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 24/12/1393مصوب  كل كشور 1394قانون بودجه سال پیوست دوم: 

 

 هاناظر بر مديريت استان يباالدستاسناد  بخش اول:

  (قواعدوم: نظام اداره استان )سبخش 

ن الحاق موادي به قانون تنظیم بخشي از مقررات یانوق: اول وستیپ

حاق موادي به قانون تنظیم بخشي ، ال4/12/1394( مصوب 2مالي دولت )

 تنظیم بخشي از مقررات مالي دولتقانون  و( 1از مقررات مالي دولت )

 با اعمال اصالحات و الحاقات 11/1380/ 27مصوب 

 هاپیوست سوم: ترمینولوژي حقوقي استان

                                                                   ناظر بر   و مقررات نیقوان

 در نظم نوین قانونی هااستان یزیرو برنامه تیریمد

یقانون نینظم نو

                    (التینظام اداره استان )نهادها و تشک بخش دوم:

 بخش چهارم: نظام اداره استان 

 آور(توسعه و الزام سازنهیو مقررات زم نی)قوان

 نمايه
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 مقدمه   

  ن حوزهآو مقررات  نیمند به قوان آسان و نظام ی، دسترسیا در هر حوزه تیریمد یها از الزامات و ضرورت

 ایبرش  قتیدر حق رایبرخوردار است ز ژهیو تیو حساس تیها که از اهم توسعه استان تیریحوزه مد ژهیوه ب .است

 .باشد یاستان م یایاز نظام اداره کشور در جغراف یماکت

تمرکز و   عدم استیو س کردیرو شتریکردن هرچه ب ییبه سمت اجرا هیقوه مجر هنظام و از جمل یریگ جهت

امر از  یباطن تضرور .باشد یم ربط یذ ییایتوسعه پهنه جغراف تیریها در مد استان شتریهرچه ب اریمشارکت و اخت

دامن زده است، لذا درک  نهیزم نیدر ا یآشفتگبه  ای گونه به تیو مقررات، در نها نیمداوم قوان رییو تغ کسوی

توسعه استان  تیریمد تیو در نها یزیر ، برنامهیریگ میتصم هیو مقررات که به عنوان پا نیروشن و بروز از قوان

  .است تیواجد اهم اریبسباشد،  می

 کارآمدترو هم  تر قیهم دق تر، حیشده، هم صح یحتنق نیقوان یضوابط روشن و بر مبنا هیپا امور، بر یسامانده

از نظام اداره  یدیها دورة جد استان یزیر و برنامه تیریمد یها سازمان اءیکه با اح نکیا .رسد یبه سرانجام م

 ازین یکه بتواند پاسخگو یا و ارائه مجموعه نیتدو ،دهیآغاز گرد یقانون یارهایو مع تیبر عقالن یها مبتن استان

 ریتوسعه استان در دوره اخ تیریمد یمدآمؤثر در کار اهللانشا یهرچند کوچک ول یباشد، گام یاستان رانیمد

  .باشد تواند یم

 یبه اشراف ذهن باشد یم یو استان یهمة اسناد و اقدامات در سطح مل ریفراگ که چتر یاز اسناد باالدست یآگاه

را  انحرکت توسعه است یو چارچوب کل کند ینظام اداره کشور کمک م یاصول یها یریگ و لمس و درک جهت

هم  شود یآن باعث م فیو اشراف به ارکان نظام اداره استان و شرح وظا ییآشنا بعد در مرحله .دینما یمشخص م

و هم از  ردیهمة دست اندرکاران قرار گ یدر معرض آگاه ربط یذ یهرکدام از نهادها یقانون فیو وظا اراتیاخت

 .انجامدیتوسعه استان ب انیاندرکاران جر دست شتریبه تفاهم ب ،رهگذر با رفع ابهامات و انتظارات خارج از قاعده نیا
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در  یگذار هیاز جمله سرما یدیمرتبط با موضوعات کل یاحصاء ضوابط حاکم و سازوکارها گرید یاز سو 

 یها پروژه یمال تأمین ،یمشارکت یگذار هیو سرما یخارج یگذار هی، سرمایداخل یگذار هیاستان اعم از سرما

