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قوانين مربوط به زنان ،خانواده
و كودكان
طي سه دهه انقالب در مجلس شوراي
اسالمي
مقدمه
در سه دهه بعد از پيرروزي انقرالا اسرالميي ايرران شراهد تبرو

بيشرماري از حبراا اجتمرا يي

سياسيي اقتصادي و  ...بوده است .خانواده و حقوق خانواده نير در ميرير ايرغ ترييرر و تبولهرا قررار
گرفته است .در حقروق خرانواده بيشرتريغ توجره بره حقروق زنران و اوداران اسرت .از ايرغرو ايرغ
دگرگونيهاي نهتنها آداا و رسوم خوا گذشته را حفظ ارده اسرتي بلكره از پيرايرههاي آن ااسرته و
بهتدريج آثار مثبتي ني در جامعه بر جاي گذاشته است .اهميت به حقوق خانواده تا حد زيادي ناشري
از اهميت و ارزش گذاشتغ به مقام وا ي خانواده و نقش مادري اسرت اره در قرانون اساسري بره آن
تأايد شده است.
در طي سي سال گذشته هفت دوره قانونگذاري را پشرت سرر گذاشرته و اانرون در دوره
هشتم بهسر ميبريم .بررسي قانونگذاري از سال  1511تا پايان دوره هفتم سرال  1581بيرانرر
تالش قوه مقننه در طراحي و تدويغ قوانيني مناسب با شرايط روز در اشور بوده است.
مشارات زنان در احراز سمت نمايندگي مجلس شوراي اسرالمي هرم قابرو توجره اسرت و هرم
نشاندهنده فراهم بودن زمينه فعاحيت براي زنان در رصه قانونگذاري ميباشد.
مقاييه آمار شراتانندگان زن در دورههاي اول تا هفتم مجلس شروراي اسرالمي آشركار
مياند اه تعداد زنان داوطلب از  19نفر واجد صالحيت براي نام د شردن مجلرس در دوره اول
به  821نفر واجد صالحيت براي مرحله هفتم رسيد .يعني تعداد اانديرداهاي انتاابرا مجلرس
حدود  19برابر شده است .اما تعداد زنان منتاب در مجلس شروراي اسرالمي از  4نفرر در دوره
اول به  15نفر در دوره هفتم رسيده است .دورههاي اول تا چهرارمي بيشرتر اانديرداها از تهرران
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بودندي اما از آن دوره بره بعردي برهج تهرراني از شرهرهاي ديررر نير زنراني داوطلرب
نمايندگي بودند.
حضور زنان در مجلسي در وضع و تصويب قوانيغ مربوط به زناني خانواده و اوداران ترأثير
بي ايي داشته است اه ايغ تأثير گاه ميتقيم يعني در قاحب ارائه طرر از سروي زنران نماينرده
بهصور انفرادي يا جمعي بوده است و گاه غيرميتقيم يعني حمايت از طر ها و حرواي مربروط
به زناني خانواده و اوداان در اميييونهاي ماتلف مجلس روي داده است.
مجمو ه حاضر ضمغ معرفي هر دوره قانونگذاري بهصرور ماتصرر و اوتراهي برهمنظرور
تيهيو در اطالعرساني با ارائه جداوحي با ناويغ قانون و تاريخ تصويب و تأييد آن همراه است.
درضمغ در هر دوره چهار قانون بودجهاي به تصويب رسيده است (يعني در هر سرال ير
قانون بودجه) اه در قوانيغ بودجهاي ني باشهايي مربوط به زنان و خانواده حباا شده اسرتي
به لت حجم زياد بودجههاي ساحيانه آوردن آنها در ايغ گ ارش مقدور نبروده اسرت و همينريغ
قوانيغ مربوط به برنامههاي توسعهاي اشور اه تاانون چهار برنامه را پشت سرر گذاشرتهايمي در
برنامههاي توسعه ني موادي مربوط به زنان و خانواده مورد بررسي قرار گرفتهاند.

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و توجه به حقوق زنان و خانواده
توجه خاص به حقوق زنان و فراهم نمودن امكانا

زم براي توانمندسازي آنران و مشرارات در

فعاحيت هاي لميي فرهنريي اجتما ي و تياوي آنان با مردان در برابر قوانيغ برا ر ايرت مروازيغ
اسال مي در اصول ماتلف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به صراحت بيان شده اسرتي اره
ايغ اصول بار اند از:
 اصل سوم بند « »41ـ دوحت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي نيو به اهردا
مذاور در اصو دومي همه امكانا خود را براي امور زير بهاار برد:
بند « »41ـ تأميغ حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي اد نه براي
همه و تياوي موم در برابر قانون.
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 اصل دهم ـ از آنجا اه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي استي همه قوانيغ و مقرررا و
برنامهري يهاي مربوط بايد در جهت آسان اردن تشكيو خانوادهي پاسداري از قداست آن و اسرتواري
روابط خانوادگي برپايه حقوق و اخالق اسالمي باشد.
 اصل دوازدهم ـ ديغ رسمي ايراني اسالم و مذهب جعفري اثني شري است و ايرغ اصرو
احيا بد غير قابو تريير است و مذاهب ديرر اسالمي ا م از حنفيي شافعيي ماحكيي حنبلري و زيردي
داراي احترام اامو ميباشند و پيروان ايغ مذاهب در انجام مراسرم مرذهبيي طبرق فقره خودشران
آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شاصيه (ازدواج ،طالقي ارث و وصيت) و د اوي مربروط
به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاي اه پيروان هري

از ايغ مذاهب ااثريت داشرته

باشندي مقررا مبلي در حدود اختيارا شوراها برطبق آن مذهب خواهرد برودي برا حفرظ حقروق
پيروان ساير مذاهب.
 اصل بيستم ـ همه افراد ملت ا م از زن و مرد يكيان در حمايت قانون قرار دارند و از
همه حقوق انيانيي سياسيي اقتصاديي اجتما ي و فرهنري با ر ايت موازيغ اسالم برخوردارند.
 اصل بيستويكم ـ دوحت موظف است حقوق زن را در تمام جها با ر ايرت مروازيغ
اسالمي تضميغ نمايد و امور زير را انجام دهد:
 .1ايجاد زمينههاي ميا د براي رشد شاصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
 .2حمايت مادراني باحاصوص در دوران برارداري و حضرانت فرزنرد و حمايرت از اوداران
بيسرپرست.
 .5ايجاد دادگاه صاح براي حفظ ايان و بقاي خانواده.
 .4ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان ساحاورده و بيسرپرست.
 .1ا طاي قيمومت فرزندان به مادران شاييته در جهت غبطه آنها درصور نبرودن وحري
شر ي.
 اصل سيويكم ـ داشتغ ميكغ متناسب با نيازي حق هر فررد و خانواده ايرانري اسرت.

___________________________________________ 4
دوحت موظف است با ر ايت اوحويت براي آنها اه نيازمندترند بهخصوص روستانشرينان
و اارگران زمينه اجراي ايغ اصو را فراهم اند.
 اصل چهلوسوم بند « »4ـ براي تأميغ استقالل اقتصادي جامعه و ريشرهارغ ارردن
فقر و مبروميت و برآوردن نيازهاي انيان در جريان رشدي با حفظ آزادگي اوي اقتصراد جمهروري
اسالمي ايران براساس ضوابط زير استوار ميشود:
 .1تأميغ نيازهاي اساسيي ميكغي خوراكي پوشاكي بهداشتي درماني آمروزش و پررورش و
امكانا

زم براي تشكيل خانواده براي همه.
 اصل يكصدوچهلودوم ـ دارايي رهبري رئيسجمهوري معاونان رئيسجمهوري وزيرران و

همير و فرزندان آنان قبو و بعد از خدمتي توسرط رئريس قروه قضرائيه رسريدگي ميشرود اره
برخال حقي اف ايش نيافته باشد.

