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گزیــده ای از قانون حمایت از خانواده  و جوانی جمعیت
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مقدمه

»مســئله ی فرزنــدآوری و مســئله ی نســل بســیار مهــم اســت؛ این موضوعی اســت کــه بنده 

بارهــا )۳( در ایــن چنــد ســال اخیــر تکیــه کــرده ام و تأکیــد کــرده ام، ]ولــی[ متأّســفانه حــاال 

کــه انســان نتایــج را نــگاه میکنــد، معلــوم می شــود کــه خیلــی ایــن تأکیدهــا تأثیــر زیــادی 

نداشــته. اینهــا احتیــاج دارد بــه قانــون، احتیــاج دارد بــه دنبال گیــری جــّدی دســتگاه های 

اجرائــی و بایســتی ِبِجــْد مســئله ی فرزنــدآوری را مهــم دانســت و از پیــری جمعّیت ترســید. 

ــلیقگی ها را  ــی کج س ــا بعض ــت؛ اّم ــمن اس ــمن، دش ــم؛ دش ــا را کار نداری ــاال خارجی ه ح

ــا!  ــد »آق ــدم- کــه می گوین ــی خوان ــد -یــک جای ــفانه آدم در داخــل مشــاهده می کن متأّس

پیــری جمعّیــت اشــکالی نــدارد«! چطــور اشــکالی نــدارد؟ یکــی از پُرفایده تریــن ثروت هــای 

یــک کشــور، جمعّیــت جــوان در یــک کشــور اســت کــه مــا بحمداللــه از اوایــل انقــاب تــا 

امــروز برخــوردار بوده ایــم و اگــر بنــا باشــد بعــداً برخــوردار نباشــیم، یقینــاً عقــب خواهیــم 

ماند«. 

)بیانات رهرب حکیم انقاب اسامی، حرضت آیت الله خامنه ای در اولین دیدار با 

منایندگان مجلس یازدهم شورای اسامی، ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹(.

بسم الله الرحمن الرحیم

موانع فرزندآوری و رشد جمعیت

روند تصویب قانون جوانی جمعیت و حامیت از خانواده در مجلس یازدهم
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مه مقد

از اولیــن بــاری کــه رهــرب حکیــم انقــاب اســامی، موضــوع جمعیــت را مطــرح فرمودنــد بیــش از یــک دهــه می گذرد 

و حرکــت رو بــه بحــران در کشــور، ادامــه دارد. در اولیــن روزهــای کاری دوره یازدهــم مجلــس شــورای اســامی طرحی 

کــه بعــدا بــا عنــوان »جوانــی جمعیــت و حامیــت از خانــواده« نامگــذاری شــد، بــا امضــای صدنفــر از مناینــدگان اعــام 

وصــول شــد. ایــن طــرح بــا محتــوای محدودتــری، 10 ســال قبــل در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مصــوب و بــه 

توصیــه مقــام معظــم رهــربی بــرای پیگیــری و نظــارت قوی تــر بــه مجلــس آمــده امــا در دو دوره پیشــین مجلــس 

بــه رسانجــام نرســیده بــود. پــس از امــر و تأکیــد مجــدد ایشــان در اولیــن دیــدار بــا مناینــدگان دوره یازدهــم مجلــس 

شــورای اســامی در تیرمــاه ۱۳۹۹، مجلــس بــا جدیــت بیشــری بــر اســاس درک درســتی از اهمیــت و فوریــت مســاله 

ایــن طــرح را دنبــال کــرد. 

هیــات رییســه مجلــس، طــرح اولیــه را بــه کمیســیون فرهنگــی ارجــاع داد. در ایــن وهله بــا مطالعه و اســتفاده از 

مطالعــات آمــاری و پژوهش هــای سیاســتگذاری و علمــی در حــوزه جمعیــت از یــک ســو، اســناد باالدســتی همچــون 

سیاســت های کلــی جمعیــت و خانــواده و نقشــه مهندســی فرهنگــی کشــور از ســوی دیگــر، اســتفاده از ظرفیــت 

ــم،  ــس در ق ــات اســامی مجل ــز تحقیق ــز مرک ــا و نی ــز پژوهش ه ــی، مرک ــاب فرهنگ ــی انق کارشناســی شــورای عال

متخصصــان مختلــف و مشــاوران متعــدد طــرح، همچنیــن نامه نــگاری و دعــوت از دســتگاه های اجرایــی مرتبــط و  

عــاوه بــر ایــن، حــدود ســه هــزار نفــر ســاعت جلســات کارشناســی متعــدد، ســه نتیجــه بســیار مهــم در طــول بیــش 

از ۴ مــاه بــه دســت آمــد.

اوالً یــک هدف گــذاری دقیــق در دســتیابی بــه نــرخ جانشــینی بــه عنــوان هــدف طــرح. ثانیــاً مساله شناســی دقیق 

در ابعــاد مختلــف جمعیــت کــه ۲۱ مانــع اساســی در ایــن زمینــه را پیــش روی مناینــدگان قــرار داد. ثالثاً افزایــش ابعاد 

طــرح بــه نحــوی کــه طــرح ۳۷ مــاده ای بــه طرحــی در حــدود ۹۰ مــاده تبدیــل شــد تا همــۀ موانــع و ابعـــاد مرتبط را

در برگیرد. 

طبیعتــاً بررســی ۹۰ مــاده در صحــن مجلــس شــورای اســامی آن هــم در ایــام فشــارهای معیشــتی و نزدیــک بودن 

بــه ایــام بودجــه، باعــث می شــد طــرح بــه نتیجــه نرســد و عمــاً بــه رسنوشــتی کــه در دو دورۀ پیشــین داشــته، دچــار 

شــود. بنابرایــن مناینــدگان مجلــس در آبان مــاه ۱۳۹۹ بــا تصویــب نهایــی مجلــس در کمیســیون مشــرک متشــکل از 

مناینــدگان ۹ کمیســیون تخصصــی مجلــس بــر اســاس ظرفیــت اصــل ۸۵ بــا رای بــاالی ۸۰ درصــدی موافقــت کردنــد که 

فرصــت بســیار مغتنمــی را بــرای کارشناســی دقیــق و تفصیلی مســاله فراهــم آورد.

دســتاوردهای کارشناســی ۴ مــاه گذشــته و راهــربد حــل مســاله، راه روشــنی را فراروی کمیســیون مشــرک قــرار داد 

تــا مــواد و ابعــاد مختلــف را در نســبت ســنجی بــا موانــع شناســایی شــده ارزیابــی کنــد. در طراحــی مــواد چهــار اصل 

امکان پذیــری، اثربخشــی، جامعه پذیــری و اجــامع نخبگانــی نیــز بــه طــور جــدی لحــاظ گردیــد.

بــر همیــن اســاس کمیســیون »مشــرک جوانــی جمعیــت و وحامیــت از خانــواده« در طــی فعالیــت خــود تا بهمن 

مــاه ســال ۱۳۹۹، بــه طرحــی بــا ۷۴ مــاده و بیــش از ۲۰۰ حکــم دســت یافــت کــه مخاطبیــن مختلــف و موضوعــات 

ــت  ــت از خانواده هاس ــی و حامی ــع زدای ــرح مان ــرد ط ــت. رویک ــی در برمی گرف ــع و دقیق ــور جام ــه ط ــط را ب مرتب

ــا  ــرای آنه ــری کــه ب ــر مهم ت ــه شــده و برخــی از تدابی ــی کــه در طــرح در نظــر گرفت ــان و موضوعات و اهــم مخاطب

اندیشیده شــده، در ایــن نوشــتار معرفــی شــده اســت.

ایــن طــرح، حاصــل حامیــت قاطبــه مناینــدگان خاصــه زحــامت گســردۀ مناینــدگان کمیســیون مشــرک، همــکاری 

هیــات رییســه و تــاش کارشناســی مشــاوران، همراهــان و فعــاالن جمعیتــی فراوانــی اســت کــه بخش هــای مهمــی 

از ایــن مســاله را بــه صــورت کارشناســی بــرای بدنــۀ حاکمیتــی کشــور روشــن کردنــد و در جهــت تبییــن طــرح نیــز از 

هیــچ تاشــی دریــغ نکردنــد. بــه ایــن امیــد کــه بــا ظرفیت هایــی کــه ایــن قانــون در مســیر حرکــت آینــده قــرار داده 

اســت بــا اجــرای دقیــق آن، نشــاط جوانــی جمعیــت تــا ســالیان متــامدی ادامــه یابــد و کشــور در مســیر بحــران پیــری 

زودرس قــرار نگیــرد. 
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سیاست های کلی جمعیت

حــرضت آیت اللــه خامنــه ای رهــرب معظــم انقــاب اســامی سیاســت های کلــی »جمعّیــت« را کــه براســاس بنــد یــک 

اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی و پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تعییــن شــده اســت، ابــاغ کردنــد.

