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ييٍ  هقررات  براي هعٍاكلِي حقَق  تشار قًَا ٌقيح ٍ ًا  ًت تدٍيي، ت

ًٍت حقَقي رياست جوَْري هحفَظ است  .هعا

 ايشاى، قَاًيي ٍ احكام 
هجوَػِ قَاًيي ٍ هقشسات ديَاى ػذالت اداسي هطتول تش قَاًيي ٍ هقشسات هشتثظ تـا ديـَاى ػـذالت    

هؼاًٍت حقَقي سياست جوَْسي، اهـَس تـذٍيي، تٌقـي  ٍ اًتطـاس قـَاًيي ٍ      : تْيِ ٍ تٌظين.../ داسي ا
 . فاعوِ هٌتػش اسذي، فاعوِ ضويشي: ، تذٍيي ٍ تٌقي هقشسات
، اداسُ چـاج ٍ  ًت حقَقي، هؼاًٍت تذٍيي ٍ تٌقـي  قـَاًيي ٍ هقـشسات   سياست جوَْسي، هؼاٍ: تْشاى
.، سيذ سحواى سالهتصادُ هْذي هْذييشًظش ص. 1393اًتطاس 

 فْرست ًَيسي براساس اطالعات فيپا
َاى ػذالت اداسي  -1 يي ٍ سٍيِ ّا  –دي ًَا  ايشاى   –آييي دادسسي اداسي   -2ق

ًٍت . سياست جوَْسي. ايشاى يي ٍ هقشساتهؼا ًَا تطاس ق قي  ٍ ًا تطاس  .تذٍيي، ٌت  .اداسُ چاج ٍ ًا
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اصفْاًي،  ايي هعاًٍت هراتب تقذير ٍ سپاس خَد را از آقاياى سعيذ تقذيسياى، عباسعلي رحيوي 

رستوي، حويذرضا شفيعي، دكتر عليي قراياًي، سييذهجوذرعفر راشيذه، هْيذه احوذًٍيذ         دكتر ٍلي

ًيا ٍ سويِ اارالى كيِ در   ، هرين زًذههرين عاهره زادُ، خَرشيذه، سپيذُ رحين ّا آزيتا اكراده ٍ خاًن

 .دارد اًذ، اعالم هي ّاه پيشيي ايي هجوَعِ ّوكاره ًوَدُ  چاة

ی فُضًُلَکُم ياقصِدُٔيا  قالمٓکُم يٓ قارِبًٔا بٓیهَ سٔطًُرِکُم ي احذِفًُا عٓىّا اًَادقُّ (:ع)قال امیزالمًمىیه علی

 االضْزار  المٔسلِمیه التَحٕتَمِلُ اَمًٕالَ  اکُم يٓ االِکْثار فَاِنَّیّقصُٕٓ المٓعاوی يٓ اِ

ّاای اااا      عثارتّای خَد را تیش تتزاشیذ ٍ خطَط را ًشدیک تِ ّن تٌَیسیذ،  ًَک قلن
رٍی ٍ هصزف تای  اس   را حذف ٍ اصل سخي را هَرد تَجِ قزار دّیذ، تپزّیشیذ اس سیادُ

َال هسلواًاى تحول از  .ر ٍ سیاى ًذاردحذ کِ اه

ًتخاب قلن، چیٌ ، آهادُ ٍ    کتاب حااز در راستای اجزاٍ  پیادُ... ساسیٍ  ا ساسی اقتصااد هاااٍهت  
ٍ سایز اقالم هصز   ِت َی  حذاکثزی اس کاغذ  ِ ج ُ، ایاي     تا ّذف استفادٍُ  صز  جاام شاذ ِ ًا کارر ت

َی  تیست اقذام هَجة صزِ  ِ احتواااز اس    گزدیذُ است؛ اهی... ٍپٌج درصذی کاغذٍ  ج ها ًٌا ذ داریان چ
ًٌذگاى عشیش تا اغواض تذاى تٌگزًذ َا ُ، خ ِ شذ ِ کاست ُ اس هجوَع َلت استفاد  .سْ

 هعاًٍت تدٍيي، تٌقيح ٍ اًتشار قَاًيي ٍ هقررات



 

1381ّاي ػوَهي ٍ اًقالب هػَب  ًاهِ اغالحي قاًَى تطكيل دادگاُ آييي 3ا.ع.د.ت.ق.ا.آ
 يٍ هقشسات هؼاًٍت حقَقي سياست جوَْس  يي، تٌقي  ٍ اًتطاس قَاًيي هؼاًٍت تذٍ 3م.ق.ا.ت.ت.م 

 حقَقي سياست جوَْسي  هؼاًٍت3 ر.ح.ا 
 اداسُ كل حقَقي قَُ قضاييِ .3 ق.ح.ا

  *1291قاًَى آييي دادسسي كيفشي هػَب  19213.ك.د.آ.ق
  1378هػَب ( دس اهَس كيفشي)ّاي ػوَهي ٍ اًقالب  قاًَى آييي دادسسي دادگاُ 17313. ك.د.آ.ق 
  4/12/1392قاًَى آييي دادسسي كيفشي هػَب  17293.ك.د.آ.ق 

 1318قاًَى آييي دادسسي هذًي هػَب  17113.م.د.آ.ق
  1379هػَب ( دس اهَس هذًي)ّاي ػوَهي ٍ اًقالب  قاًَى آييي دادسسي دادگاُ 17323. م.د.آ.ق 
ى اساسي جوَْسي اسالهي ايشاى هػَب  .3ا.ا.ج.ا.ق   تا اغالحات تؼذي 1358قاًَ
 1356قاًَى اجشاي احكام هذًي هػَب  .3م.ا.ا.ق 

 1356اي اص قَاًيي دادگستشي هػَب  قاًَى اغالح پاسُ: د.ق. پ.ا.ق
 1319قاًَى اهَس حسثي هػَب  .3ح.ا.ق 
 1311قاًَى تجاست هػَب  .3ت.ق 

 1382قاًَى تجاست الكتشًٍيك هػَب  3ا.ت.ق
 1358ّاي ػوَهي هػَب  اليحِ قاًًَي تطكيل دادگاُ .3ع.د.ت.ق 
 تا اغالحات ٍ الحاقات تؼذي 1373ي ػوَهي ٍ اًقالب هػَب ّا قاًَى تطكيل دادگاُ .3ا.ع.د.ت.ق 

 1388هػَب  اي قاًَى جشاين ساياًِ .3ر.ج.ق
 1353قاًَى حوايت خاًَادُ هػَب 3 1737.خ.ح.ق 

 1391قاًَى حوايت خاًَادُ هػَب 3  1721.خ.ح.ق
 1394ضَساّاي حل اختالف هػَب  قاًَى3 1721.ا.ح.ش.ق
 اغالحات ٍ الحاقات تؼذي تا 1307قاًَى هذًي هػَب  .3م.ق

