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                                                                                                        اول      مقدمه 

            صـالحیت دار        هـاي                                                                معناي عام، عبارت از تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان          قانون در

     ّ                                             ّ                                   حاکمیّت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان )مرجع( قوّۀ مقننه، دولت یـا جایگـاه صـاح     

                                                                                                 اختیار دیگري باشد. بنابر این در معناي عام طیف وسـیعی از مقـررات بـه عنـوان قـانون نامیـده      

                                     و آیین نامه هاي نظام اداري خواهد شد.   ها                               تمام مصوبات مجلس، تصوی  نامه           شود و شامل     می

                                            شود که با تشریفات مقر ر در قـانون اساسـی،       می                                        اما در اصطالح خاص، قانون به قواعدي گفته

     شود.    می                            توسط مجالس قانون گذاري وضع

        شـوراي                                                             ّ         در جمهوري اسالمی ایران، تصوی  قانون به معناي خاص فقط در صالحیّت مجلـس  

  .1         اسالمی است

                                    ّ                           شود، دست یافتن به یك تعریف واحـد و معـیّن از قـانون، دشـوار         می                   همان طور که مالحظه

                                                         اما در تعريف آن، بايد پنج وصف يا خصوصیت وجود داشته باشد:    است 

          ّ         ّ  داراي کلیّت و عمومیّت،  - 1

                الزام آور بودن،  - 1

                           تنظیم کننده روابط اجتماعی،  - 3

             عادالنه بودن،  - 8

                            ّ  تضمین اجراي آن از طرف حاکمیّت.  - 6

                     توان چنین تعریف کرد:    می                             بنابر اوصاف مذکور، قانون را

                                                                                           قانون قاعدۀ کل ی و الزام آوري است که به منظور ایجاد نظـم و اسـتقرار عـدالت بـر زنـدگی       »

                                                                 ّ                    اجتماعی انسان توسط مراجع ذي صالح وضـع شـده و اجـراي آن از طـرف  حاکمیّـت تضـمین      

  «    شود.    می

 

                                                           
 اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در اين زمینه بیان می دارد:. 1

  شوراي اسالمی است که از نمایندگان منتخ  مردم تشکیل می شود و مصوبات                             إ عمال قوۀمقننه از طریق مجلس »

 «گردد.  می  ابالغ  و قضائیه  مجریه  قوه  اجرا به  آید براي  بعد می  در اصول  که  مراحلی  از طی  پس  آن

نگی ممکن همچنین به موج  اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، در مسائل مهم اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فره

                                                                        است، إ عمال  قوۀ مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراي مردم صورت گیرد.
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      قانون       انتشار 
     شود.     می                                                                                    انتشار قانون با اجراي آن مالزمه دارد، بر این اساس اجراي قانون، پس از انتشار آن آغاز

ّ                                  شـوند و مفـادّ آن را نسـبت بـه هـی  کـس          می                                           پیش از انتشار قانون، همه جاهل به آن محسوب             

                 شـوند تـا بـا        می                                                                         توان رعایت کرد. بنابراین، همه باید از پیش بدانند که قوانین در کجا منتشر     نمی

                                               مراجعه به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند.

                                                                                        هدف از انتشار قانون این است که قانون به اطالع همه مردم برسد، اما اینکه آیا همه مـردم از  

                                                                یا نه،کار دشواري است.بنابر این، باید پس از گذشتن زمـان معینـی       اند                         محتواي قانون مط لع شده

         قـوانین   »      دارد:       مـی                                  ( قانون مدنی دراین باره اشـعار  1                 ن فرض کرد. ماده )                        همۀ مردم را آگاه به قانو

                                                                                 روز پس از انتشار، در سراسر کشور الزم االجراست مگر آن که در خود قانون، ترتی  خاصـی      16

  «                             براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

          نسخ قانون
                     انون دیگـر، آن هـم                                                                            در نزد حقوق دانان نسخ عبارت است از اسقاط اعتبار یـك قـانون بوسـیله قـ    

                                                توسط مرجعی که به لحاظ قانون حق این کار را دارد.

