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  قانون معلوليت در كشور تركيه

  احمدي مقدم يلدابرگردان سميه جعفري و 

  )الملل كانون توانا مسوول واحد روابط بين(معصومه آمدي  :ويراستار

  

متن زير به منظور آشنايي و اطالع از قوانين مربوط به افراد داراي معلوليت در كشور 

ن معلولين توانا ترجمه گرديده و اميد است به الملل كانو تركيه توسط واحد روابط بين

سازي حقوق افراد داراي  كمك اين قوانين بتوانيم گامي موثر جهت احيا و غني

  .معلوليت در كشور خود برداريم

  

منبع مجاز است ذكر با اثر اين از برداري كپي
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  قانون معلوليت در تركيه
  

  ي قوانين و مصوباتقوانين افراد داراي معلوليت و اصالحيه هاي برخ

  

  5378: قانون شماره

  1.7.2005: تاريخ پذيرش

  7.7.2005: تاريخ اجرا

  

  بخش اول

  ، تعاريف و اصول كليفيوظا حدوداهداف، 

  

  

  اهداف

هدف از اين قانون، پيشگيري از معلوليت است تا بر اساس معيارهايي حضور افراد داراي معلوليت  – 1ماده 

ا توجه به بهداشت، آموزش، توانبخشي، اشتغال، بيمه تامين اجتماعي و حذف را در جامعه ميسر سازد كه ب

موانعي كه با آن مواجهند براي مشكالت آنها راه حل ارايه كند و براي هماهنگي اين خدمات اقدامات الزم را 

  .انجام مي دهد

  

  وظايف حدود

دمات رسان به معلوالن و ساير موارد اين قانون معلوالن، خانواده هايشان، نهاد و سازمان هاي خ – 2ماده 

  .وابسته را تحت پوشش قرار مي دهد

  

  تعاريف

  :تعاريف برخي از اصطالحات حين اجراي اين قانون به شرح زير است



 

 

٣ 

معلول كسي است كه از بدو تولد يا به هر دليلي پس از آن به دليل مشكل جسمي، ذهني، رواني، ) الف

با زندگي اجتماعي و برآوردن نيازهاي روزمره اش مشكالتي دارد و از حسي  و شرايط اجتماعي در سازگاري 

  .اين رو نيازمند حمايت، درمان، توانبخشي، مشاوره و خدمات پشتيباني است

  

شاخص معلوليت شاخصي است كه بر اساس شاخص اصلي بين المللي فراهم مي شود و در صورت لزوم ) ب

  .بازبيني مي گردد

  

  .خفيف فردي است كه معلوليتش بر اساس شاخص معلوليت كم قلمداد مي شود فرد داراي معلوليت) پ

  .فرد داراي معلوليت مزمن فردي است كه معلوليتش بر اساس شاخص معلوليت شديد قلمداد مي شود) ت

فرد داراي معلوليت نيازمند به مراقبت فردي است كه بر اساس گزارش شوراي رسمي بهداشت و بر طبق ) ث

معلوليت، معلول شديد قلمداد مي شود و معلوليتش به حدي شديد است كه بدون كمك و طبقه بندي 

مراقبت ديگران نمي تواند به زندگي اش ادامه دهد زيرا قادر نيست مايحتاج عادي و هميشگي زندگي روزانه 

  .اش را انجام دهد

  

و مالي مي كند و به خصوص  كارگاه هاي حمايتي كارگاه هايي هستند كه دولت آنها را پشتيباني فني) ج

شرايط كاري آن را دولت ترتيب مي دهد تا براي افراد داراي معلوليتي كه براي پيوستن به بازار كار معمولي 

  .مشكل دارند، اشتغال و توانبخشي حرفه اي فراهم كند

  

نامه وضعيت كارگاه هاي حمايتي، وضعيتي است كه كارگاه بر اساس نسبت تعيين شده توسط آيين ) د

داراي تعدادي از معلوالن است تا از مساعدت مالي و فني فراهم شده براي كارگاه هاي حمايتي برخوردار 

  .گردد

  

توانبخشي مجموعه اي از خدمات پيشگيرانه، پزشكي، حرفه اي، آموزشي، تفريحي و اجتماعي رواني است ) ذ

ه هر دليلي ارايه مي شود يا اثرات معلوليت را به كه به منظور از بين بردن معلوليت از بدو تولد يا پس از آن ب

حداقل مي رساند، تا معلوالن براي خود و جامعه اي كه در آن كار مي كنند و در زندگي اجتماعي صالحيت 

داشته باشند و بر اساس توانمندي در جامعه مشاركت كنند تا به باالترين حد توانايي خود در زمينه هاي 

جتماعي، حرفه اي و اقتصادي دست يابند و همه ي معيارها را عليه تبعيض به كار جسمي، روحي، رواني، ا

  .گيرند

  

طبقه بندي كاري است كه براي ايجاد استاندارد و اصول معمولي براي تعريف عملكرد و ناتواني جسم ) ر

  .انسان به عنوان شاخص مهم سالمت به كار مي رود

  

  



 

 

٤ 

  اصول كلي

  :خدمات تحت اين قانون دنبال مي شوداصول زير در اجراي  – 4ماده 

  

دولت بر اساس حفظ عزت و كرامت انساني عليه همه نوع سو استفاده از معلوالن و معلوليت، سياست ) الف

دولت عليه معلوالن تبعيض قائل نمي شود؛  مبارزه عليه تبعيض، اصول اساسي . هاي اجتماعي اتخاذ مي كند

  .سياست ها نسبت به معلوالن است

  

مشاركت معلوالن، خانواده هايشان و سازمان هاي داوطلب براي اتخاذ تصميمات مرتبط با معلوالن فراهم  )ب

  .مي شود

  

  .ضروري است از اتحاد خانواده هنگام اجراي خدمات معلوالن حمايت شود )پ

  

  .تبراي تنظيم مقررات نهادها و سازمان هاي معلوالن اتخاذ نظر اداره كل معلوالن الزامي اس) ت

 

  

  بخش دوم

  شغل و حرفهبررسي اشتغال، آموزش، توانبخشي، ، درمانطبقه بندي، 

  

  طبقه بندي

بر اساس صورت مي گيرد كه مطابق با معيار معلوليت  معلوالنو تعاريف  رده بندي، طبقه بندي - 5ماده 

مه هايي تعيين مي آيين نا بر اساسمعيار و اصول كاربردي معلوليت . آماده مي شود طبقه بندي بين المللي

شوند كه به طور مشترك توسط وزارت دارايي، وزارت بهداشت، وزارت كار و تامين اجتماعي، وزارت آموزش 

  .كشور توزيع مي شوند

  

  درمان

زندگي امنيت  آرامش وسالمت،  خود در در محيط زندگيكه معلوالن به ويژه در  ضروري است - 6 ماده

ان فراهم باشد طوري كه در جامعه حضور يابند و مفيد باشند و افراد كنند تا درمان و توانبخشي برايش

  . نيازمند از درمان موقت يا دايمي يا خدمات مراقب خانگي برخوردار شوند

  



 

 

٥ 

  جواز

و  مدير كل خدمات اجتماعي از مردمي كهاشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و سازمان هاي  - 7ماده

  .را فراهم كنندمعلوالن  درمانيد خدمات نتوانمي گرفتند، كودكان  از آژانس حمايت

  

