
1 

 

 یباسمه تعال

 ییه قضا ةقو با یمردم یمشارکت و تعامل نهادها ةدستورالعمل نحو

 (24/11/1398نسخة مورخ  _)ویرایش چهاردهم 

 مقدمه

 یتو مقررات و با عنا ینقوان یدر تحقق عدالت و اجرا یمردم ینهادها ةگسترد یتمشارکت مردم و ظرف یتتوجه به اهم با    

در قانون  ینکهو نظر به ا یهیقضا ةقو یتحول یهامدار بودن برنامهمبر مرد ی( مبنی)مد ظله العال یمقام معظم رهبر یدبه تأک

اصل یکصد  یآن در اجرا یتقرار گرفته و رعا ییمورد شناسا یمشارکت یکردرو خاذات ،در اصول سوم و هشتم خصوصا   یاساس

به عدالت به شمار  یدنو مسئول تحقق بخش یو اجتماع یفردحقوق  یبانرا پشت قضاییه ةکه قو یو پنجاه و ششم قانون اساس

 یبرا یمردم ینهادها یها و توانمندیتبه ظرف یانبنو دانش یدارمند، پاباشد، به منظور توجه نظامیم یآورده است، ضرور

متهمان به  یدسترستسهیل  یدگان،داز بزه یتاز وقوع جرم، حما یشگیریپ ،قضایی یگذاریاستس یهاینهمشارکت در زم

مشارکت و  ةدستورالعمل نحو» ،و اصالح مجرمان یدگیرس ین،قوان یو صلح و سازش، نظارت بر اجرا یگریانجیعدالت، م

 .است یبه شرح مواد آت «با قوة قضاییه دمیمر یتعامل نهادها

 اصطالحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است: -۱ماده 

از مراجع  یکیو با مجوز  یاسیسیرغ ی،انتفاعیرغ ی،دولتیرکه به صورت داوطلبانه، غ هستند یینهادها :یمردم ینهادها -الف

 ی،و سازندگ یغیتبل یهاگروه ی،مذهب یهاهیئتنهاد، مردم یهاها و تشکلکنند؛ از قبیل مساجد، سازمانیم یتصالح فعالیذ

 .متبرکهها و بقاع یریهخ ی،علم یهاانجمن

 .است قضاییه قوةاز وقوع جرم  یشگیریپ اجتماعی و معاونت منظور :یشگیریمعاونت پ -ب

و  دارند یبه همکار یلدستورالعمل تما یندر چارچوب ا ینیآفرنقش یهستند که برا یینهادها همکار: یمردم ینهادها -پ

مندرج در  یهاآنها را پس از احراز شاخص یتفعال یاییجغراف ةمراجع مرتبط، موضوع و محدود یبا همکار یشگیریمعاونت پ

 .یدنمایابالغ م مسئولو به مراجع  ینیتع ،دستورالعمل

 یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمکل کشور و سازمان زندان یسازمان بازرس ی،ستاد یی،مراجع قضا منظور :مسئولمراجع  -ت

 باشند.می کشور

اقشار محرومان و  یان،ناشنوا ینایان،ناب ی،و ذهن یسالمندان، معلوالن جسمزنان، کودکان، منظور  خاص: یدگاندبزه -ث

 اند. شده یانکه از وقوع جرم متحمل ضرر و زی است پذیرآسیب

 اند از:اهداف این دستورالعمل عبارت -۲ماده 

 ؛قوة قضاییه با یمردم ایتعامل نهاده یشو افزا یمشارکت مردم یکردرو تقویت -الف

 ؛دستورالعمل یندر موضوعات ا یمردم نهادهای عملکرد تسهیل -ب
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 ؛یمردم ینهادها یتظرف یتو تقو یتوانمند ارتقای -پ

 .قضاییه قوةو  یرانا یاسالم یتحقق اهداف نظام جمهور یدر راستا یمردم ینهادها یتاز ظرف مندیبهره -ت

 یابد:زیر تحقق می تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه با رعایت اصولمشارکت و  -۳ماده 

  ؛یکرامت انسان رعایت -الف

 ؛مشروع یهاآزادی و حقوق از دفاع -ب

 ؛حقوق عامه یایحفظ و اح -پ

 و مقابله با فساد؛  یشگیریپ یبرا یمردم یهانظارت ةتوسع -ت

  ؛یشگیرانهپ یکردهایبر رو تأکید -ث

 ؛و صلح و سازش یمیعدالت ترم یهااز برنامه یریگبر بهره تأکید -ج

 ؛یو انسجام اجتماع یهمبستگ یری،پذیتمسئول ةتوسع -چ

 پذیر؛اقشار آسیباز محرومان و  یتحما -ح

 .اشخاص یخصوص یمحر حقوق شهروندی و رعایت -خ

 ست از:ا عبارت یمردم ینهادها یتفعال موضوع -4ماده 

از  یشگیریمشروع، پ یهایو مقابله با فساد، دفاع از آزاد یشگیریپ ی،از حقوق شهروند یتاز حقوق عامه، حما یانتص    

حمایت از  ی،اجتماع ینیکارآفر ی،اجتماع یمددکار یشناختو روان یصلح و سازش، معاضدت حقوق ی،گریانجیوقوع جرم، م

 یراثم یست،ز یطمح ی،و روان یجسم یناتوان یدارایا اشخاص  یمارانزنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، ب سالمت،حقوق بشر، 

 یفرهایک یبازپرورانه در اجرا یاریآنها، هم ةو خانواد یدگانداز بزه یتاز منکر، حما یامر به معروف و نه یعی،منابع طب ی،فرهنگ

 . اآنه ةاز خانواد یتو حما یفریک محکومانحبس و معاضدت به  یگزینجا

 :گرددیاجرا م یرز یبچهار مرحله به ترت یدستورالعمل حاضر، ط -5ماده 

 ؛دستورالعمل یاجرا یسازینهو زم آموزش -۱

 ی؛مردم ینهادها یسازو شبکه یبه همکار یلتما یافتدر -۲

 ی؛مردم یمشارکت نهادهاهای حوزه -۳

 . یقو تشو یالگوساز یابی،ارزش یت،حما -4

 دستورالعمل  یاجرا یسازینهو زم آموزشمرحله اول: 
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 یرابالغ، موظف به انجام اقدامات ز یخماه از تار 3دستورالعمل، ظرف  یناثربخش ا یاجرا یبرا یشگیریمعاونت پ -6ماده 

 است:

از  یحداکثر یمندبا بهره یو مسئوالن ادار ییقضا هایمقام یبرا یآموزش یهاو دورهتوجیهی  یهانشست یبرگزار -۱

  ؛یمردم ینهادهاهای آموزشی یتظرف

  ؛مسئولبه مراجع  یازمورد ن یو تخصص یعلم یهامشاوره ةارائ -۲

  ی؛مردم یمشارکت نهادها یجامع و هوشمند برا ةاز سامان یبرداربهره -۳

 . مسئولسازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع  یو معرف یابیارزش یهان و ابالغ شاخصییتع -4

 یبندو رتبه یابیارزش یری،گگزارش یفوق و بستر برخط برا ةاطالعات موظف است، سامان یمرکز آمار و فناور -تبصره