دوره اول مجلس شوراي اسالمي
اوحيغ انتاابا مجلس شوراي اسالمي سال  1535-1511است اره چهرار نماينرده زن حضرور
داشتند اه ايغ تعداد نيبت به او نمايندگان مجلسي  3/1درصد و برا تريغ سرط تبصريال
فوق حييانس و پاييغ تريغ آن ابتردايي برود .در دوره اول مجلرس اره پرس از پيرروزي انقرالا
اسالمي شروع شد شرايط جامعه بهدحيو ميائو و مشكال خراص ايرغ دوره از وييگري خاصري
برخوردار بود .ايغ ميائو بار بودند از:
 تريير سييتم حكومتي و تشكيو جمهوري اسالميي فشار سياستهاي بيرانراني تبريم اقتصاديي جنگ تبميلي.مجمو ه ايغ مشكال سبب شد اه نمايندگان ايغ دوره از مجلس نراه حمايتي نيبت بره
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وضع قوانيغ داشته باشرند .قرانونگرذار بيشرتر بره ميرائلي ماننرد خرانواده شرهداي مجرروحيغي
مفقوديغي اسرا و همينيغ براي پيشر يري از حوادث خطير نماينردگيي قرانون برقرراري حقروق
وظيفه و ميتمري نمايندگاني برقراري حقوق و دستم د براي نيروهاي ميل ي توجه به مشكال
پيش آمده براي زنان و اوداان پرداخته است اه باش ظيمي از ايغ نراه زمه جامعره و ايرغ
دوره از قانونگذاري بود.
در ايغ دوره  18قانون (جدول  )1در مورد زناني خانواده و اوداان به تصويب رسيد .مانند:
 قانون خدمت ي ماهه پ شكان و وابيتران حرفه پ شكي و پيراپ شكي (تبصرره « »5معافيرتزنان متأهو پ ش

و پيراپ ش

از حر وابيته از خدمت در مناطق جنري).

 قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صرير يا مبجور به مادران آنها (حضرانت فرزنردان صرريريا مبجوري اه پدرانشان به مقام وا ي شهاد رسيده يا فو شده باشند با مادران آنها خواهد برود و
ه ينه متعار زندگي ايغ فرزندان اه از اموال موروثي خودشان يا از طريق بودجره دوحرت يرا يكري از
نهادهاي انقالبي پرداخت ميشود).
 قانون اصال موادي از قانون مدني (تابعيتي نكا قبو از بلوغي اجازه ازدواجي يوا فيرخنكا ي طالقي سغ بلوغ و .)...
 قانون تأميغ زنان و اوداان بيسرپرست.ايغ قانون دوحت را مكلف ارده است اه نيبت بره تضرميغ بيمره و رفراه زنران و اوداران
بيسرپرست موضوع بند « »4اصو  21قانون اساسي اقدام نمايد.
 قانون راجع به خدمت نيمهوقت بانوان.وزارتاانهها و مؤسيا مشمول قانون استادام اشوري و شراتهاي دوحتري و مؤسيراتي
اه شمول قانون بر آنها ميتل م ذار نام استي ميتوانند درصور تقاضاي بانوان اارمند رسرمي
و ثابت خود و موافقت با تريغ مقام ميئول خدمت آنها را نيمهوقت تعييغ انند.
 -قانون پرداخت ام

ه ينه ميكغ و ام

ه ينه تبصيلي بره فرزنردان مرأموران ثابرت

نيروهاي ميل جمهوري اسالمي ايران وزارتاانههاي مؤسيا و شراتهاي دوحتري در خرارج از
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اشور.
در ايغ قانون به دوحت اجازه داده شده اه با توجه به گراني ميكغ و مقتضيا تبصريلي مبرو
مأموريت پرسنو (نامبرده شده در ايغ قانون) در مد مأموريتشان نيبت به پرداخت امر

ه ينره

ميكغ و ه ينه تبصيو فرزندان اارانان خود اقدام نمايند.
ر قانون مجازا اسالمي ماده ( )192جرائم ضد فت و اخالق مومي.
پس از انقالا اسالميي ضرور پيادهسازي احكام اسالمي به مرور احياس شدي حذا نايت
موضوع قانون حجاا مطر شد .قانون مجازا اسالمي با تبصره ماده ( )358به حجاا رسرميت
قانوني باشيد.
بهموجب ماده ( )192قانون مجازا اسالمي هرراس لنراد در انظرار و امرااغ مرومي و معرابر
تظاهر به مو حرامي نمايدي الوهبر ايفر مو تا  14ضربه شالق مبكروم ميگرردد و درصرورتي اره
مرتكب ملي شود اه نفس مو داراي ايفر نميباشدي وحي فت مومي را جريبهدار نمايدي فقط ترا
 14ضربه شالق مبكوم ميگردد.
تبصره ـ زناني اه بدون حجاا شر ي در معابر و انظار مومي ظاهر شوندي بره تع يرر ترا
 14ضربه شالق مبكوم خواهند شد.

جدول  .4مجلس اول
مجلس

1

قانون اصال خدمت خارج از مرا پ شكان و دندانپ شكان و داروسازان
(تبصره ماده ( )3خدمت خارج از مرا زنان به مد  5سال ميباشد)

1539/5/4

1539/5/29

2

قانون خدمت ي ماهه پ شكان و وابيتران حرفه پ شكي و پيراپ شكي
(تبصره « »5زنان متأهو پ ش و پيراپ ش و حر وابيرته از انجرام

1539/8/24

1539/8/24

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد
شوراي نگهبان

عنوان قانون

رديف
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عنوان قانون

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

مجلس

شوراي نگهبان

خدما م بور معا ميباشند)
قانون برقراري حقوق وظيفه و ميتمري نماينردگان مجلرس و ائلره تبرت
تكفررو آنرران در مقابررو حرروادث و سرروان ناشرري از ميررئوحيتهاي خطيررر
نمايندگي

1539/1/2

1539/1/25

4

قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صرير يا مبجور به مادران آنها

1539/19/8

1539/19/22

1

تفيير قانوني مجلس شوراي اسالمي راجع بره قرانون خردمت نيرروي
انيانيي درماني و بهداشتي مصوا  1518/1/14و قانون اصال خردمت
خ ارج از مرا پ شكان و دندانپ شكان و داروسازان مصروا 1539/5/4
(در مورد مشمو ن اناث اه در زمان تصويب قانون شوهر نداشتهاند)

1531/1/24

1531/2/1

3

قررانون اصررال بنررد «ث» مرراده ( )5قررانون برقررراري حقرروق وظيفرره و
ميتمري نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و ائله تبرت تكفرو آنران
در مقابو حوادث و سوان ناشي از ميئوحيتهاي خطير زندگي

1531/5/21

1531/5/21

1

قرانون راجررع بره فارغاحتبصرريالن رشررته پ شركي بررراي ورود برره دوره
تاصصي قبو از انجام خدمت سربازي و خدما قانوني ديرر (در مورد
تعدادي از بانوان فارغاحتبصيو پ شكي برراي طري دوره رشرته زنران و
مامايي)

1531/3/2

8

قانون برقراري حقوق وظيفه و ميتمري برراي مبرافظيغ و راننردگاني
اه به درجه رفيع شهاد نايو ميشوند يا در راه انجام وظيفه فو يرا
معلول ميشوند
(تبصره « »1ائله تبت تكفو آنها)

1531/8/2

1531/8/2

1

قانون اصال موادي از قانون مدني (تابعيتي نكرا قبرو از بلروغي نكرا
دختري اه هنوز شوهر نكردهي يوا فيخ نكا و )...

1531/19/8

1531/11/4

نفر از فرزندان خانواده شهدا از خدمت نظام وظيفه

1531/11/21

1531/11/21

قانون برقراري حقوق وظيفه از اارافتادگي و وظيفه ائله تبت تكفرو جانبرازان
 11و شهداي انقالا اسالمي ايران و جنگ تبميلري و پرداخرت حقروق و م ايراي
مجروحيغ جنگ تبميلي و انقالا اسالمي

1531/11/21

1531/12/2

قانون اصال فصو سوم قرانون گذرنامره مصروا  11اسرفندماه 1511
«( 12تبصره «»1ي « »2و « »5ماده ( »)19هميران مشموحيغ و فرزنردان
امتر از  18سال)

1532/5/51

1532/4/1

 15قانون مجازا اسالمي

1532/1/18

1532/3/19

1532/1/19

1532/1/19

5

 19قانون معافيت ي

 14قانون راجع بره حرذ آخرر تبصرره « »55قرانون بودجره سرال

1532

1531/3/2
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مجلس

شوراي نگهبان

 11قانون تأميغ زنان و اوداان بيسرپرست

1532/8/1

1532/8/11

 13قانون راجع به خدمت نيمهوقت بانوان

1532/1/19

1532/1/11

قانون پرداخت ام ه ينه ميكغ و امر ه ينره تبصريلي بره فرزنردان
 11مأموران ثابت نيروهاي ميل جمهوري اسالمي ايران وزارتاانههاي مؤسيرا
و شراتهاي دوحتي در خارج از اشور

1535/2/18

1535/5/14

قانون احباق سه تبصره به قانون راجع به معافيرت آن رده از معلروحيغ
انقالا اسالمي اه قادر به انجام اار ميباشند .همينيغ افرراد خرانواده
18
شهدا و معلوحيغ از شرط بند «ج» ماده ( )14قانون اسرتادام اشروري
مصوا  1531/3/13مجلس شوراي اسالمي

1535/5/1

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون
(ام

براي خانوادههايي اه زن و شوهر اارمند دوحت باشند)

1535/5/14

مأخذ :مجمو ه قوانيغ اوحيغ دوره مجلس شوراي اسالميي  1خرداد  1511تا  3خرداد .1535
تنظيم :اداره تنقي قوانيغي چاپاانه مجلس شوراي اسالمي.

