
 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

21/08/1290تصمیم قانونی راجع به امتداد مجلس شوراي ملی مصوب  1 2ماده    

25/12/1289پروگرام کابینه آقاي میرزا محمدولی خان سپهدار اعظم مصوب  2 متن برنامه 12بند    

07/07/1294قانون تعمیر مقبره نادرشاه مصوب  3 5ماده    

02/08/1300پروگرام کابینه آقاي قوام السلطنه مصوب  4 آن 7و جزء  3بند    

00/00/1301پروگرام کابینه آقاي مستوفی الممالک مصوب   5  مقدمه 

6 
Dr.Ryanقانون استخدام دکتر ریان  براي اصالح امور بلدیه طهران  مصوب  

24/07/1301  
 کل قانون

7 
اضافی بر حقوق مصوبه مهندس بلدي مصوب قانون برقراري یک هزار دالر 

15/11/1301  
 ماده واحده

17/12/1301پروگرام کابینه آقاي مستوفی الممالک مصوب  8 13بند    

05/07/1305تصویب مشی پروگرام کابینه آقاي میرزا حسن خان مستوفی مصوب  9 متن برنامه 11قسمت    

10 
ماهیانه بابت بودجه بلدیه طهران از قانون اجازه پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان 

20/03/1307مصوب   1307فروردین   
 کل قانون

03/04/1309مملکتی مصوب  1309قانون متمم بودجه سال  11 12ماده    

28/12/1310مملکتی مصوب  1311قانون متمم بودجه یکساله  12 2ماده    

07/03/1312مصوب قانون اعطاي امتیاز نفط بشرکت نفط انگلیس و ایران محدود  13 6ماده    

22/12/1313مملکتی مصوب  1314قانون متمم بودجه سال  14 25ماده    

25/11/1315قانون وکالت مصوب  15 7ماده  2بند    

23/12/1315کشور مصوب  1316قانون بودجه کل کشور سال  16 صورت ضمیمه  هزینه  77ردیف    

21/01/1316کشور  مصوب  1316قانون متمم بودجه سال  17 9و  4مواد    

15/03/1316قانون دفتر اسناد رسمی مصوب  18 7ماده  1بند    

25/08/1316قانون عمران مصوب  19 10ماده    

15/12/1316کشور مصوب  1317قانون بودجه کل سال  20 صورت هزینه ضمیمه بودجه 75بند    



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

14/12/1317کشور مصوب  1318قانون بودجه سال  21  
پیوست دوم  10اول (هزینه) و بند پیوست  79بند 

 (درآمد)

21/12/1317کل کشور مصوب  1318قانون متمم بودجه سال  22 1ماده    

16/12/1318کشور مصوب  1319قانون بودجه کل سال  23 ( فصل درآمد) پیوست 11بند   

15/12/1319کشور مصوب  1320قانون بودجه کل سال  24  
و بند 1جدول  52جدول درآمد، بندهاي   11بند   

پیوست بودجه 2جدول  93  

29/12/1319کشور مصوب  1320قانون متمم بودجه سال  25 9ماده    

30/01/1321کشور مصوب  1321قانون بودجه کل سال  26 پیوست  1جدول  11بند    

05/09/1321کشور مصوب  1321قانون متمم بودجه سال  27 58و ماده  40، بند ج ماده36، 20، 18مواد    

28 
فروشند  وران و فروشندگانی که کاالي خود را مخفی یا گران می قانون مجازات پیشه

17/06/1322مصوب   
 کل قانون

24/08/1322کشور مصوب  1322قانون بودجه کل سال  29 جدول پیوست اول 11بند    

30/08/1322کل کشور مصوب  1322قانون متمم بودجه سال  30 25ماده    

31 
مصوب  1323پرداخت هزینه کل کشور در سه ماهه اول سال قانون اجازه 

31/01/1323  
ماده واحده 6تبصره   

32 
مصوب  1326قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه ماهه آخر سال 

01/11/1326  
ماده واحده 5تبصره   

33 
قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شوراي ملی مصوب 

13/11/1326  
1ماده  6بند   

34 
وزیر مصوب  تصمیم قانونی راجع به رأي اعتماد به دولت جناب آقاي ساعد نخست

17/09/1327  
پیوست 8بند   

23/04/1328کل کشور مصوب  1328قانون بودجه سال  35 2ماده  32تبصره  10و 6، 5و بندهاي  22تبصره    

36 
به دولت جناب آقاي دکتر محمد مصدق مصوب تصمیم قانونی دائر به ابراز رأي اعتماد 

07/05/1331  
پیوست 1بند 6و 1جزءهاي   

23/11/1333قانون تشویق صادرات و تولید مصوب  37 1ماده    



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

38 
تصمیم قانونی راجع باجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله 

18/12/1333سازمان برنامه مصوب   
واحدهماده  13فقره  1ردیف   

39 

تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در 
فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه (کمیسیون برنامه) مصوب 

28/12/1333  

ضمیمه 4جدول شماره  1ردیف   

11/04/1334قانون شهرداري مصوب  40  

ن و و تبصره آ 36، 35، 2، مواد 1ماده  2تبصره 
و تبصره بند  12تا  6)، (4تا 1، بندهاي (40تا  37
هاي  و تبصره 50، ماده 45) ماده 19تا  15) و (8

-، تبصره53به استثناء تبصره آن، ماده  52آن، ماده 

 1و تبصره  80، ماده 55ماده  26بند  4تا  1هاي 
94و  85آن، مواد   

05/05/1334مصوب قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان  41 و تبصره آن 16ماده    

21/10/1334مجلس شوراي ملی مصوب  1335و  1334قانون بودجه سالهاي  42   3تبصره ماده  

08/12/1334قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب  43  
بند ب ماده  2، تبصره جزء 15، ماده 2تبصره ماده 

16 

44 
مشترك مجلسین در مورد چهار فقره طرحهاي تصمیم متخذه کمیسیون برنامه 

16/12/1334اجرائی مصوب   
2و تبصره بخش  1بخش  3تبصره   

45 
تصمیم متخذه کمیسیون مشترك برنامه مجلسین در مورد بیست و شش فقره برنامه 

27/12/1334تفصیلی سازمان برنامه مصوب   
1فقره   

19/01/1335کل کشور مصوب  1335قانون بودجه سال  46 21تبصره    

47 
طرح قانونی مربوط به اصالح تبصره فصل چهارم ماده دوم قانون برنامه عمرانی هفت 

13/11/1335ساله دوم  مصوب   
 کل قانون 

16/11/1335قانون استخدام پزشکان مصوب  3قانون مربوط به اصالح ماده  48 ماده واحده 6و  3هاي  تبصره   

28/12/1335مصوب کل کشور  1336قانون بودجه سال  49   46و  44، 29هاي  تبصره 

50 

 تصمیم متخذه کمیسیون مشترك برنامه مجلسین مربوط به 
کشی کرمانشاه  یکصد میلیون ریال وام اعطائی به شرکت لوله  

18/09/1336مصوب   

 کل قانون
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51 

کارمندان دون پایه و  35و  34قانون راجع باجازه پرداخت تفاوت اضافات سالهاي 
خدمتگزاران جزء و اضافه اعتبارات مورد نیاز بعضی از دستگاههاي دولتی مصوب 

22/11/1336  

2بند الف ماده   

29/12/1336کل کشور مصوب  1337قانون بودجه سال  52   14تبصره  

29/12/1336کل کشور مصوب  1337قانون متمم بودجه سال  53 11و  5هاي  تبصره   

54 
و اعیان و کلیه متعلقات و ملحقات کشتارگاههاي کشور به قانون اجازه واگذاري عرصه 
09/02/1337شهرداري هر محل مصوب   

 کل قانون

55 

هاي  قانون راجع به واگذاري اراضی کارخانه سابق تهیه الکل  
هاي فرهنگ و دارائی و شهرداري تهران  صنعتی به وزارتخانه  

