فعاالن اقاصادز اارران در بازارهراز جهرانو،
حماارت از نشسرازز و تجهیرز بنگرا؛ هراز تشلیردز بر دانرک روز ،تنظریم هدفمنرد صرادرات و واردات ،مقابلر برا جررائم
سازماناافا اقاصادز ،سشلتشاو و قاچال کاال و ارز فراهم موکند
س-حقمسکن
ماد؛  -73حق تهروندان است ک از مسکن اامن و ماناسب با نیاز خشد و خانشاد؛تان بهر؛مند تشند دولت بر اسراس نیراز
و با رخاات اولشات و امکانات زمین اسایفاز اان حق را فراهم مونمااد
ماد؛  -74دولت با اتشاذ تدابیر و وضع مقررات الزم ،زمین تیمین و بهیشد وضعیت مسکن ماناسب با واهگوهراز برشمو و
ارزشهاز فرهنگو ،اجراز مقررات ملو ساخامان و طرحهاز بهین سازز مصرف انرژز را فراهم مونمااد
ش-حقمالکیت
ماد؛  -75حق مالکیت تشصو تهروندان محارم است هیچ تشص اا مقامو نموتشاند مالکیت داگرز را سلب ،اا امرشال
او را مصادر؛ اا ضیط اا تشقیف کند اا نسیت ب حقشل مالو اا مالکیت او ممانعت ،مزاحمرت ارا محردودات ااجراد کنرد،
مگر ب مشجب قانشن
ماد؛  -76انشا مالکیتهاز فکرز از جمل مالکیت ادبو ،هنرز و صنعاو با رخاات قانشن ،محارم و مشرد حماات اسرت و
تهروندان حق دارند ک در چهارچشب قانشن از حمااتهاز الزم براز خلق و خرض آثار هنرز و انافا از حقرشل مرادز
و معنشز ناتو از آنها در داخ و خارج از کششر برخشردار تشند
ص-حقاشتغالوکارشایسته
ماد؛  -77حق تهرو ندان است ک آزادان و بدون تیعیز و با رخاات قانشن ،تغلو را ک ب آن تماا دارند اناشاب نمااند
و ب آن اتاغال داتا باتند هیچکس نموتشاند ب دالار قرشمیاو ،مریهیو ،جنسریاو و ارا اخراالفنظرر در گررااکهراز
سیاسو و اا اجاماخو اان حق را از تهروندان سلب کند
ماد؛  -78تهروندان از حق فرصت برابر در دسارسو ب مشاذ و اناشاب آزادان حرف مشردنظر خشد طیق مشازان قرانشنو
ب گشن از ک قادر ب تیمین معاش خشد ب صشرت منصفان و آبرومندان باتند ،برخشردارند دولت ترااط مناسرب را برراز
تحقق اان حق تضمین و بر آن نظارت مونمااد
ماد؛  -79حق تهروندان است ک از آمشزشهاز الزم دربار؛ مشاذ بهر؛مند تشند
ماد؛  -80حرق ترهروندان اسرت کر از بهداترت محیطرو و کرارز سرالم و اامرن و تردابیر ضررورز برراز سیشرگیرز از
آسیبهاز جسمو و روحو در محیطهاز کار بهر؛مند باتند
ماد؛  -81تهروندان از حیث نقز قشانین و مقررات کار ،حق دادخشاهو در برابر مراجع قانشنو را دارند

ماد؛  -82ب کارگیرز ،ارتقا و اخطاز امایازات ب کارکنان بااد میانو بر تشصص ،تااساگو و تشانمنردزهراز ماناسرب برا
تغ باتد و رواکردهاز سرلیق از ،جنراحو و تیعریزآمیرز و اسرافاد؛ از روشهراز نراقز حررام خصشصرو در فراانرد
گزانک ممنش است
ماد؛  -83حق زنان است ک از فرصتهاز تغلو مناسب و حقشل و مزاااز برابر با مرردان در قیرال کرار برابرر ،برخرشردار
تشند
ماد؛  -84اتاغال اجیارز کشدکان ب کار ممنش است مشارد اساثنا ک در جهت منافع و مصالح آنان باتد صرفاً بر حکرم
قانشن مجاز موباتد
ض-حقرفاهوتأمیناجتماعی
ماد؛  -85آرامک ،تادابو و امید ب آاند؛از بهار ،خشدسازز معنشز و تشانافزااو اجاماخو ،برخشردارز از زندگو امن و
آرام ،داتان فرصت و امکان براز همراهو بیشار با خانشاد؛ ،تفراح ،ورزش و گردتگرز حق هر تهروند است
ماد؛  -86حق هر تهروند است ک از رفا؛ خمشمو و تیمین اجاماخو و خدمات امدادز بهر؛مند تشد
ماد؛  -87حق تهروندان است ک در صشرت بیکارز ناخشاسا  ،طیق قانشن از حقشل بیم بیکارز برخشردار تشند
ماد؛  -88حق تهروندا ِن روساانشین و خشراار اسرت کر حسرب مرشرد از حقرشقو چرشن تشسرع روسراااو ،بیمر و تریمین
اجاماخو و اامنسازز محیط زندگو بهر؛مند تشند
ماد؛  -89حق هم تهروندان ب واه؛ زنان است ک ب امکانات ورزترو و آمشزترو و تفراحرات سرالم ،دسارسرو داترا
باتند و باشانند با حفظ فرهنگ اسالمو – اارانو در خرص هاز ورزتو ملو و جهانو حضشر اابند
ماد؛  -90حق زنان است کر از تغیار سرالم در دوران براردارز ،زاامران سرالم ،مراقیرتهراز بهداتراو سرس از زاامران،
مرخصو زاامان و درمان بیمارزهاز تااع زنان بهر؛مند تشند
ماد؛  -91حق تهروندان اسرت کر از محریط زنردگو خرارز از آسریبهراز فرردز و اجامراخو از جملر مرشاد مشردر و
روانگردان برخشردار باتند گرو؛هاز آسیب سیار و مددجشاان از اقدامات مؤثر دولت در زمینر تشانمندسرازز ،امیرد بر
زندگو و اخمال سیاستهاز تیمینو برخشردار موتشند
ماد؛  -92حق جامع ااثارگران و خانشاد؛هاز معظم آنان است ک ب طشر خاص از تمهیدات ضرورز برراز تشانمندسرازز
فردز و جمعو براز حضشر و مشارکت مؤثر در خرص هاز مشالف فرهنگو ،سیاسو و اجاماخو برخشردار تشند
ماد؛  -93دولت از حقشل بیم تدگان حماات موکند و اان حماات تام تضمین فضاز رقاباو ،نظارت برر فعالیرت بیمر
گران و نهادهاز بیم از ،تنظیم روابط بیم گر و بیم گزار و بهیشد سرازوکارهاز رسریدگو بر دادخرشاهو بیمر تردگان و
ساار ذزنفعان موباتد

