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رم  کار    :ھ

ن  ر ا ی از ا ــــدف ا ه صــ العو ی طــ ا و  دید ت  ر ن و  و ن از  خــا ع  و ی   ــ یــا ــ ا ا ــ ا ــ و ــ ــذ بــا  ــد  ــبا رم از ا ضات  ر  ھای  و ـــ  ــ ــ م ــ ا
ن  خـــا ت  نـــا  د یدن ما نـــان  از ر ول ا ور  ور و   ر  ـــرا ـــ ط ـــ ـــ ـــ ورـــ قـــاط  ی  ـــ ا ه  ،ـــ ن و م ـــ ا ور  ـــ   ی     ـــ یا قا ـــی  ـــ ا

ل و ارسال  راک«تک ت ا و ده» ام  م  د داا د  و د،  ارسال    . اا
ور ماره  یا   ل   ما ت ت  عدی الزم ا ۀ ندرج  م  ی  ما یپایا  ل و ارسال  تکر    .ا
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م عو   ا

  قد 
ضات– ١ ی  الع یا ی ا یاز   :ط 

ت ن ا د و ی و  ار کار  ت ا ر ن و  او ا ت و . ا وم ا ی  ت ا ر ن و  و تاب  ار  و رپ ا
ت ن چاره ساز  ل  قا ت   ن اساس. آقاو د   ا ضات« باید ساز و کاری   ی  الع یا ن و » طا و ر  ااز 

ود م  العات  ر ا ی  کان بازیا ت الزم و با ا ر و و  ت با  اھر ط   .ا
  

ی– ٢ الع یا ی و ا الع رسا ھای ا د ول   ط    : ط
یاز  ن  ضات«تأ ی  الع یا ی  » طا ھا ت با رو ر ن و  و رات  ااز  ن ا ن از    آ  یک 

ی«ذرد ی هص م . ت»   ری با  د تا وزه  دیدی   ی  ۀ  ر شا ا   حال حا علا ی«چ الع رسا طم ا ده » ١عل جاد  ا
ی و ار  ت   ی آ ۀ    ن ر مات ا ت  و  از  اا ا عل العات«سل د  و  ا»  ٢طدمات اشا ا بان  با خا یاز  ب با  نا ز باید 

ت  ی    .ندی ژپو
  

                                                 
ت،چاپ دوم، ص .١  ، ری د تا خا و  تا ی،   ی،   نا س  ا   .١٣١ع

ری، ص .٢ د تا دی   آ   .١١ا 



  1389 ماه اردیبهشت –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 8

 

ده– ٣ جام  ھای ا   : ژپو
و ن  از ز  و ه    ضا وه  ی  خا  ده اتا جام رسا ه  ا ن ز ق  ا ه   دو   ضا وه  وزش  عاو آ ی     

ت ق اول . ا ت«  ر ن و  و ر  ضات از  ی  الع یا تار ا ار ا ذ» ط ش  تا ژپو ده  ا ق دوم ٣ه   و  
ور« ح  ی   وز روز ر ی  ت  ت» سو ده ا ی  ت   ٢.ر ن ا ی از  ھا حا ن ژپو ل از ا ج حا   :آتا

ت: ًاوال ه ا ی د ھای سازما ور جام مأ ی ا ول زیادی  ن  و ھای  ناور ز   ی با  وز ر ار ا   . س
ه کا: ًیا و ارسال  ی  دید ی با  ت از  ا ر ن و  و رات  ی  الع رسا ی ا ی  ن روز ر اذ اا طا س

ت   .ا
ند از بار دید  ن    :ی از ا

ه  ودن  رف  ییک بار  ن روز ر ذ   سی کا
العات  ر ا ی  ی آسان و بازیا گا کان با   طدم ا
ول روز  نان از و زم ا کا نده طف  رف  ی     س ر
م روز  ی و  و یاکا ھا ر پدید  ری آ ھد ند سال    ول یک یا  ا   ا   .آوردن
ماره  وز  ید و  و ی از  ن  وره  ح  ور   ف از روز    تی 

                                                 
ور  . ٢ و  ٣ ھای  وزشژپو عاو آ ی  رک  د ی و  ناد سازما و ا عل  قات ا و و  تۀ    وط ا ه  ضا  .  
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وعۀ شیپ رو– ٤   :  
ور ھای  ی، اساس ژپو العا ی ا یاز ن  ط  تأ ر ح ور کار  ن  د و رات  ضات از  ا  ب . ا و  

ن  ت   و ،حا ر ن و  و رات  ا  وز ا رم  ضات  ن و   دو ل ما  و ی و   ای خا
وز . د ه و  س از   ون و  ه ٩پا ن و ماره از ا وزش  ر ایپم آ ه  ن  و   ١٣٨٨   پایان سال ا  

ی ب  نا کات ز ر  ید،   جام ر اا مح   :اد
و-١ ن  ی  از ا ر ضات  ار  از  دود دو  الم   ود ر ا ات  ی  ورت  د   ده ا فاده  ع ا دا   .وده ا

ه -٢ ات و فاق  صد٩٥ از (اص   ا بان و ا)   خا یکا از رضا  ردبال  ھا د  .ار آ
ده-٣ م و ارز کات  ه حاوی  ت  ا ده ا ی   د الت و ا ز  ی  د رد ا و ھ   ح ا تکا  .ای ا
مده-٤ هع  گام و ب و د نا وز  وط   ده  الم  Aن  ا ت ع  .ا
و-٥ ت   ھاد ی از  ش د ا  پ می ن  ف  خا ت    ھای ا تآ ده ا ل  دن   .ا و م  قد  رپ ی  ثًال 

ده ف   خا ات  ی  ند و  تائات  ی و ا ور دحات    .ا
ھا -٦ ده آ الم  س ا ب و  آ خا ص  ی  ما  ماره  ت    ده ا ر  وز  م  ود  ور  ع   ا وما –ً   ً

ت  ود-ل کار    . ارسال 
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ه -٧ راک  پایان و قاضای ا م  ور  ن  تای ا ده ا م ؛ ا ار  ن  ون ا ی   ر ن  کار ه  ااز  ھ ک
ی قاضا  د  ده ا ل  نر  تک دا ر ول د ی  م  د اود ا ع  .ا

ی-٨ قاضا  ند  ضات ار ی و  ضا رم  ان  د ان،  ب  ه صا ی ر ک از  ال و  ا اود   هص س و   آ
ند  .ارسال 

ید و -٩ ه  خا تأ ضا وه  قات  وزش و  رم آ عاون  ی  ر و ی د ناب آ ن  الم و ا اال ت  ا از  سل ل س
ه ی و انا و  یھ د   ر ن  د ر . ماای  با ا وری د ل  ید  ی  ناب آ ند  کار ار ھن از  ھ

ور یارم  ل  و  ن  ه ا ی    ما شان  خا ز ر ن  کار ھا و  تا وزش ا ظارت  آ می  ا ما ھ د  صو
ی ی  یار . مادرد شان  خا  ا کار ی و  و ره  رم اد ل  د نده  و ر  ی د ناب آ ی  کار  ور از  او  ھا اھ ھ

پا ی  و ره  ات اد ن  ن آ اذ یا اری  ضات . ودس ی  العا ی ا یاز ی از  د  و و  ن  ن  ا ید  طا ا آ
ند ن  ت ر تأ ر ن و  و رات  ند از  اار ا ی. ا عا   ون اهّلل 
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ی ال ی ا ور س  وب  ن  سو ا ج   ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





13 / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی: اولخش ب  

) 4(ده و تبــصره  رئـیس مجلــس شـورای اســالمی موضـوع صـدر مــاده واحـ     ۀنظریـ . 1
) 138(و یکصد و سی و هشتم) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم« الحاقی به

  »قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
  ب/هـ8255/171شماره 

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

ک 39181ت/52879نامه هیأت محترم وزیران بـه شـماره           بازگشت به رونوشت تصویب   
 ،»5/4/1381هــ مـورخ     15143/24499نامه    اصالح تصویب «، موضوع   11/4/1387مورخ  

» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و    «الحاقی به  ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(صد و سـی و هـشتم        و یک ) 85(پنجم  
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آئین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 

بدیهی اسـت   . گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             
 مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته اسـت         پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از         

  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است ملغی
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مبنی بـر ضـرورت سـاماندهی    ) 6(با توجه به ماده     «

قانون تنظیم بخـشی    ) 4(نحوه تردد وسایط نقلیه جهت کاهش آلودگی هوا، و نظر به ماده             
دریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحـت هـر           «لی دولت که براساس آن      از مقررات ما  

ها، مؤسسات و شرکتهای دولتـی غیـر          عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه       
علیهـذا،  » باشـد   ممنوع می ... شود  از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می          

نامـه اجرائـی کـه     آئـین ) 2(مـاده  ) 2( تبـصره   الحاقی به » بهای مجوزهای صادره  «عبارت  
باشد، مغایر با نظـر       متضمن تجویز دریافت وجه در قبال صدور مجوز تردد وسائط نقلیه می           

  .باشد مقنن و مغایر با قانون می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی



  1389 ماه اردیبهشت –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 14

 

  18/2/1389                                                          ب   / هـ8254/170شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، 1/10/1388ک مـورخ    42986ت/193542نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     

هـا و اعـالم نظـر مقـدماتی       و متعاقب بررسـی   ،»نامه خرید خدمات مشاوره     آئیـن«موضوع  
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره         » قوانینهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با        «
و یکـصد و سـی و هـشتم         ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هـشتاد و پـنجم          «الحاقی به   ) 4(
نامـه   آئـین ) 10(و مـاده  » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعـدی   ) 138(

قـرر قـانونی و     اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهلـت م              
بدیهی است پس از انقـضای یـک هفتـه مهلـت     . گردد اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می     

االثـر بـوده و عمـل بـه آن            مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی           
  .موجب مسئولیت قانونی است

را و نماینـدگان    قانون راجع بـه منـع مداخلـه وز        ) 1(ماده  ) 8(بند  ) 1(به موجب تبصره    « 
پدر و مادر و برادر و خـواهر و زن یـا     «مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری،         

شوهر و اوالد بالفـصل و عـروس و دامـاد اشـخاص منـدرج در ایـن قـانون و همچنـین                       
در ) همین قانون ) (8(و  ) 7(الذکر به نحو مندرج در بند         ها و مؤسساتی که اقرباء فوق       شرکت

هـا و یـا بانکهـا و یـا شـهرداریها و       توانند با وزارتخانـه  یا دارای سمت باشند نمی    آن سهیم   
سازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سـمت وزارت یـا                   

) 9(مـاده   ) ب(از آنجـا کـه بنـد        . »معاونت یا مدیریت دارنـد وارد معاملـه یـا داوری شـوند            
ای به ممنوعیت حضور و مداخله اشخاص مذکور در معـامالت            نامه تصریح و اشاره     تصویب

  ».باشد دولتی و کشوری را ندارد مغایر با قانون می
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

    
  18/2/1389                                                            ب  /هـ8252/169شماره

  نژاد جناب آقای دکتر احمدی
  یاست محترم جمهوری اسالمی ایرانر

  ، 18/9/1388ورخ ـهـ م43813ت/184380ماره ـنامه ش  وشت تصویبـشت به رونـبازگ
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، »تعیین حق بیمه درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لـشگری           «موضوع  
هیـأت بررسـی و تطبیـق مـصوبات دولـت بـا             «ها و اعالم نظر مقدماتی        و متعاقب بررسی  

قانون نحـوه اجـراء اصـول       «الحاقی به   ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         » نقوانی
 نقانون اساسی جمهوری اسالمی ایـرا ) 138(و یکصد و سی و هشتم ) 85(هشتاد و پنجم    

نامه اجرائی آن، مراتب متـضمن اعـالم نظـر قطعـی              آئین) 10(و ماده   » و اصالحات بعدی  
بـدیهی  . گردد  انونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می        جهت اقدام الزم در مهلت مقرر ق      

است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قـرار           
  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی

مـصوب   کـل کـشور      1388قـانون اصـالح قـانون بودجـه سـال           ) 2(با توجه به مـاده      «
 لغو شـده    1388ماده واحده قانون بودجه سال      ) 14( که براساس آن حکم بند       6/11/1388

االجراشدن قانون اصالحی، اجرای مصوبه مذکور کـه براسـاس              است، علیهذا از تاریخ الزم    
  » .باشد االثر می الذکر به تصویب رسیده است، ملغی بند فوق

  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
    

  18/2/1389                                                            ب / هـ8256/172شماره
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، موضوع 28/2/1388ن مورخ  42618ت/41790نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

هـا و      و متعاقـب بررسـی     ،»تعزیـرات حکـومتی   هزینه کرد وجوه واریزی بابت اخذ جرایم        «
و مستنداً بـه صـدر      » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «اعالم نظر مقدماتی    
و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(ماده واحده و تبصره     

و مـاده   » بعـدی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصـالحات         ) 138(و سی و هشتم     
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت                   آئین) 10(

بدیهی است پس از انقـضای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می  
االثـر بـوده و       هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته اسـت ملغـی               

  . موجب مسئولیت قانونی استعمل به آن
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االجـراء شـدن ایـن قـانون،          از زمـان الزم   «قانون نظام صـنفی     ) 73(ـ براساس ماده    1«
های آنها تنها به موجب احکام این قـانون           رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه       

قوانین و مقررات مغـایر بـا ایـن قـانون از جملـه مـصوبات مجمـع                  . صورت خواهدپذیرفت 
یص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی            تشخ

دارد   قانون مذکور نیز مقـرر مـی      ) 72(ماده  ) 3(ـ تبصره   2. »گردد  موضوع این قانون لغو می    
معـادل ایـن    . های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهدگردیـد         از جریمه   درآمدهای ناشی «

 خواهدشد تا توسط وزارت بازرگـانی بـرای اجـرای ایـن             های سنواتی منظور    مبلغ در بودجه  
مـذکور در   » جرائم تعزیرات حکـومتی   «از آنجا که اطالق عبارت      . »قانون به مصرف برسد   

شود و با تـوجه به اینکه برای جرائم ناشی از تخلفات             مصوبه شامل تخلفات صنفی نیز می     
هـای    ن آن در بودجـه    بینـی نمـود     صنفی از حیث ضرورت واریز به حـساب خزانـه و پـیش            

سنواتی قبل از هرگونه دخل و تصرف، احکام دیگری مقـرر شـده اسـت، علیهـذا عبـارت                    
اخیرالذکر، از حیث اطالق و اشتمال آن بر جـرائم ناشـی از تخلفـات صـنفی، همچنـین از                    

جرائم تعزیرات «یافتن حکم ناظر بر چگونگی مصرف وجوه حاصل از         جهت تعمیم و تسری   
و تبـصره   ) 73(م و تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی، مغایر بـا مـاده              به جرائ » حکومتی

  ».باشد قانون نظام صنفی می) 72(ماده ) 2(
  رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

    
  18/2/1389                                                            ب / هـ8261/178شماره

  ژادن جناب آقای دکتر احمدی
  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

، 14/9/1388ک مـورخ    43182ت/181434نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     
نظـر    هـا و اعـالم       و متعاقـب بررسـی     ،»نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی       آئین«موضوع  

حـده  و مستنداً به صدر ماده وا     » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «مقدماتی  
و یکـصد و سـی و       ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم         «الحاقی به   ) 4(و تبصره   

) 10(و مـاده  » قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران و اصـالحات بعـدی         ) 138(هشتم  
نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت مقـرر        آئین
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بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه        . گردد  جانب ابالغ می  قانونی و اعالم نتیجه به این       
االثر بوده و عمل بـه        مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی            

