
 

 

 

 

 مجموعه برگزیده قوانین و مقررات

 تخلفات اداریرسیدگی به 
 

 :مشتمل بر

 ؛آن نامه اجراييآيين و قانون رسيدگي به تخلفات اداري

 ؛دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري

 ؛برخي قوانين و مقررات مربوط

 ؛آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 ؛هاي توضيحي وتنقيحيزيرنويس

 و ... .

 
 معاونت حقوقي رياست جمهوري

 معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات 

 1396 ماه ارديبهشت 



 

 قوانين و مقررات و انتشار تنقيح ،يننت تدواداره چاپ و انتشار معاو

 1158 شماره ـ قبل از چهارراه جمهوري اسالمي ـعج( ) عصرليخيابان و ـ تهران نشاني:

 + 9821ـ  66492707 رنگار:دو+   9821ـ  66492708 تلفن:  1316767451 كدپستي:

 www.dotic.ir :ايگاه اينترنتيپ             ttgh@govir.ir پست الكترونيك:

 
  تخلفات اداري به يدگيرس و مقرراتانين قو برگزيده مجموعه
تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات امور

 قوانين و مقرراتو انتشار تنقيح  ،يننت تدومعاو
 اداره چاپ و انتشار :

 1396بهشت ماه اردي: 
 نسخه 2000 :

 ريال 000/50 :
: 4-99-7434-600-978 

 

 

نت تدوين، تنقيح و انتشار براي معاومادي و معنوي اين اثر حقوق تمامي 

 قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري محفوظ است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 همكاران
 :     تدوين و تنقيح  

 :      سازي     آماده

 :و چاپ   ليتوگرافي 

 :              زير نظر

 

 سارا محمدنبي – فاطمه شميري

  آزيتا خورشيدي -ليال صمدي  -معصومه زارعي  

 داود محمودي –د پامي سعي -علي ابراهيمي دهشيري

 سيد رحمان سالمت – زادهمهدي مهدي

 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مراتب تقدیر و سپاس خوو  را ا 
پوور،  هورا اموازا  ارف، فریوده فاطمه منتصراسدي، شكوه فقیري، فاطمه فالحها خانم

اب ازدعواتا، عباسعلا رحیما مهر ا  مستجمریم عامري، گلجان اابري، ریحانه سیفا، 
 ا ه، سوپیده رحویم فریدون تحصیلدوست، غالمحسین افتا ه، جاوید عنصري، اصفهانا،

ایون مجموعوه همكواري گور انووا   یسوا ي اوه  ر مما ه ازهه مزینانا و سمیه باجالن
. ار اند اعالم مانمو ه

ولَکُم فُوا عَنّارِبُوا بَینَ سُطُورِکُم و احذِقالمَکُم وَ قا اَوقُّاد قال امیرالمومنین علی)ع(: ی فُضُُ

 االضْرار تَحْتَمِلُالمُسلِمین ال  اَمْوالَاالِکْثار فَاِنَّ اکُم وَ اِیّالمَعانی وَ واقصِدُوا قصْدَ

هوو خلدوو  لیزلبتووشلد وزخووت لالدزوو  لیزلنش نووسلدوو لهوو لد  ن ووت  لنوو قلم  
ه خلزض فیلیزلحذفلالزصللسخنلیزلم ی لب ج لموزیل هتو  لدروهتشنو لز لعب یت
 ضویلال ن نلن زی .لیاخلالمصوفلدتشلز لح لک لزم زللم  م ن نلبحمل ن  ه

س  خلزم صو  لس  خلا...لک  بلح ضول یلیزس  خلزجوزلالپت  هزن خ بلم   لچت ش لآم  ه
مق ام یلالد له فلزس ف  هلالصوف لج نیلحو زکروخلز لک ذوذلالسو نولزموصرلمصووفیل

اپ جل یصو خلک ذوذلا...لج نیلدت و ک ییف  لزنج رلخ ه لزنونلزمو زرلم جورلصووف د 
زمت ل زین لچ  نچ لزح م الًلز لسوو ت لزسو ف  هلز لمجم عو لک سو  لخو ه لگو ن هلزس ؛ل

لد زن  گ نلعشنشلد لزذم ضلد زنلد گون .

 معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات



 

 1381هاي عمومي و انقالب مصوب ادگاهنامه اصالحي قانون تشكيل دآيين آ.ا.ق.ت.د.ع.ا:
 و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ين، تنقيح و انتشار قوانينمعاونت تدو م.ت.ت.ا.ق.م: 

 حقوقي رياست جمهوري  معاونتا.ح.ر:  

 اداره كل حقوقي قوه قضاييه ا.ح.ق.: 

  *1291قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  :1291ق.آ.د.ك.

