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بسمه تعالي 

 

 

قانون مبارزه با  16مراكز نگهداري ، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماده  نامه اجرايي آيين

 موادمخدربا اصالحات و الحاقات بعدي

 :مقدمه 

و  33از مواد قانون مبارزه با موادمخدر با اصالحات و الحاقات بعدي آن و با اختيار حاصله  16در اجراي ماده 

نامه اجرايي مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان به شرح ذيل به تصويب  آيين  قانون مزبور، 34

 .رسيد

: نامه به شرح زير است معاني اصطالحات به كار رفته در اين آيين -1ماده 

 .قانون مبارزه با موادمخدر با اصالحات و الحاقات بعدي آن :قانون  -1/1

 .قانون) 33(ستاد مبارزه با موادمخدر موضوع ماده  :تادس -2/1

 سازمان بهزيستي كشور :سازمان بهزيستي–3/1

شود كه با استفاده از الزام قانوني در چارچوب قوانين اعمال مي گردد تا  به مداخالتي گفته مي : درمان  -4/1

 .منجر به تغيير رفتار اعتيادي در فرد شود

مبني بر اينكه فرد در حال قانون  15ماده  اجرايي كه مطابق آيين نامه ستا ايتاييديه  :گواهي  -5/1

  .گردد صادر مي باشد،دريافت خدمات درمان و كاهش آسيب مي

 قانون توسط مقام قضايي براي نگهداري معتاد) 16(دوره زماني كه در اجراي ماده  :مدت مقرر  -6/1

 .شود تعيين مي متجاهر

. ربط دادستان يا ساير مقامات قضائي ذيصالح در حوزه قضايي ذي :مقام قضايي  -7/1

نگهداري، درمان و ) غيردولتي يا خصوصي و يا سازمانهاي مردم نهاد(مراكز دولتي و مجاز  :مركز  -8/1

در اين مراكز، خدمات بهداشتي و درماني مورد نياز . باشند قانون مي) 16(كاهش آسيب معتادان موضوع ماده 

اين مركز . گردد اين ماده تأمين و ارائه مي 18/1قانون، طبق پروتكل مورد اشاره در بند  16مول ماده افراد مش

نامه از طريق ضابط دادگستري با دستور مقام قضايي نسبت به پذيرش و  براساس شرايط مندرج در اين آيين

 .نمايد نگهداري اين افراد اقدام مي



٢ 

 

 به منظور :قانون 16نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع مادهكميته كشوري هماهنگي مراكز   -9/1

: گردداي با اعضاء ذيل تشكيل مي هماهنگي و نظارت بر حسن انجام وظايف دستگاهي در كشور، كميته

 كشور سازمان بهزيستي رئيس: بهزيستيسازمان  -

 هاي مردمي مشاركتمعاون كاهش تقاضا و توسعه : دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر -

 بهداشت و معاونمعاون درمان : وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي -

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر : فرماندهي نيروي انتظامي -

  معاون ذيربط :دادستاني كل كشور -

 فني و حرفه اي آموزش سازمان رئيس معاون رفاه اجتماعي و : ، كار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون -

 معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم  :قضاييهقوه  -

. خواهد بودرئيس كميته رئيس سازمان بهزيستي كشور  :1/9/1

مرتبط با هر موضوع در ) حقيقي و حقوقي(ستگاه هاي اجرايي حضور ساير مسئوالن و كارشناسان د :2/9/1

 .جلسات كميته بدون حق رأي و با تشخيص رئيس كميته بالمانع است

هرگونه تصميم گيري در خصوص مديريت و ساماندهي معتادان متجاهر و بي خانمان در سطح  :3/9/1

هماهنگي مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب  كشور و يا اجراي طرح هاي ضربتي بايد دركميته كشوري

 . مطرح و پس از تصويب به اجرا در آيد قانون 16معتادان موضوع ماده

به : قانون 16كزنگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماده اهماهنگي مركميته استاني   -10/1

 :گردد اي با اعضاء ذيل تشكيل مي منظور هماهنگي و نظارت بر حسن انجام وظايف دستگاهي در استان، كميته

