
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اختصاصی قانونی متون

 نوجوانان و کودکان
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 1398 ـ تهران



 

 تقدیم هب:

 میرزا حسن رشدهی
یی نوین رد اریان )بنی رس ابتدا ر مدا  خورشیدی( 1267انگذا

 و
 یحیی اعتمادالدوهل

ر نظام نوین آموزش و رپورش رد اریان ) پاهی  خورشیدی( 1307گذا
 



 مطالب فهرست

 سخن ناشر

 مقدمه

 یبخش اول: متون قانون

  (1286) هیقانون بلد

  (1286) و دستورالعمل حکّام اتیو وال االتیا لیقانون تشک

  (1290) معارف یقانون اساس

  (1290) یاصول محاکمات حقوق یقانون موقت

  (1291) ییمحاکمات جزا یموقت نیقوان

 (1298) یدر معابر عموم یو منع تکدّ یعرف یمقررات مربوط به جزا

  (1302) نون ثبت اسناد و امالکقا

  (1302) یو مل ینماز در مدارس دولت لیتشک

  (1302) نظامنامه مکاتب دهکده

  (1303) نظامنامه مکتب

  (1304) یت عمومقانون مجازا

  (1307) ها گاهفینظامنامه محابس و توق

  (1307) هیعدل التیقانون اصول تشک

  (1307) یقانون محاکمات نظام

  (1307) قانون سجل احوال

  (1308) قانون مرور زمان اموال منقوله

  (1308) تیقانون تابع

  (1309) محاکمات عیقانون تسر



 

  (1310)ازدواجقانون 

  (1310)قانون محاکم شرع

از رفتار  یریو ژنو راجع به جلوگ سیپار یالملل نیب یبه قراردادها رانیقانون اجازه الحاق دولت ا
  (1310)نسبت به زنان و کودکان زیآم تیجنا

  (1311) یمجان یکوب آبله ینظامنامه اساس

  (1311) و مواد محترقه ینظامنامه اسلحه و مهمات جنگ

  (1312) نامه و پروگرام کودکستان نظام

  (1313) نیقانون راجع به رشد متعامل

  (1313) یقهر یول انتیقانون راجع به خ

  (1313) نظامنامه دبستان

  (1313) قانون محاکم شرع 7نظامنامه تبصره ماده 

  (1313) یقانون مدن

  (1315) انینامه زندان امنظ

  (1315) ینظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعت

  (1316) نظامنامه قانون ثبت احوال

  (1316) یاتفاق میّق نییقانون راجع به تع

  (1316) ها دبستان یقیبرنامه سرود و موس

  (1317) و مواد محترقه یقانون اسلحه و مهمات جنگ نامه نییآ

  (1318) ییدوچرخه پا نامه نییآ

  (1318) یمدن یدادرس نییقانون آ

  (1318) معادن یفن ۀنام نییآ

  (1318) ارتش فریو ک یقانون دادرس

  (1319) یقانون امور حسب

  (1320) رداریواگ یها یرمایو ب یزشیآم یها یماریاز ب یریقانون طرز جلوگ

  (1321) ییسجل قضا نامه نییراجع به آ نامه بیتصو

  (1322) بازداشتگاه صغار در زندان موقت تهران نامه نییآ

  (1322) یو مجّان یباراج یوپرورش عموم قانون راجع به آموزش



 

  (1322) یو مجّان یاجبار یوپرورش عموم قانون آموزش ییاجرا نامه نییآ

  (1323) یراجع به اماکن عموم نامه نییآ

  (1323) یزشیآم یها یماریب نامه نییآ

  (1324) یامور خالف نامه نییآ

  (1324) یقانون سازمان وزارت بهدار

  (1325) بهداشت یعال یشورا نامه نییآ

  (1325) رراجع به قانون کا نامه بیتصو

  (1325) صندوق تعاون کشاورزان سیراجع به تأس نامه بیتصو

  (1325) ییدر چهار سال ابتدا ینید ماتیبرنامه تعل

  (1328) و انجمن شهرها و قصبات یشهردار لیقانون تشک

  (1329) یشیو مؤسسات نما نماهایس نامه نییآ

  (1329) یاساسنامه بنگاه مستقل تعاون عموم

  (1324) یدنیو آشام یو مواد خوردن ییو دارو یقانون مربوط به مقررات امور پزشک

  (1335) ها امور کودکستان ۀمقررات مربوط به ادار

و ولگردان در امور  انیمتکدّ و سرپرست یاطفال ب یریکارگ راجع به آموزش و به نامه بیتصو
 (1337) یکشاورز