ماد؛  -94تهروندان حق دسارسو ب کاالها و خدمات اسااندارد را دارند ب گشن از کر بهداترت ارا سرالمت آنهرا را برا
مشاطر؛ مشاج نکند
ط-حقدسترسیومشارکتفرهنگی
ماد؛  -95برخشردارز از آثار و فشااد تشسرع فرهنگرو و سیشررفتهراز خلمرو ،مشرارکت در حیرات فرهنگرو و حماارت
ماشازن از جنی هاز مشالف فرهنگ حق تهروندان است
ماد؛  -96تنش و تفاوتهاز فرهنگو مردم ااران ب خنشان بششو از میراث فرهنگو در چارچشب هشات ملو مشرد احاررام
است
ماد؛  -97تهروندان فارغ از تفاوتهاز قشمو و میهیو از حق ارتیاطات بین فرهنگو برخشردارند
ماد؛  -98دولت مکلف ب حفظ و حراست از میراث تمدنو و فرهنگو و حفظ آثار ،بناها و اادبشدهاز تاراشو صرفنظر
از تعلق آنها ب گرو؛هاز مشالف فرهنگو است
ماد؛  -99تهروندان حقدارند از امکانات الزم براز مشارکت در حیرات فرهنگرو خرشد و همراهرو برا داگرر ترهروندان
ازجمل در تیسیس تشک ها ،انجمرنهرا ،برسرااو آارین هراز دانرو و قرشمو و آداب و رسرشم فرهنگرو برا رخاارت قرشانین
برخشردار باتند
ماد؛  -100فعاالن خرص هاز هنرز حق دارند در فضاز ذیرانحصارز آزادان فعالیت کننرد دولرت مشظرف اسرت تردابیر
الزم براز جلب مشارکت رقاباو بشک خصشصو در مراح تشلید و خرض آثار هنرز را فراهم کند
ماد؛  -101تهروندان از حق اادگیرز و اسافاد؛ و تدراس زبان و گشاک محلو خشد برخشردارند
ماد؛  -102تهروندان در اناشاب نش سشتک خشد ماناسب با خرف و فرهنرگ اجامراخو و در چرارچشب مرشازان قرانشنو
آزاد هساند
ماد؛  -103حق هم تهروندان ب واه؛ زنان است ک ضمن برخشردارز از مشارکت و حضشر در فضاها و مراکز خمشمو،
تشک ها و سازمانهاز اجاماخو ،فرهنگو و هنرز مشصشص خشد را تشکی دهند
ظ-حقآموزشوپژوهش
ماد؛  -104تهروندان از حق آمشزش برخشردارند آمش زش اباردااو اجیرارز و رااگران اسرت دولرت زمینر دسارسرو بر
آمشزش رااگان تا سااان دور؛ ماشسط را فراهم مو سازد و وساا تحصریالت خرالو را ترا سررحد نیراز و ضررورت کشرشر
ب طشر رااگان گسارش مودهد دولت آمشزش ساا را براز افراد فاقد آمشزش ابادااو فراهم موآورد
ماد؛  -105هم اساادان و دانشرجشاان حرق بهرر؛ منردز از مزااراز آمشزترو و سهوهشرو ازجملر ارتقرا را دارنرد اخطراز
تسهیالت و حماات هاز خلمو ازجمل فرصرت مطالعراتو ،بشرسری و ذیرر؛ صررف ًا باارد برر اسراس تشانمنردزهراز خلمرو،
تااساگو ،فارغ از گرااکهاز جناحو و حزبو و مانند اانها باتد

ماد؛  -106جشامع خلمو ،حشزوز و دانشگاهو از آزادز و اساقالل خلمو برخشردارند ،اساادان ،طرالب و دانشرجشاان در
اظهارنظر آزادند و آنها را نموتشان ب صرف داتان اا ابراز خقید؛ در محیطهاز خلمو مشرد تعرض و مشاخی؛ قرار داد اا
از تدراس و تحصی محروم کرد اساتید و دانشجشاان حق دارند نسیت ب تیسیس تشک هاز صنفو ،سیاسرو ،اجامراخو،
خلمو و ذیر؛ و فعالیت در آنها اقدام کنند
ماد؛  -107دانشگا؛ بااد مکانو امن براز اساادان و دانشجشاان باتد مسوشالن دانشگا؛ بااد براز تضمین امنیت دانشجشاان
اهامام جدز ورزند رسیدگو ب تشلفات انضیاطو دانشجشاان بااد با رخاات حق دادخرشاهو ،اصرشل دادرسرو منصرفان و
دسارسو ب مراجع صالح مساق و بو طرف و با رخاات حق دفا و تجداردنظرخشاهو ،در حرداق زمران و بردون تریخیر،
مطابق با مقررات انجام تشد
ماد؛  -108حق دانکآمشزان است ک از آمشزشوسرورتو برخشردار باتند ک منجر ب تکشفااو تشصیت ،اسراعدادها و
تشانائوهاز ذهنو و جسمو و احارام ب والدان و حقشل داگران ،هشات فرهنگو ،ارزشهاز دانو و ملو ترشد و آنهرا را
براز داتان زندگو اخالقو و مسوشالن تشام با تفاهم ،مسالمت ،مدارا و مروت ،انصاف ،نظم و انضیاط ،برابرز و دوسراو
بین مردم و احارام ب محیطزاست و میراث فرهنگو آماد؛ کند
ماد؛  -109حق دانک آمشزان است ک تشصیت و کرامت آنران مرشرد احاررام قررار گیررد نظررات کشدکران در مسرائ
مربشط ب زندگوتان بااد تنید؛ تشد و مشرد تشج قرار گیرد
ماد؛  -110هیچکس حق ندارد مشجب تک گیرز تنفرهاز قشمو ،میهیو و سیاسو در ذهن کشدکران ترشد ارا خشرشنت
نسیت ب اک نهاد اا میهب خاص را از طراق آمشزش اا تربیت اا رسان هاز جمعو در ذهن کشدکان ااجاد کند
ماد؛  -111تشانخشاهان بااد ب تناسب تشانااو از فرصت و امکان تحصری و کسرب مهرارت برخرشردار باترند و معلشلیرت
نیااد مشجب محرومیت از حق تحصی دانک و مهارتهاز تغلو تشد
حقمحیطزیستسالموتوسعهپایدار

ع-
ماد؛  -112حفاظت از محیطزاست -ک نس امروز و نس هاز بعد بااد در آن حیات اجاماخو رو ب رتدز داترا باترند
 وظیف از همگانو است از اان رو فعالیتهاز اقاصادز و ذیر آنک با آلشدگو محیطزاست اا تشرارب ذیرقابر جیررانآن همرا؛ باتد ،ممنش است حفاظت ،بهسازز و زایاسازز محیطزاست و گسارش فرهنگ حماات از محیطزاست حرق
تهروندان است و دولت اان حق را در برنام ها ،تصمیمات و اقدامهاز تشسع از ،اقاصادز ،اجاماخو ،فرهنگو ،دفراخو و
امنیاو مدنظر قرار مودهد و با آلشدگو و تشراب محیطزاست مقابل موکند
ماد؛  -113هر تهروند حق بهر؛مندز از محیطزاست سالم ،ساک و خارز از انشا آلشدگو ،ازجمل آلشدگو هرشا ،آب و
آلشدگوهاز ناتو از امشاج و تشعشعات مضر و آگاهو از میزان و تیعات آالاند؛هاز محیطزاسرت را دارد دسراگا؛هراز
اجرااو براز کاهک آالاند؛هاز زاستمحیطو ب واه؛ در تهرهاز بزرگ تدابیر الزم را اتشاذ موکنند