 تا اغالحات ٍ الحاقات تؼذي 1370قاًَى هجاصات اسالهي هػَب  17313.ا.م.ق 
ٍ قاًَى جشاين ) 1375هػَب ( ّاي تاصداسًذُ تؼضيشات ٍ هجاصات)قاًَى هجاصات اسالهي  17333.ا.م.ق

 تا اغالحات ٍ الحاقات تؼذي ( 1388ساياًِ اي 
 1/2/1392ي هػَب قاًَى هجاصات اساله 17293.ا.م.ق
 1382ّاي هسل  هػَب  قاًَى هجاصات جشاين ًيشٍ .3م.ن.ج.م.ق

 1304قاًَى هجاصات ػوَهي هػَب  .3ع.م.ق 
 تا اغالحات ٍ الحاقات تؼذي 1367قاًَى هثاسصُ تا هَادهخذس هػَب  .3م.م.م.ق 
 1377ّاي هالي هػَب  قاًَى ًحَُ اجشاي هحكَهيت 17333.م.م.ا.ن.ق 

 **1393ّاي هالي هػَب  قاًَى ًحَُ اجشاي هحكَهيت 17273.م.م.ا.ن.ق
 1347اليحِ قاًًَي اغالح قسوتي اص قاًَى تجاست هػَب  .3ت.ق.ا.ق.ل 

 1333اليحِ قاًًَي استقالل كاًَى ٍكالي دادگستشي هػَب  . 3د.ي.ك.ا.ق.ل

ى *  ى دس تشخي اص هَت َية ايي قاًَ َست گ 1290تاسيخ تػ ٍلي حسة تشسسي غ ُ است،  ِ، دسج ضذ . تاضذ غحي  هي 31/5/1291شفت

ى دس سال **  ُ ضذ 1394ايي قاًَ َافق تا هػلحت ًظام تطخيع داد  . اص سَي هجوغ تطخيع هػلحت ًظام، ه

 

 



 

 

 پيشگفتار

 ٍ ــش ــا اص پي ــين   پ ــالهي، تٌظ ــالب اس ــَسي    صي اًق ــي جوْ ــاًَى اساس ــذگاى ق كٌٌ

ـ    اسالهي ايشاى تا تكيِ تش اغـل ػـذالت   اسصُ تـا للـن ٍ فسـاد سـؼي كشدًـذ      گسـتشي ٍ هث

 گًَـاگَى  ّـاي  ضـكل ٍ  ّـا  ضـيَُ س اسـت، ايـي اغـل سا تـِ      تا آًجايي كِ هوكي ٍ هقذٍ

يكصدد ي پىجداٌ ي وُدم    دس ّوـيي ساسـتا دس اغـل     ؛دس اغَل قاًَى اساسي لحاػ ًوايٌذ

 :ُ استهقشس ضذ قاوًن اساسي
ا ٍ تعييي ّ تشكيل دادگاُ. هررع رسوي تظلوات ٍ شكايات، دادگستره است»

 «.صالحيت آًْا هٌَط اِ حكن قاًَى است
كٌٌذگاى  آيذ، چَى تْيِ هي ح هزاكشات خثشگاى قاًَى اساسي تش حسة آًچِ كِ اص هطشٍ

قَع للن تَسظ تخطي اص قَاي حاكن تـِ اقطـاس هختلـ     ٍ احتوال قاًَى اساسي ًسثت تِ 

حال  ًگشاًي داضتٌذ ٍ دس ػيي استفادُ اص اختياسات ٍ اقتذاس خَد، دغذغِ ٍ ءهشدم اص عشيق سَ

داًسـتٌذ،   سي هـي  تشاي سسيذگي تِ ايي اهَس، ايجاد يك هشجغ تخػػـي ٍ ػـالي سا وـشٍ   

تشتية خاغي سا دس ايي استثاط دس اغل يكػذ ٍ ّفتـادم ٍ اغـل يكػـذ ٍ ّفتـاد ٍ سـَم      

 : قاًَى اساسي هقشس ًوَدًذ

َ ّيا هكلفٌيذ از اريراه     قضات دادگاُ :دماصل يكصد ي َفتا» ِ  يبتصي ّيا ٍ   ًاهي

ٍ      ّاه دٍ ًاهِ آييي د  لتي كِ هخالف اا قَاًيي ٍ هقيررات اسيالهي ييا خيار  از حيذ

گًَيِ   تَاًيذ اااياا اييي    كس هيي  اختيارات قَُ هجريِ است خَدداره كٌٌذ ٍ ّر
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 «.هقررات را از ديَاى عذالت اداره تقاضا كٌذ

ٍ ايِ هٌظيَر رسييذگي ايِ شيكايات، تظلويات        3اصل يكصد ي َفتاد ي سدًم »

ٍ   اعتراضات هردم ًسبت ايِ هي    ِ  احيذّا ييا آيييي    هيَريي ييا  ٍ  ًاهي لتيي ٍ   ّياه د

احقاق حقَق آًْا، ديَاًي ايِ ًيام دييَاى عيذالت اداره زيير ًظير ريييس قيَُ         

د اختيييارات ٍ ًجييَُ عوييل ايييي ديييَاى را  حييذٍ. گييردد سيييس هييي قضيياييِ تيي 

 «.كٌذ قاًَى تعييي هي

ــَاى   ــِ هَجــة ايــي دٍ اغــل، تٌــاي تطــكيل دي ــشاي سســيذگي ٍ ت ػــذالت اداسي ت

 . اتخار تػوين دس خػَظ اهَس هَغَف گزاضتِ ضذ

ــيي  ــذالت اداسي  اٍل ــَاى ػ ــاًَى دي ــاسيخ ق ــا   4/11/1360دس ت ــَية هجل ــِ تػ ت

ــيشّاي       ــات ٍ تفس ــالحات، الحاق ــت، اغ ــذيي ًَت ــي چٌ ــيذ ٍ ع ــالهي سس ــَساي اس ض

 ِ  23هـادُ   اسـتٌاد اص عشفـي تـِ   . ػوـل آهـذ   هتؼذدي ًسثت تِ تشخي اص هَاد ايي قاًَى تـ

ت ػوـَهي ديـَاى تٌظـين     تَسـظ ّيـ    دادسسـي ديـَاى ػـذالت اداسي     قاًَى هزكَس، آييي

ٍ   تِ تػَية ضـَساي  1362ٍ دس سال ضذ  تؼـذا  دس چٌـذ ًَتـت     ؛قـت سسـيذ   ػـالي قضـايي 

ِ   كال  ػوـل آهـذ كـِ آخـشيي تغييـشات كلـي هشتـَط تـِ سـال           يا جضئا  دس آى تغييشاتـي تـ

