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 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 .شود نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می ٩١احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 

 ):دالیل توجیهی(مقدمه 

نگري است که همواره مورد توجه و دغدغه دولتها  گذاري و آینده امر سیاست اي بنیادین در مسأله جمعیت مسأله

 1330کشور ایران از دهه . کنند طوري که پیوسته براي تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تالش می به. بوده است

 1368و ) شدهومیر و دارا بودن باروري طبیعی کنترل ن به دلیل مهار تدریجی مرگ( 1346تاکنون دو بار در سالهاي 

، سیاست کنترل را در راستاي تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه )به دلیل نیاز به فرصت براي ترمیم بعد از جنگ(

اي یافته  هاي مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد ساالنه آن، بعد تازه امروزه نگرش. کرده است

واقعیت آن است . د، مورد توجه محافل علمی و اجرائی قرار گرفته استویژه براي آینده دار و به دلیل اهمیتی که به

، میزان 1390شده و نیز اطالعات حاصل از سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  که براساس مطالعات انجام

براساس . کاهش یافته است) حد جایگزینی(ازاي هر زن  دهم فرزند به باروري کل در کشور به کمتر از دو و یک

شناسان، در صورت تداوم روند فعلی باروري، رشد جمعیت کشور  هاي جمعیت شناسی و دیدگاه لعات جمعیتمطا

به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در بیست سال  1415 -20در حدود سالهاي 

ه در حال حاضر شناسی معتقدند ک از سوي دیگر متخصصان جمعیت. آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت

وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این  1385کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال 

بنابراین باز بودن این پنجره براي اقتصاد . شود بسته می 1425ماند و حدوداً در سال  پنجره حدود چهار دهه باز می

ازدواج، (سازي امکانات حمایتی براي جوانان  صورت فراهم و توسعه کشورمان یک فرصت طالیی است و در

. توانیم بهره الزم را در مسیر رشد اقتصادي و توسعه ببریم ، می1390تا اواسط دهه ...) اشتغال، مسکن مناسب و

البته باید توجه داشت که . رود ضروري به شمار می  هاي جمعیتی امري کامالً بنابراین ضرورت تدوین سیاست

گیرد و مستلزم نگاه جامعتر به مباحث چون اشتغال،  هاي کنترل موالید را دربرنمی هاي جمعیتی، فقط بحث تسیاس

 .است... نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و

هاي جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به  رهنمودهاي مقام معظم رهبري در بازنگري سیاست

 ».در این سیاست تحدید نسل حتماً باید تجدیدنظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد«: نماید می صراحت بیان

در دستور کار مجلس شوراي اسالمی ایران قرار  1391لذا تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهرماه سال 

به . مدنظر قرار گرفت گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره

جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و با «: طوري که این امر در بیانات مقام معظم رهبري نیز کامالً مشهود است

جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته «، »سواد کشور، امروز یکی از عاملهاي مهم پیشرفت است

 ».دجمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کن

توأم با ارتقاي  1404نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروري دو و نیم در رشد کمی جمعیت تا سال  پیش

شود تا پس از طی مراحل  ش تقدیم مجلس شوراي اسالمی می.هـ 1430کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 

ا با محوریت آن تدوین، اجراء و نظارت ه ریزي عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه تشریفات قانونی، تصویب و به

 :شود لذا طرح ذیل به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می. شود
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 -رفیعــی -چنــارانی -پــور قاســم -الهیــان -محمــدبیگی -شــیخی -محمــودي -پاشــایی -الجــوردي -پژمــانفر

 -اسـماعیلی مهدي  -سعادتی -زاکانی -آقاجري -نادران -خضریان -جاللی -عفت شریعتی -آزاد -مبارکه صالحی

 -نژاد طباطبایی -حدادي -وطن نوباوه -منادي -جوکار -داودي -دهقانی الهویردي -قادري -مظفري رحیمی -مرادي

 -پـور  کمـال حسـین   -بسطامی -پور آریان -ایزدخواه -محمودزاده -شادمهر -پور تقی -کوهساري -کوچی رضایی

 -محسـن علیـزاده   -سـرمدي  -زارعـی  -نژاد يناصر -پور حاجی -فیروزي -جمیري -آصفري -فرهنگی -ابوترابی

 -زاهـدي  -محبی -گودرزوند -نبویان -اله نوروزي رحمت -سیاهکلی -سنگدوینی -حاتمی -محمدجواد عسکري

 -یـح  سـامه  -آقـازاده  -محمدرضا احمدي -پور حسن -نصیرایی -طغیانی -احمدحسین فالحی -محمدي -بشیري

 -الـدینی  میرتـاج  -فـروردین  -پـورابراهیمی  -دشـتی  -جعفري -یبندپ محسنی -خواه یزدي -توانگر -علیرضابیگی

 -بـاقرزاده  -ارکـانی  -بابـایی  حـاجی  -تقـوي  -اکبـر کریمـی   علی -زاده جالل -الدین حسینی سیدشمس -دهنوي

 الرگانی موسوي -علیپورخنکداري -امیرآبادي -سلیمی -پورفرد بانکی -فرشادان -میرزایی

 :عنوان طرح

   جمعیت و تعالی خانواده

 

 کلیات  -صل اولف

 تعاریف -1ماده

 : هدف -1

و افـزایش ایـن میـزان بـه      1404نیل به نـرخ بـاروري کـل بـه حـداقل دوونـیم فرزنـد بـه ازاي هـر زن تـا سـال            

 هاي کالن جمعیتیمنظور حفظ جوانی جمعیت توأم با ارتقاي کیفی جمعیت متناسب با مقتضیات سیاست

 :آمایش سرزمین -2

منظــور  بررســی امکانــات، مقــدورات، پراکنــدگی جمعیــت و تناســب جمعیتــی بــین منــاطق مختلــف کشــور بــه 

 هاي جمعیتی  وري و ارتقاي سطح کیفی زندگی متناسب با سیاست افزایش بهره

 :اسالمی -سبک زندگی ایرانی -3

ــی ــدگی ایران ــاي سیاســت  -الگــوي زن ــر مبن ــه ب ــري اســالمی اســت ک و نقشــه  هــاي ابالغــی مقــام معظــم رهب

 .شودشوراي عالی انقالب فرهنگی کشور تبیین و ترویج می 15/12/1391مهندسی فرهنگی کشور مصوب 

 :سطح جانشینی باروري -5

. شــود سـطحی از بـاروري اسـت کـه در آن میـزان کمـی جمعیـت از یــک نسـل بـه نسـل بعـدي جـایگزین مـی             

 .باشد دهم می یک  و   این عدد در محاسبات علمی حداقل دو

 :اصطالحات اختصاري و عبارات معادل آنها -6

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزارت بهداشت -الف

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري: وزارت علوم -ب

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: وزارت تعاون -پ

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: وزارت ارشاد -ت

 اقتصادي و داراییوزارت امور : وزارت اقتصاد -ث

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات: وزارت ارتباطات -ج

 وزارت ورزش و جوانان: وزارت ورزش -چ
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 هاي علمیه برادران و خواهران مرکز مدیریت حوزه: حوزه علمیه -ح

 ستاد جمعیت و تعالی خانواده: ستاد جمعیت -خ

 مجلس شوراي اسالمی: مجلس -د

 صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانسازمان : صدا و سیما -ذ

 سازمان سینمایی و سمعی بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: سازمان سینمایی -ر

 عالی سالمت و امنیت غذایی شوراي: عالی سالمت شوراي -ز

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران: نیروي انتظامی -ژ

 ستاد کل نیروهاي مسلح: ستاد کل  -س

 کمیته امداد امام خمینی: امداد کمیته  -ش

 

 کاهش سن ازدواج -فصل دوم

ــاده ــه و ســازمان تبلیغــات اســالمی     -2م ــا همکــاري حــوزه علمی ــف اســت ب ــرورش مکل ــوزش و پ وزارت آم

هــاي  پــذیري، مهــارت رشــد شخصــیتی و جامعــه: اســالمی از جملــه -هــاي مربــوط بــه ســبک زنــدگی ایرانــی مهــارت

ز و آســان، خــانواده متعــالی در راســتاي تــرویج فرهنــگ ارزش دانســتن ازدواج و  فــردي، ازدواج صــحیح، در زمــان نیــا

شـناختی یـادگیري    پـذیري بـراي تشـکیل و تعـالی خـانواده بـا لحـاظ اصـول روان         سـازي مسـؤولیت   فرزندآوري، فرهنگ

رد مبتنی بـر اجـراي سـند تحـول بنیـادین آمـوزش و پـرورش در متـون آموزشـی کلیـه مقـاطع تحصـیلی تـا دانشـگاه وا              

 . نماید

ــا همکــاري وزارت بهداشــت، مهــارت هــاي الزم تربیتــی   -تبصــره وزارت آمــوزش و پــرورش مکلــف اســت ب