ماد؛  -114هرگشن اقدام ب منظشر تشسع زاربنااو و صنعاو مانند احداث سدها و را؛ها و صنااع اساشراجو ،ساروتریمو ارا
هسا از و مانند آن بااد سس از ارزاابو تیثیرات زاستمحیطو انجام تشد اجراز طررحهراز تشسرع از منرشط بر رخاارت
دقیق مالحظات زاستمحیطو خشاهد بشد
ماد؛  -115دولت با اافاز نقک بینالمللو مؤثر از طراق همکرارز هراز اقاصرادز ،تیرادل اطالخرات ،اناقرال دانرک فنرو و
میادل فرهنگو براز تحقق تشسع ساادار هم جانی و ماشازن و رفع مشانع برینالمللرو اقردام خشاهرد نمرشد حرق ترهروندان
است ک از مزااا و منافع فنآورزهاز نش در کلی زمین ها از جمل بهداتاو ،سزتکو ،دارواو ،ذیااو ،اقاصادز و تجرارز
بهر؛مند تشند
غ-حقصلح،امنیتواقتدارملی
ماد؛ -116حق تهروندان است ک از سیاست خارجو تفاف و صلحطلیان در چارچشب منرافع و امنیرت ملرو ،برخرشردار
باتند دولت با رخاات اصشل خزت ،حکمت و مصلحت ،برقرارز ،حفظ و ارتقاز روابط و مناسیات ساادار برا کشرشرها و
سازمانهاز بینالمللو را دنیال موکند و با اسافاد؛ از ابزارهاز داپلماتیک و روشهاز خردمندان برراز تررواج و تقشارت
گفامان صلح ،صیانت از حقشل بشر و کرامت انسانها ،میارز؛ با خششنت و افراطوگرز و دفا از حقشل مظلشمان ترالش
موکند
ماد؛  -117دولت براز حماات از حقشل اارانیان خارج از کششر و بهیرشد وجهر برینالمللرو اارران ،برنامر رارزز و اقردام
خشاهد نمشد
ماد؛  -118تهروندان حق دارند از امنیت ،اساقالل ،وحدت ،تمامیت ارضو و اقادار ملو برخشردار باتند
ماد؛  -119دولت مشظف است با برنام راززهاز الزم و تشصیص منابع کافو در جهت بازدارنردگو راهیرردز و ارتقراز
تشانمندز دفاخو کششر اقدامات الزم ب واه؛ تجهیز و تقشات نیروهاز مسلح را ب خم آورد
ماد؛  -120تهروندان حق دارند از آمشزش دفاخو الزم برخشردار باتند دولت با برنام رارزز و تشصریص امکانرات الزم
نسیت ب تقشات بنی دفاخو و بسیج خمشمو اقدام مونمااد
سازوکاراجراونظارتبرحسناجرایحقوقشهروندی
 1رئیسجمهشر براز نظارت ،هماهنگو و سیگیرز اجراز مناسب تعهدات دولت در اان منششر ،دسایار واره؛از را تعیرین
مو نمااد سیشنهاد برنام و خط مشو مربشط ب اجراز کام منششر حقشل تهروندز از جمل مسروشلیتهراز دسرایار واره؛
است
 2دساگا؛هاز اجرااو تابع قش؛ مجرا مشظفاند با هماهنگو دسایار واه؛ در حدود صالحیتهاز قانشنو خرشد ،برا جلرب
مشارکت مردم ،تشک ها ،سازمانهاز مردمنهاد و بشک خصشصو ،ضمن جمعبندز و مدون سازز حقشل و آزادزهراز
مندرج در قانشن اساسو و قشانین خادز ،در حشز؛ مسوشلیتها و اخایارات خشد و تناسااو مشارد نقز حقشل ترهروندز،

تدابیر و اقدامات قانشنو الزم را براز تحقق اان حقشل بر واره؛ از طرارق تردوان و اجرراز برنامر اصرالح و تشسرع نظرام
حقشقو ،آمشزش ،اطال رسانو و ظرفیتسازز و تقشات مفاهم  ،گفاگش و تعام در حشز؛ خمشمو انجام دهند
 3دساگا؛هاز تابع قش؛ مجرا مشظفاند برنام اصالح و تشسع نظام حقشقو مربشط ب خشد را ظررف مردت ترک مرا؛ از
اناشار اان منششر تهیر و در اخایرار دسرایار واره؛ رااسرت جمهرشرز قررار دهنرد و هرسرال گرزارش ادوارز سیشررفتهرا،
چالکها ،مشانع و را؛ح هاز سیشنهادز براز ارتقاو و اجراز حقشل تهروندز را در حشز؛ مسوشلیت خشد ارائ و از طراق
اصالحات نهادز و ساخاارز ،براز تحقق حقشل تهروندز مندرج در اان منششر اقدام کنند
 4وزارتشان هاز آمشزشوسرورش ،خلشم ،تحقیقات و فنآورز و بهداتت ،درمان و آمشزش سزتکو براز آتنااو هرچ
بیشار دانک آمشزان و دانشجشاان با آمشز؛هاز حقشل تهروندز ،ترتییات الزم را اتشاذ مونمااند
 5رئیسجمهشر هرسال گزارش سیشرفتها و را؛کارهاز رفع مشانع تحقق حقشل تهروندز را ب ملت ارائ و در صرشرت
نیاز ،منششر را روزآمد موکند
حسنروحانی
رئیسجمهوریاسالمیایران 


