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 قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری محفوظ است.
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ر بيانيه ریيس جمهوري اسالمي ایران؛ متن منشور حقوق شـهروندي؛ ارجاعـا    : مشتمل بمنشور حقوق شهروندي
معاونـت حقـوقي   هـاي ارجاعـا  قـانوني منشـور حقـوق شـهروندي           نوشتقانوني منشور حقوق شهروندي؛ پي

؛ را تنقـيح و انتشـار قـوانين و مقـر     تدوین، ، امورمعاونت تدوین، تنقيح و انتشار قوانين و مقررا ، جمهوريریاست
  ، سيد رحمان سالمتزادهمهدي مهدي :نظر ؛ زیررحمان سالمت اکبر رسولي، سيد :تدوین و تنقيح

، اداره چـا  و انتشـار   قـوانين و مقـررا    و انتشـار  تنقيح ،نت حقوقي، معاونت تدوینتهران: ریاست جمهوري، معاو
 جدول  ؛ص511، 5527

 فهرست نويسی براساس اطالعات فيپا
     Civil rights – Iran  1    شـهروندان ایرانـي  5  سياسـت دولـت   –ایـران   –  حقوق مدني 9یران ا —  حقوق مدني5
1  Civil rights – Iran – Government policy 7  Civics Iranian 

 تدوین، تنقيح و انتشار قوانين و مقررا   اداره چا  و انتشار  ریاست جمهوري  معاونت ایران  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                همكاران

 :       ظيمتدوين و تن

 :      سازي      آماده

 له                   :مقاب

 :    ليتوگرافي و چاپ
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 سيد رحمان سالمت -اکبر رسولي

 ليال صمدي -آباديصابر نوش

 نيامريم زندي

 داود محمودي -سعيد پامي -علي ابراهيمي دهشيري

 سيد رحمان سالمت -زادهمهدي مهدي
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