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 ایران –وضع حقوقی و قوانین  –معلوالن 

 حقوق مدنی –معلوالن 

 کتاب مختصر معرفی

ضر، تاریخ تحوالت حقوق معلوالن ایران واکاوی شده است. هدف اصلی در کتاب حا

های این کتاب اثبات دامنه حقوق معلوالن ایران از طریق معرفی قوانین آنهاو دیدگاه

متفکران درباره این قوانین است. مطالب این اثر در چهار فصل تنظیم و سیر تحوالت 

 ررسی شده است. تاریخی حقوق معلوالن ایران در چهار مرحله ب

 (۱۳۶۸ تا ۱۳۰۱) موردی قوانین تصویب دوره الف:

 (۱۳۶۸-۱۳۸۳ )سازیمناسب و آموزشی قوانین تصویب دوره ب:

 (۱۳۹۱ تا ۱۳۸۳) جامع قانون نخستین اجرای و تصویب دوره ج:
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 تاکنون( ۱۳۹۰) معلولین گراییحقوق فراگیر جنبش دوره د:

 اینکه و معلوالن حوزه در رسانیاطالع و سازیفرهنگ به راسخ باور با کتاب این

 .است شده تألیف است، سازیفرهنگ در معلولین معضالت حل   اصلی کارراه

 توانمندان انتشارات

 معلوالن و معلولیت تخصصی ناشر

 ۰۹۳۹۸۳۷۳۴۳۵؛ تلگرام: ( ۱۷الی  ۸ساعت ) ۰۲۵۳۲۹۱۳۴۵۲تلفن: 

، دفتر فرهنگ ۴، پالک۱۱آدرس: قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه

 معلولین

 info@handicapcenter.com :ایمیل

 نوری علی آقای کتاب: نویسنده مقدمه

 ذهنی، قدرت فاقد و حرکتی حس فاقد نابینا، ناشنوا، از اعم ایران معلولین

 توجه قابل جمعیت شناختی، مردم لحاظ به اینکه با ندارند. مدون تاریخ متأسفانه

 جایگاه جامعه، سرنوشت در تأثیر و اجتماعی تحوالت در کتمشار لحاظ به و دارند

 شعراء و ادباء مانند اجتماعی طبقات از بسیاری با مقایسه در اند.داشته خاص

 منتشر ایران ادبیات تاریخ عنوان با کتاب چندین هست؛ و بوده بیشتر معلولین تعداد

 و شناسی معلولیت به نسبت اما اندشده یادآور تفصیل به را ادبی تحوالت و شده

 معلولین وقتی اثر. یک از دریغ جامعه، این تحوالت تاریخ بررسی و پژوهی معلولیت

 دانمنمی ولی شود.می حاصل نتیجه همین بسنجیم، اقشار دیگر از بسیاری با را

 و دینی حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، ابعاد در معلولین تاریخی تحوالت دلیل چه به

 .است نشده نتدوی غیره و مذهبی

 اما شد؛ آغاز کارشان مشروطیت از پس ایران در مقننه نهادهای اینکه با

 در مصوب قانون اولین شد. شروع دیر معلولیتی موضوعات برای گذاریقانون

 و هامخالفت و موافقت حواشی، مصوب، مواد متن از ترمهم است، بوده ش۱۳۰۱

 یا شخص تاکنون اما است. هشدمی بیان هاچهره توسط که بوده هاییتحلیل

 .است نپرداخته مقاله یا کتاب تدوین و اطالعات این آوریجمع به مرکزی

 شده گفته دارد. بسیار پیامدهای تاریخ فقدان و شودنمی ختم همینجا به مشکل

 آینده راه چراغ گذشته زیرا ندارد، هم آینده و ندارد هویت ندارد، تاریخ که ایجامعه

 بهتر آینده و شد خواهد گشوده حال مشکالت گذشته، جاربت اساس بر است؛

 .شودمی ساخته

 معلولین فرهنگ دفتر توسط معلولین فرهنگ و جامعه ابعاد برای تاریخ تدوین اهمیت

 شد، گرفته تصمیم و شد بررسی و کارشناسی فرهیخته معلولین مؤسسه و

 معلولین اقتصاد و فرهنگ جامعه، حقوق، تاریخی تحوالت درباره آثاری مجموعه

 و یابدمی اختصاص ایران معلولین حقوق به مجموعه این از دفتر اولین شود. تألیف

 اینرو، از شود.می تقدیم تاریخی روش به ایران معلوالن حقوق عنوان با حاضر کتاب
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 نیست هم صرف پردازینظریه و آکادمیک اثر یک نیست؛ قوانین مجموعه حاضر اثر

