
 سمه تعالیاب

 قانون مجازات اسلامی مواد ازبرخی 
 (مجلس شورای اسلامی 01/00/1930مصوب )

 

 شود.هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي -0اده م

نمرات تحیيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي التحیيلي يا تاييديه يا ريز هر كس مدارك اشتتاا  به تحیيل يا فار  – ۷0۵ماده 

هاي تحیيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامهو تحقيقاتي

 .حتتتبتتتس از يتتتا تتتتا ستتتتته ستتتتتا  متتتحتتت تتتوم ختتتواهتتتد شتتتتتدعتتتلتتتاوه بتتتر جتتتبتتتران خستتتتتارت  بتتته

ها يا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد اركنان وزارتخانهدر صورتي كه مرت ب  ي ي از ك

 .گرددنحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات مح وم مي يا به

ها و اسناد و سجلات و دفاتر و كه در اجراي وظيفه خود در اح ام و تقريرات و نوشته هر يا از كارمندان و مسوولان دولتي – ۷90ماده 

ها و اوراق رستتمي تزوير كند اعم از اين كه امءتتاء يا مهري را ستتاخته يا امءتتاء يا مهر يا خحوی را تحريا كرده يا نوشتتتهغير آنها از

هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يا تا پنج سا  يا به مجازات را تايير دهد علاوه بريا اسامي اشخاص اي الحاق كند كلمه

 .مح وم خواهد شدپرداخت شش تا سي ميليون ريا  جزاي نقدي

ها و قراردادهاي راجع خدمات عمومي كه در تحرير نوشتهه هر يا از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قءتایي و مممورين ب – ۷9۵ماده 

مرت ب جعل و تزوير شوند اعم از اين ه موضوع يا مءمون آن را تايير دهند يا گفته و نوشته ي ي از مقامات رسمي  مهر به وظايفشان 

تحريا كنند يا امر باطلي را صتحي  يا صحيحي را باطل يا یيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده يا تقريريات ي ي از طرفين را 

خستارت وارده به حبس از يا تا پنج ستا  يا شتش تا سي ميليون ريا  جزاي نقدي هاي اداري و جبران جلوه دهند علاوه بر مجازات

 .مح وم خواهند شد

با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر  را ( ۲۳۵و )( ۲۳۳  )(۲۳۵مذكور در مواد ) هر كس اوراق مجعو   – ۷9۷ماده 

 .شش ماه تا سه سا  يا به سه تا هيجده ميليون ريا  جزاي نقدي مح وم خواهد شد وارده به حبس ازجبران خسارت

هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر  – ۷۷۷ده ما

ماه تا دو سا  مح وم خواهد شد و ینانچه براي دخالت يا او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش قانون مربوی به

 .سندي جعل كرده باشد  مجازات جعل را نيز خواهد داشتمعرفي خود در مشاغل مزبور 

هر كس بدون مجوز و بیورت علني لباسهاي رسمي ممموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها  مدالها يا  – ۷۷۵ماده 

ازات دولتي را بدون تايير يا با تايير جزیي كه موجب اشتتباه شتود مورد استتفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب امتيستاير

مجازات شتديدتري نباشتد به حبس از سه ماه تا يا سا  و يا جزاي نقدي از يا ميليون و پانید هزار ريا  تا  قانون ديگري مستتلزم

 .استفاده كرده باشد به هر دو مجازات مح وم خواهد شدتي ه از اين عمل خود سوء و در صور .خواهد شد مح وم شش ميليون ريا 

 .بود نخواهد ماده اين مقررات مشمو  نمايشي هنرهاي اجراي در ماده اين در مذكور اشياء و البسه از استفاده –تبیره 

 

 انون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمیق
 مجلس شورای اسلامی( 1۵/10/1911)مصوب 

 گرددتتتت استفاده از عناوين علمي دكتر  مهند  و مانند اينها كه شرايخ اخذ آن محابو قوانين و مقررات مربوی تعيين مي ماده واحده

 هايتوسخ هر فرد براي خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تمييد رسمي وزارتخانه

باشد. مرت بين استفاده غير مجاز از علوم  تحقيقات و فناوري يا بهداشتت  درمان و آموزش پزشت ي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي

 .( فیل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مح وم خواهندشد۲۲5عناوين علمي مذكور به مجازات ماده )



ستفاده در م اتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريو وسايل ارتبای جمعي مانند تبیتره تتتت استتفاده غيرمجاز از عناوين فوق شامل ا

 . راديو  تلويزيون  روزنامه  مجله  تارنما )سايت( يا نحو در مجامع و يا انتشار اوراق یاپي يا خحي خواهدبود

اسفندماه ي هزار و سيید و هشتاد و هشت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يا تبیره در جلسه علني روز ي شنبه مورخ شانزدهم 

 .به تمييد شوراي نگهبان رسيد ۵۲/2۵/2۳11مجلس شوراي اسلامي تیويب و در تاريخ 
 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

مدالها يا ساير ها يا هر كس علني و بیتورت غير مجاز لباستهاي رستمي يا متحدالش ل ممموران كشورهاي بيگانه يا نشان – ۷۷۵ماده 

دولتهاي خارجي در ايران را مورد استتفاده قرار دهد به شری معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلا  در نظم عمومي امتيازات 

 .ماده فوق استگردد مشمو  مقررات

و مقامي كه باشند از مقام خود  منیبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبهینانچه هر يا از صاحب – ۷۵۵ماده 

نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين ممل تي و يا اجراي اح ام يا اوامر مقامات قءایي يا هر گونه امري كه سوء استفاده 

 .خواهد شدصادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفیا  از خدمات دولتي از يا تا پنج سا  مح وم از طرف مقامات قانوني 

ینانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير  – ۷۵۵ماده 

ح ميت در اموري كه در صتتلاحيت مراجع قءتتایي استتت دخالت نمايند و با وجود اعتراع متداعيين يا ي ي از آنها يا اعتراع  موارد

 .قءایي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سا  مح وم خواهند شدت صلاحيتدارمقاما

استفاده از شال خود به جبر و قهر ما  يا حو كسي هر يا از صتاحب منیبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سوء – ۷11ماده 

