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  پیشگفتار
که  ر آن عالوه بر آناست و هرگونه خللی دهر کشور از مسائل اساسی نظام اداري سالمت 

و  حفظ نظم عمومی جامعـه نماید،شهروندان را با مشکل روبرو می تأمین نیازها و خدمات عادي
به فساد اداري . سازدرا با مخاطره مواجه می ي کالن کشورهاریزيها و برنامهگیريتصمیم حتی

جامعـه  بـه و افکنـدر میطـخنقطه مقابل سالمت اداري منافع شهروندان و دولت را بـه عنوان 
کاهــد و مــانعی در برابــر می وري ســازمانمیــزان بهــره. فســاد اداري از کنــدمیخســارت وارد 

مشـروعیت و کارآمـدي حتـی وجـود فسـاد اداري  شـود.و کارکنان آن میسازي سازمان توانمند
هر سازمانی جهت نیل به اهداف خـود بـه سـالمت . کشاندمی به چالش نیزرا هاي سیاسی نظام

در . باشـدمیاست و این مهم مستلزم انجام اقـدامات متعـدد در سـطوح مختلـف درونی نیازمند 
ارتقـاي سـالمت «بـه نیز معظم رهبري مقام 14/1/1389هاي کلی نظام اداري مصوب سیاست

هـاي اخالقـی در آن از طریـق اصـالح فرآینـدهاي قـانونی و اداري، نظام اداري و رشـد ارزش
تصریح  »گیري و برخورد با تخلفاتمؤثر پیشنات فرهنگی و به کارگیري نظام گیري از امکابهره

  شده است.
آنهـا از  و اجراي نجامهاي اداري و نحوه افعالیتزمینه قوانین و مقررات و ایجاد شفافیت در 

نیازمنـد ایجـاد نظـم و سـالمت اداري لوازم اصلی تحقق سالمت اداري است. از سـویی دیگـر، 
و مقابلـه بـا تخلفـات احتمـالی  کارمندان و ت نسبت به رفتارها و اقدامات مدیراننظارت و مراقب

باشند و هرگونه قصور و تقصیر آنها می ايگستردهصاحب اختیارات  که این افراد، است؛ چرا آنان
و زیان مـادي و معنـوي بـه حقـوق عمـومی و خصوصـی جدي تواند موجبات ایراد خسارت می

ي مختلـف در هاهـا و سـمتجایگاهکارمندان دولـت در به بیان دیگر،  د.شهروندان را فراهم آور
ها، وظـایف و اختیـارات ها، صالحیتهاي اجرایی به عنوان نمایندگان حاکمیت، مأموریتدستگاه

هاي شهروندان کشور در شؤون و امور مختلف زنـدگی و اداري فراوانی براي پاسخ به درخواست
استفاده از اختیارات امکان قصور و تقصیر آنها در انجام وظایف و سوء دارند و این مهم با توجه به

و تبعیض در عمل به قوانین و مقررات در خصوص افراد مختلف، وجود ضمانت اجراهاي قـانونی 
  نماید. براي پیشگیري از هرگونه تخلف و یا تنبیه متخلفان احتمالی را ضروري می
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تنبیهـات  نـاظر بـر شناسـایی دقیـق تخلفـات اداري،بر این اساس، وجود قوانین و مقررات 
یجـاد ااي اصـلی ایـن تخلفـات، از ابزارهـ ثر در مواجهه با آنها و شیوه رسیدگی بهؤمتناسب و م

 گیـري از قـوانین وشود. نظام رسـیدگی بـه تخلفـات اداري بـا بهرهسالمت اداري محسوب می
ت اي سـالمسـوي و ارتقـي آن از یـک مقررات کارآمد در پی برقراري انضباط سازمانی و ارتقـا

   اداري و مقابله با فساد اداري از سوي دیگر است.
احصـاي با  ،سالمت اداري تحققهمواره ابتداي ایجاد نظام قانونگذاري نوین در کشور ما،  از

قـانون تشـکیالت وزارت  وضع قوانین تنبیهی مورد توجه و اهتمام بـوده اسـت.تخلفات اداري و 
براي نخستین بـار در زمینـه تخلفـات و تقصـیرات  15/3/1294مصوب  ایران مالیه کل مملکت

اداري مستخدمان دولت احکامی وضع کرد. در این قانون ضـمن تعیـین مجلـس مشـاوره عـالی 
در فصل سـوم بینی نمود. هاي اداري الزم را نیز پیشبراي رسیدگی به تقصیرات اداري، مجازات

 32از ماده  تحت عنوان طریق محاکمه و مجازات، ،22/9/1301مصوب قانون استخدام کشوري 
هـاي اداري و طـرز جریـان انواع مجازات ضمن تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداري، ،42 تا

فصـل در  ،. پس از آنگردید بیانمحاکمه و تشخیص انواع تقصیرات اداري و تعیین مجازات نیز 
که  اینضمن اعالم  59الی ماده  54ه از ماد ،31/3/1345مصوب  قانون استخدام کشوريششم 

یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجـازات آنهـا  رسیدگی به تقصیر و تخلف اداري و
اي نامـهرا بـه آیین در آن چگونگی تشکیل دادگاه اداري و رسـیدگی عهده دادگاه اداري است،به