30/02/1337مصوب   

ماده واحده 2بند   

56 
راجع باجازه تمدید مدت قانون احداث جاده سوم بین تهران و شمیران  الیحه قانونی

05/06/1337مصوب   
 کل قانون

57 
الیحه قانونی دائر باجراي قانون راجع باجازه واگذاري اراضی متعلق به شهرداریها به 

03/08/1337موسسه بنیاد پهلوي به منظور ساختمان مهمانخانه و پرورشگاه مصوب   
 کل قانون

58 

تصمیم متخذ کمیسیون مشترك برنامه مجلس درمورد معافیت کارخانه و ماشین آالت 
و قطعات یدکی وارده جهت اجراي برنامه از عوارض ورودي و حقوق گمرکی مصوب 

20/11/1337  

 کل قانون

28/12/1337کل کشور مصوب  1338قانون بودجه سال  59   27و  26هاي تبصره 

60 
نفر کارمند و خدمتگزار  186مشترك برنامه مجلسین درباره تصمیم متخذه کمیسیون 

12/11/1338حکمی و قراردادي و روز مزدي شرکت منحله چاي مصوب   
 کل قانون

61 
ساله دوم کشور مصوب  قانون برنامه عمرانی هفت  17نامه طرز اجراي ماده  آئین
12/11/1338  

14و ماده  11تا  8مواد   

19/12/1338کل کشور مصوب  1339قانون بودجه سال  62   47و  22، 20، 11هاي  تبصره 

07/03/1339قانون بانکی و پولی کشور مصوب  63 18بند ج ماده    

23/12/1339تصمیم قانونی دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت مصوب   64 پیوست 1بند 7جزء    

65 
قانونی آن در آخر سال اجراي قانون اصالح امور اجتماعی و عمران دهات که اعتبار 

06/03/1340منقضی شده تا تصویب قانون جدید مصوب  1339  
 متن قانون
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66 
تصمیم قانونی دایر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اسداهللا علم نخست وزیر 

08/08/1342مصوب   
 بند (امور اجتماعی) پیوست قانون

26/10/1342به بانک مرکزي مصوب قانون راجع به اجازه فروش اراضی ضرابخانه  67 ماده واحده 2بند    

04/05/1343کل کشور مصوب  1343قانون بودجه اصالحی سال  68  
 4413و  4305هاي  و ردیف 52و  19هاي  تبصره

 جدول درآمدهاي عادي بخش چهارم ضمیمه 

69 
محل هاي خالصه داخل شهر زابل به شهرداري  قانون واگذاري اراضی و عرصه و اعیانی

19/07/1343مصوب   
 کل قانون

28/07/1343کل کشور مصوب  1340قانون بودجه سال  70    34 تبصره 

28/07/1343قانون راجع به حقوق و مزایاي تحصیلداران شهرداریها مصوب  71  کل قانون 

17/08/1343کل کشور مصوب  1341قانون بودجه سال  72   56تبصره  

24/08/1343 مصوب 1342قانون بودجه سال  73   12تبصره  

74 
قانون واگذاري دو دستگاه ماشین آب شیرین کن اداره کل گمرك به شهرداري بوشهر 

01/09/1343مصوب   
 کل قانون

75 
آباد اصفهان به شهرداري  الیحه قانونی راجع به فروش زمین مورد تصرف دارائی نجف

02/09/1343محل براي ساختمان کشتارگاه مصوب   
 کل قانون

08/09/1343قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب  76 6و  2مواد    

77 
رد لوایح مربوط به تقسیم شهر تهران به هفت و ده ناحیه شهرداري و سازمان و وظائف 

02/10/1343آنها مصوب   
 کل قانون

78 
قانون خدمت فنی آقاي فردریش فایل مهندس شهرساز دولت جمهوري آلمان غربی 

25/11/1343مصوب   
 کل قانون

79 
قانون واگذاري یک قطعه زمین براي احداث ساختمان روزنامه رسمی کشور 

29/11/1343شاهنشاهی مصوب   
 کل قانون

80 
قانون واگذاري سهام بنگاه مستقل آبیاري در شرکت ابیاري آذربایجان به شهرداري 

29/11/1343تبریز مصوب   
 کل قانون

02/12/1343ساختمانهاي فرهنگی و تعمیرات مدارس مصوب قانون مربوط به تکمیل  81  کل قانون 

27/12/1343کل کشور مصوب  1344قانون بودجه سال  82   41و  24هاي  تبصره 
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83 
بندي و حقوق مأمورین  دولت راجع به درجه 3/6/1342ـ 8436نامه شماره  رد تصویب

13/02/1344آتش نشانی مصوب   
 کل قانون

04/03/1344اراضی ساختمان دبیرستان سن لوئی از عوارض مصوب قانون معافیت  84  کل قانون 

85 
آقاي  راجع به بازگشت 22/4/1342ـ6436و  6/4/1342ـ5432هاي  نامه رد تصویب

20/03/1344حسن دولو به خدمت شهرداري تهران مصوب  
 کل قانون

86 
کرمانشاه مصوب قانون واگذاري چهار دانگ و نیم مشاع باغ چال بشهرداري 

13/10/1344  
 کل قانون

87 
رد الیحه ایجاد معابر جدید در تهران براي تسهیل و سایل عبور و مرور مصوب 

05/11/1344  
 کل قانون

88 

منتفی بودن لوایح مربوط به اجازه و اختیارات هییت پنج نفري براي ساختمان 
اراضی مورد احتیاج سازمان هاي سازمانی و اجازه استخدام مامورین فنی و خرید  خانه

09/11/1344مصوب   

1متن  3بند   

12/11/1344رد الیحه اساسنامه سازمان اتحادیه شهرداریهاي ایران مصوب  89  کل قانون 

90 
قانون شهرداري و تبصره ذیل آن مصوب  55ماده  25رد الیحه اصالح بند 

26/11/1344  
 کل قانون

91 
خیابان کندي به مهمانخانه هیلتن مصوب قانون سیل برگردان تهران و ادامه 

26/11/1344  
 کل قانون

08/03/1345کل کشور مصوب  1344قانون متمم بودجه سال  92   10تبصره  

31/03/1345قانون استخدام کشوري مصوب  93 112و تبصره ماده  2بند ت ماده    

18/07/1345قانون اجازه فروش اراضی خالصه واگذاري بشهرداري زاهدان مصوب  94  کل قانون 

95 
ها به شهرداري بابت عوارض مصوب  قانون اجازه عدم استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه

29/08/1345  
 کل قانون

96 
 منتفی بودن الیحه راجع به تشکیل شورایعالی اداري کشور 

30/08/1345مصوب   
2بند هـ ماده   

97 
کارمندان وزارت کشور مصوب رد لوایح مربوط به اختیار بازنشسته کردن 

24/11/1345  
 کل قانون
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98 

 1334اي از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداري مصوب سال  قانون اصالح پاره
27/11/1345مصوب   

 

 

 

 14اصالحی و تبصره آن)، جزءهاي  7(ماده  2جزء 
 15اصالحی و تبصره آن)،  35(موضوع ماده 
(موضوع اصالح  17اصالحی)،  37(موضوع ماده 

(موضوع  18و تبصره آن)،  45اصالحی ماده   3بند
(موضوع  19اصالحی و تبصره هاي آن)،  50ماده 
 24جزء  3و  2هاي  اصالحی)، تبصره 52ماده 

(موضوع ماده  32اصالحی)، جزء  68(موضوع ماده 
(مذکور  96ماده  5و  3هاي  اصالحی)، تبصره 94

) و  33جزء (مذکور در  105)، ماده 33در جزء 
)33الحاقی (مذکور در جزء  99ماده  1تبصره   

04/03/1346لغو تصویب نامه مربوط بانحالل اداره کل امور شهرداریها مصوب  99  کل قانون 