 و دوره هر نخبگان متنوع هایتحلیل و هادیدگاه با مراهه قوانین شامل بلکه

 از است. شده دهیسامان و تنظیم تاریخی ترتیب به که است نویسنده مالحظات

 .است ایران در معلولین حقوق تثبیت سیر دهنده نشان سو دیگر

 آنها قوانین معرفی طریق از ایران معلوالن حقوق دامنه اثبات کتاب این اصلی هدف

 مقننه نهادهای توسط که قوانینی است. قوانین این درباره متفکران هاییدگاهد و

 بررسی زیر مرحله پنج در است. تصویب شرف در یا شده تصویب و بررسی و مطرح

 :گرددمی تحلیل و تجزیه و

 قانون متن ـ۱

 سابق تحوالت و پیشینه ـ۲

 فرهنگی و اجتماعی موجود اقتضائات ـ۳

 اجرایی نامهآیین ـ۴

 درباره اخبار و فضاسازی موافقت، و مخالفت شامل حواشی ـ۵

 سال در انقالب شورای توسط که بهزیستی سازمان تأسیس قانون نمونه برای

 تحوالت سیر و تنظیم فصل چهار در کتاب این مطالب و موادی شده تصویب ۱۳۵۹

 :است کرده بررسی مرحله چهار در را ایران معلوالن حقوق تاریخی

 (۱۳۶۸ تا ۱۳۰۱) موردی قوانین تصویب رهدو الف:

 (۱۳۶۸-۱۳۸۳ )سازیمناسب و آموزشی قوانین تصویب دوره ب:

 (۱۳۹۱ تا ۱۳۸۳) جامع قانون نخستین اجرای و تصویب دوره ج:

 .است شده گذارینام معلوالن شهروندی حقوق توسعه و شفافیت نام به دوره این

 تاکنون( ۱۳۹۰) معلولین گراییحقوق فراگیر جنبش دوره د:

 خواهد مطرح تاریخی ترتیب به قانون هر به مرتبط رخدادهای و قوانین فصل هر ذیل

 ویژه تاریخی و فرهنگی اجتماعی، خاص شرایط و زمانی ظرف در قانون هر شد.

 اخبار و تحلیل قالب در هاویژگی و شرایط این از برخی رسد.می تصویب به و مطرح

 قابل آن اطالعات زیرا است نشده مطرح هرگز مه برخی البته است؛ شده بیان

 .است نبوده دسترسی

 در زیرا است. بوده مهم و سازسرنوشت مقطع ایران، معلولین تاریخ در اخیر سال ده

 اسالمی شورای مجلس در معلولین ویژه قوانین مجموعه نخستین ۱۳۸۳ سال

 از حمایت جامع الیحه ۱۳۹۴ در و گردید ابالغ دولت به اجرا برای و شد تصویب

 ارائه دولت هیأت به و نهایی دولت، اجتماعی کمیسیون توسط معلولین حقوق

 .رفت مجلس به تصویب جهت آن از بندهایی دولت، تصویب از پس و شد،

 دوره را دهه این اگر شدند. جامع قانون صاحب بار اولین برای معلولین اینرو از

 خواهی حقوق و گراییقانون جنبش یراز است مناسب بنامیم، معلولین گراییقانون

 هایفعالیت که برخی برخالف شد. مهم قانونی مجموعه دو انجام به منجر آنان

 قالب در را آن جوهره و خوانندمی «اجتماعی جنبش» را معلولین به مرتبط اخیر
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 هایتشکل هایتالش رسدمی نظر به کنند،می تحلیل خواهی دمکراسی