ارجاعاتقانونیموادمنشورحقوقشهروندی
ماد؛  -1اصشل بیست و دوم ،سو و تشم و سو و هفام قانشن اساسو جمهشرز اسالمو ااران ،قانشن آاین دادرسو کیفررز
– مصشب  – 1392قانشن مجازات اسالمو ،مصشب  -1392قانشن احارام ب آزادزهاز مشرو و حفظ حقرشل ترهروندز
– مصشب 1383
ماد؛  -2بند  12اص سشم ،اص بیست و نهم ،بند  2اصر چهر و سرشم ،اصر سنجراهم قرانشن اساسرو ،سرند چشرمانرداز
جمهشرز اسالمو ااران ،قانشن تشکیالت و وظااف وزارت بهداتت ،درمان و آمشزش سزتکو – مصشب  – 1367قرانشن
ساخاار نظام جامع رفا؛ و تیمین اجاماخو – مصشب  ،1372بند  7سیاستهاز کلو اقاصاد مقاوماو – مصشب 1392
ماد؛  -3اصشل د؛ و بیست و اکم قانشن اساسو ،منششر حقشل و مسوشلیتهراز زنران در نظرام جمهرشرز اسرالمو اارران –
مصشب  1383تشراز خالو انقالب فرهنگو – سیاست ها و راهیردهاز ارتقاز سرالمت زنران – مصرشب  – 1386ترشراز
انقالب فرهنگو
ماد؛  -4اص بیست و اکم قانشن اساسو– قرانشن حماارت از کشدکران و نشجشانران – مصرشب  – 1381قرانشن حماارت از
کشدکان و نشجشانان بوسرسرست و بد سرسرست – مصشب  ،1392قانشن الحال ب کنشانسریشن حقرشل کرشدک – مصرشب
1372
ماد؛  -5قانشن الحال ب کنشانسیشن حقشل افراد داراز معلشلیت – مصشب  – 1387قانشن جامع حماات از حقشل معلرشالن
– مصشب 1383
ماد؛  -6بند  1اص سشم ،اص بیست و سشم ،بند  1اص  21و اص اکصد و سنجا؛وتک قانشن اساسرو ،بنردهاز  21و 44
اقدامات ملو ،بندهاز  17و  19راهیردهاز ملو مصشب نقش مهندسرو فرهنگرو کشرشر – مصرشب  - 1391ترشراز خرالو
انقالب فرهنگو ،قانشن اهداف و وظااف وزارت فرهنگ و ارتاد اسالمو – مصشب  ،1365بند  1سیاستهاز کلو ااجاد
تحشل در نظام آمشزشوسرورش کششر  -مصشب  1392و بند  1سیاستهاز کلو نظام ادارز -مصشب 1389
ماد؛  -7اص بیست و دوم قانشن اساسو ،بند  6اص دوم قانشن اساسو و اصشل نشزدهم و بیسام قانشن اساسو
ماد؛  -8اصشل سشم ،سیزدهم ،نشزدهم ،بیسام و سوام قانشن اساسو  -قانشن نحش؛ اجراز اص  48قانشن اساسو جمهرشرز
اسالمو ااران مصشب  -1380سیاستهاز کلو آمااک سررزمین – مصرشب  ،1390قرانشن مردارات خردمات کشرشرز –
مصشب  1386و بند  1اص چه و سشم قانشن اساسو
ماد؛  -9اصشل سشم ،بیست و دوم و بیست و سشم قانشن اساسو
ماد؛  -10اصشل دوازدهم ،چهاردهم ،نشزدهم ،بیست و دوم و بیست و چهارم قانشن اساسرو ،قرانشن مطیشخرات – مصرشب
 -1379جزو ( )4بند الف سیاستها و ضشابط حاکم بر تیلیغات محیطو – مصشب  -1388تشراز خالو انقالب فرهنگو

ماد؛  -11بندهاز  9 ،8و  14اص سشم و اصشل بیسام و بیست و اکرم قرانشن اساسرو ،بنردهاز  15و  51منشرشر حقرشل و
مسوشلیت هاز زنان در نظام جمهشرز اسالمو ااران – مصشب  1383تشراز خالو انقالب فرهنگرو بنرد  12سیاسرتهرا و
راهیردهاز ارتقاز سالمت زنان – مصشب  1386تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -12اصشل نهم ،بیست و دوم ،سو و تشم ،سو و هفام و سنجا؛ و اکم قانشن اساسو و بند  7اص سشم قانشن اساسو
ماد؛  -13اصشل سشم ،نهم ،بیست و دوم ،بیست و سشم و بیست و سرنجم قرانشن اساسرو -قرانشن تشرکی وزارت اطالخرات
جمهشرز اسالمو  -مصشب 1362
ماد؛  -14اصشل سو و چهار م ،صد و سنجا؛ و تشم ،صد و سنجرا؛ و نهرم و اکصرد و هفاراد و سرشم قرانشن اساسرو ،قرانشن
مدارات خدمات کششرز – مصشب  ،1386قانشن نیروز اناظامو جمهشرز اسالمو ااران – مصشب 1369
ماد؛  -15اصشل سشم ،تشم و سنجا؛ و هفام ،سنجا؛ و هشام و سنجا؛ و نهم قانشن اساسو و بند  3اصر چهر و سرشم قرانشن
اساسو
ماد؛ -16اص سشم و اص نشزدهم قانشن اساسو ،قانشن اناشابات رااست جمهشرز – مصرشب  1379و اصرالحات بعردز
آن ،قانشن اناشابات مجلس تشراز اسالمو – مصشب  1378و اصالحات بعدز آن
ماد؛  -17اص سشم قانشن اساسو ،قانشن اناشابات مجلس تشراز اسالمو – مصشب  – 1378و اصالحات بعدز آن
ماد؛  -18بندهاز  8و  9اص سشم و اص  175قانشن اساسو
ماد؛  -19بندهاز  9 ،8 ،6و  10اص سشم و اصشل نشزدهم و بیسام قانشن اساسو ،سیاستهاز کلو نظام ادارز – مصرشب
 -1389قانشن ارتقاز سالمت نظام ادارز و مقابل با فساد – مصشب  -1390قانشن مردارات خردمات کشرشرز – مصرشب
1386
ماد؛  -20بندهاز  9 ،6و  10اص سشم قانشن اساسو ،ماد؛  28قانشن مدارات خدمات کششرز – مصشب 1386
ماد؛  -21اصشل سو و چهارم ،اکصد و هفاادم ،اکصد و هفااد و سشم و اکصرد و هفاراد و چهرارم قرانشن اساسرو ،قرانشن
تشکی سازمان بازرسو کششر – مصشب  ،1360قانشن داشان خدالت ادارز -مصشب 1392
ماد؛  -22اص سشم قانشن اساسو  -قانشن اناشار و دسارسو آزاد ب اطالخات –مصشب  ،1388قانشن بهیرشد مسرامر محریط
کسبوکار – مصشب  1390و بند  18سیاستهاز کلو نظام ادارز – مصشب 1389
ماد؛  -23قانشن مدارات خدمات کششرز – مصشب  -1386قانشن رسیدگو ب تشلفرات ادارز – مصرشب  -1372قرانشن
اناشار و دسارسو آزاد ب اطالخات  -مصشب  1388و بند  20سیاستهاز کلو نظام ادارز – مصشب 1389
ماد؛  -24بند  9اص سشم قانشن اساسو ،مشاد  25الرو  28و  53 ،41و  114قرانشن مردارات خردمات کشرشرز – مصرشب
 1386و مشاد مشالف سیاستهاز کلو نظام ادارز – مصشب 1389