منت اباغیه رهرب انقاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رشح زیر است:        

سیاست های کلی جمعیت به رشح زیر است:

ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعّیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی

رفــع موانــع ازدواج، تســهیل و ترویــج تشــکیل خانــواده و افزایش فرزنــد، کاهش ســن ازدواج و حامیــت از زوج های 

جــوان و توامنندســازی آنــان در تأمیــن هزینه هــای زندگــی و تربیت نســل صالــح و کارآمد

اختصــاص تســهیات مناســب بــرای مــادران بویــژه در دوره بــارداری و شــیردهی و پوشــش بیمــه ای هزینه هــای 

زایــامن و درمــان نابــاروری مــردان و زنــان و تقویــت نهادهــا و مؤسســات حامیتــی ذی ربــط

ــون  ــت کان ــاره اصال ــی درب ــای عموم ــل آموزش ه ــاح و تکمی ــا اص ــواده ب ــداری خان ــان و پای ــم بنی تحکی

ــات  ــه خدم ــی و ارائ ــی و ارتباط ــای زندگ ــوزش  مهارت ه ــر آم ــد ب ــا تأکی ــروری و ب ــد پ ــواده و فرزن خان

مشــاوره ای بــر مبنــای فرهنــگ و ارزش هــای اســامی- ایرانــی و توســعه و تقویــت نظــام تأمیــن اجتامعــی، 

ــدآوری ــاروری و فرزن ــامت ب ــت س ــکی در جه ــای پزش ــی و مراقبت ه ــتی و درمان ــات بهداش خدم

 ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی- اسامی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی

ارتقــای امیــد بــه زندگــی، تأمیــن ســامت و تغذیه ســامل جمعّیــت و پیشــگیری از آســیب های اجتامعی، بــه ویژه 

اعتیــاد، ســوانح، آلودگی هــای زیســت محیطــی و بیامری هــا

فرهنگ ســازی بــرای احــرام و تکریــم ســاملندان و ایجــاد رشایــط الزم بــرای تأمیــن ســامت و نگهــداری آنــان در 

خانــواده و پیش بینــی ســاز و کار الزم بــرای بهره منــدی از تجــارب و توامنندی هــای ســاملندان در عرصه هــای مناســب

توامنندســازی جمعّیـــت در ســن کار بــا فرهنگ ســازی و اصــاح، تقویــت و ســازگار کــردن نظامــات تربیتــی و 

آموزش هــای عمومــی، کارآفرینــی، فنــی - حرفــه ای و تخصصــی بــا نیازهــای جامعــه  و اســتعدادها و عایــق

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بــا عنایــت بــه اهمّیــت مقولــه جمعّیــت در اقتــدار ملّــی؛ و بــا توجه بــه پویندگــی، بالندگی و 

جوانــی جمعّیــت کنونــی کشــور بــه عنــوان یــک فرصــت و امتیــاز؛ و در جهــت جــربان کاهش 

ــت  ــی جمعّی ــاروری در ســال های گذشــته، سیاســت های کل ــرخ ب ــت و ن ــرخ رشــد جمعّی ن

ابــاغ می گــردد. بــا در نظــر داشــنت نقــش ایجابــی عامــل جمعّیــت در پیرشفــت کشــور، الزم 

اســت برنامه ریزی هــای جامــع بــرای رشــد اقتصــادی، اجتامعــی و فرهنگــی کشــور متناســب 

بــا سیاســت های جمعّیتــی انجــام گیــرد. همچنیــن رضوری اســت بــا هامهنگی و تقســیم کار 

بیــن ارکان نظــام و دســتگاه های ذیربــط در ایــن زمینــه، اقدامــات الزم بــا دّقــت، رسعــت و 

قــّوت صــورت گیــرد و نتایــج رصــد مســتمر اجــرای سیاســت ها گــزارش شــود.

سیدعلی خامنه ای
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0

جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان

درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری

جین یت از زو ه مخاطبان : حما گرو

آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد

بــاز توزیــع فضایــی و جغرافیایــی جمعّیــت، متناســب بــا ظرفیــت زیســتی بــا تأکید بــر تأمیــن آب با هــدف توزیع 

متعــادل و کاهــش فشــار جمعّیتی

حفــظ و جــذب جمعّیــت در روســتاها و مناطــق مــرزی و کــم تراکــم و ایجــاد مراکــز جدیــد جمعّیتــی بویــژه 

در جزایــر و ســواحل خلیــج فــارس و دریــای عــامن از طریــق توســعه شــبکه های زیربنایــی، حامیــت و تشــویق 

ــا درآمــد کافــی رسمایه گــذاری و ایجــاد فضــای کســب و کار ب

مدیریــت مهاجــرت بــه داخــل و خــارج هامهنــگ بــا سیاســت های کلــی جمعّیــت بــا تدویــن و اجــرای ســاز و 

کارهــای مناســب

تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و رسمایه گذاری، و بهره گیری از ظرفیت ها و توانایی های آنان

تقویــت مؤلفه هــای هویت بخــش ملــی )ایرانــی، اســامی، انقابــی( و ارتقــاء وفــاق و همگرایــی اجتامعــی در پهنه 

رسزمینــی بــه ویــژه در میــان مرزنشــینان؛ و ایرانیــان خارج از کشــور

رصــد مســتمر سیاســت های جمعّیتــی در ابعــاد کّمــی و کیفــی بــا ایجــاد ســاز و کار مناســب و تدوین شــاخص های 

بومــی توســعه انســانی و انجــام پژوهش های جمعّیتی و توســعه انســانی.

 . 9

 . 1 0
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اعطــای وام ۲۰۰ میلیــون تومانــی بــه زوجیــن جــوان )زوج زیــر 25 ســال و زوجه زیر 
23 ســال( و وام ۱۴۰ میلیونــی بــه زوجیــن بــا ســنین باالتــر با ضامنت های آســان

ــز  ــه مراک ــن بودجــه ایجــاد و بهســازی خوابگاه هــای متاهــان در کلی تأمی
ــرای دانشــجویان زن و مــرد بومــی و غیربومــی ــی ب آمــوزش عال

ــر  و  ــزار نف ــاالی 500ه ــهرهای ب ــری ش ــکن 70 م ــه مس ــن 50% ودیع تأمی
ــاب ــجویان و ط ــرای دانش ــهرها ب ــایر ش ــری س 100م

افزایش ۷.۵ برابری حق عائله مندی در مدت 5 سال

افزایش محدوده سنی در استخدام جدید یک سال به ازای تأهل 

ماده

ماده

ماده

ماده

ماده

ماده

68

16

7

8

69

15

جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان

اختصــاص وام ۵۰ میلیــون تومانــی ودیعــه، خریــد یــا ســاخت مســکن بــرای 
ــا بازپرداخــت ۱۰ ســاله  زوجیــن بــدون فرزنــد و فاقــد مســکن ب

تربیــت و آمــوزش مهارت هــای ســبک زندگــی ایرانــی - اســامی و ازدواج در 
کلیــه مقاطــع تحصیلــی و بســرهای یادگیری

آمــوزش مســائل تربیتــی بلــوغ و ازدواج بــه کادر آموزشــی و اولیــا بــر اســاس 
ســبک زندگــی  ایرانــی- اســامی

تأســیس مراکــز مشــاوره مبتنــی بــر ســبک زندگــی ایرانــی - اســامی در مراکــز 
آمــوزش عالــی

فرهنگ سازی

ماده

ماده

ماده

افزایش 2 %  امتیاز در جذب و استخدام به ازای تأهل 

15ماده

33

33

36

مواد )28، 29، 32، 33 و... (

 یا زوجین    جوان
ازدواج آســـتانه  در  جوانان 
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درمان زوجـــین نابارور
و پیشگیری       از ناباروری

تحت پوشش بیمه ای قرارگرفنت درمان متامی زوج های نابارور

تجهیــز و راه انــدازی یــک مرکــز تخصصــی نابــاروری ســطح 2 در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و ســطح 3 در هــر اســتان

تدویــن دســتورالعمل راهنــامی بالینــی پیشــگیری و تشــخیص درمــان 
نابــاروران بــا ادغــام در شــبکه بهداشــت

اجــرای آزمایش هــای علمــی در مــورد مــواد و فرآورده هــای وارداتــی 
تراریختــه موثــر در نابــاروری و رعایــت ضوابــط ســازمان پدافنــد غیرعامــل

ماده

ماده

ماده

ماده

43

41

42

65

درمان زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری

حامیت از رشکت دانش بنیان تولید اقام و تجهیزات درمان ناباروری

اختصــاص 10% از بودجــه طرح هــای نوآورانــه جهــاد دانشــگاهی بــه طرح هــای 
درمــان نابــاروری و زایــامن طبیعی

انتقــال عوائــد حاصــل از جریمــه و مصــادره امــوال مشــارکت کنندگان در ســقط 
غیرقانونــی بــه خزانــه جهت درمــان نابــاروری

اختصــاص 5% از اعتبــارات توســعه علــوم و فناوری هــای نو به تحقیقات بنیادی 
و تجاری ســازی درمان نابــاروری و... 