ایرانــی و ســن  -دوران بلــوغ و ازدواج را از طریــق آمــوزش مســتمر و مســؤوالنه اولیــاء، متناســب بــا فرهنــگ اســالمی 

 .آموزان آموزش دهد دانش

ــاده ــهوزارت -3م ــاي خان ــوزش ه ــرورش و آم ــت، پ ــومو  بهداش ــد عل ــه، مکلفن ــور ب ــالق از يریشــگیپ منظ  و ط

ــ ــا بیآس ــاع يه ــ یاجتم ــهینهاد و آن از یناش ــردن ن ــا ک ــ يهنجاره ــت از انتیص ــ و حرم ــانواده میتحک ــق  ،خ از طری

 هــاي تیــفعال و یآموزشــ يروشــها يریکــارگ بــه وی متناســب بــا مقــاطع تحصــیلی درســ متــون از یبخشــ اختصــاص

 نیــا ابــالغ از پــس دوســالمــدت  ظــرف حــداکثر ،انیــمرب و دیاســات ،معلمــان در مهــارت جــادیاتربیتــی و  و یپرورشــ

 .ندینما اقدام ،قانون

ــاده ــه -4م ــه سیاســت   وزارتخان ــا توجــه ب هــاي کلــی هــاي علــوم و بهداشــت و ســایر مراکــز آمــوزش عــالی ب

مصــوب شــوراي عــالی » دانــش خــانواده و جمعیــت«مکلفنــد درس  30/2/1393جمعیــت ابالغــی مقــام معظــم رهبــري

ــدآوري و    ــاز و تشــویق فرزن ــراي ازدواج در زمــان نی ــا هــدف ارتقــاي مهارتهــاي کــافی ب انقــالب فرهنگــی کشــور را ب

هاي همسـري، پـدري، مـادري و فرزنـدي در راسـتاي تشـکیل، تحکـیم و تعـالی خـانواده و ضـمن رعایـت            ایفاي نقش

ر کلیـه رشـته هـاي مراکـز آمـوزش      سـال پـس از ابـالغ ایـن قـانون د      پویایی محتـوایی، تـدریس آن را حـداکثر تـا یـک     

 .دولتی و غیردولتی به صورت دروس الزامی به مرحله اجراء درآورند

ــره ــه -تبص ــاوین و      وزارتخان ــه عن ــذف کلی ــمن ح ــالی ض ــوزش ع ــز آم ــایر مراک ــت و س ــوم و بهداش ــاي عل ه

محتــواي آموزشــی معطــوف بــه کــاهش رشــد جمعیــت، مکلفنــد بــا رویکــرد افــزایش رشــد جمعیــت و ارتقــاي نــرخ  

هــاي مختلــف تحصــیلی بــا همکــاري انــدازي رشــته هــا و نیازهــاي ایــن قــانون، بــا راه بــاروري، متناســب بــا سیاســت

شوراي تحول و ارتقاي علـوم انسـانی شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی کشـور تـا یکسـال تحصـیلی پـس از ابـالغ ایـن              

 .قانون، اقدامات الزم را به عمل آورند
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ــاده ــی از  -5م ــتگاههاي فرهنگ ــه دس ــالمی      کلی ــات اس ــازمان تبلیغ ــاد و س ــیما، وزارت ارش ــدا و س ــه ص جمل

ــري( ــا همکــاري حــوزه  ) حــوزه هن ــد ب ــا وظــایف خــود موظفن ــه  متناســب ب ــه، مجموعــه برنام ــد و  علمی هــاي هدفمن

اسـالمی، هماهنـگ بـا تشـکیل، تعـالی و نقـش محـوري         -سـازي سـبک زنـدگی ایرانـی     اثربخش براي ترویج و نهادینـه 

هـاي همسـري، پـدري، مـادري و فرزنـدي را بـا       فرزنـدآوري بیشـتر و ایفـاي هرچـه کـاملتر نقـش      خانواده و تشویق بـه  

 . ي ملی و محلی تهیه، تدوین و اجراء کنند ها ها و ظرفیت در نظر گرفتن اولویت

ــره ــات    -1تبص ــازمان تبلیغ ــیما، س ــري (صداوس ــوزه هن ــاد ) ح ــینمایی  (و وزارت ارش ــازمان س ــه س ) از جمل

هـاي اجتمـاعی، تحصـیلی و اشـتغال زنـان، محوریـت       ي حکم ایـن مـاده در پـرداختن بـه فعالیـت     مکلفند به منظور اجرا

هــاي مخــرب خــانواده بپرهیزنــد و را مــدنظر قــرار دهنــد و از تولیــد برنامــه) همســري-مــادري(هــاي خــانوادگی نقــش

امــه گفتگومحــور، همچنــین ســازمان صداوســیما و ســازمان امــور ســینمایی کشــور مکلفنــد در تهیــه فــیلم، ســریال و برن

 .سازي نمایندموضوع ازدواج آسان، کارکردهاي مثبت فرزندآوري و تعدد فرزندان در خانواده را فرهنگ

هــایی در جهــت تــرویج ازدواج آســان و در  صــدا وســیما مکلــف اســت در اجــراي ایــن مــاده، برنامــه -2تبصــره

آن و فرهنـگ افــزایش پایبنـدي زوجــین    هــاي اجتمـاعی ناشــی از زمـان نیــاز، تبیـین ضــد ارزش بـودن طــالق و آسـیب    

 .به خانواده و حفظ حرمت آن تهیه و پخش نماید

هاي ستاد جمعیت بر محتواي وزارت ارشاد مکلف است، در جهت اجراي این قانون بر اساس شاخص -3تبصره

نگاران،  وزنامههاي جلب مشارکت فعال و مؤثر رکند و همچنین وزارت ارشاد موظف است، زمینهفضاهاي مجازي نظارت 

هاي عمومی از  نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند را به منظور ارتقاي سطح آگاهیسازان و سایر هنرمندانی که بهفیلم

 .ضرورت و کارکردهاي مثبت فرزندآوري فراهم نماید

ــه   -4تبصــره ــه برنام ــد در هم ــیما موظفن ــازمان صداوس ــاد و س ــه وزارت ارش ــود ب ــاي خ ــیلم،  ه ــور خــاص ف ط

 .هاي یک و دو فرزند جلوگیري کنندسریال و تبلیغات بازرگانی از اشاعه خانواده

هــاي علــوم، بهداشــت، ورزش و جوانــان و ســازمان نظــام روانشناســی و مشــاوره براســاس   وزارتخانــه -6مــاده

ــه سیاســت ــا و برنام ــره     ه ــان به ــد امک ــی خــود مکلفن ــایف تکلیف ــق وظ ــت و طب ــتاد جمعی ــاي مصــوب س ــدي و ه من

ــد از مشــاوره برخــوردا هــاي فــردي حــین و  هــاي عمــومی، تخصصــی و مهــارت ري کســانی را کــه قصــد ازدواج دارن

پــس از ازدواج، در راســتاي تشــکیل و تحکــیم بنیــان خــانواده بــا محوریــت ازدواج موفــق و فرزنــدآوري بیشــتر فــراهم  

 .آورند

صـدور مجوزهـاي   موظـف اسـت بـا     1382سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره کشـور مصـوب سـال         -تبصره

ــا همکــاري و حمایــت ــر ب ــه خــدمات روانشــناختی و مشــاوره و آموزشــهاي    الزم و فراگی ــه ارائ ــت نســبت ب هــاي دول

ــد  ــد از ازدواج، فرزن ــین و بع ــل، ح ــالمی   قب ــدگی اس ــبک زن ــتاي س ــانواده درراس ــالی خ ــتر و تع ــی و  -آوري بیش ایران

و گــزارش آن را مســتمراً بــه ســتاد جمعیــت آموختگــان و متخصصــان ایــن امــر اقــدام  کــاهش طــالق از طریــق دانــش

 .ارائه نماید

کلیه مراکز تحقیقاتی کشـور کـه در ارتبـاط بـا احکـام منـدرج در ایـن قـانون فعالیـت دارنـد و از بودجـه             -7ماده

ــار دریافــت مــی  ــت، اعتب ــانون، هرســاله حــداقل ده  عمــومی دول ــن ق ــالغ ای ــاریخ اب ــد از ت ــد، مکلفن از %) 10(درصــد کنن

هــاي مــرتبط بــا خــانواده و جمعیــت در  شــی و تحقیقــاتی خــود را بــه مطالعــات، تحقیقــات و پــژوهش اعتبــارات پژوه

 .شود اختصاص دهند هاي پژوهشی که هرساله از سوي ستاد جمعیت تعیین می هاي برنامه راستاي اولویت

ــاده ــیم  -8م ــت ن ــف اس ــت مکل ــد  دول ــه%)  5/0(درص ــارات وزارتخان ــه   از اعتب ــت و کلی ــوم و بهداش ــاي عل ه

عـالی دولتـی را بــه کمـک ودیعـه مسـکن و تـأمین خوابگاههــاي مناسـب بـراي دانشـجویان متأهــل           مؤسسـات آمـوزش  

