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با امید به آن که تمامی این تالش مورد قبول حضرت حق تعالی قـرار               . ما را یاري نمودند   

  .آمین یا رب العالمین. گیرد
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مـصادف بـا     شمـسی 08/10/1285گذاري ایران در عصر جدیـد بـه تـاریخ     سرآغاز قانون

پـس از گذشـت    گردد؛ تصویب قانون اساسی مشروطیت توسط مجلس شوراي ملی بر می
به منظور تـدوین قـوانین و    29/12/1350 گذاري، به موجب قانون  قانون بیست و دو دوره

قـوانین و مقـررات کـشور بـا وظـایف       مقررات کشور و تنقیح آن، سازمان تدوین و تنقیح
در همین راسـتا، ایجـاد   . تأسیس گردید تگاهی زیر نظر نخست وزیر وقتمفصله و فرا دس

مقررات شرط اولیه و اجتناب ناپذیر رسیدن به اهـداف   پایگاه اطالعاتی و تجمیع قوانین و
بنابراین اقداماتی در راستاي بهره گیري از استادان علـم حقـوق و    آمد؛ سازمان به نظر می

پیـروزي    این مهـم تـا  ؛ا تکنولوژي آن زمان انجام گردیدهایی ب استفاده از رایانه همچنین
اسـالمی تغییراتـی در    مصوبات شوراي انقالب. انقالب شکوهمند اسالمی نیز ادامه داشت

و سپس ریاسـت  وقت وزیري  ساختار سازمان بوجود آورد و کار در معاونت حقوقی نخست
  .جمهوري ادامه یافت

با تکیه بر تحقیقات و تجربیات سالیان گذشته هم اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوري       
هـاي   هاي پیشرفته اقدام به روز رسانی و تکمیل پایگـاه       آوري  و با استفاده از امکانات و فن      

افـزاري و   قوانین، مقررات، نظریات، طرحها و لوایح نموده است و پس از ارتقاء امکانات نرم   
هـا، ادارات، نهادهـاي دولتـی،         تخانـه هـا، وزار     موجبات استفاده سایر سازمان    سخت افزاري 

 چرا که با توجه بـه      ؛جوامع دانشگاهی، پژوهشی و علمی و عموم مردم را مهیا نموده است           
گستردگی علم حقوق و رابطه مستقیم و تنگاتنگ آن بـا شـؤون مختلـف زنـدگی مـردم،                   

روزه نیـاز  تدوین و تنقیح قوانین و مقررات اهمیت ویژه و روز افزونی پیدا کرده است و هر           
 . شود تر می بدان ملموس

دانـان کـشور بـراي تحقـق          قریب به چهار دهه، مسؤوالن امر تقنین، تنقیح، اجرا و حقوق          
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امکان اطالع رسانی دقیق و به روز از قوانین و مقررات معتبر در هر دوره زمانی، با لحـاظ                   
. انـد   راوانـی نمـوده   هاي ف   تالش... قوانین و مقررات موثر بعدي و تعیین ناسخ و منسوخ و            

سـامانه قـوانین و مقـررات       «.  این سعی ملی در حـال بـه بـار نشـستن اسـت               اکنون ثمرة 
مرجعی است کـه در آن کارشناسـان برجـسته معاونـت حقـوقی      » جمهوري اسالمی ایران  

ریاست جمهوري، گام بزرگی در حرکت بـه سـوي یـک نظـام قـانونی پیـشرفته و جـامع           
 تا کنون بـه همـراه       1285 قوانین و مقررات وضع شده از سال         اند، و در آن تمامی      برداشته

 ؛تفاسیر قانونی، آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی مراجع گوناگون گـردآوري شـده اسـت       
هـاي   قـوانین همـراه بـا پـرده    سابقه تنقیح، تعیین اعتبار و اصالحات      به ویژه در اقدامی بی    

  . انجام شده استزمانی مربوط 
 در ایـن سـامانه، قـوانین و     هـاي موضـوعی قـوانین،     و اهمیت تهیه فهرست   با توجه به سابقه   

شوند؛ حاصل قـسمتی از نتـایج     مقررات معتبر و منسوخ با دقت کدگذاري و موضوع بندي می          
 عنوان کتاب تقدیم عالقمندان شده و این تالش همچنان ادامـه          300آن تا کنون در بیش از       

 رئـیس جمهـور   09/03/1389 موجـب بخـشنامه مـورخ        هاي اجرایی، بـه     دارد؛ مضافاً دستگاه  
اند تـا بـا    محترم، موظف به ارائه پیشنهادها و لوایح الزم به معاونت حقوقی رییس جمهور شده 

هـاي الزم انجـام شـده، و از           بررسـی   استفاده از اطالعات موجود در سامانه قوانین و مقررات،          
ري به عمل آید و یا مـوارد مغـایر تـا         تصویب قوانین و مقررات غیر ضروري و تکراري پیشگی        

  .  گردد  سر حد امکان و به هنگام وضع به صراحت مشخص و معین
لـوح جـامع قـوانین و     «3- 1- 1آنچه در حال حاضر در پیش روي عزیزان قرار دارد ویـرایش         

بر اساس آخـرین بـه روز رسـانی اطالعـات             می باشد که    » مقررات جمهوري اسالمی ایران   
ه ملی قوانین و مقررات جمهـوري اسـالمی، کـه توسـط همکـاران معاونـت                 موجود در سامان  

تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات تهیه و تدوین و به طور روزانه ارتقـاء یافتـه و بـه روز                
ــده  ــر روي ورســانی گردی ــاتارنما ب ــشانیه ــه ن  و WWW.QAVANIN.COM و WWW.DOTIC.IR   ب

WWW.GHAVANIN.NET در دسترس عموم قرار داده شده است.  

http://www.DOTIC.IR
http://www.QAVANIN.COM
http://www.GHAVANIN.NET
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عـالوه بـر    » لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایـران         « 3,1,1ویرایش  

ن قوانین و مقـررات  شامل آخری )2,5,1هاي فرعی آن تا       و نسخه ( 2امکانات نسخه   
 اسـت کـه   آن  این نـسخه     ویژگی منحصر به فرد      ؛باشد  یم 1390ماه   ديمصوب تا   

به  انون و مقررهق) 25000( ابالغ نزدیک به بیست و پنج هزار    سند تصویر متن اصل  
اهـل  آن الحاق شده است؛ بدین ترتیب عالوه بر حفظ این اسناد ملـی و تـاریخی،                  

را بـا  ) و یـا سـایر منـابع   (ح حاضر در لو ند متن موجود    توان تحقیق در موارد لزوم می    
  . بنمایندآن الزم را از  تحقیقی  ند ابالغ شدة آن تطبیق داده و استفادهتصویر اصل س

 در انجـام وظـایف        سراسر کـشور   حقوقدانان محترم امید است کمکی هر چند کوچک به        
یکایک مدیران و  و صمیمانه هاي مجدانه داند از همکاري  برخود الزم می  . خطیر آنان باشد  

 تشکر و قدردانی نموده و توفیق       معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات       همکاران  
  . روز افزون آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم

هـاي   نماید براي مالحظه سایر اطالعات مورد عالقـه بـه نـشانی        از عالقمندان دعوت می   
 خـویش مـا را در   )1(ع نموده و با ارایه نظرات، انتقادات و پیـشنهادهاي   رجو مذکوراینترنتی  

  .ادامه این راه خطیر یاري فرمایند
 و همکـاري سـایر نهادهـا و        امید است با تالش مدیران و کارشناسـان معاونـت حقـوقی            

ها، این حرکت به سر منزل مقصود رسیده و نهایتا بـستر حقـوقی کـشور اسـالمی              دستگاه
  .دهدتر، درخدمت آحاد مردم قرار   غنیایران را هرچه

  
  معاون حقوقی رئیس جمهور

  
 معاونـت   – نهاد ریاسـت جمهـوري       – خیابان پاستور    –تهران  : نظرات و انتقاد خود را به نشانی       ـ1

ــدوین، تنقــیح و ــررات ت ــشانی اینترنتــی1316767451تی  کــد پــس– انتــشار قــوانین و مق ــا ن    ی
ttgh@govir.ir     و تلفــن0098-21-66492707: ارســال فرماییــد در ضــمن دورنگــار :  

  نیز آمادگی دریافت و استماع نظرات عالقمندان و صاحبنظران را دارد64455511-21-0098

mailto:ttgh@govir.ir
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  . فرماییده مراجعdotic.ir مشاهدة دستورالعمل فوق الذکر به سایت يبرا
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   قوانین و مقرراتسامانه ملیهاي  اهداف و ویژگی
ـاتی قـوانین و مقـررات، جمـع              ـاه اطالع ـتن            هدف از طراحی پایگ ـام نگاهداش آوري، ارائـه و بـه هنگ

  :هاي زیر است منظور سرعت و دقت در کاربري الکترونیکی کلیه قوانین و مقررات به
ـامی م            . 1 ـان     دسترسی به عنوان و متن قوانین و مقررات مـصوب تم ـا امک راجـع تـصویب ب

  .و نظریات مربوطه به تفکیک مراجع تصویب) مشروح مذاکرات(مشاهده فرآیند تصویب قوانین 
  مقررات غیرمعتبر  و مقررات معتبر از قوانین و تفکیک قوانین . 2
  )اثرگذار و اثرپذیر(تفکیک قوانین اصلی و فرعی  . 3
  امکان رویت قوانین و مقررات ارجاعی درمتن  . 4
  )با امکان تعیین دوره زمانی(اي در متن و عنوان قوانین یا مقررات  جستجوي واژه . 5
جستجوي موضوعی در قوانین یا مقررات با استفاده از کـدهاي موضـوعی تعریـف شـده                  . 6
  )در فهرست دستورالعمل کدگذاري(
  مقررات بر اساس دستگاه مجري و جستجوي قوانین . 7
  ط به هر قانون و اجزاي آن آراء و نظرات مربو–رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر  . 8
ـالی   (امکان رویت انـواع فهرسـت قـوانین و مقـررات        . 9 ـلی -  فرعـی –فهرسـت اجم  -  اص

  ) وضعیت تنقیحی-  دستگاه مجري-  منسوخه-  معتبر- موضوعی
ـا آزمایـشی               . 10 تعیین و ارائه وضعیت یک قانون یا مقرره، از حیث اعتبار، اصالح، لغو، موقت ی

 )هاي آن هبه تفکیک مواد و تبصر... (بودن و 
ـا مقـرره               ارائه تاریخ  . 11 بـه تفکیـک مـواد و       (هاي تصویب، ابالغ، انتشار و اجراي هر قانون ی

  ...)هاي اصالحی و الحاقی  تبصره
  )ها از حیث سلسله مراتب آن(بندي قوانین به والیی، حکومتی، اساسی و عادي  سطح . 12
ـین  – تـصمیم نامـه      - تـصویب نامـه   : (دسترسی به انواع مقـررات     . 13 ـنامه   - نامـه    آی  –اساس

  )بخشنامه



17  سخن آغاز

ـاي یـک    هاي عمومی و مدیریتی براي هـر یـک از مـدخل            امکان اختصاص یادداشت   . 14 ه
  قانون یا مقرره در سیستم

ـا     (مقررات  و  ساختاربندي قوانین  . 15 ـانون ی براي دسترسی سریع به اجزاي مورد نظـر در هـر ق
  مقرره و اعمال موارد تنقیحی

ـاس       تصویب و تهیه مجموعه   انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدیدال      . 16 ـانونی براس هاي ق
  موضوع و دستگاه مجري

ـین سـطوح دسترسـی     (مقررات به عادي، محرمانه و سـري      و  بندي قوانین   طبقه . 17 بـراي تعی
  )کاربران

  مقررات مورد نظر و استفاده آن براي مستندسازي و امکان تصویربرداري از متون قوانین . 18
   در مقطع زمانی مورد نظر کاربردسترسی به متن معتبر هر قانون یا مقرره . 19
  مقررات از طریق ارائه تصویر سند انتشار حسب مورد و سازي متن قوانین مستند . 20
ـاد مـردم بـه                  . 21 امکان دسترسی قضات، وکال، اساتید، محققین، دانشجویان و هر یک از آح

  ) از طریق سایت اینترنتی(مقررات  و پایگاه اطالعاتی قوانین
  . ن و نوع اطالعات که به پایگاه اطالعاتی وارد شده استرویدادنگاري در مورد زما . 22
 ایجاد سبد کاربر و نیز امکان ارتباط کارشناسان با یکدیگر از طریق کارتابل  . 23
ـا   درختواره و جستجوي کلیدواژه   . 24 ـات مفهـومی، امـالء مختلـف،       (ه ـات متـرادف، کلم کلم

 ...)مشترکات لفظی و
ـاي    دلخواه حقـوقی، مـستندسازي پرونـده      هاي  منظور تهیه مجموعه    ایجاد سبد کاربر به    . 25 ه

 حقوقی، مقاالت پژوهشی و غیره
  نحوه ورود به سامانه قوانین و مقررات

هـاي زیـر    نـشانه و  شـبکه جهـانی اینترنـت   ورود به سامانه قوانین ومقررات از طریق       
  :پذیر است امکان
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www.dotic.ir 
www.Qavanin.com 
www.Ghavanin.net  

http://www.dotic.ir
http://www.Qavanin.com
http://www.Ghavanin.net
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  مقدمه
کـه اطالعـات   ) 1384پائیز ( قوانین و مقررات  برنامه لوح جامع1پس از استقبال از نسخه 
تـدوین،   معاونـت  هـاي منتـشره   آن بر اساس مجموعه

تنقیح و انتشار قوانین و مقررات تهیه شده بـود، نـسخۀ     
نگرشی جدید بـر   ا ب1390ابتداي سال   این برنامه از2

 اساس اطالعات سامانه ملی قوانین و مقـررات کـشور  
)dotic.ir( طراحی و ایجاد گردید.  