 . تاضذ هي 1384ضئي هشتَط تِ سال تغييشات جآخشيي ٍ  1379

تا تغييشات قاتل تَجْي دس تطـكيالت  قاًَى ديَاى ػذالت اداسي  1385دس سال هتؼاقثا  

تػَية ٍ تـا تَجـِ تـِ تشخـي ايشادّـاي      تَسظ هجلا ضَساي اسالهي ٍ ًحَُ سسيذگي 

ّـاي آى دس جلسـِ هـَس      دس خػـَظ تشخـي اص قسـوت    ٍ اتخار تػوين ضَساي ًگْثاى

 آييي دادسسي دس قـاًَى جذيـذ  ، غَست گشفت هجوغ تطخيع هػلحت ًظام 25/9/1385

اي ضذ كِ تَسظ قَُ قضاييِ  هَكَل تِ تْيِ اليحِ 1385هػَب قاًَى  48هادُ تاتَجِ تِ 

ًكتـِ حـائض    .هجلا ضَساي اسالهي تقـذين گـشدد  تشاي تػَية تِ لت  اص عشيق دٍ ٍ تْيِ

 49ايي تَد كِ تِ هَجة هادُ  1385 اّويت دسخػَظ قاًَى ديَاى ػذالت اداسي هػَب

غـشيحا   ٍ اغـالحات تؼـذي آى    1360قاًَى ديَاى ػذالت اداسي هػَب سال ايي قاًَى، 

ّاي هغشٍحِ  سسيذگي تِ كليِ پشًٍذُقاًَى،  47ًسخ ضذ؛ ٍلي دس ػيي حال تِ هَجة هادُ 
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دُ ّوچٌـيي سسـيذگي تـِ اػتشاوـات ٍاس    ػذالت اداسي ٍ دس ضؼة تجذيذًظش ساتق ديَاى 

يـت قـاًَى ديـَاى ػـذالت اداسي     ًسثت تـِ آساي غيشقغؼـي ضـؼة تـذٍي سـاتق تـا سػا      

 . فتيا ٍ اغالحات تؼذي، دس ضؼة تجذيذًظش اداهِ هي 1360هػَب

هضافا  تا تَجِ تِ ػذم تػَية آييي دادسسي ديَاى ػذالت اداسي، حسة تشتية هقشس دس 

ٍ قـَاًيي قثلـي ٍ    1385ي تش قاًَى قاًَى، تِ ًاچاس، دادسسي دس ديَاى هزكَس هثتٌ 48هادُ 

ٍ اغالحات ٍ الحاقات تؼـذي   1379سال قاػذتا  آييي دادسسي ديَاى ػذالت اداسي هػَب 

تـَد،   1360قاًَى ديَاى ػذالت اداسي هػـَب  آى هػَب سييا قَُ قضاييِ كِ هٌثؼث اص 

 . گشديذ اًجام هي

تػـَية   تـا ت آخشيي تحَل هْن دس خػَظ تطكيالت ٍ سًٍذ دادسسـي ديـَاى ػـذال   

دس هجلـا   22/9/1390قاًَى تطكيالت ٍ آييي دادسسي ديـَاى ػـذالت اداسي دس تـاسيخ    

 ،(89) ،(12) ،(10) ؛ ركش ايي هغلة وشٍسي است كـِ هـَاد  غَست گشفتضَساي اسالهي 

تـا  ًيض تا تَجِ تِ ايشادّاي ضَساي ًگْثـاى   25/3/1392قاًَى اخيش دس تاسيخ ( 94)ٍ  (90)

جوغ تطخيع هػلحت ًظام هَافق تا هػلحت ًظام تطـخيع دادُ  اص سَي هاغالحاتي 

ييذ ضَساي ًگْثـاى سسـيذُ اسـت؛     تِ ت 30/9/1390ضذُ ٍ ديگش هَاد ايي قاًَى دس تاسيخ 

 . دس سٍصًاهِ سسوي هٌتطش گشديذُ است 2/5/1392ووٌا  ايي قاًَى دس تاسيخ 

 ِ اص صهـاى   124هـادُ   هْوتشيي اثش تٌقيحي قاًَى اخيشالتػَية آى است كِ تا تَجِ تـ

ٍ اغالحات تؼذي آى  25/9/1385االجشا ضذى آى، قاًَى ديَاى ػذالت اداسي هػَب  الصم

قَُ قضاييِ غـشيحا  لغـَ گشديـذُ     26/2/1379ٍ آييي دادسسي ديَاى ػذالت اداسي هػَب 

ديـَاى پـا اص سسـيذگي تـِ     تطـخيع فؼلـي   ، ضؼة 120ّوچٌيي تِ هَجة هادُ . است

 .ضذُ است اػالم ٌحلههَجَد ّاي  پشًٍذُ

سياست جوْـَسي  حَصُ هؼاٍى حقَقي يي، تٌقي  ٍ اًتطاس قَاًيي ٍ هقشسات  هؼاًٍت تذٍ

ّاي قَاًيي ٍ هقشسات هَوَػي  يؼٌي تْيِ ٍ اًتطاس هجوَػِ)لاي  خَد  دس ساستاي اًجام ٍ

تاضـذ،   هـي  كد ديًان عددالت اداري مًضًعي يكي اص كذّاي تا تَجِ تِ ايٌكِ ٍ  (هٌق 

چاج اٍل ضْشيَس  دس 1385اساس قاًَى سال   تاس هجوَػِ ديَاى ػذالت اداسي سا تش اٍليي
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سـسا هجوَػـِ ديـَاى     ْيِ ٍ هٌتطش ًوـَد ت 1390چاج دٍم سا دس اسفٌذهاُ  ٍ 1389هاُ 

سا دس ( ٍيـشايص سـَم  )ٍ چـاج چْـاسم    1392ػذالت سا تشاساس آخـشيي قـاًَى دس اسـفٌذ    

كـِ تـا   ايـي اثـش سا    (ٍيشايص چْـاسم )چاج پٌجن  ك؛ ٍ ايٌكشد هٌتطش 1394هاُ  اسديثْطت

 . ًوايذ سٍصسساًي گشديذُ است تقذين هخاعثاى اسجوٌذ هي تِ 1396هاُ  خشداد

    ٍ ّـاي آى   يژگـي  تِ ٌّگام استفادُ اص هجوَػِ حاوش، تَجِ تِ ًكـاتي چٌـذ ساجـغ تـِ 

 : تاضذ سي هي ضشح صيش وشٍ تِ

ٍ اغـالحات   1360اداسي هػـَب   قاًَى ديـَاى ػـذالت  تا تَجِ تِ ًسخ غشي   :اٍل

ي  شٍ ًسـخ غـ   9/3/1385قاًَى ديَاى ػذالت اداسي هػَب  49آى تِ هَجة هادُ  تؼذي

قــاًَى تطــكيالت ٍ  124تــِ هَجــة هــادُ  1385قــاًَى ديــَاى ػــذالت اداسي هػــَب 

آى قثلـي  ٍ آيـيي دادسسـي    قـَاًيي  ،22/9/1390دادسسي ديَاى ػذالت اداسي هػَب  آييي

تَاًٌـذ   دس غَست ًياص، هخاعثاى هي. غَست كاهل اص هجوَػِ حاوش حزف گشديذُ است تِ

اص اًتطاسات ايي ( ٍيشايص اٍل)تِ هجوَػِ قَاًيي ٍ هقشسات ديَاى ػذالت اداسي چاج دٍم 

 ّوچٌيي تِ ساهاًِ هلي قَاًيي ٍ هقشسات جوْـَسي اسـالهي ايـشاى تـِ ًطـاًي     ٍ هؼاًٍت 

www.dotic.ir ذٌهشاجؼِ ًواي.  

