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باب اول :كليات

مقدمه

اط�لاع دقيق و ب��ه روز از قوانين و مقررات وضع ش��ده از بدو

قانونگ��ذاري در ايران از س��ال  1285تاكنون ك��ه به تصويب مراجع

ذيص�لاح رس��يده ،براي آح��اد م��ردم و بهخصوص مجري��ان امر،

نماين��دگان ق��وه مقننه ،قضات ،وكالي دادگس��تري ،دانش��گاهيان و
انديش��مندان اهميت ويژهاي دارد تا مسؤوالن نظام بتوانند به درستي

به تنظيم امور و مسايل جامعه پرداخته و محاكم نيز براي حل و فصل

دعاوي مطابق قوانين و مقررات معتبر اقدام نمايند و مسؤولين ذيربط
نيز به هنگام وظايف قانوني خويش را به انجام برسانند.

در همين راس��تا رياس��ت محترم جمهوري طي بخش��نامه مورخ

( 1389/3/9ب��ه كلي��ه وزراء و معاونان محت��رم رييسجمهور) و «با

توجه به ض��رورت تدوين آييننامههاي قوانين در مهلت مناس��ب به

منظور تحقق اهداف قانون و مصالح كش��ور و اطالعرساني مناسب به

مس��ؤوالن اجرايي و مردم درمورد قوانين و مقررات و براي آش��نايي
به حق��وق و تكاليف مرب��وط و پااليش تمامي مق��ررات مورد عمل

دستگاههاي اجرايي و ارائه مجموعههاي تنقيحي در سامانه اطالعات
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قواني��ن و مقررات جمهوري اس�لامي اي��ران» دس��تورالعمل تهيه و

پيشنهاد لوايح و تصويبنامهها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به

هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطالعات قوانين و مقررات جمهوري
اسالمي ايران را به شرح مندرج در همين مجموعه ابالغ فرمودند.

از ط��رف ديگر دسترس��ي به قواني��ن و مقررات تنقيح ش��ده و

الزماالجرا در خصوص يك موضوع مش��خص ،ب��ا توجه به افزايش

حجم قوانين و مقررات مصوب توس��ط مراجع مختلف و ذيصالح،

در مقاطع مختلف ،با مش��كل جدي مواجه و يكي از مهمترين دغدغه

و نگراني مجريان امور ميباش��د و ارائه راهكار مناس��ب و ايجاد يك 

مركز تخصصي براي رفع اين مش��كل ،از س��اليان قب��ل مورد توجه

مس��ؤوالن نظام قرار داشته بدين نحو كه قوانين و مقررات با شيوهاي

صحيح ،نوين و متناس��ب با پيش��رفت تكنول��وژي روز جمعآوري و
ناسخ و منسوخ آن معين و مشخص و قوانين و مقررات معتبر به روز

تفكيك ش��ده ،تهيه و تدوين و به طريق مقتضي در معرض اس��تفاده

عموم قرار گيرد.

در اجراي اين امر مهم معاونت تدوين ،تنقيح و انتش��ار قوانين و

مقررات ،معاون حقوقي رييسجمهور در راستاي انجام وظايف محوله

و با استفاده از تجربيات ساليان گذشته و با بهكارگيري كليه امكانات

الزم و ض��روري اقدام به راهاندازي «س��امانه مل��ي قوانين و مقررات
جمه��وري اس�لامي ايران» نموده اس��ت كه حاصل ت�لاش و تجربه

ارزشمند مديران متعهد ارشد نظام و متخصصان و كارشناسان مجرب

معاون��ت حقوقي نهاد رياس��تجمهوري و همكاري س��اير مديران و
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كارشناسان واحدهاي مرتبط نهاد و ديگر دستگاههاي اجرايي ازجمله
معاونت فناوري اطالعات نهاد رياس��تجمهوري و وزارت ارتباطات

و فناوري اطالعات ميباشد كه در اين مجال تشكر ويژه از آنان امري
ضروري است.

در اين سامانه كليه قوانين و مقررات موضوعه ،كه به مرور زمان

به تصويب مراجع ذيصالح رسيده اعم از مصوبات شوراي انقالب،

مصوبات مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام ،مصوبات ش��ورايعالي
فرهنگ��ي ،مصوبات ش��ورايعالي اداري ،مصوبات ش��وراي اقتصاد،

ش��ورايعالي بيمه ،آراء وحدت رويه ديوانعالي كش��ور ،آراء هيأت

عمومي ديوان عدالت اداري ،نظريات شوراي نگهبان ،نظريات معاون

حقوقي رييسجمهور بررسي و دستهبندي آنها براساس فهرستهاي

مختلف ازجمله فهرس��تي از موضوعات كه تح��ت عنوان كد ،مبناي
تفكي��ك موضوعي قوانين و مقررات كه بر هفت دس��ته كلي اداري،

اساسي ،مالي اقتصادي ،فرهنگي ،كيفري و مدني استوار است و حسب

مورد در ( )96كد كه هر كد مربوط به يك موضوع خاص ميباش��د،
كدگذاري و موضوعبندي ش��ده و به اين ترتيب امكان استفاده سهل

و دسترس��ي س��ريعتر به قانون يا مقرره خاص براي كاربر فراهم شده
اس��ت .ضمن ًا با توجه به اينكه برخي از موضوعات ارتباط تنگاتنگ با

يكديگر دارند از اين جهت «دستورالعمل كدگذاري قوانين و مقررات»

كه مش��تمل بر تعريف دقيق هر ي��ك از موضوعات و ارتباط آنها با

يكديگر است در اين راهنما درج شده است تا استفادهكنندگان از اين
راهنم��ا به حد و مرز موضوعاتي كه مبناي تقس��يمبندي و جمعآوري
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قوانين و مقررات بوده آگاهي داشته باشند.

در خاتمه از كليه همكاراني كه با كوش��ش خويش ،اين امر مهم

را براي اولين بار به انجام رس��انيدهاند سپاس��گزاري نموده و از كليه

كاربران انتظار ميرود با پيشنهادها و رهنمودهاي خود ما را در ادامه
اين راه ياري فرمايند.

()1

فاطمه بداغي
معاون حقوقي رييسجمهور

 -1نظرات ،انتقادات و پيشنهادهاي خود را به نشاني :تهران ـ خيابان پاستور ـ نهاد
رياستجمهوري ـ معاونت تدوين ،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست
جمهوري يا پست الكترونيك  TTgh@govir.irو شماره پيامك  60006605ارسال
فرماييد .در ضمن دورنگار  64455575ـ  021و تلفن  64455511ـ  021نيز آمادگي
دريافت و استماع نظرات عالقمندان و صاحبنظران را دارد.
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اهداف
طراحي پاي�گاه اطالعات�ي قوانين و مق�ررات ،جمعآوري،
ارايه و به هنگام نگاهداش�تن الكترونيكي كليه قوانين و مقررات
بهمنظور سرعت و دقت در كاربريهاي زير است:
 -1دسترس��ي به عنوان و متن قواني��ن و مقررات مصوب تمام

يا هر يك از مراجع تصویب با امکان مش��اهده فرآیند تصویب
قوانین (مشروح مذاکرات) و نظریات مربوط

نومقررات غیر معتبر
نومقررات معتبر از قوانی 
 -2تفکیک قوانی 
-3تفكيك قوانين اصلي و فرعي

 -4امكان رويت قوانين و مقررات ارجاعي درمتن

 -5جس��تجوی واژهای در متن و عن��وان قوانین يا مقررات (با
امکان تعیین دوره زمانی)

 -6جستجوی موضوعی در قوانین يا مقررات بر اساس کدهای
تعریف شده (در فهرست دستورالعمل کدگذاری)

نومقررات بر اساس دستگاه مجری
 -7جستجوی قوانی 

 -8رويت و دسترسي مستقيم به تفسير – آراء و نظرات مربوطه
به هر قانون و اجزاي آن

-9ام��كان رويت انواع فهرس��ت قوانين و مقررات (فهرس��ت

اجمالي –فرعي -اصلي-موضوعي -معتبر -منسوخه -دستگاه
مجري -وضعيت تنقيحي)

 -10تعیی��ن و ارايه وضعیت یک قان��ون يا مقرره ،از حیث اعتبار،

اص�لاح ،لغو ،موقت یا آزمایش��ی بودن و ( ...ب��ه تفکیک مواد و
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تبصرههای آن)

 -11ارايه تاريخهاي تصويب ،ابالغ ،انتشار و اجراي هر قانون
يا مقرره (به تفكيك مواد و تبصرههاي اصالحي و الحاقي )...

 -12س��طحبندی قوانین به والیی ،حکومتی ،اساسی و عادی(از
حيث سلسله مراتب آنها)

-13دسترس��ي به انواع مقررات( :تصوي��ب نامه -تصميم نامه

–آييننامه -اساسنامه – بخشنامه)

 -14امكان اختصاص يادداش��تهای عمومي و مديريتي براي

هر يك از مدخلهاي يك قانون يا مقرره در سيستم

نومقررات (برای دسترس��ی سریع به
-15س��اختاربندی قوانی 

اجزاي مورد نظر در هر قانون يا مقرره)

 -16انتش��ار الكترونيكي قوانين و مق��ررات جديدالتصويب و
تهيه مجموعههاي قانوني براساس موضوع و دستگاه مجري

نومق��ررات به عادی ،محرمانه و س��ری
 -17طبقهبن��دی قوانی 
(برای تعیین سطوح دسترسی کاربران)

نومقررات مورد نظر
 -18امکان تصویربرداری از متون قوانی 

 -19دسترس��ی به متن معتبر هر قانون يا مقرره بر اساس زمان
انتخابی (از طریق مدخل تصویر و متن)

نومقررات از طریق ارايه تصویر
 -20مستندس��ازي متن قوانی 
سند انتشار حسب مورد

 -21امکان دسترسی قضات ،وکال ،اساتید و هر یک از آحاد مردم
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 -22رویدادنگاری در مورد زمان و نوع اطالعات که به پایگاه

اطالعاتی وارد شده است.

 -23ایجاد سبد کاربر و نیز امکان ارتباط کارشناسان با یکدیگر
از طریق کارتابل
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بسمه تعالي
دستورالعمل اصالحي تهيه و پيشنهاد لوايح و

تصويبنامهها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به
هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطالعات قوانين و
مقررات جمهوري اسالمي ايران
فصل اول – كليات
م�اده  -1تعاري��ف :معان��ي اصطالح��ات ب��ه كار رفت��ه در اين

دستورالعمل به شرح زير ميباشد:

مصوبه :ش��امل آييننامه ،تصويبنامه ،اساسنامه و يا تصميمنامه كه

مرج��ع تصويب آن رييسجمهور ،هيأت وزي��ران ،كارگروههاي وزراء و
نمايندگان ويژه يك يا چند نفر از وزراء يا معاونان رييسجمهور ميباشد.
اليحه :اليحه موضوع اصل ( )74قانون اساسي

كار گروه وزراء :كميس��يونها و ش��وراهايي كه تحت هر عنوان

وزراي عضو آن ،اختيار موضوع اصل ( )138را دارند.

نماين�ده وي�ژه :نماينده يا نمايندگان وي��ژه موضوع اصل ()127

قانون اساسي

معاونت :معاونت حقوقي رييسجمهور

دس�تگاه :دس��تگاه اجراي��ي موض��وع م��اده ( )5قان��ون مديريت

خدمات كشوري

مرج�ع وضع :هيأت وزي��ران ،كارگروهه��اي وزراء و نمايندگان

ويژه رييسجمهور
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آييننام�ه :مصوب��هاي ك��ه روش اج��راي يك يا چن��د قانون را

معين ميكند.

اساس�نامه :مصوبهاي كه س��ازمان ،اركان موسس��ات و شركتهاي

دولتي يا نهادهاي انقالبي يا مؤسسات عمومي غيردولتي و ساير اشخاص
حقوقي و وظايف اركان آنها را به موجب قانون تعيين ميكند.

تصويبنام�ه :تصميمگيري در امور مش��خصي كه قانونگذار صدور

تصويبنامه از سوي دولت را در آن مورد الزم شمرده است .مانند صدور
مجوز استخدام موضوع بند «ي» ماده ( )145برنامه چهارم توسعه.

تصميمنام�ه :تصميم��ات اجرايي كه توس��ط مرج��ع وضع اتخاذ

ميشود و مشتمل به آييننامه ،اساسنامه و تصويبنامه نميباشد.

سامانه :سامانه اطالعات قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايران.
ماده  -2هدف از وضع اين دستورالعمل عبارت است از:

الف) هماهنگسازي شيوه و مراحل تدوين پيشنويس مصوبات
و لوايح كه ب��راي تصميمگيري به رييسجمهور ،هيأت وزيران،

كارگروه وزراء ،نمايندگان ويژه و يا يك يا چند نفر از وزراء يا

معاونان رييسجمهور ارائه ميشود؛

ب) شفاف و روانسازي متن مصوبات و لوايح به منظور قابليت

فهم مشترك و عمومي؛

ج) تسهيل دسترسي به قوانين و مقررات در هر موضوع؛

د) اثر بخش��ي مصوبات در چرخه اجرايي و اداري كش��ور در
چارچوب اهداف تعيين شده؛
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و) پاالي��ش مقررات م��ورد عمل دس��تگاههاي اجرايي و تعيين

تكلي��ف مقررات كه در صورت قبول پيش��نهاد و وضع مصوبه

و ...قابليت اجرايي خويش را از دس��ت ميدهد؛ يا به هر عنوان

نسخ ميگردند.

فصل دوم – ضوابط شكلي و محتوايي
ماده  -3در پيش��نهاد كليه مصوبات و لوايح بايد ضوابط ش��كلي

و محتوايي به ش��رح مندرج در اين دس��تورالعمل از جمله موارد زير

رعايت گردد:

ماده  -4ضوابط شكلي

 -4-1كلم��ات و عباراتي كه جنبه اصطالح��ي دارد با رعايت

قواني��ن و مقررات در ابتداي مصوبه و اليحه تعريف ش��ود؛ در

مورد اصطالحاتي كه در قوانين و مصوبات قبلي تعريف ش��ده
است به همان تعاريف ارجاع گردد.

 -4-2مصوبات و لوايح بايد با عنوان مش��خص براي درج و يا

الحاق ب��ه مجموعههاي موضوعي به ترتي��ب مقرر در ماده ()6
اين دس��تورالعمل پيشنهاد ش��ود به نحوي كه هر يك از احكام

مربوط براس��اس شماره يكتايي در يك مجموعه موضوعي قابل
دسترسي براي دستگاههاي اجرايي و آحاد جامعه باشد.

 -4-3تا زماني كه مجموعههاي موضوعي و شيوهنامه آن تعيين

و ابالغ نش��ده اس��ت بايد ارتباط مصوبه و يا اليحه پيش��نهادي

حس��ب مورد با مصوبات قبلي و قوانين مربوط به طور مشخص

31

راهنماي سامانه قوانين و
مقررات جمهوري اسالمي ايران

ارائه گردد؛ در مواردي كه مصوبه يا اليحه حاوي مطالب متعدد

اس��ت متن پيشنهادي بايد در قالب مواد با رعايت شماره ترتيبي
ارائه گردد؛ چنانچه ضرورت داشته باشد يك ماده به بخشهاي

مختلف تقس��يم شود براي هر بخش ،از شمارههاي فرعي ترتيبي
استفاده شود.

ماده  -5ضوابط محتوايي:

 -5-1در كلي��ه م��واردي كه نظر به لغو يا موقوفاالجرا ش��دن

تمام يا قس��متي از مصوبه و يا قانون قبلي باش��د بايد فهرس��ت

موارد با ذكر مشخصات در يكي از مواد پاياني مصوبه و اليحه
به صراحت درج ش��ود و از كارب��رد عبارتهاي كلي همچون

«قواني��ن و مقررات مربوط لغو يا نس��خ ميش��وند» اكيداً پرهيز

گردد.

تنظيم و تقديم پيش��نهادهايي كه متضمن لغ��و يا موقوفاالجرا

ش��دن ضمني مصوبات و قوانين قبلي (تحت هر عنوان و يا هر

اصطالح) باش��د مجاز نخواهد بود و در مصوبه یا الیحه حسب
مورد بايد حکمی قید شود مبنی بر اينكه تنها قوانین و مقرراتی

که در فهرس��ت مزبور آمده باش��ند لغو یا موقوف االجرا ش��ده

محسوب و سایر موارد کماکان معتبر خواهد بود.

 -5-2هرگاه در اجرای قوانین و مصوبات در دستگاهها مواردی

مالحظه شود که با مصوبه یا الیحه تنظیمی مغایرت داشته باشد

یا اجرای آن را مواجه با ابهام نماید و مراتب در فهرست موضوع
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را با فوریت به معاونت اعالم نمایند تا حسب مورد ترتیب درج

آن در فهرست موارد منسوخه داده شود یا پیشنهاد مناسبی برای
تعیین تکلیف موارد مزبور به مراجع ذیربط ارائه گردد.

م�اده  -6عن��وان و موضوع��ات اصلی هر ی��ک از مجموعههای

موضوعی بر اس��اس شماره کد اختصاصی و سایر امور مرتبط توسط

معاونت و با مش��ورت دس��تگاههای مربوط تعیین و ابالغ می ش��ود
پیش��نهاد مصوبات از زمان ابالغ مش��خصات مجموعههای موضوعی

صرف ًا باید در قالب مجموعه مربوط تنظیم و ارائه گردد.

ماده  – 7پس از تعیین مشخصات مجموعههای موضوعی معاونت

مؤظف اس��ت کلیه مصوبات قبلی را با اصالح عناوین آنها بر اساس

اصطالحات موضوع ماده ( )1این آییننامه بر اس��اس شماره یکتایی
در مجموعههای یاد شده جانمايی و در پایگاه ارائه نماید .در مواردی

که نس��خ ضمنی مصوبات قبلی مورد اختالف نظر باشد ،نظر معاونت

مالک عمل خواهد بود.

ماده  – 8مسؤولیت راهاندازی و مدیریت سامانه بر عهده معاونت

خواهد بود و کلیه دستگاهها مؤظفند بر اساس

رمزهای��ی که در پایگاه ب��ه آنها اختصاص مییاب��د کلیه مقررات

مورد عمل خود را (اعم از آييننامهها ،بخشنامهها و دستورالعملهای

داخلی) حداکثر ظرف  6ماه بر اساس شیوهنامههای که توسط معاونت

تهی��ه و ابالغ میگردد تنقی��ح نموده و با نظارت و تاييد معاونت وارد
سامانه نمایند .انتشار و چاپ هر نوع مجموعه قوانین و مقررات مورد

عمل دس��تگاههای اجرایی منوط به رعایت ش��یوهنامه ابالغی و تاييد
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معاونت میباشد.

ماده  – 9پس از راهاندازی کامل سامانه و اعالم معاونت ،مصوبات

عادی (غیرمحرمانه) بعد از انتش��ار در س��امانه برای کلیه دستگاههای

ذیربط قابل اجرا اس��ت .مصوباتی که عالوه بر دستگاهها و کارکنان

آنه��ا برای م��ردم حق و یا تکلیف ایجاد مینمای��د پانزده روز بعد از
انتش��ار در سامانه الزماالجرا است مگر آنکه در مصوبه تاریخ اجرای

دیگری مشخص شده باشد.

فصل سوم – چگونگی و مهلت ارائه پیشنهاد مصوبه
ماده  -10مهلت پیشنهاد مصوبه و الیحه برای دستگاههای اجرایی

به شرح زیر تعيین میشود؛

الف)مهل�ت پیش�نهاد مصوبههای  )3( -ماه از تاریخ تصویب قانون
راجع به برنامههای  5ساله
ب) مهل�ت پیش�نهاد مصوبههای  )2( -ماه از تاریخ تصویب قانون
راج�ع به بودجه س�الیانه و س�ایر
قوانین
ج) مهلت تهیه لوایح که به موجب  )4( -ماه
تصمیم�ات دول�ت ی�ا در قوانین و
ی�ا تصمیمات مق�ام معظم رهبری
تعیین شده یا میشود

در م��واردي كه در قوانين مهلت كمتري براي ارائه پيش��نهاد مقرر

شده است ،آن مدت الزمالرعايه خواهد بود.
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ماده  -11چنانچه دس��تگاهها براي انج��ام وظايف اداري و تأمين

باب اول :كليات

اجراي قوانين و تنظيم س��ازمانهاي اداري پيشنهاد مصوبه يا اليحهاي

را ع�لاوه بر م��وارد مقرر در قوانين ض��روري بدانند و يا تجديد نظر
در مصوبات قبلي را درخواست نمايند ،اين پيشنهاد ميتواند حداكثر
ظرف سه ماه اول هر سال مطابق آييننامه داخلي دولت ارائه شود.

ماده  -12دستگاهها همزمان با تصويب مواد قوانين برنامه و بودجه

در مجلس ش��وراي اس�لامي كه براي آنان الزام به تهيه تصويبنامه

ايجاد ميش��ود مكلف به ش��روع تهيه متن مورد نظر براساس شرايط
مقرر در اين دستورالعمل خواهند بود.

ماده  -13پيشنهاد مصوبات و لوايح بايد شامل موارد ذيل باشد:

مقدمه توجيهي و گزارش پشتيبان پيشنهاد؛

سابقه پيشنهاد؛

اعالم موارد تفاوت متن پيش��نهادي ب��ا مقررات فعلي (در صورت

وجود) در چارچوب نمونه (فرم) پيوس��ت اين دس��تورالعمل و ذكر

مشكالت موجود كه براي حل آن نياز به مصوبه يا اليحه ميباشد؛

ذكر صريح مس��تندات قانوني در م��ورد مصوبات (در مواردي كه

پيش��نهاد مس��تند خاصي دارد ،ذكر اصول  138و  134قانون اساسي
كفايت نميكند)؛

ارائ��ه برآورد مالي و نحوه تأمين آن و نيازهاي تش��كيالتي مصوبه

و يا اليحه؛

حوزه شمول و برآورد تعداد اشخاص مشمول مصوبه و اليحه پيشنهاد؛
شاخص ارزيابي نتايج مورد انتظار.

م�اده  -14پيشبيني بارمالي و تش��كيالتي در م��ورد مصوبات و
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لوايح��ي كه جنبهي تعيين خط مش��ي و جهتگيريه��اي كلي دارند
از قبيل اس��ناد توسعهبخشي ،فرابخش��ي ،منطقهاي و استاني ضرورت

ندارد اما نحوهي تأمين بار مالي و تش��كيالتي و اهداف كمي آن بايد

در پيشنهاد مشخص شود.

ماده  -15در مواردي كه به موجب قانون؛ مصوبه يا اليحه بايد با

پيشنهاد مشترك چند دستگاه تهيه شود و يا دستگاهي با كسب نظر از
ساير دستگاهها بايد پيشنهاد را ارائه دهد ،دفتر هيأت دولت پيشنهادي

را در جريان رس��يدگي در هيأت وزيران قرار خواهد داد كه به تاييد
همهي دستگاههاي نامبرده رسيده باشد.

در م��واردي ك��ه اتفاقنظر همه دس��تگاههاي ذيربط در خصوص

موضوع حاصل نش��ود ،بايد دو هفته قبل از اتمام مهلت مقرر ،مراتب

(همراه با داليل و نظرات دستگاههاي ذيربط) به معاونت اعالم تا راس ًا

با تشكيل جلسه مسائل را حل و فصل و متن الزم را ارائه نمايد.

در مواردي كه مس��ؤوليت تهيه پيشنهاد مصوبه يا اليحه بر عهدهِي

دس��تگاههاي متعددي است ولي دستگاهي كه مسؤوليت ارائه پيشنهاد
را دارد در قانون يا تصويبنامه معين نشده باشد ،اولين دستگاهي كه

از آن نامبرده ش��ده مسؤوليت هماهنگي در ارائه پيشنهاد با كسب نظر
از ساير دستگاهها را خواهد داشت.

ماده  -16پيشنهاد دستگاهها در خصوص مصوبات و لوايح جديد

ي��ا اصالح مصوبات و قوانين قبل��ي بايد به تاييد (پاراف) معاوني كه
مسؤوليت امور حقوقي دستگاه را دارد نيز رسيده باشد.
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م�اده  -17پيشنهاد بخشنامهها ،دس��تورالعملها ،شيوهنامهها و ديگر

باب اول :كليات

متون مورد نظر دستگاهها و همچنين ساير اسناد الزامآور كه براي تاييد و

امضاي رييسجمهور و يا معاون اول يا س��اير معاونين وي ارائه ميشود

مشمول ترتيب فوق بوده و بايد مطابق آن با قوانين مصوبه به تاييد معاونت
حقوقي دستگاه مربوط و معاونت حقوقي رييسجمهور نيز رسيده باشد.
فصل چهارم – نحوه و مراحل رسيدگي به پيشنهاد مصوبه
ماده  -18چگونگي رسيدگي به پيشهاد مصوبه يا اليحه در هيأت

وزيران به ترتيبي است كه در آييننامه داخلي دولت و اصالحات آن

معين شده يا ميشود.

م�اده  -19دفتر هيأت دولت پيش��نهادهايي را ك��ه بدون رعايت

موارد فوق واصل ش��ده باش��د با ذكر دليل به دستگاه ذيربط مسترد

ميكند تا پس از تكميل مجدداً ارائه نمايند.

ماده  -20مس��ؤوليت آمادهسازي مصوبات و لوايح براي طرح در

كار گروه وزراء و جلسات هيأت دولت از حيث همراه بودن مدارك

مذكور در اين آييننامه از جمله ارائه گزارش ارزيابي ،ميزان و نحوه
اثر بخشي آنها بر عهده دفتر هيأت دولت است.

م�اده  -21معاونت مكلف اس��ت براي موضوع��ات تكرارپذير و

مش��ابه نس��بت به تهيه متون مصوبات نمونه با همكاري دس��تگاههاي
ذيربط اقدام نمايد.

م�اده  -22در م��وارد ذي��ل پيش��نهادها بدون نياز به اس��تعالم از

دس��تگاههاي اجرايي ،مس��تقيما در هيات دولت ي��ا كارگروه وزراء

حسب مورد مطرح ميشود:
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مت��ون توافقهاي تش��ريفاتي بينالملي موضوع تبص��ره ماده ()10

اصالح��ي آييننامه چگونگ��ي تنظيم و انعقاد توافقه��اي بين المللي
(موضوع تصويبنامه شماره/23832ت 58712هـ مورخ .)1379/6/6

عضويت در مجامع و سازمانهاي بين المللي و پرداخت حق عضويت

وسهميه كمك به آنها (موضوع تصميمنامه شماره  16216/56150مورخ
 1374/11/25و شماره 18652/68592مورخ  1376/8/4هيأت وزيران).

تصميم��ات كميس��يون م��اده ( )7آييننامه مستندس��ازي و تعيين

بهرهبردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

(موض��وع تصويبنام��ه ش��ماره /41028ت  274940ه��ـ مورخ

 1382/7/23و اصالحيه آن).

پيش��نهادهاي معاون��ت براي رفع ايرادهاي رييس مجلس ش��وراي

اسالمي .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به مصوبات دولت
(موضوع تصميمنامههاي شماره  22528/64993مورخ  1378/12/7و
 36498/139157مورخ )1385/10/27

پيش��نهادهاي معاون��ت براي حل اخت�لاف دس��تگاههاي اجرايي

(موضوع تصويبنامه /212767ت 37550ك مورخ)1385/12/27
فصل پنجم – نظارت بر اجراي مصوبات
دولت و دفاع حقوقي از آنها

ماده  – 23دفاع از مصوبات و نيز بخشنامههاي ودستورالعملهاي

رييسجمهور ومعاون اول ايش��ان كه حس��ب م��ورد در هيأت تطبيق

مصوب��ات دولت با قوانين مجلس مطرح يا در ديوان عدالت اداري از
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باب اول :كليات

آنها شكايت شده بر عهدهي معاونت است.

معاونت نس��بت به بررس��ي و تهيه پاس��خ با همكاري دستگاه و يا

دستگاههاي ذيربط و عنداللزوم معرفي نماينده براي حضور در هيأت

ياد ش��ده و نيز ديوان عدالت اق��دام خواهد نمود .نحوهي همكاري و

هماهنگي دس��تگاهها با معاونت در اين خصوص طي شيوهنامهاي كه
توسط معاونت تهيه و براي اجرا ابالغ خواهد شد تعيين ميشود.

ماده  – 24معاونت بر اس��اس م��اده ( )1آييننامه داخلي و دولت

براي كليه كارگروههاي وزراء و نمايندگان ويژه نيز مش��اوره حقوقي

تعيين مينمايد تا ضمن حضور در جلسات آنان ،راهكارهاي حقوقي
تصميمگيري را ارائه نمايد.

م�اده  -25معاون��ت مؤظ��ف اس��ت براي تهي��ه ش��يوهنامههاي

.اي��ن دس��تورالعمل كارگروههايي ب��ا عضويت دس��تگاههاي ذيربط
تشكيل دهد.

م�اده  -26نظ��ارت عالي��ه بر اج��راي مصوبات دول��ت برعهده

كارگروهي مركب از وزير دادگس��تري ،وزير اموراقتصادي و دارايي،

وزير كش��ور ،معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور،

معاون توس��عه مديريت و منابع انساني رييسجمهور و معاون حقوقي
رييسجمهور و دبير هيأت دولت است.
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باب دوم

فصل اول :پايگاه قوانين و مقررات

تعريف قانون و مقرره:
 -1-1قانون (در این س��امانه) :منظور از قانون در اين س��امانه،

تصميماتي اس��ت كه براي اش��خاص (حقيقي و حقوقي) يا قواي سه

گان��ه (مقنن��ه ،مجريه و قضاييه) و س��اير نهادها منش��اء ايجاد حق و
تكليف است و ساير مقررات از آن نشأت ميگيرد.

 -1-2مقرره :منظور از مقرره در اين سامانه ،تصميماتي است كه

مش��تمل بر تعیین روش اجراي یک یا چند قانون ،تنظیم سازمانهای
اداری و دیگر تصمیمات میباش��د که توسط مراجع ذيصالح وضع
و به اجرا گذاشته میشود.

.مراج��ع تصوی��ب قوانين و مق��ررات در فصل س��وم اين راهنما

آمده است.

اصول حاكم بر پايگاه اطالعات قوانين و مقررات:
ب��راي وصول به اهداف و با توجه به تعدد مراجع تصويب قانون

و مق��رره و تداوم قانونگذاري و وضع مقررات توس��ط آنها و تأثير

مصوب��ات آنها بر يكديگر و لزوم تش��خيص قوانين و مقررات معتبر

براي اداره امور كش��ور و اطالعرس��اني آنها به مجریان و مردم و نيز

امکان نظارت دس��تگاههاي ستادي و صدور احكام بر اساس قوانين و

مقررات معتبر الزم است موارد زير انجام پذيرد:

 -1كلي��ه مراجع تصويب قوانين و مقررات تمامي مصوبات خود

را به رياستجمهوري ارسال نمايند.
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 -2ساختار هماهنگ در شكل تصويب قوانين و مقررات از حيث

تقسيم احكام آنها به مواد و تبصرهها رعايت شود.