21/03/1346قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب   100 18ماده  1و تبصره  2ماده    

19/04/1346قانون سازمان برق ایران مصوب  101 11ماده  4تبصره    

102 
لغو تصویبنامه راجع بفروش ده هزار متر مربع از اراضی جاللیه به شهرداري تهران 

19/04/1346مصوب   
 کل قانون

103 
ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول زائد بر  قانون فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه

26/04/1346احتیاجات ارتش مصوب   
 تبصره ماده واحده

104 
تصمیم قانونی دایر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي امیرعباس هویدا نخست  

01/08/1346وزیر مصوب   

مبحث عمران روستایی و شهري از قسمت امور 
اقتصادي و اجتماعی و مبحث امور اداري از قسمت 

 امور عمومی و دفاعی

105 
شود مصوب  یا فروخته میقانون معافیت گمرکی کاالهاي شرکت ملی نفت که واگذار 

14/09/1346  
 کل قانون

106 
ـ الهیجان ـ بندر پهلوي   قانون حل اختالف بین وزارت دارائی با شهرداریهاي رشت

23/11/1346مصوب   
 کل قانون

27/12/1346قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب  107 و تبصره آن و فصل نهم ضمیمه 18، ماده 2ماده    

31/02/1347تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مصوب قانون  108 12و  1مواد    

109 
به قانون تشکیل شرکتهاي سهامی زراعی مصوب  18و  17قانون الحاق مواد 

04/03/1347  
متن قانون 18ماده   



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

09/04/1347نامه وظایف انجمنهاي ده در امور آبادانی و نوسازي روستاها مصوب  آئین 110  کل قانون 

27/04/1347قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  111 و تبصره آن 42ماده    

06/05/1347اساسنامه سازمان گوشت کشور مصوب  112 16ماده    

113 
تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدفهاي برنامه عمرانی 

08/05/1347چهارم مصوب   

فصل  8و  5، 4، 2، 1فصل دوم، بندهاي  7بند 
فصل پانزدهم،  14دوازدهم، فصل سیزدهم، بند 

 5و بند  2فصل هفدهم، جزء واو بند  5جزء ب بند 
 فصل نوزدهم

07/09/1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  114  
، ماده 16ماده  3و  2هاي  ، تبصره10ماده  2تبصره 

آن 2و  1هاي  و تبصره 26و ماده  25، ماده 18  

13/12/1347محدود خشخاش و صدور تریاك مصوب قانون اجازه کشت  115 4ماده    

22/12/1347قانون اجازه واگذاري و فروش اراضی و ساختمانهاي دولتی مصوب  116 و 4هاي تبصره  ماده واحده 5   

27/12/1347کل کشور مصوب  1348قانون بودجه سال  117 ماده واحده 1بند ب تبصره    

23/02/1348مصوب اي قانون لغو عوارض دروازه 118  
هاي و تبصره 4و بند الف آن، ماده  3، ماده 2ماده 

آن 4تا  1  

119 
قانون کشت محدود خشخاش و صدور  7و  6و  5و  4نامه اجرائی موضوع مواد  آئین

20/06/1348تریاك مصوب   
3ماده   

120 
قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  18نامه حق مرغوبیت موضوع ماده   آئین
 22/07/1348  

 کل قانون

21/08/1348  اي غرب  مصوب اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه 121 8و ماده  4بند ز ماده    

19/11/1348اي مصوب  قانون تشکیل شوراي آموزش و پرورش منطقه 122 6و ماده  3بند واو ماده    

24/12/1348کل کشور مصوب  1349قانون بودجه سال  123 ماده واحده  1بند ب تبصره    

124 
 9/ 7قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  10و  3قانون تمدید مهلت مقرر در مواد 

06/02/1349مصوب  1347/  
 کل قانون

125 
قانون استخدام نیروهاي مسلح شاهنشاهی مصوب  96قانون الحاق یک تبصره بماده 

17/03/1349  
 کل قانون



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

126 
قانون تشکیل شوراي آموزش و پرورش منطقه مصوب  2 نامه اجراي ماده آئین
08/04/1349  

2و تبصره ماده  1ماده  11و  3، 1بندهاي   

28/05/1349نامه عمران شهري در برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب  آئین 127  
و  6و تبصره آن،  5، 3، 2و تبصره آن، مواد  1ماده 

آنهاهاي  و تبصره 23تا  8هاي آن، مواد  تبصره  

21/01/1350قانون تاسیس شرکت سهامی شیالت جنوب ایران مصوب  128 6ماده    

13/02/1350قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  129 27و بند د ماده  24بند د ماده    

130 
قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهاي قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب  

03/03/1350  
11پیوست شماره  1بند   

131 
قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  10و  5قانون تمدید مهلت مقرر در مواد 

10/03/1350  
 کل قانون

16/03/1350قانون نظام صنفی مصوب  132  

، 40، ماده 37ماده  4و تبصره آن، بند  31ماده 
و  52، ماده 47ماده  6آن، بند  3و تبصره  44ماده 

55و  53تبصره آن، مواد   

29/03/1350تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب قانون  133 14ماده    

134 
تصمیم قانونی دائر بابراز رأي اعتماد بدولت جناب آقاي امیر عباس هویدا نخست وزیر 

01/07/1350مصوب   

متن قانون ـ خط مشی مربوط 12، 11، 9، 8اصول 
هاي مربوط به اصول  به اصل پنجم ـ خط مشی

خط مشی مربوط به اصل دوازدهمهشتم و یازدهم   

135 

قانون تشکیل شوراي آموزش و پرورش  2اصالح بعضی از مواد آئین نامه اجرائی ماده
کمیسیونهاي آموزش و پرورش و استخدام مجلسین  49منطقه اي مصوب تیر ماه 

14/09/1350مصوب   

متن قانون 3و  1بندهاي   

136 
وزارت تولیدات کشاوزي و مواد مصرفی و قانون عمران و نوسازي روستاها و انحالل 

27/09/1350تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن مصوب   
6ماده  5تبصره   

25/12/1350قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب  137 ضمیمه 3فصل نهم جدول  1بند    

26/02/1351مصوبقانون اصالح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور  138 3ماده    



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

139 
قانون اصالح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم 

07/04/1351کشور مصوب   
ضمیمه 3فصل نهم جدول  1بند   

17/04/1351 اصالح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمنهاي شهرستان و استان مصوب  140  کل قانون 

30/08/1351صنفی مصوب  اصالح قانون نظام 141  
 63ماده واحده (موضوع بند واو ماده  9جزء واو بند 

 مکرر)

07/09/1351 قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالی مصوب  2نامه اجرائی ماده  آئین 142 1بند ج ماده    

143 
هاي مربوط به تکمیل و اصالح قانون فروش خالصجات  منتفی بودن تصویب نامه

29/11/1351مصوب   

 3ماده  2نامه اول (موضوع تبصره  بند د تصویب
 اصالحی)

05/12/1351قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب  144 4ماده    

145 
نامه اجرائی قانون اصالح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور مربوط به وظایف و  آئین

27/12/1351تشکیالت مصوب   
12و  11، 10مواد   

146 
آئین نامه معامالت شهرداري پایتخت مصوب  4وماده  3تبصره به ماده الحاق دو 

20/01/1352  
 متن قانون

03/02/1352قانون تشکیل شرکتهاي سهامی زراعی مصوب  147 و تبصره آن 18ماده    



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

07/03/1352خالصه برنامه پنجم عمرانی کشور مصوب  148  

،  4فصل اول، مقدمه فصل  2بند  2 – 9جزء 
 2فصل هشتم،  بند  3بند   3 – 7زیرجزء پ  جزء 

، جزء 16فصل  3،  جزء ب بند 16، بند 12فصل 
، 17فصل  2بند   2 – 1،   جزء 17فصل  1پ بند 