ات تفســيشي ضــَساي ًگْثــاى ًــالش تــِ تشخــي اغــَل تــِ ػلــت اّويــت ًظــش :دٍم

اساسي ٍ ّوچٌيي الْاس ًظش ضشػي ايي ضَسا دستاسُ تشخي هقشسات هشتثظ تِ هَوَع  قاًَى

 . هجوَػِ، چٌذ ًظش ضَساي هزكَس دس هجوَػِ دسج ضذُ است

ت ػوـَهي   ّي تا تَجِ تِ اّويت تفسيش قضايي ٍ تجلي آى دس آساي ٍحذت سٍيِ :سَم

ػالي كطَس ٍ ّيات ػوـَهي ديـَاى ػـذالت اداسي، سـؼي ضـذُ اسـت توـاهي آساي         ديَاى

سٍيِ دٍ هشجغ هزكَس كِ تِ هَوَع هجوَػِ استثاط داسد، دس پاٍسقي هَاد هشتَط دسج  ٍحذت

 :تاضذ دس ّويي استثاط تَجِ تِ دٍ ًكتِ هفيذ هي. گشدد

تاضـذ،   قاًَى قثلي ديَاى ػذالت اداسي هي اغلة آساي ٍحذت سٍيِ هزكَس، ًالش تِ :اٍالً

ٍلي تِ ػلت ضثاّت تشخي هَاد قاًَى جذيذ تا هَاد قاًَى قذين، ٍ تشاي استفادُ اص هثاًي ٍ 

 .هفاّين استذاللي آسا، دسج آى دس هجوَػِ وشٍست داضتِ است



 پيشگفتار

 

 

چــَى دس خػــَظ تشخــي هــَاد قــاًَى، آساي ٍحــذت سٍيــِ هتؼــذدي غــادس   :ثاًياااً

ركـش ّوـِ آى دس صيشًـَيا هـادُ هشتـَط، جـذايي صيـادي تـيي هـَاد          گشديذُ اسـت كـِ   

ِ     ًوَد، لزا ووي ايجاد هي هـادُ هـَسد ًظـش دس صيشًـَيا      ركـش فْشسـت آساي هشتـَط تـ

، تـا تَوـي  الصم تـِ ضـكل وـويوِ دس پايـاى هجوَػـِ دسج        هَسد اضـاسُ آساي  هتيآى، 

 . ضذُ است

اسي كِ ًالش تِ اتغـال هقـشسات   تؼذادي اص آساي ّيات ػوَهي ديَاى ػذالت اد :چْارم

 .ًيض دس هجوَػِ دسج ضذُ استتِ لحاػ اّويت هَوَع تاضذ،  هشتَط هي

تشاي تسْيل ٍ تسشيغ دس دستشسي هخاعثاى هحتشم تِ هٌذسجات هجوَػِ، چٌذ  :پٌجن

 : فْشست كاستشدي تِ ضشح صيش دس اتتذاي هجوَػِ دسج گشديذُ است

ّا، هػَتات  ًاهِ ء ٍ ًظشات؛ ضاهل قَاًيي، آييي، آساهقشسات ،فْشست تاسيخي قَاًيي ـ1

ٍ  آساي ٍػالي اًقالب فشٌّگي، ًظشات ضَساي ًگْثاى،   ضَساي ت ػوـَهي   يـِ ّيـ    حـذت س

ٍ ّي ت ػوَهي ديَاى ػذالت اداسي ٍ ًظشات هطَستي اداسُ كل حقـَقي   ػالي كطَس  ديَاى

 قَُ قضاييِ؛ 

 . وَعـ فْشست قَاًيي هٌسَ  ٍ غيشهؼتثش هشتَط تِ ه2َ

ّاي ديگش تـا حـذ     ضٌگشي دس تْيِ ايي هجوَػِ ٍ هجوَػِ ليفِ سٍ تشاي ايٌكِ ٍ :ششن

تَاى تِ غَست كاهل اجشا گشدد، دس هَاسدي كِ تياى ًظش تَوـيحي يـا تٌقيحـي هؼاًٍـت     

يي، تٌقي  ٍ اًتطاس قَاًيي ٍ هقشسات سياست جوَْسي دس خػـَظ قـاًَى ٍ يـا هقـشسُ      تذٍ

دسج ضذُ () هزكَس تا دسج ًطاى ٍ ػالهت اختػاسي هؼاًٍت ست داضتِ، ًظش خاغي وشٍ

 .است

ًظـشاى   ّش چٌذ دس جشياى تْيِ ايي هجوَػِ تالش صيادي ضذُ كِ اص ديـذگاُ غـاحة  

ّاي تٌقيحي دس ايي استثاط استفادُ ضَد، تا ايي حـال اص كليـِ هخاعثـاى     ساجغ تِ تطخيع

سٍد كـِ هـا سا دس تشعـشف     اس هـي اسجوٌذ، خػَغا  قضات هحتشم ديَاى ػذالت اداسي اًتظـ 

ّـاي تٌقيحـي هشتـَط تـِ قـاًَى تطـكيالت ٍ        كشدى ايشادات احتوالي ًالش تِ تطـخيع 

هجوـغ تطـخيع   1392كـِ تـا تػـوين     1390دادسسي ديَاى ػذالت اداسي هػـَب   آييي
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ٍ    . ياسي ًوايٌذهػلحت ًظام ًْايي ضذ   اهيذ است يكايك ػضيـضاى ٍ خَاًٌـذگاى تـا اسايـِ 

( ).اًتقادات ٍ پيطٌْادّاي خَيص ها سا دس اداهِ ساُ ياسي فشهايٌذ، ( )اػالم ًظشات

 

 هجيد اًصاري

 جوَْر ى حقَقي رييس هعاٍ
 

هؼاًٍـت   -سياسـت جوْـَسي   ًْـاد  -خياتاى پاسـتَس  -تْشاى: ًظش، اًتقاد ٍ پيطٌْاد خَد سا تِ ًطاًي ـ  

 TTgh @ govir.ir يـا ًطـاًي ايٌتشًتـي    1316843311كذپسـتي   -تٌقي  ٍ اًتطاس قَاًيي ٍ هقشسات يي، تذٍ

دسيافت ٍ  ًُيض آهاد 0098 -21 -  64455511ٍ تلفي  0098  -21 -66492707سًگاس  دس ووي دٍ. اسسال فشهاييذ

 .تاضذ هياستواع ًظش ػالقوٌذاى ٍ غاحثٌظشاى 

دٍلـت تـشاي   قَاًيي ٍ هقـشسات جوْـَسي اسـالهي ايـشاى ػـالٍُ تـش سـايت ايٌتشاًتـي         هلي ساهاًِ   ـ 

