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 شوری یک

  
 قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمتفهرست طرح 

  
  )جلد اول(

  
  
  
  

  های ارجاعی کمیسیون
  : اصلی  

  

  
  : فرعی  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  قوانین معاونت

  

  بهداشت و درمان

 قضائی و حقوقی 
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  تعالی باسمه

  
  محترم مجلس شورای اسالمی ریاست

  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می ،نفر از نمایندگان رسیده است 55احتراماً طرح ذیل که به امضای 

  

متعـددی در  گذاری ایران، قـوانین   در مدت قریب به یکصد و چهارده سال قانون ):دالیل توجیهی(مقدمه

موضوع سالمت به تصویب رسیده است که در حال حاضر بخشی از قوانین مزبور، غیرمعتبر و بخشی دیگـر معتبـر   

  .اند باقی مانده

شـود هـر    گردد، بلکه باعث مـی  پذیر میسختی امکان در شرایط مذکور نه تنها دسترسی به مصوبات معتبر به

وضوع واحد داشته باشد؛ به این ترتیب اجرای قوانین و مقـررات بـا   شخص تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با م

  .شود ی با اشکال مواجه میو احقاق حقوق مردم با دستگاههای اجرائء جرارو شده و ا چالش جدی روبه

با این توضیح اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر و ارائه قوانین معتبر کـه  

سـازی مقـدمات و    ی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیـادی اسـت، در جهـت فـراهم    امری تخصص

  .شود های توسعه نظام حقوقی کشور مشخص می زمینه

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب     )3( ماده) 1(تبصره بند  »الف«با توجه به مفاد جزء 

ی مکلف به ارائه کلیه قوانین مرتبط بـا حـوزه فعالیـت خـود بـه      جرائاو اصالحات بعدی، دستگاههای  25/3/1389

انـد؛ در اجـرای   به معاونت قوانین مجلس شورای اسـالمی شـده   1390های تنقیحی، تا پایان تیرماه تفکیک وضعیت

شده، معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی با نظارت کارشناسـی بـر فهرسـت ارسـالی وزارت بهداشـت،      جزء یاد

و آموزش پزشکی و نیـز بـا همکـاری وزارتخانـه مـذکور و معاونـت حقـوقی ریاسـت جمهـوری و مرکـز           درمان 

های مجلس شورای اسالمی، فهرست قوانین و احکام در حوزه سالمت را به تفکیک وضعیت تنقیحی آنهـا   پژوهش

  .تدوین نمود
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مورد مطالعه و بررسی قـرار  ) نونهزار عنوان قا 12بیش از (قوانین موضوعه  بدین ترتیب که در گام اول کلیه

  . گرفت و احکام مرتبط با حوزه سالمت در کلیه قوانین موضوعه، استخراج و گردآوری گردید

 در گام بعدی احکام مربوطه جهت تعیین وضعیت اعتبار، مورد ارزیابی و مداقه واقع شد؛ در این راستا ابتـدا 

به همراه مستند نسـخ آنهـا   ) اعم از منسوخ کلی و جزئی( سالمت یدر حوزه »قوانین منسوخ صریح« فهرست کلیه

حکم قانونی جهت انتشار بـه روزنامـه    )1598(عنوان قانون و  )467(گردید که فهرست این قوانین مشتمل بر  تهیه

مشتمل بر قوانین و احکام قانونی موقـت و آزمایشـی بـه     »منقضی قوانین مدت« زمان همرسمی ارسال خواهد شد؛ 

مجلـس شـورای اسـالمی بـا      اه دالیل انقضاء آنها توسط کارشناسان مربوطه در واحد نظارت معاونـت قـوانین  همر

آموزش پزشکی، معاونت  ولین و  کارشناسان حوزه تنقیح قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان وهمکاری مسؤ

  . گردیدتنظیم  ،بوطهمر  فهرستهای مجلس شورای اسالمی مشخص و جمهور و مرکز پژوهش حقوقی رئیس

، تدوین فهرسـت قـوانین و احکـام    )صریح نامعتبر(در گام سوم، پس از کنار گذاشتن موارد غیرمعتبر قطعی 

در دسـتور  باشـد  نامعتبر حوزه سالمت که شامل قوانین و احکام قانونی منسوخ ضمنی، منتفی و مدت منقضـی مـی  

موجود در مصوبات مجلـس و تعارضـات موجـود در میـان      هایبه بررسی مغایرتاین مرحله که . کار قرار گرفت

مرحله  ترینترین و تخصصیقوانین با یکدیگر و نهایتاً تشخیص مصوبات نامعتبر غیر صریح اختصاص دارد، اصلی

 6500بـیش از  بدین ترتیب بـا صـرف    .آید می شماربه از تدوین فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت 

بـه همـراه مسـتندات     نامعتبر غیر صریح در حوزه سـالمت مشـخص و   و احکام ، قوانینکارشناسی نفر ساعت کار 

  .طور مجزا تنظیم و تدوین گردید به ها مربوط به آناستخراج و فهرست 

کلیه قوانین و احکام نامعتبر مرتبط با حوزه سالمت که قبالً در قوانین تنقیحی بـه تصـویب مجلـس شـورای     

هـای تنقیحـی کـه فراینـد تصـویب در      و قوانین و احکام مرتبط با حوزه سالمت، مذکور در طرحاند اسالمی رسیده

ین مجلـس  نمایند، و نیز احکامی که با عناوین موضـوعی مصـوب معاونـت قـوان    مجلس شورای اسالمی را طی می

، جهـت  )مانند قوانین و احکام حوزه رفـاه و تـأمین اجتمـاعی   (و در دست اقدام هستند شورای ارتباط اصلی داشته

  .اندهای موضوعی، در این فهرست قید نشدهپرهیز از تکرار و هم چنین حفظ انسجام طرح
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  :شرح زیر است ین و احکام قانونی حوزه سالمت بهجداول آماری قوان

  ردآوریمرحله گ

  تعداد احکام  تعداد عنوان قانون  عنوان کد

  8700  1710  سالمت

  

  های تنقیحیتفکیک وضعیت

  

  تنقیحی وضعیت

  کل قوانین

  تعداد احکام  تعداد عنوان قانون

  1154  378  ضمنی و منتفی هقوانین منسوخ

  684  267  قوانین مدت منقضی

  

جامع بر اسـاس  های مذکور، انجام اقدامات کارشناسی بعدی در خصوص تدوین قانون پس از انجام پاالیش

قوانین و احکام معتبر حوزه سالمت، به عنوان مرحله بعدی در دستور کار معاونت قوانین مجلس شـورای اسـالمی   

  .قرار خواهد گرفت

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشـور مصـوب   ) 3(و ) 1(الذکر و با توجه به مواد  نظر به موارد فوق

طـرح  «وست طرح پیشنهادی معاونت قوانین با رویکرد موضوعی و با عنـوان  و اصالحات بعدی، به پی 25/3/1389

جهت طی مراحل قانونی، بـه مجلـس محتـرم شـورای اسـالمی      » فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت

  :گردد تقدیم می

 - رنجبرزاده - محمدحسین قربانی - عنایتی شاه سیاوشی - مال یوسفیان - ساداتی نژادارم کوچکی - اباتری دلخوش

 - فرادنبه ربیعی - سیدابوالفضل موسوی - عبدالرضا عزیزی - هاشمی زاده سیدامیرحسین قاضی - نژاد یوسف
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 - پوربافرانی - شیویاری - داورانی پورابراهیمی - زارع - الهوتی - خجسته - خانی قره - سمیه محمودی - الماسی

 - حاتمیان - بنیادی - کیخا - نیا بهرام - یملک - بافقی صباغیان - خالقی - ترکی - نوری - بند خسته - زارعی - عابدی

 - حضرتی - همایون هاشمی - کواکبیان - مسعود رضایی - طاهرخانی - امیرحسنخانی - داداشی

 - لیالستانی نیکفر - کاتب - فرهنگی - درازهی - خاتمی - نژاد ایران - ابطحی - صالح بابایی - آبادی ایمن جعفرزاده

  زاهدی - بیگلری - علوی سیداحسن - رجبی - خواه آزادی - منصور مرادی - نعمتی
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   :عنوان طرح

  فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت

  

های این قانون، اعـم از اینکـه منسـوخ ضـمنی،     احکام قانونی حوزه سالمت، مذکور در پیوست - واحده ماده

  .منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند
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٧ 

  : پیوست
 

  منتفیضمنی و  قوانین و احکام منسوخه - الف
  

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

1.   
  قانون طبابت

   11/03/1290مصوب 

  1ماده 

قـانون   3مـاده  با توجه بـه مفـاد   
مربوط به مقررات امور پزشکی و 
ــوردنی و    ــواد خـ ــی و مـ دارویـ

 9/03/1334 آشــامیدنی مصــوب
  .نسخ شده است

  3ماده 

قـانون   17مـاده  با توجه به مفاد 
ــال    ــه سـ ــتمم بودجـ  1313مـ

ــی مصــوب   26/12/1312مملکت
انون قـ  27که با عنایت بـه مـاده   

 مملکت 1314متمم بودجه سال 

دائمی شده 22/12/1301مصوب 
 14مـاده  است و نظر به تصویب 

قانون وصول مالیات غیر مستقیم 
از برخی کاالها و خدمات مصوب 

  .نسخ شده است 16/07/1374

  4ماده 

قـانون  » و«با توجه به مفاد بنـد  
ــانون نظــام پزشــکی و   اصــالح ق
ــانون    ــاده بقـ ــد مـ ــاق چنـ الحـ

و 31/03/1354 مذکورمصـــــوب
ماده  2و تبصره  3ماده » ن«بند 

از قانون سازمان نظام پزشـکی   4
 16/08/1383ایـــران مصـــوب  
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  .نسخ شده است

  منتفی  8تا  5مواد 

  9 ماده

قـانون   3مـاده  با توجه بـه مفـاد   
مربوط به مقررات امور پزشکی و 
ــوردنی و    ــواد خـ ــی و مـ دارویـ

 29/03/1334 آشامیدنی مصوب
قـانون اصـالح قـانون    » و«و بند 

نظام پزشکی و الحاق چند مـاده  
 مصـــــوب بقـــــانون مـــــذکور

و   3بند ن ماده و  31/03/1354
همین ماده از  2و تبصره  4ماده 

ــکی    ــام پزش ــازمان نظ ــانون س ق
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

  .نسخ شده است 16/08/1383

  11ماده 
ــاد   ــه بـــه مفـ ــا توجـ ــانون بـ قـ

ــوب   ــکان مص ــدمتگزاری پزش خ
  .نسخ شده است 07/05/1318

  منتفی  13ماده 

2.   
  پروگرام کابینه آقای قوام السلطنه

  02/08/1300مصوب 

،  9پاراگراف 
متن  3بند  10

 3بند  5و جزء 
  متن

  منتفی

3.   
قانون برقراری هیجده فقره شهریه و 

  21/11/1304مصوب  مستمری
  منتفی  1ماده  16بند 

تصویب مشی پروگرام کابینه آقای میرزا    .4
  حسن خان مستوفی

  منتفی  11قسمت 
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  05/07/1305مصوب 

5.   
هزارتومان اضافه مقرری  قانون یک

  دکترگراندل مدیر مؤسسه پاستور
  11/02/1307مصوب 

  منتفی  ماده واحده

6.   

قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی در دو 
حدود  در 1307ماهه اردیبهشت و خرداد 

  1306اعتبارات مصوبه اسفند 
  30/02/1307مصوب 

ماده  2تبصره 
  واحده

  منتفی

7.   

قانون اجازه پرداخت مخارج مملکتی در دو 
حدود  در 1307اردیبهشت و خرداد ماهه 

  1306اعتبارات مصوبه اسفند 
  30/02/1307مصوب 

ماده  2تبصره 
  واحده

  منتفی

  اطبای خارجیه قانون راجع ب   .8
  08/06/1312صوب م

  3ماده 

کـه موضـوع   (این قانون   3ماده 
ــدان   ــازان و دن ــاء و دواس آن اطب
-سازان و قابله های اتباع خارجه

ســال ای بــوده انــد کــه قبــل از 
ــاغل   1312 ــه مشـ ــران بـ در ایـ

بـا  ) پزشکی اشـتغال داشـته انـد   
لحــاظ شــرایط عقلــی و امکــانی، 

  .موضوعا منتفی است

  5ماده 

بنـد  ( 14ا توجه به مفـاد مـاده   ب
ــاده  10 ــالحی 46م ــانون ) اص ق

اصالح موادی از قانون مالیاتهـای  
 27/11/1380مســتقیم مصــوب 

  .نسخ شده است

  در طهران قانون اجازه تاسیس دانشگاه   .9
  13/08/1313 صوب م

 ماده دوم 4بند 
ــاده    ــاد  م ــه مف ــه ب ــا توج  14ب

اساسنامه شورای مرکزی دانشگاه
 6و بند  07/07/1341ها مصوب 
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
قانون راجع به تاسـیس   13ماده 

شورای مرکزی دانشگاهها مصوب 
ــاده  09/09/1344 ــانون  6و م ق

تشکیل وزارت بهداشت، درمان و 
ــوزش ــکی  آمــ ــوب پزشــ مصــ

  .نسخ شده است 09/07/1364

10.   
  قانون مدنی

  20/01/1314 صوب م

  1122ماده 
  

قـانون   26با توجه به مفـاد بنـد   
ــانون مــدنی   اصــالح مــوادی از ق

نسخ شـده   08/10/1361مصوب 
  .است

  1130ماده 

قـانون   27با توجه به مفـاد بنـد   
ــانون مــدنی   اصــالح مــوادی از ق

نسخ شـده  08/10/1361مصوب 
  .است

11.   
میلیون و نهصد و  5اجازه پرداخت قانون 

  بیست هزار ریال برای مخارج اضافی
  16/06/1314 صوب م

بند الف  8جزء 
ماده واحده و 
بند ب ماده 

  واحده

  منتفی

12.   
  قانون دفتر اسناد رسمی

  15/03/1316 صوب م

  26ماده 

و  25، 23مـواد  ا توجه به مفـاد  ب
قانون دفاتر اسـناد رسـمی و    26

ــردفتران و  ــانون س ــاران ک دفتری
نسخ شـده   25/04/1354مصوب 

  .است

  50ماده 

و  24، 14با توجه به مفـاد مـواد   
قانون دفاتر اسـناد رسـمی و    25

ــاران   ــردفتران و دفتری ــانون س ک
 نسخ شده  25/04/1354مصوب 
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  .است

13.   
  قانون عمران

  25/08/1316 صوب م
  2و  1مواد 

 7و مـواد   1با توجه به مفاد ماده 
قـانون سـازمان عمرانـی     13الی 

کشور و ازدیـاد سـهم کشـاورزان    
نسخ شـده   05/05/1334مصوب 

  .است

14.   
  نامه طرز تنظیم وصیته قانون راجع ب

  23/11/1317 صوب م

  8ماده 
 قانون 283ماده ا توجه به مفاد ب

 مصــــوب حســــبی امــــور
  .نسخ شده است 02/04/1319

  10ماده 
 قانون 285ماده  مفاد به توجه با

 مصــــوب حســــبی امــــور
  .نسخ شده است 02/04/1319

15.   
  قانون خدمت گزاری پزشکان

  07/05/1318 صوب م

  کل قانون
الی  1مواد (

14(  

قـانون اصـالحی   مفاد با توجه به 
قانون استخدام پزشـکان مصـوب   

، قانون ترمیم اشل 29/02/1328
حقوق مشمولین قانون اسـتخدام  

، 04/09/1344پزشــکان مصــوب 
ــالح    ــانونی اص ــه ق ــانون الیح ق

خدمتگذاری و پزشـکان مصـوب   
و قــانون اصــالح   07/05/1318

قانون استخدام پزشـکان مصـوب   
ــا   26/06/1358 ــین بـ و همچنـ

 127و  117توجه به مفاد مـواد  
 قانون مدیریت خدمات کشـوری 

و مقـررات   08/07/1386مصوب 
ــتخدامی وزارت بهداشــــت  اســ

نسخ شـده   30/05/1369مصوب 
  .است
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16.   
ه تأسیس دانشگاه راجع بقانون اصالح قانون 

  دانشکده پزشکی
  12/08/1319 صوب م

  1ماده 

قـانون   7با توجه بـه مفـاد مـاده    
تشکیل وزارت بهداشت، درمان و 

ــکی ــوزش پزشــ ــوب  آمــ مصــ
  .نسخ شده است 09/07/1364

  25تا  2مواد 

 17مـاده   3بنـد  ا توجه به مفاد ب
قانون هیات های امنا و موسسات 
عــالی علمــی دولتــی مصــوب    

  شده استنسخ  21/12/1350

17.   
قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و 

  بیماریهای واگیردار
  11/03/1320 صوب م

  21ماده 

ـ  ا قسمت اول این ماده از قانون ب
قـانون   39مـاده  توجه بـه مفـاد   

تعزیرات حکومتی امور بهداشـتی  
و قسمت  1367و درمانی مصوب 

 4بنـد   با توجه به مفاددوم ماده 
قـانون مـواد خـوردنی و      1ماده 

آشامیدنی و آرایشی و بهداشـتی  
اصالحی به موجب  1346مصوب

قانون اصالح بعضی از مواد قانون 
ــواد خــوردنی و آشــامیدنی و    م
آرایشـــی و بهداشـــتی مصـــوب 

قــانون مربــوط  18و مــاده 1353
بمقررات امور پزشکی و داروئی و 
ــامیدنی   ــوردنی و آشـ ــواد خـ مـ

  .شده است نسخ 1334مصوب
  

18.   
قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه های 

  کل کشور 1323آذرماه و دی ماه 
  30/09/1323 صوب م

ماده  2تبصره 
2  

  منتفی
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19.   

قانون اجازه اجرای الیحه قانونی سازمان 
وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون 

  بهداری مجلس
  08/11/1323 صوب م

  منتفی  ماده واحده

20.   
  وزارت بهداریقانون سازمان 

  22/09/1324 صوب م
  

 5، 4، 2، 1مواد 
،  15 یال 8، 6،

 یال 25مواد 
32  

قـانون   5با توجه به مفـاد  مـاده   
ــداری و  ــکیل وزارت بهـــ تشـــ

 16/04/1355مصـوب    بهزیستی
قــانون تشــکیل وزارت  9و مــاده 

بهداشـــت ، درمـــان و آمـــوزش 
و  09/07/1364مصـوب   پزشکی
ــانون تشــکیالت و  9و  2مــواد  ق

وظایف وزارت بهداشت، درمان و 
ــوب   ــکی مصــ ــوزش پزشــ آمــ

 .نسخ شده است 03/03/1367

  7ماده 

قانون  31با توجه به مفاد تبصره 
 کـل کشـور   1339بودجه سـال  

 1و مــاده  19/12/1338مصــوب 
 آئین نامه انستیتو پاسـتور ایـران  

نسخ شـده   14/03/1339مصوب 
  .است

 21تبصره ماده 

 3با توجه به مفـاد تبصـره مـاده    
مصـوب   قانون بهداشـت شـهری  

ــام   29/11/1329 ــانون نظـ و قـ
و  03/10/1339پزشکی مصـوب  

ــام    ــازمان نظ ــکیل س ــانون تش ق
پزشکی جمهوری اسالمی ایـران  

بنــدهای ( 20/10/1374مصــوب 
ــذکر 7، 6، 5، 1 ) قــانون اخیــر ال

  .نسخ شده است
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21.   
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به پرداخت دو 

  1325دوازدهم آذر و دی سال 
  20/09/1325 صوب م

  منتفی  2ماده  5بند 

22.   
اجازه پرداخت نود و پنج میلیون ریال در 

  حدود  وصولی های درآمد کشور
  02/05/1326 صوب م

اضافه (ردیف 
 تاسیسات

 بهداشتی

  1بند ) فارس

  منتفی

23.   
رأی اعتماد به دولت تصمیم قانونی راجع به 

  وزیر جناب آقای ساعد نخست
  17/09/1327 صوب م

  منتفی  پیوست 4بند 

24.   
  قانون اصالح قانون استخدام پزشکان

  29/02/1328 صوب م

  ماده واحده

قـانون   1با توجه بـه مفـاد مـاده    
اصــالح خــدمت خــارح از مرکــز 
پزشــــکان و دندانپزشــــکان و  

 04/03/1360داروسازان مصوب 
  .نسخ شده است

  2تبصره 
  

 20و  2مـواد   بـه مفـاد   توجـه  با
 امـور  مقـررات  بـه  مربـوط  قانون

ــواد خــوردنی و دارویــی  و م

ــامیدنی ــوب   آشــــ مصــــ
 قـانون   8، مـاده  29/03/1334

 و بهداشت، درمان وزارت تشکیل
ــوزش ــکی آم ــوب    پزش مص

ــاده  1، بنــد 09/07/1364  1م

 وظایف وزارت و تشکیالت قانون

 آمــوزش و درمــان بهداشــت،

، 03/03/1367مصــوب  پزشـکی 
 اجرایی نامه آیین 7 ماده تبصره

 وزارت تشـکیل  قـانون  8مـاده  
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 آمــوزش و درمــان بهداشــت،

و  26/05/1365مصوب   پزشکی
 8 مـاده  اجرایی نامه آیین اصالح

 قانون مصوب  موجب به اصالحی

 وزارت تشـکیل    26/05/1365

 آمــوزش و درمــان بهداشــت،

 ضـوابط  نامـه  و آیـین  پزشـکی 

 مراکـز  بیمارسـتان،  فنی مسئول

 ســرپایی، و محــدود جراحــی

 و شـــبانه روزی درمانگـــاه

  .است شده نسخ دندانپزشکی

  3تبصره 

 5و  3،  1مـواد   با توجه به مفـاد 
ــانون    ــالح ق ــانونی اص ــه ق  الیح

ــکان  ــدمتگزاری پزش ــوب خ  مص
ــاده  و 26/06/1358 ــانون  1م ق

بهداشتی و  انسانی خدمت نیروی
و  1358/ 24/09درمانی مصوب 

ــواد  ــز م ــانون اصــالح 5و  1نی  ق
خدمت خارج از مرکز پزشـکان و  
ــوب ــکان مصـــــ  دندانپزشـــــ

  .نسخ شده است 03/1360/ 04 

  4تبصره 

 الیحـه  5مـاده   مفـاد  به توجه با

 خدمتگزاری قانون اصالح قانونی

 26/06/1358   پزشکان مصـوب 
 نیـروی  خـدمت  قانون 1و ماده 

 و درمــانی بهداشــتی انســانی

ماده  نیز و 24/09/1358مصوب 
 از خـارج  خدمت اصالح قانون 2
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 دندانپزشـکان  و مرکـز پزشـکان  

 شده نسخ  04/03/1360مصوب 

  .است

  5تبصره 

قـانون   9مـاده    با توجه به مفـاد 
تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و 
ــوب   ــکی مصــ ــوزش پزشــ آمــ

ــاده  09/07/1364 ــانون  1و م ق
ــتخدامی وزارت   ــررات اســ مقــ
ــوزش   ــان و آمـ ــت ،درمـ بهداشـ

و  03/05/1369پزشکی مصـوب  
الـی   23و مواد  1ماده  "ب"بند 
ــتخدام  148و  26 ــانون اســ قــ

و  31/03/1345مصوب  کشوری
الیحه قانونی اصالح برخی  2بند 

از مواد الیجـه قـانونی اسـتخدام    
و  30/03/1350کشوری مصوب 

ــاده  ــانون  128 و 54و  53مـ قـ
مدیریت خدمات کشوری مصوب 

  .نسخ شده است 08/07/1386

  6تبصره 
قـانون   76با توجه به مفاد مـاده  

ــوری    ــدمات کشـ ــدیریت خـ مـ
  .نسخ شده است 09/07/1386

25.   
  نامه شورای عالی بهداشت آئین

  29/09/1329 مصوب

، 12تا  1مواد 
و  4تا 1بندهای 

و  11و  9تا  6
، 13ماده  12

  17تا  14مواد 

قـانون   9با توجه بـه مفـاد مـاده    
تشکیل وزازت بهداشت ، درمـان  
ــوب    ــکی مصـ ــوزش پزشـ و آمـ

ــاده  09/07/1364 ــانون  2و م ق
ــایف وزارت   ــکیالت و وظــ تشــ
بهداشـــت ، درمـــان و آمـــوزش 
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و  03/03/1367مصـوب   یپزشک

بــا عنایــت بــه ایــن کــه تمــامی 
وظایف شورای عالی بهداشت بـه  
اســـتثنای وظـــایف منـــدرج در 

مشاوره  13ماده  10و  5بندهای 
ای و قائم به وجود شورای عـالی  
بهداشت بوده لذا کلیه مواد ایـن  
آیــین نامــه بــه اســتثنای مــوارد 

  .مذکور منتفی شده است

26.   
  قانون بهداشت شهری

  29/11/1329 مصوب
  

و تبصره  1ماده 
  آن 1

قـانون   3با توجه بـه مفـاد مـاده    
مربوط به مقررات امور پزشکی و 

ــواد  ــی و مـ ــوردنی و  دارویـ خـ
 29/03/1334آشامیدنی مصوب 

  .نسخ شده است
این ماده با توجـه بـه    1و تبصره 

قـانون   3مفاد بخش اخیـر مـاده   
و  یمربوط به مقررات امور پزشک

ــیدارو ــوردن  یـ ــواد خـ و  یو مـ
 29/03/1334مصوب  یدنیآشام

قـانون   3و نیز قانون اصالح ماده 
و  یمربوط به مقررات امور پزشک

ــیدارو ــواد  یـ ــوردنو مـ و  یخـ
 29/01/1374 مصوب یدنیآشام

  .نسخ شده است

ماده  2تبصره 
1  

ــا   حکــم مقــرر در ایــن تبصــره ب
عنایت به سال تصـویب قـانون و   
همچنـــین شـــروط مـــذکور در 

داشتن حداقل سـابقه ده  ( تبصره
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سال در زمـان تصـویب قـانون و    
داشتن گـواهی اول متوسـطه یـا    

در ) شــرکت در امتحــان وروردی
با توجه . منتفی استحال حاضر 

ــانون مجــوز اداره مســتقل   ــه ق ب
ــک   ــیله کمــ ــه بوســ داروخانــ
داروســــازان کشــــور مصــــوب 

ــتغال   28/01/1367 ــانون اش و ق
کمـــک دندانپزشـــکان تجربـــی 

ــوب  ــانون  08/02/1354مص و ق
تعیین وضع دندانسـازان تجربـی   

اجرای این  22/02/1364مصوب 
  .تبصره منتفی شده است

  2ماده 

قـانون   5با توجه بـه مفـاد مـاده    
مربوط به مقررات امور پزشکی و 
داروئـــی و مـــواد خـــوردنی و   

 29/03/1334آشامیدنی مصوب 
  .نسخ شده است

  3تبصره ماده 

 10و  9با توجـه بـه مفـاد مـواد     
ــوب    ــکی مص ــام پزش ــانون نظ ق

قـانون   20و ماده  03/10/1339
تاسیس سازمان نظام دامپزشکی 

ایـران مصـوب   جمهوری اسالمی 
  .نسخ شده است 18/08/1376

  6ماده 

 به مفاد توجه با ماده اول قسمت

 و خـوردنی  مـواد  قـانون  7 ماده
بهداشـتی   و آرایشی و آشامیدنی

 قسمت و  22/04/1346مصوب 
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 31مـواد   مفاد به مستند نیز دوم

ــانون 39،  35،  ــرات  قـ تعزیـ
 درمانی و امور بهداشتی حکومتی

 شده نسخ 27/12/1367مصوب 

  .است

  7ماده 

مـاده  2با توجه به مفـاد تبصـره   
مقررات امور ه قانون مربوط ب 19

پزشکی و داروئی و مواد خوردنی 
ــوب  ــامیدنی مصـــــ  و آشـــــ

  .نسخ شده است 29/03/1334

  9ماده 

مـاده   1با توجه به مفـاد تبصـره   
 امـور  بمقررات مربوط قانون 19

 خوردنی مواد و و داروئی پزشکی

ــامیدنی و ــوب آشـ  مصـ

  .نسخ شده است 22/04/1346

 10تبصره ماده 

 1بنـد   الـف  جزء با توجه به مفاد
آیین  و تشکیالت قانون 10ماده 

 اداری عـدالت  دیـوان  دادرسـی 

نسخ شده   25/03/1392 مصوب
  .است

27.   

تصمیمات متخذه کمیسیون برنامه مجلس 
شورای ملی مربوط بجریان استخدام 
  مستخدمین خارجی سازمان برنامه

  24/12/1329مصوب 

  منتفی  متن قانون

28.   

قانون اجازه استخدام پانزده نفر استاد اتباع 
خارجه برای تدریس در دانشکده های 

  اصفهان شیراز و _پزشکی مشهد 
  05/04/1330 مصوب

ماده واحده و 
 1تبصره های 

،2 ،3  

 17مـاده   3با توجه به مفاد بنـد  
ــاء   قـــانون  هیـــأت هـــای  امنـ

 دولتـی  مؤسسات  عالی  علمـی  
نسخ شـده   21/12/1350مصوب 
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  .است

29.   
قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف 

  نوشابه های الکلی و مشتقات آن
  19/11/1331مصوب 

ماده 1تبصره 
  واحده

 7 ماده 1تبصره  به مفاد  توجه با
 مجـازات  تشـدید  قـانونی  الیحه

و  مخـدر  مـواد  جـرائم  مـرتکبین 
بـه   درمـانی  و تـأمینی  اقـدامات 
 بکـار  اشـتغال  و مـداوا  منظـور 

 19/03/1359 مصـوب  معتـادین 
  .نسخ شده است

ماده  2تبصره
  واحده

 مـاده  ابتدایی بخش اجرای زمان

 مـاده  دوم بخـش  و بوده منقضی

ــوط ــه مرب وزارت  مســئولیت ب
 معتادین؛ معالجه امر در بهداری

 23 مـاده  مفـاد  بـه  توجـه  با ابتدا
بـه اصـالح    راجـع  قـانونی  الیحه
 خشـخاش  کشـت  منـع  قـانون 

 مصــوب تریــاک واســتعمال
 با توجـه  سپس و 31/03/1338

 قـانونی  الیحـه  21ماده  مفاد به

 جـرایم  مرتکبین مجازات تشدید

 و ینمیأاقدامات تـ  و مخدر مواد
 اشتغال و مداوا منظور به درمانی

ــار ــادین بکـ ــوب  معتـ مصـ
  .شده است نسخ  19/03/1359

30.   
الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول 

  دادگستری و استخدام قضاتتشکیالت 
  14/12/1333مصوب 

، 2ماده  4بند 
 2بند  5قسمت 

  2ماده 

قـانون   7با توجه بـه مفـاد مـاده    
تشکیل سازمان پزشـکی قـانونی   

ــوب   ــور مصـ  27/04/1372کشـ
  .نسخ شده است

ــا توجــه بــه مفــاد مــواد    3ماده   2و  1ب
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قانون تشـکیل سـازمان پزشـکی    
ــانونی کشـــــور مصـــــوب  قـــ

  .شده است نسخ 27/04/1372

  5ماده 

ــا توجــه بــه مفــاد مــواد    4و  1ب
قانون تشـکیل سـازمان پزشـکی    
ــانونی کشـــــور مصـــــوب  قـــ

  .نسخ شده است 27/04/1372

31.   

مقررات امور پزشکی و ه قانون مربوط ب
  و مواد خوردنی و آشامیدنی داروئی

  29/03/1334مصوب 
  

و  22ماده 
  تبصره آن

  منتفی

32.   
  الیحه حفاظت فنی

  08/05/1334مصوب 
  6ماده 

و 99و 98با توجه به مفـاد مـواد   
ــوب   104 ــار مصــ ــانون کــ قــ
  .نسخ شده است 29/08/1369

33.

قانون راجع به اعطاء شصت میلیون ریال 
اعتبار جهت هزینه دانشکده پزشکی و 

  بیمارستانهای تهران
  19/06/1334مصوب 

  کل قانون
ماده واحده و (

  )تبصره آن
  منتفی

34.   

قانون هزینه های قانون مربوط به اصالح 
دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و 

  تعیین اشل حقوق قضات دادگستری
  03/11/1334مصوب 

  4ماده 

 93و  3و 1ماده ا توجه به مفاد ب
قانون وصول برخی از درآمدهای 
ــوارد    ــرف آن در م ــت و مص دول

ــوب   ــیّن مصـ  28/12/1373معـ
  .نسخ شده است

35.
  قانون مربوط به آمار و سرشماری

  15/12/1334مصوب  
  1ماده 

 7و  2، 1با توجه به مفـاد مـواد   
قانون تاسیس مرکـز آمـار ایـران    

نسخ شـده   13/04/1344مصوب 
  .است
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36.   
تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 

 مجلسین در مورد دوازده فقره برنامه تفصیلی
  21/12/1334مصوب 

 6، 2فقره های 
  11و  8،  7، 

  منتفی

37.

کمیسیون مشترک برنامه تصمیم متخذه 
  مجلسین در مورد

  نوزده فقره برنامه تفصیلی
  23/12/1334مصوب 

 9، 2های فقره
  11و 

  منتفی

38.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
مجلسین در مورد بیست و شش فقره برنامه 

  تفصیلی سازمان برنامه
  27/12/1334مصوب 

،  16های فقره
  26و  25، 17

  منتفی

39.   
قانون  3به اصالح ماده  قانون مربوط

  استخدام پزشکان
  16/11/1335مصوب 

  ماده واحده

مـاده واحـده   ا توجـه بـه مفـاد    ب
قانون مقررات اسـتخدامی وزارت  
بهداشـــت ، درمـــان و آمـــوزش 

و   30/05/1369مصـوب  پزشکی
و  117بــا توجــه بــه مفــاد مــواد 

ــدمات   127 ــدیریت خ ــانون م ق
ــوری ــوب  کش  08/07/1386مص

  .نسخ شده است

40.   
قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی 

  ایران
  30/04/1336مصوب 

  2ماده 
  

 قـانون  29با توجه به مفاد ماده 

 ایـران  اسـالمی  جمهـوری  ارتش

مجلــس  07/07/1366مصــوب 
  .نسخ شده است شورای اسالمی

  11ماده 

 قانون 100با توجه به مفاد ماده 

 ایـران  اسـالمی  جمهـوری  ارتش

مجلــس  07/07/1366مصــوب 
  .نسخ شده است شورای اسالمی

و  106بــا توجــه بــه مفــاد مــاده و  15ماده 
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بند ب  2تبصره 

  15ماده 
 جمهـوری  ارتـش  قـانون  117

ــالمی ــران اسـ ــوب  ایـ مصـ
مجلــس شــورای   07/07/1366

  .نسخ شده است اسالمی

  23ماده 

 قـانون  69با توجه به مفاد ماده 

 ایـران  اسـالمی  جمهـوری  ارتش

 مجلــس 07/07/1366مصــوب 
  .نسخ شده است شورای اسالمی

41.   

قانون مربوط به واگذاری سهمی دولت از 
قریه سرخ حصار به سازمان بیمه های 

  اجتماعی کارگران
  30/07/1336مصوب 

  منتفی  ماده واحده

42.   
  آئین نامه اجرائی قانون فروش خالصجات

  21/08/1336مصوب 
  6و  5مواد 

قـانون   16با توجه به مفاد مـاده  
خالصـجات مصـوب    بنگاه انحالل

شــورای  مجلــس 20/04/1346
  .نسخ شده است اسالمی

43.   

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به 
اجازه خرید یک دستگاه آمبوالنس و دو 

دستگاه جیپ جهت بهداری آموزشگاههای 
  کشور

  10/09/1336مصوب 

  منتفی  متن قانون

44.   

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به 
استیشن جهت  اجازه خرید یکدستگاه جیپ

  بنگاه واکسن و سرمسازی حصارک
  10/09/1336مصوب 

  منتفی  متن قانون

45.   
قانون مربوط ببرقراری مستمری و وظیفه 

  درباره عده ای
  12/09/1336مصوب 

 107، 106مواد 
،109 ،110 

،112  
  منتفی
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46.   