آن،  جیو انتشار و ترو افتهیو ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه  یتعادل بخش ،یردولتیبخش غ یاه مشوق ،یعمران

 یآگاه ،کمک خواهد کرد تا با اشراف یردولتیبخش غ تیو هم به فعال یو کارگزاران حوزة عموم رانیهم به مد

  .دنماین فایدر روند توسعه استان نقش ا یافزونتر دیو ام نانیاطم، شتریب

 قوانین، بر مشتمل کامل ایمجموعه که گردید نیاز احساس ، ا توجه به تخصصی بودن موضوعاین راستا ب در

 تنقیح و تدوین ها استاندر حوزه مدیریت و برنامه ریزی  اصالحات آخرین با اجرایی هاینامهآیین و مصوبات

 .گردد

 بخش ( 4چهار )در  «در نظم نوین قانونی ها استان یزیر و برنامه تیریمدو مقررات ناظر بر  نیقوان»کتاب 

 شرح ذیل تنظیم گردیده است: به

 :( فصل2دو ) شامل ها استانناظر بر مديريت  ياول: اسناد باالدست بخش

های کلی  سیاست، هکلى برنامه پنجم توسع یها سیاست، انداز سند چشم ،یاصول قانون اساس اول: فصل

 یکلی ابالغ  یها سیاستبه اضافه سایر  (یا )توازن منطقهدر خصوص  اقتصاد یو مصوبه شورا یاقتصاد مقاومت

  .انتخاب شده است ها استانمرتبط با های مختلف در حوزه رهبر معظم انقالب

باشیم و نظام تهیه و تدوین برنامه ششم  از طرفی با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه می

در این کتاب مباحث ابالغ شده است،  اقتصاد یشورا 11/11/1393مورخ  138224شماره  مصوبهتوسعه طی 

 .انتخاب شده استاز متن مصوبه  ها استانمربوط به 

 شیطرح آما»، «نیسرزم شیآما یضوابط مل»( سند 3شامل سه ) ها استاناسناد راهبردی  دوم:  فصل

 .در این فصل جانمایی شده است« نیسرزم شیآب از منظر آما بلندمدت توسعه بخش یراهبردها»و « نیسرزم

 ( فصل:3شامل سه ) (التی)نهادها و تشک دوم: نظام اداره استان بخش

تعیین وظایف و اختیارات  طرح، و فرمانداران وظایف و اختیارات استانداران در این فصل  :اول فصل

راجع به وظایف و  قانون و قانونی اختیارات استانداران  الیحه ،استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان

 .آورده شده استاختیارات استانداران 



 

  ت

وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یها دانشگاه یامنا یها ئتیدر ه ستاندارانبا توجه به عضویت ا

جانمایی شورای عالی انقالب فرهنگی در این خصوص مصوبات  استانی دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای پزشکی و

 .شده است

و مقررات ناظر بر  نیقوان، ها استان یزیر و برنامه تیریسازمان مددر این فصل با توجه به احیای : دوم  فصل

قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه  الیحه، شامل اناست یزیر و برنامه تیریمد  سازمان تأسیس

 لیو تشک اءیدرخصوص اح یادار یعال یشورا 26/9/1393مورخ  12991/93/206شماره  مصوبه، اه استان

مصوب سازمان  التیتشکی، ناستا یزیر و برنامه تیریمد یها ر با سازمانکشو یزیر و برنامه تیریسازمان مد

ریزی  های مدیریت و برنامه که در احکام روسای سازمان فیو وظا ها مأموریتاهم و  ناستا یزیر و برنامه تیریمد

، جانمایی شده استانشا  رکشو یزیر و برنامه تیریسازمان مد سییجمهور و ر سییرمحترم معاون توسط ها  استان

 .شده است

مواد  شامل: ها استانریزی و توسعه  شورای برنامهدر این فصل کلیه قوانین و مقررات ناظر بر : سوم  فصل

 میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ 44ماده از  ییبندهاو  با اعمال اصالحات اجرایی آن نامه آیینو  یقانون

