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 مقدمه:    
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یکی از مهمترین دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمی ایران است که با      

لحاظ نیازهاي اولیه افراد داراي معلولیت، بر تحقق حقوق آنان تأکید داشته 

است. علیرغم بهبود نسبی و قابل مالحظه در آسایش و آرامش گروه هدف و 

افراد داراي معلولیت، قانون جامع ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی 

نتوانسته است انتظارات و توقعات  - 1383مصوب  - حمایت از حقوق معلوالن 

ها نفر از شهروندان داراي معلولیت را برآورده سازد و موانع عمده  میلیون

رو، انطباق مفاد قانون  فراروي آنان را رفع نماید. لذا به منظور رفع موانع پیش

ه ویژه در رابطه با نظام اداري و تسهیالت استخدامی، استفاده تحوالت کشور ب

هاي بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه  از ظرفیت

هاي اجرایی ذیربط با توجه  هدف، ایجاد تمهیدات و اقدامات الزم توسط دستگاه

ي مطلوب و هاي آنان حذف موارد بازدارنده براي اجرا به وظایف و مسئولیت

کارهاي مناسب براي نیازهاي مغفول مانده در قانون قبلی، الیحه زیر  ارایه راه

  شود. براي طی مراحل قانونی تقدیم می
  

 

 
 

 کلیات -فصل اول 
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  تعاریف -1ماده 
المللی انواع  بندي بین شخصی است که براساس طبقهفرد داراي معلولیت:  -الف

توانبخشی  -تأیید کمیسیون پزشکی معلولیت سازمان بهداشت جهانی با 

ها  تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت

در اثر اختالل و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا 

هاي روزمره زندگی و  توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت

  باشد. مشارکت اجتماعی، مواجه می

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت:  -ب

  سازمان بهزیستی کشورسازمان:  -پ

) قانون مدیریت 5هاي اجرایی موضوع ماده ( دستگاههاي مشمول:  دستگاه -ت

خدمات کشوري، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

ها و کلیه  ها، شهرداري نها و مؤسسات وابسته و تابعه آ شوراي نگهبان و سازمان

هایی که مستلزم ذکر نام است و یا به نحوي از انحاء از  ها و شرکت سازمان

ها توسط دولت  کنند و یا قسمتی از بودجه آن بودجه عمومی دولت استفاده می

  گردد. تأمین می
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اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل پذیري:  دسترس -ث

هاي زندگی و فراهم  دسترس جهت مشارکت افراد داراي معلولیت در همه حوزه

آوردن فرصت برابر به آنها در برخورداري از امکانات زندگی اجتماعی، همانند 

شود. دسترسی شامل: سیستم حمل و نقل، محیط  سایر افراد، انجام می

 ، فیزیکی

اطالعات، آموزش و پرورش، تکنولوژي، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و 

  باشد. می اي رسانه

هایی ملی (کشوري هستند)  هاي مردم نهاد: شبکه هاي ملی تشکل شبکه -ج

هاي اصلی معلولیتی  هاي افراد داراي معلولیت گروه مرکب از تشکل

صاب و روان) که به منظور دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اع (آسیب

هاي عضو و ایجاد صداي واحد ملی  سازي فعالیت تشکل هماهنگی و یکپارچه

   شوند. تشکیل می

  

  پذیري و تردد و تحرك سازي، دسترس مناسب –فصل دوم 
ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و نهادهاي  کلیه وزارتخانه - 2ماده 

  ی، تولید و احداث ساختمانها و اماکنعمومی و انقالبی موظفند در طراح
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و وسایل خدماتی به نحوي عمل نمایند که امکان دسترسی و  عمومی و معابر 

  .مندي از آنها براي افراد داراي معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد بهره

ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و نهادهاي  وزارتخانه -تبصره  

مندي افراد داراي معلولیت،  و انقالبی موظفند جهت دسترسی و بهره عمومی 

ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود   ساختمانها و اماکن عمومی،

  مایند. سازي ن ساالنه خود مناسب هاي مصوب  را در چارچوب بودجه

سازي و  ریزي، نظارت بر امور مناسب به منظور سیاستگذاري، برنامه - 3ماده 

سازي  همچنین نظارت بر اجراي این ماده ستاد هماهنگی و پیگیري مناسب

  گردد:  کشور به شرح زیر تشکیل می

  وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)

  رئیس سازمان (دبیر)

  معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازي

  معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

  معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

  معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش

  معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه
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  معاون ذیربط سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

  معاون ذیربط بیناد شهید و امور ایثارگران

  دولتی جانبازانهاي غیر نماینده تشکل

  هاي مردم نهاد هاي ملی تشکل نماینده شبکه

  رئیس شوراي عالی استانها

  ها ها و دهیاري رئیس سازمان شهرداري

  ها برحسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد نماینده سایر دستگاه

اماکن دولتی و  سازي ساختمانها و  ستاد مکلف است بر امر مناسب -  1تبصره  

این قانون نظارت و گزارشات اقدامات  2مـذکور در ماده  عمومی دستگاهـهاي

 .درخواست نماید آنها را 

نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ یا  آیین - 2تبصره 

االجرا شدن این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزرات کشور، وزارت راه  الزم

تهیه و به هیئت وزیران ارسال و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه کشور 

  شود. می

ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازي و پایان کار براي  شهرداري ـ 4ماده 

هاي مسکونی،  ها و اماکن با کاربري عمومی از جمله مجتمع تمامی ساختمان
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  تجاري، اداري، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهاي مصوب  

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و اصالحات پس از آن در مورد 

  پذیري افراد داراي معلولیت توسط مجري، مشروط کنند.  دسترس

تبصره: شهرداران و رؤساي نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن 

اجراي این ماده بوده و متخلفین از رعایت این مقرره حسب مورد به مجازات 

قانون مجازات اسالمی  19مندرج در ماده  8تا  5جزاي نقدي درجه تعزیري 

، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا 1392مصوب سال 

هاي حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا  محرومیت از انتصاب به پست

  شوند. سازمان متبوع محکوم می

ها مکلفند حسب  و کشور و شهرداري هاي راه و شهرسازي خانه وزارت ـ 5ماده 

ها،  ها، ایستگاه پذیري کلیه پایانه سازي و دسترس مورد نسبت به مناسب

شهري  شهري و برون ها و ناوگان حمل و نقل درون تأسیسات سامانه

هاي حمل و نقل عمومی براي دسترسی منطبق با قوانین  پذیري سامانه دسترس

مندي  افراد داراي معلولیت اقدام و امکان بهرهالمللی  داخلی و استانداردهاي بین

این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و 

کارکنان خود را جهت همیاري عملی و صحیح با مسافرین داراي معلولیت، 

  آموزش دهند.
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هاي  ها مکلفند جهت امکان تردد افراد داراي معلولیت شهرداري -1تبصره 

هاي حمل و نقل ویژه افراد داراي معلولیت را با تجهیز ناوگان  شدید، سامانه

سازي شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این  خودروهاي مناسب

  هاي فاقد اعتبارات الزم، کمک نماید. ها به شهرداري سامانه

هاي حمل و نقل  هاي شدید از سامانه استفاده افراد داراي معلولیت -2تبصره 

شهري دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از  رانی درون ریلی و اتوبوس

شهري ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی  هاي برون سامانه

بینی  به پیشبهاء است. وزارت مکلف است جهت اجراي این تبصره نسبت  نیم

  اعتبارات الزم در لوایح بودجه ساالنه اقدام نماید.

هاي مندرج در  متخلفین از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات -3تبصره 

  شوند. همین قانون محکوم می 4تبصره ماده 

  

  خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی -فصل سوم 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه ـ  6ماده 

اي تأمین نماید که  سالمت افراد داراي معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه
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عالوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی 

 و روانی افراد داراي معلولیت را پوشش دهد.

ست با هدف حمایت از نگهداري و مراقبت افراد سازمان مکلف ا ـ 7ماده 

هاي  داراي معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت

اي به  چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره

ها نسبت به پرداخت حق پرستاري یا مددکاري به سرپرست، همسر یا  خانواده

دام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداري از افراد داراي قیم این افراد اق

معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی 

  هاي مردم نهاد) ارائه نماید. (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل

میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاري یا مددکاري موضوع  -1تبصره 

متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد داراي معلولیت، تعداد این افراد این ماده، 

هاي متعارف نگهداري و مراقبت از افراد داراي  در هر خانواده و براساس هزینه

معلولیت و متناسب با تورم ساالنه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز 

نرخ تورم ساالنه غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و 

توسط سازمان و با همکاري انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و 

  رسد.  سازمان برنامه و بودجه کشورتعیین و به تصویب هیأت وزیران می
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بایست بعنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط  نرخ تمام شده می

 پرداخت گردد.