به ديگري كند علاوه بر رد عين ما  يا معاد  نقدي قيمت ما  يا حو  حو بر آن مسلخ شود يا مالا را اكراه به فروش  را بخرد يا بدون

 .سه سا  يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريا  مح وم ميگرددبه مجازات حبس از يا سا  تا

كه قانون اجازه هر يا از مستخدمين و مامورين دولتي  مراسلات يا مخابرات يا م المات تلفني اشخاص را در غير مواردي  – ۷10ماده 

مورد مفتوح يا توقيا يا معدوم يا بازرستي يا ضتبخ يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها محالب آنها را افشاء  داده حستب

 .سه سا  و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريا  مح وم خواهد شدنمايد به حبس از يا سا  تا

مميزان و كارشتناسان اعم از اين كه توسخ دادگاه معين شده باشد يا توسخ طرفين  ینانچه در مقابل  هر يا از داوران و – ۷11ماده 

نفع ي ي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تیميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سا  يا مجازات نقدي از سه تا دوازده اخذ وجه يا ما  به

 .ان مجازات مودي به نفع دولت ضبخ خواهد شداست به عنوميليون ريا  مح وم و آنچه گرفته

به قيمت رأ ظاه تر از قيمت معمولي يااگر رشتتوه به صتتورت وجه نقد نباشتتد بل ه مالي بلاعوع يا به مقدار فاحش ارزان – ۷30ماده 

ل يا غير مستقيم منتق طور مستقيمه به مستتخدمين دولتي اعم از قءتایي و اداري ب  مقدار فاحشتي كمتر از قيمتبه  معمولي و واقعاً

تر از قيمت از مستخدمين يا مممورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري گردد  فاحشتي گرانشتود يا براي همان مقاصتد مالي به مقدار

 .شودمحسوب ميمستخدمين و مممورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي

نایار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي  د ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خو گاه هر – ۷31ماده 

 .گردد مسترد ميكه داده به او

قانون تشتتديد ( ۳هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايا اشتتخاص مذكور در ماده ) – ۷30ماده 

باشتتد وجه يا مالي يا ستتند مجمع تشتتخيم میتتلحت نظام مي 2۳5۱/۹/2۲ارتشتتاء  اختلا  و كلاهبرداري میتتوب مجازات مرت بين 

مستقيم يا غير مستقيم بدهد در ح م راشي است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبخ ما   ناشي از ارتشاء به پرداخت وجه يا تسليم مالي را

 .شودضربه شلاق مح وم مي(۱۵ا سه سا  و يا تا )حبس از ششماه ت

 حبس مجازات از نمايد ش ايت يا دهد گزارش آنرا پرداخت يا و بوده مءحر رشتوه پرداخت براي دهندهرشتوه صتورتي ه در –تبیتره 

 .گرددمي مسترد وي به ما  و بود خواهد معاف مزبور

ارتشتتاء از قبيل مذاكره  جلب موافقت يا وصتتو  و ايیتتا  وجه يا ما  ستتند  هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقو جرم – ۷39ماده 

 .شود فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد مح وم ميپرداخت وجه را



 .عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد استه مجازات شروع ب – ۷3۵ماده 

شخیي يا هوي و هو  او يا حوایج شخیي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي هر كس با استتفاده از ضتعا نفس  – ۷3۵ماده 

اي كه موجب التزام وي يا برایت يا غير تجاري از قبيل برات  سفته  یا  حواله  قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشتهاعم از تجاري 

اوه بر جبران خسارت مالي به حبس از ششماه تا دو سا  و از يا ديگر ميشود بهر نحو تحیيل نمايد علذمه گيرنده سند يا هر شخم 

مح وم ميشود و اگر مرت ب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخم داشته باشد  مجازات وي ميليون تا ده ميليون ريا  جزاي نقدي

 .حبس خواهد بودعلاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سا  

كارمندان و كاركنان ادارات و ستازمانها يا شتوراها و يا شتهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به هر يا از  – ۷31ماده 

نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كما مستمر دولت و يا

گانه و همچنين نيروهاي مسل  و مامورين به خدمات ايه قءایي و بحور كلي اعءا و كاركنان قواي سهدارندگان پدولت اداره ميشوند و يا

وجوه نقدي يا محالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموا  متعلو به هر عمومي اعم از رستمي و غير رسمي 

كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد ي الذكر يا اشتخاصيا از ستازمانها و موستستات فوق

متیرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت بدون آن ه قید تملا آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد 

شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معاد  مبلغ تفعشود و در صورتي ه منضربه مح وم مي( ۱۵المثل به شلاق تا )اجرت

موجب تءييع اموا  و وجوه دولتي گردد و يا آن را به  انتفاعي مح وم خواهد شد و همچنين است در صورتي ه به علت اهما  يا تفريخ

 .میرف نموده باشدید بر اعتبارمیارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زا

دار انجام معامله يا ستتاختن یيزي يا نظارت در ستتاختن يا امر به ستتاختن آن براي هر يا از ادارات و هر شتتخیتتي عهده – ۷33ماده 

ز حد بوده است به واسحه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش ا( ۲۹1موسسات مذكور در ماده )ستازمانها و

در ساختن آن یيز نفعي براي خود يا ديگري تحیيل كند  علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش متعارف مورد معامله يا تقلب

 .ماه تا پنج سا  مح وم خواهد شد

ع يا مالي به نفهر يا از مستوولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيم يا تعيين يا محاسبه يا وصو  وجه  – ۵00ماده 

خلاف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يا ستتا  دولت استتت بر

مذكور در اين ماده در مورد مستتوولين و مامورين شتتهرداري نيز مجري استتت و در هر حا  آنچه بر خلاف مح وم خواهد شتتد. مجازات

 .گرددمسترد مين و مقررات اخذ نموده است به ذيحو قانو

هر يا از مستتخدمين و مامورين دولتي كه بر حستب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و  – ۵01ماده 

ل آمده است به حساب دولت نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسخ آنان به عمنقل اشيایي را

انفیتا  موقت از سته ماه تا سته سا  مح وم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه آورده ولي نپرداخته باشتد به

ه خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ممخوذه را بها رااشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن

 .ذيحو مسترد نمايد

هر يا از مستتخدمين و مامورين دولتي كه بر حستب ماموريت خود حو داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و  – ۵00ماده 

كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخیي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد اي بيش از عده

ضتربه و تاديه مبلاي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته ( ۱۵دولت منظور بدارد به شتلاق تا ) را به حستاب و حقوق آنها

 .است مح وم خواهد گرديد

ها و ادارات و سازمانهاي مذكور دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانههر يا از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده – ۵09ماده 

ها و تشخيیات و امتيازات مربوی به دستگاه متبوع  تحت هر ها و مناقیهكه بالمباشره يا به واسحه در معاملات و مزايده( ۲۹1ده)در ما

العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريو توافو يا تفاهم الزحمه و حويا حو كميسيون عنواني اعم از

اشتخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن یيزي  يا ترتيبات خاص يا ستاير

كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري  بخرد يا بستازد يا در موقع پرداخت وجوهي



شود و در صورتي كه عمل وي موجب تايير در مقدار يا اين طريو مح وم مينفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از

ماه تا پنج سا  و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريا  حبس از ششكيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به 

 .نيز مح وم خواهد شد

ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا هر يا از مستتخدمين دولتي اعم از قءایي و اداري نوشته – ۵0۵ماده 

يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع وظايفشتان به آنها داده شتده است را معدوم براي انجام 

 .خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يا سا  مح وم خواهد شدباشد  علاوه بر جبرانمي

ين اظهار كه از روي غرع و بر خلاف حو درباره ي ي از طرف( ۲۹1هر يا از مامورين ادارات و موستسات مذكور در ماده ) – ۵0۷ماده 

اقدامي كرده باشتد به حبس تا سته ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يا ميليون و پانید هزار ريا  و جبران خسارت وارده مح وم  نظر يا

 .خواهد شد

 كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلا  يا( ۲۹1هر يا از روستا يا مديران يا مستوولين ستازمانها و موستسات مذكور در ماده ) – ۵0۵ماده 

در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود محلع شده و ( 5۰۳و )( ۲۹۹قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد )تیترف غير

مراجع صلاحيتدار قءایي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از ششماه تا دو سا  به انفیا  موقت از ششماه تا مراتب را حسب مورد به

 .خواهد شددو سا  مح وم 

ها و ستتاير استتناد دولتي را بستتوزاند يا به هر نحو ديگري تلا كند به حبس از دو تا ده ستتا  هر كس عالماً دفاتر و قباله – ۵11ماده 

 .مح وم خواهد شد

 

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداریبرخی از مواد 
 (مجمع تشخیص مصلحت نظام  19۵۵ 1۷/3ید مجلس شورای اسلامی و تأی 01/۵/19۵۵مصوب )

ها يا موستتستتات موهوم يا به داشتتتن اموا  و ها يا كارخانههركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شتتركتها يا تجارتخانه- 1ماده 

و يا استتم و يا عنوان مجعو  فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايديا از حوادث و پيشتتامدهاي غير واقع بترستتاند اختيارات واهي

مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموا  يا اسناد يا حوالجات يا قبوع يا مفاصاحساب و امثا  آنها اختيار كند و به ي ي از وسايل

هفت سا  و پرداخت كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد ما  به صاحبش  به حبس از يا تا تحیيل كرده و از اين راه ما  ديگري را ببرد 

شتود. در صتورتي كه شخم مرت ب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از ميجزاي نقدي معاد  مالي كه اخذ كرده استت مح وم

شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بحور كلي قواي سه گانه و طرف ستازمانها يا مؤستستات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا

جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريو وسايل نيروهاي مسل  و نهادها و مؤسسات مممور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين ههمچنين 

 صورت گرفته باشد يا مرت بارتبای جمعي از قبيل راديو  تلويزيون  روزنامه و مجله يا نحو در مجامع و يا انتشتار آگهي یاپي يا خحي

انه و قواي سه گؤستستات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بحور كلي ازاز كاركنان دولت يا م

همچنين نيروهاي مستتل  و مممورين به خدمت عمومي باشتتد  علاوه بر رد اصتتل ما  به صتتاحبش  از دو تا ده ستتا  و انفیتتا  ابد از 

 شود.الي كه اخذ كرده است مح وم ميدولتي و پرداخت جزاي نقدي معاد  مخدمات

تواند با اعما  ضوابخ مربوی به تخفيا  در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي- 2تبیره 

تواند به تعليو نمي حبس( و انفیتتا  ابد از خدمات دولتي تقليل دهد وليمرت ب را فقخ تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده )مجازات

 اجراي كيفر ح م دهد.

مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام  - ۵تبیره 

نانچه در مرتبه شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور یجرم باشد  شروع كننده به مجازات آن جرم نيز مح وم ميشتده نيز

ه سا  تر باشند به شش ماه تا سمراتب پايينمدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند  به انفیا  دایم از خدمات دولتي و در صورتي كه در

 شوند.انفیا  موقت از خدمات دولتي مح وم مي



شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بحور كلي قواي سه هر يا از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قءايي و اداري يا  - 9ماده 

همچنين نيروهاي مسل  يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مممورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا گانه و

شتد  وجه يا ما  يا سند پرداخت وجه يا تسليم بادادان يا انجام ندادن امري كه مربوی به ستازمانهاي مزبور ميغير رستمي براي انجام

در ح م مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوی به وظايا آنها بوده يا آن ه مربوی به مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبو  نمايد

و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن ه  نداده و انجام آن بر طبو حقانيتمامور ديگري در آن ستازمان باشد  خواه آن كار را انجام داده يا

شود. در صورتي كه قيمت ما  يا وجه ممخوذ بيش از بيست در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي

ير كل يا بالاتر باشتتد به همتراز مدهزار ريا  نباشتتد به انفیتتا  موقت از شتتش ماه تا ستته ستتا  و ینانچه مرت ب در مرتبه مدير كل يا

و جزاي نقدي انفیتا  دایم از مشاغل دولتي مح وم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريا  از يا سا  تا سه سا  حبس

معاد  قيمت ما  يا وجه ممخوذ و انفیتا  موقت از شتش ماه تا سته ستا  مح وم خواهد شد و ینانچه مرت ب در مرتبه مدير كل يا 