عـالوه بـر امکانـات      » لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـران          « 3ویرایش  
ویژه براي اولین بار در      و به    1390 شامل آخرین قوانین و مقررات مصوب تا آبان          2نسخه  

 . کشور تصویر سند ابالغی قوانین و مقررات منتشر گردیده است
 :مشتمل بر

 ؛)ش.هـ  1285سال(قوانین و مقررات از ابتداي قانون گذاري . 1
 ؛»درختواره قانون«متن ساختاربندي شده قوانین ومقررات تحت عنوان  . 2
 ؛... آزمایشی بودن و  ،لغو،موقت یا،از حیث اعتبار،اصالحهاي قانون یا مقرره تعیین وضعیت . 3
 ؛)اصلی(و اثر پذیر ) فرعی(نمایش قوانین و مقررات مستند، مرتبط ، اثرگذار  . 4
 دسته بندي موضوعی قوانین و مقررات بر اساس کدهاي موضوعی؛ . 5
ـاریخ و شـماره   . 6 ـاریخ و شـماره      اطالعات پایه شامل مرجع تصویب ، تاریخ تصویب ،ت ابـالغ، ت

 ؛... یا مقرره  هاي مجري، نوع قانون و جرا و دستگاهتاریخ ا  انتشار،
 هاي مرتبط با یک قانون؛ کلید واژه . 7

 :همراه با
 بخش تحقیق در قرآن؛ . 1
 هاي منتشره معاونت همراه با شناسنامه مجموعه؛ معرفی مجموعه . 2
 ابزار ویرایشگر متنی؛ . 3
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 امکانات
و   وع ، موضـوع قابلیت جستجوي قوانین ومقررات براساس کلمه ، تاریخ تصویب ، ن .1

   به طور جداگانه یا ترکیبی؛... 
 فهرسـت تـاریخی،    فهرسـت موضـوعی ،    (فهرست هاي متنوع از قوانین ومقـررات         .2

  ؛...)فهرست منسوخ و 
هـا در بخـشهایی چـون مـاده وتبـصره             نمایش متن قانون با تفکیک مشخص قلـم        .3

    وهمچنین دسترسی به نماي تمام صفحه قانون؛
 ها؛  از فهرست PDFو Wordامکان صدور نسخه  .4
  چاپ متن قانون با قلم هاي متنوع فارسی؛ .5
 کاربر ؛ توسط  بخش قوانین کاربردیقابل ویرایش .6
 محیط چند(امکان باز نمودن چند قانون و چند فهرست جستجو به صورت همزمان .7

   ، به منظور مقایسه) سندي
نوار . (انات برنامهدسترسی سریع و آسان به امک استفاده از نوار ابزارهاي متنوع براي .8

 ؛) درختواره، موضوع ابزار استاندارد، جستجو،
 حسب کلمه؛ ها حاصل جستجو بر ارائه فهرست مواد و تبصره .9

 هاي نمایشی قانون؛ امکان تغییر قلم . 10
قانون یا بخشی ازآن و قابلیت جستجو  امکان اضافه نمودن پانوشت کاربر براي یک . 11

 در پانوشتهاي کاربر ؛
  قانون ، سبدبخشی از قانون؛امکان ایجادسبد . 12
 در دسترس بودن قوانینی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است؛ . 13
 ها؛ امکان رنگی نمودن قسمتی از متن و یا فهرست تحت عنوان سبد رنگی شده . 14
 )کاربر با قابلیت ویرایش براي(بخش قوانین کاربردي  . 15
  راهنمایی کوتاه وکلی در پنجره هاي محیط برنامه؛ . 16
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 برنامه؛ اده از کلیدهاي میانبر براي امکاناتاستف . 17
 دسترسی به آخرین قوانین ومقررات مورد استفاده؛ . 18
 امکان انتخاب چندین بخش از درختواره قانون به منظور انجام عملیات زیر؛ . 19

 کپی کردن متن بخشهاي انتخابی در حافظه؛ •
 چاپ نمودن بخشهاي انتخابی؛  •
 د بخش؛اضافه کردن بخشهاي انتخاب شده در سب  •

 امکان جستجو در درختواره و متن قانون جاري؛ . 20
 

  مقایسه امکانات نسخه هاي مختلف لوح جامع قوانین مقررات
  تیراژ  قیمت  انتشار  امکانات  نسخه  ردیف

 عنـوان کتـاب    130بانک اطالعاتی بر اسـاس       •  1 .1
 منتشره موضوعی و منقح به همراه پاورقی

 ساختار بندي متون تا سطح ماده و تبصره •
کان خودکار قوانین و مقررات ارجاعی حتـی        ام •

 براي عالیم اختصاري
 امکان سبد قانون بخش از قانون •
  محیط گرافیکی چوبی •

  10000  2000  1384پاییز

بانک اطالعاتی بـر اسـاس آخـرین اطالعـات           •  2 .2
 سامانه ملی قوانین و مقررات

ارایــه مــتن ســاختاربندي شــده موضــوعات و   •
ــررا  ــوانین و مق ــات تنقیحــی ق ــر اطالع ت غی

محرمانه به شـکل سـاده تـر از سـامانه ملـی              
 قوانین و مقررات

دسترسی سریع به فهرست قوانین و مقررات و         •

 1000  4000  90اردیبهشت
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  تیراژ  قیمت  انتشار  امکانات  نسخه  ردیف
 آراء و همچنین مراجع اصلی تصویب کننده 

 افزایش سرعت جستجو نسبت به نسخه اول •
ــا امکــان   • محــیط چنــد ســندي مقایــسه اي ب

 بازنمودن همزمان چند متن و فهرست 
  ویرایشگر متنیافزودن برنامه جانبی •
امکان سبد قانون بخش از قانون کاربردي هـا          •

  و رنگی شده ها
 1000  4000  90خرداد  افزودن کلید بازگشت در نوار ابزار •  2,2,1 .3
 1000  4000  90تیر   •  2,3,1 .4
 1000  4000  90شهریور   •  2,4,1 .5
نمایش تـصویر اصـل سـند ابالغـی قـوانین و         •  3 .6

 مقررات
  غات انگلیسی به فارسیفرهنگ ل •

 1000  4000  90آبان

 امکان پشتیبان گیري از سبد کاربر •  3,2,1 .7
نمایش پاورقیها آراء دیوان عالی کشور و دیوان       •

  عدالت اداري

 1000  4000  90بهمن

افزودن راهنماي سامانه پیـام کوتـاه قـوانین و           •  3,4,2 .8
  مقررات کشور

 1000  4000  91اردیبهشت

 ه انگلیسیفرهنگ لغات فارسی ب •  4 .9
 ترمینولوژي حقوقی •
 فعالسازي قفل مبتنی بر شناسه لوح •
 فعالسازي به روزرسانی آنالین روزانه •
 افزایش کارایی و سرعت جستجو •

 1000  20000  92اردیبهشت
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  تیراژ  قیمت  انتشار  امکانات  نسخه  ردیف
 امکان پشتیبان گیري از بانک لوح به روز شده •
 افزودن رابط کاربري لمسی •
 تغییر گرافیک صفحه اصلی •
 افزایش سرعت بارگذاري لوح •
ارت در قــسمت امکــان جــستجو بــا عــین عبــ •

 جستجو ساده
نمایش انتخاب شده هاي مراجع تصویب ابالغ        •

  و کدهاي موضوعی در جستجوي پیشرفته
 فعالسازي به روزرسانی آفالین •  4,2,1 .10

 فعالسازي به روزرسانی برنامه اي •
 فعالسازي به روزرسانی تک قانون •
 افزایش سرعت بارگذاري متن •
هرسـت کلـی قـوانین و       امکان دسترسی بـه ف     •

 مقررات
 نسخه کم حجم با قابلیت فروش اینترنتی •
 نمایش مشخصات ثبت کننده لوح •
  حل مشکل نمایش تصاویر ابالغی •

   20000  92شهریور

  
  



  
  
 

  
  
  

ب  مای  وح    را    
       

  
  

  
  
  
  
  
  



  
 :حداقل سیستم مورد نیاز

  درایو؛دي وي  گیگا بایت هارد دیسک، دي2 مگا بایت حافظه اصلی، 512 •
  به بعد؛XPسیستم عامل ویندوز نسخه  •
 

  :مراحل نصب
 پنجره زیر بـه صـورت خودکـار ظـاهر     دهید؛ برنامه را درون دستگاه قرار  لوح فشرده )1
 :گردد می

  
ــذکر ــسیر   :ت ــره از م ــشدن پنج ــاهر ن ــورت ظ ــل » My Computer\DVD« در ص فای

»Autorun.exe «را اجرا نمائید.  
 بـا   ؛شـود   نمـایش داده مـی     زیراز مرحله قبل، پنجره     » ب برنامه نص« با انتخاب گزینه     )2

  .گردد  میتکمیل دقیقه 10حدود در  نصب عملیات» نصبشروع  «دکمهانتخاب 
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 انتقـال «  به منظور مشاهده تصاویر ابالغی بدون نیـاز بـه لـوح انتخـاب گزینـه           :1تذکر

زم به ذکر اسـت انتخـاب    ال الزامی است؛ در این صفحه   »تصاویر ابالغی قوانین و مقررات    
که در مجموع بـا احتـساب فـضاي خـالی           داشته   گیگا بایت فضاي بیشتر      2این گزینه به    

  .باشد  گیگا بایت فضا در درایو نصبی ویندوز شما احتیاج می4مورد نیاز برنامه، 
 .خارج نشویدنصب برنامه پنجره  از  تا پایان مرحلۀ نصبدر این قسمت : 2تذکر
باشد در حـین   می»  ویستا، هفت یا باالتر «سخه ویندوز مورد استفاده شما   اگر ن  : 3تذکر

عملیات نصب، ممکن است نیاز به راه اندازي مجـدد سیـستم باشـد، بنـابراین الزم اسـت         
  .هاي باز مورد استفاده خود را ببندید برنامه

» ویستا، هفت یـا بـاالتر   « در ویندوز    :3تذکر  
د کـه دکمـۀ     ممکن است پنجره زیر ظـاهر گـرد       

»Yes «بایست انتخاب گردد می.  
پایـان  « پیغام اتمام کار     ، پس از اتمام مراحل    )3

بـر روي  »LawBrowser4«با نـام  » «در نهایت نماي  .شود  نمایش داده می   »نصب
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ــار  ــسیر  ) Desktop(میزک ــین م » Start\All Program\Nahad\LawBrowser4«و همچن
اي   ؛ الزم بـه ذکـر اسـت پنجـره         مه اجرا خواهد شـد    گردد، که با دوبار کلیک برنا       ظاهر می 

بایـست    مـی » Yes«شـود کـه دکمـۀ         ، قبل از اجرا ظـاهر مـی       2از مرحلۀ   ) 3تذکر(مشابه  
  .انتخاب گردد

  
همـراه بـا لـوح      بـه   را که   خود   شناسه لوح     حال ،دوشمی  ظاهر  زیر   پنجره   پس از اجرا   )4

  .یدید نما واردر بخش مشخص شده) تصویر فوق(نموده ایددریافت 

  
 در حال حاضر هر شناسه لوح امکان فعالسازي و نصب بر روي تنها دو دسـتگاه را                  :تذکر
  .دارد

 شناسه قرمز رنگی در اختیـار  .انتخاب کنید پس از وارد کردن شناسه لوح دکمه ثبت را     )5

1234567890987654321 
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سـایت  در ایجـاد کـاربري     وثبـت نـام   شما قرار می گیرد با کپی آن می توامید از طریـق      
dotic.ir  دایینملوح را دریافت شناسه فعالسازي.  

 ایجاد کاربري ثبت نام و 
 در قسمت پایگاه هاي مرتبط گزینه لـوح جـامع           رفته و  dotic.ir یاینترنت به نشانی    )1

  .کنیدقوانین و مقررات را انتخاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .سپس در قسمت خدمات کاربران دکمه کاربر جدید را می فشاریم
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هایی که بصورتی ستاره مشخص شده را پر کرده سپس دکمه ایجـاد کـاربر را    قسمت   )2

  .انتخاب کنید
 الکترونیـک پـست  در ورود پست الکترونیک خود دقت کنید تا از خدمات سامانه           : 1تذکر

  قوانین و مقررات و خدمات خبرنامه بهره مند شوید
شـماره  وانین و مقـررات   قـ پیام کوتاهدر صورت تمایل استفاده از خدمات سامانه       : 2تذکر

  .همراه خود را به درستی وارد نمایید
دکمـه  بـر    و   نمـوده در قسمت خدمات کاربران پست الکترونیک و کلمه عبـور را وارد              )3

  .کلیک کنیدورود را 
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پس از ورود در قسمت لوح جامع قوانین و مقررات گزینه دریافت شناسه فعالـسازي را                 )4

 در قـسمت  برنامـه را از پنجـره نـصب     پی شـده      که برنامه   انتخاب می کنیم ، سپس شناس     
 شناسـه   .کلیـک کنیـد   سپس دکمه دریافت شناسـه فعـال سـازي           .مشخص انتقال داده و   

د  پنجره نصب برنامه انتقـال دهیـ  به و فعالسازي در اختیار شما قرار گرفته آن را کپی کنید  
  .برنامه فعال می گردد دکمه ثبت با انتخاب مجددو 

  مهبرنا حذف
ــاز  مــی» Start\All Program\Nahad\LawBrowser4\Uninstall«مــسیراز  ــوان در صــورت نی ت

  .برنامه را حذف نمود
 
 



  
  
 

  
  
  

مای    وحکار ان   را
   

  
  



  
  پنجرة اصلی

سـخن  «شـود، کـه در آن    در شروع استفاده از برنامه پنجره نماي آغازین نـشان داده مـی           
دسترسی به امکان   آن نیز    گوشۀ سمت راست  در  . وردخ در وسط صفحه به چشم می     » آغاز

پنجرة اصلی به صورت چنـد سـندي طراحـی          . فراهم آمده است   برنامه   اصلیهاي    قسمت
زمان چند متن قانون، مقرره و یـا فهرسـت           شده است به این معنا که قابلیت بازنمودن هم        

  .باشد یباشد؛ این پنجرة داراي بخشهاي زیر م قوانین و مقررات را دارا می

  
   پیشرفتهپنجرة جستجو

در این پنجره امکان جستجو بر اساس اطالعات مختلـف قـوانین و مقـررات بـه صـورت                   
 . ترکیبی و جداگانه وجود دارد

هـا را وارد نمـوده و بـین     ي چنـدین واژه آن  براي جستجو: ي کلمه یا عبارت  جستجو ) 1
هاي زیر قابـل انجـام    ر حالتین صورت جستجو د     دهیم، در ا    قرار می ) Space(آنها فاصله   
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  :است
 ؛ها با همه واژه •
  ؛با عین عبارت •
  ؛ي وارده شده ها با دست کم یکی از واژه •
  .ي وارد شده ها بدون واژه •
  جستجو بر اساس نوع قانون یا مقرره، ) 2
ي   هـا ي انتشار، تاریخ    هاي ابالغ، تاریخ    هاي تصویب، تاریخ    هاجستجو بر اساس تاریخ    ) 3

   و شماره انتشار،اجرا، شماره ابالغ
  جستجو بر اساس مرجع تصویب و دستگاه مجري یا هر دو، ) 4
 . دوجستجو بر اساس وضعیت یا کدهاي موضوعی یا هر ) 5

  
  پنجرة اطالعات قانون یا مقرره

  :هاي اصلی زیر تشکیل شده است این پنجره از بخش
  نمایش متن قانون، .1
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  درختواره قانون، .2
 درختواره کدهاي موضوعی، .3
 ها، د واژهدرختواره کلی .4
 اطالعات پایه، .5
 .اطالعات تنقیحی .6