  

  رساني خدمات

 .گيرد مي اجتماعي اشخاص مورد توجه قرارو  جسمي نيازهاي زيست محيطي، ،خدمات حين ارايه -  8ماده

و  كلهماهنگي خدمات اجتماعي مديريت  كارها با درماني،خدمات  و شيوع براي استانداردسازي، توسعه

  .مي گردد انجامان كودكاز آژانس حمايت 

  .قوانين مشروط درمان توسط خدمات درماني فراهم مي شود

  

  درمانانواع 

 ارايهموسسات صورت  مدل هاي مراقبتيدر منزل يا  مراقبتمي تواند در قالب  درمانيخدمات  -  9 ماده

  .دفراهم شو طبيعىاز محيط اجتماعي و  شخصاست كه اين خدمات بدون جدا كردن  الزم ابتدا .شود

  

  توانبخشي

نيازهاي توانبخشي بر اساس مشاركت در زندگي اجتماعي و برابري به منظور برآوردن خدمات  - 10 ماده

مشاركت فعال و موثر فرد معلول و خانواده اش در تمام مراحل . فراهم مي شوداجتماعي و فردي معلوالن 

  .توانبخشي از جمله تصميم گيري، طراحي، اجرا و خاتمه ضروري است

معيارهاي  فراهم مي شود و ي توانبخشيزمينه ها تمامآموزش كاركنان در  به منظوربرنامه هاي آموزشي 

  .در نظر گرفته مي شوند الزم براي استخدام اين افراد

  

  انهتشخيص زود هنگام و خدمات پيشگير

داشت برنامه ريزي و و كودكان توسط وزارت به پا نو انكودكامور مربوط به تمام دوران نوزادي،  - 11 ماده

 نظارت كنند؛ ذهنيو  روان شناسي اجتماعي، حسي، شنوايي، جسمي،اجرا مي شوند تا بر پيشرفت هاي 

 داده شوند؛اوليه تشخيص  در مراحل دنمي گرد منجر به معلوليتي كه يبيماري هاي ارثي و بيماري ها

  .جلوگيري كنند بدتر شدن معلوليت شدت معلوليت موجود تا كمترين حد كاهش يابد و از پيشگيري شوند؛

  



 

 

٦ 

  حرفه و شغل بررسي

 تامينو وزارت كار و  كشورآموزش  وزارت ت از سويمعلوليبا توجه به انواع حرفه و شغل  بررسي - 12ماده

به كمك اين بررسي ها، توانبخشي حرفه اي و  .اداره كل معلوالن صورت مي گيرداجتماعي با هماهنگي 

   .فراهم مي شود سازمان هاي مذكورسب با معلوالن توسط برنامه هاي آموزشي منا

  

  توانبخشي حرفه اي

اين منظور ديدن به  و آموزش يشانمطابق با مهارت هابراي انتخاب شغل خود  معلوالنحقوق  – 13 ماده

  .نمي شود محدود

  

حرفه اي كه  مشروط بر اين كه دراز خدمات توانبخشي حرفه اي بهره مند گردند تا  معلوالنضروري است 

قادر به انجام دادنش هستند، آموزش ببينند و بتوانند شغلي به دست آورند و رفاه اجتماعي و اقتصادي شان 

  . بر اساس كارايي شان تامين شود

  

كار و مهارت هاي افراد بر اساس پيشرفت ها و توانايي هايشان در مراكز خصوصي توانبخشي  ايجاد معيارهاي

اد حقيقي و حقوقي افتتاح شده، مراكز افزايش مهارت و انواع گوناگون كارگاه هاي حرفه اي كه توسط افر

حرفه  بررسي ايجاد شغل وخريد خدمات با خدمات مرتبط را مي توان از طريق . صورت مي پذيردسرپوشيده 

به كه  مي شودآيين نامه اي تنظيم بر اساس مرتبط  ياصول و روش ها. به دست آورد متناسب با نيازهاي

صادر شده  كل معلوالناجتماعي و اداره  تامينطور مشترك از سوي وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و 

  .است

  

وقتي ارائه ي اين  شهرداري ها. ارايه مي شودشهرداري  نيز توسطخدمات توانبخشي حرفه اي و اجتماعي 

درخواست در صورتي كه . ي كننداري مهمك آنها كارآموزيافراد و  با مراكز آموزش خدمات را ضروري بدانند،

توانبخشي فرد معلول برآورده نشود، از خدمات نزديك ترين مركز بهره مند مي شود و شهرداري مرتبط مبلغ 

  . تعيين شده در ساختار بودجه هر سال را به مركزي كه خدمات را خريده مي پردازد

  

  اشتغال

مراحل انتخاب شغل، فرم هاي درخواست، مراحل  اشتغال، تمايزي در هيچ يك از زماندر  - 14ماده 

  .صورت نمي گيرد معلوالن عليهكار پيشنهادي  هاي انتخاب، ارزيابي فني، شرايط و دوره
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كار افراد معلول نبايد با توجه به معلوليتشان با ساير مردم فرق داشته باشد چرا كه موجب اثر نامطلوب براي 

  .معلوالن مي شود

  

شاغل و يا  معلوالن ي كهموانع و مشكالت رفعكاهش يا  برايروند اشتغال  رهايمعياضروري است كه 

از سوي موسسات و  بر اساس مكان هاي كاري فيزيكي صورت گيرند و مقدمات، با آن مواجه اندمتقاضي كار 

ط ي كه بنا به شرايمعلوالنشغل  .كه وظيفه، اختيارات و مسووليت مرتبط دارندانجام گيرد  ييسازمان ها

  .معلوليتشان براي پيوستن به بازار كار مشكل دارند، ابتدا توسط كارگاه هاي سرپوشيده فراهم مي گردد

گردد كه مشتركاً توسط مي بر اساس آيين نامه اي تنظيم سرپوشيده كارگاه هاي  مرتط باروش ها و اصول 

  .شودصادر مي  كل معلوالناجتماعي، وزارت دارايي و اداره  تامينوزارت كار و 

  

  تعليمآموزش و پرورش و 

كودكان، جوانان و . بدون هيچ دليلي نمي توان ممانعت به عمل آورد معلوالناز حق آموزش  - 15ماده 

با افراد برابر  محيط هاي همگاني واز آموزش  با در نظر گرفتن شرايط و اختالفات خاص، بزرگساالن معلول

  .غيرمعلول برخوردارند

  

شوراي عالي آموزش در تهيه ابزار و تجهيزات،  هايبه منظور انجام كار معلوالنگي مركز مشاوره و هماهن

به  معلوالن، آماده سازي محيط هاي آموزشي و پژوهشي و اسكان مناسب مطالب خاص كالسآماده سازي 

  .تاسيس شده است منظور تسهيل در زندگي آموزشي دانشجويان معلول

  

بر اساس آيين نامه اي كه مشتركاً از سوي   معلوالنه و هماهنگي اصول و روش هاي عملياتي مركز مشاور

ه گشتتنظيم  كل معلوالن تهيه شده،وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، شوراي عالي آموزش و اداره 

  .است

  

افراد كم شنوا تأسيس  امكان آموزش و ارتباطاتزبان تركي به منظور  توسط موسسهزبان اشاره تركي 

هاي تأسيس و اجراي اين سيستم بر اساس آيين نامه اي تعيين شده كه ركا اصول و روش. تگرديده اس