مدير كل يا بالاتر باشتد به جاي انفیتا  موقت به انفیا  دایم از مشاغل دولتي مح وم خواهد شد. در صورتي كه قيمت ما  يا زهمترا

معاد  قيمت وجه ممخوذ بيش از دويستت هزار ريا  تا يا ميليون ريا  باشد مجازات مرت ب دو تا پنج سا  حبس بعلاوه جزاي نقدي

تر از ایم از خدمات دولتي و تا هفتاد و یهار ضتتربه شتتلاق خواهد بود. و ینانچه مرت ب در مرتبه پايينما  يا وجه ممخوذ و انفیتتا  د

كل يا همتراز آن باشد به جاي انفیا  دایم به انفیا  موقت از شش ماه تا سه سا  مح وم خواهد شد. درصورتي كه قيمت ما  يا مدير

ممخوذ و مرت ب پنج تا ده سا  حبس بعلاوه جزاي نقدي معاد  قيمت ما  يا وجه وجه ممخوذ بيش از يا ميليون ريا  باشتد مجازات

تر از مدير كل يا همتراز آن انفیتا  دایم از خدمات دولتي و تا هفتاد و یهار ضتربه شلاق خواهد بود و ینانچه مرت ب در مرتبه پايين

 وم خواهد شد.جاي انفیا  دایم به انفیا  موقت از شش ماه تا سه سا  مح باشد به

مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و  - 2تبیتره 

 ممخوذه بالغ بر نیاب مذبور باشد.جمه مبلغ

ت ضتبخ خواهد شد و ینانچه راشي به در تمامي موارد فوق ما  ناشتي از ارتشتا به عنوان تعزير رشتوه دهنده به نفع دول - ۵تبیتره 

 امتيازي تحیيل كرده باشد اين امتياز لاو خواهد شد.وسيله رشوه

در مواردي كه در اصل ارتشا انفیا  دایم مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ) - ۳تبیره 

شود( و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد سه سا  انفیا  تعيين ميشتده است در شروع به ارتشا به جاي آن پيش بيني

 مح وم خواهد شد.به مجازات اين جرم نيز

هرگاه ميزان رشتوه بيش از مبلغ دويستت هزار ريا  باشد  در صورت وجود دلايل كافي صدور قراربازداشت موقت به مدت  - ۵تبیتره 

تواند پس از پايان يا از مراحل رستتيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستتتگاه مي الزامي استتت و اين قرار در هي يا ماه

را تا پايان رستتيدگي و تعيين ت ليا نهايي وي از خدمت تعليو كند. به ايام تعليو مذكور در هي  حالت  مدت بازداشتتت موقت كارمند

 هيچگونه حقوق و مزايايي تعلو نخواهد گرفت.

ر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشا جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در ه - ۲تبیره 

امتياز طبو مقررات عمل ميشود. و ینانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا در مورد

 گردد.شود و امتياز نيز لاو ميپرداخته است به وي بازگردانده ميرشوه نیا مالي كه به عنوان

كسانيه با تش يل يا رهبري شب ه به امر ارتشا و اختلاص و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبخ كليه اموا  منقو  و غير  - ۵ماده 

ر مورد اختلاص و كلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت اند بنفع دولت و استرداد اموا  مذكور دطريو رشوه كسب كردهمنقولي كه از

شتتوند و در معاد  مجموع آن اموا  و انفیتتا  دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده ستتا  تا ابد مح وم مييا افراد  به جزاي نقدي

 باشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارع خواهد بود .صورتي ه میداق كامل مفسد في الارع

هر يا از كارمندان ادارات و ستازمانها و يا شتوراها و يا شتهرداريها و مؤستستات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا  - ۷اده م

و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كما مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قءايي و به طور كلي قواي سه نهادهاي انقلابي

ها يا سهام يا اسناد و و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا محالبات يا حوالهيروهاي مسل گانه و همچنين ن



از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده اوراق بهادار و يا ساير اموا  متعلو به هر يا

محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتي ه ميزان اختلاص تا داشت و تیاحب نمايد مختلساست بنفع خود يا ديگري بر

سه سا  انفیا  موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو پنجاه هزار ريا  باشد مرت ب به شش ماه تا سه سا  حبس و شش ماه تا

مورد اختلا  به جزاي نقدي معاد  دو برابر آن هر مورد علاوه بر رد وجه يا ما تا ده سا  حبس و انفیا  دايم از خدمات دولتي و در 

 شود.مح وم مي

 شود.در صورت اتلاف عمدي مرت ب علاوه بر ضمان به مجازات اختلا  مح وم مي - 2تبیره 

نجاه هزار ريا  باشد مرت ب به دو ینانچه عمل اختلا  توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي ه ميزان اختلا  تا پ - ۵تبیتره 

حبس و يا تا پنج سا  انفیا  موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سا  حبس و انفیا  دايم از خدمات تا پنج ستا 

 شود.بر رد وجه يا ما  مورد اختلا  به جزاي نقدي معاد  دو برابر آن مح وم ميدولتي و در هر دو مورد علاوه

هرگاه مرت ب اختلا  قبل از صتتدور كيفر خواستتت تمام وجه يا ما  مورد اختلا  را مستتترد نمايد دادگاه او را از تمام يا  - ۳ تبیتتره

 نمايد و اجرا مجازات حبس را معلو ولي ح م انفیا  درباره او اجرا خواهد شد .نقدي معاف ميقسمتي از جزاي

اختلا  از حيث تعيين مجازات يا صتتلاحيت محاكم اعم از اين استتت كه جرم دفعتا حداقل نیتتاب مبالغ مذكور در جرايم  - ۵تبیتتره 

 دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلا  بالغ بر نیاب مزبور باشد.واحده يابه

مدت يا ماه صدور قرار بازداشت موقت به هر گاه ميزان اختلا  زايد بر صتد هزار ريا  باشد  در صورت وجود دلايل كافي   - ۲تبیتره 

تواند   پس از بازداشت موقت كارمند را تا  استت و اين قرار در هي  يا از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميالزامي

ت ليا نهايي وي از خدمت تعليو كند.  به ايام تعليو مذكور درهي  حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلو پتايتان رستتتيتدگي و تعيين 

 گرفت. نخواهد

در كليه موارد مذكور در صتورت وجود جهات تخفيا دادگاه م لا به رعايت مقررات تبیره يا ماده يا از لحاظ حداقل  - 5تبیتره 