 ُ  :تاضــذ ريـل قاتـل دستشسـي تـشاي ػوــَم هـشدم ٍ ػالقوٌـذاى هـي         ّـاي اجشايـي، اص عشيـق ًطــاًي    دسـتگا

www.dotic.ir . 

http://www.dotic.ir-/
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 21 ديًان عذالت اداري مقرراتقًاويه ي     مجمًعه 

 
 مقررات ي فُرست تاريخي قًاويه

 صفحٍ تاريد تصًية عىًان رديف

 قًاويهفراميه ي  -الف  1

 116 21/12/1313 (صيشًَيس) اص قاًَى هذًي  2

 114 11/4/1334 (صيشًَيس)ات تعذي اص قاًَى ضْشداسي تا اغالح  3

 82 10/12/1351 اص قاًَى گزسًاهِ تا اغالحات تعذي  4

دفيياتش اسييٌاد سسييوي ٍ ميياًَى سييشدفتشاى ٍ    اص قيياًَى  5
 دفتشياساى

25/4/1354 82 

 53 25/3/1356  (صيشًَيس) اي اص قَاًيي دادگستشي  اص قاًَى اغالح پاسُ  6

تيا اغيالحات    اسيالهي اييشاى   ي جوَْسياص قاًَى اساس  7
 تعذي

12/9/1358 25 

تا اغيالحات   اص قاًَى تطنيل ساصهاى تاصسسي مل مطَس  8
 ٍ الحاقات تعذي 

19/7/1360 83 

 37 27/12/1360 (صيشًَيس)اص قاًَى اساؾي ضْشي   9

 34 14/2/1361 (صيشًَيس)اص قاًَى ضشايط اًتخاب قؿات دادگستشي   10

 85 15/6/1361 اسالهي اص قاًَى اساسٌاهِ سپاُ پاسذاساى اًقالب  11

 46 1/6/1366 (صيشًَيس)اص قاًَى هحاسثات عوَهي مطَس   12

 85 3/12/1366 تا اغالحات تعذي ّاي هستقين اص قاًَى هاليات  13

اص قاًَى اساسٌاهِ جوعيت ّالل احوش جوَْسي اسالهي   14
 تا الحاقات تعذي ايشاى

8/2/1367 86 

ذ ٍ سي ٍ قاًَى ًحَُ اجشاي اغل ّطتاد ٍ پٌجن ٍ ينػ  15
ّطتن قاًَى اساسي جوَْسي اسالهي ايشاى دس ساتطِ تيا  

ّاي سييس هجلس ضَساي اسالهي تا الحاقيات   هسؤٍليت
 تعذي

26/10/1368 87 

 39 29/8/1369 (صيشًَيس)اص قاًَى ماس   16



 21 يخي قًاويه ي مقرراتفهرست تار

 صفحٍ تاريد تصًية عىًان رديف
غييٌعتي  -يساص قيياًَى چگييًَگي اداسُ هٌيياد  آصاد تجييا  17

 جوَْسي اسالهي ايشاى

7/6/1372 90 

يذگي ٍ اتخار تػيوين هجيذد ًسيثت تيِ     قاًَى ًحَُ سس  18
ّيياي ٍاگييزاسي صهيييي ٍ سييتاد  ٍ آساء ّيييأتتػييويوات 

هَقيت ميِ هيَسد ًقيؽ      هشمضي، دس هَسد اساؾي مطت
 ٍاقع ضذُ ٍ يا تطَد ديَاى عذالت اداسي

4/9/1372 91 

 92 7/9/1372 اص قاًَى سسيذگي تِ تخلفات اداسي  19

ف آى اص قاًَى ٍغَل تشخي اص دسآهذّاي دٍليت ٍ هػيش    20
 دس هَاسد هعيي

28/12/1373 93 

قاًَى الحيا  پيٌت تثػيشُ تيِ      5قاًَى اغالح تثػشُ اص   21
) 1363قاًَى ضشايط اًتخاب قؿات دادگسيتشي هػيَب   

  ( صيشًَيس

29/1/1374 33 

 94 14/6/1374 اص قاًَى گضيٌص هعلواى ٍ ماسمٌاى آهَصش ٍ پشٍسش  22

اسالهي  اص قاًَى تطنيالت، ٍظايف ٍ اًتخاتات ضَساّاي  23
 تا اغالحات تعذي مطَس ٍ اًتخاب ضْشداساى

1/3/1375 95 

تعضيييشات ٍ  -متيياب پييٌجن)اص قياًَى هجيياصات اسييالهي    24
 ( صيشًَيس)( ّاي تاصداسًذُ هجاصات

2/3/1375 77 

قاًَى دفاتش اسٌاد سسوي ٍ ماًَى ( 42)قاًَى تفسيش هادُ   25
 (صيشًَيس) 25/4/1354سشدفتشاى ٍ دفتشياساى هػَب 

6/3/1375 83 

قيياًَى حوايييت قؿييايي اص ماسمٌيياى دٍلييت ٍ پشسييٌل     26
 (صيشًَيس)ًيشٍّاي هسلح 

29/7/1376 115 

 97 27/2/1377 اص قاًَى هعادى تا اغالحات تعذي   27

تيا اغيالحات    اص قاًَى اًتخاتات هجلس ضَساي اسالهي  28
 تعذي

7/9/1378 98 

قاًَى الحا  يل تثػشُ ٍ اغيالح قياًَى   »قاًَى تفسيش   29
سسيذگي ٍ اتخار تػوين هجذّد ًسثت تِ تػويوات  ًحَُ

30/11/1378 91 
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 صفحٍ تاريد تصًية عىًان رديف

ّاي ٍاگزاسي صهيي ٍ ستاد هشمضي دس هيَسد   ٍ آساء ّيأت
اساؾي مطت هَقت مِ هَسد ًقؽ دييَاى عيذالت اداسي   

 ( صيشًَيس)  27/10/1375هػَب « .ٍاقع ضذُ يا تطَد

تيا اغيالحات ٍ الحاقيات     -اص قاًَى ًظام غيٌفي مطيَس    30
 تعذي

24/12/1382 99 

 33 9/3/1385  (صيشًَيس) قاًَى ديَاى عذالت اداسياص   31

 46 8/7/1386 (صيشًَيس) اص قاًَى هذيشيت خذهات مطَسي  32

33   ٍ ِ   اص قاًَى استقاي سالهت ًظيام اداسي   فسياد   تيا   هقاتلي
 (صيشًَيس)

17/2/1387 124 

تييا  قيياًَى تييذٍيي ٍ تٌقيييح قييَاًيي ٍ هقييشسات مطييَساص   34
 اغالحات تعذي

25/3/1389 99 

35    ُ ّيياي آب فاقييذ پشٍاًييِ   اص قيياًَى تعييييي تنليييف چييا
 تشداسي تْشُ

13/4/1389 101 

قاًَى تشًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسعِ جوَْسي اسيالهي  اص   36
 ( صيشًَيس)( 1390ي  1394)ايشاى 

