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  الرّازِقِبِسمِ اللّهِ 
  

ـدرت ؛ لْقُـوۀِ الْمَتِـینُ  إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزاقُ ذُو ا« ـوت و  ب  نـده، صـا ـد روزی  د و دا
ت   .»ا

ریات  ورۀ « ذا    »٥٨آ ) ٥١(ا
ق د خا و د و با را  دّ  و دا ر  د ورشان را  ید، ا وی اهّلل را آ ل  ما  ش و از باب   و   درت 

ه  ید وا ن را روزی  و  ، اش آ ی  تا و او را ش  ت  و از  ی  مان سا ش را روز ود ق  و  
شد ار  ده و ا ون  ش را  ما ا م  رز ئ دار ش  ف و  ن . گاه  عال ن یا رب ا   .آ

  
عد   :اما 

م ھمان ود ده داده  قد –ور  و م  ۀ  ش –مارۀ  ن  ی  ، ا ط   و ی را   ت  قد  د
درکاران  ا آ ماا ی  ت، ارا  ده ا ه  ق  قد. وزش و  ماره  ن  د  ۀ ا ط  و ده   

رم رات  ؤول  ن و  وا ۀ  ه  ی و   .ودج 
ر   رد

  ١٣٩٠ ارد
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ن  وا نده ی  ا د     ما و رو
وری اسال قدس   ظام  ؤوالن   دم و  ه ی  طا ن  ر ھ ی  ضا قان آرای  ی آید؛   ا مار    ی   

ی  جا ی الر رت آ اهّلل  آم صاب  ف،  حکم ا ت ی  ی  را ون    ری ا م ر قام  و ای  
ح  ر ور  ز   ه  ضا وه   ت  ن   ریا ود ا ید  دھم تأ   .ه ا

ل  ی دارد ١٦٦ا ر  ی  کام دادگاه: ون اسا تدل و  ا د    باید  ی با و ون و ا واد  ند  
ت ده ا   .اساس آن حکم صا 

ی ما  ون اسا ن از   ا ی دارد» ن رأی  «نا ن اسا ناد: دو ر ن ا تدالل و ر ن ا   .ر
ی  ضا دت رو  رات و آرای و ن،  د  –وا و ی  ده  وق  ام آور  ع ا نا ما -  ی   ید اص

ی ه  آسان    یک  واد او ن  ند و   ا ی  ضا ناد آرای  تدالل  و ا ی ا و پا  ای 
ید  صدور یک رأی   ند ا ی با رس  ن و  د وا ی   ط پویا را د، آن ھم   ی یا ش  ا ن ا

دیدی  ن و  رات  وا ند و  روز  خ  واره  حال اصالح  یا  ط رات ھ ع ذ ا و     
د   . ی ر

ه  و ود  ت   با و وز ھم ی ت آن ا ی  با ی ار ار ز ا ن« ان وا ت » ورم  ی ا ما
ی   وازم اص ی آسان   ر ی  را از د ضا ف  ت ع  ا سان  ی سازد و آن    ی   دا وم  ش  و

مل  ج را   ن ر یان  ن   ه ا ند  ره  ی  ی  اران ماده و  ت   البالی  دا ا ی ف 
ریک و،  و   ت   ده ا ه  ش خا ای سا ا ی  ده  و   و ی  ا ه ای از شیپ    ! ی 
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ر  ش ، ا و کاران  یاری از ھ ند  ن حال ما ھما ه «با ا رات ی و ن و  وه ای  ھ  »وا واره  را  
ی  ت ، گا م  وا ه  نان  م و ھ ه ا ور یاری  ر  را ه    ند و  ضات ار ه  ود آن از ھ ای 
م و  ی دا و  زه  رات  ن و  وا ی   ی  ر ای آسان سازی  د روری  اران گام  از 

ون ادا  ید روز ا وت ، رضا و ا درت،  ن گام را با  م  ھ ن باور ا  ا م داد ز وا ه  و  :و 
یا را  یدا آب  ی باید  در  ید ھم   وان   . 

  
  

دق   مد 
ه  وزش و  ر ایپم آ ؤول  رات(د  ن و  وا ه     )و

  





  

  

   :ش اول
  

ورا  وا  س  ج وب    یاسال  ین 
  
  

 1 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون اصالحیه. 1

     
ور ی  رم روز رس ل  عا  د

 برای ذیل موارد توسعه، پنجم پنجساله برنامه قانون متن در اشکاالتی وجود به توجه با
 .گردد می ارسال قانون متن در اصالح
 مناسب کشور امنیتی و شرعی موازین رعایت با« عبارت در) 46( ماده) الف( بند در ـ1
 .است اضافه »مناسب« کلمۀ ،»...و اقدام
 اصالح »هـ«  بند به »د« بند از عنوان تکرار علت به بند آخرین) 82( ماده در ـ2
 .گردد
   کلمۀ ،»...صندوق این های داریی و اموال« عبارت) 84( ماده دوم پاراگراف در ـ3

 .است صحیح »هایدارایی«
 ،»نبوده ثانویه رفتص قابلیت دارای کالً و جزئاً« عبارت) 109( ماده تبصره در ـ4
 .است صحیح »ثانویه مصرف« عبارت

                                                 
 .است شده درج )1389بهمن ماه ۀشمار(ویژه نامه  بیستم این ۀشمار 68 ۀصفح درمذکور  قانون متن . 1
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 »مراکز« کلمۀ ،»مرکز آن ضوابط براساس« عبارت) 120( ماده) 2( تبصره در ـ 5
 .است صحیح
 صحیح »استان توسعۀ و ریزی برنامـه شـورای« عبارت) 178( مـاده) ب( بند در ـ 6
 .است
 نیروهای کل ستاد تأیید و انوزیر هیأت تصویب به« عبارت) 198( ماده تبصره در ـ7
 .است صحیح »مسلح
 این« عبارت ،»بند این اجرائی نامۀ آئین« عبارت) 228( ماده سوم پاراگراف در ـ 8
 .است صحیح »ماده
 قانون مواد در مورداالشاره هایسازمان اسامی و تصویب تاریخ قوانین، عناوین ـ9 
  .گردد اصالح پیوست شرح به توسعه پنجم پنجساله برنامه

  علی الریجانی –رییس مجلس شورای اسالمی 
  

متن   ماده
  الیحه

متن گزارش
  متن صحیح  متن ابالغی به دولت  کمیسیون

4  -  
منشور توسعه فرهنگ

قرآنی مصوب شورای 
  عالی انقالب فرهنگی

منشور توسعه فرهنگ
قرآنی مصوب شورای 
  عالی انقالب فرهنگی

شورای تخصصی توسعه فرهنگ 
  قرآنی

11  -  
ازمان میراث فرهنگی،س

گردشگری و صنایع 
  دستی

سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع 

  دستی

صنایع سازمان میراث فرهنگی، 
   گردشگریدستی و 

20  -  
قانون پذیرش دانشجو در

دانشگاهها مصوب 
16/8/1386  

قانون پذیرش دانشجو در
دانشگاهها مصوب 

16/8/1386  

قانون پذیرش دانشجو در
مراکز آموزش عالی ا و دانشگاهه
  )9/8/1386مصوب (کشور 

44  
قانون نظام 
مهندسی 
  ساختمان

کنترل قانون نظام مهندسی و   قانون نظام مهندسی  قانون نظام مهندسی
  22/12/1374مصوب  ساختمان

87 -  - 26/4/1389 4/3/1389  
109
فروشجمع آوری و  سازمان  سازمان اموال تملیکی  سازمان اموال تملیکی  -  تبصره

  اموال تملیکی
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175 
بند 

  )ب(
-  -  

ماده واحده قانون تأسیس 
شرکت قطار شهرداری 
تهران و حومه مصوب 

16/2/1354  

قانون تأسیس شرکت راه آهن 
شهری تهران و حومه مصوب 

16/2/1354  

224  -  

قانون نحوه هزینه کردن
اعتباراتی که به موجب 
قانون از رعایت قانون 
 محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی دولت 
مستثنی هستند مصوب 

19/11/1364 

قانون نحوه هزینه کردن 
اعتباراتی که به موجب 
قانون از رعایت قانون 

محاسبات عمومی و سایر 
مقررات عمومی دولت 
مستثنی هستند مصوب 

19/11/1364  

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی 
که به موجب قانون از رعایت 

ی و سایر قانون محاسبات عموم
مقررات عمومی دولت مستثنی 

  6/11/1364هستند مصوب 

  
  )7/2/1390مورخ  19268نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
  

 1 8/12/1389 مصوب رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون اصالح. 2
  

ور ی  رم روز رس ل  عا  د
 مقتضی 8/12/1389 مصـوب راننـدگی تـخلفات به رسیدگی قـانون ابالغ به تـوجه با
 اصالح) 31( شماره به قانون این) 32( ماده تبصره متن در مندرج) 32( ماده شماره است
  .گردد

 علی الریجانی –رئیس مجلس شورای اسالمی 
 )8/2/1390مورخ  19269نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 محترقه و منفجره مواد و شکاری و جنگی سرد اسلحه انواع جدید فهرست. 3

 تشدید قانون یک ماده 2 تبصره اجرای در مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع ارتوز
 انواع فهرست 26/11/1350 مصوب مسلح قاچاقچیان و مهمات و اسلحه قاچاق مجازات
 :نماید می اعالم زیر شرح به را محترقه و منفجره مواد شکاری، جنگی، سرد اسلحه

                                                 
 .است شده درج )1390فروردین ماهشمارۀ (ویژه نامه  این بیست و دوم ۀشمار 21 ۀصفح درمذکور  قانون متن   1 .
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 :جنگی سرد سالح) الف
 سنگری کاردهای انواع و جنگی های اسلحه روی بر نصب قابل سرنیزه انواع ـ1

 .ها آن مشابه یا مسلح نیروهای در متداول
 بینائی یا و تنفسی اختالل به منجر که مختلف انواع در گازی آور اشک های افشانه ـ2
 .گردد می بلندمدت و کوتاه
 .کننده بیهوش آور، خواب آور، تهوع گازی های افشانه ـ3
 .گردد می عصبی اختالل به منجر که مختلف انواع در کتریکیال شوکرهای ـ4
 سالح شبیه بادی اسلحه( سالح شبه گازی یا بادی کلت و تفنگ مختلف انواع ـ 5
 ).جنگی
 .بیولوژیکی سموم به آلوده های سوزن کننده پرتاب انواع ـ 6
  
 :شکاری سالح) ب
 .مختلف انواع در زن گلوله و زن ساچمه شکاری های تفنگ ـ1
 .آبزی حیوانات شکار مخصوص و جانداران کننده بیهوش های اسلحه انواع ـ2
 ).م.م 6/9 الی 6/5( اینچ 38/0 الی 22/0 کالیبرهای با خفیف تپانچه و تفنگ انواع ـ3
 .م.م 12 کالیبر با زن ساچمه ثابت و پروازی اهداف ورزشی تفنگ انواع ـ4
  
 منفجره مواد) ج
 )معدن( سیاه باروت ـ1
 کندسوز تیلهف ـ2
 انفجاری فتیله ـ3
 آنفو ـ4
 )اسالری و اموالیت( انفجاری های امولسیون ـ 5
 دینامیت ـ 6
 بوسترها انواع ـ7
 غیرالکتریکی و الکتریکی های چاشنی انواع ـ 8
 آن استرهای و ها نمک و پیکریک اسید ـ9
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 آذر پودر انواع ـ10
 کوب میخ و کاری مشبک های گلوله انواع ـ11
 )تی ان تی گلسیرن، نیترو سلوز، نیترو( شده نیتره آلی ترکیبات اعانو ـ12
 آنی یا تأخیری غیرالکتریکی و الکتریکی های چاشنی انواع ـ13
  