  (1337) .ندیربا یمال م ایمطالبه وجه  ایقصد فروش  که اطفال را به یتبهکاران قانون مربوط به

  (1337) قانون کار

  (1338) دادگاه اطفال بزهکار لیقانون مربوط به تشک

  (1338) یبازرس ۀبازرسان کار و نحو اراتیاختو  فیوظا نامه نییآ

  (1339) یمدن تیقانون مسئول

  (1339) ینیقانون اقدامات تأم

  (1339) یرنظامیسازمان دفاع غ نامه نییآ

  (1340) انبار حفظ جان کودکان از خطر حوض و استخر و آب نامه نییآ

  (1342) خانواده یشورا لیراجع به تشک یقانون نامه بیتصو

  (1344) در تمام شهرها یکتابخانه عموم سیقانون تأس

  (1345)دادگاه اطفال بزهکار  لیقانون مربوط به تشک ییاجرا نامه نییآ



 

  (1346) خانواده تیقانون حما

  (1346) خانواده تیقانون حما یاجرا نامه نییآ

  (1347) تیسازمان کانون اصالح و ترب امهن نییآ

  (1347) یباف فرش یها سال در کارگاه 12کمتر از  کار گماردن اطفال مجازات به دیقانون تشد

  (1348) امور اعالنات میتنظ ۀنام نییآ

  (1349) ها کودکستان ۀنام نییآ

و ملّاحان و  ریگیحقوق کارگران ماه ایو مزد  ها یو مرخص التیمربوط به مدت کار، تعط نامه نییآ
  (1351) ها یکارکنان کشت

  (1351) یمال یها تیمحکوم یقانون نحوه اجرا

  (1352) یقانون مجازات عموم

  (1353) آموزان مدارس دانش ۀژیو یها لیاتومب نامه نییآ

  (1353) یقانون کار کشاورز

  (1353) یرانیاطفال و جوانان ا لیتحصو امکانات  لیوسا نیقانون تأم

  (1353) خانه و مدرسه یاساسنامه انجمن همکار

  (1353) خانواده تیقانون حما

  (1353) اشخاص ندگانیمجازات ربا دیقانون تشد

  (1353) یانجمن ده و دهبان لیقانون تشک

  (1353) از کودکان بدون سرپرست تیقانون حما

 یاز مواد قانون مجازات عموم یارتش و نسخ بعض فریو ک یاز قانون دادرس یقانون اصالح قسمت
(1354)  

  (1354)  ها وابسته به زندان یو کشاورز یها و مؤسسات صنعت زندان نامه نییآ

  (1354)  در کشور یآگه یها و کانون یغاتیامور تبل یها تیفعال نامه نییآ

  (1354)  درباره اطفال یاحکام دادگاه نظام یجراا بیترت نامه نییآ

  (1355) قانون ثبت احوال

  (1356) گانیرا هیراجع به نحوه مصرف اعتبار برنامه بهبود تغذ نامه بیتصو

  (1356) یتیو ترب ینیمات تأماساسنامه سازمان اقدا

  (1357) (یردولتیمؤسسات کودکان و نوجوانان )بخش غ  جادیا یبرا یضوابط عموم نامه بیتصو

  (1358) یعموم یها دادگاه لیتشک یقانون حهیال



 