15/10/1389 122 

 107 8/12/1389 ( صيشًَيس)  قاًَى سسيذگي تِ تخلفات ساًٌذگياص   37

 102 1390 /22/8 هَس گوشميقاًَى ااص   38

 104 1/2/1392 اص قاًَى هجاصات اسالهي  39

 31 25/3/1392 دادسسي ديَاى عذالت اداسي قاًَى تطنيالت ٍ آييي  40

 50 3/10/1392 (صيشًَيس)اص قاًَى هثاسصُ تا قاچا  ماال ٍ اسص   41

 104 4/12/1392 اص قاًَى آييي دادسسي ميفشي   42

ّياي مليي    شاي سياسيت اص هقشسات ًظاست تش حسيي اجي    43
  ( صيشًَيس) ًظام

24/12/1392 35 

قاًَى آييي دادسسي جشائن ًيشٍّاي هسيلح ٍ دادسسيي   اص   44
 النتشًٍيني

8/7/1393 105 

 106 9/8/1394قيياًَى سسيييذگي تييِ داسايييي هقاهييات، هسيي َالى ٍ   اص   45



 21 يخي قًاويه ي مقرراتفهرست تار

 صفحٍ تاريد تصًية عىًان رديف

 ماسگضاساى جوَْسي اسالهي ايشاى

 106 16/9/1394 اص قاًَى ضَساّاي حل اختالف  46

 107 4/11/1394 ّاي سياسي ٍ گشٍُ احضاب قاًَى ًحَُ فعاليتاص   47

 قاًَى تيوِ اجثاسي خساسات ٍاسد ضذُ تِ ضخع حالج اص   48

 دس احش حَادث ًاضي اص ٍسايل ًقليِ
20/2/1395 107 

قاًَى تطينيالت، ٍظيايف ٍ   ( 79)قاًَى استفساسيِ هادُ   49
 اًتخاتات ضَساّاي اسالهي مطَس ٍ اًتخاب ضْشداساى

 ( صيشًَيس  )

12/8/1395 95 

قيياًَى تطيينيل ّيييات ّيياي اًؿييثادي سسيييذگي تييِ اص   50
 ضنايات ٍ تخلفات ماسمٌاى ًيشٍّاي هسلح

24/12/1395 108 

 َا َا ي دستًرالعمل وامٍ آييه -ب 
 112 27/7/1373 ًاهِ اجشايي قاًَى سسيذگي تِ تخلفات اداسي اص آييي  51

هػييَب  مطييَس ًاهييِ اجشايييي قيياًَى گييضيٌص  اص آييييي   52
 (صيشًَيس) مويسيَى هجلس ضَساي اسالهي

25/5/1377 94 

 ًاهِ اجشايي قاًَى هوٌَعييت تنياسگيشي اسياهي،    آييياص   53
 اغطالحات تيگاًِ عٌاٍيي ٍ

19/2/1378 112 

ًاهِ اجشايي ًحَُ ٍؾع ٍ ٍغيَل عيَاسؼ ضيْش     اص آييي  54
تَسط ضَساّاي اسالهي ضْش، تخص ٍ ضْشك هَؾيَ   

ٍظايف ٍ اًتخاتات ضيَساّاي اسيالهي   قاًَى تطنيالت، 
 1375مطَس ٍ اًتخاب ضْشداساى هػَب 

7/7/1378 114 

ًاهِ اجشاييي قياًَى حواييت قؿيايي اص ماسمٌياى       اص آييي  55
 دٍلت ٍ پشسٌل ًيشٍّاي هسلح

16/6/1379 115 

الوطاٍسُ ٍ ّضيٌيِ سيفش    الَمالِ، ح  ًاهِ تعشفِ ح  اص آييي  56
قياًَى   187ادُ ٍمالي دادگستشي ٍ ٍمالي هَؾيَ  هي  
 تشًاهِ سَم تَسعِ جوَْسي اسالهي ايشاى

27/4/1385 118 

 118 19/7/1386 قؿاييِ سساًي قَُ ًاهِ ًظام جاهع ادال  اص آييي  57



 21 ديًان عذالت اداري مقرراتقًاويه ي     مجمًعه 

 صفحٍ تاريد تصًية عىًان رديف
تطنيل سياصهاى تاصسسيي ميل     ًاهِ اجشايي قاًَى اص آييي  58

 (صيشًَيس)ّاي تعذي آى  ٍ اغالحيِ 1360مطَس هػَب 

15/1/1388 84 

 118 4/3/1388 قؿاييِ عالي ًظاست ٍ تاصسسي قَُ ايًاهِ ضَس اص آييي  59

تيذٍيي ٍ تٌقييح قيَاًيي ٍ     دستَسالعول اجشايي قياًَى اص   60

 (صيشًَيس) هقشسات مطَس

19/5/1389 100 

ّاي آب فاقيذ   ًاهِ اجشايي قاًَى تعييي تنليف چاُ آييياص   61

  تشداسي پشٍاًِ تْشُ

28/1/1390 119 

قياًَى  ( 218)َؾَ  هيادُ  ًاهِ اجشايي ه اغالحيِ آييياص   62

هػييَب  3/12/1366ّيياي هسييتقين هػييَب    هاليييات

27/11/1380 

23/3/1390 121 

سيالِ   قاًَى تشًاهِ پٌت( 221)اص دستَسالعول اجشايي هادُ   63

  پٌجن تَسعِ جوَْسي اسالهي ايشاى

21/3/1391 122 

 122  7/11/1391 اص آييي دادسسي ماس  64

ت علوي أاسمٌاى غيش ّيًاهِ اداسي ٍ استخذاهي م آييياص   65

غييٌذٍ  سفيياُ داًطييجَياى ٍصاست تْذاضييت، دسهيياى ٍ   

  آهَصش پضضني

28/2/1392 123 

قياًَى استقياي   ( 6)هيادُ  ( 4)ًاهِ اجشايي تثػيشُ   اص آييي  66

 سالهت ًظام اداسي ٍ هقاتلِ تا فساد

24/4/1392 124 

ّيياي  ًاهييِ اداسُ جلسييات ّيييأت عوييَهي ٍ ّيييأت آييييي  67

 اداسي تخػػي ديَاى عذالت

4/11/1393 125 

قياًَى اًتطياس ٍ   ( 18)هادُ ( 1)ًاهِ اجشايي تثػشُ  آييياص   68

 دستشسي آصاد تِ ادالعات

4/5/1394 136 

اغالحي قياًَى حفاظيت ٍ   ( 33)ًاهِ اجشايي هادُ  آييياص   69

   تْشُ تشداسي اص جٌگل ّا ٍ هشاتع مطَس

22/6/1394 136 



 21 يخي قًاويه ي مقرراتفهرست تار

 صفحٍ تاريد تصًية عىًان رديف
 138 29/9/1395 اص هٌطَس حقَ  ضْشًٍذي  70

 عالي اوقالب فرَىگي مصًتات شًراي -ج  71

هػَتِ دستاسُ احنام ًْايي غادسُ تَسط ّييأت هشميضي     72

 گضيٌص داًطجَ ٍ مويتِ هشمضي اًؿثادي داًطجَياى

11/6/1365 140 

هػَتِ احنام ٍ آساي تٌثيْي غادسُ اص مويتيِ اًؿيثادي     73

 ّا داًطگاُ

25/12/1377 140 

ِ  غادسُ اص ّيأت يخشٍج تػويوات ٍ آسا  74 ّياي   ّا ٍ مويتي
تخػػي ٍصاستيي علَم، تحقيقات ٍ فٌأٍسي ٍ تْذاضيت،  
دسهيياى ٍ آهييَصش پضضييني ٍ سييايش هشامييض آهَصضييي ٍ  
پظٍّطي دس خػَظ اهيَس ٍ ضيؤٍى علويي، آهَصضيي ٍ     
پظٍّطي اص ضوَل غالحيت ديَاى عذالت اداسي ٍ سيايش  