 :محترقه مواد انواع) د
 شکاری باروت ـ1
 سنگین و سبک نورافشانی اقالم انواع ـ2
 قرمز سفید، فسفر ـ3
 پتاسیم سدیم پراکسید باال، به% 60 هاکسیژن آب قبیل از معدنی پراکسیدهای انواع ـ4

 pbco4 سرب اکسید و
 .پراکسید استیل پراکسید، بنزوئیل قبیل از آلی پراکسید انواع ـ 5
 .پتاسیم پرکلرات و آمونیم پرکلرات قبیل از ها پرکلرات انواع ـ 6
 .پتاسیم کلرات و آمونیم نیترات، قبیل از قوی های اکسیدکننده انواع ـ7 
 

  )22/2/1390مورخ  19280زنامۀ رسمی شمارۀ نقل از رو(
  

 شهرداری قانون) 101( ماده اصالح قانون. 4

 :گردد می اصالح ذیل شرح به شهرداری قانون) 101( ماده ـ واحده ماده
 دریافت موقع در موظفند هادادگاه مورد حسب و امالک و اسناد ثبت ادارات ـ101ماده
 عمل مالکین، سوی از شهرها، حریم و محدوده در واقع اراضی افراز یا تفکیک تقاضای
 رسیده مربوط شهرداری تأیید به قبالً که دهند انجام ای نقشه براساس را افراز یا تفکیک
 قبال در تصویب جهت و نموده تهیه خود زمین تفکیک برای مالک که ای نقشه. باشد
 شهرداری رالسهمقد و معابر سطوح کسر از پس باید نماید، می شهرداری تسلیم رسید،
 و تأیید ماه سه ظرف حداکثر شهرداری طرف از زمین، کل از عمومی خدمات به مربوط
 .شود ابالغ مالک به کتباً
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 خود تواند می مالک شهرداری سوی از تکلیف تعیین عدم و مقرر مهلت انقضاء از بعد
 مقرر هاینصاب کثرحدا رعایت با دادگاه. نماید تسلیم دادگاه به را افراز یا تفکیک تقاضای

 موضوع به ،)5( ماده کمیسیون نظر أخذ با عمومی های سرانه و شوارع معابر، خصوص در
 .نماید می تصمیم اتخاذ و رسیدگی

 صورت در. دهد پاسخ مذکور دادگاه به باید ماه دو ظرف حداکثر) 5( ماده کمیسیون
 چهارچوب در فصیلیت و جامع طرح مالحظه با دادگاه فوق، مدت در پاسخ ارسال عدم
 .نماید می صادر مقتضی رأی و رسیدگی موضوع به مقررات، و ضوابط سایر

 و جامع طرح آخرین مقررات و ضوابط و تفکیک هایحدنصاب رعایت ـ1تبصره
 و ها نامه آیین ضوابط، ها،حدنصاب رعایت همچنین و شهرها محدوده در مصوب تفصیلی

 های نقشه کلیه تأیید و تهیه در ذیل، قوانین جمله از قوانین با مرتبط هایدستورالعمل
 :است الزامی هاشهرداری توسط قانون این موضوع تفکیکی

  1366 سال مصوب شهری زمین قانون) 15( و) 14( مواد ـ
 به مسکن امر برای مسکونی کاربری فاقد اراضی واگذاری و فروش منع قانون ـ

 1381 سال مصوب حقوقی و حقیقی اشخاص سایر و مسکن تعاونی هایشرکت
 آن بعدی اصالحات و 1374 سال مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون ـ
 ـ فنی مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی خردشدن از جلوگیری قانون ـ

 آن بعدی اصالحات و 1385 سال مصوب اقتصادی
 بعدی اصالحات و ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون) 5( ماده ـ
 آن

 شهری زمین قانون) 11( ماده) 1( تبصره مطابق دولتی، اراضی مورد در ـ2تبصره
 .خواهدشد اقدام 1366 سال مصوب

 است ششدانگ سند دارای که مترمربع پانصد از بیشتر مساحت با اراضی در ـ3تبصره
%) 25( رصدد پنج و بیست سقف تا خدماتی و عمومی فضای سرانه تأمین برای شهرداری

 این افراز و تفکیک اثر در شهر عمومی معابر و شوارع احداث موردنیاز اراضی تأمین برای و
 تفکیک عمل از ایجادشده افزوده ارزش به توجه با تفصیلی و جامع طرح با مطابق اراضی
 شهرداری. نماید می دریافت را اراضی باقیمانده از%) 25( درصد پنج و بیست تا مالک، برای
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 نظر طبق زمین روز قیمت براساس را مذکور قدرالسهم مالک توافق با است ازمج
 .نماید دریافت دادگستری رسمی کارشناس
 خدماتی اراضی و عمومی شوارع و معابر و) 3( تبصره از حاصل اراضی کلیه ـ4تبصره

 و است شهرداری به متعلق شود، می ایجاد مالکیت سند صدور و افراز و تفکیک اثر در که
 .نخواهدکرد پرداخت ملک صاحب به وجهی  هیچ آن قبال در شهرداری

 افراز و تفکیک مورد زمین از معابر و شوارع سرانه، انواع تأمین امکان که مواردی در
 نرخ به را آن قیمت معادل شهر اسالمی شورای تصویب با تواند می شهرداری نباشد، میسر

 .نماید دریافت کارشناسی
 جرم اراضی، افراز یا تفکیک در قانون این موضوع از تخلف هرگونه ـ 5تبصره

 پیگرد تحت اداری تخلفات قانون و اسالمی مجازات قانون طبق متخلفین، و شده تلقی
 .خواهندگرفت قرار قانونی

 هشتم و بیست مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 7/2/1390 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس نود و سیصد و یکهزار ماه فروردین

 .رسید نگهبان شورای تأیید به
 )29/2/1390مورخ  19286نقل از روزنامۀ شمارۀ (

  





  

  :دوم ش 
  

ه  ضا وۀ  ی  نا    آ   و 
  
  
  

 1388 مصوب اختالف حل شوراهای قانون نامه ینیآ 7 ماده تبصره اصالحیه

   
 به توجه با و 18/4/1387 مصوب اختالف حل شوراهای قانون 50 ماده اجرای در   

 7ماده تبصره دادگستری، وزیر 24/12/1389 مورخ 57088/02/89 شماره پیشنهاد
 :گردد می اصالح زیر شرح به ،1388 مصوب اختالف حل شوراهای قانون نامه آیین

 انتخاب قانون این االجراشدن الزم از قبل که اختالف حل شوراهای اعضاء ابالغ تمدید«
 موافقت و اختالف حل شوراهای مراکز رئیس پیشنهاد به ضرورت، رفع زمان تا اند، شده

  ».است بالمانع قضائیه قوه رئیس
  صادق الریجانی –رییس قوه قضاییه 

 
 )27/2/1390مورخ  19284نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
 
 
 
 





  

  :وم  ش 
  

دا اد وان  ی د و یأت  ع   ١اری آرای 
  

 ٢ اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 462شماره  اصالحی رأی. 1

    
       24/12/1389: تاریخ
 اصالحی 462: دادنامه شماره
 27/10/1389 مورخ 462 شماره دادنامه خصوص در اصالحی رأی صدور: موضوع

 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت
  

ی  رأی اصال
 

 از پس اداری، عدالت دیوان عمومی یأته 27/10/1389 مورخ 462 شماره رأی در
 اضافه» 2 ماده« عبارت »اداری عدالت دیوان قانون 20 ماده اخیر قسمت و... « عبارت

 قانون 20 ماده اخیر قسمت و... ( باشد می الهاللین بین شرح به صحیح عبارت و گردد می
 تسری صدور یختار به آن اثر و ابطال شکایت مورد مصوبه 2 ماده اداری، عدالت دیوان
 .)داشت خواهد

                                                 
  که در صورتی. تنها متن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درج می شود ،تصار در این بخشبه لحاظ رعایت اخ.  1
 .برای متقاضیان محترم ارسال خواهد شد ،قسمتهای مقدماتی مورد نیاز باشد 
  .درج شده است) 1389اسفند ماه شمارۀ (شمارۀ بیست و یکم این ویژه نامه  41متن رأی مذکور در صفحۀ .  2
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 رأی انضمام بدون 27/10/1389 مورخ 462 شماره دادنامه از رونوشت اعطای
 .است ممنوع اصالحی

 )8/2/1390مورخ  19269نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

 
 به استخدامی حقوق از برخی سلب موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 11 شماره رأی. 2
 باشد می قانون خالف شده تعیین مهلت در بازنشستگی و بازخریدی یتقاضا عدم لحاظ

 
         22/1/1390: تاریخ
          11: دادنامه شماره
 88/606: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .تهرانی غالمعلی محمدحسن آقای: شاکی

 بازخرید و تشویقی بازنشستگی لدستورالعم 4 ماده ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .اختیاری خدمت سنوات
 

ی و یأت ع   رأی 
 

 خدمت سنوات بازخرید و تشویقی بازنشستگی دستورالعمل چهارم ماده در اینکه به نظر
 تبصره و 11/7/1385 مورخ 29/33 شماره به ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی اختیاری

 و بازخریدی جهت دستورالعمل، در شده ینتعی مهلت طی که مستخدمینی مورد در آن ذیل
 ماموریت، العاده فوق شامل، استخدامی حقوق از برخی ننمایند اقدام و تقاضا بازنشستگی

 و سازمانی پست تغییر و سمت ارتقاء سالیانه، های پاداش کارانه، و وری بهره کاری، اضافه
 است شده تعیین رهآم قواعد موجب به که ضروری و مسکن های وام آموزشی، تسهیالت

 به نیاز و بوده مقنن اختصاصی وظایف از مقررات گونه این وضع اینکه و گردیده سلب
 آن، ذیل تبصره و مذکور دستورالعمل از مرقوم ماده بنابراین دارد، قانونگذار اذن یا قانون
 اساسی قانون 170 اصل استناد به و گردیده تشخیص وضع مرجع اختیارات حدود از خارج
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 1385 سال مصوب اداری عدالت دیوان قانون 19 ماده 1 بند و ایران اسالمی هوریجم
 .گردد می ابطال

 )8/2/1390مورخ  19269نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (
  
 احداث در ذیصالح مجری حذف]با موضوع[ اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 14 شماره رأی. 3

  باشد می ونقان خالف مترمربع 1750 سقف تا های ساختمان

       
        29/1/1390: تاریخ
         14: دادنامه شماره
 87/692: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع
 .تهران استان ساختمان مهندسی نظام سازمان: شاکی

 شورای 3/7/1386 مورخ ن5688/8/3 شماره مصوبه ابطال: خواسته و شکایت موضوع
 .کرج شهر اسالمی

 
ی و یأت ع  رأی 

 

 1374 مصوب ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون 33 ماده موجب به اینکه به نظر
 و برداری بهره اجرا، محاسبه، طراحی، در ها آن رعایت که فنی قواعد و اصول تدوین

 وزارت عهده بر مزبور ماده در مذکور اهداف به حصول منظور به ها ساختمان نگهداری
 نامه آیین 9 ماده اخیر قسمت طبق همچنین است، گردیده محول شهرسازی و مسکن
 از مکلفند خود ساختمانی امور انجام برای مالکان گردیده مقرر الذکر فوق قانون اجرایی
 3/7/1386 مورخ ن5688/8/3 شماره مصوبه بنابراین نمایند، استفاده صالح ذی مجریان
 تا های ساختمان احداث در صالح ذی جریم حذف بر دایر کرج شهر اسالمی شورای
 اسالمی شورای اختیارات و وظایف حدود از خارج و قانون خالف مترمربع، 1750 سقف
 اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون 71ماده در مصرح کرج شهر
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 دیوان قانون 42 ماده و 19 ماده 1 بند استناد به و شود می داده تشخیص 1375 مصوب
 .گردد می ابطال اداری عدالت