  .آن موجب مسئولیت قانونی است
، »شورای عالی مـبارزه با پولشویی    «ـ صـدر مصوبه از حیث عدم تصریح به پیـشنهاد          1«

ـ الف ـ ماده  2. باشد ـ می1386قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب  ) 4(ده ما) 2(مغایر با بند 
.... اصل بر صحت و اصالت معامالت تجـاری       «: دارد  قانون مبارزه با پولشویی، مقرر می     ) 1(

اسـتیالی اشـخاص بـر      . است مگر آنکه براساس مفاد این قانون خالف آن به اثبات برسد           
) 35(ب ـ در مـاده   » .مالکیت باشد، دال بر ملکیت اسـت اموال و دارائی اگر توأم با ادعای 

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگـر اینکـه خـالف     «: قانون مدنی آمده است   
تصرفی که ثابت شـود ناشـی از   «: دارد قانون اخیر مقرر می) 36(ج ـ ماده  » .آن ثابت شود

: قـانون مـدنی  ) 309(طبق مـاده  د ـ  » .سبب ممّلک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهدبود
هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بـر آن                   «

شـود لکـن در صـورت اتـالف یـا تـسبیت ضـامن           مال پیدا کنـد غاصـب محـسوب نمـی         
کلیه امـوری  «قانون مبارزه با پولشویی، ) 10(هـ ـ مضافاً اینکه به موجب ماده  » .خواهدبود

» . اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد               که در 
با عنایت به اینکه مواد قانونی مذکور، عـالوه بـر تـصریح بـه اصـل صـحت و اصـالت در                       

دانـد و هرگونـه       معامالت، استیالی مالکانه اشخاص بر اموال و دارائی را دلیل مالکیت می           
شـان را     و تصرف و اعمال حقوق مالکانه نسبت به اموال و دارائی          ایجاد محدودیت در دخل     

و یا ظن بـه انجـام   .... «: داند، علیهذا عبارت مشروط به رعایت موازین قانونی و قضائی می      
نامه که از جمله علل و موجبات خودداری از           آئین) 5(مندرج در ماده    «های پولشویی     فعالیت

گردیده است و باعث ممانعـت از اسـتیالء و دخـل و             ارائه خدمات به ارباب رجوع محسوب       
گردد عالوه بر مغایرت بـا مـواد مـذکور در             تصرف قانونی مالک در اموال و دارائی خود می        

باشـد کـه بـه        قانون مبارزه با پولشویی مـی     ) 10(و ماده   ) 2 و   1(قانون مدنی، مغایر با مواد      
مال موازین قضائی را مالک و مبنای       نامه، رعایت مفاد قانون و اع       جای ظن مندرج در آئین    



  1389 ماه اردیبهشت –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 18

 

بایـد  .... «ــ عبـارت     3. شـمارد   اثبات خالف اصل صحت و اصالت معامالت تجاری برمـی         
های الزم و کافی را در محدوده هر یک از اشـخاص مـشمول، بـرای                  اختیارات و دسترسی  

و انجـام تحقیقـات و      «از حیث اطـالق و عبـارت        » انجام وظایف قانونی خود داشته باشند     
» .ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشـد        گزارش به مراجع ذی   

باشد که مقرر     قانون مبارزه با پولشویی می    ) 10(نامه، مغایر با ماده       آئین) 23(مندرج در ماده    
کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضائی دارد، باید طبق مقررات               «: دارد  می
از حیث اطالق   » .تأمین نماید ....«نامه لغایت     آئین) 24(ـ عبارت صدر ماده     4» .ام پذیرد انج

قـانون مبـارزه بـا    ) 10(و عدم تصریح به اخذ مجوز قضائی در موارد ضروری، مغایر با ماده      
نامـه مـصوب    نامه، از این حیث کـه آئـین   آئین) 26(ماده ) 3( ـ تبصره  5. باشد پولشویی می

االجـرا   بارزه با پولـشویی را بـدون تـصویب آن توسـط هیـأت وزیـران الزم             شورای عالی م  
 ـ بـه موجـب    6. باشـد  قانون مبارزه با پولـشویی مـی  ) 4(ماده ) 3(داند، مغایر با تبصره  می

ساختار و تشکیالت اجرائـی شـورای عـالی         «قانون مبارزه با پولشویی     ) 4(ماده  ) 2(تبصره  
ف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیـأت وزیـران            مبارزه با پولشوئی متناسب با وظای     

با عنایت به اینکه ابـالغ تـشکیالت اداری توسـط معاونـت توسـعه مـدیریت و                  » .رسد  می
در جهـت   «سرمایه انسانی رئیس جمهور، برای اجراء فرع بر تصویب است، علیهذا عبـارت              

منـدرج در مـاده   » .ایـد اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تـشکیالت اداری ابـالغ نم           
نامه که بدون تصریح به ضرورت تصویب آن از طریق هیأت وزیران، مـشعر بـر                  آئین) 40(

باشـد   ، مـی ...تصویب ساختار و تشکیالت اجرائی شورا توسط مــعاونت توسـعه مـدیریت و    
قانون محاسـبات عمـومی،     ) 1(ـ به موجب ماده     7. قـانون مذکور است  ) 2(مغـایر با تبصره    

» .شـود   مـی .. . کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سـال مـالی تهیـه               بودجه«
اعتبار عبارت از مبلغی است که بـرای مـصرف یـا            «قانون مذکور،   ) 7(چنین طبق ماده      هم

... های دولـت بـه تـصویب مجلـس          مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه         
از حیـث   » ....رات مقرر در قانون بودجـه تـأمین و        از محل اعتبا  «: علیهذا، عبارت » .رسد  می

های معیّن شده برای هزینه شدن اعتبارات، مغایر          اطالق و اجازه تغییر و جابجائی در محل       



19   / قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی: خش اولب 

 

قانون محاسبات عمومی   ) 1(و از حیث عدم تصریح به سال معیّن، مغایر با ماده            ) 7(با ماده   
  ».باشد کشور می

  یجانیرئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الر
    

  18/2/1389                                                             ب/هـ8270/180شماره 
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
، موضوع  4/2/1387هـ مورخ   39626ت/13930نامه شماره     بازگشت به رونوشت تصویب   

، و  »امـه اجرایـی قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری            ن  اصالحی آیـین  ) 37(اصالح ماده   «
» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 

قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و    «الحاقی به  ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         
ی اسـالمی ایـران و      قـانون اساسـی جمهـور     ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  

نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آیین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 
بدیهی اسـت   . گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته اسـت                  
  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است غیمل

، هیأت عالی   7/9/1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب       ) 22(با توجه به ماده     «
معاون توسعه مدیریت و (نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور            

» یا نماینده یـا معـاون وی      «ارت  علیهذا، عب . شود  تشکیل می ) جمهور  سرمایه انسانی رئیس  
الذکر،   نامه، مبنی بر تجویز عضویت و حضور فرد اخیر در هیأت فوق             مندرج در متن تصویب   

قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری         ) 22(از حیث توسعه شـمول قـانون، مغـایر بـا مـاده              
  ».باشد می

  رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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  18/2/1389                                                             ب/هـ8260/177شماره 
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  8/9/1388ک مـورخ    43286ت/177459نامـه شـماره       بازگشت به رونوشـت تـصویب     

»  با قوانین  هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت     «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و    «الحاقی به  ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آیین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 
بدیهی اسـت   . گردد  لت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می          اقدام الزم در مه   

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                      
  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی

: دارد   مقرر مـی   1380سال  های مستقیم مصوب      قانون اصالح قانون مالیات   ) 132(ماده  «
های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیـدی          درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت      «

» .معاف هـستند  ... به مدت ده سال از مالیات     ... های تعاونی و خصوصی     یا معدنی در بخش   
) 3(، منـدرج در صـدر مـاده         »تمـامی واحـدهای تولیدکننـده تجهیـزات       «بنابراین عبـارت    

نامه، از آن حیث که اطالق آن عالوه بر واحدهای تولیدکننده در دو بخـش تعـاونی و                    نآیی
  ».گیرد، مغایر با قانون است خصوصی، واحدهای فعال در بخش دولتی را نیز در بر می

  رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  18/2/1389                                                             ب/هـ8259/176شماره 
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
نحـوه  «، موضـوع    25/5/1388هـ مورخ   41630ت/106055بازگشت به رونوشت شماره     

هـا و اعـالم نظـر مقـدماتی           ، و متعاقـب بررسـی     »های نفتی   های فرآورده   ترخیص محموله 
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره         » با قوانین هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت       «
و یکـصد و سـی و هـشتم         ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هـشتاد و پـنجم          «الحاقی به   ) 4(
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نامـه    آیـین ) 10(و مـاده    » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی       ) 138(
ـ              ت مقـرر قـانونی و      اجرایی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقـدام الزم در مهل

بدیهی است پس از انقـضای یـک هفتـه مهلـت     . گردد اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می     
االثـر بـوده و عمـل بـه آن            مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی           

  .موجب مسئولیت قانونی است
رک جمهـوری  گمـ «قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده،        ) 20(ماده  ) 1(به موجب تبصره    «

اسالمی ایران مکلف است مالیات موضوع این قـانون را قبـل از تـرخیص از واردکننـدگان                  
از آنجا که در مصوبه مذکور، صرفاً تعهد به پرداخت مالیات بر ارزش             . »نماید... کاال وصول 

و بـه   ) 1(افزوده قبل از ترخیص کاال الزم شمرده شده است و نه پرداخت آن، علیهذا بنـد                 
  ».باشد نامه مغایر با تبصره مذکور می تصویب) 5(و ) 4(، )2( بندهای تبع آن

  رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
  

  18/2/1389                                                             ب/هـ8257/173شماره 
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  11/3/1387هــ مـورخ     39630ت/36535نامـه شـماره       ت به رونوشت تـصویب    بازگش

» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و    «الحاقی به  ) 4(و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره         

قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آیین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 

بدیهی اسـت   . گردد  اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می             
 ایـراد قـرار     پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـورد                 

  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی
االجـراء   از زمـان الزم «، 1382قانون نظام صنفی کشور، مصوب ) 73(ـ براساس ماده   1«

های آنها تنها به موجـب        شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه          
قوانین و مقررات مغـایر بـا ایـن قـانون از جملـه              .  پذیرفت احکام این قانون صورت خواهد    
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مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و             
قـانون مـذکور    ) 72(ماده  ) 3(ـ تبصره   2. »گردد  واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می      

حساب خزانـه واریـز خواهـد       های دریافتی به      درآمدهای ناشی از جریمه   «: دارد  نیز مقرر می  
های سنواتی منظور خواهد شد تا توسـط وزارت بازرگـانی           معادل این مبلغ در بودجه    . گردید

» جـرائم تعزیـرات حکـومتی   «از آنجا که عبارت     . »برای اجرای این قانون به مصرف برسد      
ای شود و با توجه به اینکه بر مندرج در مصوبه از حیث اطالق شامل تخلفات صنفی نیز می       
قـانون نظـام    ) 72(مـاده   ) 3(تخلفات صنفی و جرائم ناشی از آن، احکام دیگری در تبصره            

قـانون  ) 72(مـاده   ) 3(و تبـصره    ) 73(صنفی کشور، مقرر گردید و به عبارت دیگـر، مـاده            
منـدرج در  » های دریـافتی  کلیه درآمدهای ناشی از جریمه    «اخیرالذکر، ناسخ اطالق عبارت     

ه قانون اصالح قانون تعزیرات حکـومتی، مـصوب مجمـع تـشخیص             ماده واحد ) 5(تبصره  
نامه قـرار گرفـت،       باشد، که مستند هیأت محترم وزیران در متن تصویب          مصلحت نظام می  

نامـه از جهـت اطـالق و          مندرج در متن تصویب   » جرائم تعزیرات حکومتی  «علیهذا عبارت   
  ».باشد ن میاشتمال آن بر جرائم ناشی از تخلفات صنفی، مغایر با قانو

  رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
    

  18/2/1389                                                             ب/هـ8269/179شماره 
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 در  4/11/1388هــ مـورخ     43953ت/216484نامه شـماره      بازگشت به رونوشت تصویب   

و »  کـل کـشور    1388ماده واحده قانون بودجـه سـال        ) 7(نامه اجرایی بند      آیین«خصوص  
و مستنداً به صـدر     » هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «های    متعاقب بررسی 

و یکصد  ) 85(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم        «الحاقی به   ) 4(ماده واحده و تبصره     
و مـاده   » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصـالحات بعـدی         ) 138(و سی و هشتم     

نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعـی جهـت اقـدام الزم در مهلـت                   آیین) 10(
بدیهی است پس از انقـضای یـک   . گردد مقرر قانونی و اعالم نتیجه به این جانب ابالغ می  
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االثـر    ه مورد ایراد قرار گرفتـه اسـت ملغـی         هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه ک        
  .بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است

، موضوع 22/10/1386هـ مورخ 38936ت/170368نامه شماره  ـ در خصوص تصویب   1«
، عالوه بر   »هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «با طرح و بررسی مصوبات در       

 منتهـی بـه اعـالم       14/2/1387ب مـورخ    /هـ10903ه  صدور رأی مقدماتی هیأت به شمار     
 مبنـی بـر اعـالم مغـایرت         2/3/1388ب مـورخ    /هــ 10919/113رأی قطعی بـه شـماره       

از » هــ «رغم ابالغ رأی قطعی مذکور، بنـد          ـ علی 2. هایی از مصوبه با قوانین گردید       بخش
» کـل کـشور    1378ماده واحده قـانون بودجـه سـال         » 7«نامه اجرایی بند      آیین«) 8(ماده  

هــ مـورخ    43953ت/216484نامـه هیـأت محتـرم وزیـران بـه شـماره               موضوع تـصویب  
ــته اســـت 4/11/1388 ــرر داشـ ــصویب «: ، مقـ ــرای تـ ــتای اجـ ــماره  در راسـ ــه شـ نامـ

 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین       1388 در سال    22/10/1386هـ مورخ   38936ت/170368
ماده واحـده قـانون     » 7« در بند    های دولتی به قیمت آزاد ذکر شده        مصرفی تمامی دستگاه  

ای کـه     از آنجا که مـصوبه    » .شود  نامه محاسبه می     کل کشور و این آیین     1378بودجه سال   
قبالً مغایرت آن با قوانین احراز و مراتب به هیأت محترم دولت اعالم گردید بدون هرگونه                

الـذکر قـرار     در مـصوبه فـوق    » هــ «های اعالمی، مبنا و مستند بنـد          اصالح و رفع مغایرت   
به پیوست، تصویر رأی قطعی، متضمن نظر رئـیس         . گرفته است، فاقد وجاهت قانونی است     

 جهـت اطـالع     2/3/1388ب مـورخ    /هــ 10919/113مجلس شورای اسالمی، به شـماره       
  ».گردد تقدیم می

  رییس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
    

  18/2/1389                                                             ب/هـ8276/181شماره 
  نژاد جناب آقای دکتر احمدی

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 و  3/8/1388هــ مـورخ     41498ت/153965نامـه شـماره       بازگشت به رونوشت تـصویب    

» هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین       «ها و اعالم نظر مقدماتی        متعاقب بررسی 
قانون نحوه اجـراء اصـول هـشتاد و    «الحاقی به  ) 4(ه صدر ماده واحده و تبصره       و مستنداً ب  
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قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران و           ) 138(و یکصد و سـی و هـشتم         ) 85(پنجم  
نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت           آیین) 10(و ماده   » اصالحات بعدی 