  
  متن قانون

هـا و اسـتفاده از تـصاویر و     هاي مختلف با چینش و تغییر قلم     متن قانون بخش    در نمایش 
متفاوت بـه   مثالً عنوان قانون در بخشی مستقل و با قلمی       . اند  ها کامالً تفکیک شده     حاشیه

مین شود؛ ه   چین درون قاب نشان داده می       صورت وسط 
ــاده  ــوان م ــراي عن ــصره مــساله ب ــا و ســایر  هــا و تب ه

  . هاي قانون نیز رعایت شده است بخش
هاي مختلـف یـک قـانون نیـز از       براي نمایش وضعیت  

 در نمایش متن اسـتفاده شـده        مقابل بندي   رنگ الگوي
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  .است
  درختواره قانون

ي ساختاربندي یـک قـانون بـا رعایـت            درختواره قانون به معنا   
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا      . باشد  مراتب می  سلهترتیب و سل

دهنـده مـتن      کلیک روي هر گزینه از درختواره قانون، نمـایش        
به طور  . شود  قانون بر روي متن مربوط به آن گزینه منتقل می         

مثال با کلیک بر روي عنوان ماده واحـده در درختـواره قـانون،      
جـستجوي  اگر کـاربر در  . آید  متن ماده واحده به نمایش در می      

اســتفاده کــرده باشــد، در ایــن صــورت  » واژه«خــود از یــک 
هایی از قانون که شامل آن واژگان باشـند، در درختـواره              بخش

در منـوي نماهـا از   .  نمایش داده خواهد شـد رنگ آبیقانون با   
تـوان بـراي نـشان و یـا عـدم             مـی » نمایش درختواره «گزینه  

  .نمایش درختواره قانون استفاده نمود
  بزار درختوارهنوار ا

این نوار ابزار و منوهـا داراي قـسمتهاي مـشترکی           
  :اند هاي زیر تشکیل شده بوده و از گزینه

درختواره قوانین و مقـررات     :  نمایش درختواره  .1
  .نماید نمایش داده یا از حالت نمایش خارج می» متن قوانین و مقررات«را در پنجره 

هاي انتخاب شده از درختـواره      تن بخش عنوان و م  : هاي انتخابی در حافظه   کپی بخش  .2
هـاي ویرایـشی مـتن ماننـد        کنـد، کـه در برنامـه        قوانین و مقررات را در حافظه کپی مـی        

Word با گزینه Pasteقابل دسترسی خواهد بود . 
هـاي  عنـوان و مـتن بخـش   : هاي انتخـابی چاپ بخش  .3

انتخاب شده از درختواره قوانین و مقررات را در پنجرة چـاپ       
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  .دهد ینمایش م
هـا را در    ها و زیـر بخـش     انتخاب این گزینه تمامی بخش    : هابازنمودن تمامی بخش    .4

  .نمایددرختواره قوانین و مقررات باز می
هـاي انتخـاب    انتخاب این گزینه تنهـا قـسمت     : هاي انتخاب شده  تنها نمایش بخش   .5

  .دهد شده از درختواره را نمایش می
هـاي درختـواره را انتخـاب       ه تمـامی بخـش    ایـن گزینـ   :  هاگزینه انتخاب همه بخش    .6
  .نماید می

قانون نمایش داده شده در پنجرة متن قانون را بـه سـبد قـانون       : اضافه به سبد کاربر    .7
  .نماید اضافه می

تواند توضیحات اختصاصی به      قسمتی است که از طریق آن کاربر می       : یادداشت کاربر   .8
خواهـد بـه آن یادداشـتی          بخشی را که می    در این راستا، کاربر باید    . ها  اضافه نماید   بخش

سـپس  ) 2 از مـاده     1ي مثـال تبـصره        بـرا (اضافه کند را از درختواره قانون انتخاب نماید،         
را در ) که تبـصره مـذکور اصـالح یـا نـسخ شـده اسـت       مثالً مبنی بر این   (توضیحات خود   

ند و در مراجعـه     این توضیحات در برنامه باقی خواهد ما      . قسمت یادداشت کاربر وارد نماید    
مجدد کاربر به همان بخش از قانون بـا انتخـاب آن از درختـواره قـانون، حاشـیه نویـسی         

 .شود کاربر براي آن بخش در قسمت یادداشت کاربر نشان داده می
پس از انجام جستجو بر حسب کلمات کار جابجایی متن  : کلمه در قانون جاريجستجو .9

براي این کار نوار راهبري جستجو شامل . هده داردقانون بر روي کلمات پیدا شده را برع
دو دکمه یکی براي حرکت به جلو و دیگري براي حرکت به عقب بر روي موارد یافت 

تواند این   از صفحه کلید نیز میwyدو کلید. باشد شده از کلمات در متن قانون می
 .جابجایی در متن را انجام دهد

 درختواره کدهاي موضوعی
 مرتبط با یک قانون یا مقرره را بر اساس ساختاربندي آن به شـرح زیـر              کدهاي موضوعی 
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  :دهد نمایش می
 درختواره کلید واژه ها

  :دهد هاي مرتبط با یک قانون یا مقرره را بر اساس ساختاربندي آن نمایش می کلید واژه

 
  

  اطالعات پایه 
  :که مشتمل بر موارد زیر است

 تـاریخ  - محل اجرا   - مرجع تصویب  –یخ تصویب    تار -عنوان  «مشخصات کلی شامل    ) 1
  .» تاریخ و شماره ابالغ– تاریخ و شماره انتشار روزنامه رسمی –اجرا 

ماننـد قـانون   (در صورت تعدد مراحل تصویب یـک قـانون یـا مقـرره            : مراحل تصویب ) 2
قابل رؤیت  » مراحل تصویب «، تاریخ هاي تصویب هر مرحله به تفکیک در قسمت           )مدنی
  .دمی باش
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  هاي مجري دستگاه) 3
  گیرندگان رونوشت) 4

  
  اطالعات تنقیحی 

  :این قسمت مشتمل بر موارد زیر است
  هاي تنقیحی، وضعیت) 1
  قوانین و مقررات اثرگذار،) 2
  قوانین و مقررات اثرپذیر،) 3
  .قوانین و مقررات مرتبط و مستند) 4
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  پنجرة فهرست

در . دهـد   پنجرة ذیل در اختیار کاربر قرار میفهرست قوانین و مقررات نتیجه جستجو را در   
این فهرست از اطالعات تفصیلی قانون یـا مقـرره تنهـا عنـوان، تـاریخ تـصویب، مرجـع                    

  .شود تصویب، نوع و وضعیت نشان داده می
با دوبار کلیک بر روي یکی از عناوین قانون در این فهرست، قانون مورد نظـر در پنجـره                   

همچنین کلیک راست بر روي عنوان قانون منوي کشویی         . ودش  متن قانون نشان داده می    
  . دهد مقابل را در اختیار قرار می
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  منوي کشویی فهرست قوانین

  :هاي زیر است این منو شامل گزینه
ایـن گزینـه قـانون انتخـابی از         : متن در پنجره جدید    .1

فهرست قوانین و مقررات را در پنجرة جدیـدي در اختیـار            
  .دهد کاربر قرار می

ایـن گزینـه قـوانین و مقـررات         : اضافه به سبد کاربر    .2
  .کند انتخاب شده از فهرست را در سبد کاربر اضافه می

 .نماید ي فهرست قوانین و مقررات باز می پنجرة چاپ را برا: چاپ .3
امکان مرتب ساز ي فهرست را بـر حـسب عنـوان قـوانین و     :  مرتب سازي بر حسب   .4

  . آورد راهم میمقررات یا تاریخ تصویب آنها را ف
امکان حذف و یا اضـافه نمـودن سـتون مشخـصات قـوانین و مقـررات بـه                   : ستونها .5

  .کند فهرست را فراهم می
  مرتب کردن فهرست

سازي فهرست را بـر   امکان مرتب) Header(ها در فهرست با کلیک بر روي عنوان ستون     



 42  راهنماي لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران

  :آورد حسب معیارهاي زیر فراهم می
  عنوان قانون •
  تاریخ تصویب •
 تصویبمرجع  •
 وضعیت •

 چاپ فهرست
اي را باز خواهـد کـرد کـه            نوار ابزار استاندارد و یا منو نماها، پنجره         طریق استفاده از دکمه چاپ از    
 .آوردهاي متنوع را فراهم می امکان چاپ فهرست

توان بـا انتخـاب       براي انجام عمل چاپ باید دکمه چاپ انتخاب شود در غیر اینصورت می            
   . پنجره خارج شدگزینه انصراف از این

  پنجره سبد کاربر 
ها را انتخاب منظور از سبد کاربر مجموعه اطالعاتی است که کاربر بصورت گزینشی آن

سبد کاربر بر اساس محتویات آن به انواع . نماید نموده و تحت عنوانی دلخواه ذخیره می
  .گردد ذیل تقسیم می

  .قوانین دلخواه کاربرکردن  ي گلچین ظرفی است برا: سبد قانون یا مقرره •
هـاي    کـردن قـسمت     ظرفیست جهـت دسـت چـین       :سبد بخش از قوانین و مقررات      •

  .منتخب از قوانین و مقررات مورد نظر کاربر
  ها سبد رنگی شده •
  ها ترین سبد کاربردي •
  ها سبد اخیراً استفاده شده •
  سبد یادداشت •

آوري قوانین   از جمعکاربر پس. نحوه کار سبد در نماي متن قانون توضیح داده شده است
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ي ذخیره نموده و در صورت  تواند این قوانین را تحت هر عنوان دلخواه دلخواه خود می
  .نیاز مجدداً فراخوانی کند

  
 پنجرة معرفی کتب منتشره

ي معاونت تدوین، تنقـیح و انتـشار    هاي منتشره از سو توان به مرور کتاب در این پنجره می 
 .قوانین و مقررات پرداخت

 :باشد ها قابل مشاهده می شخصات زیر از کتابم
  .که روي جلد کتاب آمده است همان نامی: عنوان کتاب  •

 .دهد آخرین بروزرسانی کتاب را نشان می: ویرایش و چاپ  •

دهـد،  مشخصات و هویت یک کتاب منتشره را به شرح زیر نشان می      : شناسنامه کتاب   •
  :به عنوان مثال

 ي ي کیفر ین دادرسمجموعه آی:  نام کتاب  •
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  اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات:  تهیه و تنظیم  •

  معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات: ناشر  •

  اداره چاپ و انتشار: لیتوگرافی و چاپ  •
   جلد2000: شمارگان  •

ه وجـود دارد  ها، یک جعبه متنی در این پنجرتر به کتابعالوه بر این براي دسترسی آسان   
  .دهدها می که قابلیت جستجو در عنوان را به فهرست کتاب

  
  پنجرة کدهاي موضوعی 

ــا انتخــاب موضــوع   ــره ب ــن پنج ــاي  در ای ه
گوناگون از درختواره تعریف شـده، قـوانین و         

هاي انتخابی براي عنوان      مقرراتی که موضوع  
گردند بصورت فهرست     و یا متن را شامل می     
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  .گیرد رار میدر اختیار کاربر ق
  ها  پنجرة انتخاب قلم

هاي مختلفی است که براي نمایش مـتن قـوانین و مقـررات در     این پنجره براي تغییر قلم    
  .گردند پنجرة  نماي متن استفاده می

  :هاي زیر است این پنجره شامل بخش
  هاي قانون، فهرست اجزاي متنی بخش. 1
  رنامه،هاي فارسی قابل استفاده در ب فهرست نام قلم. 2
  ها، اندازه قلم فهرست . 3
  ها، فهرست رنگ قلم. 4
  فهرست حالت چینش متنی،. 5
سه دکمه انتخابی براي حاالت     . 6

ــرخط ــوپر، مایــل و زی ــراي ت دار ب
  متن،

  پیش نمایش قلم انتخاب شده،. 7
هـاي پـیش فـرض،      گزینه قلم . 8

هـاي پـیش    که با انتخاب آن قلم    
  .شود فرض برنامه فعال می

  
   ویرایشگر متنیپنجره

هـاي    جهت سهولت استفاده امکان ویـرایش مـتن       
بندي، جستجو    مختلف با امکان تغییر قلم، پاراگراف     

و جایگزینی و چـاپ در ایـن پنجـره فـراهم شـده             
  .است
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  پنجره تحقیق در قرآن کریم

در این پنجره امکان جستجو در آیات و ترجمه فارسی قرآن کریم به همراه نمایش متنـوع   
  . امکان چاپ در اختیار کاربران قرار میگیردآیات و

  
  نوار ابزار

  .باشد ها و امکانات برنامه از طریق نوار ابزار می  راه سریع براي دسترسی به پنجره
  نوار ابزار جستجو

هـاي   گزینـه . دهد نوار ابزار امکان جستجو را از طریق پنجره اصلی در اختیار کاربر قرار می        
  :تند ازنوار ابزار جستجو عبار

  
واژگان یا عبارات مورد جستجو در این قـسمت توسـط کـاربر وارد               :جعبه متنی جستجو   .1
  .شودمی

، شـماره سـریال   متن قوانین، مقررات و آرا، عنوان قوانین، مقـررات و آرا     : حوزة جستجو  .2
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  قوانین و مقررات
 دکمه: قانون، مقرره یا رأي .3
یی و تعویض بین قوانین حاصل از جاکار این بخش انجام جابه :نوار راهبري قوانین .4

. دهد نوار راهبري قوانین این قابلیت را به وسیله چهار دکمه انجام می. باشد جستجو می
  :دهدهاي زیر در سه نما از قانون یا مقرره رخ می ها واکنش با کلیک روي این دکمه

  )اولین قانون یا مقرره(نمایش اولین مورد از فهرست قوانین  •
  )قانون قبلی یا مقرره(بلی در فهرست قوانین نمایش مورد ق •
  )قانون بعدي یا مقرره(نمایش مورد بعدي در فهرست قوانین  •
  )آخرین قانون یا مقرره(نمایش آخرین مورد از فهرست قوانین  •

 نوار ابزار استاندارد 

  : هاي زیر است نوار ابزار استاندارد شامل گزینه
هاي قوانین یا مقررات بـاز شـده در    عنوان  در این گزینه تمامی    :نماي متن قانون   . 1

  .گذارد دسترس خواهد بود و انتخاب هر کدام پنجرة متن آن قانون را در اختیار می
هـاي بـاز شـده     در این گزینـه تمـامی فهرسـت   :نماي فهرست قوانین و مقررات  . 2

  .  توسط کاربر در اختیار خواهد بود
تـوان انتخـاب    ها را می انواع چینش با استفاده از این گزینه    :هاحالت چینش پنجره   . 3