برطــرف شــدن کمبــود نیــروی متخصــص بــا افزایــش ظرفیــت پذیــرش دســتیار 
تخصصــی نابــاروری ظــرف مــدت 5 ســال

ــاروری و ارجاعــات  ــوای درمــان ناب ــا محت برگــزاری دوره تخصصــی آموزشــی ب
مربوطــه بــرای متخصصــان زنــان و مامایــی

استقرار متخصصان طب سنتی در مراکز ناباروری

اختصــاص 5% از تســهیات و حامیت هــای صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه 
رشکــت دانش بنیــان فعــال در ایــن حــوزه

ماده

ماده

ماده

40

41

61



0

حامیت های دوران بارداری و شیردهی

تولد هر فرزند

تولد فرزند دوم به بعد

تولد چندقلوها

خانواده های دارای فرزند

تولد فرزند سوم به بعد

خانواده های دارای سه فرزند و بیشر

گروه مخاطبان : حمایت از خانواده
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حمایت های دوران بارداری و شیردهی

حمایت      دوران 
       بارداری و     شیردهی

پوشش بیمه ای آزمایش های مادر و جنین بر اساس ضوابط قانونی

ارتقــای مهــارت مامایــی کشــور و افزایــش تعــداد ماماهــا بــه ازای هــر دو 
مــادر یــک مامــا

ــا  ــه ماماهــا ی ــان اعــم از مراجعــه ب پوشــش بیمــه ای خدمــات ســامت زن
پزشــکان 

ارائــه رایگان ســبد تغذیه و بســته بهداشــتی مــادران بــاردار، شــیرده و دارای 
کــودک زیــر 5 ســال بــر اســاس آزمون وســع

تحــت پوشــش کامــل قــراردادن کلیــه مــادران در دوران بــارداری و شــیردهی 
تــا پایــان 5 ســالگی کــودکان بــر اســاس آزمــون وســع

ماده

ماده

ماده

ماده

ماده

53

49

45

24

44

ارتقــای کیفیــت مراقبت هــای بــارداری و زایــامن طبیعــی بــا راه انــدازی پرونــده 
الکرونیــک یکپارچه 

در اختیــار مــادر گذاشــنت قانــون راهنــامی حفــظ و مراقبــت جنین با توزیــع در 
کلیــه مراکز تحت پوشــش وزارت بهداشــت

کاهــش هزینه هــای روحــی و روانــی و اقتصــادی دوران بــارداری و جلوگیــری از 
القــای هرگونــه تــرس و هــراس نســبت به بــارداری

اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک متخصص

استانداردســازی عملکــرد ارائه دهنــدگان خدمــات بــارداری و ســامت مــادر 
و جنیــن و ارزشــیابی بــا صــدور و لغــو مجــوز

ــی  ــت و منف ــر مثب ــری و استانداردســازی مقادی اصــاح روش هــای غربالگ
ــت ــن خدم ــئولیت عاملی ــن مس ــا و تعیی ــج آزمایش ه کاذب نتای

ماده

ماده

ماده

ماده

50

47

48

53
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فرزند تولد هر 

مادهمادهماده 11910

ــون باعــوض  ــک میلی پرداخــت ی
ــه  ــورس ب ــذاری ب ــت رسمایه گ جه
نــام فرزنــدان متولــد ســال ۱۴۰۰ و 

ــد از آن  بع

افزایــش 25% ســقف تســهیات 
مســکن جهت خریــد و ســاخت و 
جعاله بــه ازای هر فرزنــد و افزایش 

دو ســاله دوره بازپرداخــت

تســهیات قرض الحســنه بــرای تولد 
فرزنــد اول تــا پنجم و باالتر به ترتیب 
از 10 تــا ۵۰ میلیــون تومــان با تنفس 

شــش ماهه

تولد فرزند دوم به بعدتولد هر فرزند

تولد فرزند دوم به بعد

مادهماده 1210

فــروش بــدون نوبــت و بــدون 
ــه  ــی ب ــودروی ایران ــی خ قرعه کش
قیمت کارخانــه پــس از تولد فرزند 

ــه مــادران ــه بعــد ب دوم ب

تســهیات قرض الحســنه بــرای تولد 
ــا  ــان ب ــون توم ــد دوم ۲۰ میلی فرزن

ــش ماهه ــس ش تنف
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ــه  ــا واحــد مســکونی حداکــر ۲۰۰ مــری ب تامیــن زمیــن ی
قیمــت متــام شــده بــا 2 ســال تنفــس و 8 ســال قســط   بندی 

پــس از تولــد فرزنــد ســوم

معافیــت مالیاتــی اشــخاص حقیقــی بــه ازا فرزند 3 بــه بعد، 
هــر فرزنــد 15% مــرشوط بــه تصویــب در بودجه ســنواتی

اختصــاص وام 150 میلیــون تومانــی ودیعــه، خریــد یــا ســاخت 
مســکن بــرای خانواده هــای فاقد مســکن بــا بازپرداخت 20 ســاله 
مــرشوط بــه تولد فرزند ســوم به بعــد در ســال ۱۳۹۹ یا پــس از آن

امــکان اســتفاده مجــدد از امکانــات دولتــی تأمیــن مســکن 
خانواده هــا پــس از تولــد فرزنــد ســه بــه بعــد )ســبز شــدن 

فــرم جیــم(

فرزند ســــوم به بعد

ماده

2ماده

18

ماده

ماده

3

69

تولد فرزند سوم به بعد

تســهیات قرض الحســنه بــرای تولــد فرزنــد ســوم تــا پنجم و 
باالتــر بــه ترتیــب از ۳۰ تــا ۵۰ میلیــون تومان با تنفس شــش 

ماهه

افزایــش ســوابق بیمــه بیمه گــذار زنــان خانــه دار روســتایی 
و عشــایری بــا تولــد فرزنــد چهــارم و پنجــم بــه ازای هــر 

فرزنــد 2 ســال 

حــق بهره بــرداری زمیــن با هــدف تولید، کشــاورزی و اشــتغال 
و تخفیــف 25% هزینــه واگــذاری بــا 50 درصــد افزایــش طــول 

دوره بازپرداخــت بــرای تولــد فرزنــد 3 بــه بعد

افزایــش ســنوات خدمــت بــه میــزان یــک ســال بــه ازای هــر 
فرزنــد پــس از تولــد فرزنــد ســوم تــا پنجــم

ماده

ماده

ماده

ماده

10

14

15

21
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چندقلوها تولد 

چندقلوها تســهیات قرض الحســنه بــرای تولــد دوقلوهــا در زایــامن اول تا پنجم تولد 
و باالتــر بــه ترتیــب از ۳۰ تــا ۱۰۰ میلیــون تومان با تنفس شــش ماهه

تســهیات قرض الحســنه برای تولد چهار قلوهــا در زایــامن اول تا پنجم 
و باالتــر بــه ترتیــب از ۱۰۰ تــا ۲۰۰ میلیون تومان با تنفس شــش ماهه

تســهیات قرض الحســنه بــرای تولد ســه قلوهــا در زایــامن اول تا پنجم 
و باالتــر بــه ترتیــب از ۶۰ تــا ۱۵۰ میلیــون تومــان با تنفس شــش ماهه

تســهیات قرض الحســنه برای تولــد پنج قلوهــا در زایــامن اول تا پنجم 
و باالتــر بــه ترتیــب از ۱۵۰ تــا ۲۵۰ میلیــون تومان با تنفس شــش ماهه

مرخصــی زایــامن 12 مــاه کامــل بــرای مــادران بــاردار دارا دوقلــو و 
بیشر

ماده

ماده

10

17

خانواده های دارای فرزند

افزایش 100% کمک هزینه اوالد هر ساله به مدت 5 سال

17ماده

افزایــش محــدوده ســنی در اســتخدام جدیــد بــه ازای تأهــل و بــرای 
هــر فرزنــد از یــک تــا 5 ســال

اختصــاص وام ۸۰میلیــون تومانــی ودیعــه، خریــد یا ســاخت مســکن برای 
خانواده هــای فاقــد مســکن بــا بــاز پرداخــت ۱۰ ســاله دارای یــک فرزنــد

افزایش 2 % امتیاز در جذب و استخدام به ازای هر فرزند 

اختصــاص وام ۱۰۰ میلیــون تومانــی ودیعــه، خریــد یــا ســاخت مســکن 
بــرای خانواده هــای فاقد مســکن با بــاز پرداخــت ۱۰ ســاله دارای دو فرزند 

ماده

ماده

15

69

خانواده های
 دارای فرزند
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خانواده های
دارای سه فرزند و بیشتر

ماده

ماده

ماده

ماده

ماده

ماده

13

21

15

4

6

25

افزایــش 3 برابــری یارانــه فرزنــدان در خانــواده هــای دهــک هــای 1 
تــا 4 حداقــل 3 فرزنــدی غیــر شــاغل در دســتگاه هــای دولتی

تامیــن 100% بیمــه مــادران خانــه دار دارای 3 فرزند و بیشــر روســتایی 
و عشــایری از طریق صندوق بیمه اجتامعی کشــاورزان و روســتاییان

عدم جواز تعدیل فرد دارای 3 فرزند

کاهــش عــوارض ســاخت و ســاز تــا 50% برای خانــواده 3 فرزنــد و تا 
70 %  بــرای خانــواده 4 فرزند و ســایر تخفیفات

اختصــاص 70% ظرفیت منازل مســکونی ســازمانی بــه کارکنان فاقد 
مســکن با حداقــل 3 فرزند

نیم بهــا شــدن هزینــه موزه هــا و اماکــن تاریخــی فرهنگی ورزشــی 
و ســینامها بــرای مــادران دارای 3 فرزند و بیشــر به همــراه خانواده

تخفیــف 20% دوره هــای آموزشــی تربیتــی و هــری کانون پــرورش 
فکــری بــرای فرزنــدان خانواده هــای ســه فرزنــدی

