
 
 

 به مربوط مسائل درباره آگاهی سطح ارتقا هدف با آذرماه( را ۲۵سال پیش سوم دسامبر )برابر با  ۵۲سازمان ملل متحد 

 .ردک گذارینام «روز جهانی افراد دارای معلولیت» فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، مختلف هایزمینه در افراد این زندگی

  کنند. درصد جمعیت جهان یعنی حدود یک میلیارد نفر با نوعی از معلولیت زندگی می۲۲بنا بر اعلام سازمان ملل متحد 

درصد این افراد در کشورهای  ۰۸متاسففانه عق  ماندگی و سطح پایین ددما  بهداتتی و پشتيی موج  تده است که 

 .یر دط فقر باتندنفر آنها هشت تن ز ۲۸جهان سوم جای بگیرند و از هر 

یيی از اقشار مهم جامعه ما کودکان و نوجوانان استثنایی هستند که به نوعی با معلولیت های مختلف بینایی، تنوایی 

 های و استعداد حتی بسیار بالاتر از افراد سالم بردوردارند.جسمی و حرکتی و ذهنی روبرو هستند که از توانمندی

های روها و سادتمانکه پیادهگیری مدیران تهری است در صورتی زیادی نتیجه تصمیم عدم استقلال معلولین تا حدود

بینا بدون نیاز به دیگران قادر به عبور و مرور در تهر و انجام امور دود دواهند سازی توند افراد نابینا و کمتهر مناس 

 بود.

ید است با اجرای صحیح قوانین و حمایت از افراد توان دواه در ادامه قانون جامع حمایت از معلولین را مطالعه بفرمایید، ام

 موج  افشایش احترام و عش  نفس این عشیشان باتیم.

 .. دولت موظف است زمینه های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت های لازم را از آن ها به عمل آورد۲ماده

می گردد که به تشخیص کمیسیون پشتيی سازمان بهشیستی براثر ضایعه تبصره. معلول در این قانون به افرادی اطلاق 

جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، ادتلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موج  کاهش 

 .استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی تود

ترکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی،  . کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسا  و۵ماده 

تولید و احداث سادتمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل ددماتی به نحوی عمل نمایند که اميان دسترسی و بهره 

 .مندی از آن ها برای معلولان هم چون افراد عادی فراهم گردد

سسا  و ترکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و . وزارتخانه ها، سازمان ها و مو۲تبصره

بهره مندی معلولان، سادتمان ها و اماکن عمومی، ورزتی، تفریحی، معابر و وسایل ددماتی موجود را در چهارچوب بودجه 

 .های مصوب سالانه دود مناس  سازی نمایند

احداث و پایان کار برای آن تعداد از سادتمان ها و اميان عمومی و معابری . تهرداری ها موظفند از صدور پروانه ۵تبصره 

 .که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نيرده باتند دودداری نمایند

. سازمان بهشیستی کشور مجاز است بر امر مناس  سازی سادتمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های 3تبصره 

 .ده فوق نظار  و گشارتا  اقداما  آن ها را دردواست نمایدمذکور در ما

. آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزار  مسين و تهرسازی ، سازمان بهشیستی کشور و 4تبصره 

 .سازمان مدیریت و برنامه ریشی کشور تهیه و به تصوی  هیأ  وزیران دواهد رسید



 
ور موظف است در چارچوب اعتبارا  مصوب در قوانین بودجه سالانه اقداما  ذیل را به عمل . سازمان بهشیستی کش3ماده 

 :آورد

الف. تامین ددما  توانبخشی، حمایتی، آموزتی و حرفه آموزی موردنیاز معلولان با مشارکت دانواده های معلولان و 

 . نه( به مراکش غیردولتی و دانواده هاهمياری بخش غیردولتی)دصوصی، تعاونی، دیریه( و پردادت یارانه)کمک هشی

ب. گسترش مراکش داص نگهداری، آموزتی و توانبخشی معلولان واجد ترایط)معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، 

معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاری های رفتاری( با همياری بخش غیر دولتی و پردادت تسهیلا  اعتباری و 

 .ینه( به آن هایارانه)کمک هش

  ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول

د. گسترش کارگاه های آموزتی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه ددما  توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت 

 .توانمندسازی آنان

مستثنی ۵2/۰/۲332ز تمول قانون کار مصوب تبصره. کارگاه های آموزتی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق ا