 .یدماه پس از ابالغ دستورالعمل آماده نما 2را ظرف  مسئولمراجع 

تعامل مؤثر، ظرف  یسازینهو زم یمردم ینهادها یموضوع برا یینتب به منظورموظف است  یشگیریپ اونتمع -7ماده 

 :را انجام دهد یردستورالعمل، اقدامات ز ینماه از ابالغ ایک

  ی؛مردم یبه نهادها یعموم یرسانو اطالع ییشناسا -۱

  ؛یمردم یمسئوالن و فعاالن نهادها یبرا ییینتب یهانشست یبرگزار -۲

 .یمردم ینهادها یدستورالعمل برا ینا یاجرا یراهنما ینتدو -۳

 یهانشست ی،مردم یدهاو تعامل مثبت و سازنده با نها ییدر دستگاه قضا یمشارکت یکردهایرو یتبه منظور تقو -8ماده 

 :شودیبرگزار م یربه شرح ز یمشترک

 و ییقضا یمسئوالن عال ،قضاییه قوة یسرا با حضور رئ یموظف است ساالنه نشست مشترک یشگیریمعاونت پ -الف 

 . یدبرگزار نما یمردم ینهادها یندگاننما

در  ا  بار شخص یکهر شش ماه  ار یمکلفند نشست مشترک یشگیریمعاونت پ ی، با همکارمسئولمسئوالن مراجع  -ب

 .یندبرگزار نما یمردم ینهادها یندگانخود با نما یتموضوعات فعال

 ةدر محدود ا  شخص یکباررا هر سه ماه  یسراسر کشور موظفند، نشست مشترک یهاها و دادستانیکل دادگستر یرؤسا -پ

 . یندبرگزار نما یمردم ینهادها یندگانخود با نما یتفعال یاییجغراف

 یمردم ینهادها یو تعامل حداکثر ینیآفرموظف است، به منظور نقش یشگیریمعاونت پ یهمکار با یمعاونت حقوق -9ماده 

 انجام دهد:  یراقدامات ز ،قضاییه قوةبا 
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دستورالعمل و با توجه به اهداف و اصول حاکم بر  ینمرتبط با موضوعات ا یهاها و دستورالعملنامهییناصالح آ -الف

 یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان ییاجرا ةنامیینآ یفری،در امور ک یگریانجیم ةنامیینآ یلدستورالعمل حاضر از قب

انجمن  ةنامیینکشور، اساسنامه و آ یتیو ترب ینیسازمان زندان ها و اقدامات تأم یاجتماع یمددکار ییاجرا ةنامیینکشور، آ

 ؛ لدستورالعماین ماه پس از ابالغ  ۶بعد از خروج، ظرف  یانمراقبت از زندان ةنامیینآ یان،از زندان یتحما

  یح؛لوا ینو تدو یندر اصالح قوان یمردم یو مشارکت مردم، نخبگان و نهادها ینیآفرنقش رب یدتوجه و تأک -ب

 دستورالعمل.  ینا یسال پس از اجرا یک ،قضاییه قوةبا  یمردم یمشارکت و تعامل نهادها ةیحال ةو ارائ ینتدو -پ

 یمردم ینهادها یسازو شبکه یبه همکار یلتما یافتمرحله دوم: در

 ینهادها یبه همکار یلتما ،جامع ةسامان یقموظف است، از طر مسئولمراجع  یبا همکار یشگیریپ ونتمعا -۱0ماده  

ة موضوع و محدود ییننسبت به تع یرز یهاو براساس شاخص یافتدستورالعمل را در ینمشارکت در موضوع ا برای یمردم

جامع،  ةرا در قالب سامان یتو ظرف یتهمکار اقدام نموده و اطلس اولو یمردم ینهادها یسازآنها و شبکه یتفعال یاییجغراف

 :قرار دهد ئولمسمراجع  یاراز ابالغ دستورالعمل در اخت پس ماه 3ظرف 

 یت؛فعال کیفیت و سابقه -الف

 ی؛او حرفه یتعداد اعضا و توان تخصص -ب

  ی؛و اعتبار مردم یتمقبول یزانم -پ

  ی؛و مقررات قانون ینمواز رعایت -ت

  ی؛ااز ساختار شبکه برخورداری -ث

 . یاو منطقه یبوم یهایتمرتبط با اولو یهافعالیت -ج

 قضاییه قوةمجوزدهنده است و تعامل  یصالح قانونیبا مراجع ذ یمردم ینهادها یتبودن فعال یقانون یصتشخ -۱تبصره 

 رفیتظ یتتعامل، با رعا یننسبت به ا یتو اعمال هرگونه محدود استآنان  یتاز ظرف یمندبهره به منظورمذکور  ادهایبا نه

 خواهد بود.صالح یمنوط به اخذ استعالم از مراجع ذ ،یازمورد ن یهاحوزه

 یو اجتماع ینخبگان و فعاالن فرهنگ یقبه منظور تشورا موظفند، اقدامات الزم  مسئولمراجع  و یشگیریمعاونت پ -۲تبصره 

 انجام دهند.  یاو منطقه یبوم یاجتماع یهایتحسب اولو، با موضوعات فوق یمردم ینهادها ةتوسع یا یجادا یبرا

و بهبود عملکرد آنها،  یلهمکار و تسه یمردم یتعامل مؤثر با نهادها تموظف است به جه یشگیریمعاونت پ -۱۱ماده 

  :را انجام دهد یردستورالعمل، اقدامات ز ینماه از ابالغ ا 4ظرف 

 (؛12)موضوع ماده  «با قوة قضاییه یمردم یمشارکت و تعامل نهادها یکارگروه مل» یلتشک -۱
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با  یمردم ینهادها یمسئوالن و اعضابه  یازمورد ن یو تخصص یعلم یهامشاوره ةارائو  یآموزش یهادوره یبرگزار -۲

  ؛دانشگاه یدو اساتدستگاه قضا بازنشستگان  ی،مسئوالن ادار یی،قضاهای مقامای آموزشی و مشاوره یتاستفاده از ظرف

 ؛(13)موضوع ماده « همکار یمردم یمجمع نهادها» یلاز تشک ایتحم -۳

 .الزم یهااز پژوهش یانجام برخ یازو در صورت ن یتخصص یهاپژوهش یجقرار دادن اطالعات و نتا یاردر اخت -4

 یمشارکت و تعامل نهادها یکارگروه مل»دستورالعمل،  ینا یرفع موانع و تسهیل اجرا ی،هماهنگ یجادبه منظور ا -۱۲ماده 

 شود: یم یلتشک یرز یببا ترک «قضاییه قوةبا  یمردم

 کارگروه(؛ رئیسجرم قوة قضاییه )وقوع یشگیری از پ اجتماعی و معاون -الف

 کل کشور؛  بازرسی سازمان مقام قائم -ب

 کل کشور؛  یحقوق عامه دادستان یگیریو پ پیشگیری معاون -پ

  ؛یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان تربیت و اصالح سالمت، معاون -ت

 الملل و حقوق بشر؛ ینکل مربوطه معاونت امور ب مدیر -ث

  ؛حل اختالف شوراهای مرکز مربوطه معاون -ج

  یشگیری؛معاونت پ یمدن یهاو مشارکت ردمیم یهاییشگیرکل پ یرمد -چ

  .همکار یمردم ینهادهانمایندگان از نفر  شش -ح

 سال فعالیت 3مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل  هاییشش عضو نمایندگان نهادهای مردمی با توجه به شاخص -۱تبصره 