این ماده به سالمندان نیازمند نیز  خدمات و کمک هزینه موضوع -2تبصره 

  یابد. تسري می

  

  فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنري و آموزشی 
استفاده افراد داراي معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی  -8ماده 

  هاي کشور، رایگان است. هاي دولتی و شهرداري دستگاه

توانند  شرایط در سنین مختلف میافراد داراي معلولیت نیازمند واجد  -9ماده 

با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهاي آموزشی تابعه 

هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و  خانه وزارت

هاي دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسالمی و سایر  آموزش پزشکی و دیگر دستگاه

مند گردند. اعتبارات موضوع این  یردولتی بهرهمراکز آموزش عالی دولتی و غ

بینی و دولت مکلف به تأمین این  ماده هر سال ذیل ردیف اصلی سازمان پیش

  شود. اعتبار می

االجرا شدن این  نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابالغ یا الزم آیین تبصره:

وزارت بهداشت، قانون توسط سازمان، وزرات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 
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درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران 

  گردد.  ارسال می

  

  کارآفرینی و اشتغال -فصل پنجم 
هاي شغلی افراد داراي  سازمان مکلف است صندوق حمایت از فرصت -10ماده 

این قانون  معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابالغ

  تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.

بانک مرکزي مکلف است مجوزهاي الزم جهت تأسیس صندوق  تبصره:

هاي شغلی را در اختیار سازمان قرار دهد. اعتبارات این ماده  حمایت از فرصت

هاي مردمی  ها و مشارکت از محل منابع دولتی نظیر تسهیالت، هدفمندي یارانه

  گردد.  ین میتأم

هاي شغلی براي افراد داراي  دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت -11ماده 

  معلولیت تسهیالت ذیل را فراهم نماید.

پرداخت تسهیالت اعتباري به واحدهاي تولیدي، خدماتی، عمرانی و  -الف 

و کارگاههاي تولیدي حمایتی در مقابل اشتغال افراد داراي معلولیت به  صنفی

  .گردد ساالنه مشخص می ه در قوانین بودجه میزانی ک
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وجوه اداره شده) به افراد داراي  پرداخت تسهیالت اعتباري خود اشتغالی ( -ب 

  .گردد میزانی که در قوانین بودجه ساالنه مشخص می معلولیت به

وجوه اداره شده) جهت احداث  پرداخت تسهیالت اعتباري ( -پ 

اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت تولیدي و خدماتی  واحدهاي

  .سرمایه آنها متعلق به افراد داراي معلولیت است %) سهام و60درصد (

%) از پستهاي سازمانی تلفنچی 60اختصاص حداقل شصت درصد ( -ت 

تلفن) دستگاهها، شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی به افراد نابینا و  اپراتور (

  .جسمی، حرکتی راي معلولیت کم بینا و افراد دا

%) از پستهاي سازمانی متصدي 60اختصاص حداقل شصت درصد ( - ث 

نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهاي عمومی به افراد داراي  ماشین دفتري و

  .معلولیت جسمی، حرکتی

ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و  تبصره: کلیه وزارتخانه 

مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامی ساالنه خود،  عمومی و انقالبی نهادهاي

و افراد داراي آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت   افراد نابینا و ناشنوا

  .استخدامی به کار گیرند موردي و بدون برگزاري آزمون

کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد داراي معلولیت جویاي کار را  -12ماده 

ار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد داراي در مراکز کسب و ک
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معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقاي کارایی معلوالن استفاده 

 خواهند کرد:

مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد داراي معلولیت شاغل حداقل یک  -1

  سال باشد.

اس مصوبات شوراي عالی حقوق و دستمزد فرد داراي معلولیت شاغل براس -2

  کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوي کارفرما پرداخت شود.

سایر مزایاي قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایاي رفاهی کارگران) به  -3

  فرد داراي معلولیت شاغل پرداخت شود.

 منظور از فرد داراي معلولیت جویاي کار در این قانون، فرد داراي - 1تبصره 

هاي الزم براي  ها و آموزش معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت

  اشتغال را کسب نموده باشد.