 نامـهمـورد نظـر تحـت عنـوان آییننامـه آیین د.یرسـوزیران میتأکه به تصویب هی شدواگذار 
وزیران تأبه تصویب هی 11/5/1346تبصره در تاریخ  4ماده و  66 دادرسی اداري در چهار فصل،

 2. سپس قانونگـذار طـی تبصـره قرار گرفتمالك عمل رسید و در رسیدگی به تخلفات اداري 
عد براي رشد نهادهـاي الحاقی ماده واحده الیحه قانونی مربوط به پاکسازي و ایجاد محیط مسا

 -1358 مصوب -هاي دولتیسسات و شرکتؤها و مها و بانکها و دانشگاهانقالب در وزارتخانه
هاي پاکسـازي تأرسیدگی به تخلفات اداري کارمندان را به هی ،آن اصالحات و الحاقات بعدي و

ي رسـیدگی بـه هـاتأقـانون هی 1363متعاقب آن، و در سال  .کردموضوع قانون مذکور واگذار 
براي مدت سه سال به صورت آزمایشی تصویب شد و تمامی احکام مغایر با خـود  تخلفات اداري
هاي رسیدگی تأقانون اصالح قانون هی 1365در سال  هاي اداري را نسخ نمود.و از جمله دادگاه
رسیدگی  هاي رسیدگی به تخلفات اداري به قانونتأضمن تغییر نام قانون هی به تخلفات اداري،
 1371در سال  به آن اضافه نمود. يرا اصالح و مواد 1362قانون موقت سال  به تخلفات اداري،

صورت آزمایشی یک ساله به تصویب قانونگذار رسید و ضمن قانون رسیدگی به تخلفات اداري به
ه قـانون رسـیدگی بـ 7/9/1372و بـاالخره در تـاریخ  .شدآن تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو 

صورت دایمی به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید و ضمن آن کلیه قوانین تخلفات اداري به
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این قانون از آن سال تاکنون به عنوان قانون محوري در رسیدگی به  و مقررات مغایر لغو گردید.
مـورد  ،اگر چه قانون اخیر تاکنون به صراحت و بـا ذکـر نـام تخلفات اداري محسوب شده است.

اتی و اصـالح اتدستخوش تغییـر ،به نحو ضمنیوسیله قوانین متعدد و قرار نگرفته اما بهاصالح 
هاي و دسـتورالعمل )وزیرانتأمصـوب هیـ(نامه اجرایی قانون یادشده آیینهمچنین  است. شده

در ایـن  از جمله مقـررات قابـل اعتنـا )قانون 22عالی نظارت موضوع ماده تأمصوب هی(مربوط 
  عمل در رسیدگی به تخلفات اداري است.مبناي خصوص و 

داري و ا مربوط بـه تخلفـات قوانین و مقررات خصوصایجاد شفافیت در تردیدي نیست که 
جـاد خلفـات و ایي در پیشـگیري از وقـوع تزیاد ، آثار بسیارآن نسبت بهآگاهی در پی آن ایجاد 

 14/1/1389داري مصوب هاي کلی نظام اسیاستدر عین حال در  سالمت اداري به همراه دارد.
کیـد أت »اداري عدالت محوري، شفافیت و روزآمدي در تنظیم و تنقیح قوانین و مقـررات«بر نیز 

مقـررات  تمـامی قـوانین وبر این اساس، مجموعه تنقیحی حاضر به منظور ارایه  شده است.
 ویژههبـ ن ونداعموم شـهرو تا به عنوان راهنمایی برايتدوین شده  ،مرتبط با این موضوع معتبر

 .یـردقرار گن هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمنداتأاعضاي محترم هی نیزو  کارمندان دولت
اسـتفاده از  ،نکه آگاهی نسبت بـه آاست قرار گرفته توجه نکاتی مورد  ،مجموعه حاضرتهیه در 

  د:کنمیمجموعه را تسهیل 
فـات برخـی تخل به و پراکنده نیز در قوانین مختلفتاکنون از ابتداي دوران قانونگذاري  -1
مامی ت شدتالش  لذانسخ نشده است.  ،بسیاري از این موارد کهکارمندان دولت اشاره شده اداري 

ر دحصـاء و ااسـت  کـردهاحکام قانونی که تخلفات قابل ارتکاب توسط کارکنان دولت را اعـالم 
 هبـاست کـه  ن نکته ضروريالبته ذکر ای .به ترتیب تاریخ تصویب گنجانده شودحاضر مجموعه 
 ،آن 9اده و بـه خصـوص مـ 1372احکام مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداري سـال  استناد
  .شودتعیین میمربوط به تخلفات اداري بر اساس قانون اخیرالذکر  تنبیهات
ن قـانو 22عـالی نظـارت موضـوع مـادهتأنظـرات هیبراي اولین بار تالش شده است  -2

مهم با  که این شوددرج  حاضردر مجموعه تنقیحی  -1372مصوب  -فات اداريرسیدگی به تخل
رو این د و ازمیسر گردی عالی نظارت)تأ(دبیرخانه هی همکاري سازمان اداري و استخدامی کشور

  .داردمراتب سپاس خود را ابراز می
 د دارايوارنسبت به گردآوري مت عمومی دیوان عدالت اداري أهی يآرابه دلیل اهمیت  -3