بدیهی اسـت   . گردد  نتیجه به این جانب ابالغ می     اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم         
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخـش از مـصوبه کـه مـورد ایـراد قـرار                      

  .االثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است گرفته است ملغی
بـا،  قانون عملیات بـانکی بـدون ر  ) 15(از قانون الحاق دو تبصره به ماده ) 1(ـ تبصره   1«

کلیه وجوه و تسهیالت اعطائی که بانکها در اجـرای          «: دارد   مقرر می  29/11/1376مصوب  
نمایند و برابر قرارداد تنظیمی       این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می          

مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسـید معینـی وجـوه و تـسهیالت دریـافتی بـه                    
الوکالـه را بپردازنـد، در        های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حـق         زینهانضمام سود و خسارت و ه     

صورت عدم پرداخت و اعالم بانک بستانکار قابل مطالبه و وصـول اسـت و کلیـه مراجـع                   
قضائی و دوایر اجرای ثبت دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفـاد اسـناد و قراردادهـای                 

البات بانک، طبق مقررات این قـانون       تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مط         
قانون مدنی، طرفین قـرارداد     ) 225 الی   219(و مواد   ) 10(ـ به موجب ماده     2» .اقدام نمایند 

توانند بـدون موافقـت طـرف         باشند و هیچکدام از آنان نمی       ملزم به اجرای مفاد قرارداد می     
د بازپرداخت تسهیالت بانکی،    مقابل شرایط قرارداد را تغییر دهند، با عنایت به اینکه در مور           

بـه عـالوه    «باشد، علیهـذا عبـارت        صرفاً مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی مالک عمل می        
نامـه، عـالوه بـر مغـایرت          تصویب) 11(ماده  ) الف(، مندرج در ذیل بند      »%)6(شش درصد   

در اصالحی قـانون عملیـات بـانکی بـدون ربـا،            ) 15(الحاقی به ماده    ) 1(داشتن با تبصره    
  ».باشد مغایرت با مواد مذکور در قانون مدنی می

 )      20/2/1389مورخ 18987نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
هــای تحــصیالت  قــانون برقــراری عــدالت آموزشــی در پــذیرش دانــشجو در دوره. 2

  تکمیلی و تخصصی 
هـای   بندی در پـذیرش دانـشجو در دوره         از تاریخ تصویب این قانون سهمیه      -اده واحده م

  های در کلیه دانشگاه) های پزشکی و غیرپزشکی اعم از رشته(تحصیالت تکمیلی و تخصصی 
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  :دولتی و غیردولتی به جز مواردی که در ذیل آمده ممنوع است
ــسیجی   1 ــدگان و جهــادگران داوطلــب ب ــرای ورود رزمن ــانون ایجــاد تــسهیالت ب ــ ق ـ
مل ایثـارگران، جانبـازان،     دانشگاهها و موسسات آموزش عـالی و اصـالحات بعـدی شـا             به

  .خانواده مفقوداالثرها و شهداء به قوت خود باقی است
های تخصصی زنان و زایمان به خانمها اختصاص         پذیرش در رشته  %) 100(ـ صددرصد   2
  .یابد می
هـای   رشـته (های دستیاری پزشکی     سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته     %) 10(ـ ده درصد    3

داوطلبـان بـومی    به مناطق محروم بـه   ) ان و آموزش پزشکی   مورد نیاز وزارت بهداشت، درم    
شدگان مکلفند به مدت سه برابر طول مدت تحـصیل را صـرفاً            یابد و پذیرفته   اختصاص می 

در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا                 
  .گردد پنج سال از تعهد خدمتشان کسر می

ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عالوه بر سـهمیه تعیـین شـده بـرای     تبصره ـ وزار 
تواند سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت اعالم شده برای نقاط           دستیاری پزشکی در این بند می     

. وزیـران اعمـال نمایـد    های مورد نیاز از داوطلبان زن و با تصویب هیأت   محروم و تخصص  
  .باشند  در این بند میشدگان ملزم به تعهد خدمت عنوان شده پذیرش

سهمیه مازاد بـر ظرفیـت در مقطـع دکتـری بـرای مربیـان رسـمی             %) 10(ـ ده درصد    4
نمره آخرین فرد پذیرفته شده %) 80(منوط به کسب حداقل هشتاد درصد       ) حداقل یک نفر  (

  .یابد اختصاص می
 سهمیه مازاد بر ظرفیـت دسـتیاری بـه نیروهـای مـسلح در     %) 5/2( ـ دو و نیم درصد  5

های مورد نیاز با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی منـوط بـه کـسب                    رشته
  .یابد نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می%) 80(حداقل هشتاد درصد 

ـ مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگـی در خـصوص اختـصاص سـهمیه بـرای           1تبصره  
  .نخبگان و استعدادهای برتر به قوت خود باقی است

بندی برای تحـصیالت تکمیلـی بـه جـز مـوارد             ـ کلیه قوانین و مقررات سهمیه     2ره  تبص
مصرح در این قانون از جمله قانون تخصیص سـهمیه بـرای زنـان در پـذیرش دسـتیاری                   

  .گردد  لغو می1372های تخصصی پزشکی مصوب  رشته
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  .است االجراء  ـ این قانون از زمان تصویب الزم3تبصره 
ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیـست             قانون فوق مشتمل بر     

و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصدوهشتادونه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ              
  . به تأیید شورای نگهبان رسید1/2/1389

  )25/2/1389 مورخ18991نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
وانین استخدامی نیروهای مسلح نـسبت      قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول ق     . 3

  به آراء صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی 
تواننـد   ماده واحده ـ کارکنان مشمول قوانین و مقررات استخدامی نیروهـای مـسلح مـی    

هـر یـک از   نفع، نسبت به آراء قابل اجراء     یحداکثر یک ماه پس از ابالغ رأی به شخص ذ         
ــو  ــذکور در م ــای م ــران   ) 105(و ) 104(اد هیأته ــالمی ای ــوری اس ــش جمه ــانون ارت                         ق

قانون مقررات استخدامی سـپاه پاسـداران انقـالب         ) 115(و  ) 114(ـ و مواد    1366ـ مصوب 
قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری ) 122(و ) 121( و مواد 1370اسالمی ـ مصوب  

در غیر ایـن صـورت   .  عدالت اداری شکایت نمایندـ به دیوان1382اسالمی ایران ـ مصوب 
  .رأی صادره قطعی و قابل رسیدگی در دیوان نخواهدبود

ـ در صورت نقض آراء هر یـک از هیأتهـا توسـط دیـوان عـدالت اداری، هیـأت                    1تبصره
صادرکننده رأی مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ نظر دیـوان بـا رعایـت تـشریفات                   

  .ضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایداداری مجدداً به مو
در مواردی که رأی اولیه هیأتها مبنی بر اخراج و یا معافیت بوده و رأی اخیر نیـز همـان                    
وضعیت را تأیید کند، هیأتهای انضباطی مکلفند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیـدنظر           

ایـن  . کنـد   در مـی  دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یک ماه رأی نهایی خود را صا           . نمایند
  .باشد االجراء می رأی برای نیروهای مسلح الزم

ـ وضعیت خدمتی فرد از زمان اجراء رأی اولیه هیأتهای انضباطی منتظر خـدمت              2تبصره
محسوب و در صورت صدور رأی نهایی دیوان مبنی بر اعاده به خـدمت، ایـام مـذکور بـه                    

  .انتساب تبدیل خواهدشد
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ن نیروهای مسلح که قبل از تصویب این قـانون بـه موجـب              ـ آن تعداد از کارکنا    3تبصره
 و قـانون مقـررات      7/7/1366قانون استخدامی ارتش جمهـوری اسـالمی ایـران از تـاریخ           

 و بـه موجـب آراء صـادره از          1/1/1370استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از تاریخ        
االجـراء شـدن ایـن         الزم گیری شده است از تاریخ      هیأتهای انضباطی در مورد آنان تصمیم     

قانون سه ماه مهلت دارند تا از آراء صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماینـد، در غیـر                   
  .این صورت اعتراض آنان در محکمه مذکور مسموع نخواهدبود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سـه تبـصره در جلـسه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ                   
هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب           بیست و پنجم فروردین ماه یک     

  . به تأیید شورای نگهبان رسید8/2/1389و در تاریخ 
  )25/2/1389 مورخ18991نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
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قاء گروه و تغییـر مقـام       آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارت          . 1
 قضات 

  مقدمه
 قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایـران بـا توجـه بـه وظـایف مـصرح در قـانون اساسـی                     
مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سـنگین، قـضات نقـش اصـلی را ایفـاء          

 مندشدن ترفیع پایه    به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و  نظام           . کنند  می
  .قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است

 بر این اساس آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گـروه و تغییـر                  
 قـانون نظـام هماهنـگ       14 مـاده    5 بـه موجـب تبـصره        11/9/1387مقام قضات مصوب    

 117 مـاده    1ظر گرفتن مقررات تبصره      با در ن   13/6/1370پرداخت کارکنان دولت مصوب     
  . به شرح زیر اصالح می گردد1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 

  فصل اول 
   ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات

ـ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گـرفتن میـزان تجربـه آنـان در                    1 ماده
های پژوهشی و تحقیقـاتی، ارزشـیابی و توانـایی آنـان در              امور قضایی، تحصیالت، فعالیت   

  .گردد انجام امور محوله به شرح مواد آتی تعیین می
ـ ارتقاء گروه شغلی و تعیین سمت قضات، مستلزم داشتن سنوات قضایی و رعایت              2 ماده

  :های قضایی به شرح زیر است مراتب سمت
  :شود ـ موارد زیر جزء سنوات قضایی محسوب می1 
لف ـ  مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امـر قـضا در مراجـع قـضایی اشـتغال        ا

داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و یـا                   
  .در وزارت دادگستری فعالیت داشته است

شـورای   ب ـ سنوات دوره نماینـدگی نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی و اعـضای        
  .نگهبان که دارای پایه قضایی باشند

 ج ـ مدت فعالیت کسانی که قبل از انتقال به قوه قضاییه در سازمان قـضایی نیروهـای    
  .اند مسلح با ابالغ رئیس قوه قضاییه بعنوان قاضی اشتغال بکار داشته
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  .نامه کارآموزی  دـ مدت کارآموزی قضایی برابر با آیین
ات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکـه   هـ ـ مدت زمان حضور قض 

  .قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند
 ماه در سـال  6های بدون حقوق و استعالجی بیش از   تبصره ـ انفصال موقت و مرخصی 

ضاییه های تحصیلی تمام وقت و مأموریت های تمام وقت به خارج از قوه ق               و نیز مأموریت  
  .و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد

های قضایی قبلی جهت ارتقاء به گروه         ـ سنوات قضایی و میزان تأثیر اشتغال در سمت        2 
یا سمت باالتر و همچنین سـنوات غیرقـضایی مطـابق دسـتورالعمل مـصوب رئـیس قـوه              

  .قضاییه محاسبه خواهد شد
  :ه قضایی به شرح زیر استـ شرایط ارتقاء پای3 ماده

ـ داشتن سنوات قضایی الزم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی اسـت،   1 
مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سـپری                 

  .شدن دو سال خدمت قضایی است
  .پایه مورد درخواستـ ارتقاء سطح دانش و اطالعات قضایی متناسب با 2 
  .ـ عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی3 

 تبصره ـ محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربـوط، موجـب تـأخیر در ترفیـع پایـه       
  .قضایی است

ـ ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعالم نظـر دادگـاه                 4 ماده
  :اییه می باشدعالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قض

ـ ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هـر سـال از ناحیـه دارنـده پایـه قـضایی        1  
درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مـورد تحویـل مقامـات مـافوق       

مقامات مذکور پس از اعالم نظر، پیشنهاد یا درخواست  ترفیـع را حـداکثر تـا پایـان                   . شود
  . همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشتشهریور ماه
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ـ دادگاه عالی انتظـامی قـضات موظـف اسـت سـوابق و نحـوه عملکـرد قاضـی را از                      2 
  .دادسرای انتظامی قضات استعالم نماید

 ـ تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامـه نظـارت و ارزیـابی دادسـتانی      5 ماده
  .رئیس قوه قضاییه خواهد بودانتظامی قضات مصوب 

 ـ ضوابط مربوط بـه تحـصیالت و سـوابق علمـی و پژوهـشی و نحـوه محاسـبه         6 ماده
  .امتیازات آن مطابق دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه است

ـ ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی بر اساس دسـتور               7 ماده
  . قضاییه خواهد رسیدالعمل جداگانه به تصویب رئیس قوه

ـ قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت الزم و بنا به ضرورت در سـمت                 1 تبصره
التفـاوت    شوند مادامی که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقـط از مابـه               باالتر منصوب می  

. حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بـدون اعطـای گـروه شـغلی اسـتفاده خواهنـد کـرد                   
تا استهالک  ) اعم از توقف یا تغییر سمت     (و مزایا ناشی از ارتقاء گروه بعدی        افزایش حقوق   

  .کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد
ـ چنانچه تغییر مقام یا نقل و انتقال و جابجایی محل خدمت قاضـی بـه لحـاظ                  2 تبصره

ن ضرورت و مصلحت دستگاه قضایی مستلزم کاهش گروه شغلی باشد با تصمیم کمیـسیو             
نقل و انتقال و موافقت رئیس قوه قضاییه، دارنده پایه قضایی از گروه شـغلی سـمت قبلـی             

  .برخوردار خواهد شد
نامه در گروههای باالتری قـرار        ـ قضاتی که تا زمان تصویب و اجرای این آیین         3 تبصره

  .فعلی هستند در گروه فعلی خواهند ماند دارند مادامی که متصدی سمت
  فصل دوم 

  ای شغلی گروهه
 قانون نظام هماهنـگ  14 ماده 5 و 2 ـ گروه شغلی قضات به موجب تبصره های  8 ماده

 قانون مدیریت خـدمات     117 ماده   1 و تبصره    13/6/1370پرداخت کارکنان دولت مصوب     
  :گردد  بشرح زیر اعالم می1386کشوری مصوب سال 
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  )80عدد مبناء (ـ پایه چهار قضایی ـ گروه یک 1 
  ضایی ضمن تحصیل ـ کارآموز ق

   ـ کارآموز قضایی
 قـانون اسـتخدام قـضات و شـرایط     5 تبصره ـ حقوق کارآموزان قضایی مستنداً به ماده  

 براساس حقوق مبنای گروه شغلی یـک جـدول قـضات بـه              1347کارآموزی مصوب سال    
  .گردد عالوه حق جذب و فوق العاده شغل قضایی پرداخت می

  )90 سال ـ عدد مبناء 3سابقه قضایی تا  (   ـ پایه چهار قضایی ـ گروه یک
  )اداره سرپرستی( ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین 

  )ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال وی( ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی 
   ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی

   و انقالب ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی
   ـ قاضی شورای حل اختالف

  )100 سال ـ عدد مبناء 3سابقه قضایی تا (ـ پایه پنج قضایی ـ گروه دو 2 
  )اداره سرپرستی( ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین 

  )ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال وی( ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی 
   دادسرای عمومی و انقالب و نظامی ـ دادیار

  البدل دادگاه عمومی و انقالب  ـ دادرس علی
   ـ قاضی شورای حل اختالف

   )110 سال ـ عدد مبناء 6 تا 3سابقه قضایی (ـ پایه شش قضایی ـ گروه سه 3 
  )اداره سرپرستی( ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین 

  )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال(اه عمومی  ـ مشاور قضایی دادگ
   ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی

   ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی
   ـ قاضی شورای حل اختالف

   ـ مشاور قضایی دادگاه های نظامی
  )120 ـ عدد مبناء  سال9 الی 6سابقه قضایی (ـ پایه هفت قضایی ـ گروه چهار 4 
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  )اداره سرپرستی( ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقالب در امور محجورین 
  )ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال( ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی 

   ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی
   ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی

  اضی شورای حل اختالف ـ ق
   ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی

  )130 سال ـ عدد مبناء 12 الی 9سابقه قضایی ( ـ پایه هشت قضایی ـ گروه پنج 5 
   ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی

   ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و نظامی
  )ی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفالژه رسیدگ  وی( ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی 

   ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 
   ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو

   ـ معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی
   ـ معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
   ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی

  )140 سال ـ عدد مبناء 15 الی 12سابقه قضایی (ضایی ـ گروه شش  ـ پایه نه ق6 
   ـ دادیار دادسرای عمومی و انقالب و نظامی

   ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقالب و دادگاه نظامی
   ـ دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک

   ـ معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی
   انقالب و نظامی ـ بازپرس دادسرای عمومی و

   ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
   ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقالب

   ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
   ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی

   ـ بازرس قضایی
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   بخش ـ رئیس حوزه قضایی
  )150 سال ـ عدد مبناء 18 الی 15سابقه قضایی (ـ پایه ده قضایی ـ گروه هفت 7 

   ـ دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
   ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو

   ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی
   ـ معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی

   ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
   ـ رئیس دادگستری شهرستان

   ـ دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی
   ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقالب

   ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقالب
  و دادگاه کیفری استان ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر 

 ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقـالب مرکـز اسـتان و سرپرسـت مجتمـع                   
  قضایی

   ـ بازرس قضایی
   ـ مستشار قضایی

   ـ دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
  )160 سال ـ عدد مبناء 21 الی 18سابقه قضایی ( ـ پایه یازده قضایی ـ گروه هشت 8 

  ن قضایی نیروهای مسلح استان  ـ رئیس سازما
   ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک

   ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان
   ـ دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی

   ـ دادستان عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان
  یی رئیس کل دادگستری استان ـ معاون قضا

   ـ معاون دادسرای عمومی و انقالب و نظامی
   ـ رئیس دادگستری شهرستان
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  مرکـز اسـتان و سرپرسـت    و انقالب شهرستان  عمومی  دادگاه  اول    شعبه    رئیس   ـ معاون   
  قضایی مجتمع 

   ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان
  اول دادگاه انقالب ـ رئیس شعبه 

   ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقالب و رئیس دادگاه نظامی دو
   ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب و نظامی 

   ـ بازرس قضایی
   ـ مستشار قضایی

   ـ مستشار دیوان عدالت اداری
 تبصره ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران ویژه رسـیدگی بـه جـرائم کارکنـان      

  . و معاونین قضایی دادستان تهران از مزایای یک گروه شغلی باالتر استفاده می کننددولت 
  )170 سال ـ عدد مبناء 24 الی 21سابقه قضایی (ـ گروه نه 9 

   ـ دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
   ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات
   ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری

  ری استان  ـ قائم مقام رئیس کل دادگست
   ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

   ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
   ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان

   ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
   ـ دادستان عمومی و انقالب و دادستان نظامی

  ی و انقالب شهرستان مرکز استان ـ دادستان عموم
   ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک

   ـ مستشار قضایی
   ـ بازرس قضایی با عنوان مدیر کل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه 
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 و باالتر، عالوه بـر داشـتن شـرایط الزم، مـستلزم     9 تبصره ـ ارتقاء به گروههای شغلی  
  .باشد شتن پایه قضایی یازده  میدا

  )180 سال ـ عدد مبناء 27 الی 24سابقه قضایی (ـ گروه ده 10 
   ـ دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
   ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات
   ـ عضو معاون دیوان عالی کشور

   ـ عضو علی البدل دادگاه عالی انتظامی قضات
   استان ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

   ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
   ـ رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

   ـ معاون قضایی دادستان کل کشور
   ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری

   ـ قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
  قضات ـ معاون قضایی دادسرای انتظامی 

   ـ رئیس کل دادگستری استان
   ـ دادستان عمومی و انقالب تهران

   ـ بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه
  )190 سال ـ عدد مبناء 30 الی 27سابقه قضایی (ـ گروه یازده 11 

   ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
   ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه

   ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
   ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

   ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
   ـ رئیس دیوان عدالت اداری

   ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
   ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
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   ـ معاون اول دادستان کل کشور
   ـ دادستان انتظامی قضات

   عالی کشور ـ مستشار دیوان
   ـ مشاور رئیس قوه قضاییه

   ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
  )200عدد مبناء (ـ گروه دوازده 12 

   ـ رئیس دیوانعالی کشور
   ـ دادستان کل کشور

  . تبصره ـ رئیس قوه قضاییه در باالترین گروه شغلی قضایی قرار دارد
در صورت توقف بیش از سه سـال در هـر گـروه،             ـ دارندگان سمت های قضایی      9 ماده  

مـورد بـا پیـشنهاد رئـیس کـل            چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گـروه بـاالتر باشـند، حـسب            
دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط و تصویب رئیس قوه قضاییه از گـروه                

 در  ،11روه شغلی   همچنین، قضات گ  .   برخوردار می شوند    11باالتر، حداکثر تا گروه شغلی      
  .مند خواهد شد  بهره12صورت سه سال توقف و دارا بودن شرائط فوق  از مزایای گروه 

ـ سابقه توقف در صـورت عـدم تغییـر گـروه شـغلی دارنـدگان پایـه قـضایی از           1 تبصره
  . محاسبه خواهد شد15/9/1386

ایـای گـروه     از مز  11/9/1387نامـه مـورخ        آیین 10ـ قضاتی که در اجرای ماده       2 تبصره
اند مادامی که سمت آنان تغییر نکرده است از مزایای مـذکور اسـتفاده                باالتر برخوردار شده  

  .خواهند کرد
اند و همچنین قضاتی که از حالـت          ـ قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده        3 تبصره

روه کنند و قضات مفقوداالثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بـار از گـ                اشتغال استفاده می  
  . برخوردار خواهند شد11باالتر و حداکثر تا گروه شغلی 

ـ در صورت نیاز قوه قضاییه به ادامه خدمت قضات واجد شـرایط بازنشـستگی و                10 ماده
اعالم تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه               

 سـال خـدمت، حقـوق و        30ر مازاد بر     سال یکبا  3قضاییه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر         
  .مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد
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 1386کشوری مـصوب سـال    قانون مدیریت خدمات117 ماده1ـ دراجرای تبصره 11 ماده
 قبلی  واحد به عددمبنای گروه     10ازای هر گروه باالتر     عدد مبنای گروه قضات  به ترتیب به         

  .گردد اضافه می
ـ مزایای ایثارگری عالوه بر احتساب سطح تحصیلی باالتر به واجـدین شـرایط،              12 ماده

مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تـا ده واحـد عـدد مبنـا و تـا                    
  . قابل اعمال و پرداخت است12سقف مزایای گروه 

ام وظیفه مورد سـوء قـصد قـرار گیرنـد و      تبصره ـ به قضاتی که در حین یا به سبب انج 
  .کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد

ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق جدول زیر مزایـای تـا میـانگین یـک                  13 ماده
  . پرداخت خواهد شد12گروه شغلی و تا سقف گروه 

  
  حوزه قضــــــایی

  ــش بخ–شهرستــــان   استـــان
  درجه

  درجه  1  2  3
  گروخ  گروه  گروه

  گروه% 50مزایای   گروه% 75مزایای    گروه1مزایای   2
  گروه% 25مزایای   گروه% 50مزایای   گروه% 75مزایای   1
  -  گروه% 25مزایای   گروه% 50مزایای   0

  
 حـسب مـورد بـه       3یافتـه درجـه       ـ به قضات شاغل در نقاط مرزی و کمترتوسعه        1تبصره
.  درصد میانگین مزایای یک گـروه شـغلی پرداخـت خواهـد شـد              25  و      50معادل  ترتیب  

های قضایی مذکور مطابق جدولی خواهد بود کـه بـه تـصویب رئـیس قـوه                   فهرست حوزه 
  .قضائیه خواهد رسید

  .شده مطابق جدول باال در حق جذب منظور نخواهد شد ـ عدد حاصل2 تبصره
  .باشد های قضایی می شامل دارندگان پایهنامه صرفاً  ـ مقررات این آیین14 ماده
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شود با در  نشده و یا بعداً ایجاد می       بینی  نامه پیش   ـ مشاغل قضایی که در این آیین      15 ماده
نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه        نظر گرفتن جهات مندرج در این آیین      

  .قضاییه در یکی از گروه های شغلی قرار خواهند گرفت
ره ـ اختیارات رئیس قوه قضاییه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محـل خـدمت و     تبص

  .ارتقاء مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آیین نامه حاکم است
 تبصره به پیـشنهاد وزیـر دادگـستری در تـاریخ            16 ماده و    16نامه با     ـ این آیین  16 ماده

 قابل اجـرا بـوده و       1/1/1389د و از تاریخ       به تصویب رئیس قوه قضاییه رسی       19/2/1389
 و ماقبــل آن را نــدارد و 15/9/1386مزایــای ایــن اصــالحیه قابلیــت تــسری بــه تــاریخ  

  .های مغایر لغو می شود نامه آیین
    )21/2/1389 مورخ 18988نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (  

  
ها و اقـدامات    نامـه اجرائـی سـازمان زنـدان         اصالحیه فصل سوم از بخش سوم آئین      . 2

  تأمینی و تربیتی کشور       
  21/2/1389                                                            100/6587/9000شماره 

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 
نامه اجرائی سازمان زندانها      به پیوست یک نسخه اصالحیه فصل سوم از بخش سوم آئین          

 تبــصره کــه در تــاریخ 10 مــاده و 17 و تربیتــی کــشور مــشتمل بــر و اقــدامات تــأمینی
 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامـه رسـمی               21/2/1389

  .گردد کشور ارسال می
  رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

  مرخصی زندانیان: فصل سوم
انوادگی و اجتماعی زندانیان، رفـع      ـ به منظور کمک به تحکیم مبانی و روابط خ         213ماده

مشکالت ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتمـاعی و فـراهم نمـودن زمینـه                
هـای اصـالحی، تربیتـی،        بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مـشارکت فعـال در برنامـه            

آموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مـواد مربـوط بـه ایـن       فرهنگی و ورزشی، حرفه   
  .گردد فصل مرخصی اعطاء می
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گردد و برخـورداری از   تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یک حق تلقی نمی 
  .باشد آن موکول به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات الزم می

  : ـ شرایط اعطای مرخصی214ماده
 از مـدت حـبس و  ) شـشم  یـک  (6/1 سـال بایـد حـداقل    15محکومین به حبس تا  ) الف

 سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سـپری               15محکومین بیش از    
محکومینی که دارای سابقه محکومیت در جرائم عمدی باشـند، بـه ازای هـر               . کرده باشند 

  .شود سابقه محکومیت یک ماه به نصاب مذکور اضافه می
حکومیـت مـالی    محکومینی که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عـدم تأدیـه م             ) ب

و یا هـر دو در زنـدان بـسر    )  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی2 و  1موضوع مادتین   (
  .برند، در صورتی که حداقل یک ماه بابت محکومیت مذکور تحمل حبس نموده باشند می
  :  امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر200کسب حداقل ) ج
   امتیاز10 انظباطی در زندان در هر ماه ـ رعایت مقررات و امور1
 20ـ همکاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفـات داخلـی در هـر مـاه                    2

  امتیاز
   امتیاز10ـ همکاری در انجام فعالیتهای فرهنگی در هر ماه 3
   امتیاز30ـ اهتمام به شرکت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه 4
های مربوط به تالوت، آمـوزش روخـوانی، ترجمـه، درک مفـاهیم،      ر برنامه ـ شرکت د 5

   امتیاز20البالغه، اخالق و عقاید، هر برنامه در هر ماه  حفظ قرآن یا نهج
های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهیم و حفظ قرآن یـا    ـ قبولی در آزمون دوره 6
   امتیاز30البالغه، اخالق و عقاید، هر دوره  نهج
   امتیاز10 هر کدام در هر ماه 2 و 1ـ شرکت در دوره احکام سطح 7
   امتیاز30 هر یک 2و 1 ـ قبولی در آزمون احکام سطح 8
   امتیاز20ـ شرکت در هر دوره کتابخوانی 9

   امتیاز200ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء 10
ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبـه در آن، هـر                   11
   امتیاز100کدام 
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   امتیاز20ـ اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه  12
   امتیاز30ـ قبولی در هر دوره تحصیلی 13
   امتیاز20ـ شرکت در کالسهای فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه 14
های تربیت معلم، آموزشیاری یـا مربیگـری درون زنـدان             ـ شرکت در هر یک از دوره      15

   امتیاز10
   امتیاز30های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری  ـ اخذ گواهی در هر یک از دوره16
   امتیاز20ـ تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه 17
های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشـی اعـم از            جشنوارهـ کسب رتبه در هر یک از        18

   امتیاز30شهرستان، استان یا کشور 
   امتیاز50ـ پذیرش در دانشگاه 19
   امتیاز10ای در هر ماه  ـ شرکت در کالسهای فنی و حرفه20
   امتیاز50ای در هر رشته  ـ اخذ گواهی فنی و حرفه21
   امتیاز40مور خدماتی داخل زندان در هر ماه ـ اشتغال به کار در کارگاهها و انجام ا 22
   امتیاز50 امتیاز حداکثر 5ـ شرکت در دوره مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت 23
 100 امتیـاز حـداکثر      10ـ اخذ گواهی مربوط به مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت           24
  امتیاز
  متیاز ا20ـ شرکت در جلسات و کالسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه 25
   امتیاز200ـ ترک کامل اعتیاد به تائید بهداری زندان 26
   امتیاز5درصد از مبلغ جریمه  ـ پرداخت جزای نقدی به ازاء یک27
   امتیاز200ـ اخذ رضایت شاکی یا شاکیان حداکثر 28

  .در صورت تعدد شکات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد
بینـی نـشده در ایـن بنـد بـه تـشخیص شـورای                 ی پـیش  ـ سایر اقدامات و فعالیتهـا     29
   امتیاز100بندی  طبقه

ـ تحصیل هر یک از امتیازات مذکور حسب مورد منوط به اخذ گـواهی از سـوی                 1تبصره
  .باشد واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان می
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 سـال و همچنـین      55 سال و اناث بـیش از        60ـ محکومین ذکور دارای بیش از       2تبصره
و مادران دارای فرزند کمتر از ده سال و یـا           ) براساس گواهی مستند  (رست خانوار   زنان سرپ 

 امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخـصی         150افراد دارای سابقه ایثارگری، با کسب حداقل        
  .گردند مند می بهره

العـاده موفـق بـه         سال هرگاه با تالش فوق     10ـ محکومین دارای حبس بیش از       3تبصره
منـد   متیاز گردند به شرط تحمل حداقل یک سـال حـبس از مرخـصی بهـره               ا 1000کسب  

  .خواهند شد
 در صورت ازدواج یا فوت یکی       221ـ کلیه محکومین به استثنای مشمولین ماده        4تبصره

بـدون لحـاظ شـرایط      ) پدر، مادر، فرزند، همسر، بـرادر، خـواهر       (از بستگان درجه یک آنان      
  .گردند مند می ی بهرهمذکور در این ماده از یک نوبت مرخص

  :ـ میزان مرخصی215ماده
الف ـ به محکومین حبس جرائم غیرعمدی و محکومینی که صرفاً به دلیل عدم پرداخت  