 .با اولویت افراد داراي فرزند تخصیص دهد
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ــره ــجویی و        -1تبص ــاي دانش ــاخت خوابگاهه ــت س ــایین را جه ــود پ ــا س ــهیالت الزم ب ــد تس ــا موظفن بانکه

رد و متأهــل زن بــا اولویــت افــراد داراي فرزنــد در اختیــار حــوزوي خــودگردان بــراي دانشــجویان و طــالب متأهــل مــ

هــاي علــوم و بهداشــت و کلیــه  بخــش خصوصــی، تعــاونی و عمــومی غیردولتــی قــرار دهنــد تــا زیــر نظــر وزارتخانــه 

 . قیمت اقدام نمایند  عالی و حوزه علمیه، به ساخت و واگذاري خوابگاههاي ارزان مؤسسات آموزش

ــاه دانشــجو  -2تبصــره ــراي دانشــجویان   صــندوق رف ــه مســکن را ب ــا و ودیع ــه وامه یان موظــف اســت مجموع

ــه          ــال پای ــه س ــتر از وام و ودیع ــر بیش ــه براب ــد س ــل داراي فرزن ــجویان متأه ــراي دانش ــر و ب ــل دو براب ــال (متأه س

 .اختصاص دهد) االجراءشدن قانون الزم

ــره ــره     -3تبص ــت به ــان در اولوی ــاد نخبگ ــو بنی ــد عض ــل داراي فرزن ــجویان متأه ــاي  دانش ــدي از خوابگاهه من

 .باشنددانشجویی و وام مندرج در این ماده می

ــاده ــاده      -9م ــدر م ــت ص ــا رعای ــت ب ــف اس ــازي موظ ــی از   ) 100(وزارت راه و شهرس ــیم بخش ــانون تنظ ق

بــا اصــالحات و الحاقــات بعــدي نســبت بــه تــأمین زمــین خوابگاههــاي   27/11/1380مقــررات مــالی دولــت مصــوب 

 .اقدام نماید) ساله بیست(اجاره به شرط تملیک صورت  دانشجویی متأهلین به

 کــه ییشــهرها یتمــام قــانون در ایــن شــدنءاالجرا الزم از پــس ســال پــنج یطــ اســت مکلــف دولــت -10مــاده

از طریــق توســعه مســکن و  ،آنهــا لیتحصــ زمــان در فرزنــد يدارا متأهــل طــالب يبــرا دنباشــ یمــ هیــعلم  حــوزه يدارا

هــاي علمیــه خوابگــاه مناســب  ســایر منــابع در اختیــار و تســهیالت بــانکی، در تعامــل و توســط مرکــز خــدمات حــوزه 

 .دینما فراهم

هـاي بـا میـانگین سـن ازدواج بیسـت و چهـار سـال یـا بیشـتر          دولت مکلـف اسـت بـا اولویـت اسـتان      -11ماده

کننـد هدیـه ازدواج پرداخـت    سـال تمـام ازدواج دائـم مـی      ش از بیسـت فقط براي یک بـار بـه افـرادي کـه در سـنین پـی      

نامـه اجرائـی کـه توسـط وزارت ورزش و سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور          میـزان و نـوع هدیـه ازدواج در آیـین    . نماید

رسـد، تعیـین و هـر سـاله در قـانون      ماه پس از ابـالغ ایـن قـانون تهیـه و بـه تأییـد سـتاد جمعیـت مـی          ظرف مدت شش

 .   گرددودجه سنواتی منظور میب

 داراي متأهـل  مـردان  بـا  ترتیـب  بـه  يمسـاو  طیشـرا  در اسـتخدام  اولویـت  دولتـی  هـاي بخـش  کلیـه  در -12ماده

 .باشد یم، زنان سرپرست خانوار و بانوان مجرد داراي بار تکفل اعضاي خانواده فرزند فاقد متأهل مردان، فرزند

قبیــل پزشــکی و پرســتاري بــراي بیمــاران زن و همچنــین معلمــی کــه مشــاغل گــروه علــوم پزشــکی از  -تبصــره

بــه لحــاظ ضــرورت تفکیــک جنســیتی، اســتخدام بــانوان در آنهــا داراي اولویــت اســت، از شــمول ایــن مــاده مســتثنی   

 .هستند

هــا و  ســتاد کــل موظـف اســت در راســتاي اجـراي ایــن قــانون، بـا إذن مقــام معظــم رهبـري حمایــت     -13مـاده 

هزینـه مسـکن سـربازان متأهـل، بـا       قبیـل کسـر خـدمت، افـزایش حـداقل دو برابـري ودیعـه و کمـک         تسهیالت الزم از

 .اولویت سربازان داراي فرزند را فراهم نماید

درصــورت تأییــد ســتاد کــل نیروهــاي مســلح، کارکنــان و مشــموالن خــدمت وظیفــه عمــومی بــه ازاي  -تبصــره 

 .گردند هر فرزند از چهارماه کسر خدمت برخوردار می

 
 کاهش میزان طالق -فصل سوم

ـ ارز ضـمن نـد  مکلفعـالی اجتمـاعی کشـور     و شـوراي  هیقضـائ  قوه -14ماده  خـانواده  تیـ حما قـانون  اجـراي  یابی

ــزارش ،1/12/1391مصــوب  ــل شــامل ســاالنه گ ــوع عوام ــاع و یقضــائ یشناســ بیآســ ،طــالق وق ــاو از یاجتم  يدع

 .دیننما ارائه ربط يذ ينهادها و مجلس بهبراي پیگیري  رابا علل طالق و موارد مرتبط دیگر  خانواده
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قـوه قضـائیه مکلـف اسـت ضـمن رعایـت ضـوابط مقـرر در قـانون حمایـت از خـانواده، بـا همکـاري               -15ماده

کانونهاي وکـالي دادگسـتري و مرکـز امـور مشـاوران حقـوقی، وکـال و کارشناسـان قـوه قضـائیه، تمهیـدات الزم را بـه             

هـاي آموزشـی    دورهمنظور اسـتفاده از خـدمات وکـال در دعـاوي خـانوادگی بـا اولویـت وکـالي متأهـل همجـنس، کـه            

 .اند، فراهم آورد تخصصی مربوطه را گذرانده

ــین  وزارت دادگســتري موظــف اســت ظــرف مــدت شــش  -تبصــره ــانون، آی ــاه پــس از تصــویب ایــن ق ــه  م نام

اجرائــی تشــکیل شــوراهاي حــل اخــتالف خــانوادگی را بــا تأکیــد بــر مردمــی بــودن آن تــدوین و بــه تصــویب هیــأت  

 .وزیران برساند

هـا و بحرانهـاي خـانوادگی و وقـوع طـالق و      ائیه موظـف اسـت بـراي پیشـگیري از اخـتالف     قـوه قضـ   -16ماده

ــاده  ــؤثر م ــوازین   ) 16(اجــراي م ــی عملکــردي براســاس اهــداف و م ــه نظــارت فن ــانون حمایــت خــانواده، نســبت ب ق

ــانواده     ــاوره خ ــز مش ــور مراک ــی ام ــانونی و اجرائ ــالمی، ق ــاوران (اس ــور مش ــز ام ــوز از مرک ــه در مع) داراي مج ــت ک ی

 . دادگاههاي خانواده فعالیت می کنند، هماهنگی و ساماندهی الزم را انجام دهد

هـاي طـالق، بـراي شـعب شـوراي حـل اخـتالف و قضـاتی کـه           قـوه قضـائیه مکلـف اسـت در پرونـده      -تبصره

 هـاي الزم را در  هـاي مختومـه، مشـوق    شـود، براسـاس تعـداد پرونـده     هاي آنها منجر بـه صـلح بـین زوجـین مـی      پرونده

 .نظر بگیرد

ــا   -17مــاده نیــروي انتظــامی موظــف اســت در موضــوع دعــاوي خــانوادگی، از پلــیس تخصصــی زن و مــرد، ب

 .هاي الزم با اولویت پلیس متأهل و همجنس متناسب با این مأموریت استفاده کند آموزش

ــاده ــورد       -18م ــالمت ازدواج درم ــا س ــرتبط ب ــگاههاي م ــز آزمایش ــا تجهی ــت ب ــف اس ــت مکل وزارت بهداش

ــ ــواع مــواد مخــدر صــنعتی و غیرصــنعتی قبــل از ازدواج اقــدام   کــارگیري روش هب ــه ان ــاد ب هــاي دقیقتــر تشــخیص اعتی

 .نماید

 
 حمایت از فرزندآوري -فصل چهارم 

ــاده ــاده       -19م ــوع م ــی موض ــتگاههاي اجرائ ــان زن در دس ــراي کارکن ــان ب ــی زایم ــدت مرخص ــانون ) 5(م ق

ــدیریت خــدمات کشــوري مصــوب   ــاي، بخــش8/7/1386م ــه  ه ــار، ن ــانون ک ــی و مشــموالن ق ــا   غیردولت ــام ب ــاه تم م

