


  

  
 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
  
 



 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

      



 أ
 

 اهللا الرحمن الرحیمبسم
 

ْم�ا بَين« لْناُمهْ �َىل َو لَقَْد َكر� باِت َو فَض� ّیِ ِ َو الَْبْحِر َو َرَزْق�اُمهْ ِمَن الط� لْناُمهْ ِيف الَْربّ ْن َ�لَقْ  �َٓدَم َو َمحَ   »�ا تَْفضیالً َكثٍري ِمم�
  

  ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛
صد ساله آزادي و یکمردم ایران است. تاریخ بیش از  ها و مطالباتروشن از آرمان يانهیآتاریخ معاصر ایران، 

در  هاي پرافتخاري همچون نهضت مشروطه و انقالب اسالمی را به خود دیده است.ملت ایران، نمونه یخواهعدالت
و دستیابی به حقوق  مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت واالي انسانی ،بیپرفرازونشتمامی این دوران 

آید؛ که آنان به دست می مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفاي حقوق دوام .اندخود بوده
اي براي حقوق خود دانسته، پس خداوند سبحان، حقوق بندگانش را پایه«فرمود:  (ع)امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 

  ».پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت
در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، عدالت و حمایت  جمهورسیرئ ازآنجاکه

  است؛ ادکردهیاشخاص و حقوق ملت در قانون اساسی، سوگند  از آزادي و حرمت

گذار کبیر هاي بنیانبا توکل به خداوند منان و با پیروي از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اندیشه ·
  الناس؛نعمت دانستن مردم و مراعات حقانقالب اسالمی و تأکیدات مقام معظم رهبري بر ولی

و با عنایت به  شدهروشنی در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصریح که به» حقوق ملت«با استناد به  ·
دولت موظف است حق حیات، برخورداري از کرامت انسانی، عدالت، آزادي و زندگی شایسته را براي  کهنیا

مندي از نسیت، سن، میزان بهرهایرانیان مقیم داخل یا خارج از کشور فارغ از ج همه شهروندان ایران، اعم
اجتماعی، سبک زیستن،  -مواهب مادي، وضعیت اقتصادي یا سالمتی جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی

  باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند؛
بل غیرقا هايآزاديحقوق شهروندي، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و  کهنیانظر به  ·

سلب، حاکمیت مردم، برخورداري همه مردم از حقوق انسانی مساوي، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از 
  همه افراد ملت مبتنی است؛

مدنی و سیاسی ازجمله آزادي اندیشه، بیان و دسترسی به  يهايآزاداستیفاي حقوق و  کهنیابا توجه به  ·
ها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادي اطالعات و تبادل آن، آزادي مطبوعات و رسانه

وآمد، حق برخورداري از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکاي آراي عمومی از رفت
پرسی آزاد، حق تأسیس، اداره، عضویت و فعالیت در طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همه

ها و سایر حقوق، پیماییهاي مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راهو انجمنها، احزاب تشکل
 پذیر است؛پذیري و اراده سیاسی دولت امکانتنها با تعهد، مسئولیت

مندي از بهره مشارکت مردم در حیات اجتماعی به برخورداري بدون تبعیض شهروندان از حق کهنیانظر به  ·
برخورداري از مسکن، تغذیه و آب آشامیدنی سالم، رفاه و تأمین ، و رقابتی، حق مالکیت نظام اقتصادي شفاف



 ب
 

، آموزش و تحصیالت عالی و مشارکت در شایسته اجتماعی فراگیر، خدمات بهداشتی و درمانی، کار و اشتغال
 حیات فرهنگی، منوط است؛

 حقِها براي استیفاي حق توسعه، ها و دولتپذیري افراد، گروهمشارکت، همکاري و مسئولیت کهنیانظر به  ·
زیست سالم، حق هویت فرهنگی، حق صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط، در سطح برخورداري از محیط

 المللی ضروري است؛ملی و بین

دي و امنیت شهروندي، دسترسی به عدالت و آزا تأمینداند در جهت دولت وظیفه خود می کهنیانظر به  ·
دادرسی عادالنه، مصونیت حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، 

هرگونه شکنجه یا اجبار به اداي  بازداشت خودسرانه افراد و ،تفتیش عقاید و افشاي غیرقانونی اطالعات
روندان با سایر قوا همکاري کند و رعایت اصل برائت، اصل قانونی بودن شهادت، اقرار یا سوگند براي همه شه

سازي جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان جرم و مجازات و صالحیت مرجع رسیدگی به اتهام، شفاف
ز مندي ااي، حقِ محاکمه عادالنه، علنی و بدون تبعیض و حقِ انتخاب یا بهرهویژه در جرائم سیاسی و رسانهبه

 وکیل را دنبال کند؛

پذیري شهروندان نسبت به حقوق، استیفاي حقوق شهروندي بدون آگاهی، توانمندي و مسئولیت کهنیانظر به  ·
 پذیر نیست؛تکالیف و منافع عمومی امکان

و در  ها، منابع و امکاناتبا همکاري سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صالحیت کنم دولتاعالم می -الف
 کند:مینسبت به موارد زیر اقدام  ب قانون اساسیچارچو

سازي و ارتقاي فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهاي بخشی، ظرفیتآگاهی .1
 دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندي؛

براي ارتقاي فرهنگ ها و نهادهاي مدنی و خصوصی تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل . 2
 عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندي؛

از قبیل  يامالحظه هرگونهها در برابر قانون بدون همه افراد و گروه يتساوتوجه به اصل عدم تبعیض و  . 3
 قوا و نهادها؛ ریسا يسواصل از  نیا ياجرا يریگیپو  یاجتماع-یاسیسهاي ، مذهب و گرایشتیقومجنسیت، 

از جمله منع  ؛و نهادها اي سه گانهقو يسوآن از  ياجراو پیگیري  یانسان کرامتاصل  قیمصاداهتمام به  . 4
 مقامات و مأموران با مردم؛ يسواز  زیرآمیتحقهرگونه توهین یا برخورد  دیشد

باهدف طرح آسان اعتراضات و هاي غیر قضایی براي مقابله با نقض حقوق شهروندي ها و روشتدوین آیین . 5
 شکایات و رسیدگی در کمترین زمان ممکن؛

ها و موانع فراروي تحقق حقوق منظور شناسایی چالشهاي علمی و کاربردي بهگسترش مطالعات و بررسی . 6
 یافتن راهکارهاي عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصالحی و جبرانی؛ وشهروندي 

هاي اجرایی در حوزه حقوق منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاهو کیفی به هاي کمیتدوین شاخص . 7
 شهروندي؛
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هاي هاي همگانی در شناسایی، نقد و تحلیل زمینهویژه از طریق نهادها و رسانهحمایت از نظارت عمومی به . 8
 کنندمیمومی استفاده هایی که از بودجه عویژه رسانهکشور به يارسانهنقض حقوق شهروندي و صیانت فضاي 

پراکنی، اتهام زنی، هجو، تمسخر و پرخاشگري در جهت در برابر اقدامات غیراخالقی و غیرمسئوالنه، دروغ
 و حیثیت و حرمت اشخاص؛ کرامت کردندار خدشه

هاي حاکمیتی، مراجع عمومی و نهادهاي ریزي و تالش مستمر در همکاري با دیگر قوا و دستگاهبرنامه . 9
 ی براي ایجاد هماهنگی و انسجام در رعایت حقوق شهروندان و یافتن راهکارهاي قانونی مناسب؛غیردولت

مند و مکرر با استفاده از حداکثر نظام يهانقض ژهیوبههاي نقض حقوق شهروندي پیشگیري از ایجاد زمینه .10
 امکانات قوه مجریه و با همکاري سایر قوا و نهادهاي عمومی و مدنی؛

 ،هايگذاراستیس، هايزیربرنامهان و مسئوالن اجرایی به رعایت حقوق شهروندي در همه التزام مدیر .11
 ؛و اقدامات تصمیمات

 برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندي. .12
جمهور مکلف به اجراي قانون اساسی و پاسداري، حمایت و پشتیبانی از آزادي، رئیس کهنیانظر به  -ب

 حرمت اشخاص و حقوق ملت است:

را » شهروندي حقوق منشور«جمهوري اسالمی ایران،  اساسی قانون صد و سی و چهارمیک اصل بر اساس . 1
 کنم.می اعالم ایران ملت حقوق اساسی پیشبرد و رعایت براي دولت مشیو خط برنامه مثابهبه

همکاري  ازکنم و لوایح مورد نیاز را در خصوص حقوق شهروندي تدوین و به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می . 2
 اطمینان دارم.هاي اجراي آن سایر قوا براي فراهم آوردن زمینه

براي تحقق منشور حقوق شهروندي، همکاري، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس شوراي اسالمی، قوه  . 3
، ، نیروهاي نظامی و انتظامیمایصداوسقضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، سازمان 

  دهم؛قرار می ها و سایر نهادها را مورد توجه جديراهاي اسالمی شهر و روستا و شوراي عالی استانشو
نهاد و هاي مردمها، سازماننظران، احزاب، رسانهاز مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب . 4

هاي حاکمیتی را کنم تا با ارائه نظرات و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاههمه شهروندان درخواست می
  تقویت و گسترش گفتمان حقوق شهروندي یاري کنند؛در راه تحقق و اجراي کامل این منشور و نیز 

 يهايبسترسازدهم تا براي اجراي دقیق منشور حقوق شهروندي، هاي تابع قوه مجریه دستور میبه دستگاه . 5
 فرهنگی و آموزشی الزم را انجام دهند. يهاتالشقانونی و ساختاري و همچنین 

ها و ویژه احزاب، تشکلشارکت بخش غیردولتی بهدهم با مهاي تابع قوه مجریه دستور میبه دستگاه . 6
ها و ها، مسئولیتنهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندي در حوزه فعالیتهاي مردمسازمان

ترین موارد نقض حقوق شهروندي را شناسایی و تدابیر قانونی الزم را ترین و شایعاختیارات خود اقدام و مهم
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وگو و سازي و گسترش فرهنگ گفترسانی، ظرفیتویژه از طریق آموزش، اطالعق بهبراي تحقق این حقو
  تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.