  شده است. نویس احکام مربوط درجدر زیراعمال یا و حسب مورد اقدام  ،ارتباط با مجموعه
 برخـی از مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضـاییه در اسـتنباط راهگشایی نظرات نظر به -4

  ست.ارار گرفته ق توجهمورد  احکام مربوط،گردآوري و درج آنها در زیرنویس  ،قوانین و مقررات
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 تـواند حهاي دیگر تا گري در تهیه این مجموعه و مجموعهشنظیفه روکه و اي اینبر -5
 ،ینتـدو معاونـتتنقیحـی توضـیحی و در مواردي که بیان نظر ه باشد، دشصورت کامل اجرا به

 رتضـروارد و یـا سـایر مـومقرره خاصـی و خصوص قانون  قوانین و مقررات درو انتشار  تنقیح
  ت.آمده اسمربوط  زیرنویسدر ) این معاونت(درج نشان  مذکور با نظر داشته،

اسـتادان  برداري شایسـتهمورد بهرهآمده در تهیه این مجموعه عملهاي بهامید است تالش
 مخاطبان ارجمند و قرار گیرد شهرونداننظران و عموم ن، کارگزاران نظام، صاحبالمسؤو حقوق،
چاپ هـاي بعـدي ایـن  در ارتقاي کیفی ، ما رااي خویشها و پیشنهادهه نظرات، راهنمایییبا ارا

  )2( )1(راهنما و یاور باشند.، مجموعه
  

  لعیا جنیدي   
  جمهورمعاون حقوقی رییس

 

  
قوانین و مقررات جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز قابـل  قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین مربوط در سامانه ـ1 
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  کاربردي قوانین و مقررات فهرست
 صفحه تاریخ تصویب عنوان ردیف

 46 7/9/1372 قانون رسیدگی به تخلفات اداري  1

 129 12/3/1373 عالی نظارتنامه هیأتآیین  2

 131 27/7/1373 نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداريآیین  3

 79 11/10/1373 صدي بیش از یک شغلقانون ممنوعیت ت  4

5  
ــی از  ــدمت و بخش ــان خ ــاداش پای ــت پ ــانون پرداخ از ق

 هاي ضروري به کارکنان دولتهزینه
1375/2/26 82 

 149 4/8/1378 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداري  6

 92 15/6/1385 از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  7

 95 1386/7/8 شورياز قانون مدیریت خدمات ک  8

 110 1390/9/22 دادرسی دیوان عدالت ادارياز قانون تشکیالت و آیین  9

10  

راجـع بـه  بخشنامه در خصوص مهلت تقدیم دادخواسـت،

هاي رسـیدگی بـه تخلفـات و تصمیمات قطعی هیأت آراء

 اداري کارمندان

22/7/1392 215 

11  
بخشنامه در خصوص رسیدگی به تخلفات کارمندان مشمول 

 تیهاي واگذار شده به بخش غیردولحالت اشتغال و دستگاه
12/3/1393 217 

12  

 24بخشنامه در خصوص نحـوه درخواسـت اعمـال مـاده 

ــه تخلفــات اداري توســط هیأت ــانون رســیدگی ب هــاي ق

 رسیدگی به تخلف اداري

9/5/1396 219 

  



  10  مقررات رسیدگی به تخلفات اداريقوانین و تنقیحی مجموعه 

  فهرست تاریخی قوانین و مقررات
 صفحه تاریخ تصویب عنوان ردیف
      قوانین

 23 26/12/1310 از قانون ثبت اسناد و امالك .1
 24 24/4/1318 از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی .2
 25 5/10/1333 ضاز الیحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معار .3
 26 11/4/1334 از قانون شهرداري .4
 28 19/10/1340 از قانون اصالحات ارضی .5
 28 31/3/1345 از قانون استخدام کشوري .6

7. 
 از مقـررات تشـکیالتی، اسـتخدامی، مـالی و انضــباطی وزارت

 30 7/3/1352 امورخارجه

 35 16/4/1355 از قانون ثبت احوال .8
 36 16/4/1355 از قانون صدور چک .9

 37 19/7/1360 از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور .10
 39 11/11/1361 از قانون دیوان محاسبات کشور .11

12. 
وقت بـانوان قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نیمهاز 

 39 18/1/1364 1362مصوب دهم آذرماه 

 40 5/4/1364 از قانون انتخابات ریاست جمهوري اسالمی ایران .13

14. 
آهـن جمهـوري اسـالمی از قانون تشکیل شرکت سـهامی راه

 40 29/6/1366 ایران و اساسنامه آن

 40 3/8/1366 هوري اسالمی ایراناز قانون تشکیل شرکت پست جم .15
 42 3/12/1366 هاي مستقیماز قانون مالیات .16
 45 23/1/1367 هاي کاالهاي اساسیاز قانون منع خرید و فروش کوپن .17

18. 
جلی سهاي مربوط به اسناد از قانون تخلفات، جرایم و مجازات

 46 10/5/1370 و شناسنامه

 46 7/9/1372 قانون رسیدگی به تخلفات اداري .19

20. 
قانون ممنوعیت ادامه تحصـیل کـارگزاران کشـور در سـاعات 

 77 14/10/1372 اداري

 79 11/10/1373 قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل .21
 81 25/4/1374 از قانون استخدامی وزارت اطالعات .22