         گویند.      می   «    ناسخ »                و قانون اخیر را   «      منسوخ »                               در این حالت قانون اسقاط شده را 

 

          انواع نسخ
  :                             نسخ کردن است دو صورت کلی دارد                                                 اراده قانونگذار در اسقاط اعتبار یك قانون که همان 

                                                      اینکه قانون گذار ضمن قانونی جدید، منسوخ شـدن قـانون                   : عبارت است از             الف( نسخ صريح

  .                قدیم را اعالم کند
     شود:    می                            که این نسخ به دو شکل محق ق

      گردد.    می                                                             در این شکل، قانون با قوانین موجود با ذکر مشخصات و عنوان نسخ            نسخ موردی:

      فقـط          شـود و         نمـی                            مشخصات قانون نسخ شده بیان  ،                       در این شکل از نسخ صریح            نسخ نوعـی:

      شوند.    می                                   ضمن یك عبارت کلی قوانین مغایر نسخ

                                  نسخ یك قانون مقدم را اعـالم کنـد     ،                                 قانون مؤخر بدون آنکه به شکل صریح              ب( نسخ ضمنی:

                                                        بدلیل تعارض ماهوي با مفاد قانون مقدم، موج  نسخ آن بشود.

 

                                                     مصو بات شورای عالی انقالب فرهنگی و الزم االجراء بودن آن
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                                                     اي رئیس جمهور وقت دربـاره اعتبـار مصـوبات شـوراي                                         به دنبال استفسار حضرت آیت اهلل خامنه

               پاسخ فرمودند:     63 /  11 / 6                                                 عالی انقالب فرهنگی، حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ 

                نماينـد بايـد                                                              ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقالب فرهنگی وضع می »

  «                    ترتیب آثار داده شود.

                                            ، شوراى عالى انقالب فرهنگى به عنـوان مرجـع     76 / 6 /  18     مورخ      889              اد مصوبه جلسه        به استن

                                           گیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى                                       عالى سیاستگذارى، تعیین خط مشى، تصمیم

                             شـود و تصـمیمات و مصـوبات                           هاى کلى نظام محسوب می                               و پژوهشى کشور در چارچوب سیاست

     است.                       االجراء و در حکم قانون        آن الزم

                                           االجرا بودن مصوبات در دیـدار بـا رئـیس و                                             همچنین رهبرمعظم انقالب اسالمی در مورد الزم

         فرمودند:    76 /  11 / 8                                       اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی در مورخه 

                                                                                هیچکس در کشور از وجود یك دستگاه متفکر، جـامع، داراى همـه خصوصـیات برجسـته و      »

                                  نیاز نیسـت. ایـن شـورا متصـدى                         لى انقالب فرهنگى بی                                       آگاه به کمبودها و نیازها مانند شوراى عا

                                                       گیرى در مورد آنهـا و ابـالغ مصـوبات بـراى اجراسـت.                                        شناخت مسائل فرهنگى و بحث و تصمیم

                     هـا بایـد خـود را                                  االجرا اسـت و همـه دسـتگاه                                                بنابراین مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى الزم

  «                                      موظف به اجراى تصمیمات این شورا بدانند.

    76 / 9 /  18                                                                              ایشان در دیدار با رئـیس و اعضـاي شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی در مورخـه                همچنین

                    االجـرا خواندنـد و                                                                                       مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگـى را بـراى مجریـان کـار فرهنگـى، قـانونى و الزم      

   «.                                                   همه نهادها باید به این مصوبات به دیده اعتبار بنگرند »         فرمودند: 

             تصریح کردند:    1361 / 9 /  16                          الی انقالب فرهنگی در مورخه                             ایشان در دیدار اعضاي شوراي ع

   ّ                                                                                  مصوّبات این جا ]شوراي عالی انقالب فرهنگی[ برابر قانون است. چون امام ایـن را تککیـد و    »

                                                                            ُ             تصوی  کرده و آنچه که امام و رهبري تصوی  بکند و قرار بدهد، طبق قانون اساسی، مُـر  قـانون   

  «                      است و هی  مشکلی ندارد.