 هشاجع قؿايي

12/6/1387 141 

خييشٍج »هييادُ ٍاحييذُ  هػييَتِ تفسيييشي دس خػييَظ   75
ّيياي  مويتييِ ّييا ٍ تػييويوات ٍ آساي غييادسُ اص ّيييأت

تخػػي ٍصاستيي علَم، تحقيقات ٍ فٌاٍسي ٍ تْذاضيت،  
پضضييني ٍ سييايش هشامييض آهَصضييي ٍ  دسهيياى ٍ آهييَصش

   ٍ  پظٍّطي دس خػَظ اهَس ٍ ضي َى علويي، آهَصضيي 

اداسي ٍ سيايش   عذالت پظٍّطي اص ضوَل غالحيت ديَاى
 ( يشًَيسص)  «هشاجع قؿايي

12/12/1393 141 



 21 ديًان عذالت اداري قًاويه ي مقررات    مجمًعه   

 

 ات شًراي وگُثانوظر فُرست

 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف
1  565 11/6/1369 26 

2  5318 24/7/1372 31 

3  1279/21/80 18/2/1380 28 

4  9387/30/83 21/10/1383 28 

 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف
5  9486/30/1383  7/11/1383 30 

6  43213 7/11/1383 36 

 89 20/3/1391 م/732/30/91  7

 عالي كشًر ت عمًمي ديًان َيأرييٍ  يحذتت آراي فُرس

 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف
1  47 17/10/1363 36 

2  28 12/9/1364 52 

3  544 30/11/1369 37 

4  556   10/2/1370 49 

 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف
5  558 7/3/1370 37 

6  602 26/10/1374 38 

7  699 22/3/1386 39 

 

 (ي زيروًيس مته) ت عمًمي ديًان عذالت اداري فُرست آراي َيأ
 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف
1  13 29/9/1362 182 

2  69 1/5/1363 183 

3  95 19/9/1363 72 

4  82 20/11/1365 183 

5  37،38،39 10/7/1368 143 

6  73 25/8/1368 72 

7  83 16/9/1368 183 

8  87 23/9/1368 144 

9  93 10/10/1368 184 

10  62 8/3/1369 184 

 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف
11  69 10/3/1369 185 

12  75 22/3/1369 185 

13  139 13/6/1369 186 

14  211 20/9/1369 145 

15  59 30/4/1371 146 

16  130 28/6/1371 146 

17  155 25/7/1371 146 

18  146 29/11/1373 147 

19  14 9/2/1374 148 

20  79 14/5/1374 148 



 21 آراي هيأت عمًمي ديًان عذالت اداري فهرست 

 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف
21  120 15/7/1374 149 

22  145 27/8/1374 149 

23  165 11/9/1374 150 

24  23 15/2/1375 150 

25  33 29/2/1375 150 

26  130 21/6/1377 150 

27  138 4/7/1377 151 

28  202 21/9/1377 151 

29  1 21/1/1378 93 

30  35 18/2/1378 76 

31  211 19/4/1378 152 

32  197 20/6/1379 152 

33  249 29/8/1379 153 

34  12 26/1/1380 154 

35  93 27/3/1380 154 

36  252 13/8/1380 155 

37  294،295 
296 

11/9/1380 156 

38  313 27/9/1380 157 

39  254 6/7/1382 157 

40  180 26/4/1384 51 

41  1059 27/9/1386 158 

42  1294 9/11/1386 159 

43  1493 14/12/1386 159 

44  130 5/3/1387 51 

45  199 26/3/1387 160 

 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف
46  214 9/4/1387 161 

47  483 28/7/1387 161 

48  845 11/12/1387 161 

49  851 11/12/1387 163 

50  12 23/1/1388 164 

51  185 27/2/1388 164 

52  214 10/3/1388 165 

53  409 11/5/1388 166 

54  457 25/5/1388 166 

55  8 30/1/1389 167 

56  602 16/12/1389 168 

57  322 2/8/1390 168 

58  228 26/4/1391 169 

59  915 7/12/1391 52 

60  942 21/12/1391 170 

61  641 18/9/1392 170 

62  705 16/10/1392 170 

63  126 15/2/1393 171 

64  151،152 29/2/1393 171 

65  801،802 
803 

23/4/1393 172 

66  984 3/6/1393 172 

67  985 3/6/1393 51 

68  590  5/4/1394 173 

69  491-492  27/7/1395 174 

 



 12 ديًان عذالت اداري اويه ي مقرراتقً    مجمًعه   

 

 (مته ي زيروًيس) قضاييٍ ات ادارٌ كل حقًقي قًٌوظرفُرست 
 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف

1  5185/7 28/7/1380 93 

2  10564/7 19/11/1381 176 

3  10336/7 6/12/1381 52 

4  2840/7 1/4/1382 176 

5  3127/7 29/4/1382 176 

6  2121/7 30/3/1383 177 

7  4108/7 26/5/1383 76 

8  8357/7 6/11/1383 177 

9  8844/7 25/11/1383 177 

10  8945/7 26/11/1383 177 

11  378/7  27/1/1384 177 

12  446/7   29/1/1384 178 

13  501/7 30/1/1384 178 

 صفحٍ صذيرتاريد  شمارٌ رديف

14  720/7  10/2/1384 178 

15  1347/7 4/3/1384 179 

16  8503/7 14/10/1384 179 

17  1029/7 19/2/1385 179 

18  2216/7 31/3/1385 179 

19  436/7 1/2/1389 180 

20  2678/7 2/5/1389 180 

21  4472/7 26/7/1389 180 

22  3870/7 15/8/1390 181 

23  1151/7 17/6/1392 181 

24  1939 /7 7/10/1392 181 

25  1968/7 9/10/1392 182 

26  222//7  8/2/1393 35 

 

 

 

 



 12 قًاويه مىسًخ ي غيرمعتبر فهرست 

 

 ي غيرمعتثر مىسًخقًاويه فُرست 
 وًع وسد دليل وسد ي عذم اعتثار تاريد تصًية عىًان رديف