0خانواده های دارای  سه فرزند و بیشتر

حامیت از عموم مادران

حامیت از مادران غیرشاغل

حامیت از مادران دانشجو و طلبه

حامیت از مادران شاغل

گروه مخاطبان : حمایت از مادران
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انتقال نیمی از مالکیت زمین یا واحد مسکونی به مادر

پوشــش بیمــه ای خدمــات ســامت زنــان اعــم از مراجعه به 
ماماهــا یا پزشــکان 

فــروش بــدون نوبــت و بــدون قرعــه کشــی خــودروی ایرانــی بــه 
قیمــت کارخانــه پــس از تولــد فرزنــد دوم بــه بعــد بــه مــادران

تامیــن فضای مناســب رفــع نیاز نــوزاد، کــودک و مادر بــاردار 
ــه  ــداری کــودک در کلی جهــت اســراحت، شــیردهی و نگه

اماکــن عمومــی و دســتگاه ها

حمایــت از      عموم مادران

ماده

22ماده

45

ماده

ماده

2

12

حمایت از عموم مادران

ــاس  ــر اس ــن ب ــادر و جنی ــای م ــه ای آزمایش ه ــش بیم پوش
ضوابــط قانونــی

نیم بهــا شــدن هزینــه موزه هــا و اماکــن تاریخــی فرهنگــی 
ورزشــی و ســینامها بــرای مــادران دارای 3 فرزنــد و بیشــر 

بــه همــراه خانــواده

تحت پوشــش کامل قــراردادن کلیــه مــادران در دوران بــارداری 
و شــیردهی تا پایان 5 ســالگی کودکان بر اســاس آزمون وســع

ارائــه رایــگان ســبد تغذیه و بســته بهداشــتی مــادران بــاردار، 
شــیرده و دارای کــودک زیــر 5 ســال بــر اســاس آزمــون وســع

ماده

ماده

ماده

ماده

53

44

24

25
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حمایت از مادران غیرشاغل

مادران 
غیرشاغل

تامیــن 100% بیمــه مــادران خانــه دار دارای 3 فرزنــد و بیشــر روســتایی 
و عشــایری از طریــق صنــدوق بیمه اجتامعی کشــاورزان و روســتاییان

افزایــش ســوابق بیمــه بیمــه گــذار بــا تولــد فرزنــد چهــارم و پنجم به 
ازای هــر فرزنــد 2 ســال

ــدان در خانواده هــای دهک هــای  ــه فرزن ــری یاران ــش 3 براب افزای
1 تــا 4 حداقــل 3 فرزنــدی غیــر شــاغل در دســتگاه های دولتــی

ماده

ماده

21

13

حمایت از مادران دانشجو و طلبه

ــدون احتســاب در ســنوات  ــی ب ــک نیمســال تحصیل مرخصــی ی
ــه ــا طلب ــاردار دانشــجو ی ــرای مــادر ب ب

26ماده

کــر تعهــدات قانــون خدمات پزشــکان و پیرا پزشــکان بــه ازای هــر فرزند 
6 مــاه بــرای مــادران

گذرانــدن تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان و پیــرا پزشــکان در محــل 
ســکونت خــود بــرای مــادران

تعویــق تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان و پیرا پزشــکان بــرای مــادران 
بــاردار و دارای فرزنــد زیــر دو ســال تــا 2 ســال

27ماده

مرخصــی یــا میهــامن شــدن مــادران دانشــجو و طلبــه دارای فرزنــد 
زیــر 2 ســال حداکــر تــا 4 نیمســال بــدون احتســاب در ســنوات

افزایش ســهمیه ســقف اســتاد راهنامیی برای اســتاد دارای دانشجوی 
بــاردار یــا دارای فرزند شــیرخوار

ــه دارای  ــجو و طلب ــادران دانش ــازی م ــوری و مج ــوزش غیرحض آم
ــر 3 ســال ــد زی فرزن

ــا کاهــش نوبــت کاری شــب مــادران دانشــجو دارای  موافقــت ب
فرزنــد زیــر 2 ســال

مادران
دانشجو و طلبه



حمایت از مادران شاغل

مرخصــی زایــامن 9 مــاه کامــل و بــه درخواســت مــادر می توانــد 
تــا دو مــاه آن قبــل از تولــد باشــد

17ماده

اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل به مدت 4 ماه

اختیاری بودن شــیفت شــب بــرای مــادران بــاردار و دارای فرزند شــیرخوار 
تــا 2 ســال و بــرای پــدر تــا 1 ماهگــی فرزنــد به جــز در بخش خصوصی 

شاغل مادران 
تأمیــن مهدکــودک در هر دســتگاه برای نگهــداری کــودکان مادران 

شــاغل در دستگاه

عــدم جــواز تعدیــل فــرد دارای 3 فرزنــد، مــادران بــاردار و دارای 
فرزنــد شــیرخوار

کاهــش ســن بازنشســتگی مــادر بــه مــدت یــک ســال بــه ازای تولد 
هــر فرزنــد و بــرای تولــد فرزنــد 3  بــه بعــد، یــک و نیمســال

ماده

ماده

ماده

22

15

17

0

تسهیات مسکن

مشوق های اقتصادی

تسهیات شغلی

خدمات اجتامعی

حامیت از گروه های مردمی

تسهیات آموزشی

تسهیالت و حمایت ئه  ا ر جهت گیری های اساسی: ا
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ــد و  ــت خری ــکن جه ــهیات مس ــقف تس ــش 25% س افزای
ســاخت و جعالــه به ازای هر فرزنــد و افزایش دو ســاله دوره 

بازپرداخت

اختصــاص مبلــغ 150میلیــون تومــان بــرای ودیعــه و یــا خریــد 
مســکن خانــواده فاقــد مســکن دارای فرزنــد ســوم با بــاز پرداخت 

20 ســاله

امــکان اســتفاده مجــدد از امکانــات دولتــی تامیــن مســکن 
خانواده هــا پــس از تولــد فرزنــد ســوم بــه بعد)ســبز شــدن 

فــرم جیــم(

ــه  ــا واحــد مســکونی حداکــر ۲۰۰ مــری ب تامیــن زمیــن ی
قیمــت متــام شــده بــا 2 ســال تنفــس و 8 ســال قســط بنــدی 

پــس از تولــد فرزنــد ســوم

تسهیالت       مسکن

ماده

2ماده

9

ماده

ماده

3

69

مسکن تسهیالت 

ــواده 3  ــرای خان ــا 50% ب ــوارض ســاخت و ســاز ت کاهــش ع
فرزنــد و تــا 70 %  بــرای خانــواده 4 فرزنــد و ســایر تخفیفــات

ــه  ــازمانی ب ــکونی س ــازل مس ــت من ــاص70% ظرفی اختص
ــد ــل 3 فرزن ــا حداق ــکن ب ــد مس ــان فاق کارکن

تامیــن بودجــه ایجــاد و بهســازی خوابگاه هــای متاهلیــن در 
کلیــه مراکــز آمــوزش عالی بــرای دانشــجویان زن و مــرد بومی 

و غیربومی

تامین 50% ودیعه مســکن70مری دانشــجویان در شــهرهای 
ــرای  ــر و 100مــری در ســایر شــهرها ب ــاالی 500هــزار نف ب

دانشــجویان و طــاب

ماده

ماده

ماده

ماده

4

7

8

6
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اقتصادی مشوق های 

ــال و  ــر 25 س ــوان )زوج زی ــن ج ــه زوجی ــی ب ــون تومان ــای وام ۲۰۰ میلی اعط
زوجــه زیــر 23 ســال( و وام ۱۴۰ میلیــون تومانــی بــه زوجیــن بــا ســنین باالتر با 

ــان ــای آس ضامنت ه

افزایــش 100% کمــک هزینــه اوالد و ۵۰ % حــق عائله منــدی هــر ســاله بــه 
مــدت 5 ســال 

معافیــت مالیاتــی اشــخاص حقیقــی بــه ازای فرزند 3 بــه بعد ، هر فرزنــد %15 
مــرشوط به تصویــب در بودجه ســنواتی

فــروش بــدون نوبــت و بــدون قرعه کشــی خــودروی ایرانــی بــه قیمــت کارخانه  
پــس از تولــد فرزنــد دوم بــه بعــد به مــادران

ماده

ماده

ماده

ماده

12

16

18

68

ــه  ــورس ب ــذاری ب ــان باعــوض جهــت رسمایه گ ــون توم پرداخــت 1 میلی
ــام فرزنــدان متولــد ســال ۱۴۰۰ و بعــد از آن  ن

افزایــش 3 برابــری یارانــه فرزنــدان در خانواده هــای دهک هــای 1 تــا 4، حداقل 
3 فرزندی غیرشــاغل در دســتگاه های دولتی 

افزایــش 25% ســقف تســهیات مســکن جهــت خریــد، ســاخت و جعالــه بــه 
ازای هــر فرزنــد و افزایــش دو ســاله دوره بازپرداخــت

تســهیات قرض الحســنه بــرای تولــد فرزنــد اول تــا پنجــم به ترتیــب از 10 تــا ۵۰ 
میلیــون تومــان بــا تنفس شــش ماهه