 -3تايپ متن قوانين و مقررات مصوب بر اس��اس نرمافزار واحدي

ص��ورت گيرد تا در تبادل اطالعات و ني��ز درج آن در پايگاه اطالعات

قوانين مشكلي ايجاد نشود( .در اين سيستم نرمافزار  wordبه لحاظ تنوع
حروف و هماهنگي آن با برنامه ويندوز مورد استفاده قرار گرفته است).

 -4با توجه به تعدد مراجع وضع مقررات (که فهرست طبقهبندی

ش��ده آن در این دفتر آمده) مسؤولیت ورود اطالعات پایگاه به شرح
زیر تفکیک و تقسیم شده است:

الف – اطالعات كليه قوانين و نيز آن قسمت از مقرراتی که

توسط هيأت وزیران و کمیسیونهای وزراء و شوراها و مقامات

فراوزارتخانهای وضع ش��ده به صورت متمرکز توسط معاونت

حقوقی رييسجمهور وارد پایگاه میشود.

ب -سایر مقررات (مانند بخش��نامه وزراء،مصوبات شوراهای

ش��هر) حس��ب مورد با اختصاص کد رمز ورود اطالعات كه در

اختیار مراجع مربوط (بر اس��اس کد شناسایی جایگاه سازمانی و
حکم مقام تصمیمگیر) قرار میگیرد ،راس�� ًا توسط آنها به پایگاه

نومقررات دیگر را نیز مشاهده و امکان
وارد ميشود و همزمان قوانی 

جستجوی تلفیقی در کلیه قوانین ومقررات کشور فراهم ميشود.
برنامههاي آينده:
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باب دوم

فصل اول :پايگاه قوانين و مقررات

امري اجتناب ناپذير اس��ت و به دس��ت آوردن احكام قانوني معتبر در

هر امري باتوجه به قوانين و مقررات متعارضي كه در طول زمان وضع

نومقررات گذشته
شده امري دشوار است بنابراين در جهت تنقیح قوانی 

نومقررات جدید اقدامات
و اتخاذ رویه مناسب در وضع و انتشار قوانی 
زير كه جزء برنامههاي معاونت حقوقي است باید انجام پذیرد:

الف :تنظيم قواعد محتوايي و ش��كلي وضع قوانين و مقررات

جه��ت تصويب مجلس ب��ه عنوان قانون پايه (ب��راي به حداقل
رساندن موارد نسخ و اصالح ضمني)

ب :تدوين قواعد تفس��ير قانون (جه��ت ايجاد وحدت رويه

مراجع قضايي و اجرايي)

ج :تدوي��ن قواع��د فرآيند تصويب قوانين و مقررات (ش��امل

مراحل مختلف پيش��نهاد ،وضع ،ش��مارهگذاري ،ابالغ ،انتش��ار،
اصالح ،نسخ و)...

د :تنظیم راهکار انتش��ار الكترونيكي قانون و مقرره (از طريق

تبديل روزنامه رسمي به روزنامه الكترونيكي)

ه��ـ  :برنامهريزي ب��راي تصویب قوانینومق��ررات در قالب

مجموعههای موضوعی و نمایهسازی موضوعات در هر کد

و :تهی��ه جدول تغییر نام دس��تگاههای اجرايی در طول زمان

(ب��راي مرتبس��ازی و دس��تهبندی قوانینومقررات بر حس��ب

دستگاه مجری فعلي)
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فصل دوم :ورود به پايگاه قوانين ومقررات

بخش اول  -نحوه ورود به سامانه قوانين و مقررات
ورود ب��ه س��امانه قواني��ن ومق��ررات از طريق نش��انههاي زير

امكانپذير است:

 -1-1دسترسي از طريق خطوط شبكه داخلي (پيام دولت):
IP: 192.168.27.146

 -1-2دسترسي از طريق شبكه جهاني اينترنت(سايت سامانه

قوانين ومقررات معاونت حقوقي رييسجمهور):

www.Datic.ir

www.Qavanin.com
www.Ghavanin.net
تذك�ر :دسترسي به سايتهاي فوق در شبكه جهاني اينترنت

ميبايست از طريق مرورگر  mozilla firefoxانجام شود.

-1-3نمايش س��امانه قواني��ن ومقررات جمهوري اس�لامي

ايران(با چهار پايگاه اطالعاتي):

(تصوير شماره)1
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بخش دوم -دسترسيها:
دسترسي سريع و آسان به قوانين ،مقررات و ساير اطالعات مورد

نظر حسب نوع انتخاب به دو طريق ميسر ميباشد:

الف -دسترسي صفحه اول پايگاه:

در صفح��ه اول (اصلي) پايگاه قواني��ن و مقررات امكانات زير

براي كاربر وجود دارد:

(تصوير شماره)2

 -3الف

 -1الف

 -2الف

 4و  -5الف

 -1الف -دسترس��ي به قوانين و مقررات مهم و اساس��ي كه

فهرست آن در سمت راست صفحه قيد شده است.

 -2الف -مشاهده آخرين قوانين و مقررات و آراء هيأت عمومي

ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري در قسمت مياني صفحه.

 -3الف -دسترس��ي به قوانين روزمره پر استفاده كه فهرست

آنها در آينده نمايش داده ميشود.

 -4الف -امكان دسترسي به متن كتب تنقيح شده الكترونيكي تهيه
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فصل دوم :ورود به پايگاه قوانين ومقررات

 -5الف -دسترسي به ديگر سامانههاي مربوط.

ب -دسترسي از نوار منوهاي صفحه اول پايگاه:
در ای��ن پایگاه «ن��وار منوهای اصلی» در ص��در تمامي صفحات

نمایش داده میشود و شامل «فهرست قوانین ،فهرست مقررات ،جداول
اطالعات پایه ،جستجو ،گزارشها،سایر سیستمها و امنيت» میباشد.

در اين نوار( )4راه سريع دسترسي با كاربريهاي متفاوت وجود

دارد كه عبارتند از:

-1دسترسي به انوع فهرست قوانين

 -2دسترسي به انوع فهرست مقررات

-3دسترسي از طريق انواع جستجوي انتخابي

-4دسترسي ازطريق گزارشهاي تعريف شده
 -1ب -فهرست قوانین:
در این منو اطالعات قوانین در قالب هش��ت فهرس��ت (فهرست

اجمالی قوانین ،فهرس��ت قوانی��ن اصلی (اثرپذیر) فهرس��ت قوانین

فرعی (اثرگذار) ،فهرس��ت موضوعی قوانین ،فهرس��ت قوانین معتبر،

فهرست قوانین منسوخه ،فهرس��ت قوانین بر اساس دستگاه مجری و

فهرست قوانین بر اس��اس وضعیت تنقیحي ،فهرست قوانين براساس

كدهاي موضوعي ،جدول اطالعات تنقيحي صريح) ارايه میش��ود.با

امکان چینش اطالع��ات به صورت تاریخ نزولی و صعودی به عالوه

.دسترسی به اطالعات کامل هر قانون از طریق انتخاب شماره قانون يا
مقررهي مورد نظر.
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-2ب-فهرست مقررات:
در اي��ن منو اطالعات مق��ررات مطابق آنچه در مورد قوانين ذكر

شد قابل دسترسي است.

نكته قابل ذكر اينكه انواع فهرست قوانين و مقررات كه از طريق

فوق قابل دسترسي باشد داراي كاربريهاي زير ميباشد:

 -1فهرس�ت اجمال�ي قوانين ي�ا مق�ررات :جدولي را نمايش

ميدهد كه ش��امل فهرس��ت كلي��هي قوانين يا مق��ررات مصوب از
ابت��داي دوره قانونگذاري تاكنون ب��وده و به لحاظ چينش تاريخي به

صورت نزولي اس��ت و عالوه بر نمايش تعداد كل قوانين يا مقررات

.فهرس��ت آخرين قوانين يا مقررات تصويب ش��ده را در صدر جدول
نمايش ميدهد.
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 -2فهرس�ت قواني�ن يا مق�ررات اصلي (اثرپذير) :نمايش��گر

باب دوم

فصل دوم :ورود به پايگاه قوانين ومقررات

فهرس��ت قوانين يا مقرراتي اس��ت كه از قوانين مقررات و آراء ديگر
تأثير پذيرفتهاند.

 -3فهرس�ت قوانين يا مق�ررات فرعي (اثرگذار):نمايش��گر

فهرس��ت قوانين،مقررات و آرايي اس��ت كه قوانين ،مقررات ديگر را
تحتتأثير قرار دادهاند.

 -4فهرس�ت موضوعي قوانين يا مقررات :نمايش��گر قوانين يا

مقررات بر اساس موضوع و كدهاي تعريف شده در سامانه است (9
دس��ته كلي و نيز  88موضوع اصلي و  59موضوع فرعي) كه بازيافت

موضوعي قوانين با انتخاب كاربر و با اس��تفاده از فهرست تعبيه شده
صورت ميپذيرد.

 -5فهرس�ت قوانين يا مقررات معتبر :اين فهرس��ت نمايش��گر

كليهي قوانين يا مقررات معتبر است.

 -6فهرس�ت قوانين و مقررات منسوخه :اين فهرست نمايشگر

كليهي قوانين و مقررات منسوخه ميباشد.

 -7فهرس�ت قوانين يا مقررات بر اس�اس دستگاه مجري :اين

فهرس��ت نمايش��گر كليه قوانين يا مقرراتي اس��ت كه مرجع تصويب

آن ،از دس��تگاه يا دستگاههاي خاصي به عنوان مجري نام برده است.
(با تكميل و ارتباطدهي دس��تگاهها و س��ازمانهاي تغيير نام يافته ،با

لح��اظ تغيير وظايف و يا ادغام و تفكيك دس��تگاهها در اين س��امانه

ميتوان مجموعه قوانين تخصصي و مربوط به دس��تگاههاي مورد نظر
را بازيافت نمود).

 -8قواني�ن يا مقررات بر اس�اس وضعيت تنقيحي :اين جدول
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نمايشگر فهرست قوانين يا مقررات بر اساس وضعيتهاي تنقيحي است
(اصالحي ،الحاقي ،موقوفاالجراء ،با اجرا منتفي ميشود و)....
امكانات موجود در انواع فهرستها:

 -1مح��دود ك��ردن انتخابها با اس��تفاده از مدخل كادر باالي

صفحه مانند (تغيير فهرس��ت از قواني��ن به مقررات و بالعكس ،تاريخ
تصويب(ارايه قوانين يا مق��ررات در محدوده زماني مورد نظر) ،نوع

قانون يا مقرره ،تصويب كننده و دستگاه مجري).

-2چينش صعودي و نزولي همه س��تونها با فش��ردن عنوان سر

ستون مورد نظر

 -3حذف ستونها با انتخاب عالمت ضربدر

نمادها:
-1

ورود تاريخ

-3

ارائه فهرست براي انتخاب گزينهي مورد نظر

-2
-4

شروع جستجو

چاپ صفحه جاري (پرينت)

 -5شمارگان جدول نتايج جستجو  :

 - 5-1شماره صفحه
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باب دوم

فصل دوم :ورود به پايگاه قوانين ومقررات

-5-3اولين و آخرين صفحه
تذكر:

الف-بعد از دسترس��ي و مش��اهده فهرس��ت قواني��ن و مقررات

چنانچه روي ش�مارهي قان�ون يا مقرره كليك ش��ود متن قانون يا

مقرره مورد نظر با س��اختار و اطالعات تكميلي و تفصيلي در صفحه
جديد نمايش داده ميشود.

ب -چنانچه روي عنوان قانون يا مقرره كليك ش��ود متن نهايي

قانون يا مقرره مورد نظر (با تمامي اصالحات و الحاقات در صفحهي

جديد) نمايان ميگردد.

-3ب-منوی جستجو:
ای��ن منو جه��ت بازیابی اطالعات خاص و جس��تجوی قانون یا

مقرره مورد نظر کاربر ،استفاده میشود و شامل سه گزینه است.

-3-1ب-جس�تجوی س�اده :با انتخاب این گزینه کاربر میتواند

ب��ا ورود کلم��ه یا عب��ارت ،از کدهای موضوعی و یا دس��تگاه مجری،
نومقررات مورد نظر خود را در عنوان و متن جستجو نماید.
قوانی 

تذكر :اين مدخل همانند مرورگرهاي پيشرفتهي ياهو و گوگل از

الگوها و قواعد جستجو در وب تبعيت مينمايد.

از مؤلفههاي اين صفحه ‹ انتخاب پايگاه ،جس��تجوي كلمات در

عنوان و متن ،جس��تجو در تاريخ خاص و جستجو با انتخاب كدهاي
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موضوعي و دستگاه مجري› ميسر ميباشد.

-3-2ب-جستجوی پیش�رفته :این گزینه با دارا بودن امکانات

بیش��تری از جمله امکان جس��تجو در اطالعات پای��ه هر چهار پایگاه

(قوانی��ن ،مقررات ،نظ��رات و طرحها و لوایح) عالوه بر عنوان و متن
به صورت تخصصی کاربر را در امر جس��تجوی عبارت یا اطالعات

مورد نظر خود یاری مینماید.

56

باب دوم
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-3-3ب-جس�تجو بر اساس شماره شناس�نامه :كاربران سامانه

قوانين بر اس��اس تعريف ارايه ش��ده در مورد شماره شناسنامه يا سريال
ميتوانند از طريق ورود شماره قانون یا مقرره به آن دسترسي داشته باشند.

نمادها در صفحههاي جستجو:
-1

نمايش نتايج جستجو به صورت تفصيلي

-3

انحصاري كردن نتايج جستجو بر اساس كد مورد نظر

-2
-4

نمايش نتايج جستجو به صورت جدولي

انحصاري كردن نتايج جستجو بر اساس دستگاه مجري

مورد نظر
-5

نماد درج تاريخ

-4ب -منوي گزارشها:

اين منو ش��امل امكاناتي اس��ت ك��ه نتايج جس��تجو را در قالب

گزارشهاي ثابت به كاربر ارائه ميدهد.

«كاربران ميتوانند از طريق اطالعرساني به مسؤول سامانه ،ايجاد

گزارشهاي جديد و مورد نظر خود را درخواست نمايند»
نمونهاي از انواع گزارشها:

-1قوانين و مقررات مصوب قبل از پيروزي انقالب اسالمي
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 -2قوانين ومقررات موقوفاالجراء

 -3انواع نمودار مقايس��هاي تصويب تعداد قوانين و مقررات طي

دورههاي قانونگذاري يا ساليان مختلف

-4قوانين و مقررات موقت و آزمايشي

-5قوانين و مقررات موقت يا آزمايش��ي كه تاريخ اعتبار آنها به

اتمام رسيده است.

-6.قواني��ن و مق��ررات موق��ت ي��ا آزمايش��ي ك��ه همچن��ان

معتبر ميباشند.

-5ب –منوی جداول اطالعات پایه:
در اين منو جداول دسته بندي انواع قانون و مقرره ،دستگاههاي

مجري،مراج��ع تصويب قانون و مقرره و غيره كه اطالعات با رعايت
دسته بنديهاي ياد ش��ده وارد سيستم شده نمايش داده ميشود .اين

جداول براي كاربر صرفا جنبه اطالعرس��اني دارد .اما مسؤول سيستم
در صورت لزوم ميتواند جداول ياد ش��ده را براي ورود انواع جديد
مقررات و مراجع تصويب آنها و ديگر موارد مربوط اصالح نمايد.
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-6ب-منوي سایر سیستمها:
در اين منو امكان دسترس��ي سيس��تم به ساير پايگاهها (قوانين و

مقررات ،طرحها و لوايح و نظرات) بدون خارج شدن از پايگاهي كه
در آن است براي كاربر وجود دارد.

-7ب-منوي پيوندها:
در این منو سامانهها و نرمافزارهای جانبی دیگری به عنوان ابزار

کمکی کاربران و همچنین کارشناسان ورود اطالعات ،قرار داده شده
که ارتباط و کمک گرفتن از آنها در تس��هیل اس��تفاده از این سامانه

مؤثر خواهد بود.

بخش سوم – اطالعات جامع و تفصيلي
قوانين و مقررات
 -1نحوه دسترسي به صفحه اطالعات تفصيلي هر قانون و مقرره:

اطالع��ات تفصيلي هر قان��ون يا مقرره با كليك بر روي ش��ماره آن،

(در نوار فهرستها ،نتايج جستجو -گزارشها) درصفحهي اطالعات
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جامع نمايش داده ميشود.

 -2صفحه اطالعات جامع هر قانون يا مقرره( :تصویر شماره )3

در صفحه اطالعات جامع ،با انتخاب هر يك از گزينههاي منوي باالي

اين صفحه اطالعات آن بخش در صفحهاي مجزا نمايش داده ميشود.

.بخشه��اي اصلي اطالع��ات هر قان��ون يا مقرره ش��امل موارد

زير است:

 -1بخش اطالعات پايه

 -5بخش کلمات کلیدی

 -2بخش متن و تصوير

 -6بخ��ش دس��تگاه مج��ری و

 -3بخش وضعيت

گيرندگان رونوشت

 -4بخ��ش كد عن��وان ،مواد و  -7بخ��ش س��اير سيس��تمها
(پایگاههای مرتبط)

تبصرهها

تصوير شماره 3

1
2
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 -2-1مداخل مربوط به صفحه اطالعات پايه عبارتند از:
 -12پايان اعتبار

 -1عنوان 	

 -2شماره قانون يا مقرره

 -13تاريخ بروزرساني

 -4تاريخ تصويب

 -15نوع قانون

 -6شماره و تاريخ ابالغ

-17مراحل تصويب

 -8شماره وتاريخ روزنامه رسمي

 -19قوانين

 -10وضعيت اوليه

 -21نظرات مرتبط

 -14طبقهبندي

 -3مرجع تصويب

 -5سند تصويب و تاريخ تصويب -16چکیده
 -7مرجع ابالغ

 -18قوانين اصلي

 -9تاريخ اجراء	  -20قانون يا مقرره ؟؟؟
 -11آخرين وضعيت (همراه با)

بخش اطالعات پايه

تصوير شماره 4

2

2-3

1
3

4

7

14

6

15

8
9
5

13

11

12

10
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 -2-2مدخ�ل مربوط به متن و تصوير ش�امل س�ه قس�مت ذيل
ميباشد:
 -22متن تصويب

 -23متن ابالغي

 -24متن انتشار (اسكن روزنامه رسمي)
تصوير شماره 5

16

14-3

19

18

 -2-3مداخل مربوط به بخش متن با تصوير:
اين بخش شامل مداخل زير ميباشد:
 -25متن با ساختار

 -26جستجوی کلمات در متن
-27درختواره متن با ساختار
 -28متن اولیه قانون

 -29متن کامل قانون

-30قوانین یا مقررات ارجاعی
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تصوير شماره 6

20
21
22
26

24

23

تصوير شماره 7
20-1-2

20-1
-2

تصوير شماره 8

25
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تصوير شماره 9
-25ج
-25ب
-25الف
25

 -2-4مداخل مربوط به بخش وضعيت عبارتند از:
 -2-4-1جدول تنقیحی صریح (ردیف  -مرتبه -ماده و تبصره
قانون اثرپذير -نوع وضعیت -ش��ماره قانون اثرگذار – تاریخ
تصویب قانون اثرگذار -عنوان قانون اثرگذار – مش��اهده متن)
(تصویر شماره )12

 -2-4-2جدول تنقیحی ضمنی (ردیف  -مرتبه -ماده و تبصره
قانون اثرپذير -نوع وضعیت -ش��ماره قانون اثرگذار – تاریخ
تصویب قانون اثرگذار -عنوان قانون اثرگذار – مش��اهده متن)
(تصویر شماره )12

(.جهت رويت تعاريف و اطالعات تفصيلي هر مدخل به فصل سوم

مراجعه شود).
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تصوير شماره 10

تصوير شماره 11

وضعيت كلي قانون يا مقرره
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جدول تنقيحي صريح
تصويرشماره 12

-1ج

تصويرشماره 13
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 -2-5مداخل مربوط به بخش كدهاي موضوعي عبارتند از:
-31مدخل کدعنوان قانونی یا مقرره

-32مدخل کد مواد و تبصرههای قانون یا مقرره

(جه��ت رويت تعاريف و اطالع��ات تفصيلي هر مدخل به فصل

سوم مراجعه شود).

تصوير شماره14

 -27همه
كدهاي موضوعي

تصوير شماره15

27

28
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تصوير شماره 16

بخش كدهاي موضوعي

 -2-6مداخل مربوط به بخش كلمات كليدي عبارتند از( :جهت
رويت تعاريف و اطالعات تفصيلي هر مدخل به فصل سوم مراجعه شود).
 -33مدخل کلمات کلیدی

تصوير شماره 17

29
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تصوير شماره18

29

 -2-7مداخ�ل مربوط به بخش دس�تگاه مج�ري عبارتند از( :جهت
رويت تعاريف و اطالعات تفصيلي هر مدخل به فصل سوم مراجعه شود).
 -34دستگاه مجری قانون یا مقرره

 -35گیرندگان رونوشت قانون یا مقرره
تصوير شماره19

31-30
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تصوير شماره20

31

30

 -2-8مداخ�ل مربوط به بخش س�ایر سیس�تمها (پایگاههای مرتبط)

عبارتند از:
 -36فرآيند تصوير

 -37مقررات مرتبط
 -38نظرات مرتبط

 -39مراحل تنظيم

(جهت روي��ت تعاريف و اطالعات تفصيلي هر مدخل به فصل

سوم مراجعه شود).

تصوير شماره 21
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 -3منوي اطالعات مرتبط قانون يا مقرره:
اين منو نيز اطالعات تفصيلي و كلي قانون يا مقرره ميباش��د كه

شامل(وضعيت كلي قانون ،همهي كدهاي موضوعي ،قوانين ارجاعي،
متن كامل قانون و متن اوليه قانون) ميباشد.
تصوير شماره22

-4من�وي اطالعات مرتبط هر ی�ک از اجزاء قانون یا مقرره
(اصل ،ماده ،بند ،تبصره و:)...
اين منو دسترسي به اطالعات تكميلي يك جزء از قانون يا مقرره

را ميسر ميسازد .كه شامل (قوانين اصلي ،قوانين فرعي ،قوانين ارجاعي،

وضعيت تنقيحي ،نمايش كليد واژه ،كدهاي موضوعي ،مقررات مرتبط
و نظرات مرتبط) ميباشد.

تصوير شماره23
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-5يادداشت
انواع يادداشت در اين سامانه عبارتند از:
 -1يادداشت عمومي

-2يادداشت مديريتي
-3يادداشت شخصي

الف -يادداش�ت عمومي :يادداشتي است كه توسط کارشناس

ورود اطالعات پایگاه حسب نياز به هر مدخل و يا كل شناسنامه يك 
قانون يا مقرره اختصاص مييابد .در این موارد نشانگر   فعال میشود
و براي عموم كاربران قابل رويت است.

ب :يادداش�ت مديريتي :يادداش��تي اس��ت كه يك مدير براي

افراد تحت سرپرستي ،خود (از طریق کارتابل)درج مینماید كه جنبه
خبري يا دستوري دارد« .اين امكان فع ً
ال غير فعال ميباشد»

ج  -يادداشت شخصي :يادداشتي است كه شخص براي خود (از

طریق سبد کاربر)باقي ميگذارد و فقط خود ميتواند آن را رويت نمايد.
تصوير شماره24
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 -6راهنمای هر یک از مداخل:
در مورد هر ی��ک از مدخلها ،کلید راهنما براي کاربران در نظر

گرفته ش��ده كه روی مدخل مورد نظر فع��ال و اطالعات داخل آن با

فشردن دگمه مربوط در منوي اطالعات مرتبط قابل رويت است«.اين

امكان فع ً
ال غير فعال ميباشد»
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مبحث اول :اطالعات پايه براي رويت و اطالع از مشخصات هر قانون
یا مقرره ميباشد كه توضيحات تفصيلي آن به شرح ذيل است:
 -1مدخل عنوان قانون يا مقرره( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

عنوان قانون يا مقرره ،نامی است که قانونگذار يا مراجع تصويب

(متناس��ب با موضوع قانون يا مقرره) به آن اختصاص داده و به همين
نام به دستگاههای مجری و گیرندگان رونوشت ابالغ میگردد.
تذكر:

 :1-1در مواردي ك��ه قانونگذار يا مراجع تصويب نامي براي

قانون يا مقرره تعيين نكرده باش��د با عنايت به موضوع آن ،توسط

معاونت تدوين ،تنقيح و انتش��ار قوانين و مقررات معاونت حقوقي

رييسجمهور ،عنوان مناس��ب تعيين و ثبت خواهد ش��د .از جمله

برخي از مصوبات ش��وراي انقالب فرهنگي كه منش��اء ايجاد حق
و تكليف براي مردم يا قواي س��ه گانه (مقننه ،مجريه و قضاييه) و

س��اير نهادها بوده و آن ش��ورا براي چنين مصوبهاي نام اختصاص
نداده است.

 :1-2در مواردي كه يك قانون يا مقرره با عنوانهاي متفاوت،

توس��ط مجلس و روزنامه رس��مي ،ابالغ و منتشر شده نامي كه در
ابالغيه مجلس آمده است مالك عمل قرار ميگيرد.
******************

-2

مدخل شماره شناسنامه( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

در این سیستم به هر قانون يا مقرره يك شماره تعلق ميگيرد كه
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«شماره شناس��نامه» ناميده ميشود .تخصیص شماره شناسنامه به یک
قانون يا مقرره ،توسط سيستم به صورت خودکار انجام خواهد شد.

در نتیج��ه اطالعات مربوط به ي��ك قانون يا مقرره در پايگاههاي

اطالعات��ي مختلف (اعم از طرحها و لواي��ح ،قوانين و نظرات) نيز با
همين شماره ،شناسايي ميشود.

شماره آخرين شناس��نامه در زمان انتخابي ،بيانگر تعداد كل قوانين

يا مقررات تصويب ش��ده (به استثناء مصوبات شورايعالي امنیت ملی،
خبرگان رهبری ،فرامین رهبری و قوانین محرمانه) تا آن زمان خواهد بود.
تذكر:

 :2-1ب�ه مصوب�ات ش�وراي عال�ي امنيت مل�ي و فرامين

رهب�ري ،خبرگان رهبري و قواني�ن محرمانه از زماني كه متن

آن در اختيار پايگاه اطالعاتي قوانين قرار ميگيرد شماره شناسنامه

اختصاص مييابد .در نتيجه ش��ماره شناسنامه الزام ًا نشانگر تعداد
قواني��ن مدون با احتس��اب مصوبات ياد ش��ده ،در زم��ان انتخابي

نخواهد بود .كاربر ميتواند با مراجعه به فهرست اجمالي قوانين از
تعداد قوانين مصوب تا زمان انتخابي آگاهي بيابد.

 :2-2در ص��ورت تعدد مراحل تصوی�ب یک قانون (مانند

قانون مدنی که هر قسمت آن در یک مرحله تصویب و ابالغ شده)

ب��راي تمامي مراحل تنها یک شناس��نامه اختصاص مییابد و تمام

اطالع��ات مراحل مختلف (براي حفظ یکپارچگی قانون) در همان
شناسنامه وارد و قابل دسترسي خواهد بود.
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به تفکیک در جدول مدخل «مراحل تصویب» قابل رويت ميباش��د.

ب��ا لحاظ عدم تأثير نامههاي اصالحي در ش��مارش تعداد قوانين ،در

فهرس��ت اجمالي قوانين قابل رويت نميباش��د و در جس��تجوها نيز
نمايش آن با انتخاب كاربر صورت ميپذيرد.

 :2-3در م��ورد نامههای اصالح�ی نیز با توجه به آثاری که در

اص�لاح متن قانون يا مقرره و دیگر اطالع��ات از جمله تاریخ اجراي

آن دارد شماره شناسنامه مستقل اختصاص يافته ليكن براي عدم تأثير

نامههاي اصالحي در شمارش تعداد قوانين در فهرست اجمالي قوانين

يا مقررات قابل رويت نبوده ولي در نتايج جس��تجو(انواع جس��تجو)
نمايش داده ميشود.

 :2-4به سیاس�تهای کلی نظام موض��وع بندهای 1و  2اصل

 110قانون اساس��ی نیز ش��ماره شناس��نامه قانون اختص��اص يافته و

اطالعات مربوط حسب مورد در پایگاه قوانین ثبت و مرجع تصویب
آن مقام رهبری ذکر شده است.

 :2-5به آییننامهها و اساس�نامههای قانونی که توسط مراجع

تصویب قانون يا مقرره (موضوع ردیفهای ،2،11،12،13،14فهرست

مراج��ع تصویب قانون مندرج در این راهنم��ا) براي اجراي قانون يا

مقررهاي دیگر تصویب شده در پايگاه قوانين يا مقررات نیز شمارههای

شناسنامه مستقل اختصاص مییابد (مانند آييننامه قانون امور گمرکی
که به تصویب کمیسیون مجلس رسیده)

مع هذا براي این که ارتباط آن با قانون يا مقرره مربوط حفظ شود

باید اقدامات زیر صورت گیرد:
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ال��ف :در مدخل «نوع قانون» حس��ب مورد گزین��ه آییننامه

قانونی و یا اساسنامه قانونی انتخاب شود.

ب :در مدخل«قان��ون مربوط» نام قانونی که آییننامه براي آن

وضع ش��ده (در مثال یاد شده قانون امور گمرکی) انتخاب ميشود

تا سامانه همزمان آییننامه را در پایگاه مقررات جزء آییننامههای
قانون امور گمرکی نشان دهد.

در مورد اساس��نامههای قانونی که براي قانون دیگر وضع نش��ده

ترتیبات بند (ب) انجام نمیشود.

 :2-6در م�واردي ك�ه اساس�نامه در ضم�ن قانون تش�كيل

وزارتخانه و سازمان و غيره آمده باشد (مثل قانون تشكيل سازمان

جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب سال )1370

ب��ه عنوان يك قانون تلقي ش��ده و فقط در پاي��گاه اطالعاتي قوانين

شناس��نامهاي براي آن در نظر گرفته ميشود .البته كاربر با جستجو از
طريق كلمه «اساسنامه» نيز به آن دسترسي خواهد داشت.

 :2-7رأی اعتم�اد به هیأت وزیران یا انتخاب نماینده براي

عضویت در ش�وراها هر چند توس��ط مجلس انجام میش��ود معهذا
قانونگذاری نیس��ت و ترتیبات قانونگذاری از جمله بررس��ی شوراي
نگهبان را طي نمینماید این موارد در پایگاه مقررات درج میشود.

 :2-8در م�ورد نامههای اصالحی (به ش��رح مندرج در وضعیت

ش��ماره  2-4مبحث س��وم اين دفترچه راهنما) نیز ب��ا توجه به آثاری که

در اص�لاح متن مق��رره و دیگر اطالعات از جمل��ه تاریخ اجراي آن

دارد ش��ماره شناسنامه مستقل اختصاص مییابد ليكن براي عدم تأثير
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نامههاي اصالحي در ش��مارش تعداد مقررات ،در فهرس��ت اجمالي
قابل رويت نميباش��د و در جستجوها نيز نمايش آن با انتخاب كاربر

صورت ميپذيرد.