23. 
هاي از قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشـی از هزینـه

 82 26/2/1375 ضروري به کارکنان دولت

24. 
از قانون تشـکیالت، وظـایف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی 

 82 1/3/1375 کشور و انتخاب شهرداران
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 صفحه تاریخ تصویب عنوان ردیف

25. 
هاي تعزیرات و مجازاتاز کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (

 85 2/3/1375 بازدارنده)

 86 27/2/1377 از قانون معادن .26
 86 18/7/1378 نامه داخلی مجلس شوراي اسالمیاز قانون آیین .27
 86 7/9/1378 از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی .28

29. 
مـور هاي عمـومی و انقـالب (در ادادرسی دادگاهاز قانون آیین

 88 21/1/1379 مدنی)

30. 

ن ایرا از قانون موافقتنامه دوجانبه بین دولت جمهوري اسالمی
ــل اداري و  ــک متقاب ــورد کم ــا در م ــوري کوب ــت جمه و دول

ي ي صحیح قانون امور گمرکی و جلـوگیرتحقیقاتی براي اجرا
 هااز تخلفات گمرکی و مبارزه با آن

5/8/1383 90 

 90 6/7/1384 هاي سراسرياز قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون .31

32. 
ون از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایـران بـه کنوانسـی

 92 21/3/1385 سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

 92 15/6/1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از .33
 93 3/4/1386 رسانی به ایثارگراناز قانون جامع خدمات .34
 95 8/7/1386 از قانون مدیریت خدمات کشوري .35
 99 2/11/1386 دياز قانون مبارزه با پولشویی با اصالحات و الحاقات بع .36

37. 
) 44و چهـارم ( هاي کلی اصـل چهـلاز قانون اجراي سیاست

 100 8/11/1386 قانون اساسی

 101 17/2/1387 از قانون مالیات بر ارزش افزوده .38
 101 31/2/1387 از قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور .39
 102 14/1/1389 هاي کلی نظام ادارياز سیاست .40

41. 
ی در هاي قابـل کشـتیراناز قانون حفاظت از دریاها و رودخانـه

 102 27/5/1389 ی به مواد نفتیمقابل آلودگ

 103 17/7/1390 از قانون نظارت بر رفتار قضات .42
 103 7/8/1390 از قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد .43
 107 22/8/1390 از قانون امور گمرکی .44

45. 
هاي از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمان

 107 20/9/1390 فاقد سند رسمی

 110 22/9/1390 دادرسی دیوان عدالت ادارياز قانون تشکیالت و آیین .46
 111 1/2/1392 از قانون مجازات اسالمی .47
 111 4/12/1392 دادرسی کیفرياز قانون آیین .48
 112 23/1/1394 از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر .49
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50. 
 اثر خص ثالث دراز قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به ش

 112  20/2/1395  حوادث ناشی از وسایل نقلیه

51. 
شـی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکـز آموزشـی و پرور

 113 14/9/1395 غیردولتی

52. 
و  ساله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعیاز قانون برنامه پنج

 114 14/12/1395 )1396 -1400فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (

 116 31/5/1396 ییشگیري و مقابله با تقلب در تهیه آثار علماز قانون پ .53
 117 20/12/1396 از قانون حمایت از حقوق معلوالن .54
 119 21/12/1397 کل کشور 1398از قانون بودجه سال  .55

56. 
ور و از قانون حداکثر استفاده از تـوان تولیـدي و خـدماتی کشـ

 120  2/3/1398  حمایت از کاالي ایرانی

   هانامهآیین
 125 1317 نامه قانون ثبت امالكاز آیین .1
 126 12/4/1346 هانامه مالی شهردارياز آیین .2

3. 
هاي نامـه مربـوط بـه شـرایط و طـرز اسـتفاده از خانـهاز آیین
 127 19/10/1363 سازمانی

 127 28/10/1365 نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولتاز آیین .4

5. 
ــدوداز آیین ــظ ح ــه حف ــگاه نام ــالمی در دانش ها و و آداب اس

 128 6/5/1366 عالیمؤسسات آموزش

 129 12/3/1373 عالی نظارتنامه هیأتآیین .6

7. 
اران نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصـیل کـارگزاز آیین

 130 12/4/1373 کشور در ساعات اداري

8. 
پاه قانون اسـتخدامی سـ 203نامه اجرایی موضوع ماده از آیین
 131 19/5/1373 داران انقالب اسالمیپاس

 131 27/7/1373 نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداريآیین .9

10. 
ی و نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشسـتگاز آیین
 147 24/12/1373 وظیفه

 148 25/5/1377 نامه اجرایی قانون گزینش کشوراز آیین .11
 149 4/8/1378 اداري دستورالعمل رسیدگی به تخلفات .12

13. 
نتـرل ) قانون نظـام مهندسـی و ک27نامه اجرایی ماده (از آیین
 159 8/3/1379 ساختمان