پرداخــت کارانــه بــه کارکنــان نظــام ســامت بــرای تولــد فرزنــد اول بــه 
بعــد بــا افزایــش پلکانــی در جمعیــت تحــت پوشــش 

ماده

ماده

ماده

ماده

ماده

9

46

11

13

10 قتصادی ا مشــوق های       
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مرخصــی زایــامن 9 مــاه کامــل و بــه درخواســت مــادر مــی توانــد تــا دو مــاه 
آن قبــل از تولــد باشــد

ــاردار و دارای  ــادران ب ــد، م ــروی کار دارای 3 فرزن ــل نی عــدم جــواز تعدی
فرزنــد شــیرخوار

افزایــش محــدوده ســنی در اســتخدام جدیــد بــه ازاء تاهــل و بــرای هــر 
فرزنــد از یــک تــا 5 ســال

افزایش 2 %  امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل و هر فرزند

اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل به مدت 4 ماه

مرخصی زایامن 12 ماه کامل برای مادران باردار دارای 2 قلو و بیشر

ماده

ماده

ماده

ماده

15

17

16

17

شغلی تسهیالت 

افزایــش 100% کمــک هزینــه اوالد و ۵۰ درصــدی حــق عائلــه منــدی هــر ســاله 
بــه مــدت 5 ســال

اختیــاری بــودن نوبت کاری شــب برای مــادران بــاردار و دارای فرزند شــیرخوار 
تــا 2 ســال و بــرای پــدر تــا 1 ماهگــی فرزند بجز بخــش خصوصی 

تامیــن مهدکــودک در هــر دســتگاه بــرای نگهــداری کودکان مــادران شــاغل در 
دستگاه

کاهــش ســن بازنشســتگی مــادر بــه مــدت یک ســال بــه ازا تولــد هــر فرزند و 
بــرای تولــد فرزنــد 3  بــه بعــد، یــک و نیم ســال

حــق بهره بــرداری زمیــن بــا هــدف تولیــد و کشــاورزی و اشــتغال بــا تخفیــف %25 
هزینــه واگــذاری و پنجــاه درصد افزایــش دوره بازپرداخت بــرای تولد فرزند 3 به بعد

افزایــش ســنوات خدمــت بــه میــزان یــک ســال بــه ازای هــر فرزنــد پــس از تولد 
فرزنــد ســوم تــا پنجم

پرداخــت کارانــه بــه کارکنــان نظــام ســامت بــرای تولــد فرزنــد اول بــه 
بعــد بــا افزایــش پلکانــی در جمعیــت تحــت پوشــش 

ماده

ماده

ماده

ماده

ماده

ماده

17

17

14

46

22

15

تسهیالت     شغلی
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تأمین فضای مناســب جهــت رفع نیازهــای نــوزادان، کودکان 
ــاردار جهــت اســراحت، شــیردهی و نگهــداری  و مــادران ب

کــودکان در کلیــه اماکــن عمومــی و دســتگاه ها

تأســیس مراکــز مشــاوره مبتنــی بــر ســبک زندگــی ایرانــی- 
اســامی در مراکــز آمــوزش عالــی 

ارائــه رایــگان ســبد تغذیه و بســته بهداشــتی مــادران بــاردار، 
شــیرده و دارای کــودک زیــر 5 ســال بــر اســاس آزمــون وســع

خدمـات     اجتماعی

ماده

36ماده

22

24ماده

اجتماعی خدمات 

نیم بهــا شــدن هزینــه موزه هــا و اماکــن تاریخــی، فرهنگــی، 
ورزشــی و ســینامها بــرای مــادران دارای 3 فرزنــد و بیشــر به 

ــواده همراه خان

ــر قابــل  ــا اجــاره 99 ســاله و غی تامیــن و واگــذاری زمیــن ب
تغییــر کاربــری بــه خیریه هــا و ســازمان های متقاضــی 

تاســیس شــیرخوارگاه ها

توســعه و تجهیــز کمــی و کیفــی شــیرخوارگاه ها تــا 1.5 برابــر 
ســطح فعلی

ماده

ماده

ماده

25

23

23
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حمایت از 
گروه های مردمی

ماده

ماده

ماده

ماده

30

32

30

23

اختصــاص 30%  از بودجــه حامیتــی دســتگاه هــا بــه ســازمانهای مردم 
نهاد جمعیت و تســهیلگر ازدواج

اختصاص یک ســوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری 
و جمعیــت با تخصیــص ۴۰ درصد آن بــه گروه های مردمی

تدویــن برنامــه جامع حامیــت از فعاالن مردمــی حوزه فرزنــدآوری 
و تســهیل ازدواج توسط ســازمان تبلیغات اسامی

تامیــن و واگــذاری زمین بــا اجاره 99 ســاله و غیرقابل تغییر کاربری 
بــه خیریه ها و ســازمان های متقاضی تاســیس شــیرخوارگاه ها

تسهیالت آموزشیحمایت از گروه های مردمی

ــدون احتســاب در ســنوات  ــی ب ــک نیمســال تحصیل مرخصــی ی
ــه ــا طلب ــاردار دانشــجو ی ــرای مــادر ب ب

26ماده

کــر تعهــدات قانــون خدمات پزشــکان و پیرا پزشــکان بــه ازای هــر فرزند 
6 مــاه بــرای مــادران

گذرانــدن تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان و پیــرا پزشــکان در محــل 
ســکونت خــود بــرای مــادران

تعویــق تعهــدات قانــون خدمــات پزشــکان و پیرا پزشــکان بــرای مــادران 
بــاردار و دارای فرزنــد زیــر دو ســال تــا 2 ســال

27ماده

مرخصــی یــا میهــامن شــدن مــادران دانشــجو و طلبــه دارای فرزنــد 
زیــر 2 ســال حداکــر تــا 4 نیمســال بــدون احتســاب در ســنوات

افزایش ســهمیه ســقف اســتاد راهنامیی برای اســتاد دارای دانشجوی 
بــاردار یــا دارای فرزند شــیرخوار

ــه دارای  ــجو و طلب ــادران دانش ــازی م ــوری و مج ــوزش غیرحض آم
ــر 3 ســال ــد زی فرزن

ــا کاهــش نوبــت کاری شــب مــادران دانشــجو دارای  موافقــت ب
فرزنــد زیــر 2 ســال

25ماده

آموزشی تسهیالت 

تخفیــف 20% دوره هــای آموزشــی تربیتــی و هــری کانون پــرورش فکری 
بــرای فرزنــدان خانواده هــای ســه فرزنــدی



  0

برنامه های آموزش عمومی

برنامه های آموزشی بهداشت و درمان

پژوهش

جهت گیری ها ی اساسی: 
اصالح و تحول در متون و برنامه های آموزشــی و پژوهشی

برنامه های آموزش عمومی

ــه  ــامی در کلی ــی - اس ــی ایران ــبک زندگ ــای س ــوزش مهارت ه آم
مقاطــع تحصیلــی در اجــرای ســند تحــول بنیادیــن آ.پ.

33ماده

قانونــی کــردن آموزش هــای اخاقــی، حقوقــی، روانشــناختی و ســامت 
ــن ازدواج  ــاروری حی ب

تاخیــر در زمــان برگــزاری آموزش هــای حیــن ازدواج تــا زمــان تحویل ســند 
رســمی ازدواج جهــت آرامــش زوجیــن و اثربخشــی آموزش ها

38ماده

ــواده و  ــت خان ــس درس مدیری ــرای تدری ــد ب ــران متعه ــت دبی تربی
ســبک زندگــی

آمــوزش مســائل تربیتــی بلــوغ و ازدواج بــه کادر آموزشــی و اولیا بر 
اســاس ســبک زندگــی ایرانی -  اســامی

ایجــاد و گســرش رشــته های متناســب بــا نقــش خانــواده و زن در 
دانشــگاه ها و مقطــع متوســطه 

فعالیت های آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگی برای دانشــجویان و کادر 
دانشــگاه ها همــراه با حــذف محتوای آموزشــی مخالف فرزنــدآوری

ماده

ماده

34

35

برنامه 
آموزش عمومی
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آمــوزش دانشــجویان علوم پزشــکی و کارکنــان با رویکرد افزایش رشــد 
جمعیــت و تاکید بــر اثرات مثبــت بــاروری، زایامن طبیعی

ــاروری و  ــان ناب ــوای درم ــا محت ــزاری دوره تخصصــی آموزشــی ب برگ
ــان و مامایــی ــرای متخصصــان زن ارجاعــات مربوطــه ب

ماده

ماده

46

41

تغییــر، اصــاح، تکمیــل و بروز رســانی علمی متــون در راســتای تبیین 
مــرضات مــادی و معنوی ســقط جنیــن، عــوارض داروهای ضد بــارداری

ــان جهــت آمــوزش  ــان بهداشــت و درم ــت کارکن بازآمــوزی و تربی
ــاروری ــازه ی ســنی ب ــن در متامــی ب مراجعی آموزشی برنامه های 

بهداشت و درمان

در اختیــار مــادر گذاشــنت قانــون راهنــامی حفــظ و مراقبــت جنین با 
توزیــع در کلیــه مراکــز تحت پوشــش وزارت بهداشــت