 بنا به مورد حداقل انفیا  موقت يا انفیا  دايم خواهد بود.حبس و نيز

هد بود و در صتورتي كه نفس عمل انجام شده نيز مجازات شتروع به اختلا  حستب مورد حداقل مجازات در همان مورد خوا - ۵ماده 

شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور ینانچه در مرتبه مدير كل يا شروع كننده به مجازات به آن جرم مح وم ميجرم باشد 

د به شش ماه تا سه سا  انفیا  تر باشتبه انفیتا  دايم از خدمات دولتي و در صتورتي كه در مراتب پايينبالاتر و يا همتراز آنها باشتد

 شوند .موقت از خدمات دولتي مح وم مي

هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شتتده در صتتورتي ه مرت ب از مامورين مذكور در در هر مورد از بزه - ۵ماده 

م لا است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان  تاريخ صدور كيفر خواست از شال خود معلو خواهد شد. دادسرااين قانون باشد از

كه متهم به موجب راي قحعي برایت حاصتتل كند ايام تعليو جزء خدمت او محستتوب و حقوق و مزاياي ذيربخ اعلام دارد. در صتتورتي

 خواهد كرد.مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت

ه آنها مستلزم ذكر نام است مشمو  اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات كليه دستگاههايي كه شمو  قانون نسبت ب - 1ماده 

 شود .لاو ميمااير اين قانون

قانون فوق مشتتمل بر هشتت ماده و یهارده تبیتره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه ي هزار و سيید و 

با اصتلاحاتي به تاييد و تیويب مجمع تشخيم میلحت نظام  2۳5۱6۹62۲خ مجلس شتوراي استلامي تیتويب و در تاريشتیتت یهار

 اسلامي رسيده است.

  س مجلس شورای اسلامیرئی

 اکبر هاشمی

 

 

 

 



 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی

 هیات وزیران( 01/03/1919)مصوب 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  ۵۹/2/2۳1۳مورخ  22۱۲۰/2۰2بنا به پيشنهاد شماره  2/۹/2۳1۳ت وزيران در جلسه مورخ هيم

میوب  -( قانون رسيدگي به تخلفات اداري ۵۱و به استتناد اصتل ي یتد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده )

في كه دستتگاههاي اجرایي به موجب قوانين براي پيشتگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بر و به منظور تامين اجراي وظاي -2۳۱۵

عهده دارند و همچنين ت ميل آیين نامه اجرایي قانون رستيدگي به تخلفات اداري و پيش بيني ستاز و كار اداري مناسب براي تسهيل 

 ه در دستگاههاي اجرایي را به شرح زير تیويب نمود : خدمات رساني به مردم   آیين نامه پيشگيري و مبارزه با رشو

 میاديو رشوه  -فیل او  

كاركنان و مستوولان دستتگاههاي اجرایي كه محابو بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا ما  نمايند يا سند پرداخت وجه يا  -1ماده

تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصو  و ايیا  ما  يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند   با توجه 

نان به هيات هاي رستتيدگي به تخلفات اداري براي پرونده آ -2۳۱۵میتتوب  -لفات اداري نون رستتيدگي به تخ( قا1( ماده )2۱به بند )

 اعما  مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. 

 گرفتن وجوهي به غير از انچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.  -الا 

ولي  يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا  به مقدار فاحش كمتر از اختذ  متالي بلتاعوع يتا  به مقدار  فاحش ارزانتر از قيمت معم  –ب 

 قيمت. 

 فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوی.  -ج 

 ما  يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصو  و ايیا  وجه يا  -د 

اخذ يا قبو  وجه يا ما  يا ستند پرداخت وجه يا تسليم ما  از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام  -ه

 ندادن امري كه مربوی به دستگاه اجرایي مي باشد. 

قي مي شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعحاء وام بدون رعايت ضوابخ يا پذيرفتن اخذ هرگونه ما  ديگري كه در عرف رشوه خواري تل -و 

تعهد يا مسووليتي كه من غير حو صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قایل شدن تخفيا و مزيت خاص براي ارايه خدمات 

 يا تخفيا گردد. به اشخاص و اعما  هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابخ كه موجب بخشودگي 

 ت اليا و وظايا دستگاههاي اجرایي  -فیل دوم 

( اين آیين نامه براي تحقو اهداف اين آیين نامه نسبت به انجام موارد ذيل مي بايد اقدام 25كليه دستتگاههاي موضوع ماده ) -0ماده 

 نمايند: 

شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطلاع رساني مناسب به مردم   اصلاح و كوتاه نمودن روشهاي انجام خدماتي كه به مردم ارايه  -الا 

مي گردد   توستعه فناوري اداري   انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان بر اسا  دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه 

گردد   )طرح ت ريم مردم و جلب رضتايت ارباب رجوع در نظام اداري و میتوبات مربوی به اصلاح سيستمها و ريزي كشتور صتادر مي 

 روشهاي اداري.( 

 آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذيربخ از مفاد اين آیين نامه به طور كامل محلع شده باشند.  -ب 

مآنها   استتانداران   مديران عامل شركتها   رسساي سازمآنها   مديران كل انتخاب بازر  يا بازرستان از طرف وزراء و رسستاي ستاز -ج 

 واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي لازم به طرق مقتءي و تهيه و ارايه گزارش در حيحه وظايا و ماموريتهاي محوله. 

انان منجر به صدور ح م قحعي بر اسا   ( اين آیين نامه را گزارش نموده و گزارش2تشتويو اشتخاصي كه تخلفات موضوع ماده ) -د 

 آیين نامه شده باشد   محابو آیين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تیويب هيات وزيران مي رسد. 



دي كه به پيش بيني حو فستتخ براي دستتتگاه اجرایي در قرارداد با اشتتخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعما  حو مذكور در موار -ه

 ( اين آیين نامه شود. 2تشخيم دستگاه اجرایي طرف قرارداد مرت ب ي ي از اعما  بندهاي ماده )

( نسبت به خود يا 2كليه كاركنان دستتگاههاي موضتوع آیين نامه م لفند در صتورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده ) -9ماده 

افراد پيشنهادكننده به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخیات فرد يا 

 تا محابو قانون پيگيري شود. 