دهد و چینش افقـی دو   نمود، بطور مثال چینش عمودي دو پنجره را در مقابل هم قرار می       
  .چیند پنجرة را در زیر هم می

 انتخاب این گزینه در پنجرة متن قانون، پنجرة چاپ را براي چاپ متن قانون               :چاپ . 4
جرة چاپ را براي چاپ فهرست قوانین و        و انتخاب این گزینه در پنجرة فهرست قوانین پن        

  .مقررات بازخواهد نمود
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 پنجرة راهنما را متناسب با حالت و فرم فعال در برنامه در اختیار کـاربر قـرار    :راهنما . 5
 .دهد می
 اندازه قلم نمایشی متن یا فهرست قوانین و مقـررات           :بزرگنمایی متن یا فهرست    . 6

  .نماید تر میرا بزرگ
 اندازه قلـم نمایـشی مـتن یـا فهرسـت قـوانین و               :فهرستکوچک نمایی متن یا      . 7

  .نماید تر میمقررات را کوچک
 صفحه نمایش متن قوانین و مقررات را به صورت تمام صفحه            :نماي تمام صفحه   . 8

  .نماید باز می
 .نمایش پاورقیها در میان متن . 9

توضـیحات میـان مـتن         با انتخاب این گزینه تمـامی      :ها  باز نمودن تمامی پاورقی    . 10
ها را از حالت نمـایش      باز خواهند شد و کلیک مجدد این گزینه پاورقی        ) هاي کتب پاورقی(

 .نماید خارج می
با انتخاب قسمتی از متن  :رنگی نمودن متن یا فهرست . 11

قـانون یـا   یـا  و  ، متن انتخـابی گزینه رنگی نمودن یا فهرست و    
 و  به سبد رنگی شده ها افـزوده شـده        مقررة انتخابی از فهرست     

 این  .شود   مراجعۀ مجدد با رنگ انتخابی شده نمایش داده می         در
 کند گزینه شبیه مارکر عمل می

این گزینه فهرست قوانین و مقرراتی که        :تصاویر ابالغی  . 12
تصاویر ابالغی آنها در لوح موجود است را در اختیار کـاربر قـرار            

 .دهد می
 نوار ابزار موضوع

وع انتخاب شده را در پنجره فهرست در فهرست قوانین و مقررات مربوط به یک موض
 .دهد اختیار کاربر قرار می
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 منوها
. باشـند   ي دیگر و امکانات برنامه از طریق منوها مـی           ها  راه اصلی براي دسترسی به پنجره     
 .باشدي می این پنجرة داراي چهار منوي اصل

 ي قوانین و مقررات و آراء منو
 را در اختیـار کـاربر       پنجره جـستجو  این گزینه    :جستجو .1

  .دهد قرار می
 پنجره کدهاي موضـوعی   این گزینه    :کدهاي موضوعی  .2

  .دهد را در اختیار کاربر قرار می
پنجـره معرفـی کتـب     ایـن گزینـه     : معرفی کتب منتشره   .3

  .دهد بر قرار می را در اختیار کارمنتشره 
بسته به فعال بودن پنجرة متن و یا فهرست از قوانین و مقـررات کـار چـاپ                   :چاپ   .4

  .دهد متن قوانین ومقررات یا فهرست قوانین و مقررات را انجام می
  .دهد  را در اختیار کاربران قرار میپنجره سبد کاربر این گزینه  :سبدکاربر .5
فرض قوانین کاربردي مانند مدنی،       در این قسمت به صورت پیش      :ها  ینتر  کاربردي .6

را در دسـترس کـاربران قـرار داده و امکـان ویـرایش آن در پنجـره                  ... تجارت، اساسی و    
  .سبدکاربر وجود خواهد داشت

اي که اخیراً استفاده شده را در اختیـار     قانون یا مقرره    10تعداد   :اخیرا استفاده شده   .7
  .دهد  میکاربر قرار
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 .سازد امکان خارج شدن از برنامه را فراهم می :خروج .8
  ي نماها منو

 از قـوانین و      هاي متن و فهرست     ي تنظیم حاالت نمایش پنجره      هایی برا   در این منو گزینه   
ها نیز از طریق ایـن منـو    هاي این پنجرهامکان دسترسی به قابلیتمقررات وجود دارد، که     

  .پذیرد صورت می
در این گزینه : ست قوانین و مقررات  نماي فهر  . 1

هـاي بـاز شـده توسـط کـاربر در          تمامی فهرست 
  .  اختیار خواهد بود

در ایــن گزینــه تمــامی : نمــاي مــتن قــانون . 2
هاي قوانین باز شـده در دسـترس خواهـد          عنوان

بود و با انتخاب هر کدام، پنجرة مـتن آن قـانون         
  .گذارد را در اختیار می

توان انتخاب نمود بر طبق منـوي زیـر           هایی که می  اع چینش انو: هاحالت چینش پنجره   . 3
دهـد و چیـنش      بطور مثال چینش عمودي، دو پنجره را در مقابل هم قرار مـی            : خواهد بود 

  .چیند افقی دو پنجره را زیر هم می
اندازه قلم نمایشی متن یا فهرسـت قـوانین و مقـررات را             : نمایی متن یا فهرست   بزرگ . 4

 .نماید تر میبزرگ
اندازه قلم نمایشی متن یا فهرست قوانین و مقـررات را           : چک نمایی متن یا فهرست    کو . 5

 .نماید تر میکوچک
صفحه نمایش متن قوانین و مقررات را به صورت تمام صفحه بـاز             : نماي تمام صفحه   . 6
  .نماید می
  .دهد حاشیه دور پنجره اصلی را از حالت نمایش خارج نموده یا نشان می: حذف حاشیه . 7
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  ابزاري  منو
  :باشد در این پنجره امکانات زیر در دسترس می

 امکان رنگی نمودن متن و فهرست، . 1
  توسط کاربر،ها پنجره انتخاب قلم . 2
نوار ابزارهاي مختلف برنامه مانند نوار ابـزار اسـتاندارد،           . 3

جستجو، موضوع و درختواره قانون را از حالت نمایش خارج           
 .دهد ن مینموده یا نشا

 .دهد  را در اختیار کاربر قرار میگر متنیپنجره ویرایشاین گزینه  . 4
  ي راهنما منو

هاي مختلف قانون در پنجرة نمـاي مـتن           گر وضعیت  نشان: بندي متن     راهنماي رنگ  . 1
  باشد، می
ــار      . 2 ــه را در اختی ــات برنام ــتفاده از امکان ــاي اس راهنم
  گذارد، می
ربــاره برنامــه، اطالعــات کلــی از  امکانــات برنامــه و د . 3

  دهد، همکاران مجموعه را ارائه می
  معرفی معاونت، . 4
 

ــران   ــوانین و مقــررات جمهــوري اســالمی ای  ، IR.DOTIC.WWW(ایــن راهنمــا از طریــق ســامانه ق
WWW.QAVANIN.COM و WWW.GHAVANIN.NET (شود به روزرسانی می. 

http://www.QAVANIN.COM
http://www.GHAVANIN.NET


  
 

  
  
   

 

وح ی       روز رسا
 



   می تواند در دو حالت برنامه اي و اطالعاتی صورت پذیردبه روز رسانی لوح
  به روز رسانی برنامه -الف 

ري و رفع مشکالت احتمالی مـی تـوان از    امکانات نرم افزا  به منظور بهره گیري از آخرین       
  . زیر استفاده نمودمسیرامکان به روزرسانی برنامه اي از دو 

پـس از   ) زیـر پنجره  ( قسمت به روز رسانی برنامه      نموده در  مراجعه dotic.irبه سایت    )1
ا ر آخـرین نـسخه لـوح    دتوانیـ  انتخاب آخرین ویرایش برنامه و فشردن دکمه دانلـود مـی         

سپس در صورت اطمینان از بسته بودن برنامه لوح جامع قوانین و مقررات              .ییدنمادریافت  
  .ددر رایانه ، فایل مورد نظر را اجرا و بعد از انجام عملیات ، مجددا برنامه را اجرا می نمایی

  
) شـکل زیـر   (در پنجره به روزرسانی محیط لوح     در صورت دارابودن اینترنت مستقیم ،       )  2

بـصورت خودکـار   نسخه جدیـد نـرم افـزار    »  به روزرسانی برنامه  « پس از فشردن دکمه     
  .گردد دانلود و فعال می
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  اطالعاتیبه روز رسانی  - ب
 به منظور دسترسی به آخرین اطالعات قوانین و مقررات مطابق سامانه ملی در لوح جـامع            

   امکان پذیر استزیر با دو روش 
   به روزرسانی بر خط )1

ط اینترنت مستقیم ، پس از اجـراي برنامـه لـوح جـامع قـوانین و                  در صورت دارا بودن خ    
  .مقررات ، از پنجره اصلی گزینه به روزرسانی را انتخاب کنید

  
از پنجره ظاهر شـده فرآینـد بـه روزرسـانی آخـرین       ) به روزرسانی برخط  (با فشردن دکمه    

ش فهرسـت  ه بـر نمـای    ودر ایـن پنجـره عـال      . می گردد اطالعات قوانین و مقررات شروع      
 میـزان اعتبـار شـما و تـاریخ آخـرین            ،تعـداد اطالعـات دریـافتی     قوانین و مقررات جدید،     

  .نشان داده خواهد شدنیز  را اطالعات
 اطالعـات  تمـامی ام به روزرسانی بـرخط ،   ارتباط با سرور در هنگ    در صورت قطع     : توجه

  .قطع شدن ارتباط اعمال می شود یافت شده تا قبل از در
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  روز رسانی تک قانونبه 
برخط کلیه اطالعـات نداشـته      ز رسانی   به رو انجام فرآیند   نیازي به    کاربرانصورتی که   در  

از گوشـه چـپ بـاالي صـفحه مـتن قـانون       را  تک قـانون   ز رسانی به رو می توانند   باشند  
  .انجام دهندبصورت رایگان 
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   به روزرسانی هايبسته  )2
کاربران عالوه بر استفاده از به روز رسانی برخط می توانند از این بـسته هـا کـه بـصورت               

  . بارگذاري می گردد به شرح زیر بهره برداري نمایندdotic.irماهیانه بر سایت 
 گزینه بسته هاي    از منوي لوح جامع قوانین و مقررات       dotic.irپس از مراجعه به سایت      

   انتخاب نماییدرا) پنجره زیر(انیبه روزرس

  
براي دریافت بـسته مـورد نظـر        را کلیک نمایید و     (+) براي مشاهده محتویات بسته گزینه    

پس از دریافت بسته از پنجـره بـه روزرسـانی  محـیط لـوح                 .ستون دانلود را انتخاب کنید    
ه خـود بدهیـد     دکمه افزودن بسته به روزرسانی را انتخاب کنید و مسیر بسته را در دسـتگا              

فرایند به روزرسانی شروع شده و در آخر با پیغام پایان عملیات به روزرسانی می توانیـد از                  
  .آخرین اطالعات قوانین و مقررات استفاده نمایید

 
  اتتذکر

»  بسته هاي به روز رسانی اطالعاتی لوح جامع قوانین و مقررات          « پیش نیاز استفاده از      -1
بـه روز رسـانی     «ح جامع می باشد کـه مـی توانیـد از مـسیر               لو 4,2,1فعال نمودن نسخه    
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  .دانلود نمایید» برنامه
 با توجه به این که با دانلود بسته هاي روز رسانی از اعتبار شـما کاسـته مـی شـود در                       -2

صورت استفاده همزمان از به روز رسانی برخط به محدوده تاریخی بسته توجه کنید تـا بـا        
  . لوح شما مطابقت داشته باشدآخرین تاریخ به روز رسانی

ـ بسته هاي به روز رسانی اطالعاتی پیش نیاز یکدیگر بوده و ترتیب افزودن آنهـا را بـه             3
  .لوح رعایت فرمایید

 هر بسته به روز رسانی براي هر کاربر سفارشی شده و براي کاربر دیگر قابل اسـتفاده                  -4
  .نیست

عداد قوانین و مقـررات شـامل شـده بـه          محاسبه ارزش بسته به روز رسانی بر اساس ت         -5
 ریـال مـی     500 ریال و هر نظر و یا آراء حقـوقی           50 ریال، هر مقرره     100ازاي هر قانون    

  .باشد
 محدوده تاریخی بسته شامل زمان ورود اطالعـات قـوانین و مقـررات اسـت و لزومـا                   -6

  .در این محدوده نیستقوانین و مقررات تاریخ تصویب 
  

  زیابی اطالعات پشتیبان گیري و با
د ، مـی تـوان از       ییـ حـذف نما  ایل مختلف برنامه را     ه   در همان رایانه ب     خواهید چنانچه می 

 تا در صورت نصب مجدد تمام اطالعت در یافـت    هپشتیبان تهیه نمود  نسخه  اطالعات آن   
شده را بازیابی نمود که از تکرار مجدد دریافت بسته از طریق سایت مورد نظـر خـودداري                

  .گردد
پس از انتخاب قسمت بروزرسانی در صفحه اصـلی برنامـه ، در پنجـره بـاز     براي این کار،   

شده دو گزینه در باالي پنجره موجود می باشد که در صورت  فشردن هر یـک پـشتیبان                   
  .انجام می پذیرد قوانینگیري از بانک و همچنین بازیابی بانک 
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ی ر وح       د ا    
 



  ینترنتی لوح جامع قوانین و مقرراتمراحل خرید ا
  یا شارژ اعتبار به روز رسانی

  
به منظور تسهیل دسترسی  به آخرین نسخه نرم افزار لوح جامع قوانین و مقررات مراحـل                

پیش نیاز این فرآیند براي کاربران در اختیار داشتن خـط اینترنـت بـا             . (ذیل را انجام دهید   
  )سرعت باال می باشد

  
 ش کاربران لوح جامع قوانین و مقرراتثبت نام در بخ ) 1 مرحله

 لوح جامع قـوانین و  dotic.irبا مراجعه به سایت سامانه ملی قوانین و مقررات به آدرس        
  .مقررات را انتخاب و سپس گزینه کاربر جدید را انتخاب نمایید

  
  .سپس اطالعات خواسته شده را تکمیل نمایید و گزینه ایجاد کاربر را انتخاب نمایید

  .براي  ثبت نام تکمیل اطالعاتی که با ستاره مشخص شده ضروري می باشد : 1 توجه
 به منظور ارسال شناسه لوح و آخرین اخبار قوانین و مقـررات لطفـا اطالعـات         : 2توجه  

  .مربوط به پست الکترونیک و شماره همراه بصورت صحیح وارد شود
در صورتی که در سایت لوح ثبت نام نموده اید کافی است پست الکترونیـک و    : 3توجه  
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  .کلمه عبور را وارد نموده و واردسایت شوید
  

 واریز مبلغ و ارسال سند واریزي ) 2 مرحله
   ریال200،000 براي خرید لوح جدید مبلغ –الف 
  )ریال100،000حداقل (متناسب با نیاز   براي شارژ اعتبار  به روزرسانی-ب
  ز مبلغ در یکی از شعب بانک صادرات ایرانواری-ج
  66492707 ارسال سند واریزي از طریق نمابر به شماره -د

  :توجه 
 انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار: نام صاحب حساب  -
 0103498359008: شماره حساب  -
لوح جدید یا شارژ اعتبار     (لطفا شماره تلفن همراه ، پست الکترونیکی و نوع خرید            -

 .را روي سند واریزي قید نمایید)ه روزرسانی ب
-66485008با شماره تلفنهـاي   به منظور اطمینان از صحت ارسال سند واریزي -

 . تماس حاصل نمایید64453210

  
دانلود نسخه کم حجم لوح جامع قوانین و مقررات بدون تصاویر            ) 3 مرحله
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 ابالغی 
ده و گزینـه دانلـود را   شماره قرمز رنگ سند واریـزي را در قـسمت معـین شـده وارد نمـو            

  .انتخاب نمایید
توصیه می شود به منظـور بـاال رفـتن سـرعت دریافـت از نـرم افزارهـایی ماننـد                     : توجه

Internet Download Managerاستفاده نمایید .  
  

