
  یقانون سازمان نظام دامپزشک
  

  اهداف،وظایف و اختیارات-فصل اول
  

 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالم ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود سازمانی اسـت                   -1ماده
 در این قانون شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی که بمنظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر, دارای استقالل مالی 

  .تشکیل میشود
  

  :  اهداف سازمان عبارتند از -2ماده 
  .  تالش در جهت ارتقای اخالق حرفه ای در کلیه امو دامپزشکی در چهار چوب ارزشهای عالیه اسالم -1
  .  تالش در جهت حفظ شئون حرفه دامپزشکی -2
   تالش در جهت پیشبرد و اصالح امور دامپزشکی -3
  حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای دامپزشکان و سایر رده های حرفه دامپزشکی  تالش در جهت -4
   تنظیم روابط حرفه ای بین دامپزشکان و سایر رده های حرفه دامپزشکی -5
   حفظ و حمایت از حقوق صنفی دامپزشکان و سایر رده های حرفه دامپزشکی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی -6
  .  اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه دامپزشکی بهره مند میشوند  حفظ و حمایت از حقوق-7
 تالش در جهت همکاری هر چه بیشتر شاغالن حرفه دامپزشکی با دستگاههای اجرائـی دولتـی بـه منظـور ارتقـاء                       -8

  . بهداشت عمومی 
   تالش در جهت دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی -9

   تالش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی -10
  

  :  وظائف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود -3ماده 
   همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در امور دامپزشکی -1
  عیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات دامپزشکی  همکاری با مراجع ذیربط برای ت-2
   همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی -3
 همکاری با مراجع ذیربط در اجرای برنامه های باز آموزی و نو آموزی مستمر دامپزشکان وسـایر رده هـای حرفـه           -4

   رشد و دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی دامپزشکی در جهت
تصویب نامه ها و آئین نامه های مرتبط به امور دامپزشـکی            ,  اظهار نظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایح           -5

  . که از مراجع ذیصالح ارجاع شده باشد 
 کردن فعالیتها مختلف دامپزشکان و سایر دره هـای حرفـه             تدوین دستورالعملها و ضوابط صنفی مربوط به استاندارد        -6

  دامپزشکی 



   صدور کارت عضویت و اعطای شماره دامپزشکی به دامپزشکان عمومی و متخصصان عضو -7
 رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشـند از طریـق         -8

  ان طبق مقررات مربوطه هیاتهای ذیربط سازم
   همکاری در جهت جلو گیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز در حرفه دامپزشکی -9

   همکاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض موسسات و شاغالن حرفه دامپزشکی -10
 بروز حوادث غیر مترقبـه از طریـق بـسیج            همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی دامپزشکی به هنگام           -11

  اعضاء 
 همکاری با مراجع ذیصالح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم شـاغالن حرفـه دامپزشـکی و اظهـار نظرهـای        -12

  کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط 
ه تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه  اعالم نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصالح قضائی در رابطه با رسیدگی ب           -13

  ای و جرائم شاغالن حرفه دامپزشکی 
  
  

  :ارکان-فصل دوم
  :  ارکان سازمان عبارتند از-4ماده

   شورای مرکزی -1
   شورای استانی -2
   هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشک-3
  

 تصمیم گیری سازمان متشکل از هفده نفر اعضای انتخابی به شـرح زیـر                شورای مرکزی بعنوان باالترین مرجع     -5ماده  
  : است

  .  رئیس یانماینده تام االختیار سازمان دامپزشکی کشور-1
  .  رئیس یا نماینده تام اال ختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی-2
  . نده ایشان یک نفر از دامپزشکان با معرفی وزیر جهاد سازندگی به عنوان نمای-3
  .  یک نفر از دامپزشکان عضو هیات علمی با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان نماینده ایشان-4
درمـان و   , درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشـت        , یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در وزارت بهداشت         -5

  . آموزش پزشکی به عنوان نماینده ایشان
دامپزشکان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهـای مـسلح بـه عنـوان                     یک نفر از     -6

  . نماینده ایشان
 یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست                   -7

  . به عنوان نماینده ایشان



 در رشته های مختلف علوم دامپزشکی به انتخاب اکثریـت آرای مجمـع نماینـدگان     نه نفر از دامپزشکان صاحب نظر -8
  . شوراهای استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی البدل

  .  یک نفر از دامپزشکان با تجربه شاغل در وزارت کشاورزی با معرفی وزیر-9
  . انتخاب اکثریت نسبی آرائ از سایر رده های حرفه دامپزشکی باشند دو نفر از نه نفر فوق می توانند به -1تبصره 
  .  معرفی اعضای انتصابی ظرف مدت یک ماه پس از الزم اال جرا شدن این قانون صورت می گیرد-2تبصره 
 نحوه تشکیل وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و همچنین ضوابط وچگونگی انتخاب اعضای موضوع                 -3تبصره  