قانون مربوط به اجازه استخدام عده ای 
پزشک و دندان پزشک و غیره برای 

  درمانی شهرستانها و دهستانهاتاسیسات 
  23/09/1336مصوب 

  کل قانون
ماده واحده و (

 1تبصره های 
  )3و  2،

  منتفی

47.   

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به 
دستگاه کامانکار جیپ و  40اجازه خرید 

چهار دستگاه آمبوالنس جهت واحدهای گارد 
  مسلح گمرک

  22/10/1336مصوب 

  منتفی  متن قانون

48.   

متخذه کمیسیون بودجه دائر به تصمیم 
اجازه خرید یک دستگاه آمبوالنس برای 

  فرودگاه مهرآباد
  09/11/1336مصوب 

  منتفی  متن قانون

49.   

قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ ششصد 
میلیون ریال وام از بانک ملی ایران جهت 

ساختمانهای نیمه تمام و ساختمانهای جدید 
  دانشگاه تهران

  18/12/1336مصوب 

  منتفی  ماده واحده

50.   

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به 
اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل سواری 

  جهت آقای مدیر کل بهداشت
  19/12/1336مصوب 

  منتفی  متن قانون

51.   
  کل کشور 1337قانون بودجه سال 

  29/12/1336مصوب 
  22تبصره 

قـانون اجـازه   با توجـه بـه مفـاد    
 پرداخت حق محرومیت از مطب

 68و مواد  22/09/1366مصوب 
ــانون  127و  117و  78و  قـــــ

مدیریت خدمات کشوری مصوب 
  .نسخ شده است 08/07/1386
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52.   
الیحه قانونی راجع به واگذاری امور بهداری 

  به مردم
  10/02/1337مصوب 

  3و  1مواد 
  
  

قـانون اصـالح   با توجه بـه مفـاد   
د اول و سوم قـانون واگـذاری   موا

ــور  ــردم امـــ ــداری بمـــ  بهـــ
نسخ شـده   23/12/1343مصوب
  .است

  

الی  4و  2مواد 
7  

 13،  12، 3 با توجه به مفاد مواد
ــکیل وزارت  19و  ــانون تشــ قــ

بهـــداری و بهزیســـتی مصـــوب 
  .نسخ شده است 16/04/1355

53.
قانون راجع به عوارض فرود و توقف 

  هواپیماها
  27/03/1337مصوب 

  2بند و ماده 

 بـه  توجـه  بـا   این قـانون  2ماده 
 جدید تعرفه قانون 10 ماده مفاد

 و  هواپیمـا  توقف و فرود عوارض
ــایر ــدمات سـ ــاهی خـ  و فرودگـ
 گواهینامــه بــه  مربــوط عــوارض

و کارکنان   هواپیماها و فنی های
و  01/07/1346پـــرواز مصـــوب 

ــواد  ــانونی   15و  13م ــه ق الیح
تعیین بهای خدمات فرودگاهی و 

 بـه 21/05/1358پروازی مصـوب 
  .است شده نسخ ضمنی طور

54.   
قانون راجع به اصالح قانون بازنشستگی و 

  اصالح حقوق بازنشستگان
  03/04/1337مصوب 

ماده  6تبصره 
  واحده

ــه موجــب ــاد فصــول اول و  ب مف
، 76موجب مواد مخصوصا هشتم 

قـــــانون اســـــتخدام  99و  77
 و 31/03/1345کشوری مصوب 

 مدیریت قانون سیزدهم فصل نیز
 مصــــوب کشــــوری خــــدمات
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  .است شده نسخ 08/07/1386

55.   

تصمیم متخده کمیسیون بودجه دایر به 
فصل دوم قانون بودجه سال  60اصالح ردیف 

  کل کشور 1337
  23/05/1337  مصوب

  منتفی  متن قانون

56.   

قانون راجع به نحوه تقسیم مبلغ چهارده 
 25میلیون و هفتصد هزار دالر از محل 

میلیون دالر پذیره نفت دریافتی از شرکت 
  پان آمریکن

  09/06/1337  مصوب

ماده 1بند 
  واحده

  منتفی

57.

قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ هفتاد و 
پنج میلیون ریال از محل بقیه موجودی 
پذیره نفت برای کمک به آسیب دیدگان 

  زلزله نواحی غرب
  20/06/1337مصوب 

  منتفی  ماده واحده

58.
آیین نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل 

  راه
  14/08/1337مصوب 

  2ماده 

 14، 2بــا توجــه بــه مفــاد مــواد 
مصـوب   قانون استخدام کشـوری 

 127و  42و مواد  31/03/1345
قانون مدیریت خدمات کشـوری  

نسخ شـده   08/07/1386مصوب 
  .است

59.   

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
مجلسین دایر به اجازه تمدید استخدام دو 
 نفر کارشناس خارجی در اداره کل ساختمان

  24/09/1337وزارت راه مصوب 
  

ماده  3بند 
  واحده

  منتفی

60.   
قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه 

  موجودی وجوه پذیره نفت
،د ج  هایبند

  ماده واحده
  منتفی
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  02/11/1337  مصوب

61.   
الیحه استخدام استادان خارجی برای 

  دانشکده های شهرستانها
  11/11/1337  مصوب

و تبصره  1ماده 
 7آن ،مواد  1
  و تبصره آن 9،

 17مـاده   3ا توجه به مفاد بنـد  ب
قانون هیأت های امناء مؤسسات 

مصــوب  عــالی علمــی دولتــی  
 .نسخ شده است 21/12/1350

  

62.   

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
 1338مجلسین درباره بودجه اداری سال 

  تشکیالت مرکزی سازمان برنامه
  19/12/1337  مصوب

جدول ضمیمه 
ردیف (بودجه 

جدول  18
پرسنلی و 

  )اداری

  منتفی

63.   
  قانون کار

  26/12/1337مصوب 

  5ماده 
قانون کار  4ماده ا توجه به مفاد ب

نسخ شـده   29/08/1369 مصوب
  .است

  18ماده 

قـانون   76با توجه به مفاد مـاده  
و ماده  29/08/1369 کار مصوب

قـــانون  3مـــاده  2و تبصـــره  3
ــادر و   ــا شــیر م ــه ب ــرویج تغذی ت

مــــادران در دوران حمایـــت از  
 29/08/1369 مصـوب  شیردهی

مــاده واحــده قــانون  2و تبصــره 
اصالح قوانین تنظیم جمعیـت و  

ــوب   ــانواده مص  20/03/1392خ
  .نسخ شده است

  47ماده 
قـانون   86مـاده  ا توجه به مفاد ب

نسـخ   29/08/1369 کار مصـوب 
  .شده است

مـاده   2ا توجه به مفـاد تبصـره   بماده  1تبصره 
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 قـــــانون کـــــار مصـــــوب 86  47

  .نسخ شده است 29/08/1369

  48ماده 
قـانون   87مـاده  ا توجه به مفاد ب

نسـخ   29/08/1369 کار مصـوب 
  .شده است

  49ماده 
  

قـانون   89مـاده  ا توجه به مفاد ب
نسـخ   29/08/1369 کار مصـوب 
  .شده است

  50ماده 
  

و  105مــاده ا توجــه بــه مفــاد بــ
قـانون کـار    105مـاده   1تبصره 
نسخ شـده   29/08/1369 مصوب
  .است

 50تبصره ماده 
  

مـاده   2ا توجه به مفـاد تبصـره   ب
ــوب  105 ــار مصــ ــانون کــ  قــ
  .نسخ شده است 29/08/1369

  51ماده 
مـاده   3ا توجه به مفـاد تبصـره   ب

ــوب  105 ــار مصــ ــانون کــ  قــ
  .نسخ شده است 29/08/1369

  52ماده 
الـی   96مـواد  ا توجه بـه مفـاد   ب

ــار   106 ــانون کــ ــوب قــ مصــ
  .نسخ شده است  1369/08/29

64.   
  کل کشور 1338قانون بودجه سال 

  28/12/1337مصوب 
  30تبصره 

 2ماده  4ا توجه به مفاد تبصره ب
ــانون ــانون  مــوادی  اصــالح  ق   از ق
،  اقتصــادی  توســعه  ســوم  برنامــه

  جمهــوری  و فرهنگــی  اجتمــاعی
  برقراری  و چگونگی  ایران  اسالمی
از   و سایر وجـوه   عوارض  و وصول

  کــاال، ارائــه    تولیــد کننــدگان 
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  و کـاال هـای    خـدمات   دهندگان

ــوب   ــی مص  22/10/1381واردات
  .نسخ شده است

  38تبصره 

 89تـا   79ا توجه به مفاد مـواد  ب
 قانون محاسبات عمـومی کشـور  

نسخ شـده   01/06/1366مصوب 
  .است

65.   
قانون راجع به تکمیل عده معلمین 

  دانشگاههای شهرستانها

  21/02/1338مصوب 

 2، ماده 1ماده 
  آن 1و تبصره 
  

و  8مـاده   6با توجه به مفاد بنـد  
قــانون  هیــأت  17مــاده  3بنــد 

ــالی  ــات  ع ــاء مؤسس ــای  امن ه
مصـــــوب  علمـــــی  دولتـــــی

  .نسخ شده است 21/12/1350

66.   
  قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی

  13/03/1338مصوب 
 9و  3بندهای 
  12ماده 

ــاده   ــاد م ــه مف ــا توجــه ب و  10ب
ــام تبصــره آن از  ــر ن ــانون تغیی ق

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی 
ــران   ــاورزی و عم ــه وزارت کش ب
ــازمان   ــد سـ ــتائی و تجدیـ روسـ

 مصــــوب کشــــاورزی کشــــور
الیحـــه قـــانون و  25/03/1356

ــاورزی   ــورای کشـ ــیس شـ تأسـ
ــوب ــز 14/01/1358  مصـ  و نیـ

ــین ــه آئ ــورای نام ــاورزی ش  کش
 شـده  نسـخ  12/2/1358 مصوب
  .است

67.   

قانون راجع به تربیت پزشک برای بخشها و 
  شهرستانها

  06/04/1338مصوب 
  1ماده 

قانون مربوط بـه  با توجه به مفاد 
 خــدمت پزشــکان و پیراپزشــکان

علــــی  30/01/1367مصــــوب 
قانون مربوط و  7الخصوص ماده 
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 به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

علــــی  12/02/1375مصــــوب 
نسـخ ضـمنی    14الخصوص ماده 

 5و  1همچنین مـواد  .شده است
قانون سنجش و پذیرش دانشجو 
در دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش 
ــوب    ــور مصـــ ــالی کشـــ عـــ

  .است شده نسخ 10/06/1392

و تبصره  2ماده 
  آن

قانون مربوط بـه  با توجه به مفاد 
 خــدمت پزشــکان و پیراپزشــکان

علــــی  30/01/1367مصــــوب 
ــاده   ــوص م ــاده  7الخص  10و م

ــانون   ــانون اصــالح مــوادی از ق ق
خــدمت پزشــکان و پیراپزشــکان 

ــوب  ــاق  30/1/1367مصـ و الحـ
مصـــــوب  مـــــوادی بـــــه آن

قانون مربوط به و  13/05/1370
 خــدمت پزشــکان و پیراپزشــکان

علــــی  12/02/1375مصــــوب 
نســخ شــده  11الخصــوص مــاده 

  .است

  3ماده 

قانون مربوط بـه  با توجه به مفاد 
 خــدمت پزشــکان و پیراپزشــکان

علــــی  30/01/1367مصــــوب 
ــره   ــوص تبص ــاده  2الخص و  7م

قانون مربوط به خدمت پزشـکان  
مصــــــوب   و پیراپزشــــــکان 

  علی الخصوص 12/02/1375
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  .نسخ شده است 14و  6مواد  

  4ماده 

قـانون   1با توجه بـه مفـاد مـاده    
ــه خــدمت پزشــکان و   ــوط ب مرب

مصـــــــوب  پیراپزشـــــــکان
ــاده  30/01/1367 ــانون  1و م ق

ــه خــدمت پزشــکان و   ــوط ب مرب
مصـــــــوب  پیراپزشـــــــکان

  .نسخ شده است 12/02/1375

  4تبصره ماده 

الحاقی  3با توجه به مفاد تبصره 
قـانون اصـالح   ماده واحده  2بند 

ــاده  ــانون اصــالح خــدمت   3م ق
ــکان،   ــز پزشــ ــارج از مرکــ خــ
دندانپزشکان و داروسازان مصوب 

ــاق 04/03/1360 ــه   و الحــ ســ
تبصره بـه آن و یـک تبصـره بـه     

 18/02/1363مصـوب   ماده یـک 
  .نسخ است

  5ماده 

قـانون   7با توجه بـه مفـاد مـاده    
تأمین وسایل و امکانات تحصـیل  

مصـوب   اطفال و جوانـان ایرانـی  
ــه و  30/04/1353 ــین نامــ آئــ

اجرائی موضوع ماده هشت قانون 
تأمین وسائل و امکانات تحصـیل  
اطفال و جوانـان ایرانـی مصـوب    

  .نسخ شده است 12/04/1354

و تبصره  6ماده 
  آن

و  6و  2با توجـه بـه مفـاد مـواد     
 قانون تشکیل وزارت تبصره های 
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ــوزش   ــان و آمـ ــت، درمـ بهداشـ

و  09/07/1364مصـوب   پزشکی
قانون تشکیالت و وظایف  2ماده 

وزارت بهداشت درمان و آمـوزش  
ــوب   ــکی مص  03/03/1367پزش

ــیلی وزارت  ( ــکیالت تفصــ تشــ
  .منتفی شده است) بهداشت

  منتفی  7ماده 

68.   

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره 
  الکشف کاشفین مواد مخدره حق

  20/07/1338مصوب 
  منتفی  متن

69.   
بازنشستگی قضاۀ قانون راجع باصالح حقوق 

  و پزشکان و کارمندان آموزشی

  29/08/1338مصوب 

ماده واحده و 
  آن 1تبصره 

 98و  86 با توجه به مفـاد مـواد  
قانون استخدام کشـوری مصـوب   

و نیز با توجـه بـه    31/03/1345
نظام هماهنگ قانون  2مفاد ماده 

ــه   ــتگی و وظیف ــوق بازنشس  حق
  .نسخ شده است 23/06/1373

70.   

باجازه پرداخت وظیفه قانون مربوط 
مستمری درباره وراث عده ای از کارمندان 

  دولت

  28/09/1338مصوب 

 240قسمت 
بند ج ماده 

  واحده
  منتفی

71.   

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
نفر کارمند و خدمتگزار  186مجلسین درباره 

حکمی و قرار دادی و روز مزدی شرکت 
  منحله چای

  12/11/1338مصوب 

  

 بند د ماده
  واحده

  منتفی
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72.   

  

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه درباره نحوه 
  پرداخت صدی ده جریمه بعنوان پیش

میزان صدی  پرداخت بکاشفین مواد مخدره تا
 پنجاه

  18/11/1338مصوب 

  منتفی  متن قانون

73.
قانون راجع باجازه استخدام پرستار و ماما و 

  کارمند فنی برای وزارت بهداری

  12/12/1338مصوب 

  قانونکل 
  )17تا  1مواد (

قـانون   9با توجه بـه مفـاد مـاده    
تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و 
ــوب   ــکی مصــ ــوزش پزشــ آمــ

ــده   09/07/1364 ــاده واحـ و مـ
قانون مقررات اسـتخدامی وزارت  
ــوزش   ــان و آمـ ــت ،درمـ بهداشـ

ــوب   ــکی مص  30/05/1369پزش
  .نسخ شده است

74.   
  کل کشور 1339قانون بودجه سال 

 19/12/1338مصوب 

  38 تبصره

ــاد تبصــره   ــه مف ــا توجــه ب  42ب
کـل کشـور    1352بودجه سـال  

نسخ شـده   27/12/1351مصوب 
  .است

  57تبصره 

قانون  29با توجه به نسخ تبصره 
ــه  ــه   1338بودج ــور ب ــل کش ک

قـانون مالیاتهـای    5موجب ماده 
تبصــره  1345مســتقیم مصــوب 

این قانون در خصوص اجرای  57
یاد شـده نیـز منتفـی     29تبصره 

  .استشده 

75.
  قانون راجع بامور مالی دانشگاه تهران

  21/01/1339مصوب 

، ماده 2، 1مواد 
و تبصره آن،  4

  ، 9، 7مواد 
  

 17مـاده   3بنـد   مفاد با توجه به
ــاء   قـــانون  هیـــأت هـــای  امنـ

  مؤسسات  عالی  علمی  دولتی 
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، 10تبصره ماده 

، 14تا  11مواد 
  16ماده 

 شـده نسخ  21/12/1350مصوب 
  .است

  

76.   

قانون مربوط باساسنامه شرکت ملی نفت 
  ایران

  26/02/1339مصوب 

  7بند الف ماده 

پیوست  157بند  مفاد با توجه به
ــاتی   ــوانین مالی ــیح ق ــانون تنق ق

حکم 30/01/1396کشور مصوب 
مالیاتی این بند نسخ صریح شده 

و ما بقی احکام ایـن مـاده   . است
 2ماده  4با توجه به مفاد تبصره 

ــانون ــانون  مــوادی  اصــالح  ق   از ق
،  اقتصــادی  توســعه  ســوم  برنامــه

  جمهــوری  و فرهنگــی  اجتمــاعی
  برقراری  و چگونگی  ایران  اسالمی
از   و سایر وجـوه   عوارض  و وصول

  کــاال، ارائــه    تولیــد کننــدگان 
  و کـاال هـای    خـدمات   دهندگان
ــی ــوب  واردات  22/10/1381مص

  .نسخ شده است

77.

متصدیان آزمایشگاه قانون مربوط به تربیت 
های شهرستانها و  برای دانشکده

  دانشسرایعالی

  17/03/1339مصوب 

  4ماده 

قـانون   9با توجه بـه مفـاد مـاده    
تشکیل وزارت بهداشت درمـان و  
ــوب   ــکی مصــ ــوزش پزشــ آمــ

ــده   09/07/1364 ــاده واحـ و مـ
قانون مقررات اسـتخدامی وزارت  
ــوزش   ــان و آمـ ــت درمـ بهداشـ

ــوب   ــکی مص  30/05/1369پزش
مفاد مواد فصل هشـتم و مـواد   و 

قـــانون مـــدیریت   127و  117
خــــدمات کشــــوری مصــــوب 

  .نسخ شده است 08/07/1386

78.
آئین نامه ترفیعات افسران شهربانی کل 

  کشور

ماده  1تبصره 
 ، بند د ماده 10

  

قـانون   1با توجه بـه مفـاد مـاده    
شمول قانون اسـتخدام نیروهـای   
ــران و   ــاهی بافس ــلح شاهنش مس
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 درجه داران و افراد شهربانی کل   12  18/03/1339مصوب 

ــور ــوب  کشـ  01/04/1344مصـ
  .نسخ شده است

79.   

میلیون ریال جهت مبارزه  10اجازه پرداخت 
با بیماری طاعون اسبی در اختیار وزارت 

  کشاورزی

  20/03/1339مصوب 

  منتفی  متن

80.   
پنج میلیون ریال جهت اجازه پرداخت مبلغ 

 مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری

  21/06/1339مصوب 

  منتفی  متن

81.   

اجازه پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به 
منظور جلوگیری از ورود مرض وبا و 
  پیشگیری از آن به وزارت بهداری

  25/07/1339مصوب 

  متن

با توجـه بـه تصـویبنامه شـماره     
 1339.7/26مــــــورخ  20942

هیــأت وزیــران راجــع بپرداخــت 
مبلغ ده میلیون ریـال از درآمـد   

بــوزارت  1339عمــومی ســال  
بهداری برای جلوگیری از مـرض  

ــوب  ــا مصـــ  1350ر7ر15وبـــ
کمیســـیون بودجـــه مجلســـین 

ــوب  و  15/07/1350مصــــــــ
بـودن   یمـورد  تیماه نیهمچن

  .است یمصوبه مذکور، منتف

82.   

سایر آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر و 
مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح 

  شاهنشاهی و ژاندارمری

  14/09/1339مصوب 

  6ماده 

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
از قــانون  8قــانون اصــالح مــاده 

نیروهـــای مســـلح شاهنشـــاهی 
همچنـین   17/10/1347مصوب 

در مــــورد نیروهــــای مســــلح 
 4شاهنشــاهی بــه موجــب مــاده 

آئین نامه پرداخت هزینه سـفر و  
فوق العاده انتقال و مأموریـت در  
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 نیروهـــای مســـلح شاهنشـــاهی

و مـــاده  07/11/1354مصـــوب 
قــانون ارتــش جمهــوری    149

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
ــورد  07/07/1366 و در مـــــــ

نیروهای ژانـدارمری بـه موجـب    
ــواد  ــروی    6و  1مـ ــانون نیـ قـ

 انتظامی جمهوری اسالمی ایـران 
و مــاده   27/04/1369مصــوب 

قــانون اســتخدام نیــروی    175
 انتظامی جمهوری اسالمی ایـران 

نسخ شـده   20/12/1382 مصوب
  .است

83.
تأمین اعتبار بابت تکمیل ساختمان 

  بیمارستان ثریای مراغه

  14/09/1339مصوب 

  منتفی  متن

84.   
قانون راجع به اصالح قانون اراضی دولت و 

  شهرداریها و اوقاف و بانکها

  20/09/1339مصوب 

  3ماده 

 4با توجه بـه مفـاد بنـد ز مـاده     
الیحه قانونی تشکیل دادگاه فوق 
العاده رسـیدگی بـه جـرائم ضـد     

ــالب  ــوب  انق  03/04/1358مص
  .نسخ شده است

85.
اجازه پرداخت ده میلیون ریال جهت مبارزه 

  با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری

  28/09/1339مصوب 

  متن

تصـویبنامه شـماره   با توجـه بـه   
 1339/9/26مـــورخ  12/26202

ــازه     ــع باج ــران راج ــأت وزی هی
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از 

درآمـد عمـومی کشـور در     محل 
  مصوب 1339سال 

شـده و لـذا    ذیتنف15/07/1350
  .شده است یمنتف
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86.   
  قانون نظام پزشکی

 03/10/1339مصوب 

  1ماده 
  

قانون  2و 1با توجه به مفاد مواد 
ســازمان نظــام پزشــکی تشــکیل 

مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 
  .نسخ شده است 20/10/1374

  2ماده 

و تبصـره   4با توجه به مفاد ماده 
قــانون تشــکیل ســازمان آن از  2

نظام پزشکی جمهـوری اسـالمی   
نسخ  20/10/1374مصوب  ایران

  .شده است

  3ماده 
قـانون   8با توجه بـه مفـاد مـاده    
پزشــکی تشــکیل ســازمان نظــام 
مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 

  .نسخ شده است 20/10/1374

  3تبصره ماده 

و  1با توجه به مفاد تبصره هـای  
قانون تشکیل سازمان  10ماده  2

نظام پزشکی جمهـوری اسـالمی   
نسخ  20/10/1374مصوب  ایران

  .شده است

  

، ماده 6، 4ماده 
  و تبصره آن 8

 15تـا   5با توجه بـه مفـاد مـواد    
ــام    ــازمان نظ ــکیل س ــانون تش ق
 پزشکی جمهوری اسالمی ایـران 

نسخ شـده   20/10/1374مصوب 
  .است

  

و تبصره  9ماده 
  آن

 26تـا   24با توجه به مفاد مـواد  
ــام    ــازمان نظ ــکیل س ــانون تش ق
 پزشکی جمهوری اسالمی ایـران 

نسخ شـده   20/10/1374مصوب 
  .است

ــاده    10ماده  ــاد م ــه مف ــا توجــه ب و  27ب
ــره  ــکیل آن از  1تبص ــانون تش ق

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٣٨ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
سازمان نظام پزشـکی جمهـوری   

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
  .نسخ شده است 20/10/1374

  12ماده 
قـانون   24با توجه به مفاد مـاده  

تشــکیل ســازمان نظــام پزشــکی 
مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 

  .نسخ شده است 20/10/1374

87.
میلیون ریال جهت اجازه پرداخت شش 

 مبارزه با بیماری وبا در اختیار وزارت بهداری

  03/10/1339مصوب 

  متن

با توجـه بـه تصـویبنامه شـماره     
 04/10/1339مورخ  12/26728

هیــأت وزیــران راجــع بــه اجــازه 
پرداخت مبلغ شش میلیون ریال 

ــال   از محــل  ــومی س ــد عم درآم
ــل کشـــور  1339 مصـــوب  کـ

ــده و    15/07/1350 ــذه ش تنفی
  .ز آن منتفی شده استپس ا

88.

قانون مربوط بنحوه پرداخت کمک هزینه 
-38تحصیلی دانشجویان از سال تحصیلی 

1339  

  17/10/1339مصوب 

ماده  1تبصره 
  واحده

  منتفی

89.   

اجازه پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به 
بیمارستان ابوحسین به منظور حفاظت از 

  افراد مسلول

  26/11/1339مصوب 

  منتفی  متن

90.   
تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به  

  دولت

  23/12/1339مصوب 

قسمت الف 
، 1بند  1جزء 

  7بند 
  منتفی

91.   

  

تأمین اعتبار برای جلوگیری از ورود مرض 
  وبا و پیشگیری آن

  متن
  

  منتفی
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  06/03/1340مصوب 
  
  

92.   

معافیت پنج صندوق میز و مبل فلزی مربوط 
و عوارض  به بنگاه پاستور از پرداخت حقوق

  گمرکی

  28/04/1340مصوب 

  متن

با توجه به تاییـد مصـوبه هیئـت    
بـه موجـب قـانون راجـع     وزیران 

بمعافیت پـنج صـندوق محتـوی    
ــوازم    ــزی و ل ــندلی فل ــز و ص می
ــاه   ــگاهی بنگ ــوص آزمایش مخص
ــوارض   ــوق و عـ ــتور از حقـ پاسـ

و  24/09/1343گمرکی مصـوب  
با عنایت به موردی بودن موضوع 

  .باشد قانون، منتفی می

93.   

مجاز نمودن وزارت پست و تلگراف و تلفن به 
تغییر شغل و سمت سیمبانان و پیکهای 

  پست

  08/06/1340مصوب 

  متن

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس  و در نتیجه عدم امکـان  
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــت  ــده اسـ ــادر شـ ــوب  صـ مصـ

و بـــا توجـــه بـــه  20/09/1342
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .منتفی می باشدخصوص آن 

  

94.   
تصویب الیحه تمام وقت استخدامی هیات 

  آموزشی دانشگاه

  11/06/1340مصوب 

و تبصره  1ماده 
 ،6آن، ماده  2

و تبصره  7ماده 
آن،  2و  1های 
و تبصره  8ماده 
  آن 2و  1های 

به نامعلوم بودن وضعیت  توجهبا 
ارسال این تصویبنامه به مجلـس 
و در نتیجه عدم امکان استناد به 
تبصره قانون مربوط بـه تصـویب   

ــاریخ     ــه از ت ــایی ک ــه ه  19نام
تـا تـاریخ    1340اردیبهشت مـاه  

مهــر مــاه  14(افتتــاح مجلســین 
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از هیــأت وزیــران صــادر ) 1342

شــــــده اســــــت مصــــــوب 
و با توجه به فقدان 20/09/1342

مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 
  .منتفی می باشد

95.   

ریال  50تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری 
بهای آسفالت در شهر تهران و اخذ عوارض 

 شهرداری

  29/06/1340مصوب 

  7بند 

به نامعلوم بودن وضعیت  توجهبا 
ارسال این تصویبنامه به مجلـس 
و در نتیجه عدم امکان استناد به 
تبصره قانون مربوط بـه تصـویب   

ــاریخ     ــه از ت ــایی ک ــه ه  19نام
تـا تـاریخ    1340اردیبهشت مـاه  

مهــر مــاه  14(افتتــاح مجلســین 
از هیــأت وزیــران صــادر ) 1342

شــــــده اســــــت مصــــــوب 
و با توجه به فقدان 20/09/1342

مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 
  .منتفی می باشد

96.   
  اساسنامه سازمان دامپروری کشور

  26/07/1340مصوب 
  3و  2مواد 

به نامعلوم بودن وضعیت  توجهبا 
ارسال این تصویبنامه به مجلـس 
و در نتیجه عدم امکان استناد به 
تبصره قانون مربوط بـه تصـویب   

ــاریخ     ــه از ت ــایی ک ــه ه  19نام
تـا تـاریخ    1340اردیبهشت مـاه  

مهــر مــاه  14(افتتــاح مجلســین 
از هیــأت وزیــران صــادر ) 1342

شــــــده اســــــت مصــــــوب 
و با توجه به فقدان 20/09/1342

مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 
  .منتفی می باشد

97.   

پرداخت مبلغ ده ملیون ریال از محل درامد 
عمومی سال جاری کشور جهت هزینه 
ساختمان بیمارستان سقز و موسسات 

 بهداشتی شهرستانهای کردنشین و نوارمرزی

  متن
به نامعلوم بودن وضعیت  توجهبا 

ارسال این تصویبنامه به مجلـس 
و در نتیجه عدم امکان استناد به 
تبصره قانون مربوط بـه تصـویب   
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ــاریخ     01/08/1340مصوب  ــه از ت ــایی ک ــه ه  19نام

تـا تـاریخ    1340اردیبهشت مـاه  
مهــر مــاه  14(افتتــاح مجلســین 

از هیــأت وزیــران صــادر ) 1342
شــــــده اســــــت مصــــــوب 

و با توجه به فقدان 20/09/1342
مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 

  .منتفی می باشد

98.   

تامین اعتبار جهت پرداخت تفاوت حقوق 
دارندگان پایه های دبیری و دانشیاری و 

  استادی دانشگاه

  08/09/1340مصوب 

  متن

عمـل دولـت بـه     دییـ توجه به تا
تصویب قـانون   11موجب تبصره 

مصوب  1340متمم بودجه سال 
مصـوبه   نیـ مفاد ا 16/12/1343

  .شده است یمنتف

99.   

پرداخت مبلغ یازده ملیون ریال از محل 
درامد عمومی سال جاری کشور جهت هزینه 

ساختمان و تکمیل و تجهیز مؤسسات 
بهداشتی و درمانی شهرستانهای کردنشین و 
نوار مرزی و لوله کشی جذامیخانه بابا باغی 

  تبریز

  04/11/1340مصوب 

  متن

با توجه به تایید عمل دولـت بـه   
تصـویب قـانون    6موجب تبصره 

مصوب  1340متمم بودجه سال 
مفاد ایـن مصـوبه    16/12/1343

  .منتفی شده است

100.   
اصول برنامه عمرانی پنجساله سوم کشور بر 

  مبنای گزارشات مقدماتی سازمانها

  11/11/1340مصوب 

  متن

به نامعلوم بودن وضعیت  توجهبا 
ارسال این تصویبنامه به مجلـس 
و در نتیجه عدم امکان استناد به 

قانون مربوط به تصـویب  "تبصره 
ــاریخ     ــه از ت ــایی ک ــه ه  19نام

تـا تـاریخ    1340اردیبهشت مـاه  
مهــر مــاه  14(افتتــاح مجلســین 

از هیــأت وزیــران صــادر ) 1342
ــت  ــده اســـ ــوب  "شـــ مصـــ

ن و با توجه به فقدا20/09/1342
مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 

  .منتفی می باشد
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101.   

پرداخت مبلغ چهار ملیون ریال مازاد ده 
ملیون ریال اعتبار پرداختی بمنظور پیش 

 5274گیری و یا موضوع تصویبنامه شماره 
با رعایت مدلول تصویبنامه  340/ 3/ 9 -10/

مذکور بمصرف مبارزه یا بیماریهای واگیر و 
  مخصوصا آبله

  25/11/1340مصوب 

  متن

با عنایت به تایید عمل دولت بـه  
ــد   ــب بن ــتمم   13موج ــانون م ق

مصـــوب  1340بودجـــه ســـال 
این قانون منتفـی   16/12/1343

  .شده است

102.

پرداخت ماهیانه مبلغ یازده هزار و دویست و 
پنج ریال بعنوان مستمری عالوه بر حقوق 
وظیفه به ورثه قانونی مرحوم دکتر محمود 

  سیاسی

  25/11/1340مصوب 

  متن

قانون مورد نظر موقت اسـت امـا   
با توجه به این کـه انتهـای بـازه    

و زمانی آن دقیقاً مشخص نیست 
نظر به انتفای قانون، منتفی مـی  

ــد ــه  . باش ــر اســت ب ــه ذک الزم ب
مــاده واحــده ) 10(موجــب بنــد 

ــزایش  " ــراری و افـ ــانون برقـ قـ
ــتمری ــوب  "مســــــ مصــــــ

ــویبنامه  30/03/1350 ــن تص ، ای
  .شده است قانونی تأیید

103.

 13کسر مبلغ دو میلیون ریال از اعتبار ماده 
سهمیه وزارت بهداری  %3بودجه اختصاصی 

  همان بودجه 14و افزودن به اعتبار ماده 

  28/12/1340مصوب 

  متن

با توجه به تایید عمل دولـت بـه   
پیوست قـانون   5موجب ضمیمه 

کـل کشـور    1340بودجه سـال  
مفـاد ایـن    28/07/1343مصوب 
  .منتفی شده استمصوبه 

104.
تعیین بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال 

  سازمان برنامه و موارد مصرف آن 1341
  18/01/1341مصوب 

ماده  1تبصره 
1  

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس  و در نتیجه عدم امکـان  
استناد به تبصره قانون مربوط به 

تـاریخ   تصویب نامه هـایی کـه از  
ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت

مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 
از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 

ــت  ــده اسـ ــادر شـ ــوب  صـ مصـ
و بـــا توجـــه بـــه  20/09/1342

فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٤٣ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
خصوص آن پیشنهاد نسـخ ایـن   

و ) 1(مـواد  . شود مصوبه داده می
جـدول بودجـه   (به استثنای ) 2(

اداری و پرسنلی سـازمان برنامـه   
ــه اول   ــرای نیمـ ــنهادی بـ پیشـ

ــذه  ) 1341 ــمیم متخــ در تصــ
ــه   ــترک برنامـ ــیون مشـ کمیسـ
مجلسین دائـر بتصـویب بودجـه    
اداری و پرسنلی نیمـه اول سـال   

 09/12/1345مصـــــوب  1341
ــه   ــترک برنامـ ــیون مشـ کمیسـ

  .مجلسین، تکرار شده است

105.

قانون اجتناب از کسر صدی سه فرهنگ و 
ایران بهداشت کارکنان محلی سفارت کبرای 

قانون بودجه  35موضوع تبصره (در واشنگتن 
  بشرط انجام عمل متقابل) 39سال 

  08/02/1341مصوب 

  متن قانون

ــا  ــودن   ب ــامعلوم ب ــه ن ــت ب عنای
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس  و در نتیجه عدم امکـان  
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه  19 ــت م ــا  1340 اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

با توجه به فقدان و 20/09/1342
مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 

  .منتفی می باشد

106.