منظور از کمک هزینه ارتقاي کارایی افراد داراي معلولیت عبارت  - 2تبصره 

درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب  50تا  30است از پرداخت 

ي معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت شوراي عالی کار براي فرد دارا

درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه  50و شدید  40، متوسط 30(خفیف 

  شود.  کشور در ذیل ردیف اعتباري سازمان در قوانین بودجه سنواتی تأمین می
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کمک هزینه ارتقاي کارایی معلوالن براي هر فرد داراي معلولیت  -3تبصره 

  باشد. سال قابل پرداخت می 5مزدبگیري غیردولتی تا شاغل در بخش 

نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقاي کارآیی افراد داراي  -4تبصره 

اي خواهد بود که  نامه معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آئین

االجرا شدن این قانون توسط وزارت با  ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ یا الزم

  گردد. ري سازمان تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران ارسال میهمکا

کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد داراي معلولیت  -13ماده 

این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق  11جویاي کار را در اجراي ماده 

، بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد داراي معلولیت جذب شده معافند

هاي  چنین افراد داراي معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه هم

باشند  اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می

شوند.  فرما معاف می حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش

بودجه سنواتی فرمایی مذکور در قانون  حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش

  شود. بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت می پیش

نامه اجرایی این ماده توسط سازمان، وزرات با همکاري سازمان  آیین -1تبصره 

االجرا شدن  برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابالغ یا الزم

  شود. براي تصویب به هیئت وزیران ارسال می
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اي کشور مکلف است راساً یا با جلب  ن آموزش فنی و حرفهسازما -14ماده 

  مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان داراي معلولیت نماید و از 

ها و مراکز  سازي و توسعه مراکز موجود و یا تأسیس آموزشگاه طریق مناسب

اقدام  اي افراد داراي معلولیت هاي فنی و حرفه آموزشی نسبت به ارتقاء مهارت

آموزي  هاي الزم و تأمین تجهیزات تخصصی مهارت کند و به ارائه حمایت

متناسب با شرایط کارآموزان داراي معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت 

  نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تأمین کیفیت و بازدهی مطلوب 

هاي تخصصی  با اخذ مشاوره اي افراد داراي معلولیت، هاي فنی و حرفه آموزش

نامه  سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور استانداردها و نظام

اي کارآموزان داراي معلولیت را تدوین و  هاي فنی و حرفه جامع آموزش مهارت

  به مراکز موضوع این ماده ابالغ نماید.

خدامی %) از مجوزهاي است3دولت مکلف است حداقل سه درصد ( -15ماده 

ها،  هاي دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه پیمانی، کارگري) دستگاه رسمی،  (

ها و نهادهاي عمومی و انقالبی و دیگر  شرکت  ها، مؤسسات، سازمان

نمایند را به افراد داراي  استفاده می هایی که از بودجه عمومی کشور  دستگاه

  معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
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عمومی   ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهاي وزارتخانه -1تبصره 

  % از مجوزهاي استخدامی خود را به افراد داراي معلولیت 3و انقالبی مکلفند 

اختصاص دهند. سازمان امور اداري و استخدامی کشور موظفل است نسبت به 

بر رعایت آن تخصیص این سهمیه استخدامی براي افراد داراي معلولیت اقدام و 

  نظارت نماید.

هاي اجرایی، نهادهاي عمومی غیردولتی،  باالترین مسئول دستگاه - 2تبصره 

باشند. متخلفین  ها مکلف به اجراي دقیق مفاد این ماده می ها و بانک شهرداري

 4هاي مندرج در تبصره ماده  صالح به مجازات حسب مورد با حکم مراجع ذي

  شوند. این قانون محکوم می

رؤساي سازمانهاي بهزیستی استانها مجازند در جلسات شوراي  -  16ماده  

  .ریزي و توسعه استان و گروههاي کاري آن به عنوان عضو شرکت نمایند برنامه 

به منظور کمک به اشتغال افراد داراي معلولیت و مددجویان، رئیس  - تبصره  

غال شرکت کشور مجاز است در جلسات شوراي عالی اشت سازمان بهزیستی

  .نماید
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  مسکن -فصل ششم 
هاي مربوط مکلفند متناسب  وزارت راه و شهرسازي و سایر دستگاه ـ 17ماده 

با ارایه تسهیالت ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهاي 

  ها و بخش خصوصی، تعهد الزم را براي  سازان، تعاونی مسکونی اعم از انبوه

درصد واحدهاي مسکونی احداثی با کیفیت و  10اختصاص حداقل 

هاي  سازي شده به افراد داراي معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج مناسب

قیمت با  هاي داراي چند معلول) به صورت ارزان داراي معلولیت و خانواده

  معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجراي آن نظارت نمایند.