          فرمودند:              ایشان همچنین 

                                                                                       مصوبه این شورا باید به وسیله دبیرخانه ابالغ و اجراي آن به وسـیله آقـاي رئـیس جمهـور      »

                                                                                        تضمین شود؛ یعنی نه وزارت آموزش و پرورش، نه وزارت علوم، نـه وزارت بهداشـت و نـه وزارت    

      فکـر              هاي صـاح                                                   ً                          ارشاد جرأت نکنند مصوبه را اجرا نکنند؛ باید حتماً اجرا کنند. ما این همه آدم

                                                                                     را که یك ساعت از وقتشان چقدر ارزش دارد، آن هم براي چنین کار مهمی در این شـورا جمـع   

                                      ایم؛ اگر مصوبات اجرا نشود معنا ندارد.      کرده

                                                                                              من بر این معنا اصرار دارم که فکري بکنید و بیش از همه به نظر من تکلیف بر عهده دبیرخانـه اسـت   

                                                         ه این مسئله را تکمین کنند. همۀ مسئوالن دولتی باید وظیفـۀ                                       و رجوع دبیرخانه به آقاي رئیس جمهور، ک
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             جـا قـانون                                                     گویید مجلس، قانونگذار اسـت؛ خیلـی خـوب، ایـن                                            خود بدانند مصوبات را اجرا کنند. شما می

                                                             االجراست، قـانون نیسـت؛ مصـوبات دولـت هـم الزم االجراسـت.                                کند. همۀ چیزهایی که الزم           تدوین نمی

                      ً                                  االجراست، الزم نیسـت حتمـاً اسـمش قـانون باشـد؛ امـا                       یردست خودش الزم                       بخشنامه فالن وزیر براي ز

                                                                                      االجرا بودن، نتیجۀ قانون را خواهد داشت؛ امام هم به همین نکته توجه داشتند. مـا گفتـیم              بالشك واج 

                                                                                                    مصوبات این شورا در حکم قانون باشد، ایشان گفتند باید اجرا شود. باید اجرا شود یعنی ترتیـ  اثـر داده   

   .«   شود

          ، اجـراي      1398 / 3 /  13                                                           له در دیدارشان با اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی در تـاریخ         ٌ معظ مٌ

                                                                          شوراي عالی انقالب فرهنگـی را موضـوعی مهـم و ضـروري خواندنـد و تککیـد           هاي             سیاستگذاري

                                                                                       شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی از نهادهـاي قـانونی و قطعـی نظـام ومصـوبات آن الزم           »       کردند: 

   «.      اجراست

                                                        تضمین اجـراي مصـوبات شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،        »                       در همین دیدار فرمودند:        ایشان

                                                                                                حضور رؤساي سه قوه در این شورا است؛ بـه سـاز و کـار قـانونی شـورا احتـرام گذاشـته شـود و         

  «                                     مصوبات همواره باید به سرعت ابالغ شوند.

             ّ  اهنگی و مدیریّت         باشد، هم    می                  ّ                                    یکی از وظایف مهمّی که بر عهدۀ شوراي عالی انقالب فرهنگی

                                                                                    کالن دستگاههاي فرهنگی است. رهبر معظ م انقالب اسالمی در بیانات ارزشمندشـان در آذرمـاه   

                                                                         این شورا مرکز بی بدیلی است. این جا را در واقع باید اتاق فرمـان فرهنگـی    »         فرمایند:     می      1361

           ز مهندسـی                                                                              کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههاي فرهنگی و سـایر دسـتگاهها و مرکـ   

  «                  کشور به حساب آورد.

                                                                                             این وظیفۀ خطیر به خوبی انجام نپذیرفت لذا مقام معظ م رهبـري در پیوسـت حکـم اعضـاء شـوراي      

                                               شورا ساز و کارهاي الزم بـه منظـور همـاهنگی و     »                 مقر ر داشتند که:       1366                         عالی انقالب فرهنگی در سال 

    «      اید.     ّ                                              مدیریّت کالن دستگاههاي فرهنگی را در اسرع وقت تدوین نم

             ّ                    کارگروه مدیریّت کـالن دسـتگاههاي    »                                  ّ             شوراي عالی انقالب فرهنگی این مکموریّت را بر عهدۀ 