پرداخت مبلغ سه میلیون ریال از محل 
کل کشور بطور علی  41درامد عمومی سال 

الحساب برای تامین حقوق و هزینه های دو 
ماهه فروردین و اردیبهشت انستیتوی 

  خواربار
  05/03/1341مصوب 

  متن قانون

ــا  ــودن   ب ــامعلوم ب ــه ن ــت ب عنای
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس  و در نتیجه عدم امکـان  
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
هـر  م 14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ
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٤٤ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
با توجه به فقدان و 20/09/1342

مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 
  .منتفی می باشد

107.
 – 22911تکمیل تصویبنامه شماره 

08/11/1340  
  12/04/1341مصوب 

  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 

امکـان  مجلس و در نتیجه عـدم  
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــت  ــده اسـ ــادر شـ ــوب  صـ مصـ

بـــا توجـــه بـــه و  20/09/1342
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .منتفی می باشدخصوص آن 

108.
  وقت استاداناصالح الیحه استخدامی تمام 

  24/05/1341مصوب 
  متن قانون

ــا  ــودن   ب ــامعلوم ب ــه ن ــت ب عنای
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس  و در نتیجه عدم امکـان  
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــ ــوب  صـ ــت مصـ ــده اسـ ادر شـ
با توجه به فقدان و 20/09/1342

مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 
  .منتفی می باشد

109.
پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال دیگر از محل 

کل کشور بطور  1341درامد عمومی سال 
علی الحساب برای تامین حقوق و بقیه هزینه 

  متن قانون
ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 

و در نتیجه عـدم امکـان    مجلس
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٤٥ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
های خرداد و تیر ماه سال جاری انستیتو 

  خوار و بار و تغذیه
  05/06/1341مصوب 

قانون مربوط به  استناد به تبصره
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

با توجه به فقدان و 20/09/1342
مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 

  .منتفی می باشد

110.   
مصوب  1341اصالح الیحه بودجه سال 

26/06/1341  
  قانونمتن 

با عنایـت بـه قـانون مربـوط بـه      
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــت   ــده اســــ ــادر شــــ صــــ

و با عنایـت   20/09/1342مصوب
قــانون بودجــه ســال  بــه مــوخره

ــل کشـــور مصـــوب   1341  کـ
 54و تبصـــــــره  17/08/1343

ــی ( ــای دایم ــره ه ــانون ) تبص ق
مــذکور ایــن قــانون غیــر معتبــر 

ایـن  باشد، لکـن از آنجـا کـه     می
حاوی احکام دیگـری نیـز    قانون

در نسـخ قابـل    صـراحت  هست و
ــتنباط نیســت،  ــی اس ــی م منتف

  .باشد

111.   
تامین اعتبار جهت پیشگیری از بیماریهای 

امین ناشیه در مناطق زلزله زده و درمان و ت
  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


٤٦ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  بهداشت اهالی مناطق مزبور

  09/07/1341مصوب 
مجلس و در نتیجه عـدم امکـان   
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران   )1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

بـــا توجـــه بـــه و  20/09/1342
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .منتفی می باشدخصوص آن 

112.
تامین اعتبار جهت حق الکشف کاشفین مواد 

  مخدر توسط وزارت بهداری
  14/08/1341مصوب 

  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 

نتیجه عدم امکـان  مجلس  و در 
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

بـــا توجـــه بـــه و  20/09/1342
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .منتفی می باشدخصوص آن 

113.
  بازسازی دشت قزوینالیحه قانونی 
  05/09/1341مصوب 

، 4بند الف ماده 
  11ماده 

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس  و در نتیجه عدم امکـان  
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
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٤٧ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

بـــا توجـــه بـــه و  20/09/1342
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .منتفی می باشدخصوص آن 

114.

پرداخت مبلغ پانصد و چهل و یک ملیون و 
هفتصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد و هفتاد 

 50(و دو ریال و پنجاه دینار 
از محل درامد عمومی سال ) 541774972/

بابت مخارج جاری و تعهدات  جاری کشور
  گذشته برخی سازمانها و وزارت خانه ها

  06/12/1341مصوب 

بند  16جزء 
  الف متن

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس و در نتیجه عـدم امکـان   
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

و با توجه به فقدان 20/09/1342
مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 
پیشنهاد نسـخ ایـن مصـوبه داده    

الزم به ذکر است تبصره . شود می
قانون بودجه سال  33و  32های 

ــل کشـــور مصـــوب    1341 کـ
) ج(احکــام بنــد   17/08/1343
  .ن قانون را تکرار کرده استای

115.
تعیین اعتبار جهت تکمیل و ترمیم اسایشگاه 

  مجذومین بابا باغی تبریز
  19/01/1342مصوب 

  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 

و در نتیجه عـدم امکـان    مجلس
قانون مربوط به  استناد به تبصره

تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    
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٤٨ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت

مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 
از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 

ــت  ــده اسـ ــادر شـ ــوب  صـ مصـ
بـــا توجـــه بـــه و  20/09/1342

فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   
  .منتفی می باشدخصوص آن 

116.

ماده واحده راجع به اخذ فارغ التحصیالن 
داوطلب خدمت و ارتش و شماره دیپلمه 

  دانش
  16/02/1342مصوب 

  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 

و در نتیجه عـدم امکـان    مجلس
قانون مربوط به  استناد به تبصره

تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    
ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت

مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 
از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 

ــت  ــده اسـ ــادر شـ ــوب  صـ مصـ
بـــا توجـــه بـــه و  20/09/1342

فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   
  .منتفی می باشدخصوص آن 

117.
 19674تصویبنامه شماره  7اصالح ماده 

  1340/ 7/ 1مورخ 
  23/02/1342مصوب 

  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس و در نتیجه عـدم امکـان   
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ
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٤٩ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
با توجه به فقـدان   20/09/1342

مصــوبه مجلــس در خصــوص آن 
  .منتفی می باشد

118.

تامین هزینه های مربوط به امحاء کشت 
خشخاش از محل اعتبار حق الکشف کاشفین 

  و پاداش مامورین اختصاص
  06/03/1342مصوب 

  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
 مجلس  و در نتیجه عدم امکـان 

استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

ــه    20/09/1342 ــه ب ــا توج و  ب
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .باشد یم یخصوص آن منتف

119.

عنوان نماینده انتصاب دکتر منوچهر اقبال به 
ثابت دولت شاهنشاهی ایران در سازمان 

  )یونسکو(علمی و تربیتی ملل متحد 
  06/03/1342مصوب 

  متن قانون

قـانون مربـوط بـه     با عنایـت بـه  
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــت   ــده اســــ ــادر شــــ صــــ

 به موجب و 20/09/1342مصوب
موخره قـانون مربـوط بـه تأییـد     
عمل دولت در مورد حفظ کرسی 
اســتادی جنــاب آقــای دکتــر    
ــکده  ــال در دانشـ ــوچهر اقبـ منـ
پزشکی تهران در زمـان داشـتن   
مقام سفیر کبیـری و نماینـدگی   
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٥٠ 

  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
ثابت دولت شاهنشاهی ایـران در  

ــکو ــوب یونس  22/11/1346 مص
عمل دولـت در ایـن تصـویبنامه    

  .تأیید شده است قانونی

120.

شمول مفاد تصویبنامه جایگزین قانون 
مبنی بر عدم  41/ 7/ 3/ت/ 22446شماره 

الزام بنگاه کل دارویی ایران به رعایت 
مقررات ایین نامه معامالت دولتی نسبت به 

ان قسمت از معامالت بنگاه کل دارویی ایران 
که قبل از صدور تصویبنامه مذکور انجام 

  شده
  18/03/1342مصوب 

  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس و در نتیجه عـدم امکـان   
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

ــه    و  20/09/1342 ــه ب ــا توج ب
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .باشد یم یخصوص آن منتف

121.

معافیت هیجده هزار دستگاه سمپاش پشتی 
خریداری شده توسط انحصار دخانیات ایران 
از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود 

  بازرگانی
  25/03/1342مصوب 

  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
تصویبنامه به وضعیت ارسال این 

مجلس و در نتیجه عـدم امکـان   
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

و بـــا توجـــه بـــه  20/09/1342
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .شدبا یم یخصوص آن منتف
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122.
پرداخت حقوق و مزایا و پاداش برخی 

  کارمندان وزارت دادگستری
  05/04/1342مصوب 

متن  2بند 
  قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس و در نتیجه عـدم امکـان   
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

ــه    و  20/09/1342 ــه ب ــا توج ب
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .باشد یم یخصوص آن منتف

123.

معافیت کارکنان محلی نمایندگی های 
سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از 

کمک به فرهنگ و % 3کشور از پرداخت 
  شرط انجام عمل متقابلبهداشت به 

  09/05/1342مصوب 

  متن قانون

) 66(حکم این قانون در تبصـره  
قــانون بودجــه ) تبصــره دایمــی(

مصـــــــوب  1342ســـــــال 
تکرار شده است و  24/08/1343

با عنایـت بـه قـانون مربـوط بـه      
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــت  ــده اسـ ــادر شـ ــوب  صـ مصـ

مــوخره موجــب و  20/09/1342
مصوب  1342قانون بودجه سال 

رسـد   به نظـر مـی   24/08/1343
  .منتفی می باشداین تصویبنامه 

124.
واگذاری یک قطعه زمین به وزارت 

دادگستری به منظور احداث ساختمان 
  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
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  روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

  12/05/1342مصوب 
مجلس  و در نتیجه عدم امکـان  
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــوب   ــت مصـ ــده اسـ ــادر شـ صـ

بـــه  و بـــا توجـــه 20/09/1342
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

 .باشــد یمـ  یخصـوص آن منتفـ  
الزم بــه ذکــر اســت حکــم ایــن  
مصوبه در قـانون واگـذاری یـک    
قطعـــه زمـــین بـــرای احـــداث 
ساختمان روزنامه رسـمی کشـور   

مصــــــــوب  شاهنشــــــــاهی
  .تکرار شده است 29/11/1343

125.

تامین اعتبار برای جبران کسری بودجه سال 
سال و تعیین تبصره هایی که در  1342

  جاری قابل اجرا می باشد
  23/05/1342مصوب 

بند ب  4تبصره 
  متن قانون

ایـن تصـویبنامه   ) ب(احکام بند 
ــای  ــره ه و ) 31(و ) 30(در تبص

) 35(و ) 34(و ) 33(و ) 32(
قـانون  ) تبصره هـای غیردایمـی  (

مصـــوب  1342بودجـــه ســـال 
تکرار شده است و  24/08/1343

با عنایـت بـه قـانون مربـوط بـه      
نامه هـایی کـه از تـاریخ    تصویب 

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــت  ــده اسـ ــادر شـ ــوب  صـ مصـ
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ــه 20/09/1342 ــب و بــ  موجــ

 1342موخره قانون بودجه سـال  
ــر  24/08/1343مصــوب  ــه نظ ب

 منتفـی رسد این تصـویبنامه   می
  .شده است

126.
  امپروریاساسنامه سازمان د 3اصالح ماده 

  30/05/1342مصوب 
  متن قانون

ــودن     ــامعلوم ب ــه ن ــت ب ــا عنای ب
وضعیت ارسال این تصویبنامه به 
مجلس  و در نتیجه عدم امکـان  
استناد به تبصره قانون مربوط به 
تصویب نامه هـایی کـه از تـاریخ    

ــاه   19 ــت م ــا  1340اردیبهش ت
مهـر   14(تاریخ افتتاح مجلسین 

از هیــأت وزیــران  ) 1342مــاه 
ــادر  ــوب  صـ ــت مصـ ــده اسـ شـ

و بـــا توجـــه بـــه  20/09/1342
فقـــدان مصـــوبه مجلـــس در   

  .باشد یم یخصوص آن منتف

127.

واگذاری پانزده هزار متر از حد شرقی اراضی 
باغ کشاورزی و تهیه نهال  و بذر شهرستان 
شاهی از طرف وزارت کشاورزی به سازمان 

  بیمه های اجتماعی

  25/06/1342مصوب 

  متن

با توجه بـه تاییـد عمـل هیئـت     
قـانون  وزیران به موجب مـوخره  

مربوط بواگذاری پانزده هزار متـر  
مربع از حـد شـرقی اراضـی بـاغ     
کشاورزی شاهی برای تأسیسـات  
بیمارســتان و درمانگــاه ســازمان 

ــه ــاعی  بیم ــای اجتم ــوب  ه مص
و نظـر بـه ماهیـت    13/08/1343

موردی موضوع قانون، منتفی بـا  
  .اجرا می باشد

128.
تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به 
  دولت جناب آقای اسداهللا علم نخست وزیر

 7و  3بندهای 
  منتفی  متن
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  08/08/1342مصوب 

  

129.

داران و افراد  درجه - رسته افسران  نامه ئینآ
  نیروهای مسلح شاهنشاهی

  04/12/1342مصوب 

  1ماده 

 40و  20با توجه به مفـاد مـواد   
اسـالمی  قانون ارتـش جمهـوری   

نسخ  07/07/1366ایران مصوب 
  .شده است

  

130.

قانون راجع باجازه مصرف سه میلیون و چهار 
صد هزار ریال مانده اعتبار مناطق زلزله زده 

  توابع قزوین

  08/12/1342مصوب 

  کل قانون
  منتفی  )ماده واحده(

131.

قانون راجع به تقاضای اضافه اعتبار جهت 
تامین افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و 

  هزینه سازمانهای دیگر

  15/12/1342مصوب 

  منتفی  3ماده 

132.

تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به  
  دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست

  وزیر

  19/12/1342مصوب 

، 1پیوست 
 17، 5های جزء
 8بند  19و 

  2پیوست 

  منتفی

133.
  قانون سپاه بهداشت

  07/02/1343مصوب 
  کل قانون

  )8تا  1مواد (

قـانون   1مـاده  مفـاد  با توجه بـه  
خدمت وظیفـه عمـومی مصـوب    

قـانون   48و ماده  29/07/1363
اصالح مـوادی از قـانون خـدمت    
ــوب    ــومی مصــ ــه عمــ وظیفــ

  .نسخ شده است 22/08/1390
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134.

قانون مربوط بپرداخت حق الکشف از محل 
بودجه  88سی میلیون ریال اعتبار ردیف 

  کل کشور 1340سال 

  10/03/1343مصوب 

  کل قانون
تا  1متن، مواد (

3(  

  منتفی
  

135.
قانون استخدام چهار نفر از دانشجویان 

  دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی
  23/09/1343مصوب 

  منتفی  ماده واحده

136.

قانون راجع باجازه استخدام بیست نفر کمک 
انبار دار جهت  - سرایدار  -اشپز   -پرستار 

تبریز و سایر مؤسسات اسایشگاه مسلولین 
  بهداری آذربایجان شرقی

  22/07/1343مصوب 

  منتفی  ماده واحده

  کل کشور 1340قانون بودجه سال .137
  28/07/1343مصوب 

تبصره   6بند 
35  

 17مـاده   3با توجه به مفاد بنـد  
ــاء   قـــانون  هیـــأت هـــای  امنـ
 مؤسسات  عالی  علمـی  دولتـی  

نسخ شـده   21/12/1350مصوب 
  .است

  38تبصره 

 19و  13،  12، 3موادبا توجه به 
قانون تشـکیل وزارت بهـداری و   

 16/04/1355بهزیستی مصـوب  
  .منتفی شده است

  41تبصره 

در زمان تصـویب قـانون بودجـه    
تنها بیمارستانها مشـمول حکـم   

ــره  ــال   41تبص ــه در ح ــوده ک ب
 1حاضر با توجه بـه مفـاد مـاده    

قانون احکام دایمی برنامـه هـای   
امور  1395توسعه کشور مصوب 

مالی و معامالتی آنهـا بـر اسـاس    
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آیین نامـه هـای مصـوب هیئـت     
امنای دانشگاهها اداره میشود لذا 

  .نسخ شده است 41مفاد تبصره 

138.

قانون مربوط باجازه پرداخت فوق العاده 
سختی خدمت افسران و کارمندان مامور 

  خدمت در آسایشگاههای مسلولین
  28/07/1343مصوب 

  ماده واحده

قـانون اصـالح قـانون    ا توجه به ب
العاده سـختی   اجازه پرداخت فوق

خدمت افسران و کارمندان مأمور 
  خـــــدمت در آسایشـــــگاههای

 24/12/1355مسلولین مصـوب  
  .نسخ شده است

139.

متر مربع از  5/13537قانون راجع بواگذاری 
اراضی ایستگاه کشاورزی بهبهان به شیر و 
  خورشید سرخ بهبهان و بانک ساختمانی

  09/08/1343مصوب 

  منتفی  ماده واحده

140.

قانون مربوط بواگذاری پانزده هزار متر مربع 
شاهی  از حد شرقی اراضی باغ کشاورزی

و درمانگاه سازمان  مارستانیبرای تاسیسات ب
  بیمه های اجتماعی

  13/08/1343مصوب 

  منتفی  ماده واحده

141.
مصوب  کل کشور 1341قانون بودجه سال 
17/08/1343  

  48تبصره 

ــاده     ــه م ــه ب ــا توج ــانون  5ب ق
ــره  ــتقیم تبص ــای مس  29مالیاته

مصوب  1338قانون بودجه سال 
نسخ صریح شـده   28/12/1345

ایـن   48به تبع آن تبصـره  است 
  .قانون نسخ شده است

142.
قانون  3قانون راجع باصالح تبصره ماده 

استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی مصوب 
12/12/38  

  ماده واحده
قـانون اصـالح    1با توجه به ماده 

خدمت خارج از مرکز پزشـکان و  
مصوب  دندانپزشکان و داروسازان
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با توجه به مفـاد  و  04/03/1360  21/08/1343مصوب 

ــاده  ــکیل وزارت   9م ــانون تش ق
ــت، ــان و بهداشـ ــوزش  درمـ آمـ

و  09/07/1364 پزشکی مصـوب 
مــاده واحــده قــانون مقــررات    
 اســـتخدامی وزارت بهداشـــت،  

درمان و آموزش پزشکی مصـوب  
  .نسخ شده است 30/05/1369

143.
  1342قانون بودجه سال 

  24/08/1343مصوب 
  

ماده  66تبصره 
  واحده
  

ــ ــه  ب ــه ب ــاده ا توج ــانون   5م ق
ــتقیم ــای مسـ ــوب  مالیاتهـ مصـ

  .نسخ شده است 28/12/1345

144.

قانون معافیت یک بسته اسباب بازی اهدایی 
از کشور امریکا بکودکان بیمارستان بنگاه 

  نیکوکاری
  28/08/1343مصوب 

  منتفی  ماده واحده

145.
  اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش

  10/09/1343مصوب 
  17ماده 

قـانون تشـکیل   با توجه به مفـاد  
 گــروه صــنایع وزارت دفــاع ملــی

و با عنایت  13/10/1360مصوب 
بــه تصــویب اساســنامه ســازمان 
صـــنایع دفـــاع ملـــی مصـــوب  

و با توجه به مفـاد   05/03/1361
ــاده  ــده   21م ــاد ش ــنامه ی اساس

منتفی شده  17اجرای مفاد ماده 
  .است

146.

قانون مربوط به اجازه فروش پنجاه هکتار از 
  اراضی کرج

  سازمان اردوهای کاربه 
  15/09/1343مصوب 

  منتفی  ماده واحده
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147.

قانون استخدام چهار نفر از دانشجویان 
  دانشکده افسری در سازمان دفاع غیر نظامی

  23/09/1343مصوب 
  
  

  منتفی  ماده واحده

148.

قانون راجع بمعافیت پنج صندوق محتوی 
میز و صندلی فلزی و لوازم مخصوص 

از حقوق و عوارض آزمایشگاهی بنگاه پاستور 
  گمرکی

  24/09/1343مصوب 

  منتفی  ماده واحده

149.

الیحه قانونی  واگذاری  اراضی  و ابنیه  
دولتی  به  موسسات  خیریه  و درمانی  و 
امدادی  و فرهنگی  و ورزشی  بدون  اخذ 

  بهاء

  20/12/1343مصوب 

  ماده واحده

 اصـالح  با توجه بـه مفـاد قـانون   
 ابنیــه و اراضــی ىواگــذار قــانون
ــه دولتــی ــه مؤسســات ب  و خیری
 - 1343 اسـفند  مصـوب  درمانی
نسخ شـده   16/11/1353 مصوب
  .است

150.

قانون اصالح مواد اول و سوم قانون واگذاری 
  امور بهداری بمردم

  23/12/1343مصوب 

  کل قانون
  )3و  1مواد (

 13، 12، 3با توجه به مفاد مـواد  
ــکیل وزارت  19و  ــانون تشــ قــ

مصـــوب   بهـــداری و بهزیســـتی
  .نسخ شده است 16/04/1355

151.

قانون راجع به پرداخت حق کشف مواد 
  مخدره غیر مجاز

  27/12/1343مصوب 
  ماده واحده

ماده واحده این قانون در قسمتی 
که مربوط به اعتبار حـق کشـف   

 1343منظــور در بودجــه ســال  
در . می باشد است با اجرا منتفی

بـه نحـوه    مربوط دوم که قسمت
تامین اعتبار حق کشف کاشفین 

به بعد  1344مواد مخدر از سال 
ماده واحـده   می باشد با توجه به
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قـانون  ) 19(قانون اصـالح مـاده   

مجازات مرتکبین قاچاق مصـوب  
 و اصالحیه های بعدی آن 1312

نسخ شـده   09/11/1363مصوب 
  .است

152.
  کل کشور 1344قانون بودجه سال 

  27/12/1343مصوب 

  25تبصره 

قانون  18با توجه به مفاد تبصره 
کــل  1344مــتمم بودجــه ســال 

و با  08/03/1345کشور مصوب 
آن  1توجه ماده واحده و تبصـره  

قــانون مربــوط بــه انحــالل     از 
 اجتمـاعی  سازمان ملی خـدمات 

نسخ شـده   09/12/1360مصوب 
  .است

  40تبصره 

 2و  1بــه توجــه بــه مفــاد مــواد 
عـوارض   تصویب موادی در مورد
مصـــوب  شـــهرداریهای کشـــور

قــانون لغــو و کـل   26/01/1342
مصــــوب  عــــوارض دروازه ای

  .نسخ شده است 23/02/1348

  56تبصره 

با توجه به مفاد قـانون واگـذاری   
ــداری  ــتانهای وزارت بهـ بیمارسـ

ــوب  ــد  22/03/1350مص  2و بن
واگـذاری   تصویبنامه دربـاره متن 

ــاختمان و  ــه، س ــنل، بودج پرس
مؤسسات بوزارت بهـداری  وسائل 

مصــــــــوب  و بهزیســــــــتی
تصـــویب نامـــه و  25/04/1358

قانونی مربـوط بـه انتقـال کلیـه     
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ــتی   ــانی و بهداش ــات درم مؤسس
ــتاری،   ــکی پرسـ ــوزش پزشـ آمـ
پیراپزشکی با کارکنان آن و تمام 
ــر   ــول و غی ــی منق ــوال و دارائ ام
منقول مربوط بـه ایـن رسـته از    
خدمات جمعیت شیر و خورشید 

وزارت بهـداری و  سرخ ایران بـه  
 21/01/1358مصـوب   بهزیستی

قانون مربوط به انحالل سازمان و 
مصـوب   ملی خـدمات اجتمـاعی  

  .نسخ شده است 09/12/1360

153.

قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی 
  کارمندان دولت

  03/03/1344مصوب 

  کل قانون
  )6تا  1مواد (

 تـامین  قـانون   با توجه بـه مفـاد  
ــدمات ــانی خ ــتخدمین درم  مس

 بـه  27/12/1351 مصـوب  دولت
ــژه ــواد وی  16و 15، 14 ،2 و 1 م

  .نسخ شده است

154.

قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمات 
تا پایان  1312وظیفه عمومی متولد سالهای 

1324  

  21/04/1344مصوب 

  3ماده 

 4ماده  1با توجه به مفاد تبصره 
 قــانون خــدمت وظیفــه عمــومی

منتفـــی  29/07/1363مصـــوب 
 .شده است

  

155.

قانون معافیت گمرکی کاالهای دانشگاههای 
  کشور

  02/08/1344مصوب 
  ماده واحده

 4تبصره  ،2ماده  مفاد با توجه به
  از قـــانون 10و مـــاده  2مـــاده 
  برنامــه  از قــانون  مــوادی  اصــالح

  ، اجتمـاعی  اقتصادی  توسعه  سوم
ــی ــوری  و فرهنگ ــالمی  جمه   اس

و   برقـــراری  و چگـــونگی  ایـــران
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از   و سـایر وجـوه    ضعـوار   وصول

  کــاال، ارائــه    تولیــد کننــدگان 
  هــایو کــاال  خــدمات  دهنــدگان

ــوب  ــی مص  22/10/1381 واردات
  .نسخ شده است

156.

قانون ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون 
  استخدام پزشکان

  04/09/1344مصوب 

ماده (کل قانون 
و تبصره آن،  1

و تبصره  2ماده 
، 3، 2، 1های 
  )آن 4

قـانون   9مـاده  مفـاد  با توجه بـه  
تشکیل وزارت بهداشت، درمان و 
ــوب   ــکی مصــ ــوزش پزشــ آمــ

، قــانون مقــررات  09/07/1364
اســـتخدامی وزارت بهداشـــت،   
درمان و آموزش پزشکی مصـوب 

 و78و 68و مـــواد 30/05/1369
قـــانون مـــدیریت   127و  117

خــــدمات کشــــوری مصــــوب 
  .نسخ شده است 08/07/1386

157.

قانون  12ه قانون الحاق تبصره سوم به ماد
اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی 

  برای وزارت بهداری

  13/10/1344مصوب 

  ماده واحده

قـانون   6و  1مـواد  ا توجه مفاد ب
اصــالح خــدمت خــارج از مرکــز 
پزشــــکان و دندانپزشــــکان و  

 04/03/1360مصوب  داروسازان
  .نسخ شده است

158.

اتومبیلهای  یین نامه اجرای استفاده ازآ
قانون بودجه سال  68دولتی موضوع تبصره 

  کل کشور 1344

  21/10/1344مصوب 

، تبصره 1ماده 
، 6ماده  1

  ضمیمه

الیحـه   3مـاده   مفـاد  با توجه به
ــتفاده از   ــوه اســ ــانونی نحــ قــ
اتومبیلهـــای دولتـــی و فـــروش 
ــوب   ــد مصــ ــای زائــ اتومبیلهــ

، آئیننامــه اجرائــی 27/06/1358
نحــوه اســتفاده از اتومبیلهــای   

فروش اتومبیلهای زائـد  دولتی و 
ــانونی مصــوب   موضــوع الیحــه ق
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، قــــانون نحــــوه 18/10/1358

اعمال نظارت بـر کـاهش هزینـه    
ــوگیری از   ــرور و جل ــای غیرض ه
تجمـــــل گرائـــــی مصـــــوب 

و آیین نامه نحـوه   27/09/1370
ــی   ــای دولت ــتفاده از اتومبیله اس

و نیـــز  25/12/1370مصـــوب 
 1364قـانون بودجـه    63تبصره 

  .نسخ شده است

159.

قانون انتقال افسران و کارمندان و اموال اداره 
نظام وظیفه عمومی بوزارت کشور و اجازه 
استفاده از مشمولین وظیفه عمومی در 

  خدمت ژاندارمری کل کشور

  29/10/1344مصوب 

  4ماده 

با توجه به مفـاد  قـانون اصـالح    
ــاده  ــتخدام   8مـ ــانون اسـ از قـ

نیروهـــای مســـلح شاهنشـــاهی 
با توجـه  و  17/10/1347مصوب 

به ادغام ژاندارمری کـل کشـور و   
شــهربانی کــل کشــور و اطــالق  
نیروی های مسـلح بـه نهادهـای    
مذکور، لذا موضـوع اجـرای ایـن    

 5تــا  1قــانون مســتند بــه مــواد 
قـانون خـدمت    4باالخص مـاده  

ــومی  ــه عمــ ــوب  وظیفــ مصــ
  .منتفی شده است 29/07/1363

160.

 29آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره 
  کل کشور 1344بودجه سال 

  18/11/1344مصوب 

، 2ماده  8بند 
  ضمیمه

و  68ماده  9با توجه به مفاد بند 
قـــانون  127و   117، 78مـــواد 

ــوری    ــدمات کشـ ــدیریت خـ مـ
  .نسخ شده است 08/07/1386
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161.

یین نامه تعیین وضع و تبدیل استخدامی آ
  همردیفان فعلی شهربانی کل کشور بدرجه 

  همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی

  01/12/1344مصوب 

بند الف تبصره  
  1ماده  1

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
از قــانون  8قــانون اصــالح مــاده 

نیروهـــای مســـلح شاهنشـــاهی 
 زمــوادیو ن 17/10/1347مصــوب

قانون ارتش  204و  24، 22، 19
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

  .نسخ شده است 07/07/1366

162.

مجلس  1343قانون تفریغ بودجه سال 
  شورای ملی

  05/12/1344مصوب 

جدول ضمیمه 
 )ردیف بهداری(

  منتفی

163.
قانون تمرکز و مصرف وجوه حاصله از محل 

حق شرکت در امتحانات ورودی دانشگاههای 
  17/12/1344مصوب  ایران

کل قانون 
متن، ماده (

  )واحده
  منتفی

164.
  کل کشور 1345قانون بودجه سال 

  26/12/1344مصوب 
ماده  8تبصره 

  واحده
  منتفی

165.
  کل کشور 1344قانون متمم بودجه سال 

  08/03/1345مصوب 
ماده  20تبصره

  واحده

قـرارداد مـورد   با توجه به اینکـه  
ــق   ــر طب ــازه ب ــادل اج ــانون تب ق

کارمنـــدان فنـــی بـــین مرکـــز 
تحقیقات علمی بیماریهای واگیر 
ــارد   ــود برنــ ــتان کلــ بیمارســ

Claude Bernard _ 
دانشکده پزشکی پاریس و بخش 
تحقیقـــاتی بیماریهـــای واگیـــر 

مصــوب بیمارســتان فیروزابــادی 
چهار ساله و قطعاً  15/09/1343

ــا اجــرا  منقضــی اســت ــاً ب و تبع
  .منتفی شده است
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ماده  22 تبصره
  واحده

نظر به این که آیین نامه موضوع 
 68این تبصره در اجرای تبصـره  

تصـویب  بـه   1344قانون بودجه 
رسیده است و با منسـوخ شـدن   

، آیین نامه اجرایی آن 68تبصره 
نیز غیرقابل اجـرا میباشـد مفـاد    

  .نیز منتفی شده است 22تبصره 

166.
  قانون استخدام کشوری

  31/03/1345مصوب 

  14ماده 
  

قـانون   42مـاده  ا توجه به مفاد ب
مصوب مدیریت خدمات کشوری 

  .نسخ شده است 08/07/1386

و  48ماده 
  تبصره آن

مـاده   2ا توجه به مفـاد تبصـره   ب
 خــدمات مــدیریت قــانون 84

 08/07/1386مصــوب  کشــوری
  .نسخ شده است

  79ماده 

به موجب بند الف مـاده   79ماده 
ــدمات   109 ــدیریت خ ــانون م ق

ــوب  ــوری مص  08/07/1386کش
  نسخ شده است

  

 79تبصره ماده 

با توجه به مفـاد   79تبصره ماده 
 109الف مـاده  و  بند  101ماده 

ــره  ــانون   2و تبص ــاده از ق آن م
مدیریت خدمات کشوری مصوب 

  .نسخ شده است  08/07/1386
  

  80ماده 

به موجب بند الف مـاده   80ماده 
ــدمات   109 ــدیریت خ ــانون م ق

ــوب  ــوری مص  08/07/1386کش
  نسخ شده است
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167.

قانون واگذاری ششدانگ یکباب عمارت و 
از  باغچه بجمعیت حمایت اسیب دیدگان
  سوختگی جهت ساختن بیمارستان

  27/09/1345مصوب 

  منتفی  ماده واحده

168.

قانون استفاده از مشموالن لیسانسیه و باالتر 
  در سپاه دانش

  01/10/1345مصوب 
  3و  1مواد 

با توجـه بـه نسـخ قـوانین سـپاه      
دانش و سپاه بهداشت مستند به 

  :موارد ذیل 
ــواد  -1 و فصــل هشــتم  7و  1م

 وظیفــه عمــومیقــانون خــدمت 
  29/07/1363مصوب 

ــانون معلمــان، پزشــکان و   -2 ق
ــه مصـــوب  پیراپزشـــکان وظیفـ

25/07/1365.  
الیحه قـانونی معافیـت فـارغ     -3

التحصیالن مراکز تربیت معلـم از  
مصـــوب  خـــدمت زیـــر پـــرچم

27/02/1358،  
قانون اصالح موادی  48ماده  -4

 از قانون خدمت وظیفـه عمـومی  
منتفـــی  22/08/1390مصـــوب 

  .ده استش

169.
تصمیم متخذه کمیسیون بودجه 

مجلس شورای ملی دائر به اصالح اعتبار مواد 
وزارت 1345هزینه و فصول بودجه سال 

  06/02/1346مصوب  بهداری

  منتفی  متن
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170.

صندوق محتوی لوازم  102قانون واگذاری 
  جراحی و بیمارستانی بدانشگاه ملی

  11/02/1346مصوب 
  منتفی  ماده واحده

171.

اصالح بعضی از مواد قانون نظام قانون 
  پزشکی

  15/04/1346مصوب 

ماده  1بند 
  واحده

 14تـا   10با توجه به مفاد مـواد  
ــکی    ــام پزش ــازمان نظ ــانون س ق

مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  4بند 
  واحده

با توجـه بـه مفـاد فصـل ششـم      
ــکی    ــام پزش ــازمان نظ ــانون س ق

مصـوب   ایـران جمهوری اسالمی 
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  5بند 
  واحده

 15با توجه به مفاد بنـد د مـاده   
ــکی    ــام پزش ــازمان نظ ــانون س ق

مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 
  .نسخ شده است 16/08/1383

172.

قانون مواد خوردنی  و آشامیدنی و آرایشی  و 
  بهداشتی

  22/04/1346مصوب 

ماده  2تبصره 
8  

قانون  55تبصره  با توجه به مفاد
کـل کشــور   1364بودجـه ســال  

نسخ شـده   27/12/1363مصوب 
  .است

173.
  قانون تعلیق اجرای مجازات

  26/04/1346مصوب 
  5ماده  1بند 

  

و  42، 41با توجه به مفـاد مـواد   
ــالمی  48 ــازات اسـ ــانون مجـ  قـ

نسخ شـده   01/02/1392مصوب 
  .است

174.

تصویب تامین اعتبار برای تامین هزینه های 
بعضی وزارتخانه ها و موسسات ضروری 

  دولتی

  08/07/1346مصوب 

  متن 1پیوست 

 7مصوبه دولت با توجه به تبصره 
ــال  ــه  س ــتمم  بودج ــانون  م ق

ــور  1346 ــل  کشـ ــوب  کـ مصـ
به صورت ضـمنی   27/12/1346

به تایید مجلس رسیده و پـس از  
  .آن اجرا و منتفی شده است

  منتفیمبحث  2بند تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به  .175
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دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست 

  وزیر

  01/08/1346مصوب 

، جزء پ بند 4
، 4مبحث  3

 4بند  1جزء 
، جزء 4مبحث 

مبحث  5بند 2
مبحث  6، بند 4

4  

176.

بودجه مجلس  ونیسیمتخذه کم میتصم
دائر به اصالح اعتبار مواد و  یمل یشورا

  سرطان تویانست 1346بودجه  نهیفصول هز

  03/11/1346مصوب 

  منتفی  متن

177.
  قانون  تشکیل  انجمن  توانبخشی

  08/11/1346مصوب 

  کل قانون
ماده واحده و (

 1تبصره های 
  )آن 5تا 

و  8، 7بــا توجــه بــه مفــاد مــواد 
قـــانون تشـــکیل تبصـــره آن از 

ــتی   ــداری و بهزیســ وزارت بهــ
ــاده  16/04/1355 مصـــوب و مـ

الیحـه قـانونی راجـع بـه     واحده 
 بهزیستی کشـور تشکیل سازمان 

نسخ شده   24/03/1359مصوب 
  .است

178.

قانون مربوط بتایید عمل دولت در مورد 
حفظ کرسی استادی جناب آقای دکتر 

منوچهر اقبال در دانشکده پزشکی تهران در 
زمان داشتن مقام سفیر کبیری و نمایندگی 

  ثابت دولت شاهنشاهی ایران در یونسکو

  22/11/1346مصوب 

  ماده واحده
  منتفی

  

  منتفی  متن  تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس .179
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شورای ملی دائر به اصالح اعتبار مواد و 

  وزارت بهداری 1346فصول هزینه بودجه 

  23/12/1346مصوب 

180.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس 
شورای ملی دائر به اصالح اعتبار مواد و 

موسسه بررسی  1346فصول هزینه بودجه 
  گیاهیآفات و بیماری 

  23/12/1346مصوب 

  منتفی  متن

181.

آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر 
  تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی

  04/04/1347مصوب 

و تبصره  2جزء 
آن از بند ب 

  2ماده 

تـا   139با توجه بـه مفـاد مـواد    
قــانون ارتــش جمهــوری    140

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
ــین 07/07/1366 ــه  و آیــ نامــ

ــای شــغل پرســنل   اجرایــی مزای
مشمول قـانون ارتـش جمهـوری    

 139اسالمی ایران موضوع مـاده  
 05/09/1368مصوب قانون مزبور

  .نسخ شده است

182.
  قانون آب و نحوه ملی شدن آن

  27/04/1347مصوب 

  25ماده 
قـانون   5مـاده  با توجه بـه مفـاد   

ــه آب   ــع عادالنـ ــوب توزیـ مصـ
  .نسخ شده است 16/12/1361

  27ماده 
قـانون   6مـاده  با توجه بـه مفـاد   

ــه آب   ــع عادالنـ ــوب توزیـ مصـ
  .نسخ شده است 16/12/1361

183.

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین 
راجع به اصول و هدفهای برنامه عمرانی 

  چهارم

  08/05/1347مصوب 

قسمت  5بخش 
دو فصل دوم، 

بخش  1جدول 
  قسمت دوم، 6

بخش  8جدول 
قسمت  23

  منتفی
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هفتم، قسمت 

فصل سوم،  2
قسمت جهارم 
فصل پنجم ، 

 2جدول 
قسمت دوم 
فصل هفتم، 

فصل هجدهم، 
فصل  2قسمت 

  نوزدهم

184.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس 
 5904شورای ملی در مورد اعتبار ردیف 

کل کشور  1347قسمت هزینه بودجه سال 
مربوط به سهمیه کمک و حق عضویت دولت 

  المللی ایران در مجامع و موسسات بین
  06/09/1347مصوب 

جدول پیوست 
 23ردیفهای (

  )، 54، 27الی 
  منتفی

185.
قانون اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه ها 

  و موسسات دولتی
  05/10/1347  مصوب

  منتفی  جدول ضمیمه

186.
قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور 

  تریاک
  13/12/1347مصوب 

  3ماده 

 قـانون  41مـاده  با توجه به مفاد 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
و الحــاق مــوادی بــه آن مصــوب 

مجمــع تشــخیص  03/08/1367
 مصــــوب مصــــلحت نظــــام 

مــاده  "پ"و بنــد  17/08/1376
قانون برنامه پنجساله ششـم   72

ــاعی و   ــادی، اجتم ــعه اقتص توس
فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران  
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مصـــــــــوب  )1396 - 1400(

  .نسخ شده است 21/12/1395

  8ماده 

اصـالحیه   6بنـد  با توجه به مفاد 
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد 

 1376مخدر مصوب

نسخ شـده   09/05/1389مصوب 
  .است

  9ماده 

با توجه به منسوخه بـودن سـایر   
مواد حکم مذکور منتفی گردیده 

قانون با عنایت  2و  1مواد . است
به مواد مختلف از قـانون اصـالح   
قــانون مبــارزه بــا مــواد مخــدر و 
ــوب    ــه آن مص ــوادی ب ــاق م الح

ــواد  1376 ــی  3و مـ ــز  8الـ نیـ
الیحه قـانونی   25مستند به ماده 

تشدید مجازات مرتکبین جـرائم  
ر و اقـدامات تـأمینی و   مواد مخد

درمانی بمنظور مـداوا و اشـتغال   
مصـــــوب  بکـــــار معتـــــادین

  .نسخ شده است 19/03/1359

187.

قانون تعیین مصرف درامد حاصل از 
بیمارستانها و باشگاههای ژاندارمری کل 

  کشور و شهربانی کل کشور
  18/12/1347  مصوب

  ماده واحده

قـانون اصـالح   با توجه بـه مفـاد   
ــرف  ــین مص ــانون تعی ــد  ق درآم

حاصــــــل از بیمارســــــتانها و 
باشگاههای ژاندارمری کل کشور 
و شــهربانی کــل کشــور مصــوب 

  .نسخ شده است 03/02/1352

188.
تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر باصالح 

انستیتو خواربار و تغذیه  1347بودجه سال 
  منتفی  متن قانون
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  ایران

  27/12/1347  مصوب

189.

قانون اجازه خرید یک فروند کشتی 
بیمارستانی به جمعیت شیر و خورشید سرخ 

  ایران

  22/02/1348مصوب 

  منتفی  ماده واحده

190.
  ایقانون لغو عوارض دروازه

  23/02/1348مصوب 
 4ماده  6تبصره 

 10و  1با توجـه بـه مفـاد مـواد     
ــانون ــانون  مــوادی  اصــالح  ق   از ق
،  اقتصــادی  توســعه  ســوم  برنامــه

  جمهــوری و فرهنگــی  اجتمــاعی
  برقراری  و چگونگی  ایران  اسالمی
از   و سایر وجـوه   عوارض  و وصول

  کــاال، ارائــه    تولیــد کننــدگان 
  هــایو کــاال  خــدمات  دهنــدگان

نسخ شده  22/10/1381 وارداتی
  .است

191.
  آئین نامه انتظامی پزشکی

  03/03/1348مصوب 
  کل قانون

  )65تا  1مواد (

ــاده   ــاد م ــه مف ــا توجــه ب و  24ب
قـــانون تشـــکیل تبصـــره آن از 

سازمان نظام پزشـکی جمهـوری   
مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران

ــه و  20/10/1374 ــین نامــ آیــ
انتظــامی رســیدگی بــه تخلفــات 
صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه 

مصـوب   پزشـکی و وابسـته   های
  .نسخ شده است 30/04/1378

192.
نیروهای قانون تأمین کادر پزشکی مورد نیاز 

  مسلح شاهنشاهی
  منتفی  2تبصره ماده 

قانون  140با توجه به مفاد ماده و تبصره  4ماده 
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  09/04/1348مصوب 

  

و  6آن، ماده 
و  1تبصره های 

و  7آن، ماده  2
تبصره آن، 

و  9، ماده 8ماده
بند ب آن، ماده 

  11، ماده 10

 ارتش جمهـوری اسـالمی ایـران   
 24و ماده  07/07/1366مصوب 

قانون حقـوق و مزایـای مسـتمر،     
انداز ثابت، حق بیمه و بیمـه   پس

درمانی مشـمولین قـانون ارتـش    
مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 

  .نسخ شده است 27/10/1368

193.

تعرفه حق آزمایش مواد غذائی و بهداشتی از 
  نظر میکرب شناسی

  12/04/1348مصوب 

  کل قانون
فصل های اول (

  )و دوم

قانون  55تبصره با توجه به مفاد 
کـل کشــور   1364بودجـه ســال  

نسخ شـده   27/12/1363مصوب 
  .است

194.

قانون استخدام  96آیین نامه اجرائی ماده 
  نیروهای مسلح شاهنشاهی

  23/04/1348مصوب 

ماده  3تبصره 
5  

قـانون   96نسخ مـاده   با توجه به
اســـتخدام نیروهـــای مســـلح   

مواد  به موجب مفاد  شاهنشاهی
از قـــانون ارتـــش   112و  111

جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   
ــین  1366 /07/07 و تصــویب آی

نامه های اجرایی مواد اخیرالذکر 
 96مقاد آیین نامه اجرایی مـاده  

  .نسخ شده استنیز 

195.

قانون کشت محدود  3نامه اجرائی ماده  آئین
خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند 

1347  

  20/06/1348مصوب 

  3تا 1مواد 
  
  
  
  
  
  
  

قانون کشـت محـدود    3در ماده 
و آیـین  1347خشخاش مصوب 

ــرای    ــالک ب ــی آن م ــه اجرای نام
تجویز تریـاک تشـخیص پزشـک    
بوده در حالی که به موجب ماده 

قانون اصالحی قانون مبـارزه   41
با مواد مخدر مصرف مواد مخـدر  
برای مصارف پزشـکی بـا مجـوز    
وزارت بهداشت خواهد بود بدین 
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ــه وزا   ــه چنانچـ ــب کـ رت ترتیـ
بهداشت مواد مخدر را به عنـوان  
دارو تشخیص دهد بایسـتی ایـن   

 72مواد به موجب بنـد پ مـاده   
ــاله ششــم   ــه پنجس ــانون برنام ق
ــاعی و   ــادی، اجتم ــعه اقتص توس
فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران  

مصـــــــــوب  )1396 - 1400(
این مواد به عنوان  21/12/1395

دارو در فهرســت دارویــی کشــور 
ال حاضـر  گنجانده شود لذا در ح

تجویز مواد مخدر با عنوانی غیـر  
از داروهــای مصــرح در فهرســت 
ــی کشــور توســط   رســمی داروی
ــته و   ــوعیت نداش ــکان موض پزش

ــاده  ــدود   3م ــانون کشــت مح ق
ــه    ــین نام ــاً آی ــخاش و تبع خش
  .اجرایی آن فاقد موضوعیت است

  

  

  

  

  4ماده 

الیحـه   8با توجه به مفـاد مـاده   
قانونی تشدید مجازات مـرتکبین  
ــدامات   ــواد مخــدر و اق جــرایم م
تامینی و درمانی به منظور مـداوا  
و اشتغال به کار معتادین مصوب 

، مصــرف هــر نــوع 19/03/1359
مواد مخدر جـز در مـوارد طبـی    
ممنوع است و از سوی دیگـر بـه   

همــان قــانون  21موجــب مــاده 
معتـادان ملغـی و   سهمیه تریاک 
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کارتهای سهمیه باطل شده است 

ــاده  ــاد م ــذا مف و تبصــره آن  4ل
  .منتفی شده است

196.

نامه تعیین مرجع تشخیص اعتیاد  آئین
قانون کشت محدود خشخاش  9موضوع ماده 

  و صدور تریاک

  20/06/1348مصوب 

  کل قانون
  )8تا  1مواد (

 25و  23با توجه به مفـاد مـواد   
مجــازات الیحــه قــانونی تشــدید 

مــرتکبین جــرائم مــواد مخــدر و 
ــانی   ــأمینی و درمـ ــدامات تـ اقـ
ــار   ــتغال بک ــداوا و اش ــور م بمنظ

 19/03/1359مصــوب  معتــادین
  .نسخ شده است

197.
 ای کشورقانون تامین هزینه خدمات قرنطینه

  06/09/1348مصوب 
  کل قانون

  )7الی  1مواد (

با توجه بـه مفـاد مـواد مختلـف     
هزینـه  قانون اصالح قانون تامین 

ای کشور مصـوب  خدمات قرنینه
  .نسخ شده است 02/07/1362

198.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس 
شورای ملی دایر باجازه استفاده از اعتبار 

هزینه های پیش بینی نشده موضوع ردیف 
  کل کشور 1348قانون بودجه سال  5901

  02/10/1348مصوب 

متن قانون 
های دانشکده(

پزشکی و 
های زیرمجموعه

  )آن

  منتفی

199.
مجلس  1346قانون تفریغ بودجه سال 
  شورای ملی

  05/11/1348مصوب 

جدول ضمیمه 
3  

  منتفی

200.
موزش و پرورش آقانون تشکیل شورای 
  ایمنطقه

  19/11/1348مصوب 
  3بند الف ماده 

مــتن قــانون  1بــه موجــب بنــد 
تصویب نامه قانونی انحالل کلیـه  
شـــوراهای آمـــوزش و پـــرورش 

مصـــــوب  منـــــاطق کشـــــور
و با تصویب قانون  06/03/1358

تشکیل شورای آموزش و پرورش 
در استانها ، شهرستانها و مناطق 

ــوب   ــور مصـ  26/10/1372کشـ
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
ــورد  ترتیـــب جدیـــدی را در مـ
مشارکت و نظارت مـردم در امـر   
ــرر شــده   ــرورش مق آمــوزش و پ

ــانون   اســت ــن ق ــذا موضــوع ای ل
  .منتفی شده است

201.
بدرمان  قانون اجازه معامالت تریاک و کمک

  معتادان
  07/04/1349مصوب 

و  3های تبصره
4  

نسـخ قـانون اجـازه    ا توجـه بـه   ب
کشت محدود خشخاش و صـدور  

نامه  نیو آئ 1347مصوب  اکیتر
شـده   ادیـ قـانون   3ماده  ییاجرا

با لحاظ مفاد  زیو ن 1348مصوب 
قانون راجع بـه انحـالل سـازمان    

 و 1360مصـوب   اکیمعامالت تر
الیحه قـانونی   25به موجب ماده 

تشدید مجازات مرتکبین جـرائم  
مواد مخدر و اقـدامات تـأمینی و   
درمانی بمنظور مـداوا و اشـتغال   

مصـــــوب بکـــــار معتـــــادین 
و قــانون اصــالح   19/03/1359

قــانون مبــارزه بــا مــواد مخــدر و 
ــوب    ــه ان مص ــوادی ب ــاق م الح

مجمـــع تشـــخیص   1367.8.3
مصــلحت نظــام از درجــه اعتبــار 

  .ساقط شده است

202.
قانون تشکیل  2آئین نامه اجرای ماده 

مصوب  شورای آموزش و پرورش منطقه
08/04/1349  

  1ماده  6بند 

ــرورش   ــوزش و پ شــورا هــای آم
منطقه ای با توجـه بـه تصـویب    
ــه   ــانونی انحـــالل کلیـ ــه قـ نامـ
شـــوراهای آمـــوزش و پـــرورش 
مناطق کشور که در جلسه مورخ 
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
به تأییـد شـورای    06/03/1358

ــالب اســالمی رســید  ه اســت انق
سـپس قـانون   . منحل شـده انـد  

تشـــکیل شـــوراهای آمـــوزش و 
پرورش در استانها، شهرسـتانها و  
ــاریخ   ــور در تــ ــاطق کشــ منــ

به تصویب رسیده  26/10/1372
است بـا توجـه بـه مراتـب فـوق      
الــذکر موضــوع آیــن آیــین نامــه 

  .منتفی گردیده است

203.

الیحه قانونی اصالح بعضی از مواد الیحه 
کشوری مصوب کمیسیون قانونی استخدام 

  خاص مشترک مجلسین

  12/08/1349مصوب 

  4بند 

به ویـژه   68با توجه به مفاد ماده 
،  78، مـاده  75آن، مـاده   9بند 

 127و  117، مـــاده 80مـــاده 
 قانون مدیریت خدمات کشـوری 

نسخ شـده   08/07/1386مصوب 
  .است

  28بند 

و  67تا  65با توجه به مفاد مواد 
قانون مدیریت  127و  117مواد 

مصــــوب  خــــدمات کشــــوری
  .نسخ شده است  08/07/1386

204.

آئین نامه رسته افسران درجه داران و افراد 
  ژاندارمری کل کشور

  17/09/1349مصوب 

  1ماده  11بند 

 204و  40با توجه به مفاد مـواد  
قانون ارتـش جمهـوری اسـالمی    

و  07/07/1366مصـــوب  ایـــران
قانون اسـتخدام نیـروی    27ماده 

 انتظامی جمهوری اسالمی ایـران 
نسخ شـده   20/12/1382مصوب 

  .است

، بند ک 1ماده   قانون اجازه  3نامه اجرائی تبصره  آئین.205
 7، مواد 3ماده 

قانون راجـع بـه    به مفاد با توجه
انحالل سازمان معامالت تریـاک  
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  معامالت تریاک و کمک بدرمان معتادان

  03/10/1349مصوب 

نسخ شـده   03/09/1360مصوب  15، ماده 9تا 
  .است

206.

قانون  7قانون اضافه نمودن یک تبصره بماده 
تأمین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح 

  شاهنشاهی

  19/11/1349مصوب 

  ماده واحده

قانون  140ماده  مفاد با توجه به
ارتش جمهـوری اسـالمی ایـران    

 24و ماده  07/07/1366مصوب 
قانون حقـوق و مزایـای مسـتمر،     

انداز ثابت، حق بیمه و بیمـه   پس
درمانی مشـمولین قـانون ارتـش    
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

  .نسخ شده است 27/10/1368

207.

قانون  تاسیس  شرکت  سهامی شیالت  
  جنوب ایران

  21/01/1350مصوب 

  1ماده 

با توجـه بـه مفـاد الیحـه قـانونی      
ــزاع شــرکت ســهامی شــیالت   انت
جنوب ایران از وزارت دفاع ملـی و  
ادغـــام آن در شـــرکت ســـهامی 
ــوزارت    ــته ب ــران وابس ــیالت ای ش
ــتائی و   ــران روس ــاورزی و عم کش
تشکیل شـرکت سـهامی شـیالت    

و   06/02/1359ایـــران مصـــوب 
اساسنامه شرکت سهامی شـیالت   

نسـخ   16/11/1364ایران مصوب 
  .شده است

208.

قانون اجازه تبدیل باحسن و واگذاری دهات 
  و مزارع موقوفه عام بزارعین صاحب نسق

  29/01/1350مصوب 

ماده  1تبصره 
  واحده

 2، 1با توجه به مفاد تبصره های 
قانون ابطال اسناد و فـروش   5و 

 موقوفــهرقبــات، آب و اراضــی  
نسخ شـده   25/11/1371مصوب 

  .است

209.

  قانون خدمت وظیفه عمومی

  13/02/1350مصوب 

  

ماده  1تبصره 
8  

 13ماده  1با توجه به مفاد تبصره 
ــه عمــومی  ــانون خــدمت وظیف  ق

نسخ شـده   29/07/1363مصوب 
  .است

 43تـا   39با توجه به مفاد مـواد    43تا  38مواد 
 قــانون خــدمت وظیفــه عمــومی
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نسخ شـده   29/07/1363مصوب 

  .است

ماده  1تبصره 
60  

ــاده   ــاد م ــه مف ــا توجــه ب و  58ب
ــای   ــره ه ــانون آن  2و  1تبص ق

مصـوب   خدمت وظیفـه عمـومی  
  .نسخ شده است 29/07/1363

210.
  قانون نظام صنفی

  16/03/1350مصوب 

  11ماده  1بند 
 14مـاده   1با توجه به مفاد بنـد  

مصــوب  قــانون نظــام صــنفی  
  .نسخ شده است 13/04/1359

  58ماده 
قـانون   62با توجه به مفاد مـاده  

ــنفی  ــام صـــ ــوب  نظـــ مصـــ
  .نسخ شده است 13/04/1359

  61ماده 
 2ماده  1با توجه به مفاد تبصره 
مصــوب  قــانون نظــام صــنفی  

  .نسخ شده است 13/04/1359

211.
 های وزارت بهداریقانون واگذاری بیمارستان

  22/03/1350مصوب 

ماده واحده و 
  تبصره های آن

با توجه به مفاد مسـتندات ذیـل   
  :نسخ شده است

ــواد  - ــانون تشــک 12و  3م  لیق
ــدار ــتیو بهز یوزارت بهــ  یســ

ــوب  16/04/1355 مصــــــــــ
ــره  - ــده و تبص ــاده واح ــا م  یه
راجـع بـه مقـررات     یقانون حهیال

و  یبهـدار  یمنطقه ا یسازمانها
اســتانها و اضــافه کــار  یســتیبهز

ــان ــد    کارکن ــه در آم ــوط ب مرب
مصــوب  مارســتانهایب یاختصاصــ

11/04/1359  
مربوط بـه   ینامه قانون بیتصو  -

و  یمؤسسـات درمـان   هیانتقال کل
ــت ــک  یبهداشـ ــوزش پزشـ  یآمـ
بـــا  یراپزشـــکی، پ یپرســـتار

ــان آن و  ــوال و  3کارکن تمــام ام
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ــ ــول و غ یدارائ ــمنق ــول  ری منق

رسـته از خـدمات    نیمربوط به ا
سـرخ   دیو خورشـ  ریشـ  تیجمع

ــا ــه وزارت ب رانیــ ــداربــ  یهــ
21/01/1358  
قـانون تشـکیل وزارت    9ماده  –

بهداشـــت ، درمـــان و آمـــوزش 
ــوب   ــکی مص  09/07/1364پزش

ــررات   - ــانون مق ــاده واحــده ق م
اســـتخدامی وزارت بهداشـــت،   
درمان و آموزش پزشکی مصـوب  

30/05/1369  

مـاده   10همچنین مفاد تبصـره  
واحده در خصـوص نـرخ مالیـات    
ــات    ــان موسسـ ــوق کارکنـ حقـ

بـه   1350مصـوب   مشمول قانوم
پیوسـت قـانون    249موجب بند 

تنقیح مالیاتی کل کشور مصـوب  
  .نسخ شده است 30/01/1396

212.

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به 
دولت جناب اقای امیرعباس هویدا نخست 

  وزیر
  01/07/1350مصوب 

متن قانون، 
، 5، 4بندهای 

6 ،7 ،8 ،10 ،
12 ،15 ،16 ،
18 ،19 ،22 ،

24 ،25  

  منتفی

213.

صورت جزء سهمیه حق عضویت و کمک 
دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و 
سایر سازمان های بین المللی و تعهدات در 

  ) 1971(  1350سال 
  11/07/1350مصوب 

جدول متن 
  قانون

  منتفی
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214.

 1339/3/6مورخ  9884تصویبنامه شماره 
هیات وزیران راجع به پرداخت ده میلیون 

 1339محل درامد عمومی سال ریال از 
بوزارت کشاورزی بمنظور مبارزه با بیماری 

  های طاعون اسبی
  15/07/1350مصوب 

  منتفی  ماده واحده

215.

مورخ  12/26202تصویبنامه شماره 
هیات وزیران راجع باجازه  1339/9/26

پرداخت مبلغ ده میلیون ریال از محل درامد 
بوزارت بهداری  1339عمومی کشور در سال 

  جهت مبارزه با وبا
  15/07/1350مصوب 

  منتفی  ماده واحده

216.

مورخ  12/26728 ۀتصویبنامه شمار
هیأت وزیران راجع به اجازه  1339/10/4

پرداخت مبلغ شش میلیون ریال از محل 
کل کشور بوزارت  1339درآمد عمومی سال  

جهت تهیه ) بنگاه انستیتو پاستور (بهداری 
   واکسن ضد وبا 

  15/07/1350مصوب 

  منتفی  ماده واحده

217.

تایید عمل دولت در تصویبنامه با موضوع 
اجازه پرداخت مستمری به بازماندگان 
مرحوم دکتر علی رادپور فالتی استاد 

  دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
  15/07/1350مصوب 

  منتفی  ماده واحده

218.

مورخ  12/25206تصویبنامه شماره 
پرداخت هیات وزیران راجع به  1339ر9ر16

ریال بقیه اعتبار تکمیل  2604189ر85مبلغ 
  ساختمان بیمارستان ثریا مراغه

  منتفی  ماده واحده
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  15/07/1350مصوب 

219.

مورخ  12/31172تصویبنامه شماره 
هیات وزیران راجع به اجازه  1339/11/27

پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به 
بیمارستان ابوحسین جهت مساعدت به 

  مسلولینجمعیت حمایت 
  15/07/1350مصوب 

  منتفی  ماده واحده

220.

اجازه استفاده مبلغ نود و سه میلیون و 
پانصد و هفتاد و چهار هزار و یکصد 

ریال از محل اعتبار هزینه ) 93574100(
های پیش بینی نشده منظور در ردیف 

  کل کشور 1350قانون بودجه سال  51103
  06/08/1350مصوب 

  منتفی  متن قانون

221.

نامه وظائف و اختیارات شورای عالی آئین 
  تأمین اجتماعی

  02/11/1350مصوب 

  5ماده 

مـاده   1با توجه به مفـاد تبصـره   
ــاعی  19 ــأمین اجتمـ ــانون تـ  قـ

 2تبصـره  ، 03/04/1354مصوب 
ــاده  ــانون ســاختار نظــام  12م ق

جــامع رفــاه و تــأمین اجتمــاعی 
اساسنامه ، 21/02/1383مصوب 

صندوق تأمین اجتماعی مصـوب  
علــی الخصــوص   20/04/1389

قــانون اصــالح مــاده  آن، 6مــاده 
قــانون مــدیریت خــدمات ) 113(

ــین   ــونگی تعیـ ــوری و چگـ کشـ
مدیریت سازمان تأمین اجتماعی 
و صندوقهای بازنشستگی و بیمه 
ــوب   ــانی مصـــ ــای درمـــ هـــ

اصالح اساسـنامه   ،05/12/1388
صندوق تامین اجتماعی مصـوب  

  .نسخ شده است 11/05/1391
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222.

نامه اجرائی  آئین  2الحاق یک تبصره به ماده  
قانون اجازه معامالت تریاک و  3تبصره 

آن  4ماده  کمک به درمان معتادان و اصالح 
  نامه آئین 

  28/11/1350مصوب 

  ماده واحده

ــازمان    ــه انحــالل س ــه ب ــا توج ب
بـه   موضوع قانون مـورد بررسـی  

موجب قـانون راجـع بـه انحـالل     
سازمان معامالت تریاک مصـوب  

ــرای  03/09/1360 ــوع اج ، موض
  .قانون منتفی می گردد

223.

قانون تبدیل بنگاه کل داروئی ایران بشرکت 
  سهامی

  15/03/1351مصوب 

ماده واحده و 
 1تبصره های  

  آن 3تا 

مصوبه ادغـام   1نظر به اینکه بند 
شرکت سهامی دارویی کشـور در  
ــای    ــرآورده ه ــرکت پخــش ف ش
پزشکی ایران و تغییر عنـوان آن  
ــی و   ــهامی داروی ــرکت س ــه ش ب
تجهیـــزات پزشـــکی و انحـــالل 
شرکتهای سهامی توسعه صـنایع  
پزشکی ایران و به سـاز اصـفهان   

وظایف حـاکمیتی   1383مصوب 
شرکت سهامی دارویی بـه وزارت  

ــد   ــل گردی ــه  .منتق ــین ب همچن
ــد  ــان مصــوبه   2موجــب بن هم
ی دارویی و شـرکت  شرکت سهام

ــای پزشــکی   ــرآورده ه پخــش ف
ایــران ادغــام و شــرکت ســهامی 
دارویی و تجهیزات پزشکی ایران 
ــاده   ــابراین م ــد بن تشــکیل گردی
 .واحده موضوعا منتفی شده است

224.
  اصالح قانون نظام صنفی

  30/08/1351مصوب 

ماده  5بند 
  واحده

و  33ماده  6با توجه به مفاد بند 
ــاده  ــام   66م ــانون نظ ــنفی ق ص
نسخ شـده   13/04/1359مصوب 

  .است

225.

منتفی بودن تصویب نامه های مربوط به 
  تکمیل و اصالح قانون فروش خالصجات

  29/11/1351مصوب 

تصویب  )ه(بند 
  1نامه 
  

  منتفی
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226.
   اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیائی 

  17/12/1351مصوب 
و  2، 1بندهای 

  5ماده  3

قانون  17با توجه به مفاد تبصره 
و  1353بودجــه اصــالحی ســال 

کـل کشـور    1354بودجه سـال  
ــوب  و  15/11/1353مصــــــــ

اساسنامه شرکت سهامی پخـش  
 1354//01/04 کــود شــیمیائی 
  .نسخ شده است

227.

قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی 
عائله درجه یک افسران و همافران و 

ژاندارمرى کل  کارمندان ارتش شاهنشاهی و
  کشورکشور و شهربانی کل 

  27/12/1351مصوب 

و 2، ماده 1ماده 
تبصره آن، ماده 

و تبصره آن،  3
 6، ماده 4ماده 

 1و تبصره های 
  آن 2و 

قـانون   8با توجه بـه مفـاد مـاده    
پشـتیبانی  تشکیل وزارت دفـاع و 

اسالمی  جمهوری مسلح نیروهای
 و 28/05/1368مصــوب  ایــران

قانون اساسنامه سـازمان تـأمین   
پرسنل نیروهای خدماتی درمانی 

 مسلح جمهـوری اسـالمی ایـران   
نسخ شـده   29/10/1372مصوب 

  .است

228.

قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین 
  دولت

  27/12/1351مصوب 

  

و تبصره  2ماده 
  3آن و ماده 

 نیبا توجه به انحالل سازمان تام
ــان  ــدمات درم ــتخدم یخ  نیمس

قانون  8و  7دولت بر اساس مواد 
ــک ــدار لیتشـــ و  یوزارت بهـــ

 1355/03/16مصـوب   یستیبهز
الیحه قانونی  حیو متعاقباً به تصر

تشکیل شورای فنی موضوع ماده 
قانون تأمین خـدمات درمـانی    4

ــتخدمین دولــت و انحــالل    مس
سازمان تأمین خـدمات درمـانی   

 یمنتفـــ 12/09/1358مصـــوب 
  شده است

  

  4ماده 
الیحه قـانونی تشـکیل    حیبه تصر

ــاده    ــوع م ــی موض ــورای فن  4ش
قــانون تــأمین خــدمات درمــانی 
ــتخدمین دولــت و انحــالل    مس
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سازمان تأمین خـدمات درمـانی   

نســـخ    12/09/1358مصـــوب 
  .شده است

  6ماده 
قـانون   9مـاده  ا توجه بـه مفـاد   ب
 یخـدمات درمـان   یهمگـان  مهیب

نسخ شـده   03/08/1373مصوب 
  .است

تبصره و  7ماده 
  آن

 13و  9و  1ماده ا توجه به مفاد ب
ــانون ب ــان مــهیق خــدمات  یهمگ
ــان ــوب  یدرم  03/08/1373مص

  .نسخ شده است

  8ماده 
 9ماده  2تبصره ا توجه به مفاد ب

ــانون ب ــان مــهیق خــدمات  یهمگ
ــان ــوب  یدرم  03/08/1373مص

  .نسخ شده است

  8تبصره ماده 

 نیبا توجه به انحالل سازمان تام
ــان  ــدمات درم ــتخدم یخ  نیمس

قانون  8و  7دولت بر اساس مواد 
ــک ــدار لیتشـــ و  یوزارت بهـــ

 1355/03/16مصـوب   یستیبهز
و متعاقبــاً بــه   )  3357ش ش (

الیحــه قــانونی تشــکیل  حیتصــر
ــاده    ــوع م ــی موض ــورای فن  4ش

قــانون تــأمین خــدمات درمــانی 
ــتخدمین دولــت و انحــالل    مس
سازمان تأمین خـدمات درمـانی   

ش ش ( 1358/09/12مصـــوب 
ــ)  3940 شــده  یموضــوعا منتف
  .است

 10تبصره ماده 
 ىبا توجه به نسخ  قانون واگـذار 

ــتانها ــدار ىبیمارسـ  ىوزارت بهـ
  .شده است یمفاد تبصره منتف

  نیبا توجه به انحالل سازمان تام  13و  12مواد 
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ــان  ــدمات درم ــتخدم یخ  نیمس

قانون  8و  7دولت بر اساس مواد 
ــک ــدار لیتشـــ و  یوزارت بهـــ

 16/03/1355مصـوب   یستیبهز
الیحه قانونی  حیو متعاقباً به تصر

تشکیل شورای فنی موضوع ماده 
قانون تأمین خـدمات درمـانی    4

ــتخدمین دولــت و انحــالل    مس
سازمان تأمین خـدمات درمـانی   

موضــوعا   1358/09/12مصــوب 
  .شده است یمنتف

  14ماده 

قـانون اصـالح    1به موجب مـاده  
بعضی از مواد قـانون مربـوط بـه    
مقررات امور پزشکی و داروئـی و  

خوردنی و آشامیدنی مصوب مواد 
ــوب  1334  23/01/1367مصـــ

  .نسخ شده است

و  1تبصره های 
  15ماده  2

قـانون    7با توجه به مفـاد مـاده   
ــک ــدار لیتشـــ و  یوزارت بهـــ

 16/03/1355مصـوب   یستیبهز
قـانون تـأمین خـدمات     4و ماده 

ــت و    ــتخدمین دول ــانی مس درم
انحالل سـازمان تـأمین خـدمات    

ــوب   ــانی مص  12/09/1358درم
  .شده است یموضوعا منتف

و  16ماده 
  تبصره های آن

قـانون    7با توجه به مفـاد مـاده   
ــک ــدار لیتشـــ و  یوزارت بهـــ

 16/03/1355مصـوب   یستیبهز
قـانون تـأمین خـدمات     4و ماده 

ــت و    ــتخدمین دول ــانی مس درم
انحالل سـازمان تـأمین خـدمات    

و   12/09/1358درمانی مصوب 
قــانون اصــالح بعضــی از  1مــاده 
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مواد قـانون مربـوط بـه مقـررات     
امــور پزشــکی و داروئــی و مــواد 
ــوب   ــامیدنی مص ــوردنی و آش خ

ــوب  1334  23/01/1367مصـــ
  .نسخ شده است

229.

دستور انتقال اعتبار بیمارستانهای واگذاری 
وزارت بهداری  به جمعیت شیر و خورشید 

  سرخ ایران

  22/01/1352مصوب 

  منتفی  متن

230.