  1378هاي عمومي و انقالب )در امور كيفري( مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه :1378ق.آ.د.ك. 

 1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  :1318ق.آ.د.م.

  1379هاي عمومي و انقالب )در امور مدني( مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه :1379ق.آ.د.م. 

 با اصالحات بعدي 1358قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب  ق.ا.ج.ا.ا.:

 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  ق.ا.ا.م.:

 1356اي از قوانين دادگستري مصوب : قانون اصالح پارهق.ا.پ. ق.د

 1319قانون امور حسبي مصوب  ق.ا.ح.:

 1311قانون تجارت مصوب  ق.ت.:

 1382قانون تجارت الكترونيك مصوب  ق.ت.ا:

 1358هاي عمومي مصوب دگاهاليحه قانوني تشكيل دا ق.ت.د.ع.:

 با اصالحات و الحاقات بعدي 1373هاي عمومي و انقالب مصوب قانون تشكيل دادگاه ق.ت.د.ع.ا.:

 1388مصوب  ايقانون جرايم رايانه ق.ج.ر.:

 1353قانون حمايت خانواده مصوب : 1353ق.ح.خ.

 1391قانون حمايت خانواده مصوب :  1391ق.ح.خ.
 با اصالحات و الحاقات بعدي 1307ب قانون مدني مصو ق.م.:

 با اصالحات و الحاقات بعدي 1370قانون مجازات اسالمي مصوب  :1370ق.م.ا.

)و قانون جرايم  1375هاي بازدارنده( مصوب قانون مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازات :1375ق.م.ا.

 ( با اصالحات و الحاقات بعدي 1388اي رايانه
 1/2/1392ات اسالمي مصوب قانون مجاز :1392ق.م.ا.

 1382هاي مسلح مصوب قانون مجازات جرايم نيرو ق.م.ج.ن.م.:

 1304قانون مجازات عمومي مصوب  ق.م.ع.:

 با اصالحات و الحاقات بعدي 1367قانون مبارزه با موادمخدر مصوب  ق.م.م.م.:

 1377هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت :1377ق.ن.ا.م.م.

 **1393هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت :1393.ق.ن.ا.م.م

 1347اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ل.ق.ا.ق.ت.:

 1333اليحه قانوني استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب  ل.ق.ا.ك.و.د. :

 باشد. صحيح مي 31/5/1291رت گرفته، درج شده است، ولي حسب بررسي صو 1290تاريخ تصويب اين قانون در برخي از متون * 
 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.  1394** اين قانون در سال 

 



 

 
 پیشگفتار

هاي وضـوعات مهـم در دسـت اهموضوع تخلفات اداري و نحـوه رسـيدگي بـه آن از م
 ات زيـادياز اختيـاربه موجـب قـوانين و مقـررات اجرايي است. مديران و كارمندان دولت 

ب ارتكـا سـازد.امكان بروز تخلف از سوي ايشان را محتمـل مي برخوردارند و اين موضوع
داري از و عدم رعايـت نظـم و انضـبا  ادولت نادرست توسط مستخدم  هاياعمال و رفتار

 دسـت اه شود عالوه بـر انحـراد در عملكـردي وي كه از آن به تخلف اداري تعبير ميسو
قض قصير )نگردد. تخلفات اداري گاه در شكل تدولتي موجب سلب اعتماد از شهروندان مي

جام ي در انعمدي قوانين و مقررات مربو ( و گاهي نيز به صورت قصور )كوتاهي غير عمد
قبت نظارت و مرا سالمت اداري مستلزم وايجاد نظم شود. مي ظايف اداري محوله( نمايانو

 .استها و اقدامات كاركنان اداري رارفتنسبت به 
 آگاهي از مفهوم تخلفات اداري و مصاديق آن و نيز مجموعه ضوابط و مقرراتي كه بـر
رسيدگي به تخلفات اداري حاكم است در پيش يري و مقابله با وقوع ايـن تخلفـات بسـيار 

تاكنون قوانين و  1373است. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات از سال  ثرؤم
هاي مختلفـي منتشـر سـاخته اسـت. مقررات رسيدگي به تخلفات اداري را در انواع و چاپ

بـه « مجموعه برگزيده قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري»كتاب حاضر با عنوان 
مقررات موضوع حاضر اختصـا  يافتـه و در مـواردي كـه درج تدوين مهمترين قوانين و 