 چارچوب در بهتر زندگی و معیشتی شرایط یافتن پی در ولینمعل آحاد و معلولیتی

 .است شود،می تعبیر قانون به آن از که مقبول و متعارف ضوابط

 هایتالش با ۱۳۸۳ سال در ایران معلولین عمومی و مستقل قانون نخستین

 شورای مجلس رسید. تصویب به اسالمی شورای مجلس و هشتم دولت مشترک

 ولی اندکرده تصویب معلولین برای قوانینی قبل هایدهه در انقالب شورای و ملی

 به فقط و ندارد را هدف جامعه مختلف ابعاد به نسبت شمول و عمومیت آنها همه

 به مثال عنوان به است. بوده موضوعات دیگر ضمن یا پردازدمی معلولین ُبعد یک

 در ۱۳۵۸ سال در بهزیستی سازمان تشکیل و بهزیستی مسائل بررسی هنگام

 درباره بندهایی خواستندمی وقتی یا شده؛ تصویب معلولین مسائل هم بند چند

 هم معلولین بازنشستگی و شده یاد هم معلولین از کنند، تصویب بازنشستگی

 اما است، بسیار تاکنون ۱۳۲۲ سال از معلولین متضمن قوانین است. شده تصویب

 مصوب معلولین از حمایت جامع قانون» از: اندعبارت فقط ایران، معلولین ویژه قوانین

 جامع الیحه» و «۱۳۸۷ در معلولین از حمایت کنوانسیون به الحاق قانون» و «۱۳۸۳

 .«۱۳۹۴ در اسالمی جمهوری دولت مصوب معلولین از حمایت

 معلوین قوانین و حقوق تقنین، درباره علمی و جامع پژوهش تاکنون اینکه ترمهم

 سید نوشته ایران قوانین در معلولین حقوق کتاب است. شدهن عرضه و انجام ایران

 محمدرضا سید و زهرایی حسین نوشته معلولین حقوق مرجع کتاب و باختر احمد

 دو این از غیر بردارند. در را معلولین گذاریقانون تاریخ از هاییبخش هرکدام تابان

 بودند عبارت که کرد رمنتش معلولین حقوق درباره اثر سه معلولین فرهنگ دفتر اثر،

 شورای مجلس کارنامه و معلولین برای گذاریقانون معلولین، فرهنگی از:حقوق

 از حمایت جامع قانون هاینام به کتابچه چند بهزیستی سازمان همچنین اسالمی.

 از حمایت نامهپیمان معلولیت؛ دارای افراد از حمایت نامهپیمان ؛۸۳ مصوب معلوالن

 بدون و قوانین مجموعه صرفا   بهزیستی آثار این است. کرده تشرمن معلول کودکان

 حقوق درباره جامع کتابی برآمدیم درصدد دلیل همین به بود. تحلیل و توضیح

 .کنیم تدوین ایران در مصوب قوانین اساس بر معلولین

 چون اند.کرده منتشر را خود قوانین مجموعه هاسازمان و نهادها تمام معموال  

 و کرده باز تحقیقات برای را راه موضوع، یک به مرتبط قوانین مجموعه انتشار

 معلولین حقوقی جوانب بررسی به مختلف منظرهای از توانندمی پژوهشگران

 هایتشکل و دولتی نهادهای اما نمایند. تألیف گزارش و مقاله کتاب، و بپردازند

 اینکه ترمهم اند.نکرده معلولین قوانین از سازیمجموعه به اقدام معلولین مردمی

 .است نشده تدوین و آوریجمع هم قوانین هایبررسی و هاتحلیل

 و هاتحلیل شناسایی و قوانین آوریجمع برای جدیدی تالش حاضر کتاب

 جامع الیحه تصویب و متن تهیه به منجر هایفعالیت همچنین درباره هایگزارش

 گیریشکل از پس که هاییالشت ویژه به است. شد( شروع ۱۳۹۱ سال از )که
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 شروع و معلولین مردمی هایتشکل مضاعف همفکری و اندیشیهم مجمع