 ارسال شناسه لوح ) 4 مرحله
 ساعت ارسال می    48 تا   24شناسه لوح از طریق پیامک یا رایانامه براي کاربر ظرف مدت            

  . گردد 
در صورت عدم دریافت شناسه لوح در زمان فوق الذکر می توانید با شـماره تلفـن                 : جهتو

  .   تماس حاصل نماید66475008 و 64453210هاي 
 
  
  
  
  



  
  
  
  
 

  
  
  

و ه    ساما   م 
ور ن و  رات          وا

 



ـتن کلیـه قـوان           کشور  قوانین و مقررات    پیام کوتاه   سامانه   از ابتـداي   ین و مقـررات     به منظور دسترسی به عنوان و م
 و اطالع از آخرین فعالیتهاي این معاونت از طریق پیام کوتاه با هـر نـوع گوشـی     )ش. هـ 1285سال  ( گذاري قانون

ـا  ارسال 60006605در قالب جدول زیر به شماره  پیامک خود را. طراحی شده است ـات زیـر را  ت دریافـت    اطالع
  .دشو پشتیبانی می هاي همراه اول شمارهفقط  در حال حاضرالزم به ذکر است . نمایید

 
    قالب پیامک ارسالی شماÆ  پیامک دریافتی

   از چپ به راستیکد ارسالÆ  اطالع رسانی معاونت
  1  معرفی معاونت
  1*1  اخبار معاونت

  1*2  معرفی محصوالت
   از چپ به راستیکد ارسالÆ  اطالع رسانی حوزة نشر

  2  پنج عنوان از آخرین کتب منتشره
  2*1  پنج عنوان از آخرین کتب در دست تهیه

  2*2*تعداد    عنوان از آخرین کتب منتشره10تعداد دلخواه تا سقف 
  2*1*تعداد    عنوان از آخرین کتب در دست تهیه10تعداد دلخواه تا سقف 

  2*کلمه جستجو   جستجو در عناوین کتب منتشره
  چپ به راست از یکد ارسالÆ  اطالع رسانی حوزة قوانین و مقررات

سه عنوان از آخرین قوانین و مقررات مصوب مراجع وضع قانون یـا             
  مقرره به همراه تاریخ تصویب و سریال آنها 

3 

  3*1  سه عنوان از آخرین قوانین مندرج در سامانه
  3*1*تعداد    عنوان از آخرین قوانین مصوب 10تعداد دلخواه تا سقف 

  3*2  ر سامانهسه عنوان از آخرین مقررات مندرج د
  3*2*تعداد    عنوان از آخرین مقررات مصوب 10تعداد دلخواه تا سقف 

 عنوان از آخرین مصوبات مربـوط بـه کـد           10تعداد دلخواه تا سقف     
  )1مطابق جدول(مرجع وضع قوانین و مقررات انتخابی 

  3*کدمرجع*تعداد 

  3 *1*جو کلمه جست  جستجو با شماره سریال) هاي(عناوین قوانین شامل کلمه
  3 *2*کلمه جستجو   جستجو با شماره سریال) هاي(عناوین مقرره شامل کلمه
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    قالب پیامک ارسالی شماÆ  پیامک دریافتی
ـاي (عناوین قوانین و مقررات شامل کلمه     جـستجو مربـوط بـه کـد مرجـع      ) ه

  انتخابی 
  3*کدمرجع * کلمه جستجو 

ـا مقـرره            سـریال از مراحـل قبـل بدسـت         (متن ماده مربوط به سریال قانون ی
  )آید می

 3*سریال قانون * شماره ماده 

جستجو در متن قانون یا مقرره مربوط به سـریال قـانون و دریافـت           
  متن ماده موردنظر

 3*سریال قانون * کلمه جستجو 

 3*کلمه کلیدي یا اختصاري*شماره ماده  )2مطابق جدول(متن ماده مربوط به قانون یا مقرره معادل کلمه کلیدي 
ــتن قــانون یــا مقـرره مربــوط   مطــابق  ( بــه کلمــه کلیـدي  جـستجو در م

  .اي که شامل کلمات جستجو گردد مادهدریافت متن و )2جدول
  3*کلمه کلیدي *کلمه جستجو 

   از چپ به راستیکد ارسالÆ لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران
  4  اخبار لوح

  4*کد سیستم  )باشد این قسمت در حال راه اندازي می(کد فعالسازي لوح
و اطالعات تحلیلیآمار   Æاز چپ به راستیکد ارسال   

تعداد قوانین و مقررات مندرج در سامانه از ابتداي دورة قانونگـذاري            
  تا حال حاضر

5  

  5*0  هاي منتشره معاونت تعداد مجموعه
  5*0*سال  هاي منتشره در سال دلخواه تعداد مجموعه

  5*1  تعداد قوانین مصوب
  5*1*سال  واهتعداد قوانین مصوب در سال دلخ

  5*2  تعداد مقررات مصوب
  5*2*سال  تعداد مقررات مصوب در سال دلخواه

مطـابق  (مربوط به کد مرجع وضع قـوانین و مقـررات   تعداد مصوبات   
  )1جدول

  5*کد مرجع*سال
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 مراجع وضع قانون یا مقرره: 1جدول 
  نام مرجع وضع

Æ
  نام مرجع وضع  کد مرجع 

Æ
  کد مرجع 

  9  شوراي عالی کار  1  مراجع وضع قانون
  10 شوراي عالی محیط زیست   2  مراجع وضع مقرره

  11 شوراي عالی بیمه  3  مجلس شوراي اسالمی
  12 شوراي پول و اعتبار  4  هیأت وزیران

  13 شوراي عالی رفاه و تأمین اجتماعی   5  مجمع تشخیص مصلحت نظام
  14 شوراي عالی اشتغال  6  شوراي عالی انقالب فرهنگی

  15  هاي رییس قوه قضائیه بخشنامه  7  قتصادشوراي ا
      8  شوراي عالی اداري

  کلمات کلیدي قانون یا مقرره: 2جدول 
  کدÆ  اختصاري عالمت)یا(Æ  کلیدي کلمه)یا(Æ  عنوان قانون یا مقرره 

  ا  اساسی  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
  م  مدنی  قانون مدنی

  ج  مجازات  قانون مجازات اسالمی
  ر  مدیریت  ن مدیریت خدمات کشوريقانو

  ب  بودجه  قانون بودجه سال جاري
  هـ  دولت  آیین نامه داخلی هیأت دولت

  ش  مجلس  آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی
  پ  پنجم  برنامه پنجم توسعه

  ح  محاسبات  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
  د  ادرسید  1379در امورمدنی مصوبقانون آیین دادرسی 
  ك  کیفري  1381 در امورکیفري مصوبقانون آیین دادرسی

  ل  مالی  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  ق  مناقصات   مناقصات  برگزاري قانون
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  کدÆ  اختصاري عالمت)یا(Æ  کلیدي کلمه)یا(Æ  عنوان قانون یا مقرره 
  ث  ثبت   ثبت اسناد و امالك قانون

  ت  تجارت  قانون تجارت

 4*،  3*،  2*،  1*ي هر قسمت بـه ترتیـب    براي دریافت راهنماي سامانه، پیامک خالی و براي راهنما      :تذکر
  . را ارسال نمایید5*و

  :مثال 
   قانون مدنی؛14پیامک ماده : ؛   دریافت)3*مدنی  *14: (ـ ارسال
  پیامک اصل هفتم قانون اساسی؛: ؛   دریافت)3*اساسی  *7: (ـ ارسال
   قانون مجازات اسالمی؛5پیامک ماده : ؛   دریافت)3*ج  *5: (ـ ارسال

پیامک موادي از قانون مدنی که کلمه ازدواج را شامل : ؛   دریافت)3*مدنی *ازدواج : (الـ ارس
  شوند؛ می

  پیامک پنج عنوان از آخرین مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی؛: ؛   دریافت)3 *6*5: (ـ ارسال
. قانون ثبت اسناد و امالك2پیامک ماده : ؛   دریافت)3 *015*2: (ـ ارسال



  
  
 
  

  
  

 
  
  
  

ی  و       عارف 
 



  : تعریف قانون و مقرره
منظور از قانون در این سامانه پایگاه اطالعاتی قوانین،  ) :در این سامانه(قانون  -1

مقننه، مجریه و (یا قواي سه گانه ) حقیقی و حقوقی(تصمیماتی است که براي اشخاص 
  .گیرد ررات از آن نشأت مینماید و سایر مق و سایر نهادها حق و تکلیف ایجاد می) قضائیه

منظور از مقرره در این سامانه ، تصمیماتی است که مشتمل بر تعیین روش  :مقرره  -2
اجراي یک یا چند مقرره، تنظیم سازمانهاي اداري و دیگر تصمیمات نوعی می باشد که 

  . توسط مراجع ذیصالح وضع و به اجرا گذاشته می شود
  

  :نوع قانون
به والیی، )  با لحاظ ترتب قوانین بر یکدیگر-سطوح قانونگذاري از جهت ( نوع قانون

نوع قانون با توجه به نکات زیر قابل رویت . شود حکومتی، اساسی و عادي تقسیم می
  :خواهد بود

   تصمیمات و فرامین رهبري:والییـ 1
 تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراي عالی امنیت ملی، :حکومتیـ 2

  .تیبانی جنگشوراي عالی پش
   قانون اساسی و تغییرات و تفسیرهاي آن :اساسیـ 3
 مصوبات مجلس شوراي اسالمی، مجلس خبرگان رهبري، شوراي انقالب :عاديـ 4

جمهوري اسالمی ایران، شوراي انقالب فرهنگی، مجلس شوراي ملی، مجلس سنا و 
  ) در زمان فترت مجلس(دولت 

خود رأساً ) براي اجراي قانونی دیگر(ه قانونگذار اي ک نامه آیین: نامه قانونی آیین - 5
  . کند تصویب می

ها و یا مؤسسات  اي که قانونگذار خود راساً براي شرکت اساسنامه: اساسنامه قانونی - 6
  . نماید تصویب نموده یا می
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   :نوع مقرره
  . شود بر اساس یکی از موارد زیر تعیین می) از حیث مطالب(نوع مقرره 

  . کند اي که روش اجراي یک یا چند قانون را معین می مصوبه :مهنا  آیین-1
اعم از (ها و نهادها  اي که سازمان و ارکان مؤسسات و شرکت  مصوبه:اساسنامه - 2

هاي دولتی یا نهادهاي انقالبی یا مؤسسات عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص  شرکت
  . کند میها را به موجب قانون تعیین  و وظایف ارکان آن) حقوقی

گیري در امور مشخصی که قانونگذار مقرره صدور تصویبنامه از   تصمیم:نامه تصویب - 3
) ي(مانند صدور مجوز استخدام موضوع بند . سوي دولت را در آن مورد الزم شمرده است

  .  برنامه چهارم توسعه145ماده 
شتمل به شود و م  تصمیمات اجرایی که توسط مرجع وضع اتخاذ می:نامه  تصمیم-4

مانند انتخاب نمایندگان مجلس براي عضویت . (باشد نامه، اساسنامه و تصویبنامه نمی آیین
 همچنین تصمیمات – 127 یا تصمیمات نمایندگان ویژه موضوع اصل -در شوراها

هایی که  ها یا تایید توافق نماید از قبیل مأمورکردن دستگاه اجرایی که دولت اتخاذ می
  .)اند  خود تنظیم نموده  در سفرهاي استانی در حدود اختیارات مقررههاي اجرایی دستگاه

اي است که اجراي مقرره یا مقررات دیگر را تأکید یا همکاري و   مقرره:بخشنامه - 5
  . کند ها را براي اجراي آن الزم اعالم می هماهنگی دستگاه

  :شود رعی تقسیم میبه اصلی و ف) گذاري از حیث اثر پذیري و اثر(نوع قانون یا مقرره 
  

  :اصلی قانون یا مقررة
اي است که بدواً بنا به ضرورت تصویب و سپس اصالحات و تغییر  قانون یا مقرره 

  .ساختاري بر آن وارد شده است و کماکان با اصالحات و تغییرات قابل اجرا است
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سال مثل قانون محاسبات عمومی (براي قانون یا مقرره اصلی قبلی که کالً لغو شده 
اصلی «گزینه اصلی قبلی و براي قانون یا مقرره جدید که جایگزین آن شده گزینه ) 1312
  . شود انتخاب می» فعلی

  
  :فرعی ةقانون یا مقرر

اعم از ساختار اصالحی و ساختار (قانون یا مقرره است که براي اصالح، تغییر ساختاري 
  . دیگر وضع شده استاالجرا نمودن یا احیا قانونی ، تفسیر، موقوف)جایگزین

  
  :قانون یا مقرره مستند

» نامه یا اساسنامه قانونی یا مقرره آیین«در این مدخل نام قانون یا مقرره که به استناد آن 
  . گردد وضع شده درج می

  طتبقانون یا مقرره مر
 نامه یا اساسنامه قانونی یا مقررات دیگر براي در این مدخل نام قانون یا مقرراتی که آیین

  .شود آن وضع شده درج می
  

  مراحل تصویب
هاي آن را  این مدخل مربوط به قوانینی است که قانونگذار به تدریج هر یک از بخش

به عنوان نمونه مدخل فرآیند تکمیل قانون مدنی که به تفکیک در ده . نماید تصویب می
  .طور جداگانه تصویب و ابالغ شده است قسمت به