 مديركل بهزيستي استان -

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني رئيس  -

 دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان  -

 فرماندهي نيروي انتظامي استان -

 دادستان مركز استان  -

 معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم -

 مدير شوراي هماهنگي ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعي -

 شهرداري شهر محل تاسيس  -

 .خواهد بودكل بهزيستي استان مدير استاني رئيس كميته ::1/10/1
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قابل  يا تخريب گردان است كه موجب ناراحتي آفرين مصرف مواد مخدر يا روان الگوي مشكل :اعتياد - 11/1

كم دو معيار از يازده معيار مندرج در  ماهه با دست آن در طي يك دوره دوازده مالحظه باليني شده و وقوع

فصل هاي بعدي آن،  و نسخه )DSM -5 (نسخه پنجم  -اختالالت رواني راهنماي تشخيصي و آماري

. شود مشخص مي اختالالت اعتيادي و مرتبط با مواد

نسخه  -اختالالت رواني المللي تشخيصي و آماري ردي است كه مطابق با راهنماي بينف :معتاد - 12/1

از فصل اختالالت اعتيادي و مرتبط با مواد، دست كم دو معيار  هاي بعدي آن، و نسخه )DSM -5( پنجم 

ده ماهه رواني و اجتماعي طي يك دوره دواز هاي جسمي، گردان در زمينهصرف مواد يا روانيازده معيار ناشي از م

 .در وي وجود داشته باشد

بهبود فرايند تغييري است كه طي آن فرد به پرهيز از مصرف مواد، بهتر شدن  :بهبود و بازتواني-13/1

بهبودي پرهيز از مصرف مواد و ايجاد تغييرات دروني در واقع . وضعيت سالمت و كيفيت زندگي دست مي يابد

 بديهي است عدم مصرف يا آزمايش منفي. در فرد و روابط بين فردي، براي حفظ پرهيز در مدت طوالني است

. محرز گرددبايد مصرف مواد به تنهايي معادل بهبودي نيست و نبود ساير نشانگان اختالل مصرف مواد نيز 

بازتواني شامل كليه مداخالت مرتبط با بهبود آسيب هاي ناشي از مصرف مواد، پيشگيري از عود و ارتقاء 

، روان درماني، مداخالت دارويي، خدمات آموزشي، مشاوره اي: عملكرد افراد با اختالل مصرف مواد، از قبيل

. مددكاري و حمايت اجتماعي است پيشگيري از عود، درمان بيماري هاي همراه،

رفتار توسط مقام قضايي و  تأييد وقوع سوء. باشدرفتار ناشي از اعتياد مي سوء :به اعتياد تجاهر - 14/1

  .گيرد صورت ميتشخيص اينكه سوء رفتار ناشي از اعتياد فرد بوده توسط پزشك 

اجتماعي و پيشگيري از  تمعاونارگروهي متشكل از مصاديق سوء رفتار حاصل از اعتياد توسط ك :1/14/1

 .گردد مي مشخص رت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور، وزاه، دبيرخانه ستادقوه قضائي وقوع جرم

 برنظارت  ،برداري اندازي ، بهره فرآيندها و استانداردهاي نحوه تأسيس، راه همجموع :دستورالعمل  -15/1

 . گردد قانون را شامل مي 16اقدامات قضايي و انتظامي مرتبط با اجراي ماده و  مراكز

نامه  است كه براي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد صالحيت حسب اين آيين يمجوز: موافقت اصولي– 16/1

. گردد قانون صادر مي 16مربوطه به منظور تأسيس مركز موضوع ماده هاي  و دستورالعمل

هاي مربوطه براي شروع نامه و دستورالعمل است كه حسب اين آيين يمجوز: برداري بهره مجوز - 17/1

 .گردد قانون صادر مي 16فعاليت مركز موضوع ماده 
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ه منظور تعيين نحوه فعاليت ت كه باس بهداشتي و درماني استانداردهايمجموعه فرآيندها و  :پروتكل – 18/1

 زيستي تهيه و در كميتهتوسط سازمان به »قانون 16راهنماي ارائه خدمات در مراكز ماده « ، تحت عنوانمراكز