 شد. خواهد بررسی و گزارش کتاب این در شد، انجام نخبه معلولین هاینشست

 اینرو از بود، اخیر سال هفتاد در متنوع هایتالش به مسبوق متأخر، هایفعالیت اما

 .بدهیم گزارش هم را سوابق باید حقوقی حادثه هر در

 تا ۱۳۹۱ از سال، چهار حدود آن تدوین نیز و حاضر مجموعه برای مدارک و اسناد

 کتاب، مقاله، سند، دادم،می احتمال جا هر مدت این در کشید. طول ،۱۳۹۴

 آوریجمع به و مراجعه هست، معلولین حقوق به مرتبط عکس و نامهپایان

 به مرکزی و شخص معاصر دوره در ویژه به و تاریخ لطو در متأسفانه پرداختیم.می

 حافظه از معلولین گویا است. نبوده معلولین به مرتبط مدارک و اسناد آوریجمع فکر

 تحوالت تاریخ نوشتن بنابراین است. مانده مغفول آنان اطالعات و شده پاک تاریخ

 که معلولین قحقو مثل موضوعاتی در خصوص به است. دشوار بسیار ایران معلولین

 تواندمی تحقیقات و هاتحلیل از بسیاری زیربنای مبحث این و است ترتخصصی

 .باشد

 خود مساعی بذل با همواره که معلولین فرهنگ دفتر مدیر نوری محمد آقای از

 بر کتاب این علمی ویراستاری با و اندبوده معلولین سازیفرهنگ توسعه پشتیبان

 و دانشیار نیاقربان ناصر دکتر آقایان از همچنین شود.می تشکر اندافزوده آن غنای

 حقوق دانشکده استادیار نوبهار رحیم دکتر و مفید دانشگاه حقوق گروه مدیر

 در راهگشا و تخصصی نظرات با و فرموده محبت بذل که بهشتی شهید دانشگاه

 .شودمی تشکر صمیمانه داشتند، همکاری اثر این کیفی ارتقای

 جواد سید والمسلمین االسالم حجه جناب هایپشتیبانی از است فرض ما بر

 .کنیم تشکر سیستانی علی سید العظمی للا   آیت االختیارتام نماینده شهرستانی

 اینگونه مندانعالقه دیگر و حقوق کارشناسان و معلولین امور متخصصان همه از

 در را ما و عرضه را ابکت این درباره خود اصالحات و نقد داریم، استدعا موضوعات

 .فرمایند یاری معلولین حقوقی تحقیقات گسترش

 ۱۳۹۴ ماه آبان نوری، علی

 تفصیلی فهرست

 مقدمه

 ۱۱۲ – ۷ صفحه  (۱۳۰۱-۱۳۶۸) موردی هایقانون تصویب اول: فصل

 طلیعه

 (۱۳۰۱-۱۳۵۷ )دوره مجلس شورای ملی: ۱مبحث

ورشید سرخ(، مصوب خدمات ضروری و رفاهی با تأسیس هالل احمر )شیر و خ

۱۳۰۱ 

 ۱۳۰۷حقوق مدنی ناشنوایان)کر و الل(، مصوب 

 ۱۳۲۱سربازی معلولین، مصوب 



 