اعم از دولتی و  هاي موجودنهادظرفیت  تقویت و اصالح ،توسعهالزم را با همکاري سایر قوا براي  تدابیر . 7
  را اتخاذ خواهم کرد.حقوق شهروندي  براي پیشبرد یردولتیغ

اصالح و توسعه نظام «ظرف شش ماه از اعالم این منشور، برنامه  کنمرا مکلف میهاي تابع قوه مجریه دستگاه . 8
بهتر حقوق شهروندي تهیه و به تصویب برسانند و را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چه» حقوقی
هاي پیشنهادي، به حلها، موانع و راهچالشها، پیشرفت نهیزم در، گزارش ادواري حوزه مسئولیت خود را هرسال
 جمهور ارائه دهند.رئیس

را » جمهور در امور حقوق شهرونديدستیار ویژه رئیس«منظور پیگیري در اجراي منشور حقوق شهروندي، به . 9
 .مینمایممنصوب 

 
و هماهنگی نهادهاي دولتی، امیدوارم با عنایات الهی، پشتیبانی مردم، ارشادات مقام معظم رهبري، همکاري سایر قوا 

  .عمومی و مدنی، شاهد شکوفایی و پیشبرد حقوق شهروندي در کشور عزیزمان باشیم
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 اهللا الرحمن الرحیمبسم
  مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. 
ایران این  ملتخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.  تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درکس نمیهیچ

، مسئولیت اجرا و پاسداري از قانون 121و  113موجب اصول حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به
که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از  جمهورسیرئجمهور نهاده است. اساسی را بر عهده رئیس

حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادي و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده 
ت ایران مشی دولت براي رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملبرنامه و خط مثابهبهرا » منشور حقوق شهروندي«است، 

  .کنداعالم می
، موضوع اصل » دولت  مشیبرنامه و خط«منظور تدوین این منشور با هدف استیفا و ارتقاي حقوق شهروندي و به

از حقوق شهروندي است که یا در منابع نظام حقوقی ایران  يامجموعهقانون اساسی، تنظیم شده و شامل  134
ها از طریق اصالح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و و یا دولت براي شناسایی، ایجاد، تحقق و اجراي آن اندشدهییشناسا

پیگیري تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدي و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. 
هاي هاي صنفی، سازمانها، اتحادیهت مردم، تشکلبراي دستیابی به این هدف همکاري سایر قوا و نهادها و مشارک

 نهاد و بخش خصوصی ضروري است.مردم
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاري با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا 

 یالمللنیبتعهدات  ایو  نیقوانکه در  کشورها ریساشود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع 
 است، گردد. شدهییشناساکشور 

 حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی -الف

  قانون. موجببهها سلب کرد مگر توان از آناین حق را نمی .شهروندان از حق حیات برخوردارند -1ماده 

شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذاي مناسب، ارتقاي سالمت، بهداشت  یزندگشهروندان از حق  -2ماده 
محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با 

ی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب براي ادامه زندگی برخوردار معیارهاي دانش روز  ند.و استانداردهاي ملّ

هاي مناسب براي ها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورهحق زنان است که از برنامه - 3ماده 
خصوص دوران سالمت جسمی و روانی در زندگی فردي، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به تأمین

  بارداري، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماري، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
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مصون و از کشی طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرهنظر از جنسیت بهحق کودکان است که صرف -4ماده 
هاي روحی، روانی و جسمانی و هاي اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سالمت، مراقبت در مقابل بیماريحمایت

  خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
بخشی (شهروندان داراي معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان خواهانتوان حق -5ماده 

  مند شوند.هاي زندگی بهرههبودي و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبهبراي ب
برخوردار شوند. دولت  تعالی معنوي و شهروندان حق دارند از محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی و دینی -6ماده 

 یاخالقمفاسد  و با ردیگیمار از این حق به ک يمندبهرهشرایط الزم جهت  تأمینهمه امکانات خود را براي 
  .کندیمنفاق در جامعه مبارزه  و يگرافراطاعتمادي، تفاوتی، تنفر، بیدروغ، ریا، تملق، نابردباري، بی ازجمله

  حق کرامت و برابري انسانی -ب

 مندبهرهدر قوانین و مقررات به نحو یکسان  شدهینیبشیپ يایمزا شهروندان از کرامت انسانی و تمامی -7ماده 
 هستند.

عمومی نظیر خدمات بهداشتی و شهروندان به خدمات  یدسترسویژه در ناروا به اعمال هرگونه تبعیض -8ماده 
 دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض هاي شغلی و آموزشی ممنوع است.فرصت

  کند. يخوددارناروا و محرومیت از حقوق شهروندي، 
که از بودجه  ییهاآنویژه به يارسانهحیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا  - 9ماده 

به  ،قولحتی از طریق نقل ،آمیز نظیر هجو و افتراکنند نباید با رفتار یا بیان اهانتو امکانات عمومی استفاده می
  اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.

هاي مختلف اجتماعی و ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروهتحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ،توهین -10ماده 
 سیاسی، ممنوع است.

گذاري، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و گذاري، قانوندارند در سیاستزنان حق -11ماده 
  برابر برخوردار شوند. اجتماعیهاي بر اساس موازین اسالمی از فرصت

  حق آزادي و امنیت شهروندي -پ

 هايآزاداز این  توانینمفردي و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندي را  هايآزادي -12ماده 
  .ردیگیم، صورت قانونها تنها به قدر ضرورت و به موجب محروم کرد. محدود کردن این آزادي

هر شهروندي حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار  -13ماده 
مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد  يهايآزادامنیت، حقوق و  تأمینباشد. هیچ مقامی نباید به نام 
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تعرض به حریم خصوصی مردم  ژهیوبهیت عمومی امن تأمینتعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام 
  ممنوع است.

شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادي و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت  - 14ماده 
امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون  کنندهنیتأمسهولت به مراجع و مأموران 

خدمات خود را وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدي که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین 
  دهند. ارائه

 حق مشارکت در تعیین سرنوشت -ت

سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خویش  شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین -15ماده 
  اعمال کنند. پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانهتوانند این حق را از طریق همهبرخوردارند و می

شهروندان براي مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداري از امکانات و امتیازات دولتی (ازجمله  -16ماده 
هاي تأمین هاي مردمی و سایر روشمندي از کمکها)، بهرهادیوئی، تلویزیونی و مانند اینیارانه، تبلیغات ر

 دار، از حقوق برابر برخوردارند.هاي انتخاباتی، شکایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صالحیتهزینه

نظامی،  نیمأمورو  اجرایی و نظارتیاقدامات یا اظهارات مقامات و مسئوالن دولتی، عوامل  تصمیمات، -17ماده 
باید کامالً  و پس از انتخابات یانتخابات ينامزدها طیشرا یبررس انیجراز انتخابات، در  انتظامی و امنیتی پیش

 نامزد یا نامزدهاي خاص به یا حمایت از حتی شائبه تقلب یا تخلف، که ايگونهباشد به قانونمند و طرفانهشفاف، بی

  وجود نیاید.
طرفی کامل را در کنند، باید بیهایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده میو همه رسانه مایصداوس -18ماده 

 د تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهاي خاص به وجود نیاید.نکن تیرعاانتخابات مراحل مختلف 

  حق اداره شایسته و حسن تدبیر -ث 

عدالت و  ،، پاسخگویی، شفافیتيکارآمد، يمدارقانوني شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه -19ماده 
 الزامی است. کارکنانو  نیمسئولهمه برخوردارند. رعایت این حق توسط انصاف 

جویی یا هرگونه منفعت از دور بهطرفانه و با رعایت قانون، بی هاآنامور اداري  حق شهروندان است که -20ماده 
زمان معین و متناسب رسیدگی و در داوري، هاي سیاسی و پیشورزي شخصی، رابطه خویشاوندي، گرایشغرض

 انجام شود.

حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهاي اداري و یا کارکنان را خالف قوانین و مقررات بدانند، از  -21ماده 
 و قضائی صالح، تقاضاي احقاق حق کنند. طریق مراجعه به مراجع اداري



4 
 

را تحت  هاآن نوعی حقوق و منافع مشروعحق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداري که به -22ماده  
 ، آگاه شوند.دهندیمتأثیر قرار 

 یدرخواستچنانچه و  دسترس باشندمقامات و مأموران اداري باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل -23ماده 
هاي خود و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صالحیتداده پاسخ صورت مکتوب به ،تقاضاحسب را رد کنند باید 

 ارائه نمایند.

گویی، به رعایت اخالق حسنه، راستمتعهد  کهبرخوردار باشند  یدولت حق شهروندان است که از - 24ماده 
الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و المال، رعایت حقبیتحفظ مشورت، داري، درستکاري، امانت

پذیرفتن و  کاري در اطالعاتکاري و دستمخفی، خودسري، فریبکاري، زدگیشتاب تدبیر و پرهیز از تندروي،
ین و مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقد

 باشد. نصب و عزل بر مبناي شایستگی و توانایی افراد

  حق آزادي اندیشه و بیان -ج

صرف به توانینمکس را ممنوع است و هیچ دیعقا شیتفتبرخوردارند.  شهیاند يآزادشهروندان از حق  -25ماده 
  .قراردادمورد تعرض و مؤاخذه  يادهیعقداشتن 

آزادي بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.  هر شهروندي از حق -26ماده 
شهروندان حق دارند نظرات و اطالعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، 

و فضاي  یاجتماعگروهی و  هاي ارتباطاتطور خاص در عرصهدریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادي بیان را به
 نیقوانطبق ها هاي اجتماعی و مانند اینمجازي ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه

 ضمین کند.ت

هنري با و ، ادبی يفکر، خالقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش شهیاندشهروندان حق دارند  -27ماده 
  دیگران بیان کنند.رعایت قوانین و حقوق 

شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهاي عمومی  -28ماده 
 دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیري، تحمل و مداراست. برخوردارند.

کند. هیچ مقامی حق ندارد قانون حمایت می ها در چارچوبدولت از آزادي، استقالل، تکثر و تنوع رسانه -29ماده 
بر مطبوعات و سایر  براي انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال فشار یقانون نیمواز برخالف

 ها مبادرت نماید.ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانهرسانه
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 حق دسترسی به اطالعات -چ

دهنده شهروندان است که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائهحق  - 30ماده 
و  شدهيبندطبقهموظف به انتشار مستمر اطالعات غیر  نهادهاو  هادستگاهخدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه 

 باشند.میجامعه  ازیموردن

دهنده خدمات حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه -31ماده 
 نیاد و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصالح نداشته باش یدسترسشود آوري و نگهداري میعمومی جمع

موجب قانون یا با توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر بهاطالعات گردند. اطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمی
 رضایت خود افراد.

کودکان حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتواي -32ماده 
  ی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.آمیز یا هر نوع محتوایغیراخالقی، خشونت

 حق دسترسی به فضاي مجازي -ح

حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراري ارتباط و کسب اطالعات و  -33ماده 
ها و باورهاي فرهنگی، زبانی، سنتمند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع دانش در فضاي مجازي بهره

مذهبی و مراعات موازین اخالقی در فضاي مجازي است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، 
  است. ممنوع حیصر یقانونبدون مستند کاهش سرعت یا قطعی شبکه) 

آموزشی و  يهافرصتتجارت الکترونیک، و  کیالکترون حق شهروندان است که از مزایاي دولت -34ماده 
  آمیز برخوردار شوند.توانمندسازي کاربران به صورت غیر تبعیض

هاي رسانی، حفاظت از دادهو اطالع یارتباطهاي حق شهروندان است که از امنیت سایبري و فناوري -35ماده 
 شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

 حق حریم خصوصی -خ

و و اشیاء خصوصی  او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن حریم خصوصیحق هر شهروند است که  -36ماده 
 از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.وسایل نقلیه شخصی 

ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطالعات و کارگیري و افشاي نامهتفتیش، گردآوري، پردازش، به -37ماده 
سیم و ارتباطات هاي شخصی و نیز سایر مراسالت پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بیداده

 انون.ممنوع است مگر به موجب قها اینترنتی خصوصی و مانند این

 است.ممنوع حکم قانون با رضایت آگاهانه یا بهجز  شهروندان یخصوصگردآوري و انتشار اطالعات  -38ماده 
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و اشخاص حقیقی و حقوقی است،  هادستگاهکه نزد  هاحق شهروندان است که از اطالعات شخصی آن -39ماده 
و در صورت لزوم به  استو حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشاي اطالعات شخصی افراد ممنوع  تظاحف

گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد قرار می هاآندرخواست نهادهاي قضایی و اداري صالح منحصراً در اختیار 
 ها را افشا کند.اده یا آنبدون مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار دیگري قرار د

ها و ابزار غیر هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده از روش -40ماده 
قانونی ممنوع  مجوز پزشکی اجباري بدون ها و اقداماتهمچنین آزمایش انجام شود. آزاردهنده ریغآمیز و اهانت
  است.

 يهاطیمحو سایر  هافروشگاه ،یعموماماکن  ،کار يهاطیمحخالف قانون در  يریتصوو  یصوت يهاکنترل -41ماده 
  .ممنوع است، عمومارائه خدمت به 

در صورت . ها رعایت شودها و تریبوندر رسانه هاآنحق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی  -42ماده 
مسئول و موظف به جبران خسارت  یقانونطبق مقررات  نیمرتکب، يمعنو ای يمادضرر  جادیاو حرمت افراد نقض 

 .باشندیم

 ییمایراهپحق تشکل، تجمع و  -د

هاي اجتماعی، فرهنگی، علمی، ها، انجمنشهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت -43ماده 
ها منع توان از شرکت در آنکس را نمینهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچهاي مردمسیاسی و صنفی و سازمان

نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق  ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویتکرد یا به شرکت در یکی از آن
  شود.شهروندي یا موجب تبعیض ناروا 

، هايگذاراستیسهاي صنفی در ها و نظامها، انجمنحق شهروندان است که در قالب اتحادیه -44ماده 
  قانون مشارکت مؤثر داشته باشند. ياجراها و گیريتصمیم

نهاد باید حق هاي مردمحق هر شهروند است. سازمان يشهروندحقوق  يهاحوزههاي مدنی در فعالیت -45ماده 
  داشته باشند. يشهرونددسترسی به اطالعات و دادگاه صالح را براي دادخواهی در مورد نقض حقوق 

ها و شرکت در حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی -46ماده 
 و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند. مسئول يهادستگاهطرفی ها اقدام کنند و از بیآن

  حق تابعیت، اقامت وآزادي رفت وآمد -ذ

این تواند مانع استیفاي و کسی نمی شودمند بهره رانیا تیتابعاز مزایاي  کهحق مسلم هر فرد ایرانی است  -47ماده 
  حق شود.
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وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر آزادانه در داخل کشور رفت حق هر شهروند است که -48ماده 
 موجب قانون این حق محدود شده باشد.به کهنیا

توان از محل کس را نمیکنند. هیچ سکونت، اقامت و رانیا نیسرزمحق شهروندان است که در هر نقطه از  -49ماده 
اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در در محل موردعالقهاقامت خود تبعید کرد یا از اقامت 

 دارد.مواردي که قانون مقرر می

دولت ایران  کنسولی و سیاسی ،حقوقیهاي از خدمات و حمایت حق دارنددر هر نقطه از جهان  یرانیااتباع  -50ماده 
  مند شوند.بهره

 حق تشکیل و برخورداري از خانواده -ر

گونه اجباري نسبت به ازدواج و تشکیل حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ -51ماده 
 خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

  مند باشند.در امر ازدواج بهره الزم اي و پزشکیآموزشی، مشاوره امکاناتحق شهروندان است که از  -52ماده 

سازي خانواده، هاي الزم براي تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنحق شهروندان است که از تدابیر و حمایت -53ماده 
 دینی و ملی برخوردار شوند. يهاسنتها و تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش

است که از تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري دیگران در تمام  کودکانو  زنان ژهیوبههمه شهروندان حق  -54ماده 
در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان  و محیط هاي خانوادگی و اجتماعی مصون باشند

  و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند. یدرمان ،يامدادهاي امن و نهادهاي 
لدین و مند باشند. جدا کردن کودکان از وادار بهرهن و سرپرستان صالحیتکودکان است که از والدی حق -55ماده 

 ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.سرپرستان قانونی آن

 عادالنه یدادخواهحق برخورداري از  -ز

انتظامی، قضایی، طرف بی منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح وحق شهروندان است که به -56ماده 
  توان از این حق محروم کرد.کس را نمیاداري و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ

هاي صالح و با رعایت اتهام او در دادگاه کهنیاشود مگر کس مجرم شناخته نمیاصل بر برائت است و هیچ -57ماده 
اصول دادرسی عادالنه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقالل و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق 

زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت
  صادر شود.و اصول مربوط و مستند به قوانین شود. احکام باید مستدل 
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صورت آزادانه از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداري به حق شهروندان است که -58ماده 
ها امکانات را نداشته باشند باید براي آن ییقضادر مراجع  وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل

  د.شاي وکال حمایت خواهد ناپذیر حق دفاع، از استقالل حرفهوکیل فراهم شود. در راستاي استیفاي خدشهتعیین 
اصل، برگزاري علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور  -59ماده 

  باشد.میقانون  حکمبه صرفاً  استثناموارد یابند. 
شان در برابر مراجع (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشهروندان  -60ماده 

ها وارد شود. اي به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنکمترین خدشهنباید قضایی، انتظامی و اداري برخوردارند و 
ا ارائه اطالعات، رفتار توأم با تحقیر هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به اداي شهادت ی

کالمی یا عملی، خشونت گفتاري یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندي است و عالوه بر 
  از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.، نتایج حاصل موجب پیگرد قانونی است کهنیا
هاي دادگستري، باشند صرفاً در دادگاهاتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه میمحاکمه شهروندانی که با  -61ماده 

منصفه باید تجلی وجدان عمومی و شود. انتخاب اعضاي هیئتمنصفه انجام میصورت علنی و با حضور هیئتبه
  هاي اجتماعی مختلف باشد.برآیند افکار و نظرات گروه

خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال حق شهروندان است که از بازداشت  -62ماده 
  .فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است

خود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و مستندات  یدادخواهحق شهروندان است که از تمامی حقوق  -63ماده 
آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب براي ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق  قانونی آن و انتخاب وکیل

از هاي قانونی و اطالع خانواده ها یا زندانشده در همه مراحل دادرسی، نگهداري در بازداشتگاهمطالب ارائه
  مند شوند.بهرهبازداشت 

تغذیه  لیقباز  خودمربوط به  يشهروند ز حقوقا که و زندانیان حق دارند محکومان ،شدگانبازداشت -64ماده 
خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام  ارتباط و اطالع از خانواده، هاي بهداشتی و درمانی،مناسب، پوشاك، مراقبت

  مند باشند.عبادات و احکام دینی بهره
هاي کیفري، حقوقی، اداري و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهاي از احکام دادگاه یدنظرخواهیتجد -65ماده 

  قانونی، حق شهروندان است.
 یزندگبه  حکم ياجرا ایبازداشت  انیپاپس از  کهاست  محکومانو  موقت شدگانحق همه بازداشت -66ماده 

هر  یاجتماع تیمحرومبرخوردار شوند.  کاراشتغال به  ژهیوبه  يشهروندخود بازگردند و از همه حقوق  شرافتمندانه
  نوع است.مشده م نییتعدر حدود و زمان و  یقانونجز در موارد مصرح  محکوم
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دولت با همکاري سایر قوا و مراجع حاکمیتی براي ارتقاي نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوي کارآمد، با تأکید  -67ماده 
  اقدامات الزم را معمول خواهد داشت.، یدادخواهبر رعایت حقوق 

  حق اقتصاد شفاف و رقابتی -ژ

هاي اقتصادي و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد شهروندان در حق دستیابی به فرصت -68ماده 
و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به  یخصوصبا بخش دولتی  و هاي بخش عمومیقراردادها و پیمان

  .ها و امکانات انجام شودشهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت

ها، قوانین و مقررات اقتصادي اطالع داشته از فرایند وضع، تغییر و اجراي سیاستحق شهروندان است که  -69ماده 
سانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با کننده برباشند و نظرات خود را به اطالع مرجع تصویب

هاي پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را براي وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و ها و رویهسیاست
 رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.براي رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطالع

صورت برابر و با شفافیت کامل از اطالعات اقتصادي و ازجمله اطالعات مربوط بهحق شهروندان است که  -70ماده 
  ها مطلع شوند.ها و مناقصهبه برگزاري مزایده

هاي اقتصادي شهروندان و امنیت دولت فضاي قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را براي انجام انواع فعالیت -71ماده 
 کند.ها تضمین میآنگذاري سرمایه

هاي منظور تأمین حقوق اقتصادي شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتبهدولت  -72ماده 
سازي، صراحت و ثبات در تصمیمات گذاري، سادهامنیت سرمایه تأمیناقتصادي، شرایط الزم در خصوص 

حضور فعاالن اقتصادي ایران در  يبرارا اي، ایجاد تمهیدات الزم اقتصادي، گسترش مناسبات و پیوندهاي منطقه
هاي تولیدي به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، بازارهاي جهانی، حمایت از نوسازي و تجهیز بنگاه

 کند.شویی و قاچاق کاال و ارز فراهم مییافته اقتصادي، پولمقابله با جرائم سازمان

 حق مسکن -س

بر اساس  دولتمند شوند. شان بهرهمتناسب با نیاز خود و خانوادهو  منیااز مسکن حق شهروندان است که  -73ماده 
  .دینمایم فراهمرا  حق نیا يفایاست نهیزماولویت و امکانات  تیرعانیاز و با 

 هاي بومیو بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی تأمینبا اتخاذ تدابیر و وضع مقررات الزم، زمینه  دولت -74ماده 
 .دینمایمسازي مصرف انرژي را فراهم هاي بهینه، اجراي مقررات ملی ساختمان و طرحهاي فرهنگیو ارزش
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  حق مالکیت -ش

تواند مالکیت دیگري را سلب، یا محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی شهروندانمالکیت شخصی حق  -75ماده 
اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت 

  موجب قانون.ایجاد کند، مگر به
و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت  هاي فکري از جمله مالکیت ادبی، هنريانواع مالکیت -76ماده 

هاي الزم براي خلق و عرضه آثار هنري و انتفاع از که در چهارچوب قانون از حمایت حق دارندشهروندان و  است
  د.ندر داخل و خارج از کشور برخوردار شوها ناشی از آنحقوق مادي و معنوي 

  حق اشتغال و کار شایسته -ص

آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب ندان است که حق شهرو -77ماده 
نظر در اختالف ای، جنسیتی و یمذهببه دالیل قومیتی،  تواندینمکس نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ

  حق را از شهروندان سلب کند. نیا یاجتماع ایو  یاسیسهاي گرایش
شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین  -78ماده 

صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط اي که قادر به تأمین معاش خود بهگونهقانونی به
 نماید.براي تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت میرا مناسب 

 مند شوند.بهره باره مشاغلهاي الزم دراز آموزشحق شهروندان است که  -79ماده 

حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاري سالم و ایمن و تدابیر ضروري براي پیشگیري از  -80ماده 
  مند باشند.کار بهره هايمحیطهاي جسمی و روحی در آسیب

  مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.شهروندان از حیث نقض قوانین و  -81ماده 

هاي متناسب ، ارتقا و اعطاي امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندييریکارگبه -82ماده 
فرایند هاي ناقض حریم خصوصی در آمیز و استفاده از روشاي، جناحی و تبعیضبا شغل باشد و رویکردهاي سلیقه

 گزینش ممنوع است.

حقوق و مزایاي برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار  وی مناسب شغلهاي فرصتحق زنان است که از  -83ماده 
  شوند.

به  در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً کهممنوع است. موارد استثنا  کاربه  کودکان ياجباراشتغال  -84ماده 
 .باشدیمقانون مجاز  حکم
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  اجتماعی تأمینحق رفاه و  -ض

افزایی اجتماعی، برخورداري از زندگی امن اي بهتر، خودسازي معنوي و توانآرامش، شادابی و امید به آینده -85ماده 
 گردشگري حق هر شهروند است. و آرام، داشتن فرصت و امکان براي همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و

 مند شود.و خدمات امدادي بهره یاجتماع تأمینهر شهروند است که از رفاه عمومی و  حق -86ماده 

  در صورت بیکاري ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاري برخوردار شوند.حق شهروندان است که  -87ماده 

حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین  کهاست  شهروندانِ روستانشین و عشایرحق  -88ماده 
 مند شوند.سازي محیط زندگی بهرهاجتماعی و ایمن

زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته همه شهروندان به ویژه حق  -89ماده 
  زشی ملی و جهانی حضور یابند.هاي ورایرانی در عرصه –باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسالمی 

هاي بهداشتی پس از زایمان، حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداري، زایمان سالم، مراقبت -90ماده 
  مند شوند.هاي شایع زنان بهرهمرخصی زایمان و درمان بیماري

هاي فردي و اجتماعی از جمله مواد مخدر و حق شهروندان است که از محیط زندگی عاري از آسیب -91ماده 
توانمندسازي، امید به  نهیزم درپذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت هاي آسیبگردان برخوردار باشند. گروهروان

  .شوندیمتأمینی برخوردار  هايسیاستزندگی و اعمال 
خاص از تمهیدات ضروري براي  طوربهمعظم آنان است که  يهاخانوادهمعه ایثارگران و حق جا - 92ماده 

هاي مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی توانمندسازي فردي و جمعی براي حضور و مشارکت مؤثر در عرصه
  برخوردار شوند.