  .گردد مي و ابالغ مخدر تصويبهاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد درمان و حمايت

نامه به منظور ارائه  زيابي سريع افراد موضوع اين آيينتشخيص اعتياد و ار فرآيند:غربالگري - 19/1

تدوين  غربالگري و ارجاع، كه مطابق شيوه نامه.باشد پيشنهادهاي كارشناسي توسط پزشك به مقام قضايي مي

 .گردد بهزيستي تصويب و اجرا مي از سوي سازمان شده

 .كند تورالعمل انتخاب شده و فعاليت ميكه بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در دس يفرد :مركز مدير - 20/1

است كه براساس ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به  يپزشك: فني مسئول -21/1

 تواندپزشك معالج مركز همزمان مي. شودشناخته مي عنوان مسئول فني در امور بهداشتي و درماني مركز

 .مسئول فني شيفت مربوطه نيز باشد

پزشك، روانپزشك، روانشناس، مددكار اجتماعي و ساير متخصصيني كه بر  لشام: درمانگر گروه -22/1

 .اساس ضوابط و مقررات مربوطه، حسب مورد وظيفه اقدامات بهداشتي، درماني و كاهش آسيب را بر عهده دارند

استاني / يته نظارت كشوريكم :مجاز درمان و كاهش آسيبمراكز  استاني/ كميته نظارت كشوري -23/1

 .باشدستاد مبارزه با موادمخدر مي 127قانون مصوب جلسه  15تبصره يك ماده  اجرايي نامه ينموضوع آي

موضوع  اجرايي نامه ق آيينطبتكليف يا تكاليفي كه با دستور مقام قضايي  :بعد از خروج مراقبت -24/1

 .شود نمايد، تعيين مي نسبت به فردي كه پس از طي مدت مقرر مركز را ترك مي قانون) 16(ماده ) 1(تبصره 

اي اجراي اثر بخش الزم بر در سطح ملي و استاني اقدامات كمي و كيفي مشروح :برنامه عملياتي -25/1

 .باشد مي يكسالدر مدت قانون  16ماده 

ها و ضوابط به شرح  ولويتها و ا بر اساس سياستنامه  ينياندازي مراكز موضوع اين آ راهتاسيس و  –2ماده 

: باشد زير مي

 بهزيستي استان  اداره كلسنجي بر اساس دستورالعمل مربوطه توسط نياز -1/2

 هاي اجتماعي استان در كميته درمان و حمايت تاييد -2/2

 استان  مبارزه با مواد مخدر تصويب در شوراي هماهنگي -3/2

 قانون  16، درمان و كاهش آسيب معتادان ماده مراكز نگهداري كميته هماهنگي كشوري تصويب -4/2

 بهزيستي استان طبق دستورالعمل  اداره كلصدور مجوز تاسيس توسط  -5/2
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گيري از امكانات  مكلف است با بهره يس شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان،ئاستاندار و ر –3ماده 

اندازي مركز  و نهادهاي دولتي و غيردولتي استان، نسبت به تامين مكان، تجهيز و راه هاي اجرايي دستگاه

نامه در شهرستان مركز استان و يا در صورت نياز در  نگهداري، درمان و كاهش آسيب موضوع اين آيين

. هاي تابعه اقدام نمايد شهرستان

ربط  كي و خدمات بهداشتي، درماني ذيدانشگاه علوم پزش/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي :1/3

، براي هر )به استثناي مددكار اجتماعي(نگر گروه درما معرفيدر صورت اعالم نياز سازمان بهزيستي نسبت به 

 نامه سازمان تفاهم اعتباراتاعتبارات مورد نياز براي تامين گروه درمانگر از محل  .نمايد ميمركز همكاري 

 .پرداخت خواهد شد تامين ومخدر بهزيستي با ستاد مبارزه با مواد

نامه  بر حسب تفاهمفرماندهي انتظامي استان موظف است / نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران :2/3

نسبت به تأمين حفاظت و انتظامات پيراموني و مبادي با دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر  نيروي انتظامي