 .آورده شده استمرتبط با شورای مذکور  4/12/1394مصوب  (2دولت ) یاز مقررات مال یبخش

 در سه گروه پرداخته شده است: در استان ...شوراها، ستادها و  ریسادر این فصل به  چهارم:  فصل

کارگروه ، یا شوراهای هماهنگی توسعه منطقه، نگذاری استا ستاد سرمایه: شامل ياقتصادشوراهاي   -1

 تهیکم ،درآمد استان زیتجه ستاد، درآمد استان زیستاد تجه ، ری کشوها استانتسهیل و رفع موانع تولید در همه 

، کارگروه استانی آب کشاورزی، کارگروه تخصصی امور اقتصادی -، استان نیخزانه مع ،اعتبارات استان صیتخص

 ( استان215کمیسیون ماده )، ها ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان کمیسیون برنامه

  اه هیئت نمایندگان اتاق شهرستانو 

ستاد ، و شورای اداری شهرستان شورای اداری استانشامل: ي و ادار فرهنگي – ياجتماعشوراهاي  -2

شورای و  ها استانعالی  ، شهرستان،  استان و  شورای، شهر، بخششورای روستا ،نریزی تحول اداری استا برنامه

 استانفرهنگ عمومی 

 استان تأمینشورای  :شامل يتیامن  - ياسیسشوراي   -3
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 فصل:  (4شامل چهار ) )قواعد( سوم: نظام اداره استان بخش

 میاز قانون تنظ یموادپرداخته شده است و «  یهزینه استان -نظام درآمد»به مقوله در این فصل  اول:  فصل

ارتقاء سطح  یقانون استفاده متوازن از امکانات کشور برا در این خصوص،(  2دولت ) یاز مقررات مال یبخش

 -نظام درآمدمرتبط با  از قانون برنامه پنجم توسعه یموادو  129 30/7/1393مصوب  هافتی مناطق کمترتوسعه

 .ورده شده استآ ها استانبه  ها دستگاهای  واگذاری اعتبارات هزینهو  هزینه استانی

توسعه و  ها استانهای  ماندگی جبران عقب( قسمت )2ی در دو )ا تعادل و توازن منطقهبه مقوله  دوم: فصل

 .یی( پرداخته استمتوازن روستا

و  شده است انتخاب ها استانمرتبط با  ...  میو قانون تنظ 1394از قانون بودجه سال  یمواد سوم:  فصل

 .شده است رسیده جانماییتصویب به که  1394سال های اجرایی قانون بودجه  نامه آیین

از  یمواد شامل و  پرداخته شده است ها استاندر  ییو اجرا ینظام فن در این فصل به مقوله چهارم: فصل

و  آن ییاجرا یها نامه نییاز قانون برنامه پنجم توسعه و آ یمواد، نظام فنی و اجرایی، قانون برنامه و بودجه

 مانکاران،یعوامل )پ تیریمد یها بخشنامه نیعناو و قانون برنامه پنجم توسعه ( 215اجرایی ماده ) دستورالعمل

 .باشد می (ارزش یمشاوران، طرح و ساخت و مهندس

 :( فصل4شامل چهار ) آور(توسعه و الزام ساز نهیو مقررات زم نی)قوان چهارم: نظام اداره استان بخش

گذاری  ستاد سرمایه( قسمت )6با شش )« ها استاندر  یداخل یگذار هیسرما»این فصل به مقوله در  :اول فصل

های بالعوض، یارانه سود، وجوه اداره شده و  ها )کمک مالی طرح تأمینقوانین و مقررات ناظر بر ، ناستا

از قانون  یمواد، رساختیز تأمین ، کنندگان منابع مالی تأمینقرارداد تسهیالت مالی با  ، های فنی و اعتباری کمک

( یاقتصاد ژهیو مناطق و یصنعت -یتجار اداره مناطق آزاد یچگونگ و آن ییاجرا نامه نییها آ هدفمند کردن یارانه

 .شده است پرداخته

از  ییها تبصره ،اساسنامهشامل « یمنابع از صندوق توسعه مل تأمین زمیمکان» در این فصل دوم: فصل

نامه ضوابط و  نظامی )صندوق توسعه مل یها نامه  صورتجلسات و نظامو  کل کشور 1394قانون بودجه سال »