شامل تضمین فضاي رقابتی، نظارت بر فعالیت  تیحما نیاو  کندیمشدگان حمایت دولت از حقوق بیمه -93ماده 
به دادخواهی  یدگیرس يسازوکارهاگزار و بهبود گر و بیمهروابط بیمه میتنظ، يامهیب ينهادهاگران و  مهیب

 باشد.نفعان میشدگان و سایر ذيبیمه

ها را با هداشت یا سالمت آناي که بگونهدارند بهرا شهروندان حق دسترسی به کاالها و خدمات استاندارد  -94ماده 
 مخاطره مواجه نکند.

  حق دسترسی و مشارکت فرهنگی -ط

فرهنگی و حمایت  اتیحهاي علمی، مشارکت در پیشرفتفرهنگی و  توسعه برخورداري از آثار و فواید -95ماده 
 هاي مختلف فرهنگ حق شهروندان است.متوازن از جنبه
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عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد مردم ایران بههاي فرهنگی تنوع و تفاوت -96ماده 
 احترام است.

  مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند. و هاي قومیشهروندان فارغ از تفاوت -97ماده 

تاریخی دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهاي  -98ماده 
 هاي مختلف فرهنگی است.ها به گروهنظر از تعلق آنصرف

فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان  حیاتدارند از امکانات الزم براي مشارکت در شهروندان حق -99ماده 
و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین  آدابهاي دینی و قومی و ها، برپایی آیینها، انجمنازجمله در تأسیس تشکل

  برخوردار باشند.
کنند. دولت موظف است تدابیر  فعالیتآزادانه  در فضاي غیرانحصاريهاي هنري حق دارند فعاالن عرصه -100ماده 

 کند. الزم براي جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنري را فراهم

  استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند. و یادگیري شهروندان از حق -101ماده 

شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی  -102ماده 
  آزاد هستند.

و مراکز زنان است که ضمن برخورداري از مشارکت و حضور در فضاها  همه شهروندان به ویژه حق -103ماده 
 هاي اجتماعی، فرهنگی و هنري مخصوص خود را تشکیل دهند.ها و سازمانعمومی، تشکل

 حق آموزش و پژوهش -ظ

شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباري و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به  -104ماده 
سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور فراهم میرا آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه 

 .آوردیم. دولت آموزش پایه را براي افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم دهدیمطور رایگان گسترش به

ارتقا را دارند. اعطاي  ازجملهمندي از مزایاي آموزشی و پژوهشی همه استادان و دانشجویان حق بهره -105ماده 
هاي علمی، هاي علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمنديو حمایت تسهیالت

 ها باشد.هاي جناحی و حزبی و مانند اینشایستگی، فارغ از گرایش

 جوامع علمی، حوزوي و دانشگاهی از آزادي و استقالل علمی برخوردارند، استادان، طالب و دانشجویان در -106ماده 
 خذه قرارأهاي علمی مورد تعرض و موصرف داشتن یا ابراز عقیده در محیطتوان بهها را نمیاظهارنظر آزادند و آن

، یصنف هايتشکل سیتأسنسبت به  حق دارند انیدانشجوو  دیاساتداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. 
  .کننداقدام  هاآندر  تیفعالو  رهیغو  یعلم، یاجتماع، یاسیس
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دانشگاه باید مکانی امن براي استادان و دانشجویان باشد. مسئوالن دانشگاه باید براي تضمین امنیت  -107ماده 
دانشجویان اهتمام جدي ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول 

رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در طرف و با دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی
  انجام شود. حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات

، استعدادها تیشخصمنجر به شکوفایی  ی برخوردار باشند کهوپرورشآموزشاست که از آموزان دانشحق  -108ماده 
شود و  یملدینی و  يهاارزش، یفرهنگ تیهودیگران،  حقوق و نیوالد به احترامو  یجسمو  یذهن يهایتوانائو 
، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، تفاهمتوأم با  مسئوالنهاخالقی و  یزندگ داشتن يبرارا  هاآن

 زیست و میراث فرهنگی آماده کند.محیط به احترامو  مردم نیب یدوستبرابري و 

مسائل  کودکان در نظرات گیرد.احترام قرار  مورد و کرامت آنانشخصیت  حق دانش آموزان است که -109ماده 
 توجه قرار گیرد. شنیده شود و موردشان باید به زندگی مربوط

گیري تنفرهاي قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت کس حق ندارد موجب شکلهیچ -110ماده 
 هاي جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.رسانهنسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا 

معلولیت  و تناسب توانایی از فرصت و امکان تحصیل و کسب مهارت برخوردار باشندخواهان باید بهتوان -111ماده 
  .هاي شغلی شوداز حق تحصیل دانش و مهارت تیمحرومموجب  دینبا

 زیست سالم و توسعه پایدارحق محیط -ع

داشته  يرشدرو به  یاجتماع اتیحدر آن  دیبابعد  يهانسلنسل امروز و  که-زیست حفاظت از محیط -112ماده 
زیست یا تخریب که با آلودگی محیطهاي اقتصادي و غیر آنرو فعالیت . از ایناستاي همگانی وظیفه - باشند 

زیست و گسترش فرهنگ حمایت محیط يباسازیزو  يبهساز. حفاظت، استهمراه باشد، ممنوع  آن جبرانرقابلیغ
، ياقتصاد، ياتوسعههاي و اقدام ماتیتصمها، زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامهاز محیط

 کند.زیست مقابله میو تخریب محیط یآلودگدهد و با ، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار مییفرهنگ، یاجتماع

زیست سالم، پاك و عاري از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و مندي از محیطهر شهروند حق بهره -113ماده 
زیست را دارد. هاي محیطمضر و آگاهی از میزان و تبعات آالیندهو تشعشعات هاي ناشی از امواج آلودگی
بزرگ تدابیر الزم را اتخاذ  يشهرهاویژه در محیطی بههاي زیستهاي اجرایی براي کاهش آالیندهدستگاه

  کنند.می

ها و صنایع استخراجی، منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راههرگونه اقدام به -114ماده 
اي هاي توسعهانجام شود. اجراي طرح محیطیاي و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیستپتروشیمی یا هسته
 خواهد بود. یطیمحستیزق مالحظات منوط به رعایت دقی
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هاي اقتصادي، تبادل اطالعات، انتقال دانش فنی و المللی مؤثر از طریق همکاريدولت با ایفاي نقش بین -115ماده 
اقدام خواهد نمود. حق  یالمللنیبجانبه و متوازن و رفع موانع مبادله فرهنگی براي تحقق توسعه پایدار همه

بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، از جمله ها زمینه هیکل هاي نو درآوريشهروندان است که از مزایا و منافع فن
  مند شوند.اقتصادي و تجاري بهره

 ، امنیت و اقتدار ملیحق صلح -غ

چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار طلبانه در شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح حق-116ماده 
برقراري، حفظ و ارتقاي روابط و مناسبات پایدار با کشورها  ،باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حکمت و مصلحت

هاي خردمندانه براي ترویج و کند و با استفاده از ابزارهاي دیپلماتیک و روشدنبال میرا المللی هاي بینو سازمان
گري و دفاع از حقوق ها، مبارزه با خشونت و افراطیصلح، صیانت از حقوق بشر و کرامت انسانتقویت گفتمان 

  کند.مظلومان تالش می
ریزي و اقدام المللی ایران، برنامهو بهبود وجهه بینر حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشوي برادولت  -117ماده 

  خواهد نمود.
  برخوردار باشند. یملو اقتدار  یارض تیتمام، استقالل، وحدت، تیامنشهروندان حق دارند از  -118ماده 

و  يراهبرد یبازدارندگدر جهت  یکافمنابع  صیتخصالزم و  يهايزیربرنامهبا  دولت موظف است -119ماده 
  آورد. به عملمسلح را  يروهاین تیتقوو  زیتجه ژهیواقدامات الزم به  کشور یدفاع يتوانمند يارتقا

الزم  امکانات صیو تخص يزیربرنامهدولت با  .برخوردار باشندالزم  یدفاعشهروندان حق دارند از آموزش  -120ماده 
  .دینمایماقدام  یعموم جیبس و یدفاع هیبن تیتقونسبت به 
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 سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندي

اي را تعیین مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژهجمهور براي نظارت، هماهنگی و پیگیري اجراي رئیس. 1
هاي دستیار مشی مربوط به اجراي کامل منشور حقوق شهروندي از جمله مسئولیتنماید. پیشنهاد برنامه و خطمی

 ویژه است.