قانون تشکیل نیروی  10قانون اصالح ماده 
  پایداری

  18/02/1352مصوب 

  ماده واحده

قـانون انتقـال   با توجه بـه مفـاد   
نیروی پایداری به ژاندارمری کل 

، 15/08/1351مصـــوب  کشـــور
قــانون نیــروی انتظــامی  1مــاده 

 مصـوب  ایـران  جمهوری اسالمی
و فصلهای ششم و  27/04/1369

اسـتخدامی  قانون مقررات هشتم 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

نسخ  19/06/1374مصوب  ایران
  .ضمنی شده است

231.
مقررات  استخدامی شرکتهای  دولتی 

قانون استخدام  2ماده ) پ(موضوع بند 
  کشوری

  05/03/1352مصوب 

بندهای هـ ، ز 
  6ماده 
  
  

و   5و  4با توجه بـه مفـاد مـواد    
ــد  117و  42 ــانون مــ  تیریقــ

مصــــوب  یخــــدمات کشــــور
ــه طــور ضــمن  08/07/1386  یب

  .نسخ شده است

و  25ماده 
  تبصره آن

و  5و  4با توجـه بـه مفـاد مـواد     
مــاده  3و 2 یو تبصــره هــا 117
خـــدمات  تیریقـــانون مـــد 84

ــور ــوب  یکش  08/07/1386مص
  .ستنسخ شده ا

و  5و  4با توجـه بـه مفـاد مـواد       29ماده 
و  100و  86و   80و  78و  117
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ــد  117 ــانون م ــدمات  تیریق خ

ــور ــوب  یکش  08/07/1386مص
  .نسخ شده است

232.
و چای  اساسنامه سازمان غله و قند و شکر

  کشور
  30/03/1352مصوب 

  9ماده  9بند 

با توجه بـه مفـاد الیحـه قـانونی     
الغاء قانون تشکیل سازمان غله و 
قند و شکر و چای کشور مصوب 

اساسنامه سازمان  ،  25/2/1352
 09/05/1362مصـوب کشـور چای

ــه کشــور اساســنامه   ســازمان غل
اساسنامه  و  09/05/1362مصوب

ــکر   ــد و ش ــهامی قن ــرکت س  ش
نسخ شـده   14/07/1364مصوب 

  .است

233.
انتقال اعتبار بیمارستانهای مجذومین 

واگذاری وزارت بهداری به جمعیت کمک به 
  جذامیان

  17/04/1352مصوب 

  کل قانون
  )متن(

  منتفی

234.
و مسافر و مدت تعطیل  آئین نامه حمل بار

  نقل زمینی مؤسسات مسافربری و حمل و
  06/05/1352مصوب 

  1ماده 

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
اصالحی ) 14(قانون اصالح ماده 

قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ 
ــدگی ــرایم راننــ ــوب  جــ مصــ

آیین نامه حمل و  21/05/1376
بار و مسافر و مـدت لغـو پروانـه    

موسســات فعالیــت و تعطیلــی  
مصــوب  ای حمــل و نقــل جــاده

 آن 4به ویژه ماده  05/08/1378
  .نسخ شده است

  اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی.235
  10/05/1352مصوب 

  کل قانون
  )22تا  1مواد (

 نیبا توجه به انحالل سازمان تام
 7به موجب ماده  یخدمات درمان

قانون تشـکیل وزارت بهـداری و   
 16/04/1355 بهزیستی مصـوب 
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الیحه قـانون تشـکیل شـورای    و 

قانون تأمین  4فنی موضوع ماده 
ــانی   ــات درمــ ــدمات درمــ خــ
ــتخدمین دولــت و انحــالل    مس
 سازمان تأمین خـدمات درمـانی  

اساسـنامه   12/09/1358مصوب 
  .شده است یسازمان منتف

236.
آیین نامه اصالحی فوق العاده سختی خدمت 

  کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی
  10/09/1352مصوب 

و  2بند ب ماده 
بند ب   4جزء 
و تبصره  2ماده 
آن،  2و  1های 

 2جزء  1تبصره 
، 4بند ب ماده 
، 2تبصره های 

، 9ماده  4و  3
  10ماده 

ــه مفــاد آیــین نامــه   ــا توجــه ب ب
ــختی    ــاده س ــوق الع ــالحی ف اص
خــدمت کــادر تخصصــی نیــروی 
ــوب   ــاهی مصـ ــوایی شاهنشـ هـ

  .نسخ شده است 04/03/1355

237.
قانون اجازه ادامه استفاده از مشموالن 
  پزشک در نیروهای مسلح شاهنشاهی

  26/09/1352مصوب 
  ماده واحده

قـانون   1با توجه بـه مفـاد مـاده    
خدمت وظیفـه عمـومی مصـوب    

قــانون  10مــاده  29/07/1363
اصالح مـوادی از قـانون خـدمت    

ــومی  ــه عمــ ــوب  وظیفــ مصــ
قـانون   24و ماده  22/08/1390

حقــوق و مزایــای مســتمر، پــس 
انــداز ثابــت، حــق بیمــه و بیمــه 
درمانی مشـمولین قـانون ارتـش    
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

  .نسخ شده است 27/10/1368
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1857        شماره چاپ           چهارمـ سال  دهمدوره   
721            ثبت شماره         8/2/1399تاریخ چاپ   

  
  

  
 شوری یک

  
 قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمتفهرست طرح 

  
  )جلد دوم(

  
  
  
  

  های ارجاعی کمیسیون
  : اصلی  

  

  
  : فرعی  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  قوانین معاونت

  

  بهداشت و درمان

 قضائی و حقوقی 
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.238
قانون  15ماده » ج « قانون اصالح بند 

  استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی
  17/10/1352مصوب 

  ماده واحده

ــاده   ــاد م ــه مف ــه ب ــا توج  123ب
) 18/11/1375مصوب (اصالحی 

جمهـوری اسـالمی   قانون ارتـش  
موضوع بند ( 1366ایران مصوب 

مـاده واحـده قـانون     4و  3های 
ــواد   ــازی برخــی از م یکســان س
قانون مقررات اسـتخدامی سـپاه   
ــوب    ــش مصـ ــداران و ارتـ پاسـ

ــاده ) 28/11/1375 ، 136و مـــ
قــــانون مقــــررات  138و  137

ــداران   ــپاه پاسـ ــتخدامی سـ اسـ
ــوب  ــواد   1370مصـ ، 143و مـ

ــتخدام  145و144 ــانون اســ قــ
 1382روهای انتظامی مصـوب  نی

  .نسخ شده است

239. 
و بودجه  1352قانون بودجه اصالحی سال 

  کل کشور 1353سال 
  07/11/1352مصوب 

بند ب تبصره 
 ماده واحده 74

با توجه بـه مفـاد اصـل پنجـاه و     
ســوم قــانون اساســی جمهــوری 
اســـــالمی ایـــــران مصـــــوب 

قـانون   11و ماده  12/09/1358
 01/06/1366محاسبات عمومی 

  .نسخ شده است

ماده  81تبصره 
  واحده

 2مـاده  4با توجه به مفاد تبصره 
ــانون ــانون  مــوادی  اصــالح  ق   از ق
،  اقتصــادی  توســعه  ســوم  برنامــه

  جمهــوری  و فرهنگــی  اجتمــاعی
  برقراری  و چگونگی  ایران  اسالمی
از   و سایر وجـوه   عوارض  و وصول

  کــاال، ارائــه   تولیــد کننــدگان 
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  و کـاال هـای    خـدمات   دهندگان
ــی ــوب  واردات  22/10/1381مص

  .نسخ شده است

ماده  88تبصره 
  واحده

قـانون   59با توجه به مفاد مـاده  
کـل کشـور    1355بودجه سـال  

نسخ نشده  21/12/1354مصوب 
  .است

240.  
قانون اصالح فصل پنجم اییننامه معاشهای 

  نیروهای مسلح شاهنشاهی
  18/12/1352مصوب 

  ماده واحده

قـانون   24با توجه به مفاد مـاده  
حقــوق و مزایــای مســتمر، پــس 
انــداز ثابــت، حــق بیمــه و بیمــه 
درمانی مشـمولین قـانون ارتـش    
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

  .نسخ نشده است 27/10/1368

241.  

  اساسنامه شرکت سهامی دارویی کشور

  09/02/1353مصوب 

  

، 4تا  1مواد 
  23تا  6مواد 

ادغـام  با توجه بـه مفـاد مصـوبه    
کشـور در  شرکت سهامی دارویی 

ــر  ــای :شــرکت پخــش ف آورده ه
پزشکی ایران و تغییر عنـوان آن  
ــی و   ــهامی داروی ــرکت س ــه ش ب
تجهیـــزات پزشـــکی و انحـــالل 
شرکتهای سهامی توسعه صـنایع  
 پزشکی ایران و به سـاز اصـفهان  

ــوب  و  24/12/1383مصــــــــ
اساسنامه شرکت مادر تخصصـی  
دارویـــی و تجهیـــزات پزشـــکی 

ــور ــوب  کشـ  01/07/1386مصـ
  .تنسخ شده اس

242. 
  

قانون پرداخت پاداش ماهانه به سرهنگهای 
  پزشک

  کل قانون
 ماده واحده و (

  
  )تبصره آن

ــه مفــاد  مــواد   ــا توجــه ب  139ب
ــوری   140و ــش جمه ــانون ارت ق

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
  قانون  24و ماده  07/07/1366
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حقوق و مزایـای مسـتمر ، پـس      11/02/1353مصوب 

انداز ثابـت ، حـق بیمـه و بیمـه     
درمانی مشـمولین قـانون ارتـش    

مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 
  .نسخ شده است 27/10/1368

243. 

قانون اصالح موادی از قانون تاسیس سازمان 
تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک 
افسران و همافران و کارمندان ارتش 

شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی 
  کشور

  23/02/1353مصوب 

  1ماده 

قـانون   8با توجه بـه مفـاد مـاده    
تشکیل وزارت دفاع و پشـتیبانی  
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

و  28/05/1368مصــوب  ایــران
ــواد   11و  10و  9و  8و  7و  6م

قانون اساسنامه سـازمان تـأمین   
خدماتی درمانی پرسنل نیروهای 
 مسلح جمهـوری اسـالمی ایـران   

نسخ شـده  29/10/1372مصوب 
  .است

  3ماده 

قـانون   6با توجه بـه مفـاد مـواد    
اساسنامه سازمان تأمین خدماتی 
درمانی پرسنل نیروهـای مسـلح   

مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 
  .نسخ شده است 29/10/1372

  قانون کارکشاورزی .244
  30ماده   07/03/1353مصوب 

 106تا  85با توجه به مفاد مواد 
 29/08/1369مصـوب   قانون کار

  .آن نسخ شده است 200و ماده 

245. 

برای انجام تعهدات  نیاز صورت اعتبارات مورد
 20ماده  2موضوع تبصره (طرحهای عمرانی  

  )بودجه قانون برنامه و
  18/04/1353مصوب 

و  8ردیف های 
  منتفی  متن 9

246. 

قانون نحوه توزیع سی 
ریال موضوع )30000000000(میلیارد

قسمت اخیر ماده واحده قانون اجازه تعهد 
اضافی برای تسریع در اجرای برنامه های 

  منتفی جدول 3ردیف 
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  عمرانی و جاری و بازپرداخت وامها

  27/05/1353مصوب 

247. 

و بودجه  1353قانون بودجه اصالحی سال 
  کل کشور 1354سال 

  15/11/1353مصوب 
  75تبصره 

و  3با توجه به مفاد تبصره مـاده  
ــواد  ــانون تشــکیل از  13و  7م ق

ــتی  ــداری و بهزیســ   وزارت بهــ
نسخ شـده   16/04/1355مصوب 

  .است

248. 
  قانون  حمایت  خانواده

  15/11/1353مصوب 

  8ماده  5بند 
  

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
قانون الحاق یک تبصره به مـاده  

ــدنی ) 1130( ــانون م ــوب  ق مص
  .نسخ شده است 29/04/1381

 23تبصره ماده 

قـانون   58ماده  4با توجه به بند 
ــانواده ــوب  حمایــــت خــ مصــ

و  23و مــــــاده  01/12/1391
تبصــره ان از قــانون فــوق الــذکر 

  .نسخ شده است

249. 

آیین نامه اصالحی آیین نامه فوق العاده 
سختی خدمت چتر بازی پرسنل چتر باز 

  زمینی شاهنشاهینیروی 

  14/12/1353مصوب 

ماده  1تبصره 
، 5، ماده 4
، 7، ماده 6ماده

، ماده 8ماده 
  13، ماده 11

و  139مــواد  مفــاد بــه بــا توجــه
قــانون ارتــش جمهــوری    140

اســـــالمی ایـــــران مصـــــوب 
مجلــس شــورای   07/07/1366

ــین  ــالمی و آئ ــی   اس ــه اجرائ نام
مزایــای شــغل پرســنل مشــمول 
قانون ارتـش جمهـوری اسـالمی    

قـانون   139ایران موضـوع مـاده   
ــوب   ــور مصـ  05/09/1368مزبـ

هیئت وزیران قـانون فـوق نسـخ    
  .استگردیده 

250.  
  

  4و  2مواد   قانون تشدیدمجازات  ربایندگان اشخاص
کتاب  621ماده  مفاد به با توجه

پــنجم قــانون مجــازات اســالمی 
ــازات  ( ــرات و مجـ ــای   تعزیـ هـ
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 02/03/1375مصـوب  ) بازدارنده  18/12/1353مصوب 

  .نسخ شده است

251.  

اجازه استفاده ازمحل اعتبارهزینه های پیش 
قانون  51104000بینی نشده درردیف 
وبودجه سال 1353بودجه اصالحی سال 

  کل کشور1354

  27/12/1353مصوب 

  منتفی  متن

252. 

اجازه پرداخت سهمیه، حق عضویت و کمک 
دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و 

سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات در 
  1354سال 

  02/02/1354مصوب 

 29ردیف 
  1ضمیمه 

  منتفی

253. 

قانون مربوط به مواد روان 
  )پسیکوتروپ(گردان

  08/02/1354مصوب 

 1ضمیمه های 
  4تا 

تصویب نامـه در  با توجه به مفاد 
مورد جایگزینی فهرست اقالم به 
ــردان  ــواد روان گـ ــده مـ  روز شـ

منتفـــی  24/04/1383مصـــوب 
  .شده است

254. 

ه قانون مجازات خودداری از کمک ب
  مصدومین و رفع مخاطرات جانی

  05/03/1354مصوب 

ماده  4بند 
  واحده

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
بازداشت کسانی قانون ممنوعیت 

که مصدومین را به مراکز درمانی 
مصــوب  منتقــل مــی نماینــد  

  .نسخ شده است 03/02/1380

255. 

قانون اصالح قانون نظام پزشکی و الحاق چند 
  ماده بقانون مذکور

  31/03/1354مصوب 

بندهای ب، ج 
  ماده واحده

ــا توجــه بــه مفــاد مــواد    7و  6ب
ــام    ــازمان نظ ــکیل س ــانون تش ق

 جمهوری اسالمی ایـران پزشکی 
نسخ شده  20/10/1374مصوب 

  .است
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بند ه ماده 
  واحده

 29و  24با توجه به مفـاد مـواد   
ــام    ــازمان نظ ــکیل س ــانون تش ق
پزشکی جمهوری اسالمی ایـران  

و با توجه   20/10/1374مصوب 
آیـین نامـه انتظـامی     بیبه تصو

رسیدگی بـه تخلفـات صـنفی و    
حرفــه ای شــاغالن حرفــه هــای 
پزشـــکی و وابســـته مصـــوب   

ــاده  1378/04/30 ــاد مـ  11مفـ
 .نسخ شده است

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
قانون چگونگی تعیین وظـایف و  
صــالحیت شــاغالن حرفــه هــای 
پزشکی  و وابسته به آن مصـوب  

ــاده  2و تبصــره  1376/07/27 م
قانون تشـکیل   27حده  و ماده وا

سازمان نظام پزشـکی جمهـوری   
اســـــالمی ایـــــران مصـــــوب 

نســخ 13مــاده    1374/10/20
  .شده است

جزء های الف، 
ب، ج، ه قسمت 

بند  15ماده  1
 2ز، قسمت 

  بند ز 15ماده 

قـانون   3مـاده  با توجه بـه مفـاد   
تشــکیل ســازمان نظــام پزشــکی 

مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 
  .نسخ شده است 20/10/1374

  بند ز 16ماده 
ــاد   ــه مف ــا توجــه ب ــاده ب و  14م

قـــانون تشـــکیل تبصـــره آن از 
سازمان نظام پزشـکی جمهـوری   

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
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  .نسخ شده است 20/10/1374

  بند ز 17ماده 

و تبصـره   4ماده با توجه به مفاد 
قــانون تشــکیل ســازمان آن از  2

اسـالمی  نظام پزشکی جمهـوری  
نسخ  20/10/1374مصوب  ایران

  .شده است

  بند ز 18ماده 

و  13مــاده  بــا توجــه بــه مفــاد 
قـانون  آن از  2و  1تبصره هـای  

تشــکیل ســازمان نظــام پزشــکی 
مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 

  .نسخ شده است 20/10/1374

  بند ز 21ماده 
قانون از   6ماده با توجه به مفاد 

پزشــکی تشــکیل ســازمان نظــام 
مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 

  .نسخ شده است  20/10/1374

  بند ز 22ماده 
قـانون   28مـاده  با توجه به مفاد 

تشــکیل ســازمان نظــام پزشــکی 
مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 

  .نسخ شده است  20/10/1374

256. 
 اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیائی

  01/04/1354مصوب 

 6و  2بندهای 
  4ماده 

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
الیحه راجع به تغییر نام شـرکت  
سهامی پخش کود شـیمیائی بـه   
ــود    ــش ک ــهامی پخ ــرکت س ش
شیمیائی و تولیـد سـم  مصـوب    

مــاده  3، تبصــره 07/10/1360
ــانون تفکیــک وظــایف   واحــده ق
وزارتخانه های کشاورزی و جهاد 

، 11/06/1369سازندگی مصوب 
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مصوبه واگذاری بخشـی از   6بند 

وظـــایف وزارت کشـــاورزی بـــه 
بخـــش غیـــر دولتـــی مصـــوب 

شـــورای عـــالی   07/11/1371
اداری و اساسنامه شرکت سهامی 
ــایتی   ــدمات حمــ ــاص خــ خــ

 19/04/1373کشاورزی مصـوب  
  .هیئت وزیران منتفی شده است

257. 
  قانون  اوقاف

  22/04/1354مصوب 

  2ماده 
  

الیحـه   3با توجه به مفـاد مـاده   
 قــانونی تشــکیل ســازمان حــج و

زیارت وابسته بوزارت ارشاد ملی 
و انتزاع کلیه امور مربوط به حـج  
ــه   ــاف ب ــارت از ســازمان اوق و زی

ــذکور  ــازمان مــ ــوب  ســ مصــ
آئین نامه 1و ماده  24/09/1358

نحوه انتخاب و حدو د و ظائف و 
اختیارات ارکـان اصـلی سـازمان    

ــارت مصـــــوب  حـــــج و زیـــ
. نسخ شـده اسـت   17/02/1359
  

ماده  2تبصره 
5  

 5ماده  2با توجه به مفاد تبصره 
قــانون تشــکیالت و اختیــارات   
ــور    ــاف و ام ــج و اوق ــازمان ح س

 02/10/1363مصـــوب  خیریـــه
  .نسخ شده است

  21ماده 

قـانون   16با توجه به مفاد مـاده  
تشــکیالت و اختیــارات ســازمان 
ــه    ــور خیری ــاف و ام ــج و اوق  ح

نسخ شـده   02/10/1363مصوب 
  .است
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258. 
  استخدامی بیمه مرکزی ایرانآئین نامه 

  29/04/1354مصوب 

و  27ماده 
  تبصره آن

قـانون   5با توجه بـه مفـاد مـاده    
مصوب  اداره امور شرکتهای بیمه

ــواد  13/09/1367  65و  64و مـ
ــترک   ــتخدامی مش ــه اس آئیننام
شرکتهای بیمه و بیمـه مرکـزی   

نسخ  21/04/1368مصوب  ایران
  .شده است

259. 

ابراز رأی اعتماد به  تصمیم قانونی دائر به
دولت جناب آقای امیرعباس هویدا 

  )وزیر نخست (
03/07/1354  

، جزء  3بند 
  9بند  14

  منتفی

260.  
قانون حقوق وظیفه و مستمری محصلین 
 مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی

  29/02/1355مصوب 

بند ه ماده 
  واحده
  

با توجه به احکام زیر نسخ شـده  
  :است

 130و مـواد   22مـاده   3بند  -1
قـانون ارتـش جمهـوری     152تا 

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
ــه  07/07/1366 ــین نامــ و آیــ

ــاده   ــی مـ ــوب  139اجرایـ مصـ
05/09/1367  

قـــانون حقـــوق و  24مــاده   -2
مزایای مستمر، پس انـداز ثابـت،   
 حـــق بیمـــه و بیمـــه درمـــانی

مشمولین قانون ارتش جمهـوری  
مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران

27/10/1368  

261.  

آیین نامه اصالحی فوق العاده سختی خدمت 
  کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی

  04/03/1355مصوب 

و تبصره  2ماده 
آن،  2و  1های 
و تبصره  6ماده 

آن، تبصره های 
ماده  4و  3، 2

با توجه به احکام زیر نسخ شـده  
  :است

ــواد  -1 ــا  130م ــانون  152ت ق
 اسـالمی ایـران  ارتش جمهـوری  
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، بند ب 17

  18ماده 
  07/07/1366مصوب 

قـــانون حقـــوق و  24مــاده   -2
مزایای مستمر، پس انـداز ثابـت،   
 حـــق بیمـــه و بیمـــه درمـــانی

مشمولین قانون ارتش جمهـوری  
مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران

27/10/1368  

262. 

قانون مستثنی شدن سپاهیان انقالب از 
شمول قانون راجع به بیمه افراد کادرثابت 

درمقابل حوادثی که به ارتش وژاندارمری 
  مناسبت انجام وظیفه رخ میدهد

  19/03/1355مصوب 

  

  ماده واحده

با توجه به انتفـای قـوانین ذیـل،    
موضوع این قـانون منتفـی شـده    

  :است
ــانونی ایجــاد ســپاه   -1 الیحــه ق

  09/11/1341مصوب  دانش
مصـوب   قانون سپاه بهداشـت  -2

07/02/1343  
قانون تشکیل سـپاه تـرویج و    -3

  22/10/1343مصوب  آبادانی

263. 
قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع 

  غذائی ایران

  15/04/1355مصوب 

  18تا  2مواد 
  

و تبصـره   3با توجه به مفاد ماده 
 فیو وظـا  التیآن از قانون تشک

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 
ــک ــوب  یپزش ــو ن 1367مص  زی

ــنامه ان ــانون اساسـ ــتویقـ  ستسـ
ــاتیتحق ــتغذ ق ــنا یا هی  عیو ص

کشـــــور مصـــــوب  ییغـــــذا
 .منتفی شده است 1370/08/14

264. 
   قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی

  16/04/1355مصوب 
  3تبصره ماده 

  

 2ماده  "ج"با توجه به مفاد بند 
وزارت  فیو وظل التیقانون تشک

ــوزش   ــان و آمـ ــت درمـ بهداشـ
و  03/03/1367مصـوب   یپزشک

ــوبه  ــو "مص ــوارد بیتص در  یم
منطقه  یخصوص ادغام سازمانها

بهداشت و درمان اسـتانها در   یا
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علـوم   یدانشگاهها و دانشکده ها

 10/12/1372مصـوب   " یپزشک
ســازمان هــا در دانشــگاهها  نیــا

لذا مفاد مقـررات   دندیادغام گرد
ــا  3موضــوع مــاده  یاســتخدام ب

ــه مفــاد مــاده  ــانون  9توجــه ب ق
تشکیل وزارت بهداشت ، درمـان  

ــوزش  ــوب  و آمـ ــکی مصـ پزشـ
ــده   1364/07/09 ــاده واحـ و مـ

قانون مقررات اسـتخدامی وزارت  
بهداشـــت ، درمـــان و آمـــوزش 

ــوب   ــکی مص  1369/05/30پزش
  .نسخ شده است

  5ماده 

با توجه به احکام ذیل نسخ شده 
  :است

قــانون  9بــا توجــه بــه مــاده  -1
تشکیل وزارت بهداشت، درمان و 

ــکی ــوزش پزشــ ــوب  آمــ مصــ
09/07/1364  

قانون تشکیالت و  9و  2مواد  -2
وظایف وزارت بهداشت ، درمـان  

ــکی  ــوزش پزشـ ــوب  و آمـ مصـ
03/03/1367  

  6ماده 

 1ماده  2با توجه به مفاد تبصره 
ــانون     ــالح ق ــانونی اص ــه ق الیح
 تشکیل سازمان تأمین اجتمـاعی 

نسخ شده  28/04/1358مصوب 
  .است
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  9ماده 

با توجه به احکام ذیل نسخ شده 
  :است

ــاده  12مــاده  2تبصــره   -1 و م
قــانون ســاختار نظــام جــامع  17

رفاه و تـأمین اجتمـاعی مصـوب    
21/02/1383  

اساســنامه صــندوق  6مــاده   -2
تــــأمین اجتمــــاعی مصــــوب 

20/04/1389  

  10ماده 

الیحه قـانونی   10ماده  1تبصره 
اصــالح قــانون تشــکیل ســازمان 

ــاعی مصــــوب  تــــأمین اجتمــ
28/04/1358  

ماده  2تبصره 
13  

با توجه به احکام ذیل نسخ شده 
  :است

قانون تشـکیل وزارت   9ماده  -1
ــوزش   ــان و آمـ ــت، درمـ بهداشـ

  09/07/1364مصوب  پزشکی

ــتخدامی   -2 ــررات اس ــانون مق ق
ــان و   ــت ، درمــ وزارت بهداشــ

ــکی ــوزش پزشــ ــوب  آمــ مصــ
30/05/1369  

  منتفی  14ماده 
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265. 

تغییر طرح احداث کارخانه پشم شوئی 
حمایت از قالیبافان حاشیه کرمانشاه بطرح 

  کویر

  03/09/1355مصوب 

  منتفی  جدول

266. 

العاده  قانون اصالح قانون اجازه پرداخت فوق
سختی خدمت افسران و کارمندان مأمور 

  مسلولین  خدمت در آسایشگاههای

  24/12/1355مصوب 

  ماده واحده

و  139بــا توجــه بــه مفــاد مــواد 
قــانون ارتــش جمهــوری    140

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
ــه  07/07/1366 ــین نامــ و آیــ

همـان قـانون    139اجرایی ماده 
  .نسخ شده است 1367مصوب 

267. 

قانون تأمین  9قانون اصالح بند الف ماده 
کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح 

  شاهنشاهی

  28/02/1356مصوب 

  ماده واحده

با توجه به احکام ذیل نسخ شده 
  :است

قانون ارتـش   140و  22مواد  -1
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

07/07/1366  

 قـــانون حقـــوق و 24مــاده   -2
مزایای مستمر، پس انـداز ثابـت،   
 حـــق بیمـــه و بیمـــه درمـــانی

مشمولین قانون ارتش جمهـوری  
مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران

27/10/1368  

268. 

قانون تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک 
افزارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری 

  کشورشاهنشاهی

  07/03/1356مصوب 

ماده واحده و 
و  1تبصره های 

  آن 2

با توجه به احکام ذیل نسخ شده 
  :است

ــاده   -1 ــد س م ــاده  4بن  8و م
ــاع و    ــکیل وزارت دف ــانون تش ق
ــلح   ــای مسـ ــتیبانی نیروهـ پشـ
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   
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28/05/1368  

قــانون اساســنامه ســازمان    -2
تأمین خدماتی درمـانی پرسـنل   

روهای مسلح جمهوری اسالمی نی
  29/10/1372مصوب  ایران

269. 
  قانون  اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

  17/03/1356مصوب 
  63ماده 

قـانون   80با توجه به مفاد مـاده  
 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

نسخ شده  23/01/1395مصوب 
  .است

270.  

آیین نامه رسته افسران ،درجه داران وافراد 
  کشور شاهنشاهیشهربانی 

  29/3/1356مصوب 

، 1بند ط ماده 
  5بند ط ماده 

با توجه به احکام ذیل نسخ شده 
  :است

قانون ارتـش   204و  40مواد  -1
مصـوب   جمهوری اسالمی ایـران 

07/07/1366  

ــاده  -2 ــتخدام   27م ــانون اس ق
ــوری    ــامی جمهـ ــروی انتظـ نیـ
اســـــالمی ایـــــران مصـــــوب 

20/12/1382  

271.  

ابراز رای اعتماد به تصمیم قانونی دائر به 
دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار 

  نخست وزیر متخذه

  30/06/1356مصوب 

، 1بند  1جزء 
و جزء  2بند 
آن،  5و  2های 

  9بند 

  منتفی

272. 

شمسی  1354قانون اضافه اعتبارات سال 
   کل کشور ) شاهنشاهی 2534(

  24/08/1356مصوب 
  منتفی  ضمیمه
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273. 
  کل کشور 2535اعتبارات سال قانون اضافه 

  24/08/1356مصوب 
 1ضمیمه های 

  2و 
  منتفی

274. 

قانون اصالح قانون پرداخت پاداش ماهانه 
سرهنگهای پزشک مصوب اردیبهشت ماه 

1353  

  26/10/1356مصوب 

  ماده واحده

 140و 139با توجه به مفاد مواد 
قانون ارتـش جمهـوری اسـالمی    

و  07/07/1366مصــوب  ایــران
قانون حقـوق و مزایـای    24ماده 

مستمر ، پس انـداز ثابـت ، حـق    
بیمه و بیمـه درمـانی مشـمولین    
قانون ارتـش جمهـوری اسـالمی    

 27/10/1368مصـــوب  ایـــران
  .نسخ شده است

275. 

آئین نامه رسته های نیروی زمینی 
  شاهنشاهی

  26/10/1356مصوب 

، تبصره 2مواد 
  11ماده  1

و  40، 20مـواد  با توجه به مفـاد  
قــانون ارتــش جمهــوری    204

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
  .نسخ شده است 07/07/1366

276. 

آئین نامه رسته های افسران،دریافران ودرجه 
  داران نیروی دریائی شاهنشاهی

  26/10/1356مصوب 

  1ماده 
،  40، 20مـواد  با توجه به مفـاد  

قــانون ارتــش جمهــوری    204
مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران

  .نسخ شده است 07/07/1366

277. 

های افسران، همافران و  نامه رسته آیین 
  داران نیروی هوائی شاهنشاهی درجه

  26/10/1356مصوب 

  1ماده 
،  40، 20مـواد  با توجه به مفـاد  

قــانون ارتــش جمهــوری    204
مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران

  .نسخ شده است 07/07/1366

278. 

قانون بودجه  85آئین نامه اجرائی تبصره 
  کل کشور 2536سال 

  11/11/1356مصوب 

  10ماده 

با توجه به مستندات ذیـل نسـخ   
  :شده است

قانون راجع به حداکثر حقوق  -1
مصـــــــوب  بازنشســـــــتگی

26/11/1359  
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قانون راجع به تعیین حداکثر  -2

ــه    ــتگی و وظیف ــوق بازنشس حق
کارکنـــان دولـــت و مشـــمولین 

مصـوب   صندوق تأمین اجتماعی
30/03/1361  

ــانون نظــام  16و  15مــواد  -3 ق
 هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

  13/06/1370مصوب 

ــواد   -4 ــم و م ــل ده و  117فص
ــدمات   127 ــدیریت خ ــانون م ق

  08/07/1386کشوری مصوب 

279. 
  اساسنامه سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی

  15/11/1356مصوب 
  5ماده 

با توجه به مستندات ذیل منتفی 
 :شده است

الیحه قانونی واگذاری  1ماده  -1
ــدانها بـــه وزارت  اداره امـــور زنـ

مصــــــــوب  دادگســــــــتری
13/06/1358  

الیحه قانونی الحاقی به مـاده   -2
الیحــه قــانونی واگــذاری اداره  1

امور زندانها بوزارت دادگستری و 
اضافه شدن یک تبصره بـه مـاده   

  23/02/1359مزبور مصوب 

قــــانون تبــــدیل شــــورای  -3
ــدانها و   ــتی زن ــدامات سرپرس اق

ــه     ــور ب ــی کش ــأمینی و تربیت ت
ســـازمان زنـــدانها و اقـــدامات  "

مصـوب   "کشور  تأمینی و تربیتی
06/11/1364  

  آئین نامه اجرایی سازمان  -4
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زنــدان هــا و اقــدامات تــأمینی و 
تربیتـــــی کشـــــور مصـــــوب 

20/09/1384  

280.  

قانون عفو محکومین بمناسبت یکصدمین 
سالگرد زاد روز رضاشاه سردودمان 

  شاهنشاهی پهلوی

  07/12/1356مصوب 

  منتفی  2بند ب ماده 

281.  

آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر 
  تخصصی نیروی دریا ئی شاهنشاهی

  21/02/1357مصوب 

، مواد 7ماده 
  22تا  19

 140، 139با توجه به مفاد مواد 
ــانون ارتــش جمهــوری  149و  ق

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
  .نسخ شده است 07/07/1366

282. 

قانون اصالح پاره ای از مواد قانون تشکیل 
 1343دیماه  28سپاه ترویج و آبادانی مصوب 

  31/02/1357مصوب 

 4و  2بندهای 
  ماده واحده

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
الیحه قانونی راجع به لغو قـانون  
تشــکیل ســپاه تــرویج و آبــادانی 

ــوب  ــاه  28مص ــوب  43دیم مص
  نسخ شده است 27/11/1358

283. 

اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و 
  عمران روستائی استان

  01/03/1357مصوب 

  4و  2مواد 

قـانون   4با توجه بـه مفـاد مـاده    
 تشـکیل وزارت جهـاد سـازندگی   

ــوب  ــد  08/09/1362مص  3و بن
واگذاری بخشی از وظایف مصوبه 

وزارت کشاورزی بـه بخـش غیـر    
 07/11/1371مصـــوب  دولتـــی

  .نسخ شده است

284. 

قانون تأمین کادر  10قانون اصالح ماده 
  پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی

  03/03/1357مصوب 

  ماده واحده

 140، 139با توجه به مفاد مواد 
قانون و تبصره آن از  149و ماده 

 ارتش جمهـوری اسـالمی ایـران   
 24و ماده  07/07/1366مصوب 

قانون حقوق و مزایـای مسـتمر،   
ثابــت ، حــق بیمــه و پــس انــداز 

بیمــه درمــانی مشــمولین قــانون 
 ارتش جمهـوری اسـالمی ایـران   
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نسخ شـده   27/10/1368مصوب 

  .است

285. 

الیحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی 
بهداری ـ توان بخشی  مستخدمین انجمنهای

  سازمان خدمات اجتماعی سابق و -
 مستخدمین موسساتی که بموجب مقررات

هییت وزیران بوزارت  تصویبقانونی و با 
  شوند بهداری و بهزیستی واگذار شده یا می

  18/02/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده

286. 
الیحه قانونی اعاده بخدمت قضات و کارمندان 

  بازنشسته
  18/02/1358مصوب 

  ماده واحده

بـه مـاده واحـده    با توجه به مفاد 
ــب  ــاده   موج ــانونی اع ــه ق الیح

بخـــدمت قضـــات و کارمنـــدان 
 28/06/1358بازنشسته مصـوب  

  .نسخ شده است

287. 

تصویب نامه قانونی مربوط به معافیت کلیه 
  وسایل توانبخشی و کمک توانبخشی

  24/03/1358مصوب 
  

  متن قانون

 2ماده  4تبصره با توجه به مفاد 
قانون اصـالح مـوادی از قـانون    «

و چگـونگی   برنامه سـوم توسـعه  
مصـوب  » برقراری وصول عوارض

ــتناد  22/10/1381 ــه اســ و بــ
قـانون  ) 2(قانون اصـالح مـاده   «

اصــالح مــوادی از قــانون برنامــه 
سوم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی  
ــالمی   ــوری اس ــی جمه و فرهنگ
ایـــران و چگـــونگی برقـــراری و 
وصول عـوارض و سـایر وجـوه از    
تولیــد کننــدگان کــاال، ارائــه    

کـاال هـای    دهندگان خـدمات و 
 مصوب»1381مصوب  -وارداتی 
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مـاده   2تبصره  و  19/01/1383
قــانون مالیــات بــر ارزش   « 41

و  17/02/1387مصـوب  » افزوده
 165مــاده ) ج(بــه اســتناد بنــد 

ــوب     ــی مص ــور گمرک ــانون ام ق
  .نسخ شده است 22/08/1390

  قانون شوراهای محلی .288
  02/04/1358مصوب 

  12ماده  3بند 

قـانون   38مـاده  با توجه به مفاد 
 تشــکیالت شــوراهای اســالمی  

و  01/09/1361 مصـوب  کشوری
قانون اصـالح   37همچنین ماده 

قـــانون تشـــکیالت ، وظـــایف و 
انتخابات شوراهای اسالمی کشور 
و انتخـــاب شـــهرداران مصـــوب 

 06/07/1382مصـــــوب  1375
  .نسخ شده است

289. 

الیحه قانونی معافیت کلیه داروووسایل 
پزشکی ومصرف شدنی بیمارستانهای وزارت 

  دفاع ملی ازپرداخت حقوق گمرکی

  08/06/1358مصوب 

  ماده واحده
  

الیحـه قـانونی   با توجه بـه مفـاد   
معافیت کاالهـای مـورد مصـرف    
ارتش جمهوری اسالمی ایـران از  

ــی  ــوق گمرکــ ــوب  حقــ مصــ
  .نسخ شده است 13/06/1358

290.  