دوره دوم مجلس شوراي اسالمي
دوميغ دوره انتاابا مجلس شوراي اسالمي ( )1531-1535در ايغ دوره ني چهار نماينرده زن
به مجلس راه يافتند اه ايغ تعداد ني مانند دوره اول مجلس نيبت به او نماينردگان مجلرسي
 3/1درصد بوده و با تريغ سط تبصيال فوق حييانس و پاييغتريغ آن ابتدايي برود .دوره دوم
مجلس ني در طول جنگ تبميلي و دفاع مقدس قرار داشت .ايغ دوره زماني اار خرود را آغراز
ارد و در شرايطي به پايان رسانيد اه توطئههاي شيطاني ابرقدر ها و وابيرترانشران در ابعراد
ماتلف ادامه داشت و به حق نمايندگان ايغ دوره برهخروبي توانيرتند برراي حااميرت قروانيغ
اسالمي تالش نمايند و رساحت مكتبي را سرحوحه اهدا خود قرار دهند و به ايرغ فرمروده امرام
(ره) اه «ميئوحيتهايي اه چنيغ مجليي دارد بييار ب رگ است» در حرد تروان جامره مرو
بپوشانند .در ايغ دوره الوهبر قوانيغ حمايتيي قوانيغ ديرري ني به تصويب رسيد .در ايرغ دوره
 24قانون (جدول  )2در مورد زنان و خانواده و اوداان به تصويب رسيد .مانند:
 قانون اصال ماده ( )1291قانون مدني (يافتغ راه حو براي پرداخت نفقه زن اه در ايغقانون اجازه داده شد تا از اموال شوهر غايب يا ميتنكف برداشت شود يرا امكران قررر گررفتغ
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فراهم شد).
 قانون ا ام دانشجو به خارج از اشور (ايغ طر با هد تأميغ نيرروي انيراني متعهرد ومتاصص براي اشوري تصويب شدي اما بهدحيو تبصرره « »1از مراده ( )5اره موجرب مبردوديت
براي دختران مجرد بود با ا ترار برخي از گروههاي جامعه مواجه شد).
 قانون نبوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمهوقت بانوان مصوا دهم آذرماه .1532نبوه اجراي ايغ قانون در  11ماده و ي

تبصره بيان شده است.

 قانون حق حضانت فرزندان صرير يا مبجور به مادران آنهرا (در مرورد حضرانت فرزنردانشهدا).
تبصره « »2ايغ قانون بيان ميدارد اه ازدواج مادراني اه در ماده واحده ذار شرده اسرتي
مانع حق حضانت آنها نميگردد.
 قانون ا طاي مرخصي بدون حقوق ميرتادميغ رسرمي يرا ثابرت اره هميرر آنران برهمأموريت ثابت خارج از اشور ا ام ميشوند.
ميتادميغ مشمول ايغ قانون ميتوانند بدون ر ايرت مبردوديت زمراني ترا پايران مرد
مأ موريت مذاور از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند اه موافقت با ايغ مرخصي پس از ا رالم
دستراه ا اماننده مأمور و تعييغ مد مأموريت ميتادم به مو خواهد آمد .مرخصري بردون
حقوق ايغ قانون حدااثر از شش سال تجاوز ناواهد ارد.
 -قانون معافيت ي

نفر از فرزنردان خانوادههراي شرهداي معلروحيغي اسرراي مفقودا ثرهرا از

خدمت وظيفه مومي.
 قانون مربوط به حق حضانتي بهموجب ايغ قانون چنانيه به حكم دادگاه مدني خاص يراقائم مقام آن دادگاه حضانت طفو به هده ايي قرار گيرد و پدر و مادر يا شاص ديرري مرانع
اجراي حكم شود يا از استرداد طفو امتناع ورزدي دادگاه صادراننده حكمي وي را احر ام بره ردم
ممانعت يا استرداد طفو مينمايد و درصور مااحفت به حبس تا اجراي حكم مبكروم خواهرد
شد.
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 قانون نبوه رسيدگي به تالفا و مجازا فروشندگان حباسهايي اه اسرتفادهاز آنها در مأل ام خال شرع است يا فت مومي را جريبهدار مياند.
 قانون مبكوميت اياني اه وضع پوشش حباس و آرايش آنان در انظار موميي خال شررع وموجب ترويج فياد و يا هت

فت مبيوا ميشود به تذاري توبيخي تهديدي تعطيو مبو ايبي حررو

پروانه و  19احي  29ضربه شالق و جريمه نقدي ميشود.
 قانون اح ام ت ريق واايغ ضد ا از براي بانوان قبو از ازدواجي ايغ قانون برا اح امراتي ارهمقرر ارد از نظر حمايت از سالمت مادران و نروزادان داراي اهميرت اسرت و از نظرر ممانعرت از
مرگومير مادران و نوزادان قابو توجه ميباشد.
جدول  .2مجلس دوم
مجلس

شوراي نگهبان

1

قانون اصال ماده ( )1291قانون مدني (نفقه)

1535/1/3

1535/1/1

2

قانون نبوه اجراي اصو  41قانون اساسي جمهروري اسرالمي ايرران
(ماده ( )3اموال اشااص حقيقي و حقروقي و خرانواده تبرت تكفرو
آنها)

1535/1/11

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

بره

5

قانون خدمت وظيفه مومي (آموزش نظامي اتباع انراث -امر
خانواده مشموحيغ و)...

4

قررانون خرردمت ي ر ماهرره پ شرركان و وابيررتران حرفرره پ شرركي و
پيراپ شكي (زنان متأهو پ ش و پيراپ ش از انجام خدما م برور
در ايغ قانون معا ميباشند)

1535/8/22

1

قانون اصال يبه قانون راجع به تأميغ معلوحيغ و افراد خانواده آنها
و همينرريغ افررراد خررانواده شررهداي انقررالا اسررالمي مصرروا
1518/12/21

1535/8/22

3

قانون اصال تبصره « »2ماده واحده قانون اجازه پرداخرت وظيفره و
ميتمري وراث اارمندان مصروا  28آذر  1528و برقرراري حقروق
وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

1535/19/2

1535/19/11

1

قانون اصال قانون ثبت احوال مصوا ( 1511و د ي ازدواجي طالقي
رجوع و )...

1535/19/18

1535/19/24

1535/1/21

1535/8/8

1535/8/22

1535/8/21
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مجلس

شوراي نگهبان

8

قانون نبوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمهوقرت برانوان مصروا
دهم آذرماه 1532

1534/1/18

1534/1/21

1

قانون ا ام دانشجو به خارج از اشور (زنان حييانس و با تر)

1534/1/21

1534/2/1

 19قانون حق حضانت فرزندان صرير يا مبجور به مادران آنها

1534/1/3

1534/1/15

قانون تشكيو وزار بهداشتي درمان و آموزش پ شركي (رشرتههاي
11
تاصصي زنان و مامايي)

1534/1/1

قررانون اصررال مرراده ( )41قررانون خرردمت وظيفرره مررومي مصرروا
 1535/1/21 12مجلررس شرروراي اسررالمي (معافيررت يكرري از فرزنرردان
خانواده با شرايط موجود در قانون)

1534/1/14

قانون اح ام دوحت جهت استادام ده درصد از پرسنو مورد نياز خرود
 15از بيغ جانبازان انقالا اسرالمي و بيرتران شرهدا (فرزنردان شراهدي
اسراي مفقوديغ و جانبازان)

1534/11/5

1534/11/5

قانون برقراري حقوق وظيفه و ميتمري نمايندگان مجلرس شروراي
 14اسالمي و ائله تبت تكفو آنان در مقابو حوادث و سروان ناشري از
ميئوحيتهاي خطير نمايندگي

1531/4/11

1531/4/21

 11قانون مربوط به حق حضانت

1531/4/22

1531/4/23

قانون نبوه رسيدگي به تالفا و مجازا فروشرندگان حبراسهرايي
 13اه استفاده از آنها در مأل ام خال شرع است يرا فرت مرومي را
جريبهدار مياند.