ونی خود، با جلب هاي قاناند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صالحیتهاي اجرایی تابع قوه مجریه موظفدستگاه. 2
بندي و مدون سازي حقوق و نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمعهاي مردمها، سازمانمشارکت مردم، تشکل

ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض مندرج در قانون اساسی و قوانین عادي، در حوزه مسئولیت هايآزادي
ویژه از طریق تدوین و اجراي برنامه حقق این حقوق بهحقوق شهروندي، تدابیر و اقدامات قانونی الزم را براي ت

سازي و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه رسانی و ظرفیتاصالح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطالع
  عمومی انجام دهند.

ت شش ماه از اند برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدهاي تابع قوه مجریه موظفدستگاه. 3
ها، گزارش ادواري پیشرفت هرسالو  قرار دهندانتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوري 

هاي پیشنهادي براي ارتقاء و اجراي حقوق شهروندي را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از حلها، موانع و راهچالش
 حقوق شهروندي مندرج در این منشور اقدام کنند. طریق اصالحات نهادي و ساختاري، براي تحقق

آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي آشنایی هرچه ، علوم، تحقیقات و فنوپرورشآموزشهاي وزارتخانه. 4
  .ندینمایمهاي حقوق شهروندي، ترتیبات الزم را اتخاذ بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه

موانع تحقق حقوق شهروندي را به ملت ارائه و در صورت کارهاي رفع راهها و گزارش پیشرفت هرسالهجمهور رئیس. 5
  کند.نیاز، منشور را روزآمد می

  
  

 یروحا� ��ن 
ان�ا یاسال� ���وری ر��س                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 
 

  ارجاعات ��و�ی �واد ���ور ��وق ���و�دی
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قانون  – 1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  ،جمهوري اسالمی ایران اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی - 1ماده 
 .1383مصوب  –مشروع و حفظ حقوق شهروندي  هايآزاديقانون احترام به  -1392مجازات اسالمی، مصوب 

مهوري اسالمی ایران، قانون انداز جقانون اساسی، سند چشم اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم 2اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند  12بند  -2ماده 
 7، بند 1372مصوب  –اجتماعی  تأمینقانون ساختار نظام جامع رفاه و  – 1367مصوب  –تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 .1392مصوب  –کلی اقتصاد مقاومتی  يهااستیس
شوراي عالی  1383مصوب  –زنان در نظام جمهوري اسالمی ایران  يهاتیمسئولاصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و  - 3ماده 

  شوراي انقالب فرهنگی. – 1386مصوب  –ها و راهبردهاي ارتقاي سالمت زنان سیاست –انقالب فرهنگی 
سرپرست و و نوجوانان بی قانون حمایت از کودکان – 1381مصوب  –قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  –اصل بیست و یکم قانون اساسی -4ماده 

  .1372مصوب  –، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودك 1392مصوب  – بد سرپرست
  .1383مصوب  –قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  – 1387مصوب  –قانون الحاق به کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت  -5ماده 
و  17اقدامات ملی، بندهاي  44و  21بندهاي  قانون اساسی، وششپنجاهو اصل یکصد و  21اصل  1اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند  1بند  -6ماده 

شوراي عالی انقالب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و  -  1391مصوب  –راهبردهاي ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور  19
کلی نظام  يهااستیس 1و بند  1392مصوب  -کشور  وپرورشآموزشکلی ایجاد تحول در نظام  يهااستیس 1، بند 1365مصوب  –اسالمی ارشاد 
  .1389مصوب  - اداري
  اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی. 6قانون اساسی، بند  اصل بیست و دوم -7ماده 
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب  48قانون نحوه اجراي اصل  - قانون اساسی  امیسنوزدهم، بیستم و  اصول سوم، سیزدهم، -8ماده 
  اصل چهل و سوم قانون اساسی. 1و بند  1386مصوب  –، قانون مدیریت خدمات کشوري 1390مصوب  –کلی آمایش سرزمین  يهااستیس - 1380
  .سوم قانون اساسیبیست و دوم و بیست و  اصول سوم، -9ماده 
) بند الف 4جزء ( -1379مصوب  –اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات  -10ماده 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی. - 1388مصوب  –و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی  هااستیس
هاي زنان در نظام منشور حقوق و مسئولیت 51و  15بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهاي  لواص اصل سوم و 14و  9، 8بندهاي  -11ماده 

شوراي  1386مصوب  –ها و راهبردهاي ارتقاي سالمت زنان سیاست 12شوراي عالی انقالب فرهنگی. بند  1383مصوب  –جمهوري اسالمی ایران 
  عالی انقالب فرهنگی.

  اصل سوم قانون اساسی. 7و بند  پنجاه و یکم قانون اساسی وم، سی و ششم، سی و هفتم وبیست و د اصول نهم، -12ماده 
مصوب  - قانون تشکیل وزارت اطالعات جمهوري اسالمی  - اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی -13ماده 
1362.  
مصوب  –، قانون مدیریت خدمات کشوري قانون اساسی پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد و سوماصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و  -14ماده 

  .1369مصوب  –، قانون نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 1386
 اصل چهل و سوم قانون اساسی. 3پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند  اصول سوم، ششم و -15ماده 
و اصالحات بعدي آن، قانون انتخابات مجلس  1379مصوب  –انتخابات ریاست جمهوري  قانون اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی،-16ماده 

  و اصالحات بعدي آن. 1378مصوب  –شوراي اسالمی 
  و اصالحات بعدي آن. – 1378مصوب  –اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی  -17ماده 
  قانون اساسی. 175اصل سوم و اصل  9و  8بندهاي  -18ماده 
قانون ارتقاي  -1389مصوب  –کلی نظام اداري  هايسیاست، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسیاصل سوم و  10و  9، 8، 6بندهاي  - 19ماده 

  .1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  -1390مصوب  –سالمت نظام اداري و مقابله با فساد 
  .1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  28، ماده اصل سوم قانون اساسی 10و  9، 6ي بندها -20ماده 
 –، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور کصد و هفتاد و چهارم قانون اساسیاصول سی و چهارم، یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و ی - 21ماده 

  .1392مصوب  -اداريقانون دیوان عدالت  ،1360مصوب 
و  1390مصوب  – وکارکسب، قانون بهبود مستمر محیط 1388مصوب –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  - اصل سوم قانون اساسی  - 22ماده 
  .1389مصوب  –کلی نظام اداري  يهااستیس 18بند 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به  -1372مصوب  –قانون رسیدگی به تخلفات اداري  -1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  -23ماده 
  .1389مصوب  –کلی نظام اداري  يهااستیس 20و بند  1388مصوب  -اطالعات 

 يهااستیسمواد مختلف و  1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  114و  53، 41و  28الی  25اصل سوم قانون اساسی، مواد  9بند  - 24ماده 
  .1389مصوب  –کلی نظام اداري 

  .1383مصوب  –مشروع و حفظ حقوق شهروندي  هايآزاديقانون احترام به  -م قانون اساسی سواصل بیست و  -25ماده 
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  و اصالحات بعدي آن. -1364مصوب  –اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات  اصل سوم و 2بند  -26ماده 
 –اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  4بند  -27ماده 

  .1365مصوب 
مصوب  –قانون مطبوعات  3ماده  – 1393مصوب  –قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 8قانون اساسی، ماده  اصول هشتم و -28ماده 

شوراي عالی انقالب  -  1380مصوب  –فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در حوزه مطبوعات  هايسیاست 4و اصالحات بعدي آن، بند  – 1364
  فرهنگی.

 –قانون مطبوعات  4ماده  -1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  3ماده  -اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی  2بند  -29ماده 
  و اصالحات بعدي آن. 1364مصوب 

قانون ارتقا سالمت  3د (الف) ماده بن - 1388قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، مصوب  10و  2اصل سوم قانون اساسی، مواد  2بند  - 30ماده 
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی  10و ماده  1390مصوب  – وکارکسب، قانون بهبود مستمر محیط 1390مصوب  –نظام اداري و مقابله با فساد

  .1387مصوب  –ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد 
 .1388مصوب  –دسترسی آزاد به اطالعات  قانون انتشار و 14قانون اساسی، ماده  22اصل  -31ماده 
ها و ضوابط نشر ، مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست1372مصوب  –قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودك  -32ماده 
  .1372صوب م –قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودك  17و ماده  1389مصوب  -کتاب
 جرائمقانون  21و ماده  1382مصوب  –اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک  1بند (ب) اصل دوم و بند  -33ماده 

  .1388مصوب  – ياانهیرا
، قانون 1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  38، ماده 1382مصوب  -بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیک  -34ماده 
  .1389مصوب  –کلی نظام اداري  هايسیاست 15و بند  1388مصوب  -ايرایانه جرائم
ار و قانون انتش 14و  13، مواد 1390 –فرمان مقام معظم رهبري بر تشکیل شوراي عالی مجازي و تعیین اعضاي حقیقی و حقوقی آن  - 35ماده 