    16                          ّ                                                  )بعنوان یکی از شوراهاي تخصّصی خود( قرار داده است این کارگروه نیـز در قالـ      «       فرهنگی

                  موضوع به شرح زیر:

 چاپ ونشر؛ -1

 رسانه های مکتوب )مطبوعات(؛ -2

 )ديجیتال(؛رسانه های غیر مکتوب  -3

 پژوهش فرهنگی؛ -4

 آموزش فرهنگی؛ -5
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 قرآنی(؛و  ه ها، قرآن و کانون های مذهبی                                        تبیلغات دينی )نماز و مسجد، هیآت و حسینی  -6

 تبلیغات عمومی؛ -0

 کتابخوانی؛ -8

 حج و زيارت؛ -9

 گردشگری، طبیعت گردی و اردويی؛ -17

 روابط فرهنگی بین المللی؛ -11

 اسالمی؛ نمادهای ايرانی، -12

                                       فیلم و سینما و هنرهای نمايشی و تجس می؛ -13

 و آرشیوها؛ها  میراث فرهنگی، موزه -14

 بازيهای رايانه ای؛ -15

 موسیقی؛ -16

                          وقف، اوقاف و امور خیري ه؛ -10

                 اقلی ت های دينی. -18

                                                         ساماندهی فعالیت هاي فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد.

                             ّ                                        دستگاههاي فرهنگی با تالش و تعهّد بایسته در پی همـاهنگی و تعامـل بـا                          بدیهی است اکثر مدیران 

                  باشند. لذا موجبات     می                           فرهنگی انقالب اسالمی بوده و   هۀ                                          سایر دستگاههاي فرهنگی براي تحق ق اهداف جب

                                                                       و ضعف و آسی  هاي موجود را باید در عدم تقسیم کار مل ـی و کاسـتی هـاي       ها                      بخشی از عدم هماهنگی

                            وانین و مقر رات حاکم دانست.          موجود در ق

                                  کارگروه مديري ت کـالن دسـتگاههای    "           که بر عهدۀ    ای                                    بنابراين اولین گام در انجام وظیفه

        را بـه     "              حـوزۀ فرهنـگ   "                                            گیرد اين است که مجموعه قـوانین و مقـر رات       می      قرار   "      فرهنگی

         ذيرفت.   پ    می                       بايست سالها قبل انجام    می                                             صورت جامع جمع آوری و تنظیم نمايد. اقدامی که

                   ّ                              سعی برآن بـوده کـه کلیّـۀ قـوانین و مقـر رات        «                                   مجموعۀ قوانین و مقر رات حوزۀ فرهنگ »   در 

                                                    هـ ش( تا هنگـام چـاپ آن، بـا آخـرین الحاقـات و          66 1 1                                     مربوطه از آغاز قانون گذاري در ایران )

                 به شرح زیر تنظیم                            ّ  براساس تاریخ تصوی  هر مصوّبه  و                                  اصالحات جمع آوري و در دو بخش اصلی 

        گردد:  

   :                                         قوانین و مقررات قبل از انقالب اسالمی، شامل            بخش او ل ـ

    ّ                             مصوّبات مجلسین سنا و شوراي ملی،             فصل او ل(

    ّ                مصوّبات هیکت وزیران.           فصل دو م(
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   :                                         قوانین و مقررات بعد از انقالب اسالمی، شامل              و بخش دو م ـ

    ّ                      مصوّبات شوراي انقالب اسالمی،           فصل او ل(

                                                سیاست هاي کل ی و کالن نظام بعنوان اسناد باالدستی،       دو م(    فصل 

    ّ                     مصوّبات مجلس شوراي اسالمی،           فصل سو م(

    ّ                                                  مصوّبات شوراي عالی انقالب فرهنگی )که در حکم قانون است(،            فصل چهارم(

    ّ                مصوّبات هیکت وزیران،           فصل پنجم(

                  اء هیـکت عمـومی      ّ      ّ       ّ                      ّ       ّ          مصوّبات قوّۀ قضائیّه )بخشنامه هاي رئیس قـوّۀ قضـائیّه و آر            فصل ششم(

