
 

 

 مایت از خانواده و جوانی جمعیتقانون ح 35 و  28ماده ی اجرای شار و توزیع محتواها در راستای انتنحوه چارچوب 

 

و  ی آموزشسرفصل ها

 با چارچوب   تبلیغات

حذف ترویج فرزندآوری و "

  یمتون آموزش

 یها استیس یبا محتوا مقابله

مخالف و  تیجمع یکل

 یفرزندآور

 ازدواج بهنگام

 زوجین ارتباطی مهارت های

 فرزندآوری

 آثار منفی کم فرزندی

 حرمت حیات جنین / سقط جنین

 کاهش رشد جمعیت

 صیانت از تحکیم خانواده ، ایفای نقش های همسری

 آموزش عوارض استفاده از روش های پیشگیری از بارداری

 

 

 

 

 

 مخاطبین

 

 مدیران

  "بحران جمعیت و سالمندی کشور "چاپ بسته ی 

 چاپ کتاب قانون 

افراد   کنندهی معرف یمجاز یبسترها و عوامل مؤثر در رانیفعالیت مد " درج در میز خدمتو  قانون 60چاپ ماده 

و مراکز مشارکت کننده در سقط غیرقانونی جنین ممنوع است و حسب مورد متخلفان از این حکم عالوه بر 

 دمعادل دو تا پنج برابر عوائ ینقد یبه پرداخت جزا ،ی( قانون مجازات اسالم19مجازات درجه پنج موضوع ماده )

 اب جرم محکوم میشوندحاصل از ارتک

 

 

 پرسنل

 یادغام در محتواها / درج محتوا در سایت آموزشی پرسنل/  "بحران جمعیت و سالمندی کشور "چاپ بسته ی 

 آموزش کارکنان دانشگاه

چاپ بسته ی محتوای سالمت باروری و تحکیم روابط همسران / درج محتوا در سایت آموزشی پرسنل /ادغام در 

 آموزش کارکنان دانشگاهمحتواهای 

 نیسقط جن.... " :قانون و قرار دادن روی میز خدمت همه مراقبین سالمت به شرح ذیل 56چاپ ماده 

و حبس و  هیو طبق قانون، موجب مجازات است و د باشدیم یجنبه عموم یممنوع بوده و از جرائم دارا

 یهامجازات -)کتاب پنجمی( قانون مجازات اسالم۷20( تا )۷16بر اساس مواد ) یابطال پروانه پزشک

  "شودیقانون انجام م نیو بازدارنده( و ا یریتعز

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ماما  ایچنانچه پزشک  -4بصرهت"به شرح ذیل:   قرار دادن روی میز خدمت پزشک/ ماماو   56چاپ ماده   

 نیمباشرت به اسقاط جن ایرا فراهم سازند  نیسقط جن لیماده وسا نیدارو فروش، خارج از مراحل ا ای

شود.  یابطال م شانیا تیپروانه فعال ،ی( قانون مجازات اسالم624عالوه بر مجازات مقرر در ماده ) ندینما

  ".ستیتکرار ن ازمندیجرم ن نیتحقق ا

  

 تیارتکاب گسترده جنا" :شرح ذیل و قرار دادن روی میز خدمت همه مراقبین سالمت به 61چاپ ماده   

که موجب ورود خسارت عمده  یاعلم به تحقق آن، به گونه ای جهیبه قصد نت نیجن یجسمان تیتمام هیعل

( قانون مجازات 286گردد، مشمول حکم ماده ) عیمادران در حد وس ایها  نیجن یجسمان تیبه تمام

 گردد. می 1/2/1392اسالمی مصوب 

علم به  ایو  عیخسارت عمده در حد وس رادیهرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ا -1یالحاق تبصره

نباشد، با  یگرید یمشمول مجازات قانون یموثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکاب

 . شودیم کومشش مح ایدرجه پنج  یریجرم، مرتکب به حبس تعز انباریز جینتا زانیتوجه به م

هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم  -2یالحاق تبصره

و یا در چرخه تجارت سقط جنین  دیو یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نما

درجه دو، به  یریتعز اتعالوه بر مجاز الذکر نباشد،که مشمول ماده فوق یفعال و یا موثر باشد در صورت

 .گرددیمعادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم م ینقد یپرداخت جزا

به  ،یافتیدر ینقد یاموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزا -تبصره

در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ،یشده و پس از درج در بودجه سنوات زیحساب خزانه وار

 پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.

 با توجه به محتواهای پیوست  و ....طراحی سایت برای آموزش عموم  گیرندگان خدمات و عموم

راحی تیزر، طو  فرزندآوری و حمایت از خانواده در واحدهای ارایه خدماتدر حوزه توزیع و نصب پوستر 

  موشن 


