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) قالمَکُی  ََ قیابُواوا وَیینَ ُایُِوبُوُ  َ اُیا عُوا عَن ی      ا اَوادق ی  قال امیرالمومنین علی)ع(:  

ا قصْدَ المَعیای) ََ ا   ی    الماسیل مین الََََْْم ی ُ  اَمْیوالَ   اوُ  ََ اال وْثیاب عَیا     عُضُولَکُ  َاقص دَا

 االضْراب

همای  های خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به همم بووییمیدع ارمار    نوک قلم
روی و حذف و اصل سخن را مورد توجمه قمرار دهیمدع بیرهیزیمد اا ایماد      اضافی را 

مصرف بیش اا حد که اموال میلمانان تحمل ضرر و ایان ندارد.

ساازي اقتاااد   سازي و... كتاب حاضر در راستاي اجرا و پيادهانتخاب قلم، چينش، آماده
یر اقام  ماارفي   مقاومتي و با هدف استفاده و صرفه جاییي حاداكيري از كا ا  و ساا    

وپان  درصادي كا ا  و...    جاییي بيتا   كاررفته انجا  شده، این اقادا  میجاص صارفه   به
گردیده اس ؛ اميد داریم چنانچه احتمااً  از سالی   اساتفاده از مجمیكاه كاساته شاده،       

 خیانندگان كزیز با ا ماض بدان بنگرند.
 معاونت تدوینع توقیح و انتشار قوانین و مقررا 

 همكاران

 تدوين و تنقيح       :

 مشاور                  :

 

 :     سازي       آماده

 ليتوگرافي و چاپ   :

  :                زير نظر 

 

 سارا محمدنبي – سيد رحمان سالمت

                                   هااي رسايدگي باخ تات اات اداري    ت عالي نظاارت بار هياأت   أدبير هي)فردين خرازي

 (زمان اداري و استادامي كشورسا

 ليال صمدي

 حسن نعمتي -سعيد بنايي –عتي ابراهيمي دهشيري 

سيد رحمان سالمت –زاده مهدي مهدي

هدا  ودان   معاونت تدوين  تنقیو و انارار قوانین و مقررات  مراتب تقدير و سداا  ودود را از  
کده   وست و غالمحسین افاداده دون تحصیلفريد انآقايو  و فاطمه شمیری فاطمه مناصر اسدی

و آزياا  الهه مزينانی  زاده  سمیه باجالن  معصومه زارعیها سایده رحی وان و تدوين و تنقیو در 
 دارد.اند  اعالم میاثر همكاری نمودههای اين سازی ديگر انواع و چاپکه در آماده وورشیدی
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است و هرگونه وللی در آن عالوه بدر آنكده   رور هر کاز مسائل اساسی نظام اداری سالمت 
و  حفظ نظ  عمومی جامعده  نمايد شهروندان را با مركل روبرو می تأمین نیازها و ودمات عادی

به فساد اداری . سازدرا با مخاطره مواجه می ی کالن کرورهاريزیها و برنامهگیریتصمی  حای
جامعده   بده  و افكندد ر مدی طد ون و دولت را به نقطه مقابل سالمت اداری منافع شهرونداعنوان 

کاهدد و مدانعی در برابدر    مدی  وری سدازمان میدزان بهدره  . فسداد اداری از  کندد مدی وسارت وارد 
مردروعیت و کارآمددی   حادی  وجدود فسداد اداری    شدود. و کارکنان آن میسازی سازمان توانمند
به اهداف ودود بده سدالمت    هر سازمانی جهت نیل . کراندمی به چالش نیزرا های سیاسی نظام

در . باشدد مدی است و اين مه  مسالزم انجام اقدامات ماعددد در سدطوم مخالد     درونی نیازمند 
ارتقدای سدالمت   »بده  نیز معظ  رهبری مقام 64/6/6993های کلی نظام اداری مصوب سیاست

ری  هدای اوالقدی در آن از طريدص ا دالم فرآينددهای قدانونی و ادا      نظام اداری و رشدد ارز  
تصريو  «گیری و بروورد با تخلفاتمؤثر پیشگیری از امكانات فرهنگی و به کارگیری نظام بهره

 شده است.
آنهدا از   و اجرای نجامهای اداری و نحوه افعالیتزمینه قوانین و مقررات و ايجاد شفافیت در 

نیازمندد   ايجداد نظد  و سدالمت اداری   لوازم ا لی تحقص سالمت اداری است. از سدويی ديگدر    
و مقابلده بدا تخلفدات احامدالی      کارمندان و نظارت و مراقبت نسبت به رفاارها و اقدامات مديران

باشند و هرگونه قصور و تقصیر آنهدا  می ایگسارده احب اوایارات  است؛ چراکه اين افراد  آنان
و زيان مدادی و معندوی بده حقدوو عمدومی و وصو دی       جدی تواند موجبات ايراد وسارت می