  .1388مصوب  – ايرایانه جرائمقانون  1و ماده  1388مصوب  -دسترسی آزاد به اطالعات 
، قانون نحوه مجازات اشخاصی 1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  150و  4، مواد و دوم و بیست و پنجم قانون اساسیاصول بیست  -36ماده 

 5، ماده 1388مصوب  -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  14و  13، مواد 1386مصوب  - کنندمیکه در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجاز 
  .1389مصوب  –کلی امنیت فضاي تولید و تبادل اطالعات و ارتباطات  هايسیاست 1و بند  1394مصوب  –قانون حمایت از آمران به معروف 

، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و 1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  150، ماده اصل بیست و پنجم قانون اساسی -37ماده 
قانون  واحدهماده 8و بند  1388مصوب  -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  14و  13، مواد 1386مصوب  - کنندمیبصري فعالیت غیرمجاز 

 .1383مصوب  –شهروندي  مشروع و حفظ حقوق هايآزادياحترام به 
، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و 1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  150، ماده اصل بیست و پنجم قانون اساسی -38ماده 

 .1388مصوب  -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  14و  13و مواد  1386مصوب  - کنندمیبصري فعالیت غیرمجاز 
  .1388مصوب  -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  14و  13، مواد اصل بیست و پنجم قانون اساسی -39اده م

  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  150، ماده اصل بیست و پنجم قانون اساسی -40ماده 
حات بعدي آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور و اصال – 1364مصوب  -، قانون مطبوعات اصل بیست و پنجم قانون اساسی - 41ماده 

  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  40، ماده 1386مصوب  - کنندمیسمعی و بصري فعالیت غیرمجاز 
، ماده 1386مصوب  - کنندمیقانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجاز  ،اصل بیست و پنجم قانون اساسی -42ماده 
  (بخش تعزیرات). 1375مصوب  –قانون مجازات اسالمی  648
هاي دینی هاي اسالمی یا اقلیتهاي سیاسی و صنفی و انجمنها و انجمناصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت -43ماده 

  .1360مصوب  – شدهشناخته
 هايتشکل نامهآیینبا اصالحات بعدي،  1382مصوب  -  قانون نظام صنفی کشورهفتم قانون اساسی، بیست و اصول بیست و ششم و  -44ماده 
  .1395مصوب  - نهادمردم
 هايتشکل نامهآیینبا اصالحات بعدي،  1382مصوب  - قانون نظام صنفی کشوربیست و هفتم قانون اساسی، اصول بیست و ششم و  -45ماده 
  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  66، ماده 1388مصوب  -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ، 1395مصوب  - نهادمردم
هاي هاي اسالمی یا اقلیتهاي سیاسی و صنفی و انجمنها و انجمنجمعیت قانون فعالیت احزاب، 6اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده  - 46ماده 
 .1381مصوب  -قانونی هايراهپیماییامنیت اجتماعات و  تأمینچگونگی  نامهآئین، 1360مصوب  – شدهشناختهدینی 
  .1355مصوب  – احوالثبتقانون  -1307مصوب  –قانون مدنی  991و  976اصل چهل و یکم قانون اساسی، مواد  -47ماده 
  و اصل سی و سوم قانون اساسی. 1343مصوب  –قانون گذرنامه  -48ماده 
  .1392مصوب  –قانون مجازات اسالمی  12و سوم قانون اساسی، ماده اصل سی  -49ماده 
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ایرانی  يهاپلماتیدحقوق اتباع و  يفایاستو قانون الزام دولت به پیگیري و  1364مصوب  –قانون وظایف وزارت امور خارجه  2ماده  6بند  - 50ماده 
  .1389مصوب  –خارجی  يهادولتاز اقدامات  دهیدبیآس

تحکیم و تعالی آن مصوب  هايسیاستاصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و  1اصول دهم و بیست و یکم و بند  -51ماده 
کلی  هايسیاست 2و بند  1389مصوب  –قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  230و  43شوراي عالی انقالب فرهنگی، مواد  – 1384

  .1393ب مصو –جمعیت 
  شوراي عالی انقالب فرهنگی. -1383مصوب  –زنان در نظام جمهوري اسالمی ایران  يهاتیمسئولمنشور حقوق و  56بند  -52ماده 
شوراي عالی انقالب فرهنگی و  - 1384مصوب  –تحکیم و تعالی آن  هايسیاستاصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و  -53ماده 
  .1393مصوب  –کلی جمعیت  هايسیاست 4بند 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی. – 1384مصوب  –تحکیم و تعالی آن  هايسیاستاهداف و اصول تشکیل خانواده و  -54ماده 
  .1391مصوب  –و قانون حمایت از خانواده  1307مصوب  –قانون مدنی  1179الی  1168مواد  -55ماده 
قانون آیین  -و یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی  و سوماصول سی و چهارم، شصت و یکم، نودم، یکصد و پنجاه و نهم، یکصد و هفتاد  -56ماده 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  - 1379مصوب  -هاي عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه - 1392مصوب  -دادرسی کیفري
 - 1372مصوب  -قانون رسیدگی به تخلفات اداري ،1360مصوب  –قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  -1392مصوب  –اداري  دیوان عدالت

  .1394و اصالحی  1387مصوب  –قانون شوراهاي حل اختالف 
قانون  واحدهماده 2بند  -1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  4اصول سی و هفتم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده  -57ماده 

 .1383مصوب  –مشروع و حفظ حقوق شهروندي  هايآزادياحترام به 
بند  -1370مصوب  -اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوي -58ماده 

 .1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري 48، ماده 1383مصوب  –روندي مشروع و حفظ حقوق شه هايآزاديقانون احترام به  3
 –مشروع و حفظ حقوق شهروندي  هايآزاديقانون احترام به  7و  6، 4اصول سی و نهم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهاي  - 59ماده 

قانون آیین  352و  305، مواد 1370مصوب  - ب دعويمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحا -1383مصوب 
  .1392مصوب  -دادرسی کیفري

 –قانون آیین دادرسی کیفري  40دوم و سی و هشتم و یکصد و شصت و ششم و یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده  اصول بیست -60ماده 
  .1392مصوب  –قانون مجازات اسالمی  169، ماده 1392مصوب 

  .1392مصوب  –قانون آیین دادرسی کیفري  305اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده  -61ماده 
فصل دوم قانون آیین دادرسی  -1383مصوب  –وندي رمشروع و حفظ حقوق شه هايآزادياصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به  -62ماده 

  .1392مصوب  –کیفري 
  .1392مصوب  –دادرسی کیفري  نییآقانون  52و  5قانون اساسی، مواد سی و دوم  اصول سوم و -63ماده 
 نییآقانون  51و  50، 49، مواد 1383مصوب  –مشروع و حفظ حقوق شهروندي  هايآزادياصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به  -64ماده 

  .1392مصوب  –دادرسی کیفري 
قانون تخلفات  - 1379مصوب  - هاي عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه - 1392مصوب  -قانون آیین دادرسی کیفري -65ماده 

  .1372مصوب –اداري 
  .1392مصوب  -قانون مجازات اسالمی  26و  25، 7، 4مواد ، قانون اساسی سی و هفتم وسی و ششم اصول  -  66ماده 
  اصل سوم قانون اساسی. 14بند  -67ماده 
 .1392مصوب  –کلی اقتصاد مقاومتی  يهااستیس 19اصل سوم قانون اساسی، بند  9بند  -68ماده 
کلی نظام در  هايسیاست -1390مصوب  - وکارکسبقانون بهبود مستمر محیط  -1386مصوب  –قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  -69ماده 

 .1392مصوب  –کلی اقتصاد مقاومتی  يهااستیس 19، بند 1379مصوب  –خصوص امنیت اقتصادي 
 –کلی اقتصاد مقاومتی  هايسیاست 19، بند 1389مصوب  –گذاري کلی تشویق سرمایه هايسیاست 5اصل سوم قانون اساسی، بند  9بند  - 70ماده 

 .1392مصوب 
کلی اقتصاد  هايسیاست 23و  19بندهاي  ،1390مصوب  –گذاري ویق سرمایهکلی تش هايسیاست 2اصل سوم قانون اساسی، بند  9بند  -71ماده 

 .1392مصوب  –مقاومتی 
گذاري کلی تشویق سرمایه هايسیاست - 1380مصوب  –گذاري خارجی قانون تشویق سرمایه قانون اساسی،اصل سوم  14و  12و  8 بندهاي - 72ماده 
  .1392مصوب  –کلی اقتصاد مقاومتی  هايسیاست 23بند  -1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز. مصوب  - 1389مصوب  –

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه  -1389مصوب  –کلی مسکن  هايسیاست 4و  3اصل سی و یکم قانون اساسی، بندهاي  -73ماده 
  .1387مصوب  -مسکن

  1387مصوب  -ن ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکنقانو -  74ماده 
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  .1307مصوب  –قانون مدنی  31و  30اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد  -75ماده 
قانون ثبت  -1348مصوب  -و مصنفان و هنرمندان مؤلفانقانون حمایت از حقوق  اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، -76ماده 