 :2-9آییننامهها و اساسنامههاي قانوني که توسط قانونگذار

تصویب ش�ده (مانند آییننامه قانون امور گمرکی) هم در پايگاه قوانين
وه��م در پايگاه مقررات با ش��مارههاي متفاوت ثب��ت و قابل رويت
خواهد بود.

******************

 -3مدخل مرجع تصويب قانون يا مقرره( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

الف -مرجع تصويب قانون:

منظور از مرجع تصویب (قانون) مرجعي است که به استناد قانون

اساسی يا تفويض مجلس يا احكام رهبري اجازه وضع قانون را داشته

يا دارد.

 -3-1الف -فهرست و مستند مراجع ياد شده به شرح زير است که

حسب قانون مربوط انتخاب ميشود:
 -1مقام معظم رهبري

اصل 110ق.ا.ج

 -2مجلس شوراي اسالمي

اصل  71ق.ا.ج

 -3شوراي نگهبان

اصل  98ق.ا.ج

 -4همهپرسي

اصل  59ق.ا.ج

 -5مجمع تشخيص مصلحت نظام

اصل  177ق.ا.ج

 -6مجلس خبرگان رهبري

اصل 108ق.ا.ج

 -7شوراي عالي امنيت ملي

اصل  176ق.ا.ج
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 -8شوراي عالي انقالب فرهنگي

فرمان حضرت ام�ام خميني(ره) مورخ
1363/12/6

 -9ش�وراي انقالب جمهوري اسلامي فرمان رهبري
ايران
 -10شوراي پشتيباني جنگ

فرم�ان مورخ  66/11/19حضرت امام
خميني (ره)

 -11مجلس شوراي ملي

اص�ول اول و پانزدهم و بيس�ت وهفتم
قانون اساسي سال  1285با اصالحات
در سال 1328و 1336

 -12مجلس سنا

اص�ول 43و  27قانون اساس�ي س�ال
 1285ب�ا اصالح�ات در س�ال 1328و
1336

 -13کمیسیون مجلس

اصل  85ق.ا.ج

 -14دول�ت
اختیار قانونگذاری)

(در زم�ان فت�رت مجلس و یا ب�ا تفویض

 -1وزير عدليه ،داور (به موجب )....
 -2نخستوزير ،مصدق (به موجب )...
 -3هيأتوزي�ران (ب�ه موج�ب اليح�ه
قانون�ي مربوط ب�ه تصوي�ب نامههايي
ك�ه از تاريخ  19ارديبهش�ت ماه1340
تا تاريخ افتتاح مجلس�ين ( 14مهر ماه
 1342از هي�ات وزي�ران ص�ادر ش�ده
مصوب )1342
 -4قانون مربوط ب�ه  44فقره تصويب
نامههاي دوره فترت مصوب1350

 -3-2-1الف -در مواردي كه شوراي نگهبان در فرآيند  تصويب

قانون در مجلس ش��وراي اسالمي به استناد اصل  .....اظهارنظر نسبت

به هر يك از طرحهاي لوايح مينمايد نظريه ش��وراي نگهبان به لحاظ
اينكه جنبه موردي دارد در پايگاه طرحها و لوايح نگهداري ميشود.
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 -3-2-2الف -در مواردي كه فقهاي ش��وراي نگهبان به استناد

اصل  4ق.ا .قانون يا مقررهاي را خالف ش��رع اعالم نمايند( ،مانند م

 1309يا خالف ش��رع تشخيص دادن ق ش��ركتهاي سهامي زراعي

موضوع نظرات ش��ماره  )Xيا اينكه ش��وراي نگهب��ان در زمان تأييد
قان��ون حكمي را با مفه��وم مقيد مورد تأييد قرار ده��د (مانند نظريه

ش��وراي نگهبان در تأيي��د م  9ق وظايف و اختي��ارات وزارت امور

خارجه) و يا اينكه بع��د از تصويب قانون با صدور نظريهاي توضيح

تأييدي نس��بت به مفهوم قانون اعالم نمايد در همه اين موارد نظرات

فقهاي ش��وراي نگهب��ان در پايگاه نظرات و ذيل شناس��نامه قانون يا
مقرره مربوط درج ميباشند .اگر نظر جنبه تفسير دارد به عنوان تفسير

ذيل ماده مربوط و اگر نظر موجب ابطال قانون يا مقرره است به عنوان

قانون يا مقررهي فرعي در صفحه اطالعات تنقيحي وارد ميشود.
تذكرها:

 -3-2ال��ف -براي نظرهاي تفس��يري ش��وراي نگهبان از اصول

قانون اساسي (كه همتراز متن اصول قانون اساسي مبناي عمل است)
نيز ش��ماره شناسنامه مس��تقل اختصاص مييابد و گزینه قانون فرعی

ب��راي آن انتخاب میگردد و آث��ار آن در مدخلهای اطالعاتی قانون

اساس��ی (به عنوان قانون اصلی) وارد و رويت میش��ود .نظراتي كه

شوراي نگهبان به استناد اصل  85ق.ا .در تأييد اساسنامههاي مصوب

هيأتوزي��ران ارائه مينمايد به عنوان مرجع تأييد مصوبه مانند قوانين
به صورت نظريه منتقل ( )......درج ميش��ود بلكه به صورت مؤخره
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براي قوانين ميآيد.

 -3-3ال��ف -در موارد تعدد مرجع تصوي�ب ،نام تمام مراجع

تصويب با درج تاریخ تصویب هر یک توسط کارشناس وارد شده و

در محل مربوط قابل رويت خواهد بود.

در م��واردی که یکی از مراجع تصویب (مانند مجمع تش��خیص

مصلحت نظام) مرجع اصالح بخشی از قانون بوده در ستون توضیحات

قس��متهای مربوط درج میش��ود تا در هنگام جستجو ،مصوبات هر

مرجع بهطور مستقل قابل رويت باشد (مانند قانون كار كه در مجلس

شوراي اس�لامي تصويب و س��پس موارد اختالف نظر آن با شوراي
نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است).

همینطور است در مورد مصوبات شوراي بازنگری قانون اساسی

(خبرگان قانون اساسی) که با توجه به اصول  59و  177قانون اساسی

ابتدا مراتب در شوراي بازنگری بررسی و تصویب میشود و سپس در

جریان همهپرس��ی قرار ميگیرد که در این موارد نیز در مدخل «مرجع
تصویب» هر دو مرجع با ذکر تاریخ تصویب هر یک درج میگردد.

 -3-4ال��ف -در ص�ورت تعدد مراحل تصوی�ب یک قانون

(مانن��د قانون مدنی) نام مراج��ع تصویب هر مرحله به تفکیک با ذکر

تاریخ تصویب ،در مدخل مربوط (يادداش��ت مدخل مورد تصويب)
قاب��ل مالحظه خواهد ب��ود در صورت تعدد مراج��ع تصویب در هر

مرحله باید ش��ماره مرحله به صورت یکسان براي هر دو مرجع درج
گ��ردد براي نمون��ه به جدول مراحل تصویب مراح��ل قانون مدنی با
شماره شناسنامه  11571مراجعه شود.
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 :3-5در مواردي كه از كميس��يونهاي مجلس به اس��تناد اصل  85ق.ا.
مرجع تصويب باشد به نام كميسيون مربوط در داخل پرانتز جلوي كميسيون
مجلس اضافه ميش��ود .مث ً
ال مرجع تصويب ق مديريت خدمات كش��وري به
شرح زير تعيين ميشود :كميسيون مجلس (كميسيون )....

 :3-6تصمیم�ات قانون�ی دولته�ای قب�ل از انقلاب (ک��ه

در دوران فت��رت مجل��س و یا بر اس��اس تفویض اختیار ب��ه وزیر خاص یا

نخس��توزير دولت به عنوان مصوبه قانونی صادر ش��ده اس��ت) در پایگاه
قوانین وارد میشود.

(مانند تصمیماتی که وزیر دادگستری وقت به استناد قانون اتخاذ

نموده اس��ت) .تذكر درخص��وص مرجع تصوي��ب بهصورت دولت

(عنوان جزئيتر مندرج در س��تون 4گانه يكي از عناوين) در مواردی
که تصمیمات مزبور عنوان آییننامه و اساس��نامه داش��ته باشد حسب

مورد مطابق تذکر شماره  9ص  112اقدام میشود.
ب -مرجع تصويب مقرره:

منظور از مرجع تصویب مقرره مرجعي اس��ت که به استناد قانون

يا مقرره و يا مرجع صالحيتدار ،اجازه وضع مقرره را داشته يا دارد.

 -3-1.ب -فهرس��ت عناوین کلی مراجع تصویب مقرره به شرح

زیر میباشد:

الف – مراجع وضع قانون:

 -1مقام رهبري

 -2مجلس شوراي اسالمي

85

راهنماي سامانه قوانين و
مقررات جمهوري اسالمي ايران

 -3شوراي نگهبان

 -4مجمع تشخيص مصلحت نظام

 -5مجلس خبرگان رهبري

 -6شوراي عالي امنيت ملي

 -7شوراي عالي انقالب فرهنگي

 -8شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران
 -9مجلس شوراي ملی
 -10مجلس سنا

 -11کمیسیون مجلس
 -12رييس مجلس

 -13هيأت رييسه مجلس
ب -در قوه مجریه:
 -1هيأت وزیران

 -11مجمع عمومی

 -3نخستوزير

 -13هيأت مدیره

 -2رييسجمهور

 -4کمیسیون وزراي اصل 138

 -14هيأت

 -6معاون رييسجمهور

 -16کمیسیون

 -5نماینده ویژه اصل 127
 -7وزیر

 -8رییس سازمان (مؤسسه)
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 -12مدیر عامل

 -9رییس مرکز

 -15ستاد

 -17کمیته (کارگروه)
 -18معاون وزیر

 -19مدیر کل (دفتر)
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 -20رییس اداره

 -10شورا

ج -در قوه قضاییه:
 -1رییس قوه قضاییه

 -2هيأت عمومی ديوانعالي کشور

 -3هيأت عمومی دیوان عدالت اداری
 -4وزیر دادگستری

د :در مؤسسات عمومی:
 -1شوراي شهر

 -7رییس نظام

 -3رییس بنیاد

 -9رییس مؤسسه

 -2شهردار

 -4رییس سازمان

 -5رییس شورا

 -6رییس کانون

 -8رییس کمیته

 -10رییس دفتر

 -11رییس جمعیت

تذكرها:

 -3-2ب -ذکر سلس��له مراتب در تعیی��ن مرجع تصویب مقرره

(براي امکان تفکیک و دسترس��ی به مقررات هر یک از دس��تگاههای

اجرايی) ضروری اس��ت مراجع ورود اطالعات (که در بند  3قس��مت

 3ای��ن دفترچه راهنما ذکر ش��دهاند) باید در مواردیکه عنوان کلی قابل
انطباق به موارد متعدد اس��ت ابتدا عنوان کلی س��پس زیرمجموعه را
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مشابه نمونههای زیر درج نمایند.

نمونه در مورد کمیسیونهای وزراي اصل  :138کمیسیون وزراي

اصل ( 138وزراي عضو کمیسیون اقتصاد هيأت وزیران)

نمونه در مورد معاونین وزراء:

وزیر (اقتصاد و دارايی – رییس کل گمرک)

وزیر (بازرگانی – رییس کل سازمان توسعه تجارت)

 -3-3ب -اگر سازمان دیگری در هر یک از قوای سه گانه و یا

مؤسس��ات عمومی مسؤولیت وضع مقرره بیابد ممکن است مراتب با

مس��ؤول نرمافزار پایگاه هماهنگ تا اضافه و در سیس��تم فعال شود و
اطالعات آن قابل ورود و رویت باشد.

 -3-4ب -ب��ا توجه به اینکه مق��ررات بعض ًا به تصویب بیش از

یک مرجع رس��یده اس��ت لذا در موارد تعدد مرجع تصويب ،نام تمام

مراجع تصويب با درج تاریخ تصویب هر یک در مداخل مربوطه قابل
رويت خواهد بود.

در مواردی که یکی از مراجع تصویب (مانند آییننامههایی که مورد

اصالح مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار میگیرد) مرجع اصالح بخشی

از مقررات بوده در هنگام جستجو ،مصوبات هر مرجع بهطور مستقل

قابل رويت ميباشد.

 -3-5ب -مرج�ع تصویب در نامههای اصالحی (به ش��رحی

که در بند  2-4مبحث س��وم مندرج در اين راهنما آماده است) همان مرجع

.تصویب مقرره ذکر میشود ولو آنکه ابالغ آن توسط دبیرخانه صورت
گرفته باشد.
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******************
-4مدخل «تاریخ تصویب قانون يا مقرره «( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

الف -تاريخ تصويب قانون:

منظ��ور از «تاریخ تصویب» تاریخی اس��ت که قانون به تصویب

نهایی مرجع قانونگذاري رسیده است.

در مورد قوانيني که اصالح و تغییر وضعیت یافته ،تاریخ تصویب

قانون اولیه در این مدخل نش��ان داده میش��ود ولي با انتخاب شماره

وضعی��ت  2به بعد (که نش��انگر مراحل اصالح و ی��ا تغییر وضعیت
قانون اس��ت) اطالعات مربوط ب��ه مراحل اصالح و تغيير قابل رويت
خواهد بود.

تذكرها:

 -4-1الف -در مواردي كه قانون به همهپرس��ي گذاشته ميشود

(مراجعه شود به اصل   59و  177قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) تاريخ
تصويب ،تاريخ اعالم نتیجه همهپرس��ي اس��ت مانند تاريخ همهپرسي

قانون اساس��ي و اصالحيه آن در س��الهاي  1358و  1368كه ابتدا در

مجلس خبرگان تصويب و سپس به همهپرسيگذارده شده است.

 -4-2الف -در مواردي كه قانون در جلسات و يا مراجع مختلف

تصويب ش��ده و به صورت يكجا ابالغ ش��ده (مانند قوانيني كه قبل

از انق�لاب به تصويب مجلس ش��وراي ملي و مجلس س��نا رس��يده)

آخرين تاريخ تصويب با توجه به يكپارچگي قانون مناط اعتبار است

و به همين جهت در قوانين بودجه و يا برنامه كه در جلس��ات متعدد
مجلس تصويب ميشود و يا جزئي از آن به تصويب مجمع تشخيص
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مصلحت نظام ميرس��د ،آخرين روز تصميم گي��ري به عنوان تاريخ
تصويب قيد ميگردد.

عالوه بر تاريخ تصويب نهايي به ش��رح فوق ،تاريخهاي تصويب

يك قانون در مراجع مختلف در همان قسمت تاريخ تصويب قابل رويت

است( .مانند قانون كار كه تاريخ تصويب آن در مجلس با تاريخ تصويب
قسمتي از آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام متفاوت است).

 -4-3الف -در صورت تعدد مراحل تصویب یک قانون (مانند

قانون مدنی) تاریخهای تصویب هر مرحله به تفکیک در مدخل «مراحل

تصویب» شناسنامه وارد میشود .سامانه ،تاریخ تصویب آخرین قسمت

قانون را در این مدخل نمایش میدهد و تاریخ تصویب سایر قسمتها
از طریق مدخل مراحل تصويب قابل رويت میباشد   .

 -4-4ال��ف -نامه رييس مجلس یا دیگر مراجع قانونگذار که به

ضمیمه آن متن مصوبه قانون ارس��ال میگردد در این پایگاه به عنوان

«اعالمیه تصویب» نامیده ش��ده تا تفاوت آن با ابالغیه قانون (که آثار
قانونی خاصی مطابق اصل  123قانون اساسی دارد) مشخص باشد.

 -4-5الف -در م��وارد اختالف در تاريخ تصوي�ب قانون بين

مراجع تصويب ،ابالغ و انتش��ار قانون (مانند قانون اجازه استخدام ده

نفر تندنويس جهت مجلس س��نا كه در س��ي و يكم تيرماه سال 1329

به تصويب مجلس رس��يده ليكن روزنامه رسمي تاريخ تصويب آن را

دهم مرداد ماه قيد نموده است) تاريخ تصويبي كه توسط قانونگذار در

نسخ ابالغي درج شده و يا در مجموعه دوره قانونگذاري (منتشر شده
توسط مجلس شوراي ملي) ثبت شده ذخيره ميشود.
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 -4-6الف -تاريخ تاييد قانون در ش�وراي نگهبان با توجه به

نظريه شماره  21/0650مورخ  1375/4/12آن شورا مدخليتي در تعيين
تاريخ تصويب قانون ندارد.

 -4-7الف -درمورد توافقنامههاي دو يا چند جانبه بينالمللي

كه توس��ط مجالس كش��ورهاي مختلف تصويب ميشود ،تاريخي كه

توافقنامه به تصويب مجلس ايران رسيده در اين مدخل ذكر  ميشود

لك��ن در مورد تاريخ قابليت اجرا و تأثير آن براي جمهوري اس�لامي
ايران ،طبق توضيحات «تاريخ اجراء» اقدام ميشود.

 -4-8ال��ف -در مورد قوانيني كه در فاصله س��الهاي  1355تا

 1357از تاريخ شاهنشاهي براي ذكر تاريخ تصويب استفاده شده (مث ً
ال

به جاي سال  1355شمسي ،سال  2535شاهنشاهي درج شده) در اين

مدخل تاريخ شمس��ي درج ش��ده اس��ت .لكن تصوير و متن قانون به
شكل مصوب ،در بخش متن و تصوير وارد شده و قابل رويت است.

ب -تاريخ تصويب مقرره:

منظور از «تاریخ تصویب» تاریخی است که مقرره به تصویب

نهایی مرجع وضع مقرره رسیده است.

در مورد مقرراتي که اصالح و تغییر وضعیت یافته ،تاریخ تصویب

مقرره اولیه در این مدخل نش��ان داده میش��ود ولي با انتخاب شماره
وضعی��ت  2به بعد (که نش��انگر مراحل اصالح و ی��ا تغییر وضعیت

مقرره اس��ت) اطالعات مربوط به مراحل اصالح و تغيير قابل رويت
خواهد بود.
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در موارديكه مقررات در چند جلسه تصويب شده و به صورت

يكجا ابالغ ش��ده اس��ت .با توجه به اصل یکپارچگی مقررات ،تاریخ
آخرين جلسه تصويب مناط اعتبار است.
تذكرها:

 -4-1ب -در ص�ورت تفاوت مرجع تصویب و مرجع تایید

(مانند مصوبات کمیسیون وزراء موضوع اصل  138قانون اساسی و مصوبات

شوراهایی که حس��ب مورد باید به تایید رييسجمهور و وزیر مرتبط برسد)
تاریخ تصویب و تاریخ تایید به تفکیک قابل رویت است.

 -4-2ب -در م��وارد اختالف در تاري��خ تصويب مقررات (بين

متن ابالغی مرجع تصویب و متن انتش��ار یافته) تاریخ تصویبی که در

متن ابالغی ذکر شده ذخیره میگردد.

 -4-3ب -تاريخ تاييد مصوبات مجلس شوراي اسالمی یا اساسنامههاي

مصوب دولت در شوراي نگهبان با توجه به نظريه شماره  21/0650مورخ
 1375/4/12آن شورا ،مدخليتي در تعيين تاريخ تصويب آنها ندارد.

 -4-4ب -در م��ورد مقررات��ي كه در فاصله س��الهاي  1355تا

 1357از تاريخ شاهنشاهي براي ذكر تاريخ تصويب استفاده شده (مث ً
ال

به جاي سال  1355شمسي ،سال  2535شاهنشاهي درج شده) در اين

مدخل تاريخ شمس��ي درج میش��ود .لكن تصوي��ر و متن مقررات به
شكل مصوب ،در بخش متن و تصوير وارد شده و قابل رويت است.
******************

 -5مدخل شماره و تاريخ سند تصويب قانون( :به تصویر شماره 4مراجعه کنید)
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و تاريخ س��ندي اس��ت كه قانونگذار متن قانون مصوب را به همراه
اعالميه تصويب به نخستوزير يا رييسجمهور ابالغ نموده است.

 -5-2مقررات س��ند تصويب جداگانه از متن ابالغيه ندارند لذا

در پاي��گاه مقررات مدخل س��ند تصويب در قس��مت متن و تصوير
رؤيت نميشود.

******************

 -6مدخل «مرجع ابالغ قانون يا مقرره»( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

مرجع ابالغ قانون:

 -6-1مرج�ع ابالغ قانون در م��ورد قوانين بعد از انقالب :اين

مرجع ،طبق اصل ( )123قانون اساس��ي و نيز ماده  1اصالحي قانون
مدني ،رييسجمهور اس��ت .در قوانين مربوط به دورهاي كه «شوراي

انقالب» مس��ؤوليت دولت را نيز به عهده داش��ته مرجع ابالغ شوراي

انقالب ذكر ميشود( .از آبان ماه  1358تا مرداد )1359

 -6-2مرج�ع ابالغ درم�ورد قوانين قبل از انقلاب :باتوجه

به اينكه مطابق اصل  45قانون اساس��ي مش��روطيت مصوب( 1285با

اصالحات در س��الهاي 1328و  )1336و نيز بر اس��اس رويه عملي،

انتش��ار قوانين در روزنامه رس��مي بعد از امضاء نخستوزير صورت

ميگرفت��ه ،به همين جه��ت مرجع ابالغ (جهت اج��را) قوانين قبل از
انقالب نيز «نخستوزير» ذكر ميشود.

در مورد قوانینی که اص�لاح و تغییر وضعیت یافته ،مرجع ابالغ

قانون اولیه در این مدخل نشان داده میشود.

 -6-3مدخل اعالمیه تصویب عبارت است از نامه رييس مجلس
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یا دیگر مراجع قانونگذار که به ضمیمه آن متن مصوب قانون ارس��ال

میگ��ردد ،نامه یاد ش��ده در این پایگاه به عن��وان «اعالمیه تصویب»

نامیده میش��ود تا تفاوت آن با «ابالغیه قانون» که توسط نخستوزير

یا رییسجمهور امضاء ش��ده و میش��ود (و آثار قانونی خاص مطابق
اصل  123قانون اساسی دارد) مشخص گردد.

كليد متن و تصوير تصويب> متن و تصوير> منوي شناسنامه
تذكرها:

 :6-4در مورد قوانين بعد از انقالب که رييس مجلس بهطور خاص

مرجع ابالغ قانون اس��ت (نگاه کنید به تبصره اصالحي ماده ( )1قانون

مدنی مص��وب  )1370/8/14عين ًا نام ريي��س مجلس در مدخل «مرجع
ابالغ» درج ميشود.

 :6-5قواني��ن مصوب س��اير مراجع بعد از انقالب که مس��تقیم ًا به

دس��تگاه اجرايی ابالغ شده نام مرجع تصويب در مدخل «مرجع ابالغ»

نيز ذكر میشود و از اين طريق ضمن حفظ اطالعات ،موارد اشكال در

ابالغ نيز قابل شناسايي خواهد بود .هر چند این موارد نیز به لحاظ مقام

و مسؤولیت رييسجمهور در اصل  113باید از طریق ایشان ابالغ شود.

 :6-6در م��ورد قواني��ن قب��ل از انقالب كه مرجع اب�لاغ قانون

مشخص نميباشد (مانند قوانين مصوب قبل ازسال،)1307سامانه در
مدخل «مرجع ابالغ» واژه نامعلوم را درج و نشان میدهد.

 :6-7در صورت تعدد مراح��ل تصویب یک قانون (مانند قانون

مدن��ی) رويت اطالعات به روش مذک��ور در تذکر ( 4-3مندرج در
ذيل تاريخ تصويب قانون) صورت خواهد گرفت.
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مرجع ابالغ مقرره:

در این مدخل نام مرجعی که مقرره را ابالغ نموده است براساس

روش��ي كه در مورد مرجع تصويب ذكر ش��د وارد ميش��ود زيرا در
اين م��وارد مصوبه هيأت دولت از طريق نخس��توزير يا معاون اول

رييسجمهور ابالغ ميشود .درخصوص مصوبات هيأت دولت تا قبل
از سال  1368مرجع ابالغ نخستوزير است .بعد از سال  1368مرجع
ابالغ معاون اول رييسجمهور است.
تذكرها:

 :6-7-1در م��واردي ك��ه معاون اول تعيين نش��ده باش��د خود

رييسجمه��ور مرجع ابالغ مصوبات هيأت دولت اس��ت مانند 2ماهه
اول رياستجمهوري دوره نهم در سال .1388

 :6-7-2در م��ورد مصوبات غير هي��أت وزيران،مرجع تصويب،

مرجع ابالغ هم ميباشد.

 :6-7-3در م��واردي كه دو قانون تحت يك نامه ابالغ ش��دهاند

شماره ابالغي كه در روزنامه رسمي به هر دو قانون اختصاص مييابد

و به جهت اينكه از يكديگر جدا نشوند شماره ابالغ اول با مميز 0/1
و شماره ابالغ دوم با مميز  0/2ثبت ميشود.

 :6-7-4در م��ورد مقررات��ي كه تاريخ ابالغ ن��دارد تاريخ امضا

همان تاريخ ابالغ است.

 :6-7-5اگر مصوبهاي دو بار ابالغ شود ،ابالغ مقدم مدرك قرار

ميگيرد.

 :6-7-6چنانچه در متن مصوبه تاريخ تصويب به تفكيك روز و
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ماه و س��ال ذكر نشده باشد فقط سال ابالغ در مدخل تاريخ تصويب
وارد ميشود.

******************

-7مدخل«شمارهوتاريخابالغقانونيامقرره»(:بهتصویرشماره 4مراجعه کنید)

در اين مدخل شماره و تاريخ نامهاي كه مرجع ابالغ ،طي آن قانون

يا مقرره را به دستگاه مجري ابالغ مينمايد قابل رويت ميباشد.

با انتخاب شماره وضعیت  2به بعد (که نشانگر مراحل اصالح و

یا تغییر وضعیت مقرره است) اطالعات شماره و تاریخ ابالغ وضعیت
مورد نظر قابل رويت خواهد بود.
تذكرها:

 :7-1در مورد قوانين ومقرراتي كه در فاصله سالهاي  1355تا 1357

از تاريخ شاهنشاهي براي ذكر تاريخ ابالغ استفاده شده (مث ً
ال به جاي سال

 1355شمسي ،سال  2535شاهنشاهي درج شده) با توجه به منتفي شدن
تاريخ شاهنشاهي ،در اين سيستم تاريخ شمسي درج شده است.

 :7-2در ص��ورت تعدد مراحل تصویب یک قان��ون (مانند قانون

مدني و قانون مجازات اسالمي) اطالعات مربوط به تاريخهاي ابالغ در
مدخل «مراحل تصویب» شناسنامه آخرین قسمت قابل رويت ميباشد.

 -7-3در موارد اختالف ش��ماره و تاريخ ابالغيه قانون يا مقرره

(بين مراجع تصويب و ابالغ و انتش��ار و ش��ماره و تاريخ تصويب و

ابالغ و انتش��ار) نامة ابالغيه مالك اس��ت و چنانچ��ه نامه ابالغي به

دس��ت نيامد ش��ماره و تاريخ نامهاي كه در روزنامه رسمي به عنوان
نامه ابالغيه چاپ ش��ده درج ميشود .در مورد قوانین يا مقررات قبل
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از س��ال  1307در مدخل ش��ماره كلمه نامعلوم و در مدخل تاريخ به

صورت (/00/00سال تصويب) درج میشود.

 :7-4اگر قانوني دو بار ابالغ شود ،ابالغ مقدم مدرك قرار ميگيرد.

 :7-5چنانچه در متن قانون تاريخ تصويب به تفكيك روز و ماه و

سال ذكر نشده است سال ابالغ در مدخل تاريخ تصويب وارد ميشود.
******************

-8مدخل «شماره و تاريخ انتشار قوانين يا مقررات (روزنامه رسمي)»:
(به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

در اين مدخل ش��ماره و تاريخ روزنامه رس��مي كه متن قانون يا

مقرره را منتشر نموده است توسط کارشناس وارد سامانه میشود.

دليل درج ش��ماره و تاريخ روزنامه رس��مي (عالوه بر شماره و

تاريخهاي تصويب و ابالغ قانون) اين است كه انتشار قانون يا مقرره
در اين روزنامه مالك قابليت اجراي قانون يا مقرره است(.)*1
تذكرها:

 : 8-1در صورت تع��دد مراحل تصویب یک قانون (مانند قانون

مدني و قانون مجازات اسالمي) اطالعات مربوط به تاريخهاي انتشار
هر یک از مراحل در مدخل «مراحل تصویب» وارد میش��ود .شماره

و تاریخ انتشار آخرین مرحله توسط سامانه در بخش اول این مدخل

نمایش داده میشود.

* - 1فلسفه انتشار قانون اين است كه تنجز تكليف منوط به علم است و به علم تك
تك آحاد ملت رساندن متعسر است لذا گذشت زماني از انتشار (اعالن) يك فرض قانوني
است براي علم و اطالع عموم.
مستند انتشار مقررات قبل از سال  1307يعني بين سالهاي  1295الي  1307مقرره
«درج كليه احكام و ابالغات وزارتي در روزنامه دولتي مصوب  »1295/11/12ميباشد.
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 : 8-2در موارد اختالف در تاريخ انتش��ار بين مجموعه دورههاي

قانونگذاري (که توس��ط مجلس منتشر شده) و روزنامه رسمي ،تاريخ
انتشار در روزنامه رسمي مالك خواهد بود.

 : 8-3در مورد قوانين ومقرراتي كه در فاصله س��الهاي  1355تا

 1357از تاريخ شاهنش��اهي براي ذكر تاريخ انتشار استفاده شده (مث ً
ال

به جاي س��ال  1355شمس��ي ،سال  2535شاهنش��اهي درج شده) با

توجه به منتفي ش��دن تاريخ شاهنشاهي ،در اين سيستم تاريخ شمسي
درج شده است.

 : 8-4در مورد قوانینومقررات قبل از سال ( 1307كه در روزنامه

رسمي چاپ و منتشر نميشده به استناد مقرره« :درج كلمه ،»....شماره

و تاريخ روزنامه دولتي درج ميش��ود و چنانچه موضوع در روزنامه

دولتي نيز منتش��ر نش��ده باشد) در مدخل ش��ماره كلمه نامعلوم و در
مدخل تاريخ انتشار به صورت ( )0000/00/00درج میشود.

 :8-5در م��ورد قوانين و مقرراتي كه قب��ل از مقرره «درج كلمه

احكام و ابالغات وزارتي در روزنامه رس��مي» به تصويب رس��يده و

ابالغ شد ،به علت عدم دسترسي سند انتشار در مدخل شماره روزنامه
رس��مي كلمه نامعلوم وارد ميشود و نيز در مدخل تاريخ انتشار صفر

وارد ميشود.

*******************

-9مدخل «تاريخ اجرا قانون يا مقرره»( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

الف -تاريخ اجرا قانون:

98

منظور از تاريخ اجراي يك قانون ،تاريخي است كه قانون از آن

باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
قوانين و مقررات

زمان قابل اجرا ميشود.