در صــورت درخواســت مــادر تــا دومــاه از ایــن مرخصــی در  . باشــد هــاي مــرتبط مــیالعــاده پرداخــت حقــوق و فــوق

 . ماههاي پایانی بارداري قابل استفاده است

ــره ــتعالجی      -1تبص ــی اس ــد، از مرخص ــک معتم ــد پزش ــا تأیی ــارداري ب ــول دوران ب ــه در ط ــانوانی ک ــتفاده ب اس

شـوند و مـدت مرخصـی اسـتعالجی از مرخصـی زایمـان آنـان کسـر          منـد مـی   ماه مرخصی زایمـان بهـره   کنند نیز از نه می

 . شود نمی

ــان    -2تبصــره ــا اختصــاص پســت همتــراز پــس از پای امنیــت شــغلی مــادران از قبیــل حفــظ پســت ســازمانی ی

در ایـن دوران  . بایـد تـأمین شـود   ) شـیر مـادر  موضـوع قـانون تـرویج تغذیـه بـا      (مرخصی زایمـان و در حـین شـیردهی    

 . نقل و انتقال و تغییر شغل بدون درخواست مادر شاغل ممنوع است

ــره ــتر، دوازده      -3تبص ــو و بیش ــاي دوقل ــع حمله ــراي وض ــان ب ــی زایم ــوق و    مرخص ــتفاده از حق ــا اس ــاه ب م

 . شود هاي مرتبط تعیین می العاده فوق

منظــور حمایــت از مــادران و مشــارکت در مراقبــت از نــوزاد، پــس از زایمــان مــادر اعــم از شــاغل  بــه -4تبصــره

ــدر مــی  ــا غیرشــاغل پ ــوق  ی ــا اســتفاده از حقــوق و ف ــه مرخصــی ب ــد از دوهفت ــدون کســر از   العــاده توان هــاي مــرتبط ب

فرزنــد دوقلــو و بیشــتر، ایــن بــراي پــدران داراي . منــد شــود ســازي بهــره مرخصــی اســتحقاقی و بــدون امکــان ذخیــره
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 . باشد ماه می مدت یک

ــد نــوزاد مــرده، فــوت نــوزاد در : مــدت مرخصــی موضــوع ایــن مــاده در مــوارد خــاص از قبیــل  -5تبصــره تول

ــوزاد       ــده ن ــان و پذیرن ــادر میزب ــوزاد توســط م ــد ن ــتی، تول ــذیرش سرپرس ــان، پ ــادر از مرخصــی زایم ــتفاده م حــین اس

مـاه پـس از ابـالغ ایـن قـانون بـه پیشـنهاد         اي اسـت کـه ظـرف مـدت شـش      نامـه  برابـر آیـین  ) روشهاي درمـان نـازایی  (

 .رسد وزارت بهداشت به تصویب هیأت وزیران می

عــالی موظفنــد بــا تقاضــاي کتبــی دانشــجویان بــاردار، همــراه   کلیــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش -20مــاده

یـک نیمسـال قبـل از زایمـان     (حصـیلی  گواهی پزشک متخصص یا مامـاي معتمـد، بـا مرخصـی حـداکثر پـنج نیمسـال ت       

ازاي هــر زایمــان در کلیــه مقــاطع تحصــیلی بــدون احتســاب در ســنوات  ، بــه)و حــداکثر چهــار نیمســال بعــد از زایمــان

 . تحصیلی آنان موافقت کنند

ســال از مرخصــی مــذکور اســتفاده تواننــد حــداکثر تــا چهــار نــیمســال مــی مــادران فرزنــدان زیــر ســه -1تبصــره

 .نمایند

ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند نسبت به تقاضاي دانشجویان داراي فرزنـد یـا بـاردار جهـت     دانشگاه -2هتبصر

 .انتقال و میهمانی به نزدیکترین مرکز دانشگاهی به محل سکونتشان موافقت کنند

نماینـد   کلیه دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالی و مراکـزي کـه اقـدام بـه جـذب هیـأت علمـی مـی            -3تبصره

لفنــد بــراي جــذب دو ســال بــه ازاي هــر فرزنــد بــه ســقف مجــاز شــرایط ســنی، بــراي زنــان داراي فرزنــد اضــافه  مک

همچنین بـراي ارتقـاء بـه مـدارج بـاالتر نیـز بـه ازاي تولـد هـر فرزنـد دو سـال بـه حـداکثر زمـان مجـاز بـراي                 . نمایند

 .شود ارتقاء افزوده می

. توانند از دو سال مرخصی بدون حقـوق اسـتفاده کننـد   فرزند می بانوان عضو هیأت علمی به ازاي تولد هر -4تبصره

در این ایام دانشگاه مکلف است بیمه آنان را به طور کامل بپردازد تا سـنوات تـدریس و بازنشسـتگی آنـان ماننـد سـایرین       

 .محاسبه شود

ســازي را بــانوان متأهــل داراي فرزنــد بایــد طــرح عمــومی و تخصصــی پزشــکی، دندانپزشــکی و دارو -5تبصــره

کننـد و یـا مراکـز نزدیـک بـه آن شـهر کـه امکـان رفـت و آمـد           در شهري که همسر و فرزندان آنان در آنجا زنـدگی مـی  

 .موارد استثناء باید به تأیید وزارت بهداشت برسد. روزانه فراهم باشد، بگذرانند

ال و کودکـان را تـا   دولـت مکلـف اسـت کلیـه مـادران را طـی دوران بـارداري و بعـد از آن تـا سـه سـ            -21ماده

  هـاي بیمـه   سالگی، در صورتی کـه فاقـد پوشـش بیمـه درمـان باشـند، بـر اسـاس آزمـون وسـع، تحـت حمایـت             سن سه

 .درمانی پایه قرار دهد

ــاده ــر     -22م ــد زی ــا داراي فرزن ــاردار و ی ــادران ب ــراي م ــه را ب ــه رایگــان ماهان ــت مکلــف اســت ســبد تغذی دول

 .بینی نماید پیش) کمیته امداد و سازمان بهزیستی(سال تحت پوشش نهادهاي حمایتی  سه

پوشــش نهادهــاي حمــایتی نمــی باشــند و  وزارت تعــاون مکلــف اســت بــه خــانواده هــایی کــه تحــت -تبصــره

 .شود، سبد تغذیه رایگان ماهانه اختصاص دهد بررسی و تأیید می» آزمون وسع«ز طریق صالحیت آنها ا

، عامـل  بانکهـاي  طریـق  از هـر فرزنـد   تولـد  ازاي بـه  را »فرزنـد « الحسـنه  قـرض  وام اسـت  مکلـف  دولت -23ماده

  .نماید پرداخت به مادر

جمهــوري اســالمی  هــاي کلــی نظــام در موضــوع جمعیــت، بانــک مرکــزيبــا هــدف تحقــق سیاســت -تبصــره

ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسـات اعتبـاري کشـور را ملـزم کنـد بـه انـدازه سـهم خـود از مجمـوع کلیـه منـابع             

ــرض ــار ق ــس در اختی ــنه پ ــرض الحس ــداز و ق ــاري در پرداخــت   ان ــنه ج ــرض«الحس ــد دوم تســهیالت ق ــنه فرزن » الحس

نـد اول پنجـاه میلیـون ریــال، فرزنـد دوم صـد میلیــون      برابــر فرز 1399مبلـغ ایــن تسـهیالت در سـال    . مشـارکت نماینـد  

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٩ 

ــود و بانــک مرکــزي     ــا دوره بازپرداخــت دوســاله خواهــد ب ــال ب ــون ری ــه بعــد صــدوپنجاه میلی ــد ســوم ب ــال و فرزن ری

 .کننده افزایش دهد موظف است این مبلغ را هرساله حداقل به میزان نرخ تورم مصرف

االجراءشــدن ایــن قــانون فرزنــدان دوم بــه بعــد  ریخ الزمدولــت مکلــف اســت بــه کارکنــانی کــه از تــا -24مــاده

و نیـز  هـاي بـا نـرخ بـاروري کمتـر از حـد جانشـینی         بر اساس آمایش سـرزمینی بـا اولویـت اسـتان    آید،  ایشان به دنیا می

 .بیشتر از فرزند قبلی حق اوالد پرداخت نماید%) 50(درصد پنجاه، با اولویت روستاها

هــاي داراي فرزنــدان دوقلــو و بیشــتر را ســه برابــر بــه ازاي  والد خــانوادهدولــت مکلــف اســت حــق ا -1تبصــره

 . هر فرزند پرداخت نماید

هـاي نیازمنـد داراي فرزنـد چنـد قلـو را بـر اسـاس معرفـی کمیتـه           دولت مکلف اسـت یارانـه خـانواده    -2تبصره

 . ولی پرداخت نمایدها دو برابر یارانه خانواده معم امداد یا سازمان بهزیستی، از محل تعدیل یارانه

هاي داراي سه فرزند و ها مکلف است نسبت به افزایش پلکانی یارانه خانوادهسازمان هدفمندي یارانه -3تبصره