1531/12/28

1531/12/28

قانون نبوه ام به خانوادههاي مشموحيني اره برا ا ر ام مشرمول
11
قدر اداره معاش خود را از دست ميدهند

1533/3/5

1533/3/11

قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران (ماده ( )52استادام زناني مراده
 )14( 18مرخصي بارداريي ماده ( )134فرزنرداني مراده ( )131خرانواده
شهداي ماده ( )131زنان نظامي

1533/1/1

1533/1/11

قانون ا طاي مرخصي بدون حقوق ميتادميغ رسمي يرا ثابرت اره
11
همير آنان به مأموريت ثابت خارج از اشور ا ام ميشوند

1533/1/1

1533/1/11

قانون معافيت ي نفر از فرزندان خانوادههاي شهداي معلوحيغي اسرراي
29
مفقودا ثرها از خدمت وظيفه مومي

1533/1/24

1533/19/2

قانون نبوه تعديو نيرروي انيراني دسرتراههراي دوحتري (مراده ()1
21
فرزندان و نوادگان اناث متوفي)

1533/19/21

1533/11/8

 22قانون اح ام ت ريق واايغ ضد ا از براي بانوان قبو از ازدواج

1531/1/25

1531/2/11

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

1534/1/24

1534/1/14
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مجلس

شوراي نگهبان

قانون مربوط بره خردمت پ شركان و پيراپ شركان (برانوان متأهرو و
25
هميران و فرزندان شهداي اسرا و مفقوديغ)

1531/1/59

1531/2/21

قانون تشكيال و وظايف وزار بهداشتي درمان و آمروزش پ شركي
( 24اقررداما حمررايتي بررراي اودارران در سررنيغ قبررو از دبيررتان و
ساحمندان و خانوادهها و افراد بيسرپرست)

1531/5/5

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

1531/5/12

مأخذ :مجمو ه قوانيغ دوميغ دوره مجلس شوراي اسالميي  1خرداد  1535تا  3خرداد .1531
تنظيم :اداره او قوانيغي اداره او فرهنري و روابط موميي اداره تبليرا و انتشارا ي چاپاانه مجلس شوراي اسالمي.

دوره سوم مجلس شوراي اسالمي
در سوميغ دوره انتاابا مجلس شروراي اسرالمي (  )1511-1531چهرار نماينرده زن حضرور
داشتند اه ايغ تعداد نيبت به او نمايندگان مجلسي  3/1درصد و برا تريغ سرط تبصريال
فوق حييانس و پاييغتريغ آن ابتدايي بود .در ايغ دوره از مجلس ني همينران جنرگ تبميلري
تبعا خود را نشان داد .از حوادث بييار مهم و سرنوشتسرازي اره در ايرغ دوره اتفراق افتراد
رحلت قائد ظيماحشأن و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران حضر امام خمينري (ره) و سرپس
انتااا حضر آيتاهلل خامنهاي (مدظلهاحعاحي) به و يت امر و رهبرري نظرام مقردس اسرالمي
ايران توسط مجلس مبترم خبرگان رهبري بود.
با توجه به اينكه صر سازندگي شروع شده برود هنروز بيرياري از خانوادههرا نيازمنرد بره
حمايت بودند .با توجه به جدول  5متوجره ميشرويم اره بيشرتر قروانيغ مصروا در ايرغ دوره
خانوادههاي شهداي مفقوديغي اسرا و آزادگان را در بر ميگيرد اره نشراندهنرده توجره بره حرو
مشكال پيشآمده براي ايغ قشر است و طبعاد حمايت بيشرتري را مرد نظرر دارد .در ايرغ دوره
مجلس  21قانون (جدول  )5در مباحث زناني خانواده و اوداان به تصويب رسيد .مانند:
 -قانون ايجاد تيهيال

زم جهت صدور پروانه ايب براي جانبازاني اسرراي آزاد شرده و

خانواده مبترم شهدا و مفقوديغ و اصال موادي از قانون نظام صنفي.
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ايغ قانون شامو افراد ذيو ميگردد:
ر جانبازان و اسراي آزاد شدهي سرپرست خانوادهاي اه فرزند ذاور آن خانواده بره شرهاد
رسيده يا مفقودا ثر شده باشند.
ر يكي از وابيتران درجه ي

شهيد يا مفقودا ثري اه متكفو ام

ه ينه خرانوادهشران

است.
 -قانون نظام هماهنگ پرداخت اارانان دوحت (ماده ( )1ام

ه ينه ائلهمندي و او د).

 قانون اصال موادي از قانون مدني (تابعيت زناني نكا قبو از بلوغي غيبرت پردر يرا جردپدري در مورد ازدواج دختري يوا فيخ نكا ي ير و حرج زوجه و نفقه).
 قانون اصال بند «ا» تبصره « »1قانون بازنشيتري و وظيفه قانون اسرتادام اشروريمصوا  1538/12/15مجلس شوراي اسالمي.
در ايغ قانون به ميتادمان زن اجازه داده شده پريش از مو رد و برا بييرت سرال سرابقه
خدمت تقاضاي بازنشيتري نمايند.
يكي از مهمتريغ قوانيغ مصوا مجلس درباره زناني تصويب فصو مربوط به زنان در قرانون
اار بود اه بهدحيو اشكا

شوراي نرهبان و امتناع مجلس از اصال آن در تراريخ 1531/8/23

به تصويب مجمع تشايص مصلبت نظام رسيد.
اهم مواد مربوط به زنان در قانون اار بار بودند از:
اح ام قانون به حمايت از زنان شاغوي آزادي آنان در انتااا شروهاي غيرمرراير برا اسرالمي
مصاح

مومي و حقوق ديرراني ممنوع بودن سرپردن اارهراي خطرنراكي سرات و زيرانآور و

ممنو يت حمو بار بيش از بييت ايلوگرم براي زنان اارگري تعييغ  19روز مرخصي يرا حقروق
قبو و بعد از زايمان و احتياا ايغ مد ج ء سوابق خردمت و اجرازه نريم سرا ته بره مرادران
شيرده براي شير دادن اوداان پس از هر سه سا ت اار.
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جدول  .3مجلس سوم
مجلس

شوراي نگهبان

1

قانون احباق دوحت جمهوري اسالمي ايران به انوانييون ويغ راجرع بره
نمايندگي دول در روابط خود با سرازمانهاي بيغاحمللري جهراني (مراده
( )58در مورد ا ضاي خانواده افراد مأمور)

1531/4/23

1531/1/4

2

قانون مقررا استادامي نهضت سروادآموزي جمهروري اسرالمي ايرران
(اوحويت استادام با فرزندان و هميران شهدا و مفقودا ثرها و اسرا)

1531/3/15

1531/3/22

5

قانون حقوق واحديغ بازنشيته و وظيفهبرير شهدا و جانبازان و مفقوديغ
انقالا اسالمي و جنگ تبميلي

1531/1/29

1531/1/25

4

قانون استادام جانبازاني اسررا و افرراد خانوادههراي شرهداي جانبرازان از
اارافتادهي اسررا و مفقودا ثرهراي انقرالا اسرالمي و جنرگ تبميلري و
همينيغ افرادي اه حداقو  1ماه متواحي يا ي سال متناوا داوطلبانره
در جبهه خدمت نمودهاند

1531/19/1

1

قانون احباق ير تبصرره بره قرانون اسرتادام جانبرازاني اسررا و افرراد
خانوادههاي شهداي جانبازان از اارافتادهي اسرا و مفقودا ثرهاي انقرالا اسرالمي
و جنگ تبميلي

1538/2/5

1538/2/5

3

قانون ادامه استفاده خانواده افرادي اه سااغ خانههاي سازماني بروده و
شهيدي جانبازي اسير و مفقودا ثر شدهاند

1538/2/21

1538/5/4

1

قرانون حمايرت از آزادگرران (اسرراي آزاد شرده) بعررد از ورود بره اشررور
(مشمول خانواده اسرا ني ميشود)

1538/1/15

1538/1/22

8

قانون حقوق و م اياي ميتمري پسانداز ثابتي حق بيمه و بيمه درماني مشموحيغ
قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران ( ائله تبت تكفو پرسرنلي اره برا داشرتغ
حداقو بييت سال خدمت اخراج ميشوند)