و اداره حمايت از كودكان  آژانسمشتركاً از سوي وزارت ملي آموزش و پرورش، اداره كل خدمات اجتماعي و 

  .صادر شده است ه زبان تركيهماهنگي موسس و با كل معلوالن



 

 

٨ 

و مطالب مشابه براي  فيلم زيرنويس ب تخفيفي، شنيداري و الكترونيكي،كت جهت توليدمورد نياز  مراحل

وزارت  و توسط وزارت ملي آموزش و پرورش امشترك برآوردن همه نوع نيازهاي آموزشي و فرهنگي معلوالن

  .انجام مي شودفرهنگ و گردشگري 

  

  

  ارزيابي آموزشي

 استاني اداراتمراكز  در ويژه آموزش ابيتوسط هيئت ارزي معلوالنآموزش  تشخيص وارزيابي  - 16 ماده

آموزشي  ريزي برنامه و است معلول فردا خانواده كارشناسان و ي انجام مي گيرد كه متشكل ازمل آموزش

  .ارزيابي و بررسي مي شود ها  پيشرفتبر طبق ه برنامه هر سال اين. ديابمي توسعه 

  

در زمينه  يكارآموز مايل به معلوالن ه اي آموزشحرف شاخه ،بهداشت گزارش با در نظر گرفتنهيئت مديره 

  .يشان را تعيين مي كندمهارت ها توانايي و، عالقه هاي متناسب با

  

از  اتعيين مي گردد كه مشترك آيين نامه اي بر اساس هيئت مديره هاي عملياتي و بنيادي و روش اصول

  .صادر شده است كل معلوالنو اداره  آموزش و پرورش سوي وزارت

  

  

 بخش سوم

  شده اصالحمقررات 

  

 "دانش آموزان مطالعه مراكز آموزش" عبارت در ادامه" توانبخشيويژه آموزش و مراكز "ت عبار  -17ماده 

 گنجانده 08/06/1965 مورخ  625 شمارهبه  ويژه آموزش قانون موسسات از اولين ماده در اضافه شده كه

  .است شده

  

  .اضافه شده است 625 قانون شماره هقراردادي ب ماده در ادامه -18ماده 

  

 ازحمايت  آژانساداره كل خدمات اجتماعي و  كه بر طبق ويژه توانبخشي و آموزشمراكز  -  2ماده موقت 

تعيين شده از سوي وزارت  مجوز دارند بايد بر طبق شرايط 24/5/1983مورخ  2828كودكان به شماره 

   .كنندديد مت 31/12/2007تا تاريخ  مجوز خود را آموزش و پرورش



 

 

٩ 

  

اضافه شده  23/6/1965 مورخ  634 شماره مالكيت مشترك به قانون 42ماده  به بند اول زير بند - 19 ماده

  .است

  

و سهام زمين پس از بحث در  ، اصالح پروژه توسط اكثريت نفراتمعلوالنزندگي  بهتعهد در صورت وجود 

در اين در صورتي كه  .ين واحد برگزار مي گرددجلسه اي تعيين مي شود كه پس از سه ماه توسط مالك

، تعمير و نصب و راه اندازي ساخت و ساز؛ مدت جلسه برگزار نشود يا درخواست اصالحيه را اكثريت نپذيرند

واحد  مالكمقامات مربوطه به درخواست  انجام مي شود كه از اي مجاز پروژهي اصالحيه  طرح يا بر طبق

اظهار مي دارند ايمني ساختمان در معرض خطر  كسب مي شود و يونبر اساس گزارش كميس مربوطه

هاي  اصول و روش. را قطعي مي كنندپروژه طرح  يا اصالحدرخواست مقامات مربوطه ظرف شش ماه . نيست

مقرراتي تعيين  بر اساسشخص معلول بهره برداري پس از عمليات  روش و روند مرتبط با ايجاد كميسيون،

  .تنظيم مي گردد اداره كل معلوالنمسكن و و   المنفعه  عام اموروزارت  مشترك از سوي مي شود كه به طور
  

 به شرح زير 14/7/1965 مورخ 657 ان دولت به شمارهكنكار قانون 53 ماده بند اول عنوان و ـ 20ماده 

  .است تغيير كرده

  

  :كارمند دولت عنوان به معلوالناستخدام 

نيز الزم است سازمان  و ندشوخالي منصوب  پستهايدر  تخصصشان به توجه با معلوالن ضروري است

فراهم كند كه به آنها در بهبود عملكرد و اجراي وظايفشان  براي معلوالنرا  يتجهيزات بزار واستخدام كننده ا

و  دولت كارمند عنوان معلوالن به استخدام الزامات). اساس مقررات باشد به شرطي كه بر(كند،  كمك مي

اي كه سازمان متبوعشان بايد براي  ايي كه به آنها اختصاص خواهد يافت، ابزارها و تجهيزات كمكيه شغل

ابزار ذهني از كمترين  معلوالنشان فراهم كند و وظايفي كه گماشتن  عملكرد بهتر و اجراي وظايف شغلي

وزارت  توسطشوند كه به طور مشترك  اساس مقرراتي تنظيم مي ، همگي برشدد نخواه معاف آموزشي

  .شود تهيه ميدولت  كاركناناداره  وكل معلوالن اداره ، كار و امور اجتماعي وزارت، بهداشت وزارت ،دارايي

  

 .اضافه شده است 657به قانون شماره  متمم زيرماده  ـ 21ماده 

و  همسر، فرزنداندر مواردي كه طبق مستندات مركز سنجش آموزش و پرورش استثنائي، ـ  39ماده متمم 

معلول شناخته شوند طوري  شوند تعيين ميي كه طبق گزارش هيأت سالمت كاركنان دولت خواهر و برادران

كه ادامه زندگي شان بدون كمك ممكن نباشد و مراقبت ديگران منوط به آموزش و پرورش در سازمان هاي 

ت كارمند، به پست آموزش و پرورش رسمي يا خصوصي خارج از محل استخدامشان باشد، بسته به درخواس

وجود دارد، هاي آموزش و پرورش  سازمان كه در آنجا شهريمحدوده استان يا  هاي خالي سازمانش در

  .منتقل خواهد شد

  



 

 

١٠ 

قانون ماليات دارايي  8اضافه شده است و در ماده  »جانبازان«در ادامه عبارت  »معلوالن«عبارت  ـ 22ماده 

 .رديده استلحاظ گ 29/07/1970مورخ  1319به شماره 

  

شده  به شرح زير اصالح 18/01/1972 مورخ 1512 شمارهبه  اسناد رسمي قانون 73 ماده  ـ 23ماده 

  .است

  

  :باشد شنوايي، گويايي و يا بينايي داشته اختالل شخص مورد نظركه  در صورتي

  

 گفتاري،دچار اختالالت شخص مورد نظر  متوجه شود كهدفتر اسناد رسمي مسؤول چنانچه ـ  73ماده 

اگر . ، روند كار در حضور دو شاهد انجام مي شوددرخواست شخص معلول به بنااست، ديداري و  شنيداري

شخص مورد نظر مشكل شنوايي و گويايي دارد و ارتباط از طريق نوشتن نيز ممكن نيست، دو شاهد و يك 

 .مترجم قسم خورده حاضر خواهند بود

  