 )8/2/1390مورخ  19269نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
 مورخ 908 شماره دادنامه نقض موضوع با اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 524 شماره رأی. 4

 6ماده اجرایی دستورالعمل امورمتفرقه قسمت از ب جزء ابطال عدم و عمومی هیأت 17/12/1388
 معلوالن حقوق از حمایت قانون

 

       18/11/1389: تاریخ
         524: دادنامه شماره
 89/779: پرونده کالسه
 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت: رسیدگی مرجع

 .مسلح نیروهای کل ستاد انسانی نیروی معاونت: متقاضی
 و نقض و اداری عدالت دیوان دادرسی آیین به الحاقی 53 ماده اعمال: خواسته موضوع

 .اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 17/12/1388 مورخ 908 شماره دادنامه ابطال
 

ی و یأت ع  رأی 
 

 موجب به مسلح نیروهای کل ستاد انسانی نیروی معاونت اعالم حسب اینکه به نظر
 مورخ ن/4/م/19/11/708 و 16/6/1389 مورخ ن/4/م/17/11/708 شماره های نامه
 فرمانده ییدأت با »معلوالن حقوق از حمایت جامع« قانون اجرایی دستورالعمل ،22/7/1389

 به رسیدگی زمان در اداری عدالت دیوان عمومی هیأت و گردیده تدوین قوا کل معظم
 دستورالعمل ییدأت از مذکور دستورالعمل متفرقه امور از 3 قسمت) ب( بند ابطال دادخواست

 ماده اجرای در موضوع، از اطالع با علیهذا نداشته، آگاهی قوا کل معظم فرمانده سوی از
 مورخ 908 شماره دادنامه نقض ضمن اداری، عدالت دیوان دادرسی آیین به الحاقی 53
 در مصرح موارد مصادیق از عنه معترض دستورالعمل دیوان، عمومی هیأت 17/12/1388
  .گردد نمی تشخیص اداری عدالت دیوان قانون 19 ماده یک بند

 )8/2/1390مورخ  19269می شمارۀ نقل از روزنامۀ رس(



  

  :مھار ش 
  

ی                                                              ضا تائات  ی ،ا ضا ی  ت  ش ی و  ور   یات 
  

  

  ١استفتائات قضایی: الف
  اجرت وکیلتعیین ضابطۀ : 7345استفتاء . 1

  :پرسش
  :نشود؛ بفرمایید هرگاه در وکالت صحبت اجرت برای وکیل

  آیا وکالت مطلقاً با اجرت المثل است یا بدون اجرت؟. الف
آیا در وکالت در دعاوی، مقدار اجرت تابع تعرفه آیین نامه قانون وکالت است و در . ب

  غیر دعاوی اجرت المثل است؟
  

  :پاسخ
  جعفر سبحانی العظمی اهللا آیت
ـ   عمل مسلم محترم اسـت و روی . الف   ن مـوارد تبرعـی نیسـت طبعـاً     کـرد وکالـت در ای

  . پردازداجرت المثل می
                                                 

استفتاء قضایی در اختیار » اهللا حفظهم«شود در صورتی که از دیگر مراجع معظم تقلید مخاطبین محترم درخواست می از.  1
  .دارند، به دفتر ویژه نامۀ قوانین و مقررات ارسال فرمایند
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  .تعرفه مصوب باشد ردر هر دو مورد تابع قرارداد است مگر این که قرینه ب. ب 
  )ق.هـ 1431محرم الحرام  18( 

    
  ناصر مکارم شیرازیآیت اهللا العظمی 

  .با اجرت المثل خواهد بود. الف
ای برای آن در نظر گرفته شده باید در صورتی که از طریق حکومت اسالمی تعرفه. ب

  .طرفین طبق آن عمل نمایند
 )17/11/1388(  

  
  سید عبدالکریم موسوی اردبیلیآیت اهللا العظمی 

شود و مجاناً در مورد وکالت، نسبت به کارهایی که نوعاً برای آن اجرت مقرر می. الف
  .المثل است ای بر مجانیت نباشد وکیل مستحق اجرتگیرد، اگر قرینهصورت نمی

آن عمل شود واال در وکالت در دعاوی هم مقدار به اگر تعهدی در بین باشد، باید . ب
ای در بین باشد، که اجرت در فرض عدم تعیین، تابع اجرت المثل است، مگر آن که قرینه

  .مقدار حق وکالت در مورد خاص، بر اساس آیین نامه قانونی وکالت است
)21/11/1388(  

  
  

  

  موارد جواز وکالت: 7350اء استفت. 2
  :پرسش

اعات و آنچه مربوط به آنها قوکالت در چه اموری صحیح است، آیا به انجام عقود و ای
است اختصاص دارد، مثل قبض ثمن و اعمال خیار، یا اعم است و شامل وکالت در ایصال 

  شود؟زکات به فقرا، حیازت مباحات، نذر و عهد، لعان، قسم، شهادت و قضاوت نیز می
  

  
  :پاسخ

  جعفر سبحانیآیت اهللا العظمی 
  .وکالت در نذر، عهد، لعان، قسم، شهادت، قضاوت و حیازت صحیح نیست

  )ق.هـ 1431محرم الحرام  18(
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  لطف اهللا صافی گلپایگانی العظمی اهللا آیت
وکالت در ایصال زکات و حیازت مباحات صحیح است ولی در نذر و عهد و قسم دو وجه 

  .مراجعه نمایید 2العباد جلد  هدایۀبه . ت و قضاوت و لعان صحیح نیستاست در شهاد
  )ق. هـ1431محرم الحرام  29(

  

  ناصر مکارم شیرازیآیت اهللا العظمی 
وکالت در عقود و ایقاعات و ایصال خمس و زکات جایز است ولی وکالت در قضاوت یا 

  .نذر و عهد صحیح نیست
)29/9/1388(  

  

  بدالکریم موسوی اردبیلیسید عآیت اهللا العظمی 
ها اشکالی هر چیزی که در انجام دادن آن مباشرت خود انسان الزم نیست وکالت در آن

ندارد مانند عقود و ایقاعات و قبض و اقباض و اعمال خیار و ایصال زکوات و اخماس به 
که یعنی در جاهایی (فقرا و سادات و حیازت مباحات، حتی نذر و عهد و در غیر آن موارد 

وکالت صحیح ) مباشرت شرط است مانند لعان و قسم و شهادت و قضاوت و امثال آنها
  .نیست

)21/11/1388(  
  

  مؤثر نبودن طالق بر مؤجل بودن مهر: 7358استفتاء . 3
  :پرسش

آیا طالق مانند موت زوج، باعث حال شدن مهریه مؤجل خواهد شد؟ به عبارت دیگر، 
حلول اجل، طالق واقع شود، زن به محض طالق، حق  اگر مهریه مدت دار باشد و قبل از

  مطالبه مهریه را دارد یا باید تا زمان حلول اجل، صبر نماید؟



  1390ماه  اردیبهشت –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  28
 

 

  :پاسخ
  جعفر سبحانیآیت اهللا العظمی 

شود که مهریه مؤجل حال بشود ولـی طـالق موجـب حـال شـدن      موت شوهر سبب می
  .مهریه نیست

  )ق.هـ 1431ربیع االول  2(
  

  سید علی سیستانی العظمی اهللا آیت
  .باید صبر کند

  )ق.هـ 1431ربیع االول  2( 

  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
شود ولی در فرض طالق اگر اجل فرا نرسیده باشد زن با موت زوج مهریه معجل می

  .باید مهلت دهد
)11/11/1388(  

  

  سید عبدالکریم موسوی اردبیلیآیت اهللا العظمی 
  .ستطالق مانند فوت زوج نی

)28/11/1388(  

  
بخشی   خیار در اسقاط حکم اسقاط بخشی از خیار؛ تأثیر بساطت  و عدم بساطت : 7375استفتاء . 4

  از آن
  :پرسش

توان بخشی از خیار را اسقاط کرد؟ مثل اسقاط یک روز از خیار حیوان یا یک آیا می -1
  ساعت معین از خیار مجلس و هکذا؟
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اختصاص به خیارات زمانی ) اسقاط بخشی از خیار( در صورت امکان، آیا این امر -2
دارد، یا در دیگر ) در صورتی که زمان شرط شده باشد(نظیر خیار مجلس، حیوان و شرط 

  نیز جاری است؟... خیارات مثل خیار غبن، عیب و 
 آیا جواز سقوط بخشی از خیار، تنها در صورتی است که خیار را متعدد و انحاللی -3

توان قائل به سقوط ر صورت بسیط و غیر قابل تجزیه بودن خیار نیز مییا دفرض کنیم 
  بخشی از آن شد؟

  

  :پاسخ
  لطف اهللا صافی گلپایگانیآیت اهللا العظمی 

  .خیار به صورت مذکوره قابل تبعیض نیست. 1
  . در هیچ خیاری صحیح نیست. 3و  2

  )ق.هـ 4/11/1430( 
  

  ناصر مکارم شیرازی العظمی اهللا آیت
  .یز نیستجا. 1
  .از جواب باال روشن شد. 3و 2

 )5/8/1388(  
  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی العظمی اهللا آیت

   . حق اسقاط خیار نسبت به بخشی از زمان آن، ظاهراً صحیح است. 3و  1
)5/12/1388(  

  
  

  شرط سقوط خیار تعذر تسلیم، تبعض صفقه، تدلیس، تفلیس و رؤیت: 7382استفتاء . 5
  :پرسش

  :توان خیار را به وسیله شرط ساقط کرددر موارد ذیل میآیا 
  خیار تعذر تسلیم؛. الف
  خیار تبعض صفقه؛. ب
  خیار تدلیس؛. ج
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  خیار تفلیس؛. د
  .خیار تخلف وصف و خیار رؤیت. هـ
  

  :پاسخ
  جعفر سبحانیآیت اهللا العظمی 

  .در غیر تعذر تسلیم مانعی ندارد
  )ق.هـ 1430رمضان  27(

  

  ناصر مکارم شیرازی یالعظم اهللا آیت
  .توان ساقط کردتمام خیارات را با شرط می

 )27/2/1388(  
  
  

  سید عبدالکریم موسوی اردبیلی العظمی اهللا آیت
  .حق خیار به طور کلی قابل اسقاط است البته در بعضی موارد، جای بحث و تأمل است

  )5/12/1388(  
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  نظریات مشورتی: ب
  .شودمیبین دیگر وراث تقسیم  سهم دیه قاتل طبق قانون ارث،. 1

  :پرسش
ذینفع راننده  خودآیا است، مقصر حادثه بیمه شده مسؤولیت در حوادث رانندگی که 

محسوب شده و دارند فوت شده از زیاندیدگان که رابطه نسبی و یا سببی با  ه وشناخته شد
پرداخت نمود یا توان از بیمه نامه مسؤولیت به خودش مبلغی را آیا می برد؟ یعنیمیارث 
  خیر؟ 

  :پاسخ
قاتل اعم از اینکه قتل عمد باشد یا غیرعمد از دیه ای که باید بپردازد ارث نمی برد و 

گر ندارد و موجب کاهش آن نیست زیرا سهم دیه قاتل این امر تأثیری در مسؤولیت بیمه
   .طبق قانون ارث، بین دیگر وراث تقسیم خواهد شد

  )20/2/1389مورخ  996/7نظریۀ شمارۀ (
  

  .باشدقانون شهرداری نمی 100صرف اقدام به دیوار کشی و پی کنی از مصادیق ماده . 2
  :پرسش

قانون  100از آنجایی که ارکان تشکیل دهنده تخلف ساختمانی موضوع ماده  – 1
 باشدمی» هرگونه اقدام عمرانی تفکیک اراضی یا شروع به ساختمان«شهرداری شامل 
ن اذن و اجازه شهرداری صرفاً اقدام به دیوار کشی نموده باشد آیا چنانچه مالک بدو