1538/19/21

1538/11/11

1

قانون ايجاد تيهيال زم جهت صدور پروانره ايرب برراي جانبرازاني
اسراي آزاد شده و خانواده مبترم شهدا و مفقروديغ و اصرال مروادي از
قانون نظام صنفي

1538/12/15

1538/12/29

19

قانون حمايت از انقالا اسالمي مردم فليطيغ (حمايت از خانوادههاي شهداي
جانبازاني اسرا و مفقوديغ سرزميغهاي اشراحي)

1531/2/11

1531/2/11

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

1531/19/29

11

قانون بيمه بيكاري (افراد تبت تكفو موضوع ماده ())1

1531/3/23

1531/1/19

12

قانون مشمول قوانيني اه در مورد شهدا و خانواده معظرم ايشران وضرع

1531/19/12

1531/19/23

رديف
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عنوان قانون

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

مجلس

شوراي نگهبان

گرديد يا ميگردد به اسرا و مفقودا ثرها و خانواده ايشان
15

قانون اصال مروادي از قرانون خردمت پ شركان و پيراپ شركان مصروا
 1531/1/59و احباق موادي به آن (تبصره « »5برانوان متأهروي تبصرره
« »4ازدواج بانوان مجرد)

1519/1/15

14

قانون اصال بند « »1ماده ( )18قانون گذرنامره مصروا 1511/12/19
(هميررر و فرزنرردان اارانرران دوحررت و ايرراني ارره بررراي فرصررتهاي
مطاحعاتي ا ام شدهاند)

1519/1/25

1519/3/3

1519/1/21

1519/3/24

11

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش (اوداان و دانشآموزان استثنايي)

13

قانون نظام هماهنگ پرداخت اارانان دوحرت (مراده ( )1امر
ائلهمندي و او د)

ه ينره

1519/3/15

1519/3/15

1519/3/24

11

قانون مقررا استادامي سرپاه پاسرداران انقرالا اسرالمي (مراده ()13
شرايط استادام براي ايثارگران و خانواده درجه ير آنراني مراده ()29
استادام زنان در سپاه)

1519/1/21

1519/1/24

18

قانون اصال موادي از قانون مدني (تابعيرت زنراني نكرا قبرو از بلروغي
غيبت پدر يا جد پدري)

1519/8/14

1519/8/21

11

قانون اصال بند «ا» تبصره « »1قانون بازنشيتري و وظيفره قرانون اسرتادام
اشوري مصوا  1538/12/15مجلس شوراي اسالمي

1519/19/5

1519/19/11

29

قانون اصال حدااثر سرغ داوطلبران اسرتادام (افرراد خرانواده شرهداي
جانبازاني آزادگان و مفقودا ثرها)

1511/2/22

1511/2/51

21

قانون احباق ي تبصره به ماده ( )41قانون استادام اشوري (ميتادميغ رسرمي اره
همير آنان در مشاغو حياس دوحتي اشترال دارند)

1511/5/5

1511/5/1

مأخذ :مجمو ه قوانيغ سوميغ دوره مجلس شوراي اسالميي  1خرداد  1531تا  3خرداد .1511
تنظيم :اداره او قوانيغي اداره او فرهنري و روابط موميي اداره تبليرا و انتشارا ي چاپاانه مجلس شوراي اسالمي.

دوره چهارم مجلس شوراي اسالمي
چهارميغ دوره انتاابا مجلس شوراي اسرالمي ( )1511-1511تعرداد نماينردگان زن بره  1نفرر
رسيد اه ايغ تعداد نيبت به او نماينردگان مجلرسي  3/5درصرد برود حضرور برانوان در مجلرس
چهارم نيبت به مجلس سوم از رشدي معادل  121درصد برخوردار شد .با تريغ سط تبصريال
داترا و پاييغتريغ آن سوم راهنمايي بود .در ايغ دوره براي اوحيغ برار نماينردگاني از شهرسرتانها
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ني به جمع نمايندگان پيوستند .در ايغ دوره تعداد ( 22جردول  )4قرانون دربراره زنراني
خانواده و اوداان به تصويب رسيد.
 قانون تأميغ زنان و اوداان بيسرپرست.بهموجب ايغ قانون دوحت بايد به تأميغ زنان بيوهي فقيري زنان پير و ساحاوردهي بيسرپرست
و ساير زنان و دختران بيسرپرست بپردازد.
 قانون تنظيم خانواده و جمعيت.به موجب ايغ قانون اليه امتيازاتي اه در قانون براساس تعداد فرزندان يا ائله پيشبيني و
وضع شدهاند در مورد فرزندان چهارم و بعد اه پس از ي

سرال از تصرويب ايرغ قرانون متوحرد

ميشوندي قابو مباسبه و ا مال ناواهد بود.
 قانون تاصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشتههاي تاصصي پ شكي.بهموجب ايغ قانون وزار بهداشتي درمان و آموزش پ شكي موظف شده است اه حرداقو
 21درصد از سهميه پذيرش دستياري در رشتههاي جراحي ا صااي اروحوژيي ارتوپديي گروش و
حلق و بينيي چشمي راديوحروژي و روانپ شركي و درصرور وجرود داوطلرب  19درصرد سرهميه
جراحي مومي داخلي و قلب به خرانمهراي پ شر

قبرول شرده در گر ينش اتبري دسرتياري

اختصاص دهد.
 قانون اجازه احباق جمهوري اسالمي ايران به انوانييون حقوق اودك.به موجب ايغ قانون اجازه احباق جمهوري اسالمي ايران به ايغ انوانيريون داده مريشرود
مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارر با قروانيغ داخلري و مروازيغ اسرالمي
باشد يا قرار گيرد از طر دوحت جمهوري اسالمي ايران زماحر ايه نباشد.
 قانون اصال تبصره « »1قرانون احبراق پرنج تبصرره بره قرانون شررايط انتاراا قضرادادگيتري مصوا .1535
رئيس قوه قضائيه اجازه يافتي بانواني را اه واجد شرايط قانون انتاراا قضرا هيرتند برا
پايه قضايي براي تصدي پيتهاي مشاور

احي اداريي قاضي تبقيق ميتشاري اداره حقوقي و
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مانند آني استادام اند.
 قانون ترويج ترذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي. مرخصي زايمان تا سه فرزند براي مادراني اه فرزند خود را شير ميدهند در باشهرايدوحتي و غيردوحتي چهار ماه است.
تبصره « »4ـ مادران شيرده بعد از شروع بهاار مجدد درصور ادامه شيردهي ميتواننرد
حدااثر تا  29ماهري اودك روزانه ي

سا ت از مرخصي ( بدون اير از مرخصري اسرتبقاقي)

استفاده انند.
 قانون اصال مقررا مربوط به طالق.ايغ قانون از جهت توجه بره حقاح حمره اارهراي زن در خانرهي اسرتفاده از مشراور زن در
دادگاه از قوانيغ قابو ا تناست.
جدول  .1مجلس چهارم
مجلس

1

قانون اصال مقررا مربوط به طالق

1519/12/21

مصوا مجمع
تشايص مصلبت
نظام

2

قانون تأميغ زنان و اوداان بيسرپرست

1511/8/24

1511/8/21

5

قانون اصرال ايجراد تيرهيال برراي ورود رزمنردگان و جهرادگران
داوطلب بييجي به دانشراهها و مؤسيا آموزش احي

1511/1/11

1511/1/11

4

قانون معافيت پرسرنو و خدمره ارگانهرا و سرازمانهاي دريرايي از
پرداخت وارر موضوع ماده ( )1قانون وصول برخري از درآمردهاي
دوحتي و مصر آن در مروارد معريغ (هميرر و فرزنردان ايرغ قبيرو
مأموران چنانيه همراه برودن آنران مرورد تأييرد سرازمان يرا ارگران
ذيربط باشدي ميتواننرد از تيرهيال موضروع ايرغ قرانون اسرتفاده
نمايند)

1511/12/2

1511/12/1

1

قانون صندوق رفاه دانشجويان

1511/12/4

1511/12/1

3

قانون اصال مواد ( )12و ( )11و تبصره ماده ( )13قانون تأميغ اجتمرا ي
مصوا  1514و احباق دو تبصره به ماده ()13

1511/12/13

1511/12/25

1

قانون تنظيم خانواده و جمعيت

1512/2/23

1512/5/2

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد
شوراي نگهبان

عنوان قانون
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مجلس

شوراي نگهبان

8

قانون استفيراريه شرمول تبصرره « »5قرانون اصرال قرانون ايجراد
تيهيال براي ورود رزمنردگان و جهرادگران داوطلرب بيريجي بره
دانشراهها و مؤسيا آموزش احي به فرزندان آزادگان