ی مخالد  در  هدا هدا و سدمت  جايگاهکارمندان دولت در به بیان ديگر   شهروندان را فراه  آورد.
ها  وظداي  و اوایدارات   ها   الحیتهای اجرايی به عنوان نمايندگان حاکمیت  مأموريتدساگاه

های شهروندان کرور در شؤون و امور مخال  زنددگی و اداری  فراوانی برای پاسخ به دروواست
اسافاده از اوایارات و اين مه  با توجه به امكان قصور و تقصیر آنها در انجام وظاي  و سوء دارند
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و تبعیض در عمل به قوانین و مقررات در وصوص افراد مخال   وجود ضمانت اجراهای قدانونی  
 نمايد. برای پیرگیری از هرگونه تخل  و يا تنبیه ماخلفان احامالی را ضروری می

وجود قوانین و مقررات نداظر بدر شناسدايی دقیدص تخلفدات اداری  تنبیهدات       بر اين اسا   
ايدن تخلفدات  از ابزارهدای ا دلی ايجداد       ثر در مواجهه با آنها و شیوه رسیدگی بهؤماناسب و م

گیدری از قدوانین و   شود. نظام رسیدگی بده تخلفدات اداری بدا بهدره    سالمت اداری محسوب می
سدوی و ارتقدای سدالمت    نضباط سازمانی و ارتقدای آن از يد    مقررات کارآمد در پی برقراری ا

 اداری و مقابله با فساد اداری از سوی ديگر است.
احصدای  با   سالمت اداری تحقصهمواره ابادای ايجاد نظام قانونگذاری نوين در کرور ما   از

قدانون تردكیالت وزارت    وضع قوانین تنبیهی مورد توجه و اهامام بدوده اسدت.  تخلفات اداری و 
برای نخساین بدار در زمینده تخلفدات و تقصدیرات      61/9/6634مصوب  مالیه کل مملكت ايران

اداری مساخدمان دولت احكامی وضع کرد. در اين قانون ضدمن تعیدین مجلدش مرداوره عدالی      
وم در فصل سد بینی نمود. های اداری الزم را نیز پیشبرای رسیدگی به تقصیرات اداری  مجازات

 96از ماده  تحت عنوان طريص محاکمه و مجازات   66/3/6926مصوب قانون اساخدام کروری 
هدای اداری و طدرز جريدان    انواع مجازات ضمن تركیل مجلش تحقیص و محاکمه اداری   46 تا

فصدل  در   . پش از آنگرديد بیانمحاکمه و ترخیص انواع تقصیرات اداری و تعیین مجازات نیز 
اينكده  ضمن اعدالم   13الی ماده  14از ماده   96/9/6941مصوب  اخدام کروریقانون اسشر  

يا قصور مساخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجدازات آنهدا    رسیدگی به تقصیر و تخل  اداری و
ای نامده را بده آيدین   در آن چگونگی تركیل دادگاه اداری و رسیدگی عهده دادگاه اداری است به

 نامده نامده مدورد نظدر تحدت عندوان آيدین      آيین د.یرسوزيران میتأب هیکه به تصوي شدواگذار 
وزيران تأبه تصويب هی 66/1/6941تبصره در تاريخ  4ماده و  11 دادرسی اداری در چهار فصل 

 6. ساش قانونگدذار طدی تبصدره    قرار گرفتمالک عمل رسید و در رسیدگی به تخلفات اداری 
مربوط به پاکسازی و ايجاد محیط مساعد برای رشد نهادهدای  الحاقی ماده واحده اليحه قانونی 

 -6919 مصوب -های دولایسسات و شرکتؤها و مها و بان ها و دانرگاهانقالب در وزارتخانه
های پاکسدازی  تأرسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را به هی  آن ا الحات و الحاقات بعدی و

هدای رسدیدگی بده    تأقانون هید  6919ب آن  و در سال ماعاق .کردموضوع قانون مذکور واگذار 
برای مدت سه سال به  ورت آزمايری تصويب شد و تمامی احكام مغاير با ودود   تخلفات اداری

های رسیدگی تأقانون ا الم قانون هی 6911در سال  های اداری را نسخ نمود.و از جمله دادگاه
ی رسیدگی به تخلفات اداری به قانون رسیدگی هاتأضمن تغییر نام قانون هی به تخلفات اداری 
 6946در سال  به آن اضافه نمود. یرا ا الم و مواد 6916قانون موقت سال  به تخلفات اداری 

 ورت آزمايری ي  ساله به تصويب قانونگذار رسید و ضمن قانون رسیدگی به تخلفات اداری به
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قدانون رسدیدگی بده     4/3/6946وره در تاريخ و باال آن تمامی قوانین و مقررات مغاير لغو گرديد.
 ورت دايمی به تصويب مجلش شورای اسالمی رسید و ضمن آن کلیه قوانین تخلفات اداری به

اين قانون از آن سال تاکنون به عنوان قانون محوری در رسیدگی به  و مقررات مغاير لغو گرديد.
مدورد    ن به  راحت و بدا ککدر ندام   اگر چه قانون اویر تاکنو تخلفات اداری محسوب شده است.