  باشد یا خیر؟قانون شهرداری می 100موضوع مشمول ماده 
قانون شهرداری مجاز به تخفیف جریمه و کاهش  100آیا اعضای کمیسیون ماده  -2

  د یا خیر؟نباشآن به کمتر از حداقل قانونی می
تخلف ساختمانی پس از احداث بنای غیر مجاز آن را شود مدر مواردی مشاهده می -3

یک از  بنام کدام هنماید سؤال این است که پرونده متشکله و حکم صادربه غیر منتقل می
  ؟صادر و ابالغ گرددباید انتقال دهنده یا انتقال گیرنده 
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  :پاسخ
شود و از کنی تخلف ساختمانی محسوب نمیصرف اقدام به دیوارکشی و پی -1
  .باشدقانون شهرداری نمی 100ادیق ماده مص

  .پاسخ این بند از سؤال منفی است – 2
احکام به  ،انتقال گیرنده قائم مقام مالک قبلی می باشد، بنابراین در فرض سؤال – 3

  .شودنام انتقال گیرنده صادر می
  )21/2/1389مورخ  1030/7نظریۀ شمارۀ (    

  

  .داندسخ خاص مقدم نمیعام مؤخر را نا ،رویه قضایی ایران .3
  :پرسش

با عنایت به تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور  -1
قانون ثبت احوال که طرح دعوی علیه ثبت احوال را در صالحیت دادگاه  4مدنی آیا ماده 

  ؟داند هنوز قابل استناد است محل اقامت خواهان می
باید احوال آیا ثبت احوال محل صدور شناسنامه در خصوص طرح دعوی علیه ثبت  -2

و چنانچه محل صدور  ؟طرح دعوی قرار گیرد یا ثبت احوال محل اقامت خواهانطرف 
شناسنامه غیر از محل ثبت احوال اقامت خواهان باشد و دعوی به طرفیت ثبت احوال 

این ادعا نماید  دعویمحل اقامت خواهان مطرح شده باشد و آن مرجع ادعای عدم توجه 
  قابلیت استماع دارد یا خیر؟

  
  :پاسخ

قانون  4بنابراین ماده . داندرویه قضائی ایران عام مؤخر را ناسخ خاص مقدم نمی -1
  .قابلیت اجراء دارد ثبت احوال نیز تاکنون از اعتبار قانونی برخوردار بوده و

های حیهبا اصال 1355تیرماه سال  16قانون ثبت احوال مصوب  4طبق ماده  – 2
بعدی، رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش 
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  .مستقل محل اقامت خواهان است
  )22/2/1389مورخ  1061/7نظریۀ شمارۀ (

  

  تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات برای سکونت شخصی در صورتی قانونی شناخته   .4
  .باشدشود که دارای مجوز قانونی می

  :پرسش
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  2ماده  1با توجه به تبصره 

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها «دارد ات بعدی که اعالم میحبا اصال 31/3/1374
برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداری 

همان  3و با لحاظ ماده  »رض موضوع این ماده نخواهد بودمشمول پرداخت عوا... و 
کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این «دارد قانون که اعالم می

بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی  ععالوه بر قلع و قم قانون
محکوم مورد نظر متخلف بوده است  زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که

آیا تغییر کاربری کمتر از پانصد متر مربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین » شوندمی
  یا نه؟  باشدمی 3بدون اخذ مجوز شامل قلع و قمع موضوع 

  :پاسخ
باغات برای سکونت شخصی درصورتی قانونی شناخته  تغییر کاربری اراضی زراعی و

بدون اخذ مجوز الزم اقدام به تغییر  در صورتی که وز قانونی باشد ومی شود که دارای مج
کاربری شده ولو این که کمتر از پانصد متر مربع بوده باشد مطابق مقررات قانونی جرم 

مرجع رسیدگی کننده فرد موصوف را عالوه بر  قابل تعقیب کیفری می باشد و بوده و
. نقدی مقرر در قانون نیز محکوم می نماید جزای بهمحکومیت به قلع و قمع بنای احداثی 

قانون اصالح قانون حفظ کاربری زراعی و باغها مصوب   4بدیهی است مطابق ماده 
قانون سابق را اصالح کرده است مجازات  3که در آن مقررات ماده  1385اصالحی  1374

  .تعیین خواهد شد
  )25/2/1389مورخ  1105/7نظریۀ شمارۀ ( 
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های درختان از نظر کارشناس یا عرف تخریب محسوب شود، ممکن است رشاخهچنانچه قطع س. 5
  . باشد. ا. م. ق 684مشمول ماده 
  :پرسش

 684و  677های درختان در زمین زراعی اشخاص با کدامیک از مواد هخاشقطع سر
  مطابقت دارد؟ 1375قانون مجازات اسالمی مصوب 

  :پاسخ
خریب اشیاء یا تخریب تاکستان و باغ میوه تشخیص مصادیق عناوین مجرمانه مانند ت

های به عهده مقام قضایی است که در جریان کم وکیف ماوقع است چنانچه قطع سرشاخه
مثمر از نظر کارشناس یا عرف مسلم عمل تخریب محسوب شود،  یا غیر درختان مثمر

دم مر درهرحال اصل برجرم نبودن اعمال و رفتار. باشد 684ممکن است مشمول ماده 
  .است اگرچه ممکن است عمل مورد نظر برای مرتکب مسؤولیت مالی ایجاد نماید

  

  )3/3/1389مورخ  1302/7نظریۀ شمارۀ (
  

نمایندگان حقوقی هم شامل الیحه قانونی استقالل کانون وکالء  12ماده مذکور در ممنوعیت . 6
  . شودمی

  :پرسش
عرفی شده توسط احد از طرفین قرابت نسبی یا سببی دادرس با نماینده حقوقی مآیا 
قانون مرقوم  32بر مبنای ماده قانون آیین دادرسی مدنی  91به شرح بند الف ماده پرونده 

باشد یا اساساً چون نماینده حقوقی از اصحاب دعوی محسوب دادرس می ردّ موجباتاز 
  ؟استگردد از شمول بند الف ماده مذکور خارج نمی

  
  :پاسخ

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب  32ضوع ماده نمایندگان حقوقی مو
الیحه قانونی استقالل  12وظیفه وکیل را انجام می دهند و ممنوعیت ماده  ،در امور مدنی
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زیرا فلسفه وجودی نماینده حقوقی . کانون وکالء مشمول نمایندگان حقوقی هم می شود 
نماینده حقوقی و وکیل دادگستری  دفاع از دعوی و یا طرح دعوی است و تفاوتی بین

  .وجود ندارد
  )25/5/1389مورخ  3031/7نظریۀ شمارۀ (

  

   . رمالی جرم انگاری شده است .7
  :پرسش

  شود یا خیر؟آیا رمالی و دعانویسی کالهبرداری تلقی می
   :پاسخ

جرم انگاری  شده  12/5/1324آیین نامه امورخالفی مصوب  3ماده  18رمالی، در بند 
دعا نویسی فی نفسه جرم نیست ولی چنانچه به وسیله آن مال دیگری برده شود یا . است

ضرر جسمانی و حیثیتی و مانند آن به دیگری وارد شود از نظر جرم منظور قابلیت تعقیب 
  . کیفری دارد

  )1/3/1389مورخ  1214/7نظریۀ شمارۀ (
  

  
  .علیه زوج مسموع استمسکونی  منزل دعوای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف . 8

  :پرسش
هرگاه زوج سه دانگ از منزل مسکونی خود را به هر عنوان به زوجه منتقل نماید، در 
صورت ادامه سکونت مشترک در آن منزل، آیا دعوای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل 

  ایام تصرف علیه زوج مسموع است؟
  

  :پاسخ
  .ستماع دارددعوی زوجه در فرض استعالم قابلیت ا

  
  )2/3/1389مورخ  1225/7نظریۀ شمارۀ (
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قابل و بوده  در صورتی که کسی دیگری را به بیماری خطرناک مبتال نماید جنایت عمدی . 9
  .مجازات است
    :پرسش

و با علم به ) ایدز( ای باشدمبتال به بیماری مسری و کشنده» الف«هرگاه شخص 
ماری را به دیگری فراهم کند و در نتیجه آن فرد مسری بودن بیماری، موجبات انتقال بی

  مرتکب جرمی شده است؟» الف«فوت نماید، آیا شده و مبتال 
  :پاسخ

چنانچه مرد یا زنی عالماً و عامداً دیگری را به بیماری خطرناک از جمله ایدز مبتال 
  .این جنایت عمدی است و بر حسب نتیجه حاصله قابل مجازات است نماید،

  

  )2/3/1389مورخ  1226/7مارۀ نظریۀ ش(
  

  

برای  نداشته باشد، بایدخوانده به لحاظ اخذ مرخصی در محل کار حضور  در صورتی که . 10
  .شود اعالم آدرس محل سکونت خوانده برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال 

  :پرسش
داره کارگزین آن ا ودر دادخواست نشانی خوانده را اداره دامپزشکی قید نموده خواهان 

آیا  ؛مرخصی بدون حقوق رفته استبه ماه  5مدت  رایدر پاسخ اعالم نموده خوانده ب
دادخواست ناقص است و بایستی به خواهان اخطار رفع نقص داده شود یا اینکه نشانی 

  ؟صحیح است و دادگاه تکلیفی ندارد
  :پاسخ

ست، در فرض استعالم چون خواهان آدرس خوانده را محل کار وی قید نموده ا
ای عمومی و انقالب هقانون آیین دادرسی دادگاه 68ماده  1بنابراین طبق مقررات تبصره 

اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوطه   1379در امور مدنی مصوب 
اجرای ابالغ می باشند و چون خوانده به لحاظ  مسؤولارسال می شود و اشخاص یاد شده 
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قوق در محل کار حضور ندارد اجرای ابالغ توسط اشخاص یاد شده اخذ مرخصی بدون ح
در صورت اعالم مراتب به دفتر دادگاه چون ابالغ اوراق در هریک از محل  مقدور نبوده،

سکونت یا کار به عمل می آید برای اعالم آدرس محل سکونت خوانده باید برای خواهان 
  .اخطار رفع نقص ارسال شود

  )2/3/1389مورخ  1264/7نظریۀ شمارۀ ( 
  

  .شودفقد رابطه خویشاوندی بین گواه و اصحاب دعوی از شرایط گواه محسوب نمی. 11
  :پرسش

قانون آیین  155 با عنایت به شرط ششم از شروط هشت گانه شاهد موضوع ماده
آیا وجود قرابت نسبی یا سببی بین  های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاه

باشد یا بر حسب مورد متفاوت  »نفعذی«تواند مطلقاً مصداق فین پرونده میشاهد و طر
  است؟

  :پاسخ
با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری فقد رابطه خویشاوندی بین 
گواه و اصحاب دعوی از شرایط گواه محسوب نمی شود کما اینکه سوابق فقهی موضوع 

ولی با عنایت به . یشاوندی مانع شهادت دادن نیستنیز مشعر بر این است که مطلق خو
تواند در ارزش و تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری وجود این رابطه می 154مقررات ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص آن با دادگاه است،  241گواهی که به موجب ماده 
  .مؤثر باشد

  )5/3/1389مورخ  1344/7نظریۀ شمارۀ ( 
  

  .شوداجرا می) متصرف(علیه محکومٌ علیه تنها حکم خلع ید . 12
  :پرسش

الک مشاع که موضوع ممتصرف دیگر نحوه اجرای حکم خلع ید مشاعی در خصوص 
قانون اجرای  43حکم قرار نگرفته چگونه خواهد بود؟ آیا اجرای حکم در راستای ماده 
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از به طرح دعوی جداگانه از سوی شود یا اینکه نیاحکام مدنی نسبت به وی نیز اجرا می
  باشد؟سایر مالکین مشاع علیه متصرف باقی مانده می