. اقدام نمايد با هماهنگي سازمان بهزيستي كشور و ادارات كل بهزيستي استانها و خروجي مركزورودي 

/ سازمان بهزيستي كشور موظف است نسبت به استقرار مددكار/زارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيو :3/3

و ساير وظايف و تكاليف مددكاران اجتماعي در هر مركز اقدام و پيگيري امور مربوط به مددجويان و خانواده آنها 

اقدامات حمايتي، بازتواني و مددكاري  دستورالعمل .مقرر در مقررات مرتبط را سازماندهي و مورد اقدام قرار دهد

از سوي سازمان بهزيستي كشور با همكاري  نامه ماه پس از ابالغ اين آيين سهظرف مدت حداكثر اجتماعي 

هاي اجتماعي ستاد توسط دبيركل  و حمايتدرمان  از تاييد كميتهربط پيشنهاد و پس  هاي اجرايي ذي دستگاه

 .جرا ابالغ خواهد شدا برايستاد 

اي كشور موظف است نسبت به ارايه سازمان آموزش فني و حرفه/ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي :4/3

 .اي به مددجويان اقدام نمايدهاي آموزش فني و حرفهدوره

موظف است ضمن انعقاد قرارداد با واحد درمان دارويي مركز نسبت به  ايران سالمتسازمان بيمه  :5/3

تحت پوشش بيمه درمان اعتياد قراردادن مددجويان پذيرش شده در مركز،مطابق با دستورالعمل بيمه درمان 

 .اعتياد اقدام نمايد

و ) ره(كميته امداد امام خمينيها، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري شهرداري :6/3

هاي مردم نهاد و اشخاص واجد صالحيت،  هاي اجرايي حمايتي دولتي، موسسات و سازمان ساير دستگاه

شرايطي را فراهم نمايد تا افراد ترخيصي از مراكز، حسب نياز و مطابق دستورالعمل اقدامات حمايتي، بازتواني و 

. مند شوند مددكاري اجتماعي از خدمات مربوطه بهره
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هزار نفر جمعيت و باالتر و  500شهرهاي داراي  به ويژههاي وابسته به آنها ها و سازمانشهرداري :7/3

هاي ابالغي از سوي دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر و ها و فعاليت ها موظفند در چارچوب برنامه مراكز استان

. اجتماعي از معتادان بهبود يافته را انجام دهندهاي نامه اقدامات الزم براي حمايتاين آيين

 خدمات بهداشتي، درمانيو  مان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكيدروزارت بهداشت،  :8/3

مكلفند نسبت به صدور فوري و تسهيل شده مجوز واحد درمان با آگونيست و تامين داروهاي آگونيست  ربط ذي

 .اقدام نمايد بيماران و تجهيزات پزشكي مورد نياز مركز بنا به درخواست سازمان بهزيستي نيازساير اقالم دارويي مورد  و

ن بهزيستي و ستاد نامه سازما و اقالم غيردارويي بر حسب تفاهم، ساير داروها تامين هزينه داروهاي آگونيست

 .مي باشد بهزيستيبر عهده سازمان  مخدرمبارزه با مواد

 موافقت اصولي و مجوزهر فرد حقيقي و يا حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط پس از اخذ  –4ماده 

 .قانون اقدام نمايد 16بهره برداري نسبت به ارائه خدمات در مركز موضوع ماده 

 و پس از انجام تحقيقات مقدماتي الزممطابق برنامه عملياتي و مكلفند قضايي / ضابطان دادگستري -5ماده 

، و ارجاع غربالگري نامه وي اقدام و مطابق شيوهدستگيري نسبت به  شناسايي فرد مظنون به تجاهر به اعتياد

را  و تجاهر فردمبني بر اعتياد  هاي آزمايشگاهي ي، تستپزشك يهنظر از قبيلتشكيل پرونده  براي  مدارك الزم

 .نمايد ي تسليميبراي تعيين تكليف به مقام قضا  اخذ و

قانون  16قضايي مجاز به ارجاع مستقيم افراد دستگير شده به مراكز موضوع ماده /دادگستريضابطين  :1/5