ماد؛  -25اص بیست و سشم قانشن اساسو  -قانشن احاررام بر آزادزهراز مشررو و حفرظ حقرشل ترهروندز – مصرشب
1383
ماد؛  -26بند  2اص سشم و اصشل بیست و چهارم و اکصد و هفااد و سرنجم قرانشن اساسرو ،قرانشن مطیشخرات – مصرشب
 -1364و اصالحات بعدز آن
ماد؛  -27بند  4اص سشم و اص بیست و چهارم و اکصد و هفااد و سنجم قانشن اساسو ،قانشن اهرداف و وظرااف وزارت
فرهنگ و ارتاد اسالمو – مصشب 1365
ماد؛  -28اصشل هشام و قانشن اساسو ،ماد؛  8قانشن حماات از آمران ب معروف و ناهیان از منکر– مصشب  – 1393مراد؛
 3قانشن مطیشخات – مصشب  – 1364و اصالحات بعدز آن ،بنرد  4سیاسرت هراز فرهنگرو جمهرشرز اسرالمو اارران در
حشز؛ مطیشخات – مصشب  - 1380تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -29بند  2اص سشم و اص نهم قانشن اساسو  -ماد؛  3قانشن اناشرار و دسارسرو آزاد بر اطالخرات مصرشب -1388
ماد؛  4قانشن مطیشخات – مصشب  1364و اصالحات بعدز آن
ماد؛  -30بند  2اص سشم قانشن اساسو ،مرشاد  2و  10قرانشن اناشرار و دسارسرو آزاد بر اطالخرات ،مصرشب  - 1388بنرد
(الف) ماد؛  3قانشن ارتقا سالمت نظام ادارز و مقابل با فساد– مصشب  ،1390قانشن بهیرشد مسرامر محریط کسربوکرار –
مصشب  1390و ماد؛  10قانشن الحال دولت جمهشرز اسالمو ااران ب کنشانسیشن میارز؛ با فساد – مصشب 1387
ماد؛  -31اص  22قانشن اساسو ،ماد؛  14قانشن اناشار و دسارسو آزاد ب اطالخات – مصشب 1388
ماد؛  -32قانشن الحال ب کنشانسیشن حقشل کشدک – مصشب  ،1372مصشب تشراز خالو انقرالب فرهنگرو در خصرشص
اهداف ،سیاست ها و ضشابط نشر کااب -مصشب  1389و ماد؛  17قانشن اجاز؛ الحال دولرت جمهرشرز اسرالمو اارران بر
کنشانسیشن حقشل کشدک – مصشب 1372
ماد؛  -33بند (ب) اص دوم و بند  1اص سشم و اص بیست و چهارم قانشن اساسو ،قانشن تجارت الکارونیک – مصرشب
 1382و ماد؛  21قانشن جرائم رااان از – مصشب 1388
ماد؛  -34بند (ب) اص دوم قانشن اساسو ،قانشن تجارت الکارونیک  -مصشب  ،1382ماد؛  38قرانشن مردارات خردمات
کششرز – مصشب  ،1386قانشن جرائم رااان از -مصشب  1388و بند  15سیاستهاز کلو نظام ادارز – مصشب 1389
ماد؛  -35فرمان مقام معظم رهیرز بر تشکی تشراز خالو مجازز و تعیین اخضراز حقیقرو و حقرشقو آن –  ،1390مرشاد
 13و  14قانشن اناشار و دسارسو آزاد ب اطالخات  -مصشب  1388و ماد؛  1قانشن جرائم رااان از – مصشب 1388
ماد؛  -36اصشل بیست و دوم و بیست و سنجم قانشن اساسو ،مشاد  4و  150قانشن آاین دادرسو کیفررز – مصرشب ،1392
قانشن نحش؛ مجازات اتشاصو ک در امشر سمعو و بصرز فعالیت ذیرمجاز مو کنند  -مصشب  ،1386مشاد  13و  14قانشن
اناشار و دسارسو آزاد ب اطالخات  -مصشب  ،1388ماد؛  5قانشن حماات از آمران بر معرروف – مصرشب  1394و بنرد 1
سیاستهاز کلو امنیت فضاز تشلید و تیادل اطالخات و ارتیاطات – مصشب 1389

ماد؛  -37اص بیست و سنجم قانشن اساسو ،ماد؛  150قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب  ،1392قانشن نحرش؛ مجرازات
اتشاصو ک در امشر سمعو و بصرز فعالیت ذیرمجاز موکنند  -مصشب  ،1386مرشاد  13و  14قرانشن اناشرار و دسارسرو
آزاد ب اطالخات  -مصشب  1388و بند  8ماد؛واحد؛ قانشن احاررام بر آزادزهراز مشررو و حفرظ حقرشل ترهروندز –
مصشب 1383
ماد؛  -38اص بیست و سنجم قانشن اساسو ،ماد؛  150قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب  ،1392قانشن نحرش؛ مجرازات
اتشاصو ک در امشر سمعو و بصرز فعالیت ذیرمجاز مو کنند  -مصشب  1386و مشاد  13و  14قانشن اناشرار و دسارسرو
آزاد ب اطالخات  -مصشب 1388
ماد؛  -39اص بیست و سنجم قانشن اساسو ،مشاد  13و  14قانشن اناشار و دسارسو آزاد ب اطالخات  -مصشب 1388
ماد؛  -40اص بیست و سنجم قانشن اساسو ،ماد؛  150قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب 1392
ماد؛  -41اص بیست و سنجم قانشن اساسو ،قرانشن مطیشخرات  -مصرشب  – 1364و اصرالحات بعردز آن و قرانشن نحرش؛
مجازات اتشاصو ک در امشر سمعو و بصرز فعالیت ذیرمجاز موکنند  -مصشب  ،1386مراد؛  40قرانشن آارین دادرسرو
کیفرز – مصشب 1392
ماد؛  -42اص بیست و سنجم قانشن اساسو ،قانشن نحش؛ مجازات اتشاصو ک در امشر سمعو و بصررز فعالیرت ذیرمجراز
موکنند  -مصشب  ،1386ماد؛  648قانشن مجازات اسالمو – مصشب ( 1375بشک تعزارات)
ماد؛  -43اص بیست و تشم قانشن اساسو ،قانشن فعالیت احزاب ،جمعیتها و انجمنهاز سیاسو و صنفو و انجمرنهراز
اسالمو اا اقلیتهاز دانو تناخا تد؛ – مصشب 1360
ماد؛  -44اصشل بیست و تشم و بیست و هفام قانشن اساسرو ،قرانشن نظرام صرنفو کشرشر  -مصرشب  1382برا اصرالحات
بعدز ،آایننام تشک هاز مردمنهاد  -مصشب 1395
ماد؛  -45اصشل بیست و تشم و بیست و هفام قانشن اساسرو ،قرانشن نظرام صرنفو کشرشر  -مصرشب  1382برا اصرالحات
بعدز ،آایننام تشک هاز مردمنهاد  -مصشب  ،1395قانشن اناشار و دسارسو آزاد ب اطالخات  -مصشب  ،1388ماد؛ 66
قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب 1392
ماد؛  -46اص بیست و هفام قانشن اساسو ،ماد؛  6قانشن فعالیرت احرزاب ،جمعیرتهرا و انجمرنهراز سیاسرو و صرنفو و
انجمنهاز اسالمو اا اقلیتهراز دانرو ترناخا ترد؛ – مصرشب  ،1360آئریننامر چگرشنگو تریمین امنیرت اجاماخرات و
راهپیمااوهاز قانشنو -مصشب 1381
ماد؛  -47اص چه و اکم قانشن اساسو ،مشاد  976و  991قانشن مدنو – مصرشب  -1307قرانشن ثیرتاحرشال – مصرشب
1355
ماد؛  -48قانشن گیرنام – مصشب  1343و اص سو و سشم قانشن اساسو
ماد؛  -49اص سو و سشم قانشن اساسو ،ماد؛  12قانشن مجازات اسالمو – مصشب 1392