  (1359) کودکان و نوجوانان یامه کانون پرورش فکراساسن

  (1359) کشور یستیسازمان بهز لیراجع به تشک یقانون حهیال

  (1360) محجور به مادران آنها ای ریحق حضانت فرزندان صغ یقانون واگذار

  (1360) انیزندان تیحما یها اساسنامه انجمن

  (1360) کشور یستیسازمان بهز یاریاساسنامه آموزشگاه کودک

اقدامات ها و  مؤسسات وابسته به زندان ریو سا یو کشاورز یها و مؤسسات صنعت امور زندان نامه نییآ
  (1361) یتیو ترب ینیتأم

  (1361) قانون حدود و قصاص و مقررات آن

  (1361) یقانون راجع به مجازات اسالم

  (1361) (اتی)مبحث سوم ـ د یقانون مجازات اسالم

  (1362) (راتی)تعز یقانون مجازات اسالم

  (1364) محجور به مادران آنها ای ریقانون حق حضانت فرزندان صغ

  (1366) وپرورش وزارت آموزش فیقانون اهداف و وظا

  (1367) و ضوابط نشر کتاب ها استیاهداف و س

  (1367) رانیا یاسالم یجمهور انیو مرب اءیاول یاساسنامه انجمن مرکز

  (1367) قانون مبارزه با مواد مخدر

  (1369) قانون کار

  (1370) ییوپرورش استثنا اساسنامه سازمان آموزش

  (1370) یقانون مجازات اسالم

  (1370) خاص یمدن یها واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه لیتشک

  (1371) جوانان یعال یاساسنامه شورا

 ازمندیو ن سرپرست یب یها خانواده یزندگ نهیحداقل هز نینحوه و کمک به تأم ییدستورالعمل اجرا
  (1371) جامعه

  (1371) کشور یفرهنگ استیاصول س

  (1371) سرپرست یزنان و کودکان ب نیقانون تأم

  (1372)  کشور یتیو ترب ینیها و اقدامات تأم سازمان زندان ییو مقررات اجرا یقانون نامه نییآ

  (1372) تیخانواده و جمع میقانون تنظ

  (1372) حقوق کودک ونیبه کنوانس رانیا یاسالم یقانون اجازه الحاق دولت جمهور



 

  (1373) و انقالب یعموم یها دادگاه لیقانون تشک

 یبخش و توان تیحما اغل در امور مربوط بهش یمؤسسات خصوص هیکل یاتیمال تیقانون معاف
 یو مهدها ها یروز انجام خدمات در شبانه نیو همچن یماندگان ذهن معلوالن و ارائه خدمات به عقب

  (1374) کودک

  (1374)  سرپرست یزنان و کودکان ب نیقانون تأم ییاجرا نامه نییآ

 یهمگان مهیقانون ب 14ماده  1موضوع  تبصره  ازمندیافراد ن نییو تع صیتشخ یچگونگ نامه نییآ
  (1374) کشور یخدمات درمان

  (1374) ها درمورد اطفال و نوجوانان بزهکار و سازمان زندان ییقضا یها حوزه یبخشنامه به رؤسا

  (1374) یردهیاز مادران در دوران ش تیمادر و حما ریبا ش هیتغذ جیقانون ترو

  (1375) بازدارنده( یها و مجازات راتی)تعز یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم

 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون برنامه دوم توسعه اقتصاد 26تبصره ماده  ییاجرا نامه نییآ
  (1375) رانیا یاسالم

  (1375) و توسعه فرهنگ نماز جیترو نامه نییآ

  (1377)  کودکان یباز اسباب عیواردات و توز ،ینظارت بر ساخت، طراح یشورا نامه نییآ

  (1377) آموزان دانش یتابستان یها تیفعال نامه نییآ

  ادیاز افراد در معرض خطر اعت تیدرمان معتادان به مواد مخدر و حما اد،یاز اعت یریشگیپ نامه نییآ
(1377)  

  (1378) رانیا یاسالم یجمهور یآموز اساسنامه سازمان دانش

و  انیمرب ژهی)و یدبستان شیدوره پ یو پرورش یآموزش یها تیاصول و چهارچوب برنامه و فعال
  (1378) اندرکاران( دست