شـوند در     جزای نقدی، دیه و یا محکومیتهای مـالی غیرکیفـری در زنـدان نگهـداری مـی                
ی اعطـاء   صورت کسب امتیازات الزم به ازای هر دو ماه سه تا پـنج روز مرخـصی تـشویق                 

  .گردد می
ب ـ به محکومین سایر جرائم که امتیازات الزم را کسب نمایند در صورت فقدان سـابقه   
محکومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجـود سـابقه محکومیـت در                   

  .گردد جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می
انوار و مـادران دارای فرزنـد کمتـر از ده سـال در صـورت کـسب       ج ـ زنان سرپرست خ 

امتیازات الزم و فقدان سابقه عمدی محکومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی                 
  .گردد تشویقی اعطاء می

د ـ کسب امتیاز بیشتر از سقف تعیـین شـده، موجـب تمدیـد مرخـصی تـشویقی بـرای         
تعیین مـدت تمدیـد مرخـصی بـه         . رخصی خواهد بود  زندانیان محکوم در پایان هر دوره م      

بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سـقف مرخـصی در                  عهده شورای طبقه  
  .هر دوره باشد
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 ـ چنانچه فاصله محل سکونت زندانی تا محل تحمل کیفر وی بیش از صـد کیلـومتر     ه
ین یـک تـا چهـار روز بـرای     بندی و به تناسب فاصله راه ب   باشد، به تشخیص شورای طبقه    

  .وذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد ایاب
ـ محکومینی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بـستری شـدن در مراکـز                 216ماده

تواننـد     مـی  214درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در ماده               
مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیـاز بـه   شدن از  برای یک دوره معالجه، جهت بستری  

ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشکی قانونی قابل تمدید                
است در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص گردد تا در صورت لـزوم از طـرف                   

  .یگان حفاظت زندان بازدید و سرکشی بعمل آید
بندی زنـدان و      ه محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه      ـ اعطای مرخصی ب   217ماده

اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن       . باشد  اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می       
 هیأت عمـومی دیـوان عـالی        25/5/1384 مورخ   680با التفات به رأی وحدت رویه شماره        

قـانون آئـین دادرسـی کیفـری     کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تـأمین در        
  .باشد می

تبصره ـ تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محکومین، حسب مـورد پـس از تفهـیم بـه      
گذار و یا کفیل برای مرخصیهای بعدی نیز دارای اعتبار بوده و مالک عمل                زندانی یا وثیقه  

  .باشد می
ایف دادسـتان   دار وظـ    ـ دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهـده           218ماده
بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأسـاً             توانند با رعایت شرایط پیش      باشد می   می

  .نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند
بندی موظـف اسـت ضـمن بررسـی پرونـده شخـصیت رفتـاری                 ـ شورای طبقه  219ماده

 محکومیـت  کـل ) دهـم  یـک  (10/1محکومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداکثر معادل     
آنان بوده مشروط بر اینکه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت                 

پذیری، شخصیت محکوم و لحاظ امتیـازات مکتـسبه و         جسمانی یا معیشت خانواده، اصالح    
آنان   در صورت استحقاق با اخذ تعهد کتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی به               

  .اقدام نماید
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که واجـد   (ـ در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی            220ماده
بندی و موافقـت      توانند بنا به تشخیص شورای طبقه       می) باشند  شرایط اعطای مرخصی نمی   

 12مـدت     کننـده حـداکثر بـه       قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت          
  . به مرخصی اعزام گردندالحفظ ساعت در روز به صورت تحت

  :ـ مستثنیات اعطای مرخصی221ماده
  :باشند محکومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می

الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق  
ه، تجاوز ربائی، جرائم باندی و سازمان یافت زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم      کیف

به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخالل در نظام اقتصادی، ورود، تولید،              
  .توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها

  .ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم
  .ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند

  .د ـ محکومین به قصاص و اعدام
ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخـدر و روانگردانهـا مـواردی اسـت کـه مجـازات                 1تبصره

  .قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد
  .باشد ـ اعطای مرخصی به محکومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع می2تبصره
ین به قصاص و اعدام در صورت       ـ محکومین مذکور در ماده فوق به جز محکوم        2 22ماده

از مدت محکومیت خود ) دوم یک (2/1 و پس از تحمل 214کسب امتیازات مندرج در ماده      
  .توانند از مرخصی استفاده نمایند با تائید دادستان مربوط می

 221تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حـبس ابـدی کـه مـشمول مـاده       
  .د بود سال خواه10باشند معادل  می

 و نیز محکومین حبسهای بیش از ده سال         221ـ چنانچه زندانیان مشمول ماده      223ماده
به مرخصی اعزام شوند الزم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکننده مرخصی، بـه          

  .یگانهای انتظامی مربوطه اعالم تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند
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ی که به هـر دلیـل واجـد شـرایط الزم بـرای برخـورداری از                 ـ زندانیان محکوم  224ماده
بنـدی و موافقـت       مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقـه            

  .مند شوند توانند از یک نوبت مرخصی بهره دادستان محل می
ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لـیکن در             225ماده

گردد و چنانچه زندانی پس از        یبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت احتساب نمی       صورت غ 
 ماه و بـرای     6اعطای مرخصی غیبت نماید عالوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت              

بار دوم یک سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محکومیت از مرخـصی محـروم خواهـد                   
 مرخـصی بـه زنـدان مراجعـت ننمایـد و توسـط              شد و در صورتی که زندانی پس از پایـان         

مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهـد               
  .شد

تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حـوزه قـضایی بخـش کـه      
 شـود،   بنـدی، موجـه تـشخیص داده        باشد و یا شـورای طبقـه        دار وظایف دادستان می     عهده

  .زندانی غائب از مرخصی مشمول حکم این ماده نخواهد بود
ـ زندانیانی که در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمـدی          226ماده
شوند، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سـه سـال               می

  .از مرخصی محروم خواهند شد
توانند برای زندانیانی که به مرخـصی اعـزام           بندی می   ان یا شورای طبقه   ـ دادست 227ماده
ای به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از امـاکن             شوند تکالیفی از قبیل معرفی نوبه       می

در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانـده               
  .ت مرخصی بعدی محروم خواهند شدمرخصی آنان ملغی و از یک نوب

ـ چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زنـدان              228ماده
باید ضمن اقدام الزم برای دسـتگیری زنـدانی و عـودت وی بـه زنـدان مراتـب غیبـت را                      

. ایدبالفاصله برای تشریفات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعالم نم             
مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط تأمین مـأخوذه را بـرای درج در                  

  .پرونده به زندان منعکس نماید
  .گردد  ـ دستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان تهیه و ابالغ می229ماده
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دامات تـامینی و    نامه اجرایی سازمان زندانها و اقـ        اصالحیه فصل سوم از بخش سوم آئین      
 قـانون تبـدیل شـورای     9تبصره در اجرای ماده     ) 10(ماده و   ) 17(تربیتی کشور مشتمل بر     

 در  1364سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتـی کـشور مـصوب                
االجـراء    الزم1/4/1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تـاریخ         21/2/1389تاریخ  
ها و دستورالعملهای مغایر با این اصـالحیه از           ها، بخشنامه   نامه  همچنین کلیه آئین  . دباش  می

  . گردد االجراءشدن آن لغو می تاریخ الزم
  الریجانی    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی

  
  )28/2/1389 مورخ 18993نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ ( 
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51 / استفتائات قضایی و نظریات مشورتی: خش سومب  

 ئات قضاییاستفتا: الف 
  مالکیت مشتری نسبت به مبیع از حین عقد  : 7020استفتاء  .1

  : پرسش
 را مبیـع  صـورتی  در مـشتری  کـه  معنا این به است، صحیح شآزمای شرط به بیع آیا . 1

 آیا صحت صورت در و باشد؟ آمیز   موفقیت آزمایش و کند آزمایش را آن که پذیرفت خواهد
  آزمایش؟ انجام از پس یا است عقد حین از مالکیت

 از ملکیـت  صحت، صورت در و است صحیح مشتری پسند و موافقت شرط به بیع آیا . 2
 یـک  صـرفاً  معامله این یا است کاشفه اجازه منزله به مشتری موافقت و یابد  می لانتقا ابتدا
 انتقـال  مالکیـت  مـشتری  سوی از رضایت و موافقت اعالم از پس و بوده طرفی یک وعده
  یابد؟ می
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .است ثابت نشفروخت موقع از معامله اصل و است قطعی فروختنش و است ثابت خیار

)10/10/1387(  
  

  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی
 بیـرون  جهالـت  از تا کند آزمایش باید است آزمایش قابل بیع حالت در مبیع هرگاه . 1  
 درآیـد  آزمـایش  از مبیع که این شرط به بیع دارد ابزار و ادوات به نیاز آن آزمایش اگر و آید
  .اردد فسخ حق شد تخلف اگر و است مشروط بیع

 نپـسندید  اگـر  کـه  کنـد   مـی  خیار جعل خود برای مشتری که است این معامله ظاهر . 2
  . العالم واهللا شود معین خیار مدت باید البته کند فسخ را معامله

  )ق .هـ 1429 الحرام القعدۀ ذی 9(
  

  سیستانی علی سید العظمی اهللا آیت
  .شود می حاصل عقد زمان از مالکیت و است صحیح . 2 و 1 

)10/10/1387(  
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  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 آزمایش از پس که باشد این العقد ضمن شرط و شود انجام عمالً بیع که صورتی در . 1 
  .است عقد حین از بیع صورت این در و ندارد مانعی باشد داشته فسخ حق نبود خوب اگر

  .باشید موفق همیشه. شد روشن باال جواب از . 2
)31/06/1387(  

  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
 منظـور  اگر ولی نیست، صحیح باشد آزمایش موفقیت به بیع اصل تعلیق منظور اگر . 1 
 مراد ظاهراً که باشد، داشته فسخ حق خریدار آزمایش موفقیت عدم صورت در که باشد این
  .است دعق حین از مالکیت و ندارد اشکال است، همین غالب طور به

  .شد واضح اول جواب از . 2
)10/10/1387(  

  

  حکم مبیع قرار گرفتن منفعت: 7022استفتاء  .2
  : پرسش

  ؟شود واقع مبیع تواند می منفعت آیا
  

  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت

  .شود خیر، نمی
  

  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی
 هـکلمـ  منـافع  مـورد  در یـول قالءـع زدن تبرـمع حقوق از حق یا باشد عین باید یا یعـمب
 تلقـی  مجاز و ارتکاز خالف »هذه الدار  æعـمنفبعت  « بگویند اگر بیع، نه برند  می کار به اجاره
  . شود می

  )ق .هـ 1429 المبارک رمضان 16(
  

  سیستانی علی سید العظمی اهللا آیت
  .تواند نمی
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)10/10/1387(  
  یگلپایگان صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 ثمـن  ولـی  نیـست  صحیح خانه ساله یک منفعت مانند باشد انتفاع منفعت، از منظور اگر
 از کـه  ای  میـوه  مثـل  باشـد  عـین  منفعت، از منظور اگر ولی ندارد اشکال منفعت دادن قرار

  . است صحیح که است واضح آید می دست به درخت
  )ق .هـ 1429 شعبان 25(

  
  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت

   .ندارد مانعی ری،آ
)30/05/1387(  

  

مـــشتری نـــسبت بـــه مقـــدار شـــاخص              نقـــش علـــم و جهـــل بـــایع و : 7023اســـتفتاء . 3
  گیریاندازه

  : پرسش
 و بـود  متعارف شهری یا کشور در آن امثال و گیری اندازه یا توزین وسیله که صورتی در
 آن مقـدار  از بـایع  یـا  مـشتری  ولـی  باشـد  معلـوم  شهر آن متعارف اساس بر نیز آن مقدار
 است الزم یا کند  می کفایت آن مقدار بودن معین و بودن متعارف صرف آیا باشند اطالع  بی
 بایع و است کیلوگرم شش اصفهان در من مثالً باشند؟ مطلع آن از دو هر یا مشتری یا بایع
 معاملـه  اناصفه در خواهند  می است کیلو سه شهر آن در من و است قم اهل که مشتری یا

  .کنند
  :پاسخ
  )ره(بهجت تقی محمد العظمی اهللا آیت
  .است مالک معامله برای شهر آن متعارف شهری هر در

)10/10/1387(  
  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی

 جـنس  آن با مردم نوع که باشد اوزانی از ایران در من و عراق در هادقی مانند وزنی هرگاه
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 بودن معلوم مقدار همین اند  شده مغبون یا اند  خورده گول که کنند  نمی فکر هرگز و خرند  می
  . است کافی ناوارد انسان برای مردم نزد وزن

  )ق .هـ 1429 المبارک رمضان 16(
  

  سیستانی علی سید العظمی اهللا آیت
  .کند نمی کفایت

)10/10/1387(  
  

  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
  . باشند مطلع دو هر مشتری و بایع باید نیست کافی بلد در تعارف مجرد

  )ق .هـ 1429 شعبان 25(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
  .باشید موفق همیشه. باشند مطلع دو هر باید

)30/05/1387(  
  

   شوهرحیاتحکم شرط عدم مطالبه مهریه در زمان : 7169استفتاء . 4
  : پرسش

 مهریـۀ  بـا « کـه  آمده عقدنامه در. است مدهدرآ مردی دائم عقد به عادی عقدنامه با زنی
 ؛»رسـد   مـی  همسرش به شوهر فوت از بعد مبلغ این که این به مشروط تومان 4,000,000

  :بفرمایید
  است؟ صحیح شرطی چنین نکاح عقد در آیا . 1
 را اش  مهریـه  زوج حیـات  زمـان  در توانـد   مـی  زوجـه  آیا پاسخ، بودن مثبت فرض در . 2

  کند؟ مطالبه
  ؟است روز نرخ به مطالبه قابل موصوف مهریه آیا صورت هر در . 3

  :پاسخ
  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی
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 مطالبـه  حـق  مـن : بگویـد  که است این آن صحیح بکند شرطی چنین بخواهد اگر . 1  
  .است زنده شوهرم که مادامی ندارم را خود مهریه

  .ردندا را مطالبه حق حیات زمان در کرد را شرطی چنین اگر . 2
 شـده  خوانـده  موجود قوانین به توجه با عقد اگر کند،  می دریافت روز نرخ به را مهریه . 3
  .واهللا العالم. است

  ).ق .هـ 1430 الثانیه جمادی 26(
  

  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 نکنـد  مطالبه را مهریه شوهر حیات زمان در که است این مذکور شرط معنی ظاهراً . 1  

  .است زوج ذمه در آن مالک و ندارد اشکالی است زوجه بر زوج طرف از که شرط این و
 شـده  گفتگـو  عقد از قبل یا و باشد شده ذکر نکاح عقد ضمن در شرط این که این با . 2
  .نماید مطالبه زوج حیات حال در تواند نمی زوجه باشد شده واقع آن بر مبنیاً عقد و باشد
  . العالم واهللا شود، نمی زیاد و کم و شده ذکر عقد در که ستا مبلغی همان مهریه . 3

  )ق .هـ 1430الثانیه جمادی 16(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 تورّم که صورتی در و نیست مطالبه قابل طرفین توافق بدون و است صحیح مزبور شرط

 همیـشه . شـود  افزوده آن بر اجناس متوسط تورّم مقدار باید باشد شدید بسیار وفات زمان تا
  .باشید موفق

)27/03/1388(  
  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .شود می شمرده مؤجل مهریه نحوی به ندارد، اشکال . 1 
  .نیست واجب شوهر بر آن پرداخت ولی کند، مطالبه تواند می . 2
  .نماید مطالبه را آن از بیش دتوان نمی پذیرفته، مؤجل طور به را تومان صد عنوان اگر . 3