 2بند   2 – 3،   جزء 17فصل  2بند  2 – 2جزء  
 – 1، جزء 17فصل  2بند  2 – 4،  جزء 17فصل 

 3بند   3ـ 2،  زیرجزء ت  جزء 17ل فص 3بند   3
، 17فصل  3بند   3ـ 2،  زیرجزء ث  جزء 17فصل 

، جدول بند 17فصل 3بند   3 – 2زیرجزء ج  جزء 
،  بند 17فصل  4بند  2جدول  4، بند 17فصل  4
پیوست 2بند  2 –2،  جزء 17پیوست فصل  1

،  17پیوست فصل 3بند  3 – 1،  جزء 17فصل 
 3 – 4،  جزء 17وست فصل پی 3بند  3 – 2جزء  

،  جزء 17(برنامه تهران بزرگ) پیوست فصل  3بند
19فصل  2بند   2 – 8  

149 
کل کشور مصوب  1353و بودجه سال  1352قانون بودجه اصالحی سال 

07/11/1352  
26هاي  تبصره 31و      

150 
هاي پیش بینی نشده منظور در ردیف  اجازه استفاده از محل اعتبار هزینه

18/12/1352کل کشور مصوب  1352) قانون بودجه اصالحی سال 51103000(  
جدول متن قانون 3بند   

151 
قانون معافیت اجناس وارداتی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهاي مسلح از پرداخت 

09/04/1353حقوق وعوارض گمرکی و سایر عوارض مصوب   
 ماده واحده

152 
براي آبادانی شهرها و روستاهاي کشور مصوب قانون تأمین اعتبارات عمرانی 

01/05/1353  
 کل قانون

153 
هاي امناي مؤسسات عالی علمی دولتی مصوب  قانون اصالح پاره اي ازمواد قانون هیأت

16/05/1353  
ماده واحده 3بند   

154 
کل کشور مصوب  1354و بودجه سال  1353قانون بودجه اصالحی سال 

15/11/1353  

آن)، تبصره  4(به غیر از جزء  16بند الف تبصره 
  50و بند ب تبصره  37



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

25/12/1353قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی مصوب  155  

و  23تا  18هاي آنها،  و تبصره 6تا  1مواد 
هاي آنها،  و تبصره 61تا  27، 25هاي آنها،  تبصره

65و تبصره ماده  72تا  63  

156 
قانون نوسازي و  18نامه حق مرغوبیت موضوع ماده  آئین  6 الحاق دو تبصره بماده 

23/01/1354عمران شهري مصوب   
 کل قانون

23/02/1354قانون آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی مصوب  157 5و  1مواد    

28/02/1354قانون تشـکیل صندوق مشترك شهرداریها مصوب  158  کل قانون 

08/03/1354مصوب  اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوري 159 17و  11و مواد  3بند د ماده    

03/04/1354اساسنامه سازمان زمین مصوب  160 1ماده    

03/04/1354قانون اصالح قانون تأسیس شرکت سهامی شیالت جنوب ایران مصوب  161 ) 6بند الف ماده واحده (موضوع اصالح ماده    

162 
قانون  4برنامه و بودجه موضوع ماده  آئین نامه بخشودگی بدهیهاي شهرداریها بسازمان

04/04/1354برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب   
 کل قانون

12/04/1354اساسنامه مرکز بررسی قیمتها مصوب  163   15و ماده  3بند ب ماده  

164 
قانون تشکیل شرکتهاي تأمین و توزیع آب و تاسیسات فاضالب شهرها مصوب 

29/04/1354  
 کل قانون

165 
منتفی بودن تصویبنامه مربوط به تملک تاسیسات برق شهرهاي خوزستان از طرف 

03/08/1354سازمان آب و برق خوزستان مصوب   
 کل قانون

166 
منتفی بودن الیحه قانونی تشکیل انجمنهاي ده و اصالح امور اجتماعی و عمرانی 

03/08/1354دهات مصوب   
 کل قانون

21/12/1354کشور مصوب کل  1355قانون بودجه سال  167   65و  17هاي تبصره 

168 
مجازات عمومی و الحاق  قانون اصالح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون

22/02/1355چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب   
 بند الف ماده واحده

26/03/1355قانون اصالح قانون تشکیالت انجمن هاي شهرستان و استان مصوب  169  
هاي  و تبصره 86و  85، 83، 82، 80تا  28مواد 
 آنها



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

15/04/1355ماده به آن مصوب  6قانون اصالح پاره اي از موادقانون شهرداري والحاق  170  
) و 7ماده واحده (موضوع اصالح تبصره ماده  1بند 
)118ماده واحده (موضوع الحاق ماده  23بند   

17/04/1355کل کشور مصوب  2535قانون بودجه سال  19نامه اجرائی تبصره  آئین 171 ماده واحده 14و  10تا   6بندهاي    

172 
کل کشور مصوب  2535قانون بودجه سال  65و  19هاي  قانون اصالح تبصره

17/04/1355  

19تبصره   

 

22/08/1355قانون تمدید مهلت تقدیم دادخواست به هیئت سه نفري مصوب  173  کل قانون 

19/11/1355قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  26قانون الحاق یک تبصره بماده  174  کل قانون 

26/12/1355کل کشور مصوب  1356قانون بودجه سال  175  
و تبصره  84، بند د تبصره 61، تبصره 11تبصره 

90   

03/02/1356نامه حق مرغوبیت  مصوب  آئین 7اصالح ماده  176  کل قانون 

177 
قانون بودجه سال  45و تبصره  2535قانون بودجه سال  19نامه اجرایی تبصره  آیین

19/03/1356کل کشور مصوب  2536  
متن قانون 13و  12، 9، 7تا  5بندهاي   

178 
قانون تغییر نام وزارت کشاورزي و منابع طبیعی به وزارت کشاورزي و عمران روستائی 

25/03/1356و تجدید سازمان کشاورزي کشور مصوب   
9بند ج ماده   

27/04/1356کل کشور  مصوب  2536قانون بودجه سال  82نامه اجرایی تبصره  آیین 179 8و  1مواد    

180 
تصمیم قانونی دائر به ابراز راي اعتماد به دولت جناب آقاي دکتر جمشید آموزگار 

30/06/1356نخست وزیر متخذه مصوب   
اداريهاي دولت در زمینه  سیاست 4بند   

11/11/1356کل کشور مصوب  2536قانون بودجه سال  85آئین نامه اجرائی تبصره  181 2ماده    

25/12/1356کل کشور مصوب  1357قانون بودجه سال  182 ماده واحده 6جزء چ تبصره    

183 

 2536قانون بودجه سال  45نامه اجرایی استفاده از مانده اعتبارات موضوع تبصره  آیین 
کل کشور مصوب  2537قانون بودجه سال  14و اعتبار موضوع تبصره کل کشور

12/02/1357  

متن قانون 15و  12، 10، 9، 8، 6بندهاي   

30/09/1357قانون تغییر ضریب حقوق مستخدمین دولت مصوب  184  بندهاي ج، هـ ماده واحده 



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

185 
هایی  و تبصره قانون اصالح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوري و الحاق مواد

02/10/1357به آن مصوب   
 بند س ماده واحده

07/12/1357الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 186 8و  1مواد    

187 
قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  10الیحه قانونی تمدید مهلت مقرر در ماده 

26/01/1358مصوب  7/9/1348  
 کل قانون

188 
هاي شهرستان و استان به کمیته  قانونی واگذاري وظایف و اختیارات انجمنالیحه 
04/02/1358ریزي استان مصوب  برنامه  

 کل قانون

189 
الیحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده 

04/02/1358بخدمت مصوب   
 کل قانون

190 
دیر کرد عوارض نوسازي مؤدیانی که تا پایان شهریور % زیان 9الیحه قانونی بخشودگی 