تعيي��ن تاريخ اجرا در این پایگاه بر اس��اس يك��ي از روشهاي

هفتگانه زير تعیین میشود:

 -9-1الف -در قانون زمان اجراي خاص تعیین شده:

در اي��ن موارد همان تاريخ مندرج در قانون ذكر ميش��ود (مانند

ماده  173قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال  1366كه تاريخ اجرا
را  1368/1/1تعيين نموده است).

 -9-2الف -در قانون زمان اجرا تعيين نشده:

 -9-2-1الف -درمورد قوانين منتش��ر ش��ده تا زمان اعتبار

متن اوليه ماده  2قانون مدني (مصوب سال :)1*()1307

براي تهران ده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي به عنوان

تاريخ اجرا ذكر ميش��ود و براي نق��اط ديگر تاریخ اجراء ده روز

پس از انتشار در روزنامه رسمي به اضافه يك روز به ازاي هر شش

فرسخ است (كه احتساب آن توسط كاربر صورت ميگيرد).

 -9-2-2الف -در مورد قوانين منتشره بعد از اصالحيه ماده

 2قانون مدني (مصوب سال :)1348

 15روز بعد از انتشار در روزنامه رسمي براي سراسر كشور

 -9-2-3الف -درمورد قوانين منتشر نشده از جمله قوانين

تصويبي قب��ل از س��ال  1307دو مورد داري��م،1295-1285 ،
 .1307-1295هر آنچه در مورد تاريخ انتشار بود در مورد تاريخ

* -1تغيير و اصالح ماده ( )2قانون مدني موجب تفكيك تاريخي زمان اجراي قوانين
در اين روش ميباشد.
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اجراي قوانين و مقررات :كلمه نامعلوم

 -9-3الف -در قانون عبارت« :از تاريخ تصويب قانون الزماالجرا

است» آمده است:

 -9-3-1ال��ف -در صورتي كه قب� ً
لا قانوني در خصوص

موضوع وجود نداش��ته باش��د (مانند اين ك��ه قانونگذار اجازه

تأس��يس ش��ركتي را به دولت بدهد) زمان ابالغ به عنوان تاريخ
اجرا معين خواهد شد زيرا استماع مذاكرات مجلس مجوز اجرا
ندارد و بايد مراحل اظهار نظر شوراي نگهبان طي شده و قانون

به دولت واصل ش��ود و بعد از ابالغ قانون به دولت اجراي آن
به تاريخ قبل (در مثال ياد شده تأسيس شركت به تاريخ قبل از
ابالغ) غير مقدور اس��ت زيرا زمان گذشته ،سپري شده و خارج
از دسترس است.

 -9-3-2الف -در صورتي كه قب ً
ال قانوني در خصوص آن

موضوع وجود داش��ته باشد و در فاصله تصويب تا ابالغ قانون

جديد ،بر اساس قانون قبلي حقي مكتسب براي مردم ايجاد شده
باشد يا اعمال قانون در فاصله بين تصويب و ابالغ (براي تعيين

تكليف موارد حادث ش��ده) غير مقدور باش��د( ،مانند تش��کیل
وزارت برنام��ه و بودج��ه از تاریخ تصویب قانون تغییر س��مت

وزیر مش��اور و رييس س��ازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و
بودجه در س��ال  )1363زمان اجرا ،زمان ابالغ به دولت خواهد

بود .زيرا رفع يد از قانون موجود بر اس��اس مذاكرات مجلس و

100

قبل از اظهار نظر شوراي نگهبان و ابالغ رسمي به دولت مجوز

باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
قوانين و مقررات

ندارد( ،ش��اهد مثال ،معامالتي است كه بر اساس قانون قبلي تا
زمان ابالغ قانون جديد انجام شده است).

 -9-3-3ال��ف -در صورتي ك��ه قانون جديد متضمن حق

و تكلي��ف براي عموم و يا موجب وضع جرم جديد يا مجازات
س��نگينتر باش��د با توجه به قاعده قبح عقاب بالبيان و موكول
ب��ودن تنجز تكليف به علم ،زمان اجرا به ترتيب  15روز بعد از
انتشار در روزنامه رسمي تعيين ميشود.

 -9-4الف -موافقتنامهها:

 -9-4-1ال��ف -در م��ورد موافقتنامهه��اي تش��ريفاتي

بينالمللي دو جانبه:

تاري��خ اجراي موافقتنامههاي تش��ريفاتي ك��ه به تصويب

مجالس دو كش��ور رسيده است با مراجعه به قاعده مقرر در متن

توافقنام��ه (كه معمو ًَ
ال يا زمان تصويب موخرموافقتنامه در دو

كشور يا زمان موخر مبادله اسناد تصويب آن است) تعيين ميگردد
كه بايد اطالعات آن از وزارت امور خارجه اخذ گردد.

 -9-4-2.ال��ف -در م��ورد موافقتنامهه��اي تش��ريفاتي

چند جانبه:

تاريخ اجراي موافقتنامههاي چند جانبه نسبت به كشورهاي

عضو متفاوت اس��ت در نتيجه تاريخ اجراي آن براي جمهوري

اسالمي ايران ،با مالحظه حكم مقرر در متن موافقتنامه حسب
مورد (بر اس��اس زمان تصويب آن توس��ط مجل��س ايران و يا

زمان تبادل اسناد) تعيين خواهد شد .در مواردي كه مالك زمان
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تصوي��ب مجلس نباش��د بايد اطالعات مربوط ب��ه تاريخ مبادله
اس��ناد از وزارت امور خارجه اخذ و طبق آن ،تاريخ اجرا براي

جمهوري اسالمي ايران معين گردد.

 -9-5ال��ف -در م��ورد اصالحات عبارتي قان��ون( :منظور عدم

مطابقت متن ابالغي اول با متن مصوب اس��ت كه از طريق رياس��ت

محترم مجلس يا مرجع تصويب اعالم ميگردد):

در مواردي كه اصالحي��ه عبارتي موجب تغيير در تكاليف مردم

باش��د يا جنبه جزايي داشته باش��د (با توجه به شرايط تنجز تكليف و

قاع��ده فقهي قبح عقاب بال بي��ان) تاريخ ابالغ به عنوان تاريخ اجراي

اصالحيه عبارتي درج ميشود مگر آنكه قانونگذار تاريخ اجرايي كه

در متن اوليه تعيين كرده مؤخر از تاريخ ابالغ اصالحيه عبارتي باش��د

ك��ه در اين صورت تاريخ اجراي قانون اصالحي همان تاريخ اجراي
قانون اصلي است.

در ساير موارد اصالحيه عبارتي تاريخ اجراي قانون مربوط مناط

اعتبار است.

 -9-6الف -در مورد تفسير قانون اساسي يا قوانين عادي:

هر چند مفهوم تفسير اين است كه از ابتدا نظر مقنن همان مطلب

بوده كه در متن تفس��يري بيان شده اس��ت مع هذا با توجه به اين كه

علياالصول تفس��ير در مواردي صورت ميگي��رد كه عبارت اجمال
داشته و تاب تحمل بيش از يك معني را دارد و برداشتي كه در تفسير
نيامده نيز بر اساس اصول حقوقي ممكن بوده است.
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براي تفس��ير ش��وراي نگهبان و قانون تفس��يري مجلس شوراي

باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
قوانين و مقررات

اسالمي شماره شناسنامه مستقل اختصاص داده ميشود و طبق نظريه

شماره  76/21/573مورخ  1373/3/10شوراي نگهبان ،تاريخ اجراي

نظر تفس��يري شوراي نگهبان يا قانون تفسيري مجلس بر اساس روش
( )9-2ذكر ميش��ود به عالوه تفسیر شوراي نگهبان و مجلس شوراي
اس�لامی حس��ب مورد در بخش وضعیت قانون اصلي ثبت و متن آن

ذيل ماده مربوط قابل رويت ميباشد.

 -9-7ال��ف -تعدد تاريخ اجراي قانون بر حس��ب مواد آن و يا

مناطق كش��ور :در اين موارد اطالعات جدول تاريخ اجرا حسب ماده
يا مناطق مزبور به صورت جدول نمايش داده ميشود.

 -9-8ال��ف -غي��ر از روشه��اي  8-1و  8-2در مابق��ي موارد

كارشناس ميبايست علت يا مستند تعيين تاريخ اجرا را در يادداشت

عمومي مربوط به تاريخ اجرا ذكر نمايد.

 -9-9ال��ف -در مورد تعدد مراحل تصویب ی��ک قانون (مانند

قانون مدني و قانون مجازات اسالمي) اطالعات مربوط به  تاريخهاي

اجرا در مدخل «مراحل تصویب» قابل رويت ميباشد.

 -9-10ال��ف -تاري��خ اجراي كليه قوانين اع��م از قبل و بعد از

انقالب بر اساس تاريخ هجري شمسي محاسبه و در اين سيستم درج

ميش��ود حتي اگر قانونگذار در نامه ابالغيه خود از نام ماههاي قمري
اس��تفاده نموده باشد( .طبیعی اس��ت در بخش متن تاریخ تصویب به
همان شکل مندرج در قانون نشان داده میشود)

 -9-11ال��ف -در م��ورد قواني��ن موق��ت و آزمايش��ي مانن��د

.مصوب��ات ش��وراي عالي پش��تيباني جنگ (ك��ه با توجه ب��ه مرقومه
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 1366/11/9حض��رت ام��ام خميني (ره) تا پايان جن��گ قابل اجراء
اس��ت) مدت موقت و آزمايش��ي در جدول مدخل «وضعيت» با ذكر
تاري��خ ابتدا و انتها درج و قابل رويت اس��ت ب��ه عالوه اين مدت از

طريق سيس��تم در مدخل «آخرين وضعيت» نيز ذيل وضعيتهاي ياد
شده نشان داده ميشود.

در مورد قوانین قبل از سال  1307کلمه نامعلوم درج میشود.

ب -تاريخ اجرا مقرره:

منظور از تاريخ اجراي يك مقرره( ،که در این مدخل وارد و رویت

میشود) .تاريخي است كه مقرره از آن زمان قابل اجرا ميشود.

تاريخ اجرا در این پایگاه بر اساس يكي از روشهاي شش گانه

زير تعیین میشود.

 -9-1ب -در مقرره ،زمان اجراي خاص تعیین شده:

در اين موارد همان تاريخ مندرج در مقرره ذكر ميشود
 -9-2ب -در مقرره زمان اجرا تعيين نشده:

 -9-2-1ب -درمورد مقرراتی که ناظر به دستگاههای اجرايی

زیر مجموعه است(مانند اساسنامهها) به استناد ماده  30آ.د .هيأت
دولت سال  1365تاریخ ابالغ به دستگاه درج ميشود.

 -9-2-2ب -در مورد مقرراتی که براي مردم حق و تکلیف

ایجاد میکند مانند مصوبات مربوط به تعیین س��ود بازرگانی یا

ع��وارض 15 ،روز پس از تاریخ انتش��ار در روزنامه رس��می و
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در صورت عدم انتش��ار  15روز پس از تاریخ ابالغ به دس��تگاه

باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
قوانين و مقررات

اجرايی ذك��ر ميگردد .مصوباتي كه براي عم��وم ايجاد حق و

تكليف نميكنند ،تاريخ اجرا همان تاريخ ابالغ اس��ت .به استناد

آييننامه داخلي هيأت دولت در سال .1365

 -9-2-3ب  -مصوباتي كه براي عموم ايجاد حق و تكليف

ميكنند :بين س��الهاي  1285الي  + ...../../..  1295يادداش��ت

عدم دسترس��ي به س��ند انتش��ار با توجه به مصوب��ه «درج كليه  
اح��كام و ابالغات وزارتي در روزنامه دولتي» .هيأت وزيران از

سال  1295و از تاريخ مصوبه «درج كليه  ....تاريخ اجرا با توجه

به انتش��ار در روزنامه دولتي تعيين ميش��ود و در صورت عدم

انتش��ار  + ..../../..يادداشت عدم دسترسي به روزنامه دولتي .از

سال  1307به بعد مقرراتي كه در روزنامه رسمي به چاپ رسيده
است ،اگر تاريخ اجراي خاصي داشت همان تاريخ  +يادداشت
اشاره به متن مصوبه در معرض تاريخ اجرا وارد ميشود.

تاريخ اجرا خاصي نداش��ت 15 ،روز پس از انتشار محاسبه

شده و وارد مدخل تاريخ اجرا ميشود.

تذك��ر :مصوباتي كه براي عموم ايجاد حق و تكليف نموده

ولي در روزنامه رس��مي چاپ نشدهاند تاريخ اجرا ،تاريخ ابالغ

محسوب ميشود.

 -9-3ب -در مق��رره عب��ارت« :از تاري��خ تصوي��ب مق��ررات

الزماالجراء است» آمده است:

 -9-3-1ب -در مواردیک��ه قب� ً
لا مقرراتي در خصوص

موضوع وجود نداش��ته باشد (مانند اساس��نامه شرکتها) زمان
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ابالغ به عنوان تاريخ اجرا معين خواهد شد زیرا بعد از ابالغ به
دستگاههای اجرايی امکان اجرا وجود دارد.

 -9-3-2ب -در م��واردی که قب� ً
لا مقرراتي در خصوص

آن موضوع وجود داش��ته باشد لیکن در فاصله تصويب تا ابالغ

مقررات جديد ،بر اساس مقررات قبلي حقي مكتسب براي مردم

ايجاد ش��ده يا اعم��ال مقررات در فاصله بي��ن تصويب و ابالغ
(براي تعيين تكليف موارد حادث شده) غير مقدور باشد( ،مانند

اصالحی��ه اساس��نامهها) زمان اجرا ،زمان ابالغ به دس��تگاههای

اجراي��ی خواهد ب��ود .زيرا رفع يد از مق��ررات موجود تا ابالغ
رس��مي مقرره جدید مجوز ندارد( ،شاهد مثال ،معامالتي است

كه بر اس��اس مقررات قبلي تا زم��ان ابالغ مقررات جديد انجام
شده است).

 -9-4ب -در مورد اصالحات عبارتي مقرره:

در م��واردي كه اصالحي��ه عبارتي موجب تغيي��ر در تكاليف یا

حقوق مردم در دستگاههای ذیربط باشد تاريخ ابالغ به عنوان تاريخ
اجراي اصالحيه عبارتي درج ميش��ود .مگرآنكه مرجع وضع ،تاريخ

اجرايي كه در مت��ن اوليه تعيين كرده ،موخر از تاريخ ابالغ اصالحيه
عبارتي باشد كه در این صورت تاریخ اجرا متن اولیه ذکر میشود.

در س��اير موارد اصالحيه عبارتي تاري��خ اجراي مقررات مربوط

مناط اعتبار است.

 -9-5ب -در مورد تفسير مقررات:
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هر چند مفهوم تفس��ير اين اس��ت كه از ابتدا نظر مرجع تصویب

باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
قوانين و مقررات

همان مطلب بوده كه در متن تفس��يري بيان شده است معهذا با توجه
به اينكه علياالصول تفس��ير در مواردي صورت ميگيرد كه عبارت

اجمال داش��ته و تاب تحمل بيش از يك معني را دارد و برداشتي كه
در تفسير نيامده نيز بر اساس اصول حقوقي ممكن بوده است.

ل��ذا با توجه به نظريه ش��ماره  76/21/573م��ورخ 1373/3/10

شوراي نگهبان ،تاريخ اجرا بر اساس روشهاي مندرج در بند ()9-2

ذكر ميشود.

 -9-6ب -تع��دد تاريخ اجراي مقرره بر حس��ب م��واد آن و يا

مناطق كش��ور :در اين موارد اطالعات جدول تاريخ اجرا حسب ماده

يا مناط��ق مزبور بصورت جدول نمايش داده ميش��ود( .مانند تعيين

تاريخ اجرا بر حسب مناطق كشور موضوع مواد  4و  30مقررات نظام

مهندسي و كنترل ساختمان مصوب .)1374

با انتخاب ش��ماره وضعیت  2به بعد (که نشانگر مراحل اصالح

و ی��ا تغییر وضعیت مقررات اس��ت) اطالعات تاریخ اجراي وضعیت
مورد نظر قابل رويت خواهد بود.

تذكر :غير از روشهاي  9-1و  9-2در مابقي موارد كارش��ناس

ميبايس��ت علت يا مستند تعيين تاريخ اجراء را در يادداشت عمومي
مربوط به تاريخ اجرا ذكر نمايد.

تذك�ر :تاريخ اجراي كلي��ه مقررات اعم از قبل و بعد از انقالب

بر اساس تاريخ هجري شمسي محاسبه و در اين سيستم درج ميشود

حت��ي اگر مرجع وضع در نامه ابالغيه ،از نام ماههاي قمري اس��تفاده

نموده باشد( .طبیعی است در بخش متن تاریخ تصویب به همان شکل
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مندرج در مقررات نشان داده میشود)

******************

-10مدخ�ل وضعي�ت اولي�ه قانون يا مق�ررات( :به تصویر ش��ماره 4
مراجعه کنید)

وضعي��ت اولي��ه نش��اندهنده متن اولي��ه قانون يا مق��رره بدون

اصالحات بعدي آن ميباشد.

******************

 -11مدخ�ل «آخري�ن وضعي�ت قوانين ي�ا مق�ررات»( :به تصویر
شماره 4مراجعه کنید)

«آخرين وضعيت» صرف ًا براي رويت (و نه ورود) اطالعات است

و نش��ان دهن��ده اعتبار متن اوليه قانون يا مق��رره يا لغو صریح كل يا

جزئ��ي از قانون يا مقرره يا انج��ام تغييراتي در مواد مختلف قانون يا

مقرره است كه س��امانه خود بر اساس اطالعات بخش وضعیت يكي
از عبارتهاي زير را نشان میدهد:

 -1معتبر
 -2موقت
 -3آزمايشي

همراه با

 -4با اجرا منتفي ميشود

تذكرها:
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نامه اصالحی
مواد اصالحی
مواد تفسیری
ساختار الحاقی
ساختار جایگزین
مواد منسوخه

 -5منسوخه (تمام متن)
 -6موقوفاالجراء

 -7احیاء

 :11-1در مورد تعريف وضعيتها به توضیحات بخش وضعیت

باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
قوانين و مقررات

مراجعه ش��ود .ضمن َا اطالعات تفصيل��ي وضعيتها در مدخل «تعیین
وضعيت» بخش وضعیت قابل مشاهده است.

 :11-2رويت وضعيت در (معتبر همراه با )...نشانگر آن است كه

بخشي از قانون يا مقرره معتبر باقي مانده و قسمتهای دیگر وضعیت
متفاوتی پیدا کرده است.

 :11-3ب��راي روي��ت دوره اعتب��ار قوانين آزمايش��ي و موقت و

نيز دوره موقوفاالجراء ش��دن قواني��ن موقوفاالجراء باید از مدخل
آخرین وضعیت استفاده شود.

******************

 -12مدخل پايان اعتبار( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

در مورد قوانين و مقررات موقت و آزمايش��ي پايان مدت اعتبار

قوانين موقت و آزمايشي در مدخل «پايان اعتبار» در بخش اطالعات

پايه قابل رويت ميباشد .در صورت تمديد مدت اعتبار زمان مذكور

تغيير كرده وتغييرات آن در جدول مربوطه وهمچنين بخش وضعيتها
قابل رويت است.

******************

-13مدخل تاریخ به روزرسانی:

(به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

این کلید در تمامی صفحات نشان دهنده آخرین زمانی است که

کارش��ناس ورود اطالعات با استفاده ازمستندات ،مطلبی را اصالح یا
تکمیل نموده اس��ت این تاریخ بر اساس اقدامات بخش مراحل تنظیم

توسط سامانه درج میشود.

******************
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 -14مدخل «طبقهبندي»( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

منظ��ور از طبقهبندي ،دس��تهبندی قوانین يا مق��ررات به عادي،

محرمانه ،خيلي محرمانه و سري براي تعیین سطح دسترسی ميباشد.
تذكرها:

 :14-1در مورد قوانین يا مقررات عادی (قوانین يا مقرراتي

که جنبه محرمانه ،خیلی محرمانه ،س��ري و بکلی سری ندارد) به
جاي گزينه عادي گزينه «ندارد» انتخاب ميگردد.

 :14-2در قواني��ن و مق��ررات محرمان��ه ،خيل��ي محرمانه،

س��ري و بكلي سري تصويب شده (در مورد مستند وضع قانون

محرمانه مراجعه ش��ود به اصل  69قانون اساسي و تبصرههاي 1

و  2م��اده  103آيين نامه داخلي مجل��س و نيز مصوبات مجمع
تشخيص مصلحت نظام و مصوبات شواي عالي امنيت ملي) در

صورت جواز دسترسي نام قانون يا مقرره در مدخل «عنوان» به

رنگ قرمز نش��ان داده ميشود .در صورت برطرف شدن شرايط

محرمانه و غيره ،نام قانون يا مقرره و نوع طبقه بندي به صورت
قواني��ن ي��ا مقررات عادي نمايش داده ميش��ود و در قس��مت

«يادداش��ت عمومی» ،مس��تندات و دوره محرمانه بودن قانون يا

مقرره ذكر ميگردد.

 :14-3كاربران حس��ب تعريف س��طح دسترسي و با رمز

خاص و با اخذ مجوز ميتوانند به شناسنامههاي داراي طبقهبندي
محرمانه و سري دسترسي داشته باشند.
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باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
قوانين و مقررات

 -15مدخل «نوع قانون يا مقرره»( :به تصویر شماره  4مراجعه کنید)

مدخل نوع قانون:

 :15-1نوع قانون(از جهت سطوح قانونگذاري  -با لحاظ ترتب

قوانين بر يكديگر) به واليي ،حكومتي ،اساسي و عادي تقسيم ميشود.
نوع قانون با توجه به نکات زیر قابل رويت خواهد بود:
1ـ واليي :تصميمات و فرامين رهبري
2ـ حكومتي :تصميمات مجمع تش��خيص مصلحت نظام و
شوراي عالي امنيت ملي ،شوراي عالي پشتيباني جنگ.
3ـ اساسي :قانون اساسي و تغييرات و تفسیرهای آن
4ـ عادي :مصوبات مجلس شوراي اسالمي ،مجلس خبرگان
رهبري ،شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران ،شوراي انقالب
فرهنگي ،مجلس ش��وراي ملي ،مجلس س��نا و دولت (در زمان
فترت مجلس)
 -5آییننامه قانونی :آییننامهای که قانونگذار (براي اجراي
قانونی دیگر) خود رأس ًا تصویب میکند.

 -6اساس��نامه قانونی :اساسنامهای که قانونگذار خود راس ًا

براي شرکتها و یا مؤسسات تصویب نموده یا مینماید.
مدخل نوع مقرره:

 :15-2نوع مقرره (از حیث مطالب) بر اس��اس یکی از موارد زیر

تعیین میشود.

		
آییننامه
		
اساسنامه

تصویبنامه

تصميمنامه

بخشنامه
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یادآوری
 -1آییننام�ه :مصوب��های که روش اجراي ی��ک یا چند قانون را

معین میکند.

 -2اساسنامه :مصوبهای که سازمان و ارکان مؤسسات و شرکتها

و نهادها (اعم از شركتهاي دولتی یا نهادهای انقالبی یا مؤسسات عمومی

غیر دولتی و س��ایر اشخاص حقوقی) و وظایف ارکان آنها را به موجب
قانون تعیین میکند.

 -3تصویبنام�ه :تصمیمگیری در امور مش��خصی که قانونگذار

مقرره صدور تصویبنامه از س��وی دولت را در آن مورد الزم ش��مرده
اس��ت .مانند صدور مجوز استخدام موضوع بند (ی) ماده  145برنامه

چهارم توسعه.

 -4تصمیمنام�ه :تصمیمات اجرايی که توس��ط مرجع وضع اتخاذ

میشود و مشتمل به آییننامه ،اساسنامه و تصویبنامه نمیباشد( .مانند
انتخاب نمایندگان مجلس براي عضویت در شوراها -یا تصمیمات نمایندگان
وی��ژه موضوع اص��ل  – 127همچنی��ن تصمیمات اجرايي ک��ه دولت اتخاذ
مینماید از قبیل مأمورکردن دس��تگاهها یا تایید توافقهایی که دس��تگاههای

اجرايی در سفرهای استانی در حدود اختیارات مقرره خود تنظیم نمودهاند).

 -5بخش�نامه :مقررهای اس��ت که اجراي مق��رره یا مقررات دیگر

را تأكي��د یا همکاری و هماهنگی دس��تگاهها را براي اجراي آن الزم
اعالم میکند.
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اصلي و فرعي تقسيم ميشود:

اصلي :قانون يا مقررهاي اس��ت كه بدوا ً بنا به ضرورت تصويب

و سپس اصالحات و تغيير ساختاري بر آن وارد شده است و كماكان
با اصالحات و تغييرات قابل اجرا است.

ب��راي قانون يا مق��رره اصلی قبلی که ک ً
ال لغو ش��ده (مثل قانون

محاسبات عمومی سال  )1312گزینه اصلی قبلی و براي قانون يا مقرره
جدید که جایگزین آن شده گزینه «اصلی فعلی» انتخاب میشود.

فرعي :قانون يا مقرره اس��ت كه براي اصالح ،تغيير س��اختاري

(اعم از ساختار اصالحی و ساختار جایگزین) ،تفسير ،موقوفاالجرا
نمودن يا احيا قانوني ديگر وضع شده است.
تذكرهاي قوانين
 )1در ص��ورت تعدد س��طوح قانونگذاري در م��واد يك قانون

(مانن��د مواردي كه قس��متي از قانون در مجلس و قس��متي ديگر در

مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب ميشود) نوع قانون به صورت

تركيبي (مث ً
ال عادي حكومتي) درج ميش��ود و توضيح آن در قسمت
يادداشت ميآيد.

 )2در مورادی که قانون اصلی و اصالحات آن ک ً
ال لغو یا نس��خ

ش��ده باید نام آن در مدخل «نوع قانون» اصلی قبلی درج شود (مانند

قانون محاسبات عمومی مصوب  1312و اصالحات آن که به موجب

قانون محاسبات عمومی مصوب سال  49لغو شده است)

با درج نام قانون اصلی منسوخه در این مدخل ،سامانه رأس ًا شناسنامه
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قانون قبلی و نیز اصالحات و تغییرات آن را به وضعیت منسوخه تبدیل
و مستند آن را در جدول مدخل «وضعیت» درج میکند.

 )3براي تفسیرهای شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي (همانند

تفسيرهاي مجلس شوراي اسالمي درخصوص قوانين عادي) شناسنامه

مس��تقل ايجاد ميشود در مدخل «نوع قانون» آن ،گزینه فرعی انتخاب
ميگردد و متن تفسير ذيل متن اصلي مربوط قابل رويت خواهد بود.

 )4در م��واردي ك��ه قانون فرعي نيز اصالح ش��ده( ،مانند قانون

اص�لاح قانون اصالح ماده ( )9قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب

 )1380/1/22قانون اثرگذار به عنوان قانون فرعي محس��وب و قانون
تأثیر پذیر قبلی به عنوان قانون اصلی آن تعیین میشود لکن تأثیر آن
هم در قانون فرعی قبلی و هم در قانون اصلی آن اعمال میگردد.

 )5در مواردي كه قوانين اصلي همديگر را اصالح مينمايند (مانند

اصالحات قانون برنامه در قانون مالياتهاي مستقيم) در مدخل «نوع قانون»
در بخش اطالعات پایه قانون اثرگذار کلمه «فرعي» نیز وارد ميشود.

 )6در مواردی که یک قانون هم اصلی و هم فرعی تعیین ش��ده

(با توجه به تذکرات فوق) بدین معناس��ت که بر قانون قبلی اثرگذار
بوده و از قانون بعدی تأثیر پذیرفته است.

 )7آراي وح��دت روی��هي دیوان عالی کش��ور (که در واقع یک

نوع تفس��یر قضايي از قوانین اس��ت) به لحاظ آن که به عنوان قانون
صادر نمیش��ود و داراي ویژگیهای تصویب قانون نیز نمیباشد .در
پایگاه اطالعات��ی نظرات ،تحت عن��وان «آراي وحدت رویه قضايی
دیوان عالی کش��ور» با ش��ماره شناس��نامه قوانین مربوط درج و قابل
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رويت میباشد.

در مواردی که رأی وحدت رویه دیوان عالی کش��ور مشتمل به

تفس��یر قانون یا تشخیص نس��خ ضمنی یا موقوفاالجرا شدن ضمنی

قانونی باشد .اقدامات زیر صورت میگیرد:

الف :ش��ماره س��ریال رأی در مدخل «قوانین و آراي فرعی»

بخش «اطالع��ات پایه» قانون متأثر درج میگردد .تا س��امانه
مش��خصات رأی را (بر اس��اس اطالعات درج شده در پایگاه
نظرات) در این مدخل نیز نمایش دهد.

ب :م��وارد تأثی��ر رأی در قانون ،در مدخ��ل «تغییر وضعیت»

قانون متأثر در بخش وضعیت درج شده.همچنین اطالعات آن
(همچون قوانین فرعی -مؤث��ر) در بخشهاي :متن و تصویر،
کلمات کلیدی و کدهای موضوعی قابل رويت است.

 )8ب��راي اساس��نامههایی ک��ه ضم��ن قانون تش��کیل س��ازمان

آم��ده (مانند قانون تش��کیل س��ازمان جم��عآوری و ف��روش اموال

.تملیک��ی و اساس��نامههای مص��وب  )1370فقط گزین��ه قانون عادی
انتخاب میشود.

 )9اساس��نامه و آييننامههاي قانوني كه  توسط مجلس تصويب

ش��دهاند هم در پايگاه قوانين و هم به جهت برقراري با قانون اصلي

در پايگاه مقررات ثبت ميشود.

تذكرهاي مقررات
 -1راي هي��أت عمومی دیوان عدال��ت اداری و نیز نظریه رییس
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مجل��س (موضوع اصول  138و  171قانون اساس��ي) به لحاظ آنکه

به عن��وان مقرره صادر نمیش��ود و داراي ویژگی تصویب مقرره نیز

نمیباش��د در پایگاه نظرات با شماره شناسنامه مقرره مربوط ،درج و
قابل رویت است.

 -2كلي��ه قوانینومق��ررات و آراء هيأت عموم��ی دیوان عدالت

که موجب تغییر و اصالح و یا نس��خ صریح مقررات اصلي ش��دهاند
(براي حفظ ارتباط مقرره اصلی با مقررات فرعی آن) در مدخل«تغییر

وضعیت» مقرره متأثر درج شده و همچنین آثار رأي و نظریه (همچون

مق��ررات فرعی مؤثر) در بخشهای :متن و تصویر ،کلمات کلیدی و
کدهای موضوعی قابل رويت خواهد بود.

 -3در م��واردي كه مق��ررات فرعي نيز اصالح ش��ده ،مقررات

اثرگذار به عنوان مقررات فرعي محس��وب و مقررات تأثیرپذیر فرعی

قبلی به عنوان مقررات اصلی آن تعیین میش��ود لکن تأثیر آن ،هم در
مقررات فرعی قبلی و هم در مقررات اصلی آن اعمال میگردد.

 -4در مواردی که یک مقررات هم اصلی و هم فرعی تعیین شده

(با توجه به تذکرات فوق) بدین معناست که بر مقررات قبلی اثرگذار
بوده و از مقررات بعدی تأثیر پذیرفته است.