  
  :یقوانین یا مقررات ارجاع

در این مدخل نام قوانین یا مقررات دیگر که در متن نام آن ذکر و یا به آن ارجاع شده 
 تا کاربر بتواند با استفاده از مدخل مربوط با کلیک بر روي شماره قانون یا گردیدهذخیره 
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  . مقرره مزبور متن آن را مشاهده نماید
  

  ي قوانین و مقرراتها وضعیت
یک قانون یا مقرره که از زمان تصویب تا زمان درج اطالعات  تمام یا جزیی از :معتبر-1

در پایگاه قوانین هیچ گونه تغییر و اصالحی به صورت صریح در آن صورت نگرفته و عیناً 
  .قابل استناد است

 این وضعیت ناظر به مواردي است که تمام یا قسمتی از ماده یا : اصالح صریح-2
طور صریح اصالح شده  ویب قانون یا مقرره دیگر بهتبصره یا دیگر سطوح ساختاري با تص

اعم از این که .) بدون این که شماره ماده یا تبصره یا دیگر ساختار مربوط تغییر یابد(است 
اصالح، اضافه، حذف، الحاق و جایگزین : قانونگذار یا مرجع تصویب از عناوینی مانند

  .استفاده کرده باشد
رود که قانونگذار یا مرجع تصویب  اردي به کار می این وضعیت در مو:اصالح ضمنی-3

قسمتی از احکام قانون یا مقرره را با قانون یا مقرره دیگر اصالح کرده باشد بدون آن که 
هاي بارز آن تخصیص یا  نام قانون یا مقرره اصالح شده صریحاً برده شود که از نمونه

  .باشد مقرره مؤخر میتقیید احکام قانون یا مقرره مقدم به موجب قانون یا 
رود که در ابالغ متن قانون یا  این وضعیت در مواردي به کار می : نامه اصالحی-4

شوراي اسالمی مقرره اشتباهی صورت گرفته و متن صحیح متعاقباً توسط ریاست مجلس 
گردد که در این موارد هم چون دیگر  یا دیگر مراجع تصویب قانون یا مقرره ابالغ می

.....) از جمله ابالغ، انتشار، اجرا، متن و تصویر، کدگذاري و(مام اطالعات ها ت وضعیت
  .باشد تحت عنوان نامه اصالحی با شماره شناسنامه مستقل قابل رویت می

رود که قانونگذار یا مرجع تصویب، ماده   این وضعیت در مواردي به کار می:ساختار الحاقی - 5
  . مقرره الحاق کرده استیا تبصره مکرر و یا جدید به قانون یا

رود که قانونگذار یا مرجع   این وضعیت در مواردي به کار می:ساختارجایگزین-6
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تصویب ضمن اصالح محتوا، سطوح ساختاري ماده یا تبصره را نیز تغییر بدهد مانند آن 
 بند آن به سه قانون مدنی ساختار داخلی این ماده تغییر یافته و 982که با اصالح ماده 

  . بند تبدیل شده باشدهفت
اي که تمام آن به موجب قانون یا مقرره دیگر   قانون یا مقرره):صریح(نسخ کلی -7

که قانونگذار یا مرجع تصویب از کلمه نسخ یا لغو و مانند آن را  نسخ شده است اعم از این
 و اصالحات آن به 1349مانند نسخ قانون محاسبات عمومی مصوب . (به کار برده باشد

  .)1366 قانون محاسبات عمومی مصوب 140جب ماده مو
اي از یک قانون یا مقرره که به موجب قانون یا مقرره   ماده یا تبصره):صریح(نسخ جزیی - 8

که قانونگذار یا مرجع تصویب کلمه منسوخه، ملغی، حذف و  اعم از این. دیگر نسخ شده است
قانون مدنی در ... 1039- 1036- 981- 706مانند نسخ مواد .(ها را به کار برده باشد مانند آن

  )1370اصالحیه مصوب سال 
در مواردي که قانونگذار یا مرجع تصویب متنی را جایگزین ماده یا تبصره موجود 

مانند متن اصولی از قانون اساسی . (شود از وضعیت اصالح صریح استفاده می. نماید می
  .)  شده است1358 اساسی سال  با همان شماره جایگزین اصول قانون1368که در سال 

ناظر به مواردي است که قانون یا مقرره جدید، احکام مغایر قوانین یا :   نسخ ضمنی-9
کند همچنین است در  نسخ می) بدون آن که نام آن قوانین را ذکر نماید(مقررات قبلی را 

غایر لغو کلیه قوانین و مقررات م«مواردي که در قانون یا مقرره جدید عباراتی مانند 
  .شود شود که در نتیجه آن قوانین قبلی در قسمت مغایر نسخ ضمنی می درج می» شود می
رود که شوراي نگهبان، قانون اساسی را تفسیر   این وضعیت در مواردي به کار می:تفسیر- 10

طور رسمی  نموده یا مرجع تصویب سایر قوانین یا مقررات رأساً بخشی از قانون یا مقرره را به
  .سیر نماید، مانند تفسیرهاي مجلس شوراي اسالمی از قوانینتف

قانون یا مقرراتی که قانونگذار یا مرجع تصویب اجراي آن را  ):صریح(االجرا موقوف-11
براي مدت معینی صراحتاً متوقف نموده باشد در این موارد در شناسنامه قانون یا مقرره، 
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االجرا نیز در جدول مدخل  مدت موقوفشود و  االجرا انتخاب و درج می وضعیت موقوف
االجرا شدن نیز در یادداشت این مدخل درج  وارد شده و مستند موقوف» وضعیت«
  .گردد می

االجرا، سیستم به صورت خودکار مجدداً وضعیت اعتبار را  بعد از گذشت مدت موقوف
و لغو شده  اصالح ي دیگرقانوننشان خواهد داد مگر آن که بعد از دوره مزبور به موجب 

  .گردد ها درج می باشد که در آن صورت مراتب با ذکر مستند در جدول وضعیت
االجرا شدن ضمنی ناظر به مواردي است که  موقوف ):ضمنی(االجراي  موقوف-12

بدون ذکر نام قوانین یا مقررات (قانونگذار یا مرجع تصویب با وضع قانون یا مقرره جدید، 
االجرا است بدون آن که نام  ن یا مقررات مغایر موقوفحکم کند که قوانی) مورد نظر

  . قوانین یا مقررات مغایر را ذکر نماید
شود که ابتدا به موجب  اي به کار برده می این وضعیت براي قانون یا مقرره :احیا-13

آن مجدد قانون یا مقرره لغو شده و سپس به موجب قانون یا مقرره دیگر حکم بر اجراي 
  .داده شده است

شود  لحاظ می) غیر موقت( این وضعیت براي قانون یا مقرره :شود با اجرا منتفی می-14
گردد، مانندقانون اجازه پرداخت دو هزار و پانصد دالر  که موضوع آن با اجرا منتفی می

  .اضافه حقوق به کلنل ماك کرماك جهت آموزش نظامی
رود که براي زمان مشخصی  یاي به کار م  این وضعیت براي قانون یا مقرره:موقت-15

 و نیز مصوبات شوراي -  ساله 5مانند قوانین بودجه ساالنه و برنامه توسعه  (شود وضع می
  )).ره( حضرت امام خمینی 9/11/1366عالی پشتیبانی جنگ موضوع مرقومه 

 ههاي مجلس ب اي است که توسط یکی از کمیسیون  قانون یا مقرره:آزمایشی-16
مانند (شود  طور آزمایشی براي مدت معین تصویب می قانون اساسی به 85استناد به اصل 

   .)8/5/1370قانون مجازات اسالمی مصوب 
موقت و , اعم از قوانین دائمی(اي   در مورد قانون یا مقرره:هاي ترکیبی وضعیت-17
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هاي مختلفی به موجب قوانین یا مقررات  رود که در مواد آن وضعیت به کار می) آزمایشی
االجرا شده باشد  ر ایجاد شده باشد مثالً بخشی از آن اصالح یا موادي از آن موقوفمؤخ

که در این گونه موارد براي هریک از مواد حسب مورد وضعیت مربوط تعیین و در جدول 
  . درج و قابل رویت است» وضعیت«مدخل 

  
  کدهاي موضوعی

ست ولو آن که در هدف از کدگذاري دسترسی سریع به احکام راجع به یک موضوع ا
  .قوانین یا مقررات مختلف آمده باشد

 با 1350براساس مطالعاتی که از سال (ها  فهرست عناوین کدهاي موضوعی و تعریف آن
تشکیل سازمان تدوین و تنقیح قوانین آغاز و به موجب الیحه شوراي انقالب اسالمی در 

  . آمده استادامهدر ) شدهجمهوري به هنگام  وزیري تکمیل و سپس در نهاد ریاست نخست
سته موضوعات کلی و دبندي موضوعی عناوین قوانین یا مقررات به  دسته :گذاري عنوان کد

ها است که در این سامانه به نام کد   فرعی زیر مجموعه آنات اصلی و موضوعاتنیز موضوع
  . شود و در بازیافت موضوعی قوانین یا مقررات کاربرد دارد شناخته می

قوانین یا هاي  مواد و تبصرهبندي موضوعی  دسته: هاي قانون یا مقرره وتبصرهکد مواد 
  .گردد استفاده می موضوعیمختلف که در جستجوي مقررات 
تواند در صورتی که جستجو براساس نام یا شماره کد را مد نظر داشته باشد با  کاربر می

کدهاي مربوط به هریک درج شماره یا نام کد به جستجوي اطالعات پرداخته و همچنین 
  .طور مستقل مشاهده نماید از اجزاي متن قانون را به

  کد  عنوان
    مجموعه اداري

  101   شوراي مردمی-1
  102   استخدام کشوري-2
  103  المللی  امور بین-3

  کد  عنوان
  104   سازمانهاي دولتی-4
  105   شهرداري-5
  106   وکالت-6
  107   دفاتر اسناد رسمی-7
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  کد  عنوان
  108  ی و مترجمان کارشناسان رسم-8
  109   اطاقهاي بازرگانی و صنایع ومعادن-9

  110   نظام پزشکی-10
  111   نظام صنفی-11
  112   نظام مهندسی ساختمان-12
  113   استخدام قضات و تشکیالت دادگستري-13
  114   استخدام نیروي مسلح-14
 تقسیمات کشوري و وظایف استانداران و       -15

  فرمانداران
115  

دهــاي انقــالب اســالمی و نهادهــاي  نها-16
  عمومی و غیر دولتی

116  

    مجموعه اساسی و اجتماعی
  201   اساسی-1
  202   تامین اجتماعی-2
  203   انتخابات-3
  204   ــــــــ-4
  205   امنیت، اطالعات و دفاع ملی-5
  206   کار-6
  207   بهداشت و درمان-7
  208   خدمت وظیفه عمومی-8
  209  تحفاظت محیط زیس9

سیاســی ( احــزاب و جمعیتهــا و انجمنهــا -10
  )مذهبی صنفی

210  

  211   امور مجلس شوراي اسالمی-11
    مجموعه مالی

  301   بودجه-1
  302   مالیات-2
  303   وام و کمک بالعوض-3
  304   معامالت و اموال دولتی-4

  کد  عنوان
  305   محاسبات عمومی-5
  306   پیمانکاران-6
  307   ـــــــــ-7
  308  آمدهاي اختصاصی دولتی و عوارض در -8

    مجموعه اقتصادي
  401   تجارت-1
  402   راه ترابري-2
  403   بیمه -3
  404   صنایع-4
  405   برنامه عمرانی-5
  406   معادن-6
  407   آب و نیرو-7
  408   نفت و گاز-8
  409   بانکی و پولی-9

  410   امور گمرکی-10
  411   پست و تلگراف و تلفن-11
  412   کشاورزي و روستایی-12
  413   جنگلها-13
  414   شکار و صید شیالت-14
  415   دریائی-15
  416   هواپیمایی-16
  417   راه آهن-17
  418   بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه-18
  419   ــــــــ-19
  420   ثبت شرکتها و عالئم و اختراعات-20
  421   واردات و صادرات-21
  422  ی امور تعاون-22
  423   دخانیات-23
  424   دام و طیور-24
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  کد  عنوان

  425   سرمایه گذاري-25
  426   آمار و سرشماري-26
  427   هواشناسی-27
  428   مناطق آزاد ویژه-28

    مجموعه فرهنگی
  501   آموزش و پرورش و تربیت بدنی-1
  502   آموزش عالی و تحقیقات-2
 حمایت حقوق مولفان مصنفان هنرمندان و -3

  عینمختر
503  

  504   فرهنگ و هنر-4
  505   مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی-5

    مجموعه کیفري
  601   جرائم و مجازاتهاي عمومی-1
  602   آئین دادرسی کیفري-2
  603   دادرسی و کیفر ارتش-3
  604   جرائم و مجازاتهاي اداري کارکنان-4
 جرائم و مجازاتهاي مربوط به مواد مخدر و -5

  قاچاق
605  

  606   تخلفات راهنمایی و رانندگی-6
هـاي     جرائم مربوط به دادسـراها و دادگـاه        -7

  انقالب
607  

  608   جرائم و مجازاتهاي ویژه روحانیت -8
  609  اي و صنفی  تخلفات و مجازاتهاي حرفه-9

  610   تعزیرات حکومتی-10
    مجموعه مدنی

  701   مدنی-1
  702   آئین دادرسی مدنی-2
  703  بی امور حس-3
  704   ثبت اموال-4

  کد  عنوان
  705   ثبت اسناد و امالك-5
 مراجع اختصاصی رسیدگی بـه اختالفـات        -6
  )غیر قضائی(

706  

  707   روابط موجر و مستاجر-7
  708   اتباع خارجه-8
  709   اوقاف-9

  710   گذرنامه -10
  711   ــــــــ-11
  712   جلوگیري از تصرف عدوانی-12
  713   حمایت خانواده-13
  714   ــــــــ-14
  715   مسکن-15
  716  )شهري و کشاورزي( اراضی -16
  717   دیوان عدالت اداري-17
  718   داوري-18

  103  الملل امور بین
  1/103   قراردادهاي دوجانبه -1
  2/103   قراردادهاي چند جانبه غیر منطقه اي-2
  3/103   قراردادهاي چند جانبه منطقه اي-3
  4/103  نوانسیونها معاهدات و ک-4
  5/103  المللی  سازمانه و مجامع بین-5
  6/103   امور مرزي-6

  104  سازمانهاي دولتی
    ها و سازمانهاي تابعه وزارت خانه

  1/104   وظایف وزارت آموزش و پرورش-1
  2/104   وظایف اطالعات-2
  3/104   وظایف امور اقتصادي و دارایی-3
  4/104    وظایف امور خارجه-4
  5/104    وظایف بازرگانی-5
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  کد  عنوان
  6/104   وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-6
  7/104   وظایف پست و تلگراف و تلفن -7
  8/104   وظایف تعاون-8
  9/104  )قبل از ادغام( وظایف جهاد سازندگی -9