06/03/1358ماه سال جاري اصل بدهی خود را پرداخت نمایند مصوب   
 کل قانون

191 
تصویب نامه قانونی انحالل کلیه شوراهاي آموزش و پرورش مناطق کشور مصوب 

06/03/1358  
ماده واحده 2بند  3جزء   

02/04/1358قانون شوراهاي محلی مصوب  192 و  13تا  5، مواد 2ماده  2تبصره بند     17ماده  

193 
الیحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقالب مصوب 

03/04/1358  
4بند ز ماده   

194 
الیحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

07/04/1358مصوب   
8ماده  4بند   

27/04/1358نامه دادگاهها و دادسراهاي انقالب مصوب  آئین 195 30ماده    

196 
خزانه  6الیحه قانونی اجازه پرداخت معادل ریالی مبلغ یکصد میلیون دالر از حساب 

14/05/1358بشهرداري تهران مصوب   
 کل قانون

14/05/1358الیحه قانونی واگذاري کشتارگاه تبریز به شهرداري آن شهر مصوب  197  کل قانون 

198 
قانون نحوه واگذاري و احیاء اراضی در حکومت جمهوري اسالمی ایران مصوب 

25/06/1358  
12ماده  1جزء   



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

199 

قانون استخدام کشوري  84و  80قانون شمول ماده «الیحه قانونی الحاق یک تبصره به
در جریان انقالب اخیر درباره کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهاي دولتی که 

مصوب » دچار نقص عضو شده و یا از کار افتاده گردیده و یا بدرجه شهادت رسیده اند
26/06/1358  

 کل قانون

200 
الیحه قانونی معافیت ماشین آالت حمل زباله شهرداري شیراز از پرداخت حقوق و 

28/06/1358عوارض مصوب   
 کل قانون

29/06/1358اراضی شهري استان تهران مصوباساسنامه سازمان عمران  201 8و ماده  6، بندج ماده 5و تبصره آن، ماده  4ماده    

01/07/1358الیحه قانونی انتخابات شوراهاي شهر و طریقه اداره آن مصوب  202 42و  40،  37، 32مواد    

203 

تهران به الیحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پائین واقع در غرب 
مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ري مصوب 

08/07/1358  

 کل قانون

204 

شهر مرکز شهرستان  156الیحه قانونی اجازه هزینه انجام انتخابات شوراهاي شهر در 
جوئی شده انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی مصوب  از مانده اعتبار صرفه

19/07/1358  

قانون کل  

205 
یکصد میلیون دالر از الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی اجازه پرداخت معادل ریالی

19/07/1358خزانه به شهرداري تهران مصوب  6حساب   
 کل قانون

206 
الیحه قانونی راجع به بخشودگی عوارض نوسازي شهر طبس براي مدت یکسال مصوب 

29/08/1358  
 کل قانون

207 
شهرداریهاي کشور بدون  1358راجع به تنظیم و تصویب بودجه سال  الیحه قانونی

14/09/1358قانون شهرداري مصوب  68رعایت مقررات ماده   
 کل قانون

208 
 1356قانون بودجه سال  82الیحه قانونی اصالح ماده اول آیین نامه اجرایی تبصره 

21/09/1358کل کشور مصوب   
 کل قانون

05/10/1358کل کشور مصوب  1358بودجه سال الیحه قانونی متمم  209 ماده واحده 5بند ب تبصره    

210 
الیحه قانونی الغاي قانون رسیدگی به اعمال خالف حیثیت و شئون شغلی و اداري 

08/10/1358کارکنان دولت و شهرداریها مصوب   
 کل قانون



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

08/10/1358نامه اجرایی طرح اشتغال فارغ التحصیالن بیکار مصوب  آئین 211 23ماده  7و بند  21ماده  5بند    

212 
اساسنامه سازمان عمران اراضی شهري استان تهران  6الیحه قانونی اصالح بند ب ماده 

12/10/1358مصوب   
 کل قانون

213 
الیحه قانونی راجع به تصرف ماشین آالت تبدیل زباله به کود وسیله شهرداري تهران 

10/11/1358مصوب   
 کل قانون

214 

الیحه قانونی راجع به واگذاري لوازم و کاالها و تجهیزاتی که قبالً وسیله حزب منحله 
سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداري تهران و معافیت کاالهاي مزبور از 

13/11/1358پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی مصوب   

 کل قانون

215 

لوازم و کاالها و تجهیزاتی که قبال وسیله حزب منحله الیحه قانونی راجع به واگذاري 
سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداري تهران و معافیت کاالهاي مزبور از 

27/11/1358پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی مصوب   

آن 1ماده واحده و تبصره   

216 
کسانیکه با هواپیما در خطوط داخلی الیحه قانونی راجع به وصول عوارض شهرداري از 

04/12/1358کنند مصوب  مسافرت می  
 کل قانون

217 
مصوب   25/6/58الیحه قانونی اصالحیه قانونی نحوه واگذاري و احیاء اراضی مصوب 

08/12/1358  
نفره) 7(ترکیب هیئت  1مبحث  5بند   

218 
واحد اتوبوسرانی تهران الیحه قانونی راجع به انتقال وسائط نقلیه عمومی به شرکت 

26/12/1358وحومه مصوب   
 کل قانون

219 
الیحه قانونی احداث ترمینالهاي مسافربري و ممنوعیت تردد اتومبیلهاي مسافربري 

09/02/1359بین شهري در داخل شهر تهران مصوب    
1ماده   

220 

اجازه پرداخت الیحه قانونی راجع به مانده استفاده نشده اعتبار موضوع الیحه قانونی 
خزانه به شهرداري تهران مصوب   6معادل ریالی مبلغ یکصد میلیون دالر از حساب 

09/02/1359  

 کل قانون

221 
اساسنامه سازمان عمران اراضی شهري استان و  8الیحه قانونی راجع به اصالح ماده 

17/02/1359الحاق یک تبصره به ماده مزبور مصوب    
 کل قانون

222 
قانونی راجع به اجازه عدم وصول ما به التفاوت جرائم دیرکرد متعلقه از شرکت الیحه 

20/02/1359نمایشگاههاي بین المللی ایران مصوب   
 کل قانون



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

223 
شوند مصوب  الیحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته می

20/02/1359  
 کل قانون

224 

حقوق گمرکی و ترخیص دو دستگاه ماشین الیحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت 
حفاري تونل و متعلقات آن بنام شرکت راه آهن شهري تهران و حومه مصوب 

20/02/1359  

 کل قانون

30/02/1359مصوب  1359قانون بودجه سال  225 ماده واحده 19و بند ب تبصره  8  تبصره   

226 

قورخانه به منطقه سرخه الیحه قانونی راجع به انتقال کارخانجات مکانیک از محل 
حصار و واگذاري و تحویل اراضی قورخانه به شهرداري تهران بطور بالعوض جهت 

17/03/1359اجراي طرح مترو در تهران مصوب   

 کل قانون

227 
الیحه قانونی مربوط به تجدید نظر در قیمت واحد بهاي گوشت مصرفی پادگانهاي 

24/03/1359ارتش جمهوري اسالمی ایران مصوب   
 کل قانون

228 
الیحه قانونی الحاقی به الیحه قانونی راجع به انتقال وسایط نقلیه عمومی به شرکت 

28/03/1359واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مصوب  
 کل قانون

229 
بوسها و سایر رانندگان مازاد بر  الیحه قانونی نحوه انتقال رانندگان اتوبوسها و مینی

02/04/1359سازمانها و شرکتهاي دولتی مصوب احتیاج وزارتخانه ها و   
 کل قانون

230 
الیحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده 

04/04/1359استخدامی آنها تحت رسیدگی در کمیته پاکسازي است مصوب   
 کل قانون

231 

ایجاد محیط مساعد براي الیحه قانونی الحاقی به الیحه قانونی مربوط به پاکسازي و 
ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی مصوب  ها و بانک رشد نهادهاي انقالب در وزارتخانه