******************

-16مدخل «چكيده قوانين و مقررات»(:به تصویر شماره  5مراجعه کنید)

چكيده قانون:

منظور از چكيده خالصهاي از مهمترين موضوعات (و نه احكام)

يك قانون است که اطالعات آن با فشردن کلید روی مدخل «چکیده»
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قابل ورود و رويت میباشد.

فهرستي كه قانونگذار در مورد قوانيني مانند قانون اساسي ،قانون

مدني و قانون برنامه توس��عه ...براي فص��ول و بخشهاي متن قانون
منظ��ور نموده ،همان فهرس��ت به عنوان چكي��ده موضوعات در اين
قسمت درج ميشود.

در مورد ساير قوانين نام قانون (به عنوان چكيده موضوعات مورد

نظر مقنن) با حذف كلمات «قانون»« ،اليحه قانوني»« ،مصوبه قانوني»،
«راجع به» و عبارتهاي مشابه در مدخل چكيده درج ميشود.
تذكر:

تنظيم چكيده اصو ً
ال براي دسترسي سريع به موضوعات و احكام

يك قانون اس��ت كه در اين سيس��تم دسترسي سريع به موضوعات و
احکام قانون از طريق جستجو در متن بر اساس كلمات مورد نظر و يا

جستجوي موضوعي بر اساس فهرست كدها نيز امکان پذیر است.

م��ع هذا تهیه «نمایههای حقوقی» جزء طرحهای آتی مد نظر قرار

گرفت��ه که نتایج آنها در مدخ��ل «چکیده» و نیز در صفحات کلمات
کلیدی به کار گرفته خواهد شد.
چكيده مقرره:

منظور از چكيده خالصهاي از مهمترين موضوعات (و نه احكام)

يك مقرره است.

در م��واردی كه مرجع وضع فصول و بخشهایي براي متن مقرره

منظور نموده ،عناوین آنها در این مدخل درج ميش��ود .كه با كليك 
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بر روي درختواره اين مدخل قابل دسترسي ميباشد.

.در م��ورد س��اير مق��ررات ن��ام مق��رره ،در مدخ��ل چكي��ده

درج ميشود.

******************

 -17مدخل» قانون يا مقرره مستند»(:به تصویر شماره  5مراجعه کنید)

در ای��ن مدخل نام قانون يا مقرره که به اس��تناد آن «آییننامه یا

اساسنامه قانونی يا مقرره» وضع شده درج میگردد.
تذکر:

 :17-1قانون يا مقرره مس��تند تصوی��ب مقرره در موارد متعدد با

قان��ون يا مقرره مربوط که مقرره براي اجراي آن وضع ش��ده تفاوت

میکند به عنوان مثال :مستند تصویب آییننامهها در بسیاری از موارد
اصل  138قانون اساس��ی اس��ت حال آن كه آییننام��ه اجرايی براي
قان��ون دیگر(مانند ماده یا تبصرهای از قان��ون برنامه یا قانون بودجه)

وضع میشود.

 -17-2چنانچه مستند تصویب ،مقررهای دیگر باشد که اطالعات

آن وارد پایگاه نشده باید ابتدا اطالعات پایه و متن آن مقرره وارد شود.
******************

 -18مدخل «قانون يا مقرره مربوط»( :به تصویر شماره  5مراجعه کنید)

در ای��ن مدخل نام قانون ی��ا مقرراتي که آییننامه یا اساس��نامه

قانونی يا مقررات ديگر براي آن وضع شده درج ميشود.
******************

 -19مدخل «مراحل تصویب»(:به تصویر شماره  5مراجعه کنید)
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اين مدخل مربوط به قوانيني اس��ت ك��ه قانونگذار به تدريج هر

ي��ك از بخشه��اي آن را تصويب مينمايد .به عن��وان نمونه مدخل
فرآيند تكميل قانون مدني كه به تفكيك در ده قسمت بهطور جداگانه
تصويب و ابالغ شده ذي ً
ال درج شده است.

تصوير شماره 5

119

راهنماي سامانه قوانين و
مقررات جمهوري اسالمي ايران

مبحث دوم :متن و تصوير براي رويت اطالعاتي ميباشد كه
توضيحات تفصيلي آن به شرح ذيل است:
متن با ساختار< كليك روي شماره قانون يا مقرره در انواع
فهرستها يا نتايج جستجو

******************

 -20مدخل «متن (با ساختار) قانون يا مقرره»( :به تصویر شماره 6مراجعه کنید)

متن با س��اختار متني اس��ت كه س��امانه بع��د از انتخاب الگوی

ساختاری ،تنظيم مينمايد و اين امكان را براي كاربران فراهم ميكند

ك��ه اطالعات هر يك از اجزا قانون يا مقرره را بهطور مس��تقل مورد

جستجو و تصويربرداري قرار دهند.

به عالوه متن ساختاربندي شده ،پاية ورود اطالعات در صفحات

وضعيت ،كدگذاري و «كلمات كليدي» است.

 -طراحي سامانه به نحوي است كه بعد از ورود متن هيچ يك از

كاربران مجاز به تغيير متن قانون يا مقرره نباشند.

تذكر :با كليك روي ش��ماره قانون يا مقرره در انواع فهرستها

و نتايج جستجو ميتوان وارد متن با ساختارشد.
 -20-1امکانات متن با ساختار:

 -20-1-1دسترسی مستقیم ،سریع وآسان به تمامي اجزای

مت��ن قانون ي��ا مقرره با انتخاب ماده ،تبصره یا س��ایر س��طوح
س��اختاری در مدخل س��اختار متن( ،این امر ب��ه خصوص در
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توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگی کاربرد فراوانی دارد).

-20-1-2امكان رويت متن با س��اختار قوانين با تفس��ير و

بدون تفسير (به تصویر شماره  7مراجعه کنید)

 -20-1-3فهرست قوانین ارجاعی (قوانینی که در متن نام

آنها ذکر ش��ده) براي برقراري ارتباط و دسترس��ي مس��تقيم با

قوانين ي��ا مقرراتي كه نام آنها در متن قان��ون يا مقرره حاضر
ذكر شده است.

 -20-1-4روي��ت متن قبلی هر ی��ک از مواد و تبصرهها با

فشار دادن دگمه راست موشواره روی متن مورد نظر

 -20-1-5تفكيك وضعيت قانون يا مقرره براس��اس «رنگ

قلم متن» به شرح زير:

 -1رنگ مشكي :به معناي وضعيت معتبر آن قسمت از متن

قانون يا مقرره اس��ت كه تا زمان ورود آخرين اطالعات تغيير
وضعيت نيافته است.

 -2رنگ قهوهاي :به معناي وضعيتهاي موقت ،آزمايش��ي

و موقوفاالجرا ميباشد.

 -3رن��گ آب��ی :ب��راي وضعيته��اي اصالح��ي ،الحاق

س��اختاري ،تفسير و احيا (آن قسمت از قانون كه اصالح شده
يا الحاقيه ساختاري به آن اضافه شده است) به كار ميرود.

 -4رنگ قرمز :براي وضعيت «منس��وخه» و «با اجرا منتفي

ميشود» انتخاب ميگردد.

البته این امکان براي کاربر در نظر گرفته میشود تا رنگ هر یک

121

راهنماي سامانه قوانين و
مقررات جمهوري اسالمي ايران

از وضعیتها را خود انتخاب و تغییر دهد.
تذكرها:

 -1متن اصالحی ،الحاق س��اختاري ،ساختار جایگزین ،تفسير و

نیز آراي وحدت رویه دیوان عالی کش��ور باید حسب مورد از طریق

درج ش��ماره س��ریال (به ش��رح تعريف و ترتیبات مذکور مندرج در

«بخش وضعيت») به متن قانون الحاق ش��ود .س��امانه متنهای الحاقی

مزبور را همراه با تاريخ تصويب و اجرا در انتهاي متن مربوط به رنگ
زرد نشان خواهد داد.

 -2كارب��ر براي رويت متن معتبر بر حس��ب هر ي��ك از زمانهاي

انتخابي ،بايد ابتدا بخش «متن با س��اختار» را انتخاب س��پس از مدخل
«قانون در وضعيت» شماره وضعیت یا زمان مورد نظر را مشخص نمايد.

 -3درج و انتخ��اب س��طحهای «عنوان»« ،مقدم��ه»« ،مؤخره» و

«امضا» در الگوهای ساختاری سامانه براي آن است كه مشخص شود

قس��متهای یاد شده جزء احکام قانون نبوده و در جستجوي مواد و
احكام ،همراه با اولین یا آخرين ماده يكجا آورده نشود.

 -4جداول ضميمه قانون (مانند جداول ضميمه قانون بودجه) بعد

از پايان متن در اين قسمت ذخيرهسازي شده و قابل رويت است.

 -5جداول مندرج در متن قانون با اس��تفاده از نرمافزار Word

هم در مدخل «متن با س��اختار» و هم در مدخل «متن یکپارچه» وارد
شده و قابل رويت خواهد بود.
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اطاق) ضبط به كار رفته در متن امضا ش��ده قانون عين ًا در بخش متن
درج ميش��ود لكن در فهرست «كلمات كليدي» به ترتیب مندرج در

شماره ( -2-5بخش کلمات کلیدی) بخش کلمات کلیدی ضبطهاي

ديگ��ر ني��ز جلوي كلم��ه مربوط ثبت ميش��ود تا هنگام جس��تجوي
اطالع��ات ،كليه احكام و مقررات آن كلمه يا كلمات با هرگونه ضبط

اماليي قابل دسترسي باشد.

******************

 -21مدخل «جستجوي كلمات در متن»( :به تصویر شماره  6مراجعه کنید)

این مدخل براي جس��تجوی آزاد کلم��ات در قوانین يا مقررات

اس��ت كاربر با تايپ كلمات مورد نظر در این مدخل ،فهرس��ت مواد

و تبصرههاي��ی را ک��ه کلمه مورد نظر در آن وج��ود دارد مالحظه و

میتواند با كليك روي ماده مورد نظر متن ماده یا تبصره را (که کلمه

مورد نظر با رنگ قرمز در آن نش��ان داده میش��ود) رويت و احكام و
مقررات مربوط و محل کاربرد آن كلمه يا كلمات را در متن قانون يا

مقرره مالحظه نمايد.

به عالوه كاربران ميتوانند براي جس��تجوی کلمات اصطالحی از

مدخل «كلمات كليدي» (كه توس��ط كارش��ناس سيستم انتخاب شده)
استفاده نمایند.

******************

 -22مدخل درختواره متن با ساختار»(:به تصویر شماره  6مراجعه کنید)

س��اختار ش��كلي كه براي تقس��يم متن قانون يا مقرره به اجزاي

كوچكت��ر مورد اس��تفاده مرج��ع تصويب قرار گرفت��ه در این مدخل

123

راهنماي سامانه قوانين و
مقررات جمهوري اسالمي ايران

نمايش داده ميشود و با انتخاب هر يك از سطوح ساختاري (اعم از

ماده ،تبصره ،بند و )...متن مورد نظر در بخش نمايش داده ميشود.
******************

 -23مدخل «متن (اوليه قانون)»( :به تصویر شماره  6مراجعه کنید)

منظور از متن اوليه قانون متني است كه قانونگذار به دولت ابالغ

كرده است.

متن اوليه < منوي شناسنامه< بخش متن با ساختار

 –23-1تطبيق متن تهيه ش��ده (پس از انتقال به سيستم بر اساس

برنامه  )wordبا متن منتش��ر شده در روزنامه تا هيچگونه مغايرتي با
آن نداشته باشد.

 -23-2در م��ورد اختالف تایپ امالیی ی��ک کلمه (مثل اتاق و

اط��اق -رئيس و ریی��س) و نیز در صورت پیوند ح��روف و کلمات

مانند عبارت «به اس��لحه» و کلمه «اردیبهش��ت» ک��ه در قانون راجع
باس��لحه و مهمات مصوب اردیبهش��ت  1311به صورت «باسلحه»

و «اردیبهش��ت» درج ش��ده ،ضبط به کار رفته در متن منتش��ر شده

قان��ون عین�� ًا در بخش متن درج میش��ود لکن در فهرس��ت «کلمات

کلیدی» ضبطهای دیگر نیز جلوی کلمه مربوط ثبت میشود تا هنگام
جس��تجوی اطالع��ات ،کلیه احکام و مق��ررات آن کلمه یا کلمات با

هرگونه ضبط اماليی قابل دسترسی باشد.

******************

-24مدخل» متن نهايي»( :به تصویر شماره  6مراجعه کنید)
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تعيين ش��ده ميباشد .اين متن در جهت مس��تند قرار گرفتن و تهيهي
مجموعههاي تنقيح شده كاربرد دارد.

متن نهايي < منوي شناسنامه< بخش متن با ساختار
******************

 -25مدخل «تصوير قانون يا مقرره»( :به تصویر شماره  8و  9مراجعه کنید)

در اين بخش سه نوع تصوير به شرح ذيل قابل دسترسي و چاپ

خواهد بود:

-25الف -تصوير س��ند تصويب (متن قانون ابالغ شده از طرف

ريي��س مجلس يا مرجع تصويب)تصوير مت��ن ابالغي قانون در اين

مدخل قابل رويت اس��ت .با اس��تفاده از اين مدخل ارزش تاريخي

مت��ن قانون حفظ و درس��تي اطالعات��ي كه در مدخ��ل «متن» آمده

تضمين ميشود.

-25ب -تصوير اس��ناد ابالغ (تصوير نامه ابالغي توس��ط رييس

مجل��س ي��ا مرجع تصوي��ب و تصوير س��ند اب�لاغ رييسجمهور به
دستگاههاي مجري و گيرندگان رونوشت) در مقررات مانند اساسنامه

و آييننامههاي قانوني

-25ج -تصوير سند انتشار :تصوير متن قانون كه توسط روزنامه

رسمی منتشر شده ،در اين مدخل قابل رويت و چاپ ميباشد( .ضمن ًَا

براي مستندس��ازی يك نس��خه از روزنامه رس��می مربوط در سایت

روزنامه رس��می و یک نسخه در آرشيو اس��ناد متن قوانين نگهداري

میش��ود) .با استفاده از اين مدخل ارزش تاريخي متن قانون حفظ و

درستي اطالعاتي كه در مدخل «متن» آمده تضمين ميشود.
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تذكرها:

 -25-1در مورد قوانین قبل از سال  1307تصویر متنی که از روی

مجموعه «ادوار قانونگذاری» که توسط مجلس شوراي ملی منتشر شده
تهیه و در پایگاه وارد و مبنای تطبیق با مدخل «متن» قرار میگیرد.

 -25-2متن کامل روزنامه رسمی (که با همکاری معاونت حقوقی و

روزنامه رسمی تصویر برداری شده) با استفاده از پایگاه روزنامه رسمی
(که در نوار ابزار بخش اصلی سامانه ارايه شده) قابل رويت است.

-25-3تصویر س��ند انتش��ار (متن روزنامه رسمي كه در آن قانون

مورد نظر منتش��ر شده) در اين مدخل ،با استفاده از نشانگر وارد حافظه

میشود تا مستقل از متن قانون قابل جستجو و رويت باشد .در عین حال

تصوير روزنامه رس��می همراه با تصوير متن قانون در مدخل «تصوير»
وارد ميگردد.

******************

 -26مدخل «نام قوانين يا مقررات ارجاعي»( :بهتصویرشماره 6مراجعه کنید)

در این مدخل نام قوانين يا مقررات ديگر كه در متن نام آن ذکر

و یا به آن ارجاع ش��ده (مانند «قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی

دولت» که در ماده  156قانون برنامه چهارم درج و تنفيذ شده است)

ذخیره ش��ده تا کاربر بتواند با اس��تفاده از مدخل مربوط با كليك بر
روي شماره قانون يا مقرره مزبور متن آن را مشاهده نمايد.

كارب��ران ميتوانن��د ب��ا اس��تفاده از اي��ن مدخل فهرس��ت کلیه

.قوانی��ن و مقرراتي که در مت��ن قانون يا مقرره به آنها ارجاع ش��ده
مالحظه نمايند.

126

باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
قوانين و مقررات

مبحث سوم :وضعيت براي رويت اطالعاتي ميباشد كه
توضيحات تفصيلي آن به شرح ذيل است:
بخ��ش وضعيت ب��راي رويت اطالعات راجع ب��ه وضع قانون يا

مقرره از حیث اعتبار یا لغو تمام یا قسمتی از آن است.

.وضعيت تنقيحي كلي قانون يا مقرره< منوي شناسنامه <
صفحه اطالعات جامع

.وضعيتهاي اجزاء قانون يا مقرره< اطالعات مرتبط اجزاء<
صفحه اطالعات جامع

 -1نحوه نمایش وضعیتها:

(به تصویر شماره  11و  12مراجعه کنید)

اطالعات تفصیلی راجع به تحوالت هر قانون يا مقرره بر حس��ب

وضعي��ت در دو مدخل نمایش داده میش��ود ،ی��ک مدخل مربوط به

قانون يا مقرره مورد نظر است که در این سیستم به نام «قانون يا مقرره

اصلي يا اثر پذير» نامیده شده و مدخل دیگر شامل اطالعات قوانین و

مقررات و نظریههای رسمی است که باعث این تغییر وضعیت شده که
در این پايگاه به نام «قانون يا مقرره فرعي يا اثرگذار» نامیده میشود.
.قوانين اصلي و فرعي < اطالعات پايه< منوي شناسنامه<
بخش متن با ساختار

-2انواع وضعيتها در اين سيستم عبارتند از:
-1معتبر

-2اصالحي (صریح -ضمنی)
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--3نامه اصالحی

 -4ساختار الحاقی

 -5ساختار جایگزین

-6تفسیر

-7موقوفاالجرا (صریح -ضمنی)
-8احيا

-9با اجرا منتفي ميشود
 -10موقت

-11آزمايشي

 -12منس��وخه (نسخ کلی صریح -نسخ جزيی صریح -نسخ

ضمنی)

 -13وضعیتهای ترکیبی

-2-1معتب�ر :تمام ي��ا جزيي از يك قانون يا مقرره كه از زمان

تصوي��ب تا زمان درج اطالعات در پاي��گاه قوانین هيچ گونه تغيير

و اصالح��ي به ص��ورت صريح در آن صورت نگرفت��ه و عين ًا قابل
استناد است.

 -2-2اصالح صریح :این وضعیت ناظر به مواردی اس��ت که

تمام یا قسمتی از ماده یا تبصره یا دیگر سطوح ساختاری با تصویب

قانون يا مقرره دیگر بهطور صریح اصالح شده است (بدون این که
شماره ماده یا تبصره یا دیگر ساختار مربوط تغییر یابد ).اعم از این

ک��ه قانونگذار يا مرجع تصوي��ب از عناوینی مانند :اصالح ،اضافه،
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-2-3اصلاح ضمنی :این وضعیت در مواردی به کار میرود

که قانونگذار يا مرجع تصويب قس��متی از احکام قانون يا مقرره را

با قانون يا مقرره دیگر اصالح کرده باش��د ب��دون آن که نام قانون
يا مقرره اصالح ش��ده صریح ًا برده ش��ود که از نمونههای بارز آن

تخصی��ص یا تقیید احکام قانون يا مق��رره مقدم به موجب قانون يا

مقرره مؤخر میباشد.

 -2-4نام�ه اصالحی :این وضعیت در مواردی به کار میرود

که در ابالغ متن قانون يا مقرره اشتباهی صورت گرفته و متن صحیح
متعاقب ًا توسط ریاست مجلس یا دیگر مراجع تصویب قانون يا مقرره

اب�لاغ میگردد که در ای��ن موارد هم چون دیگ��ر وضعیتها تمام
اطالعات (از جمله ابالغ ،انتش��ار ،اج��را ،متن و تصویر ،کدگذاری

و ).....تحت عنوان نامه اصالحی با ش��ماره شناس��نامه مستقل قابل
رويت ميباشد.

ليك��ن براي عدم تأثي��ر نامههاي اصالحي در ش��مارش تعداد

قوانين يا مقررات ،در فهرس��ت اجمالي قابل رويت نميباشد و در
جستجوها نيز نمايش آن با انتخاب كاربر صورت ميپذيرد.

 -2-5ساختار الحاقي :اين وضعيت در مواردي به كار ميرود

ك��ه قانونگذار يا مرجع تصويب ،ماده یا تبصره مكرر و يا جديد به
قانون يا مقرره الحاق کرده است.

-2-6ساختارجایگزین :این وضعیت در مواردی به کار میرود

که قانونگذار يا مرجع تصويب ضمن اصالح محتوا ،سطوح ساختاری
م��اده یا تبصره را نیز تغییر بدهد مانند آن که با اصالح ماده  982قانون
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مدنی س��اختار داخلی این ماده تغییر یافت��ه و  3بند آن به  7بند تبدیل
شده باشد.

-2-7نس�خ کل�ی (صریح) :قانون يا مق��ررهاي که تمام آن به

موجب قانون يا مقرره دیگر نسخ شده است اعم از اینکه قانونگذار

يا مرجع تصويب از کلمه نسخ یا لغو و مانند آن را به کار برده باشد.

(مانند نسخ قانون محاسبات عمومی مصوب  1349و اصالحات آن
به موجب ماده  140قانون محاسبات عمومی مصوب )1366

 -2-8نسخ جزي1ی (صریح) :ماده یا تبصرهای از یک قانون

يا مقرره که به موجب قانون يا مقرره دیگر نس��خ شده است .اعم از

اینکه قانونگذار يا مرجع تصويب کلمه منس��وخه ،ملغی ،حذف و

مانند آنها را به کار برده باشد(.مانند نسخ مواد -1036-981-706
 ...1039قانون مدنی در اصالحیه مصوب سال )1370

در مواردی که قانونگ��ذار يا مرجع تصويب متنی را جایگزین

م��اده ی��ا تبص��ره موج��ود مینمای��د .از وضعیت اص�لاح صریح

اس��تفاده میش��ود( .مانند متن اصولی از قانون اساسی که در سال

 1368.با همان ش��ماره جایگزین اصول قانون اساس��ی سال 1358

شده است).

 -2-9نس�خ ضمني ناظر به مواردی اس��ت که قانون يا مقرره

جدی��د ،احكام مغاير قوانين يا مقررات قبلي را (بدون آن كه نام آن

قوانين را ذكر نمايد) نسخ ميكند همچنين است در مواردي كه در
قان��ون يا مقرره جديد عباراتي مانن��د «كليه قوانين و مقررات مغاير
1ـ قواعد نسخ صريح به صورت پيوست راهنماي سامانه در سيستم قابل دستيابي است.
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لغو ميش��ود» درج ميشود كه در نتيجه آن قوانين قبلي در قسمت

مغاير نسخ ضمني ميشود.

 -2-10تفس�ير :اي��ن وضعيت در مواردي ب��ه كار ميرود كه

ش��وراي نگهبان ،قانون اساس��ي را تفس��یر نموده یا مرجع تصویب
س��ایر قوانین يا مقررات رأس�� ًا بخش��ی از قانون يا مقرره را بهطور

رس��می تفس��یر نماید ،مانند تفسیرهای مجلس ش��وراي اسالمی از

قوانین (درمورد تاريخ اجراي تفسير به توضيحات مدخل  8مراجعه

شود).

 -2-11موقوفاالجرا(صریح) :قانون يا مقرراتي كه قانونگذار

ي��ا مرجع تصويب اجراي آن را براي م��دت معيني صراحت ًا متوقف
نموده باش��د در اين موارد در شناس��نامه قانون ي��ا مقرره ،وضعيت

موقوفاالجرا انتخاب و درج ميش��ود و مدت موقوفاالجرا نيز در

جدول مدخل «وضعيت» وارد شده و مستند موقوفاالجرا شدن نيز

در يادداشت اين مدخل درج ميگردد.

بعد از گذشت مدت موقوفاالجرا ،سيستم به صورت خودكار

مجددا ً وضعيت اعتبار را نش��ان خواهد داد مگر آن كه بعد از دوره
مزبور به موجب قوانيني ديگر اصالح و لغو ش��ده باش��د كه در آن
صورت مراتب با ذكر مستند در جدول وضعيتها درج ميگردد.

-2-12موقوفاالجراي (ضمنی) :موقوفاالجرا شدن ضمني

ناظر به مواردی است که قانونگذار يا مرجع تصويب با وضع قانون

ي��ا مقرره جديد( ،بدون ذکر نام قوانین يا مقررات مورد نظر) حكم

كند كه قوانين يا مقررات مغاير موقوفاالجرا است بدون آن كه نام
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قوانين يا مقررات مغاير را ذكر نمايد.

 -2-13احيا:ای��ن وضعیت براي قانون يا مقررهاي به كار برده

ميش��ود كه ابتدا به موجب قانون يا مقرره لغو ش��ده و س��پس به
موجب قانون يا مقرره ديگر حكم بر اجراي آن داده شده است.

-2-14با اجرا منتفي ميش�ود :اي��ن وضعيت براي قانون يا

مق��رره (غير موقت) لحاظ ميش��ود كه موضوع آن ب��ا اجرا منتفي

ميگردد ،مانندقانون اج��ازه پرداخت دو هزار و پانصد دالر اضافه

حقوق به كلنل ماك كرماك جهت آموزش نظامي.

-2-15موق�ت :ای��ن وضعیت براي قانون ي��ا مقررهاي به کار

م��یرود که (مانند قوانين بودجه س��االنه و برنامه توس��عه  5س��اله
 -و نيز مصوبات ش��وراي عالي پش��تيباني جن��گ موضوع مرقومه

 1366/11/9حضرت امام خميني (ره)) براي زمان مش��خصي وضع

ميشود .نحوه درج و نمایش مدت اجراي قانون يا مقرره موقت در
تذکر  9-11مبحث اول فصل سوم مشخص شده است.

-2-16آزمايش�ي :قانون يا مقررهاي اس��ت كه توسط يكي از

كميس��يونهاي مجلس با اس��تناد به اصل  85قانون اساس��ي بهطور

آزمایش��ی براي مدت معین تصويب ميش��ود (مانند قانون مجازات

اس�لامي مصوب )1370/5/8نحوه درج و نمایش مدت اجراي قانون
آزمایشی در تذکر  9-11مبحث اول فصل سوم مشخص شده است.

-2-17وضعيته�اي تركيب�ي :در مورد قان��ون يا مقررهاي

(اعم از قوانين دائمي ,موقت و آزمايشي) به كار ميرود كه در مواد
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شده باشد مث ً
ال بخش��ي از آن اصالح يا موادي از آن موقوفاالجرا

ش��ده باشد كه در اين گونه موارد براي هريك از مواد حسب مورد

وضعيت مرب��وط تعيين و در جدول مدخ��ل «وضعيت» (با رعایت

توضیحات مدخل  24این دفترچه) درج و قابل رويت است.
تذکرها:

 -1تش�خيص اصلاح ضمنی-نس�خ ضمن�ی -موقوفاالجرا

ش�دن ضمني قوانين يا مقررات با توج��ه به جنبه نظري آن بر عهده
كاربر ميباش��د .مع هذا اطالعات آن صرف�� ًا در جدول وضعیتهای
اصالح ،نسخ و موقوفاالجرا شدن ضمنی تا حدی که معلوم و مقدور
باشد همراه با متن قانون يا مقرره يا رأي مؤثر ارايه شده است.

بدیهی است آثار اصالح ،نسخ و موقوفاالجرا ضمنی (که مورد

اتف��اق نظر حقوقدانان نیس��ت) در صفحات :مت��ن و تصویر ،کلمات

کلیدی و کدهای موضوعی درج نمیشود.

البته در مواردی که اصالح ضمنی ،نسخ ضمنی و موقوفاالجرا

ش��دن ضمنی ،مورد اتفاق حقوقدانان باش��د مانند نسخ ضمنی قانون

اساسی مشروطه که با توجه به تغییر نظام به جمهوری اسالمی صورت

گرفت��ه این موارد طبق دس��تورالعمل تکمیلی و مش��ابه وضعیتهای

اصالح و نس��خ صریح آثار آن در تمامی صفحات شناسنامه قانون يا
مقرره توسط هيأت حقوقی منظور و اطالعرسانی میشود.

 -2رأی وح�دت رویه دی�وان عالی کش�ور عالوه بر این که

به عنوان تفس��یر قضایی در پایگاه نظرات درج و قابل مالحظه است،
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حس��ب این که تفس��یر یا نس��خ ضمنی یا موقوفاالجرا شدن ضمنی

حکمی از قانون باشد مراتب در جدول قوانین و آراي مؤثر در مدخل

«تغیی��ر وضعیت» منظور و متن آن نیز ذیل ماده مربوط تایپ میگردد.
در صورت��ی که اطالعات آرا قب ً
ال از طریق پایگاه نظرات وارد ش��ده

باشد الزم اس��ت صرف ًا شماره سریال آن در این مدخل تایپ شود تا
سامانه خود اطالعات را نمایش دهد.

 -3درمورد تغييراتي كه موجب افزايش س��طوح ساختاري قانون

يا مقرره ميش��ود (مانند الحاق ماده مكرر يا الحاق تبصره به مادهاي
كه تبصره نداشته و در مواد ديگر هم سطح تبصره وجود نداشته) ابتدا

سطح ساختاري از طریق کلید «ساختار قانون يا مقرره» اضافه شده و
سپس تغييرات مربوط در جدول مدخل «وضعيت» منعكس ميشود.

 -4در صورت تمديد يا تنفيذ قانون يا مقرره آزمايش��ي يا موقت

ب��ه موج��ب قوانینومقررات بعدي ،ابتدا براي قان��ون يا مقرره جديد

نيز شناس��نامه مستقل ايجاد شده و كليه اثرات تبعي آن در بخشهاي
اطالعات پايه و وضعيت اعمال ميگردد.

 -5در م��ورد «وضعيت» مصوبههاي قانوني دولت در زمان فترت

مجلس به ترتيب زير اقدام ميشود:

ال��ف :مطابق قانون مربوط به 44فق��ره تصويبنامههاي دوره

فترت مصوب  ،1350ق��وت قانوني اين تصويبنامهها موكول به

تصويب كميسيونهاي مجلس شده چنان چه مصوبه تنظيمي در
كميسيون مجلس به تصويب نرسيده باشد وضعيت آن در پايگاه
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ب :در ص��ورت تصويب اين مصوبهها در كميس��يونهاي

مجلس ،براي مصوبه كميس��يون مجلس ب��ه عنوان قانون اصلي

شناس��نامه مس��تقل اختصاص يافته و به ع�لاوه در مدخل «نوع
قانون» شناس��نامهاي كه قب ً
ال براي تصويبنامه قانوني ايجاد شده،
«قان��ون فرعي» انتخاب و مصوب��ه مجلس به عنوان قانون اصلي
درج شده است.

 -6اطالعات مربوط به تغییر وضعیت قوانین يا مقررات تا زمانی

که س��اختاربندی قوانین انجام نش��ده از طریق یادداش��ت توضیحی

مدخل «وضعیت» که با استفاده از کلید راست موشواره فعال میشود
قابل ورود و رویت خواهد بود.