 160 15/8/1381 هاي کشورنامه استخدامی کارکنان شهردارياز آیین .14

15. 
هـاي عمــومی و نامـه اصـالحی قــانون تشـکیل دادگاهاز آیین

 160 9/11/1381 و اصالحات بعدي 15/3/1373انقالب مصوب 
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16. 
ومی تاریخی نهادهاي عمـ نامه اموال فرهنگی، هنري وآیین از

 160 7/12/1381 لتیو دو

 161 7/4/1383 هاي کشورنامه استخدامی دهیارياز آیین .17

18. 
 قــانون حمایــت از حقــوق 17و  2نامــه اجرایــی مــواد از آیین

 161 21/4/1383 ايافزارهاي رایانهپدیدآورندگان نرم

19. 
 هداشتبنامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان ناز آیی
 162 8/6/1383 کار

 163 1/9/1383 هاي اجرایینامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاهآیین .20

21. 
ام ) قـانون تأسـیس سـازمان نظـ32نامه اجرایی مـاده (از آیین

 -مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی جمهوري اسـالمی ایـران
 1380مصوب 

4/9/1383 171 

 171 2/11/1384 نامه سجل قضاییاز آیین .22

23. 
فتار قاء راز دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارت

 172 15/11/1384 قضاییهسازمانی در قوه

24. 
حروم ماز دستورالعمل تأمین نیروهاي قضایی مورد نیاز مناطق 

 173 30/8/1385 از بین کارکنان اداري واجد شرایط

 174 24/5/1386 آهنهاي جلوگیري از سوانح راهنامه اجرایی کمیسیوناز آیین .25
 175 18/7/1386 نامه چگونگی استفاده از خودروهاي دولتیاز آیین .26
 175 22/12/1386 نامه مستندسازي جریان وجوه در کشوراز آیین .27

28. 
انون قـ) قـانون الحـاق مـوادي بـه 45نامه اجرایی ماده (از آیین
 176 13/5/1387 1384مصوب  - م بخشی از مقررات مالی دولتتنظی

 179 2/9/1387 هاي حل اختالفنامه انتخاب اعضاي هیأتاز آیین .29

30. 
ت نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصـمیمااز آیین

 ) تنفیـذي قـانون برنامـه سـوم21هیأت داوري موضوع ماده (
 ناسالمی ایرا توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري

17/5/1388 179 

31. 
ن برنامـه قانون اصـالح مـوادي از قـانو 7نامه اجرایی ماده از آیین

 چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی
 اسیهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اسایران و اجراي سیاست

17/5/1388 180 

32. 
ــته، ماز آیین ــید گذش ــات سررس ــول مطالب ــه وص ــوق و نام ع
 182 1/7/1388 الوصول مؤسسات اعتباري (ریالی و ارزي)مشکوك

33. 
انون ) قـ54) مـاده (2نامـه اجرایـی بنـد (ج) و تبصـره (آیین از

 182 13/10/1388 مدیریت خدمات کشوري

34. 
) 93) و (91)، (90)، (87)، (86)، (84نامه اجرایی مـواد (از آیین

 182 30/3/1389 قانون مدیریت خدمات کشوري
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35. 
یـف نامـه اجرایـی قـانون تعیـین تکلنامه اصالحی آییناز آیین

) قـانون حفاظـت و 56اراضی اختالفی موضوع اجـراي مـاده (
 22/6/1367ها و مراتع مصوب برداري از جنگلبهره

26/2/1390 183 

36. 
ه توسع نامه مالی، معامالتی، اداري و استخدامی صندوقاز آیین
 184 17/7/1390 ملی

37. 
هـاي هـا و پروژهمحیطی طرحامه ارزیابی اثرات زیستناز آیین

 184 29/8/1390 بزرگ تولیدي، خدماتی و عمرانی

38. 
ناوگان  حرکت نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر واز آیین

 186 1/11/1391 هاونقل ریلی و نحوه رسیدگی به آندر شبکه حمل

39. 
 ملکـردعرزشیابی رفتـار و نامه نحوه بازرسی، نظارت و ااز آیین
 186 8/3/1392 قضات

 186 8/10/1392 نامه تکمیل فرم مخصوص رأي و تنظیم گردش کار آنشیوه .40
 193 7/3/1393 فروش ساختماننامه اجرایی قانون پیشاز آیین .41

42. 
ام اداري ) قانون ارتقاي سالمت نظ26نامه اجرایی ماده (از آیین

 193 15/4/1393 و مقابله با فساد

43. 
چـاق نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قااز آیین

 193 15/2/1394 کاال و ارز

44. 
هاي اسـتانی نامه شیوه رسیدگی و اجراي آراء کمیسیوناز آیین

 194 1/10/1395 و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

 194 4/10/1395 نامه اجرایی قانون شوراهاي حل اختالفآیین از .45

46. 
هاي هــاي حفاظــت در دســتگاهدســتورالعمل تشــکیل یگاناز 

 194 14/12/1396 اجرایی

47. 
از  کنندگان غیرمجـازنامه اجرایی قانون مجازات استفادهاز آیین
 195 28/5/1397 ، تلفن، فاضالب و گازآب، برق

 196 28/1/1398 کل کشور 1398از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  .48
 197  25/3/1398  ورنامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشاز آیین .49

      هاتصویبنامه

1. 
از اتخاذ تصمیماتی در خصـوص طـرح تکـریم مـردم و جلـب 

 201 3/6/1381 رضایت ارباب رجوع در نظام اداري کشور

 201 1/7/1386 از اتخاذ تصمیماتی در خصوص حفظ سالمت عمومی .2

3. 
تخلفــات اداري مــدیران کــل و بــاالتر و نحــوه رســیدگی بــه 

 202 26/6/1391 هاهمترازان آن

4. 
ه هاي اجرایی نسـبت بـاز تصویبنامه در خصوص اقدام دستگاه
 203 14/10/1393 تهیه برنامه عملیاتی اصالحات اداري



 15  فهرست تاریخی قوانین و مقررات  

 صفحه تاریخ تصویب عنوان ردیف
 204 29/9/1395 از منشور حقوق شهروندي .5

6. 