ماد؛  -50بند  6ماد؛  2قانشن وظااف وزارت امشر خارجر – مصرشب  1364و قرانشن الرزام دولرت بر سیگیررز و اسرایفاز
حقشل اتیا و داپلماتهاز اارانو آسیبداد؛ از اقدامات دولتهاز خارجو – مصشب 1389
ماد؛  -51اصرشل دهرم و بیسرت و اکرم و بنرد  1اصر چهر و نهرم قرانشن اساسرو ،اهرداف و اصرشل تشرکی خرانشاد؛ و
سیاستهاز تحکیم و تعالو آن مصشب  – 1384تشراز خالو انقالب فرهنگو ،مشاد  43و  230قانشن برنام سرنجم تشسرع
جمهشرز اسالمو ااران – مصشب  1389و بند  2سیاستهاز کلو جمعیت – مصشب 1393
ماد؛  -52بند  56منششر حقشل و مسوشلیتهاز زنان در نظرام جمهرشرز اسرالمو اارران – مصرشب  -1383ترشراز خرالو
انقالب فرهنگو
ماد؛  -53اص دهم قانشن اساسو ،اهداف و اصشل تشکی خانشاد؛ و سیاستهاز تحکریم و تعرالو آن – مصرشب -1384
تشراز خالو انقالب فرهنگو و بند  4سیاستهاز کلو جمعیت – مصشب 1393
ماد؛  -54اهداف و اصشل تشکی خانشاد؛ و سیاستهاز تحکریم و تعرالو آن – مصرشب  – 1384ترشراز خرالو انقرالب
فرهنگو
ماد؛  -55مشاد  1168الو  1179قانشن مدنو – مصشب  1307و قانشن حماات از خانشاد؛ – مصشب 1391
ماد؛  -56اصشل سو و چهارم ،تصت و اکم ،نشدم ،اکصد و سنجرا؛ و نهرم ،اکصرد و هفاراد و سرشم و اکصرد و هفاراد و
چهارم قانشن اساسو  -قانشن آاین دادرسو کیفرز -مصشب  -1392قانشن آاین دادرسو دادگا؛هاز خمشمو و انقرالب در
امشر مدنو -مصشب  -1379قرانشن تشرکیالت و آارین دادرسرو دارشان خردالت ادارز – مصرشب  -1392قرانشن تشرکی
سازمان بازرسو ک کششر – مصشب  ،1360قانشن رسیدگو بر تشلفرات ادارز -مصرشب  -1372قرانشن ترشراهاز حر
اخاالف – مصشب  1387و اصالحو 1394
ماد؛  -57اصشل سو و هفام و اکصد و تصت و هفرام قرانشن اساسرو ،مراد؛  4قرانشن آارین دادرسرو کیفررز – مصرشب
 -1392بند  2ماد؛واحد؛ قانشن احارام ب آزادزهاز مشرو و حفظ حقشل تهروندز – مصشب 1383
ماد؛  -58اص سو و سنجم قانشن اساسرو ،مصرشب مجمرع تشرشیص مصرلحت نظرام در خصرشص اناشراب وکیر تشسرط
اصحاب دخشز -مصشب  -1370بند  3قانشن احارام ب آزادزهاز مشررو و حفرظ حقرشل ترهروندز – مصرشب ،1383
ماد؛  48قانشن آاین دادرسو کیفرز -مصشب 1392
ماد؛  -59اصشل سو و نهم و اکصد و تصت و هشام قانشن اساسو ،بندهاز  6 ،4و  7قانشن احارام ب آزادزهراز مشررو
و حفظ حقشل تهروندز – مصشب  -1383مصشب مجمع تشرشیص مصرلحت نظرام در خصرشص اناشراب وکیر تشسرط
اصحاب دخشز -مصشب  ،1370مشاد  305و  352قانشن آاین دادرسو کیفرز -مصشب 1392
ماد؛  -60اصشل بیست دوم و سو و هشام و اکصد و تصت و تشم و اکصد و تصرت و هشرام قرانشن اساسرو ،مراد؛ 40
قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب  ،1392ماد؛  169قانشن مجازات اسالمو – مصشب 1392
ماد؛  -61اص اکصد و تصت و هشام قانشن اساسو ،ماد؛  305قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب 1392

ماد؛  -62اص سو و دوم قانشن اساسو ،قانشن احارام ب آزادزهاز مشرو و حفظ حقشل ترهروندز – مصرشب -1383
فص دوم قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب 1392
ماد؛  -63اصشل سشم و سو و دوم قانشن اساسو ،مشاد  5و  52قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب 1392
ماد؛  -64اص سو و نهم قانشن اساسو ،قانشن احارام ب آزادزهاز مشرو و حفرظ حقرشل ترهروندز – مصرشب ،1383
مشاد  50 ،49و  51قانشن آاین دادرسو کیفرز – مصشب 1392
ماد؛  -65قانشن آاین دادرسو کیفرز -مصشب  -1392قانشن آاین دادرسو دادگا؛هاز خمشمو و انقالب در امشر مردنو-
مصشب  -1379قانشن تشلفات ادارز –مصشب 1372
ماد؛  - 66اصشل سو و تشم و سو و هفام قانشن اساسو ،مشاد  25 ،7 ،4و  26قانشن مجازات اسالمو  -مصشب 1392
ماد؛  -67بند  14اص سشم قانشن اساسو
ماد؛  -68بند  9اص سشم قانشن اساسو ،بند  19سیاستهاز کلو اقاصاد مقاوماو – مصشب 1392
ماد؛  -69قانشن اناشار و دسارسو آزاد ب اطالخات – مصشب  -1386قانشن بهیرشد مسرامر محریط کسربوکرار  -مصرشب
 -1390سیاست هاز کلو نظام در خصشص امنیت اقاصادز – مصشب  ،1379بند  19سیاست هاز کلو اقاصاد مقراوماو –
مصشب 1392
ماد؛  -70بند  9اصر سرشم قرانشن اساسرو ،بنرد  5سیاسرتهراز کلرو تشرشاق سررماا گریارز – مصرشب  ،1389بنرد 19
سیاستهاز کلو اقاصاد مقاوماو – مصشب 1392
ماد؛  -71بند  9اص سشم قانشن اساسو ،بند  2سیاستهاز کلو تششاق سرماا گیارز – مصشب  ،1390بنردهاز  19و 23
سیاستهاز کلو اقاصاد مقاوماو – مصشب 1392
مرراد؛  -72بنرردهاز  8و  12و  14اص ر سررشم قررانشن اساسررو ،قررانشن تشررشاق سرررماا گرریارز خررارجو – مصررشب -1380
سیاست هاز کلو تششاق سرماا گیارز – مصرشب  -1389قرانشن میرارز؛ برا قاچرال کراال و ارز مصرشب  -1392بنرد 23
سیاستهاز کلو اقاصاد مقاوماو – مصشب 1392
ماد؛  -73اص سو و اکم قانشن اساسو ،بندهاز  3و  4سیاستهاز کلرو مسرکن – مصرشب  -1389قرانشن سراماندهو و
حماات از تشلید و خرض مسکن -مصشب 1387
ماد؛  - 74قانشن ساماندهو و حماات از تشلید و خرض مسکن -مصشب 1387
ماد؛  -75اصشل بیست و دوم و چه و تشم و چه و هفام قانشن اساسو ،مشاد  30و  31قانشن مدنو – مصشب 1307
ماد؛  -76اصشل چه و تشم و چه و هفرام قرانشن اساسرو ،قرانشن حماارت از حقرشل مؤلفران و مصرنفان و هنرمنردان-
مصشب  -1348قانشن ثیت اخاراخات ،طرحهاز صنعاو و خالئم تجارز – مصشب 1386
ماد؛  -77اصشل نشزدهم ،بیسام و بیست و هشام قانشن اساسو