 .باشند نمي

 ساعت پس از دستگيري تعيين گردد  24 تكليف افراد دستگير شده بايد حداكثر طي :2/5

يني، روش تشخيص بال و موظف است در نظريه خود ضمن اشاره به وضعيت فردتيم غربالگري پزشك  :3/5

 به مقام قضايي به طور كتبي شيوه نامه ها ي مربوطهها و  با پروتكل مطابقو مدت آن را  يپيشنهاد درماني

. اعالم نمايد

در خصوص معتاداني كه و ارجاع  و غربالگريالزم از قبيل نحوه شناسايي دستگيري اقدامات قضايي  ::4/5

مطابق گردند  مردمي به مقام قضايي يا ضابط قضايي معرفي مي هاي هايشان يا گزارشحسب شكايت خانواده

. صورت خواهد گرفتاين ماده 

پذيرش مركز مبتني بر پروتكل درمان مراكز موضوع اين آيين نامه و شيوه نامه غربالگري و  ظرفيت :5/5

 .مراكز مي باشد ارجاع تعيين و به مقام قضايي اعالم مي گردد و مقام قضايي ملزم به رعايت سقف پذيرش در
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، موظف شناخته شود قانون) 16(ماده ) 2(فرد معتاد موضوع تبصره در صورتيكه در فرايند غربالگري  –6ماده 

در غير اين صورت فرد . ساعت نسبت به ارائه گواهي به مقام قضايي اقدام نمايد 48حداكثر  است ظرف مدت

 .قانون اقدام خواهد شد 16ماده ) 3(تبصره  مشمول اين ماده با دستور مقام قضايي دستگير و مطابق

قانون را پذيرش نموده و نسبت ) 16(ماده ) 2(قانون كه معتاد موضوع تبصره ) 15(مركز موضوع ماده   :1/6

نمايد موظف است ماهانه گزارش كتبي و محرمانه روند درمان را به مقام قضايي و يا  به صدور گواهي اقدام مي

. يدنماينده وي ارائه نما

اي از يكي از  اين ماده، نماينده 1/6بند هاي موضوع تواند به منظور اخذ گزارش مقام قضائي مي :2/6

. هاي اجرايي عضو كميته استاني هماهنگي مركز و يا ساير افراد مطلع و آشنا به امور را تعيين نمايد دستگاه

. ي استيمقام قضا ظرنماينده تعيين شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مكتوب طبق ن

چنانچه به تشخيص مقام قضايي، معتاد موضوع اين ماده در طي دوره تعليق بدون عذر موجه از  :3/6

 .قانون اقدام خواهد شد) 16(ماده ) 3(اقدامات درماني تخلف نمايد، برابر تبصره 

 پوشش و تحتمديرمركز موظف است معتاد را طي مدت مقرر در دستور مقام قضايي، نگهداري  -7ماده 

خروج معتاد از مركز بدون اخذ دستور از مقام قضايي . هاي درماني و كاهش آسيب قرار دهد ها و مراقبت برنامه

بايستي به بيمارستان و يا  ربط ممنوع است به جز در موارد اورژانس كه با تشخيص پزشك مركز، فرد مي ذي

قبتي توسط مامورين نيروي انتظامي ، درمانگاه تخصصي اعزام شود كه در اين صورت با رعايت مالحظات مرا

 .باشد و در هر حال موضوع به مقام قضايي گزارش گردد خروج وي بالمانع مي

مسئول فني مركز، مبني بر امكان ادامه / در صورت تشخيص پزشك،متعاقب معرفي فرد معتاد به مركز :1/7

مراكز توسط معتاد يا بستگان اين مه درمان در قانون، با تقبل پرداخت هزينه ادا) 15(درمان معتاد در مراكز ماده 

وي، مدير مركز موظف است، مراتب را به صورت كتبي به مقام قضايي گزارش تا مقام مذكور در خصوص 

هر نوع اقدام در اين زمينه قبل از اخذ دستور مقام . خروج يا عدم خروج اظهارنظر و دستور الزم را صادر نمايد

. قضايي ممنوع است

دير مركز موظف است يك هفته پيش از پايان مدت مقرر توسط مقام قضايي، پرونده شخص را با م :2/7