  . این ماده توسط مرکزی تهیه و تصویب هیات وزیران می رسد )8(بند 
 دوره فعالیت شورای مرکزی چهار سال است و انتخاب مجدداعضای شورای مرکزی برای دوره هـای بعـدی                   -4تبصره  

  . مجاز است 
  

  : یط زیر باشند نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و شوراهای استانی باید دارای شرا-6ماده 
  .  تابعیت دولت جمهوری اسالمی جمهوری ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -1
  .  نداشتن فساد اخالقی و مالی عدم اعتیاد به مواد مخدر -2
   داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی -3
  . ونی نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قان-4
   داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم -5

 اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در صورت داشتن شـرایط بنـدهای                   -1تبصره
  این ماده می توانند به عضویت شورای مرکزی در آیند ) 4(تا)1(

 در شورای مرکزی و نظارت بر حسن جریان انتخابات توسط هیـات سـه                تایید صالحیت نامزدهای عضویت    -2تبصره  
  . قوه قضائیه و شورای مرکزی تهیه و به تضویب هیات وزیران می رسد , نفری متشکل از نمایندگان وزارت جهاد 

  
للی را   رئیس سازمان که مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین الم                 -7ماده  

توسط وزیر جهاد سـازندگی بـرای       , از بین سه نفر اعضای شورای مرکزی که بیشترین رای را کسب کنند              ,بر عهده دارد    
  . صدورحکم به رئیس جمهور معرفی می شود

,  در صورتیکه رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسـب تـشخیص ندهـد                    -1تبصره  
  . موظف است حداکثرظرف دو هفته افراد دیگری را انتخابات و معرفی کندشورای مرکزی 

یک دبیر و یک خزانه دار است که بـا اکثریـت آراء از بـین اعـضای                  ,  شورای مرکزی داری یک نایب رئیس        -2تبصره  
  . شورا انتخاب می شوند 

مان ریاسـت جلـسات شـورا را        رئیس سـاز  .  جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل میشود            -3تبصره  
  برعهده دارد ودبیر شورا مسئول تشکیل جلسات واداره دبیر خانه شورا است 

  



 تشکیل اولین شورتی مرکزی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد سازندگی از طریـق                -8ماده  
 انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صـورت  تشکیل مجتمع عمومی مشموالن این قانون و انجام انتخابات عمومی برای    

  . می گیرد 
  

  :  وظایف شورای مرکزی عبارت است از -9ماده 
اجرایی و سایر دستور العمهای مورد نیـاز        , تشکیالتی  , مالی  ,  تهیه و تصویب دستورالعمها مربوط به مقررات اداری          -1

  . در محدوده این قانون 
   تصویب برنامه ها و طرحها سازمان -2
  .  صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن -3
  . برای طی تشریفات قانونی ,  پیشنهاد اصالح یا تغییر قانون سازمان از طریق وزیر جهاد سازندگی -4
  .  نظارت بر کار شوراهای استانی -5
  . ای تخصصی دامپزشکی و سایر دره های حرفه دامپزشکی  تهیه و تصویب آئین نامه تشکیل کمیته ه-6
  . خزانه دار و دبیر شورا و نظارت برعملکرد آنان ,  تعیین حدود وظایف نایب رئیس -7
علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای الزم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش               ,  همکاری با مراکز تحقیقاتی      -8

   به وزارتخانه های ذیربط دامپزشکی در سطوح مختلف
کنفرانـسها و   ,  اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت در برگزاری گردهمائیهای تخصص مربوط مانند سـمینارها                -9

  کنگره ها در داخل کشور و در سطح بین اللملی 
صی  اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری در برگزاری آزمونهـای جـامع حرفهـای دکتـرای عمـومی و تخصـ                     -10

  دامپزشکی و آزمونهای تکمیلی با مراجع ذیربط در صورت در خواست آنها 
   اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاههای اجرائی در زمینه مسائل صنفی و حرفه ای -11

  .  شوراهای استانی نظام دامپزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می گردند–تبصره 
  .  و مقررات در این قانون با تشخیص شورای مرکزی  عدول و تخطی از وظایف-1
  .  فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیر موجه بیش از یک دوم اعضای شورای استانی برای چهار جلسه متوالی -2
  

نفر از اعضاء رسمیت می یابـد و تـصمیمهای متخـذه بـا رای               ) 12( جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل        -10ماده  
  . معتبر است اکثریت مطلق 

  
  :  وظایف رئیس سازمان به شرح زیر است -11ماده 

   اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی -1
   اجراء یا ابالغ مصوبات شورای مرکزی و پیگیری امور به حسن اجرای آنها -2
   رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری و نظارت بر حین اجرای انجام کلیه امور اجرایی سازمان -3