  :پاسخ
خلع ید . شود نه سایریناجراء می) متصرف(حکم خلع ید تنها علیه همان محکومٌ علیه 

  .سایرین محتاج به طرح دعوی جداگانه و صدور حکم محکومیت ایشان است
  )11/3/1389مورخ  1371/7نظریۀ شمارۀ ( 

  
  .رسیدگی به اتهام قتل فرزند توسط پدر در صالحیت دادگاه کیفری استان است. 13

  :پرسش
قانون مجازات  220با توجه به ماده  ،یا جد پدری متهم به قتل عمد فرزند باشد راگر پد

های عمومی و انقالب از قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 20اسالمی و تبصره یک ماده 
حاکم، رسیدگی به اتهام مذکور در صالحیت دادگاه عمومی جزایی است حیث صالحیت م

  یا دادگاه کیفری استان؟
  :پاسخ

لیکن با توجه  ،در مورد قتل عمد توسط پدر یا جد پدری هر چند قصاص منتفی است
اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب چون رسیدگی به  4به تبصره ماده 

 ،اص نفس است در صالحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفتهجرمی که مجازات آن قص
قانون مجازات اسالمی در مورد قتل فرزند توسط پدر  612رسیدگی به جرم موضوع ماده 

  .نیز  درصالحیت دادگاه کیفری استان است
  )11/3/1389مورخ  1380/7نظریۀ شمارۀ ( 

  
  .ی ابطال سند مالکیت نیستصدور حکم بر خلع ید و اجرای آن مانع رسیدگی به دعو. 14

  :پرسش
ای با ارائه سندی از سوی خواهان حکم قطعی خلع ید علیه خوانده چنانچه در پرونده

ای صادر و اجرا شود آیا بدون اینکه محکوم علیه یا شخص ثالث به حکم مذکور خدشه
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سند توانند دادخواست ابطال وارد کند و بدون این که نقض گردد، آیا افراد مذکور می
  .موضوع خلع ید را مطرح نماید یا اینکه دعوی دارای اعتبار امر مختوم است

  
  :پاسخ

  صدور حکم بر خلع ید و اجرای آن مانع رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت 
محکومٌ به مذکور نخواهد بود و از این جهت دعوی اخیرالذکر مشمول اعتبار امر مختومه 

  .نیست
  )11/3/1389رخ مو 1386/7نظریۀ شمارۀ ( 
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  های قضایینشست: ج
مواجه با هزینه دادرسی در فرض استرداد دادخواست  تصمیم راجع بهاتخاذ  دادگاه نسبت به. 1

  .تکلیف نیست
  :89/182پرسش 
ای دادخواستی به خواسته مطالبه ضرر و زیان تقدیم و هزینه دادرسی را پرداخت اداره

خوانده به توافق رسیده و دادخواست خود را مسترد  کرده است، چنانچه اداره خواهان با
  1؟دادگاه در وقت اصدار قرار باید چه تصمیمی نسبت به هزینه دادرسی اتخاد نماید ،کند

  :نظریه کمیسیون
با وصف استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست، موجبی برای اتخاذ تصمیم 

اعتبار محکومیت خوانده و  ارت دادرسی بهوجود ندارد زیرا خسخسارت دادرسی نسبت به 
شود و چون حکمی علیه خوانده  استحقاق خواهان در دعوا و از متفرعات آن محسوب می

ختم مذاکرات اصحاب دعوی صادر نگردیده یا موضوع از مصادیق استرداد دعوا پس از 
 .باشد دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم راجع به هزینه دادرسی نیست نمی

  )7/10/1389مورخ  1مدنی یون کمیس( 
  

  .بار اثبات امانی بودن به عهده مدعی است. 2
  :88/473پرسش 

واریز نموده تا آن را به » ب«شکایتی مبنی بر اینکه مبلغ معینی به حساب » الف«
آن را به » ب«گوید معامله کند مطرح و می» الف«منظور خاصی مصرف کند، یعنی به نام 

از را  آنکه کند دفاع می» ب«خیانت در امانت کرده است  وتصاحب کرده » الف«ضرر 
  :بر فرض صحت اظهارات شاکی .بابت طلب دریافت کرده است

قانون مجازات اسالمی  674آیا چنین موضوعی جنبه کیفری دارد و مصداق ماده  -1
 باشد یا خیر؟می

                                                 
 .1389بوکان، تیر ماه نشست قضایی دادگستری  .1
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ور جنبه کیفری داشته باشد نظر به اینکه مبلغ مذک یدر صورتی که ادعای شاک -2
عنه مؤثر در دعوای کیفری است، آیا حل اختالف در  تشکیدر مالکیت شاکی باشد یا م

این قضیه به خصوص مالکیت فعلی پول در صالحیت مرجع کیفری است یا حقوقی؟ به 
عبارت دیگر صدور رأی کیفری در خصوص موضوع خیانت در امانت آیا منوط به طرح 

قانون مدنی  265توضیح اینکه طبق ماده  باشد؟راجع به اصل پول می حقوقیدعوای 
پرداخت ظهور در ادای دین دارد مگر اینکه پرداخت کننده با ارائه دادخواست مقروض «

 1 ».نبودن خویش را ثابت کند تا بتواند وجه پرداختی را استرداد کند
  :نظریه کمیسیون

ماید وجه باید ثابت ن» ب«با توجه به فرض سؤال واریز کننده وجه به حساب شخص 
چون . واریزی را به منظور انجام کار مورد نظر خویش به حساب ایشان واریز کرده است

حقوقی مانند قرض، تأدیه دین و یا  دادهایقرارو گیرنده وجه ممکن است با یکی از عقود 
اقع نشده است چون وهبه وجه مورد نظر را تحصیل نموده باشد که در این صورت جرمی 

امانی بودن وجه مذکور بر عهده مدعی است و مدعی علیه کافی است، بار اثبات دعوی 
» ب«لیکن با فرض ثابت بودن امانی بودن ید آقای . امانی بودن وجه مورد نظر باشد منکر

قانون مجازات  674در حدود ماده » ب«آقای عمل نسبت به وجه واریز شده به حسابش 
بدیهی است نسبت به وجه نقدی . بوداسالمی از مصادیق جرم خیانت در امانت خواهد 

 . شود تصاحب آن از ارکان جرم خیانت در امانت محسوب می
  )5جزایی کمیسیون ( 

  
شخص » ب«شخص   با تحریک» الف«در فرضی که شخص » ب«و » الف«مجازات شخص  .3

  .را برباید» ج«
  :88/497پرسش 

و قول  »ج«را با در اختیار گذاشتن مشخصات فرد » ب«شخص » الف«شخص 
را برباید عمل ربودن » ج«کند که شخص میع و تشویق میطتحریک و ت ،پرداخت وجه

                                                 
 .1388تنکابن، شهریور ماه نشست قضایی دادگستری  .1
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و اتهام انتسابی به متهمین چیست  ،گیرندگیرد و هر دو تحت تعقیب قرار مینیز انجام می
  1؟نمایدچه مجازاتی برای آنها تعیین می

  :نظریه کمیسیون
هرکس به قصد «که مقرر شده  قانون مجازات اسالمی 621با توجه به نص ماده 

شخصاً یا توسط دیگری شخصی ... دیگر  انتقام یا هر منظورمطالبه وجه یا مال یا به قصد 
در اینجا از نظر  ».شود سال محکوم می 15سال تا  5یا مخفی کند به حبس از  را برباید

مباشر و تحریک کننده نیست و در حقیقت سبب اقوی از ربایش مجازات فرقی بین مباشر 
قانون  42ماده (دارند و شریک در انجام جرم هستند را است و هر دو عنوان مباشر جرم 

با تمهیداتی که اندیشیده و  »الف«خاصه که در فرض سؤال شخص ) مجازات اسالمی
را همراه  »ج«عملیات مباشر را تسهیل نموده است به آنچه نیت او بوده رسیده و شخص 

 . است ربوده» ب«مباشر یعنی شخص 
   )5جزایی کمیسیون ( 

  
  مطالبه خسارت بدنی از صندوق تأمین خسارتهای بدنی. 4

  :88/493پرسش 
تصادف کرده است که  راننده اتومبیلی در هنگام رانندگی با اتومبیل با اسب در جاده

احتیاطی از منتهی به ایراد صدمه بدنی سرنشینان و راننده شده است علت تصادف بی
به دلیل رها نمودن آن در سطح معابر، تشخیص داده شده است اما  جانب مالک اسب

مالک اسب شناسایی نشده و مصدومین با طرح شکایت درخواست پرداخت دیه صدمات 
های بدنی موضوع قانون اصالح  قانون بیمه اجباری وارده از صندوق تأمین خسارت

ل اشخاص ثالث را کردند با مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقاب
   :توجه به مراتب مذکور

های بدنی آیا موضوع مشمول پرداخت دیه صدمات وارده از صندوق تأمین خسارت -1

                                                 
  .1388یی دادگاه تجدیدنظر ساری، فروردین نشست قضا .1
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  باشد؟می
های بدنی باید از آیا مطالبه پرداخت دیه صدمات وارده از صندوق تأمین خسارت -2

آید یا با طرح شکایت  طریق تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت صندوق مزبور به عمل
  1؟قابل مطالبه است

  :نظریه کمیسیون
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در  10ماده 

های بدنی وارده مقرر داشته برای جبران زیان 23/10/1347اشخاص ثالث مصوب  مقابل
شناخته نشدن مسئول حادثه . ..بیمه نمودن وسیله نقلیه و به علت به اشخاص ثالث که 

شود و لذا زیان  های بدنی تأسیس میپرداخت نباشد صندوق تأمین خسارتقابل  خسارت
 . های بدنی خود را مطالبه نمایددیده می تواند با تقدیم دادخواست خسارت

  )7/10/1389مورخ  5جزایی کمیسیون (

  
  

  دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه. 5
  :89/178 پرسش
ای از دادگاه حقوقی شهرستان ماکو با قرار عدم صالحیت با موضوع مطالبه پرونده

که عقد در زوجه دادخواست خود را به دلیل این. به دادگاه پلدشت واصل شده استمهریه 
که قاضی حوزه قضایی شهرستان ماکو واقع شده در آن شهرستان تقدیم نموده و حال آن

باشد دشت میلن استدالل که محل اقامت خوانده در حوزه قضایی پرسیدگی کننده با ای
سؤال این است که دادگاه پلدشت با چه تکلیفی  .قرار عدم صالحیت صادر نموده است

  2 مواجه است؟
  :نظریه کمیسیون

  و آراء وحدت رویه  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال  13مطابق ماده 

                                                 
  .1388نشست قضایی دادگاه تجدیدنظر ساری، اردیبهشت . 1
  .1389نشست قضایی دادگستری پلدشت، تیر ماه . 2
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یعنی  ،تواند یأت عمومی دیوان عالی کشور خواهان میه 1/8/86 -705و  26/3/59 -9 
مخیّر است به دادگاه محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده مراجعه 

دادگاه محل وقوع قرارداد را برای طرح دعوای  ،بنابراین با توجه به این که خواهان. نماید
شته و بدون توجه به مراتب فوق، با رسیدگی دادگاه پلدشت موجبی ندا ،خود انتخاب کرده

اقتضاء دارد دادگاه پلدشت پرونده را . حقوق حاصله برای خواهان منافات خواهد داشت
ارسال ) مرجع حل اختالف(جهت حل اختالف در صالحیت به دادگاه تجدیدنظر استان 

  . دارد
  )7/10/1389مورخ  1مدنی کمیسیون ( 

  
  



  

  : مپ   ش 
  

  انوز یأت وبات
  

  

  ثالث شخص بیمه حق در تخفیف و تقسیط نحوه و بیمه حق تعرفه
  

 8/12/1389 مورخ جلسه در الکترونیک دولت و اجتماعی امور کمیسیون عضو وزیران
 استناد به و بیمه عالی شورای تأیید و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه پیشنهاد به بنا