 .دواهد بود

. معلولان می توانند در استفاده از اميانا  ورزتی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی)مترو، هواپیما، 4ماده 

 .قطار( از تسهیلا  نیمه بها بهره مند گردند

هرداری ها موظفتند کتابخانه، اماکن ورزتی، پارك و اميان تبصره. وزار  فرهنگ و ارتاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و ت

 .تفریحی دود را به نحوی احداث و تجهیش نمایند که اميان بهره مندی معلولان فراهم گردد

. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهشیستی کشور تحت پوتش بیمه ددما  درمانی و معلولان تحت ۲ماده 

 .درمانی و بیمه ميمل درمانی قرار می گیرندپوتش بیمه ددما  

. یيی از فرزندان اولیایی که دود ناتوان و معلول بوده)هر دو یا یيی از آن ها معلول باتد( و یا حداقل دو نفر از 3ماده 

 .فرزندان آن ها ناتوان و معلول باتد از انجام ددمت وظیفه عمومی معاف می گردد

و معلول دود را سرپرستی می نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده تبصره. همسرانی که زن ناتوان 

 داتته باتند از انجام ددمت وظیفه عمومی معاف می گردند

 :. دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های تغلی برای افراد معلول تسهیلا  ذیل را فراهم نماید7ماده 

وزهای استخدامی)رسمی، پیمانی، کارگری( دستگاه های دولتی و عمومی اعم از الف. ادتصاص حداقل سه درصد از مج

وزارتخانه ها، ترکت ها و موسسا ، ترکت ها، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور 

  استفاده می نمایند به افراد معلول واجد ترایط

سازمان بهشیستی کشور و پردادت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط  

 . گیرند

ج. پردادت تسهیلا  اعتباری به واحدهای تولیدی، ددماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل 

  اتتغال افراد معلول به میشانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد



 
د. پردادت تسهیلا  اعتباری دوداتتغالی)وجوه اداره تده( به افراد معلول به میشانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص 

 .می گردد

ه. پردادت تسهیلا  اعتباری)وجوه اداره تده( جهت احداث واحدهای تولیدی و ددماتی اتتغالشا به ترکت ها و موسساتی 

 .آن ها متعلق به افراد معلول است بیش از تصت درصد سهام و سرمایهکه 

و. ادتصاص حداقل تصت درصد از پست های سازمانی تلفنچی)اپراتور تلفن( دستگاه ها ، ترکت های دولتی و نهادهای 

  عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی

ویسی دستگاه ها، ترکت ها و نهادهای ز. ادتصاص حداقل تصت درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماتین ن

 .عمومی به معلولین جسمی، حرکتی

. کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسا  و ترکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای ۲تبصره

 سا به صور  موردی و بدون برگشاریاستخدامی سالانه دود، افراد نابینا و ناتنوا و معلولین ضایعا  نخاعی واجد ترایط را رأ

 .آزمون استخدامی به کار گیرند

. سازمان مدیریت و برنامه ریشی کشور موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ۵تبصره 

 ور قرار دهد تا نسبتها، موسسا  دولتی، ترکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در ادتیار سازمان بهشیستی کش

به برگشاری آزمون استخدامی ادتصاصی برای معلولین واجد ترایط با همياری سازمان مدیریت و برنامه ریشی کشور اقدام 

 .و معلولین واجد ترایط پذیرفته تده را حس  مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید

مصوب دود، صندوق فرصت های تغلی معلولان و مددجویان  . سازمان بهشیستی کشور مجاز است در قال  اعتبارا 3تبصره 

 بهشیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصوی  هیا  وزیران برساند

. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش های لازم فنی و حرفه ای را متناس  با بازار کار برای 4تبصره 

 ن نمایدمعلولان به صور  رایگان و تلفیقی تامی

. معلولان نیازمند واجد ترایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهشیستی کشور از آموزش رایگان در ۰ماده 

واحدهای آموزتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقا  و فناوری، بهداتت، درمان و آموزش پشتيی و 

 .آزاد اسلامی، بهره مند گردنددیگر دستگاه های دولتی و نیش دانشگاه 

تبصره. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکًا توسط سازمان بهشیستی کشور و وزارتخانه های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی 

 .ظرف مد  دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصوی  هیا  وزیران دواهد رسید

و بنیاد مسين انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای . وزرا  مسين و تهرسازی، بانک مسين 2ماده 

مسيونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت دود را به معلولان نیازمند فاقد مسين ادتصاص داده و با معرفی سازمان 