اتی و ا دالح  اتدساخو  تغییدر   به نحو ضمنیوسیله قوانین ماعدد و ا الم قرار نگرفاه اما به
هدای  و دساورالعمل (وزيرانتأمصوب هی)نامه اجرايی قانون يادشده آيینهمچنین  است. گرديده
در ايدن   مقدررات قابدل اعاندا    از جمله (قانون 66عالی نظارت موضوع ماده تأمصوب هی)مربوط 

 مبنای عمل در رسیدگی به تخلفات اداری است.وصوص و 
اداری و  مربوط بده تخلفدات   قوانین و مقررات وصوصايجاد شفافیت در ترديدی نیست که 

ی در پیردگیری از وقدوع تخلفدات و ايجداد     زياد   آثار بسیارآن نسبت بهآگاهی در پی آن ايجاد 
 64/6/6993های کلی نظام اداری مصوب سیاستدر عین حال در  ارد.سالمت اداری به همراه د

کیدد  أت «عدالت محوری  شفافیت و روزآمدی در تنظی  و تنقیو قوانین و مقدررات اداری »بر نیز 
بر اين اسا   مجموعه تنقیحی حاضر به منظور ارايه تمامی قوانین و مقررات معابدر   شده است.

کارمندان  ويژهبه عموم شهروندان و تا به عنوان راهنمايی برایمرتبط با اين موضوع تدوين شده 
تهیده  در  .قدرار گیدرد  های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تأاعضای محارم هی نیزو  دولت

مجموعده را  اسدافاده از  قرار گرفاه که آگداهی نسدبت بده آن    توجه نكاتی مورد مجموعه حاضر 
 د:ينمامیتسهیل 
بده برودی تخلفدات     و پراکنده نیز در قوانین مخال تاکنون قانونگذاری  از ابادای دوران -6
لذا تدال   بسیاری از اين موارد مورد نسخ واقع نرده است.  کهکارمندان دولت اشاره شده اداری 

گرديد تمامی احكام قانونی که تخلفات قابل ارتكاب توسط کارکنان دولت را اعالم نموده اسدت  
الباه ککر اين نكاده ضدروری    .به ترتیب تاريخ تصويب گنجانده شود حاضراحصاء و در مجموعه 

و بده وصدوص    6946است که با توجه به احكام مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال 
 گیرد.آن تعیین مجازات مربوط به تخلفات اداری بر اسا  قانون اویرالذکر  ورت می 3ماده 
قدانون   66عدالی نظدارت موضدوع مداده    تأرات هید نظد برای اولین بار تال  شده است  -6

درج گردد که اين مهد    حاضردر مجموعه تنقیحی  -6946مصوب  -رسیدگی به تخلفات اداری
میسدر گرديدد و از    عدالی نظدارت(  تأ)دبیروانه هی با همكاری سازمان اداری و اساخدامی کرور

 .دارداينرو مراتب ساا  وود را ابراز می
نسبت به گردآوری مدوارد دارای  ت عمومی ديوان عدالت اداری أهی یاآربه دلیل اهمیت  -9

 نويش احكام مربوط درج شده است.و حسب مورد در زيرارتباط با مجموعه اقدام 
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 تدوان های ديگر تدا حدد   گری در تهیه اين مجموعه و مجموعهشنظیفه روبرای اينكه و -4
  يدن تددو معاوندت  تنقیحدی  توضیحی و ظر در مواردی که بیان نه باشد  دش ورت کامل اجرا به

 رتضدرو و يدا سداير مدوارد    مقرره وا دی  و وصوص قانون  قوانین و مقررات درو انارار  تنقیو
 ت.آمده اسمربوط  زيرنويشدر ( اين معاونت)مذکور با درج نران  نظر داشاه 

ن  المسؤو هبرداری شايسامورد بهرهآمده در تهیه اين مجموعه عملهای بهامید است تال 
ه نظدرات   يد بدا ارا  مخاطبدان ارجمندد   و قدرار گیدرد  نظران و عموم مردم کارگزاران نظام   احب

هدای بعددی راهنمدا و يداور     در ارتقای کیفدی مجموعده     ما راها و پیرنهادهای وويشراهنمايی
 (2) (1)باشند.