)14/04/1388(  
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  همدانی نوری حسین العظمی اهللا آیت

  .ندارد اشکال . 1 
 زوجه بنابراین است عقد ضمن در شرط یک موضوع این شد، ذکر که آنچه اساس بر . 2
  .کند مطالبه تواند نمی
  .شود می محاسبه روز نرخ با بلی، . 3

)21/03/1388(  
  

  حکم بیعی که بخشی از ثمن مستحقاً للغیر باشد: 7170استفتاء . 5
  : پرسش

 50 آن قبـال  در و شـود   مـی  فروختـه  معـین  ثبتی پالک دو معامله یک انجام جریان در
 ثمن مانده  باقی عنوان به چک فقره دو و) ثمن کل از دوم یک عنوان به (معین ثبتی پالک
 ثمـن  از بخشی عنوان به که پالکی 50 شود  می مشخص بیع، عقد از پس. شود  می دریافت

 غیـر  مال فروش اتهام به فروشنده و است للغیر مستحقاً بود شده دریافت) دوم یک معادل(
  :بفرمایید است؛ شده محکوم مال رد و حبس به ها پالک همین در

 مذکور بیع آیا بوده معین عین ثمن، از دوم یک که این به توجه با و اوصاف این با . الف
  خیر؟ یا است باطل آن درآمدن للغیر اًمستحق اعتبار به

  ؟خیر یا دارد) صفقه تبعض خیار (فسخ خیار مشتری آیا بطالن، عدم صورت در . ب
  

  :پاسخ
  آیت اهللا العظمی جعفر سبحانی

 بپـردازد  را آن داده ثمن عنوان به و بوده مالک طرف که را مقداری آن تواند  می فروشنده
 توانـد   مـی  همچنـین  و باشد تقسیم قابل مبیع که ورتیص در بگیرد پس را خود مبیع بقیه و

  . العالم واهللا بزند هم به را معامله اصل
  )ق .هـ 1430 المرجب رجب 5(

  سیستانی علی سید العظمی اهللا آیت
  .است فضولی . 1  
  .دارد را مابقی در فسخ حق بایع مالک امضای عدم صورت در . 2
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)31/04/1388(  
  گلپایگانی صافی اهللا لطف العظمی اهللا آیت
 کنـد  رد را معاملـه  آن، مالـک  اگر که شود  می محسوب فضولی بیع سؤال مورد در . الف
  .است باطل معامله
  .العالم واهللا دارد صفقه تبعض خیار بطالن عدم صورت در . ب

  )ق .هـ 1430 المرجب رجب 4(
  

  شیرازی مکارم ناصر العظمی اهللا آیت
 تـبعض  خیـار  حال عین در و است صحیح بوده حالل ثمن که مقدار آن به نسبت معامله
  .باشید موفق همیشه. بود خواهد موجود صفقه

)06/04/1388(  
  

  اردبیلی موسوی عبدالکریم سید العظمی اهللا آیت
  .دارد فسخ خیار مشتری نباشد راضی زمین مالک اگر ولی نیست باطل مذکور بیع

)18/04/1388(  

  نظریات مشورتی: ب 
 دعاوی مالی که طرف آن دولت یا های حل اختالف نسبت بهعدم صالحیت شورا .1
  سسه عمومی باشدمؤ

 قانون مدنی در تعریف اموال و اینکه مفهوم مال اعم اسـت از امـوال                11با توجه به ماده     
مادی منقول و غیرمنقول و کلیه دیون و مطالبـات مـالی اعـم از اینکـه ناشـی از عقـود و                       

 20ضمانات قهری که با توجه به مـاده          ات خارج از قرارداد و    قراردادها باشد یا ناشی از الزام     
 قـانون   10قانون یاد شده در حکم اموال منقول است و با توجه بـه اطـالق بنـد دال مـاده                     

 که مطلق دعاوی راجـع بـه امـوال عمـومی و             18/4/1387شوراهای حل اختالف مصوب     
لذا تمامی دعاوی راجـع بـه       دولتی را خارج از صالحیت شوراهای حل اختالف اعالم نموده           

اموال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیرمنقول یـا راجـع بـه حقـوق مـالی و مطالبـات و                       
خسارات باشد اگر یک طـرف آن دولـت یـا مؤسـسات عمـومی باشـد رسـیدگی بـه آن از                       
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صالحیت شوراهای حل اختالف خارج است، نظیـر دعـاوی مطالبـات بانکهـای دولتـی یـا               
نتیجتاً این ممنوعیت فقط ناظر به امـوال مـادی نبـوده و             . رکت های دولتی  شهرداریها یا ش  

  .گیردحقوق و مطالبات مالی را نیز در برمی
  )23/6/1388 مورخ 3833/7نظریۀ شمارۀ (

  

   کارگر و کارفرماات و اختالف.م.د.مقررات آ. 2
دنی، مقررات   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور م         1باتوجه به ماده    

این قانون در دعاوی طرح شده در دادگستری قابـل اعمـال اسـت و بـا عنایـت بـه اینکـه                     
رسیدگی به اختالفات کارگر وکارفرما در صالحیت مراجع غیردادگـستری قـراردارد، قـانون              
آیین دادرسی از جمله مبحث تأمین خواسته در رسیدگی بـه ایـن اختالفـات قابـل اعمـال                   

  .نیست
در معرض تضییع و تلف باشد      ) از باب مثال حقوق کارگر    ( خواسته خواهان   در فرضی که    

باتوجه به اینکه هیأتهای حل اختالف صالحیت صادر کردن قرار تأمین خواسته را ندارند با               
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که مرجع تظلمـات و شـکایات را              159اتکاء به اصل    

ی در دادگستری بمنظور تأمین خواسته بالاشـکال        دادگستری تعیین نموده است، طرح دعو     
است و تشخیص اینکه خسارت احتمالی می بایست اخذ شـود یـا خیـر بـا دادگـاه اسـت و                      
درصورتی که بعد از صدور قرار تأمین خواسته، درخواست کننـده نـسبت بـه اصـل دعـوی                   

 می و  قـانون آیـین دادرسـی دادگاههـای عمـو          112دادخواست بدهد دادگاه براساس مـاده       
  .انقالب در امور مدنی اقدام خواهد نمود

  )24/6/1388 مورخ 3839/7نظریۀ شمارۀ (

عدم مسئولیت تضامنی مالک و متصرف در صورت بیمه شخص ثالث ننمودن وسـیلۀ             . 3
  نقلیه

ماده یک قانون اصالح قانون بیمـه اجبـاری مـسؤولیت مـدنی دارنـدگان وسـایل نقلیـه                   
الث مربوط به تکلیف دارنده وسیله نقلیه است کـه بایـد            در مقابل اشخاص ث   موتوری زمینی   
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آن را بیمه نماید و دارنده طبق این قانون اعم است از مالک یا متصرف، یعنی ممکن اسـت       
دارنده شخص مالک باشد که مکلف به بیمه شخص ثالث نمودن وسیله نقلیه اسـت و نیـز                  

او هـم مکلـف بـه بیمـه         ممکن است متصرف وسیله نقلیه شخصی غیر از مالک باشد کـه             
شخص ثالث نمودن وسیله نقلیه است و هر یک از این دو که وسیله نقلیـه را بیمـه کـرده                     
باشد تکلیف از دیگری ساقط می شود و در صورت تقصیر هر یک از آنهـا، خـسارت مـالی                    
وارده از محل بیمه نامه جبران می شود اما اگر وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه بیمه نباشد         
راننده ای که مسبب حادثه است مسؤول جبران خسارت می باشد و مسؤولیت تـضامنی در                

  .فرض یادشده وجود ندارد
  )24/6/1388 مورخ 3863/7نظریۀ شمارۀ (

  

  داد یا رویه متقابلرای احکام کشور دیگر به وجود قرارمنوط بودن اج. 4
داد معاضدت قضائی بین اساساً اجرای احکام کشوری در کشور دیگر موکول به وجود قرار  

در قـوانین   . دو کشور در زمینه اجرای احکام و یا وجود رویه متقابل در این زمینه می باشـد                
فـصل نهـم    (ایران اجرای احکام کشورهای خارجی باید در قالب قانون اجرای احکام مدنی             

پـذیر   به بعد قـانون مـذکور امکان   169مواد  ) احکام و اسناد الزم االجرای کشورهای خارجی      
  .باشد

  )28/6/1388 مورخ 3910/7نظریۀ شمارۀ (
  

  .م. ق948 و 946عطف به ماسبق نشدن مقررات مادتین . 5
 و  867وراثت تابع قانونی است که در زمان تحقق ارث حکومت دارد و توجهـاً بـه مـواد                   

             قانون مدنی به محض فوت مالکیت ورثـه نـسبت بـه مـاترک بطـور قهـری حاصـل                     868
شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق مـی گیـرد،                   می  

نتیجتاً مالک صدور گواهی انحصار وراثت و میـزان سـهم االرث وراث، قـانون و مقـررات                  
زمان فوت است و تغییرات بعدی قانون تأثیری در آن ندارد، هر چند کـه ترکـه بـین ورثـه                   

 قانون مدنی نیز مؤید این موضوع است زیـرا طبـق ایـن              4 تقسیم نشده باشد، مقررات ماده    
ماده اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت بـه ماقبـل خـود اثـر نـدارد مگـر اینکـه                        



  1389 ماه اردیبهشت –قوانین و مقررات نامۀ ویژه / 60

 

مقررات خاصی در خود قانون نسبت به این موضـوع اتخـاذ شـده باشـد و چـون در قـانون              
ب تـسری حکومـت آن      قانون مدنی ترتیب خاصـی در بـا        948 و   946اصالح مقررات مواد    

  .نسبت به گذشته وضع نشده است لذا مقررات آن به ماقبل خود اثر ندارد
  )28/6/1388 مورخ 3912/7نظریۀ شمارۀ (

  

  مرجع تشخیص چگونگی نگهداری وثیقه. 6
تشخیص اینکه مورد وثیقه چطوری نگهداری شود با قاضی رسیدگی کننده و با توجه به               

 داده شود یا در جائی نگهداری شود و یا اگـر جـاگیر نباشـد                نوع آن وثیقه میباشد که امانت     
مثل پول نقد در صندوق دادگستری یا بانکها نگهداری شود  در هر صورت با توجه به نـوع                 

  .آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده می باشد
  )31/6/1388 مورخ 3958/7نظریۀ شمارۀ (

  

  قبول مازاد ارزش ملک مرهونه به عنوان وثیقه. 7
انچه ملکی بازداشت یا مورد رهن باشد، مازاد ارزش آن را می توان برای آزادی مـتهم    چن

  . قانون اجرای احکام مدنی است54مستند قانونی این نظر، ماده . به وثیقه گذاشت
  )31/6/1388 مورخ 3958/7نظریۀ شمارۀ (

  .ک.د.آ. ق146 و 145ین تفاوت مادتین بیت. 8
ادگاههای عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری مـصوب              قانون آیین دادرسی د    145ماده  
 ناظر به مواردی است که تخلف صورت گرفته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا                 1378

زیـان مـدعی     و در این مورد قانونگذار مقرر داشـته کـه ضـرر          . وجه االلتزام داده شده باشد    
 پرداخـت گـردد و اگـر    خصوصی از همان مال یا وجهی که دستور ضبط آن داده شده است 

 آن قانون ناظر بـه مـواردی اسـت    146چیزی باقی ماند به نفع دولت ضبط گردد ولی ماده      
که تخلفی صورت نگرفته است، در این صورت پس از محکومیت متهم، ابتـدا محکـوم بـه                 

استیفاء می شود و سـپس      » مانند وثیقه «زیان از تأمین موجود      و اعم از جزای نقدی و ضرر     
ی باقی ماند به صاحبش بازگردانده می شود به این ترتیب تعارضـی بـین دو مـاده                  اگر چیز 
  .نیست

  )31/6/1388 مورخ 3958/7نظریۀ شمارۀ (
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  مالک تعیین قلمرو حوزه قضایی. 9
 اصالح قانون تـشکیل دادگاههـای       3باتوجه به تعریف حوزه قضائی در تبصره یک ماده          

 آیین نامه اجرائی همان قـانون، مـالک         6ماده  انقالب وآیین نامه اصالحی آن و        عمومی و 
  .تعیین قلمرو حوزه قضائی ضوابط تقسیمات کشوری است
  )1/7/1388 مورخ 3980/7نظریۀ شمارۀ  (

  

   امتناع وی از پرداخت اقساطدر صورت علیه  محکومٌۀکسر از حقوق ماهان. 10
 به صـادر نمایـد، رأی       علیه، حکم به تقسیط محکومٌ    چنانچه دادگاه با احراز اعسار محکومٌ     

علیه معسر مکلف است اقساط را پرداخت نماید         الخطاب است ومحکومٌ   ]فصل[صادره فعل   
و محکوم له نمی تواند از دادگاه تقاضا کند که مبلغی از حقوق مدیون معـسر را بـه اسـتناد                     

اط  قانون اجرای احکام مدنی کسر نمایند، اما چنانچه محکوم علیه از پرداخت اقـس              96ماده  
خودداری نماید، محکومٌ له می تواند از دادگاه درخواست نماید کـه بـه اسـتناد مـاده فـوق                    
دستور توقیف و برداشت حقـوق ماهیانـه کارمنـد معـسر را از اداره امورمـالی اداره متبوعـه                    

  .بنماید
  )1/7/1388 مورخ 3983/7نظریۀ شمارۀ (

  

 عمــد حتــی در صــورت صــالحیت دادگــاه کیفــری اســتان بــرای رســیدگی بــه قتــل.  11
  صرفنظر اولیا از قصاص

رسیدگی به موضوع قتل عمدی اعم از اینکه اولیای دم تقاضـای قـصاص نماینـد یـا بـا            
بـدیهی اسـت     . گذشت از آن درخواست دیه نمایند در صالحیت دادگاه کیفری استان اسـت            

  .باشدجهت پذیرش درخواست دیه به جای قصاص نفس نیاز به رضایت جانی نیز می
  )6/7/1388 مورخ 4062/7نظریۀ شمارۀ (

  

   جرح از بیت المالۀامکان پرداخت دی.12
فتاوی معتبر، در مواردی که دیه قتل بر بیت المال است، دیه جرح نیز بر بیت المال                  بنابر
بنابراین در فرض استعالم، چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از              . است

مل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم فراهم نشود، در این             این جهت پرونده کا   
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 قانون مجازات اسالمی و این که خون مسلمان نبایـد           255صورت با استفاده از مالک ماده       
 10هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صـادرکرد، در ضـمن طبـق مـاده                     

نی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینـی در        قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مد      
مقابل اشخاص ثالث، صندوق تأمین خسارتهای بدنی به منظـور حمایـت از زیـان دیـدگان                
حوادث رانندگی موضوع این ماده است نه مطلق مضروبین یـا مجـروحین کـه بـه جهـات                   

  .انددیگری غیر از حوادث رانندگی صدمه دیده
  )6/7/1388 مورخ 4069/7نظریۀ شمارۀ (

  

  قابل اعتراض بودن و نبودن قرار عدم صالحیت. 13
چنانچه قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی و قرار عدم صالحیت رسیدگی             

 قـانون اصـالح قـانون تـشکیل دادگاههـای           3 ماده   2بند  » ن«صادر نماید، توجهاً به شق      
ماید و بموجب این بند      که به عینه مثل بازپرس عمل می ن        1381عمومی و انقالب مصوب     

در غیر اینصورت یعنـی     . قرار عدم صالحیت قابل اعتراض است، نتیجتاً ابالغ آن الزم است          
 قـانون آیـین دادرسـی      232در مقام قاضـی محکمـه چـه در امـور کیفـری باسـتناد مـاده                  
 قـانون آیـین دادرسـی    332دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و یا باستناد مـاده   