هر شتخیتي كه در ارتبای با وظايا دستتگاههاي اجرایي از وي تقاضتاي رشتوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي  -۵ماده 

( اين آیين نامه گزارش كامل موضوع و ۵رصت به مسوولان يا بازرسان موضوع بند )ج( ماده )گرفتن رشتوه از وي شده باشد در اولين ف

مشتخیات شخم يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن ان تلاش كرده اند به مسوولان 

 مربوی ارايه دهد. 

( و اعما  مجازات اقدام 2ه ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده )دستگاههاي مشمو  اين آیين نامه ب - ۷ماده 

( قانون رسيدگي به تخلفات اداري ینانچه از طريو بازرسان انتیابي به وقوع تخلفات 2۵مقامات مندرج در ماده ) -خواهند نمود : الا 

حسب اهميت  ندتوانيران و مستوولان مربوی اطلاع حاصتل نمايند مي( اين آیين نامه توستخ هر يا از كاركنان يا مد2موضتوع ماده )

 اصلاحي ( قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند. ۹موضوع نسبت به اعما  ي ي از مجازاتهاي بندهاي )الا( و )ب( و )ج( ماده )

لفند با  در صورت ت رار تخلا با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذيربخ   هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و با احراز تخلا م -ب 

( قانون يادشتتده )به استتتثناي موارد ۹توجه به ميزان تخلا و حستتاستتيت ان كارمندان متخلا را به ي ي از مجازاتهاي مقرر در ماده )

 اصلاحي مذكور در بند فوق( مح وم نمايند. 

( قانون رسيدگي به ۹نامه و با تقاضاي اعما  اشد مجازاتهاي مندرج در ماده)( اين آيين2ج تتتت در صتورت ت رار تخلا موضتوع ماده )

( ازجمله ۹اتهاي موضتتوع ماده)توانند متخلا را به ي ي از مجازتخلفات اداري  هيوتهاي رستتيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلا مي

 اصلاحيبازخريد خدمت  اخراج يا انفیا  دايم از خدمات دولتي مح وم نمايند. 

( بدون طي مراحل فوق ۹در اين ماده مانع از اعما  اختيارات هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده ) مراحل مذكور - 2تبیره 

 الذكر نمي باشد و هيات ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلا موضوع مجازاتهاي بند )ج( را براي بار او  يا دوم اعما  نمايند. 

( قانون رستتتيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني را كه پرونده انان به هياتهاي 2۳مقامات ذيربخ با توجه به ماده ) -۵تبیتتتره 

 اصلاحي شده يا مي شود حداكثر به مدت سه ماه اماده به خدمت نمايند.  رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع

دستتگاههاي اجرایي كه مشتمو  قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند م لفند بر اسا  قوانين و مقررات مربوی به  -۳تبیتره 

 خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند. 

( شوند با تقاضاي اعما  اشد 2( اين آیين نامه مرت ب تخلفات بندهاي ماده )۵)ج( ماده ) در صورتي كه بازرسان موضوع بند -۵تبیره 

مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هياتهاي مزبور معرفي خواهند شد. ینانچه تخلا ارت ابي بازر  عنوان ي ي 

( قانون رستتيدگي به تخلفات اداري به 2۹انان به ترتيب مقرر در ماده )از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشتتته باشتتد پرونده 

 مراجع قءايي صال  ارجاع خواهد شد. 

( -( اين آیين نامه كه واجد جنبه جزايي است   خیوصا بندهاي )ب(   )ج(   )د( و )ه2در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده ) - ۵ماده 

( قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي 2۹ي م لا است با رعايت ماده )اين ماده   هيات رسيدگي به تخلفات ادار

 به مراجع قءايي صال  نيز منع س نمايد. 

( آیين 2در صتورتي كه اشتخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرایي مرت ب ي ي از اعما  بندهاي ماده ) -۱ماده 

نامه شتوند دستتگاه ذيربخ مجاز به عقد قرارداد جديد با اشتخاص يادشتده به مدت پنج ستا  نمي باشد و اين موضوع بايد در شرايخ 

 وقي درج گردد. معاملات با اشخاص حقيقي و حق
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دستتگاه اجرایي مربوی موظا استت مشخیات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه  -2تبیتره 

 ريزي كشور نيز اعلام دارد. 

ريزي كشور  در صورتي كه اشخاص يادشده حداقل دو بار مرت ب تخلا مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامه -۵تبیره 

موظا استت ضتمن اعلام نام آنها به كليه دستگاههاي اجرایي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايخ عمومي پيمان 

 لحاظ نمايد. 

 بدر صورتي كه هر يا از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران   رسسا و مسوولان سازمآنهاي موضوع اين آیين نامه مرت  -3ماده 

( اين آیين نامه شوند به مديران و مسوولان مربوی براي بار او  تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم 2ي ي از تخلفات مندرج در ماده )

 مدت شش ماه از انتیاب به سمتهاي يادشده محروم و براي بار سوم تا دو سا  از انتیاب به پستهاي مزبور ممنوع خواهند شد. 

ديريت و برنامه ريزي كشور م لا است بر اسا  روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع   گزارشات بازرسان و ستازمان م -10ماده 

ستاير منابع   هر ستاله دستتگاههاي مشمو  اين آیين نامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه   طبقه بندي   تجزيه و 

با راه ارهاي اجرایي به رييس جمهور و ديگر مستوولان منع س نمايد. كليه دستگاههاي تحليل و ستح  بندي نمايد و نتايج را همراه 

 مشمو  اين آیين نامه براي انجام محلوب اين ماده م لا به هم اري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند. 