 لعیا جنیدی      
 جمهورمعاون حقوقی ريیس

 

قوانین و مقدررات جمهدوری اسدالمی ايدران نیدز قابدل        ساير قوانین مربوط در سامانه قانون مجازات اسالمی و ـ1
هددای اجرايددی  از طريددص نرددانی مالحظده اسددت؛ ايددن سددامانه عددالوه بددر سددايت اينارانادی دولددت بددرای دسدداگاه  

www.dotic.ir باشد.قابل دسارسی برای عموم مردم می 

ل از تقداطع جمهدوری اسدالمی     عصدر)ع((  قبد  ویابدان ولدی  ظر  اناقاد و پیرنهاد وود را به نردانی تهدران    ن ـ 2
 يدا نردانی اينارنادی    6961414416کدپسدای   -يدن  تنقدیو و اناردار قدوانین و مقدررات     معاوندت تددو   6619شماره

law@iripo.ir نیدز   2239-66- 14411166و تلفدن  2239 -66-11436424رنگارارسال فرمايید. در ضمن دو
 .باشدنظران میآماده دريافت و اساماع نظرات عالقمندان و  احب

http://www.dotic.ir-/
http://www.dotic.ir-/
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 فحهص تاريخ تصويب عنوان رديف

 45 7/9/1372 قانون رسيدگي به تخلفات اداري  1

 111 12/3/1373 عالي نظارتنامه هيأتآيين  2

 112 27/7/1373 نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداريآيين  3

 69 11/11/1373 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل  4

5  
از قااانون پردا اات پااادان پايااان  اادمت و بخشااي از   

 روري به كاركنان دولتهاي ضهزينه
1375/2/26 71 

 129 4/1/1371 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري  6

 11 15/6/1315 از قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با د انيات  7

 14 1316/7/1 از قانون مديريت  دمات كشوري  1

 97 1391/9/22 دادرسي ديوان عدالت ادارياز قانون تشكيالت و آيين  9

11  
نحوه رسيدگي باه تخلفاات اداري ماديران كال و      مصوبه

 هاباالتر و همترازان آن
26/6/1391 112 

11  

راجاع باه    بخشنامه در  صوص مهلت تقديم داد واسات  

هاي رسايدگي باه تخلفاات    و تصميمات قطعي هيأت آراء

 اداري كارمندان

22/7/1392 192 

12  
رسيدگي به تخلفات كارمندان مشمول در  صوص بخشنامه 

 هاي واگذار شده به بخش غيردولتيت اشتغال و دستگاهحال
12/3/1393 194 

13  

 24بخشنامه در  صوص نحاوه در واسات اعماال مااده     

هاااي قااانون رساايدگي بااه تخلفااات اداري توساا  هيااأت

 رسيدگي به تخلف اداري

9/5/1396 196 
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 فهرست تاريخي قوانين و مقررات

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

   قوانين

 21 26/12/1311 با اصالحات بعدي از قانون ثبت اسناد و امالك  1

 22 21/12/1313 )زيرنويس(از قانون مدني   2

 22 24/4/1311 از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي  3

 23 5/11/1333 از اليحه راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض  4

 24 11/4/1334 از قانون شهرداري  5

 26 1341/11/19 نون اصالحات ارضياز قا  6

 63-26 1345/3/31 متن و زيرنويس() از قانون استخدام كشوري  7

1  
عاالي شهرساازي و معمااري اياران     از قانون تأسايس شاوراي  

  )زيرنويس(
22/12/1351 24 

9  
از مقااررات تشااكيالتي  اسااتخدامي  مااالي و انضاابا ي وزارت 

 امور ارجه
1352/3/7 21 

 34 1355/4/16 والاز قانون ثبت اح  11

 34 1355/4/16 قانون صدور چك از  11

 176-37 12/9/1351 )زيرنويس(از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران   12

 173 5/7/1361 )زيرنويس( از قانون بازسازي نيروي انساني  13

 1361/7/19 )متن و زيرنويس( از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور  14
35-161-
161 

 37 1361/11/11  يوان محاسبات كشورقانون د از  15

 37 1364/1/11 وقت بانوانقانون نحوه اجراي قانون مربوط به  دمت نيمه از  16

 31 1364/4/5 نقانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي ايرااز   17

 112 1/6/1366 )زيرنويس(قانون محاسبات عمومي كشور از   11

 25 1366/6/22 )زيرنويس( قانون زمين شهرياز   19

21  
آهان جمهاوري اساالمي    قانون تشكيل شركت ساهامي راه از 

 ايران و اساسنامه آن
1366/6/29 31 

 39 1366/1/3 از قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسالمي ايران   21

 41 3/12/1366 هاي مستقيمماليات از قانون  22

 43 1367/1/23 هاي كاالهاي اساسي از قانون منع  ريد و فرون كوپن  23



 تاريخي قوانين و مقررات فهرست

 

00 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 159 29/1/1369 )زيرنويس(قانون كار از   24