 موتوری نقلیه وسایل دارندگان مدنی سئولیتم اجباری بیمه قانون اصالح قانون) 8( ماده
 شماره نامه تصویب رعایت با و ـ1387 مصوب ـ ثالث شخص مقابل در زمینی

 حق در تخفیف و تقسیط نحوه و بیمه حق تعرفه ،28/12/1387 مورخ هـ452ت/246990
 :نمودند تصویب زیر شرح به را یادشده قانون موضوع بیمه

 :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر طالحاتاص نامه تصویب این در ـ1ماده
 نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت اجباری بیمه قانون اصالح قانون: قانون ـ الف
 ـ1387 مصوب ـ ثالث شخص مقابل در زمینی موتوری
 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه: مرکزی بیمه ـ ب
 رشته در فعالیت مجوز که غیردولتی و یدولت بیمه های شرکت از یک هر: گر بیمه ـ پ
 .باشند داشته را مرکزی بیمه از ثالث شخص بیمه
 آن متصرف یا نقلیه وسیله مالک از اعم حقوقی یا حقیقی شخص هر: گذار بیمه ـ ت 
 پرداخت به متعهد و کند می منعقد گر بیمه با را نامه تصویب این موضوع بیمه قرارداد که
 .است مربوط بیمه حق



  1390ماه  اردیبهشت –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  46
 

 

 دچار قانون موضوع نقلیه وسایل حوادث سبب به که شخصی هر: دیده زیان ـ ث
 .شود می مالی یا بدنی زیانهای
 شده ساخته انسان حمل برای که شخصی سواری نقلیه وسایل بیمه حق تعرفه ـ2ماده

 مجموع ریال هزار هر ازای به است، نفر شش حداکثر راننده احتساب با آن مجاز ظرفیت و
 تعیین زیر شرح به قانون) 4( ماده موضوع نفر هر برای گر بیمه مالی و نیبد تعهدات

 :گردد می
 

 هزار در نرخ              نقلیه وسیله نوع
 6/3                سیلندر چهار از کمتر ـ الف
    5                   سیلندر چهار ـ ب
 6/5                         سیلندر چهار از بیش ـ پ
  

 سپند و پراید پیکان، سیلندر چهار سواری نقلیه وسایل ایبر بیمه حق نرخ ـ1تبصره
 .باشد می سیلندر چهار نقلیه وسایل سایر نرخ از کمتر درصد پانزده

 و کرایه تاکسی، آژانس، کاربری با سواری نقلیه وسایل برای بیمه حق نرخ ـ2تبصره
 شخصی مسافرکش و کرایه سواری و درصد بیست شهری، درون شخصی مسافرکش

 .است مشابه سواری نقلیه وسایل بیمه حق از بیشتر درصد پنج و سی شهری، نبرو
 نفر شش از بیش آنها مسافرگیری ظرفیت که ای نقلیه وسایل بیمه حق تعرفه ـ3ماده

 کار به مسافر عمومی نقل و حمل برای و) اتوبوس و بوس مینی ون، استیشن،( بوده
 موضوع نفر هر برای گر بیمه مالی و بدنی تتعهدا مجموع ریال هزار هر ازای به روند، می
 :شود می تعیین زیر شرح به قانون) 4( ماده

 
 هزار در نرخ            نقلیه وسیله ظرفیت و نوع
 3/10        راننده احتساب با نفر هفت ظرفیت با نقلیه وسیله ـ الف

 اضافه بند این نرخ به هزار در) 15/0( نفر پانزده تا و نفر هفت بر مازاد نفر هر ازای به(
 )شود می

 2/13             راننده احتساب با نفر شانزده ظرفیت با بوس مینی ـ ب
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 این نرخ به هزار در) 1/0( نفر شش و بیست تا و نفر شانزده بر مازاد نفر هر ازای به(
 )شود می اضافه بند

 2/20         راننده کمک و راننده احتساب با نفر هفت و بیست ظرفیت با اتوبوس ـ پ
 اضافه بند این نرخ به هزار در) 4/0( نفر هفت و بیست بر مازاد نفر هر ازای به(
 )شود می

 
 مخصوص و بوده گذار بیمه به متعلق که ماده این موضوع نقلیه وسایل به ـ تبصره
 مخصوص و بوده آموزشی مراکز به متعلق که صورتی در یا باشد آن کارکنان جابجایی

 بیست شهری عمومی نقلیه وسایل به نیز و باشد دانشجویان و زانآمو دانش نقل و حمل
 صرفاً تبصره این موضوع نقلیه وسایل. شد خواهد داده تخفیف مربوط بیمه حق در درصد

 .کنند استفاده توانند می تخفیف نوع یک از
 به روند، می کار به بار حمل برای که بارکش نقلیه وسایل بیـمه حق تعرفه ـ4ماده

) 4( ماده موضوع نفر هر برای گر بیمه مالی و بدنی تعهدات مجموع ریال هزار ره ازای
 :شود می تعیین زیر شرح به قانون
 
 هزار در نرخ                    بارگیری ظرفیت 

 4/4            تن یک تا ـ الف
 3/5          تن سه تا تن یک از بیش ـ ب
 7/6          تن پنج تا تن سه از بیش ـ پ
 6/8          تن ده تا تن پنج از بیش ـ ت
   10          تن بیست تا تن ده از بیش ـ ث
 6/10             تن بیست از بیش ـ ج
 

 پنجاه رود، کار به منفجره مواد حمل برای بارکش نقلیه وسیله که صورتی در ـ تبصره
 پنج و بیست شود، استفاده شکل گازی و مایع سوختنی مواد حمل برای چنانچه و درصد
 .شود می اضافه طمربو بیمه حق به درصد
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 هزار هر ازای به آن، مجاز ظرفیت براساس موتورسیکلت انواع بیمه حق تعرفه ـ 5ماده
 شرح به قانون) 4( ماده موضوع نفر هر برای گر بیمه مالی و بدنی تعهدات مجموع ریال
 :شود می تعیین زیر

 
 هزار در نرخ             موتورسیکلت انواع 

 9/0                  موتورگازی ـ الف
 1/1               سیلندر یک ای دنده موتور ـ ب
 2/1                                باال به و سیلندر دو ای دنده موتور ـ پ
 3/1                     سایدکار یا چرخ سه دارای ای دنده موتور ـ ت

 وسایل حمل خون، حمل ویژه نقلیه وسایل آمبوالنس، بیمه حق تعرفه ـ 6ماده
 مشابه نقلیه وسایل تعرفه براساس آنها ظرفیت و نوع به توجه با نشانی آتش و رادیولوژی
 .خواهدشد محاسبه
 معادل ساختمانی و سازی راه کشاورزی، نقلیه وسایل انواع بیمه حق تعرفه ـ7ماده
 تعرفه و تن سه تا تن یک از بیش ظرفیت با بارکش نقلیه وسایل بیمه حق درصد پنجاه
 وسایل بیمه حق درصد پنجاه معادل ها کن پاک خیابان و زباله حمل ویژه نقلیه وسایل
 .شود می تعیین) 4( ماده موضوع تعرفه در مندرج تن ده تا تن پنج از بیش بارکش نقلیه

 اتصال بابت نامه، تصویب این موضوع نقلیه وسایل به یدک اتصال صورت در ـ 8ماده
 .ودش می اضافه مربوط بیمه حق به درصد پانزده یدک هر

 به درصد پانزده روند، می کار به رانندگی تعلیم برای که ای نقلیه وسایل مورد در ـ9ماده
 .شود می اضافه مربوط بیمه حق

 کار به رانندگی مسابقات برای که هاییموتورسیکلت و نقلیه وسایل مورد در ـ10ماده
 .شود می اضافه مربوط بیمه حق به درصد سی و درصد پنجاه ترتیب به روند، می

 ازای به باشد، گذشته سال پانزده از بیش نقلیه وسیله ساخت سال از چنانچه ـ11ماده
 اضافه مربـوط بیمه حق به درصـد ده حداکثر و درصد دو سـال پانزده بر مازاد سال هـر
 .شود می
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 گر بیمه نشود، پرداخت نامه بیمه محل از خسارتی بیمه، مدت که صورتی در ـ12ماده
 در هاییتخفیف زیر جدول شرح به نامه، بیمه تجدید هنگام بعد به دوم سال از است موظف
  :نماید اعمال مربوط بیمه حق

  
سال  سال سوم  سال دوم

  چهارم
سال
سال  سال ششم  پنجم

  هفتم
سال 
  هشتم

سال نهم 
  و بعد

پانزده  ده درصد
  درصد

بیست
چهل   سی درصد  درصد

  درصد
پنجاه
  درصد

شصت 
  درصد

هفتاد 
  درصد

  
 انقضای از قبل تا دهنده انتقال نقلیه، وسیله مالکیت قطعی انتقال صورت در ـ رهتبص
 نوع از نقلیه وسیله به را شده منتقل نقلیه وسیله تخفیف تواند می نامه بیمه اعتبار مدت
 سوابق است مکلف گر بیمه. نماید منتقل خود اول درجه اقارب یا خود به متعلق مشابه
 و داده انتقال جایگزین نقلیه وسیله به را شده منتقل نقلیه وسیله خسارت عدم تخفیف
 نامه بیمه در شده منتقل نقلیه وسیله مانده باقی مدت تخفیف کسر با را مربوط تخفیف
 نامه بیمه سررسید در شده منتقل نقلیه وسیله بیمه حق. نماید اعمال جایگزین نقلیه وسیله

 .شد خواهد دریافت جدید گذار بیمه سوابق براساس آن
 پرداخت موجب نامه بیمه اعتبار مدت در که گذارانی بیمه از دسته آن بیمه حق ـ13ماده
 هایتخفیف از محرومیت بر عالوه نامه بیمه تجدید هنگام شوند نامه بیمه محل از خسارت
  :یابد می افزایش زیر جدول شرح به ساالنه بیمه حق مبنای بر) 12( ماده موضوع

 
  چهار بار و بیشتر  سه بار  و بارد  یک بار  خسارت
  هشتاد درصد  چهل درصد  بیست درصد ده درصد مالی
  صد درصد  شصت درصد  چهل درصد بیست درصد بدنی

  
 هم و مالی خسارت هم گر بیمه نامه، بیمه اعتبار مدت طول در که صورتی در ـ1تبصره
 .شد خواهد اضافه طمربو بیمه حق به باالتر نرخ اضافه باشد، نموده پرداخت بدنی خسارت

 چند یا یک که نماید ثابت آن مالکیت سند ارائه با نقلیه وسیله دارنده چنانچه ـ2تبصره
 پرداخت از است، گرفته صورت وی به نقلیه وسیله مالکیت قطعی انتقال از قبل خسارت
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 وسیله قبلی مالک که صورتی در. بود خواهد معاف خسارتها آن به مربوط اضافه بیمه حق
 اضافی بیمه حق باشد، دیگر نقلیه وسیله برای ثالث شخص نامه بیمه خرید متقاضی یهنقل

 .شد خواهد دریافت وی از قبلی نقلیه وسیله خسارت بابت نشده دریافت
 ساز حادثه تخلف بار هر ازای به نامه، بیمه صدور هنگام است موظف گر بیمه ـ14ماده
 صدور از قبل یکساله دوره در رانندگی و راهنمایی پلیس اعالم طبق که نقلیه وسیله
 مربوط بیمه حق به درصد شانزده مجموع در و درصد دو باشد، گرفته صورت نامه بیمه
 .نماید اضافه

 سال یک مدت با های نامه بیمه برای نامه تصویب این در مندرج نرخهای ـ15ماده
 زیر جدول شرح به آن بیمه حق باشد، سال یک از کمتر نامه بیمه مدت چنانچه و باشد می