 تیواجد اولو یها تیفعالی، الیر التیتسه یاعطا طینامه ضوابط و شرا نظام ی، ارز التیتسه یاعطا طیشرا

 یدر بازارها یگذار هیموارد سرمای، الیر التیپرداخت تسه تیواجد اولو یها تیفعال ی، ارز التیپرداخت تسه

( دالر از محل منابع صندوق 000/000/000/10) اردیلیم دهمبلغ وبات اختصاص ، مص(یالملل نیب یو مال یپول

  .( آورده شده استارزی ومقررات ناظر بر حساب ذخیره نیقوانو  یتوسعه مل



 

  ج

تشویق و حمایت  قانونپرداخته شده است و متن « یخارج یگذار هیسرما» به مقوله سوم: فصل

 جانمایی ی اعمال اصالحاتگذاری خارج اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه نامه آیینو ی گذاری خارج سرمایه

  .شده است

قانون نحوه  پرداخته شده است و شامل موادی از « ها استاندر  ستیز طیمح» به مقوله: چهارم فصل

استقرار  ضوابط، با اعمال اصالحات عیاستقرار صنا یارهایو مع ضوابط ، با اعمال اصالحات هوا یاز آلودگ یریجلوگ

مرتبط با قانون برنامه پنجساله پنجم  موادو آن   ییاجرا نامه آیینو پسماندها  تیریمد قانون   ،یصنعت یها شهرک

 .باشد میآنها  ییاجرا نامه آیینو  توسعه

( مصوب 2قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )»با توجه به تصویب 

 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»  متن قانون مذکور به اضافه ،«4/12/1394

در پیوست آورده  ،«27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب »و « 15/8/1384( مصوب 1)

 .شده است

 .به همراه نمایه آورده شده است کل کشور 1394قانون بودجه سال در پیوست دوم متن کامل  

دارد، احصا و تعریف آنها از ها کاربرد  کلمه کلیدی که در استان 450در جهت ارتقای دانش کاربران بیش از 

متن قوانین و مقررات استخراج و مرجع قانونی آنها تعیین شده است این قسمت که تحت عنوان ترمینولوژی 

   .مورد استفاده قرار گیرد مؤثرصفحه بوده و میتواند به عنوان یک راهنمای  60حقوقی جانمایی شده است بالغ بر 

شرح متن اعمال و متن قوانین  و موارد اصالحی به شدهتنقیح بندی و  محتوی کتاب به صورت موضوعی طبقه

 .برای دقت بیشتر و حفظ ارزش حقوقی با متن روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران تطبیق داده شده است

تهیه و  صفحه 20در  برای دسترسی آسان به مطالب ایندکس تخصصیبا توجه به گستردگی مطالب و 

 .د با مراجعه به آنها به راحتی نیاز خود را برطرف کنندتوانن خوانندگان می

از جناب  ژهیو ایشان است، به و راهنمایی اثر مرهون عنایات نیم، از همه عزیزانی که ایدان بر خود فرض می

ر، جناب آقای ریزی کشو سازمان مدیریت و برنامه و پشتیبانی ها استانمجلس، علیرضا صالح معاون محترم آقای 

از که این مجموعه ها  ریزی استان محمدرضا رشیدیان و روسای سازمان مدیریت و برنامه ،جواد فائزی پور

 .قدردانی گرددو تشکر  ،های آنها بهره برده است راهنمایی
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عامل شرکت تعاونی  ریمدو اصغر کاکاوند  مدیره ئتیه سییری مدرس یمصطف دیس یانآقادر پایان جا دارد از 

 .گرددریزی کشور )ناشر( که چاپ این اثر مدیون حمایت ایشان است تقدیر و تشکر  توزیعی سازمان مدیریت و برنامه

و انتقادات ارزنده خود  شنهاداتیدار پ و منت یاریو بهبود مجموعه حاضر  ها یما را در رفع کاست انشاءاهلل،

 .دییفرما
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 و مديرعامل مديرهپیام ريیس هیئت 

  ريزي كشور شركت تعاوني توزيعي سازمان مديريت و برنامه

آگاهی و دسترسی مدیران، کارشناسان و و لزوم  ها استانبا عنایت به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