25  
هاي مربوط به اسناد سجلي م و مجازاتياز قانون تخلفات  جرا

 و شناسنامه
1371/5/11 44 

 147 1371/6/13 )زيرنويس(لت قانون نظام هماهنگ پردا ت كاركنان دواز   26

 45 7/9/1372 قانون رسيدگي به تخلفات اداري  27

 67 1372/11/14 ساعات اداري ارگزاران كشور درقانون ممنوعيت ادامه تحصيل ك  21

 69 11/11/1373 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل  29

31  
قانون تساهيالت اساتخدامي و اجتمااعي جانباازان انقاال       از 

 )زيرنويس( اسالمي
1374/3/31 13 

 71 1374/4/25 از قانون استخدام وزارت ا العات  31

32  
آمااوزن و پاارورن  گاازينش معلمااان و كاركنااان  از قااانون 
 )زيرنويس(

1374/6/14 121 

33  
هااي  از قانون پردا ت پادان پايان  دمت و بخشي از هزيناه 

 ضروري به كاركنان دولت 
1375/2/26 71 

34  
از قانون تشكيالت  وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور 

 و انتخا  شهرداران
1/3/1375 71 

35  
زياارات و تع -كتااا  پاانجم قااانون مجااازات اسااالمي )   از

 )متن و زيرنويس( هاي بازدارنده(مجازات
1375/3/2 

74-92-
167 

 75 1377/2/27 از قانون معادن  36

 75 1371/7/11 نامه دا لي مجلس شوراي اسالمياز قانون آيين  37

 76 1371/9/7 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي از  31

39  
گاي  فرهن وقانون برنامه ساوم توساعه اقتصاادي  اجتمااعي     از 

 )زيرنويس( جمهوري اسالمي ايران
17/1/1379 61 

41  
هاي عماومي و انقاال  )در اماور    دادرسي دادگاهاز قانون آيين

 )متن و زيرنويس( مدني(
1379/1/21 71-139 

 179 27/11/1311 )زيرنويس(از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت   41

 213-117 1313/1/25 )زيرنويس(قانون برگزاري مناقصات از   42

 211 16/2/1313 )زيرنويس( مع حمايت از حقوق معلوالنقانون جااز   43

44  
فرهنگاي   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاادي  اجتمااعي و  از 

 )زيرنويس(جمهوري اسالمي ايران 
11/6/1313 151 
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

45  

از قانون موافقتنامه دوجانبه بين دولت جمهوري اسالمي اياران  
تحقيقاتي جمهوري كوبا در مورد كمك متقابل اداري و  و دولت
اجراي صحيح قانون امور گمركي و جلوگيري از تخلفاات   براي

 هاگمركي و مبارزه با آن

5/1/1313 79 

 79 1314/7/6 ي سراسريهاقانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزموناز   46

47  
از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات ماالي  

 )زيرنويس( (1دولت )
15/1/1314 157 

41  
از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي اياران باه كنوانسايون    

 سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
21/3/1315 11 

 11 15/6/1315 از قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با د انيات  49

 11 3/4/1316 رساني به ايثارگراناز قانون جامع  دمات  51

 1316/7/1 (يرنويس)متن و ز از قانون مديريت  دمات كشوري  51
29-56-14-
195-191 

 17 1316/11/2 از قانون مبارزه با پولشويي  52

 17 1316/11/1 قانون اساسي( 44هاي كلي اصل چهل و چهارم )از قانون اجراي سياست  53

 19 1317/2/17 قانون ماليات بر ارزن افزودهاز   54

 19 1317/2/31 از قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور  55

56  
قانون تشاكيالت   ( 2مكرر )( 12ماده )( 2قانون تفسير تبصره )

وظااايف و انتخابااات شااوراهاي اسااالمي كشااور و انتخااا     
 )زيرنويس( 1312شهرداران مصو  

31/4/1319 73 

57  
هااي قابال كشاتيراني در    از قانون حفاظت از درياها و رود انه

 مقابل آلودگي به مواد نفتي 
1319/5/27 19 

 91 1391/7/17 رت بر رفتار قضات قانون نظا از  51

 91 7/1/1391 از قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد  59

 94 1391/1/22 قانون امور گمركي از  61

61  
هااي  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضاي و ساا تمان   از

 فاقد سند رسمي
1391/9/21 94 

62  
)ماتن و   اداريدادرسي ديوان عدالت از قانون تشكيالت و آيين

 زيرنويس(
1391/9/22 97-193 

 99-91 1392/2/1 )متن و زيرنويس( از قانون مجازات اسالمي  63
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 121-91 1392/12/4 )متن و زيرنويس( دادرسي كيفرياز قانون آيين  64

 99 1394/1/23 از قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر  65

 111 1394/11/13 وريسماز قانون مبارزه با تأمين مالي تر  66

67  
سيس و اداره مدارس و مراكاز آموزشاي و پرورشاي    أاز قانون ت
 غيردولتي

1395/9/14 111 

61  
ساله ششام توساعه اقتصاادي  اجتمااعي و     از قانون برنامه پنج

 (1396 - 1411فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )
14/12/1395 111 

 113 31/5/1396 ثار علمياز قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آ  69

 114 1396/12/21 كل كشور  1397قانون بودجه سال از   71
   هانامهآيين

 116 1317 نامه قانون ثبت امالكاز آيين  1

 117 12/4/1346 هانامه مالي شهردارياز آيين   2

3  
هااي  نامه مرباوط باه شاراي  و  ارز اساتفاده از  اناه      از آيين
 سازماني

1363/11/19 111 

 111 1365/11/21 نامه مربوط به حضور و غيا  كاركنان دولتاز آيين  4

5  
هااا و نامااه حفااو حاادود و آدا  اسااالمي در دانشااگاهاز آيااين

  عاليمؤسسات آموزن
6/5/1366 119 

 111 12/3/1373 عالي نظارتنامه هيأتآيين  6

7  
نامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصايل كاارگزاران   از آيين
  در ساعات اداريكشور 