 بـااز تصویبنامه در خصوص اقـدامات وزارت راه و شهرسـازي 
عالی شهرسـازي و معمـاري ایـران نسـبت بـه تصویب شوراي

عد شناسایی، تصویب و اعالن عمومی اراضی ملی و دولتی مست
 هاي گردشگري در کل کشورها یا شهركاحداث دهکده

8/6/1396 204 

7. 
هاي تصــویبنامه در خصــوص ســاعات کــار ادارات و دســتگاه

ــی، بانک ــهرداريدولت ــا، ش ــه ــات عم ــایر مؤسس ومی ها و س
 غیردولتی

13/3/1397 205 

8. 

ر بـهاي اجرایی بر انجام تکالیف نظـارتی خـود تکلیف دستگاه
عملکــرد اشــخاص حقیقــی و حقــوقی زیرمجموعــه خــود در 

الی مأمین چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با ت
  تروریسم و مقررات مربوط به آنها

19/3/1398  206 

      هااساسنامه
 207 28/12/1350 نامه شرکت مخابرات ایراناز اساس .1
 207 21/8/1356 از اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی .2
 208 25/8/1356 از اساسنامه شرکت ملی گاز ایران .3
 209 8/2/1367 اناحمر جمهوري اسالمی ایراز قانون اساسنامه جمعیت هالل .4
 209 30/1/1383 از اساسنامه شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران .5

6. 
اري از قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قـانون برگـز

 210 16/12/1388 مناقصات

 210 14/10/1390 از اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران .7
      هابخشنامه

1. 
ت بخشنامه در خصوص معرفی کارمندانی که عمل مخالف مقررا

مالت متعـدد آنها موجب صدور سـند مالکیـت معـارض یـا معـا
 گردد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداريمی

20/4/1385  212 

2. 
ر بخشنامه در خصوص تفویض اختیار اعمال تنبیهات مـذکور د

 قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري 9بندهاي الف و ب ماده 
 نسبت به کارمندان متخلف به وزیر دادگستري

8/9/1385  212 

3. 
هاي اجرایی نسبت بـه از بخشنامه در خصوص تکلیف دستگاه

ي از انجام وظایف قانونی و اعمال مراقبت و نظارت و جلـوگیر
 تخلفات در واگذاري اراضی ملی و دولتی

25/8/1388 213 

4. 
بخشنامه در خصوص ضرورت رعایـت و نظـارت جـدي اهـم 

ات هاي رسیدگی به تخلفمقررات در آراء صادره از سوي هیأت
 اداري

12/4/1389 213 



  16  مقررات رسیدگی به تخلفات اداريقوانین و تنقیحی مجموعه 
 صفحه تاریخ تصویب عنوان ردیف

5. 
و  راجع بـه آراء خصوص مهلت تقدیم دادخواست، بخشنامه در

ــه تخلفــات اداري تصــمیمات قطعــی هیأت هــاي رســیدگی ب
 کارمندان

22/7/1392 215 

6. 
 معاون حقوقی امور مجلس و 230/92/16139بخشنامه شماره 

ــتان ــانی اس ــرمایه انس ــدیریت و س ــعه م ــت توس هاي معاون
  )زیرنویسجمهور (رییس

20/9/1392  146 

7. 
ل رسیدگی به تخلفات کارمندان مشمول حالت اشـتغابخشنامه 
 217 12/3/1393 هاي واگذار شده به بخش غیردولتیو دستگاه

8. 
ییر هاي اجرایی در تغبخشنامه در خصوص حدود اختیار دستگاه

 217 30/7/1393 شغل و محل خدمت کارمندان

9. 
قـانون  24بخشنامه در خصوص نحوه درخواست اعمال مـاده 

 هاي رسیدگی به تخلفلفات اداري توسط هیأترسیدگی به تخ
 اداري

9/5/1396 219 

10. 
هــاي موضــوع بخشــنامه در خصــوص نحــوه اجــراي مجازات

قـانون رسـیدگی بـه  9ماده » ح«و » ط«، »ز«، »ج«بندهاي 
 تخلفات اداري

1/8/1396 221 

     عالی اداريمصوبات شوراي

1. 
ت در شکایااز تصویبنامه تشکیل دفاتر بازرسی و پاسخگویی به 

 هاي مسـتقل وابسـته بـه ریاسـتها و سـازمانکلیه وزارتخانه
 جمهوري

15/2/1378 223 

2. 
ع ضایت اربـاب رجـوتکریم مردم و جلب ر طرح«از تصویبنامه 
 223 25/1/1381 »در نظام اداري