قانون به ) 16(ماده ) 1(نامه موضوع تبصره  مسئول فني با رعايت مفاد آيين/ كسب اظهارنظر گروه درمانگر

. اطالع مقام قضايي ذيصالح برساند
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و اعالم مسئول فني  پزشكقضايي، چنانچه به تشخيص پس از اتمام مدت اوليه مقرر در دستور مقام  :3/7

هاي مذكور را براي اخذ  مركز، تمديد مهلت نگهداري الزم باشد، مدير مركز موظف است درخواست و نظريه

. باشدماه مي 6در هر حال مدت نگهداري در مركز حداكثر . دستور به مقام قضايي ذيصالح تسليم نمايد

قانون فراهم شود حسب  16ماده  2فرد معتاد به مركز، شرايط اعمال تبصره چنانچه متعاقب معرفي  :4/7

 .نمايد تقاضاي به عمل آمده، مقام قضايي درخصوص آن اتخاذ تصميم مي

چنانچه به تشخيص گروه درمانگر و مسئول فني مركز، نگهداري فرد معتاد به دليل ابتال به بيماري   :5/7

العالج در مركز ميسر نباشد، مدير مركز موظف است به  هاي سخت و صعب يمسري و يا رواني و يا ساير بيمار

. مراتب را به مقام قضايي ذيصالح اعالم تا وفق مقررات اقدام الزم به عمل آيد قيد فوريت 

آموزش  هاي بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و رعايت ضوابط عمومي و دستورالعمل-8ماده 

كليه امور بهداشتي و درماني مطابق با  اجراي مسئوليت همچنين .مراكز الزامي استپزشكي براي كليه 

. و پروتكل ابالغي در مركز با مسئول فني است دستورالعمل

هاي درماني ابالغي و يا عدم  رويي و غيردارويي خارج از پروتكلگونه اقدام درماني اعم از داهر -9ماده 

تخلف حسب مورد موجب تعقيب . باشد هاي ابالغي ممنوع مي دستورالعمل ها و نامه آيينرعايت ضوابط عمومي و 

انتظامي وفق مقررات امور بهداشتي و پزشكي و يا عناوين مشابه و يا تعقيب كيفري و عالوه بر آن از موجبات 

. لغو مجوز به طور موقت و يا دايم خواهد بود

نگهداري معتادان تحت عنوان نامه،  رج از مقررات اين آيينهرگونه مركزخا و فعاليتتأسيس  - 10ماده 

. هاي قانوني خواهد بود و موجب تعطيلي مركز و اعمال مجازات قانون، تخلف) 16(موضوع ماده 

هماهنگي مراكز نگهداري،  كميته كشوري نامه در كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين آيين -11ماده 

هماهنگي مراكز نگهداري،  ياستانكميته ها قانون و در استان 16ه درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماد

. قانون خواهد بود 16ه درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماد

دانشگاه علوم ،ي اداره كل بهزيستمسئوليت فوق نافي مسئوليت قانوني باالترين مقام مسئول در  :1تبصره 

ربط در  هاي اجرايي ذي نيروي انتظامي، دادستان مربوطه و ساير دستگاهدمات بهداشتي، درماني، پزشكي و خ

. باشد حيطه وظايف خود نمي
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كميته نظارت  بر عهدهنامه  و درمان در مراكز موضوع اين آيين، نگهداري پذيرشنظارت بر فرآيند  : 2تبصره 

 قانوني، ضوابط با منطبق را تخلف نامه موارد كارشناس نظارتي بايد مطابق با اين آيين. باشد مياستاني /كشوري

قيد و به مراجع قانوني  مربوطه مكاتبات و صورتجلسات در مشخص طوربه  و ها دستورالعمل و ها نامه آيين

. ذيصالح منعكس نمايند

را اتخاذ و  قضايي و انتظاميمقام قضايي تدابير الزم براي نظارت بر حسن اجراي اقدامات  :3تبصره 

. هاي قانوني الزم نسبت به مجريان اعمال خواهد داشت حمايت

اندازي شده  از محل اعتبارات ستاد و يا استاني احداث، تجهيز و راه مالكيت مراكزي كه تا اين تاريخ– 12ماده 

اندازي خواهند شد، به نام دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي دبيرخانه ستاد مبارزه با  راهو يا در آينده 

نامه و يا قرارداد با دبيرخانه  اجازه استفاده از محل به صورت موقت، از طريق عقد تفاهم. گرددموادمخدر ثبت مي

هاي مردم نهاد  يا خصوصي و يا سازمان هاي غيردولتي ربط يا بخش هاي اجرايي ذي ستاد حسب مورد به دستگاه

 .قانون داده خواهد شد) 16(داراي جواز فعاليت در زمينه اجراي ماده 

موظف است همه ساله در اليحه بودجه  سازمان برنامه و بودجه كشورقانون، ) 29(در اجراي ماده  -13ماده 

بيني  گردد را پيشدبيركل ستاد پيشنهاد مي نامه كه از سوي كل كشور اعتبارات الزم براي اجراي مفاد اين آيين

 2مابين براساس بند  هاي فينامه اعتبارات مذكور پس از تخصيص توسط دبيرخانه ستاد در چارچوب تفاهم. نمايد

 .يابد ربط اختصاص مي هاي اجرائي ذي ستاد به دستگاه 123مصوبه جلسه 

نگهداري، درمان و كاهش   )و يا سازمانهاي مردم نهاد غيردولتي يا خصوصي (ميزان يارانه مراكز مجاز  :تبصره 

. گردد قانون ساالنه از سوي دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر تعيين و ابالغ مي 16آسيب معتادان موضوع ماده 

پرداخت اعتبارات فوق در قالب قراردادهاي منعقده سازمان بهزيستي با مراكز مذكور منوط به تأييد كميته 

  .قانون خواهد بود 16ماهنگي مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماده كشوري ه

در قالب را برنامه عملياتي ساالنه در سطح كشوري و استاني  سازمان بهزيستي موظف است-14ماده 

كشوري كميته توسط  و نمايد نامه تدوين اين آيين 13اعتبارات مصوب و ابالغي ساالنه طبق مفاد ماده 

قانون ابالغ نموده و نسبت به ارايه  16ه هماهنگي مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماد

به دبيرخانه ستاد مبارزه با  در سطح كشوري و استاني صورت ماهيانهه بگزارش عملكرد اجراي برنامه عملياتي 

. اقدام نمايدمخدر مواد
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و تدوين  به شرح زير حداكثر ظرف مدت سه ماه اجرايي نامه با اين آيينط هاي مرتب دستورالعمل : 15ماده 

. ابالغ خواهد شد

هاي  با همكاري دستگاه بهزيستي سازمان توسط مركز برداري و نظارت بر دستورالعمل تاسيس، بهره -1/15

آسيب كميته كشوري هماهنگي مراكز نگهداري، درمان و كاهش تصويب و پس از  تدوينربط  اجرايي ذي

. قانون براي اجرا ابالغ خواهد شد 16ه معتادان موضوع ماد

توسط كارگروهي متشكل از  قانون 16دستورالعمل اقدامات قضايي و انتظامي موضوع اجراي ماده  -2/15

  ،رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزا مخدر،ور، دبيرخانه ستاد مبارزه با موادنمايندگان دادستاني كل كش

تدوين و از طريق قوه قضاييه و نيروي انتظامي  و پيشگيري از وقوع جرم زيستي و معاونت اجتماعيسازمان به

 . قوه قضاييه ابالغ خواهد شد

 .نامه اجرايي هاي مندرج در اين آيين دستورالعملساير  -3/15

ستاد مبارزه با كل از سوي دبير اجرايي نامه به منظور ايجاد وحدت رويه، پس از ابالغ اين آيين –16ماده 

 .گردد مغاير ملغي مي هاي مشابه و يا ها و دستورالعمل نامه موادمخدر كليه آيين

به تصويب ستاد مبارزه با موادمخدر  27/9/1396 تبصره در تاريخ 4ماده و  16نامه شامل مقدمه و  اين آيين

 .باشد االجراء مي رسيد و پس از ابالغ الزم

 