 توجيه و پيگيري اجراي اين آیين نامه به عمل آورد.  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظا است اقدامات لازم را براي -11ماده 

دستتتگاه هاي اجرایي موظفند براي اجراي دقيو اين آیين نامه واحدها و گروههايي از كاركنان خود را  كه بيشتتتر در معرع  -10ماده 

 لاح نمايند. دريافت و پرداخت رشوه مي باشند اولويت بندي نمايند و نقای اسيب پذير را با جديت و اولويت اص

هركدام از دستتگاههاي مشتمو  اين آیين نامه موظفند طي ح مي ي ي از معاونان دستگاه را كه مسوو  اجراي طرح ت ريم  -19ماده 

مي باشتتد مسوو  پيگيري    2/5/2۳12مورخ  -ه۵5۳۹۵/ت۵252۹مردم و جلب رضتايت ارباب رجوع   موضتوع تیتويب نامه شتماره 

امه نمايند و گزارشتتهاي مربوی را هر شتتش ماه ي بار به ستتازمان مديريت و برنامه ريزي كشتتور ارايه دهند. نظارت و اجراي اين آیين ن

 سازمان ياد شده پس از جمع بندي   گزارش دستگاههاي اجرایي را تهيه و به رييس جمهور و شورايعالي اداري تقديم مي كند. 

در هر دستتگاه اجرایي   رفع موانع و مشت لات اجرایي   دريافت گزارشات و  به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذيربخ -2تبیتره 

( اين آیين نامه و با عءويت 2۳پيگيري مستتمر اجرایي اين آیين نامه   كارگروهي با مستووليت معاون دستتگاه اجرایي موضتوع ماده )

حد بهبود سيستمها و روشهاي اداري   مسوو  واحد مستوو  واحد ارزيابي عمل رد و پاستخگويي به ش ايات )دبيركارگروه(   مسوو  وا

حراستت   مستوو  هماهنگي هياتهاي رستيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيات بدوي )در صتورت تش يل هيات( و ي ي از بازرسان 

 تش يل مي گردد. 

تیويب نامه به كارگروه ياد شده ارايه واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسيها و اقدامات قانوني خود را در خیوص اين  -۵تبیره 

 نمايند.

ستازمان مديريت و برنامه ريزي كشور   وزارت فرهن  و ارشاد اسلامي   وزارت آموزش و پرورش   وزارت علوم   تحقيقات و  -1۵ماده  

ر جهت افزايش اگاهي فناوري   وزارت بهداشتت   درمان و آموزش پزشت ي و ستازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران م لفند د

عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معءلات 

موجود   برنامه ريزي و اصلاح برنامه هاي آموزشي معارف اسلامي )فرهن  سازي( براي دانش آموزان   دانشجويان   كارگزاران دولت و 

يه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تايير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بستتترهاي مناستتب فرهن  فستتادستيزي كل

 اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههاي ياد شده م لا به هم اري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند. 

ه بر عهده دبيرخانه ستتاد ارتقاء ستلامت نظام اداري و مقابله با فستاد خواهد بود. دبير ستاد مستووليت پيگيري اين آیين نام - 1۷ماده 

 يادشده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود. 



 -ي اسلامي ايران ( قانون برنامه یهارم توسعه اقتیادي   اجتماعي و فرهنگي جمهور25۰كليه دستگاههاي مذكور در ماده ) - 1۵ماده 

و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قءاييه   بان ها و بيمه هاي دولتي   نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداريها مشمو   - 2۳1۳میوب 

 اين آیين نامه مي باشند. 
 محمد رضا عارف -معاون اول رئیس جمهور 

 

 

 انون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجیق
 مجلس شورای اسلامی( 0۵/0۵/19۵0)مصوب

ما  تحت هر عنوان به طور مستتتقيم يا غير  قبو  هر گونه پورستتانت از قبيل وجه  ما   ستتند پرداخت وجه يا تستتليم - ماده واحده

ها و شهرداري انقلابي گانه  سازمانها  شركتها و مؤسسات دولتي  نيروهاي مسل   نهادهاي سه معاملات خارجي قوايمستتقيم در رابحه با

سا  و جزاي  ۲تا  ۵معاد  آن به دولت به حبس تعزيري از  ممنوع است. مرت ب علاوه بر رد پورسانت ياكليه تشت يلات وابسته به آنها

 .گرددمي نقدي برابر پورسانت مح وم

كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد صورتي  مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذكور است و در - 2تبیتره 

 .شد مجازات آن جرم نيز مح وم خواهدمرت ب به

 .خواهد بود مجري ۲16262در متن ماده واحده رد پورسانت يا معاد  آن به دولت از مورخ  - ۵تبیره 

طلاع مسوو  دستگاه ذيربخ موضوع به ا پردازددر صورتي كه شخم حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله  پورسانت مي - ۳تبیتره 

 .كننده مشمو  ماده فوق نخواهد بودگردد در اين صورت اقدامساب خزانه واريز ميح شود و وجه مزبور دريافت و تماماً بهميرسانده

 ساه يا هزار و سيید و هفتاد و دو مجلم انون فوق مشتتمل بر ماده واحده و سته تبیتره در جلسه روز ي شنبه بيست و هفتم تيرق

 .تمييد شوراي نگهبان رسيده است به 2۳۱۵6۲6۳تیويب و در تاريخ شوراي اسلامي

 اکبر ناطق نوریعلی -رئیس مجلس شورای اسلامی 

 

 

 قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی 
 (مجلس سنا 19۵1 /13/09 مجلس شورای ملی و  11/09/19۵1 )مصوب 

ها و مؤسسات وابسته به دولت يا مممور به خدمات  هاي دولتي يا شركتها و مزايدهمناقیتهاشتخاصتي كه در معاملات يا  -ماده واحده

شهرداريها با ي ديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و يا شركتها و مؤسسات مذكور بشود به حبس تمديبي از  عمومي و يا

 .شونداند مح وم ميل كردهبه ميزان آن یه من غير حو تحیييا تا سه سا  و جزاي نقدي 

هر گاه مستخدمين دولت يا شركتها و يا مؤسسات مزبور يا شهرداريها و همچنين كساني كه به نحوي از انحاء از طرف دولت يا شركتها 

انجام دهند يا به فوق در انجام معامله يا مناقیتته يا مزايده دخالت داشتتته باشتتند و با علم و يا اطلاع از تباني معامله را  و يا مؤستتستتات

كنند به حداكثر مجازات حبس و انفیا  ابد از خدمات دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت نحوي در تباني شركت يا معاونت 

مذكور در صتورتي كه عمل محابو قانون مستتوجب كيفر شديدتري باشد مرت ب به  و شتهرداريها مح وم خواهند شتد. در كليه موارد