هاي تنقيحي معاونت تدوين، تنقيح و انتشـار قـوانين و مقـررات ضـرورت داشـته يادداشت
انجام شـده اسـت. همینـين مجموعـه كامـل ( )مراتب با درج نشان اختصاري معاونت

و  بـه تخلفـات و رسيدگي به تخلفات اداري، دربردارنـده تمـامي قـوانين و مقـررات مربـ
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هاي اجرايي نيز در دسـت تهيـه اسـت كـه هاي اداري و انتظامي كاركنان دست اهمجازات
   (1)شود.بزودي به مخاطبان ارجمند تقديم مي

صـاحبنظران و  الن، كـارگزاران نظـام،اميد است مجموعه حاضر مورد اسـتفاده مسـؤو
ما  ها و پيشنهادهاي سازنده خويشاييه نظرات، راهنمگيرد و با اراييكايك عالقمندان قرار 

 (2) .ها ياري نمايندشدن مجموعه را در هر چه پربارتر

 

 مجيد انصاري    

 جمهورن حقوقي رييسمعاو

 

 
 مشـتمل بـر تمـامي قـوانين و مقـررات مربـو  قوانين و مقررات جمهوري اسالمي ايـرانملي سامانه   ـ 1

قابـل دسترسـي   www.dotic.ir هاي اجرايي، از طريق نشـانيعالوه بر سايت اينترانتي دولت براي دست اه
 باشد.براي عموم مردم و عالقمندان مي

عاونـت م -نهـاد رياسـت جمهـوري -خيابـان پاسـتور -نظر، انتقاد و پيشنهاد خود را به نشـاني تهـران  ـ 2
 TTgh@govir.ir يـا نشـاني اينترنتـي 1316843311كدپستي  -ين و تنقيح و انتشار قوانين و مقرراتتدو

دريافت و  آمادهنيز  0098-21- 64455511و تلفن  0098 -21-66492707رن ار ارسال فرماييد. در ضمن دو
  باشد.مياستماع نظر عالقمندان و صاحبنظران 

http://www.dotic.ir/


 

 
 هافهرست

 

 

 

 قوانين و مقرراتتاریخی فهرست 
 صفحه تاریخ تصویب عنوان ردیف

 قوانين

از قانون تشکیل سازمان بازرسی  لیل لشیور بیا اتی  ا    1

 بعدی

19/7/1360 36 

 37 3/12/1366 با ات  ا  بعدی  های مستقیماز قانون مالیا   2

 12 7/9/1372 قانون رسیدگ  به تخلفا  اداری  3

 38 11/10/1373 ن ممنوعیت تصدی بیش از يك شغلقانو  4

 40 3/2/1374 از قانون نحوه جلوگیری از آلودگ  هوا  5

قییانون تشییکی  ا ف ییايت ف انتخابییا  شییوراهای از   6

  اس م  لشور ف انتخاب شهرداران

1/3/1375 40 

 41 27/2/1377 با ات  ا  بعدی  از قانون معادن  7

 42 2/11/1386 شوي از قانون مبارزه با پول  8

از قانون اساسنامه هیأ  رسییدگ  بیه شیکايا  قیانون   9

 برگزاری مناقصا 

16/12/1388 42 

 43 7/8/1390 قانون ارتقاء س مت نظام اداری ف مقابله با فساداز   10

 47 2/8/1392 از قانون امور گمرل   11

 مقررات

 48 12/3/1373 نامه هیأ  عال  نظار آيین  1

 49 27/7/1373 ه اجراي  قانون رسیدگ  به تخلفا  ادارینامآيین  2
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 صفحه تاریخ تصویب عنوان ردیف

 67 4/8/1378 دستورالعمل رسیدگ  به تخلفا  اداری  3

ممنوعیت تصدی بیش از يیك شیغل توسیا لارلنیان   4

های تییاب    ف اداری ف سییازمانياداری فا ییدهای ق ییا

 ق ائیهقوه

2/11/1379 79 

 وضیو دستورالعمل نحوه تشويق ف تنبییه لارلنیان ماز   5

طرح تکريم مردم ف جلی  رضیايت اربیاب  12ف  8مواد 

 رجو  در نظام اداری

20/10/1382 80 

قییانون ا تییرام بییه  15از دسییتورالعمل اجرايیی  بنیید   6

 های مشرف  ف  فظ  قوق شهرفندیآزادی

30/8/1383 81 

های نامه پیشگیری ف مبیارزه بیا رشیوه در دسیتگاهآيین  7

 اجراي 

1/9/1383 82 

 فستورالعمل سامانده  نظیار  بیر تیردد میراجعین داز   8

 ارتقاء رفتار سازمان  در قوه ق ائیه

15/11/1384 93 

بخشنامه معرف  لارمندان  له عمیل مخیالت مقیررا    9

آنها موج  تدفر سند مالکییت معیاري يیا معیام   

 گردد به هیأ  رسیدگ  به تخلفا  اداریمتعدد م 

20/4/1385 95 

 