1512/4/22

1512/4/22

1

قانون اصال ماده واحده قانون نبروه واگرذاري امرااغ و ميراديغ و غرفره
توزيع ميوه مصوا ( 1518/19/1خرانواده رزمنردگاني شرهداي آزادگران و
جانبازان از اوحويت برخوردار ميباشند)

1512/1/29

1512/3/1

قررانون حاحررت اشررترال ميررتادميغ شررهيدي جانبرراز از اارافترراده و
19
مفقودا ثر انقالا اسالمي و جنگ تبميلي

1512/3/59

1512/1/11

قانون تاصيص سهميه براي زنان در پرذيرش دسرتياري رشرتههاي
11
تاصصي پ شكي

1512/1/1

1512/1/21

قانون اجازه احباق جمهوري اسرالمي ايرران بره انوانيريون حقروق
12
اودك

1512/12/1

1512/12/11

قانون اصال تبصره « »5قانون اصال قانون ايجراد تيرهيال برراي
 15ورود رزمنرردگان و جهررادگران داوطلررب بيرريجي برره دانشررراهها و
مؤسيا آموزش احي مصوا 1511/1/11

1515/1/1

1515/1/12

قانون نبوه واگذاري سه ام دوحتي و متعلق به دوحرت بره ايثرارگران و
14
اارگران

1515/1/12

1515/1/11

 11قانون بيمه همراني خدما درماني اشور

1515/8/5

1515/8/11

قانون اصال تبصره « »1قانون احباق پنج تبصره بره قرانون شررايط
13
انتااا قضا دادگيتري مصوا 1535

1514/1/21

قانون معافيت ماحياتي اليه مؤسيا خصوصي شاغو در امور مربوط
 11به حمايت و توانباشي معلو ن و ارائه خردما بره قربمانردگان
ذهني و همينيغ انجام خدما در شبانهروزيها و مهدهاي اودك

1514/4/18

1514/4/21

قانون ضوابط پرداخت وام ميكغ بره آزادگراني جانبرازان و خرانواده
18
شهدا (موضوع تبصره «)»12

1514/3/21

1514/3/25

تبصره به بند « »1ماده ( )81قانون تأميغ اجتما ي

1514/3/21

1514/3/23

قانون اوحويت در استفاده از معافيتهاي تعهد خردمتي اجرازه ارار و
29
تبصيو ايثارگران گروه پ شكي و پيراپ شكي

1514/8/11

1514/8/11

قررانون ترررويج ترذيرره بررا شررير مررادر و حمايررت از مررادران در دوران
21
شيردهي

1514/12/22

1514/12/21

 22قانون مربوط به خدمت پ شكان و پيراپ شكان

1511/2/23

1511/2/21

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

 11قانون احباق ي

1514/2/3
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دوره پنجم مجلس شوراي اسالمي
پنجميغ دوره انتاابا مجلس شوراي اسالمي ( )1511-1511تعداد نمايندگان زن به  14نفرر
اف ايش يافت اه ايغ تعداد نيربت بره ارو نماينردگان مجلرسي  3/1درصرد و برا تريغ سرط
تبصيال داترا و پراييغتريغ آن حييرانس برود .سرط تبصريال در ايرغ دوره از رشرد قابرو
مالحظهاي برخوردار بود .نمايندگان زن در ايغ دوره فعرالتر از دورههراي قبلري بودنرد .در ايرغ
دوره  24قانون (جدول  )1درباره زناني خانواده و اوداان به تصويب رسيد اه بيشرتريغ قروانيغ
مربوط به زناني خانواده و اوداان در ايغ مجلس به تصويب رسيد.
ر قانون احباق ي

تبصره به ماده ( )42آييغنامه داخلي مجلس شوراي اسالميي

تأ سيس اميييون امور زناني جوانان و خانواده اه حداقو نصف ا ضاي آن درصور

ضرو

نماينده زن در مجلسي داوطلبان زن انتااا ميگردد.
ر قانون احباق ي

تبصره به قانون راجع به خدمت نيمهوقت بانوان

سا ت اار خانمهاي متقاضي با موافقت با تريغ مقام ميئول به سهچهارم ااهش يافت.
ر قانون احباق ي

تبصره به ماده ( )1982قانون مدنيي

در خصوص مباسبه مهريه به نرخ روز براساس ايغ قانون چنانيه مهريه وجره رايرج باشردي
متناسب با تريير شاخص قيمت ساحيانه اه توسط بان

مرا ي جمهوري اسالمي ايرران تعيريغ

ميگرددي مباسبه و پرداخت خواهد شد.
ر قانون احباق ي

بند و ي

تبصره به ماده ( )3قانون مطبو ا ي

با اف ايش استفاده اب اري از تصاوير زن در مطبو ا اشوري مجلرس در ايرغ مصروبهي رسرانههاي
گروهي را از ايغ اقدام و ني از تبقير و توهيغ به جنس زن منع ارد.
ر قانون اصال ماده ( ) 29قانون مقررا استادامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران
مصوا  1514/4/21و تبصره آني

___________________________________________21
در ايغ قانون به زنان اجازه داده شد اه در نيروي انتظرامي و در مشراغو زم اسرتادام
شوند .پيش از ايغ زنان در سپاه پاسداران انقالا اسالميي ارترش و نيرروي انتظرامي جمهروري اسرالمي
ايران براي موارد زم و تنها به نوان اارمند استادام ميشدند.
ر قانون احباق ي

تبصره به ماده ( )13قانون تأميغ اجتما ي مصوا 1514ي

تبصره « »1ـ زنان اارگر ميتوانند با داشتغ بييت سال سابقه خردمت و  42سرال سرغ
بهشرط پرداخت حق بيمهي با بييت روز حقوق بازنشيته شوند.
ر قانون انطباق امور اداري و فني مؤسيا پ شكي با موازيغ شرع مقدس.
يكي از پيشنهادهايي بود اه با دخاحت اميييون زناني جوانان و خانواده بره صربغ لنري
مجلس آمد و با ا ترار گروهي در خارج از مجلس روبهرو شد .معترضاني اجراي طر انطباق را
به دحيو امبود منابع و نيروي انياني متاصرص بره زيران جامعره زنران در اسرتفاده از امكانرا
پ شكي ميدانيتند .ايغ طر سرانجام بهشرط اجرا در مراا ي اه امكانرا آنهرا برراي انطبراق
فراهم باشدي به تصويب رسيد.
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جدول  .5مجلس پنجم
مجلس

شوراي نگهبان

1

قانون اصال ماده ( )1قانون نظام هماهنگ پرداخت اارانان دوحت

1511/1/11

1511/1/18

2

قانون اف ايش ميتمري واحديغ شهدا

1511/8/29

1511/8/59

5

قانون احباق ي تبصره به قرانون اسرتادام جانبرازاني اسررا و افرراد
خانوادههاي شرهداي جانبرازان از ارارافترادهي اسررا و مفقودا ثرهراي
انقالا اسالمي و جنگ تبميلي و همينيغ افرادي اه حداقو  1ماه
متواحي يا ي سال متنراوا داوطلبانره در جبهره خردمت نمودهانرد
(مصوا )1531/19/1

1511/1/1

1511/1/28

1511/1/14

1511/1/28

1513/1/11

1513/2/19

1513/5/11

1513/5/21

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

تبصرره بره مراده ( )42آييغنامره داخلري مجلرس

4

قانون احباق ير
شوراي اسالمي

1

قانون احباق ي

3

قانون اح ام فراگيري آموزشهاي فني و حرفهاي براي اشترال بهاار

تبصره به قانون راجع به خدمت نيمهوقت بانوان

ّ قانون اصال قانون پرداخت ام ه ينره ميركغ و امر ه ينره
 1تبصيلي به فرزندان مأموران ثابت نيروهاي ميل جمهوري اسالمي
ايران وزارتاانههاي مؤسيا و شراتهاي دوحتي در خارج از اشور

1513/4/21

1513/1/8
1513/1/8

8

قانون احباق ي
مهريه

1

قانون واگذاري قيموميت مبجوران تبت پوشش سازمان به ييتي اشور به
سازمان مذاور تا زمان تعييغ قيم توسط دادگاه

1513/4/21

قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضروع
19
اصو  21قانون اساسي (دادگاه خانواده)