12/04/1359شوراي انقالب اسالمی ایران مصوب  7/6/1358  

آن 3و  1هاي  ماده واحده و تبصره  

232 
دولت الیحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج 

14/04/1359مصوب   
1تبصره ماده   

233 
الیحه قانونی مربوط به تجدید نظر در قیمت واحد بهاي گوشت مصرفی شهربانی و 

15/04/1359ژاندارمري جمهوري اسالمی ایران مصوب   
 کل قانون

21/04/1359الیحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان مصوب  234 14ماده  7بند    

235 

راجع به بخشودگی عوارض معوقه نوسازي آن قسمت از اراضی که الیحه قانونی 
بموجب الیحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهري به تصرف دولت درآمده اند 

21/04/1359مصوب   

 کل قانون



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

21/04/1359الیحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب  236  بند الف ماده واحده 

237 
الحاق موادي به الیحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت الیحه قانونی 

24/04/1359کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب   
 کل قانون

238 

الیحه قانونی تأمین اعتبار مربوط به تسریع در ادامه بزرگراه بعثت و احداث جایگزین 
قرار میگیرد مصوب  ساختمانهایی از پادگان قلعه مرغی که در مسیر بزرگراه مذکور

25/04/1359  

 کل قانون

07/05/1360مصوب  1360الیحه بودجه سال  239 ماده واحده 45و  44هاي  و تبصره 8بند ب تبصره    

240 

هاي مستمرکارکنان دولت که به  العاده قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق
اند به عایله  جنگی باقی ماندهاسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و 

03/08/1360تحت تکفل آنان مصوب   

 کل قانون

241 
قانون وصول مالیات از اتومبیلهاي غیرسواري و اصالح بعضی از مواد قانون مالیاتهاي 

07/08/1360هاي بعدي مصوب  مستقیم و اصالحیه  
5ماده   

242 
عایله تحت تکفل آنان در قانون برقراري حقوق وظیفه و مستمري نمایندگان مجلس و 

02/09/1360هاي خطیر نمایندگی مصوب  مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسوولیت  
7ماده   

243 
% جریمه دیرکرد عوارض نوسازي در شهرها مصوب 9قانون راجع به بخشودگی 

18/11/1360  
 کل قانون

26/12/1360کل کشور مصوب  1361قانون بودجه سال  244  
، بند ب 53، بند ب تبصره 34تا  32هاي  تبصره
83تبصره  3و بند  64تبصره   

27/12/1360قانون اراضی شهري مصوب   245  کل قانون 

246 
قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 

13/04/1361  
ماده واحده 2تبصره   

01/09/1361مصوبقانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري  247 14ماده    

08/10/1361قانون اصالح موادي از قانون مدنی مصوب  248 )982ماده 2(موضوع بند 18بند    

249 
قانون واگذاري مالکیت کلیه وسایل نقلیه اي که به شرکت واحد تحویل گردیده است 

05/11/1361مصوب   
 کل قانون

250 
از شهرداریهاي مناطق جنگی بدون  قانون اجازه تنظیم و تصویب بودجه ساالنه بعضی

25/11/1361ها مصوب  قانون شهرداري 68رعایت حدنصاب مقرر در ماده   
 کل قانون



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

26/12/1361کل کشور مصوب  1362قانون بودجه سال  251  

، بندهاي الف و ب 37، بند ب تبصره 8تبصره 
، تبصره52تبصره  ، بند ب 63تبصره  13، بند 53 

90تبصره و بند ج  66تبصره   

252 
قانون راجع به بازنشستگی و وظیفه شانزده نفر از کارکنان شهرداریها که از حقوق  

28/01/1362کنند مصوب  بازنشستگی و وظیفه استفاده نمی  
 کل قانون

253 
قانون راجع به واگذاري اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ري 

01/03/1362مصوب   
 کل قانون

15/04/1362قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب  254 4ماده  1 تبصره   

18/05/1362قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  255   116و  78، 65، 54، 22مواد  

12/08/1362قانون انحالل صندوق مشترك شهرداریها مصوب  256 ماده واحده 3تبصره    

257 
اداري (قانون رسیدگی به تخلفات اداري ) مصوب قانون هیئتهاي رسیدگی به تخلفات 

09/12/1362  
19ماده   

30/12/1362کل کشور مصوب  1363قانون بودجه سال   258  
، 41، بند ب تبصره 8، بند ج تبصره 5بند د تبصره 

  51و  50هاي  ، تبصره47تبصره  14بند 

11/05/1363مصوب 1362قانون بودجه سال  82تفسیر قانونی تبصره  259  کل قانون 

260 
قانون الزام دولت در مورد تهیه الیحه خودکفائی شرکتهاي واحد اتوبوسرانی مصوب 

18/10/1363  
 کل قانون

27/12/1363کل کشور مصوب  1364قانون بودجه سال  261  
و  29، بند د تبصره 10بندهاي الف و ب تبصره 

  29بند واو تبصره  5جزء 

17/02/1364مصوب  1364صادرات و واردات سال  قانون مقررات 262 39ماده    

263 
قانون تعیین تکلیف کارکنان انجمنهاي منحله شهرستان و استان مصوب 

14/09/1364  
 کل قانون

264 
قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین جانبازان 

03/11/1364انقالب اسالمی و بستگان شهدا مصوب   
 کل قانون

26/12/1364کل کشور مصوب  1365الیحه بودجه سال  265   19، بند الف و ب تبصره 9تبصره  3جزء د بند  

27/12/1364مصوب  1365قانون مقررات صادرات و واردات سال  266 40ماده    



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

02/07/1365قانون اصالح قانون هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  267 18و  16، مواد 8ماده بند د    

25/12/1365قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  268 24و  22، مواد 10ماده  2تبصره    

28/12/1365کل کشور مصوب  1366قانون بودجه سال  269 ماده واحده 19بندهاي الف و ب تبصره    

22/06/1366قانون زمین شهري مصوب  270 آن 11تا  1هاي  و تبصره 9ماده    

271 
به الیحه قانونی واگذاري واحدهاي مسکونی  1قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 

05/09/1366متعلق به شهرداري واقع در اراضی خزانه مصوب   
 کل قانون

27/10/1366قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دستگاههاي دولتی مصوب  272 8ماده    

18/12/1366کل کشور مصوب  1367قانون بودجه سال  273   25و تبصره  19بندهاي الف و ب تبصره  

274 
قانون مقررات مالی، اداري استخدامی و تشکیالت جهاد سازندگی مصوب 

23/01/1367  
75ماده  1تبصره   

275 
قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزي جمهوري اسالمی ایران مصوب 

13/06/1367  
40ماده  1تبصره   

03/08/1367مواد مخدر مصوب قانون مبارزه با  276 25و تبصره آن و ماده  24ماده    

29/12/1367کل کشور مصوب  1368قانون بودجه سال  277  
، بند 19، بندهاي الف تا د تبصره 8تبصره  11بند

  39و تبصره  27، تبصره 25الف تبصره 

26/06/1368قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب  278 8و  4، 3مواد    

279 
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  

11/11/1368  

 1) مبحث ب قسمت 8ـ  14و بند ( 50تبصره 
 پیوست

28/12/1368کل کشور مصوب 1369قانون بودجه سال  280  
ماده  31و بند ج تبصره  19، تبصره 6بند ج تبصره 

 واحده

281 
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

20/08/1369  

هاي الف تا  و جزء 45ماده  4، بند 43بند الف ماده 
 ج آن

11/11/1369کل کشور مصوب  1370قانون بودجه سال  282  
، بندهاي الف تا 9، بند هـ تبصره 6بند ج تبصره 

  36و تبصره  31ه ، بند ج تبصر19واو تبصره 

10/11/1370کل کشور مصوب  1371قانون بودجه سال  283  
،  بندهاي الف تا 9، بند هـ تبصره 6بند ج تبصره 