ماد؛  -78بند  12اص سشم و بند  2اص چه و سشم قانشن اساسو ،ماد؛  31قانشن برنام سنجسال سنجم تشسرع – مصرشب
1389
ماد؛  -79اص بیست و هشرام قرانشن اساسرو ،مرشاد  44 ،41و  54قرانشن مردارات خردمات کشرشرز – مصرشب -1386
بندهاز  2و  6سیاست هاز کلو نظام ادارز -مصشب  -1389ماد؛  7قرانشن جرامع حماارت از حقرشل معلرشالن – مصرشب
1389
ماد؛  -80بند  1اص چه و سشم قانشن اساسو ،بند  12سیاستهاز کلو تشلیرد ملرو ،حماارت از کرار و سررماا انسرانو،
مصشب  -1391ماد؛  58قانشن مدارات خدمات کششرز – مصشب 1386
ماد؛  -81اص سو و چهارم قانشن اساسرو ،مراد؛  157قرانشن کرار-مصرشب  ،1369بنرد  2مراد؛  10قرانشن دارشان خردالت
ادارز -مصشب 1385
ماد؛  -82بندهاز  9و  10اص سشم قانشن اساسرو ،مرشاد  41و  53قرانشن مردارات خردمات کشرشرز – مصرشب -1386
بندهاز  4 ،2و  6سیاستهاز کلو نظام ادارز -مصشب 1389
ماد؛  -83بند  14اص سشم و اصشل بیسام ،بیست و اکم و بیسرت و هشرام قرانشن اساسرو ،سیاسرتهراز اتراغال زنران در
جمهشرز اسالمو ااران -مصشب  1371تشراز خالو انقالب فرهنگو ،بندهاز  101و  102منششر حقشل و مسوشلیتهراز
زنان در جمهشرز اسالمو ااران – مصشب  1383تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -84بند چهار اص چه و سشم و بند تک اص دوم و اصشل نشزدهم ،بیسام و بیست و هشام قرانشن اساسرو و مراد؛
 79قانشن کار
ماد؛  -85بند  1اص سشم و اص چه و سشم قانشن اساسو ،بندهاز  21و  44اقدامات ملو ،بندهاز  17و  19راهیردهراز
ملو مصشب نقش مهندسو فرهنگو کششر – مصشب  - 1391تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -86بند  12اص سشم ،بند  1اص چه و سشم و اص بیست و نهم قانشن اساسو،قرانشن سراخاار نظرام جرامع رفرا؛ و
تیمین اجاماخو – مصشب 1383
ماد؛  -87بند  2اص سشم ،اص بیست و نهم قانشن اساسو ،قانشن بیمر بیکرارز – مصرشب  -1369مراد؛  73قرانشن برنامر
سنجسال سنجم تشسع جمهشرز اسالمو ااران – مصشب 1389
ماد؛  -88اصشل بیست و نهم و سو و اکم قرانشن اساسرو ،بشرک تشسرع روسراااو قرانشن برنامر سرنجسرال سرنجم تشسرع
جمهشرز اسالمو ااران – مصشب 1389
ماد؛  -89بند  3اص سشم و اص  21قانشن اساسو،بنردهاز  53و  54منشرشر حقرشل و مسروشلیتهراز زنران در جمهرشرز
اسالمو ااران -مصشب  -1383تشراز خالو انقالب فرهنگو ،سیاستها و اولشاتهراز فرهنگرو سرازمان تربیرتبردنو -
مصشب  - 1384تشراز خالو انقالب فرهنگو

ماد؛  -90اصشل د؛ و بیست واکم و بیست و نهم قانشن اساسو ،بندهاز  15و  51منششر حقرشل و مسروشلیتهراز زنران در
جمهشرز اسالمو ااران،مصشب  1383تشراز خالو انقالب فرهنگو بند  12سیاستها و راهیردهاز ارتقاز سرالمت زنران
– مصشب  – 1386تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -91بندهاز  1و  2اص سشم و اص  22قانشن اساسو ،قانشن میرارز؛ برا مرشاد مشردر – مصرشب  1367برا اصرالحات
 1376و  -1389سیاست هاز کلو میارز؛ با مشاد مشدر – مصشب  -1385مصشب نقش مهندسو فرهنگو کشرشر -مصرشب
 -1391تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -92قانشن جامع خدماترسانو ب ااثارگران – مصشب  – 1391قانشن برنام سنجسال سنجم تشسع جمهرشرز اسرالمو
ااران – مصشب 1389
ماد؛  -93بند  12اص سشم ،اصشل بیست و اکم و سو و چهارم قرانشن اساسرو ،قرانشن سراخاار نظرام جرامع رفرا؛ و تریمین
اجاماخو – مصشب  -1383قانشن بیم اجیارز مسوشلیت مدنو دارندگان وساا نقلیر مشترشرز زمینرو در مقابر ترشص
ثالث – مصشب 1392
ماد؛  -94بند  12اص سشم و بند  1اص چه و سشم قانشن اساسو ،قانشن حماات از حقشل مصررفکننردگان – مصرشب
1388
ماد؛  -95اص نشزدهم قانشن اساسو ،مصشب نقش مهندسو فرهنگو کششر -مصشب  1391تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -96اصشل چهاردهم ،سانزدهم ،نشزدهم و بیسرام قرانشن اساسرو ،مصرشب نقشر مهندسرو فرهنگرو کشرشر -مصرشب
 -1391تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -97اصشل چهاردهم ،سانزدهم ،نشزدهم ،بیسام و بیست و تشم و هشااد و سشم قانشن اساسو
ماد؛  -98اصشل نشزدهم و چه و سنجم و چه و هشام قانشن اساسو ،قانشن نحش؛ اجراز اص  48قانشن اساسو -مصشب
1380
ماد؛  -99اصشل دوازدهم ،چهاردهم ،نشزدهم و بیست و تشم قانشن اساسو
ماد؛  -100بند  4اص سشم ،اصشل بیست و تشم و بیست و هشام و بند  2اص چه و سشم قرانشن اساسرو ،سیاسرتهراز
حماات از اتاغال هنرمندان – مصشب  -1382تشراز خالو انقالب فرهنگو قرانشن اهرداف و وظرااف وزارت فرهنرگ و
ارتاد اسالمو – مصشب  -1365مشاد  102و  153قانشن برنام سنجم تشسع جمهشرز اسالمو ااران مصشب 1389
ماد؛  -101اص سانزدهم قرانشن اساسرو ،مصرشب نقشر مهندسرو فرهنگرو کشرشر ،مصرشب  1391ترشراز خرالو انقرالب
فرهنگو
ماد؛  -102اصشل و میانو روشهاز اجرااو گسارش فرهنگ خفاف – مصشب  – 1376تشراز خالو انقالب فرهنگو