 های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیریتنوع حوزهو ، یاو حرفه یتوان تخصص، در موضوعات مرتبط با دستورالعمل مؤثر

 شوند.میسال انتخاب برای مدت یک

دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به  ینا یدر اجرا یلبه منظور تسه یکارگروه مل -۲ تبصره

 .اقدام خواهد کرد قضاییه قوةبا  یمردم یمشارکت و تعامل نهادها یو شهرستان یاستان یهاکارگروه یلتشک

در  یلدستورالعمل و تسه یندر تحقق اهداف ا یمردم نهادهایبه منظور فراهم آوردن امکان مشارکت اثربخش  -۱۳ماده 

 یمردم یمجمع نهادها" یلهمکار به تشک یمردم ینهادها یلموظف است، در صورت تما یشگیریآن، معاونت پ یرااج

 یاجرا یرا در راهنما یمجمع مردم یاراتو حدود اخت یفوظا یل،تشک یمجمع، چگونگ ینا یلاز تشک یتضمن حما ،«همکار

 . یدنما یانب (7ماده  3دستورالعمل )موضوع بند  ینا

 یاستان ی،مل یهاهمکار در کارگروه یمردم ینهادها یندگاننما ،«همکار یمردم یمجمع نهادها» یلدر صورت تشک -تبصره

 شوند.یم یمجمع معرف ینتوسط ا ،(12)موضوع ماده  انیو شهرست
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، یشگیرانهخدمات پ ةدر ارائ یلحل اختالف موظفند به منظور تسه یها و شوراهازندان یی،قضا یمسئوالن واحدها -۱4ماده  

خدمات و استقرار  یافتدر یازمندبه افراد ن یامکان تردد، دسترس ،همکار یمردم ینهادها یاز سو یو نظارت ییاجرا یتی،حما

 همکار را در سازمان متبوع خود فراهم آورند.  یمردم ینهادها مایندگانن

 یمردم یمشارکت نهادهاهای حوزهمرحله سوم: 

  یگذار یاستمشارکت در س -الف

 یی،قضا یحلوا ینو تدو یهته ی،گذاریاستس یندمکلفند در فرآ مسئولو مراجع  یحقوق ی،راهبرد یهامعاونت -۱5ماده 

 یاتیو عمل تاکتیکی ی،همکار در سطوح راهبرد یمردم ینهادهاتجربه و تخصص از  ،ها، حسب موردها و دستورالعملنامهیینآ

 . ینداستفاده نما

 ینهادهاو ابتکارهای  هاطرح ،هایدها یافتدر یبرا یشنهادهانظام پ ةسامان یتموظف است از ظرف یمعاونت راهبرد -۱6ماده 

مصوب،  یشنهادهایپ یاجرامقدمات استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن  ییهقضا ةقو یفوظااجرای مشارکتی در  همکار یمردم

 .مذکور انجام دهد یمردم یرا نسبت به نهادها یستهشا یرتقد

 از وقوع جرم  یشگیریمشارکت در پ -ب

تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی، اقدامات زیر -مندی از ظرفیت علمیمعاونت پیشگیری موظف است با بهره –71ماده 

 را انجام دهد:

های مراکز دانشگاهی و مندی از ظرفیتتهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سالمت اجتماعی با بهره -الف

ماه در راستای تحقق جزء  ۶های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ ظرف علمی و پژوهشی و دستگاه

 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛برنامه پنج 113بند ت ماده  1

 ماه. 3ها به نهادهای مردمی ظرف ری حداکثری اجرای آنها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذابازنگری الزم در برنامه -ب

ها با آموزش و پرورش، دانشگاه یسراسر کشور موظفند ضمن انعقاد سند همکار یهایو دادگستر یشگیریمعاونت پ -18ماده 

  :ندرا انجام ده یراقدامات ز ی،مردم ینهادها یاو رسانه یآموزش یتاز ظرف یمندو با بهره یو مراکز علم

فرهنگ احترام  یسازینهمردم و نهاد یهایسطح آگاه یبه مردم با هدف ارتقا یفنهضت آموزش حقوق و تکال ةتوسع -الف

 به قانون؛

اصالح و »، «حقوق عامه یایحفظ و اح»، «و مقابله با فساد یشگیریپ»در قلمرو  قضایی یهاگفتمانو توسعه  یجترو -ب

 «.یدگانداز بزه یتحما»و « و صلح و سازش یمیعدالت ترم» ،«درمان مجرمان

و از منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهادهای مردمی  به -19ماده  

جهت ، موضوع را هااین گزارش ةیاول یبررس پس ازسراسر کشور موظفند  یهایدادگسترشود، می ارائهجامع  ةسامانطریق 

 یشگیری(، معاون پتئیه یسو انقالب مرکز استان )رئ یدادستان عموم متشکل از یاستان تئیهیک به پیگیری بررسی و 



7 

 

مذکور موظفند  یهاتئی. هیندنما ارسال ،استان یکل دادگستر یسبه انتخاب رئ یقیشخص حق فرن یک( و تئیه یراستان )دب

 ییقضا یهامعاضدت ی،حقوق یهامشورت ةارائ یلاز قبالزم  یتیاقدامات حما ،های دریافتیگزارش یگیریپبررسی و  ینددر فرآ

  نمایند.  ارائههمکار  یمردم ینهادهابه  را ی،و انتظام ییارتباط با مراجع قضا یلو تسه

جلسات در مذکور،  تئیه یسرئگزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص  یمردم ینهادها یندگاننما -1تبصره 

 کنند.می شرکت یمتول یهادستگاههای استانی با هیئت

مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب  جرایمدر مذکور  هایتئیه یبررس یجتاگزارش ن -۲ تبصره

 شود. یارسال م یهیقضا ةقو یاستر ةبه حوز کل دادگستری مربوطاز سوی رئیس مورد 

با معاونت  یموظفند ضمن هماهنگ "از وقوع جرم یشگیریقانون پ" ۵سراسر کشور مطابق با ماده  یهایدادگستر -۲0ماده  

مدنظر  جرایمطوری که کاهش دعاوی یا  بهرا  یراقدامات ز یمتول یهاهمکار و دستگاه یمردم ینهادهامشارکت با  ،یشگیریپ

  :انجام دهندمحقق شود، 

 مربوط؛ آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات وجمع -1

 ،جرایم یرسا ینبر تکو یرتأث یری،پذیشگیریپمانند: میزان  ییهاشاخصبر حسب  مجرهای پیشگیری از اولویت یینتع -۲

 یمردم ینهادها امکان مشارکتو مردم و افکار عمومی،  یتحساس یزانم ناشی از آن، یهایبآسصدمات و  جرم و یفراوان

  ؛همکار

 یهابر گروه یدبا تأکدیدگی های پیشگیری از تکرار جرم و بزهشناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی و آماج -3

  ی؛و جسم یکودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنپذیر مانند آسیب

شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در های استانی و مداخلهها و برنامهطراحی و تدوین  -4

  ؛هااجرای این برنامه

بر  یدبا تأک ی،متول یهاهمکار و دستگاه یمردم یمربوطه، نهادها یهایدادگستر یانچندجانبه م یسند همکار یةته -5

  ؛همکار یمردم ینهادهاحداکثری  یشگیرانهپمشارکت 

 .ینظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در سند همکارو میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه  یابیارز -6

  یدگانداز بزه یتمشارکت در حما -پ

در موارد زیر  ،دیدگان خاص در فرآیند کیفریبه منظور حمایت از بزه ،مکلفند یو ضابطان دادگستر ییمقام قضا -۲1ماده 

  :فراهم آورند را یمردم ینهادها یاز سو یتیو حما یامشاوره ی،خدمات آموزش ةامکان ارائ

 (؛ یفریک یدادرس یینقانون آ ۶9و  37)موضوع مواد  ییضاقو  یانتظام یآن در نهادها یگیریو پ یتطرح شکا یچگونگ -الف
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 ۶8و  ۶2وارده )موضوع مواد  یانضرر و ز یزانم یینو تع یدگیدبزهبه منظور اثبات  یلدال یآورجمع ةینمساعدت در زم -ب

 (؛ یفریک یدادرس یینقانون آ

قانون  14آن )موضوع ماده  یگیریالحصول و پو منافع ممکن یو معنو یروان ی،عاطف ی،ماد یانضرر و ز ةمطالب یچگونگ -پ

  ؛(یفریک یدادرس یینآ

  ؛(یفریک یدادرس یینقانون آ ۶)موضوع ماده  یدادرس یندخود در فرآ نونینسبت به حقوق قا یدگاندمطلع ساختن بزه -ت

موجود )موضوع ماده  یااز خدمات مشاوره یمندنسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره یدگاندآگاه ساختن بزه -ث

  ؛(یفریک یدادرس یینقانون آ 28

 ؛آیین دادرسی کیفری(قانون  14)موضوع ماده  مرتکب یدر صورت ناتوان یدگاندکمک به جبران خسارات بزه -ج

  ؛(یفریک یدادرس یینقانون آ 148)موضوع ماده  یدگاندمکشوفه به بزه یایدر بازگرداندن اموال و اش یمساعدت و همکار -چ

 .همتبا م یحضور ةو مواجهجلسات رسیدگی و شهود در  یدهدبزه یهمراه -ح

قانون  1173از کودکان و نوجوانان و ماده  یتقانون حما یمکلفند در اجرا دادگستریو ضابطان  ییمقام قضا -۲۲ماده 

در معرض  یا یدهداز اطفال و نوجوانان بزه یتهمکار در حما یمردم ینهادها یتیو حما ییاجرا ی،مددکار یهایتاز ظرف ی،مدن

  :استفاده کنند یررا در امور ز یدگیدخطر بزه

و در نظر  یآزاردر مورد کودک یقاتانجام تحق یبرا یستیبهز یو مددکاران اجتماع گستریبا ضابطان داد یهمکار -الف

  ی؛یقضا یماتهمکار در اتخاذ تصم یمردم یگرفتن گزارش نهادها

  .یدگیداز اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه یتبر حما یمبن ییقضا یدستورها یدر اجرا همکاری -ب

در  یزو ن یمق یا یمحجور و فاقد ول یدگانداز بزه یتبر حما یمبن یفریک یدادرس یینآ نقانو 7۰ماده  یدر اجرا -۲3ماده 

  توجه ضرر به یاوت وقت فموجب  یزن یموجود نداشته باشد و نصب ق یمق یا یول یاز سو یتکه امکان طرح شکا یموارد

همکار را به عنوان قیم موقت  یمردم ینهادها ةیندنما ی،ضوابط و مقررات قانون یتتواند با رعایم ییمحجور شود، مقام قضا

 کند. یینتع

 متهمان به عدالت  یدسترس یلمشارکت در تسه -ت

احراز توبه، ندامت و  یدر راستا ییمقام قضا ی،قانون مجازات اسالم 11۵و  114، 4۰، 39، 38مواد  یدر اجرا -۲4ماده 

و  صالحیا یندزمان فرآ یینهمکار را با تع یمردم ینهادها ینظر مشورت ،مناسب یناصالح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تأم

 یانابراز ندامت، جبران ضرر و ز یلاز قب یعمل یارهایو مع یمستند به ضوابط شرع یتنظر مشور ینخواهد کرد. ا ذاخ یتیترب

و  یآموزش ی،فرهنگ ی،مذهب یهاهشرکت در برنام یرخواهانه،و خ یاجتماع یهایتانجام فعال یده،دبزه یتوارده و کسب رضا
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که مقام  یشود. در صورتیم یههمکار ته یمردم ینظر نهادها یرز یمحل ینحسب مورد با مساعدت معتمد بوده و یتیترب

 کند.  یرا به طور مستدل ذکر م یرشعدم پذ یلتوبه، موافق نباشد، دال یرشبر پذ یمبن ینهاد مردم یبا نظر مشورت ییقضا

بینی و پیشهمکار  یمردم ادهاینه یفوق را با همکار یتیو ترب یاصالح یندموظف است، فرآ یشگیریمعاونت پ -1تبصره 

 . یدماتدوین ن

 یرماه، در سا 2تا  یکدرجه شش، هفت و هشت به مدت  یریتعز جرایمدر  تربیتیو  یاصالح یندفرآطول دوره  -۲تبصره 

 باشد. یماه م ۶تا  3به مدت  حدی یهاماه و در جرم 4تا  2به مدت  یریتعز جرایم

و  یاصالح یندانجام فرآچگونگی و نتیجه مرتکب و  یامتهم  یتتواند با توجه به وضعیهمکار م ینهاد مردم -3تبصره 

 یاصالح یندگزارش، فرآة تواند با مالحظیم ییدهنده ارائه دهد. مقام قضاارجاع ییرا به مقام قضا یندفرآ یدتمد یشنهادپ یتی،ترب

 . یدنما یددوره تمد یک یرا برا یتیو ترب

کسر موقت شده مورد نظر شعبه  یاز آمار موجودپرونده مذکور  ،پس از ارجاع پرونده به فرآیند اخذ نظر مشورتی -4تبصره 

 شود. یانجام م یقانون ینبرابر مواز یدگیثبت و رسا  مجدد یی،نها ینظر مشورت یافتو پس از در

 یو اجتماع یفرد یتشناخت وضع یبرا یازاطالعات مورد ن یآورو جمع یهمنظور ته مکلف است به ییمقام قضا -۲5ماده 

قانون مجازات  38)موضوع ماده  یفتخف یسازوکارها یو اجرا یریکارگبه ةیندر زم یمجهت اتخاذ تصم ینمرتکبان و همچن

قانون  18)موضوع بند ت ماده  یریمجازات تعز یین(، تعیفریک یدادرس یینآقانون  81)موضوع ماده  یب(، تعلیق تعقیاسالم

قانون  4۵تا  4۰صدور حکم )موضوع مواد  یق( و تعویقانون مجازات اسالم 39)موضوع ماده  یفراز ک یت(، معافیمجازات اسالم

 ییقضا یدستورها یاجرادر  یمردم ینهادها یو نظارت یتیحما یی،اجرا ی،امشاوره ی،آموزش یهایتاز ظرف ،(یمجازات اسالم

  :یداستفاده نما یرز

 یتمرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضع یو خانوادگ یاجتماع ی،فرد یهایژگیگزارش در خصوص و ةیته -الف

 شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛  ةیزخاص متهم و وجود انگ

 ؛یشاک یتجبران خسارت و جلب رضا یده،دخدمات به بزه ةارائ یکمک به متهمان برا -ب

  ؛مرتکب یریپذاصالح ینیبیشمنظور پ متهمان به یو خانوادگ یاجتماع ی،فرد یهایژگیگزارش در خصوص و ةیته -پ

 یارتقا ی،آموز، حرفهنیازخدمات و محصوالت مورد  ییشناسا یقدرآمدزا از طر یهایتوکار و فعالکسب یجادکمک به ا -ت

  ؛و فروش خدمات و محصوالت زاریابیو با یازمورد ن یمنابع مال ینتأم ی،شغل یهامهارت

  ؛یآموزش یهادوره یبرگزار -ت

  ؛یادترک اعت یا یماریدرمان ب یکمک برا -ج
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ا ی ینا مکان معیمحل  درا تردد ی ینمع ةبر عدم اشتغال به حرف یمبن قضایی یدستورها یترعا یکمک به متهم برا -ج

  .از ارتباط و معاشرت با افراد خاص یخوددار

موظف  ییا صدور قرار بازداشت موقت، مقام قضایمنجر به بازداشت  یرارهاقکاهش موارد استفاده از  وربه منظ -۲6ماده 

  :همکار در امور زیر استفاده نماید یمردم یمشارکت نهادهااز است 

  ؛وجه التزام یینحضور با تع یاحضور با قول شرف  برناظر  یرارهاق یدر اجرا یمردم یمشارکت نهادها -الف

  ؛ا محل اقامت متهمی ییقضا ةمنجر به عدم خروج از حوز یقرارها یبر اجرا یمردم ینهادها رتظان -ب

  ؛یانتظام یا ییمتهم به مرجع قضا یانوبه یمعرف یندر تضم یمردم یمشارکت نهادها -پ

 .یقها وثیاله فوجه الک تأمین ایار ذگیقها وثی یلدر معرفی کف یمردم یمشارکت نهادها -ت

 یموجود در واحدها یتعالوه بر ظرف تواندمی ییمقام قضا یفری،ک یدادرس آیینقانون  28۶و  2۰3 ادمو یدر اجرا -۲7ماده 

 یلهمکار در جهت تشک یمردم ینهادها یادادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه یاو دادسرا  یاجتماع یمددکار

  .یدمتهم استفاده نما یو روانپزشک پزشکی یتوضع یزو ن یو اجتماع یخانوادگ یطشرا یینتع یت،شخص ةپروند

امتناع  یاو  یعدم دسترس یاتواند در صورت فقدان یم ییمقام قضا ،یفریک یدادرس یینقانون آ 287ماده  یدر اجرا -۲8ماده 

ر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص مبنی ب ییقضا یما نوجوان و اتخاذ تصمیطفل  یرشاز پذ یقانونا سرپرست ی یااول ین،والد

ذکور، موضوع ماده م حقوقیعنوان شخص  به ی،ضوابط و مقررات قانون یتهمکار را با رعا یمردم ینهادها ةیندحقوقی، نما

 نماید. ینیتع

  و صلح و سازش یگریانجیمشارکت در م -ث

 یتامکان صلح و سازش و اخذ رضا یبر بررس یمبن ییدستور مقام قضا یدر اجرامکلفند  یضابطان دادگستر -۲9ماده 

 یمردم ینهادها یهایتاز ظرف، اهکالنتریو مشاوره  یمددکار یواحدهاتجربه و مهارت از  یریگگان، ضمن بهرهیددبزه

 صلح و سازش استفاده کند. یجادهمکار در ا

در  یضایمقام ق یفری،در امور ک یگریانجیم ةنامیینآ ۵و ماده  یفریک یدادرس یینقانون آ 82ماده  یدر اجرا -30 ماده

 :ارجاع دهد یرخدمات ز ائةهمکار و مورد توافق به منظور ار یمردم یاز نهادها یکیپرونده را به  ین،صورت توافق طرف

  ق؛و حصول تواف یگریانجیم یندورود به فرآ یبرا یدعو ینطرف یتجلب رضا -الف

  ؛یگریانجیم ینددر فرآ یدعو ینحقوق طرف ینو تضم یتنظارت بر رعا -ب

  ؛و مقررات ینین مطابق قوانفرط فقدر صورت توا یگریانجیانجام م -پ

 ؛وارده یهاو جبران خسارت یعمل ارتکاب یتمسئول یرشمقصر به پذ یبترغ -ت
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  ؛وارده یهاجبران خسارت یمساعدت به مرتکب برا -ث

  ؛یگریانجیگفتگو و م ینددر فرآ یدعو یناز طرف یتو حما یهمراه - ج

  .مرتکب یشده از سویرفتهنظارت بر انجام تعهدات پذ -چ

قابل گذشت،  غیر جرایم یخصوص ةقابل گذشت و جنب جرایم یةتوانند در کلیم یفریک یهاقضات دادسرا و دادگاه -31ماده 

مناسب، موضوع را  ینپس از اخذ تأم ی،شت شاکذگ یلصلح و سازش و تحص یجادبه منظور ا ی،دعو یندر صورت توافق طرف

به  ،صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دالیل آنة جیتنارجاع داده و  فقهمکار و مورد توا یمردم یاز نهادها یکیبه 

و  دأییو ت یبررس یبرا، رسد یم ینصلح و سازش و طرف یشده برایینتع ینهاد مردم یکه به امضا یاجلسهموجب صورت

 یو چگونگ ین، ذکر تعهدات طرفق. در صورت حصول توافیندمربوط ارسال نما ییحسب مورد، نزد مقام قضا ،یاقدامات بعد

 .است یمجلس الزامانجام آنها در صورت

ت شده و پس از قمو کسرموردنظرشعبه  یموجود راز آماپرونده صلح و سازش، یندهای آفربه موضوع پس از ارجاع  -هتبصر

 .شودیانجام م یقانون ینبرابر مواز یدگیو رس شده ثبت مجدد ،نتیجه یافتدر

در صورت عدم حصول  ،حل اختالف یشوراها قانون 8ماده  قتحق یحل اختالف مکلفند، در راستا یشوراها -3۲ماده  

  .یندنما یشنهادپ یدعو ینرا به طرفهمکار  یمردم یصلح و سازش از طریق نهادها یندفرآ یگیریامکان پ ،در این شوراها توافق

نسبت به تشکیل  ی،قانون یطشرا یتهمکار و با رعا ةسراسر کشور موظفند در مساجد و بقاع متبرک یهایدادگستر -33ماده 

محدود به صلح و  شوراها صرفا  ینا یت. صالحینداقدام نما یگریانجیو م ینحل اختالف به منظور صلح و سازش طرف یشورا

  .سازش است

  ینقوان یمشارکت در نظارت بر اجرا -ج

و پس از  یشهمکار را پ یمردم ینهادها یهاجامع گزارش ةسامان یقسراسر کشور موظفند از طر یهایدادگستر -34ماده 

 :را انجام دهند یرو اقدامات ز یافترم درجوقوع تخلف و 

مذکور،  یهااعتبار گزارش یزانم یپس از بررس ،از وقوع تخلف و جرم یشپ یمردم ینهادها یهادر خصوص گزارش -الف

  .یندنما یگیریمربوط ارجاع و پ یها، مراتب را به دستگاهجرایمکاهش احتمال وقوع تخلفات و  یبرا

موارد  مذکور، یهاگزارش ةیاول یپس از بررس ،مربوط به وقوع تخلف و جرم یمردم ینهادها یهادر خصوص گزارش -ب

در  یاناتجرموارد مرتبط با فساد احتمالی، تخلف و سوء ی،کل کشور را به ادارات کل بازرس یسازمان بازرس یفمرتبط با وظا

  ند.ها، جهت اقدامات الزم ارجاع کنیموارد را به دادستان یریه را به ادارات حفاظت و اطالعات و سایقضا قوة

 یاقتصاد جرایمبه  یدگیرس ةیژو یمجتمع تخصص یتاستان تهران موظف است، موارد مرتبط با صالح یدادگستر -1تبصره 

 .یدمع مذکور ارجاع نماترا به مج( 19/۰۵/1398مورخ  1۰۰/۵731۰/9۰۰۰ ةشده شمارموضوع دستورالعمل ابالغ)
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دادرسی  یینقانون آ ۶۶ر در ماده به موضوعات مذکو یدگیرس یندند، در فرآظفسراسر کشور مو یهایدادگستر -۲تبصره 

به عنوان  ،حسب مورد ،موارد یردهنده را فراهم آورده و در ساهمکار گزارش یمردم ینهادها یندگانامکان شرکت نما یفری،ک

 دعوت شوند.  عمطل

کل کشور و  یسازمان بازرس یلقانون تشک 11بند الف ماده  یکل کشور مکلف است، در اجرا یسازمان بازرس -35ماده 

قرار  یبازرسبررسی و  یانهمکار را مب یمردم ینهادها یهاقانون، اخبار و اطالعات و گزارش ینا ییاجرا ةنامیینآ ۵۵ماده 

 نماید.صالح ارجاع یحسب مورد، موضوع را به مراجع ذ رم،ا جیو در صورت احراز تخلف  دهد

  یدگیرس یندمشارکت در فرآ -چ

 یاناز آمران به معروف و ناه یتقانون حما 14و ماده  یفریک یدادرس یینقانون آ ۶۶در چارچوب ماده  ییمقام قضا -36ماده 

 ایدار یا یماراز اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص ب یتحما مینةآنها در ز ةکه اساسنام یمردم یموظف است نهادها ،از منکر

و امر به  یاز حقوق شهروند یتحما ی،بهداشت عموم ی،فرهنگ یراثم یعی،منابع طب یست،ز یطمح ی،ذهن یا یجسم یناتوان

 صالحیاز مراجع ذ یکیکشور از  ةتوسع یهابرنامه یقانون احکام دائم 38ماده  «پ»و مطابق بند  استاز منکر  یمعروف و نه

 نماید: برخوردار یرالزامات و مالحظات ز یتبا رعا یدادرس ینداعالم جرم و شرکت در فرآ ق، از حاندمجوز اخذ نموده یقانون

از  یاناز آمران به معروف و ناه یتقانون حما 14از منکر، برابر ماده  یمجوز امر به معروف و نه یدارا یمردم ینهادها -الف

 د.نقانون آیین دادرسی کیفری اقدام کن 66در تمام موضوعات مندرج در ماده توانند یمنکر م

رم را، به منظور انطباق موضوع ج ةکننداعالم ینهاد مردم یتفعال ةمصدق از پروان یریاست تصومکلف  یبمقام تعق -ب

  .یدصادره، مطالبه نما ةاعتبار پروان ةو ادام یتفعال

 ایتشک ةین، از ابطال تمبر مربوط به هزموصوف ةمقرر در ماد یهاینهاعالم جرم در زم یبرا ،مذکور یمردم ینهادها -پ

 معاف خواهند بود. یفریک

  .یدنما یفتکل یینتع یمردم یمناسب نسبت به اعالم جرم نهادها یمکلف است، در مهلت قانون ییمقام قضا -ت

به  را رمج ةکننداعالم یمردم یامکان شرکت نهادها ی،در دادسرا مکلف است همانند شاک هکنندیدگیرس ییمقام قضا -ث

 .دعوتنامه فراهم آورد لبا ارسا ة آنهایندنما یدالیل از سو ةاستماع اظهارات و اقاممنظور 

رم و استماع ج ةکننداعالم یامکان شرکت نهاد مردم یدگی،تمام جلسات رس ینظر موظفند برایدو تجد یبدو هایدادگاه -ج

صادره را به نهاد  ةدادنامدادستان فراهم آورند و ة یندو نما یرا همانند اصحاب دعو یو نمایندة یاز سو یلاظهارات و اخذ دال

د نالغ خواهابمذکور قابل  ید، با حذف اسامناشخاص ثالث باش یکه متضمن اسام ییهادنامهدا .یندربط ابالغ نمایذ یمردم

  .بود

 ریاس یاخاص  ةیددبزه یکتب یتاخذ رضا ،قابل گذشت جرایمدر  یفری،ک یدادرس یینقانون آ ۶۶ماده  1تبصره  یدر اجرا -چ

 .است یاشخاص مذکور در آن تبصره، حسب مورد، ضرور
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جرم  ةکننداعالم یعدم تناسب مجازات، نهاد مردم یابا قانون و  یدر موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأ -ح

. دادستان یدمجدد به موضوع تقاضا نما یدگیرا به منظور رس یو ةمداخل ،ن مربوطستادالیل الزم به داد ئةتواند ضمن ارایم

 کند. یصادره اعتراض م یأنسبت به ر ی،قانون ینزمربوط در صورت اقناع الزم، برابر موا

اطالعات موظف است  یکشور، مرکز آمار و فناور ةتوسع یهابرنامه یقانون احکام دائم 38ماده  «پ»بند  منظور اعمالبه -خ

که اعالم جرم  یاعالم جرم مجدد نهاد مردم یرا برا کیفری یدادرس یینآ قانون ۶۶ساله از حق مذکور در ماده یک یتمحروم

  .یدربط اعالم نمایذ ییبه مرجع قضارا  یده،گرد، رد قطعی یمتوال ةآن در مراجع صالح سه مرتب

قانون  14و ماده  یفریک یدادرس یینقانون آ ۶۶موضوع ماده  یمردم ینهادهاتوسط در صورت عدم اعالم جرم  -37ماده 

ه عنوان مطلع دعوت به همکار ب یمردم یاز نهادها سا أتواند ریم ییاز منکر، مقام قضا یانو ناه وفاز آمران به معر یتحما

  .یدنما یافتوب درتصورت مکه را ب یشاننظرات و مالحظات ا ی،دادرس ختم عمل آورد و قبل از

و اعالم جرم و طرح  یطلبصلح یی،جوعدالت ی،طلبقح یهاینههمکار در زم یمردم یاز نهادها یتبه منظور حما -38ماده 

الملل و ینمعاونت امور ب ی،المللیندر مجامع ب یواردشده به حقوق عموم یهاو خسارت یمنافع و مصالح مل ةیندر زم یدعو

 . یدو ابالغ نما ینتدو ،دستورالعمل ینماه پس از ابالغ ا 3بشر مکلف است دستورالعمل مربوط را ظرف  قوقح

 مشارکت در اصالح مجرمان   -ح

در خصوص معرفی  یقانون مجازات اسالم 88تبصره بند الف ماده  یرز 3و  2، 1 یهاقسمت یاجرا یدر راستا -39ماده 

 یکا نوجوان به یفرستادن طفل  ،با آنان یمتخصصان و همکار یگرا روانشناس و دی ینوجوان به مددکار اجتماع یا طفل

نوجوان تحت  یال طف یادا ترک اعتیو اقدام الزم جهت درمان  یآموزا حرفهی یلبه منظور تحص یو فرهنگ یسسه آموزشؤم

همکار استفاده  یمردم ینهادها یو درمان یآموزش یامشاوره ی،رکامدد یتموظف است، از ظرف ییمقام قضا ی،نظر پزشک

 .یدنما

 یسازوکارها یو اجرا یریکارگبه ةیندر زم یممکلف است جهت اتخاذ تصم یفریاحکام ک یمجر ییمقام قضا -40ماده 

 یقرار تعلیق اجرا یاجرا ةدستورالعمل نحو 8ماده  ثو بند  یقانون مجازات اسالم 4۶موضوع ماده )مجازات  یاجرا یقتعل

 23لی )موضوع ماده یتکم یهامجازات یو اجرا( ۰4/۰2/1398مورخ  1۰۰/۶247/9۰۰۰ ةشمار ةشدغمجازات، دستورالعمل ابال

ة شمار ةشددستورالعمل ابالغ یلی،تکم یهامجازات یاجرا ةدستورالعمل راجع به نحو 2۰و  19و مواد  یقانون مجازات اسالم

 یآموزش یهایتاز ظرف ،(یقانون مجازات اسالم ۵8مشروط )موضوع ماده  یآزاد( و 27/11/1393مورخ  1۰۰/72۵۵9/9۰۰۰

  :یداستفاده نما رزی قضایی یدستورها یهمکار در اجرا یمردم ینهادها یاو مشاوره

 ی،قاخال یتی،ترب یهاا دورهی یزندگ یاساس یهامهارت یآموزش یهادوره ی،خاص آموزش یهاا دورهیدوره  یبرگزار -الف

  ؛یا ورزشی یلیتحص ی،مذهب

خدمات و محصوالت  ییشناسا یقدرآمدزا از طر یهایتار و فعالکوکسب یجادو کمک به ا ینا کار معیه، شغل فآموزش حر -ب

  ؛و فروش خدمات و محصوالت یابیو بازار یازمورد ن یمنابع مال ینتأم ی،شغل یهامهارت یارتقا ی،آموزهز، حرفیامورد ن
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  .نمودن امکان تحصیل اهمفر -پ

 یلقانون تبد 2ب، ج و د ماده  یتوجه به بندها کشور مکلف است با یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان -41ماده 

کشور، بند ط ماده  یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمکشور به سازمان زندان یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمزندان یسرپرست یشورا

 ةتوسع یهابرنامه یقانون احکام دائم 38ماده  «ج»کشور، بند  یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان ییاجرا ةنامیینآ 18

کشور، عالوه بر  یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان یاجتماع یمددکار ییاجرا ةنامیینآ ۶ماده  2کشور و تبصره 

از  ،انیاز زندان یتحما هایانجمن یتظرف یحداکثر ضمن فعالسازیها، زندان یاجتماع ددکاریم یموجود در واحدها یتظرف

 زنان یژهبه و ،یانخدمات به مددجو ةارائ یهمکار برا یمردم ینهادها ییو اجرا یتیحما ی،مددکار ی،اهمشاور ی،ت آموزشظرفی

  :استفاده نماید یردر موارد ز ،اطفال و نوجوانانو 

  ؛و نظارت بر آن یتاصالح و ترب یهابرنامه ینتدو -الف

  یشاوندان؛خانواده، اقوام و خو یبا اعضا یانمددجو یانارتباط م یبرقرار -ب

  ؛فراهم نمودن امکان تحصیل -پ

  ؛و هنری یورزش ،یمذهب ی،اخالق یتی،ترب ی،آموزش یهادوره یبرگزار -ت

 یارتقا ،یآموزحرفه یاز،خدمات و محصوالت مورد ن یناسایش یقدرآمدزا از طر یهایتوکار و فعالکسب یجادکمک به ا -ث

  ؛و فروش خدمات و محصوالت یابیو بازار یازمورد ن یمنابع مال ینتأم ی،شغل یهامهارت

  ؛یازمورد ن یاجتماع یو مددکار یروانشناس ،یروانپزشک ی،خدمات پزشک ةارائ -ج

  ؛یمعاضدت حقوق -چ

  ؛یانبا مددجو یو ورزش یهنر ،بیمذه ی،فرهنگ ی،علم یهاگان، چهرهنخبامکان مالقات  یبرقرار -ح

  ؛یشانا ةخانواد یو معنو یکمک به رفع مشکالت ماد -خ

  ؛آنان ینقد یو پرداخت جزا یدگاندجبران خسارات وارده بر بزه یبرا نیازمورد  یمنابع مال ینکمک به تأم -د

 (؛24)موضوع ماده  یدعو ینطرف یانصلح و سازش مایجاد  -ذ

 آنها؛ یرها و نظازندان ةو علم ادار یشناسجرم یهاینهالزم در زم یهاو پژوهش یقاتانجام تحق -ر

  ؛ها به مسئوالنزندان ةبهبود ادار ةینها در زمحلها و راهطرح یشنهادپ -ز

 .اهزندان یزیکیف یبهبود فضا -ژ
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 یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان ییاجرا ةنامآیین 13ماده  یو در اجرا مذکور ةماد ثبند  ققتح یدر راستا -تبصره

 یمتقاضی، مکلف است بسترها یاننسبت به مددجو پرورانه، خصوصا زبا یاجتماع ینیکارآفر یسازمان در راستا ینکشور، ا

 ،یصنعت یهامؤسسه ةو ادار یجادا یبرا یردولتیغ یالمنفعه و نهادهاعام یریه،خ ایهسسهؤم یگذاریهسرما یمناسب برا

 .درون زندان را فراهم آورد یو خدمات یکشاورز

)موضوع  یوعطرفین د یانصلح و سازش م یجادکشور مکلف است در ا یتیو ترب ینیو اقدامات تأمها سازمان زندان -4۲ماده 

مورخ  1۰۰/۶98۵۵/9۰۰۰ة شده به شمارها ابالغزندان یفریک یتو کاهش جمع زندانیان یدستورالعمل سامانده 2۰ماده 

 یمددکار ی،امشاوره ی،آموزش یت، از ظرفانیامور زندان ةیژحل اختالف و یشورا یقاز طر تضیمق ةیو(، به ش۰۶/۰۶/1398

 د:یاستفاده نما یرانجام اقدامات ز یهمکار، برا یمردم ینهادها ییو اجرا یتیحما

  ؛در زندان یدعو ینطرف یانو صلح و سازش م یمیترم یهانشست یبرگزار -لفا

  ؛یدگاندبزه یتبه منظور جلب رضا یانبه زندان یمیترم یهایمرخص یاعطا مینةدر ز یهمکار -ب

 وارده؛ یهاو جبران خسارت یدگاندبزه یتجلب رضا یدر خصوص چگونگ یانبه زندان یتیو حما یاخدمات مشاوره ةارائ -پ

 یندشرکت در فرآ یآنها برا یتو جلب رضا یدگاندبزه روارد ب یو مال یجسم ی،روان ی،عاطف یهایبآس یمترم برایتالش  -ت

  .و حصول صلح و سازش یگریانجیم

نسبت به  یآزادنیمهشدن نظام  ییمنظور اجرا کشور مکلف است به یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان -43ماده 

 12ماده  پهمکار در خارج از زندان )موضوع بند  یمردم ینهادها یو درمان یآموزحرفه ی،از خدمات آموزش یمندهبهر

 اقدام (۰4/۰2/1398مورخ  1۰۰/۶247/9۰۰۰شدة شمارة دستورالعمل نحوة اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، دستورالعمل ابالغ

 .نماید

 ایمشاوره آموزشی، هایظرفیت از ،عفو پیشنهاد فرآیند در است موظف محکومین مجازات تخفیف و عفو کمیسیون -44 ماده

  :استفاده نماید زیر موارد در مردمی نهادهای حمایتی و

پذیری محکوم و احراز بینی اصالحهای شخصیتی و پیشر مجازات، ویژگییگزارشی در خصوص سطح تأثة تهیه و ارائ -الف

  ؛ندامت

  ؛مدعی خصوصی یاتأمین ضرر و زیان و اخذ گذشت شاکی  ةعلیه در زمینمعاضدت حقوقی و مساعدت به محکوم -ب

 ةه و شخصیت خانوادئلگزارشی در خصوص وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، جسمانی و معیشتی عا ةتهیه و ارائ -پ

 محکوم. 

 ةنامآیین 239و  238، 237کشور و مواد  ةهای توسعقانون احکام دائمی برنامه 38ماده « ج»در راستای تحقق بند  -45ماده 

اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان  ةنامآیین ۶ماده  2ور و تبصره ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشاجرایی سازمان زندان

ل بازگشت محکومان یسازی برای خروج از زندان و تسهآماده منظورها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است به زندان
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زندانیان و مراکز مراقبت  های حمایت ازسازی حداکثری ظرفیت انجمنپس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال

در  ،ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکاراز ظرفیت آموزشی، مشاوره ،های متولیبعد از خروج و دستگاه

  زیر استفاده نماید: انجام موارد

  ؛فراهم نمودن امکان تحصیل -الف

  ؛های آموزشی، تربیتی، اخالقی و مذهبیبرگزاری دوره -ب

آموزی، ارتقای های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصوالت مورد نیاز، حرفهوکار و فعالیتبه ایجاد کسب کمک -پ

 ؛های شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصوالتمهارت

 ؛کمک در تأمین مکان زندگی مناسب -ت

  ؛روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز ،خدمات پزشکی، روانپزشکی ةارائ -ث

  ؛معاضدت حقوقی -ج

 .ایشان ةکمک به رفع مشکالت مادی و معنوی خانواد -چ

  مرحله چهارم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق

وضعیت نهادهای مردمی همکار برای ی هاگزارش ،جامع ةهای سراسر کشور مکلفند از طریق ساماندادگستری -46ماده 

قانون مدیریت خدمات  ۵)موضوع ماده  های اجراییآفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاهقوانین مرتبط با نقش جرایا

د و در صورت نهای دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنبه معاضدت به دستگاهنسبت را دریافت و بررسی نموده و  کشوری(

کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات  انون مربوط، اداراتعدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای ق

 د.الزم را انجام دهن

 ةکننده نهادهای مردمی اعالمید علیهای سراسر کشور موظفند در صورت وجود احتمال تهدها و دادستانیدادگستری -47ماده 

ی تاتخاذ تدابیر حمای ،ربطقانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به حمایت از نهادهای مردمی ذی 214و  97جرم، در اجرای مواد 

 اقدام نمایند. بینی تمهیدات مراقبتی و پیش ،پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذکور

 های نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمیازوکارها و شاخصمعاونت پیشگیری موظف است، ضمن درج س -48ماده 

، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح دستورالعمل( 7ماده )ی دستورالعمل در راهنمای اجراهمکار 

  :کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد

 ةهمایش ساالن»در  قضاییه قوةو اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس همکار معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی  -الف

  ؛«قضاییه قوةمشارکت و تعامل نهادهای مردمی با 
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نمایشگاه ملی دستاوردهای مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با »الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی  -ب

  ؛«قضاییه قوة

  ؛و اقدامات نهادهای مردمیرسانی عمومی خدمات اطالع -پ

  .ای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمید شرایط الزم جهت بازنشر رسانهیتمه -ت

نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی  ،موظف است، مطابق با اعالم معاونت پیشگیریقوه قضاییه مرکز رسانه  -1تبصره 

 ثر نهادهای مردمی اقدام نماید. ؤاقدامات م

 ،شده توسط نهادهای مردمی همکارهای تعیینمعاونت پیشگیری موظف است، در صورت عدم رعایت شاخص -۲تبصره 

 نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام کند. 

  است: این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر بخشاجرای بهینه و اثر به منظور معاونت پیشگیری -49ماده 

ربط از و افراد ذی مسئولبندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع و تهیه و انتشار رتبه مسئولپایش عملکرد مراجع  -الف

 ی و مسئوالن اداری؛یقضا هایمقام

ی و مسئوالن اداری در همایش ساالنه با یقضا هایربط از مقامبرتر و افراد ذی مسئولبرگزاری مراسم تقدیر از مراجع  -ب

 ؛قضاییه قوةحضور رئیس 

  ؛های اجرای این دستورالعملآموختهمستندسازی تجربیات و درس -پ

  ؛رئیس قوة قضاییهها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعالم به گزارش ساالنه از پیشرفت ةتهی -ت

 انجام تدابیر الزم به منظور رفع موانع موجود.  -ث

را  49های ماده کمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور موظفند نتایج ارزشیابی -50ماده 

 لحاظ نمایند. اداری و ی یهای اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئوالن قضاعنوان یکی از شاخص به

ی موظف است، مشارکت و تعامل مؤثر یعنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضا معاون منابع انسانی به -51ماده 

های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا عنوان یکی از شاخص با نهادهای مردمی را به مسئولمراجع مدیران و کارکنان 

نتایج نیز معاونت پیشگیری و  در نظر گرفته (1۵/۰7/1398مورخ  9774۵/9۰۰۰ /1۰۰ة شمار ةشد)موضوع دستورالعمل ابالغ

 نماید. لحاظ  را ارزشیابیاین 

موظف است ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی  معاون اول -5۲ماده 

تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهیانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت  برایهمکار 

ها، تدابیر الزم را در این خالء ها و نارساییسبت به دقیق ناجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نماید و ضمن رسیدگی سریع و 

 ارائه کند.  قضاییه قوةس های مربوطه را به رئیو گزارش زمینه اتخاذ نموده
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  :دهداقدامات زیر را انجام مکلف است دستورالعمل این اجرای مناسب  به منظور معاونت راهبردی -53ماده 

  ؛یید معاونت پیشگیریأا تبدر اجرای این دستورالعمل  مسئولبینی منابع الزم برای مراجع پیش -الف

  .مسئولهای اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع عنوان یکی از شاخص به 2۵و  49های مواد لحاظ نتایج ارزشیابی -ب

 از پس و رسیده قضاییه قوة رئیس تصویب به .............. تاریخ در تبصره 81 و ماده ۵4 بر مشتمل دستورالعمل این -54 ماده

 االجراست.الزم غابال

 

 