                    دیوان عدالت اداري(،           هیکت عمومی                   دیوان عالی کشور و 

    ّ                      مصوّبات شوراهاي عالی کشور،           فصل هفتم(

                                        فصل هشتم( ساير مقر رات و مصو بات مربوطه  و 

                             ّ               ّ      ّ                                         می توان گفت در این مجموعۀ کلیّۀ قوانین و مقررّات مصوّب مرتبط با هر موضوع مورد مطالعـه قـرار   

        توانـد       نمی                                                        شده است البت ه تالش انجام شده به صورت مطلق بی عی  و نقص                          گرفته و پس از انتخاب درج

      آید.     می                                               باشد. ولی در نوع خود اثري جامع و کامل به حساب

         ّ                                                                            بحول و قوّۀ الهی و با تذکرات و راهنمائیهاي محق قین محترم و بهره گیران ارجمند، نسبت به 

                اقدام خواهد شد.   ها            رفع کاستی

                 نظام فرهنگی کشور                   و گسترش سطح کیفی                          مجموعه به ارتقاء کارآمدي                     امید است انتشار این

  .        بیانجامد                          در مقابله با جنگ نرم دشمن 

                                                                    

        الت کالن                        و من اهلل الت وفیق و علیه                                                                   

 مهدی ناظمی اردکانی دکتر                                                                           

                   محم د رضا مؤذنیان                                                                             

 1396 پائیز                                                                                 
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       بحثـی                                        مردمساالري بدون شـناخت بنیادهـاي آن،         دیگر                       دموکراسی و یا به تعبیر        درخصوص     بحث 

                  حکومتی کـه ایـن           نظام و     و هر                 استوار می دانند                   بر چهار رکن اساسی     را                           ناقص و نارسا است. دموکراسی 

        تلق ـی                            نظـام سیاسـی دمـوکرات              ه باشـد،                                            منظور کرده و بدان التزام نظري و عملی داشـت          ارکان را 

                                 گردید. این ارکان مهم عبارتند از:    می

             قانون اساسی   - 1

                     نظام پارلمانی )مجلس(  - 2

             احزاب سیاسی   - 3

             مطبوعات آزاد  - 4

ـ                                         عمـومی بسـیار مؤثرنـد. بـراي نشـان               افکـار          در تکوین      آزاد         مطبوعات             ت سیاسـی            ّ   دادن اهمیّ

                              . مطبوعات و سایر وسایل ارتباط        یده اند   نام  «                   رکن چهارم دموکراسی »   را       که آن     است         مطبوعات 

                                                                              تشریح، تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع  و مسائل اجتماعی و ارائه افکـار و عقایـد             عهده دار     جمعی 

                                         عنصـر اساسـی رشـد و توسـعه فکـري در               بـوده و                                     عمومی و انعکاس مشکالت و معضالت جمعی

                          رابطه اي مسـتقیم و عقـال      ت                           بین دموکراسی و توسعه مطبوعا           از آنجا که   .         می باشند         اي امروز    دنی

       حقـوق                                    از گرانبهـاترین  و ارزشـمندترین                                            انتقال و انتشار آزاد افکار وعقاید یکـی   و            وجود دارد   یی 

      کنـد         منتشر                            آزادانه سخن بگوید، بنویسد و              باید بتواند            هر شهروندي                  محسوب می شود لذا       انسانی 

      فـی              قـانونی و عر       هـاي             محـدودیت    ،                             با سوء استفاده از ایـن آزادي        مقابله     اي                   گر در مواردي  که بر م

                 وجود داشته باشد.

                    که مهمترين  آنها را                                                    برای مطبوعات اهداف و وظايف مشخصی تعريف و تبیین شده   

           بیان کرد:               به اين  صورت        می توان 

                 کانون  مباحثـه     یك      ثابه    َ به مَ   ،   روز                                     آمیز، قابل درك و هوشمندانه رویدادهاي              گزارش حقیقت »

  و                    مختلـف اجتمـاعی        هـاي                          تصویرهاي معـرف گـروه     ۀ    ارائ »  ،  «                  تفسیرها و انتقادات               به منظور تبادل 

  و      هـا        ارزش      تبیین  »  ،  «              و خطاهاي  آنها   ها                       هر گروه و همچنین ضعف    هاي          و آرمان   ها               توجه به ارزش