 .مح وم خواهد شد مجازات اشد

قانون فوق مشتتمل بر يا ماده كه در جلسته روز ي شتنبه يازدهم خرداد ماه يا هزار و ستتيیتتد و یهل و هشت به تیويب مجلس 

در جلسته روز دوشتنبه نوزدهم خرداد ماه يا هزار و سيید و یهل و هشت شمسي به تیويب مجلس سنا  شتوراي ملي رستيده بود

 .رسيد

 یامام شریف فرجع –رئیس مجلس سنا 



 

 

 

 کشوری نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و ،ن راجع به منع مداخله وزراء قانو

 مجلس شورای ملی( 00/10/199۵)مصوب 

 

 از تاريخ تیويب اين قانون اشخاص زير: - 1ماده 

 معاونين و نمايندگان مجلسين. -وزيران  -وزير نخست - 2

 شهرداران و نمايندگان انجمن شهر. -فرمانداران كل  - استانداران -سفراء  - ۵

 منیبان كشوري و لشگري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها.كارمندان و صاحب - ۳

كاركنان هر ستازمان يا بنگاه يا شتركت يا بانا يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا  - ۵

 به دولت و يا شهرداريها و يا دستگاههاي وابسته به آنها باشد.ارت آن متعلونظ

الزحمه يا پاداش و يا اشتخاصتي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حو - ۲

 دارند.ري قانوني( دريافت ميبه استثناء حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمطور مستمر )امثا  آن به

 دارند.اي كه از دولت يا از شهرداريها كما مستمر دريافت ميمديران و كاركنان بنگاههاي خيريه - 5

شتركتها و مؤستساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلو به يا نفر از اشخاص مذكور در فوق و يا بيست  - ۱

يا سرمايه يا منافع آن متعلو به یند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و يا اين كه نظارت يا مديريت و يا اداره و  سهامدرصد يا بيشتر

ها و مؤسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن ي ید و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد به استثناء شركتباشد )يا بازرسي مؤسسات مذكور با آنها

فوق بيش از پنج درصتد از كل ستهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا ز اشتخاص مذكور درمشتروی بر اين كه هي  يا ا

 بازرسي آن به اشخاص مذكور در فوق نباشد(.

بل اعم از اين كه در مقا تواند )باشد نمي ۱هاي مندرج در بند شركتهايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلو به شركت - 1

دهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آن كه خدمت را به طور افتخاري و رايگان انجام دهند( در معاملات يا داوري انجام ميختدمتي كه

اين ماده شركت نمايند اعم  5و  ۵مجلسين يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و يا مؤسسات مذكور در بند در دعاوي با دولت يا

به استثناي معاملاتي كه قبل از تیويب اين قانون قرارداد آن منعقد قانوني محرح شده يا نشده باشد )كه دعاوي مزبور در مراجعاز اين 

 شده باشد(.

ها پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافیل و عرو  و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركت - 2تبیره 

ها و يا بان ها و يا توانند با وزارتخانهدر آن سهيم يا داراي سمت باشند نمي 1و  ۱الذكر به نحو مندرج در بند ستساتي كه اقرباء فوقمؤو

ستازمانها و يا ستاير مؤستستات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد شتهرداريها و

 ري شوند.معامله يا داو

 شركتهاي تعاوني كارمندان مؤسسات مذكور در اين ماده در امور مربوی به تعاون از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود. - ۵تبیره 

 منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: - ۳تبیره 

 ز طريو مقاطعه انجام شود(.به استثناي معاملات محیولات كشاورزي ولو اين كه اكاري )مقاطعه - 2

 العمل كاري.حو - ۵



به استثناي معادن طبقه او  مندرج در قانون معادن و همچنين نما طعام كه معادن مذكور در برداري )اكتشاف و استخراج و بهره - ۳

 آنها واقع است(.ملا شخیي

 كشي و نظارت در اجراي آن.برداري و قرارداد نقشهقرارداد نقشه - ۵

 قرارداد محالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي. - ۲

 شركت در مزايده و مناقیه. - 5

هايي كه بايد طبو قانون محاستتتبات عمومي با مناقیتتته و يا مزايده انجام شتتتود هر یند به موجب قوانين ديگر از خريد و فروش - ۱

 استثناء شده باشد.مناقیه و مزايده

 اهاي انحیاري دولت و امور محبوعاتي دولت و شهرداريها موضوع اين قانون مستثني است.معاملات اجنا  و كال - ۵تبیره 

 

اشتخاصتي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شتخیتاً و يا به نام و يا واسحه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به  - 0ماده 

اعم از كشوري و لشگري( و ساير اشخاص  يا از مستخدمين دولتي ) الاشتعار شركت كنند و همچنين هرداوري در دعاوي فوقعنوان

هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا یهار مذكور در ماده فوق در

ماده او  كه با علم و اطلاع بستگي و  1و  ۱ مجازات براي مسوولين شركتها و مؤسسات مذكور در بندسا  مح وم خواهند شد و همين

انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر استتتت و معاملات مزبور باطل بوده و متخلا ارتبای خود و يا شتتتركاء را در موقع تنظيم قرارداد و

 اشند.بآن معامله يادآوري و ابحا  آن ميشخیاً و در صورت تعدد متءامناً مسوو  پرداخت خسارات ناشي از

كارمندان مشمو  ماده او  كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و در صورتي كه  -تبیره 

 شود.مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتاً واحده به آنان پرداخت ميمشمو 

از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حو قبو  وكالت در محاكم و مراجع دادگستري  از تاريخ تیويب اين قانون هي  يا - 9ماده 

 اند به قوت خود باقي است.دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تیويب اين قانون قبو  كردهندارند ولي

 باشد.دولت مممور اجراي اين قانون مي - ۵ماده 

تیويب  اه يا هزار و سيید و سي و هفت بهشنبه دوم دي مره استت در جلسته سهقانون فوق كه مشتتمل بر یهار ماده و پنج تبیت

 به تیويب مجلس سنا رسيده است. ۵۵/2۰/2۳۳۱قانون بالا در جلسه  رسيد.مجلس شوراي ملي

 دکتر موسی عمید -یس مجلس شورای ملی ئنایب ر

 

 

 

 

 

 اداره کل امورحقوقی ، املاک و قراردادها 

 3۵اسفنددانشگاه فرهنگیان ـ 

 