   امضای کارت های عضویت و اعطاء شماره های نظام دامپزشکی -4
شکایات ,  نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی              -5

   از آنها با حق توکیل غیر یا دفاع
   نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین اللملی طبق ضوابط و مقررات مربوطه -6
 تهیه مقدمات الزم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید سـه مـاه قبـل از اتمـام مـدت قـانونی دوره            -7

  شورای مرکزی 
  ه بودجه ساالنه سازمان برای طرح و تصویب در شورای مرکزیتراز مالی و تنظیم و ارائ,  تهیه گزارش عملکرد -8
  

   امضای اسناد مالی سازمان با رئیس و خزانه دار سازمان است -12ماده 
   در غیاب رئیس با تفویض اختیار امضای اسناد مالی توسط نایب رئیس و خزانه دار سازمان صورت می گیرد –تبصره 

  
عدم امکان ادامه انجام وظیفه یا برکناری رئیس سـازمان توسـط رئـیس              , فوت  ,  در صورت پذیرش استعفاء      -13ماده  

  این قانون انتخاب و تعیین می شود ) 7(رئیس جدید سازمان به ترتیب مقرر در ماده , جمهور 
  

پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه انجام وظیفه هر یک از اعضای انتخابی شورای مرکـزی  ,  در صورت فوت  -14ماده  
   به ترتیب میزان آراء از بین اعضای علی البدل جایگزین می شوند ,

  
مرجع مربوط  , پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه انجام وظیفه هر یک از اعضای انتصابی              ,  در صورت فوت     -15ماده  

  موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام کند 
  

از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان بر اساس آئین نامه ای که توسـط                  شوراهای استانی اعم     -16ماده  
  . شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد سازندگی می رسد تشکیل می شوند

  
 شوراهای استانی کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی و اجرای مصوبات شورای یاد شـده را در محـدوده     -17ماده  

  . ربوط به عهده دارد استان م
  

   مدت عملکرد هردوره شوراهای استانی و شورای مرکزی چهار سال تمام می باشد -18ماده 
 شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذکور حداکثر ده روز پس از اعالم قطعیت یافته نتیجه انتخابـات                   -1تبصره  

  خواهد بود 



ظام دامپزشکی بالفاصله پس از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه در پایان        شروع فعالیتها دوره های بعدی ن      -2تبصره  
دوره تشریفات انتخابات دوره بعد بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد ارکان سازمان دوره قبلی تا قطعیت انتخابات جدیـد                    

  ابات خواهد بود به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبدا شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخ
  

عدم رعایت شوون شغلی    ,صنفی و حرفه ای     , مقررات و نظامات دولتی     , قانونی  ,  عدم رعایت موازین شرعی      -19ماده  
سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به دامداران و مراجعان به وسـیله شـاغالن حرفـه دامپزشـکی تخلـف                       , 

عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکـوم              محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف          
  : می شوند 

   تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام دامپزشکی محل -الف
   اخطار یا توبیخ کتبی بادرج در پرونده نظام دامپزشکی -ب
   در تابلو اعالنات سازمان نظام دامپزشکی محل  توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی و الصاق رای-ج
   توبیخ کتبی بادرج در پرونده نظام دامپزشکی و درج متن رای در نشریه سازمان -د
   محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف -ه
  تمام کشور  محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یکسال در _و
   محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از یک سال تا پنج سال در تمام کشور با تایید هیات عالی انتظامی _ز
   محرومیت دائم از اشتغال به حرفه دامپزشکی در تمام کشور با تایید هیات عالی انتظامی _ح
  

هیاتهای بدوی انتظامی در استانها     , ه دامپزشکی    به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرف           -20ماده  
  و هیات عالی انتظامی در محل سارمان تشکیل می شود 

  
  .  هیاتهای بدوی انتظامی در استانها متشکل از پنج نفر برای مدت چهار سال بشرح ذیل تشکیل می شود-21ماده 

   رئیس شورای استانی -1
   کل دادگستری استان  یک نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی رئیس-2
   رئیس شبکه دامپزشکی استان -3
 دو نفر دامپزشک از اعضاء سازمان با حداقل پنج سال سابقه کار که به پیشنهاد شوراهای استانی و تایید هیات عالی                      -4

  انتظامی و با حکم رئیس سازمان منصوب می شوند 
  ات عالی انتظامی و تایید رئیس سازمان صورت می گیرد این ماده با پیشنهاد هی) 4( عزل اعضای موضوع بند -1تبصره 
   ریاست هیات بدوی انتظامی استان به عهده رئیس شوراهای استانی است -2تبصره 

  
  :  وظایف هیاتهای بدوی انتظامی استانها عبارت است از -22ماده 

  وقی  رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حق-1



   رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه دامپزشکی از مشموالن این قانون -2
  