6 
 

 ۱۳۳۸ای، مصوب آموزش حرفه

 ایآغاز تعلیمات حرفه..…

 آموزی معلوالنتوصیه نامه درباره حرفه..…

 مجلس شورای ملی ۱۳۳۸مهر ماه  ۸مصوبه ..…

 ای معلولینآموزش حرفهتوصیه نامه مربوط به تجدید تربیت و ..…

 مذاکرات مجلس شورای ملی..…

 ۱۳۴۵قانون استخدام مصوب مجلسین، مصوب 

 ۱۳۴۷دفتر امور کودکان استثنایی، 

 هاوضعیت حقوقی معلولین در آینه نطق

 ۱۳۴۶نطق مرحوم محمد خزائلی در ..…

 ۱۳۴۸نطق مرحوم محمد خزائلی در ..…

 ۱۳۵۳مصوب الیحه قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، 

 ۱۳۵۴تیرماه  ۳قانون تأمین اجتماعی، مصوب 

 ۱۳۵۷ -۱۳۵۶وضعیت آموزش استثنایی، 

 مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی..…

 ۱۳۵۶نطق آقای کبیری در ..…

 (۱۳۵۷-۱۳۶۰ )دوره انقالب اسالمی و مصو بات شورای انقالب: ۲مبحث

 ۱۳۵۷های کشور، مصوب نامه استخدامی شهرداریآئین

 ۱۳۵۸الیحه ادغام آموزشگاه رضا پهلوی )علوی(، اسفند 

 ۱۳۵۹تأسیس سازمان بهزیستی، مصوب 

 الیحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور..…

 اصالحات قانون بهزیستی..…

 ساختار سازمان بهزیستی..…

 ۱۳۷۵و  ۷۴های اصالحات سال..…

 ۱۳۷۴تیر ماه  ۱۸قانون معافیت مالیاتی، مصوب ..…

 صالحیهای اتبصره..…

 ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی

 زیستن یا بهزیستن..…

 ۱۳۹۴و  ۱۳۵۹سازمان بهزیستی در دو مقطع تاریخی: ..…

 های پژوهشی بهزیستیاولویت..…

 رئیس محترم سازمان بهزیستی و خلیل َصَفدی کارگزار مملوکیان..…

 کارنامه همایون هاشمی در مسند ریاست سازمان بهزیستی..…

 ره جمهوری اسالمی و مصوبات موردی مجلس شورای اسالمیدو: ۳مبحث

(۱۳۶۰- ۱۳۶۸) 

قانون معلولیت نمایندگان مجلس، رانندگان و نگهبانان آنها و شورای نگهبان، مصوب 
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۱۳۶۰ 

 ۱۳۶۱حقوق از کار افتادگی، مصوب 

 ۱۳۶۵الزحمه بیماران روانی، مصوب قانون اجازه پرداخت حق

 ۱۳۶۶قانون مالیات، مصوب 

 ۱۳۶۷نشستگی معلولین، مصوب باز

 ۱۳۶۷مسئولیت و وظایف دولت، مصوب 

 ۱۳۶۷استخدام معلولین، مصوب 

 قانون استخدامی وزارت جهاد سازندگی..…

 قانون استخدامی وزارت اطالعات..…

 قانون استخدامی نیروی انتظامی..…

 ۱۳۶۷بازنشستگی از کار، مصوب 

 ۶۷قانون مصوب ..…

 ۷۱قانون مصوب ..…

 رینتیجه گی

 -۱۳۶۸) مشارکتی و آموزشی حقوق توسعه دوره دوم: فصل

 ۱۶۸ – ۱۱۳ صفحه  (۱۳۸۳

 طلیعه

 سازمان آموزش و پرورش استثنایی: ۱مبحث

 ۱۳۶۹آذرماه  ۲۱قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مصوب 

 اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 ییاطالع رسانی درباره ابعاد آموزش استثنا

 همایش حقوق کودکان استثنایی..…

 سازیمناسب: ۲مبحث

 ۱۳۶۸ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای تردد معلولین، مصوب 

 ۸۴مناسب سازی شهری تهران برای جانبازان و معلولین، مصوب 

 قوانین موردی در این دوره: ۳مبحث

 ۱۳۷۰قانون ورود خودرو و پالک معلولیت، مصوب 

 ۱۳۷۴مصوب بیمه معلولین، 

 برنامه توسعه و معلولین: ۴مبحث

 ۱۳۷۳آذرماه  ۲۰قانون برنامه دوم توسعه، مصوب 

 ۱۳۷۹ماه فروردین ۱۷مصوب قانون برنامه سوم توسعه، 

بهمن  ۲۶قانون برنامه سوم توسعه، مصوب ( ۱۹۳آیین نامه اجرایی بند ج ماده )

۱۳۷۹ 

 ۱۳۸۳شهریورماه  ۱۱قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 

 ۱۳۷۳الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، : ۵مبحث
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 ایران و کنوانسیون حقوق کودک

 همایش حقوق کودکان استثنایی در ایران

 گیرینتیجه

 معلولین شهروندی عمومی حقوق توسعه و شفافیت دوره سوم: فصل

 ۳۴۶ – ۱۶۹ صفحه  (۱۳۹۱-۱۳۸۳)