 .بهشیستی کشور در ادتیار آنان قرار دهند

ه دار مورد نیاز احداث و درید مسين معلولان را تأمین . سیستم بانيی کشور ميلف است، تسهیلا  اعتباری یاران۲تبصره

 .کند و به معلولان یا تعاونی های آن ها و یا موسسا  دیریه ای که برای معلولان مسين احداث می نمایند پردادت کند

. سازمان ملی زمین و مسين موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسيونی افراد معلول فاقد مسين را به ۵تبصره



 
نرخ کارتناسی تهیه و در ادتیار افراد مذکور یا تعاونی ها و موسسا  دیریه ای که برای آنان مسين احداث می نمایند 

 .قرار دهد

 .صدور پروانه سادتمانی، آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند . معلولان از پردادت هشینه های3تبصره

. سازمان بهشیستی کشور موظف است در قال  اعتبارا  مصوب دود در قوانین بودجه سالانه و کمک های یارانه ای 4تبصره

ماليیت یا بهره برداری اتخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسيونی برای معلولان و مددجویان اقدام و 

آن ها را مطابق آیین نامه ای که سازمان بهشیستی کشور با همياری وزار  مسين و تهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه 

 .ریشی کشور تهیه و به تصوی  هیا  وزیران می رسد به معلولان و مدد جویان واحد ترایط واگذار نماید

دادتی سازمان بهشیستی کشور به مراکش غیردولتی )روزانه و تبانه روزی( بابت . میشان کمک هشینه)یارانه( پر۲۸ماده

نگهداری، ددما  توانبخشی و آموزتی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام تده ددما  و تورم 

رداد ازرگانی تهیه و قبل از دسالانه مشترکا توسط سازمان بهشیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریشی کشور وزار  ب

 .ماه هر سال به تصوی  هیا  وزیران دواهد رسید

. مرکش آمار ایران ميلف است در سرتماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریشی نماید که جمعیت ۲۲ماده

 .افراد معلول به تفيیک نوع معلولیت آن ها مشخص گردد

اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه های دود را در هر هفته در . سازمان صدا و سیمای جمهوری ۲۵ماده

 .زمان مناس  به برنامه های سازمان بهشیستی کشور و آتنایی مردم با توانمندی های معلولین ادتصاص دهد

ادگاه اقدام نماید، د . سازمان بهشیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناس ، نسبت به قیمومیت افراد معلول۲3ماده

 .ها موظفند در نص  یا عشل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادر  به صدور حيم نمایند

. سازمان بهشیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به ۲تبصره

 .دادگاه مربوطه معرفی کند

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مد  سه ماه مشترکا توسط سازمان بهشیستی کشور و وزار  دادگستری تهیه و  .۵تبصره

 .به تصوی  هیا  وزیران دواهد رسید

. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهشیستی کشور و با نظار  آن جهت احداث مراکش توابخشی، درمانی ۲4ماده 

ين مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هشینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان و حرفه آموزی و مس

 .بهشیستی کشور رسیده باتد به عنوان هشینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی می گردد

ادی و دارایی ظرف مد  سه تبصره. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهشیستی کشور و وزار  امور اقتص

 .ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصوی  هیا  وزیران دواهد رسید

. روسای سازمان های بهشیستی استان ها مجازند در جلسا  تورای برنامه ریشی و توسعه استان و گروه های کاری ۲۲ماده 

 .آن به عنوان عضو ترکت نمایند

ولان و مددجویان رئیس سازمان بهشیستی کشور مجاز است در جلسا  تورای عالی تبصره. به منظور کمک به اتتغال معل

 .اتتغال ترکت نماید



 
 :. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می گردد۲3ماده 

 دمحل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حس  وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می نماین. 

از محل اعتبارا  هشینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهشیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارا  مذکور ددما  

 .لازم را به معلولان ارایه می داده است

 از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور. 

 کت های دولتی و نهادهای عمومی که میشان سالانه آن برای از محل صرفه جویی در هشینه های دستگاه ها و تر

 .هر یک از دستگاه ها و ترکت ها و نهادها را هیأ  وزیران مشخص می نماید

. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهشیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریشی کشور تهیه و به تصوی  ۲تبصره

 .هیا  وزیران دواهد رسید

. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داتته باتد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع ۵بصرهت

 .مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد تد

 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی تبيه آزمایشگاهی رصد                                    

 

 

http://rasadmedlab.com/