 اقـدام بـه صـدور قـرار عـدم           1379ههای عمومی و انقالب در امـور مـدنی مـصوب            دادگا
صالحیت نماید، نظر باینکه بموجب مادتین فوق االشعار، قرارهای صادره قابل تجدیـدنظر             

  .نمی باشند و قطعی است لذا نیازی به ابالغ ندارد
  )6/7/1388 مورخ 4070/7نظریۀ شمارۀ (

  
  عدد مادیعدم تأثیر تعدد سالح در ت. 14

. حمل و نگهداری اسلحه جنگی یا شکاری بدون مجوز قانونی جرم محـسوب مـی شـود               
تعداد اسلحه تأثیری در میزان مجازات ندارد اعم از اینکه مرتکب یک اسلحه حمـل نمایـد                 

 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مـسلح            2یا بیشتر، مطابق ماده     
  . قابل مجازات است و از شمول تعدد مادی خارج است1350 بهمن ماده 26مصوب 

  )7/7/1388 مورخ 4077/7نظریۀ شمارۀ (
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  ن انتقال سهام شخص حقوقی دارای امتیاز نشریهدوبجرم ن. 15
نقل و انتقال سهام شخصیت حقوقی تأثیری در حقوق و تکالیف شخص حقوقی نـدارد و                

 اینکه نشریه واگذار شود جرم نیـست        انتقال سهام شخص حقوقی دارای امتیاز نشریه بدون       
 قانون مطبوعات خارج است زیرا آنچه در ایـن تبـصره            8 ماده   3و از شمول مقررات تبصره      

منع شده و جرم محسوب می گردد واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی یا شرطی یا                  
  .اجاره است

  )8/7/1388 مورخ 4141/7نظریۀ شمارۀ (
  

   به اجرای مصوبات مغایر قانون شورای امنیت کشورمکلف نبودن قاضی. 16
 قانون راجع به تعیین وظـائف و تـشکیالت شـورای امنیـت              3 ماده   2به صراحت تبصره    

.  ، این شورا با هدف مشورت در امور امنیتی تـشکیل مـی شـود                 8/6/1362کشور مصوب   
 156ر در اصـل     وظـائف مـذکو    هیچ مغایرتی بـا اختیـارات و      . اختیارات و تکالیف این شورا      

و منـافی اصـل     د  قانون اساسی در مورد قوه قضائیه که صرفاً در امـور قـضائی اسـت نـدار                
از این رو این شورا حق مداخلـه در امـور قـضائی را نـدارد و قاضـی                   . تفکیک قوا نمی باشد   

  .مکلف به اجرای مصوبات احتماالً مغایر با قانون این شورا نیست
  )8/7/1388 مورخ 4149/7نظریۀ شمارۀ (

  
 شـمول مقـررات     -مقررات مربوط به مستثنیات دین بـه شـخص حقیقـی          اختصاص  . 17

  مربوط به مستثنیات دین نسبت به تأمین خواسته
و مقررات مذکور در فصل     ) مستثنیات دین (  قانون اجرای احکام مدنی      65باتوجه به ماده    

 امورمدنی و خـصوصاً     انقالب در  سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و         
 قانون اخیرالذکر که تصریح نموده مستثنیات دین تا زمان حیـات محکـوم علیـه                526ماده  

جاری است چنین استنباط می شود که منظور مقـنن از محکـوم علیـه در مقـررات مـذکور           
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بنابراین مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد        . شخص حقیقی است نه شخص حقوقی     
در پرونده های موضوع قرار تأمین خواسته نیز توقیـف           .ابل اعمال نیست  اشخاص حقوقی ق  

  .مستثنیات دین موجه نخواهد بود
  )11/7/1388 مورخ 4191/7نظریۀ شمارۀ (

  

  یا تأمین برای اجرای حکم غیابیضامن مقام صالح أخذ . 18
می آیین دادرسی دادگاههـای عمـو    قانون306 ماده 2اخذ ضامن یا تأمین موضوع تبصره  

 بایـد قبـل از صـدور        ]برای اجرای حکم غیابی   [ 1379وانقالب در امور مدنی مصوب سال       
  .اجرائیه توسط دادگاه صادر کننده اجرائیه باشد

  )11/7/1388 مورخ 4192/7نظریۀ شمارۀ (
  

  مرجع صالح برای صدور گواهی کفالت. 19
ای است کـه ایـن      ارهتحت تکفل بودن افراد قانوناً بعهده سازمان یا اد         تشخیص کفالت و  

مـؤثر اسـت واصـوالً مراجـع        ) برخورداری از بعضی امتیازات     ( گیری آنها   کفالت در تصمیم  
  .مرجع صدور گواهی کفالت نیستند) دادسراها و دادگاهها ( قضائی 

  )11/7/1388 مورخ 4193/7نظریۀ شمارۀ (
  

  شدن امتناع خواهان از ادای سوگندننکول محسوب . 20
 انقالب در امور مـدنی و       قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و      277ده  عنایت به ما   با

             نکـول محـسوب    تبصره ذیل آن، چنانچـه خواهـان از ادای سـوگند امتنـاع ورزد ایـن امـر             
سوگند به خوانده  ردّ نمی گردد، دادگاه باتوجه به مدارک ابرازی باید انشاء رأی                نمی شود و  

  .بنماید
 )11/7/1388 مورخ 4196/7ۀ نظریۀ شمار(
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ھارمش   :  
  

الب  اتوب ی ا ی عا قور یا    
  
  

  





67 /  فرهنگیشورای عالی انقالب اتمصوب: مخش چهارب  

  اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی 
ــسات   ــصوب جلـ ــورخ 660 و 656، 654، 652، 651، 636، 597مـ ، 19/10/1385 مـ

 شــورای 24/1/1389 و 29/10/1388، 17/9/1388، 19/8/1388، 5/8/1388، 5/9/1387
  الی انقالب فرهنگیع

  فصل اول ـ کلیات
نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی       ـ در جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین        1ماده

غیردولتی غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، دانشگاه            
ود، تأسیس  ش  نامیده می » دانشگاه«آزاد اسالمی که از این پس در این اساسنامه به اختصار            

  .گردد می
ـ دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی با تابعیت ایرانی است کـه بـرای مـدت          2ماده

تغییر این محـل، بـا پیـشنهاد هیئـت     . گردد و مرکز آن در تهران است  نامحدود تأسیس می  
 ایـن اساسـنامه و تـصویب وزارتـین علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و            8مؤسس موضوع ماده    

  .پذیر است  آموزش پزشکی امکانبهداشت، درمان و
ـ حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشـته تحـصیلی و از                 3ماده

حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهای گسترش آمـوزش               
عالی وزارتین علوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تعیـین                    

  .ددگر می
ـ دانشگاه از تاریخ صدور جواز تأسیس توسط شـوراهای گـسترش آمـوزش عـالی                4ماده

یابـد و     وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسمیت مـی             
  .رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بود

عنوان امـوال عمـومی   ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن ب  ـ دانشگاه مؤسسه 5ماده
 مدیران و دیگر ارکـان و       ،هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء       . شود  محسوب می 

مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از امـوال مزبـور را ندارنـد و          
اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسـنامه و مقـررات حـاکم و بـا رعایـت                     

  .های دانشگاه خواهد شد ها و پیشرفت و توسعۀ فعالیت ت دانشگاه، صرف هزینهمصلح
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 ـ دانشگاه تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتـی   6ماده
غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگـی و اصـالحات بعـدی آن و حـسب مـورد                  

  . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بودمقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و
  ـ ارکان دانشگاه فصل دوم 

  :ـ ارکان دانشگاه عبارتند از7ماده
  .ـ هیئت مؤسس1
  .ـ هیئت امناء2
  .ـ رئیس دانشگاه3
  .ـ شورای دانشگاه4

اکبــر هاشــمی رفــسنجانی، :  نفــر شــامل آقایــان9 ـ هیئــت مؤســس مرکــب از  8مــاده
اکبر والیتی، حسن حبیبی، سیدحـسن        عبداهللا جاسبی، علی  سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی،    

باشد و چنانچه اعضاء هیئـت مؤسـس بـه علـل               می 1خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده     
 نفر کـاهش    6 بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به           ،مختلف مانند فوت، استعفاء   

 مـاه بـرای     3نیاز را ظـرف مـدت       باید افراد جایگزین به تعداد مورد         یابد، هیئت مؤسس می   
  .عضویت در هیئت مؤسس به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد نماید

 جلـسه   5 جلـسه متـوالی یـا        3ـ چنانچه هر یک از اعـضای هیئـت مؤسـس در             1تبصره
شوند و طبق مفـاد مـاده فـوق           غیرمتوالی و بطور غیرموجه شرکت نکنند مستعفی تلقی می        

  .دشو جایگزین آنها تعیین می
 مـاه   3ـ چنانچه هیئت مؤسس طبق حکم قسمت اخیر ماده فوق و ظرف مـدت               2تبصره

افراد جایگزین را برای عضویت در هیئت مؤسس به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد              
  .ندهد، شورا رأساً اقدام به معرفی و تصویب افراد جایگزین خواهد نمود

  :ـ وظایف و اختیارات هیئت مؤسس9ماده
ب امتیاز تأسیس از وزارتین علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و                  کس) الف

  .آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصالح

                                                 
 . در روزنامۀ رسمی نام هشت نفر مذکور آمده است.1
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 فـوق و براسـاس      8معرفی اعضاء پیشنهادی برای تکمیل هیئت مؤسس طبق مـاده           ) ب
  .مانده از هیئت مؤسس اکثریت دوسوم آراء اعضای باقی

هر حال مشتمل بر تعداد دو سـوم اعـضاء   تبصره ـ ترکیب اعضای هیئت مؤسس باید در  
  . نفر باشد6یعنی 
نظارت مستمر بر فعالیتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع مـاده   ) ج

  . و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقالب فرهنگی1
  .مفاد این اساسنامهنامه داخلی هیئت مؤسس با رعایت  تنظیم و تصویب آیین) د

تبصره ـ یک نسخه از صورت جلسات هیأت مؤسس، حسب مورد توسط رئیس دانـشگاه   
  .شود به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه می

  :ـ اعضاء هیئت امناء عبارتند از10ماده
ها در مرتبه دانشیاری و یا باالتر بـه           ـ پنج نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه         1

  . و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگیپیشنهاد
  .ـ چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد2
ـ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نماینـدگان       3
  .آنها
  .ها یا معاون وی ـ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه4
  ).دبیر هیئت امناء(ئیس دانشگاه  ـ ر5

ـ مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یـک                 1تبصره
  .شود نفر به ریاست هیئت انتخاب می

ـ در صورت استعفاء هر یک از اعضاء هیئت امناء یا فوت یا برکناری یا ناتوانی و                 2تبصره
ات این اساسـنامه و بـرای باقیمانـده مـدت دوره            یا هر  علت دیگر، جایگزین او طبق مقرر        

  .انتخاب خواهد شد
  .ـ احکام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد3تبصره
ـ هیئت امناء حداقل هر دو ماه یکبار بـه دعـوت رئـیس هیئـت تـشکیل جلـسه                    11ماده

یمات بـا اکثریـت آراء     یابد و تـصم     جلسات با حضور اکثریت کل اعضاء رسمیت می       . دهد  می
  .اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود
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هـای علـوم،      ـ در صورت لزوم به پیشنهاد رئیس دانشگاه یا نمایندگان وزارتخانـه           1تبصره
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و یـا سـه نفـر از اعـضاء، جلـسه                      

  .گردد العاده هیئت امناء تشکیل می فوق
ای خواهد بود که با رعایـت مفـاد ایـن             نامه  ره جلسات هیئت امناء طبق آئین     ـ ادا 2تبصره

  .رسد اساسنامه به تصویب هیئت امناء می
ـ رئیس دانشگاه به عنوان دبیر هیئت امناء مکلف اسـت یـک نـسخه از صـورت                  3تبصره

 هیئـت مؤسـس و شـورای عـالی انقـالب            ،جلسات را برای هر یک از اعضاء هیئـت امنـاء          
  .سال نمایدفرهنگی ار
 جلسه غیرمتوالی   5 جلسه متوالی یا     3ـ چنانچه هر یک از اعضای هیئت امناء در          4تبصره

شوند و طبق مفاد این اساسنامه جـایگزین   و بطور غیرموجه شرکت نکنند مستعفی تلقی می   
  .شود آنها تعیین می

  :ـ وظایف و اختیارات هیئت امناء 12ماده
هـای مـالی و اداری کـه از طـرف             نامه  گاه و آئین  تصویب سازمان و تشکیالت دانش    ) الف

  .شود رئیس دانشگاه پیشنهاد می
تصویب بودجه دانشگاه و پیشنهاد طرحهای توسعه آن به وزارتین علوم، تحقیقـات و              ) ب

  .فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
انکی دار دانشگاه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای ب            تعیین خزانه ) ج

  .های آن را دارند و تعیین حسابرس برای دانشگاه به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب
ها و ترازنامه ساالنه دانشگاه با توجه بـه گـزارش حـسابرسی و        تأیید و تصویب حساب   ) د

سپس تقدیم گزارش به وزارتین علوم، تحقیقات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش                  
  .پزشکی
رئیس دانشگاه به شورای عالی انقالب فرهنگی و صدور حکم توسط رئیس            پیشنهاد  ) هـ

  .هیئت امناء پس از تصویب توسط شورای عالی انقالب فرهنگی
تبصره ـ هیئت امناء پس از رسمیت یافتن طبق این اساسنامه، ظرف مدت یک ماه فـرد   

  .نماید عرفی میپیشنهادی برای احراز ریاست دانشگاه را به شورای عالی انقالب فرهنگی م
  .عزل رئیس دانشگاه) و
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  .های مالی و امکانات جلب کمک) ز
تصویب مقررات مربوط به اعضاء هیئـت علمـی و کارکنـان اداری دانـشگاه و تعرفـه                ) ح

  .حقوق و دستمزد و مزایا
تبصره ـ مقررات ناظر بر جذب و تبدیل وضعیت هیئت علمی دانشگاه، تابع حکـم مقـرر    

  .نامه خواهد بود این اساس19در ماده 
پیشنهاد هر نوع تأسیس، توسعه یا انحـالل واحـدهای دانـشگاه بـه وزارتـین علـوم،                  ) ط

  .تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نامه مالی و معامالتی و ارائه آن به وزارتین علوم، تحقیقات و فنـاوری و                 تنظیم آئین ) س

نامـه تأسـیس مؤسـسات         کلیـات آئـین    15ده  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ما      
  .آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

نامه چگونگی دریافـت آن جهـت تـصویب           پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آئین     ) ک
  .حسب مورد به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  .نامه داخلی هیئت امناء تنظیم و تصویب آئین) گ
  .تصویب اخذ وام) ف
  تعیین نحوه ادارۀ واحدهای تولیدی دانشگاه) ل
  .نامه تشکیل شورای دانشگاه تصویب آئین) م
  .گردد تصویب ظرفیت پذیرش دانشجویان که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می) ن
 دانشجو بـه بـاال      5000انتخاب رئیس واحدهای مراکز استان و واحدهایی که دارای          ) ی
 به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید هیأت امنـاء و تـصویب شـورای عـالی انقـالب                   باشد  می

همچنین انتخاب رؤسای سایر واحدها به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأییـد          . باشد  فرهنگی می 
هیأت امناء و حسب مورد تصویب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشـت، درمـان و                 