، ها استان یزیر و برنامه تیریوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر مدنظران کشور به مجموعه منسجمی از ق صاحب

را بر آن داشت تا با تدوین و تنقیح  ریزی کشور شرکت تعاونی توزیعی سازمان مدیریت و برنامهانتشارات  بخش

به زیور را  «در نظم نوين قانوني ها استان يزير و برنامه تيريمدو مقررات ناظر بر  نیقوان» کتاب

 .طبع آراسته نماید

و استفاده  گیریمیمتص خطاهای کاهش کشور، در انباشته دانش و ها توانمندی از استفاده ساز زمینهاین اثر 

 بر مشتمل کامل ایمجموعهبرای اولین بار در کشور  .باشد میکشور  قانونی  های حداکثری از تمامی ظرفیت

 .گردد منتشر می به همراه ترمینولوژی حقوقی  اصالحات آخرین بااستانی  اجرایی هاینامهو آیین مصوبات قوانین،

گیری از تجارب ارزنده کارشناسان  با بهره ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه شركت تعاوني توزيعي

باشند، به عنوان مشاوری امین از طریق  و متخصصان خود که جملگی از کارشناسان توانمند سازمان می

ها، نهادها،  مؤسسات، بانک ،ییی اجراها دستگاهبه ربط خود نسبت به ارائه خدمات موردنیاز  های ذی بخش

 .نماید اقدام میی خصوصی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ها شرکت

های مازاد داخل  این تعاونی با توجه به اهداف خود واز طریق راهکار ایجاد ادبیات مشترک و با تجمیع ظرفیت

های مازاد و بالقوه کارشناسان در  ضمن به فعلیت رساندن ظرفیت ،ریزی کشور رج از سازمان مدیریت و برنامهو خا

پذیری را تسهیل  ، انتقال وتبادل اطالعات، مشارکتها دستگاهایجاد ارتباط بهینه با  ،راستای اهداف سازمانی و ملی

  .نموده است

و از سوی دیگر  ،خود از یک سو  یم به کارکنان و اعضاءبا ارائه آموزش مستقیم و غیرمستق این شرکت

های کاری به ویژه با ارائه  از طریق مشارکت در انجام پروژه ...، مؤسسات، نهادها و ها دستگاهکارشناسان سایر 

های الزم به منظور استفاده از توان  ها از طریق ایجاد کارگاه آموزشی و ارائه آموزش آموزش در فاز صفر طرح

وری  ها، رشد و توسعه منابع انسانی و افزایش توان تخصصی و میزان کارائی و بهره صصی آنان در پیشبرد پروژهتخ

ها و اقتصادی نمودن آنها، ارائه خدمات بهتر به  جویی در هزینه اجرای طرح کارشناسان کشور و در نتیجه صرفه

  .نماید یمندی آنان را نیز دنبال م ارباب رجوع و افزایش میزان رضایت



 

  د

های دولت،  همه همت خود را در مسیر اصالح و بهبود نظام اداری و اجرائی و تحقق برنامه این شرکت

  .نماید ای و مدیریتی ارایه می انداز معطوف نموده و خدمات مشاوره های توسعه و در راستای سند چشم برنامه

 ساله 16و اینک با تجربه  لیتشک 1378کشور در سال  ریزی برنامهسازمان مدیریت و  یعیتوز یشرکت تعاون

 یانتشارات و برگزار ،رفاهی مشاوره، ،یآموزش مختلف پژوهشی، یها بخش رعضو د 600بیش از با داشتن 

  .باشد میفعال  یاستخدام یها آزمون

و کلیه عزیزانی  یجالل دیع، سیآرام نیحس، گلستان یعامر لیاسماعآقایان در پایان برخود الزم میدانیم از 

 «در نظم نوين قانوني ها استان يزير و برنامه تيريمدو مقررات ناظر بر  نیقوان»که چاپ و انتشار کتاب 