 :شد خواهد محاسبه
 

 حق بیمه بر مبنای حق بیمه یک ساله مدت بیمه
  پنج درصد تا پنج روز

  ده درصد از شش روز تا پانزده روز
  پانزده درصد از شانزده روز تا سی روز

  بیست و پنج درصد بیش از سی روز تا شصت روز
  سی درصد بیش از شصت روز تا نود روز

  چهل درصد ود روز تا صد و بیست روزبیش از ن
  پنجاه درصد بیش از صد و بیست روز تا صد و پنجاه روز
  شصد درصد بیش از صد و پنجاه روز تا صد و هشتاد روز

  هشتاد درصد بیش از صدو هشتاد روز تا دویست و هفتاد روز
  صد در صد بیش از دویست و هفتاد روز تا سیصد و شصت و پنج روز

  

 و کیلومتر صفر نقلیه وسایل برای سال یک از کمتر نامه بیمه ارایه ـ تبصره
 .باشد نمی مجاز) کارکرده و کیلومتر صفر از اعم( ها موتورسیکلت

 این موضوع نامه بیمه تجدید برای را جدیدی گر بیمه گذار بیمه چنانچه ـ16ماده
 به توجه با و وی قبلی بقسوا به توجه با است موظف جدید گر بیمه نماید، انتخاب نامه آیین
 .نماید اقدام مربوط بیمه حق دریافت و محاسبه به نسبت نامه آیین این مفاد
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 گر بیمه و باشد می مجاز های نرخ حداکثر نامه آیین این موضوع های تعرفه ـ17ماده
 تعهدات ایفای مبنای حال هر در نماید، ارایه کمتر نرخهای با ثالث شخص بیمه تواند می
 .باشد می آن اجرایی های نامه آیین و قانون دیده، زیان مقابل در رگ بیمه

 شخص بیمه حق اقساط که شود متعهد سازمانی یا مؤسسه که صورتی در ـ18ماده
 وجه در و کسر آنان حقوق از را آنها اقارب یا و خود کارکنان به متعلق نقلیه وسایل ثالث
 .نماید دریافت اقساط به را ساالنه بیمه حق است مجاز گر بیمه نماید، پرداخت گر بیمه

 از پس ماه شش ظرف ثالث شخص نامه بیمه اقساطی فروش های روش سایر ـ تبصره
 .شد خواهد ابالغ و تهیه مرکزی بیمه توسط نامه تصویب این ابالغ

 ممنوع قانون) 4( ماده در مقرر میزان بر مازاد های پوشش اجباری فروش ـ19ماده
 یادشده حداقل از بیش مالی و بدنی هایخسارت جبران برای تواند می ارگذ بیمه ولی است،
 .نماید تحصیل) مازاد( اختیاری بیمه

 را دیده زیان خسارت قانون، در مندرج تعهدات ایفای در است مکلف گر بیمه ـ20ماده
 ماه به مربوط مقررات رعایت با( مسلمان مرد دیه مبنای بر مذهب و جنسیت لحاظ بدون
 پرداخت قانون) 4( ماده های تبصره لحاظ با و نامه بیمه تعهدات سقف تا) غیرحرام و حرام
 ماده این موضوع تعهدات احتساب با نامه تصویب این موضوع بیمه حق های تعرفه. نماید
 .است شده تعیین

 به موکول و نشده انجام توافقی صورت به خسارت پرداخت که مواردی در ـ21ماده
 بدنی هایخسارت خصوص در گر بیمه تعهدات ایفای مبنای است، شده اهدادگ رأی ارائه
 پانزده ظرف است موظف دیده زیان. باشد می) االدا یوم( آن پرداخت زمان در دیه ریالی مبلغ
 وی به ابالغی رأی شدن قطعی از بعد روز پانزده ظرف یا قطعی رأی ابالغ تاریخ از روز

 یا دیده زیان مراجعه عدم. نماید مراجعه خسارت دریافت یبرا و اعالم گر بیمه به را مراتب
 .شد نخواهد گر بیمه تعهدات افزایش موجب مذکور مهلت ظرف حادثه مقصر

 بدنی، هایخسارت تأمین صندوق به متعلق حقوق است مکلف گر بیمه ـ22ماده
 به گذار هبیم از دریافت از پس بالفاصله را قانون) 11( ماده »ب« و »الف« بندهای موضوع
 .نماید واریز مربوط حساب

 دریافتی مبالغ مجموع قانون،) 11( ماده »الف« بند بابت صندوق سهم محاسبه مبنای
 .بود خواهد اجباری تعهدات پوشش بابت گر بیمه
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 درصد پنجاه تا حداکثر تدریجی کاهش به نسبت است موظف مرکزی بیمه ـ23ماده
 مصوب کارمزدهای مبنای بر ثالث شخص امهن بیمه صدور های هزینه و فروش کارمزد
 .نماید اقدام 1387 سال

 بار یک ماه سه هر را ثالث شخص بیمه عملکرد گزارش است موظف گر بیمه ـ24ماده
 بیمه. نماید ارسال مرکزی بیمه به و تهیه مرکزی بیمه سوی از ابالغی های نمونه طبق

 تعدیل برای را الزم اصالحی و تندمس پیشنهادهای دریافتی، اطالعات به توجه با مرکزی
 .نماید می ارائه وزیران هیئت به بیمه عالی شورای تأیید از پس مربوط بیمه حق

 این موضوع های بیمه حق ریالی مبالغ سال هر است موظف مرکزی بیمه ـ25ماده
 گر بیمه. نماید ابالغ گر بـیمه به و محاسبه نقـلیه وسایل انواع تفـکیک به را نامه تصـویب

 قرار متقاضیان دید معرض در را بیمه حق مبالغ جدول مکلفند مربوط های نمایندگی و
 .دهند

 و قانون) 28( ماده مطابق نامه تصویب این مفاد از گر بیمه تخلف صورت در ـ26ماده
 .شد خواهد برخورد تعزیراتی قوانین جمله از مربوط مقررات و قوانین سایر

 نامه آیین این ابالغ از قبل گر بیمه توسط بیمه حق نرخ افزایش صورت در ـ تبصره
 بعمل حکومتی تعزیرات سازمان و مرکزی بیمه جمله از قانونی مراجع توسط مقتضی اقدام
 .آمد خواهد

) 37( ماده »ب«  بند موضوع مبالغ شامل نامه تصویب این موضوع های نرخ ـ27ماده
 .باشد می نیز ـ 1389 مصوب ـ ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 .بود خواهد االجرا الزم 1/1/1390 تاریخ از نامه تصویب این ـ28ماده
 جمـهوری ریاست محتـرم مقـام تأیید به 14/2/1390 تـاریخ در نامه تصـویب این
 . است رسیده

  
  )22/2/1390مورخ  19280نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ (

  
  
  



  

  :م ش 
  

ذ ی روزوارد  ره  ده از  ی   ف    ١ ١٣٩٠ماه ارد   رس

  
  

  
  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  مصوبات مجلس شورای اسالمیمصوبات مجلس شورای اسالمی ردیفردیف

11  
 تبصره و واحده ماده صدر موضوع اسالمی شورای مجلس رئیس  نظریه

 و یکصد و)85( پنجم و هشتاد اصول اجراء نحوه قانون«  به الحاقی) 4(
  »ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون)  138( هشتم و سی

   19266شمارۀ 
  5/2/1390مورخ 

   19269شمارۀ    کشاورزی تولیدات ناظر مهندسین استخدام قانون  22
  8/2/1390مورخ 

33  

 اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون اصالح قانون
 اصل کلی سیاستهای اجراء و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

  اساسی قانون) 44(چهارم  و هلچ
  

   19269شمارۀ 
  8/2/1390مورخ 

44  
 کل 1389 سال بودجه قانون واحده ماده) 7( بند) الف( جزء تفسیر قانون
   کشور

   19269شمارۀ 
  8/2/1390مورخ 

 19278شمارۀ   اسالمی شورای مجلس انتخابات قانون) 28( ماده) 2( تبصره حذف قانون  55
  20/2/1390مورخ

  
  
  
  
  

                                                 
تباط بیشتری دارد، درج و آنچه به  منظور حجیم نشدن این ویژه نامه، متن آنچه با وظایف شغلی مخاطبین محترم ار.  1
متن کامل هر یک از موارد  ،در صورت درخواست .اط یا کم ارتباط است را در این بخش فهرست وار ذکر کردیمرتبا بی

  .حذف شده، برای متقاضی ارسال خواهد شد
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  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  مصوبات هیأت وزیرانمصوبات هیأت وزیران  دیفدیفرر

   19266شمارۀ    14/2/1389 مورخ 32555/30905 شماره نامه تصویب) 6( ماده اصالح  11
  5/2/1390مورخ 

22  
 سال بودجه قانون واحده ماده) 2( بند) ص( جزء اجرایی نامه آیین اصالح
   کشور کل 1389

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

33  
) 1( بند موضوع کارگروه اعضای ترکیب به شاورزیک جهاد وزیر الحاق

) 79( ماده در وزیران هیئت اختیارات تفویض خصوص در نامه تصویب
  1382 مصوب الکترونیکی تجارت قانون

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

44  
 به کردستان استان در بانه بند سیران مرز تعیین خصوص در نامه تصویب
   زمینی مجاز مرز عنوان

 19278ۀ شمار
  20/2/1390مورخ

55  
 شرکت واگذاری قابل سهام میزان تعیین خصوص در نامه تصویب

  عدالت سهام بابت ایران اسالمی جمهوری هواپیمایی
 19278شمارۀ 

  20/2/1390مورخ

   19268شمارۀ    دولتی و ملی اراضی واگذاری خصوص در نامه تصویب  66
  7/2/1390مورخ 

77  
 و خام سنگهای عوارض اجرای اریخت تعیین خصوص در نامه تصویب
  )) 1(ردیف موضوع( کارنشده

 19279شمارۀ 
  21/2/1390مورخ

88  
 به تعاون، و اجتماعی امور و کار وزیران تعیین خصوص در نامه تصویب
   اعتبار و پول شورای عضو وزیران عنوان

 19279شمارۀ 
  21/2/1390مورخ

99  
 بازار تنظیم قانون)4( ادهم اجرایی نامه آیین) 2( ماده) 2( تبصره اصالح

   پولی غیرمتشکل
   19280شمارۀ 

  22/2/1390مورخ 

1010  
 روستای مرکزیت به شعبجره دهستان الحاق خصوص در نامه تصویب  

 بخش به کرمان استان در کوهبنان طغرالجردشهرستان بخش از شعبجره،
   زرند شهرستان آباد یزدان

   19280شمارۀ 
  22/2/1390مورخ 

1111  
 بیگ و) جرغه( جرغه آباد حسین روستاهای تبدیل خصوص در مهنا تصویب
 بخش بالغ قره دهستان مرکز دوگان روستای با تجمیع از پس اینالو
  شهر به فسا شهرستان  بالغ قره و ششده

  19280شمارۀ 
  22/2/1390مورخ  

1212  
 و خوزستان استان دو بین مرزی خط تعیین خصوص در نامه تصویب

   دبویراحم و کهگیلویه
   19280شمارۀ 

  22/2/1390مورخ 

1313  
 دفتر بازرسی رئیس معاونین و رئیس همترازی خصوص در نامه تصویب
 خدمات مدیریت قانون 71 ماده) هـ( و) د( بند موضوع با جمهور رییس

   کشوری
   19280شمارۀ 

  22/2/1390مورخ 
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1414  
) 66( دهما تبصره اجرایی نامه آیین) 1( ماده »الف«  بند) 2( جزء اصالح
  کشوری خدمات مدیریت قانون

   19284شمارۀ 
  272/2/1390مورخ 

   19286شمارۀ    فنی کاردانهای ای حرفه تشکیالت نامه آیین اصالح  1515
  29/2/1390مورخ 

1166  
 برای روزه سی روادید لغو مقررات برقراری خصوص در نامه تصویب
 میاسال جمهوری دولت بین خدمت و سیاسی های گذرنامه دارندگان