  10/104   وظایف دادگستري و قوه قضائیه-10
  11/104   وظایف دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح-11
  12/104   وظایف راه و ترابري -12
  13/104   وظایف صنایع قبل از ادغام -13
 وظایف فرهنگ آموزش عالی با حفظ کد      -14

  و تغییر نام به علوم، تحقیقات و فناوري
14/104  

  15/104   وظایف فرهنگ و ارشاد اسالمی -15
  16/104   وظایف کار و امور اجتماعی -16
  17/104   از ادغام وظایف کشاورزي قبل-17
  18/104   وظایف کشور -18
  19/104   وظایف مسکن و شهر سازي-19
  20/104   وظایف معادن و فلزات قبل از ادغام-20
  21/104   وظایف نفت -21
  22/104   وظایف نیرو -22

               سازمانهاي مستقل 
  23/104   وظایف نهاد ریاست جمهوري -23
اداري و اسـتخدامی    وظایف سازمان امور    -24

  کشور قبل از ادغام
24/104  

  25/104   وظایف سازمان انرژي اتمی-25
 ظایف سـازمان برنامـه و بودجـه قبـل از      -26

  ادغام
26/104  

  27/104   وظایف سازمان تربیت بدنی-27
  28/104   وظایف سازمان حفاظت و محیط زیست-28
  29/104   وظایف سازمان صدا و سیما -29
  30/104 - سازمانهاي مناطق آزاد تجـاري      وظایف -30

  کد  عنوان
  صنعتی

 وظایف کتابخانه ملی دقت شود کتابخانه       -31
 23/104ملی زیرمجموعه نهاد گردیـده و کـد         

  گیرد به آن تعلق می

31/104  

               موارد خاص
 وظایف مجلس شوراي اسالمی و مجمع       -32

  )211عالوه بر کد (تشخیص مصلحت 
32/104  

  33/104  )409عالوه بر کد ( نکها  وظایف با-33
  34/104   وظایف شوراي عالی امنیت ملی-34
  35/104   وظایف هیات وزیران و دولت -35
  36/104   وظایف فرماندهی کل قوا-36
  37/104   وظایف مجلس خبرگان  -37
  38/104   وظایف مقام معظم رهبري      -38  

    ها و سازمانهاي ادغام شده وزارتخانه
  50/104   وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزي-39
  51/104   وظایف وزارت جهاد کشاورزي-40
  52/104   وظایف صنایع و معادن-41
ــایف -42 ــی و    وظ ــراث فرهنگ ــازمان می س

  گردشگري
53/104  

  54/104  رفاه و تأمین اجتماعی وظایف وزارت -43
  55/104  تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف وزارت -44
  56/104  صنعت، معدن و تجارت وظایف وزارت -45
  57/104  ورزش و جوانان وظایف وزارت -46
  58/104  راه و شهرسازي وظایف وزارت -47

  116  نهادهاي انقالب و عمومی
  1/116   کمیته امام خمینی -1
  2/116   سازمان تبلیغات اسالمی-2
  3/116   بنیاد شهید و امور ایثارگران -3
  4/116  ستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی بنیاد م- 4



79  تعاریف حقوقی
  کد  عنوان

  5/116   خرداد15 بنیاد -5
  6/116   بنیاد مسکن انقالب اسالمی -6
  7/116   شوراي عالی انقالب فرهنگی -7
  8/116   جمعیت هالل احمر -8
  9/116   هیات هفت نفره واگذاري زمین -9

  10/116   نهضت سواد آموزي-10
  11/116    دفتر تبلیغات اسالمی قم-11
  12/116   دفتر مرکزي بازسازي و نو سازي مناطق-12
  13/116   جهاد دانشگاهی-13
  14/116   دانشگاه شاهد-14
  15/116   کمیته ملی المپیک ایران -15
  16/116   سازمان تامین اجتماعی-16
  17/116   حوزه هاي علمیه قم-17
سازمان شهرداریها و دهیاریهـا  (  دهیاري  -18

(  
18/116  

  19/116   فدراسیونهاي ورزشی آماتوري-19

  کد  عنوان
  20/116   شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی -20
  21/116   کتابخانه حضرت آیت اهللا مرعشی نجفی -21
  22/116   موسسه جهاد استقالل-22
  23/116   موسسه جهاد توسعه -23
  24/116   موسسه جهاد نصر-24
  25/116   بنیاد امور بیماریهاي خاص-25
ــویی ارزي در   -26 ــرفه ج ــاي ص ــت امن  هیئ

  معالجه بیماران 
26/116  

  27/116   بنیاد فرهنگی و هنري رودکی-27
  28/116   نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور-28
  29/116   سازمان بورس اوراق بهادار-29
  30/116   سازمان دانش آموزي-30
ــتایان و   -31 ــاعی روس ــه اجتم ــندوق بیم  ص

  عشایر
31/116  

  32/116  هاي بدنی  تأمین خسارتوقصند -32

  
   اسالمیدر مورد قوانین بعد از انقالب) جهت اجرا (مرجع ابالغ قانون

وزیر وقت تا شهریور  قانون اساسی و اصالحیه آن، نخست) 123( این مرجع طبق اصل 
اي که  در قوانین مربوط به دوره. جمهور است  و از آن به بعد رییس1368ماه سال 

مسؤولیت دولت را نیز به عهده داشته مرجع ابالغ شوراي انقالب ذکر » البشوراي انق«
  ) 1359 تا مرداد 1358از آبان ماه . (شود می

اي که مرجع ابالغ، طی آن قانون یا مقرره را به دستگاه  در این مدخل شماره و تاریخ نامه
  .باشد نماید قابل رویت می مجري ابالغ می

  .شود انون، تاریخی است که قانون از آن زمان قابل اجرا میمنظور از تاریخ اجراي یک ق
  هاي مجري دستگاه



 80  راهنماي لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران

هایی هستند که مسؤولیت اصلی اجراي قانون  منظور از دستگاه مجري، دستگاه یا دستگاه
ها ابالغ  یا مقرره را بر عهده دارند و معموالً نسخه اول قانون یا مقرره به عنوان آن

  .گردد می
  .گاهی که قانونگذار آن را به عنوان وزارتخانه شناخته استدست :ـ وزارتخانه1
ها نبـوده و      هایی هستند که تحت نظر هیچ یک از وزارتخانه          سازمان :سازمان مستقل  ـ2

نمایند و مـسؤولیت اصـلی    جمهوري و یا سایر قوا عمل می تحت نظر مقام رهبري، ریاست  
  .اجراي قانون را بر عهده دارند

راهنماي سـامانه  «به نسخه الکترونیک لطفاً  ،به کار رفته در سامانه   با تعاریف حقوقی    بیشتر  براي آشنایی   
 . فرماییدرجوع در لوح فشرده »قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران



  
  
 
  
  
  

ره         ب 
   



  هاي منتشر شده   فهرست کتاب
 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

  )1390ماه سال  باناز آغاز تا آ (
  

هاي قبل از چاپ آخر فاقـد موجـودي       هاي داراي بیش از یک نوبت چاپ، چنانچه چاپ          براي مجموعه 
  .باشد، صرفاً مشخصات چاپ آخر درج شده است

  
 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

  ــــ  1  1359  مجموعه لوایح شوراي انقالب    1
  ــــ  1  1361  هاي شوراي انقالب و دولت موقت  سنامهها و اسا نامه ها،آیین مجموعه تصویبنامه   2
  ــــ  1  1362  مجموعه قوانین و مقررات واردات و صادرات    3
 ــــ  1  1363  ) جلد اول(مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات    4
 ــــ  1  1363  ) جلد دوم(مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات    5
 ــــ  1  1363  ) جلد سوم(قررات مجموعه فهرست عناوین قوانین و م   6
 ــــ  1  1363  ) جلد چهارم(مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات    7
 ــــ  1  1366  ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مجموعه قانون برنامه پنج   8
 ــــ  1  1367  هاي دایمی بودجه  مجموعه تبصره   9
 ــــ  1  1368  مجموعه قانون اساسی عراق   10
 ــــ  1  1368  جموعه قانون اساسی فنالندم   11
 ــــ  1  1368   کل کشور1368مجموعه قانون بودجه سال    12
 ــــ  1  1369  ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مجموعه قانون برنامه پنج   13
 ــــ  1  1369   کل کشور1369مجموعه قانون بودجه سال    14
 ــــ  1  1370   کل کشور1370مجموعه قانون بودجه سال    15
  700  1  1370  مجموعه قوانین و مقررات آزادگان   16
  1400  1  1370  مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی    17
 ــــ  1  1370  مجموعه قوانین و مقررات زلزله   18
  2000  1  1370  مجموعه قوانین و مقررات مسکن   19
  600  1  1371   کل کشور1371مجموعه قانون بودجه سال    20
  650  1  1371  ن زمین شهريمجموعه قانو   21
  800  1  1372  مجموعه قانون اساسی اندونزي   22
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 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

  600  1  1372   کل کشور1372مجموعه قانون بودجه سال    23
  3000  1  1372  )جلد اول (67 تا 63مجموعه مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی    24
  1600  1  1373   کل کشور1373مجموعه قانون بودجه سال    25
  3800  1  1373  )جلد دوم (72 تا 68عالی انقالب فرهنگی مجموعه مصوبات شوراي    26
 ــــ  2  1374  )التین(مجموعه قانون اساسی ایران    27
  4500  6  1374  ) جیبی(مجموعه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    28
  ــــ  3  1374  مجموعه قانون اساسی ژاپن   29
  2000  1  1374  مجموعه قانون اساسی سوریه    30
  2900  1  1374   فرانسهمجموعه قانون اساسی   31
 ــــ  1  1374   کل کشور1374مجموعه قانون بودجه سال    32
  3000  1  1374   کل کشور1375مجموعه قانون بودجه سال    33
  14000  1  1375  )جلد پنجم(مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات    34
  11000  1  1375  )جلد ششم(مجموعه فهرست عناوین قوانین و مقررات    35
  13500  1  1375  ین و مقررات امور گمرکیمجموعه قوان   36
 7500  1  1375  1368مجموعه نظرات حقوقی سال    37
 ــــ  1  1375  )جلد اول(هاي تشریفاتی ایران و سایر کشورها  مجموعه توافق   38
 ــــ  1  1375  )جلد دوم(هاي تشریفاتی ایران و سایر کشورها   توافق مجموعه   39
 ــــ  1  1375  )جلد سوم(ایر کشورها هاي تشریفاتی ایران و س مجموعه توافق   40
 ــــ  1  1375  )جلد چهارم(هاي تشریفاتی ایران و سایر کشورها  مجموعه توافق   41
 ــــ  1  1375  )جلد پنجم(هاي تشریفاتی ایران و سایر کشورها  مجموعه توافق   42
 ــــ  1  1375  )جلد ششم(هاي تشریفاتی ایران و سایر کشورها   توافق مجموعه   43
 ــــ  1  1375  )جلد هفتم(هاي تشریفاتی ایران و سایر کشورها   توافق مجموعه   44
  3000  1  1376   کل کشور1376مجموعه قانون بودجه سال    45
 ــــ  1  1376  )جلد اول(مجموعه سازمانهاي دولتی    46
  15000  1  1376  )جلد اول(المللی  هاي بین مجموعه کنوانسیون   47
  15000  1  1376  )سومجلد (المللی  هاي بین مجموعه کنوانسیون   48
 15000  1  1376  )جلدچهارم(المللی  هاي بین مجموعه کنوانسیون   49
 15000  1  1376  )جلد پنجم(المللی  هاي بین مجموعه کنوانسیون   50
  4800  1  1376  )جلد سوم (74- 73عالی انقالب فرهنگی مجموعه مصوبات شوراي   51
  15000  1  1376  مجموعه وظایف و اختیارات دولت    52
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 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

  -  5  1377  )فارسی(ساسی ایران قانون ا   53
  3000  1  1377   کل کشور1377مجموعه قانون بودجه سال    54
  55000  1  1377  )جلد اول(1375مجموعه آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري از آغاز تا پایان سال    55
 10000  1  1377  جمهور مجموعه مصوبات تعیین نمایندگان ویژه رییس   56
 ــــ  1  1377  ارات دولت به کمیسیون وزرامجموعه مصوبات تفویض اختی   57
  10000  1  1377  )جلد اول(مجموعه مصوبات شوراي عالی اداري   58
 10000  1  1377  )  قوانین و مقررات عادي–جلد اول(مجموعه وظایف و اختیارات ریاست جمهوري    59

ـارات ریاسـت جمهـوري              60 ـایف و اختی ـام و فـرامین و مقـررات         –جلـد دوم    (مجموعه وظ  احک
  )بندي شده طبقه

 ــــ  1  1377

  6100  1  1378  )جلد چهارم (76- 75عالی انقالب فرهنگی مجموعه مصوبات شوراي   61
  5000  1  1378  مجموعه قانون ارتش جمهوري اسالمی    62
  5500  1  1378   کل کشور1378مجموعه قانون بودجه سال    63
  2400  4  1378  مجموعه قانون کار   64
  14000  2  1378  اعی مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتم   65
  35000  1  1378  ) سپاه– جلد دوم(مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نیروهاي مسلح    66

ـام                         67 ـانون نظ ـاال و خـدمات بـه انـضمام ق مجموعه قوانین و مقررات قیمت گذاري و توزیـع ک
  صنفی و قانون تعزیرات حکومتی 

1378  1  14000  

  16500  1  1378  1369مجموعه نظرات حقوقی سال    68
  -  1  1378  قانون اساسی سوئیس   69
  -  1  1378  قانون اساسی کره جنوبی   70
  -  1  1378  ) 76- 75(شوراي عالی انقالب فرهنگی   71
  9000  1  1379  ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مجموعه قانون برنامه پنج   72
  6500  1  1379   کل کشور1379مجموعه قانون بودجه سال    73
  25000  1  1379  )جلد دوم( دولتی هاي مجموعه سازمان   74
  25000  1  1379  )جلد سوم(هاي دولتی  مجموعه سازمان   75
  5000  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر آموزش و پرورش    76
  3000  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر اطالعات   77
  15000  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر اقتصادي و دارایی   78
  4500  1  1379  ه وظایف و اختیارات وزیر امور خارجه مجموع   79
  5000  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی   80
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 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