 .شکر و قدردانی گرددتمرهون زحمات آنهاست 
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 306 ........... الزم االجرا است 1394که در سال  یامنا صندوق توسعه مل ئتیجلسات ه صورت
 306 ........................................... یامنا صندوق توسعه مل ئتیه27/1/1394جلسه مورخ  صورت
با اعمال  یامنا صندوق توسعه مل ئتیه 26/12/1393مورخ  172834جلسه شماره  صورت
 306 ..................................................................................................................................... اصالحات

امنا با اعمال اصالحات جلسه  ئتیه 30/4/1393مورخ  40951جلسه شماره  صورت
 310 ............................................................................. یامنا صندوق توسعه مل ئتیه 23/12/1393

مصوب جلسه  یارز التیتسه یاعطا طینامه ضوابط و شرا نظام -«كيشماره  وستیپ»
 311 ........................................................................... یصندوق توسعه مل یامنا ئتیه 17/4/1393

مصوب  یالیر التیتسه یاعطا طینامه ضوابط و شرا نظام -«شماره دو وستیپ»
 319 .................................................................. یصندوق توسعه مل یامنا ئتیه 17/4/1393جلسه
صندوق مصوب  یارز التیپرداخت تسه تیواجد اولو یها تیفعال -«شماره سه وستیپ»

 325 ................................................................. یصندوق توسعه مل یامنا ئتیه 17/4/1393جلسه 
صندوق  یالیر التیپرداخت تسه تیواجد اولو یها تیفعال -«شماره چهار وستیپ»

 327 .................................................... یصندوق توسعه مل یامنا ئتیه 17/4/1393مصوب جلسه 



 

  ک

موضوع  یالملل نیب یو مال یپول یدر بازارها یگذار هیموارد سرما -«شماره پنج وستیپ»
 یامنا ئتیه 17/4/1393قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب جلسه  84ماده « د»بند  2جزء 

 329 ...................................................................................................................... یصندوق توسعه مل
 329 ... یامنا صندوق توسعه مل ئتیه 17/12/1392مورخ  124064جلسه شماره  صورت 1بند 

 ی( دالر از محل منابع صندوق توسعه مل000/000/000/8) اردیلیاختصاص مبلغ هشت م
 330 ............................................ رانیوز ئتیه 5/5/1393مورخ   ه50890/ت49602مصوبه شماره 

 یمحل منابع صندوق توسعه مل دالر از( 000/000/500) ونیلیاختصاص مبلغ پانصد م
 331 .......................................... رانیوز ئتیه 25/4/1393مورخ   ه50843/ت45919مصوبه شماره 

دالر از محل منابع صندوق ( 000/000/500/1) ونیلیو پانصد م اردیلیم کیاختصاص مبلغ 
با اعمال  رانیوز ئتیه 19/12/1392مورخ   ه50278ت/186886مصوبه شماره  یتوسعه مل
 333 ...................................................................................................................................... اصالحات

 334 ............................................ ارزي  ومقررات ناظر بر حساب ذخیره نینقوا -ج

 334 ........................................................... 15/10/1389( برنامه پنجم توسعه مصوب 85ماده )
 335 .. 1/2/1394ر مصوب کشو ینظام مال یو ارتقا ریپذ رقابت دیقانون رفع موانع تول 18ماده 
 335 .. 1/2/1394ر مصوب کشو ینظام مال یو ارتقا ریپذ رقابت دیموانع تولقانون رفع  20ماده 

 337           یخارج یگذار هیسرمافصل سوم: 

 339 ................................. 19/12/1380ی مصوب گذاری خارج قانون تشویق و حمایت سرمایه
  ه 27032/ت32556ی شماره گذاری خارج نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه آیین

 345 ................................................................... با اعمال اصالحات رانیوز ئتیه 23/7/1381مورخ 
  



 

  ل

 357                        ها استان در ستیز طیمح: چهارم فصل

 359 .................. ...با  3/2/1374مصوب  هوا یاز آلودگ یریقانون نحوه جلوگ 15 یال 12مواد 
از  یری( قانون نحوه جلوگ13( ماده )2به استناد تبصره ) عیاستقرار صنا یارهایضوابط و مع 

با اعمال  رانیوز ئتیه 26/12/1378مورخ   ه18591ت 64677مصوبه شماره ا هو یآلودگ 
 360 ..................................................................................................................................... اصالحات