ماد؛  -103اصشل نشزدهم و بیست و تشم قانشن اساسو ،بند  115منششر حقشل و مسوشلیتهراز زنران در نظرام جمهرشرز
اسالمو ااران – مصشب  1383تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -104بند  3اص سشم و اص سوام قرانشن اساسرو مراد؛  10قرانشن اهرداف و وظرااف وزارت آمرشزشوسررورش –
مصشب  -1366اساسرنام نهضرت سرشادآمشزز جمهرشرز اسرالمو اارران – مصرشب  – 1363قرانشن اهرداف ،وظرااف و
تشکیالت وزارت خلشم ،تحقیقات و فناورز – مصشب 1383
ماد؛  -105اص نشزدهم قانشن اساسو ،سند نقش جامع خلمو کششر مصشب  -1389تشراز خالو انقرالب فرهنگرو،سرند
راهیردز کششر در امشر نشیگان – مصشب  1391تشراز خالو انقالب فرهنگو
ماد؛  -106اصشل بیست و سشم و بیست و تشم قانشن اساسو سند نقش جامع خلمو کششر – مصشب  1389تشراز خرالو
انقالب فرهنگو ،قانشن اهداف و وظااف وزارت خلشم ،تحقیقات و فناورز مصشب 1382
ماد؛  -107بندهاز  6و  7اص سشم ،اص بیست و سشم و سو و سنجم قانشن اساسو،قانشن اهرداف ،وظرااف و تشرکیالت
وزارت خلشم ،تحقیقات و فناورز – مصشب 1383
ماد؛  -108سند تحشل بنیادان آمشزشوسرورش – مصشب  -1390تشراز خالو انقرالب فرهنگرو ،مراد؛  29قرانشن الحرال
دولت جمهشرز اسالمو ااران ب کنشانسیشن حقشل کشدک – مصشب 1372
ماد؛  -109جزو  3-9راهیردهاز ملو مصشب نقش مهندسو فرهنگو کششر مصشب  1391تشراز خالو انقرالب فرهنگرو،
مشاد  12و  29قانشن الحال دولت جمهشرز اسالمو ااران ب کنشانسیشن حقشل کشدک – مصشب 1372
ماد؛  -110ماد؛  6قانشن مطیشخات -مصشب  ،1364ماد؛  8قانشن خطمشو کلو و اصشل برنام هاز سرازمان صداوسریماز
جمهشرز اسالمو ااران  -مصشب  ،1361مشاد  28و  29قانشن الحال دولت جمهشرز اسالمو ااران بر کنشانسریشن حقرشل
کشدک – بند (ج) مصشب تشراز خالو انقالب فرهنگو در خصشص اصالح «اهداف ،سیاستها و ضرشابط نشرر کاراب»-
مصشب 1389
ماد؛  -111اصشل اازدهم ،بیسام و بیست و نهم قانشن اساسو ،قانشن جامع حماات از حقرشل معلرشالن – مصرشب – 1387
قانشن تصشاب کنشانسیشن حقشل افراد داراز معلشلیت – مصشب 1387
ماد؛  -112اص سنجاهم قانشن اساسو ،سیاستهاز کلو محریطزاسرت – مصرشب  – 1394قرانشن بهسرازز و حفاظرت از
محیط زاست – مصشب  ،1353قانشن نحش؛ جلشگیرز از آلشدگو هشا – مصشب  ،1374ماد؛  688قانشن مجرازات اسرالمو
– مصشب 1392
ماد؛  -113اص سنجاهم قانشن اساسو ،بند  7فصر اول سرند نقشر جرامع خلمرو کشرشر – مصرشب  1389ترشراز خرالو
انقالب فرهنگو ،مشاد  184و  193قانشن برنام سنج سرال سرنجم تشسرع جمهرشرز اسرالمو اارران – مصرشب  ،1389بنرد 7
سیاستهاز کلو اقاصاد مقاوماو – مصشب 1392

ماد؛  -114اصشل بیست و تشم و سو و چهارم قانشن اساسو ،بند  4جزو (ز) سیاستهاز کلو آمااک سرزمین – مصشب
1390
ماد؛  -115بندهاز  2و  3و  4اص سشم و بند  1اص چه و سشم قانشن اساسو ،سند نقش جامع خلمو کشرشر – مصرشب
 – 1389تشراز خالو انقالب فرهنگو – قانشن دسایابو ب فناورز هسا از صلحآمیز – مصشب 1384
ماد؛  -116بند  16اص سشم ،اصشل اازدهم ،اکصد و سنجا؛ دوم و اکصد و سنجا؛ چهرارم قرانشن اساسرو ،قرانشن وظرااف
وزارت امشر خارج – مصشب  -1364ماد؛  210قانشن برنام سنجم تشسع جمهشرز اسالمو ااران – مصشب 1389
ماد؛  -117اص اکصد و سنجا؛ و دوم قانشن اساسو
ماد؛  -118ماد؛  210قانشن برنام سنجسال سنجم تشسع جمهشرز اسرالمو اارران ،مصرشب  -1389قرانشن وظرااف وزارت
امشر خارج – مصشب 1364
ماد؛  -119بند (ج) اص دوم قانشن اساسو ،بند  11اص سشم قانشن اساسو ،اص اکصرد و چهر و سرشم قرانشن اساسرو،
اص اکصد و سنجا؛ قانشن اساسو
ماد؛  -120بند  11اص سشم و اصشل اکصد و چه و چهارم و اکصد و سنجا؛ و اکم قانشن اساسو