1373/4/12 111 

1  
قاانون اساتخدامي سا اه     213نامه اجرايي موضوع ماده از آيين

 پاسداران انقال  اسالمي
19/5/1373 112 

 112 27/7/1373 نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداريآيين  9

11  
نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشساتگي و  از آيين
 وظيفه

24/12/1373 127 

 127 25/5/1377 نامه اجرايي قانون گزينش كشوراز آيين  11

12  
درمان معتادان به مواد مخدر و  پيشگيري از اعتياد  نامهاز آيين

 حمايت از افراد در معرض  طر اعتياد
1377/11/21 129 

 129 4/1/1371 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري  13

 139 1379/3/1نون نظاام مهندساي و كنتارل    ( قا27نامه اجرايي ماده )از آيين  14



 مقررات رسيدگي به تخلفات اداري قوانين وتنقيحي مجموعه 

 

01 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 سا تمان

 141 1311/1/15 ي كشورهانامه استخدامي كاركنان شهردارياز آيين  15

16  
هااي عماومي و   نامه اصاالحي قاانون تشاكيل دادگااه    از آيين

 و اصالحات بعدي 15/3/1373انقال  مصو  
9/11/1311 141 

17  
نهادهاي عمومي و تاريخي  نامه اموال فرهنگي  هنري وآيين از
 لتيدو

1311/12/7 141 

 141 1313/4/7 ي كشورهانامه استخدامي دهيارياز آيين  11

19  
قااانون حماياات از حقااوق  17و  2نامااه اجرايااي مااواد آيااين از

 ايافزارهاي رايانهپديدآورندگان نرم
21/4/1313 142 

21  
نامه شراي  استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت از آيين

 كار
11313/6/ 142 

 143 1/9/1313 هاي اجرايينامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاهآيين  21

22  
( قاانون تأسايس ساازمان نظاام     32نامه اجرايي مااده ) از آيين

 -مهندسي كشاورزي و منابع  بيعي جمهوري اساالمي اياران  
 -1311 مصو 

4/9/1313 151 

 151 1314/11/2 نامه سجل قضايياز آيين  23

24  
از دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار 

 يهيقضاسازماني در قوه
1314/11/15 152 

25  
مين نيروهاي قضايي مورد نياز منا ق محروم أدستورالعمل تاز 

 از بين كاركنان اداري واجد شراي  
31/1/1315 154 

26  
ي جلااوگيري از سااوانح هااانامااه اجرايااي كميساايون آياايناز 
 آهنراه

24/5/1316 154 

 155 11/7/1316 نامه چگونگي استفاده از  ودروهاي دولتياز آيين  27

 155 22/12/1316 نامه مستندسازي جريان وجوه در كشوراز آيين  21

29  
انون ( قانون الحاق ماوادي باه قا    45نامه اجرايي ماده )آييناز 

 -1314مصو   -تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
13/5/1317 157 

 159 2/9/1317 هاي حل ا تالف نامه انتخا  اعضاي هيأتاز آيين  31

31  
نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كال كشاور   از آيين
 هاي بعدي آنو اصالحيه 1361مصو  

1311/1/15 159 

 161 17/5/1311ت و چگونگي اتخاذ تصاميمات  نامه نحوه تشكيل جلسااز آيين  32
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

( تنفياذي قاانون برناماه ساوم     21هيأت داوري موضوع ماده )
 توسعه اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

33  

( قاانون اصاالم ماوادي از قاانون     7نامه اجرايي مااده ) از آيين
برنامه چهارم توسعه اقتصادي  اجتماعي و فرهنگاي جمهاوري   

ي كلي اصل چهل و چهاارم  هامي ايران و اجراي سياستاسال
 اساسيقانون

17/5/1311 162 

34  
نامااه وصااول مطالبااات سررساايد گذشااته  معااوق و   از آيااين
 سسات اعتباري )ريالي و ارزي(ؤالوصول ممشكوك

1311/7/1 164 

35  
( قاانون  54( مااده ) 2و تبصاره )  ناماه اجراياي بناد )ج(   آيين از

 مديريت  دمات كشوري
1311/11/13 164 

36  
( 93( و ) 91(  )91)  (17(  )16(  )14نامه اجرايي ماواد ) از آيين

 قانون مديريت  دمات كشوري
31/3/1319 165 

37  
ناماه اجراياي قاانون تعياين تكلياف      نامه اصالحي آييناز آيين

( قاانون حفاظات و   56اراضي ا تالفي موضوع اجاراي مااده )  
 22/6/1367اتع مصو  ها و مربرداري از جنگلبهره