 طلیعه

 ها و عللزمینه: ۱مبحث

 ۸۳ون جامع تدوین و تصویب قان: ۲مبحث

 اجرای قانون جامع: ۳مبحث

 (۲) نامه اجرائی مادهآیین

 (۲) نامه اجرایی مادهاصالح آیین

 ۶دستورالعمل اجرایی ماده 

 (۸) نامه اجرائی مادهآیین

 (۹) ماده( ۴نامه اجرائی تبصره )آیین

 (۱۰) نامه اجرائی مادهآیین

 (۱۳)نامه اجرایی مادهآیین

 (۱۴) نامه اجرائی مادهآیین

 های تصویب نشدهنامهآیین

 های مرتبط با مواد قانون جامع به تفکیک هر مادهدستگاه

 اقدامات انجام یافته

 کمیسیون و فراکسیون معلولین و معلولیت: ۴مبحث

 فراکسیون حمایت از معلولین

 اتاق فکر..…

 اساسنامه فراکسیون..…

 الحاق به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولین..…

 نامه و عملکردکار..…

 ارتباطات هماهنگی و هم افزایی..…

 برنامه توسعه..…

 استخدام معلولین در شغل پرستاری..…

 اهتمام به امور ورزشی، اقتصادی و مدنی معلولین..…

 نظریات دولت: ۵مبحث

 ۸۳نظریات وزارت آموزش و پرورش در مورد قانون 

 ۸۳نظریات وزارت کشور در مورد قانون 

 ۸۳بهزیستی کشور در مورد قانون نظریات سازمان 

 ۱۳۸۳مستندات قانونی مرتبط در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، مصوب 
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 های زمینه ساز قانون یا مع رِف کارآیی قانونطرح: ۶مبحث

 هانمایشگاه توانمندی

 سازی قانون حمایت از معلوالنکمیته پیگیری، اجرا و بهینه

 ن به رئیس مجلسنامه انجمنهای فعال معلوال..…

 طرح تعاون و همکاری مشترک

 انجمن نخبگان معلول

 سال عدالت و تکریم معلوالن

 آوری آراء برای برنامه پنجم توسعهکارگروه جمع

 نقد و بررسی: ردیه و دفاعیه: ۷ مبحث

 اجرای قانون

 دیدگاه موسی قربانی..…

 دیدگاه محمدرضا صابری..…

 دیدگاه انوشیروان محسنی بندپی..…

 دیدگاه حسن فاتحی..…

 آمار معلولین و پوشش دادن بهزیستی

 اشتغال و استخدام

 مسکن

 سازیمناسب

 آلشرایط مطلوب و ایده

 اعتبارات مالی و بودجه

 هاتبعیض و برابرسازی فرصت

یک تجربه حقوقی: عدم اجرای سه درصد و شکایت به دیوان عدالت : ۸مبحث

 اداری

 پرورشعدم استخدام معلوالن در آموزش و 

 رأی دیوان عدالت اداری

 دیدگاه مجید انتظامی

 تضییع حقوق معلوالن در آموزش و پرورش و عدم اجرای سهمیه استخدامی

 برنامه توسعه: ۹مبحث

 جایگاه معلولیت در برنامه ششم توسعه

 موارد پیشنهادی دبیرخانه پیگیری بیمه تأمین اجتماعی معلوالن

 کارآیی دستگاه اجرایی: ۱۰مبحث

 ری حسن فاتحیداو

 نقد و بررسی

 الحاق به کنوانسیون حمایت از معلولین: ۱۱مبحث

 محتوای کنوانسیون و الحاقیه آن
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 دیدگاه دولت جمهوری اسالمی ایران