  .شده است اصالح به شرح زير 1512 مارهش قانون 75 ماده دوم بند ـ 24ماده 

امضا جايگزين آن مي شود، اما اگر شخص مورد نظر رونويس سند معاملة محضري امضا مي گردد يا  چهاگر 

رونويس درخواست كند يا دفتر اسناد با توجه به نوع و كيفيت معامله، حالت و شخصيت فردي كه امضا يا 

يي كه براي آنها سند معامله تنظيم مي شود و كسي كه مي تواند به جز افراد داراي مشكل بينا(مي كند 

، اثر انگشت فرد موردنظر، شاهد، مترجم و فرد مميز نيز در چارچوب روش ذكر شده در بند باال )امضاء كند

  .اخذ خواهد شد

  

مشمول شهروندان  1/7/1976 مورخ 2022بندهاي دوم و سوم از اولين ماده قانون شماره  ـ 25ماده 

زير به همين قانون  متممو ماده منسوخ سال سن داشته باشند  65و فقير تركيه كه بيش از  ناتواننيازمند، 

  .اضافه شده است

  

  :سال 65ـ با وجود دارا بودن سن كمتر از  1متمم  ماده

ات بر اساس گزارش هيأت سالمتي از يك بيمارستان كامالً مجهز، معلوليتشان اثب افرادي كه از ميان )الف

سال سن داشته باشند و از نظر  18بيشتر از كنند و زندگي  طوري كه نتوانند بدون كمك ديگرانشده باشد 

بر اساس ميانگين ماهيانه ي همه نوع درآمد (ه درآمدشان قانوني مشمول مراقبت ديگران نباشند، آنهايي ك

تين مادة اين قانون در ضريب با ضرب عدد شاخص مذكور در نخس كمتر از مقداري باشد كه) تحت هر نامي

درصد مقدار  300حقوق كاركنان دولت به دست مي آيد، تحت پوشش حقوق ماهيانه اي قرار مي گيرند كه 

  .ماهيانه اي است كه طبق مادة نخست اين قانون تعيين مي شود

  



 

 

١١ 

آنهايي كه نيستند،  از نظر قانوني مشمول مراقبت ديگران آنهايي كهو سال  18از  االترب از ميان معلوالن) ب

با ضرب  كمتر از مقداري باشد كه) بر اساس ميانگين ماهيانه ي همه نوع درآمد تحت هر نامي(درآمدشان 

عدد شاخصي شاخص مذكور در نخستين مادة اين قانون در ضريب حقوق كاركنان دولت به دست مي آيد، 

اهيانه اي است كه طبق مادة نخست درصد مقدار م 200تحت پوشش حقوق ماهيانه اي قرار مي گيرند كه 

  .اين قانون تعيين مي شود

  

هستند، با وجود داشتن  از نظر قانوني مشمول مراقبت ديگران آنهايي كهو سال  18از  كمتر معلوالن )ج

با ضرب عدد  كمتر از مقداري باشد كه) بر اساس ميانگين ماهيانه ي همه نوع درآمد تحت هر نامي(درآمدي 

ذكور در نخستين مادة اين قانون در ضريب حقوق كاركنان دولت به دست مي آيد، به شاخصي شاخص م

درصد مقدار  200شرطي كه مراقبت واقعا صورت پذيرد، تحت پوشش حقوق ماهيانه اي قرار مي گيرند كه 

  .ماهيانه اي است كه طبق مادة نخست اين قانون تعيين مي شود

  

 با همان روشمقرر شده باشد،  سالگي 65سن  پايانيش از پده مااين اساس مفاد  بري كه حقوقپرداخت 

از ميان افرادي كه طبق ماده نخست اين قانون، حقوق دريافت مي كنند، آنها كه بر . ادامه خواهد يافت

شرايطشان طوري اساس گزارش هيأت سالمت يك بيمارستان كامالً مجهز معلوليتشان اثبات شده باشد و 

بند نخست، مشمول ) الف(نيز طبق زيربند  به زندگي خود ادامه دهند ن كمك ديگرانباشد كه نتوانند بدو

حقوق افرادي كه درصد معلوليتشان تغيير يافته، حقوقشان دوباره طبق . دريافت حقوق خواهند بود

افرادي كه درصد معلوليت آنها كمتر از عدد الزم براي دريافت حقوق حقوق  .شرايطشان تعيين مي شود

و  آنها كه دريافتي هاي جديدشان بيش از درآمد ميانگين ماهيانه ي مذكور در بند نخست است، باشد 

  .  حقوقشان قطع خواهد شد

  

سال سن دارند و از مزاياي پرداخت حقوق بهره مند هستند، مزاياي  18فقط معلوالني كه خودشان كمتر از 

در هر حال، از ميان افرادي كه بر . خواهد گرفت حق درمان ذكر شده در ماده هفتم اين قانون به آنها تعلق

اساس مفاد اين ماده، حقوق دريافت مي كنند، به آنها كه تحت پوشش كمك هزينه درمان يكي از مؤسسات 

  .تأمين اجتماعي باشند، كمك هزينه درمان تعلق نمي گيرد

  

اساس مفاد بند  ادي كه برشتم اين قانون براي افرماده هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و ه

  .نيز اعمال خواهد شد ،حقوق دريافت مي كنند نخست،

  

از  درآمدي ،بي سرپرستيي كه به دليل معلوليت حقوق ماهيانه دريافت مي كنند يا به دليل كودكاناز ميان 

بايد كه  استكمتر از مقداري دارند، به آنهايي كه كل حقوق يا درآمد ماهيانه شان سسات تأمين اجتماعي ؤم

 مؤسسه مربوطه بايد اختالف هزينه را بپردازد ،به آنها پرداخت شودبر اساس اين ماده با توجه به وضعيتشان 



 

 

١٢ 

آن افرادي كه حقوق يا درآمدشان را از بيش از يك مؤسسه تأمين اجتماعي دريافت مي كنند، بسته به (

   .قادير پرداختي از خزانه گرفته مي شودو م) انتخاب فرد فقط يكي از مؤسسات اين اختالف را مي پردازد

  

از حقوق  آژانس حمايتاداره كل خدمات اجتماعي و از ماده سوم ) ج( بنددر ادامه زير )د(زيربند  ـ 26 ماده

 بندبه زير 11 موردو ادامه مي يابد  بندهازير اضافه شده است و 24/5/1983 مورخ 2828كودكان به شماره 

  .اضافه شده استموجود  )ه(

  

و بر اساس طبقه شوراي سالمت  به افرادي اطالق مي شود كه طبق گزارش: »نيازمند مراقبت نمعلوال«) د(

ي بندي معلوليت، معلول ثبت شدند و معلوليتشان طوري است كه قادر به انجام امور عادي و تكراري زندگ

   .روزانه نيستند و نمي توانند بدون كمك و مراقبت ديگران به زندگي خود ادامه دهند

  

محل  واحدهاي مسكوني اي هستند كه »واحدهاي مسكوني براي نگهداري كودكان بي سرپرست« ـ11

  .استسالگي  18تا سن از نوزادي اقامت كودكان 

  

حذف شده  )ه( اصالح و زيربندبه صورت زير  2828 ماده چهارم قانون شمارهاز ) الف( زيربند ـ 27ماده

  .است

انجام مي شود و اتحاديه  دولت كنترل تحت ،اين قانون تحتخدمات اجتماعي به  فعاليت هاي مربوط )الف