1391/2/26 166 

31  
نامه مالي  معامالتي  اداري و استخدامي صندوق توسعه آيين از

 ملي
1391/7/17 166 

39  
هااي  ها و پاروهه محيطي  رمنامه ارزيابي اثرات زيستاز آيين

 بزرگ توليدي   دماتي و عمراني
1391/1/29 166 

41  
رباوط باه ساير و    نامه تعيين اناواع تخلفاات و جارايم م   از آيين

ونقل ريلي و نحاوه رسايدگي باه    حركت ناوگان در شبكه حمل
 هاآن

1391/11/1 161 

41  
نامه نحوه بازرسي  نظارت و ارزشيابي رفتاار و عملكارد   آييناز 

 قضات
1/3/1392 161 

 169 1/1/1392 نامه صدور پروانه مشاوره رواب  كارآيين از  42

 169 1/1/1392 ب  كارنامه صدور پروانه آموزن روااز آيين  43

 171 1/11/1392 نامه تكميل فرم مخصوص رأي و تنظيم گردن كار آنشيوه  44

 177 1393/3/7 فرون سا تماننامه اجرايي قانون پيشاز آيين  45

46  
( قانون ارتقاي سالمت نظام اداري 26نامه اجرايي ماده )آييناز 

 و مقابله با فساد
15/4/1393 177 

 171 1394/2/15و سطح دسترسي به پايگاه محكومان قاچااق   نامه نحوهاز آيين  47



 مقررات رسيدگي به تخلفات اداري قوانين وتنقيحي مجموعه 

 

01 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 كاال و ارز

41  
هاي استاني نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراي كميسيوناز آيين

 و ملي جبران  سارت ناشي از بازداشت
1/11/1395 171 

 171 1395/11/4 نامه اجرايي قانون شوراهاي حل ا تالفآيين از  49

51  
هااي حفاظات در دساتگاه هااي     از دستورالعمل تشكيل يگاان 

 اجرايي
14/12/1396 171 

 179 15/1/1397 ركل كشو 1397ضواب  اجرايي قانون بودجه سال از   51
   هاتصويبنامه

1  
از اتخاذ تصميماتي در  صاوص  ارم تكاريم ماردم و جلاب      

 رضايت اربا  رجوع در نظام اداري كشور
3/6/1311 111 

 111 1316/7/1 مت عمومياز اتخاذ تصميماتي در  صوص حفو سال  2

3  
نحااوه رساايدگي بااه تخلفااات اداري مااديران كاال و باااالتر و  

 هاهمترازان آن
26/6/1391 112 

4  
هاي اجرايي نسبت به تهيه تصويبنامه در  صوص اقدام دستگاه

 برنامه عملياتي اصالحات اداري
14/11/1393 112 

5  

تصااويبنامه در  صااوص اقاادامات وزارت راه و شهرسااازي  از 
عاالي شهرساازي و معمااري اياران نسابت      ا تصويب شاوراي ب

تصااويب و اعااالن عمااومي اراضااي ملااي و    بااه شناسااايي  
گردشاگري   هااي هاا ياا شاهرك   دولتي مستعد احداث دهكاده 

 در كل كشور

1/6/1396 113 

   هااساسنامه

 114 21/12/1351 از اساسنامه شركت مخابرات ايران  1

 114 1356/1/21 روشيمياز اساسنامه شركت ملي صنايع پت  2

 115 25/1/1356 از اساسنامه شركت ملي گاز ايران  3

 116 1/2/1367 احمر جمهوري اسالمي ايراناز قانون اساسنامه جمعيت هالل  4

 116 31/1/1313 از اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران  5

6  
از قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قاانون برگازاري   

  اتمناقص
16/12/1311 117 

 117 14/11/1391 از اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران  7

   هابخشنامه



 تاريخي قوانين و مقررات فهرست
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

1  
معرفاي كارمناداني كاه عمال مخاالف      بخشنامه در  صاوص  

موجب صدور سند مالكيت معارض ياا معاامالت    هامقررات آن
 گردد به هيأت رسيدگي به تخلفات اداريمتعدد مي

21/4/1315 119 

2  
ا تيار اعمال تنبيهات ماذكور در  شنامه در  صوص تفويض بخ
قاانون رسايدگي باه تخلفاات اداري      9هاي الف و   ماده بند

 نسبت به كارمندان متخلف به وزير دادگستري

1/9/1315 119 

3  
هاي اجرايي نسابت باه   از بخشنامه در  صوص تكليف دستگاه

يري از انجام وظايف قانوني و اعمال مراقبت و نظارت و جلاوگ 
 تخلفات در واگذاري اراضي ملي و دولتي