  36و تبصره  31، تبصره 19هـ تبصره 



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

26/03/1371قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب  284  
 1و تبصره  15، ماده 14، ماده 5تبصره ماده  7بند 

18آن و ماده   

09/04/1371قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب  285 هاي آنها و تبصره 22و  20، مواد 9ماده  2تبصره    

01/07/1371قانون دیوان عدالت اداري مصوب  18تفسیر قانونی ماده  286  کل قانون 

287 
قانون به هزینه قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بالتکلیفی کارگران کارگاههاي 

12/08/1371تعطیل شده بر اثر جنگ تحمیلی مصوب  
 کل قانون

12/11/1371کل کشور مصوب  1372قانون بودجه سال  288  

، بند 8،  بندهاي (واو) و (ز) تبصره 6بند ج تبصره 
، بند واو 9بند هـ تبصره  4، جزء9الف تبصره 

، بندهاي الف تا هـ 12، بند الف تبصره 9تبصره 
  30بند ج تبصره  4و جزء  19تبصره 

289 
اند، از پرداخت عوارض  قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده

28/11/1371اري مصوب شهرد  
 کل قانون

290 
قانون ادغام واحدهاي تربیتی شهرداریهاي سراسر کشور در سازمان بهزیستی کشور 

06/05/1372مصوب   
 کل قانون

23/12/1372کل کشور مصوب  1373قانون بودجه سال  291  

، بند  هـ تبصره 9، بند الف تبصره 8بند واو تبصره 
، بند 9ك تبصره  ، بند9بند ي تبصره  4، جزء 9

 4، جزء 19، بندهاي الف تا د تبصره 12الف تبصره 
35و تبصره  31بند ج تبصره   

292 
قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

20/09/1373مصوب   

، بند ج 23، تبصره 22، بند واو تبصره 9تبصره 
84تبصره ، بند ب 49، تبصره 29تبصره   

28/12/1373کل کشور مصوب  1374قانون بودجه سال  293  

، بند 9، بندهاي الف و ح تبصره 8بند ي تبصره 
، 16، بندهاي الف، ب تبصره 12الف تبصره 

و بند ج  35، تبصره 19بندهاي الف تا د تبصره 
  54تبصره 

294 
قانون فهرست نهادها و قانون دیوان عدالت اداري در رابطه با  11قانون تفسیر ماده 

11/07/1374مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب   
 کل قانون



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

11/11/1374کل کشور مصوب  1375قانون بودجه سال  295  

، بند الف 8، بند ح تبصره 2بندهاي ح، ل تبصره 
، 9، بند ح تبصره 9بند ز تبصره  3، جزء9تبصره

، بندهاي الف 16، بند ج تبصره 13بند الف تبصره 
، بند ب 32، تبصره 27، تبصره 19تا د تبصره 

  54و بند د تبصره  37تبصره 

14/11/1375کل کشور مصوب  1376قانون بودجه سال  296  

، بند هـ 5، بند ي تبصره 2بندهاي هـ، ك، ر تبصره
، جزء 9،   بند الف تبصره 8، بند هـ تبصره 6تبصره 

، بند ج تبصره 12، بند الف تبصره 9بند ز تبصره 8
، بند 32، تبصره 19، بندهاي الف تا واو تبصره 16

  48و تبصره  37ج تبصره 

08/11/1376کل کشور مصوب  1377قانون بودجه سال  297  

، 6، بند د تبصره 5، بند ي تبصره2بند ح تبصره 
، بند 8، بندهاي ج، د، هـ تبصره 7بند ط تبصره

، بند الف تبصره 9بند ز تبصره 8، جزء 9الف تبصره 
، بند  ج تبصره 19، تبصره 16، بند ج تبصره 12
  51بند ج تبصره  2و جزء  46، بند ب تبصره 37

13/11/1377کل کشور مصوب  1378قانون بودجه سال  298  

،  5، بند ف تبصره 5، بند ي تبصره2بند ز تبصره 
، بنـدهاي ب ، ج 7،  بند ز تبصره 6بند د تبصره

، 12، بند الف تبصره 9، بند الف تبصره 8تبصـره 
، بندهاي الف 16، بند ج تبصره 13بند الف تبصره 

، بندهاي 24تبصره  1، جزء الف بند 19تا د تبصره 
و بند ج  37، بند ج تبصره 30د تبصره  الف تا

  46تبصره 



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

24/12/1378کل کشور مصوب  1379قانون بودجه سال  299  

، بند هـ 5بند ي تبصره  1، جزء2بند د تبصره
، 13، بندالف تبصره 12، بند الف تبصره 6تبصره 

، بندهاي الف تا 16، بند ج تبصره 14بند هـ تبصره 
و  44، بند ط تبصره 37، بند ج تبصره19ج تبصره 

  49بند ز تبصره 

16/01/1379) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  26قانون استفساریه ماده (  300  کل قانون 

301 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

17/01/1379  

، 58، ماده 40، بند هـ ماده1بند ب ماده  5جزء 
، بند هـ 81، بند ژ ماده 70ماده  2و   1هاي  تبصره
بند ر  2، جزء 104بند و ماده  1، جزء85ماده 
، بند 113، بند ح ماده 110تبصره ماده ، 104ماده

، بند 137بند الف ماده  2، جزء 136، ماده 133ج 
، 140ماده  1، بند 138، بند ب ماده 137ب ماده

بند  1، تبصره 155بند الف ماده  2، جزء 146ماده 
و  161و بندهاي آن، ماده  156، ماده 155ب ماده 

و  163، ماده 162بندهاي الف تا د آن، بند د ماده 
بندهاي الف، ب،  هـ آن و بندهاي ب، ج، د ماده 

166 

02/12/1379کل کشور مصوب  1380قانون بودجه سال  302  

، بند الف تبصره 6، بند واو تبصره5بند ي تبصره 
، بندهاي الف 14، بند د تبصره13، بند ل تبصره12

 44، بند ط تبصره39، بند د تبصره 19تا هـ تبصره 
  45و بند ز تبصره 

03/07/1380قانون حمایت از بازسازي و نوسازي صنایع نساجی کشور مصوب  303  بند الف ماده واحده 

27/11/1380اصالح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب قانون  304  

اصالحی)  2ماده  3(موضوع تبصره 1ماده  3تبصره 
 107ماده  2(موضوع تبصره  49ماده  2و تبصره 
 اصالحی)

25/12/1380کل کشور مصوب  1381قانون بودجه سال  305  

، بندهاي د، ص 7، بند ح تبصره 4بند واو تبصره 
، 16، بند ز تبصره 15الف تبصره ، بند 11تبصره 

22بند الف تبصره  4جزء   



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

24/12/1381کل کشور مصوب  1382قانون بودجه سال  306  
، بند 12، بندهاي الف، ر تبصره 3بند ش تبصره 

  16و بند د تبصره  15الف تبصره 

307 
قانون اصالح قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب 

06/07/1382مصوب  1375شهرداران مصوب   
)31(موضوع اصالح ماده  18ماده   

26/12/1382کل کشور مصوب  1383قانون بودجه سال  308  
 12، بند ث تبصره 5، بند ذ تبصره3بند ش تبصره 

  15و بند الف تبصره 

309 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

11/06/1383مصوب   

، بند الف 10، بند د ماده 3بند الف ماده  3جزء 
، 30بند الف ماده  3، جزء 22، بند ب ماده 14ماده 

، بندهاي 104، بندهاي ك، ح ماده 98بند واو ماده 
، بند د 117بند الف ماده  2، جز 108د، ز ماده 

 2و  1و بندهاي  133، ماده 126، ماده 117ماده 
137 آن، بند ب ماده  

25/12/1383کل کشور مصوب  1384قانون بودجه سال  310  
، 6، بند الف تبصره 2بندهاي ف ، م تبصره 