کشور مکلف است تسهیالت اعتباري ارزان قیمت با بانک مرکزي  -1تبصره 

نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را براي یک بار تأمین و به 

ها و یا مؤسسات خیریه  افراد داراي معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی

  مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.

درصد و  4اوت نرخ سود التف اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه -2تبصره 

  شود. نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه ساالنه منظور می

سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث  -18ماده 

واحدهاي مسکونی افراد داراي معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به 
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در اختیار افراد مذکور و یا ساله تأمین و براي یکبار  99صورت اجاره بلندمدت 

  ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد. ي مسکن ها و مؤسسات خیریه تعاونی

هاي صدور پروانه ساختمانی،  افراد داراي معلولیت از پرداخت هزینه - 19ماده 

چنین حق انشعابات آب، برق، گاز و  سازي زمین، عوارض نوسازي و هم آماده

  باشند.  مسکن مصوب معاف میدفع فاضالب منطبق با الگوي 

استفاده از تسهیالت موضوع این ماده براي هر فرد داراي معلولیت  - 1تبصره 

  صرفاً براي یک واحد مسکونی مجاز است. 

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجراي حکم این ماده را در لوایح  -2تبصره 

  بینی کند. بودجه ساالنه پیش

  

  هاي عمومی رتقاي آگاهیسازي و ا فرهنگ –فصل هفتم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان  -20ماده 

ها و نهادهاي  ها و سایر سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، شهرداري

هاي نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهاي  دارنده سالن

در خصوص حقوق افراد داراي معلولیت و چگونگی آموزشی مورد تأیید سازمان 

  تعامل با این افراد را فراهم آورند.
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سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مکلف است حداقل  -21ماده 

هاي مناسب  هاي خود را در هفته به صورت رایگان در زمان پنج ساعت از برنامه

هاي مردم نهاد حامی افراد داراي معلولیت به  هاي سازمان و تشکل به برنامه

تصاص دهد ها و مشکالت این افراد اخ منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندي

  هاي مختلف سیما، استفاده از  هاي شبکه ها و برنامه و نسبت به زیرنویسی فیلم

ها جهت افراد نابینا (براساس  رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداري فیلم

  ضوابط فنی و متناسب با امکانات) اقدام نماید.

 

  هاي قضایی و تسهیالت مالیاتی فصل هشتم ـ حمایت
مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد داراي معلولیت، به قیم نیازمند  -22ماده 

باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردي که فرد واجد 

شرایطی براي پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، 

  کند. دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می

لف است حسب درخواست فرد داراي معلولیت یا قیم سازمان مک -23ماده 

هایی که حق فرد داراي معلولیت به دلیل  وي (حسب مورد)، در پرونده

معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که 



 
 

٢٢ 

 

ادعاي مزبور مورد تأیید سازمان باشد به عنوان نماینده وي، در دادگاه مربوط 

  شرکت نماید. 

کانون وکالي دادگستري و مرکز مشاوران حقوقی، وکال و  -24ماده 

قانون برنامه ششم توسعه  113ماده » د«کارشناسان قوه قضائیه با رعایت بند 

مکلفند عالوه بر الزامات مندرج در قوانین مربوط، نسبت به تأمین وکیل 

  معاضدتی، مشاوره و خدمات حقوقی رایگان در خصوص مشکالت حقوقی و 

هاي مطروحه براي افراد داراي معلولیت معرفی شده از سوي  کلیه پرونده

  سازمان در مراجع قضایی یا شبه قضایی اقدام نمایند.

وزارت دادگستري ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون از طریق  -25ماده 

  نماید. قوه قضائیه و همکاري سازمان، آیین دادرسی ویژه معلوالن را تدوین می

هاي اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و  صد در صد هزینه -26 ماده

سازي تمامی مراکز توانبخشی، نگهداري و مراقبتی،  تجهیز و توسعه و مناسب

آموزي، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد داراي  حرفه

  شود. میمعلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب 

پنجاه درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء  ـ 27ماده 

افراد داراي معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت 

هاي مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف هزینه
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مول این ماده از سوي است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مش

  کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارایه خواهد شد.

نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و  آیین تبصره ـ

وزارت ظرف شش ماه پس از ابالغ قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران 

  خواهد رسید.

  

  اري و استخدامیهاي اد معیشت و حمایت -فصل نهم 
دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد داراي معلولیت بسیار  -28ماده 

شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد ساالنه تعیین 

  و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

نگهداري فرد داراي  بانوان کارمند داراي همسر یا فرزند معلول به شرط

معلولیت در منزل (به تأیید سازمان) از تسهیالت مقرر در قانون خدمت 

) و اصالحات بعدي آن با استفاده از حقوق 1362وقت بانوان ( مصوب سال  نیمه

  مند خواهند شد. و مزایاي کامل بهره

 کارمندان مرد داراي همسر معلول یا داراي فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد

مادر به شرط نگهداري فرد داراي معلولیت در منزل (به تأیید سازمان) با یک 

 چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایاي کامل استفاده خواهد نمود.
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هاي مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین داراي  دستگاه - 29ماده 

 هند.هاي شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت کاهش د معلولیت

 

  ریزي، نظارت و منابع مالی برنامه  –فصل دهم 
هاي عمومی جمعیت  مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماري - 30ماده  

ریزي نماید که جمعیت افراد داراي معلولیت به تفکیک  به نحوي برنامه  کشور

  .گردد نوع معلولیت آنها مشخص

یافته براي اجراي این سازي منابع مالی اختصاص  به منظور شفاف -31ماده 

ریزي مکلف  قانون و حمایت از افراد داراي معلولیت، سازمان مدیریت و برنامه

است نسبت به ایجاد ردیف اعتباري ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین 

  فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

دف نهایی اعمال نظارت در راستاي تحقق مفاد این قانون و با ه -32ماده 

عالیه بر حسن اجراي کلیه قوانین معطوف به افراد داراي معلولیت یا اثرگذار بر 

زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجراي این قانون در زیرمجموعه 

  شود: شوراي عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می

  معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)
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  رییس سازمان 

 وزیر راه و شهرسازي

 وزیر آموزش و پرورش

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزیر صنعت، معدن و تجارت

 وزیر کشور

 وزیر ورزش و جوانان

 رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

 رییس سازمان امور اداري و استخدامی کشور

 االختیار رییس قوه قضائیه نماینده تام

 رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

هاي ملی  پنج نفر از نمایندگان افراد داراي معلولیت کشور به انتخاب شبکه

 داراي معلولیت کشور هاي اصلی افراد  نهاد بر حسب گروه هاي مردم تشکل

سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد داراي معلولیت کشور با معرفی وزیر 

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی



 
 

٢٦ 

 

 هاي صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی نماینده انجمن

سایر وزراء و مسئوالن مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب  -1تبصره 

  مورد 

اشت و درمان و اجتماعی مجلس شوراي اسالمی به هاي بهد رؤساي کمیسیون

 ها بر حسب موضوع طور ثابت و سایر کمیسیون

 دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد. -2تبصره 

این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در  -3تبصره 

عالی رفاه و  راستاي این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شوراي

تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شوراي اسالمی ارسال نماید. 

هاي اجتماعی، بهداشت و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف یک ماه  کمیسیون

پس از بررسی گزارش و صحت آن، خالصه گزارش را در صحن علنی مجلس 

  قرائت و نتایج آن را جهت اطالع عموم منتشر کنند.

هاي مشمول مکلف به رعایت، حمایت و اجراي حقوق  اهدستگ -33ماده 

 2006معلوالن مندرج در کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت مصوب سال 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با لحاظ ماده واحده قانون تصویب 

مجلس شوراي  13/9/1387کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت مصوب 
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ست هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در بای باشند و می اسالمی می

  باره به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجراي این قانون ارسال نمایند. این

از  16/12/1383قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب  -34ماده 

 شود. االجرا شدن این قانون نسخ می تاریخ الزم

ماه به استثناي  6هاي مورد نیاز این قانون باید ظرف مدت  نامه آئین -35ماده 

موارد مصرح در این قانون، توسط مراجع مرتبط تهیه و به تصویب هیأت 

  وزیران برسد.

هاي  نامه اند آئین هاي این قانون به تصویب نرسیده نامه مادامی که آئین تبصره:

در صورت عدم مغایرت با  1383قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب 

  این قانون به قوت خود باقی است.
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