گستره و مقدار . اي شامل همكاري داوطلبان و مشاركت سازمان هاي غيردولتي و مردم بر آن نظارت دارند

بايد ارائه شود و روش ها و اصول واگذاري كار به افراد حقيقي و حقوقي اي كه  مراقبت و ديگر خدماتي كه

آژانس اداره كل خدمات اجتماعي و اين خدمات را ارائه مي دهند بر اساس مقرراتي تنظيم مي شود كه 

  .تصويب مي كند از حقوق كودكان حمايت

   

  .اصالح شده استير به صورت ز 2828 ماده نهم قانون شماره) ز( بندزير ـ 28 ماده

مؤسسات  عملكردو  استاندارد همه نوع ،ل مربوط به صدور مجوز تأسيساصو ، تأييد و بازرسيتعيين )ز

به استثناي  ،)ندبا مؤسسات در ارتباط به جز آنها كه( اي كه قرار است تأسيس شوند خدمات اجتماعي

در صورت (توجه به تعرفه هاي هزينه   و ارائه مي دهندو توانبخشي  خدمات آموزش استثناييمؤسساتي كه 

  .و متوقف كردن مؤسساتي كه اين اصول را رعايت نمي كنند) وجود

  

  .اصالح شده استبه صورت زير  2828بند اول ماده دهم قانون شماره  ـ 29 ماده

  :كل و پنج معاون مديركل استبا يك مدير زير سازمان مركزي مؤسسه متشكل از واحدهاي اصلي

  ره حقوقيمشاو )الف

  مديريت هيأت بازرسي )ب

  توسعه راهبردي بخش )ج



 

 

١٣ 

  منابع انساني بخش )د

  خدمات كودكان بخش )ه

  سالمندان از خدمات مراقبت بخش )و

  از معلوالنخدمات مراقبت  بخش) ز

  خدمات كمك هاي اجتماعي بخش) ح

  جوانانخدمات  بخش) ط

  نيخدمات پشتيبا بخش) ي

  مركز آموزش خدمات اجتماعي) ك

  امور ساختماني بخش )ل

  گردش ماليمديريت مركزي  )م

  خدمات اجتماعي  ، زنان وخانوادهبخش  )ن

  خصوصي منشيمديريت  )س

  پدافندي متخصص )ع

  

  .شده است فزودها 2828قانون شماره به  متمم زير هاي ماده ـ 30 ماده

حت پوشش هيچ سازمان ـ اين ماده به شرطي قابل اجراست كه معلوالن نيازمند مراقبت ت 7متمم ماده 

دولتي يا خصوصي يا در منازلشان به  مؤسسات مراقبتتأمين اجتماعي اي نباشند و خدمات مراقبتي در 

و  اقتصادياز نظر در خانواده هايي زندگي مي كنند كه ند يا كه خانواده خود را از دست دادكساني ارائه شود 

  .نداجتماعي محروم

  

ي كه بايد به معلوالن نيازمند مراقبت ارائه شود و روش ها و اصول واگذاري گستره و مقدار خدمات مراقبتي ا

كار به افراد حقيقي و حقوقي اي كه اين خدمات را ارائه مي دهند براساس مقرراتي تنظيم مي شود كه به 

تصويب مي كل كل معلوالن با هماهنگي اداره اداره طور مشترك توسط وزارت دارايي، وزارت بهداشت و 

  .ددگر

  

مبلغ ماهيانه اي كه براي هر فرد تعيين مي شود تا خدمات مراقبتي معلوالن نيازمند مراقبت را تحت پوشش 

  . قرار دهد، نبايد بيش از كمترين مقدار دستمزد خالص دو ماهه باشد

  

تند هس كل ادارهبه استثناي آنهايي كه تحت حمايت و سرپرستي  معلوالن نيازمند مراقبت ازهزينه مراقبت 

  .با تخصيص بودجه جامعه تامين مي شود

  



 

 

١٤ 

ـ در صورت نياز، كاركناني كه زبان اشاره بدانند به منظور فعاليت به عنوان مترجم افراد مبتال  8متمم ماده 

دوره هاي الزم يادگيري زبان اشاره براي . به مشكالت شنيداري و گفتاري، براي اين كار گمارده مي شوند

روش ها و اصول مربوط به وظايف و اختيارات و شرايط كار اين افراد بر . و ارائه مي شودكاركنان برنامه ريزي 

و اداره كل خدمات اجتماعي و كل معلوالن اساس مقرارتي تعيين مي شود كه به طور مشترك توسط اداره 

 .آژانس حمايت از كودكان آماده مي گردد

  

به  بزرگراه هاند اول شصت و يكمين ماده قانون ترافيك زير به ب بند، زير)ن(بند زيردر ادامه  ـ 31ماده 

  .به بند دوم اضافه شده استو عبارت زير  13/10/1983 مورخ  2918 شماره

  

  ، داده شده استوسايل نقليه معلولين اختصاص يي كه به ادر پاركينگ ه) س

  

  . ، جريمه دو برابر خواهد شد)س(در صورت وقوع هرگونه تخلف از زيربند 

  

 مورخ 3065ارزش افزوده به شماره  بر قانون ماليات 17ماده  4زير به بند شماره  بندزيرـ  32ه ماد

  .اضافه شده است 25/19/1984

  

براي آموزش، مهارت هاي شغلي  رايانه اي خاصي كه به طور ويژهرنامه هاي ع ابزار و تجهيزات و بهمه نو )ق

  .دشوو زندگي روزمره  معلوالن تهيه مي 

  

مربوط  21/5/1986 مورخ 3289به دومين ماده قانون شماره ) س( دبن، زير)ن(در ادامه زيربند  ـ 33 ماده

 در )ع( زيربندبه عنوان موجود ) س( زيربنداست و  شدهداره كل ورزش و جوانان اضافه اوظايف  به سازمان و

  .آن آمده است ادامه

  

ورزشي و همگاني كردن آن، مناسب سازي به منظور توانمندسازي معلوالن براي انجام تمرينات ) س

تأسيسات ورزشي براي معلوالن و توسعه برنامه هاي تربيت بدني و فناوري هاي پشتيبان، فراهم كردن مواد 

، آموزش ورزشكاران، همكاري با ديگر  نشريهمورد نياز، انجام فعاليت هاي افزايش آگاهي و اطالعات و انتشار 

  .  ي معلوالن براي انجام تمرينات ورزشيمؤسسات مربوط به توانمندساز

  

اضافه  7/5/1987 مورخ  3359به شماره  سالمتبند زير به ماده سوم قانون اساسي خدمات زير ـ 34ماده 

  .شده است
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دارد كه توسط مؤسسات عمومي و  را ييمجوز سازمان هامسؤوليت صدور وزارت بهداشت و درمان ) م

ر خدمات پزشكي و تجهيزات مورد استفاده د كمكيابزارهاي  تا شوند تأسيس مياشخاص حقيقي و حقوقي 

، توليد و كاركنان و سازمان ها، استاندارد مؤسسات جواز اين اصول مربوط به صدور .كنند توليدرا  توانبخشي

مقرراتي تنظيم مي  بر اساسهايي كه قبالً تأسيس شده اند  و سازمان مؤسساتعمليات و بازرسي و وضعيت 