   بورکینافاسو دولت و ایران
   19286شمارۀ 

  29/2/1390مورخ 

1177  
 و»آباد نجف«  شهرستانهای بین مرزی خط تعیین خصوص در نامه تصویب

   اصفهان استان در »لنجان« 
   19286شمارۀ 

  29/2/1390مورخ 

1188  

 دهستان توابع از بیرجنده روستای تغییرنام خصوص در نامه تصویب
 کوزگر روستای و محمودآباد شهرستان مرکزی بخش شمالی اهلمرستاق

  نور شهرستان مرکزی بخش بند میان دهستان توابع از محله
  

   19286شمارۀ 
  29/2/1390مورخ 

  
  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  شورای عالی انقالب فرهنگیشورای عالی انقالب فرهنگیمصوباتمصوباتردیفردیف

11  
 عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مدیریت جامع نامه آیین« مصوبه

   »فناوری و پژوهشی
  

   19284شمارۀ 
  27/2/1390مورخ 

   19284شمارۀ   »جوان پژوهان دانش باشگاه اساسنامه 4ماده به جدید بند دو الحاق« مصوبه  22
  27/2/1390مورخ 

33  
 و پردازی نظریه های کرسی از حمایت هیأت جدید اعضای انتخاب« مصوبه
   »مناظره

   19284شمارۀ 
  27/2/1390مورخ 

   19284شمارۀ    »موفق های طرح اعتبارنامه سند اعطای آیین برگزاری« واحده ماده  44
  27/2/1390مورخ 

55  
 دروس ارائه برای جدید های قالب و نو های شیوه طراحی«  واحده ماده

   »اسالمی معارف
   19284شمارۀ 

  27/2/1390مورخ 

   »شریف صنعتی دانشگاه رئیس انتخاب تأیید« مصوبه  66
   19284شمارۀ 

  27/2/1390مورخ 
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روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمیمصوبات شورای عالی اداریمصوبات شورای عالی اداری  ردیفردیف

11  
 پژوهشی فعالیتهای خصوص در اداری عالی شورای مصوبه) 1( بند اصالح

  نهاد ریاست جمهوری در زمینه فناوری
 19278شمارۀ 

  20/2/1390مورخ

22  
 بهداشتی و آموزشی فعالیتهای خصوص در اداری عالی شورای مصوبه
   البرز استان جغرافیایی حوزه در نایرا پزشکی علوم دانشگاه

 19278شمارۀ 
  20/2/1390مورخ

33  
 از اقتصادی امور پژوهشکده انتقال خصوص در اداری عالی شورای مصوبه
   فنĤوری و تحقیقات علوم، وزارت به دارایی و اقتصادی امور وزارت

 19279شمارۀ 
  21/2/1390مورخ

  

  
  

 
زنامۀ رسمیزنامۀ رسمیروروآموزش و پرورشآموزش و پرورششورای عالیشورای عالیمصوباتمصوبات  ردیفردیف

11  

: موضوع پرورش و آموزش عالی شورای جلسه پانزدهمین و هشتصد مصوبه
 طرح مشمول ابتدایی پنجم پایه آموزان دانش پذیرش و شرکت مالک

 راهنمایی دوره دولتی نمونه مدارس ورودی آزمون در توصیفی ارزشیابی
  تحصیلی

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

22  
 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه مینیک و بیست و هشتصد مصوبه
   شناسی استان درسی برنامه آزمایشی اجرای: موضوع 28/2/1389تاریخ

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

33  
 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه سومین و بیست و هشتصد مصوبه
 های رشته از برخی هفتگی برنامه ساعات کاهش: موضوع 8/4/1389مورخ
   ای فهحر و فنی شاخه

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

44  
 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه هشتمین و بیست و هشتصد مصوبه
 امور به رسیدگی ویژه کمیسیون تشکیل نامه آیین: موضوع 2/6/1389تاریخ

  ایران اسالمی جمهوری المللی بین مدارس

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

55  
 پرورش و آموزش عالی شورای لسهج هشتمین و بیست و هشتصد مصوبه
 مواد( تربیتی و آموزشی منابع ساماندهی نامه آیین: موضوع 2/6/1389مورخ

  ) ها رسانه و

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

66  
 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه هشتمین و بیست و هشتصد مصوبه
 رورشپ و آموزش نامه آیین آزمایشی اجرای تمدید: موضوع 2/6/1389مورخ
  ویژه نیازهای با آموزان دانش و کودکان فراگیر ـ تلفیقی

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

77  

 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه هشتمین و بیست و هشتصد مصوبه
 آموزشی های نامه آیین آزمایشی اجرای تمدید: موضوع 2/6/1389مورخ
 خاص ای حرفه متوسطه و ای حرفه پیش تحصیلی راهنمایی دوره
  ویژه نیازهای با آموزان دانش

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 
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  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  مصوبات شورای عالی آموزش و پرورشمصوبات شورای عالی آموزش و پرورشردیفردیف

88  

 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه نهمین و بیست و هشتصد مصوبه
 ارزشیابی کمیسیون اعضای ترکیب اصالح: موضوع 18/8/1389تاریخ

 644 جلسه مصوبه موضوع خارجی کشورهای مدارس تحصیلی مدارک
   پرورش و آموزش عالی شورای

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

99  
 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه امین سی و هشتصد مصوبه
  عشایری و روستایی پرورشی و آموزشی مجتمع نامه آیین 23/9/1389تاریخ

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

1010  
 پرورش و آموزش عالی شورای سهجل امین سی و هشتصد مصوبه
 عالی شورای 810 جلسه مصوبه مفاد تسری: موضوع 23/9/1389تاریخ
  آن از بعد و 1389 ـ1390 تحصیلی سال برای18/12/1388 تاریخ

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

1111  
 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه دومین و سی و هشتصد مصوبه
 پیش دوره امتحانات الزحمه حق پرداخت: موضوع 21/10/1389تاریخ

   دانشگاهی 

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

1212  
 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه سومین و سی و هشتصد مصوبه
 بزرگساالن آموزش اول مرحله آموزشی ساختار 19/11/1389 تاریخ

  ) سوادآموزی نهضت(

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

1313  

 پرورش و آموزش عالی شورای جلسه ینچهارم و سی و هشتصد مصوبه
 در ابتدایی پنجم پایه آموزان دانش پذیرش نحوه: موضوع 5/12/1389تاریخ

 ـ 1391 تحصیلی سال برای تحصیلی راهنمایی دوره دولتی نمونه مدارس
1390  

  19268شمارۀ 
 7/2/1390مورخ 

  
  

 
  روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمی  مصوبات شورای عالی و  معماری ایرانمصوبات شورای عالی و  معماری ایرانردیفردیف

11  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   دیزیچه شهر جامع

   19266شمارۀ 
  5/2/1390مورخ 

22  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   رضوانشهر شهر جامع

   19266شمارۀ 
  5/2/1390مورخ 

33  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   درجزین قروه شهر جامع

  19266شمارۀ 
  5/2/1390مورخ  

44  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   سجاس شهر جامع

   19268شمارۀ 
  7/2/1390مورخ 

 جامع طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ  55
   زهره شهر

   19269شمارۀ 
  8/2/1390مورخ 



  1390ماه  اردیبهشت  –ن و مقررات یقواننامۀ ویژه/  58
 

 

 

روزنامۀ رسمیروزنامۀ رسمیمصوبات شورای عالی و  معماری ایرانمصوبات شورای عالی و  معماری ایران  ردیفردیف

66  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   شهر نیل شهر تفصیلی ـ جامع

 19278شمارۀ 
  20/2/1390مورخ

77  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   ازندریان شهر جامع

 19278شمارۀ 
  20/2/1390مورخ

88  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   رشتخوار شهر جامع

 19278شمارۀ 
  20/2/1390مورخ

99  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   آباد فیض شهر جامع

 19278شمارۀ 
  20/2/1390مورخ

1010  
 جامع طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی لیعا شورای مصوبه
   اردبیل شهر

   19284شمارۀ 
  27/2/1390مورخ 

1111  
 خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه) 1( بند اصالح
  گرماب شهر تفصیلی ـ جامع طرح تنفیذ

   19286شمارۀ 
  29/2/1390مورخ 

1212  
 طرح درخصوص یرانا معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   انارک شهر جامع

  19286شمارۀ 
  29/2/1390مورخ  

1313  
 الحاق خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   ایوان شهر محدوده به اراضی

   19286شمارۀ 
  29/2/1390مورخ 

 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ  1414
   جندق شهر جامع

   19286شمارۀ 
  29/2/1390مورخ 

1515  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
   دامنه شهر جامع

   19286شمارۀ 
  29/2/1390مورخ 

1616  
 طرح خصوص در ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبه تنفیذ
    زاهدشهر جامع

   19286شمارۀ 
  29/2/1390مورخ 

  

  
  



  

ی  وا مارۀ   (    )١٣٩٠ماه ارد  وط  
 یسطح آگاه یارتقا یه در راستایقضائهقات قویرساند معاونت آموزش و تحقیبه استحضار قضات محترم م

در امر  یرا که به نحو ین و مقرراتیهر ماه قوان ،ن امریجاد سرعت و سهولت در این و مقررات و این از قوانیمخاطب
زان انتظار دارد پاسخ ینظرات شما عز استفاده از یبرا. کندمیمنتشر  ویژه نامهصورت از است، به یقضاوت مورد ن

  :دییر منعکس فرمایق زیاز سه طر یکیر را به یز یهاپرسش
و تحقیقات،   معاونت آموزش ،هیساختمان شماره سه قوۀ قضائ ،هیابان سمینبش خ ،ابان حافظیخ ،تهران :الف

  یمتون آموزش نیو تدو یزیاداره کل برنامه ر
   Tadvin_Motoon@Yahoo.Com یکیپست الکترون :ب
  021 – 88809056نمابر :ج
  کند؟می تأمینجدید  ن و مقرراتیاز قوان یابیاز شما را در خصوص اطالع ین ماهنامه تا چه میزانن یا -1

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

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

  چیست؟های قضایی و نشستنظریات مشورتی  ،نظر شما راجع به تعداد استفتائات قضائی -3
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
مطالب مشروحاً اعالم داشته و مشخص فرمایید چه ) چیدمان(لطفاً نظرتان را نسبت به دسته بندی و تبویب  –4

  .تغییری را الزم می دانید
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  کدامیک از روش های ذیل را جهت دریافت ویژه نامه ترجیح می دهید؟ –5

   دریافت نسخه الکترونیکی از طریق ایمیل    دریافت نسخۀ چاپی
   دریافت نسخه الکترونیکی از طریق پایگاه اطالع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات 

  ا دریافت کرده اید؟تاکنون چند شماره این ویژه نامه ر –6
   ها هیچ کدام از شماره    هاهمه شماره
  .................................................................................. با ذکر تعداد و شماره   هابرخی شماره

  .یدنامه دارید، مرقوم فرمایچنانچه انتقاد یا پیشنهادی در خصوص بهبود این ویژه -7
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  .در صورت تمایل نام و شمارۀ تلفن خود را مرقوم دارید -8

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





  

راک ت ا وا ه  م  رات ۀو ن و   وا
  

  
  

ی.... .........:.....م واد ی .....................:...م خا ن   :.......................مارۀرپ
ق ابالغ طا ی  ضا ت    ......................................................:..............س

ن  اه:............................. ت ن ھ   :.......................................ت
ی  ه یح شا ل دارید و ما ود    .......................................................:. ارسال 

ی ت................................:د پ د   :.......................................ل 
ی ی رو ت ال ی پ ن(شا ورت دا  .....................................................:(  

ضاء   ا
  

  
س ر،  -ان: آ ر ه ا وی دا ه، رو ظ و س یابان حا ع  عاو قا مان  قات سا وزش و  م ۀو  آ ه  ه،   .ضا

 