     «.                                               تدارك دستیابی  کامل مردم به اطالعات روز و مفید »  و   «                          اهداف و مبانی اصولی جامعه

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

                                                           
 . از گردآورنده1
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ارتقاء و انسجام  و            ّ ، ایجاد تحو لها                               ّ                ّ شوراي عالی انقالب فرهنگی مکموری ت ساماندهی فعالی ت

            ّ      ارگروه مدیری ت کالن ک»ساختار و عملکرد دستگاههاي فرهنگی کشور را بر عهدۀ و کارکرد

                          ّ                                       )بعنوان یکی از شوراهاي تخص صی خود( قرار داده و این کارگروه نیز در « دستگاههاي فرهنگی

ایفاي پیگیر « حوزۀ مطبوعات ورسانه هاي مکتوب»موضوع مختلف، از جمله:  16قال  

   ّ  کلی ۀ ی و تحلیل و بررسشود مگر با جمع آوري  نمی            ّ این مهم میس رمی باشد و       ّ     ّ   مسئولی ت محو له 

( و ....      ّ قضائی ه ،            ّ مقن نه، مجری ه ايقوانین و مقرراتی که از ابتدا تاکنون در مراجع ذي صالح )قو

                                       ّ                         وضع و به مرحلۀ اجرا درآمده است تا وضعی ت گذشته و حال مشخ ص گردد.

با تالش و کوشش و زحمت فراوان آنهم براي  حوزۀ مطبوعاتمجموعه قوانین و مقررات 

شاءاهلل زمینۀ  تا ان شده استمنابع اصلی و دست اول، گردآوري از  ترتی  خاصنخستین بار به 

 فرهنگی به شکل مطلوبی فراهم آید.              ّ      ساماندهی فعالی ت هاي الزامات دوین ت

)قبل و پس  1396 شهریورماهتا  1166قوانین و مقررات مربوط به سالهاي  ،در این مجموعه

بوده ی گردآوري و تدوین شده و هرجا الزم و ضروري از پیروزي انقالب اسالمی( به صورت تاریخ

 است. ذکر شده          ّ                      ذیل آن مصو به توضیحاتی در پاورقی 

 

 تنظیم شده است:به شرح زير قسمتسه دو جلد و در در  ۀ حاضرمجموع

 و الکترونیکی حوزۀ رسانه های مکتوب :        جلد او ل
                                                  او ل ـ قوانین و مقر رات قبل از پیروزی انقالب اسالمی     بخش          

                          ّ       ّ     اصل از قانون اساسی مشروطیّت و متمّم آن(   7   ّ            ّ     مصوّبات مجلس مؤسّسان )   (       فصل اول

       قانون(    91                                 قوانین مصوب مجلس شوراي ملی )شامل    (       فصل دوم

    ّ   مصوّبه(    17   ّ                      مصوّبات هیکت وزیران )شامل      (       فصل سوم

                   پیروزی انقالب اسالمی                       قوانین و مقررات پس از  -    دو م    بخش 

                         اصـل از قـانون اساسـی       6   ّ                                              مصوّبه مجلس بررسی نهـایی قـانون اساسـی )شـامل        (       فصل اول

                    جمهوري اسالمی ایران(

    ّ   مصوّبه(    11                               مصوبات شوراي انقالب اسالمی )شامل    (       فصل دوم

    ّ   مصوّبه(   3                                                 مصوبات هیکت وزیران موقت جمهوري اسالمی ایران )شامل    (       فصل سوم

       قانون(    66                           صوب مجلس شوراي اسالمی )شامل         قوانین م   (         فصل چهارم

  ( 6 1                                     مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی )شامل      (        فصل پنجم

    ّ   مصوّبه(   6 1   ّ                      مصوّبات هیکت وزیران )شامل    (       فصل ششم
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بخشنامه، آئین نامه و رأي هیکت عمومی دیوان  16مصوبات قوه قضائیه )شامل  (فصل هفتم

 عدالت اداري(

    ّ   مصوّبه(   3                              مصوبات شوراي عالی اداري )شامل    (        فصل هشتم