آموزش مادران جهت آمادگی زایامن طبیعی

ماده

ماده

47

47

برقــراری نظــام تضمیــن مهــارت آمــوزی کیفیــت خدمــات بــارداری و 
زایــامن در قالــب کارگروهــی ماماهــا، پزشــکان و متخصصــان 

50ماده

افزایــش پذیــرش دســتیار زنــان و زایامن متناســب با ســهمیه مناطق با 
ــق محروم  اولویت مناط

برنامه های آمورشی بهداشت و درمان

پژوهش

ماده

ماده

ماده

ماده

39

40

41

39

اختصــاص حداقــل 5% از اعتبــارات پژوهشــی دســتگاه ها بــه 
ــت ــد جمعی ــداوری و رش ــواده و فرزن ــا خان ــط ب ــای مرتب پژوهش ه

اختصاص 5% از اعتبارات توســعه علوم و فناوری های نو به تحقیقات 
بنیــادی و تجاری ســازی درمان نابــاروری، فرزندآوری و ســامت مادر

اختصــاص 10% از بودجــه طرح هــای نوآورانــه جهاد دانشــگاهی به 
طرح هــای درمــان نابــاروری و زایــامن طبیعی

حامیــت ویــژه از پایان نامه هــای دانشــگاهی و حــوزوی مرتبــط بــا 
اولویت هــای پژوهشــی ســتاد ملی جمعیت

پژوهش
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اختصــاص حداقــل 10% بودجه برنامه های تولیــدی و فیلم برای 
تولیــد محتوا بــا محوریت جوانی جمعیت

ــا صاحــب  تشــویق ســاالنه کارکنانــی کــه ازدواج کــرده ی
ــت ــی جمعی ــد شــده در روز مل فرزن

اختصــاص یــک ســوم ظرفیــت تبلیغات محیطــی بــه موضوع 
ــدآوری و جمعیت  فرزن

اهــدای جایــزه ســالیانه ملــی جوانــی جمعیــت بــر اســاس 
شــاخص اثرگــذاری بــر رشــد ازدواج و فرزنــدآوری در جامعــه 

مخاطــب

ماده

19ماده

20

ماده

ماده

29

32

فرهنگ سازی

فرهنگ   سـازی
ــت های  ــا سیاس ــب ب ــی متناس ــت فرهنگ ــن پیوس تدوی

ــتگاه ها ــه دس ــط کلی ــت توس جمعی 28ماده

ــرای  ــری اج ــه گ ــی مطالب ــای تلویزیون ــن برنامه ه تدوی
ــت  ــی جمعی ــون جوان قان

کاهــش هزینه هــای روحــی  و روانــی و اقتصــادی دوران 
ــراس  ــرس و ه ــه ت ــای هرگون ــری از الق ــارداری و جلوگی ب

نســبت بــه بــارداری

ماده

ماده

28

28
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بهبود کیفیت زایمان طبیعی  و تســهیالت ویژه برای آن

توســعه زایامن هــای بــدون درد بــه میــزان ســاالنه 5% بــا تجهیــز بیامرســتان ها و 
کادر متخصــص به عنوان شــاخص اعتبارســنجی

تاثیردهــی نظرســنجی مــادران در مــورد اعضــای کادر درمان مرتبط بــا زایامن در 
محاســبه و پرداخــت کارانه بــه آنان

ماده

ماده

50

50

اختصاص 5% بودجه عمرانی به بهبود کیفیت محیط زایشگاهی

اصاح تعرفه ها و کارانه در جهت افزایش زایامن طبیعی

ــاروری و  ــان ناب ــای درم ــه طرح ه ــه ب ــرح نواوران ــه ط ــاص 10% بودج اختص
زایــامن طبیعــی

ماده

ماده

ماده

50

50

41

زایامن طبیعی رایگان در بیامرستان های دولتی برای همه افراد

آموزش مادران جهت آمادگی زایامن طبیعی

ارتقــای کیفیــت مراقبت هــای بــارداری و زایــامن طبیعی بــا راه انــدازی پرونده 
یکپارچه  الکرونیک 

ــا  ــا ســهمیه مناطــق ب ــامن متناســب ب ــان و زای ــرش دســتیار زن افزایــش پذی
ــت مناطــق محــروم  اولوی

ماده

ماده

ماده

ماده

49

50

50

50

بهبود کیفیت    زایمان طبیعی
 و تسهیالت    ویژه برای آن



   0

تدابیر کلی

سقط جنایی

غربالگری و سقط غیرجنایی )درمانی و خود به خودی(

جهت گیری های اساســی :    ســقط جنین و غربالگری 

تدابیر کلی

کلی تدابیر 

ماده

مادهمادهماده

مادهماده 28

54135

4647
ــال، تبلیغــات  ــم، رسی ــد فیل تولی
برگــزاری جشــنواره  بازرگانــی، 
عــوارض  تبییــن  منایشــگاه  و 
پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و 

ــن ــقط جنی ــی س اجتامع

اســتقرار ســامانه ثبــت کلیــه 
اطالعــات مراجعیــن بــاروری و 
بــارداری، ســقط و دالئــل آن و 

نحــوه زایــامن

پایش جامع وضعیت سقط جنین 
در کشــور بــر اســاس جمع بنــدی 
گزارش هــای دســتگاه های ذی ربــط 

ــای مرتبط و پژوهش ه

فعالیت های آموزشــی، پژوهشی 
و فرهنگــی بــرای دانشــجویان 
ــن  ــا در تبیی ــگاه ه و کادر دانش

حرمــت ســقط جنیــن

ــر، اصــالح، تکمیــل و بــروز  تغیی
رســانی علمــی متــون در راســتای 
تبییــن مــرات مــادی و معنــوی 
ســقط جنین و عــوارض داروهای 

ضــد بــارداری

در اختیــار مــادر گذاشــن قانــون 
راهنامی حفــظ و مراقبت جنین 
بــا توزیــع در کلیــه مراکــز تحــت 

پوشــش وزارت بهداشــت
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سقط جنایی

ابطــال پروانــه فعالیــت پزشــک یــا مامــا یــا دارو فــروش 
در صــورت متهیــد وســایل ســقط جنیــن خــارج از مراحــل 

نونی قا

محدودکــردن توزیــع داروهــای ســقط بــه داروخانه هــای مجــاز و 
ممنوعیــت هرگونــه خرید، فــروش و پخــش آن خــارج از ســامانه 

رهیابی 

پیگیــری متخلفــان فــروش داروهــای ســقط و مشــارکت در 
ســقط غیرقانونــی از طریــق وزارت اطاعــات و دســتگاههای 

منیتی ا

ممنوعیــت و تعییــن مجــازات درجــه ۵ و جــزای نقــدی تــا ۵ 
برابــر عوایــد حاصلــه بــرای فعالیــت مراکز ســقط غیرقانونی 

در بســر فضــای مجــازی 

ماده

60ماده

58

ماده

ماده

56

59

جنایی سقط 

تدویــن برنامــه پیشــگیری و مقابلــه بــا ســقط غیرقانونــی 
ــت ــه و وزارت بهداش ــوه قضایی ــط ق ــن توس جنی

برخــورد ســنگین جزایــی بــا مراکــز و چرخه هــای تجــارت 
ســقط جنیــن و توزیــع کننــدگان گســرده دارو و وســایل 

ــقط جنین س

مجــازات تعزیــری، جــزای نقــدی و مصــادره امــوال حاصلــه 
بــرای معاونــت و مبــارشت در متهیــد وســایل ســقط غیــر 

قانونی 

انتقــال عوائــد حاصل از جریمــه و مصادره اموال مشــارکت 
کننــدگان در ســقط غیرقانونــی بــه خزانــه جهــت درمــان 

نابــاروری

ماده

ماده

ماده

ماده

57

61

61

61
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پوشش بیمه ای درمان افراد مبتا به سقط عارضی مکرر

ــط  ــا مجوزهــا و ضواب ــاً ب ــد کــردن ســقط در مــوارد رضوری رصف ضابطه من
علمــی، قانونــی و مــرشوع

تفسیر معترب و علمی »حرج« در موارد مجاز سقط

ــه وســیله قاضــی  ــی در کمیســیون تخصصــی ب تصمیم گیــری ســقط قانون
ــا امــکان تجدیدنظرخواهــی اختصاصــی ظــرف یــک هفتــه ب

برنامــه جامــع بــرای مهــار، پایش و پیشــگیری ســقط خــود به خــودی جنین و 
ادغام در شــبکه بهداشــت

اختیــاری بــودن غربالگــری همــراه بــا نظــر پزشــک متخصــص مگر بــا وجود 
احتــامل عقایی ســقط

امــکان پوشــش بیمــه ای آزمایش هــای غربالگری مــادر و جنیــن در چارچوب 
مفاد مــاده ۵۳ 

ماده

ماده

ماده

ماده

43

55

56

53

غربالگری و سقط غیرجنایی )درمانی و خودبه خودی(

اســتقرار ســامانه ثبــت اطاعــات مراجعین بــاروری و بــارداری، ســقط و دالئل 
آن و نحــوه زایــامن در کلیــه مراکــز بــا رعایــت اصــول محرمانگی

صدور مجوز سقط جنین بر اساس مفاد مندرج در قانون

ماده

ماده

پیگــرد قانونــی ســقط بــر اثــر مراحل بعــدی غربالگــری در صورت عــدم وجود 
شــواهد قوی وجــود ناهنجاری جنیــن یــا رضورت درمانی