 16/7/1381مورخ   ه 25842/ت32719مصوبه شماره  یصنعت یها ضوابط استقرار شهرک
 363 ................................................................................................................................. رانیوز ئتیه

 365 ..................................................................... 20/2/1383پسماندها مصوب  تیریقانون مد  
مورخ   ه30872 /ت28566ها مصوبه شماره پسماند  تیریمد  قانون  یینامه اجرا آیین

 370 ........................................................................................................... رانیوز ئتیه 10/5/1384
 378 ................................................................ مواد مرتبط با قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ا مصوبه .ا.( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج123ماده ) یینامه اجرا آیین
 378 ........................................................ رانیوز ئتیه 2/3/1391مورخ   ه 47634/ت40510شماره

 37454ا مصوبه شماره .ا.( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج184ماده ) یینامه اجرا آیین
 380 ........................................... با اعمال اصالحات رانیوز ئتیه 30/02/1391مورخ   ه47812/ت

ا مصوبه شماره .ا.( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج185ماده ) یینامه اجرا آیین
 382 ................................................................... رانیوز ئتیه 3/4/1391مورخ   ه48038/ت62011

ا مصوبه شماره .ا.( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج190ماده ) یینامه اجرا آیین
 384 .................................................................. رانیوز ئتیه12/2/1391مورخ   ه47631/ت23519
به استناد بند  یطیمح ستیز یابیمشمول انجام مطالعات ارز یها ها و پروژه طرح نییتع

مورخ  144479/45880ا مصوبه شماره .ا.ج( قانون برنامه پنجم توسعه 192ماده )« الف»
 385 ........................................................................... تسیز طیحفاظت مح یعال یشورا 2/7/1390

ا مصوبه .ا.قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج( 193ماده )« الف»بند  یینامه اجرا آیین
 398 ....................................................... رانیوز ئتیه 5/6/1391مورخ   ه48152ت/111748شماره



 

  م

 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون» متن کامل: پیوست اول

 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون» ،«(2) دولت

 407                      « دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون»و « ( 1)

 409                                           ( قانون برنامه پنجم توسعه224ماده )

مصوب  (2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

4/12/1394                                417 

مصوب  (1دولت ) یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد

 461               با اعمال اصالحات 15/8/1384

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 41قانون تفسیر ماده )
 483 ..................................................................................................................... 25/1/1387مصوب 

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 58استفساریه ماده )قانون 
 484 ....................................................................................................................... 9/3/1385مصوب 

 485           ...با اعمال  27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 ...و  1380مقررات مالی دولت مصوب   ( قانون تنظیم بخشی از103قانون استفساریه ماده )
 528 ................................................................................ مجلس شورای اسالمی 2/5/1381مصوب 

 24/3/1383مقررات مالی دولت مصوب  ( قانون تنظیم بخشی از 88قانون استفساریه ماده )
 532 ................................................................................................................ مجلس شورای اسالمی

و بند  1380مصوب  مقررات مالی دولت  ( قانون تنظیم بخشی از103قانون استفساریه ماده )
 533 ................ مجلس شورای اسالمی 2/5/1381قانون برنامه سوم توسعه مصوب  ( 71)ح( ماده )

 



 

  ن

 535    4/12/1393 کشورمصوب کل 1394 سال بودجه پیوست دوم: قانون

 537  ...............................................  24/12/1393مصوب  کل کشور 1394قانون بودجه سال 

 577             ها استانپیوست سوم: ترمینولوژی حقوقی 

 641                   نمایه

شرکت تعاونی توزیعی سازمان مدیریت و  اتیاز سوابق و تجرب یا نمونه

                                                                                                                                                                      661                 )ناشر( ریزی کشور برنامه

 661 ................................................................... آموزش مدیریت های توانمندی و سوابق - الف
 664 .......................................................ه های مدیریت پژوهش ومشاور سوابق وتوانمندی -ب

 667  ....................................................... ییاجرا یها دستگاهبا  یآموزش یها یهمکار فهرست
 668  ...................................................... یهای مدیریت آزمون استخدام سوابق و توانمندی -ج

 176                 هامنابع و ماخذ

 

 

  