 -7رأي هي��أت عموم��ی دی��وان عدال��ت اداری و نی��ز نظریه

رییس مجلس که (بنا به اصول  138و  171قانون اساس��ی) موجب

ابط��ال ی��ا موقوفاالجرا ش��دن مصوب��ات دولت ی��ا آییننامههای

دولتی اس��ت عالوه ب��ر اینکه در پایگاه نظرات منظور میش��ود در

ج��دول مدخل«تغییر وضعی��ت» جزء مقررات مؤث��ر منظور و مواد

و تبصرهه��ای ابطال یا موقوفاالجرا ش��ده در ج��دول مقرره متأثر

منظور  میش��ود.

-8وضعیت معتبر در مورد قوانين و مقرراتی انتخاب میش��ود که

غیر آزمایش��ی ،غیر موقت بوده و یا از مقرراتی نباش��د که با انقضاي

مهلت اجرا ،منتفی میگردد.
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مبحث چهارم :كد عنوان ،مواد و تبصرهها براي رويت
اطالعاتي ميباشد كه توضيحات تفصيلي آن به شرح ذيل است:
همهي كدهاي موضوعي < منوي عمليات مرتبط< صفحه اطالعات جامع

-27مدخل «كد عنوان قانون يا مقرره»( :به تصویر شماره  15مراجعه کنید)

منظور از كدگذاري عنوان :دس��تهبندي موضوعي عناوین قوانين يا

مقررات به ( )9دس��ته موضوعات كلي و نی��ز  88موضوع اصلی و 59

موض��وع فرعی زیر مجموعه آنها اس��ت كه در این س��امانه به نام کد
شناخته میشود و در بازيافت موضوعي قوانين يا مقررات کاربرد دارد.

ه��دف از كدگذاري :دسترس��ي س��ريع به اح��كام راجع به يك 

موضوع است ولو آن كه در قوانين يا مقررات مختلف آمده باشد.

فهرست عناوین كدهای موضوعی و تعريف آنها (براساس مطالعاتي

كه از س��ال  1350با تش��كيل س��ازمان تدوين و تنقيح قوانين آغاز و به

موجب اليحه شوراي انقالب اسالمي در نخستوزيري تكميل و سپس
در نهاد رياستجمهوري به هنگام شده) در اين مجموعه آمده است.

-28مدخل «كد مواد وتبصرههای قانون يا مقرره»( :به تصویر ش��ماره
 15مراجعه کنید)

توضيحات مرب��وط به كدگذاري در اين پاي��گاه (مدخل) همان

است كه براي مدخل «كد عنوان قانون يا مقرره» اعالم شده است.

کاربر ميتواند در صورتي كه جس��تجو براساس نام يا شماره كد

را مد نظر داشته باشد با درج شماره یا نام كد به جستجوي اطالعات
پرداخته و همچنين كده��اي مربوط به هريك از اجزاي متن قانون را
بهطور مستقل مشاهده نمايد.

كد مواد و تبصره < عمليات مرتبط< جزء متن قانون (ماده و تبصره) <
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باب دوم
فصل سوم :تعاریف و شرح اطالعات تفصيلي
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مبحث پنجم :كلمات كليدي براي رويت اطالعاتي ميباشد
كه توضيحات تفصيلي آن به شرح ذيل است:
نمايش كليد واژهها< اطالعات مرتبط< منوي متن با ساختار

فهرس��ت كلمات س��اده يا كلم��ات مركب كه در مت��ن قانون يا

مقرره معناي مستقلي دارد و نيز كلمات مفهومي (كه در قانون به كار
نرفته ولی حكم ماده ناظر به آن اس��ت مانند ماده  19آيين دادرس��ي

دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني كه راجع به اناطه اس��ت)

بر اس��اس اصول و ضوابط زیر انتخاب و در مدخل «کلمات کلیدی»
این بخش توس��ط کارشناس وارد و کاربر از طریق مدخل «جستجو»

آنها را در داخل متن رویت مینماید.

 -1اصول و ضوابط تعيين كلمات كليدي:

 :1-1در انتخاب كلمات كليدي ،كاربرد مفاهيم اصطالحي

آنها هم لحاظ میگردد بهط��ور مثال براي كلمه «اعتبارات» در

قان��ون بودجه ب��ا توجه به تعاريف قانون محاس��بات عمومي و

قان��ون برنامه بودجه ،کلمات« :اعتبارات آموزش��ي»« ،اعتبارات

تحقيقات��ي»« ،اعتبارات تملك داراييهاي س��رمايه اي»« ،اعتبار
جاري»« ،اعتبار عمراني» و «سهميه ارزي» انتخاب ميشود.

 -1-2فعله��ا ،ح��روف ،ضماير و نيز صف��ات تفضيلي به

عنوان كلمات كليدي انتخاب نميشود.

 - 1-3درم��ورد كلماتي كه اش��تراك معن��وي دارند (مثل

وزارت نف��ت ،وزارتخان��ه نفت بني��اد پانزده خ��رداد ،بنياد 15

خ��رداد) كلمات كوتاهتر و نیز ضبط حرفي (به جای رقم) براي
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ورود به مدخل «كلمات كليدي» انتخاب ميشوند.

 - 1-4در مورد کلماتی که اش��تراک لفظی دارند مثل شیر

که در معانی مختلف به کار میرود در فهرس��ت مدخل کلمات

مش��ترک لفظی درج و معنای مربوط داخل پرانتز نوش��ته ش��ده
همچنین اس��ت در مورد کلمات��ی که با تغیی��ر در تلفظ معنای
متف��اوت مییابد(مثل َمهر – مِهرُ -مهر) عالمت تلفظ آن در این
فهرست درج شده است.

 - 1-5در مورد کلمات مترادف (مثل :خانه ،مسکن ،منزل،

واحد مس��کونی) مترادفهاي��ي که در قوانین ب��ه کار رفته در

مدخل کلمات مترادف قابل رويت است.

 -1-6در مورد كلماتي كه با امالي مخلتف تایپ میش��ود

(مانند اطاق و اتاق) ابتدا با همان امالي مندرج در قانون انتخاب
و بع��د از انتقال در مدخ��ل «كلمات كليدي» س��اير امالءها با
استفاده از عالمت ( )/رويت ميشود.

 -1-7كلمات مفهومي كه در متن به كار نرفته لكن موضوع

ماده ناظر به آن است (مانند اناطه در مورد ماده  19آيين دادرسي

دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني) توس��ط كارشناس

در اين مدخل تايپ و س��پس مواد و تبصرههايي كه ناظر به آن
اس��ت در س��اختار قانون عالمتگذاري ش��ده تا سيستم آن را به

فهرست كلمات كليدي اضافه نمايد.

 -1-8در م��ورد كلمات مركب اصطالحي (مانند کارفرما)
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شده است.

 -1-9كلم��ات مركب ناپيوس��ته مانند «توس��عه فرهنگي»

در عبارت «توس��عه آموزش��ي و فرهنگي» توسط كارشناس در

اين مدخل تايپ و مواد و تبصرههايي كه ناظر به آن اس��ت در
س��اختار قانون عالمتگذاري ش��ده تا سيس��تم آن را به مدخل

كلمات كليدي اضافه نمايد.

ٌ
مضافالیه و نیز صفت موصوف
 - 1-10در مورد مضاف و

چنان چه به صورت کلمات مرکب اصطالحی به کار رفته باشد
مانن��د «بانک مرکزی» ی��ا «امنیت ملی» باید ب��ه عنوان کلمات

مرک��ب انتخاب ش��ده و یک��ی از اجزاي آن به عن��وان کلمات
کلیدی انتخاب نشود.

و در صورتی که به عنوان کلمات مرکب اصطالحی به کار نرفته

صرف ًا مضاف و موصوف در کلمات کلیدی انتخاب شده است.
تذکر:

 -2مس��ؤولیت انتخاب كلمات كليدي هر قانون بر عهده يك نفر

گذاشته شده تا هماهنگي در انتخاب كلمات حفظ شود.
******************

 -29مدخل «کلمات کلیدی»( :به تصویر شماره  18-17مراجعه کنید)

این مدخل مش��تمل بر فهرست کلمات کلیدی استخراج شده از

متن قوانین يا مقررات (ذخیره ش��ده در س��امانه) اس��ت که بر اساس
حروف الفبا تنظیم شده است

 :29-1در م��ورد کلماتی ک��ه ضبطهای متف��اوت اماليی دارند
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(مانند :ایتالیا ،ایطالیا) سیس��تم هنگام جستجو در مدخل عنوان یا متن
(با استفاده از اطالعات وارد شده در بخش کلمات کلیدی) اطالعات

مربوط را همزمان نشان میدهد.

 :29-2در هر مرحل��ه از اصالح و تغییر وضعیت قانون يا مقرره

کلم��ات کلیدی آنها معین و ذخیره ش��ده تا در ه��ر مرحله کلمات
کلیدی آن قابل جستجو و رويت باشد.

 :29-3نمایش فهرس��ت کلمات مفهومی انتخاب شده (از طریق

س��امانه) بهطور مجزا از کلمات متنی انتخاب ش��ده در مورد هر ماده

ص��ورت گرفته ت��ا واردکننده اطالعات با لح��اظ آن موارد تکمیل را

اضافه نماید.

همچنین روي��ت کننده اطالعات میتواند مح��ل کاربرد کلمات

مفهومی را مالحظه نماید.
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مبحث ششم :دستگاه مجري براي رويت اطالعاتي ميباشد كه
توضيحات تفصيلي آن به شرح ذيل است:
 -30مدخل «دستگاه مجري قانون يا مقرره»( :به تصویر شماره 20-19
مراجعه کنید)

منظور از دس��تگاه مجري ،دس��تگاه يا دس��تگاههايي هس��تند كه

مس��ؤوليت اصلي اجراي قانون يا مقرره را ب��ر عهده دارند و معمو ً
ال
نسخه اول قانون يا مقرره به عنوان آنها ابالغ ميگردد.
انواع دستگاههاي مجري عبارتند از:

1ـ وزارتخانه :دس��تگاهي كه قانونگذار آن را به عنوان وزارتخانه

شناخته است.

2ـ س�ازمان مس�تقل :سازمانهايي هس��تند كه تحت نظر هيچ يك 

از وزارتخانهه��ا نبوده و تحت نظر مقام رهبري ،رياس��تجمهوري و

يا س��اير قوا عمل مينمايند و مس��ؤوليت اصلي اج��راي قانون را بر
عهده دارند.

تذكرها:

 )1در م��واردی که کلیه دس��تگاهها ،مس��ؤولیت اجراي قانون يا

مق��رره را بر عه��ده دارند عبارت «کلیه» در مدخل «دس��تگاه مجری»
درج شده است.

 )2در م��ورد مؤسس��ات ،س��ازمانها ،ش��ركتهاي وابس��ته به

وزارتخانهها يا نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي حسب مورد نام

وزارتخانه يا نهاد و مؤسسه متبوع ثبت شده و داخل پرانتز نام مؤسسه
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يا سازمان تابعه قابل رويت است.

مانن��د قواني��ن و مقررات مربوط به س��ازمان مناطق آزاد كه نام

دس��تگاه مجري به صورت :نهاد رياس��تجمهوري (س��ازمان مناطق
آزاد) قيد ميشود همين طور است در مورد مؤسسه استاندارد كه زير
نظر وزارت صنايع و معادن است.

درم��ورد واحدها و ي��ا مركز وابس��ته به رياس��تجمهوري كه

شخصيت حقوقي مس��تقل ندارند مانند ستاد امور آزادگان و يا مركز
تحقيقات استراتژيك ،نام «رياستجمهوري» قيد شده است.

 )3درمورد ش��وراها نيز مجري وزارتخانه يا س��ازمان محل استقرار

دبيرخانه شورا تعيين شده است.

 )4درمورد قوانين يا مقررات ابالغ ش��ده به اش��خاص (مانند آن

دس��ته از مصوبات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ك��ه اعتبار قانون
را دارد و به اش��خاص ابالغ ش��ده) نيز دس��تگاه مجري حسب مورد

وزارتخانه و يا س��ازمان مس��تقل مربوط تعيين و نام شخص در داخل
پرانتز ذکر شده لكن متن ابالغيه و روزنامه رسمي به همان شكل ابالغ

و انتش��ار به ترتيب در مدخلهاي «شماره و تاريخ ابالغ» و «شماره و
تاريخ انتشار» ذخيره شده و قابل رويت و جستجو ميباشد.

 )5دس��تگاه مجري قوانين يا مقررات راجع به نهادها ،مؤسسات

عموم��ي غير دولت��ي و نظامهاي صنف��ي (با توجه به ق��واي حاكمه

موضوع اصل  57قانون اساسي و نيز ماده  135قانون آيين نامه داخلي

مجلس) حسب مورد وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي است که در

جدول ( )30-3تعیین شده است (در موارد جدید نیز بر همین اساس
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دس��تگاه مجری با هماهنگی مسؤولين س��امانه قوانين مشخص و در

سامانه منظور میگردد).

ب��راي امكان جس��تجوي قوانين يا مقررات مرب��وط به هر يك از

دس��تگاههاي مجري كد فرعي ذيل كد  104منظور ش��ده اس��ت (به
دس��تورالعمل كدگذاري پيوست ش��ماره  2مراجعه نمايد) كه كاربر

ميتواند در هنگام جس��تجو كد مرب��وط (كد فرعي اختصاصي به هر

مؤسسه و نيز كد فرعي كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي)
را انتخاب نمايد.

 )6براي مرتبس��ازی و دسترس��ی به قوانین يا مقررات حس��ب

دس��تگاههای اجرايی ،فهرس��ت نامهاي پيش��ين وزارتخانه يا مؤسسه

مس��تقل در اختیار مس��ؤول نرماف��زاري پايگاه اطالعات��ي قوانين يا
مق��ررات قرار خواهد گرف��ت تا جدول تطبیقی در مدخل «دس��تگاه

مجري» ايجاد و اطالعات نامهای قبلی ذيل نام جديد نيز رويت شود
و همچنین هنگام جس��تجوي اطالعات با نام قبلي طي يادداش��تي به

كاربر تذكر داده ش��ود که به نام تغيير يافته در جدول مدخل «دستگاه

مجري» مراجعه نمايد.

كاربر بعد از تنظیم جدول تغییرات نام وزارتخانهها ،مؤسس��ات

مج��ری ،هنگام درج نام جديد كليه اطالع��ات مربوط به نام جديد و
نامهاي پيشين را مالحظه خواهد نمود.

تهیه جدول تغییر نام دس��تگاهها و مرتبس��ازی قوانین يا

مقررات حسب دس��تگاه مجری از جمله برنامههای آتی پایگاه
اطالعات قوانین يا مقررات منظور شده است.
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فهرست دستگاههاي مجري:
 :30-1وزارتخانهها
نام دستگاه

رديف

نام دستگاه

رديف

1

آموزش و پرورش

12

راه و ترابري

2

ارتباطات و فناوري
اطالعات

13

رفاه و تأمين اجتماعي

3

اطالعات

14

صنايع و معادن

4

امور اقتصادي و دارايي

15

فرهنگ و ارشاد اسالمي

5

امور خارجه

16

كار و امور اجتماعي

6

بازرگاني

17

كشور

7

بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي

18

مسكن و شهرسازي

8

تعاون

19

نفت

9

جهاد كشاورزي

20

نيرو

10

دادگستري

21

وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري

11

دفاع و پشتيباني نيروهاي
مسلح
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 :30-2سازمانهاي مستقل(دولتي)
رديف

نام دستگاه

رديف

نام دستگاه

1

مجلس شوراي اسالمي

10

سازمان صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران

2

شوراي نگهبان

11

سازمان انرژي اتمي
ايران

3

مجمع تشخيص
مصلحت نظام

12

سازمان تربيت بدني

4

قوه قضاييه

13

سازمان حفاظت
محيطزيست

5

شوراي عالي امنيت ملي

14

سازمان ملي جوانان

6

دفتر مقام معظم رهبري

15

سازمان اسناد و
كتابخانه ملي

7

نهاد رياستجمهوري

16

بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران

8

سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور

17

بنياد شهيد و امور
ايثارگران

9

سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري

18

مؤسسه نشر آثار امام
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 :30-3دستگاه مجری قوانین راجع به:
نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و نظامهاي صنفي
رديف

نظام صنفي

1

بنياد پانزده()15خرداد

دفتر مقام معظم

رديف

نهاد ،مؤسسه عمومي يا

دستگاه مجري

 2بنياد امور بيماريهاي خاص

نظام صنفي

 20فدراسيونهاي ورزشي سازمان تربيت بدني

رهبري
وزارت بهداشت،

نهاد ،مؤسسه عمومي يا

دستگاه مجري

آماتوري
21

درمان و آموزش

كتابخانه حضرت

وزارت فرهنگ

آيتا ...مرعشي نجفي

وارشاداسالمي

كانون كارشناسان

قوه

رسمي

قضاييه(دادگستري)

كانون وكال

قوه قضاييه

پزشكي
نهاد رياستجمهوري 22

3

بنياد ايران شناسي

4

بنياد فرهنگي و هنري

وزارت فرهنگ و

رودكي

ارشاد اسالمي

5

بنياد مستضعفان

دفتر مقام معظم

6

بنياد مسكن انقالب

وزارت مسكن و

اسالمي

شهرسازي

7

جمعيت هالل احمر

وزارت بهداشت،

8

جهاد دانشگاهي

9

حوزه علميه قم

10

دانشگاه شاهد

11

دانشگاه آزاد اسالمي

23

(دادگستري)
24

رهبري
25

خميني

رهبري

كميته ملي المپيك

سازمان تربيت بدني

ايران
26

درمان و آموزش

مؤسسه تنظيم

دفتر مقام معظم

و نشرآثارامام

رهبري

خميني(ره)

پزشكي
وزارت علوم،

كميته امداد امام

دفتر مقام معظم

 27موسسه جهاد استقالل

تحقيقات و فناوري
وزارت فرهنگ و

كشاورزي
 28مؤسسه جهاد توسعه

ارشاد اسالمي
وزارت علوم،

 29مؤسسه جهاد نصر

بهادار

وزارت جهاد
كشاورزي

 30نهضت سواد آموزي

تحقيقات و فناوري
 12سازمان بورس و اوراق

وزارت جهاد
كشاورزي

تحقيقات و فناوري
وزارت علوم،

وزارت جهاد

وزارت آموزش و
پرورش

وزارت امور اقتصاد 31

نظام پزشكي

و دارايي

وزارت بهداشت،
درمان و آموزش
پزشكي

 13دفتر تبليغات اسالمي قم

وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي
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نظام پرستاري

وزارت بهداشت،
درمان و آموزش
پزشكي

رديف

نظام صنفي

 14سازمان تأمين اجتماعي

دستگاه مجري

رديف

نهاد ،مؤسسه عمومي يا
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وزارت رفاه و تأمين 33

نهاد ،مؤسسه عمومي يا
نظام صنفي

نظام دامپزشكي

اجتماعي

دستگاه مجري

وزارت بهداشت،
درمان و آموزش
پزشكي

 15سازمان تبليغات اسالمي

وزارت فرهنگ و

 34نظام روانشناسي و
مشاوره

ارشاد اسالمي

وزارت بهداشت،
درمان و آموزش
پزشكي

 16سازمان شهرداريها و

وزارت كشور

35

نظام صنفي

وزارت بازرگاني

دهياريها
17

سازمان دانشآموزي

وزارت آموزش و

 36نظام مهندسي وكنترل

پرورش
 18شوراي هماهنگي تبليغات
19

وزارت فرهنگ و

ساختمان
37

وزارت مسكن و
شهرسازي

نظام مهندسي

وزارت جهاد

اسالمي

ارشاد اسالمي

كشاورزي منابع طبيعي

كشاورزي

شهرداريها

وزارت كشور

 38نظام مهندسي معدن

وزارت صنايع و
معادن
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 -31مدخ�ل «گيرن�دگان رونوش�ت قانون يا مق�رره»( :به تصویر
شماره  20-19مراجعه کنید)

منظور از گيرندگان رونوش��ت دس��تگاههايي هستند كه نام آنها

در فهرس��تهاي زير درج گرديده و رونوشت قانون يا مقرره به آنها
ارسال ميگردد.

 :31-1فهرست دستگاههای ستادی گیرنده رونوشت

ردیف

نام دستگاه

ردیف

نام دستگاه

1

دفتر مقام معظم رهبري

8

اداره قوانين مجلس شوراي
اسالمي

2

دفتر رييسجمهور

9

ديوان محاسبات

10

اداره كل امور مجلس

3

دفتر رييس قوه قضاييه

4

دفتر رييس مجلس شوراي 11
اسالمي

5

دفتر معاون اول
رييسجمهور

12

اداره كل حقوقي

6

دفتر هيات دولت

13

اداره كل قوانين و مقررات

7

دبيرخانه تشخيص مصلحت 14
نظام

توجه:

در مواردي كه نام دستگاههاي ستادي تغيير يابد اين تغييرات

اداره كل توافقهاي
بينالمللي

روزنامه رسمي جمهوري
اسالمي ايران

توس��ط معاونت حقوقي رييسجمهور اعمال ميگ��ردد به نحوي كه

ارتباط هر دو عنوان قبلي و فعلي مش��خص و جس��توجو با هر دو
عنوان امكانپذير باشد.

در مورد آييننامه و بخشنامه داخلي وزارتخانهها اقدامات فوق توسط
دستگاهمربوط انجام ميشود.
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 -31-2فهرست استانداریهای گیرنده رونوشت
رديف

نام دستگاه

رديف

نام دستگاه

1

استانداري آذربايجان شرقي 18

استانداري فارس

2

استانداري آذربايجان غربي 19

استانداري قزوين

3

استانداري اردبيل

20

استانداري قم

4

استانداري اصفهان

21

استانداري كردستان

5

استانداري ايالم

22

استانداري كرمان

6

استانداري باختران

23

استانداري كرمانشاه

7

استانداري بوشهر

24

استانداري كهگيلويه و بويراحمد

8

استانداري تهران

25

استانداري گلستان

9

استانداريچهارمحالوبختياري 26

استانداري گيالن

10

استانداري خراسان

27

استانداري لرستان

11

استانداري خراسان جنوبي

28

استانداري مازندران

12

استانداري خراسان رضوي 29

استانداري مركزي

13

استانداري خراسان شمالي 30

استانداري هرمزگان

14

استانداري خوزستان

31

استانداري همدان

15

استانداري زنجان

32

استانداري يزد

16

استانداري سمنان

33

استانداريهاي سراسر كشور

17

استانداري سيستان و بلوچستان

توجه :ذكر نام گيرندگان رونوش��ت صرف ًا براي مش��خص نمودن و
تفكيك دستگاههاي مجري از گيرندگان رونوشت است.
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دستورالعمل كدگذاري قوانين و مقررات
الف-مجموعه اداري
-1شوراهاي مردمي (كد)101
مقررات و موضوعات مربوط به ش��وراها و انجمنهاي مردمي اعم

از شهري ،روستايي ،محلي و منطقهاي و بهطور كلي مجمعي از افراد

انتخابي غي��ر دولتي كه مطابق مقررات مرج��ع تصميمگيري در امور
باشند مورد نظر است.

در اين كد كليه مسايل شوراها و انجمنهاي مزبور مورد نظر است.

تبص��ره  )1موضوع��ات و مق��ررات مرب��وط به مجلس ش��وراي

اس�لامي عليرغم آنك��ه ميت��وان آن را نوعي از ش��وراهاي مردمي

.محسوب نمود ،در اين كد مورد نظر نبوده و در كد جدا گانه ()211
جمعآوري ميشوند.

تبص��ره  )2مق��ررات و موضوعات مربوط به ش��وراهاي اس�لامي

كارگري و ش��وراهاي صنفي و انجمنهاي سياسي نيز از دايره شمول
اين كد خارج اس��ت و ب��ه اين ترتيب در كده��اي  206،111و210
جمعآوري ميشود).

 -2استخدام كشوري (كد )102
مقررات و موضوعات ناظر به استخدام افراد در دستگاههاي دولتي

و عموم��ي و نهادها از جمله مقررات مربوط به خدمت انتصابات (از

جمل��ه اتنصاب مربوط به اركان س��ازمانهاي دولتي و اس��تانداران)،

حقوق و مزايا ،آموزش ،رفاه ،مأموريت ،بازنشستگي ،از كار افتادگي،
فوت و تكاليف عمومي مستخدمين.
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تبص��ره  )1مق��ررات و موضوع��ات مربوط به اس��تخدام قضاوت

.و كادر نيروه��اي مس��لح در كده��اي جداگان��ه ()114 -113

جمعآوري ميشود.

تبص��ره  )2مقررات مرب��وط به وظايف و اختيارات س��ازمان امور

اداري و استخدامي در همين كد جمعآوري ميشود.

 حمايتهاي تأميني كاركنان دولت (كد )102/1 -3امور بينالمللي (كد)103
مقررات و موضوعات مربوط به قراردادها ،معاهدات و كنوانسيونها

و نيز قواعد ناظر برروابط فيمابين موضوعات حقوق بينالملل (دولتها

– سازمانهاي بينالمللي – اشخاص حقيقي و حقوقي) و عضويت در

سازمانهاي بينالمللي در اين كد جمعآوري ميشود كه حسب مورد
كد فرعي آن نيز بر اساس تقسيمبنديهاي زير معين ميشود.
 -قراردادهاي دو جانبه (كد )103/1

كليه قراردادهاي فيمابين دولت جمهوري اس�لامي ايران و كشور

بيگانه منعقد ش��ده اس��ت و همچنين قراردادهايي كه ميان دو كشور

بيگان��ه منعقد گرديده و به داليلي مورد بررس��ي قرار ميگيرد در اين
كد نگهداري ميشود.

 -قراردادهاي چند جانبه غير منطقهاي (كد )103/2

كليه قراردادهايي كه فيمابين چند كش��ور منعقد شده است در اين

كد نگهداري ميشود.

 قرار دادهاي چند جانبه منطقهاي ()103/3كلي��ه قراردادهايي ك��ه صرفنظر از نوع آن (سياس��ي ،فرهنگي،
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اقتص��ادي و ).......داراي اهمي��ت منطق��هاي (ازلح��اظ جغرافيايي)

.اس��ت ولو آنك��ه فاقد عن��وان «منطقه اي» باش��د در اي��ن كد قرار
داده ميشود.

 معاهدات و كنوانسيونها (كد )103/4هر گونه قرار داد بينالمللي كه صرفنظر از عنوان آن (كنوانسيون،

پروت��كل ،موافقتنام��ه يا ق��رار و مدار با همان ماهي��ت موافقتنامه

لك��ن به صورت موقت ،صورت جلس��ه ،اساس��نامه و مجموعهاي از

مق��ررات مدون و يا س��ند الحاقي به يك كنوانس��يون ،اعالميه ،قرار
موقت ( ،)Vivendi modusتبادل ياداش��ت سند نهايي ،سند كلي،

و )...داراي ماهي��ت بينالمللي تحت حاكميت حقوق بينالمللي بوده

و همه كش��ورهاي جهان ،داراي حق عضويت در آن باش��ند ،در اين

كد نگهداري ميشود.

 سازمانها و مجامع بينالمللي (كد )103/5نظرات مربوط به تش��كيالت ،وظايف ،اختيارات و ...س��ازمانها و

مجامع بينالمللي و عضويت دولت جمهوري اس�لامي ايران در آنها
به ويژه كليه نظرات كميس��يون بررسي عضويتهاي دولت جمهوري
اسالمي ايران در اين كد نگهداري ميشود.
 -امور مرزي (كد )103/6

تذكار :دقت ش��ود موضوعات مربوط به ام��ور بينالملل كدهاي

 103الي 103/6توس��ط اداره توافقه��اي بينالمللي معاونت حقوقي

تعيي��ن گرديده ،لذا اختصاص كدهاي جديد با توجه به موضوع آن با
هماهنگي اداره كل ياد شده نيز به عمل ميآيد.
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كلي��ه قراردادها ،بررس��ي و نظرات تنظيم ش��ده در خصوص امور

مرزي در اين كد نگهداري ميشود.

.همچني��ن ع�لاوه ب��ر اي��ن ك��د در كده��اي 103/1و  103/3نيز

نگهداري ميشود.

تبصره  )1مقررات مربوط به اتباع خارجي در ايران در كد جداگانه

( )708جمعآوري ميشود.

تبص��ره  )2قراردادهاي بينالملل��ي و موافقتنامههاي بين ايران و

ساير كشورها و همچنين ايجاد شعب و نمايندگي دستگاههاي اجرايي
در خ��ارج از كش��ور عالوه بر كد  103به ترتي��ب در كدهاي مربوط

ديگر و كد  104نيز تكرار ميشود.

تبص��ره  )3مقررات مربوط ب��ه امور مرزي و مرزه��اي جمهوري

.اس�لامي ايران ع�لاوه بر ك��د مربوط ديگ��ر در كد فرع��ي 103/6
نگهداري ميشود.

 -4سازمانهاي دولتي (كد )104
مق��ررات و موضوعات مربوط به تأس��يس ،تش��كيالت و وظايف

وزاتخانهها ،س��ازمانها ،مؤسسات و ش��ركتهاي دولتي ،بانكها و

دس��تگاههاي دولتي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است در
اين كد جمعآوري ميش��ود .در اين كد مقررات مربوط به هر يك از

وزارتخانهها و دس��تگاههاي اجرايي وابس��ته در يك كد فرعي خاص

جمعآوري ش��ود .همچنين در موردي ك��ه وظايفي براي عموم تعيين

ش��ده باش��د در كد فرعي خاص منظور ميش��ود كه نام كد فرعي به

شرح ذيل ميباشد.
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كد وزارتخانهها و سازمانهاي تابعه
 104وظايف عموم وزارتخانهها

 104/1وظايف وزارت آموزش و پرورش
 104/2وظايف اطالعات

 104/3وظايف امور اقتصادي و دارايي
 104/4وظايف امور خارجه
 104/5وظايف بازرگاني

 104/6وظايف بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

 104/7وظايف پس��ت و تلگراف و تلفن با حفظ كد و تغيير نام به

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
 104/8وظايف تعاون

 104/9وظايف جهاد سازندگي (قبل از ادغام)
 104/10وظايف دادگستري و قوه قضاييه

 104/11وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 104/12وظايف راه و ترابري

 104/13وظايف صنايع (قبل از ادغام)

 104/14وظايف فرهنگ و آموزش عالي

با حفظ كد و تغيير نام به علوم ،تحقيقات و فناوري

 104/15وظايف فرهنگ و ارشاد اسالمي
 104/16وظايف كار و امور اجتماعي

 104/17وظايف كشاورزي (قبل از ادغام)
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 104/19وظايف مسكن و شهرسازي

 104/20وظايف معادن و فلزات (قبل از ادغام)
 104/21وظايف نفت
 104/22وظايف نيرو
سازمانهاي مستقل
 104/23وظايف نهاد رياستجمهوري

 104/24.وظايف س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي كش��ور (قبل

از ادغام)

 104/25وظايف سازمان انرژي اتمي

 104/26وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام)
 104/27وظايف سازمان تربيت بدني

 104/28وظايف سازمان حفاظت محيط زيست
 104/29وظايف سازمان صدا و سيما

 104/30وظايف سازمانهاي مناطق آزاد تجاري  -صنعتي
 104/31وظايف سازمان اسناد و كتابخانه ملي

دقت ش��ود زي��ر مجموعه نه��اد رياس��تجمهوري گرديده و كد

 104/23به آن تعلق ميگيرد
موارد خاص

104/32وظايف مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخيص مصلحت

(عالوه بر كد )211
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 104/33وظايف بانكها (عالوه بر كد )409
 104/34وظايف شوراي عالي امنيت ملي
 104/35وظايف هيأت وزيران و دولت

 104/36وظايف فرماندهي كل قوا
 104/37وظايف مجلس خبرگان

 104/38وظايف مقام معظم رهبري
توجه :وزارتخانهها و يا س��ازمانهاي مس��تقل در صورت ادغام و

تش��كيل وزارتخانه و س��ازمان جديد ،از زمان ادغام كد مس��تقلي به
آن اختص��اص مييابد و اين ك��د از كد فرعي  104/45در نظر گرفته
شده است.