استانداردســازی و ارزشــیابی عملکــرد و صــدور و لغــو مجــوز ارائه دهنــدگان 
خدمــات بــارداری و ســامت مــادر و جنیــن

اصــاح روش هــای غربالگــری بــا استانداردســازی بــه روز علمــی مقادیر مثبت 
و منفــی کاذب نتایــج آزمایش هــا و تعییــن مســئولیت عوامل

تعییــن آیین نامــه تصدیــق آزمایشــگاه ها و مراکز مجــاز غربالگــری ناهنجاری 
جنین

53ماده

54

56

غربالگری و ســقط غیرجنایی 
)درمانی و خــودبه خودی(
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ــر در  ــه موث ــی تراریخت ــوارد و فراورده هــای واردات اعــام م
نابــاروری بــه ســازمان پدافنــد غیــر عامــل جهــت تدویــن 

دســتورالعمل الزم

ارائــه داروهــای هورمونــی جلوگیــری از بــارداری در 
داروخانه هــا و شــبکه بهداشــت منــوط بــه نظــر پزشــک

ــا  ــر ب ــوای مغای ــه محت ــد و پخــش هرگون ــت تولی ممنوعی
سیاســت های کلــی جمعیــت

ماده

52ماده

65

52ماده

جلوگیری از حرکت های معارض

ــادی دوران  ــی و اقتص ــی  و روان ــای روح ــش هزینه ه کاه
بــارداری و جلوگیــری از القــای هرگونــه ترس و هراس نســبت 

بــه بــارداری

تغییــر، اصــاح، تکمیــل و بــروز رســانی علمــی متــون در 
ــن،  ــوی ســقط جنی راســتای تبییــن مــرضات مــادی و معن

ــارداری ــد ب ــای ض ــوارض داروه ع

ــا  ــر ب ــوای مغای ــه محت ــد و پخــش هرگون ــت تولی ممنوعی
سیاســت های کلــی جمعیــت

ماده

ماده

ماده

48

28

46

جلوگــیری از 

حرکت هـــای معارض
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حکمرانی )اجرا و نظارت(

تشکیل ستاد ملی جمعیت به عنوان متولی اصلی هامهنگی و نظارت بر قانون

پیش بینــی اعتبــارات هزینــه ای و اعتبــارات متلــک دارایی بــرای اجــرای قانون با 
تاکیــد بــر جهت دهــی هزینه هــای جــاری و منابــع موجود

معرفــی مســتنکفین ایــن قانون بــه مراجع قضایی توســط ســازمان بازرســی یا 
ســایر نهادهای امنیتی

ارائــه گــزارش 6 ماهــه بــه ســتاد ملــی جمعیــت توســط دســتگاه و پیــش بینی 
اختصــاص اعتبــارات مرتبــط با جمعیت بر اســاس عملکرد دســتگاه ها از ســال 

دوم اجــرای قانون

ماده

ماده

ماده

ماده

1

71

72

63

ابــاغ سیاســت های جامــع در حــوزه مهاجــرت داخلــی و خارجــی بــرای ارتقــاء 
کمــی و کیفــی جمعیت

محکومیــت مســتنکفین از اجــرای ایــن قانــون بــه مجــازات حبــس یــا جزای 
نقــدی درجــه ۴ یــا ۵ قانــون مجــازات اســامی عــاوه بــر جــربان خســارات 
وارده و عــاوه بــر اعــامل مجــازات موضــوع مــاده ۱۹ قانــون رســیدگی بــه 

تخلفــات اداری

تدویــن پیوســت فرهنگــی متناســب بــا سیاســت هــای جمعیــت توســط کلیه 
ــتگاه ها دس

اهدا جایزه سالیانه ملی جوانی جمعیت 

تدویــن برنامه هــای تلویزیونــی مطالبه گــری اجــرای قانــون جوانــی جمعیــت 
در صــدا و ســیام

ارائــه گــزارش ارتقــای کمــی و کیفــی اقدامــات مرتبط بــا تکالیف صدا و ســیام 
در ایــن قانــون بــه صــورت ســاالنه توســط شــورای نظــارت بر صدا و ســیام

رعایــت شــاخص کیفیــت مهدکودک دســتگاه ها به عنــوان یکی از شــاخص های 
دستگاه  ارزیابی 

ماده

ماده

ماده

ماده

28

28

19

22

نظارت( و    )اجرا 
نی  ا حکمـــر
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وظایف دستگاه ها

نهاد متولینهاد متولی

قوه مقننه

مواد مرتبطمواد مرتبط

وزارت کشورقوه قضاییه

نهاد ریاست جمهوری

 و نهادهای همکار

وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتامعی 

و نهادهای تابعه

وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی

3913

74 ،7341

561 ،31

57 ،71

72 ،62 ،23 ،21 ،16 ،14 ،11 ،7 ،3

63 ،25

3832 ،25

71

1

1

19

45

40

25

17

23

24

27

سازمان هدفمندسازیمعاونت مجلس

مجلس

سازمان پزشکی قانونی

سازمان ثبت و احوالقوه قضاییه

وزارت کشور

جهاد دانشگاهی

شهرداری هادفاتر ثبت ازدواج

سازمان بازرسی کل کشور

رئیس جمهور

دبیرخانه ستاد

دولت

ستاد ملی جمعیت

شورای عالی بیمه

معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری

دستگاه های اجرایی و شهرداری ها

تأمین اجتامعی

سازمان بهزیستی

وزارت تعاون

وزارت بهدداشت

دانشگاه های علوم پزشکی

نهاد ریاست جمهوری

 و نهادهای همکار

 ،46 ،44 ،43 ،42 ،41 ،38 ،27 ،24
 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47

58 ،56 ،55

وظایف دستگاه ها



63گزیده ای از قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت در یک نگاه62 ابعاد مختلف طرح : وظایف دســتگاه ها

نهاد متولینهاد متولی مواد مرتبطمواد مرتبط

وزارت آمــوزش و پــرورش 

ــای تابعه نهادهایو نهاده

مذهبی-انقابی

وزارت صنایع

وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فنــاوری و نهادهــای تابعــه

22 ،7 ،3 ،228 ،25

439 ،37 ،31

69 ،68 ،10 ،9

459

764

39 ،35 ،2629 ،28

7

3925

8

39 ،36 ،35 ،719 ،24

34 ،338

2539 ،26

1237 ،31 ،30

دانشگاه و مراکز اموزش عالی

پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری

وزارت راه و شهرسازی

وزارت ورزش و جواناندستگاه های اجرایی ساخت مسکن

وزارت امور خارجه

وزارت میراث فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی

کلیه دستگاه ها و دستگاه های اجرایی

ستاد اجرایی فرمان حرضت امام )ره(

صدا وسیام

وزارت اطاعات

بانک مرکزی

سازمان نظام مهندسی

دانشگاه آزاد

صندوق رفاه دانشجویی

وزارت علوم

موسسات آموزش عالی

مرکز مدیریت حوزهوزارت آموزش و پرورش

حوزه علمیهکانون پرورش فکری

سازمان تبلیغاترشکت های خودروساز داخلی

وزارت راه و شهرســازی و 

ــای تابعه نهاده

 ،22 ،20 ،17 ،15 ،6 ،67 ،65 ،28
73 ،71 ،28

وظایف دستگاه ها

مواد مرتبطنهاد متولی

نهادهای

مذهبی-انقابی

28 ،25

39 ،37 ،31

69 ،68 ،10 ،9

59

64

29 ،28

25

19 ،24

8

39 ،26

37 ،31 ،30

وزارت ورزش و جوانان

وزارت امور خارجه

وزارت میراث فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی

کلیه دستگاه ها و دستگاه های اجرایی

ستاد اجرایی فرمان حرضت امام )ره(

صدا وسیام

وزارت اطاعات

بانک مرکزی

مرکز مدیریت حوزه

حوزه علمیه

سازمان تبلیغات

 ،22 ،20 ،17 ،15 ،6 ،67 ،65 ،28
73 ،71 ،28
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پیوست
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موانع فرزندآوری و رشد جمعیت

69 ،9 ،6 ،5 ،4 ،3

25 ،24 ،18 ،16 ،13 ،12 ،10

66 ،53 ،45 ،44 ،24 ،20 ،10

66 ،65 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39

66 ،52 ،51 ،46 ،38 ،29 ،28

50 ،49 ،48 ،46 ،40 ،39

21 ،17 ،15 ،12

15 ،14

ــکن  ــاره مس ــگ اج ــکن و فرهن ــوی مس الگ
ناســازگار بــا خانواده هــای بیــش از دو فرزنــد

نگرانی از بیکاری رسپرست خانواده

هزینه های دوران بارداری، زایامن و شیردهی

تأخیر و صعوبت ازدواج جوانان

شیوع و هزینه های درمان ناباروری و محدودیت مراکز آن

عقیم سازی و استفاده بی رویه از اقام  پیشگیری

شیوع غیراستاندارد زایامن غیرطبیعی و ترس از زایامن

مشکات اقتصادی و هزینه های زیاد فرزندپروری

اشتغال و نگرانی های آتیه زنان

 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،20 ،16 ،8 ،7
68 ،66 ،39 ،38 ،37 ،36