1513/1/8

1513/1/11

1513/1/1

1513/1/1

1513/8/11

1513/8/14

 15قانون تعييغ مد ا تبار گواهي دم امكان سازش

1513/8/11

1513/8/28

قانون اصال تبصرره « »1قرانون اسرتادام جانبرازاني اسررا و افرراد
خانوادههاي شرهداي جانبرازان از ارارافترادهي اسررا و مفقودا ثرهراي
 14انقالا اسالمي و جنگ تبميلي و همينيغ افرادي اه حداقو  1ماه
متواحي يا ي سال متنراوا داوطلبانره در جبهره خردمت نمودهانرد
(مصوا )1531

1513/1/59

قانون احباق ي
11
1514

تبصره به مراده ( )1982قرانون مردني درخصروص

1513/4/11

1513/4/18

تبصره به ماده ( )13قانون تأميغ اجتما ي مصروا

قانون اصال ماده ( )1115قانون مدني (درخصروص ردم مواظبرت
12
واحديغ از اودك)

1513/19/5
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مجلس

شوراي نگهبان

قانون اح ام به پذيرش افراد واجد شرايط استفاده از سهميه ايثارگران
11
در دانشراهها و مؤسيا آموزش احي اشور

1511/1/18

1511/2/1

 13قانون اصال قانون اصال فصو سوم قانون گذرنامه

1511/2/29

1511/2/59

1511/1/21

1511/1/21

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

 11قانون احباق ي

بند و ي

تبصره به ماده ( )3قانون مطبو ا

قانون اصال قانون معافيت ي نفر از فرزنردان خانوادههراي شرهداي
 18معلو ني اسراي مفقودا ثرها از خدمت نظام وظيفره مرومي مصروا
1533

1511/3/21

1511/1/12

قانون انطباق امور اداري و فني مؤسيا پ شركي برا مروازيغ شررع
11
مقدس

1511/8/19

1511/8/29

قانون اصال ماده ( )29قانون مقررا اسرتادامي نيرروي انتظرامي
29
جمهوري اسالمي ايران مصوا  1514/4/21و تبصره آن

1511/1/1

1511/1/4

 21قانون تعميم قوانيغ مربوط به هميران و فرزندان آزادگان

1518/19/14

1518/19/21

قانون اصال پاره اي از مقررا مربوط به حقوق بازنشيرتري برانوان
22
شاغوي خانوادهها و ساير اارانان

1511/2/15

در مهلت مقرر نظر
شوراي نرهبان واصو
نررديد

 25قانون احباق ي تبصره به ماده ( )44قانون خدمت وظيفه مومي

1511/5/1

1511/5/11

 24قانون اصال ماده ( )1184قانون مدني

1511/5/1

1511/5/4

دوره ششم مجلس شوراي اسالمي
در ششميغ دوره انتاابا مجلس شوراي اسالمي ( )1585-1511تعداد نمايندگان زن  15نفرر
بود اه ايغ تعداد نيبت به او نمايندگان مجلسي  3/1درصد و با تريغ سط تبصيال داتررا
و پاييغتريغ آن حييانس بوده است .در ايغ دوره  29قانون در مورد زنران و خرانواده و اوداران
(جدول  )3به تصويب رسيد.
ر قانون احباق ماده ( )1و تبصره آن به قانون نقو و انتقال دورهاي قضا .
در ايغ قانون بانوان متأهو دارنده پايه قضايي ميتوانند در مبو اقامت دائمي هميرانشران
به خدمت اشترال يابند.
ر قانون اصال ماده ( )5قانون ا ام دانشجو به خارج از اشور مصوا .1534
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به موجب ايغ مصوبه ا ام دانشجوي دختر مجرد براي تبصيو در مقاطع با تر از حييانس
اه رشته آنان مورد نياز اشور باشد و ادامه تبصيو در آن رشته در داخو ممكغ نباشردي مجراز
شمرده شد .پيش از ايغي تنها دانشرجويان مررد و دانشرجويان زن متأهروي آن هرم برا همراهري
هميري ميتوانيتند به خارج از اشور ا ام شوند.
ر قانون اصال موادي از قانون مدني ( )1131قانون مدني (حضانت).
بهموجب ايغ قانوني مادران براي حضانت طفو خود تا سغ  1ساحري ا م از پيرر و دخترري
نيبت به پدر اوحويت دارد.
ر قانون احباق تبصرره « »5بره مراده ( )5قرانون تررويج ترذيره برا شرير مرادران در دوران
شيردهي.
مرخصي زايمان براي وضع حمو دوقلو  1ماه و براي وضع حمو سه قلو و بيشتر ي

سرال

با استفاده از حقوق و فوقاحعاده تعييغ گرديد.
جدول  .6مجلس ششم
مجلس

شوراي نگهبان

1

قانون احباق ير تبصرره بره مراده ( )1159قرانون مردني
(مصاديق يروحرج)

1511/1/5

1581/4/21

2

قانون اصال ماده ( )1941قانون مدني موضوع مراده ()24
قانون اصال موادي از قرانون مردني مصروا ( 1519سرغ
قد نكا )

1511/1/21

مصوا مجمع تشايص
مصلبت نظام

5

قانون معافيت زنان از پرداخت نيم شر ماحيا بر مهريه

1511/11/23

1511/11/23

4

قانون احباق ماده ( )1و تبصره آن به قرانون نقرو و انتقرال
دورهاي قضا (بانوان متأهو دارنده پايه قضايي ميتواننرد
در مبو اقامت هميرانشان به خدمت اشترال يابند)

1511/12/2

1511/12/19

1

قانون اصال ماده ( )5قرانون ا ر ام دانشرجو بره خرارج از
اشور مصوا ( 1534شرط تأهو براي دختران حذ شد)

1511/12/14

1511/12/11

3

تبصرره بره قرانون اسرتادام

1589/1/11

1589/1/21

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

قانون استفياريه قانون احباق ي

رديف
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عنوان قانون

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

مجلس

شوراي نگهبان

جانبازاني اسرا و افراد خانواده شهداي جانبازان از اارافترادهي اسررا
و مفقودا ثرهاي انقالا اسالمي و جنگ تبميلري و همينريغ
افرادي اه حداقو  1ماه متواحي يا ي سال متنراوا داوطلبانره
در جبهه خدمت اردهاند (مصوا )1511/1/1
قرانون اصرال مرراده ( )1قرانون نظررام هماهنرگ پرداخررت
اارانرران دوحررت (ميررتادمان زن شرراغوي بازنشيررتهي
وظيفهبرير اه متكفرو مارارج فرزنردان خرود هيرتند از
ام ه ينه ائلهمندي برخوردار ميشوند)

1589/1/22

1589/1/21

8

قانون اصال ماده ( )18قانون استادامي وزار اطال ا و احبراق
دو تبصره به آن ( بازنشيتري ميتادمان زن)

1589/1/22

1589/1/21

1

قانون اح ام بان ها به پرداخت تيهيال به وراث جانبرازان
و آزادگان متوفي (ايغ تيهيال به هميران يا قيم قرانوني
فرزندان ا طا ميشود)

1589/1/22

نظر شوراي نرهبان در مهلت
مقرر موضوع اصو 14قانون
اساسي واصو نررديد

1589/5/22

1589/5/59

1

 19قانون تيهيال استادامي وييه فرزندان شاهد
 11قانون پذيرش اصالحيه انوانييون حقوق اودك

1589/4/11

قانون تصويب انوانييون ممنو يت و اقدام فروري برراي مبرو
12
بدتريغ اشكال اار اودك و توصيهنامه مكمو آن

1589/8/8

1589/8/25

قانون احباق تبصره « »5به ماده ( )5قانون ترويج ترذيه برا
 15شير مادران در دوران شيردهي (اف ايش مرخصري زايمران
براي وضع حمو دوقلو و بيشتر)

1589/12/22

1589/12/28

قررانون اصررال مرروادي از قررانون مرردني ()1191ي ()1119ي
( )1155( 14نفقه و اصال حق طالق و توسعه نفقهي نفقه ايام
ده وفا )

1581/8/11

1581/1/4

قانون حمايت از اوداان و نوجوانان (حمايت از افرراد زيرر
11
 18سال)

1581/1/21

1581/19/11

قانون اصرال قرانون برقرراري حقروق وظيفره و ميرتمري
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و ائله تبت تكفو آنان
13
در مقابو حوادث و سوان ناشري از ميرئوحيتهاي خطيرر
نمايندگي مصوا 1531