 ترجمه و انتشار در ایران

 تصویب کنوانسیون حقوق معلولین

 های عضو کنوانسیون حاضردولت

 متن مواد کنوانسیون

 پروتکل الحاقی کنوانسیون

 انون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیتق

 های تصویب کنوانسیون توسط مجلس شورای اسالمیمالحظات و بررسی

 انتشار متن کنوانسیون در ایران

 دیدگاه دکتر محمد کمالی

 ها درباره کنوانسیونبررسی و دیدگاه

 تعهدات جمهوری اسالمی ایران

 حق آموزش افراد دارای معلولیت

 فرهنگی اجتماعیمشارکت 

 حق آزادی و دسترسی به اطالعات

 حق زندگی

 تساوی در برابر قانون

 دسترسی به عدالت

 نفی شکنجه و مجازات بیرحمانه و تحقیر

 حق آزادی تغییر محل زندگی و ملیت

 بخشیحق توانمندسازی و توان

 حق کار و اشتغال

 پذیر شدن اماکنسازی جهت دسترسمناسب

 «۸۳ون قان»سرنوشت : ۱۲مبحث

 تصویب قوانین موردی

 افزایش معلولین تحت پوشش بهزیستی

 های حقوقیکارنمای فعالیت

 ۱۳۸۴همایش حقوق معلولین، : ۱۳مبحث

 ۱۳۸۴قطعنامه همایش حمایت از حقوق معلولین سال

 گیرینتیجه

 ۳۴۷ صفحه( ۱۳۹۰-۱۳۹۴ )معلولین گراییحقوق جنبش دوره چهارم: فصل

– ۴۷۲ 

 طلیعه

 برای تدوین قانون جدیدتالش : ۱مبحث

 ۸۳بررسی ناکارآمدی قانون 
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 الیحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت: ۲مبحث

 متن الیحه حقوق شهروندی

 و الیحه حقوق شهروندی ۸۳مقایسه قانون 

 نشست بررسی الیحه حقوق شهروندی

 ایماده ۳۶نویس پیش: ۳مبحث

 ای(ماده ۳۶متن پیشنویس الیحه جامع حمایت از حقوق معلوالن )

 نویستجزیه و تحلیل پیش

 الیحه جامع حمایت از حقوق معلولین: ۴مبحث

 ای(ماده ۶۳متن الیحه جامع حمایت از حقوق معلوالن )

 متن الیحه مصوب در دولت

 ایماده ۳۹متن الیحه ..…

 ایماده ۳۹ای و الیحه ماده ۶۳های متن تفاوت..…

 ایماده ۲۵الیحه ..…

 شده استثنائات ابقا..…

 مادهای مصوب دولت ۲۸متن ..…

 سیر رخدادهای حقوقی از نگاه مسئولین: ۵مبحث

 سیر حوادث در آینه اخبار

 ای در سازمان بهزیستیماده ۳۶نویس اتمام تدوین الیحه پیش..…

 اتمام اصالح الیحه حمایت از حقوق معلولین در دولت..…

 لولیت در هیات دولتطرح برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای مع..…

 تصویب برنامه جامع حمایت از حقوق معلوالن..…

 جزئیات الیحه اصالحی دولت برای حمایت از حقوق معلوالن..…

 تاریخ مصرفدار شدن قانون معلوالن..…

 علنی شدن برنامه جامع حمایت از معلوالن..…

 ایماده ۶۶عجوالنه بودن انتشار الیحه ..…

 حمایت از حقوق معلوالن مثله شدن قانون جامع..…

 دفاع کارشناس حقوق معلوالن از الیحه دولت..…

 انتقادات انجمن دفاع از حقوق معلوالن..…

 ارسال الیحه حمایت از حقوق معلوالن با امضا رئیس جمهور به مجلس..…

 مشکالت قانون دارای معلولیت..…

 عدم تحقق وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی..…

 و نقدهاها تحلیل

 انداز قانون جدیدمشکالت قانون پیشین و چشم..…

 آل جامعه معلولینوضعیت ایده..…

 تأخیر در اصالح قانون جامع حمایت از معلوالن..…
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 تقدیم قانون حمایت از حقوق معلوالن به مجلس..…

 کالبدشکافی برنامه جامع حمایت از حقوق معلوالن..…

 صفحه ،۶-۸مبحث                                   هانقش مردم و سمن: ۶مبحث

۴۷۳ – ۶۰۲ 

 های ویژه معلولینهای تشکلالف: فعالیت

 دفتر فرهنگ معلولین..…

 ۳۶نویس قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن )مالحظاتی درباره پیش.………