پیوست : موانع فرزندآوری و رشد جمعیت

مواد مرتبط 

اســتفاده از پزشــکان متخصــص، متخصصــان آمــار و جمعیــت شناســان بــه عنوان مشــاوران کمیســیون و تشــکیل کمیته هــای متعدد 

کارشناســی دســته بندی و جمع بنــدی نظــرات کارشناســان و اســناد پشــتیبان در قالــب مانــع مهــم فرزنــد آوری و رشــد جمعیــت کــه 

ــد از: عبارت ان

مواد مرتبط موانع فرزندآوری و رشد جمعیت

53 ،46 ،23

11

قبح زدایی و شیوع انواع سقط جنین

نگرانی از مسئولیت های بچه داری و محدودیت های آن

نگرانی از آتیه و آینده فرزندان

ترس از فرزند معلول

ناسازگاری تاهل و فرزندآوری با محدودیت های کنونی آموزش عالی

نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمر زندگی بهر

مهاجرت

حرکت های معارض فرهنگی و قانونی

عدم اطمینان به ادامه زندگی مشرک

نگرانی از تربیت صحیح فرزندان

ضعــف خدمــات اجتامعی مــادر و کــودک در محیط اجتامعی، 
اداری و آموزشی

فقــدان متولــی، نظــارت و ضامنــت اجرای سیاســت ها و قوانین 
مرتبــط با جمعیــت و خانواده

 ،54 ،53 ،48 ،47 ،46 ،39 ،38 ،35 ،32 ،31 ،30 ،28
65 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55

66 ،38 ،36 ،35 ،33 ،31 ،30 ،29 ،28

46 ،38 ،36 ،35 ،29 ،28

39 ،35،36 ،34 ،33 ،25

27 ،26 ،22 ،8 ،7

63 ،62

47 ،36 ،25 ،23 ،22
 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،25 ،18 ،15 ،6 ،5 ،4 ،3

67 ،46 ،39 ،36 ،35

 ،70 ،67 ،65 ،59 ،58 ،56 ،54 ،50 ،46 ،28 ،19 ،2 ،1
74 ،72 ،71

67 ،65 ،64 ،53 ،46 ،39 ،35 ،28
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اقدامات مرتبطاقدامات مرتبط تاریختاریخ

ب قانــون 
صویــ

ورود بــه دوره یازدهــم و ت
ت از خانــواده

امیــ
ت و ح

ی جمعیــ
جوانــ

ی 
جوانــ

ب قانــون 
صویــ

ورود بــه دوره یازدهــم و ت
خانــواده

ت از 
امیــ

ح
ت و 

جمعیــ

ی 
سیون فرهنگ

ت کمی
ماموری

ی 
صلــ

ســیون ا
بــه عنــوان کمی

ی کننــده بــه طرح
رســیدگ

ســیون 
ی به عنوان کمی

ســیون فرهنگ
ت کمی

ماموریــ
ی کننــده بــه طرح

ی رســیدگ
صلــ

ا

1391

1391

1391-1390

1395-1391

1393/02/30

1396/12/19

1399/03/11

1399/04/22

تابستان 1399

تابستان 1399

تابستان 1399

تابستان و مهر 1399

تابستان و مهر 1399

تابستان 1399

اولین هشدار رهربی در موضوع کاهش جمعیت و فرزندآوری

تصویب طرح »تعالی جمعیت و خانواده« در شورای عالی انقاب فرهنگی

ورود طرح به دوره هشتم مجلس شورای اسامی در سال آخر دوره و عدم تصویب

ورود به دوره نهم مجلس شورای اسامی و توقف آن

تصویب و اباغ سیاست های کلی جمعیت 

ورود به دوره دهم مجلس شورای اسامی و توقف آن

اعام وصول »طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده« با ۳۷ ماده به 
عنوان اولین طرح مجلس یازدهم با بیش از ۱۰۰ امضا

تاکید رهربی در مورد قانونگذاری در موضوع »جوانی جمعیت« به 
عنوان کارويژه مجلس 

نامه نگاری با دستگاه ها و دعوت از آنها

جلسات کارشناسی متعدد، تفصیلی و طوالنی 
مدت بیش از هزار نفر ساعت

استفاده از ظرفیت کارشناسی مرکز پژوهشها، 
مرکز تحقیقات اسامی مجلس در قم و شورای 
عالی انقاب فرهنگی در تدقیق و توسعه مواد

دعوت از کمیسیون های فرعی و مرکز 
پژوهش ها در جهت ارزیابی و تقلیل مواد 
طرح با دو شاخص امکان پذیری اثربخشی 

طرح تشکیل کمیسیون مشرک با عنوان 
»جوانی جمعیت و حامیت از خانواده« در 
جهت رسیدگی به مواد قالب اصل در صحن

توسعه در ابعاد طرح و ایجاد فصول جدید 
به آن 

مطالعه و بررسی سیاست های کلی جمعیت و 
خانواده، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، اسناد 

پشتیبان مرتبط، وضعیت های آماری و پژوهش های 
سیاستگذاری و علمی در حوزه جمعیت

پیشنهاد استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی 
به دلیل ابعاد گسرده طرح و گرفنت وقت زیاد از 

صحن با توجه به انتظار مردم از مجلس در رسیدگی 
به مسایل معیشتی و نزدیک بودن ایام بودجه

1399/08/09

1399/08/12
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اقدامات مرتبط تاریخاقدامات مرتبط تاریخ

ی 
جوانــ

ب قانــون 
صویــ

ورود بــه دوره یازدهــم و ت
خانــواده

ت از 
امیــ

ح
ت و 

جمعیــ

ی 
جوانــ

ب قانــون 
صویــ

ورود بــه دوره یازدهــم و ت
خانــواده

ت از 
امیــ

ح
ت و 

جمعیــ

ســیون 
ی به عنوان کمی

ســیون فرهنگ
ت کمی

ماموریــ
ی کننــده بــه طرح

ی رســیدگ
صلــ

ا

ســیون 
ی به عنوان کمی

ســیون فرهنگ
ت کمی

ماموریــ
ی کننــده بــه طرح

ی رســیدگ
صلــ

ا

پاییز  1399

تشکیل دو کمیته ویژه »سقط جنین« و 
»غربالگری« با حضور:

-  پزشکان متخصص موافق و مخالف
- مسئوالن وزارت بهداشت وقت و ادوار گذشته

-  متخصصان ژنتیک
-  حقوقدانان

-  مسئوالن سازمان پزشکی قانونی

رای موافقت بیش از ۸۰ درصدی منایندگان 
مجلس به استفاده از ظرفیت اصل ۸۵  برای 

رسیدگی و تصویب طرح

تصویب ۷ ساله در مجلس شورای اسامی با 
رای باال

استفاده از پزشکان متخصص، متخصصان آمار و 
جمعیت شناسان به عنوان مشاوران کمیسیون 

و تشکیل کمیته های متعدد کارشناسی

ارسال به شورای نگهبان
دسته بندی و جمع بندی نظرات کارشناسان و 
اسناد پشتیبان در قالب ۲۱ مانع فرزندآوری و 

رشد جمعیت

تشکیل کمیسیون مشرک با ترکیبی از منایندگان
 ۹ کمیسیون  تخصصی

-  کمیسیون فرهنگی      ۵ نفر
-  کمیسیون بهداشت     ۵ نفر
-  کمیسیون اجتامعی     ۵ نفر
-  کمیسیون بودجه        ۲ نفر
-  کمیسیون آموزش      ۲ نفر

-  کمیسیون اقتصاد        ۱ نفر
-  کمیسیون امنیت        ۱ نفر
-  کمیسیون کشاورزی   ۱ نفر
-  کمیسیون عمران       ۱ نفر

 

طرح ماده پیشنهادی سقط قانونی در جلسه شورای 
مشورتی ریاست قوه قضاییه با حضور ریاست وقت 
قوه و اعامل نظرات اصاحی شورا جهت پیشنهاد و 

تصویب در کمیسیون

تشکیل بیش از ۸۰ جلسه رسمی کمیسیون با حضور 
مناینده وزارت بهداشت و دستگاه های مرتبط و 
تصویب ۷۴ ماده با رای موافق حداقل دو سوم 

اعضای کمیسیون 

1399/12/26

1399/11/8

1399/11/2

1399/08/20

1400/01/14 پاییز  1399

1399/08/12

1399/08/12
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تاریخاقدامات مرتبط

ی 
جوانــ

ب قانــون 
صویــ

ورود بــه دوره یازدهــم و ت
خانــواده

ت از 
امیــ

ح
ت و 

جمعیــ

ســیون 
ی به عنوان کمی

ســیون فرهنگ
ت کمی

ماموریــ
ی کننــده بــه طرح

ی رســیدگ
صلــ

ا

تایید نهایی شورای نگهبان

ارائه گزارش قانون در صحن و ارسال ریاست 
محرم مجلس شورای اسامی به قوه مجریه

بازگشت از شورای نگهبان 

بازگشت از شورای نگهبان 

رفع ابهامات و ایرادات و ارسال مجدد به شورا

رفع ابهامات و ایرادات و ارسال مجدد به شورا

1400/08/05

1400/08/09

1400/02/04

1400/06/06

1400/05/09

1400/07/05