  .مي كندوزارت بهداشت صادر  د كهشون

  

وزارت  و وظايفسازمان در مورد  04/1992/ 30 مورخ 3797به قانون شماره  متمم زيرماده  ـ 35ماده 

  .اضافه شده است كشورآموزش و پرورش 

كودكان آموزشي  مربوط به هزينه هاي توسط دستورالعمل بودجههزينه اي كه هر سال : 3 متمم ماده

عقب ماندگي ذهني و  كالمي و صوتي، زباني و ارتوپدي، شنوايي، مشكل بينايي،مي شود كه معلولي تعيين 

دارند بر اساس نظر مشاوران ارزيابي آموزش استثنايي براي حضور در مراكز آموزش  هاي رواني بيماري

ن مي تشخيص داده شده اند و وزارت آموزش و پرورش كشور بودجه را تامي استثنايي و توانبخشي مناسب

 .كند

  

به شرح هاي ارثي در مبارزه با بيماري  29/12/1993مورخ  3960قانون شماره  ماده نخست  – 36ماده 

  .زير اصالح شده است

 
، تاالسمي  به خصوصهاي خوني  بيماريكليه با  در حوزه ي خدمات بهداشتي پيشگيرنده دولت – 1ماده 

شوند اقدامات پيشگيري مي نوعي معلوليت  جر بهكه منكم خوني داسي شكل و ساير بيماري هاي ارثي 

  .مي شودداده تخصيص در وزارت بهداشت اي براي اين موارد بودجه  .انجام مي دهد

  

كه باعث  موروثيو ساير بيماري هاي  موروثيبيماري هاي خوني  پيشگيري ازبراي  معيارهاي مورد نياز

  سوي بايد اجرا شوند از ي بهداشتي پيشگيرندهو در حوزه ي خدمات، اصول و روش ها معلوليت مي گردد

  .مي شودوزارت بهداشت تهيه و تنظيم 

  

و  تشكيالت مورد در 13/4/1994مورخ 3984بند دوم ماده چهارم قانون شماره  )يو( تبصره هاي -37ماده  

  .شده است اصالح به شرح زير يو تلويزيون ييپخش راديو

  

  و كودكان ن، معلوالافراد آسيب پذيرض عليه زنان، خشونت و تبعيبه  نسبتتشويق  عدم) يو

  

به  22/11/2001مورخ  4721تركيه شماره قانون مدني  348بند اول ماده  از) 1( شمارهتبصره  – 38ماده 

  . شرح زير اصالح شده است
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مكان  يا اين واقعيت كه دروالدين بيماري  و بي تجربگييل دل به امر سرپرستيدر انجام قصور والدين  -1 

  .و يا داليل مشابه هستند مختلفهاي 

  

و اصالح گرديده به شرح زير  22/5/2003مورخ  4857قانون كار به شماره  108ند اول ماده ب -39 ماده

  .دوم آن لغو شده استبند جمله اول 

 
 رئيستوسط  كه 101اداري در ماده  هاي به جز جريمه ،تعيين مي كند قانون راجريمه هاي اداري نرخ 

  .مشروط بر آنكه دليلش بيان گردد تعيين مي گرددمنطقه اي وزارت كار و امور اجتماعي 

  

اضافه شده  10/7/2004مورخ  5216شماره به بزرگ قانون شهرداري مركزي به زير  متممبند  -  40ماده 

  .است

  

ن اطالعات، بزرگ به منظور فراهم كردشهري در شهرداري هاي  نمعلوال يخدماتواحدهاي  - 1 متممماده 

 هااين واحد .آگاهي، فرمان، مشاوره، خدمات اجتماعي و توانبخشي حرفه اي به معلوالن تاسيس شده است

و سازمان هاي معلوالن  به منظور خدمت بهو انجمن  حفظ مي كنند با بنياد راههاي خود را همفعاليت 

خدمات  هايواحد فعاليت، مسئوليت و اقتدار وظيفه، ،به بنياد با توجهاصول و روش ها  .شدتاسيس  وابسته

بر اساس نظر اداره كل خلي داوزارت امور تعيين مي شوند كه بايد از سوي  يمقررات بر اساس ينمعلول

  .معلوالن تهيه شود

  

نون كيفري قا 122در بند اول ماده  "جنس ،رنگ ،نژاد ،زبان"ت اعبار  پس از"ناتواني"عبارت  - 41ماده 

  .اضافه شده است 26/9/2004رخ مو 5237تركيه شماره 

  

 .اضافه شده است 23/3/1997مورخ  571شماره حكم وزارتى  3ماده ) اچ(تبصره بند زير به  – 42ماده 

به فرمانداري واگذار مي شود كه هيئت مديره زير با تاييد وزير معلوالن شناسايي صدور كارت مجوز تهيه و 

ي تعيين بر اساس مقرراتمعلوالن و صدور كارت شناسايي  روش ها و اصول تهيه .نظر وي فعاليت مي كند

 تامين و اداره كل خدمات كل معلوالنوزارت امور داخلي، اداره  از سويبه طور مشترك  مي شود كه

  .مي شود تهيهت از كودكان مايح گنماينداجتماعي و 

  

   .به شرح زير اصالح شده است 571شماره حكم وزارتى  7ماده  - 43ماده 
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  :واحدهاي خدماتي اصلي مديريت عبارتند از -  7اده م

  توانبخشي و وزارت آموزش و پرورشمديريت ) الف

  پژوهش هاي معلوليتو  آماراداره مديريت ) ب

  اتحاديه اروپا و روابط بين المللمديريت ) ج

   هماهنگياداره مديريت پروژه و ) د

  

   :است ذيلبه شرح و عنوان تغيير كرده  571شماره حكم وزارتى  8ماده  - 44ماده 

  

  

  آموزش و توانبخشيمديريت 

   به شرح زير استو توانبخشي آموزش  ادارهوظايف  -  8ماده 

  معلوالنتوانبخشي و آموزش  رونددر مرتبط  يها و سازمان ائه همكاري و هماهنگي بين نهادهاار) الف

  نتوانبخشي معلوال براياستاندارد  همه نوع تالش جهت برقراري) ب

راه حل ها  كشفو توانبخشي در زمينه  كه ييهاموسسات و سازمان  پيگيري كارهاي صورت گرفته در) پ

  دارند فعاليت

  )غيرهكنفرانس و  ،سمپوزيوم ،ها پانل(در زمينه هاي آموزش و توانبخشي  توجه به وقايع) ت

توانمند كردن معلوالن  ،شغليحوزه هاي  افزايش ،اشتغال كننده موانع محدود رفعبراي  پيگيري كارها )ث

  .خود پيشنهاداتطرح و ارائه  وايجاد كسب و كار  براي

در معلوالن كه براي از بين بردن موانع فيزيكي و معماري  آمادهطرح هاي ساير آماده سازي و اجراي  )ج

   .و تعيين استانداردهاي مرتبط هستندروبرو با آن زندگي روزمره خود 

فرهنگي، ورزشي  ،عمومي و مكان هاي امكاناتبه استفاده از قادر را معلوالن كه  ييمعيارها اجرا و ارزيابي) چ

  . عمومي مي سازد و پيشنهادها را ارايه مي دهد وسايل حمل و نقلرسانه و و 

 همگانيدر محيط هاي معلول جوانان و بزرگساالن  ،كودكان پيگيري كارهاي ايجاد امكانات آموزشي براي )ح