حق تصویب نامه قانونی مربوط به پرداخت 
محرومیت از مطب به پزشکان سازمانهای 
منطقه ای بهداری و بهزیستی در چند 

  شهرستان

  08/06/1358مصوب 

  متن
قـانون   4مـاده  با توجه بـه مفـاد   

اجازه پرداخت حق محرومیـت از  
نسخ  22/09/1366مطب مصوب 

  .شده است

الیحه قانونی اصالح خدمتگزاری پزشکان   .291
و اصالح قانون  1318مصوب هفتم مردادماه 

  2و  1مواد 
قـانون   1مـاده  با توجه بـه مفـاد   

اصــالح خــدمت خــارج از مرکــز 
پزشــــکان و دندانپزشــــکان و  
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اردیبهشت ماه  29استخدام پزشکان مصوب 
1328  

  26/06/1358مصوب 

 04/03/1360مصوب  داروسازان
  .نسخ شده است

  3ماده 

قـانون   2مـاده  با توجه بـه مفـاد   
اصــالح خــدمت خــارج از مرکــز 
پزشــــکان و دندانپزشــــکان و  

 04/03/1360مصوب  داروسازان
  .نسخ شده است

  4ماده 

با توجه به مستندات ذیـل نسـخ   
  :شده است

قانون اصالح خـدمت   3ماده  -1
 خـــارج از مرکـــز پزشـــکان و  

مصوب  دندانپزشکان و داروسازان
04/03/1360  

قانون الحاق یـک  ماده واحده  -2
 3بمـاده   2تبصره بعنوان تبصره 

قــانون اصــالح خــدمت خــارج از 
مرکز پزشکان و دندان پزشکان و 
داروسازان مصوب مجلس شورای 

  07/11/1361مصوب  اسالمی

قانون الحاق یـک  ماده واحده  -3
به ماده  3تبصره به عنوان تبصره 

خـارج از   قانون اصالح خـدمت  3
مرکز پزشـکان و دندانپزشـکان و   
داروسازان مصوب مجلس شورای 

  06/05/1362مصوب  اسالمی

مــاده واحــده  2و  1بنــدهای  -4
قانون اصالح  3قانون اصالح ماده 

خدمت خارج از مرکـز پزشـکان،   
دندانپزشکان و داروسازان مصوب 

و الحاق سـه تبصـره    4/3/1360
 به آن و یک تبصره به ماده یـک 
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  18/02/1363مصوب 

  منتفی  8و  6، 5مواد 

و تبصره  7ماده 
  آن

مــاده  3بــا توجــه بــه مفــاد بنــد 
قانون  3قانون اصالح ماده واحده 

اصــالح خــدمت خــارج از مرکــز 
ــکان و  ــکان، دندانپزشـــ پزشـــ

و  4/3/1360داروســازان مصــوب 
الحاق سه تبصـره بـه آن و یـک    

ــک  ــاده ی ــه م مصــوب  تبصــره ب
  .نسخ شده است 18/02/1363

  9ماده 

قـانون   4با توجه بـه مفـاد مـاده    
اصــالح خــدمت خــارج از مرکــز 
پزشــــکان و دندانپزشــــکان و  

 04/03/1360مصوب  داروسازان
  .نسخ شده است

  10ماده 

قـانون   1با توجه بـه مفـاد مـاده    
ــه خــدمت پزشــکان و  ــوط ب  مرب

مصـــــــوب  پیراپزشـــــــکان
  .نسخ شده است 30/01/1367

292. 

الیحه قانونی مربوط بشرایط اخذ تخصص در 
  بیماریهای عفونی

  27/06/1358مصوب 

ماده واحده و 
، 1تبصره های 

  آن 3و  2

قـانون برقـراری   با توجه به مفاد 
آموزشـــی در پـــذیرش  عـــدالت

های تحصـیالت   دانشجو در دوره
مصـــوب  تکمیلـــی و تخصصـــی

  .نسخ شده است 29/01/1389

  3ماده   الیحه قانون ملی شدن موسسات بیمه و  .293
ــا توجــه بــه مفــاد مــواد   2و  1ب

 قانون اداره امور شرکتهای بیمـه 
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  موسسات اعتباری

  01/08/1358مصوب 

نسخ شده  1367 /13/09مصوب 
  .است

294. 

الیحه قانونی اصالح آئین نامه پرداخت حق 
زمینی صف بدرجه داران کادر ثابت نیروی 
  ارتش جمهوری اسالمی ایران

  29/08/1358مصوب 

  15ماده 

 140، 139با توجه به مفاد  مواد 
ــانون ارتــش جمهــوری  149و  ق

مصـــــوب  اســـــالمی ایـــــران
قـانون   24و ماده  07/07/1366

حقــوق و مزایــای مســتمر، پــس 
انــداز ثابــت، حــق بیمــه و بیمــه 
درمانی مشـمولین قـانون ارتـش    

 مصـوب  جمهوری اسالمی ایـران 
  .نسخ  شده است 27/10/1368

295. 

الیحه قانونی افزایش هزینه خدمات درمانی 
مذکور در قانون تأسیس سازمان تأمین 

خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و 
همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری 

وشهربانی کل کشور مصوب بیست و هفتم 
  1351اسفندماه 

  06/09/1358مصوب 

  ماده واحده

 29و  1با توجـه بـه مفـاد مـواد     
قانون اساسنامه سـازمان تـأمین   
خدماتی درمانی پرسنل نیروهای 
 مسلح جمهـوری اسـالمی ایـران   

 13و ماده  29/10/1372مصوب 
ــانی خــدمات   ــانون بیمــه همگ ق

مصــــوب   درمــــانی کشــــور 
  .نسخ شده است 03/08/1373

296. 

الیحه قانونی الحاقی به قانون خدمت وظیفه 
  1350 عمومی مصوب

  14/09/1358مصوب 

بند های ب، ج 
ماده  1تبصره 

  واحده
  منتفی

297. 

های مندرج در  الیحه قانونی شمول معافیت
الیحه قانونی معافیت کلیه دارو و وسایل 

پزشکی و مصرف شدنی بیمارستانهای وزارت 
دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی و الیحه 
قانونی معافیت کاالهای مورد مصرف ارتش 
جمهوری اسالمی ایران از حقوق گمرکی به 

  ماده واحده

 2ماده  4تبصره با توجه به مفاد 
ــانون ــانون  مــوادی  اصــالح  ق   از ق
،  اقتصــادی  توســعه  ســوم  برنامــه

  جمهــوری  و فرهنگــی  اجتمــاعی
  برقراری  و چگونگی  ایران  اسالمی
از   و سایر وجـوه   عوارض  و وصول
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  می ایرانشهربانی و ژاندارمری جمهوری اسال

  21/09/1358مصوب 

  کــاال، ارائــه   تولیــد کننــدگان 
  و کـاال هـای    خـدمات   دهندگان
ــی ــوب  واردات  22/10/1381مص

  .نسخ شده است

298. 

الیحه قانونی اجازه استرداد حقوق گمرکی 
وسود بازرگانی وعوارض وصولی از مشروبات 

  الکلی  که منهدم میشوند

  21/09/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده

299. 

الیحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت 
گمرکی و سود بازرگانی و حقوق و عوارض 

حق انبارداری نه هزار کیلو چای اهدائی دولت 
  بنگالدش به دولت ایران

  21/09/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده

300.  

الیحه قانونی راجع به انتقال پژوهشگاه 
شاهنشاهی پزشکی و علمی سابق خراسان به 

  دانشگاه فردوسی

  24/09/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده

301.  

الیحه قانونی راجع به واگذاری بیمارستان 
ایران ناسیونال و آموزشگاه پرستاری وابسته و 
تکمیل و اداره بیمارستان رضا واقع در مشهد 

  توسط وزارت بهداری و بهزیستی

  24/09/1358مصوب 

  ماده واحده
  
  

  منتفی

302.  
الیحه قانونی راجع به معافیت یکدستگاه 

دستگاه اتومبیل اتومبیل سواری پژو و دو 
  استیشن پژو از حقوق و عوارض گمرکی

  
  ماده واحده

  
  

  منتفی
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  24/09/1358مصوب 

303. 

الیحه قانونی معافیت از پرداخت حقوق 
گمرکی و سود بازرگانی یکدستگاه آمبوالنس 

  بنز جهت استفاده درمانگاه شهداء

  24/09/1358مصوب 

  ماده واحده
  
  

  منتفی

304.  

انتزاع مؤسسات بهداری  الیحه قانونی راجع به
و درمانی راه آهن از وزارت بهداری و 

 بهزیستی و الحاق آنها به راه آهن دولتی ایران

  28/09/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده

  آئین نامه اجرائی طرح اشتغال بیکاران .305
  6 ماده   08/10/1358مصوب 

ــه موجــب تبصــره  ــاده  1ب  65م
ــاد    ــاونی اقتص ــش تع ــانون بخ ق
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

ــترش   13/06/1370 ــز گس مراک
خدمات تولیدی و عمرانی منحل 

 یشــده انــد لــذا امــروز شــوراها 
منتفـی شـده   قـانون   نیموضوع ا

  .است

306.  
الیحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و 

  و بهزیستی درمانی و آموزشی وزارت بهداری
  12/10/1358مصوب 

  5ماده 

 1مـاده  15با توجه به مفـاد بنـد   
قانون تشکیالت و وظـایف وزارت  
ــوزش   ــان و آمـ ــت درمـ بهداشـ

و  03/03/1367پزشکی مصـوب  
قـانون تـامین بیمـه     9و  8مواد 

همگانی خدمات درمانی مصـوب  
  .نسخ شده است 03/08/1373
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و تبصره  6ماده 
  آن

قـانون   9با توجه به مفـاد مـاده    
تشکیل وزارت بهداشت ، درمـان  
ــوب    ــکی مصـ ــوزش پزشـ و آمـ

ــاده  09/07/1364 ــانون  2و  م ق
ــایف وزارت   ــکیالت و وظــ تشــ
ــوزش   ــان و آمـ ــت، درمـ بهداشـ

ــکی  ــوب پزش  03/03/1367مص
  .نسخ شده است

  8ماده 

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
قانون مقررات اسـتخدامی وزارت  

ــت،  ــوزش بهداشـ ــان و آمـ درمـ
و  30/05/1369پزشکی مصـوب  

 117و مـاده   68مـاده   9نیز بند 
قانون مدیریت خدمات کشـوری  

نسخ شـده   08/07/1386مصوب 
  .است

307. 

قرار  اریراجع به اجازه در اخت یقانون حهیال
بعنوان تنخواه  الیر اردیلیدادن جمعاً چهار م

بمنظور ورود  یدولت یبازرگان بشرکت گردان
  دارو و برنج

  15/10/1358مصوب 

ماده  1بند 
  واحده

  منتفی

308. 

الیحه قانونی راجع به استفاده از خدمات 
پزشکان و دندانپزشکانی که موفق به گذراندن 

امتحان نهائی در وزارت فرهنگ و آموزش 
  عالی و اخذ مدارک الزم نشده اند

  29/10/1358مصوب 

  ماده واحده

قـانون   13مـاده   مفادبا توجه به 
خدمات پزشکان و دندانپزشـکان  

نسخ شـده   30/01/1367مصوب 
  .است

309.  
الیحه قانونی راجع به اجازه خرید تریاک 

 مورد نیاز معتادان مجاز کشور
  06/11/1358مصوب 

  ماده واحده

الیحـه   21مـاده   با توجه به مفاد
قانونی تشدید مجازات مـرتکبین  
ــدامات   ــواد مخــدر و اق جــرائم م
تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و 
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 مصــوب اشــتغال بکــار معتــادین

و بــا توجــه بــه     19/03/1359
 اکیـ ترانحالل سازمان معامالت 

به موجب قانون راجع به انحـالل  
مصـوب   اکیسازمان معامالت تر

  .نسخ شده است 03/09/1360

310.  

الیحه قانونی الحاقی به الیحه قانونی راجع به 
در اختیار قرار دادن جمعاً چهار میلیارد ریال 
بعنوان تنخواه گردان بشرکت بازرگانی دولتی 

  بمنظور ورود دارو و برنج
  13/11/1358مصوب 

  ماده واحده

عبارت  اقیاز س نکهیبا توجه به ا
بــودن آن  یدائمــ یقــانون حــهیال

بـه   تیشود و با عنایاستنباط نم
شـده   نـه یمبالغ مذکور هز نکهیا

ــرا   ــا اج ــانون ب ــذا اوال ق اســت، ل
مــواد  ایــشــده اســت، ثان یمنتفــ
تبعا  زین) 1بند (به قانون  یالحاق

بـه   .شودی نسخ شده محسوب م
بـه نظـر    حـه یال 2خصوص بنـد  

ــ ــا ا رســدیم ــادیب  التیتســه ج
و  یـی مربوط بـه ورود مـواد دارو  

ــ ــاز نیماشـ ــه  یآالت داروسـ بـ
ــانونی "موجــب  تصــویب نامــه ق

مربــوط بــه معافیــت از پرداخــت 
حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی   
به استثنای عوارض بندری مـواد  

ماشین آالت داروسازی  داروئی و
ــه دارو   ــاه خیری ــه توســط بنگ ک

و  یپخش وابسته به وزارت بهدار
 "شـود  بهزیستی وارد ایران مـی 

ــوب  ــرا  21/01/1358  مصـ اجـ
شده باشد  یتفشده و موضوعا من

کـه در   3مفـاد بنـد    نیو همچن
 یو سـازمانده  تیریخصوص مـد 

 زیـ است ن یداروساز یشرکت ها
 حهیرسد با توجه با ال یر مظبه ن
 یبرا ریمد نییراجع به تع ینوقان
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 یتـ یچند مل ییدارو یشرکت ها

 بیو تصـو  03/03/1359مصوب 
 یاز شرکت ها یاریاساسنامه بس

  .نسخ شده است ،ییدارو

311.  
الیحه قانونی راجع به تأسیس دفتر موقت در 

کشور سوئیس برای خرید دارو و لوازم 
  پزشکی مورد نیاز فوری

  17/11/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده

312.  
الیحه قانونی راجع به الحاق جمعیت مبارزه با 

سل و حمایت مسلولین بوزارت بهداری و 
  بهزیستی

  27/11/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده

313. 
الیحه قانونی راجع به اجازه ادامه خدمت 
آقای دکتر حسین میر شمسی در وزارت 

  کشاورزی و عمران روستائی
  18/12/1358مصوب 

  منتفی  ماده واحده

314.  
الیحه قانونی راجع به اجازه ادامه خدمت 
آقای دکتر حسین میر شمسی در وزارت 

  کشاورزی و عمران روستائی
  22/12/1358مصوب 

  منتفی  واحدهماده 

315. 

الیحه قانونی راجع به ترخیص و معافیت از 
پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کاال و 
داروهائی که از خارج کشور برای استفاده 

مراکز درمانی و مستضعفین بوسیله 
نمایندگیهای وزارت امور خارجه به تهران 

  ارسال گردیده است
  26/12/1358مصوب 

  ماده واحده

بنـد   "الف"با توجه به مفاد جزء 
ــاله دوم   3 ــه پنجس ــانون برنام ق

توســعه اقتصــادی ، اجتمــاعی   
و  1373/09/20فرهنگی مصوب 

همچنین قانون اصالح مـوادی از  
قـــانون برنامـــه ســـوم توســـعه 
اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی 
ــران و    ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ــول  ــراری و وصـ ــونگی برقـ چگـ
عــوارض و ســایر وجــوه از تولیــد 

ندگان کـاال، ارائـه دهنـدگان    کن
خـــدمات و کاالهـــای وارداتـــی 

منتفـــی  22/10/1381مصـــوب 
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  .گردیده است

316.  

الیحه قانونی تمدید مهلتهای مقرر در الیحه 
قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص 

کاالهای موجود در بنادر ایران مصوب 
و الیحه قانونی راجع به نحوه  1358.10.15

کاالهای متروکه مصوب اقدام نسبت به 
1358.12.18  

  23/01/1359مصوب 

ماده  1تبصره 
  واحده

  منتفی

317. 

الیحه قانونی راجع به اجازه ورود و ترخیص 
ده دستگاه آمبوالنس مورد نیاز دانشگاه تهران 

با استفاده از معافیت از پرداخت حقوق و 
  عوارض گمرکی

  27/01/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده

318. 
قانونی راجع به اجازه صدور پروانه  الیحه

  تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی
  30/01/1359مصوب 

و  ماده واحده
  منتفی  2و  1تبصره 

319.  

الیحه قانونی راجع به انتقال بیمارستان 
مسیحی قروه بوزارت بهداری و بهزیستی و 
تبدیل وضع استخدامی کارکنان بیمارستان 

استخدام مزبور به رسمی طبق ضوابط قانون 
 کشوری

  30/01/1359مصوب 

  ماده واحده
  منتفی  

320.  
الیحه قانونی راجع به استخدام سپاهیان 

بهداشت منقضی خدمت برای انجام خدمات 
  در بخشها و روستاهای کشور

  03/02/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده

321.  

الیحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه 
خانم دکتر منیره در مورد فرزندان مرحومه 

احمدی و همسرش مرحوم دکتر محمد 
ایمانی فوالدی آسیستانهای سایق دانشکده 

  پزشکی دانشگاه فردوسی
  17/02/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده
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322. 
الیحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی 
  هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور

  20/02/1359مصوب 

ماده واحده، 
تبصره ماده 

بندهای ، واحده
متن  2و  1

  آئین نامه

 یعـال  یشـورا  نکـه یبا توجه به ا
و حرفـه   یآموزش فنـ  یهماهنگ

 یقـانون  حهیموضوع ال(کشور  یا
به موجـب مـاده   ) 1359مصوب 

قانون برنامـه سـوم توسـعه     151
 یو فرهنگــ یاجتمــاع یاقتصــاد
مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
منحل شده است   1379/01/17

 یموضـوعا منتفـ   حـه یلذا کـل ال 
  .است

323. 
الیحه قانونی راجع به واگذاری کلیه اراضی 
که بر اثر تخریب خانه های قلعه ایجاد شده 

  به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
  24/02/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده

324. 

الیحه قانونی راجع به واگذاری بیمارستان 
سهامیه قم به وزارت بهداری و بهزیستی و 
تبدیل وضع استخدامی کارکنان بیمارستان 
  مزبور طبق مقررات قانون استخدام کشوری

  31/02/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده

325. 
الیحه قانونی مربوط به تأمین اعتبار برای 

  مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان
  19/03/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده

326. 
داروها و لوازم الیحه قانونی راجع به تحویل 

  پزشکی متروکه بوزارت بهداری و بهزیستی
  08/04/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده

327. 

الیحه قانونی راجع به مقررات سازمانهای 
منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها و اضافه 

کار کارکنان مربوط و درآمد اختصاصی 
بیمارستانها و برخی امور استخدامی و مالی 

  بهداری و بهزیستیوزارت 
  11/04/1359مصوب 

  ماده واحده

قـانون   9مـاده  ا توجه بـه مفـاد   ب
وزارت بهداشت، درمان و  لیتشک

ــک ــوزش پزشــ ــوب  یآمــ مصــ
ــده   09/07/1364 ــاده واحـ و مـ

وزارت  یقانون مقررات اسـتخدام 
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ــوزش     ــان و آمـ ــت، درمـ بهداشـ

ــک ــوب  یپزشـ  30/5/1369مصـ
  .نسخ شده است

ماده  4تبصره    .328
  واحده

فصل دهم قانون با توجه به مفاد 
مصوب  یخدمات کشور تیریمد
 117، 78 و  مــواد 08/07/1386
و  2قانون مذکور و مـواد   127و 
ــک   9 ــانون تش ــا التیق  فیو وظ

وزارت بهداشت درمان و آمـوزش  
و  03/03/1367مصـوب   یپزشک
قانون مقررات استخدامی  1ماده 

و آموزش  درمانوزارت بهداشت، 
ــکی ــوب  پزش  30/05/1369مص

  .نسخ شده است

329. 
الیحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی 

کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری و 
  بهزیستی استانها

  11/04/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده

  الیحه قانونی الحاقی به قانون نظام پزشکی .330
  ماده واحده  15/04/1359مصوب 

کل ماده واحده که ناظر بر الحاق 
 یماده به قانون نظام پزشـک  کی

اســت بــه  03/10/1339مصــوب 
نسخ شده اسـت   یتبع قانون اصل

به موجب مفاد قانون  یقانون اصل
 یســازمان نظــام پزشــک لیتشــک

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
و ســـپس قـــانون  24/04/1369

 یســازمان نظــام پزشــک لیتشــک
 مصـوب  رانیـ ای اسالم یجمهور
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بـــه  تیـــو در نها 20/10/1374

و مفــاد قــانون  23موجــب مــاده 
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .است شدهنسخ  16/08/1383

الیحه قانونی مربوط به اجرای پروژه  .331
  منتفی  ماده واحده  21/04/1359مصوب  بیمارستان نظام آباد

332. 
دکتر الیحه قانونی راجع به استخدام آقای 

محسن علی پزشک جراح تبعه کشور 
  پاکستان

  25/04/1359مصوب 

  ماده واحده
  

  منتفی

333. 

قانون اصالح الیحه قانونی راجع به اجازه ورود 
و ترخیص ده دستگاه آمبوالنس مورد نیاز 

دانشگاه تهران با استفاده از معافیت از 
  پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

  05/12/1359مصوب 

  منتفی  ماده واحده

334. 
قانون تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به 

  وزارت بهداری
  10/12/1359مصوب 

  ماده واحده

 یبا توجه به مفاد احکـام بنـدها  
ــف" ــاده  "ب "و  "ال ــانون  2م ق
 سیمشاور و رئ ریسمت وز رییتغ

 ریـ سازمان برنامه و بودجه بـه وز 
برنامــه و بودجــه و قــرار گــرفتن 

نظر وزارت  ریز یستیسازمان بهز
و  16/10/1363مصـوب   یبهدار

و تبصــره  2و  1مفــاد مــواد  زیــن
ــاده  ــک  2م ــانون تش  رتوزا لیق

ــت، ــوزش  بهداشـ ــان و آمـ درمـ
و  09/07/1364مصـوب   یپزشک

 حـه یقـانون اصـالح ال   1ماده  زین
سـازمان   لیراجع به تشک یقانون
 09/11/1375مصـوب   یستیبهز
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  .است شدهنسخ 

335. 
کار دهان و دندان قانون تربیت بهداشت 

بهداشتی  بمنظور گسترش خدمات درمانی و
  درروستاها

  23/01/1360مصوب 

  منتفی  9تبصره 

336. 
 پزشکان و مرکز قانون اصالح خدمت خارج از

  داروسازان دندانپزشکان و
  04/03/1360مصوب 

  9ماده 

 1مـاده   14بنـد   با توجه به مفاد
قانون تشکیالت و وظـایف وزارت  
ــوزش   ــان و آمـ ــت، درمـ بهداشـ

ــوب   ــکی مص  03/03/1367پزش
  .نسخ شده است

337. 
فرمان «قانون راجع به حذف عبارت 

در قوانین و مقررات مربوط به » همایونی
  انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور

  14/03/1360مصوب 

ماده  2بند 
  واحده

قـانون    7مـاده   مفـاد با توجه به 
اساسنامه جمعیـت هـالل احمـر    
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

ــاده  08/02/1367 ــانون  4و م ق
ــنامه   ــوادی از اساسـ ــالح مـ اصـ
جمعیت هـالل احمـر جمهـوری    
اســـــالمی ایـــــران مصـــــوب 

  .نسخ شده است 24/02/1382

338. 
قانون راجع به الحاق یک بند به الیحه قانونی 

  دربار سابقتعیین تکلیف کارکنان 
  29/03/1360مصوب 

و  1ردیفهای 
  58و  57

  منتفی

339. 

 قانون بخشودگی مطالبات وزارتخانه ها
مستخدمین  شرکتهای دولتی از موسسات و
 مواردی که مقررات خاصی وجود دولت در

  ندارد
  28/07/1360مصوب 

  ماده واحده

ــانون  ــاد قـ ــا توجـــه بـــه مفـ  بـ
 هـا  مطالبات وزارتخانهبخشودگی
و شرکتهای دولتی از  ، مؤسسات

مســتخدمین دولــت در مــواردی 
که مقررات خاصی وجـود نـدارد   

  نسخ شده 19/06/1366مصوب 
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  .است

340.  
وابستگان  قانون خدمت یکماهه پزشکان و

  پیراپزشکی حرفه پزشکی و
  24/08/1360مصوب 

ماده واحده و 
، 1های تبصره

2 ،3 ،4 ،5 
  ماده واحده

با توجه به مفـاد قـانون خـدمت    
ــتگان   ــکان و وابس ــه پزش  یکماه

حرفــه پزشــکی و پیراپزشــکی   
نسخ شـده   22/08/1363مصوب 

  .است

341.  
قانون راجع به نحوه شمول قانون استخدام 
  کشوری درباره کارکنان دانشکده پزشکی

  13/11/1360مصوب 

ماده واحده 
  وتبصره آن

قـانون اصـالح    با توجه بـه مفـاد  
قانون راجع به نحوه شمول قانون 

کارکنان  استخدام کشوری درباره
دانشـــکده پزشـــکی مصـــوب   

ــوب  13.11.1360 مصــــــــــ
  .نسخ شده است 01/08/1367

342. 
تفسیر قانونی مجلس شورای اسالمی پیرامون 
قانون اصالح خدمت خارج از مرکز پزشکان و 

  1360،3،1دندانپزشکان و داروسازان مصوب 
  24/01/1361ب مصو

 های متن
  استفساریه

قـانون اصـالح    با توجه بـه مفـاد  
قانون راجع به نحوه شمول قانون 
استخدام کشوری درباره کارکنان 
دانشـــکده پزشـــکی مصـــوب   

ــوب  13.11.1360 مصــــــــــ
  .نسخ شده است 01/08/1367

  قانون افتتاح سال اول دانشکده پزشکی .343
  منتفی  ماده واحده  31/05/1361مصوب 

344. 
قانون راجع به فارغ التحصیالن رشته پزشکی 

برای ورودبه دوره تخصصی قبل از انجام 
  خدمت سربازی و خدمات قانونی دیگر

  02/06/1361مصوب 

ماده واحده 
  وتبصره آن

  منتفی

345. 
قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون 

  ایران
  15/07/1361مصوب 

ماده  1تبصره 
  واحده

انتقـال خـون   اساسنامه سـازمان  
قــانون  1موضــوع تبصــره  رانیــا

ــه تشــک  ــازمان در  لیراجــع ب س
 بیبـه تصـو   02/03/1363 خیتار

 دهیرسـ  یاسـالم  یمجلس شورا
ــابرا .اســت ــم  نیبن موضــوع حک
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 جـه یاجرا شـده و در نت  1تبصره 

  .شده استمنتفی تبصره  نیا

346. 
مجلس  1360تفریغ بودجه سال قانون 

  شورای اسالمی
  27/08/1361مصوب 

 منتفی  3جدول 

  کل کشور1363قانون بودجه سال   .347
  30/12/1362مصوب 

بند ب تبصره 
61  

با توجـه بـه مفـاد مـاده واحـده      
قــانون الــزام ســازمان تــأمین    
اجتماعی به اجرای بندهای الـف  

ــاده  ــأمین   3و ب مـ ــانون تـ قـ
 21/08/1368مصـوب   اجتماعی

 .نسخ ضمنی شده است

  ایران اساسنامه سازمان انتقال خون .348
  02/03/1363مصوب 

ماده  1تبصره 
  منتفی  14

349. 
قانون  3تفسیر قانونی راجع به بند د  تبصره 

خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه 
 24/8/1360پزشکی و پیراپزشکی مصوب 

  11/05/1363مصوب 

  منتفی  ماده واحده

350. 
قانون راجع به خدمت یکماهه پزشکان و 

  پیراپزشکی وابستگان حرفه پزشکی و
  22/08/1363مصوب 

ماده واحده و 
 1تبصره های 

  آن 5تا 
  منتفی

351. 

قانون راجع به معافیت کارکنان انجمنهای 
بهداری از پرداخت مابه التفاوت دریافتی 

ناشی از تطبیق با آئین نامه استخدامی تأمین 
  اجتماعی

  27/08/1363مصوب 

  منتفی  ماده واحده

352. 
از قانون نظام پزشکی و قانون اصالح موادی 

الزام دولت جهت و تنظیم و ارائه الیحه 
  سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران

  04/10/1363مصوب 

  1ماده 

ــا توجــه بــه مــواد   10تــا  8، 5ب
ــام    ــازمان نظ ــکیل س ــانون تش ق
پزشکی جمهوری اسالمی ایـران  

نســــخ  20/10/1374مصــــوب 
  شده است یضمن

و تبصره  2ماده 
و تبصـره   22بـه مـاده    با توجـه 

 آن از قانون تشکیل سازمان  یها
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نظام پزشکی جمهـوری اسـالمی   

نسخ  20/10/1374ایران مصوب 
  شده است یضمن

353. 

قانون تغییرسمت مشاور و رئیس سازمان 
برنامه وبودجه به وزیر برنامه و بودجه و قرار 

گرفتن سازمان بهزیستی زیرنظروزارت 
  بهداری

  16/10/1363مصوب 

 2بند الف ماده 

 17مـاده   2با توجـه بـه تبصـره    
قانون ساختار نظام جامع رفـاه و  

ــاعی مصــــوب  تــــأمین اجتمــ
نسخ ضمنی شـده   01/02/1383

  است

354. 

قانون تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین 
خدمات درمانی عائله درجه یک افسران ، 
همافران و کارمندان ارتش ، ژاندارمری و 

به عائله 27.12.1351شهربانی کشور مصوب 
درجه یک دانشجویان ، دانش آموزان و سایر 
محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای 

  مسلح جمهوری اسالمی ایران
  06/10/1363مصوب 

  ماده واحده

قـانون   22با توجه به مفاد مـاده  
ارتش جمهـوری اسـالمی ایـران    

 7و مــاده  07/07/1366مصــوب 
قانون مقررات اسـتخدامی سـپاه   
پاسداران انقالب اسالمی مصـوب  

قانون  10و ماده   21/07/1370
اســـتخدام نیـــروی انتظـــامی   
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

و به موجب مـاده   20/12/1382
ــانون  9و  8و  7و  6و  4و  1 قــ

اساسنامه سازمان تأمین خدماتی 
درمانی پرسنل نیروهـای مسـلح   
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   

  .است نسخ شده  29/10/1372

  کل کشور 1364قانون بودجه  .355
  48تبصره   27/12/1363مصوب 

 2ماده  4با توجه به مفاد تبصره 
ــانون  ــانون اصــالح مــوادی از ق ق
برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، 
اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوری 
اسالمی ایران و چگونگی برقراری 
و وصول عوارض و سایر وجـوه از  
ــه     ــاال ، ارائ ــدگان ک ــد کنن تولی
ــای   ــدمات و کااله ــدگان خ دهن

ــوب   ــی مص  22/10/1381واردات
  .نسخ شده است
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356. 
قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و 

  آموزش پزشکی
  09/07/1364مصوب 

  4ماده 
قانون بیمـه همگـانی   با توجه به 

مصـوب   خدمات درمـانی کشـور  
 .منتفی شده است 03/08/1373

  اساسنامه کمیته انقالب اسالمی ایران .357
  9ماده   04/03/1365مصوب 

قــانون  1بـا توجــه بــه مفـاد مــاده   
نیروی انتظامی جمهوری اسـالمی  

مفـاد    27/04/1369ایران مصوب 
  .شده است یمنتف 9ماده 

358. 
قانون  اجازه  استفاده  قانونی  از قانون  کمک 

  1354دندانپزشکان  تجربی مصوب  
  07/04/1366مصوب 

ماده واحده و 
و  1تبصره های 

  آن 2
  منتفی

359. 
قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیرا 

  پزشکان
  30/01/1367مصوب 

و تبصره  7ماده 
 آن 3و  2های 

مـاده واحـده و   با توجه به مفـاد  
ــد   ــره    3بن ــمام تبص ــه انض  1ب

قانون برقـراری عـدالت آموزشـی    
هـای   در پذیرش دانشجو در دوره

تحصــیالت تکمیلــی و تخصصــی 
شده نسخ  29/01/1389مصوب 

  .است

360.  

قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی 
قم به بنیاد شهید انقالب اسالمی و ایجاد 

انسانی بهداشتی  تسهیالت برای تأمین نیروی
درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی 

  بنیاد شهید انقالب اسالمی
  13/09/1368مصوب 

و  ماده واحده
، 2تبصره های 

  آن 4و  3

با توجه بـه مفـاد قـانون اصـالح     
قانون واگذاری بیمارستان شهید 
دکتر بهشتی قم به بنیـاد شـهید   
انقالب اسالمی و ایجاد تسهیالت 
ــروی انســانی     ــرای تــأمین نی ب
ــاز   ــانی موردنیـ ــتی درمـ بهداشـ
واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد 
شــهید انقــالب اســالمی مصــوب 

 03/03/1382مصـــــوب  1368
  .منتفی شده است

361.  
قانون نحوه ایجاد تسهیالت الزم برای تسریع 

شهر  96در احداث و تکمیل بیمارستانهای 
  کشور

  25/06/1369مصوب 

ماده واحده و 
 1تبصره های 

  آن 6تا 

  منتفی

  

قانون اجازه تبدیل شرکتهای توسعه صنایع  .362
با توجه بـه مفـاد مصـوبه ادغـام       ماده واحدهپزشکی ایران و پخش فرآورده های پزشکی 

شرکت سهامی دارویی کشـور در  
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درمان و ایران وابسته به وزارت بهداشت ، 

  آموزش پزشکی به شرکتهای دولتی
  08/05/1370مصوب 

ــای    ــرآورده ه ــرکت پخــش ف ش
پزشکی ایران و تغییر عنـوان آن  
ــی و   ــهامی داروی ــرکت س ــه ش ب
تجهیـــزات پزشـــکی و انحـــالل 
شرکتهای سهامی توسعه صـنایع  

سـاز اصـفهان    پزشکی ایران و به
ــوب  ــ  24/12/1383مص  یمنتف
  .شده است

363. 
 96قانون نحوه تأمین کسری اعتبار مورد نیاز 

  بیمارستان کشور
  26/08/1370مصوب 

ماده واحده و 
، 1تبصره های 

  آن 3و  2

  منتفی

  

364. 