 ٍ قاًَى ديَاى عذالت اداسي  1
 اغالحات تعذي

دييييَاى  قييياًَى 49هيييادُ  14/11/1360
هػييييَب  عييييذالت اداسي

9/3/1385  

 غشيح

ساجع تِ سفع اختالفات  قاًَى  2
 هادُ ٍاحذُ -هالياتي

قيييييياًَى  244هييييييادُ  11/10/1362
ّاي هستقين هػَب  هاليات

3/12/1366 

 ؾوٌي

مل  1363قاًَى تَدجِ سال   3
 36تثػشُ  -مطَس

 يي اًقؿاء صهاى اجشاء 30/12/1362

مل  1364قاًَى تَدجِ سال   4
 34تثػشُ  -مطَس

 يي اًقؿاء صهاى اجشاء 29/12/1363

ًَى اغيييالح قييياًَى  قيييا  5
ّيياي سسيييذگي تييِ   ّيييأت

 تخلفات اداسي

اًقؿييياء صهييياى اجيييشاي   2/7/1365
 آصهايطي

 يي

قاًَى سسيذگي تيِ تخلفيات     6
 اداسي

اًقؿييياء صهييياى اجيييشاي   25/12/1365
 آصهايطي

 يي

قيياًَى تشًاهييِ اٍل تَسييعِ    7
اقتػييييادي، اجتويييياعي ٍ  
فشٌّگي جوَْسي اسيالهي  

ٍ  17تثػيشُ   8جضء  -ايشاى 
 52تثػشُ  (9-7)جضء 

 يي اًقؿاء صهاى اجشاء 11/11/1368

قاًَى سسيذگي تيِ تخلفيات     8
ٍ  26هيييييييييييادُ  -اداسي
 آى 2ٍ  1ّاي  تثػشُ

 يي آصهايطي اًقؿاء صهاى اجشاء 9/4/1371



 11 ديًان عذالت اداري قًاويه ي مقررات    مجمًعه   

 وًع وسد دليل وسد ي عذم اعتثار تاريد تصًية عىًان رديف

قاًَى  18تفسيش قاًًَي هادُ   9
 ديَاى عذالت اداسي

قيياًَى اغييالح هييَادي اص   1/7/1371
قاًَى ديَاى عيذالت اداسي  

  1/2/1378هػَب 
 ؾوٌي

دييييَاى  قييياًَى 49هيييادُ 
هػييييَب  عييييذالت اداسي

9/3/1385 
 غشيح

قاًَى الحا  پٌت تثػيشُ تيِ     10
قييياًَى 19ٍ 18، 15هيييَاد 

هيادُ   –ديَاى عذالت اداسي 
 2تثػيييشُ ٍ تثػيييشُ   3ٍ 1

هزمَس دس  18الحاقي تِ هادُ 
  2هادُ 

 15تثػشُ الحاقي تِ هيادُ   26/2/1372
الحاقي  3ٍ 1ٍ تثػشُ ّاي 

تِ هَجة هيادُ   18تِ هادُ 
قيياًَى ديييَاى عييذالت   49

 9/3/1385اداسي هػَب 

 غشيح

الحيافي تيِ هيادُ     2تثػشُ 
تيييِ هَجييية تثػيييشُ  18

قياًَى  26الحاقي تيِ هيادُ   
ديَاى عذالت اداسي هػَب 

1/2/1378 

 غشيح

 19تثػشُ الحاقي تِ هيادُ  
اتتذا تيا تَجيِ تيِ اغيالح     

ٍ تثػشُ آى  19ماهل هادُ 
غييالح تيِ هَجية قياًَى ا   

هييَادي اص قيياًَى ديييَاى   
عييييذالت اداسي هػييييَب 

ٍ سيييپس تيييِ  1/2/1378
قيياًَى  49هَجيية هييادُ  

ديَاى عذالت اداسي هػَب 
9/3/1385  

 غشيح



 11 قًاويه مىسًخ ي غيرمعتبر فهرست 

 وًع وسد دليل وسد ي عذم اعتثار تاريد تصًية عىًان رديف

قاًَى تشًاهِ پيٌت سيالِ دٍم     11
تَسعِ اقتػادي، اجتواعي ٍ 
فشٌّگي جوَْسي اسيالهي  

اص تخص دٍم  13تٌذ  -ايشاى
 (ؾواين قاًَى)اّذاف مالى 

 اي صهاى اجشااًقؿ 20/9/1373

 يي

قييياًَى ٍغيييَل تشخيييي اص   12
دسآهذّاي دٍليت ٍ هػيشف   

 11تٌيذ   -آى دس هَاسد هعيي
 3هادُ 

 اغييالحي قيياًَى 18هييادُ  28/12/1373
عذالت اداسي هػَب  ديَاى
1/2/1378 

 ؾوٌي

ى تفسيييش هييادُ   13 ى  11قيياًَ قيياًَ
َاى عييذالت اداسي دس ساتطييِ  دييي
ْادّييا ٍ   ى فْشسييت ً تييا قيياًَ

 لتي هؤسسات عوَهي غيشدٍ

َاى عيذالت    49هادُ  11/7/1374 ى ديي قاًَ
 9/3/1385اداسي هػَب 

 ؾوٌي

ى     14 َادي اص قياًَ ى اغالح هي قاًَ
َاى عييذالت اداسي هػييَب   دييي

1360 

َاى عيذالت    49هادُ  1/2/1378 ى ديي قاًَ
 غشيح 9/3/1385اداسي هػَب 

 25قيياًَى استفسيياسيِ هييادُ   15
 قاًَى ديَاى عذالت اداسي 

اقي تِ قياًَى  الح 8تثػشُ  14/12/1380
ٍ  85ًحَُ اجيشاي اغيَل   

ا دس ساتطييِ تييا .ا.ج.ا.  138
ّييياي سيييييس  هسيييؤٍليت

هجلييس ضييَساي اسييالهي 
 30/1/1388هػَب 

 غشيح

قاًَى تطنيالت  124هادُ  9/3/1385 قاًَى ديَاى عذالت اداسي  16
دادسسييي ديييَاى   ٍ آييييي 

عييييذالت اداسي هػييييَب 
22/9/1390 

 غشيح



 11 ديًان عذالت اداري قًاويه ي مقررات    مجمًعه   

 وًع وسد دليل وسد ي عذم اعتثار تاريد تصًية عىًان رديف

مل  1386قاًَى تَدجِ سال   17
 16تٌذ ح تثػشُ  -مطَس

 اًقؿاي صهاى اجشا 24/12/1385
 يي

قاًَى ضَساّاي حل اختالف   18
  10هادُ  –

 اًقؿاي صهاى آصهايطي  18/4/1387
 

قاًَى تشًاهِ پٌجسالِ پيٌجن    19
 –تَسعِ جوَْسي اسيالهي  

 211هادُ 

 اًقؿاء صهاى اجشاء 15/10/1389
 