    ّ   مصوّبه(   3                               مصوبات شوراي فرهنگ عمومی )شامل    (       فصل نهم

    ّ   مصوّبه(   6        ّ                 سایر مصوّبات مربوطه )شامل    (       فصل دهم

 در این نگهبان شوراي      ّ  ونظری ات ششم مجلس در مطبوعات قانون اصالح فصل يازدهم(   

     ّ  نظری ه( 7)شامل مشروح مذاکرات مجلس و  خصوص

    ّ                                                        نظری ات معاونت و مشاورت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري )شامل  (زدهمدوافصل 

     ّ  نظری ه( 6

     1391                    هاي همگانی پیشنهادي                       الیحه نظام جامع رسانه   (     پیوست

 

 :        جلد دو م

 فعالیت خبرنگاران و خبرگزاری ها ۀحوز( 1
                                           قوانین و مقر رات قبل از پیروزی انقالب اسالمی  ـ       او ل     بخش

       قانون(        اصل و     16                 شوراي مل ی )شامل       سنا و     ین    مجلس     ّ   مصوّبات   (        فصل او ل

    ّ   مصوّبه(   3                         مصوبات هیکت وزیران )شامل    (        فصل دو م

    ّ   مصوّبه(   3        ّ                 سایر مصوّبات مربوطه )شامل           فصل سو م( 

                                                  دو م ـ  قوانین و مقر رات پس از پیروزی انقالب اسالمی     بخش

    ّ   مصوّبه(   1                               مصوبات شوراي انقالب اسالمی )شامل    (        فصل او ل

    ّ   مصوّبه(   1                                   مصوبات هیکت وزیران دولت موقت )شامل    (       فصل دوم

  (     قانون    13                       مجلس شوراي اسالمی )شامل             ّ قوانین مصوّب   (        فصل سو م

    ّ   مصوّبه(   7                                     مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی )شامل    (         فصل چهارم

    ّ   مصوّبه(    11                                         بات هیکت وزیران جمهوري اسالمی ایران )شامل    ّ مصوّ   (        فصل پنجم

                          آئین نامه، بخشنامه و رأي(   6  ّ       ّ        قوّۀ قضائیّه )شامل    ّ    مصوّبات    (       فصل ششم

   ّ    مصّوبه(   8                              مصوبات شوراي عالی اداري )شامل    (        فصل هفتم

   ّ    مصّوبه(   1        ّ                 سایر مصوّبات مربوطه )شامل    ( م ت      فصل هش
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 ات علمی و دانشگاهی     نشري حوزۀ  (2
                                                    بخش اول ـ قوانین و مقررات قبل از پیروزی انقالب اسالمی

       قانون(   9                              مجلسین سنا و شوراي مل ی )شامل       ّ             ّ  فصل اوّل( قوانین مصوّب 

                                                    بخش دوم ـ قوانین و مقر رات پس از پیروزی انقالب اسالمی

       قانون(   6          ّ                         قوانین مصوّب مجلس شوراي اسالمی )شامل    (        فصل او ل

    ّ   مصوّبه(    18   ّ                                  مصوّبات شوراي عالی انقالب فرهنگی )شامل            فصل دو م(  

    ّ   مصوّبه(   6                                         بات هیکت وزیران جمهوري اسالمی ایران )شامل    ّ مصوّ          فصل سو م( 

    ّ   مصوّبه(   9                       و مقر رات مربوطه )شامل    ها            آئین نامه     سایر             فصل چهارم(  

                کامـل و دقیـق            بـر درج          وافـر                                                        الزم به ذکر است که در تدوین و گردآوري این مجموعه سـعی 

                                    و این اطمینان وجـود دارد کـه بـا            آن بوده               انتشار و چاپ            ّ                      قوانین و مصوّبات از ابتدا تا هنگام      ّ کلیّۀ

                                       از هرگونه نظر اصالحی و تکمیلی خوانندگان               . در عین حال   است                          کمترین کاستی و کاهش همراه 

               دان خواهم بود.     و قدر                                و پژوهشگران محترم استقبال نموده 

 

                             ن اهلل الت وفیق و علیه الت کالن    و م 

 1396 یزپائ –د رضا مؤذنیان     محم 

 
 