3. 
 و 8د از دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مـوا

ربـاب رجـوع در نظـام طرح تکریم مردم و جلب رضـایت ا 12
  اداري

20/10/1382  224 

 225 4/5/1384 از نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم .4
 225 9/11/1395 حقوق شهروندي در نظام اداري .5

6. 
ح عالی اداري با موضوع: برنامـه جـامع اصـالاز مصوبه شوراي

 239  30/5/1397  )1397 – 1399نظام اداري دوره دوم (

  
  
  



 17  )هافهرست تاریخی قوانین و مقررات (مندرج در زیرنویس  

  
  مقررات قوانین وتاریخی فهرست 

 )هازیرنویسمندرج در ( 
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

  73  23/10/1304  از قانون مجازات عمومی   .1

-24-23  18/2/0713  از قانون مدنی   .2
138 

  72  1345/3/31  از قانون استخدام کشوري   .3
  26  22/12/1351  عالی شهرسازي و معماري ایراناز قانون تأسیس شوراي   .4
  57  1/8/1356  قانون اجراي احکام مدنی از   .5

  12/9/1358  از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران   .6
39-51-55-
119-152-

192 
  188  5/7/1360  از قانون بازسازي نیروي انسانی   .7
  199  1360/7/19  از قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور   .8

9.   
یـت از قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیالت شـوراي امن

  کشور
8/6/1362  51  

  63  27/3/1365  قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی   .10
 203-120  1/6/1366  از قانون محاسبات عمومی کشور   .11
  27  22/6/1366  از قانون زمین شهري   .12
  179  29/8/1369  از قانون کار   .13

14.   
د هـاي مربـوط بـه اسـنااز قانون تخلفات، جـرایم و مجازات

  سجلی و شناسنامه
10/5/1370  36  

  167  1370/6/13  لتاز قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو   .15

16.   
الب از قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبـازان انقـ

  95  1374/3/31  اسالمی

  148  1374/6/14  از قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش   .17

18.   
ــنجم ــاب پ ــالمی (کت ــازات اس ــانون مج ــرات و  -از ق تعزی

  بازدارنده)هاي مجازات
2/3/1375  105-185 

19.   
نگـی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فره

  69  1379/1/17  جمهوري اسالمی ایران



  18  مقررات رسیدگی به تخلفات اداريقوانین و تنقیحی مجموعه 

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  159  1379/1/21  نیور مدهاي عمومی و انقالب در امدادرسی دادگاهاز قانون آیین   .20
  196  27/11/1380  از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت   .21
  51  9/10/1382  ون مجازات جرایم نیروهاي مسلحاز قان   .22

  1383/1/25  از قانون برگزاري مناقصات   .23
123-124-

236 

24.   
 فرهنگی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و

  جمهوري اسالمی ایران
11/6/1383  170  

25.   
ات از قانون الحاق موادي به قـانون تنظـیم بخشـی از مقـرر

  177  1384/8/15  )1مالی دولت (

  8/7/1386  از قانون مدیریت خدمات کشوري   .26
30-63-

127-218-
221 

27.   
 )44هاي کلی اصل چهل و چهـارم (از قانون اجراي سیاست

   قانون اساسی
8/11/1386  121  

28.   
تشــکیالت، وظــایف و  96) مــاده 2تفســیر تبصــره (قــانون 

انتخابـات شــوراهاي اســالمی کشـور و انتخــاب شــهرداران 
  1382مصوب 

30/4/1389  84  

  216  1390/9/22  دادرسی دیوان عدالت ادارياز قانون تشکیالت و آیین   .29
 117-112  1/2/1392  از قانون مجازات اسالمی   .30
 194-140  4/12/1392  دادرسی کیفرياز قانون آیین   .31
  195  10/11/1395  هاي توسعه کشورمی برنامهیاز قانون احکام دا   .32

 )هامندرج در زیرنویس(اداري فهرست آراي هیأت عمومی دیوان عدالت 

  صفحه  شماره و تاریخ  ردیف
  138  24/12/1368ـ  119   .1
  71  6/8/1374 ـ 133   .2
  54  14/7/1375 ـ 143   .3
  63  16/12/1376 ـ 180   .4
5.   195- 20/6/1379  50  
  134  24/7/1379 ـ 227   .6
  74  25/6/1380ـ  204   .7



 19  )ها(مندرج در زیرنویس آرا و نظراتفهرست   

  صفحه  شماره و تاریخ  ردیف
  69  14/12/1380 ـ 427   .8
  61  21/10/1382ـ  413   .9

  64  9/5/1384ـ  191   .10
  47  6/12/1385ـ  809و  808   .11
  52  15/7/1386ـ  524   .12
  62  8/8/1387ـ  670   .13
14.   31 – 30/1/1388  58  
  152  28/4/1388ـ  350   .15
16.   422 – 427 – 5/10/1390  65  
17.   937 – 21/12/1391  59  
18.   559 - 22/9/1395  146  
19.   1379 - 6/6/1397  95  
20.   1943 - 18/10/1397  70  
21.   908 – 8/5/1398  221  