کم برای مدت چهار سال توسط رئیس دانشگاه انجـام          صدور ح . آموزش پزشکی خواهد بود   
  .شود می

ـ هر نوع توسعه، ایجاد رشته جدید، ایجاد ظرفیت و سایر موارد مربوط با پیشنهاد               1تبصره
 این اساسـنامه بـا تأییـد وزارتـین علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و        3هیأت امناء و طبق ماده    

  .باشد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
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ـ هیئت امناء در انجام وظایف خود، مقررات و ضوابط قـانونی کـشور و بـه ویـژه          2تبصره
  .مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را رعایت خواهد کرد

هـای    ـ به منظور ارتقاء خالقیت و مدیریت کیفی دانشگاه، در هر یـک از اسـتان               3تبصره
ریتهـای محولـه تـشکیل      کشور هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسالمی برای انجـام مأمو          

نحوه تشکیل، ترکیب اعضاء و شرح وظایف این هیأتها، توسط هیأت امناء مرکزی             . شود  می
  .دانشگاه تهیه و به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد رسید

  :ـ رئیس دانشگاه13ماده
ی عالی  اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیئت امناء و تأیید شورا              

  .شود  سال منصوب می4انقالب فرهنگی و حکم رئیس هیئت امناء برای مدت 
ـ پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیئـت امنـاء بـا حکـم                   1تبصره

  .رئیس هیئت امناء خواهد بود
ـ پس از استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه هیأت امناء موظف اسـت ضـمن تعیـین           2تبصره

 دانشگاه، طی یک مهلت سه ماهه نسبت به معرفی گزینه پیشنهادی بـرای              سرپرست برای 
در صورت انقضاء مهلت    . احراز ریاست دانشگاه به شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نماید         

سه ماهه، شورای عالی انقالب فرهنگی رأساً نسبت بـه تعیـین سرپرسـت دانـشگاه اقـدام                  
  .یشنهادی را معرفی نمایدنموده تا زمانی که هیأت امناء، گزینه پ

عالی انقالب فرهنگـی، قائـل بـه          ـ در صورتی که بیش از دوسوم اعضای شورای        3تبصره
فقدان صالحیت رئیس دانشگاه باشند، هیـأت امنـاء مکلـف بـه عـزل وی و معرفـی فـرد                     

  .باشد جایگزین می
  :ـ وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه14ماده
عـالی انقـالب      هـای شـورای      و ضـوابط و سیاسـت      اجرای مفاد اساسـنامه، مقـررات     ) الف

های مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فنـاوری و بهداشـت،             نامه  فرهنگی و مقررات و آئین    
  .درمان و آموزش پزشکی

نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشگاه و ایجاد هماهنگی میان مسؤوالن آموزشی             ) ب
ریت و ارسـال گـزارش سـاالنه بـه          و پژوهشی و دانشجویی و سایر واحـدهای تحـت مـدی           
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وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و شـورای عـالی                  
  .انقالب فرهنگی

  .امناء به عنوان دبیر شرکت در جلسات هیئت ) ج
نصب و عزل رؤسای واحدها و مسئوالنی که مستقیماً زیر نظر رئیس دانـشگاه انجـام                ) د

  .نمایند وظیفه می
 دانـشجو بـه   5000صره ـ نصب رؤسای واحدهای مراکز استان و واحدهایی که دارای  تب

  . این اساسنامه خواهد بود12باشد طبق مفاد بند ی ماده  باال می
تهیه و تنظیم بودجه ساالنۀ دانشگاه و واحدهای تابعه و  ارائه آن به هیئت امناء برای                 )    ه

  .تصویب
س، توسعه، انحالل و ادغام واحدها و مؤسسات تابعه         ارائه پیشنهادهای مربوط به تأسی    ) و

  .به هیئت امناء
هیئـت    های مربوط و ارائه آن به       نامه  تهیه و تنظیم سازمان و تشکیالت دانشگاه و آئین        ) ز

  .امناء برای تصویب
وری از امکانـات علمـی، آموزشـی، پژوهـشی و فنـی و           ایجاد هماهنگی الزم در بهره    ) ح

  .ز برای نیل به اهداف دانشگاهجذب نیروهای مورد نیا
مقام  قائم تواند به مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به تبصره ـ رئیس دانشگاه می 

  .و یا هر یک از معاونان و رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید
  :ها ـ شوراها و کمیسیون15ماده

ی، پژوهـشی و    هـای آموزشـ     هـا و کمیـسیون      تشکیل شورای دانشگاه و شورای دانشکده     
ها و مؤسسات آمـوزش عـالی تـابع           دانشجویی حسب مورد طبق ضوابط معمول در دانشگاه       

  .وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود
  فصل سوم ـ سایر مقررات

ها منوط به احراز شرایط و ضوابط تعیین شده حسب مورد توسط              ـ ایجاد دانشکده  16ماده
شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یـا بهداشـت، درمـان و                

  .باشد آموزش پزشکی می
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 این  12ـ ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ن ماده             17ماده
اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مـورد بـه تـصویب نهـائی وزارتـین علـوم،                   

  .وری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسدتحقیقات و فنا
ـ گزینش عمومی دانشجویان ایـن دانـشگاه براسـاس ضـوابط معمـول در سـایر                 18ماده
  .های مرکزی گزینش انجام شود ها و مؤسسات آموزش عالی و با نظارت هیئت دانشگاه
ی ها  ـ جذب اعضاء هیئت علمی دانشگاه براساس ضوابط معمول در کلیه دانشگاه           19ماده

هـای مرکـزی      کشور و با نظارت هیئت عالی جذب هیأت علمی و حـسب مـورد در هیـأت                
  .جذب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود

های دانشگاهی مشتمل بـر مربـی ـ آموزشـیار، مربـی،       ـ استفاده از عناوین مرتبه20ماده
. های ممیـزه دانـشگاه برسـد        طابق ضوابط به تصویب هیأت    استادیار، دانشیار و استاد باید م     

های مزبور حسب مورد بـه تأییـد هیئـت ممیـزه مرکـزی                چارچوب فعالیت و ترکیب هیأت    
  .وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید

م به شخص اسـت و  ـ وظائف و اختیارات هیئت مؤسس و هیئت امناء دانشگاه قائ    21ماده
  .قابل واگذاری به دیگری نیست

ـ در کلیه موارد مندرج در این اساسنامه که هر یک از ارکان دانشگاه موظـف بـه                  22ماده
ارائه گزارش به شورای عـالی انقـالب فرهنگـی و وزارتـین علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و                    

چارچوب محورهـا و    باشند، گزارش مزبور بایستی در        بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می     
  .موضوعات مورد نظر شورای عالی و وزارتین مزبور ارائه شود

ـ انحالل دانشگاه به پیشنهاد دوسوم اعضای هیئت مؤسـس و تـصویب شـورای               23ماده
پـس از تـصویب انحـالل دانـشگاه، هیئـت           . پذیر خواهد بـود     عالی انقالب فرهنگی امکان   

هیئت مؤسس و دو نفر نماینده وزارتین علـوم،         دو نفر به انتخاب     ( نفر   9ای مرکب از      تصفیه
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پنج نفر نماینـده شـورای عـالی                  

  .با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را برعهده خواهند داشت) انقالب فرهنگی
بـه  تبصره ـ در صورت تصویب انحالل، هیئت تصفیه موظف است کلیه تعهدات مربـوط   

این امـر   . دانشجویان موجود را تا اتمام دوره تحصیالت آنان به نحو مطلوب به انجام رساند             
  .در مورد واحدهای تابعه به عهده تشکیالت مرکزی دانشگاه خواهد بود
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  :شود ـ هرگونه تغییر و اصالح این اساسنامه مطابق راهکارهای ذیل انجام می24ماده
های مؤسس و امناء دانشگاه و حسب مورد تأیید شورای          ـ بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت       1

گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش                  
  .پزشکی و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی

  .ـ بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی2
، 654،  652،  651،  636،  597ر جلسات    تبصره د  22 ماده و    25ـ این اساسنامه در     25ماده

ــورخ 660 و 656 ، 17/9/1388، 19/8/1388، 5/8/1388، 5/9/1387، 19/10/1385 مـــ
 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسـید و اساسـنامه            24/1/1389 و   29/10/1388

 شورای عالی انقالب فرهنگی و همچنین سایر مقررات مغایر بـا            12/8/1366قبلی مصوب   
  . باشد سوخ میآن، من

       )5/2/1389مورخ 18974نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
 

 
 





77 / ضمیمه: خش پنجمب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مش    :پ
  

  ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





79 / ضمیمه: خش پنجمب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ی روز ماره  ده از  ذف  رد  و یۀات     ارد ماهس ر

  
  
  

امـه رسـمی     قوانین و مقررات روزن    سد مواردی از شماره های ویژه نامۀ      به نظر می ر   : توجه
لــذا از درج آن در ایــن ماهنامــه . بــرای مخــاطبین کــاربرد نــدارد 1389 مــاه اردیبهــشتدر 

خودداری شده است و در صورت درخواست هر یک از مـوارد حـذف شـده، مـتن کامـل آن                     
  .برای متقاضی ارسال خواهد شد
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  1389 /5/2 مورخ 18974موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف
  عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فرمهین  فیذ مصوبه شورایتن  1
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جدید امیرکبیر  2

  
  1389 /7/2 مورخ 18976موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف

  ه استان و کارگروههای تخصصی ریزی و توسع نامه شورای برنامه اصالح آیین  1

2  
ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفـت و سـایر مـواد مـضره در مـوارد                   پروتکل همکاری منطقه  

  اضطراری
  )5/2/1357 برابر با 1978 آوریل 24کویت ـ (

3  
ای کویت بـرای همکـاری دربـاره حمایـت از محـیط زیـست دریـایی در برابـر           کنوانسیون منطقه 

  آلودگی
  )5/2/1357 برابر با 1978وریل  آ24(

بـا اعمـال اصـالحات     المللـی مـسؤولیت مـدنی ناشـی از خـسارت آلـودگی نفتـی               کنوانسیون بین   4
  )1992(پروتکل 

المللـی بـرای جبـران خـسارت ناشـی از آلـودگی               المللی تأسیس یک صندوق بین      کنوانسیون بین   5
  )1992(نفتی با اعمال اصالحات پروتکل 

  
  1389 /12/2 مورخ 18980ف شده از روزنامۀ رسمی شمارۀ موارد حذ ردیف

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص طـرح جـامع ـ تفـصیلی شـهر         1
  بهرمان

  تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جوپار  2
  یران در خصوص طرح جامع شهر منوجانتنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ا  3

  
  1389 /14/2 مورخ 18982موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف

  قانون استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها  1
  کتنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هجد  2
  وبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ارومیهمص  3

مـصوب جلـسه   ( اصالحی اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران        6 ماده   1اصالح بند   « مصوبه    4
  ») شورای عالی انقالب فرهنگی18/1/1383 مورخ 536

5  
هـا و    مـصوبه سیاسـت   و الحـاق یـک بنـد جدیـد بـه     11 و   10اصالح و تکمیـل بنـدهای       « مصوبه  

 شـورای عـالی     12/2/1385 مـورخ    582مـصوب جلـسه     (راهبردهای ارتقاء و توسعه فنـاوری نـانو       
    )انقالب فرهنگی
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  1389 /25/2 مورخ 18991موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف
 قانون موافقتنامه همکاریهای گردشگری بین دولت جمهوری اسالمی ایـران و دولـت جمهـوری                1

  لبنان
  

  1389 /28/2 مورخ 18993موارد حذف شده از روزنامۀ رسمی شمارۀ  ردیف
 شـورای  1359اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال       « نامه قانون     آئین  1

   مجمع تشخیص مصلحت نظام 13/5/1388مصوب » انقالب

هـشت  (ق اراضـی کالدشـت      مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خـصوص الحـا             2
  به محدوده شهر دماوند.... ، احمدآباد و محک و )بهشت

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین اراضی موردنیاز مـسکن مهـر            3
  شهر ایالم

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فهرج  4
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ی و   ا 
رساند معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه در راستای ارتقای سطح آگاهی ستحضار قضات محترم میبه ا

 هر ماه قوانین و مقرراتی را که به نحوی در امر ،مخاطبین از قوانین و مقررات و ایجاد سرعت و سهولت در این امر
 نظرات شما عزیزان انتظار دارد پاسخ ده ازاستفابرای . کندمی منتشر ویژه نامهقضاوت مورد نیاز است، به صورت 

  :های زیر را به یکی از سه طریق زیر منعکس فرماییدپرسش
 و  معاونت آموزش– ساختمان شماره سه قوۀ قضائیه – نبش خیابان سمیه – خیابان حافظ -تهران: الف 
   اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی–تحقیقات
   Tadvin_motoon@yahoo.comپست الکترونیکی : ب 
  021 – 88919418نمابر : ج 
  کند؟ جدید تأمین می نیاز شما را در خصوص اطالع یابی از قوانین و مقرراتماهنامه تا چه میزان این -1

       خیلی زیاد زیادمتوسط  کم خیلی کم
   شده قید شود؟ در این شماره به نظر شما کدامیک از مطالب زائد است و باید جزء موارد حذف-2

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

مطالب مشروحاً اعالم داشته و مشخص فرمایید ) چیدمان(لطفاً نظرتان را نسبت به دسته بندی و تبویب  – 3
  .چه تغییری را الزم می دانید

..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

  کدامیک از روش های ذیل را جهت دریافت ویژه نامه ترجیح می دهید؟ – 4
         دریافت نسخه الکترونیکی از طریق ایمیل  دریافت نسخۀ چاپی

   آموزش و تحقیقات دریافت نسخه الکترونیکی از طریق پایگاه اطالع رسانی معاونت 
  تاکنون چند شماره این ویژه نامه را دریافت کرده اید؟ – 5

        هیچ کدام از شماره ها  همه شماره ها
  ..................................................................................  با ذکر تعداد و شمارهبرخی شماره ها

  . پیشنهادی درخصوص بهبود این ویژه نامه دارید، مرقوم فرماییدچنانچه انتقاد یا – 6
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  . در صورت تمایل نام و شمارۀ تلفن خود را مرقوم دارید-7

..............................................................................................................................................................................  
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ت ر ن و  و ۀ  ه  راک  و ت ا و ام  ا  ا

  
رم  کار    :ھ

الع ه  ا ن و ر ا ی از ا طــــدف ا ــ ن از  صــ خــا ع  و ی   یــ یــا و  دید ت  ر ن و  ــو ــ ا ا ــ ا رم از ــ ضات  ر  ھای  و و   ــذ بــا  ــد  ــبا ــ ــ م ــ ا ــ ا
ور قـــاط  ی  ن  ا خـــا ت  ــا  د نـ یدن ما نـــان  از ر ول ا ور  و   ور  ر  ـــرا ــــــ ـــ ــ ـ ط ـــ ـــ ــ ه  ،ـ ن و مـــ ا ور  ــ   ـ ی    ـــ یا قا ی  ـــ  ـــ ا

ل و ارسال  ت ا«تک و ده» راکام  م  د داا د  و د،  ارسال    . اا
ماره یا   ل   ما ورت  م   ت  عدی الزم ا ماز  ی  ل و ارسال  تکر    .ا

  

  
  

  
ی........................... .:م د و   .............................:..ام خا

الغ ق ا طا ی  ضا بت    ............ ..................................................:س
ن  ه.............. ...............:ت ان  ھ   ..................................:ت

ق ی د   ..........................................................................:شا
ی ت:................................ پد  د ل   ..................................:  

ی   رو ت ا ی  یشا ل ن(پ ورت ا  ...................................................:(  

ضاء   ا
  
  