8، و بند ت تبصره 6بند ب تبصره  7، 5جزءهاي   

04/11/1384کل کشور مصوب 1384قانون متمم قانون بودجه سال  311  
 9) پیوست 3000ها   ردیف (سازمان امور شهرداري

ضمیمه 2جدول   

312 

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 8) و (4) و جداول (3قانون اصالح ماده (
کل کشور  1384اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و متمم بودجه سال 

14/11/1384مصوب   

8ماده  4بند   

25/12/1384کل کشور مصوب  1385قانون بودجه  313  

، 6، بند الف تبصره 2تبصره  22و  18بندهاي 
، 8، بند د تبصره 6بند ب تبصره  5و  4هاي  جزء

  17و بند ب  تبصره  16بند ك تبصره 

314 

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 8) و (4قانون اصالح جداول شماره (
کل کشور مصوب  1385فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و متمم قانون بودجه سال 

10/08/1385  

بند ب ماده واحده 2و  1جزءهاي   

12/12/1385کل کشور مصوب  1385قانون اصالح قانون بودجه سال  315 ماده واحده 4بند    



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

24/12/1385کل کشور مصوب  1386قانون بودجه سال  316  

، 4ـ8، 6ـ4، 4ـ3، 2ـ10، جزءهاي 2بند ل تبصره 
، بند 14، بند ض تبصره 6بند د تبصره  5ـ3، 5ـ1

  17، بند الف تبصره 16ز تبصره 

317 
) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 13) بند (ب) ماده (3قانون اصالح جزء (

26/01/1386مصوب  11/6/1383اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب   
 کل قانون

01/12/1386کل کشور مصوب  1387قانون بودجه سال  318   32و  23، 6بندهاي  

319 
 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

25/02/1387مصوب   
15ماده  3تبصره   

31/02/1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  320  
، بند د ماده 8ماده  14، بند 6، ماده 4ماده  3بند 

10و ماده  9ماده  1، تبصره 9  

26/12/1387کل کشور مصوب  1388قانون بودجه سال  321  
و  62و  61، بند 49، جزء د بند19، بند 13بند 

 جدول بخش سوم 

322 
قانون استفاده از تسهیالت حساب ذخیره ارزي براي حمل ونقل ریلی و عمومی شهرها 

15/12/1388مصوب    
قانونکل   

24/12/1388کل کشور مصوب  1389قانون بودجه سال  323  
و   13، جزء د بند  3، جزء هـ بند 2جزء ش بند 

  18بند 

324 
) مصوب 1390ـ  1394قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران (

25/10/1389  

، بند الف 11، بند ب ماده6بندهاي الف، ج ماده 
، بند ج 75ماده  18،  بند65، بند د ماده 12ماده 
، 84بند ي ماده  4، جزء 83، بند ب ماده 82ماده 
بند  2، تبصره 112بند الف ماده  2، تبصره 94ماده

، بند ب ماده 168، بند الف ماده 117الف ماده 
بند الف  2و  1، جزءهاي 171، بند الف ماده 169
، بندهاي ب، ج 171، تبصره بند الف ماده 171ماده

 172، مواد 171، تبصره بند د ماده 171، د ماده 
، 194، بند ف ماده 181، تبصره ماده 175تا 

و بند ز ماده  200، ماده 194تبصره بند ف ماده 
224  

25/10/1389نامه اصالحی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب  325 بند(ب) جدول پیوست 175قسمت   



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

326 
19/02/1390کل کشور مصوب  1390قانون بودجه سال   

 

و تبصره  50، بند40، جزء پ بند 22، بند 15بند 
، 97و تبصره آن، بندهاي  79، بند 51آن، بند 

133و  131، 117، 112  

30/02/1391کل کشور مصوب  1391قانون بودجه سال  327  

 3 – 4، بند ث زیرجزء 12، بند 5بند  5 – 3جزء 
، 24بند  24ـ15، جزء 24بند  24 – 3جزء  24 –

  79و  57و تبصره آن، بندهاي  35بند

19/03/1392کل کشور مصوب  1392قانون بودجه سال  328  

ـ 1، جزء35،  بند30، بند 3بند  3ـ 3جزء 2تبصره 
و  40بند  40ـ 2و  40ـ1، جزءهاي 38بند  38

، بندهاي 40بند  40ـ 2جزء 3و  2، 1هاي  تبصره
122و  116، 105، 89، 79، 73، 71، 53  

06/12/1392کل کشور مصوب  1393قانون بودجه سال  329  

، 3، بند م تبصره 3، بند واو تبصره 3بند ج تبصره 
، بندهاي د، هـ، واو 5بندهاي د، ص تبصره 

، 17، بند هـ تبصره 9، بند ح تبصره 6تبصره
19دهاي هـ، واو تبصره بن  

24/12/1393کل کشور مصوب  1394قانون بودجه سال  330  

، بند 6، بندهاي د، هـ، واو تبصره 3بند س تبصره 
ـ 4، بند16، بندهاي د، ط تبصره 9هـ تبصره 

105000 ـ  85و   550000 جدول بخش چهارم  
بخش نهم 19و بند   

331 
کل کشور مصوب  1394بودجه سال ) قانون 2قانون اصالح بند (ي) تبصره (

15/09/1394  
 کل قانون

27/02/1395کل کشور مصوب  1395قانون بودجه سال  332  

، 5،  بند د تبصره 4، بند ج تبصره 1بند هـ تبصره 
 20، بند 14بند الف تبصره  3، جزء6بند واو تبصره 

 جدول بخش نهم

333 
کل کشور  1395قانون اصالح قانون بودجه سال   

03/06/1395 مصوب  

موضوع بند الف ماده واحده، ردیف  36تبصره 
بند ج پیوست، ردیف  2جدول شماره  310107

101000ـ  14 بند ج پیوست و  2جدول شماره  
بند ج پیوست  3جدول شماره  3ردیف   



 مواد مرتبط نامعتبر عنوان قانون و تاریخ تصویب آن ردیف

24/12/1395کل کشور مصوب  1396قانون بودجه سال  334  

، بند ج تبصره 4، بند ب تبصره 2بند الف تبصره 
، بند ح 6بند واو تبصره  1،  جزء 5، بند د تبصره 4

 6، بند 13، بند هـ تبصره 9، بند هـ تبصره6تبصره 
جدول  310109،  110514هاي  ، ردیف1جدول

جدول بخش  550000– 127بخش سوم، ردیف 
جدول بخش پنجم و  101000ـ16چهارم، ردیف 

جدول بخش نهم 20ردیف   

26/12/1396شور مصوب کل ک 1397قانون بودجه سال  335  
، بندهاي ط، ع 4، بند ب تبصره 1بند هـ تبصره 

  9و بند هـ تبصره  6تبصره 

21/12/1397کل کشور مصوب  1398قانون بودجه سال  336  

، 2، بند ط تبصره 1بند هـ تبصره  4و 2و  1اجزاء 
، بندهاي د، واو، ن 4، بند ب تبصره3بند د تبصره 

، بند د 8بند ح تبصره ، 6، بند ن تبصره 5تبصره 
و بند  14بند الف تبصره  4، بند الف و جزء9تبصره 

19تبصره  1  

26/12/1398کل کشور مصوب  1399قانون بودجه سال  337  

، بند 3، بند د تبصره 2بند هـ تبصره  2و  1اجزاء 
، بندهاي (ر) و 5بند د تبصره  1، جزء 4ب تبصره 

، بند 9تبصره ، بند د 6بند ت تبصره  3(ث) و جزء 
 1و بند  19و تبصره  14آن از تبصره  3الف و جزء 

 آن

338 
کل کشور مصوب  1399) قانون بودجه سال  1قانون الحاق یک بند به تبصره ( 

30/07/1399  

 1بند ز تبصره  1) جزء 1ـ 3) و (1ـ 2هاي ( قسمت
 (موضوع ماده واحده)

 