 )ها(مندرج در زیرنویس شوراي اسالمی هرست نظرات رییس مجلسف

  صفحه  شماره و تاریخ  ردیف
  144  18/2/1389 -هـ / ب 8270/180   .1
  202  20/1/1392 -هـ / ب  1117   .2

 )ها(مندرج در زیرنویس عالی نظارتفهرست نظرات هیأت

  صفحه  شماره و تاریخ  ردیف
1.   36033/52/2  - 22/10/1378  141  
2.   12409/2852 - 17/7/1380  47  
3.   28061/1604 - 25/2/1381  136  
4.   164132  - 6/1/1384  76  
5.   143729/1604  - 17/8/1384  68  
6.   142077/1604  - 12/9/1384  61  
7.   21585/1604 - 13/2/1385  144  
8.   28915/1604 - 24/2/1385  139  



  20  مقررات رسیدگی به تخلفات اداريقوانین و تنقیحی مجموعه 

  صفحه  شماره و تاریخ  ردیف
9.   166195/1604  - 1/11/1385  57  

10.   164574/1604  - 15/11/1385  85  
11.   126091/1604  - 28/9/1386  48  
12.   73905/1604 - 13/8/1387  48  
13.   99230/1604 - 23/10/1387  142  
14.   64209/17/200 - 13/7/1388  152  
15.   1439/92/205 - 31/1/1392  60  
16.   10793/92/205 - 5/6/1392  82  
17.   17388/92/233 - 17/10/1392  60  
18.   6000/93/205 - 31/4/1393  57  
19.   7435/93/205 - 3/6/1393  75  
20.   8404/93/205 - 23/6/1393  57  
21.   8815/93/205 - 31/6/1393  75  
22.   9399/93/205 - 9/7/1393  127  
23.   9666/93/205 - 15/7/1393  47  
24.   11046/93/205 - 19/8/1393  49  
25.   11576/93/205 - 28/8/1393  133  
26.   132156  - 30/10/1393  37  
27.   334453  - 4/11/1394  61  
28.   347170  - 11/11/1394  58  
29.   491501  - 14/2/1395  143  
30.   863274  - 3/9/1395  45  
31.   863319  - 3/9/1395  45  
32.   1107688 - 28/12/1395  61  
33.   1238386 - 3/4/1396  45  
34.   1316875 - 15/5/1396  58  
35.   1376273 - 11/6/1396  67  
36.   1376249 - 11/6/1396  71  
37.   1413293 - 2/7/1396  79  
38.   1475361 - 6/8/1396  38  



 21  )ها(مندرج در زیرنویس آرا و نظراتفهرست   

  صفحه  شماره و تاریخ  ردیف
39.   1585864 - 2/10/1396  70  
40.   1711693 - 3/12/1396  48  
41.   511351  - 21/9/1397  38  
42.   544745  - 5/10/1397  38  

  
  قضاییهاداره کل حقوقی قوه مشورتی فهرست نظرات
 )هامندرج در زیرنویس( 

  صفحه  شماره و تاریخ  ردیف
1.   4513/7- 6/12/1374  45  
  70  28/2/1378 ـ1156/7   .2
  138  10/6/1378 ـ3619/7   .3
  79  27/7/1378 ـ 4280/7   .4
  138  10/9/1378 ـ 3619/7   .5
  72  8/12/1378 ـ7936/7   .6
  128  18/8/1379 ـ 8118/7   .7
  60  12/9/1379 ـ 8994/7   .8
  62  19/12/1380 ـ11986/7   .9

  51  21/2/1381 ـ 11613/7   .10
  138  15/5/1381 ـ1103/7   .11
  55  26/8/1381 ـ7812/7   .12
 59-56  15/2/1382 ـ9800/7   .13
  62  4/5/1382 ـ 3645/7   .14
  62   1382 /7/5ـ  3711/7   .15
  62   7/7/1382 ـ 5742/7   .16
  71  10/8/1382 ـ6693/7   .17
  59  7/8/1384 ـ5539/7   .18
  57  10/8/1384 ـ 5627/7   .19
  56  14/8/1384 ـ5673/7   .20
  56  3/10/1385 ـ 7558/7   .21



  22  مقررات رسیدگی به تخلفات اداريقوانین و تنقیحی مجموعه 

  صفحه  شماره و تاریخ  ردیف
  75  19/4/1386ـ  2512/7   .22
  80  2/2/1387 ـ 413/7   .23
  79   14/2/1387 ـ 705/7    .24
  65  23/2/1388ـ  1110/7   .25
  97  8/7/1388ـ  4151/7   .26
  25  6/8/1388ـ  4866/7   .27
  69  9/8/1388ـ  4907/7   .28
  71  22/10/1388ـ  6534/7   .29
  141  25/5/1389ـ  3042/7   .30
  89  10/7/1390ـ  3587/7   .31
  51  9/9/1390ـ  4084/7   .32
  75  25/10/1390ـ  4512/7   .33
  71  24/12/1390ـ  5033/7   .34
  59  21/4/1391ـ  774/7   .35
  76  4/5/1391ـ  868/7   .36
  57  21/6/1391ـ  1234/7   .37
  105  2/8/1391ـ  1592/7    .38
  90  5/6/1392ـ  1080/92/7   .39
  53  29/9/1393 ـ 2380/93/7    .40

 