 .هاي پردرآمد اقدام نماید بیشتر از محل حذف یارانه دهک

ــت از مشــاغل خــانگی مصــوب    -4تبصــره ــانون ســاماندهی و حمای ــت دریافــت تســهیالت ق  22/2/1389اولوی

 .  هاي داراي فرزند استبا اصالحات و الحاقات بعدي با خانواده

به منظور رعایت عدالت مالیاتی و تشویق تشکیل خانواده و افزایش باروري، دولت مکلف است براي  -25ماده 

 .شاغالن داراي سه فرزند به باال تا سن بیست سالگی فرزندان، واحد مالیاتی را از فرد به خانواده تغییر دهد

نامه اجرائی این ماده را تا دوماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور  دولت مکلف است، آیین -تبصره

 .اقتصادي و دارایی تصویب نماید

که یکی از زوجین داراي ) سال بیستزیر (هاي داراي سه فرزند و باالتر  دولت مکلف است براي خانواده -26ماده 

حداقل یکی (لیسانس و باالتر، نخبگان، مخترعین و دارندگان تحصیالت حوزوي سطح دو و باالتر تحصیالت دانشگاهی 

 اند، وام خرد مسکن به میزان حداقل باشند و از تسهیالت دولتی براي مسکن استفاده نکرده که فاقد مسکن می) از زوجین

 پرداخت با مسکن بخش بانکی سود حداقل و ساله بیست بازپرداخت با مسکن، بانک اعطایی وامهاي سقف برابر دو

به شرط تعهد ساخت و ) به استثناي کالنشهرها(متر در شهرها  )200(تا  )150(ا قطعه زمین مسکونی ی التفاوت مابه

 .مین نمایدأسال در آن ت پانزدهسکونت حداقل 

ماده تعیین شده است و به حداقل میزان وام و اندازه قطعه مسکونی به ازاي داشتن فرزند سوم در این  -1تبصره

 پیشنهاد به افزایش میزان که یابد می افزایش پلکانی صورت به زمین وام و اندازه قطعه ازاي فرزند چهارم و باالتر، میزان

 .شود می تصویب و تعیین وزیران هیأت توسط شهرسازي و راه وزارت

مند شوند که ساکن کالنشهرها و مراکز  توانند از این قانون بهره متقاضیان قطعه زمین در صورتی می -2تبصره

 .ها نباشند استان

برابري  سهو وام ) متر )500(حداقل (دولت مکلف است با در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ  -27ماده

را ) ها در خانه مسکونی مشترك ر بزرگ و مادر بزرگ، فرزندان و نوهمنظور زندگی پد به(سلی ن بین هاي  امکان ایجاد مسکن

 .به استثناي کالنشهرها، فراهم نماید

کـه  هـایی   هـا و اقـدامات الزم را بـراي برخـورداري همـه زوج      وزارت بهداشـت مکلـف اسـت برنامـه     -28ماده 

هـاي غربـالگري و تشـخیص     از برنامـه انـد،   رغم اقدام به باروري به مـدت دوسـال یـا بیشـتر، صـاحب فرزنـد نشـده        علی

دانشــجویانی . بــه عمــل آورد%) 10درصــد  بــا فرانشــیز ده(هــاي پایــه  علــت نابــاروري و درمــان آن تحــت پوشــش بیمــه

 .باشند این قانون می) 21(که تحت درمان ناباروري هستند نیز مشمول ماده 

ــره ــار     -1تبص ــاون، ک ــکی و وزارت تع ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــد  وزارت بهداش ــاعی موظفن ــاه اجتم و رف
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ــق شــوراي ــک  ازطری ــدت ی ــالی بیمــه ســالمت، ظــرف م ــی،   ع ــف خــدمات داروی ــدامات الزم را جهــت تعری ســال اق

ــاروري اعــم از   ــدایی و پیشــرفته ناب ــه بیمــه  ICSI و IVFو  IUIپاراکلینیــک و عملهــاي ابت هــاي  را در بســته خــدمات پای

تالیــان بــه نابــاروري اولیــه و ثانویــه مشــمول دریافــت خــدمات همــه بیمــاران نابــارور اعــم از مب. ســالمت انجــام دهنــد

 .ناباروري مورد اشاره این بند خواهند بود

 .همه مبتالیان به ناباروري اعم از اولیه و ثانویه، مشمول دریافت خدمات این ماده خواهند بود -2تبصره

شــجو در رشــته  وزارت بهداشــت مکلــف اســت اقــدامات الزم را بــراي افــزایش پــذیرش دان       -3تبصــره

 .به عمل آورد) فلوشیپ(تخصصی ناباروري 

 يبرا یپزشک ياریو دست یتخصص يدکترا يها آزمون يسن مجاز براوزارت بهداشت مکلف است  -4تبصره

 ی هستند راپزشک یتخصص ياریکه در حال گذراندن دوره دست یمادران لیتعداد فرزند و طول دوره تحص يبانوان به ازا

  .دهد شیافزا

منظـور حفـظ     ربـط بـه   هـا مکلفنـد بـا همکـاري مراکـز ذي      وزارت بهداشت، صداوسـیما و سـایر رسـانه    -29ماده

ــه فرهنــگ   ــدآوري ســالم، نســبت ب ــارداري و فرزن ســازي و آمــوزش مناســب در  ســالمت مــادر و کــودك و افــزایش ب

ــ  زارین غیرضــروري کــه ارتبــاط بــا تســهیل بــارداري موفــق در ســنین مختلــف، زایمــان طبیعــی و ایمــن و پرهیــز از س

 .کند و پیشگیري از ناباروري اقدام نمایندامکان بارداري فرزند چهارم به بعد را محدود می

هــاي طبیعــی و پرهیــز از    وزارت بهداشــت موظــف اســت بــراي افــزایش و تســهیل زایمــان       -1تبصــره

 .اي ارائه دهد مات بیمهرا در قالب خد) پزشک عمومی و ماما(هاي غیرضروري، مراقبت مستمر مامایی   سزارین

سـازي مـؤثر در زمینـه فرزنـدآوري، بـه ازاي تولـد       وزارت بهداشـت مکلـف اسـت بـه منظـور فرهنـگ       -2تبصره

ــه بهــورزان، مراقبــان ســالمت و کــادر مــرتبط کارانــه پرداخــت    فرزنــد ســوم تــا ششــم در جمعیــت تحــت پوشــش، ب

 .نماید

هـا  ه الکترونیـک سـالمت بـا همکـاري بیمارسـتان     انـدازي پرونـد  وزارت بهداشـت مکلـف اسـت بـا راه     -3تبصره

هــاي ســزارین در کارنامــه ماهانــه آنهــا بــیش از میــانگین جهــانی اســت از طریــق حــذف  و پزشــکانی کــه تعــداد عمــل

 .سال، ممانعت به عمل آورد کارانه عمل سزارین براي پنج

اساســی، اقــدامات  قــانون) 29(نهــم  و وزارت بهداشــت مکلــف اســت در اجــراي تحقــق اصــل بیســت -30مــاده

بــا رویکــرد ) پرخطــر(هــاي نیازمنــد مراقبــت بیشــتر الزم را جهـت تــرویج و افــزایش پوشــش مراقبــت ویــژه از بــارداري 

 .ارتقاي نرخ باروري کل به مرحله اجراء درآورد

ــره ــتورالعمل     -تبص ــازنگري در دس ــق ب ــه از طری ــت ک ــف اس ــت موظ ــی و   وزارت بهداش ــون آموزش ــا و مت ه

ــه ــاي  ترویجــی، هزین ــاند   -روحــیه ــن برس ــداقل ممک ــه ح ــارداري را ب ــی و اقتصــادي دوران ب ــه . روان ایجــاد هرگون

 .باشد هراس نسبت به امر بارداري، ذیل هر عنوان از جمله پرخطر و ناخواسته، ممنوع می

ها و نهادهاي عمومی هاي دولتی و غیردولتی، شهرداريها، مؤسسات و شرکتها، سازمانکلیه وزارتخانه -31ماده

شهري و هاي حمل و نقل درونها و اماکن عمومی اعم از پایانهانقالبی، موظفند در طراحی و احداث تمامی ساختمان و

هاي ، پارکینگ)مترو(آهن، ایستگاههاي قطار شهري راهی، ایستگاههاي راه رفاهی بین -هاي خدماتشهري، مجتمعبرون

 -هاي بزرگ تجاري، دانشگاهها، مراکز بهداشتیراکز خرید و مجتمعاي، مبزرگ عمومی، فرودگاهها، فروشگاههاي زنجیره

هاي ورزشی، مراکز ، ورزشگاهها و سالن)مساجد، مصلی، مهدیه(، اماکن مذهبی )هادرمانگاهها و بیمارستان(درمانی

هاي بزرگ بوستان، )ها، مراکز همایشهاي فرهنگی، موزهنمایش، فرهنگسراها، مجتمعسینماها، تاالرهاي (هنري  -فرهنگی

نحوي عمل نمایند که هاي پذیرایی بهها و مراکز اقامتی و مجموعهوحش، هتل هاي جنگلی، شهربازي، باغشهري، پارك

 .نیازهاي نوزادان، کودکان و مادران در این اماکن فراهم گردد
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ربط  دستگاههاي اجرائی ذي ماه از ابالغ این قانون با مشارکت نامه اجرائی این ماده ظرف مدت ششآیین -1تبصره

 .رسد عالی شهرسازي و معماري ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میو با رعایت ضوابط و استانداردها توسط شوراي

هــا موظفنــد بــا ایجــاد کــارت منزلــت مــادران امکــان اســتفاده مــادران داراي ســه فرزنــد و  شــهرداري -2تبصــره 

ــات حمــل و نقــل عمــو  ــات فرهنگــی و تفریحــی   بیشــتر را از امکان ــه صــورت رایگــان و امکــان اســتفاده از امکان می ب

 .بها فراهم نمایندخود را به صورت نیم

ــاریخی  -3تبصــره ــاکن و بناهــاي ت ــه ام ــوزه -ورودی ــراي خــانوادهفرهنگــی و م ــا ب ــد و ه هــاي داراي ســه فرزن

ــیم ــودبیشــتر ن ــ . بهــا خواهــد ب ــراث فرهنگــی، گردشــگري و صــنایع دســتی موظ ــه و بروزرســانی وزارت می ــه تهی ف ب

 .نامه این ماده است آیین

ــره ــی        -4تبص ــتگاهها در روز مل ــه دس ــتر در هم ــد و بیش ــار فرزن ــان داراي چه ــویق کارکن ــت و تش بزرگداش

 جمعیت

ربـط، مکلــف اسـت بــا رویکـرد افــزایش رشــد     وزارت بهداشــت بـا همکــاري سـایر دســتگاههاي ذي   -32مـاده 

و فوایـد فرزنـدآوري، حـداکثر تـا دوسـال پـس از ابـالغ ایـن قـانون، نسـبت            جمعیت و تأکید بر اثـرات مثبـت بـارداري   

دهنـدگان   بـه بـازآموزي و تربیـت کـادر و ارائـه     و بروزرسـانی علمـی متـون و منـابع آموزشـی،      به تغییر، اصالح، تکمیـل  

 .ها اقدام نماید این آموزش

مــاه پــس از  وزارت بهداشــت بــا همکــاري حــوزه علمیــه موظــف اســت حــداکثر ظــرف مــدت ســه  -1تبصــره

ــویب در         ــس از تص ــه و پ ــرتبط را تهی ــوانین م ــالح ق ــین و اص ــقط جن ــاهش س ــامع ک ــه ج ــانون، برنام ــن ق ــالغ ای اب

 . عالی سالمت و تأیید ستاد جمعیت اجراء نماید شوراي

ــره ــاد -2تبص ــژه   ایج ــانی وی ــامانه همگ ــت گــ  س ــی جه ــروش دارو و زارش مردم ــان ف ــقط   متخلف ــام س انج

 درمانی با استفتاء از حاکم شرع سقطپزشکی اندیکاسیونهاي مبانی، روندها و  بازبینی غیرقانونی

مقابله و آن آشکار کردن قبح عاطفی و اجتماعی عمدي،  تبیین حرمت شرعی سقطموظف شدن صدا و سیما براي 

 هاي جسمی، روحی و روانی این عمل ها و بیان آسیب رسانهمفاهیم مبلّغ سقط عمدي در نشر  با

ربــط، ضــمن فــراهم نمــودن  وزارت بهداشــت موظــف اســت بــا مشــارکت دســتگاهها و نهادهــاي ذي -3تبصــره

ــه  برخــورداري همــه زوجــین از مراقبــت ــارداري، ب ــارداري و ضــمن ب ــانگین فاصــله  هــاي پــیش از ب منظــور کــاهش می

ــد اول و فر  ــد فرزن ــا تول ــدآوريازدواج ت ــد    زن ــام ده ــدامات الزم را انج ــدي اق ــاي بع ــت  . ه ــین وزارت بهداش همچن

ــاتی   موظــف اســت تمــام کــادر شــبکه  ــه موضــوع حی هــاي بهداشــت و درمــان و مراکــز بهداشــت کشــور را نســبت ب

جمعیــت توجیــه نمــوده و بــراي تشــویق مــردم نســبت بــه فرزنــدآوري بیشــتر، بــه محتــواي علمــی و انگیزشــی مجهــز 

 .نماید

هـا،   منظـور سیاسـتگذاري جـامع، هـدایت، ایجـاد همـاهنگی بـین بخشـی، نظـارت کـالن بـر برنامـه             بـه  -33ماده

ــه  ــه وزارتخان ــوط ب ــابی عملکــرد مرب ــدامات و ارزی ــی ذ اق ــا و دســتگاههاي اجرائ ــز   ي ه ــاي عمــومی و نی ــط و نهاده رب

تاد جمعیـت و  هـاي کلـی ابالغـی مقـام معظـم رهبـري سـ        بسیج ملی براي جلـب مشـارکت فراگیـر در تحقـق سیاسـت     

 . شود عالی انقالب فرهنگی تشکیل می تعالی خانواده مرتبط با شوراي

االجراءشدن این قانون، توسط  ماه بعد از الزم ترکیب اعضاء و شرح وظایف ستاد جمعیت، حداکثر شش -1تبصره

 .عالی انقالب فرهنگی تصویب و ابالغ خواهد شد شوراي

ها ضمن رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروري کل در کشور، برنامهوزارت کشور مکلف است هرساله  -2تبصره

 .و راهبردهاي متناسب با ارتقاي وضعیت هر استان را در زمینه بهبود نرخ باروري کل انجام دهد
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هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه) 31(ریزي و توسعه هر استان موضوع ماده شوراي برنامه - 3تبصره

ریزي جامع را هاي حمایتی و رفاهی در موضوع فرزندآوري برنامهمکلف است ضمن اجراي سیاست 4/12/1395مصوب 

هاي زیستی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها، مناطق در حوزه بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت متناسب با ظرفیت

-داخل و خارج از کشور با هدف اجراي سیاستریزي در راستاي مدیریت مهاجرت به تراکم، همچنین برنامهمرزي و کم

 . هماهنگی بین بخشی و نظارت بر این موضوع بر عهده وزارت کشور خواهد بود. هاي کلی جمعیت انجام دهد

، مــاده 4/12/1393مصــوب ) 2(قــانون تنظــیم بخشــی از مقــررات مــالی دولــت ) 46(در اجــراي مــاده  -34مــاده

ــه ) 37( ــی برنام ــام دائم ــانون احک ــاي  ق ــور ه ــعه کش ــد (توس ــف«بن ــزء » ال ــد ) 5(و ج ــواد )» پ«بن ) 103(و ) 102(، م

ــانون برنامــه ششــم توســعه کشــور و ردیــف   ــه اجــراي سیاســت  129459ق هــاي جمعیتــی کشــور؛  موضــوع کمــک ب

هـاي ذیـل تـأمین و در قـانون بودجـه سـنواتی       دولت مکلف اسـت اعتبـارات مـورد نیـاز اجـراي ایـن قـانون را از محـل        

 :بینی نمایدبه عنوان ستاد جمعیت و خانواده پیش در ردیف مستقل

 ، %)10(درصد  مالیات سالمت در قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان ده -1

قــانون برنامــه ششـم توســعه در طـول اجــراي قــانون برنامـه، بــه میــزان    ) 94(و ) 73(از منـابع درآمــدي مـواد    -2

 %)25/0(درصد  بیست و پنج صدم

 ، %)10(درصد  ها به میزان دههتعدیل یاران -3

 ، %)10(درصد  هاي واردات سیگار، نوشابه و لوازم آرایشی به میزان دهافزایش تعرفه -4

 ،%)10(درصد  ده ارسال پیامک -5

به موجب این قـانون، کلیـه قـوانین مـرتبط بـا تنظـیم خـانواده از جملـه قـانون تنظـیم خـانواده مصـوب              -35ماده

و همچنـــین کلیـــه قـــوانین، ضـــوابط و     29/3/1392و  22/2/1388هـــاي آن مصـــوب  و اصـــالحیه 26/2/1372

سـازي رایگـان، مـوارد مشـوق کـاهش فرزنـدآوري و        هاي مـرتبط بـا تنظـیم خـانواده رایگـان دولتـی، عقـیم        دستورالعمل

غـی  هـاي ابال  اعمال کننده محدودیت در ارائه خدمات رفـاهی بـر اسـاس تعـداد فرزنـد، بـه علـت مغـایرت بـا سیاسـت          

عـالوه بـر ایـن کلیـه دسـتگاههاي اجرائـی کشـور مکلفنـد در راسـتاي افـزایش فرزنـدآوري،            . شـوند جمعیت، نسخ مـی 

هـاي مـرتبط و    نامـه  مـاه پـس از ابـالغ ایـن قـانون، نسـبت بـه بـازنگري و اصـالح مقـررات و آیـین            ظرف مـدت شـش  

...) هـاي معیشـتی و    یه بنـزین، بسـته  سـهم (هـاي افـزایش جمعیـت در ارائـه خـدمات       ایجاد رویکرد متناسب بـا سیاسـت  

 .ربط ارائه نمایند اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس، ستاد جمعیت و دیگر نهادهاي ذي

سازي به جز در مواردي که بارداري براي فرد خطر  عقیم. هرگونه تسهیل جلوگیري از بارداري ممنوع است -تبصره

خانواده صرفاً در موارد ضرورت مبتنی بر سالمت، به صورت ارزان و یا رایگان باشد و اقالم تنظیم  جانی دارد، ممنوع می

 .در اختیار قرار خواهد گرفت

 .متفاوت مندرج در سایر قوانین در راستاي افزایش جمعیت نیست  هاي حمایتها و تشویق قانون نافی این  -36ماده

 سازمان برنامه و بودجه توسط آن ابالغ از پسماه   مدت شش ظرف حداکثر ،قانون نیا اجرائی نامه نییآ -37ماده

 .رسد یم رانیوز تیأه بیتصو به و شود یم هیته کشور با همکاري ستاد جمعیت

  

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


١٣ 

 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

قوانین و مقررات قانون تدوین و تنقیح ) 4(نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي قانون آیین

 .شود تقدیم می طرح جمعیت و تعالی خانوادهدر مورد  نظر معاونت قوانین 25/3/1389کشور مصوب 

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
 شود اصول مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می/ دارد، اصل. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 معاون محترم قوانین

شرح زیـر   کل به نظر این اداره 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود تقدیم می
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

-   قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در مجلس /   کمیسیون 

 :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
 

 با تغییر اساسی 
 

  پیش از انقضاء شش ماه 
 

 با انقضاء شش ماه 
 

 مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     

 

 : قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین

 

 ):شکلی(مجلس  نامه داخلی از نظر آیین -3

 -127ماده  -الف

    )نفر 15(حداقل امضاء الزم  -اول
 

 موضوع و عنوان مشخص -دوم
 

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم
 

 موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      -چهارم
 

 است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد             طرح تقدیمی داراي -138ماده  -ب

 

 :25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ) 4(ماده) 4(اجراي بنددر  -4

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ هاي کلی نظام و سند چشم از نظر سیاست: دوم

    انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست 

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 نامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون بر 

 

 

 

 

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 بدون تغییر اساسی 

  نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

 موضو?        يك ?

 موضو? يك ?? بيش

 

 باشد نمي. 

 باشد مي. 

 ??حد? ما?? 

 ?مو?? متعد 
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 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

   
 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

 

 تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگانموجب اصالح یا  -181ماده  -ب 

 

 .شود تعداد یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می 

 
 مدیرکل تدوین قوانین

 
___________________________________________________ 

 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(با بندطرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع جرم  -5

 

 

 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   

  

٢ 

٣ 
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 کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره

 

 :بیان مستندات و دالیل مغایرت

بنـابراین پیشـنهاد   . حکـم مسـتقلند  ها داراي  جاي این طرح، تبصره االصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است در حالی که در جاي تبصره علی -١

 .هاي مزبور در قالب ماده جداگانه تنظیم شوند شود تبصره می

نامـه ارجـاع    گذاري است و از این حیث ضرورت دارد احکام آن با جزئیات بیشتر بیان شوند یا به آیـین  اکثر مواد طرح کلی و داراي ماهیت سیاست -2

 . اشاره کرد) 15(و ) 6(، )5(، )2(توان به مواد  براي نمونه می. داده شوند

، یا )25(در ماده » ...به منظور«یا ) 4(در ماده » ...با هدف«در برخی از مواد طرح اهداف به صورت بخشی از متن ماده درج شده است، با عباراتی نظیر  -3

 . و فلسفه قانونگذاري اختصاص به مقدمه توجیهی دارد الزم است که این عبارات حذف شوند، زیرا بیان هدف) 30(در ماده » ...در اجراي تحقق اصل«

عبـارت  ) 16(طـور مثـال در انتهـاي مـاده      کنـد؛ بـه   بسیاري از عبارات طرح مبهم و نارساست و از این جهت اجراي قانون را با مشکل مواجه مـی  -4

ـ  مشـوق «، در انتهاي تبصره همین ماده عبارت »هماهنگی و ساماندهی الزم را انجام دهد« عبـارت  ) 15(و در انتهـاي مـاده   » اي الزم را درنظـر بگیـرد  ه

 . »هاي آموزشی تخصصی مربوطه دوره«

 :شود» تعاریف«متن زیر جایگزین واژه ) 1(در صدر ماده  -5

 »:کاررفته در این قانون داراي معانی ذیل است اصطالحات و اختصارات به -1ماده«

 .)28(ماده) 1(و تبصره ) 25(رعایت نشده است نظیر تبصره ماده ) 1(ه در متن طرح گاهی عبارات اختصاري موضوع ماد -6

 . منتقل شود) 1(اسالمی مندرج در ماده  -به تعریف سبک زندگی ایرانی» پرورش«تا » از جمله«عبارت ) 2(در ماده  -7

 .تجمیع شوند تا از اطاله کالم جلوگیري شود) 2(توانند با متن ماده  می  )4(و ) 3(مواد  -8

قانون مـدنی  ) 2(وفق قاعده عمومی مندرج در ماده . زائد است و باید حذف گردد» پس از ابالغ این قانون«طرح عبارت ) 35(و ) 32(، )3(در مواد  -9

 . باید حذف گردد» انوناالجراء شدن این ق  پس از الزم«عبارت ) 10(همچنین در ماده . االجراءشدن آن است و نه زمان ابالغ زمان آغاز آثار قانون تاریخ الزم

موضوع قانون تشکیل سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره کشـور جمهـوري       «عبارت » 27/1/1382مصوب «قبل از عبارت ) 6(در تبصره ماده  -10

 .درج شود«  اسالمی ایران

افـراد داراي  «بحـث اولویـت داشـتن    ) 8(است در حالیکه در خصوص دانشجویان در ماده » داشتن فرزند«شرط برخورداري طالب ) 10(در ماده  -11

 . مطرح شده، مناسب است که درخصوص طالب رویه مشابه أخذ شود» فرزند

مطـرح شـود تـا    » قانون مدیریت خـدمات کشـوري  ) 5(دستگاههاي موضوع ماده «عبارت ) 12(مذکور در ماده » بخشهاي دولتی«به جاي عبارت  -12

 . دولتی نیز روشن شود تکلیف نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتهاي

 . مغایر با اصل تنجیز احکام قانونی و شئون قانونگذاري است  )13(تعلیق مندرج در تبصره ماده  -13

بایـد کلمـه   . باشـد  صحیح مـی   »شوراي اجتماعی کشور«، عنوان 19/8/1381نامه تشکیل شوراي اجتماعی کشور مصوب  بنا بر آیین) 14(در ماده  -14

 . در این ماده حذف شود» وراش«پس از » عالی«

امکـان   16/9/1394مطرح شده است که، اوالً در قانون شوراهاي حل اخـتالف مصـوب   » شوراهاي حل اختالف خانوادگی«) 15(در تبصره ماده  -15

غیـر از شـوراهاي فعلـی     بینی شده، ثانیاً در صورتی که مقصود طراح محترم نهاد دیگـري  رسیدگی به دعاوي خانوادگی در شوراهاي حل اختالف پیش

 . مناسب است این مسأله به صورت شفاف مطرح شود. است، تعارض در صالحیت ایجاد خواهد شد

 . هاي پرخطر نیز درج شود قانون حمایت خانواده جهت تشخیص ازدواج) 23(هاي غربالگري ژنتیک موضوع ماده  آزمایش  )18(مناسب است در ماده  -16

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصـوب  : (عنوان قانون به صورت کامل درج شود) 19(ماده ) 2(در تبصره  -17

22/12/1374( 

عام است و نیازي به تأکید در مـورد گـروه   ) 21(از طرفی ماده . ارجاع شده است که ارتباطی با موضوع این ماده ندارد) 21(به ماده ) 28(در ماده  -18

در ضـمن در  . بحث ناباروري اولیه و ثانویه مطرح شده است که مناسب است تعریفی از آنها ارائه شود) 2(و ) 1(هاي  همچنین در تبصره. خاصی ندارد

 . شود بهتر است عبارات التین روشهاي درمان حذف شود، زیرا عبارت عام شامل همه آنها می) 1(تبصره 

مدت دو سال ذکـر شـده اسـت و از ایـن     » )20(ماده ) 4(تبصره «کر نشده است در حالیکه در مورد هیأت علمی مدت ذ) 28(ماده ) 4(در تبصره  -19

 . ابهام دارد) 28(ماده ) 4(جهت تبصره 

 . هستند) فعل(بندي  فاقد جمله ) 32(ماده ) 2(و تبصره ) 31(ماده ) 4(تبصره  -20

 .لوایح بودجه سنواتی مدنظر قرار گیرداي است و باید در  داراي ماهیت بودجه) 34(ماده  -21

بایـد حـذف شـود، زیـرا داراي ابهـام و مغـایر بـا        » به موجب این قانون، کلیه قوانین مرتبط با تنظیم خانواده از جمله«عبارت ) 35(در صدر ماده  -22

یک احکام و قـوانین   ی، مردود است و باید یکها نسخ یا الغاي قوانین به صورت کل طبق این سیاست. هاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی است سیاست

 .مورد نظر براي نسخ یا الغاء مورد تصریح قرار گیرد

 .رسد نظر می کند، لکن اصالح این ماده ضروري به آن تا حدودي محل تأمین بار مالی را مشخص می) 34(رغم بار مالی این طرح، ماده  علی -23
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 وجود ندارد. 

 شود وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می. 

 وجود ندارد. 

 شود وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می. 

 الزم است. 

 الزم نیست. 

 کل اسناد و تنقیح قوانین نظر اداره

 

 معاون محترم قوانین

 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصـوب  ) 4(ماده )  3(و ) 1(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره

 

    ):                 1(در اجراي بند  -1

  درخصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض -الف

         

 

  درخصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط -ب

                 

 

 ):3(در اجراي بند  -2

     در این موضوعهاي به عمل آمده قانونگذاري  عنایت به بررسیبا  

 

 

 .شود کل به ضمیمه تقدیم می تعداد دو برگ سوابق قانونی و نظر اداره

 

 مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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 کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره

 کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

 

 کل نظر اداره -الف

میـان   وام عادالنـه و یکنواخـت  مبنی بـر توزیـع    04/11/1371 مصوب دانشجویان رفاه صندوق قانون  2طرح با تبصره ماده  8ماده ) 1(تبصره  -1

 .مغایر است دانشجویان

، )29) (28(،)27(،)26(،)25(، )24(، )23(، )22(، )21(، )20(، )11(مـواد  : ماننـد :  اسـت ) 75(داراي بار مالی و مغایر اصـل  اکثر مواد طرح  -2

 .قانون اساسی است 75منجر به افزایش هزینه هاي عمومی دولت و مغایر اصل ) 33(، )31(

، مغایر با ترتیبـات  )8(ماده ) 1(مکلف کردن بانکها و موسسات مالی و اعتباري به پرداخت تسهیالت با نرخ سود کمتر، به شرح تبصره -3

 .قانون برنامه ششم توسعه است) 17(مقرر در بند الف ماده 

در تعـارض  کند  که شرایط استخدام را بیان می قانون مدیریت خدمات کشوري) 44(و ) 42(در مورد اولویت استخدام با مواد ) 12(ماده  -4

 .است

شوند سه روز مرخصی تشویقی در  م توسعه براي مردان شاغل که صاحب فرزند میقانون برنامه شش) 103(ماده) الف(در بند نظر به اینکه -5

باشد و براي  از جهت افزایش این مدت به ترتیب به دو هفته و یک ماه مغایر قانون مرقوم می) 19(ماده ) 4(نظر گرفته شده است لذا تبصره

 .تصویب نیاز به دوسوم رأي دارد

قـانون مـدیریت خـدمات    ) 68(ماده ) 4(رصدي حق اوالد از فرزند دوم به بعد، مغایر با حکم بند د 50در خصوص افزایش ) 24(ماده  -6

 .کشوري در مورد کمک هزینه اوالد و محدودیت پیش بینی شده در آن است

ون اساسـی نیـاز بـه    هر چند طرح مذکور در راستاي سیاست هاي افزایش جمعیت می باشد لیکن به دلیل مغایرت با سایر قوانین از جملـه قـان   -7

 .بازنگري دارد

 .طرح به بیان هدف طرح پرداخته است پیشنهاد می گردد ذیل فصل چهارم بیان گردد) 1(ماده ) 1(بند  -8

 .است 30/2/1393سیاستهاي کلی ابالغ جمعیت مورخ ) 14(و ) 5(تا ) 1(طرح مذکور در راستاي بندهاي  -9

 .وجود ندارد )4(،جزء )3(بعد از جزء )  1(در ماده  -10

اکثر مواد این طرح در جهت وضع تکلیف براي دستگاههاي اجرایی می باشد درحالیکه هیچگونه ضمانت اجرایـی بـراي آن در نظـر     -11

 .نگرفته است

قـانون  مـاده واحـده   ) 2(در مورد استفاده از دو ماه مرخصی زایمان در ماههاي پایانی بارداري ، حکم تبصـره   19قسمت اخیر ماده   -12

 .در خصوص مدت مرخصی زایمان را اصالح می کند 20/03/1392اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 

قانون ) 1(که تکالیفی را بر عهده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گذاشته باید توجه داشت که به موجب ماده ) 20(در مورد ماده  -13

بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بـر دسـتگاههاي   دانشگاهها و موسسات آموزش عالی احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور، 

دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور ، قانون مدیریت خدمات کشوري ، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقـات بعـدي   

 .، اداري ، استخدامی و تشکیالتی مصوب هیأت امنا ، عمل می کنند  آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه هاي مالی ، معامالتی

قـانون سـاماندهی و حمایـت از مشـاغل     در خصوص اولویت دریافت تسهیالت با خانواده هاي داراي فرزند، ) 24(ماده ) 4(تبصره  -14

 .را اصالح می کند با اصالحات و الحاقات بعدي 22/02/1389مصوب  خانگی

 .به صورت جمله و داراي فعل نگارش شود) 31(اده م) 4(تبصره  -15

 .قانون اساسی است) 85(که بر عهده ستاد جمعیت و تعالی خانواده گذاشته شده مغایر اصل ) 33(سیاستگذاري جامع مندرج در ماده  -16

 .رافع بارمالی ایجاد شده توسط این طرح نیست 34ماده  -17

 ) 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 37(در خصوص مالیات بر سالمت، ماده  34ماده ) 1(بند -18

 .قانون برنامه ششم توسعه، راي دو سوم نیاز دارد 122را اصالح می کند و مطابق ماده  با اصالحات و الحاقات بعدي 04/12/1393مصوب 

قانون برنامه ششم توسعه ، قانون برنامه ششم  94و  73در خصوص پیش بینی اعتبارات موردنیاز این قانون از محل منابع مواد  34اده م) 2(بند  -19

 .و راي دو سوم نیاز دارد را اصالح می کند

به احصاء قـوانین مـورد نظـر     هاي تنقیحی است و نیاز مغایر سیاست» شود نسخ می.... و همچنین کلیه قوانین « عبارت ) 35(در ماده  -20

 .است

 
 

 

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


١٩ 

 سوابق قانونی -ب

 

 خانواده تعالی و جمعیت جامعجدول سوابق قانونی طرح 

 

 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

 کل بندها 30/2/1393  جمعیت کلی هاي سیاست 1

 کل بندها 13/6/1395  خانواده کلی هاي سیاست 2

 کل مواد 27/1/1382  ایران اسالمی جمهوري مشاوره و روانشناسی نظام سازمان تشکیل قانون 3

 100 27/11/1380 بعدي الحاقات و اصالحات با دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 4

 و کل مواد 16 1/12/1391  خانواده حمایت قانون 5

 68-44-42-5 08/07/1386 بعدي الحاقات و اصالحات با کشوري خدمات مدیریت قانون 6

   اساسی قانون نهم و بیست اصل 7

 46 4/12/1393 ) 2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون 8

 37 10/11/1395 کشور توسعه هاي برنامه دائمی احکام قانون 9

 اسـالمی  فرهنگی جمهوري و اجتماعی اقتصادي، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 10

 ) 1396- 1400( ایران

21/12/1395 73-94-102-103-

17 

 ماده واحده 22/02/1388  جمعیت و خانواده تنظیم قانون اصالح قانون 11

 ماده واحده 20/03/1392  خانواده و جمعیت تنظیم قوانین اصالح قانون 12

 کل مواد 22/2/1389 خانگی	مشاغل	قانون ساماندهی و حمایت از 13

 کل مواد 29/4/1382 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور 14

 ماده واحده 10/3/1384  قانون سقط درمانی ١۵

 کل مواد 26/2/1372 قانون تنظیم خانواده و جمعیت با اصالحات و الحاقات بعدي ١۶

  15/11/1353 قانون حمایت خانواده  ١٧

 آن يتقاوار روريباخکاهشنراز يبهجلوگیرطملیمربوتمااقدواهادهبررا ١٨

 رکشوديهبررا تقتضائاواسالمیا يهازهموآمتناسببا

 کل بندها 2/3/1391

 کل بندها 6/10/1390 ورشپرو  زشموآ یندبنیا لتحو سند« ١٩

بـا   قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایـت از مـادران در دوران شـیردهی    20

 اصالحات و الحاقات بعدي

 کل مواد 22/12/1374

 2ماده  04/11/1371 با اصالحات و الحاقات بعدي قانون صندوق رفاه دانشجویان  21
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