  10000  1  1379  آموزش پزشکی  و  درمان مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بهداشت،   81
  2500  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر پست و تلگراف و تلفن   82
  2000  1  1379  تیارات وزیر تعاونمجموعه وظایف و اخ   83
  5500  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر جهادسازندگی   84
  6000  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح    85
  3500  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر راه و ترابري   86
  5200  1  1379  ت و فنآوريمجموعه وظایف و اختیارات وزیر علوم تحقیقا   87
  3200  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی    88
  5000  1  1379  مجموعه وظایف و اختیارات وزیردادگستري   89
  -  1  1379  قانون اساسی الجزایر   90
  -  1  1379  قانون اساسی نیجر   91
  10000  1  1380   کل کشور1380مجموعه قانون بودجه سال    92
  45000  1  1380  1363 - 1379عالی انقالب فرهنگی  ه مصوبات شورايمجموع   93
  39000  1  1380  )جلد چهارم(هاي دولتی  مجموعه سازمان   94
  35000  1  1380  )  ارتش- جلد اول(مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نیروهاي مسلح    95
  6000  1  1380  مجموعه وظایف و اختیارات وزراي نفت و نیرو   96
  11000  1  1380  و اختیارات وزیر جهادکشاورزيمجموعه وظایف    97
  5000  1  1380  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن   98
  4000  1  1380  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر کار و امور اجتماعی    99

  6500  1  1380  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر کشور   100
  5500  1  1380  مجموعه وظایف و اختیارات وزیر مسکن و شهرسازي   101
  -  1  1380  قانون اساسی لبنان   102
  10000  1  1381   کل کشور1381مجموعه قانون بودجه سال    103
  15000  1 1381  مجموعه قوانین و مقررات اساسی    104
  18000  1  1381  مجموعه قوانین و مقررات پیمانکاران و مهندسین مشاور   105
  45000  2  1381  )هاي دولتی یلو اتومب(مجموعه قوانین و مقررات معامالت و اموال دولتی    106
  10000  1  1381  مجموعه وظایف و اختیارات مشترك وزراء   107
  50000  1  1381  )جلد پنجم(مجموعه سازمانهاي دولتی    108
  13000  1  1382   کل کشور1382مجموعه قانون بودجه سال    109
  10000  1  1382  مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان   110
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 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

  ــــ  1  1383  مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر   111
  10000  1  1383  مجموعه قانون استخدامی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران   112
  23000  1  1383  ساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مجموعه قانون برنامه پنج   113
  20000  1  1383   کل کشور1383مجموعه قانون بودجه سال    114
  40000  2  1383  )جلد دوم(مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی    115
  10000  2  1383  هاي بازرگانی، صنایع و معادن  مجموعه قوانین و مقررات اتاق   116
  45000  2  1383  مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی    117
  100000  2  1383  )جامع(ها مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات   118
  22000  2  1383  مجموعه قانون تجارت    119
  19000  3  1383  نامه اصالحی آن هاي عمومی و انقالب و آیین مجموعه قانون تشکیل دادگاه   120
  7000  4  1383  نامه اجرایی آن  مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات اداري و آیین   121
  13000  2  1383  مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان، مترجمان و حسابداران رسمی    122
  24000  1  1383  )جلد اول(اي  هاي حرفه مجموعه قوانین و مقررات نظام   123
  24000  1  1383  )جلد دوم(اي  هاي حرفه مجموعه قوانین و مقررات نظام   124
  21000  1  1383  )جلد سوم(اي  هاي حرفه مجموعه قوانین و مقررات نظام   125
  -  2  1383  فرهنگ حقوقی   126
  19000  1  1384   کل کشور1384مجموعه قانون بودجه سال    127
  45000  6  1384  مجموعه قانون مجازات اسالمی    128
  70000  4  1384  ها، عالیم و اختراعات مجموعه قوانین و مقررات تجارت، ثبت شرکت   129
  30000  1  1384  مجموعه قوانین و مقررات خانواده    130
  19000  2  1384  مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح   131
  18000  1  1384  و مقررات بورس اوراق بهادارمجموعه قانون    132
  32500  1  1384  مجموعه قوانین و مقررات صنایع    133
  100000  1  1384  مجموعه قوانین و مقررات مدنی    134
  35000  4  1384  مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و امالك    135
  30000  1  1385   کل کشور1385مجموعه قانون بودجه سال    136
  45000  2  1385  ل برخی از درآمدهاي دولت مجموعه قانون وصو   137
  60000  1  1385  )جلد دوم (79 تا 76مجموعه آراي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري    138
  33000  1  1385  مجموعه قوانین و مقررات استخدام قضات و تشکیالت دادگستري   139
  33000  3  1385  مجموعه قوانین و مقررات اوقاف    140



87  کتب منتشره

 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

  90000  3  1385  ) جلد اول(ها  یم و مجازاتمجموعه قوانین و مقررات جرا   141
  30000  3  1385  مجموعه قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طالق    142
  26000  4  1385  هاي مستقیم  مجموعه قانون مالیات   143
  33000  3  1385  مجموعه قانون محاسبات عمومی    144
  45000  1  1385  هاي سیاسی  گان و نمایندگیمجموعه قوانین و مقررات اتباع خارجه، پناهند   145
  16000  1  1385  مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماري   146
  50000  1  1385  گذاري  مجموعه قوانین و مقررات سرمایه   147
  45000  1  1385  مجموعه قوانین و مقررات کار    148
  45000  3  1385  مجموعه قوانین و مقررات بیمه    149
  20000  1  1385  ن و مقررات معادن مجموعه قوانی   150
  36000  2  1385   صنعتی و مناطق ویژه اقتصادي –مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري    151
  38000  1  1386   کل کشور1386مجموعه قانون بودجه سال    152
  30000  6  1386  مجموعه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران   153
  29000  2  1386  .....هاي سیاسی، مذهبی و صنفی  ها، انجمن یتمجموعه قوانین و مقررات احزاب، جمع   154
  20000  3  1386  مجموعه قوانین و مقررات انتخابات مجلس شوراي اسالمی   155
ـ 80مجموعه آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري    156   100000  1 1387  )جلد سوم (81 
  20000  1 1387   کل کشور 1387مجموعه قانون بودجه سال    157
  80000  1  1387   قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست شکار و صیدمجموعه   158
  40000  1  1387  مجموعه قوانین و مقررات گذرنامه   159
  80000  8  1387  مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جلد اول    160
  30000  1  1388  )جیبی(مجموعه قانون مدنی    161
  20000  2  1388  مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوري    162
  38000  1  1388  )جیبی(هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مجموعه قانون آیین دادرسی دادگاه   163
  50000  1  1388   کل کشور1388مجموعه قانون بودجه سال    164

 - قطـع جیبـی  (هاي عمـومی و انقـالب در امـور کیفـري      مجموعه قانون آیین دادرسی دادگاه      165
ـ ویرایش اول   )چاپ دوم 

1388  2  30000  

  -  1  1388  قانون اساسی سنگال   166
  000/230  3  1389  مجموعه آراي وحدت رویۀ دیوان عالی کشور    167
  30000  2  1389   کل کشور  1389مجموعه قانون بودجه سال    168
  35000  1  1389  )جیبی(مجموعه قانون مجازات اسالمی    169



 88  راهنماي لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران

 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

ـانو   « مجموعه نظریات شوراي نگهبان        170 » ن اساسـی تفسیري و مشورتی در خصوص اصـول ق
  )1388 تا 1359(

1389  2  60000  

  60000  2  1389  )1359دوره اولـ (مشروح مذاکرات شوراي نگهبان    171
  16000  1  1389  )جیبی(مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداري    172

  110000  5  1389  )جلد شومیز( ویرایش چهارم - چاپ پنجم) جلد اول(ها   مجموعه جرایم و مجازات- 1
173   

  120000  5  1389  )جلد سخت( ویرایش چهارم - چاپ پنجم) جلد اول(ها  وعه جرایم و مجازات مجم- 2
  94000  1  1389  )جلد دوم(مجموعه مصوبات شوراي عالی اداري    174
  12000  3  1389  مجموعه قوانین و مقررات شوراهاي حل اختالف   175
  120000  1  1389  )جلد چهارم(مجموعه آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداري    176
  40000  4  1389  هاي عمومی و انقالب مجموعه قوانین و مقررات دادگاه   177

  70000  1  1389  ) جلد شومیز) (1390 - 1394(مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 
ـران                178 ـد  ) (1390 - 1394(مجموعه قانون برنامه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسـالمی ای جل

  )تسخ
1389  1  80000  

  43000  2  1389  )جیبی(مجموعه قانون تجارت    179
  85000  4  1389  )جلد سخت(مجموعه قوانین و مقررات وکالت، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی    180  75000  4  1389  )جلد شومیز(مجموعه قوانین و مقررات وکالت، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی 

  15000  5  1390  ) سارع) (1390 - 1394( جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه   181

ـایل نقلیـه موتـوري زمینـی در            182 مجموعه قوانین و مقررات بیمه مسؤولیت مـدنی دارنـدگان وس
  برابر شخص ثالث 

1390  2  -  

  6000  1  1390   پالتویی–مجموعه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان    183
  10000  1  1390  )سارع(قانون مجازات اسالمی    184
  10000  1  1390  )سارع(هاي عمومی و انقالب در امور کیفري  مجموعه قانون آیین دادرسی دادگاه   185
  10000  1  1390  )سارع(هاي عمومی و انقالب در امور مدنی  مجموعه قانون آیین دادرسی دادگاه   186
  10000  1  1390  )سارع(قانون مدنی    187
  10000  1  1390  )سارع(قانون تجارت    188
  -  1  1390  )سارع( رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون   189
  10000  1  1390  )سارع( کل کشور 1390قانون بودجه سال    190

  10000  1  1390  )سارع(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت     191
  55000  3  1390  مجموعه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مربوط   192



89  کتب منتشره

 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

  7000  1  1390  )ارعس(قانون مدیریت خدمات کشوري    193
  40000  1  1390   کل کشور1390مجموعه قانون بودجه سال    194

  100000  11  1390   جلد سخت–) جلد اول(مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفري    195  90000  11  1390   جلد شمیز–) جلد اول(مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفري 
  200000  1  1390  ) جلد دوم (–درسی کیفري دا مجموعه قوانین و مقررات آیین   196
  16000  7  1390  مجموعه قانون صدور چک   197
  7000  1  1390  )سارع(قانون تشکیالت، وظایف وانتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران    198
  7000  1  1390  )سارع(ها و مراتع برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره   199
  27000  1  1390  لفات اداريمجموعه قوانین و مقررات تخ   200
  60000  3  1390  مجموعه قانون تشکیالت، وظایف وانتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران   201
  18000  1  1390  ها مجموعه قوانین و مقررات هدفمند کردن یارانه   202
  ــ  ــ  ــ  1386 تا نیمه نخست 1360  از سال -  جلد 57 - مجموعه مصوبات هیأت وزیران   203
  -  -  1390  انون اساسی تونسق   204
  -  -  1390  قانون اساسی آمریکا   205
  -  -  1390  قانون اساسی فرانسه   206
  -  -  1390  قانون اساسی گینه   207
  -  -  1390  قانون اساسی یمن   208
  10000  -  1390  )سارع(مجموعه قوانین و مقررات محاسبات    209
  10000  -  1390  )سارع(مجموعه قوانین و مقررات وکالت، مشاوره حقوقی و حمات قضایی    210
  -  -  1390  "هاي مستقیم قانون مالیات «218موضوع ماده  نامه اجرایی اصالحیه آیین   211

ـ مجموعه قانون مدنی 1 ـ مجموعه قانون مدنی 2   212  -  -  1390  )چاپ هشتم، ویرایش هفتم) (جلد شومیز(    -  -  1390  )چاپ هشتم، ویرایش هفتم) (جلد سخت( 
  130000  1  1390  )چاپ دوم، ویرایش اول) (جلد سخت( مجموعه قوانین و مقررات خانواده - 2   213  120000  1  1390  )چاپ دوم، ویرایش اول) (جلد شومیز(خانواده  مجموعه قوانین و مقررات - 1

    9  1390   جلد سخت–) اولجلد (مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی    214    9  1390   جلد شمیز–) جلد اول(مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی 
      1390  نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی مجموعه قانون آیین   215
      1390  )کوچک(نامه داخلی هیأت دولت  مجموعه آیین   216
      1390  هاي دینی ایران مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیت   217

ـ   218         1386نیمۀ نخست  تا 1360 جلد از سال 57مجموعه مصوبات هیأت وزیران 



 90  راهنماي لوح جامع قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران

 )ریال(قیمت  نوبت  سال  عنوان  ردیف

  الی
275  



  

 تنقیح و انتشارمراکز عرضه انتشارات معاونت تدوین، 
 قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوري

  )مرکزي (1 فروشگاه شماره -1
  اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

، نرسیده به خیابان جمهوري اسالمی، جنـب بانـک ملـی شـعبه     )عج(تهران، خیابان ولی عصر  : نشانی
  66492707 -8 :، تلفن1158مهتاب، شماره 

   2 فروشگاه شماره -2
  المللی ریاست جمهوري کتابفروشی مرکز امور حقوقی بین

  88825071 تلفن – 80، شماره  اهللا طالقانی، نبش خیابان شهید موسوي تهران، خیابان آیت: نشانی
   انتشارات روزنامه رسمی کشور-3
   -روزنامه رسمیتهران، ضلع جنوبی پارك شهر، خیابان بهشت، ساختمان : نشانی
   253 داخلی 5560250 -4: تلفن

   کتاب اندیشه سبز نوین -4
، سـاختمان اردیبهـشت،   )اردیبهـشت (تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابـان منیـري جاویـد          : نشانی
 66463518:  تلفن -225شماره 
   کتابفروشی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداري-5
  66707021 -4:  تلفن-المی، خیابان خارك تهران، خیابان انقالب اس: نشانی

   فروشگاه کتب حقوقی معاونت آموزشی دادگستري تهران-6
  خان زند، خیابان سنایی، نرسیده به خیابان شهید مطهري، نبش  تهران، خیابان کریم: نشانی
  217 داخلی 88327074-5:  تلفن- 152، شماره 17کوچه 
   یار و آرمان علم  پخش کتاب حقوق-7
بـست شـهرزاد ، تـاالر        ، بـن  )اردیبهشت(تهران، خیابان انقالب اسالمی، خیابان منیري جاوید        : نینشا

  66952073 -  66406285:   تلفن–  32بزرگ کتاب ، پالك 
   انتشارات جنگل - 8
نژاد ، بین دوازده فروردین و منیري  تهران، میدان انقالب اسالمی، کارگر جنوبی،  تقاطع لبافی: نشانی
  66482830:  تلفن- طبقه سوم – 185، پالك )اردیبهشت(جاوید 

  هاي معتبر  سایر کتابفروشی- 9



  
  