1581/19/8

1581/19/18

قررانون موافقتنامرره همكرراري در زمينرره فعاحيررت زنرران و
11
خانواده بيغ جمهوري اسرالمي ايرران و جمهروري ترونس

1582/2/25

1582/5/1

رديف
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عنوان قانون

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

مجلس

شوراي نگهبان

(اهميت نقش زنان و خانواده)
18

قانون نبوه اهداي جنيغ به زوجيغ نابارور

1582/4/21

1582/1/8

قانون اصال موادي از قانون مردني ( )1131قرانون مردني
11
(حضانت)

1581/1/3

1582/1/8

قانون جامع حمايت از حقوق معلو ن (ماده ( )3ر فرزندان
 29معلولي هميراني اه زن ناتوان و معلول خود را سرپرسرتي
مينمايند)

1585/2/13

دوره هفتم مجلس شوراي اسالمي
هفتميغ دوره انتاابا مجلس شوراي اسالمي ( )1581-1585تعداد نمايندگان زن  15نفر بود
اه ايغ تعداد نيبت به او نمايندگان مجلسي  3/1درصد و با تريغ سرط تبصريال داتررا و
پاييغتريغ آن ديپلم بوده است .در ايغ دوره  13قانون در مورد زنان و خانواده و اوداان (جدول
 )1به تصويب رسيد.
ر قانون سقط درماني.
سقط درماني با تشايص سه پ ش

متاصص و تأييد پ شركي قرانوني مبنريبرر بيمراري

جنيغ اه پس از و د به لت قبماندگي يا ناقصاحالقه بودن موجب حرج مرادر اسرت و يرا
بيماري مادر اه با تهديد جاني مادر توأم باشد قبو از حلول رو (چهار ماه) با رضايت زن مجراز
است و مجازا و ميئوحيتي متوجه پ ش

مباشر ناواهد بود.

ر قانون تعييغ تكليف فرزندان حاصو از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي.
فرزندان حاصو از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي اه در ايران متوحد شده يا حدااثر تا
ي

سال پس از تصويب ايغ قانون در ايران متوحد ميشوند بعد از رسيدن به سرغ هجرده سرال

تمام ميتوانند تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.
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ر قانون ساماندهي مد و حباس.
بهمنظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني ر اسرالميي ارج نهرادني تثبيرت و تررويج احروهراي
پوشش مليي هدايت بازار توحيد و رضه احبيه و پوشراك براسراس طر هرا و احروهراي داخلري و نيراز در
جهت ترغيب موم مردم به پرهي از انتااا و مصر احروهاي بيرانه و غيرمأنوس برا فرهنرگ و هويرت
ايرانيي ايغ قانون به تصويب رسيد.
ر قانون حمايت از حقوق و ميئوحيتهاي زنان در رصههاي داخلي و بيغاحمللي.
طبق ايغ قانون دوحت موظف است در راستاي تبقق اصرول بييرتم ( )29و بييرتويكرم
( )21قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و سند چشمانداز بييتساحه جمهوري اسالمي ايراني
زمينههاي تبييغ و تبقق ملي حقوق و ميئوحيتهاي زنان در رصههاي داخلري و بيغاحمللري
را براساس سند مرجع (منشور حقوق و ميئوحيتهاي زنران در نظرام جمهروري اسرالمي ايرران
مصوا  1585/5/51شوراي احي انقالا فرهنري) فراهم نمايد.
ر قانون اصال ماده ( )5قانون ترويج ترذيره برا شرير مرادران در دوران شريردهي مصروا
.1514
مرخصي زايمان تا سه فرزند از  4ماه به  3ماه اف ايش يافت .همينيغ مرخصي سا تي (سرا ا
شيردهي بدون اير از مرخصي استبقاقي) به  24ماه اف ايشيافته است.

جدول  .7مجلس هفتم
مجلس

شوراي نگهبان

1

قانون مبارزه با قاچاق انيان (برهخصروص قاچراق زنران و
اوداان)

1585/4/28

نظر شوراي نرهبان در
مهلت مقرر موضوع اصو14
قانون اساسي واصو نررديد

2

تبصرره بره مراده ( )39اصرالحي قرانون

1585/1/8

1585/19/2

رديف

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

عنوان قانون

قانون احباق ير

رديف
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عنوان قانون

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

مجلس

شوراي نگهبان

برنامرره سرروم توسررعه اقتصرراديي اجتمررا ي و فرهنررري
جمهوري اسرالمي ايرران (برراي ترأميغ معيشرت زنران و
اوداان بيسرپرست)
5

قانون استفياريه تبصره ذيو مراده ( )1982قرانون مردني
(مالك مباسبه مهريه به نرخ روز)

1584/2/21

1584/5/4

4

قانون سقط درماني (بيماري جنيغ يا تهديد جان مادر)

1584/5/19

1584/5/21

1

قانون احباق ي تبصره به ماده ( )11قانون برنامه چهرارم
توسعه اقتصاديي اجتما ي و فرهنري جمهروري اسرالمي
ايران (خانواده معظم شهداي جانبازان و آزادگان)

1584/1/21

1584/8/11

3

قانون تيهيال ازدواج جوانان (آسان نمودن ازدواج)

1584/1/21

1584/19/1

1

قانون اصال قانون اف ايش ميتمري واحديغ شهدا

1584/11/1

1584/11/12

8

قانون تعييغ تكليف فرزندان حاصو از ازدواج زنان ايرانري
با مردان خارجي

1581/1/2

1581/1/12

1

قانون اصال مراده ( )1قرانون اصرال پرارهاي از مقرررا
مربوط به حقروق بازنشيرتري برانوان شراغوي خانوارهرا و
ساير اارانان مصوا 1511

1581/8/59

1581/1/8

قانون ساماندهري مرد و حبراس (حفرظ و تقويرت فرهنرگ و
19
هويت ايراني ر اسالمي براي زنان و مردان)

1581/19/12

1581/19/29

قرررانون حمايرررت از حقررروق و ميرررئوحيتهاي زنررران در
11
رصههاي داخلي و بيغاحمللي

1581/11/11

1581/11/18

قررانون ا رراده بودجرره خرردماتي زنرران سرپرسررت خررانوار و
12
معلو ن به به ييتي اشور

1583/4/1

1583/4/15

قانون اصال ماده ( )5قانون ترويج ترذيه با شرير مرادران
 15در دوران شرريردهي مصرروا ( 1514افرر ايش مرخصرري
زايمان)

1583/4/3

قانون احباق دوحت جمهروري اسرالمي ايرران بره پروتكرو
اختياري انوانييون حقروق ارودك درخصروص فرروشي
14
فبشا و هرزهنراري اوداان (مصروا  1511/5/4برابرر برا
 21مه  2999مجمع مومي سازمان ملو متبد)

1583/1/1

1583/4/11

1583/1/11

رديف

___________________________________________28
عنوان قانون

تاريخ تصويب

تاريخ تأييد

مجلس

شوراي نگهبان

قانون اصرال بنرد «م» تبصرره « »2قرانون بودجره سرال
 1583 11اررو اشررور (تيررهيالتي بررراي خررانواده زنرردانيان
تصادفا غير مدي)

1583/1/1

طر اصال تبصره « »5بند « »5ماده ( )89قانون ترأميغ
اجتما ي اصالحي مصروا ( 1513درصرور فرو بيمره
 13شدهاي اه بيغ ده تا بييرت سرال سرابقه پرداخرت حرق
بيمه داشته باشد بره بازمانردگان وي بره نيربت سرنوا
پرداخت ميشود)

1583/5/22

مأخذ :سايت خانه ملتي سايت www.lawmajlis.irي اداره او قوانيغ مجلس شوراي اسالمي.

نظر شوراي نرهبان در
مهلت مقرر موضوع اصو14
قانون اساسي واصو نررديد

1583/11/29

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل5575 :

عنوان گزارش :قوانيغ مربوط به زناني خرانواده و اوداران طري سره دهره انقرالا در
مجلس شوراي اسالمي

نام دفتر :مطاحعا فرهنري (گروه زنان و خانواده)
تهيه و تدوين :شهناز رجبي
ناظر علمي :ررررر
متقاضي :طيبه صفايي ( ضو اميييون آموزش و تبقيقا )
ويراستار تخصصي :ررررر
ويراستار ادبي :ررررر

واژههاي كليدي و معادل انگليسي آنها:
 .1قانون ()Laws
 .2جمهوري اسالمي ()Islamic Revelation
 .5خانواده ()Family

تاريخ انتشار4337/42/45 :