قانون معافیت وزارتخانه های فرهنگ و 
آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش 

پرداخت حقوق گمرکی و سود پزشکی از 
  بازرگانی برخی از کاالهای وارداتی

  24/01/1371مصوب 

ماده واحده  و 
و  1تبصره های 

  آن 2

 2ماده  4تبصره  با توجه به مفاد
ــانون اصــالح مــواد ــانون  یق از ق

، یبرنامــه ســوم توســعه اقتصــاد
 یجمهـور   یو فرهنگـ  یاجتماه
 یبرقرار یو چگونگ رانیا یاسالم

وجـوه از   ریوصول عـوارض و سـا  
ــتول ــه    دی ــاال ، ارائ ــدگان ک کنن

ــا  ــدمات و کااله ــدگان خ  یدهن
مصــوب  1381مصــوب  یوارداتــ

  .شده استنسخ  19/01/1383

365. 
قانون تأمین کسری اعتبار بیمارستانها ، 

برنامه بیمه درمان کارمندان دولت و طرح 
  توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی کشور

  26/07/1371مصوب 

ماده واحده و 
 1تبصره های 

  آن 4تا 

  منتفی

  

  قانون تنظیم خانواده و جمعیت .366
  26/02/1372مصوب 

و تبصره  1ماده 
 آن 2و   1های 

قـانون اصـالح    با توجه بـه مفـاد  
قوانین تنظیم جمعیت و خانواده 

نسخ شده  20/03/1392مصوب 
  .است

367. 
جمهوری قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 

  اسالمی ایران
  20/10/1374مصوب 

  1ماده 

قـانون   1با توجه بـه مفـاد مـاده    
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383
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  2ماده 

قـانون   2با توجه بـه مفـاد مـاده    
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  3ماده 

قـانون   3مـاده   مفـاد  با توجه بـه 
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  4ماده 

قـانون   4مـاده   مفـاد  با توجه بـه 
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1تبصره 
4  

 4ماده  1تبصره  مفاد با توجه به
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  2تبصره 
4  

 4ماده  2تبصره  مفاد با توجه به
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

  5ماده 

قـانون   5مـاده   مفـاد  با توجه بـه 
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  6ماده 

ــا توجــه بــه  8و  5 مــواد مفــاد ب
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1تبصره 
6  

و تبصـره   5ماده  مفاد با توجه به
قــانون ســازمان نظــام  8مــاده  1

 رانیـ ا یاسالم یجمهور یپزشک
نسخ شـده   16/08/1383مصوب 

  .است
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

ماده  2تبصره 
6  

 8ماده  2تبصره   مفاد با توجه به
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  3تبصره 
6  

 8ماده  3تبصره   مفاد با توجه به
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  4تبصره 
6  

 8ماده  4تبصره   مفاد با توجه به
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

  7ماده 

قـانون   9مفـاد مـاده    با توجه بـه 
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .استنسخ شده  16/08/1383

  8ماده 

قـانون   10مفاد مـاده   با توجه به
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

و تبصره  9ماده 
  آن

ــه ــا توجــه ب ــاده  ب ــاد م و  11مف
قـانون سـازمان نظـام    تبصره آن 

 رانیـ ا یاسالم یجمهور یپزشک
نسخ شـده   16/08/1383مصوب 

  .است

  10ماده 

قـانون   12مفاد مـاده   توجه بهبا 
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1تبصره 
10  

مـاده   1مفـاد تبصـره    با توجه به
 یقانون سازمان نظـام پزشـک   12

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  11ماده 

 8ماده  5مفاد تبصره  با توجه به
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

  12ماده 

ــه ــا توجــه ب ــاده  ب ــاد م و  13مف
ــازمان آن از  2تبصــره  ــانون س ق

 یاسـالم  یجمهـور  ینظام پزشک
نسخ  16/08/1383مصوب  رانیا

  .شده است

 12تبصره ماده 

مـاده   1مفـاد تبصـره    با توجه به
 یقانون سازمان نظـام پزشـک   13

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

  13ماده 

قـانون   14مفاد مـاده   با توجه به
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1تبصره 
13  

مـاده   1مفـاد تبصـره    با توجه به
 یقانون سازمان نظـام پزشـک   14

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  2تبصره 
13  

مـاده   2مفـاد تبصـره    با توجه به
 یقانون سازمان نظـام پزشـک   14

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

  14ماده 

قـانون   15مفاد مـاده   با توجه به
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  15ماده 

ــاده   ــه  م ــا توجــه ب ــانون  16ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  16ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  17ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1تبصره 
16  

 17مـاده   1تبصـره  با توجـه بـه   
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  2تبصره 
16  

 17مـاده   2با توجـه بـه تبصـره    
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

  17ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  18ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

 17تبصره ماده 

قانون  18ماده تبصره با توجه به 
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  18ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  19ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1تبصره 
18  

 19مـاده   1تبصـره  با توجـه بـه   
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  2تبصره 
18  

 19مـاده   2با توجـه بـه تبصـره    
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  19ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  20ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

 19تبصره ماده 

قانون  20ماده تبصره با توجه به 
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  20ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  21ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  21ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  22ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  22ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  23ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  23ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  24ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  24ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  28ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

 24تبصره ماده 

 28مـاده   1تبصـره   با توجـه بـه  
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  25ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  35ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1تبصره 
25  

 35مـاده   1تبصـره  با توجـه بـه   
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  2تبصره 
25  

 35مـاده   3با توجـه بـه تبصـره    
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده 3تبصره 
25  

 35مـاده   4با توجـه بـه تبصـره    
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

  26ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  36ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1تبصره 
26  

 38مـاده   1تبصـره  با توجـه بـه   
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  2تبصره 
26  

 38مـاده   2با توجـه بـه تبصـره    
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  3تبصره 
26  

و نیـز   38با توجه به مفـاد مـاده   
ــاقی   ــره الحــ ــوب (تبصــ مصــ

 40بـــه مـــاده   ) 13/07/1384
ــکی   ــام پزش ــازمان نظ ــانون س ق
جمهوری اسالمی ایـران مصـوب   
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  .نسخ شده است 16/08/1383

  27ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  41ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  1 تبصره
27  

 41مـاده   1تبصـره   با توجـه بـه  
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

ماده  2تبصره 
27  

 41مـاده   2با توجـه بـه تبصـره    
ــک  ــام پزش ــازمان نظ ــانون س  یق

مصـوب   رانیـ ا یاسالم یجمهور
  .نسخ شده است 16/08/1383

  28ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  42ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  30ماده 

ــاده    ــه م ــه ب ــا توج ــانون  43ب ق
 یجمهـور  یسازمان نظام پزشـک 

مصـــــوب  رانیـــــا یاســـــالم
  .نسخ شده است 16/08/1383

  منتفی  31ماده 

368. 
  قانون مربوط به خدمت پزشکان و 

  پیراپزشکان
  12/02/1375مصوب 

و  14ماده 
  آن 1تبصره 

 یبا توجه به مفـاد قـانون برقـرار   
ــ ــدالت آموزشـ ــذ یعـ  رشیدر پـ
 التیتحصـ  هـای دانشجو در دوره

ــیتکم ــ یلـ مصـــوب  یو تخصصـ
و قانون اصالح بند  29/01/1369

ماده واحـده قـانون برقـراری    ) 3(
ــذیرش  ــدالت آموزشـــی در پـ عـ
دانشجو در دوره های تحصـیالت  

 مصـــوب تکمیلـــی و تخصصـــی
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  مستند عدم اعتبار  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف
  .نسخ شده است 10/07/1392

369. 
قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات 

  پزشکی با موازین شرع مقدس
  10/08/1377مصوب 

 8و  7بندهای 
  3ماده 

 2مـاده   1با توجه به مفـاد بنـد   
قــانون عضــویت و لغــو عضــویت 
ــورای   ــس شـ ــدگان مجلـ نماینـ
اســالمی در برخــی از شــوراهای 
عــالی، شــوراها، مجــامع و ســایر 

 24/01/1393هیأتهـــا مصـــوب 
  .نسخ شده است

370. 
قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری 

  اسالمی ایران
  11/09/1380مصوب 

  18ماده  2بند 

 2مـاده   3با توجه به مفـاد بنـد   
قــانون عضــویت و لغــو عضــویت 
ــورای   ــس شـ ــدگان مجلـ نماینـ
اســالمی در برخــی از شــوراهای 
عــالی، شــوراها، مجــامع و ســایر 

ــا مصـــوب   15/06/1393هیأتهـ
  .نسخ شده است

  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .371
  9ماده   27/11/1380مصوب 

قـانون   26با توجه به مفاد مـاده  
 ثارگرانیبه ا یجامع خدمت رسان

نسخ شـده   02/10/1391مصوب
  .است

  قانون اصالح قانون تنظیم خانواده و جمعیت .372
  ماده واحده  22/02/1388مصوب 

بــه موجــب مــاده واحــده قــانون 
و  تیـ جمع میتنظ نیاصالح قوان

ــوب  ــانواده مص  20/03/1392 خ
  .نسخ  شده است

  
  
  
  

   منقضیمدت قوانین و احکام  - ب 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

1.
  

  2ماده   قانون در باب تجدید کنترات مسیو التس و
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  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

 نفر معلم  طب فرانسوی و یک استخدام یک
  نفر معلم تاریخ  طبیعی

  01/06/1290مصوب 

2.
  قانون کنترات دکتر ویلهلم

  04/10/1301مصوب 
  کل قانون

  )4الی  1مواد (

3.
وزارت معارف  1301ئیل  قانون بودجه ایت

  و صحیه و اوقاف و صنایع مستظرفه
  23/12/1301مصوب 

مخارج  اعتبار(، قسمت 26، 19های ردیف 
  29از ردیف ) مقدماتی شعبه حفظ الصحه

4.
قانون اعتبارات مخارج مملکتی سنه مالیه 

  1302تنگوزئیل 
  16/02/1302مصوب 

  1جدول ماده  11ردیف 

5.
منار فرانسوی  قانون استخدام دکتر ژوزف

  برای ریاست مؤسسه پاستور
  31/03/1302مصوب 

  کل قانون
  )3الی  1مواد (

6.
  شمسی 1303قانون بودجه مملکتی سنه 

  11/10/1303مصوب 
  2جدول ماده  16و  14 نمره ترتیب

7.

تجدید کنترات یازده نفر مستخدم بلژیکی و 
اجازه استخدام یک نفر مامور بلژیکی دیگر 

  گمرکاتبرای اداره 
  24/03/1304  مصوب

  7ماده 

8.

قانون  استخدام مسیو پاپاریان تبعه دولت 
ترکیه برای معلمی مدرسه  دواسازی از 

  1304فروردین  
  24/10/1304مصوب 

  کل قانون
  )2و  1مواد (

9.
قانون  تجدید کنترات یازده نفر مستخدم 
بلژیکی و اجازه استخدام یکنفر مأمور  

  گمرکاتبلژیکی دیگر برای اداره 
  7ماده 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


١٣٥ 
 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  24/03/1304مصوب 

10.
   مملکتی  1304قانون بودجه سنه  

  21/11/1304مصوب 
  17و ماده  2ماده  15، 12فقرات 

11.
نفر متخصص  قانون اجازه استخدام یک

  فرانسوی برای مؤسسه پاستور
  29/10/1305مصوب 

  کل قانون
  )3و 2و تبصره آن، مواد  1ماده (

12.
صحیه کل  1305قانون بودجه اضافی سنه 
  مملکتی

  22/01/1306مصوب 
  ماده واحده و جدول پیوست

13.
قانون متمم قانون بودجه اضافی سنه  

  صحیه کل مملکتی 1305
  30/03/1306مصوب 

  کل قانون، ماده واحده و جدول ماده واحده

14.

قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص 
  تلگراف بی سیم تبعه دولت فرانسه

  06/04/1306مصوب 
  

  2ماده 

15.
  اجازه نامه طبابته قانون راجع ب
  28/06/1306مصوب 

  کل قانون
  )3الی  1مواد (

16.
قانون اجازه استخدام مسیو پاپاریان معلم 

  دواسازی برای مدت دو سال و نه ماه
  14/08/1306مصوب 

  ماده واحده

17.
  قانون اجازه نامه طبابته ماده الحاقیه ب

  02/09/1306مصوب 
  ماده الحاقی

18.

منظور داشتن مخارج غیر ثابته  قانون اجازه
وزارتخانه ها بابت بودجه اضافی اعتبار 

  1306جزو اعتبارات  1305
  20/12/1306مصوب 

ردیف وزارت (جدول صورت ضمیمه قانون 
 )معارف

  واحدهتبصره ماده  1306قانون اجازه پرداخت اعتبارات مصوب .19
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  بابت مخارج  1307در فروردین ماه 
  مملکتی

  23/01/1307مصوب 

20.

قانون برقراری ماهی سی تومان اضافه 
شهریه برای آقای میرزا مرتضی فرزند آقا 

  شیخ محمد حسین یزدی
  02/02/1307مصوب 

  کل قانون
  )ماده واحده و تبصره آن(

21.

نفرطبیب  قانون اجازه استخدام یک
سمت مشاور ه متخصص آلمان یا فرانسه ب

فنی اداره صحیه و ریاست مریضخانه جدید 
  طهران

  09/02/1307مصوب 

  کل قانون
  )3الی  1مواد (

22.
قانون اجازه استخدام مادموازل پن تبعه 
  دولت فرانسه و متخصصه در امراض نسوان

  15/03/1307مصوب 
  ماده واحده

23.
  مملکتی 1307قانون بودجه یکساله 

  31/03/1307مصوب 
  جدول ضمیمه 13، فقره  8فقره » و « بند 

24.

یک نفر مکانیسین  قانون اجازه استخدام
راننده کشتی جهت خدمات صحی بنادر 

  فرانسه جنوب از
  13/10/1307مصوب 

  ماده واحده

25.
  مملکتی 1308قانون بودجه یکساله 

  26/12/1307مصوب 

وزارت معارف معارف ، عایدات  قسمتهای
  از محل مالیات،معارفی 

تاکس و عایدات صحی از محل مالیات راه 
صحیه کل قسمت اول ضمیمه و  صحی بندری 

به ضمیمه اعتبارات اختصاصی از محل مالیات 
 وزارت  پوست بره و تاکس بندری، راه و عایدات
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بودجه عمومی بضمیمه اعتبارات  -معارف 
  قسمت دوم ضمیمهاختصاصی از محل 

26.
استخدام چهار نفر کارگر قانون اجازه 

  متخصص چای کاری از اتباع دولت چین
  16/03/1308مصوب 

  2ماده 

27.
قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین 

  امور فالحتی از اتباع دولت فرانسه
  16/03/1308مصوب 

  2،ماده  1ماده  4و  3، 1بندهای 

28.
قانون تجدید کنترات مادموازل دکتر پن 

  نسوانمتخصصه در امراض 
  27/06/1308مصوب 

  ماده واحده

29.

قانون تجدید کنترات دکتر کراندل تبعه 
دولت فرانسه برای ریاست قسمت فنی و 
  اداری موسسه پاستور به مدت سه سال

  21/09/1308مصوب 

  کل قانون
  )3و  2، 1مواد (

30.
قانون اجازه استخدام دکتر ملچارسگی 

  لهستانی
  12/10/1308صوب م

  کل قانون
  )4الی  1مواد (

31.
اجازه نامه ه قانون تمدید قانون راجع ب

  طبابت
  25/12/1308صوب م

  کل قانون
  )آن 4الی  1ماده واحده و تبصره های (

32.
  کل مملکتی 1309قانون بودجه سال 

  28/12/1308صوب م
  عایدات وزارت معارف"ردیف های 

  از جدول صورت ضمیمه "صحیه "و  "مدارس

33.

استخراج معادن قانون امتیاز انحصاری 
ولی  ذوغال سنگ اطراف مشهد به آقای

  خان اسدی
  27/07/1309صوب م

  9ماده 
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34.

نفر طبیبه  قانون اجازه استخدام یک
متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت 

  فرانسه
  29/07/1309صوب م

  کل قانون
  )3و  2، 1مواد (

35.

قانون استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم 
آلمان برای کارخانه بوخز اتباع دولت 

  ضرابخانه
  27/11/1309صوب م

  6ماده 

36.
  مملکتی 1310قانون بودجه یکساله 

  27/12/1309صوب م

 1قسمت  13ردیف  2،بند  8ردیف  3بند 
ردیف  10،بند  6ردیف  4جدول ضمیمه ،بند 

  جدول ضمیمه 2قسمت  14

37.
قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای 

  سال وزارت مالیه بمدت سه
  30/02/1310مصوب 

  ماده هفتم

38.

قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام معلمین 
  هنگری و نجاری مدرسه صنعتی آ

  دولتی
  31/05/1310صوب م

  5ماده 

39.
قانون اجازه تجدید کنترات شش نفر 
  معلمین فرانسوی برای مدت سه سال

  11/06/1310صوب م
  2ماده 

40.
  مملکتی 1311قانون بودجه یک ساله 

  23/12/1310صوب م

 4و  3ردیف های (قسمت اول جدول ضمیمه 
، قسمت دوم جدول )13فصل  3، دیف 8فصل 

 )17فصل  10، ردیف 6فصل  4ردیف (ضمیمه 

41.
قانون اجازه استخدام یک نفر از اتباع فرانسه 

  برای ریاست صحیه کل مملکتی
  28/12/1310صوب م

  کل قانون
  )5الی  1مواد (
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42.

قانون اجازه استخدام مسیو مارسل امیل روژ 
  تبعه فرانسه برای راندن کشتی صحی 

  بنادر جنوب
  04/05/1311صوب م

  1ماده 

43.

قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام دکتر 
ملچارسکی مدیر فنی و معلم مدرسه 

  دندانسازی
  29/06/1311صوب م

  4الی  1کل قانون، مواد 

44.

معلمین  قانون اجازه استخدام شش نفر
فرانسوی برای اصالح و تکمیل مدارس 

  متوسطه
  05/07/1311صوب م

  3ماده 

45.
قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره 

  تشکیالت نظمیه
  05/08/1311صوب م

  3ضمیمه  4ردیف 

46.
اجازه استخدام مهندس ه قانون راجع ب

  متخصص بطری سازی از ایتالیا
  13/10/1311صوب م

  ماده واحده

47.
  مملکتی 1312بودجه سال قانون 
  02/02/1312صوب م

 35، 31ردیف های (باب اول صورت ضمیمه 
 22، 8ردیفهای (، باب دوم صورت ضمیمه )56،

،39 ،44 ،55 ،69(  

48.
  مملکتی 1312قانون متمم بودجه سال 

  04/03/1312صوب م
  12ماده 

49.
قانون تجدید کنترات ربرت مرتی و ویلهلم 

 بوخر مستخدمین فنی ضرابخانه

  23/07/1312صوب م
  بند و ماده واحده

  کل قانون  صحیه 1312قانون اصالح بودجه سال .50
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  )ماده واحده و تبصره ماده واحده(  04/08/1312صوب م

51.
صحیه کل  1312قانون اصالح بودجه سال 
  مملکتی

  14/08/1312صوب م
  ماده واحده

52.

قانون اضافه اعتبار تلگرافات وزارتین عدلیه 
تجارت و نظمیه و صحیه  و داخله و ادارات

  کل مملکتی
  19/09/1312صوب م

  ماده واحده و بندهای اوال و ثانیاً

53.
قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و 

  سیزده مملکتی
  13/12/1312صوب م

 3، اجزاء 1قسمت  33، 32اجزاء (باب اول ضمیمه 
 4و  3اجزاء (، باب دوم ضمیمه)4قسمت  4،

 6و  4، اجزاء  16قسمت  9و  4، اجزء  6قسمت 
  )17قسمت  7و  6،  4، اجزاء 17قسمت 

54.
تجدید کنترات آقای دکتر گراندل تبعه 

  دولت فرانسه برای مدت سه سال
  16/12/1312صوب م

  کل قانون
  )3الی  1مواد (

55.
تعرفه عواید تمبر وزارت معارف در 

  1313سال
  01/03/1313صوب م

  بندهای د، ه، و

56.

آقای دکتر قانون اجازه تمدید کنترات 
هانری اشترونک آلمانی مدیر هنرستان 

  دولتی
  31/04/1313صوب م

  کل قانون
  )5الی  1مواد (

57.

قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از فرانسه 
  یا آلمان

  17/05/1313مصوب 

  کل قانون
  )6تا  1مواد (

  ماده واحدهقانون اجازه استخدام یک نفر متخصص .58
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  بیطار از اتباع فرانسه
  17/05/1313صوب م

59.

قانون اجازه استخدام دکتر هاز و دکتر 
ادواردبلر و اصالح حقوق دکتر هانری 

  اشترنک
  08/09/1313صوب م

  بند ز ماده واحده

60.

قانون اجازه استخدام زترهلم مهندس و 
  متخصص پل سازی

  12/10/1313مصوب 
  ماده واحده 2بند 

61.
  مملکتی 1314قانون بودجه کل سال 

  15/12/1313 صوب م

 1قسمت  37الی 35اجزاء (باب اول ضمیمه 
،باب دوم ضمیمه ) 4قسمت  4و  3،اجزاء 

، 16قسمت  4، جزء  5قسمت  4و  3اجزاء (
  )17قسمت  7و   6اجزاء 

62.

قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص 
برای تدریس در دانشکده های بیطاری و 

  فالحتی
  19/01/1314 صوب م

  کل قانون
  )تبصره آنماده واحده و (

63.

نفر بیطار میکروب  قانون اجازه استخدام یک
شناس و شش نفر بیطار برای تفتیش صحی 

  حیوانات
  29/09/1314 صوب م

  کل قانون
  )ماده واحده و تبصره آن(

64.
  کشوری 1315قانون بودجه سال 

 19/12/1314 صوب م

،  34،  33ردیف های (جدول باب اول  ضمیمه 
جدول باب دوم  ،)ضمیمه  56، 49،  48،  35

  )15و  6ردیف های (ضمیمه 

65.
اجازه استخدام پراولوف بکنرلیوس و زنش 

  کریستافواسکیونیلسن
  05/07/1315 صوب م

  ماده واحده 3بند 
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66.
نگهداری لوله حمل نفت به  اجازه ساختن و

  شرکت لوله نفت ایران
  18/11/1315 صوب م

  16و ماده  10بند ب ماده 

67.
  کشور 1316 قانون بودجه کل کشور سال

  23/12/1315 صوب م

 34، 33ردیف های (باب اول جدول ضمیمه 
ردیف (، باب دوم جدول ضمیمه )  48، 47،

  )51،  49، 40، 39، 11، 10، 9، 8های 

68.
  کشور 1317قانون بودجه کل سال 

  15/12/1316 صوب م

 33، 32ردیف های (جدول ضمیمه باب اول 
،45 ،46(  

،  10، 9ردیف های (جدول ضمیمه باب دوم و 
،11 ،12 ،14 ،15 ،38 ،39 ،48 ،50(  

69.
  کشور 1318قانون بودجه سال 

  14/12/1317 صوب م

 12،  11ردیف های (ماده واحده ، قسمت اول 
 ،13  ،26  ،27 

  )43، 42(قسمت دوم و )  95، 56، 54،

70.
قانون اجازه استخدام نوزده نفر مهندس و 

  آهنمتخصص خارجی برای ساختمان راه 
  10/03/1318 صوب م

  ماده واحده 4و  3بند های 

71.

قانون اجازه استخدام هیجده نفر مهندسین 
  و متخصصین کارمندان خارجی

ساختمان خطوط راه آهن و صورت پیوست 
  آن

  08/06/1318 صوب م

  ماده واحده 4و  3بند های 

72.

قانون اجازه استخدام آقای پرفسور ابرلنگ 
دانشکده سمت ریاست ه تبعه فرانسه ب

  پزشکی
  09/11/1318 صوب م

  کل قانون
  )آن 6الی  1ماده واحده و بندهای (

73.
  کشور 1319قانون بودجه کل سال 

  16/12/1318 صوب م
و ) 39،  38های ردیف(فصل اول پیوست 

 15، 12، 11،  10های ردیف(پیوست فصل دوم 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


١٤٣ 
 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

،58 ،60 (  

74.
  کشور 1319قانون متمم بودجه کل سال 

  28/12/1318 صوب م
  18ماده 

75.
 یمجلس شورا1319قانون بودجه سال  
  یمل

  28/12/1318 صوب م
  )ردیف حقوق و هزینه بهداری(پیوست قانون 

76.

قانون اجازه استخدام بیست و هفت نفر 
مهندسین و متخصصین کارهای ساختمانی 

  راه آهن
  02/04/1319 صوب م

  ماده واحده 4و  3بند های 

77.
  کشور 1320قانون بودجه کل سال 

  15/12/1319 صوب م

و ) 52، 40، 39ردیف های (جدول اول پیوست 
 13، 10، 9، 8ردیف های (جدول دوم پیوست 

،25 ،26 ،27 ،63 ،65 (  

78.
مجلس شورای  1320قانون بودجه سال 

  ملی
  27/12/1319 صوب م

 پزشک،بهداری ردیف های (جدول پیوست 

  )،هزینه بهداری قراردادی

79.
  کشور 1320بودجه  سال قانون متمم 

  29/12/1319 صوب م
  15ماده 

80.
 1320قانون اصالح قانون بودجه کل سال 

  کشور
  08/08/1320 صوب م

  9و بند د ماده  3ماده 

81.
  کشور 1321قانون بودجه کل سال 

  30/01/1321 صوب م

، ) 50، 40، 39های ردیف(پیوست  1قسمت 
 24، 13، 12، 11های ردیف(پیوست  2قسمت 

  )54و  52، 

82.
مجلس شورای  1321قانون بودجه سال 

  ملی
  23/02/1321 صوب م

 پزشک قراردادیهای ردیف(پیوست  1قسمت 
هزینه کمک بکارگرانی که در  ، هزینه بهداری،

حین انجام وظیفه ناقص و یا گرفتار امراض 
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  )صعب العالج و یا مدت دار میشوند

83.
  کشور 1321قانون متمم بودجه سال 

  05/09/1321 صوب م
  48و  45،  39،  38،  32،  31،  26مواد 

84.
  کشور 1322قانون بودجه کل سال 

  24/08/1322 صوب م
، جدول )49، 39، 38 یها فیرد(جدول درآمد 

  )64، 63، 25، 15، 14، 13 یها فیرد( نهیهز

85.
و بیست  قانون بودجه سال یکهزار و سیصد
  دو  مجلس شورای ملی

  28/08/1322 صوب م

اعتبار ، بهداری، هزینه های بهداری ردیفهای
  بکارگرانی که در حین انجام وظیفه کمک

ناقص و یا گرفتار امراض سخت و مدت دار 
میشوند و کمک بوراث کارگان پاپخانه بی 

  از جدول پیوست بضاعت

86.
قانون اجازه استخدام آقای دکتر لوئی دلپی 

  سازی دامپزشکی حصارک رئیس بنگاه مایه
  28/08/1322 صوب م

  کل قانون
  )5تا  1مواد (

87.

قانون استخدام دو نفر پزشک متخصص از  
اتباع دول متحده آمریکا برای وزارت 

  بهداری
  28/08/1322 صوب م

  کل قانون
  )9الی  1مواد (

88.
  کل کشور 1322قانون متمم بودجه سال 

  30/08/1322 صوبم
  28، 26، 24، 23، 15، 13، 10مواد 

89.
یکهزار و سیصد و بیست قانون بودجه سال 

  و سه مجلس شورای ملی
  04/07/1323 صوب م

ردیف بهداری و زیر مجموعه (جدول پیوست 
  )های آن

90.
قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست 

  مجلس شورای ملیچاپخانه و سه 
  06/07/1323مصوب  

  1ماده  3تبصره 

91.
قانون تکمیل قانون استخدام آقای پرفسور 

  شارل ابرلین
  ماده واحده
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  02/08/1323 صوب م

92.
قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست 

  و چهار مجلس شورای ملی
  05/04/1324 صوب م

ردیف بهداری و زیرمجموعه (جدول پیوست 
های این ردیف، ردیف هزینه بهداری، ردیف 

ملبوس خدمتگزاران جزء سالی نفری دو دست 
کارگران و روپوش کارگران اعتبار کمک بوراث 

بی بضاعت و کارگرانی که گرفتار امراض سخت 
  )میشوند

93.
 -ف  - قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت 
  اوری مشاور فنی وزارت بهداری

  22/08/1324 صوب م

 کل قانون

  )الف ،ب ،ج ،د ،ه ،و یماده واحده و بندها(

94.
قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست 

  و پنج مجلس شورای ملی
  16/12/1324 صوب م

 رمجموعهیو ز یبهدار فیرد( وستیجدول پ
عتبار کمک  فیرد ،یبهدار نهیهز فیآن، رد

بوراث کارگران بی بضاعت و کارگرانی که 
  )گرفتار امراض سخت میشوند

95.
قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست 

  ملی و شش مجلس شورای
  13/11/1326 صوب م

 )رئیس(، بهداریهای ردیف(جدول ضمیمه 
، پزشکیار ، قراردادی )پزشک(، قراردادی پزشک

  )هزینه بهداری

96.
مجلس شورای  1327قانون بودجه سال 

  ملی
  28/02/1327 صوب م

 بهداریهای ردیف(و جدول ضمیمه  4ماده 

 ،) قراردادی( پزشک،) قراردادی پزشک( رئیس،
  )هزینه بهداری، پزشکیار

97.

پزشکان قانون اجازه استخدام پنج نفر از 
عالی رتبه آلمان و اطریشی برای تدریس در 

  دانشکده پزشکی تبریز
  27/02/1328 صوب م

  کل قانون
  )ماده واحده 2و  1ماده واحده ،تبصره های (

98.
و بیست  قانون بودجه سال یکهزار و سیصد

  و هشت مجلس شورای ملی
  02/04/1328 مصوب

جدول صورت جزء قانون و  4تبصره ماده 
ردیف اداره بهداری و زیر مجموعه این (بودجه 

ردیف ،ردیف های حق بیمه و هزینه بهداری از 
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و غیره و دستمزد خرید لوازم جراحی و دارو 
  )دندان پزشک

99.
  کل کشور 1328قانون بودجه سال 

  23/04/1328 مصوب

ماده  43، 41، 38، 31، 17، 11، 9تبصره های 
- و ردیف 1جدول  56، 45، 10ردیفهای دوم ، 

 2جدول  50، 31، 28، 15های 

100.

قانون اجازه استخدام چهار نفر از اتباع 
کارشناس فنی عنوانه کشور سوئد ب

  مدت دو ساله شهربانی ب
  30/04/1328 مصوب

  ماده واحده 9و  8تبصره های 

101.
 1329اصالح بودجه هزینه ، درآمد سال 

  وزارت فرهنگ
  08/09/1329 مصوب

  جدول متن

102.
استخدام پرستاران فارغ ه قانون مربوط ب

  التحصیل آموزشگاه پرستاری تهران
  25/09/1329 مصوب

  کل قانون
  )آن 2، 1ماده واحده و تبصره های (

103.

مؤسسات  1329اصالح بودجه سال 
فرهنگی شهرستانها و وزارت فرهنگ در 

  مرکز و شهرستانها
  26/10/1329 مصوب

  2 و 1جدول قسمت 

104.
ماهه   27قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی 

  1331سازمان برنامه تا آخر سال 
  01/12/1329 مصوب

 3،ردیفهای  1ردیف  2جزء ( 2جدول پیوست 
 12الی  6کشاورزی ،ردیفهای - فصل اول 11الی 

  )شهری و اجتماعی امور اصالحات- فصل ششم

105.
مجلس شورای  1330قانون بودجه سال 

  ملی
  18/09/1330 مصوب

  جدول پیوست
ردیف بهداری و زیر مجموعه های آن، ردیف 

حق بیمه ، ردیف هزینه بهداری از خرید دارو و 
  لوازم جراحی

  ماده واحدهمربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش .106
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  ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق 
  نخست وزیر

  20/05/1331مصوب 

107.
  امنیت اجتماعیه الیحه قانونی راجع ب

  01/08/1331 مصوب
  1تبصره ماده 

108.

اجازه استفاده از مبلغ بیست میلیون ریال 
بودجه سال جاری برای  73اعتبار ردیف 

تهیه لوازم و سایر مصارف دفع آفات حیوانی 
  و نباتی

  متن قانون

109.

قابل مصرف بودن ه طرح قانونی دائر ب
الی  1329اعتبارات ساختمانی سالهای 

  1334تا آخر سال  1332
  22/09/1333مصوب 

  ماده واحده

110.
سازمان  1333بودجه پرسنلی و اداری سال 

  برنامه
  02/11/1333مصوب 

 225، 224، 223، 222، 221ردیف های 
  2جدول 

111.
مجلس سنا  1333قانون بودجه سال 

  1333بهمن ماه  10مصوب 
  10/11/1333مصوب 

  فصل اول جدول ضمیمه 15ردیف 

112.

تجدید  تصمیم کمیسیون برنامه دائر بر
استخدام آقایان دکتر ژان لوئی دلسان و 
  دکتر گوستاو بوری کارشناسان خارجی

  30/11/1333مصوب 

  متن

113.

تصمیم قانونی راجع به اجازه مصرف 
اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه 

  هفت ساله سازمان برنامه
  18/12/1333مصوب 

ماده  4فقره ماده واحده،  3فقره  2ردیف 
  ماده واحده 8فقره  2، ردیف واحده
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114.

تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم 
راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در 
فصول شش گانه برنامه هفت ساله سازمان 

  )کمیسیون برنامه (برنامه 
  28/12/1333مصوب 

و تبصره آن، فقره  18فقره  ، 15، 14، 9فقره
  25و تبصره آن،  20

115.

کمیسیون برنامه دائر به تصمیم متخذه 
از فصل ششم برنامه های  3اصالح بند 

  فوری
  29/07/1334مصوب 

  کل قانون
  )2و  1مواد (

116.
سازمان  1334بودجه اداری و پرسنلی سال 

  برنامه
  13/08/1334مصوب 

 264الی  257،  237،ردیف  10و  7مواد 
  جدول

117.
 1335و  1334قانون بودجه سالهای 

  مجلس شورای ملی
  21/10/1334مصوب 

  جدول ضمیمه

118.
  قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور

  08/12/1334مصوب 

ماده  4آن،قسمت الف فصل  1و تبصره  1ماده 
 1،جزء ب بند  3ماده  4و  3، 1های ، فصل  2

  17،بند و ماده  10،بند اول ماده  8ماده 

119.
  کل کشور 1335قانون بودجه سال 

  19/01/1335مصوب 

 27، 19، 18تبصره های ( 1 جدول ضمیمه
ردیف ( 2، جدول ضمیمه ) 31، 16،ردیف های 

  )66، 35، 34، 23های 

120.

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین 
دائر به اجازه تجدید و تمدید استخدام دو 

  نفر کارشناسان خارجی
  20/12/1335مصوب 

  ماده واحده

121.
  کل کشور 1336قانون بودجه سال 

  28/12/1335مصوب 
 1، جدول ضمیمه  23،  11تبصره های 

 2و جدول ضمیمه ) 31، 17ردیفهای (
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  ) 64،  50،  49، 35، 23ردیفهای (

122.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
مجلسین دائر به اجازه استخدام دو نفر 

  منشی خارجی جهت دفتر فنی
  24/04/1336مصوب 

  ماده واحده 4بند 

123.
شورای مجلس  1336قانون بودجه سال 

  ملی
  03/10/1336مصوب 

ردیف اداره بهداری (جدول ضمیمه و  9، 3مواد 
و  بهداری هزینهو زیر مجموعه های آن ،ردیف 

طبی و دندان  و لوازم جراحی و دارو خرید
  )سازی

124.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
 1337مجلسین راجع به بودجه اداری سال 
  تشکیالت مرکزی سازمان برنامه

  19/12/1336مصوب 

  )18ردیف (ضمیمه  2جدول 

125.
  کل کشور 1337قانون بودجه سال 

  29/12/1336مصوب 

 وزارت(، جدول ضمیمه فصل اول 7تبصره 

جدول ضمیمه ) زیر مجموعه های آن بهداری
 93، 81، 62، 59، 41ردیف های (فصل دوم 

ردیف های (،جدول ضمیمه فصل سوم ) 94،
،جدول ضمیمه ) بنگاه دارویی، وزارت بهداری

  )14ردیف (فصل سوم 

126.
الیحه قانونی دائر به اجازه تجدید استخدام 

  آقای دکتر بالتازار رئیس بنگاه پاستور
  24/02/1337مصوب 

  کل قانون
  )4الی  1مواد (

127.
 1338و  1337قانون بودجه سالهای 

  مجلس شورای ملی
  23/12/1337  مصوب

ردیف (ماده اول ،جدول پیوست  7تبصره 
  )بهداری و زیرمجموعه های این ردیف

128.
  کل کشور 1338قانون بودجه سال 

  28/12/1337مصوب 
ماده واحده، جدول پیوست فصل  15تبصره 

ردیف وزارت بهداری و زیرمجموعه های (اول 
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ردیف (، جدول پیوست فصل دوم )این ردیف
 ،وزارت بهداری،دانشکده پزشکی و بیمارستانها 

حوادث کارمندان و اعتبار بیمه بهداشت و 
، جدول پیوست فصل سوم )خدمتگزاران

، جدول پیوست فصل )12و 3های ردیف(
  )15ردیف (چهارم 

129.
  کل کشور 1339قانون بودجه سال 

  19/12/1338مصوب 

، ردیف های 8تبصره 
،ذیل بودحه درامد سال 40،41،42،50،51،62

وزارتخانه ها و ادارات کل جدول فصل  1339
و  56و 55و  50و  46تا  40،  38اول، ردیف 

ذیل  142، 122،130،141 93تا 88، 62
وزارتخانه ها و ادارات  1339بودجه هزینه سال 

  8کل فصل دوم، کل جدول 

130.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
مجلسین درباره تمدید مدت استخدام آقای 

  مهندس پل رو مانویچ تبعه لبنان

  09/03/1339مصوب 

  واحدهماده  3بند 

131.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
مجلسین درباره تمدید استخدام آقای 
  گوستاو بوری تبعه کشور مجارستان

  09/03/1339مصوب 

  ماده واحده

132.