  (1378) یفریو انقالب در امور ک یمومع یها دادگاه یدادرس نییقانون آ

  (1378) گرید ریتعز ای ینقد یمجازات حبس به جزا یاالمکان یحت لیبخشنامه تبد

  اطفال میبه جرا یدگیرس یبرا یعموم یها از دادگاه یشعب ایبخشنامه اختصاص دادن شعبه 
(3781)  

  (1379) یمنیاز کمربند و کاله ا یقانون استفاده اجبار ییاجرا نامه نییآ

  (1380) دو سال به همراه مادرانشان به زندان یِاعزام کودکان باال بخشنامه راجع به عدم

  (1380) حقوق کودک ونیکنوانس هیاصالح رشینون پذقا

  (1380) کشور یتیو ترب ینیها و اقدامات تأم سازمان زندان ییاجرا نامه نییآ



 

  (1380) تیاطفال بزهکار به کانون اصالح و ترب یبخشنامه معرف

 نامه هیاشکال کار کودک و توص نیمحو بدتر  یبرا یو اقدام فور تیممنوع ونیکنوانس بیقانون تصو
  (1380) مکمل آن

 یقهر یمجنون بوده و فاقد ول ای ریدم آنها صغ یایکه اول ییها پرونده فیتکل نییبخشنامه راجع به تع
  (3801) باشند یم

  (1381) از کودکان و نوجوانان تیقانون حما

  (1381) از حقوق زنان و کودکان تیدفتر حما سیبخشنامه تأس

و اصالحات  15/03/1373ب و انقالب مصو یعموم یها دادگاه لیقانون تشک یاصالح نامه نییآ
  (1381) یبعد

  (1382) نابارور نیبه زوج نیجن یقانون نحوه اهدا

  (1382) یدبستان شیاساسنامه دوره پ

  (1383) مهدکودک یمعمار یجلسه ضوابط طراح صورت

 یبرا یو اقدام فور تیممنوع ونیکنوانس بیواحده قانون تصو ماده 2و  1 یها تبصره ییاجرا نامه نییآ
  (1383) مکمل آن نامه هیاشکال کار کودک و توص نیمحو بدتر

  (1383) قانون مبارزه با قاچاق انسان

  (1384) اوقات فراغت جوانان یبرنامه جامع سامانده ییاجرا نامه نییآ

  (1384) یابانیکودکان خ یسامانده نامه نییآ

  (1384) یلیصتح ییدوره راهنما انیبودن آموزش تا پا یالزام ییاجرا نامه نییآ

  (1384) یتیو ترب ینیها و اقدامات تأم سازمان زندان ییاجرا نامه نییآ

  (1385) ژهیو یازهایآموزان با ن کودکان و دانش ریـ فراگ یقیوپرورش تلف آموزش نامه نییآ

  (1385) اتیبا دخان یقانون جامع کنترل و مبارزه مل

  (1385) یبا مردان خارج یرانیفرزندان حاصل از ازدواج زنان ا تیتابع فیتکل نییقانون تع

  (1385) ییاقض یها دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطالعات و ادلّه پرونده

  (1385) انیزندان یبند و طبقه کینحوه تفک نامه نییآ

  (1385) اطفال و نوجوانان میجرا ژهیاختالف و یشوراها لیبخشنامه تشک

  (1386) رانیا انیزرتشت هیاحوال شخص نامه نییآ



 

حقوق کودک درخصوص  ونیکنوانس یاریبه پروتکل اخت رانیا یاسالم یقانون الحاق دولت جمهور
 یمجمع عموم 2000مه  25برابر با  04/03/1379کودکان )مصوب  ینگار فروش، فحشاء و هرزه

  (1386) سازمان ملل متحد(

  (1386) هیقوه قضائ یرسان نظام جامع اطالع نامه نییآ

  (1387) آموزان مدارس ونقل دانش حمل ییاجرا نامه نییآ

  (1387) حل اختالف یقانون شوراها

  (1387) یدبستان شیدوره پ یو پرورش یآموزش یها تیامه فعالاصول و چهارچوب برن

  (1387) رانیپروتستان ا انیحیمس هیمقررات احوال شخص

  (1388) حقوق کودک ونیکنوانس یعنوان مرجع مل به یوزارت دادگستر نییتع

  (1390) رانیا یاسالم یحقوق کودک در جمهور ونیکنوانس یمرجع مل نامه نییآ

  (1391) اءیآموزش اول یالملل نیب ونیدر فدراس رانیا یاسالم یدولت جمهور تیقانون عضو

  (1391) خانواده تیقانون حما

  (1392) یقانون مجازات اسالم

  (1392) ها زندان یفریک تیو کاهش جمع انیزندان یدستورالعمل سامانده

  (1392) یاجتماع یها تیارائه خدمات فور نامه نییآ

  (1392) و بدسرپرست سرپرست یاز کودکان و نوجوانان ب تیقانون حما

  (1392) یفریک یدادرس نییقانون آ

  (1392) خانواده تیقانون حما ییاجرا نامه نییآ

  (1394) و بدسرپرست سرپرست یاز کودکان و نوجوانان ب تیقانون حما ییاجرا هنام نییآ

  (1394) و بدسرپرست سرپرست یاز کودکان و نوجوانان ب تیقانون حما 22ماده  ییاجرا نامه نییآ

  (1394) حل اختالف یقانون شوراها

  (1394) آموزان دانش ینظام مراقبت اجتماع یسند ائتالف مل

  (1394) آموزان دانش یلیتحص تیهدا نامه نییآ

  (1395) ها زندان یفریک تیو کاهش جمع انیزندان یدستورالعمل سامانده

  (1395) یفریدر امور ک یگریانجیم نامه نییآ

  (1396) مراکز مشاوره خانواده تیو فعال لیدستورالعمل نحوه تشک

  



 

 کشور یعال وانید هیوحدت رو یبخش دوم: آرا

  (1354) صادره از دادگاه اطفال بیبودن قرار منع تعقاعتراض  رقابلیغ

  (1354) دادگاه اطفال یمقام دادگاه جنحه به قائم یدگیلزوم شرکت مشاوران در رس

  (1360) اطفال میاز جرا یناش انیضرر و ز

  (1360) سرپرست یکودکان ب یسرپرست برا نییتع یبرا دار تیدادگاه صالح صیتشخ

  (1360) متعدد اطفال بزهکار میدر ارتکاب جرا فریک نییتع

  (1363) دختر در ازدواج دوم یاجازه ول

  (1364) اطفال میبه جرا یدگیدر رس 2و  1 یفریک یها دادگاه تیصالح

به سن بلوغ و  دنیخاص پس از رس یافراد فاقد ول یبرا یمنظور اداره امور مال به میّضرورت نصب ق
  (1364) قبل از اثبات رشد

  (1365) باشند ریصغ یو بعض ریدم کب یایاز اول یکه بعضیدرموارد یدر قتل عمد صاصق یتقاضا

  (1367) تولد خیاصالح تار یدر دعوا یقهر یقبول دادخواست ول

  (1376) وعثبت والدت و اخذ شناسنامه درمورد اطفال متولد از رابطه نامشر

  (1379) سال 18اشخاص کمتر از  میبه جرا یدگیدادگاه اطفال در رس تیصالح

  (1383) جده سالیکمتر از ه هیعل محکوم یاعسار از سو یاستماع ادعا

همان  یفریاستان و دادگاه ک کی ییدادگاه اطفال در حوزه قضا نیب تیصالحمرجع حل اختالف در 
  (1385) استان

  (1385) سال 18اشخاص بالغ کمتر از  میجرا یبه برخ  یدگیدادگاه اطفال در رس تیِصالحعدم

محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم  یراب ینحوه درخواست اعاده دادرس
  (1393) جده سال تمام بودهیکمتر از ه

 تیاست و حل اختالف در صالح یذات تیصالح یدادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوق تیصالح
  (1397) کشور خواهد بود یعال وانید

 مهیضم

  از اطفال و نوجوانان تیحما حهیال
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