   و در تمام سطوح

آموزش  ،توانبخشي ،اوليهمسائلي مانند پيشگيري از معلوليت، تشخيص مورد  طرح ها و پروژه ها در ارايه) خ 

  .و طرح ها و پروژه هايي كه انجام شده استمعلوالن اجتماعي  تامين هاي ،و پرورش

  .رسيده است مديريت  كه به امضاي يكارهاي مشابهانجام  )د

  

   .استتغيير نموده  شهمراه با عنوانبه صورت زير  571شماره   يوزارت  حكم 9 ماده – 45ماده 

  آمار اداره تحقيقات معلوليت و مديريت 

  

  :تحقيقات معلوليت و اداره آمار به شرح زير استمديريت وظايف  -  9ماده 
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  معلوليت سياست گزاريايجاد داده ها براي ) الف

   كارهاي حوزه معلوليتارزيابي پيگيري و ) ب

  نمعلوال ي قوانين توسعه اجراي كارهايو  ، تحقيق،يفتال )پ

حقوق و خدمات مزاياي  از به منظور برخورداري نمعلوال براي ديگر كارت شناسايي صدورآماده سازي و  )ت

  .مرتبط ويژه ي معلوالن و پيگيري مراحل

  .مديريتپردازش اطالعات و نيازهاي اتوماسيون واحدهاي  اجراي و معرفي) ث

مربوطه  پيشرفت هاي پيگيري ،مديريتواحدهاي  كارآمد و نظم ارتباطيو  موثر جريان كاريارائه  دايجا )ج

  و تنظيم پيشنهادات در جهت توسعه 

  ي ارتباطاتشبكه  ايجادو  يايجاد و مديريت پورتال اطالعات) چ

  معلوالناطالعاتي مربوط به پايگاه  تأسيس )ح

پردازش اطالعات و ارزيابي اين  محيط در ي مليا و سازمان هانهاده نمعلوالتهيه اطالعات آماري ) خ 

   اطالعات

  پيروي از فرآيندها مذكور ومدير به افراد و دستورات سفارشات اعالم ) د

  .رسيده باشدمديريت  كه به امضايكارهاي مشابهي انجام ) ذ

  

  .غيير نموده استت به شرح زير همراه با عنوان آن 571شماره حكم وزارتي  10ماده  - 46ماده 

  روابط بين المللدپارتمان اتحاديه اروپا و  مديريت

  

  : به شرح زير است بين المللروابط دپارتمان اتحاديه اروپا و مديريت وظايف  - 10ماده 

  

  مديريتروابط بين المللي  و انجام تنظيم) الف

للي كه براي معلوالن وضع و بين المكشورها سياست هاي اجتماعي در محدوده ي ارزيابي  و پيگيري) ب

  .شده است

 در سطح بين المللي فعاليتمعلوالن براي توسعه همكاري با نهادها و سازمان هايي كه  و حفظ ،تأسيس )پ

  .مبني بر اينكه كاركنان مربوطه مطلع مي شوندمي كنند 

  با اتحاديه اروپا  ي حوزه معلوالنفعاليت هاانجام ) ت

 ،سازمان هاي بين المللي و نهادهاصورت گرفته در حوزه ي معلوالن در  پيشرفت فعاليت هايپيگيري  )ث

بروز  مورد در اشتراكي و پژوهشمطالعه  ،يافتن راه حل مناسبو معلوالن مشكالت  اشتراكي بررسي

  .امور اين در ي اشتراكيو طرح هاپيشنهادات آمادگي و آماده سازي ديگران براي ، مشكالت

جمع آوري شده  نهادها و سازمان هاي بين المللي ازمعلوالني كه  مربوط بهآماري اطالعات  آوردنفراهم ) ج

  است

توافق نامه ها و قراردادهاي اجراي  نظارت و ارزيابي ،معلوالن همربوط ببين المللي پيشرفت هاي  پيگيري)  چ

  .در كشور
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فعاليت هاي مديريت  بر اساسكه در سطح بين المللي  يشوراها و سازمان هاي اي خدمات دبيرخانهانجام ) ح

  .مي پذيرد صورتمعلوالن با  مرتبط

   مربوطه هايواحد به ترجمه آنها و اطالع رساني ،ارائه اسناد خارجي )خ 

   انجام تبليغات داخلي و خارجي و خدمات روابط عمومي) د

   مديريتيسازماندهي و اجراي انواع امور پروتكل ) ذ

  .ضاي مديريت رسيده باشدانجام كارهاي مشابهي كه به ام) ر

  

  .اصالح شده است به شرح زير همراه با عنوان آن 571شماره حكم وزارتي  11ماده  - 47ماده 

  هماهنگيدپارتمان مديريت پروژه و 

  :هماهنگي به شرح زير استدپارتمان وظايف مديريت پروژه و  - 11ماده 

براي آماده ديگران واداشتن مديريتي يا اي واحده پيشنهاديپروژه هاي  ده سازيآما هايانجام كار) الف

   آنها ياجراي برايحمايت و  كردن آنها

منابع مالي الزم به منظور تحقق  تأمينبراي  مربوطهنهادها و سازمان هاي  ،هابا واحدارتباط برقراري  ) ب

  .به اجرايي شدن آن گرفته استتصميم هايي كه مديريت پروژه به بخشيدن 

  . كه بايد پس از تكميل پروژه تهيه شودپروژه اي گزارش نتيجه ي  مربوطه در مورد ايواحده اعالميه)  پ

   پروژهاي ايجاد پايگاه داده ) ت

انتشار دوره ي و   مقدمات  تهيهالزم براي فعاليت هايي  دادن يا واداشتن ديگران براي انجام انجام )ث

 تيمديري

  .رسيده باشد مديريت به امضايه ك بر اساس هماهنگي يا خاص امپروتكل ع ايجاد) ج

و دبيرخانه معلوالن كميته اجرايي انجام امور  مديريت، هب مربوط گزارشاتنشست ها و  سازماندهي )چ

  .هاي مهم  جلسه  صورت گزارش ها و انتشارو  يادداشت برداري ،معلوالنشوراي 

  .انجام كارهاي مشابهي كه به امضاي مديريت رسيده باشد) ح

  

به عنواين  571شماره حكم وزارتي است كه ضميمه ) 1( جدول  از "واحد خدمات اصلي" بخش - 48ماده 

  .زير تغيير كرده است

  

  داره توانبخشي و وزارت آموزش و پرورش ا .1

 اداره پژوهش هاي معلوليت و اداره آمار .2

 روابط بين الملليسازمان حاديه اروپا و ات .3

 هماهنگي پروژه و  مديريتسازمان  .4

 
از اداره كل خدمات اجتماعي و آژانس د نباش) 1(ضميمه شماره ليست موقعيت كارمنداني كه در  - 49 ماده

 ،است 190 شمارهحكم وزارتي كه ضميمه  حذف و محروم مي شوند )1(شماره جدول كودكان حمايت از 
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جدول متعلق به اداره كل مذكور در ه بخش باشند ب) 2(موقعيت كارمنداني كه در ليست ضميمه شماره 

  .اضافه و ايجاد شده اند كه به حكم وزارتي مذكور ضميمه مي شود) 1(شماره 

  