وزارتخانهها و سازمانهاي ادغام شده:
 104/50وظايف سازمان مديريت و برنامهريزي
 104/51وظايف وزارت جهاد كشاورزي
 104/52وظايف صنايع و معادن

 104/53سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

 104/54وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

 104/55وزارت تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي
 104/56وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 104/57وزارت ورزش و جوانان
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توجه :در خصوص شوراهاي عالي كه رياست آن با رييسجمهوري

اس��ت ولي دبيرخانه آن در محلي غير از رياس��تجمهوري اس��ت به

عنوان كد دس��تگاه محل اس��تقرار دبير خانه و به مادهاي كه رياست

ش��وراي را به عهده رياس��تجمهوريگذارده اس��ت ك��د 14/023

اختصاص مييابد.

تبصره  -1مقررات راجع به تأسيس ،تشكيالت و وظايف نهادهاي

انقالبي و س��اير مؤسسات عمومي غير دولتي به استثناي شهرداري در

كد جداگانه ( )116جمعآوري ميشود نهادهاي انقالبي كه به صورت
يكي از وزارتخانهها در آمدهاند در اين كد جمعآوري ميش��وند ولي
نسبت به گذشته در كد نهادهاي انقالبي باقي ميمانند.

تبص�ره  -2سازمانهاي مربوط به نيروهاي مسلح ،وزرات دفاع ،قوه

قضاييه ،مجلس شوراي اس�لامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه

جنب��ه اجرايي دارند عالوه بر كده��اي مربوط ( 113و  )211در اين كد
جمعآوري ميشوند.

تبصره  -3تشكيالت دولتي اعم از كميسيون ،كميته ،سازمان و ستاد و

مركز و نيز شوراهاي مربوط به ارگانها در اين كد جمعآوري ميشود.
 -5شهرداري (كد )105

مقررات مربوط به كليه مس��ايل ش��هرداريها و مؤسس��ات وابسته

مثل شركت واحد اتوبوس��راني و مسأله ترافيك (به استثناي مقررات

استخدامي كه در كد  102منظور ميشود).

تبص��ره  -1موضوع��ات مربوط به راه آهن ش��هري و مت��رو از نظر

تش��كيالت در ك��د مربوط و از س��اير جهات در ك��د راه آهن ()417
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جمعآوري ميشود.

تبصره  -2عوارض ش��هري ع�لاوه بر ك��د ( )308در اين كد نيز

جمعآوري ميشود.

 -6وكالت (كد )106

مقررات و موضوعات مربوط به حرفه وكالت و نيز دفاتر مش��اوره

حقوقي (به استناد ماده  187قانون برنامه سوم توسعه)

تبصره – وكالت موضوع قانون مدني عالوه بر كد  701در اين كد

نيز جمعآوري ميشود.

 -7دفاتر اسناد رسمي (كد )107

مقررات و موضوعات مربوط به دفاتر اس��ناد رس��مي و دفاتر ثبت

ازدواج و ط�لاق و مديران دفاتر و تش��كيالت مرب��وط به آنها مانند

كانون سردفتران.

 -8كارشناسان رسمي و مترجمان (كد)108

مقررات و موضوعات خاص اين دو رش��ته شغلي و ساير مقررات

و موضوعات مربوط به آنها.

 -9اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن (كد)109
مقررات و موضوعات مربوط به اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن.
 -10نظام پزشكي (كد )110

مق��ررات و موضوع��ات مربوط به نظام پزش��كي (منظور مس��ايل

مربوط به اش��تغال به طبابت بهطور آزاد است) ،صدور پروانه تأسيس

آزمايشگاه و مطب و تخلفات انتظامي پزشكان و پيراپزشكان و حرف
وابس��ته ،ضمن�� ًا قيمتگذاري دارو عالوه بر ك��د  207در اين كد نيز
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جمعآوري ميشود.

تبصره – مس��ايل مربوط به خدمت پزشكان در دستگاههاي دولتي

در اين كد مورد نظر نبوده و در كد  102جمعآوري ميشود.
 -11نظام صنفي (كد )111

مق��ررات و موضوعات مربوط به اصناف (منظور صنوفي هس��تند كه

داراي قواني��ن و مقررات خاص نميباش��ند) و مس��ايل تبعي مربوط به

آنها از قبيل مس��أله توزيع و يا تخلفات و مجازاتهاي مربوط به آنها.

قيمتگذاري كاالها در اين كد جمعآوري ميشوند لكن قيمتگذاري در

مواردي كه مراجع رسيدگي به تخلفات آنها بر عهده مراجع نظام صنفي

نباش��د در كدهاي مربوط جمعآوري ميشوند مانند قيمتگذاري نفت و

بنزين كه در كد ( )408ميآيد.

تبصره – مقررات صنوفي كه در فهرس��ت كدها ،كد خاص ندارند

در اين كد جمعآوري ميشود.

 -12نظام مهندسي ساختمان ()112
مق��ررات و موضوع��ات مربوط به نظ��ام معماري و س��اختماني و

شهرسازي و مسايل مربوط به سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مقررات مربوط به اصول فني و بهداشتي مورد عمل در ساختمانها و نيز

كيفيت مصالح س��اختماني و روش معماري در مناطق مختلف كشور –

مقررات مربوط به تأسيسات و تجهيزات و وسايل ايمني در ساختمانها

و بهطور كلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرورت دارد.
 -13استخدام قضات تشكيالت دادگستري (كد)113

مقررات و موضوعات مربوط به تشكيالت دادگستري (قوه قضاييه
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و نيز مسايل استخدامي مربوط به كادر قضايي دادگستري

تبصره – مقررات استخدامي كادر اداري وزارت دادگستري در كد

استخدام كشوري ( )102جمعآوري ميشود.

 -14استخدام نيروهاي مسلح (كد )114
مقررات و موضوعات ناظر به مس��ايل خدمتي در نيروهاي مس��لح

(ش��امل نيروهاي س��ه گان��ه ارتش و ش��هرباني و ژاندارمري ،س��پاه

پاسداران ،كميته انقالب اسالمي ،پليس قضايي و گاردهاي اختصاصي

مانند گارد گمرك ،محيط زيس��ت ،بانكه��ا و نفت) از قبيل مقررات

مرب��وط به ورود به خدمت ،رتبهه��ا و درجهها ،ترفيع و تنزيل رتبه و

درجه ،تنبيهات انضباطي ،حقوق و مزايا ،آموزش ،رفاه ،بازنشستگي،
از كارافتادگي ،فوت و ...افراد نيروهاي مسلح.

تبصره – مقررات مربوط به استخدام افراد سپاه پاسداران و كميته انقالب

اسالمي صرف ًا در اين كد جمعآوري شده و در كد ( )116نميآيد.

 -15تقس�يمات كش�وري و وظايف اس�تانداران و فرمانداران

(كد)115
مقررات و موضوعات راجع به چگونگي تقسيمات اداري -سياسي

س��رزمين و واحدهاي تقس��يمات كش��وري و نيز تكاليف ،وظايف و
اختيارات مسؤولين واحدهاي تقسيمات كشوري

(استانداران ،فرمانداران ،بخشداران ،دهداران)

 -16نهادهاي انقالب اسلامي و نهاده�اي عمومي غيردولتي
(كد)116
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غيردولتي مثل بنياد مس��تضعفان  -س��ازمان تبليغات اس�لامي  -بنياد
شهيد  -بنياد مسكن اانقالب اسالمي  -بنياد پانزده خرداد  -بنياد امور

مهاجران جنگ  -كميته امام خميني  -دفتر تبليغات جهاد دانش��گاهي
 ش��وراي انقالب فرهنگي  -به اس��تثناي ش��هرداري كه در كد 105نگهداري ميشود.

تبصره  -1مس��ايل خدمتي مس��تخدمين نهادهاي انقالبي به تناسب

مورد در كدهاي ()114 -113 -102جمعآوري ميشود.

تبص��ره  -2نهادها تا زماني كه نهاد انقالب تلقي ميش��وند در كد

( )116و از زماني كه به صورت دس��تگاه مش��خصي درآيند در ساير

.كدهاي مربوط نگهداري ميشوند مانند سپاه و كميته و جهاد سازندگي.

تبص��ره  -3در اي��ن كد براي هر ي��ك از نهادها كد فرعي تش��كيل

ميشود كه به شرح ذيل ميباشد.

كدهاي مربوط به نهادهاي انقالبي مؤسسات عمومي غيردولتي
 116/11دفتر تبليغات
اسالمي قم

116

نهادهاي
انقالبي و
عمومي

116/1

كميته امداد  116/12دفتر مركزي
امام خميني
بازسازي و
نوسازي مناطق

116/2

سازمان
تبليغات
اسالمي

 116/22مؤسسه جهاد
استقالل

 116/23مؤسسه جهاد
توسعه

 116/13جهاد دانشگاهي  116/24مؤسسه جهاد
نصر
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 116/14دانشگاه شاهد

116/3

بنياد شهيد
و امور
ايثارگران

116/4

 116/15كميته ملي
بنياد
مستضعفان
المپيك ايران
و جانبازان
انقالب
اسالمي

 116/25بنياد امور
بيماريهاي
خاص
 116/26هيأت امناي
صرفه جويي
ارزي در
معالجه
بيماران

116/5

بنياد 15
خرداد

 116/16سازمان تأمين
اجتماعي

 116/27بنياد فرهنگي
و هنري
رودكي

161/6

بنياد مسكن  116/17حوزه علميه قم
انقالب
اسالمي

 116/28نهاد
كتابخانههاي
عمومي كشور

116/7

شوراي
عالي
انقالب
فرهنگي

 116/29سازمان
 116/18سازمان
بورس اوراق
دهياري(سازمان
بهادار
شهرداريها و
دهياريها)

116/8

جمعيت
هالل احمر

 116/30سازمان
 116/19فدراسيون
دانش آموزي
ورزشي آماتوري

116/9

هيأت
هفت نفره
واگذاري
زمين

 116/31صندوق بيمه
 116/20شوراي
اجتماعي
هماهنگي
روستاييان و
تبليغات اسالمي
عشاير

 116/10نهضت
سواد
آموزي

 116/21كتابخانه
حضرت آيتاهلل
مرعشينجفي

تذكار  :1مقررات شهرداريها كه به عنوان نهاد عمومي غير دولتي

ش��ناخته با توجه به اختصاص كد ويژه  105براي شهرداريها در كد

اخير منظور ميشود.
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.ت��ذكار  :2وظاي��ف س��ازمان ش��هرداريها و دهياريه��ا منتق��ل

شده است.

ب -مجموعه اساسي
1-1اساسي ()201
قانون اساس��ي و اصالحات و تقسيرهاي آن و همچنين احكام ناظر

به مس��ايل عمده و اساس��ي و استراتژيك كش��ور (مندرج در قانون
اساس��ي و س��اير قوانين مهم) ش��امل احكام مربوط به نوع ،اركان و

خط مش��ي كلي حكومت،قواي حاكم و اختي��ارات و صالحيتهاي

كلي آنها.

2-2تأمين اجتماعي ()202
مق��ررات وموضوعات ناظ��ر به حمايت مال��ي و خدماتي از افراد

جامع��ه در موارد بيم��اري ،زايمان ،نق��ص عض��و ،از كار افتادگي،

فوت ،بيكاري ،ازدواج ،بازنشس��تگي ،بيسرپرس��تي و درراهماندگي
از جمل��ه مق��ررات مرب��وط به چگونگ��ي آن حمايته��ا و تكاليف

.كارفرمايان در رابطه با آنها نيز سازمان و تشكيالت دولتي مربوط به
حمايتهاي مذكور.

تبصره  -1حمايته��اي تأميني كاركنان دولت ،نيروهاي مس��لح،

قضات مربوط به اين كد نبوده و مقررات مربوط به آنها حسب مورد

در كدهاي ( )113-114-102تح��ت عنوان كدهاي فرعي (-102/1

 )113/1-114/1جمعآوري ميشود.

تبص��ره  -2حمايته��اي مالي موضوع بيمههاي ق��راردادي (ميان
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افراد و مؤسس��ات بيمه) نيز مرب��وط به اين كد نبوده و در كد ()403

جمعآوري ميشود.

 -3انتخابات (كد )203

مق��ررات و موضوع��ات مربوط به برگزاري و نحوه و س��اير امور

انتخاب��ات عموم��ي (منظور انتخاب��ات رياس��تجمهوري ،نمايندگي

مجلس شوراي اسالمي ،نمايندگي مجلس خبرگان ،نمايندگي مجلس
بررسي قانون اساسي)

تبصره – انتخابات ش��وراي مردمي و ني��ز انتخابات داخلي مجامع

و ش��وراها مانند انتخاب ب��راي حضور در قوه مجريه و مجامع صنفي
مشمول اين كد نيست.
 -4كد 204

()1

 -5امنيت ،اطالعات و دفاع ملي (كد )205
مقررات و موضوعات راحع به امور اطالعاتي امنيتي و مسايل دفاع

از كشور (در مقابل تعديات خارجي) از قبيل جنگ و صلح ،وظايف

ارتش و نيروهاي مسلح و شوراي عالي امنيت ملي ،مسايل استخدامي

در كد  114جمعآوري ميشود.

تبص��ره  -1امور خدمت وظيفه عمومي هر چند از مس��ايل دفاعي

است در كد جداگانه ( )208جمعآوري ميشود.

تبصره  -2امور مربوط به وظايف گاردهاي اختصاصي دس��تگاهها

نيز درهمين كد جمعآوري ميشود.

 -1اين كد قب ً
ال به موضوعات مربوط به امور قوة مقننه اختصاص داشت .در حال حاضر
اين موارد در كد ( )211جمعآوري ميشود.
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 -6كار (كد )206
مق��ررات و موضوعات ناظر به رواب��ط كار در بخش خصوصي و

مش��اغل كارگري بخش عمومي از جمله مقررات مربوط به حقوق و
تكاليف كارگران و كارفرمايان و تشكيالت و شوراهاي خاص آنان و
نيز ساير مقررات مربوط به روابط كار بين كارگران و كارفرمايان.
 -7بهداشت و درمان (كد )207

مقررات موضوعات مربوط به امور بهداشت و درمان در كشور اعم

از بهداش��ت و درمان افراد يا حيوانات (منظور از بهداشت ،بهداشت

محيط  -مبارزه با بيماريها – بهداش��ت خانواده و مدارس و آموزش

بهداش��ت عمومي و بهداشت كار و شاغلين است و بنابراين مقررات

خاص مربوط به تأمين درمان كاركنان دس��تگاههاي دولتي و عمومي
نيز در اين كد جمعآوري ميشود( .عالوه بر كد )102
 -8خدمت وظيفه عمومي (كد )208

مقررات و موضوعات مربوط به خدمت وظيفه عمومي.

 -9حفاظت محيطزيست (كد )209

مقررات و موضوعات مربوط به حفاظت و بهبود و بهسازي محيط

زيس��ت از جمله مقررات مربوط به پيش��گيري از آلودگي و اقدامات

مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيطزيست ميشود

و همچني��ن كليه امور حفاظتزيس��ت مربوط به جانوران وحش��ي و

آبزيان آبهاي داخلي.

 -10اح�زاب ،جمعيتها و انجمنهاي (سياس�ي  -مذهبي -

صنفي) (كد )210
مق��ررات و موضوع��ات ناظر ب��ر فعاليت اح��زاب ،جمعيتها و
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انجمنه��اي سياس��ي – مذهبي و صنف��ي مثل انجمنهاي اس�لامي

دانشجويان.

تبصره -قوانين و مقررات مربوط به اصنافي كه قانون و كد مشخص

دارند مانند اصناف موضوع قانون نظام صنفي ،نظام پزش��كي ،وكال،
كارشناس��ان ،دفاتر اسناد رسمي و تش��كلهاي كارگري به ترتيب در

كدهاي ( )206 ،111 ،110 ،108 ،107 ،106جمعآوري ميشوند.
 -11امور مجلس شوراي اسالمي (كد )211

مقررات و موضوعات مربوط به مجلس ش��وراي اس�لامي اعم از

صالحيتها ،آيين نامه داخلي و مسايل اداري و مالي آن.

تبصره – مقررات و موضوعات مربوط به ش��وراي نگهبان و ديوان

محاس��بات و مركز پژوهشه��اي مجلس نيز در اي��ن كد جمعآوري

ميشود( .عالوه بر كد )104
ج – مجموعه مالي
 -1بودجه (كد )301

قوانين و آيين نامههاي بودجهاي و نيز ساير مقررات و موضوعات

مرب��وط از جمله مقررات راجع به پيشبين��ي منابع مالي براي اجراي

برنامههاي دولت – پيشبيني و تخصيص و نحوه مصرف اعتبارات –
نحوه تهيه و تنظيم بودجه ساالنه و تاريخ تقديم آن به مجلس – ترتيب
ابالغ و اجراي بودجه و نظارت بر آن.

تبصره – قانون بودجه عالوه بر كد بودجه در صورت لزوم كدهاي

فرعي مربوطه نيز اختصاص داده شود.
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 -2ماليات (كد )302
مقررات و موضوعات مربوط به ماليات اعم از مالياتهاي مس��تقيم

و غير مستقيم.

 -3وام و كمك بال عوض ()303
مقررات و موضوعات مربوط به دريافت و پرداخت وام و كمكهاي

بال عوض و نيز كليه مقررات مربوط به اجازه و چگونگي اس��تقراض
دولت از منابع داخلي و خارجي.

تبصره – موضوعات و مقررات مربوط به انتش��ار اوراق قرضه در

كد ( )418جمعآوري ميشود.

 -4معامالت و اموال دولتي ()304
مقررات راجع به نحوه انجام معامالت دولتي (اعم از خريد و فروش

و اجاره و استجاره و اجرت كار و غيره) و ساير مقررات و موضوعات

مرب��وط و نيز مقررات ناظر ب��ر اموال دولتي از جمله مقررات راجع به

تعريف ،انواع و مصاديق آنها ،ترتيب حفظ و حراس��ت و نگهداري،
انتقال بالعوض يا اماني و واگذاري حق استفاده از اموال دولتي.

تبص��ره  -1مقررات و موضوع��ات مربوط ب��ه پيمانكاري (بخش

عمومي) در كد جداگانه ( )307جمعآوري ميشود.

تبصره  -2اراضي دولت��ي و واگذاري آنها در كد ( )716و تحت

عنوان فرعي ( )716/1جمعآوري ميشود.

تبصره  -3مقررات و موضوعات راجع به اتومبيلهاي دولتي از جمله

نحوه استفاده ،حفظ و نگهداري ،خريد و فروش و واگذاري و حق استفاده

از آنها كه قبال تحت عنوان كد ( )307تعيين گرديده بود در كد ( )304و
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.تحت عنوان فرعي (« )304/1به عنوان كد فرعي معامالت و اموال دولتي»
قرار ميگيرد.

 -5محاسبات عمومي (كد )305

مق��ررات و موضوعات محاس��باتي مثل مقررات مرب��وط به نحوه

دريافت و پرداخت اعتبارات و درآمدها و هزينهها و ديون و تعهدات
دستگاهها و كنترل و حسابرسي آنها.

تبصره  -1وظايف محاسباتي ديوان محاسبات عالوه بر كد ()211

و نيز مقررات سازمان حسابرسي در كد ( )305جمعآوري ميشود.

تبص��ره  -2عليرغم آنكه قانون محاس��بات عمومي قانون اصلي و

مبن��اي اين كد ميباش��د ليكن تمام فصول مورد بح��ث آن در اينجا

مورد نظر نبوده و بط��ور مثال مقررات مربوط به بودجه ،تعيين اعتبار

و هزين��ه و درآمد و معام�لات و اموال دولتي آن در كدهاي جداگانه

( )301 -304جمعآوري ميشود.

تبصره  -3كليه مواردي كه واريز در آمد به حساب خزانه و يا حساب

در آمد عمومي را مقرر مينمايد در اين كد جمعآوري ميشود.
 -6پيمانكاران (كد )306

مقررات و موضوعات مربوط به امور پيمانكاران و مهندسين مشاور

در ارتباط با طرحهاي عمراني.
 -7كد 307

()1

(اطالعات اين كد در كد فرعي  304قرار گرفته است).
 -1اين كد قبالً به موضوع اتومبيلهاي دولتي اختصاص داشت كه در حال حاضر
موضوعات اين كد در كد ( )304/1جمعآوري ميشود.
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 -8در آمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض (كد )308
آن قس��مت از درآمدهاي دولت ك��ه محل مصرف ويژه براي آنها

در قان��ون تعيين ش��ده عالوه بر كد بودجه و ك��د مربوط در اين كد

جمعآوري ميشود.

تبصره – عوارض غير دولتي مانند عوارض شهرداري و هالل احمر

در اين كد تحت شماره فرعي ( )308/1جمعآوري ميشوند.
د -مجموعه اقتصادي
 -1تجارت (كد )401

مق��ررات و موضوعات مربوط به تج��ارت از جمله مقررات مربوط به

اشخاص و عمليات تجاري و شركتهاي تجارتي و ساير مقررات مربوط.

تبص��ره  -1مقررات مرب��وط به ثبت ش��ركتهاي تجارتي در كد

جداگانه ( )420جمعآوري ميشود.

تبصره  -2مقررات مربوط به ورود و صدور كاال از جمله انحصار

در ك��د ( )421و نظام��ات صنفي مربوط به كس��به و اصناف در كد

( )111جمعآوري ميشود.

 -2راه و ترابري (كد )402

مق��ررات و موضوعات مرب��وط به راههاي كشور(ش��امل راههاي

اصلي و فرعي و روس��تايي) و حمل و نقل جادهاي از جمله مقررات

حفاظتي و ايمني و ضوابط حمل و نقل و تأس��يس و اداره مؤسسات
حمل و نقل و وظايف دستگاهها در اين امر.

تبص��ره – مقررات راجع ب��ه راهآهن و هواپيمايي و كش��تيراني و
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حم��ل و نقل از طريق آنها به ترتي��ب در كدهاي ()415 ،416 ،417

جمعآوري ميشود.

 -3بيمه (كد )403
مقررات و موضوعات راجع به نظام بيمه و بيمه گري و نيز مقررات

مربوط به انواع خاص بيمه (مثل قانون بيمه محصوالت كشاورزي)

تبص��ره  -1در اي��ن منظ��ور از بيمه ،بيمه قراردادي اس��ت نه بيمه

درماني و س��اير مقررات تأميني مربوط ب��ه كاركنان بخش عمومي و

خصوصي و يا س��اير مق��ررات تأميني مربوط به آن��ان (مثل برقراري
مقررات بازنشس��تگي و از كار افتادگي) كه حس��ب مورد در كدهاي
( )202 ،102جمعآوري ميشوند.

تبص��ره  -2بيمههاي بازرگاني مربوط به كاركنان دولت و نهادها يا

نيروهاي مسلح يا قضاوت به تناسب مورد در كدهاي فرعي  102/1و

 114/1و  113/1تكرار ميشود.
 -4صنايع (كد )404

مقررات و موضوعات مربوط به صنعت (اعم از س��نگين ،س��بك،

بزرگ ،كوچك ،دس��تي و روستايي) وبهطور كلي موضوعات مربوط
به توليد در بخشهاي مختلف صنايع.

تبص��ره  -1آن قس��مت از صنايع كه ارتباط به ك��د ويژهاي مانند

ان��رژي اتمي ،نفت گاز و پتروش��يمي دارن��د در كدهاي مربوط وارد

خواهند شد.

.تبص��ره  -2مق��ررات راج��ع ب��ه اس��تاندارد كاال در اي��ن ك��د

جمعآوري ميشود.
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 -5برنامههاي عمراني (كد )405
مق��ررات و موضوع��ات مرب��وط ب��ه برنامهريزيه��اي بلندمدت

اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و ساير موضوعات و مقررات مربوط به
امور عمراني كشور مانند برنامههاي پنج ساله.

تبصره – مقررات مربوطه به بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ و

حوادث غير مترقبه ،در اين كد جمعآوري ميشود.
 -6معادن ()406

مقررات و موضوعات مربوط به معادن كشور.

تبص��ره  -1مقررات مربوط به معادن به مع��ادن نفت و گاز در كد

( )408جمعآوري ميشود.

تبص��ره  -2مقررات مربوط ب��ه تعاونيهاي معدن��ي عالوه بر كد

( )422در اين كد نيز جمعآوري ميشود.

تبصره  -3مقررات مربوط به صنايع معدني عالوه بر كد ( )404در

اين كد نيز وارد ميشود.

 -7آب و نيرو (كد )407

مقررات و موضوعات مربوط به منابع آب و برق وانواع انرژي.

تبص��ره  -مق��ررات و موضوع��ات مرب��وط ب��ه نف��ت و گاز و

.مش��تقات آنها از اين كد مس��تثني ش��ده و در ك��د جداگانه ()408

جمعآوري ميشود.

 -8نفت و گاز (كد )408

مق��ررات و موضوع��ات مربوط ب��ه نف��ت و گاز منجمله صنعت

پتروشيمي.
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تبص��ره – مق��ررات راجع ب��ه صنايع وابس��ته به پتروش��يمي كه

سياستگذاري آن در بخش صنعت صورت صورت ميگيرد عالوه بر

اين كد در كد ( )404وارد ميشود.
 -9بانكي و پولي (كد )409

مقررات و موضوعات مربوط به نظام بانكي و مؤسسات اعتباري و

نيز مقررات ناظر به پول و ارز و تخلفات مربوط.

تبصره – مقررات مربوط به مؤسس��ات بيمه كه نوعي از مؤسسات

اعتباري هستند در كد ( )403جمعآوري ميشود.
 -10امور گمركي (كد )410

مق��ررات و موضوعات مرب��وط به امور گمرك��ي از قبيل مقررات

مربوط به دريافت حقوق ،هزينهها و عوارض گمركي و موارد معافيت
از پرداخت آنها و نيز ضوابط عمومي و اختصاصي ترخيص كاالها،

مقررات مربوط به كاالهاي متروكه ،تخلفات و قاچاق گمركي و ساير
مقررات مربوط.

تبص��ره  -1مق��ررات راجع ب��ه ورود و خروج اش��خاص در كد

گذرنامه وارد ميشود.

تبص��ره  -2موضوع��ات مربوط به ورود و ص��دور كاال در حدود

تعريفي كه در كد ( )421صورت گرفته است در كد  421جمعآوري
خواهد شد.

تبصره  -3سود بازرگاني و معافيتهاي از پرداخت آن و مصوبات

راجع ب��ه اجازه ورود و ترخيص كاالهاي خ��اص در كد واردات و

صادرات ()421جمعآوري ميشود.
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 -11پست و تلگراف و تلفن (كد )411
مقررات و موضوعات مربوط به امور پس��تي و مخابراتي و سنجش

از راه دور.

تبصره – تجهيزات مخابراتي مربوط به صدا و س��يما عالوه بر كد

( )505دراين كد نيز جمعآوري ميشود.

توجه :در موضوعاتي كه بحث جرايم نيز مطرح است عالوه بر كد

اصلي كد جرايم و مجازاتها نيز ديده شود بهعنوان مثال در خصوص

موضوع��ات مخابراتي ،چنانچه جراي��م و مجازاتهايي در نظر گرفته
شده عالوه بر كد اصلي كد  601نيز به آن اختصاص داده ميشود.
 -12كشاورزي و روستايي (كد )412

مق��ررات و موضوعات مربوط به امور كش��اورزي و روس��تايي

از قبي��ل مقررات مرب��وط به تقس��يم و واگذاري و احي��اء اراضي

كش��اورزي و تأمين آب كش��اورزي و اعطاء انواع تسهيالت جهت

كش��اورزان و محيطهاي روس��تايي و بهطور كلي ام��ور مربوط به
عمرانروس��تايي.

تبصره -مقررات راجع به صنايع روس��تايي عالوه بر كد ( )404در

اين كد جمعآوري ميشود.

 -13جنگلها و مراتع (كد )413
مقررات و موضوعات ناظر به جنگلها و مراتع كشور.

 -14شكار و صيد و شيالت (كد)414

مقررات و موضوعات ناظر برش��كار انواع جانوران قابل ش��كار و

صيد و شيالت.
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 -15دريايي (كد )415
مقررات و موضوعات مربوط به دريا از قبيل نظام حقوقي درياها و همچنين

مقررات مربوط به تابعيت و ثبت كش��تي – معامالت و انتقاالت كش��تي –

حقوق ممتاز – باربري و بارنامه دريايي – حقوق و تعهدات و تكاليف مالكين

و فرمانده و كاركنان كشتي – حمل مسافر – اجاره كشتي – تصادم و كمك
و نجات در دريا – خسارات و جرايم و تخلفات بيمه دريايي.

تبص��ره – مقررات راجع به آبزيان ،نفت ،و س��اير منابع اقتصادي،

حس��ب م��ورد در ك��د ( )408( ،)414و س��اير كده��اي مرب��وط
.

جمعآوري ميشود.

 – 16هواپيمايي (كد)416

مقررات و موضوعات مربوط به امور هواپيمايي كشوري.

 -17راهآهن (كد)417

مقررات و موضوعات مربوط به راهآهن.

تبصره – مقررات مربوط به عوارض دريافتي توسط راهآهن عالوه

بر كد ( )308در اين كد نيز جمعآوري ميشود.

 – 18بورس اوراقبهادار و اسناد خزانه (كد )418
مق��ررات و موضوعات مربوط به داد و س��تد اوراقبهادار توس��ط

كارگزاران بورس (منظور از اوراق مذكور ،سهام شركتهاي سهامي و

اوراق قرضه و مش��اركت صادره از طرف خزانه داري كل شركتها و

موسسات و دستگاههاي وابسته به دولت و شهرداريها و ساير مؤسسات
عمومي است كه قابل معامله و نقل وانتقال در بورس ميباشند.
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قرضه و باز پرداخت – باز خريد و ساير امور مربوط به آنها (منظور

از اس��ناد خزانه ،اس��ناد بي نام اس��ت كه خزانهداري كل براي تأمين

احتياجات مالي در جريان سال مالي منتشر مينمايد و منظور از اوراق

قرضه ،اوراق بينام يا با نام اس��ت كه براي تأمين قسمتي از اعتبارات
مورد نياز برنامههاي عمراني يا دفاعي انتشار مييابد).
 -19كد419

()1

 -20ثبت شركتها و عاليم و اختراعات (كد)420
ال��ف) مقررات و موضوع��ات مربوط به ثب��ت عاليم محصوالت

صنعتي – تجاري و فالحتي.