 هافهرست

 

9 

 

 و آرا مقررات فهرست قوانين،

 (ها)مندرج در زیرنویس 

 صفحه تاریخ تصویب عنوان ردیف

 قوانين

 31 7/11/1304 قانون مجازا  عموم  از   1

 55 21/12/1313 قانون مدن   از  2

 الکیتماليحه قانون  راج  به اشتباها  ثبت  ف اسناد از   3
 معاري

5/10/1333 95 

 89 31/3/1345  با ات  ا  بعدیقانون استخدام لشوری از   4

 23 27/3/1365 يا بازنشستگ  بیمه  ق قانون نقل ف انتقالاز   5

 37 1/6/1366 قانون محاسبا  عموم  لشور از   6

 38 6/5/1368 از قانون اساس    7

 88 13/6/1370 لتقانون نظام هماهنگ پرداخت لارلنان دفاز   8

لتییاب پیینجم قییانون مجییازا  اسیی م   تعزيییرا  ف از   9
 های بازدارنده( مجازا 

2/3/1375 45 

 93 28/6/1378  های عموم  ف انق بدادرس  دادگاهقانون آيیناز   10

قییانون برنامییه سییوم توسییعه اقتصییادیا اجتمییاع  ف از   11
 فرهنگ  جمهوری اس م  ايران 

17/1/1379 30 

 پايیان پرداخیت پیادا ( قیانون 2قانون ات ح میاده   

های ضیرفری بیه لارلنیان ف بخشی  از هزينیه خدمت
 دفلت

21/1/1381 23 

 قانون برنامیه ههیارم توسیعه اقتصیادیا اجتمیاع  فاز   12
 فرهنگ  جمهوری اس م  ايران

11/6/1383 92 

 19 6/7/1384 سراسری  هایاز قانون رسیدگ  به تخلفا  ف جرايم در آزمون  13

 18 15/6/1385 ترل ف مبارزه مل  با دخانیا قانون جام  لناز   14

 24 8/7/1386 قانون مديريت خدما  لشوری از   15
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از قانون اساسنامه هیأ  رسییدگ  بیه شیکايا  قیانون   16
 برگزاری مناقصا 

16/12/1388 42 

 ( قییانون2( مکیرر  82( میاده  2قیانون تفسییر تبصییره    17
ر تشکی  ا ف ايت ف انتخابا  شوراهای اس م  لشیو

 ف انتخاب شهرداران

30/4/1389 41 

 32 25/3/1392  یدادرس  ديوان عدالت ادارقانون تشکی   ف آيیناز   18

 60 12/4/1392 دادرس  لیفری از قانون آيین  19

 مقررات

عال  اداری درخصوص تشکیل دفاتر بازرس  ف از مصوبه شورای  20
  تقلهای مسها ف سازمانزارتخانهدر ف کايا پاسخگوي  به ش

15/2/1378 56 

لت ف ااختیار اعمال تنبیها  مذلور در بندهای بخشنامه    21
قانون رسیدگ  بیه تخلفیا  اداری نسیبت بیه  9ب ماده

  لارمندان متخلت به فزير دادگستری

1385/9/8 21 

ل لنحوه رسیدگ  به تخلفا  اداری مديران تصويبنامه    22
 ها ف باالتر ف همترازان آن

1391/6/26 37 

 قییوق ز مصییوبه شییورای عییال  اداری درخصییوص ا  23
  شهرفندی در نظام اداری

9/11/1395 15 

 آراي هيأت عمومی دیوان عدالت اداري

 صفحه صدورتاریخ   رايشماره  ردیف

1  119 24/12/1368 58 

2  722 6/5/1372 18 

3  133 6/8/1374 30 

4  143 14/7/1375 18 

5  180 16/12/1376 23 

6  1 21/1/1378 33 

7  195 20/6/1379 16 

8  227 24/7/1379 53 
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 صفحه صدورتاریخ   رايشماره  ردیف

9  204 25/6/1380 75 

10  427 14/12/1380 29 

11  53 7/2/1382 33 

12  413 21/10/1382 22 

13  191 9/5/1384 24 

 12 6/12/1385 809ف  808  14

15  524 15/7/1386 17 

16  670 8/8/1387 22 

17  350 28/4/1388 71 

18  559 22/9/1395 66 

 