25/1/1311 191 

4  
بخشنامه در  صوص ضرورت رعايت و نظارت جدي اهم مقاررات  

 هاي رسيدگي به تخلفات اداريدر آراء صادره از سوي هيأت
12/4/1319 191 

5  
و  راجاع باه آراء   بخشنامه در  صوص مهلات تقاديم داد واسات    

 سيدگي به تخلفات اداري كارمندانهاي رتصميمات قطعي هيأت
22/7/1392 192 

6  
رسيدگي به تخلفات كارمنادان مشامول   در  صوص بخشنامه 

 هاي واگذار شده به بخش غيردولتيحالت اشتغال و دستگاه
12/3/1393 194 

7  
هاي اجرايي در تغيير بخشنامه در  صوص حدود ا تيار دستگاه

 شغل و محل  دمت كارمندان
31/7/1393 195 

1  
قانون رسيدگي  24بخشنامه در  صوص نحوه در واست اعمال ماده 

 هاي رسيدگي به تخلف اداريبه تخلفات اداري توس  هيأت
9/5/1396 196 

9  
 هاي موضاوع بنادهاي  از بخشنامه در  صوص نحوه اجراي مجازات

 قانون رسيدگي به تخلفات اداري 9ماده « م»و « ط»  «ز»  «ج»
1/1/1396 191 

   عالي اداريرايومصوبات ش

1  
از تصويبنامه تشكيل دفاتر بازرسي و پاسخگويي به شاكايات در كلياه   

 جمهوريهاي مستقل وابسته به رياستها و سازمانوزارتخانه
15/2/1371 211 

 211 25/1/1311 از تصويبنامه  رم و جلب رضايت اربا  رجوع در نظام اداري  2

3  
 12و  1اركنان موضاوع ماواد   دستورالعمل نحوه تشويق و تنبيه كاز 

 در نظام اداري  رم تكريم مردم و جلب رضايت اربا  رجوع
21/11/1312 211 

 212 4/5/1314 از نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم  4

 212 9/11/1395 يدر نظام ادار يتصويبنامه حقوق شهروند  5



 مقررات رسيدگي به تخلفات اداري قوانين وتنقيحي مجموعه 
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  عالي كشور )مندرج در زيرنويس(رويه ديوانرأي وحدت

 صفحه شماره و تاريخ ديفر

1  227-24/7/1379 115 

 

 ها(آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري )مندرج در زيرنويسفهرست 

 صفحه شماره و تاريخ رديف

 119 24/12/1361ا  119 1

 62 6/1/1374 ا 133 2

 51 14/7/1375 ا 143 3

 55 16/12/1376 ا 111 4

 49 21/6/1379 ا 195 5

 65 25/6/1311ا  214 6

 61 14/12/1311 ا 427 7

 54 21/11/1312ا  413 1

 56 9/5/1314ا  191 9

 45 6/12/1315ا  119و  111 11

 49 15/7/1316ا  524 11

 55 1/1/1317ا  671 12

13 351- 21/4/1311 132 

14 559 - 22/9/1395 126 

 

 (سقضاييه )مندرج در زيرنوياداره كل حقوقي قوه نظر

 صفحه شماره و تاريخ رديف

1 4513/7-6/12/1374 44 



 عالي نظارتهيأتنظرات  فهرست
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 عالي نظارتهيأتنظرات فهرست 

 صفحه شماره و تاريخ رديف

1  36133/52/2 - 22/11/1371 122 

2  12419/2152 - 17/7/1311 46 

3  21161/1614 - 25/2/1311 117 

4  164132 - 6/1/1314 66 

5  143729/1614 - 17/1/1314 61 

6  142177/1614 - 12/9/1314 54 

7  21515/1614 - 13/2/1315 124 

1  21915/1614 - 24/2/1315 119 

9  166195/1614 - 1/11/1315 52 

11  164574/1614 - 15/11/1315 74 

11  126191/1614 - 21/9/1316 47 

12  73915/1614 -13/1/1317 46 

13  99231/1614 - 23/11/1317 122 

14  1439/92/215 - 31/1/1392 53 

15  11793/92/215 - 5/6/1392 71 

16  6111/93/215 - 31/4/1393 52 

17  7435/93/215 - 3/6/1393 65 

11  1414/93/215 - 23/6/1393 52 

19  1115/93/215 - 31/6/1393 65 

21  9399/93/215 - 9/7/1393 111 

21  9666/93/215 - 15/7/1393 46 

22  11146/93/215 - 19/1/1393 47 

23  11576/93/215 - 21/1/1393 114 

24  132156 - 31/11/1393 35 

25  334453 - 4/11/1394 54 

26  347171 - 11/11/1394 52 

27  491511 - 14/2/1395 123 



 مقررات رسيدگي به تخلفات اداري قوانين وتنقيحي مجموعه 
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 صفحه شماره و تاريخ رديف

21  163274 - 3/9/1395 43 

29  163319 - 3/9/1395 43 

31  1117611 - 21/12/1395 54 

31  1231316 - 3/4/1396 43 

32  1316175 - 15/5/1396 53 

33  1376273 - 11/6/1396 51 

34  1376249 - 11/6/1396 62 

35  1413293 - 2/7/1396 69 

36  1475361 - 6/1/1396 36 

37  1515164 - 2/11/1396 61 

31  1711693 - 3/12/1396 46 

 