   هیات عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر برای مدت چهار سال بشرح ذیل تشکیل می شوند -23ماده 
  ) به عنوان رئیس هیات عالی انتظامی (  رئیس سازمان -1
  ان به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری  یک نفر حقوقد-2
   یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر جهاد سازندگی -3
   یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی -4
  درمان و آموزش پزشکی , اشت  یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر بهد-5
   یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی -6
   یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -7

  ه باشند بایستی حداقل پنچ سال سابقه کار داشت) 7(الی ) 2( افراد بندهای -1تبصره 
 در صورتیکه شخصی نسبت به رای هیات عالی انتظامی معترض باشد می تواند از مراجـع قـضائی تقاضـای                     -2تبصره  

  رای مرجع قضائی قظعی و الزم االجراء خواهد بود . تجدید نظر نماید 
  

  :  وظایف هیات عالی انتظامی عبارت است از -24ماده 
  نتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها  تظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی ا-1
   رسیدگی به اعتراضها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیاتهای بدوی انتظامی -2
   تجدید نظر در احکام صادر شده توسط هیاتهای بدوی انتظامی -3
   انحالل هیاتهای بدوی انتظامی در صورت ضرورت به تشخیص شورای مرکزی -4
  

چگـونگی  ,  نامه اجرائی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی استانها                آئین -25ماده  
صـدور  , نوع و میزان مجازاتهای انتظـامی       , همچنین نوع تخلفات صنفی و حرفه ای و نحوه رسیدگی به آنها             , رسیدگی  

حداکثر ظرف سه , های بدوی انتظامی استانها رای و اجرای احکام مربوط به چگونگی و مدت تجدید نظر در احکام هیات     
ماه پس از تشکیل شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد سازندگی برای تصویب به هیات وزیران        

  تقدیم می گردد 
  

, شـد    هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قـوانین جزائـی را نیـز داشـته با                      -26ماده  
رسیدگی در مراجـع    . هیاتهای انتظامی مکلفند تصویر تایید شده پرونده مربوط را به مراجع قضایی ذیصالح ارسال کنند                
  قضائی مانع رسیدگی هیاتهای انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه ای مشموالن این قانون نیست 

فه ای اشخاص موضوع ایـن قـانون تـصویر           مراجع ذیصالح قضائی در صورت برخورد با تخلفات صنفی وحر          –تبصره  
  . تایید شده پرونده را به مرجع ذیربط ارسال دارند 



  
   

   شرایط عضویت–فصل سوم 
 کلیه اتباع ایرانی فارغ التحصیل دوره های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده های حرفه دامپزشکی حق                   -27ماده  

  . عضویت در سازمان را دارا هستند 
میزان و چگونگی وصـول  .  سازمان مکلفند همه ساله مبلغی را بعنوان حق عضویت به سازمان بپردازند            اعضای –تبصره  

  آن مطابق دستورالعملی است که توسط شورای مرکزی تهیه و ابالغ می شود 
ن  کلیه دامپزشکان عمومی و متخصص و افراد سایر رده های حرفه دامپزشکی موظف به رعایت مفاد این قـانو  -28ماده  

  هستند 
کمک کارشناس دامپزشکی , کاردان, نکنسین ,  سایر رده های سایر حرفه دامپزشکی عبارت از کمک تکنسین -1تبصره 

  . می باشد 
  این ماده تحت نظارت دامپزشکان عمومی با متخصص مجاز است ) 1( اشتغال اشخاص موضوع تبصره -2تبصره 

  
   

   سایر مقررات–فصل چهارم 
  وانه های اشتغال توسط سازمان دامپزشکی کشور مستلزم دریافت شماره نظام دامپزشکی است  صدور پر-29ماده 

مادام که در ساعات موظف اداری به امور دامپزشکی اشـتغال      ,  شاغالن حرفه دامپزشکی در دستگاههای دولتی        –تبصره  
  تابع قوانین دستگاه مربوط هستند , داشته باشند 

  
برای کمک به رفع مشکالت رفاهی و مالی اعضای کم در آمد و خـسارت دیـده از طریـق                     سازمان می تواند     -30ماده  

  تشکیل صندوق تعاون و رفاه از آنان حمایت کند 
 اساسنامه صندوق و آیین نامه چگونگی پرداخت وام و حمایتهای مالی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب           –تبصره  

  می رسد 
  

  برای اجرای این قانون از محلهای زیر تامین می شود  اعتبارات مورد نیاز -31ماده 
   حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء -1
   هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی -2
   کمک های اختیاری دولت -3
  
   

  



قانون فوق مشتمل بر سی و یک ماده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزارو                       
  .  به تایید شورای نگهبان رسیده است 28/8/1376صدو هقتادو شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ سی
  

  علی اکبرناطق نوری
  رئیس مجلس شورای اسالمی

   