) 1(بخش معلوالن جدول شماره   كل  باشند از اداره) 3(موقعيت كارمنداني كه در ليست ضميمه شماره  )ب

است، موقعيت كارمنداني كه در ليست  190حذف و محروم مي شوند كه ضميمه حكم وزارتي شماره 

اضافه و ايجاد شده اند كه ) 1(باشند به بخش متعلق به اداره كل مذكور در جدول شماره ) 4(ه شماره ضميم

  .به حكم وزارتي مذكور ضميمه مي شود

  

  مقرراتي كه منسوخ شده اند
 

  ،17/7/1964مورخ  506 شمارهقانون بيمه اجتماعي  متمم 37 ماده) الف - 50ماده 

  ،29/6/1956مورخ  6762ت تركيه شماره قانون تجار 668بند سوم ماده ) ب

  ،22/4/1926مورخ  818از قانون تعهدات شماره  14ماده  بند آخر) ج 

  .اندشده  منسوخ

  

  .اجرايي مي شوند آنيك سال از تاريخ انتشار به مدت مقررات پيشنهادي در اين قانون  – 1مشروط ماده 

  

محل عبور  ،، پياده روكليه جاده ها ،هاي دولتيازمان هاي اداري نهادها و س ساختمان – 2مشروط ماده 

همه مشابه و اجتماعي و فرهنگي مناطق ورزشي و مناطق زيرساخت هاي  ،بازسبز و فضاهاي  ،عابران پياده

ظرف  بايد وم مردمعمرساني به خدمت  برايسازه هاي ساخته شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي  نوع

  .ساخته شوندمعلوالن  پذيري شرايط مناسب دسترسيبا هفت سال پس از تصويب اين قانون 

  

ئن ممعيارهاي الزم را انجام مي دهند تا مطو شهرداري ها بزرگ  هاي پايتختشهرداري  - 3مشروط ماده 

هفت سال پس از  كه توسط خودشان ايجاد يا كنترل شده، شهر در جمعيخدمات حمل و نقل شوند 

  .فراهم مي كند رامعلوالن  رايدسترسي پذيري بشرايط تصويب اين قانون 

  

اداره  مقررات سازمانجديد  تنظيمات به دليلو شغلي آنها  عنوان كارمندي افرادي كه – 4مشروط ماده 

تحت اين قانون تغيير كرده يا حذف  كودكاناز حمايت آژانس خدمات اجتماعي و اداره كل  معلوالن و كل

آنها حقوق همه نوع  .شوند مي شغلي منصوبخالي هاي  موقعيتطي يك سال از تصوب اين قانون در  شده،

انواع  ،افزودهشاخص  ،حقوقكل بلغ در صورتي كه م .گردد مي طبق موقعيت شغلي قبلي آنها پرداخت

انواع افزايش و خسارات و ساير  ،شاخص افزوده ،مبلغ كل حقوقكمتر از  ها افزايش و خسارات و ساير حقوق

 تا زماني كه در بدون كم و كاستيا  بدون ماليات  پاداش است،لي قبلي ماه موقعيت شغآخر حقوق هاي 



 

 

٢١ 

افرادي كه عنوان كارمندي و . تا تفاوت از بين برود گردد مي باقي بودند پرداختمنصوب  يشغل موقعيت

  .شغلي شان تغيير نكرده مانند همان عنوان و موقعيت مورد توجه قرار مي گيرند

  

  تأثير عملي
و ماده تصويب مي شود  1/6/2006از ماده پنجاهم در تاريخ ) الف( تبصرهاين قانون و  35ماده  -51 ماده

  .تصويب مي شوند انتشارهاي ديگر در تاريخ 

  

  

  اجرا

  .اين قانون توسط هيئت وزرا اجرايي مي گردد  مقررات -52ماده 
  

  

  

  1فهرست شماره 

  محروم وضعيت كارمندان

  نكودكا ازحمايت و سازمان مركزي  اجتماعيخدمات  انجمن اداره كل: نهاد
  تعداد درجه  عنوان طبقه

 شغلي خاليموقعيت هاي 

شغلي پر  موقعيت هايتعداد 

 شده

 مجموع

GİH 1 - 1 1 كارمندانبخش  مدير 

GİH  برنامه ريزي تحقيقاتمدير 

 هماهنگيبخش و 

1 1 - 1 

GİH 1 - 1 1  اداري و ماليبخش امور  مدير 

GİH  ماعياجت خدمات بخشمدير 

 عمومي

1 1 - 1 

GİH  وحدت از حفاظت بخشمدير 

 خانواده

1 1 - 1 

GİH  1 - 1 1 كودكان خدمات خانواده ومدير 

GİH  1 - 1 1 ها پرورشگاه بخشمدير 

GİH 1 - 1 1 مدير خدمات سالمندان 

GİH  1 - 1 1 فلج افراد ومعلوالن مدير توانبخشي 

 9  9 مجموع

  

  

  

  

  



 

 

٢٢ 

  

  

  

  )2( ليست شماره

  قعيت هاي ايجاد شده كاركنانمو

  كودكان حمايت از مركزيو سازمان  خدمات اجتماعي انجمن اداره كل :نهاد

  تعداد درجه عنوان طبقه

 موقعيت هاي شغلي خالي

تعداد موقعيت هاي شغلي پر 

 شده

 مجموع

GİH  1 - 1 1 استراتژي توسعه بخشمدير 

GİH  1 - 1 1 منابع انسانيبخش مدير 

GİH  1 - 1 1 پشتيباني خدماتش بخمدير 

GİH  1 - 1 1 جامعه زنان و - خانوادهبخش مدير 

GİH  1 - 1 1 كودكان خدماتبخش مدير 

GİH  1 - 1 1 جوانان بخش خدماتمدير 

GİH  1 - 1 1 معلولين يمراقبتبخش خدمات مدير 

GİH  1 - 1 1 سالمندان يمراقبتخدمات  بخشمدير 

GİH  1 - 1 1 جتماعيا خدمات امدادبخش مدير 

 9  9 مجموع

  

  

  )3( ليست شماره

  محرومعيت كارمندان قوم

  كل معلوالناداره سازمان مركزي : نهاد

  تعداد درجه عنوان طبقه

 موقعيت هاي شغلي خالي

 مجموع تعداد موقعيت هاي شغلي پر شده

GİH  1 - 1 1 پزشكي خدمات بخشمدير 

GİH  1 - 1 1 آموزش و پرورش بخشمدير 

GİH  1 - 1 1 اشتغال و دستورالعمل حرفه اي بخشمدير 

GİH 1 - 1 1 زندگي اجتماعي پذيرش بخش مدير 

 4  4 مجموع

  

  



 

 

٢٣ 

  

  

  

  )4( ليست شماره

  موقعيت هاي ايجد شده كارمندان

  سازمان مركزي اداره كل معلوالن: نهاد
  تعداد درجه عنوان طبقه

 موقعيت هاي شغلي خالي

 مجموع تعداد موقعيت هاي شغلي پر شده

GİH  1 - 1 1 توانبخشي و آموزش و پرورش بخشمدير 

GİH  1 - 1 1 معلوليت پژوهش ها و آماربخش مدير 

GİH  1 - 1 1 و روابط خارجي اتحاديه اروپابخش مدير 

GİH  1 - 1 1 پروژهبخش هماهنگي و مدير 

 4  4 مجموع

  