  .1386مصوب  –هاي صنعتی و عالئم تجاري اختراعات، طرح
  اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی. -77ماده 
  .1389مصوب  – پنجم توسعه سالهپنجقانون برنامه  31اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده  2اصل سوم و بند  12بند  -78ماده 
کلی  هايسیاست 6و  2بندهاي  -1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  54و  44، 41اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد  -79ماده 

  .1389مصوب  –قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  7ماده  -1389مصوب  -نظام اداري
قانون  58ماده  -1391کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه انسانی، مصوب  هايسیاست 12قانون اساسی، بند  اصل چهل و سوم 1بند  -80ماده 

  .1386مصوب  –مدیریت خدمات کشوري 
  .1385مصوب  - قانون دیوان عدالت اداري 10ماده  2، بند 1369مصوب -قانون کار 157قانون اساسی، ماده  اصل سی و چهارم -81ماده 
کلی  هايسیاست 6و  4، 2بندهاي  -1386مصوب  –قانون مدیریت خدمات کشوري  53و  41سوم قانون اساسی، مواد اصل  10و  9 يبندها -82ماده 

 .1389مصوب  -نظام اداري
مصوب  -اشتغال زنان در جمهوري اسالمی ایران هايسیاستاصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی،  اصل سوم و 14بند  - 83ماده 

شوراي عالی  1383مصوب  –هاي زنان در جمهوري اسالمی ایران منشور حقوق و مسئولیت 102و  101اي عالی انقالب فرهنگی، بندهاي شور 1371
  انقالب فرهنگی.

 .قانون کار 79و ماده  و بیست و هشتم قانون اساسی ستمیب بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، -84ماده 
راهبردهاي ملی مصوبه نقشه مهندسی  19و  17اقدامات ملی، بندهاي  44و  21اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهاي  1بند  -85ماده 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی. -  1391مصوب  –فرهنگی کشور 
مصوب  –اجتماعی  تأمیننون ساختار نظام جامع رفاه و قااصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی، 1اصل سوم، بند  12بند  -86ماده 
1383.  
پنجم توسعه جمهوري  سالهپنجقانون برنامه  73ماده  - 1369مصوب  –اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیکاري  2بند  -87ماده 

 .1389مصوب  –اسالمی ایران 
مصوب  –پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  سالهپنجاصول بیست و نهم و سی و یکم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه  -88ماده 

1389.  
 - 1383مصوب  -هاي زنان در جمهوري اسالمی ایرانمنشور حقوق و مسئولیت 54و  53بندهاي قانون اساسی، 21اصل سوم و اصل  3بند  -89ماده 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی. - 1384مصوب  - یبدنتیتربهاي فرهنگی سازمان ها و اولویتشوراي عالی انقالب فرهنگی، سیاست
مصوب هاي زنان در جمهوري اسالمی ایران،منشور حقوق و مسئولیت 51و  15ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهاي  اصول ده و بیست -90ماده 

  .شوراي عالی انقالب فرهنگی – 1386مصوب  –ها و راهبردهاي ارتقاي سالمت زنان سیاست 12عالی انقالب فرهنگی بند شوراي  1383
کلی  هايسیاست -1389و  1376با اصالحات  1367مصوب  –قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر  22اصل سوم و اصل  2و  1بندهاي  -91ماده 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی. -1391مصوب  -مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور -1385صوب م –مبارزه با مواد مخدر 
  .1389مصوب  –پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  سالهپنجقانون برنامه  – 1391مصوب  –رسانی به ایثارگران قانون جامع خدمات -92ماده 
قانون  -1383مصوب  –اجتماعی  تأمیناصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و  12بند  -93ماده 

  .1392مصوب  –مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث  بیمه اجباري مسئولیت
  .1388مصوب  –کنندگان چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف اصل 1اصل سوم و بند  12بند  -94ماده 
  شوراي عالی انقالب فرهنگی. 1391مصوب  -اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور -95ماده 
شوراي عالی انقالب  -1391مصوب  -شوراصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی ک -96ماده 

 فرهنگی.
  اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی. -97ماده 
  .1380مصوب  -قانون اساسی 48قانون نحوه اجراي اصل  اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی، -98ماده 
  هم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.اصول دوازد -99ماده 
 –حمایت از اشتغال هنرمندان  هايسیاستاصل چهل و سوم قانون اساسی،  2اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند  4بند  -100ماده 

قانون برنامه  153و  102مواد  -1365مصوب  –شوراي عالی انقالب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -1382مصوب 
  .1389پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی. 1391مصوب  مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،اصل پانزدهم قانون اساسی،  -101ماده 
  شوراي عالی انقالب فرهنگی. – 1376مصوب  –هاي اجرایی گسترش فرهنگ عفاف اصول و مبانی روش -102ماده 
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 1383مصوب  –هاي زنان در نظام جمهوري اسالمی ایران منشور حقوق و مسئولیت 115بند  اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی، -103ماده 
  شوراي عالی انقالب فرهنگی.

اساسنامه نهضت  -1366مصوب  – وپرورشآموزشقانون اهداف و وظایف وزارت  10قانون اساسی ماده  امیساصل سوم و اصل  3بند  -104ماده 
 .1383مصوب  –قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  – 1363مصوب  –جمهوري اسالمی ایران  يسوادآموز

سند راهبردي کشور در امور نخبگان شوراي عالی انقالب فرهنگی، -1389شور مصوب اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی ک - 105ماده 
 عالی انقالب فرهنگی. يشورا 1391مصوب  –

شوراي عالی انقالب فرهنگی، قانون  1389مصوب  –اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی کشور  - 106ماده 
  .1382تحقیقات و فناوري مصوب  اهداف و وظایف وزارت علوم،

تحقیقات و فناوري وظایف و تشکیالت وزارت علوم،  قانون اهداف،اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی، 7و  6بندهاي  -107ماده 
  .1383مصوب  –

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به  29ماده شوراي عالی انقالب فرهنگی،  - 1390مصوب  – وپرورشآموزشسند تحول بنیادین  -108ماده 
  .1372مصوب  –کنوانسیون حقوق کودك 

قانون الحاق  29و  12شوراي عالی انقالب فرهنگی، مواد  1391راهبردهاي ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب  3-9جزء  -109ماده 
  .1372مصوب  –سالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودك دولت جمهوري ا

 - جمهوري اسالمی ایران  يمایصداوسهاي سازمان کلی و اصول برنامه یمشخط قانون 8، ماده 1364مصوب  -قانون مطبوعات 6ماده  -110ماده 
مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی در بند (ج)  – قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق کودك 29و  28مواد ، 1361مصوب 

  .1389مصوب  -»ها و ضوابط نشر کتاباهداف، سیاست« خصوص اصالح
قانون تصویب کنوانسیون  – 1387مصوب  –قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن  ،اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی -111ماده 

  .1387مصوب  –حقوق افراد داراي معلولیت 
، 1353مصوب  – ستیزطیمحقانون بهسازي و حفاظت از  – 1394مصوب  – ستیزطیمحکلی  هايسیاست اصل پنجاهم قانون اساسی، -112ماده 

  .1392مصوب  –قانون مجازات اسالمی  688، ماده 1374مصوب  –قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا 
 193و  184شوراي عالی انقالب فرهنگی، مواد  1389مصوب  –فصل اول سند نقشه جامع علمی کشور  7بند اصل پنجاهم قانون اساسی،  -113ماده 

  .1392مصوب  –کلی اقتصاد مقاومتی  يهااستیس 7، بند 1389مصوب  –پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  سالهپنجقانون برنامه 
  .1390مصوب  –کلی آمایش سرزمین  هايسیاستز) جزء ( 4بند  اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی، -114ماده 
شوراي عالی انقالب  – 1389مصوب  –اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی کشور  1اصل سوم و بند  4و  3و  2بندهاي  -115ماده 

  .1384مصوب  – زیآمصلحاي به فناوري هستهقانون دستیابی  –فرهنگی 
مصوب  –اصل سوم، اصول یازدهم، یکصد و پنجاه دوم و یکصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه  16بند  - 116ماده 
  .1389مصوب  –قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  210ماده  - 1364
  و پنجاه و دوم قانون اساسی. اصل یکصد -117ماده 
  .1364مصوب  –قانون وظایف وزارت امور خارجه  -1389مصوب  پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، سالهپنجقانون برنامه  210ماده  -118ماده 
قانون اصل یکصد و پنجاه  قانون اساسی، اصل یکصد و چهل و سومقانون اساسی،  اصل سوم 11بند قانون اساسی، بند (ج) اصل دوم  -119ماده 

  اساسی.
  قانون اساسی. یکصد و پنجاه و یکم و ل یکصد و چهل و چهارمواص و اصل سوم 11بند  -120ماده 

  