ب) مقررات و موضوعات مربوط به حمايت از عاليم مزبور و نيز

عاليم ،نش��انهها و نقشها ،مهرها ودرفشهاي رسمي ممالك و عاليم
گروهها و جمعيتهاي قانوني كه فعاليت آنها جنبه اقتصادي ندارد.
ج) ساير مقررات مربوط به عاليم مذكور در بندهاي «الف و ب»
د) مقررات و موضوعات ناظر به ثبت اختراعات.

ه��ـ) مق��ررات و موضوعات مربوط به ثبت ش��ركتها (تجاري و

غيرتجاري)

تبص��ره  -1مقررات راجع به حمايت از مخترعان در كد نگهداري

ميشود.

تبص��ره  -2مقررات راجع به اعطاي نش��انهاي دولتي در كد504

جمعآوري ميشود.

 -1اين كد قبالً به موضوع اسناد خزانه اختصاص داشت .در حال حاضر موضوعات ناظر
به اين اسناد در كد ( )418جمعآوري ميشود.
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 -21واردات و صادرات (كد )421
مقررات و موضوعات راجع به ورود و صدور كاال از قبيل س��ود

بازگان��ي و معافي��ت از پرداخت آن ،ثبت سفارش��ات كاال ،مقررات

مرب��وط به سياس��تها ،ش��رايط ورود و ص��دور و وارد كنندگان و
صادركنندگان و تكاليف و اختيارات آنها

(پيم��ان ارزي – جوايز ترجيحي – انتقال ارز صادراتي و ضمانت

ص��ادرات) مصوبات راجع به اجازه ورود و ترخيص كاالهاي خاص

در اين كد جمعآوري ميشودو.

تبصره – مقررات راجع به ورود و صدور دام و طيور عالوه بر اين

كد در كد ( )424نيز جمعآوري ميشود.
 -22امور تعاوني (كد)422

مقررات و موضوعات مربوط به شركتها و فعاليتها و امور تعاوني.

تبصره – كليات مربوط به تأسيس و فعاليت شركتهاي تعاوني در

كد ( )401نيز تكرار ميشود.

 – 23دخانيات (كد )423
مقررات و موضوعات مربوط به دخانيات از قبيل مقررات راجع به ورود و

صدور و كشت و خريد و فروش و نگهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه.

تبص��ره  -مقررات راجع به ورود و صدور اجناس دخانيه عالوه بر

اين كد در كد ( )421نيز جمعآوري ميشود.
 – 24دام و طيور (كد)424

مق��ررات و موضوعات ناظر ب��ه دام و طيور و نگهداري و پرورش

آنها از جمله مق��ررات مربوط به ورود و صدور ،چرا و مراقبتهاي
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بهداش��تي و درم��ان دام ،طي��ور (منظ��ور از دام حيوان��ات اهل��ي و

آزمايشگاهي و باغ وحش وزنبور عسل و كرم ابريشم است).

تبص��ره  -1مقررات راجع به دامپزش��كي عالوه ب��ر اين كد دركد

( )207نيز جمعآوري ميشود.

تبصره  -2مقررات راجع به ماهي و آبزيان و شيالت در كد ()414

جمعآوري ميشود

تبص��ره  -3مقررات راجع ب��ه ورود و صدور دام و طيور عالوه بر

كد در كد ( )421نيز جمعآوري ميشود.
 – 25سرمايهگذاري ()425

منظور س��رمايهگذاريهايي اس��ت كه توس��ط اتباع يك كشور در

كشور ديگر صورت ميگيرد اعم از اينكه سرمايهگذار تابعيت ايراني

داش��ته باش��د و در غير از كشور ايران س��رمايهگذاري كند يا اينكه

سرمايهگذار تابعيت بيگانه داشته و در ايران سرمايهگذاري كند.

تبصره – بيمه و ماليات س��رمايهگذاران اتباع خارجي عالوه بر كد

( )403و ( )302در اين كد نيز جمعآوري ميشود.
 – 26آماري و سرشماري (كد)426

مقررات و موضوعات ناظر به جمعآوري و تمركز آماري متنوع اجتماعي

و اقتصادي ،كشاورزي ،فرهنگي و بهداشتي و نيز آمارگيري نفوس.

تبصره – اطالعات راجع به آمار و سرش��ماري كه قبال در كد 711

جمعآوري شده به اين كد منتقل ميشود.
 – 27هواشناسي (كد)427

مقررات مربوط به هواشناسي
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 -28مناطق آزاد ويژه (كد)428
مقررات و موضوع��ات مربوط به مناطق آزاد تجاري صنعتي و نيز

مناطق ويژه حراست شده گمركي.
هـ  -مجموعه فرهنگي

 – 1آموزش پرورش تربيت بدني (كد )501
مقررات و موضوعات راجع به آموزش و پرورش افراد در مراحل

ابتدايي و متوس��طه (پيش از دانشگاه) و مقررات و موضوعات مربوط

ب��ه تربيت بدني كه به ص��ورت كد فرعي در اين قس��مت نگهداري

ميشود.

تبصره  -1در اين كد منظور از آموزش ،آموزشهاي عمومي افراد

است و آموزشها حرفهاي خاص (مثل آموزشهاي حرفهاي وزارت

كار و سازمانهاي وابسته) كه مقررات مربوط به آنها وارد كد ()206
ميشود مورد نظر نميباشد.

تبصره  -2مقررات مربوط به س��واد آموزي و آموزشگاههاي علمي

آزاد در همين كد جمعآوري ميشود.

 – 2آموزش عالي و تحقيقات (كد)502

مقررات و موضوعات مربوط به آموزش عالي (منظور كليه مراحل

پس از آموزش متوسطه است) و امور تحقيقاتي.

 – 3حماي�ت حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان و مخترعين

(كد)503
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هنرمن��دان و مخترعين از قبيل مقررات راجع به حقوق ناش��ي از آثار
اف��راد مذكور و موارد حماي��ت از آنها و تخلق��ات و مجازاتهاي

مربوط به تجاوز به حقوق ايشان.

تبصره  -مقررات مربوط به آثار هنري در كد فرهنگ و هنر ()504

جمعآوري ميشود.

 – 4فرهنگ و هنر (كد)504
مقررات و موضوعات مربوط به مس��ايل فرهنگي و هنري از جمله

مقررات مرب��وط به كتابخانهها ،فرهنگس��تانها :ميراث فرهنگي (آثار
باس��تاني و تاريخي – اش��ياء عتيقه و )...و موزهها ،جهانگردي ،آثار
هنري و فيلم و نمايش و اعطاي نشانهاي دولتي.

 – 5مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي (كد)505
مقررات و موعات مربوط به مطبوعات و نش��ريات و ساير وسايل

ارتباط جمعي (راديو – تلويزيون – س��ينما و شبكههاي اطالع رساني
كامپيوتري و ماهوارهاي).
و – مجموعه كيفري
 – 1جرايم و مجازاتهاي عمومي (كد)601
مق��ررات و موضوعات ناظر به جرايم و مجازاتهاي عمومي مانند

تعزيرات ،حدود ،قصاص و ديات.

تبصره -مقررات جزايي مربوط به اقش��ار وي��ژهاي از جامعه مانند

نظامي��ان ،روحاني��ون ،كاركنان دس��تگاههاي اجراي��ي ،موادمخدر و
دادگاههاي انقالب در كدهاي خاص جمعآوري ميشوند.
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 -2آيين دادرسي كيفري (كد )602
مقررات مربوط به نحوه رسيدگي به جرايم عمومي و مراجع صالحه

رسيدگي و تشكيالت مربوط به آنها.

تبصره  -1آيين دادرسي مربوط به اقشار مختلف در كدهاي مربوط

به خود نگهداري ميشوند.

تبصره  -2مقررات راجع به اجراي احكام و ديگر مقررات مرتبط از جمله

كانون اصالح و تربيت و مقررات زندانها در اين كد جمعآوري ميشود.
 -3دادرسي و كيفري ارتش (كد )603

مقررات و موضوعات ناظر به جرايم و مجازاتهاي نظامي نيروهاي

مسلح و آيين دادرسي مربوط.

تبصره – مقررات جزايي ك��ه در مورد گاردهاي اختصاصي مانند

گمرك ،محيط زيس��ت وجود داش��ته اعم از جراي��م و مجازاتهاي
مربوط و حدود صالحيت آنها در اين كد جمعآوري ميشود.
 -4جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان (كد )604

تخلفات اداري و مق��ررات مربوط به جرايم و مجازاتهاي اداري

كارمن��دان دول��ت و دس��تگاههاي اجراي��ي و دانش��گاهها و اعضاي

هيأته��اي علمي ك��ه در قوانين مختلف امده اس��ت مانن��د قوانين

پاكسازي و بازسازي در اين كد جمعآوري ميشود.

.تبص��ره -مق��ررات راج��ع به دي��وان كيف��ر س��ابق در همين كد

جمعآوري ميگردد.

 -5جرايم و مجازاتهاي مربوط به مواد مخدر و قاچاق (كد )605
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مراجع و ترتيب رسيدگي به آنها.

 -6تخلفات راهنمايي و رانندگي (كد )606
مقررات موضوعات مربوط به راهنمايي و رانندگي وس��ائط نقليه و

جرايم و تخلفات و مجازاتهاي مربوطه .منظور از راهنمايي و رانندگي
مقرات ناظر به عبور و مرور اعم از داخل و خارج شهر است.

تبصره – ساير جرام مربوطه به وسائط نقليه اعم از زميني و هوايي

و دريايي در كد  601ذكر ميشود.

 -7جرايم مربوط به دادسراها و دادگاهها انقالب (كد )607
مق��ررات تش��كيالت مراجع رس��يدگي كننده مربوط ب��ه جرايم و

مجازاتهاي��ي كه در صالحي��ت دادگاههاي انقالب قرار دارد و آيين
رسيدگي و حدود و صالحيت و تشكيالت مراجع رسيدگيكننده.
 -8جرايم و مجازاتهاي ويژه روحانيت (كد )608

مقررات مربوط به جرايم و مجازاتهاي روحانيت و آيين رسيدگي

و حدود صالحيت و تشكيالت مراجع رسيدگي كننده.

 -9تخلفات و مجازاتهاي حرفهاي و صنفي (كد )609

مق��ررات مربوط به جرايم و مجازاته��اي صنفي و حرفهاي مانند

وكال ،كارشناس��ان و اصناف و نحوه رس��يدگي و تش��كيالت مراجع
رسيدگيكننده به آنها.

 -10تعزيرات حكومتي (كد )610

تعزيرات حكومتي و نحوه رسيدگي و تشكيالت و مراجع رسيدگي

به جرايم مزبور.

ز -مجموعه مدني
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 -1مدني (كد )701
مقررات و موضوعات مربوط به حقوق مدني از قبيل مقررات راجع به:
الف) انواع اموال

ب) حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل ميشود.
 -1مالكيت

 -2حق انتفاع (عمري – رقبي – سكني – وقف – حق

انتفاع از مباحات)

 -3ح��ق ارتفاق نس��بت به ملك غي��ر (و احكام و آثار

امالك نسبت به امالك مجاور – حريم امالك)

ج) اسباب تملك:

 -1احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه (و احكام

مربوط به تملك ،معادن – اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله
و دفينه و شكار)

 -2عقود و تعهدات و مس��ؤوليت مدن��ي و احكام ناظر به

الزاماتيكه بدون قرار داد حاصل ميشود از جمله ضمان قهري)
 -3اخذ يشفعه

 -4ارث (و احكام ناظر به وصايا)

د) اشخاص:

اهليت– تابعيت– اقامتگاه– غايب مفقود االثر– قرابت–
نكاح– طالق– اوالد– خانواده– حجر و قيمومت
تبص��ره  -1مقررات نحوه اس��تفاده از اراضي و مراجع
واگذاري آن در كد ( )716نيز تكرار ميشود.
تبصره  -2در مورد اج��اره آنچه در مورد عقد اجاره و
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فصل چهارم :دستورالعملكدگذاري
قوانين و مقررات

كليات و تعاريف آن باش��د در كد ( )701نيز عالوه بر كد
( )707تكرار ميشود.
تبصره  -3مق��ررات مربوط به تابعي��ت و حقوق مدني
مرب��وط به آنها در كد ( )701و س��اير مقررات مربوط به
اتباع خارجي در كد  708جمعآوري ميشود.
تبصره  -4در مورد س��اير فصول قانون مدني كه عنوان كد
خاصي را دارا هستند كليات و تعاريف مربوط عالوه بر كد خاص
خود در كد  701نيز تكرار ميشود از آن جمله است تعاريف و
شرايط مربوط به وقف كد  709و كليات و تعاريف اموري مانند

قيمومت ،غايب مفقود االثر و تركه متوفي (كد .)703
 -2آيين دادرسي مدني (كد )702
مقررات و موضوعات مربوط به دادگاههاي حقوقي و نحوه رسيدگي به
دعاوي در صالحيت آنها (دعاوي حقوقي)
تبص��ره  -1با عنايت ب��ه اينكه قانون آيين دادرس��ي مدني در فصل
مستقلي مقررات عمومي مربوط به داوري را بحث مينمايد لذا كليه احكام
و مقررات راجع به داوري جمعآوري ميشود .تعاريف و كليات مربوط به
داوري عالوه بر كد داوري در كد ( )702نيز تكرار ميشود.

تبصره  -2مقررات مربوط به رس��يدگي ب��ه دعاوي تصرف عدواني و

ممانعت و مزاحمت از حق در كد اختصاصي ( )712جمعآوري ميشود.
تبص��ره  -3مقررات مربوط ب��ه دادگاههاي مدني خاص (رس��يدگي

.ب��ه دع��اوي خانوادگ��ي) در ك��د فرع��ي حماي��ت خان��واده ()712
جمعآوري ميشود.

 -3مقررات و موضوعات مربوط به امور حسبي (كد )703
(منظور اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده
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و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رس��يدگي به آنها متوقف بر وقوع

اختالفات و منازعه بين اش��خاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد .كه

امور مذكور عبارتند از :قيمومت – امور راجع به امين و غايب مفقود االثر
و تركه متوفي).

تبصره – كليات و تعاريف اموري مانند قيمومت ،غايب مفقوداالثر و

ترك��ه متوفي كه در قانون مدني عن��وان گرديده عالوه بر كد  703در كد
 701نيز تكرار ميشود.

 -4ثبت احوال (كد )704
مق��ررات و موضوعات مربوط به ثبت مش��خصات مربوط به هويت

اشخاص (تولد – مرگ – ازدواج – طالق)

تبصره – مقررات انگشت نگاري كه در ارتباط با وقايع چهارگانه وضع

ش��ده يا ميشود در اين كد نگهداري ميش��ود و ساير مقررات انگشت
نگاري در كد ( )602جمعآوري ميشود.
 -5ثبت اسناد و امالك (كد )705

مقررات و موضوعات مربوط به ثبت مش��خصات امالك غير منقول و

عق��ود و معامالت راجع به عين يا منافع آنها و نيز مقررات راجع به آثار
ثبت اسناد ،اجرا مفاد اسناد رسمي – جرايم و مجازاتهاي مربوط.

تبصره -1احكام و مقررات مربوط به تشكيالت و صالحيتها و اختيارات

صاحبان دفاتر اسناد رسمي در كد اختصاصي  107جمعآوري ميشود.

.تبص��ره  -2مق��ررات راج��ع ب��ه ثب��ت ش��ركتها در ك��د 420

جمعآوري ميشود.

 -6مراجع اختصاصي رس�يدگي به اختالفات (غير قضايي) (كد

)706
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فصل چهارم :دستورالعملكدگذاري
قوانين و مقررات

مقررات و موضوعات ناظر به تشكيل ،موارد صالحيت ،نحوه رسيدگي

و ساير امور مربوط به مراجع اختصاصي رسيدگي غير قضايي به اختالفات

از قبيل هيأته��اي حل اختالف كارگري و مراجع اختالفات مالياتي ،رفع

اختالفات گمركي ،رفع اختالفات غير قضايي شهرداري و كميسيون حل
اختالف دستگاههاي اجرايي.

تبصره  -1مقررات مربوط به داوري در كد داوري و كليات و تعاريف

آن در كد  702جمعآوري ميشود.

تبص��ره  -2مق��ررات مربوط به دي��وان عدال��ت اداري ودادگاه مدني

خ��اص به ترتيب در كدهاي ديوان عدالت اداري وحمايت خانواده 713
جمعآوري ميشود.

 -7روابط موجر و مستاجر ()707
مقررات و موضوعات ناظر به حقوق و تكاليف ناشي از عقد اجاره بين

موجر و مستاجر و ساير امور مربوط.

تبص��ره – كليات و تعاريف عقد اجاره عالوه بر اين كد در كد مدني

 701نيز تكرار ميشود.

 -8اتباع خارجه (كد )708
مق��ررات و موضوعات ناظر به اتباع خارجي اعم از حقيقي و حقوقي

در ايران ش��امل تابعيت – حدود اهليت – استمالك و ساير امور مربوط
به اتباع خارجي.

تبصره -1مقررات مربوط به اشخاص حقوقي خارجي كه مشمول مقررات

تابعيت نيستند مانند سازمانهاي بينالمللي در كد 103جمعآوري ميشود.

تبصره  -2مسايل كلي مربوط به تابعيت و اهليت اتباع خارجي در كد

 701نگهداري و در كد  708تكرار ميشود.
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تبص��ره  -3س��رمايهگذاري اتباع خارج��ي در ك��د  425جمعآوري

ميشود.

 -9اوقاف (كد )709
مقررات و موضوعات مربوط به اوقاف.

تبصره – شرايط و كليات مربوط به وقف عالوه بر كد  709دركد مدني

 701نيز تكرار ميشود.

 -10گذرنامه (كد )710
مقررات و موضوعات مربوط به ورود و خروج اش��خاص از كشور و

ضوابط صدور گذرنامه و اسناد در حكم آن و عوارض و حقوق دريافتي
مربوط به گذرنامه و خروج از كشور.

تبص��ره – عوارض و حقوق دريافتي مربوط ب��ه گذرنامه و خروج از

كشور عالوه بر اين كد ،در كد  308نيز نگهداري ميشود.
 -11كد 711

()1

 -12جلوگيري از تصرف عدواني (كد )712
مقررات و موضوعات مربوط به ترتيب جلوگيري از تصرفات من غير
حق اموال افراد و نيز ترتيب رسيدگي به دعاوي مربوط به تصرف عدواني
و مزاحمت و ممانعت از حق.
 -13حمايت خانواده ()713

احكام و مقررات كه داراي جنبههاي حمايتي از بنيان و اركان خانواده

ميباشند(.مثل قوانيني كه طالق را مقيد به تحقق شروط خاص مينمايند

و يا قوانين مربوط به واكسناسيون اجباري پيش از ازدواج و واگذاري حق
حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها).

 -1اين كد قبالً به موضوع آمار و سرشماري اختصاص داشت كه در حال حاضر در كد
( )426جمعآوري ميشود.
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فصل چهارم :دستورالعملكدگذاري
قوانين و مقررات

تبصره  -1مقررات مربوط به رسيدگي دادگاه مدني خاص در كد فرعي

اين قسمت جمعآوري ميشود.

تبصره  -2مقررات راجع به وصايت ،وراثت ،قيمومت حسب مورد در

كد مدني ( )701و كد امور حسبي ( )703جمعآوري ميشود.
 -14كد 714

()1

 -15مسكن (كد )715
احكام و مقررات مربوط به مسكن.

تبصره – مقررات و موضوعات ناظر به چگونگي تملك و اس��تفاده از

آپارتم��ان و نيز مقررات راجع به اداره امور آن در اين كد تحت ش��ماره
فرعي ( )715/1جمعآوري ميشود.

 -16اراضي (شهري و كشاورزي)(كد )716
مقررات و موضوعات ناظر به اراضي شهري و كشاورزي.
 -اراضي دولتي و واگذاري آنها (كد )716/1

 -17ديوان عدالت اداري با آيين دادرسي و وظايف و اختيارات

آن (كد )717

مقررات راجع به داوري اعم از داخلي و خارجي

تبص��ره – كليات و تعاريف داوري عالوه بر اين كد در كد ()702

نيز تكرار ميشود.

 -18داوري (كد )718
مقررات راجع به داوري اعم از داخلي و خارجي

تبصره  -كلي��ات و تعاريف داوري عالوهبر اي��ن كد در كد  702نيز

تكرار ميشود.

 -1اين كد قبالً به موضوع تملك آپارتمان اختصاص داشت و در حال حاضر اين موضوع
در كد فرعي ( )715/1جمعآوري ميشود.
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فهرست اجمالي مجموعهها و كدهاي موضوعي
مجموعه اداري

 -1شوراي مردمي

101

 -2استخدام كشوري

102

 -4حمايتهاي

102/1

تأميني كاركنان دولت
 -5سازمانهاي دولتي

104

 -6شهرداري

105

 -7وكالت

106

 -8دفاتر اسناد رسمي

107

 -9كارشناسان رسمي

108

 -2تامين اجتماعي

202

 -3انتخابات

203

 -4ــــــــ

204

 -5امنيت ،اطالعات و

205

 -6كار

206

 -7بهداشت و درمان

207

 -8خدمت وظيفه
عمومي

208

9حفاظت محيط
زيست

209

113

 -10احزاب و
جمعيتها و انجمنها
(سياسي مذهبي
صنفي)

210

114

 -11امور مجلس
شوراي اسالمي

109

ومعادن
 -11نظام پزشكي

110

 -12نظام صنفي

111

 -13نظام مهندسي

112

ساختمان
قضات و تشكيالت
دادگستري
 -15استخدام نيروي

190

مسلح

مجموعه اساسي و اجتماعي

 -1اساسي

بازرگاني و صنايع

 -14استخدام

 -17نهادهاي انقالب
اسالمي و نهادهاي
عمومي و غير دولتي

116

201

و مترجمان
 -10اطاقهاي

 -16تقسيمات
كشوري و وظايف
استانداران و
فرمانداران

115

دفاع ملي

211
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فصل چهارم :دستورالعملكدگذاري
قوانين و مقررات

مجموعه مالي

 -11پست و تلگراف
و تلفن

411

 -12كشاورزي و
روستايي

412

 -13جنگلها

413

 -14شكار و صيد
شيالت

414

 -15دريايي

415

 -16هواپيمايي

416

 -17راهآهن

417

 -18بورس اوراق
بهادار و اسناد خزانه

418

 -19ــــــــ

419

 -1تجارت

401

 -20ثبت شركتها و
عالئم و اختراعات

420

 -2راه ترابري

402

 -3بيمه

403

 -21وارداتوصادرات

421

 -4صنايع

404

 -22امور تعاوني

422

 -5برنامه عمراني

405

 -23دخانيات

423

 -6معادن

406

 -24دام و طيور

424

 -7آب و نيرو

407

 -25سرمايه گذاري

425

 -26آمار و سرشماري

426

 -27هواشناسي

427

 -28مناطق آزاد ويژه

428

 -1بودجه

301

 -2ماليات

302

 -3وام و كمكبالعوض

303

 -4معامالت و اموال
دولتي

304

 -5محاسبات عمومي

305

 -6پيمانكاران

306

 -7ـــــــــ

307

 -8در آمدهاي
اختصاصي دولتي و
عوارض

308

  

مجموعه اقتصادي

 -8نفت و گاز

408

 -9بانكي و پولي

409

 -10امور گمركي

410

مجموعه فرهنگي
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 -1آموزش و پرورش
و تربيت بدني

501

 -2آموزش عالي و
تحقيقات

502

 -3حمايت حقوق
مولفان مصنفان
هنرمندان و مخترعين

503

 -4فرهنگ و هنر

504

 -5مطبوعات و وسايل
ارتباط جمعي

505

مجموعه كيفري
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 -1جرايم و
مجازاتهاي عمومي

601

 -2آييندادرسيكيفري

602

 -3دادرسيوكيفرارتش

603

 -4جرايم و
مجازاتهاي اداري
كاركنان

604

 -5جرايم و
مجازاتهاي مربوط به
مواد مخدر و قاچاق

605

 -6تخلفات راهنمايي
و رانندگي

606

 -7جرايم مربوط به
دادسراها و دادگاههاي
انقالب

607

 -8جرايمومجازاتهاي
ويژه روحانيت

608

 -9تخلفات و
مجازاتهاي حرفهاي
و صنفي

609

 -10تعزيرات حكومتي

610

مجموعه مدني

 -1مدني

701

 -2آئين دادرسي مدني

702

 -3امور حسبي

703

 -4ثبت احوال

704

 -5ثبت اسناد و امالك

705

 -6مراجع اختصاصي
رسيدگي به اختالفات
(غيرقضايي)

706

 -7روابط موجر و
مستاجر

707

 -8اتباع خارجه

708

 -9اوقاف

709

 -10گذرنامه

710

 -11ــــــــ

711

 -12جلوگيري از
تصرف عدواني

712

 -13حمايت خانواده

713

 -14ــــــــ

714

 -15مسكن

715

 -16اراضي (شهري و
كشاورزي)
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فصل چهارم :دستورالعملكدگذاري
قوانين و مقررات

 -17ديوان عدالت
اداري

717

 -7وظايف پست و
تلگراف و تلفن

104/7

 -18داوري

718

 -8وظايف تعاون

104/8

 -9وظايف جهاد
سازندگي (قبل از ادغام)

104/9

 -10وظايف دادگستري
و قوه قضاييه

104/10

 -11وظايف دفاع
و پشتيباني نيروهاي
مسلح

104/11

امور بينالملل ()103

 -1قراردادهاي
دوجانبه

103/1

 -2قراردادهاي چند
جانبه غير منطقهاي

103/2

 -3قراردادهاي چند
جانبه منطقهاي

103/3

  -4معاهدات و
كنوانسيونها

103/4

 -5سازمانه و مجامع
بينالمللي

103/5

 -6امور مرزي

103/6

سازمانهاي دولتي ()104

وزارتخانهها و سازمانهاي تابعه

 -12وظايف راه و ترابري

104/12

 -13وظايف صنايع
قبل از ادغام

104/13

 -14وظايف فرهنگ
آموزش عالي با حفظ
كد و تغيير نام به
علوم ،تحقيقات و
فناوري

104/14

 -15وظايف فرهنگ
و ارشاد اسالمي

104/15

 -16وظايف كار و
امور اجتماعي

104/16

 -17وظايف
كشاورزي قبل از
ادغام

104/17
104/18

 -1وظايف وزارت
آموزش و پرورش

104/1

 -2وظايف اطالعات

104/2

 -3وظايف امور
اقتصادي و دارايي

104/3

 -4وظايف امورخارجه

104/4

 -18وظايف كشور

 -5وظايف بازرگاني

104/5

 -6وظايف بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي

104/6

 -19وظايف مسكن و
شهر سازي

104/19

 -20وظايف معادن و
فلزات قبل از ادغام

104/20
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 -21وظايف نفت

104/21

 -22وظايف نيرو

104/22

سازمانهاي مستقل ()104

 -23وظايف نهاد

رياست جمهوري
-24وظايف سازمان

امور اداري و استخدامي

104/23
104/24

كشور قبل از ادغام

 -25وظايف سازمان
-26وظايفسازمانبرنامه

104/26

 -27وظايف سازمان

104/27

و بودجه قبل از ادغام
تربيت بدني

 -28وظايف سازمان

حفاظت و محيطزيست
 -29وظايف سازمان

صدا و سيما

 -30وظايف

سازمانهاي مناطق

104/28
104/29
104/30

آزاد تجاري -صنعتي
 -31وظايف

كتابخانه ملي دقت
شود كتابخانه ملي
زيرمجموعه نهاد

گرديده و كد 104/23
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 -32وظايف مجلس

104/32

شوراي اسالمي و مجمع
تشخيصمصلحت
(عالوه بر كد )211
 -33وظايف بانكها

104/33

(عالوه بر كد )409
104/25

انرژي اتمي

موارد خاص

104/31

 -34وظايف شوراي

104/34

عالي امنيت ملي
 -35وظايف هيأت

104/35

وزيران و دولت
104/36

 -36وظايف
فرماندهي كل قوا
 -37وظايف مجلس

104/37

خبرگان
 -38وظايف مقام

104/38

معظم رهبري   
وزارتخانهها و سازمانهاي ادغام
شده

 -39وظايف سازمان

مديريت و برنامهريزي

104/50

 -40وظايف وزارت

104/51

 -41وظايف صنايع

104/52

جهاد كشاورزي
و معادن

باب دوم

فصل چهارم :دستورالعملكدگذاري
قوانين و مقررات

 -42وظايف سازمان
ميراث فرهنگي و

104/53

گردشگري

 -43وظايف رفاه و

104/54

 -44وزارت تع��اون،

104/55

 -45وزارت صنع��ت،
معدن و تجارت

104/56

 -46وزارت ورزش و
جوانان

104/57

 -47وزارت راه و
شهرسازي

104/58

تامين اجتماعي

كار و رفاه اجتماعي

نهادهاي انقالب و عمومي ()116

 -1كميته امام خميني

116/1

 -2سازمان تبليغات
اسالمي

116/2

 -3بنياد شهيد و امور
ايثارگران

116/3

-4بنيادمستضعفانو
جانبازانانقالباسالمي

116/4

 -5بنياد  15خرداد

116/5

 -6بنياد مسكن
انقالب اسالمي

116/6

 -7شوراي عالي

116/7

 -8جمعيت هاللاحمر

116/8

انقالب فرهنگي

 -9هيات هفت نفره
واگذاري زمين

116/9

 -10نهضت سوادآموزي

116/10

 -11دفتر تبليغات
اسالمي قم

116/11

-12دفترمركزيبازسازي
و نوسازي مناطق

116/12

 -13جهاد دانشگاهي

116/13

 -14دانشگاه شاهد

116/14

 -15كميته ملي
المپيك ايران

116/15

 -16سازمان تامين
اجتماعي

116/16

 -17حوزه هاي
علميه قم

116/17

 -18سازمان دهياري
(سازمان شهرداريها
و دهياريها)

116/18

 -19فدراسيونهاي
ورزشي آماتوري

116/19

 -20شوراي هماهنگي
تبليغات اسالمي

116/20

 -21كتابخانه حضرت
آيت اهلل مرعشي نجفي

116/21

 -22موسسه جهاد
استقالل

116/22
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 -23موسسه جهاد

116/23

توسعه
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 -24موسسه جهاد نصر

116/24

 -25بنياد امور
بيماريهاي خاص

116/25

 -26هيأت امناي
صرفه جويي ارزي در
معالجه بيماران

116/26

 -27بنياد فرهنگي و
هنري رودكي

116/27

 -28نهاد كتابخانه
هاي عمومي كشور

116/28

 -29سازمان بورس
اوراق بهادار

116/29

 -30سازمان
دانشآموزي

116/30

 -31صندوق بيمه
اجتماعي روستاييان
و عشاير

116/31