 ای(ماده

 ای(ماده ۶۳مالحظات درباره الیحه جامع حمایت از حقوق معلوالن ).………

 وق شهروندی معلولینحق.………

 جامعه معلولین ایران..…

 قانون جامع حمایت از معلولین و ارزیابی نهادهای مدنی.………

 وضعیت اجتماعی و اقتصادی حقوق معلولین.………

 انجمن جوانان روشن بین اصفهان..…

 نویس شورای عالی معلولین کشورطرح پیش.………

 چاوش(شبکه تشکلهای نابینایان و کم بینایان کشور )..…

 بیانیه حمایت از تصویب الیحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت.………

 های جمعی و مشترک معلولینب: فعالیت

 های مردمیاندیشی تشکلنخستین نشست هم..…

 اندیشیدومین مجمع هم..…

 اندیشیسومین نشست مجمع هم..…

 گزارش کانون معلولین توانا.………

 فتر فرهنگ معلولینگزارش گروه اعزامی د.………

 های هنری معلوالن ایراندیدگاه انجمن علمی و آفرینش.………

 های شرکت کنندهها و شخصیتتشکل.………

 ج: اظهار نظر افراد و نخبگان

 آموزی از تحقق قانون جامع حمایت از معلوالنها و عبرتدرس..…

 حق مشارکت معلوالن در زندگی سیاسی و عمومی..…

 به ریاست سازمان بهزیستی دکتر همایون هاشمینامه سرگشاده ..…

 مشکالت معلولین..…

 سیر برنامه جامع از اصالح تا تدوین..…

 ایرادات الیحه جامع حمایت از حقوق معلوالن..…

 های مشترک مردمید: فعالیت

 نشست کمیسیون حقوق بشر..…

 ایهای پژوهشی، انتشاراتی و رسانههـ : فعالیت
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 گارینامه نپایان -۱..…

 تحقیق و تألیف کتاب -۲..…

 ـ نشریات ویژه معلولین۳..…

 های موبایلیها و شبکهها، وبالگـ سایت۴..…

 های اجتماعی نمایندگان مجلسفعالیت: ۷مبحث

 نمایشگاه مددجویان و معلوالن..…

 بازدید فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن از شیرخوارگاه آمنه..…

 ن به مشکالت معلوالنضرورت تغییر نگرش مسئوال..…

 موانع بیمه معلوالن..…

 اجرای قوانین حمایتی ناشنوایان..…

 نمایشگاه دستاوردهای ورزشی معلولین..…

 کمک به مراکز نگهداری معلولین..…

 بیانیه فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن..…

 التحصیل آماده استخدامدو هزار معلول فارغ..…

 علوالنکاندیدا و نماینده شدن م..…

 نمایشگاه معلوالن به مناسبت هفته معلولین..…

 توجه رانندگان به نابینایان در معابر..…

 تولید تجهیزات معلوالن در داخل..…

 معافیت گمرکی خودرو جهت استفاده معلوالن..…

 معضالت اجتماعی برای نابینایان..…

 نمایشگاه ناشنوایان، نابینایان و آلزایمر..…

 ه معلوالن توسط بانک صادراتاختصاص باجه ب..…

 بازدید از مراکز نگهداری معلوالن..…

 برگزاری مراسم روز جهانی سندروم داون در مجلس..…

 محل توقف وسیله نقلیه معلوالن در خیابان مردم..…

 بازدید از مرکز معلوالن ذهنی دخترانه ورد آورد..…

 درصد قوانین حوزه معلوالن ۳۰اجرای تنها ..…

 عتبار و اجرا نشدن قانون بازنشستگیکمبود ا..…

 اشتغال معلوالن در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی، بهزیستی و معلوالن..…

 بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از سازمان بهزیستی..…

 تحول در سازمان بهزیستی..…

 بازدید رئیس فراکسیون حمایت از معلوالن از مرکز نگهداری معلولین نمونه..…

 نقش و جایگاه شهرداری: ۸ثمبح

 شورای راهبردی معلوالن

 کانون معلوالن محله
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 بخشنامه شهرداری تهران در احقاق حقوق شهروندی معلولین

 پایان

 مآخذ و منابع

  ۶۴۰ – ۶۰۳ صفحه ضمائم،

 کتابشناسی حقوق معلولین

 های فارسیالف: کتاب..…

 های عربیب: کتاب..…

 ج: کتابهای انگلیسی..…

 هاشستتصاویر ن
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