اجازه پرداخت حد اکثر تا ده درصد میزان 
حق الکشف از محل سی ملیون ریال اعتبار 

کل کشور در  1340بودجه سال  88ردیف 
  وزارت بهداری وجه کاشفین به

  08/09/1340مصوب 

  متن
قانون مربوط به تصویب نامه هایی با توجه به 
تا تاریخ  1340اردیبهشت ماه  19که از تاریخ 

از هیأت ) 1342مهر ماه  14(افتتاح مجلسین 
و  20/09/1342وزیران صادر شده است مصوب 
  قانون مربوط تایید عمل دولت به موجب 
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سی میلیون ریال  بپرداخت حق الکشف از محل

 کل کشور 1340بودجه سال  88اعتبار ردیف 
  .، مدت منقضی می باشد10/03/1343مصوب 

133.

قانون مربوط به کسر اقالم بودجه سال 
  مجلس شورای ملی 1342

  26/08/1342مصوب 
  ضمیمه 3ردیف 

134.
   قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم 

  21/03/1343مصوب 
فصل  2 فصل اول، فصل ششم، بند 7بند 

  فصل نهم 4هشتم، بند 

135.
  کل کشور 1342قانون اصالح بودجه سال 

  31/03/1343مصوب 
  5و  2تبصرهای 

136.
 کل کشور 1343قانون بودجه اصالحی سال 

  04/05/1343مصوب 
  23و  22تبصره های 

137.
  کل کشور 1340قانون بودجه سال 

  28/07/1343مصوب 
، 25، 24ردیفهای (، جدول پیوست 7تبصره 

  5، ضمیمه )89، 86، 85، 55، 49

مصوب  کل کشور 1341قانون بودجه سال .138
17/08/1343  

  39، 38، 34تبصره های 

139.

قانون راجع بادامه خدمت و استخدام آقای 
جینواسپرنی تبعه کشور ایتالیا در راه آهن 

  دولتی ایران
  02/09/1343مصوب 

  ماده واحده

140.
قانون تمدید قرارداد استخدام آقای دکتر 

  Dr Gustow Boryگوستاو بوری 
  05/09/1343مصوب 

  ماده واحده
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141.

قانون تبادل کارمندان فنی بین مرکز 
علمی بیماریهای واگیر بیمارستان  تحقیقات

  کلود برنارد
Claude Bernard _ دانشکده پزشکی 

 پاریس و بخش تحقیقاتی بیماریهای واگیر
  فیروزابادی بیمارستان

  15/09/1343مصوب 

  ماده واحده

142.
قانون مربوط بقرارداد استخدام آقای 
  مهندس پل رمانویچ تبعه دولت لبنان

  19/09/1343مصوب 
  ماده واحده

143.
قانون راجع به تشکیل دوره تربیت افسران 
  روان سنج و متخصص روشهای آزمایشی

  03/10/1343مصوب 
  ماده واحده

144.

اداره نظام وظیفه قانون واگذاری وظایف 
  بوزارت کشور

  17/10/1343مصوب 
  4ماده 

145.
  1340تصویب قانون متمم بودجه سال 

  16/12/1343مصوب 
  10و 6تبصره های 

146.
  کل کشور 1344قانون بودجه سال 

  27/12/1343مصوب 
  20و  4تبصره های 

147.

مجلس شورای  1345قانون بودجه سال 
  ملی

  21/11/1344مصوب 
  ، جدول ضمیمه2ماده 
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148.
  کل کشور 1345قانون بودجه سال 

  26/12/1344مصوب 
  6، 3تبصره های 

  ماده واحده

149.

  کل کشور 1344قانون متمم بودجه سال 
  08/03/1345مصوب 

  

های ، ردیف1جدول  1102، شماره 9تبصره  
  2جدول  422، 142، 135/1

150.
  کل کشور 1345قانون متمم بودجه سال 

  01/10/1345مصوب 
  پیوست 1جدول 

151.

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه 
مجلسین دائر بتصویب بودجه اداری و 

  1341پرسنلی نیمه اول سال 

  09/12/1345مصوب 

  1ماده  1تبصره 

152.

مجلس شورای  1346قانون بودجه سال 
  ملی

  14/12/1345مصوب 
  جدول

153.
  کل کشور 1346قانون بودجه سال 

  28/12/1345مصوب 
، تبصره 11تبصره ، 9، تبصره 1تبصره  4بند 

15  

154.
  قانون برنامه عمرانی سوم کشور

  21/03/1346مصوب 
، فصل های 30ماده  3، بند 18، ماده 17ماده 

  ضمیمه 2جدول  8و  6، 1

155.

قانون تمدید مدت قرارداد استخدامی آقای 
دکتر گوستاو بوری و افزایش حقوق نامبرده 

  1346از اول سال 

  04/04/1346مصوب 

  ماده واحده
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156.

اصالح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم 
  کشور

  08/11/1346مصوب 
  8و  6فصل های 

157.
  کل کشور 1347قانون بودجه سال 

  29/12/1346مصوب 
  10، تبصره 1بند ب تبصره 

  

158.

قانون  19آئین نامه اجرائی تبصره ماده 
برنامه عمرانی چهارم موضوع اعطای وام 

  جهت خدمات درمانی

  24/04/1347مصوب 

  16الی  1مواد 

159.
مجلس شورای  1348قانون بودجه سال 

  ملی
  01/10/1347  مصوب

  جدول ضمیمه

160.
  کل کشور 1347قانون متمم بودجه سال 

  08/11/1347  مصوب
  )417ردیف (ضمیمه  3جدول 

161.
کل کشور مصوب  1348قانون بودجه سال 
27/12/1347  

  14، 6، 1تبصره های 
  

162.
مجلس شورای  1349قانون بودجه سال 

  ملی
  11/10/1348مصوب 

  جدول ضمیمه

163.
کل کشور مصوب  1349قانون بودجه سال 
24/12/1348  

  
  20،  5، 1های تبصره

  2جدول ضمیمه   قانون بودجه اداری و استخدامی سال .164
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  سازمان برنامه 1349
  25/12/1348مصوب 

165.
آئین نامه عمران شهری در برنامه عمرانی 

  چهارم کشور
  28/05/1349مصوب 

  11ماده  5بند 

166.
  کل کشور 1350قانون بودجه سال 

  27/12/1349مصوب 
  22، تبصره 1بند ب تبصره 

167.

قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون  
  برنامه عمرانی چهارم کشور

  03/03/1350مصوب 

پیوست  6، بند 1فصل شماره چهاردهم پیوست 
  16، پیوست 10پیوست  2، بند 3

168.

و هفت میلیون و اجازه  استفاده مبلغ سی 
نهصد و بیست و یکهزار و یکصد و شانزده 

ریال از محل اعتبار هزینه ) 37921116(
های  پیش بینی  نشده منظور در ردیف 

کل  1350قانون  بودجه  سال  51103
  کشور

  01/10/1350مصوب 

  متن

169.
   کل کشور  1350قانون متمم بودجه سال 

  16/10/1350مصوب 
  3، ضمیمه 4تبصره 

170.

مرکز تحقیفات  1350اصالح بودجه سال 
  وآموزش پزشکی فیروزگر

  11/11/1350مصوب 
  متن

، تبصره 16، تبصره 12، تبصره 1بند ب تبصره   کل کشور 1351قانون بودجه سال .171
21  
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  24/12/1350مصوب 

172.

قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم 
  کشور

  25/12/1350مصوب 

فصل اول جدول  6، ردیف 3جدول  14ردیف 
، فصل 3فصل هشتم جدول  2، ردیف 3

  3چهاردهم جدول 

173.

قانون اصالح جداول اعتبارات سنواتی و 
سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم 

  کشور

  07/04/1351مصوب 

فصل اول جدول  6، ردیف 3جدول  14ردیف 
، فصل 3فصل هشتم جدول  2، ردیف 3

  3چهاردهم جدول 

174.
  عمرانی پنجساله پنجمقانون برنامه 

  05/12/1351مصوب 
  فصل سوم جدول سوم ضمیمه

175.
  کل کشور 1352بودجه سال قانون 

  27/12/1351مصوب 
  22و  9، 2تبصرهای 

  خالصه برنامه پنجم عمرانی کشور.176
  07/03/1352مصوب 

- 2، 2-1(فصل اول، جزء های  1جزء الف بند 
 17فصل اول، ردیف  2از بند ) 2-4، 3- 2، 2

فصل دوم، بندهای  2از بند  2- 2جزء  7جدول 
 2بند  2جدول  17فصل سوم، ردیف  6و  2

فصل  2بند  2- 2و  2- 1فصل سوم، جزءهای 
فصل پنجم، جزء الف بند  4و  3پنجم، بندهای 

فصل هفتم،  3بند  - 3-3فصل ششم، جزء  2
 3بند  5-3فصل نهم، جزء  1بند  1-1جزء 

فصل چهاردهم،  3بند  3-2فصل یازدهم، جزء 
فصل شانزدهم، جدول های  3جزء بند الف بند 

 2بند  2-2فصل شانزدهم، جزء  4بند  2و 1
بند  3-2فصل هفدهم، زیرجزءهای ب، ث جزء 

 2بند 2- 1پیوست، جزء  1فصل هفدهم، بند  3
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پیوست،  3بند  3-6و  3-1پیوست، جزءهای 
و  3-3فصل نوزدهم، جزء های  2بند  2-8جزء 

فصل بیستم، فصل بیست و سوم، بندهای  3- 7
فصل بیست و چهارم، جزء  1مبحث  3و 2، 1
فصل بیست و چهارم، جزء  2مبحث  2بند  2- 2
فصل بیست و چهارم، جزء  2مبحث  3بند  3- 7

فصل  1فصل بیست و پنجم، بند  3بند  1- 3
  ت و ششمبیس

177.
قانون معافیت بعضی از کاالها از پرداخت 

  حق الثبت سفارش کاال
  11/05/1352مصوب 

  ماده واحده

178.
و بودجه  1352قانون بودجه اصالحی سال 

  کل کشور 1353سال 
  07/11/1352مصوب 

ماده  38تبصره  2، بند 14،  4تبصره های 
  واحده

179.
و بودجه  1353قانون بودجه اصالحی سال 

  کل کشور 1354سال 

  15/11/1353مصوب 

  8تبصره 

180.
  قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربی

  08/02/1354مصوب 
  ماده واحده 21تبصره 

181.
  کل کشور 1355قانون بودجه سال 

  21/12/1354مصوب 
  41، بند ب تبصره 36، 26تبصره های 

182.
  کل کشور 1356قانون بودجه سال 

  26/12/1355مصوب 
، بندهای الف، ب، ج، 18بندهای الف، ب تبصره 

 56، تبصره 55، تبصره 30، تبصره 19د تبصره 

183.
  مجلس شورای ملی 2537بودجه سال 

  21/12/1356مصوب 
  4ماده 
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184.
  کل کشور 1357قانون  بودجه  سال  

  25/12/1356مصوب 
  32و  23، 22تبصره های 

  

185.
الیحه قانونی متمم تادیه و تسویه بدهی 

  مالیاتی
  21/4/1358مصوب 

  4ماده 

186.
  1358الیحه بودجه سال 

  27/05/1358مصوب 
  32، 28، 21، 13تبصره های 

187.

قرار  اریراجع به اجازه در اخت یقانون حهیال
بعنوان  الیر اردیلیدادن جمعاً چهار م

 یدولت یبازرگان بشرکت تنخواه گردان
  بمنظور ورود دارو و برنج

  15/10/1358مصوب 

  ماده واحده

188.

راجع  یقانون حهیبه ال یالحاق یقانون حهیال
 اردیلیقرار دادن جمعاً چهار م اریبه در اخت

 یگردان بشرکت بازرگان تنخواه بعنوان الیر
  بمنظور ورود دارو و برنج یدولت

  13/11/1358مصوب 

  ماده واحده

189.

الیحه قانونی راجع به امور مالی و معامالتی 
مؤسساتی که به وزارت بهداری و بهزیستی 

و نحوه پرداخت مابه التفاوت  واگذار گردیده
ناشی از تبدیل وضع استخدامی کارکنان 
مربوط و رفع محدو یت حداکثر حقوق و 
مزایا در مورد پزشکانی که طبق ضوابط به 

تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به 
  خدمت دعوت شده اند

  18/12/1358مصوب 

  2، 1بندهای 

190.

الیحه قانونی راجع به اصالح مهلت مذکور 
الیحه قانونی اصالح  3ماده  1تبصره در 

  قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی
  25/12/1358مصوب 

  ماده واحده
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191.

الیحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط 
به امور آموزشی و اداری و دانشجوئی 

دانشکده پزشکی دانشگاه بوعلی ) رفاهی(
  همدان

  25/12/1358مصوب 

  ماده واحده

192.

تمدید مهلتهای مقرر در الیحه الیحه قانونی 
قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص 

کاالهای موجود در بنادر ایران مصوب 
و الیحه قانونی راجع به نحوه  1358.10.15

اقدام نسبت به کاالهای متروکه مصوب 
1358.12.18  

  23/01/1359مصوب 

  ماده واحده

  1359قانون بودجه سال .193
  2تبصره   30/02/1359مصوب 

194.

الیحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و 
بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج 

  دولت
  14/04/1359مصوب 

  1ماده 

195.
قانون اصالح بعضی از مقررات قانون بودجه 

  1359سال 
  18/11/1359مصوب 

  8بند ب تبصره 

196.
قانون راجع به انحالل سازمان معامالت 

  تریاک
  09/03/1360مصوب 

  ماده واحده

  قانون ثبت اجباری بیماریهای سرطانی.197
  ماده واحده و تبصره آن  18/03/1360مصوب 

  1360الیحه بودجه سال .198
  07/05/1360مصوب 

و بندهای الف، ب و پ  38و  27های تبصره
  51تبصره 

199.
قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و 

  مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
  05/07/1360مصوب 

  آن 1و تبصره  50ماده 

اساسنامه  13قانون راجع به اصالح ماده .200
  ماده واحدهسازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه 
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یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و 
  1353ژاندارمری و شهربانی مصوب تیرماه 

  21/07/1360مصوب 

201.
 11ماده  3قانون راجع به الغای تبصره 

  بهزیستیقانون تشکیل وزارت بهداری و 
  03/08/1360مصوب 

  ماده واحده

  کل کشور1361قانون بودجه سال  .202
  76 ، 45،  44 ،43تبصره های   26/12/1360مصوب 

  قانون مجازات اسالمی مبحث سوم دیات.203
  24/04/1361مصوب 

، 152،  151، 146، 28،  27،  25،  2مواد 
183 ،186 ،187  

204.
قانون اصالح موادی از قانون آئین دادرسی 

  کیفری
  06/06/1361مصوب 

  )217ماده ( 14بند 

  قانون حدود و قصاص و مقررات آن.205
  125 ، 109، 97مواد   20/07/1361مصوب 

  قانون راجع به مجازات اسالمی.206
  21/07/1361مصوب 

آن،  5و  4و تبصره های  40، ماده 32ماده 
  41ماده 

  1361قانون متمم قانون بودجه سال .207
  2و  1جداول   27/08/1361مصوب 

  کل کشور1362قانون بودجه سال  .208
  26/12/1361مصوب 

، الف و ت های بند 15تبصره  ،بند ت 7تبصره 
  60تبصره ، بند ب 37تبصره  ،16تبصره 

209.

آن دسته از کارگران  ۀقانون انتقال حق بیم
نامه  مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین

قرار  استخدامی شرکت ملی فوالد ایران
  یابند گیرند و تبدیل وضع خدمتی می می

  24/03/1362مصوب 

  ماده واحده و تبصره های آن

  )تعزیرات(قانون مجازات اسالمی .210
  18/05/1362مصوب 

، 152، 151، 150، 106، 91، 90، 31، 30مواد
153 ،155  

  کل کشور1363قانون بودجه سال  .211
  30/12/1362مصوب 

تبصره  الف ، ب،ج ی، بندها11بند ب تبصره 
،  10، بند  16هـ ، و ، ز تبصره  ی، بندها 15

، بند الف 31، بند الف تبصره 20بند ج تبصره 
  48و تبصره  47تبصره 10، بند 43تبصره 
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  کل کشور 1364قانون بودجه .212
  27/12/1363مصوب 

 بند ج ،15تبصره  ز ،و ، هـ هایبند، 14تبصره 
 ،28بند الف تبصره  ،22تبصره  ،18تبصره ، 

  29بند و تبصره  3جز  ،29بند الف تبصره 

  کل کشور1364سال   یقانون بودجه ارز.213
  17و  3ه های تبصر  02/07/1364مصوب 

  کل کشور1365بودجه سال   حهیال.214
  26/12/1364مصوب 

، 11تبصره  ،10تبصره  ،9تبصره  1بند جز هـ 
 ،15بند الف تبصره  1جز  ،13بند الف تبصره 

بند الف تبصره  6جز  ،15بند الف تبصره  4جز 
بند ج تبصره ،15بند الف تبصره  14جز ، 15
بند د ، 18بند ج تبصره  ،17بند ب تبصره  ،15

بند ب تبصره  ،29بند ع تبصره  ،20تبصره 
  37تبصره ، 33بند الف تبصره  ف31

 1365قانون مقررات صادرات و واردات سال .215
  آن 5و تبصره  4ماده   27/12/1364مصوب 

  کل کشور1366قانون بودجه سال  .216
  28/12/1365مصوب 

بند ، 12بند هـ تبصره  ،11تبصره ، 10تبصره 
بند الف  18و  17و  14و  5جز  ،14الف تبصره 

بند د تبصره  ،17بند الف تبصره  ،15تبصره 
بند ، 20بند د تبصره  ،18بند ج تبصره  ،17

بند  ،26بند الف تبصره  4جز  ،26الف تبصره 
بند ب  ، 37بند الف تبصره ، 29تبصره  ی

، 40بند ب تبصره  ،39 صرهتب 9بند  ،37تبصره 
  48تبصره  ،43تبصره  4بند 

  قانون  بیمه  بیکاری.217
  7ماده  2تبصره ، 6ماده  3تبصره   24/03/1366مصوب 

218.
قانون اصالح برخی از ارقام و تبصره های 

  کل کشور 1366قانون بودجه سال 
  10/12/1366مصوب 

 ماده واحده 4تبصره 

  کل کشور1367قانون بودجه سال  .219
  18/12/1366مصوب 

و  11تبصره  ،10تبصره  ، 9تبصره  1جز ز بند 
جز  آن، 13و  12بند  و 12تبصره  آن، بند الف

، 17تبصره  ،15تبصره  بند الف 32و  31و  24
بند ، 22بصره ت بند ج ،20بند ج تبصره 

  29تبصره 12
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220.

و جدول  22قانون اصالح بند ج تبصره 
قسمت نهم قانون بودجه سال  2شماره 

  کل کشور 1367
  16/09/1367مصوب 

  ماده واحده 1بند 

  کل کشور1368قانون بودجه سال  .221
  29/12/1367مصوب 

تبصره  ،9تبصره  6بند  ،8تبصره  8و  5 یبندها
 21و  20، 11، 5  یبندها ،11تبصره  ،10

و  8جز  ،12تبصره  12، جزء ب بند 12تبصره 
 بند  ب 18جز ، 15تبصره  بند الف 14و  9

، 15تبصره  بند ج 27و  24جز  ،15تبصره 
، 18تبصره  بند ج، 17تبصره  د ،ج،ب هایبند

  29تبصره  22و  21و  19و  13و  12 یندها

222.
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، 

  فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
  11/11/1368مصوب 

 ،15تبصره  ،13تبصره ، 10بند ب تبصره 
 ،46تبصره  ،45تبصره ، 44تبصره  ،16تبصره 
 1جز  ،کمیمبحث ب قسمت  6بند  ،47تبصره 
 2بند  1جز  ،کمیمبحث ج قسمت  1بند 

مبحث ج  3بند  3جز  ،کمیمبحث ج قسمت 
 ،کمیمبحث ج قسمت  6بند  6جز  ،کمیقسمت 

  کمیمبحث د قسمت  9بند 

223.
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی 

  جمهوری اسالمی ایران
  24/04/1369مصوب 

  33تا  1مواد 

224.

قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه 
پزشکی پزشکی کشور و ارتقاء سطح دانش 

  آنها
  06/08/1369مصوب 

  7تا  1مواد 

225.
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 

  مصرف آن در موارد معین
  20/08/1369مصوب 

و بندهای الف، ب،  33، ماده 25، ماده 24ماده 
، ماده 36آن، ماده  1ج، و، ز، ح، ط، م تبصره 

، ماده 22، ماده 48، ماده 46، بند ب ماده 40
  56ماده ، 33، ماده 23

  قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت.226
  9تا  1مواد   02/10/1369مصوب 

قانون اصالح موادی از قانون خدمت .227
  14تا  1مواد پزشکان و پیراپزشکان مصوب 
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١٦٣ 
 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  و الحاق موادی به آن 30/01/1367
  13/05/1370مصوب 

  قانون نظام مهندسی ساختمان.228
  17ماده   26/03/1371مصوب 

229.

قانون  5ماده  2و تبصره  2اصالح بند قانون 
لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و 
ارتقای سطح دانش پزشکی آنها مصوب 

1369  
  15/06/1371مصوب 

  ماده واحده

230.

قانون تمدید مدت ممنوعیت مقرر در قانون 
ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی 

  16/07/1368مصوب 
  03/09/1373مصوب 

  ماده واحده

231.
های پذیرش  قانون تثبیت ظرفیت

  دانشجویان گروه پزشکی
  07/04/1374مصوب 

  ماده واحده

232.
قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی 

  جمهوری اسالمی ایران
  19/06/1374مصوب 

 63، ماده 54، ماده 39ماده  7، تبصره 17ماده 
، بند ل ماده 67ماده  5و تبصره آن، تبصره 

، 105ماده  2، تبصره 104ماده  2، تبصره 104
و  118، ماده 117، ماده 115، ماده 114ماده 

، تبصره های 130تبصره آن، بندهای ز، ح ماده 
 168، ماده 144ماده  12، بند 130ماده  5و  3

، تبصره 175، بند ه ماده 169و تبصره آن، ماده 
و تبصره  185، ماده 183، ماده 175ماده  1

تبصره آن، ماده و  186آن، ماده  3و  2، 1های 
188  

  کل کشور1380قانون بودجه سال .233
  02/12/1379مصوب 

، بند هـ 5، بندهای ی، م تبصره 4بند ج تبصره 
، بند و 8، بندهای ب، ک تبصره 7تبصره 

، بندهای الف، و 17، تبصره 10، تبصره 9تبصره 
، بندهای ر، ش 24، بند ب تبصره 22تبصره 
، بند 43تبصره ، 37، بند الف تبصره 29تبصره 

  44و تبصره 
  ماده واحدهقانون برنامه ) 47(و ) 46(قانون اصالح مواد .234
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١٦٤ 
 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
  1379جمهوری اسالمی ایران مصوب 

  16/05/1380مصوب 

  کل کشور 1381قانون بودجه سال .235
  25/12/1380مصوب 

، 5، بندهای ی، ک، م تبصره 4بند ح تبصره 
، بندهای ب ، ج، 16، بند الف تبصره 10تبصره 

  17تبصره  و د،

  کل کشور1382قانون بودجه سال  .236
  24/12/1381مصوب 

ژ تبصره  ،ذ ،د یبندها ،4ر تبصره ، د  یبندها
ژ تبصره  ،بند چ ،10تبصره ، 9بند ب تبصره ، 5

 هایبند ،17تبصره ، 16ذ تبصره  ،بند الف، 11
  18ج تبصره  ،ث

  کل کشور 1383 قانون بودجه سال.237
  26/12/1382مصوب 

 ،5ژ تبصره  ،ذ ،د یبندها، 4 هبند د تبصر
ژ تبصره  ،بند الف ،13بند ت تبصره ، 10تبصره 

  18بند ج تبصره ، 17تبصره ، 16

238.

)  58( قانون الحاق یک تبصره به ماده 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

  و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
  16/02/1383مصوب 

  ماده واحده

239.

قانون ) 1(قانون الحاق یک تبصره به ماده 
قانون ) 2(و جدول شماره ) 60(اصالح ماده 

برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اصالح 

  کل کشور 1383قانون بودجه سال 
  16/03/1383مصوب 

  ماده واحده

240.
اقتصادی، قانون برنامه چهارم توسعه 

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
  11/06/1383مصوب 

، بندهای ط، 50، ماده 49، ماده 35بند ز ماده 
، 62، بند الف ماده 61، بند ب ماده 52س ماده 

، 86، ماده 85، ماده 84، ماده 68بند الف ماده 
، 91، ماده 90، ماده 89، ماده 88، ماده 87ماده 
، بند 95، بند و ماده 94اده ، م93، ماده 92ماده 

، بند ج 97بند ز، بندهای ح، ط ماده  2الف، جز 
، 117بند الف ماده  3، جز 112، ماده 101ماده 

  135، بندهای الف، ب ماده 126ماده 

  کل کشور1384قانون بودجه سال  .241
  25/12/1383مصوب 

، بندهای ب، پ  تبصره 2بندهای ر، ل تبصره 
بند  3، جز 7، بند ب تبصره 6، بند ث تبصره 3
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١٦٥ 
 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

، 14، تبصره 9ث، بندهای چ، بند ح تبصره 
، بند ح 15بندهای ب، ج، س، ص تبصره 

  20تبصره 

242.
قانون 15تبصره  ) الف(بند  هیقانون استفسار

  کل کشور1384بودجه سال  
  17/08/1384مصوب 

  کل قانون

243.

) 4(و جداول شماره ) 3(قانون اصالح ماده 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ) 8(و 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
  کل کشور 1384و متمم بودجه سال 

  11/11/1384مصوب 

  9ماده  5، 1، بندهای 8ماده  7بند 

244.
کل  1384قانون متمم قانون بودجه سال 

  کشور
  14/11/1384مصوب 

  2جدول  3و  2 ،1 یستهاویپ

  کل کشور 1385قانون بودجه  .245
  25/12/1384مصوب 

تبصره  27و  26 هایبند ،11بند  3جز  ،9بند 
 3جز  ،11تبصره  12بند ، 3تبصره  2بند  ،2

 3بند  ،15تبصره ، 14تبصره  ،13تبصره  1بند 
  17تبصره 

246.
قانون  )1(تبصره ) ی(قانون اصالح بند 
  کشورکل 1385بودجه سال  

  18/04/1385مصوب 
  ماده واحده

247.

قانون ) 8(و ) 4(قانون اصالح جداول شماره 
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و متمم 

  کل کشور 1385قانون بودجه سال 
  10/08/1385مصوب 

 2و  1بند ب ماده واحده، بندهای  6و  5اجزاء 
  ماده واحده

  کل کشور1386بودجه سال  قانون .248
  24/12/1385مصوب 

جز ،  3بند الف تبصره  ،2بند ط تبصره  3جز 
، 9د تبصره  ،ج هایبند ،6بند د تبصره  2- 8

بند ک ، 15ب تبصره  ،الف هایبند ،14تبصره 
  18تبصره 

249.
قانون بیمه انفرادی بیماران دیابتی وصعب 

بیماران سرطانی و بیماری های (العالج 
  )M.Sاس . خاص و ام 

  تبصره ماده واحده
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١٦٦ 
 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  04/02/1386مصوب 

  کل کشور1387قانون بودجه سال  .250
  ماده واحده 30، 25، 12بندهای   01/12/1386مصوب 

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور.251
  5، ماده  2بند های ج و د ماده   31/02/1387مصوب 

252.
کل 1387قانون اصالح قانون بودجه سال  

  کشور
  15/11/1387مصوب 

  بند ه ماده واحده 5بند الف ماده واحده، جزء 

  کل کشور1388قانون بودجه سال  .253
  26/12/1387مصوب 

 ،23، 22 ،20 ،12 هایبند و11جز الف بند 
  ماده واحده 38 ،37 ،29، 28 ،25 ،24

254.
کل 1388قانون اصالح قانون بودجه سال  

  کشور
  06/11/1388مصوب 

  10، ماده 8، ماده 5، بند ب ماده 4ماده 

  کل کشور1389قانون بودجه سال  .255
  24/12/1388مصوب 

 ،3جز ن بند ، 2م بند  ،ح اءجزا ،2بند  ـجز ه
 ،8جز ن بند  ،8جز الف بند  2جز  ریز ،7بند 

 ـجز ه ،15بند  ـجز ه، 12بند  ،10جز د بند 
  16بند 

256.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 

  )1390ـ  1394(اسالمی ایران 
  25/10/1389مصوب 

ه  ،ج هایبند ،16ماده  ،15ماده  ،6بند د ماده 
بند الف ماده  12و  11و  10 اءجزا ،18ماده 

 ،ب ،الف یبندها،  19و ماده  ،ه ،د هایبند، 19
 بند ک 2و  1تبصره و  20ماده ک  ی، ،ز ،د

، 28بند د ماده  ،27ماده  ،24ماده  ،20ماده 
ماده  ،36ماده ، 35ماده  ،34ماده ، 32ماده 

م  ،ز ،ب ،الف یبندها ،39ماده  ،38ماده ، 37
ماده  ،109ماده ، 62ماده  2تبصره ،  44ماده 

بند ب ماده  6جز ، 129بند ب ماده  ،110
 ،143ه ماده  ،دهای بند ،140بند د ماده  ،135
بند الف ماده  ،163ماده  1بند و جز  ،149ماده 

 2تبصره ، 193بند ب ماده  ،192ماده  ،166
و  2 اءجزا ،216بند ج ماده  ، 211ماده ، ماده 
ماده  ،224بند ذ ماده ، 224بند م ماده  3

  230ماده  ،227
، بند 69، بند 64، بند 55، بند  2جز ب بند   کل کشور 1390قانون بودجه سال  .257
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١٦٧ 
 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

  131، بند 124، بند 121، بند 114، بند 92  19/02/1390مصوب 

258.

قانون )  44( ماده ) ب ( قانون اصالح بند 
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 

  اسالمی ایران
  07/06/1390مصوب 

  ماده واحده

  کل کشور1391قانون بودجه سال .259
  30/02/1391مصوب 

بند  ،55بند  ،43بند  3جز  ،22بند ، 21بند 
 ،72بند  ،68بند  ،65بند  ،63بند  ،60بند  ،58

  87بند  ،78بند 

  کل کشور 1392قانون بودجه سال .260
  19/03/1392مصوب 

بند ، 83بند  ،82بند  ،72بند ، 36بند  ،24بند 
بند  ،97بند  ،94بند  2تبصره ، 90بند ، 87

  143بند  ،117بند  ،98

  کل کشور1393قانون بودجه سال  .261
  06/12/1392مصوب 

بند د و جز ،  9بند ط تبصره  ،8بند ج تبصره 
، 13ط تبصره  ،ح  ،ز  یبندها،  11تبصره  2 ـه

و  ، ح ،ج هایبند ،15د تبصره  ،ج هایبند
  20بند ب تبصره  ،16تبصره 

262.
قانون ) 16(تبصره ) ج (بند  ریقانون تفس

  کل کشور1393بودجه سال  
  27/03/1393مصوب 

  کل قانون

  کل کشور 1394قانون بودجه سال .263
  24/12/1393مصوب 

 یبندها ،11و تبصره  ،بند د ،8بند ب تبصره 
، 14ب و ج تبصره  هایبند، 13و تبصره  ـ،ه ،د

بند ، 15بند و تبصره  ،15بند د تبصره  2جز 
بخش  ،23تبصره  ،19تبصره  ،16ط تبصره 

و  1 هایچهارم و پنجم و ششم و هفتم و بند
  نهمبخش  37و  24و  15

  کل کشور1395قانون بودجه سال  .264
  27/02/1395مصوب 

، 13، بند ب تبصره 9ب، ج تبصره  یبندها
چهارم و پنجم و ششم و هفتم  یبخش ها

  وستیبخش دهم پ 38و  31 یبندها وست،یپ

265.
کل 1395قانون اصالح قانون بودجه سال  

  کشور
  03/06/1395مصوب 

  ج ماده واحده و بندهای الف

  کل کشور1396قانون بودجه  .266
  24/12/1395مصوب 

، بند 4، بند ه  تبصره  3د تبصره  ،ب یبندها
، بند  9، تبصره 7، بند ز تبصره  5الف تبصره 

ز  ،د ،الف ی،  بند ها 11ب جدول تبصره 
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١٦٨ 
 

  مواد مرتبط  عنوان و تاریخ تصویب قانون ردیف

، 17، تبصره 14، تبصره 13، تبصره 12تبصره 
الف و ب تبصره های ، بند 19بند ب تبصره 

 رفیتجدول ظ 1ردیف ،  21، بند ز تبصره 20
های مالی پیش بینی شده جهت استفاده از 

 1396بازار سرمایه در الیحه بودجه سال 
،  110515،  110514، ردیف های 1جدول 

جدول بخش سوم ، جدول  160117، 140208
 – 92ردیف / بخش چهارم ، بخش پنجم 

530000  ،106 – 530000   ،107 – 
جدول  ، جدول بخش ششم ، جدول  550000

جدول بخش  24و  6بخش هفتم ، ردیف های 
،  26،  15،  13،  11،  7،  5نهم ، ردیف های 

  بخش دوازدهم 90،  46،  43،  28

  کل کشور 1397قانون بودجه سال .267
  26/12/1396مصوب 

،  4د تبصره  ،ج ی، بند ها 3بند د تبصره 
، ب  ،الف ی، بندها5تبصره  ـه ،د ،الف یبندها

،  7ط تبصره  ،و ی، بندها 6تبصره  س ،ن ،م ،د
 " ،ح ،ز ،د ،ج،الف ی، بندها 8تبصره  بند ب
، بند  10ح تبصره  ،ب ،الف ی، بندها 9تبصره 

،  13، تبصره 12، بند الف تبصره  11تبصره  د
  17، تبصره 14تبصره 
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١٦٩ 
 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  

قانون تدوین و تنقیح قوانین و ) 4(نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده  آیینقانون احتراماً، در اجرای 

احکـام نـامعتبر در حـوزه    قـوانین و  طرح فهرسـت  نظر معاونت قوانین در  25/3/1389مقررات کشور مصوب 

  .شود تقدیم می سالمت
  

 معاون قوانین
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١٧٠ 
 

 .استرعایت شده
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده 

 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم میرعایت نشده

  .دارد 
 .ندارد 

  . ندارد 
.شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي 

.ندارد 
 .شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ دارد، اصل 

  . ندارد 
.شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي 

  .دارد 
  .دارد  .ندارد 

 .ندارد 

  .دارد 
 .ندارد 

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  محترم قوانينمعاون 

کل به شرح  نظر این اداره 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجرای بندهای  احتراماً
  :شود زیر تقدیم می

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن  -  130ماده 

  کمیسیون   / مجلس در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره          - 
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی 
  

  پیش از انقضاء شش ماه  
  

  با انقضاء شش ماه 
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  
  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                طرح تقدیمی دارای - 138ماده  - ب
  
 :٢٥/٣/١٣٨٩قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ) ٤(ماده) ٤(در اجراي بند - ٤

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت کلی نظام و سند چشم های طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  
  
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان50با تقاضای کتبی
  بدون تغییر اساسی 
 نفر از نمایندگان 50با تقاضای کتبی کمتر از  

  .باشد می 
 .باشد نمی 

 Ǥǽ        ǓǸǉǸǭ Ɨ
 ǀǾƛ ƹƗ Ǥǽ ǓǸǉǸǭ

 ǼǮǱ ƴǁƘƛ.  
 ǼǭƴǁƘƛ. 

 ǳƳƘǭ ǳƴƭƗǷ  
ƳƴǖƢǭ ƳƗǸǭ
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١٧١ 
 

  . شده است 
 .شود مي ، دليل مغايرت به ضميمه تقديمنشده است 

  شود نمي 
 شود مي 

  . ندارد 
 .دارد 

  . ندارد 
 .دارد 

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
        
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأی نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب -181ماده  -ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می ...تعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 

___________________________________________________  
  
  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
  

 
از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیریمعاونت اجتماعي و   

 
  

٢
٣

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir

