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 3 : قوانين حاکميتیفصل اول    

 
 

 خوانندة فرهیخته و بزرگوار
هاي انن اننگارات، باه اسنحااارتان    نهاان به اعن اا ه ا به كناب نگر نوآور ض ن نيرااني و ارج

هااي  خنلا     ن اننگاارات، اعام از   لافاان و  نرج اان و كاارگروه     رسااني كاه ه كااران انا      ي
سازي و نگر كناب، ت ا ي سعي و ه ّت خوا را براي ارائة كناابي ارخاور و هانيانة ها ا      آ ااه

هااي   اناي كاه اياري را ارائاه ن انناي كاه از حايّاني        اني و تالش كراه كار بينه فرهيخنة گرا ي به
نظر  حنواني و غناي عل ي و فرهنهاي و هام از نظار كيفيّات     اسنانيارا نك كناب خوب، هم از 

 .هكلي و ساخناري آن، برخوراار باهي
هاي انن اننگارات براي ارائة ايري با ك نرنن اهكال، بااز هام    رغم ت ا ي تالش وجوا، علي  با انن

نقا  و   از تاوان الاا ااً  باراا     احن ال بروز انراا و اهكال ار كار وجوا اارا و هاي  اياري را ن اي   
اي و اخالناي خاوا و نياا بناباه      انهر، انن اننگارت بنابه تعهّايات حرفاه    از سوي .اِهكال اانيت

وناهه از طرناا    اعنقاا راسخ به حقوق  يلام خواننيگان گرا ي، سعي اارا از هر طرنا   كن، به
ه هايه و  هااي  ننگارخ خاوا آگاا     فراخوان به خواننيگان گرا ي، ازهرگونه اهكال احن الي كناب

 .هاي بعيي آنها رفع ن اني ها و ونرانش ها را ار چاپ آن
كاه حاين  بالعاة كنااب باا       راسنا، از ه ا فرهيخنة گرا ي تقاضاا اارنام ارصاورتي    لذا ار انن  

اهكاالت، نوان  و نا انرااهاي هكلي نا  حنواني ار آن برخاورا ن واناي، اگار اصاالحات را بار      
هيخ خوا را با هاننة اننگاارات    س از ات ام  بالعه، كناب ونرانشاني  روي خوا كناب انجام اااه

نوآور،  س از ه اهنهي با اننگارات، ارسال ن انيي، و نيا چنانچه اصالحات خوا را بار روي برگاة   
اني، لب  كراه عكس نا اسكن برگة  ابور را با ذكر نام و ه ارخ تلفان   اي نااااهت ن واه جياگانه

هاا و   اننگارات نوآور ارسال ن انيي، تا انان  اوارا بررساي هايه و ار چااپ     ت اس خوا به ان يي 
هاي بعيي كناب اِع ال و اصالح گراا و باعث ارتقا و هرچه  ربارترهين  حنواني كنااب   ونرانش

 .و ارتقاء سبح كيفي، هكلي و ساخناري آن گراا
ا خواننيخ فرهيخنه و گرانقاير،  نگر نوآور، ض ن ابراز ا ننان از انن ع ي  نعهّيانه و  يئوالنة ه 

كاه اصاالحات     نظور تقينر و تگكر از انن ه ايلي و ه كااري عل اي و فرهنهاي، ارصاورتي      به
رسام ااب و تگاكار و نيرهناساي، نياخة      ارست و بجا باهني،  نناسب با  يااان اصاالحات، باه   

عناوان   را باه هيخ آن و نيا از ساانر كناب  ننگارخ خاوا      انهري از ه ان كناب و نا چاپ اصالح
كه اصالحات تأييرگاذار باهاني ار    ن اني، و ارصورتي هينه، به اننخاب خواتان، براننان ارسال  ي

 .هوا  قيّ ة چاپ بعيي كناب نيا از زح ات ه ا تقينر  ي
كارهااي ها ا    آورنيگان كناب، از  يگانهااها، نظارات، اننقاااات و راه    ه چنين نگر نوآور و  يني

رگونه بهبوا كناب، و هرچه بهنر هين سبح كيفي و عل اي آن صا ي انه و   عاناان ار راسناي ه
 .ن انني  گنانانه اسنقبال  ي

 نشر نوآور 
   12088666020-2تلفن:  

 www.noavarpub.com 
 info@noavarpub.com

 فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی

http://www.noavarpub.com/
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 الحاجات و داور روز محشر نام قاضی به        

 
ساعاات روزافااون   توفيا  اااع  و   كه را هاكر و سپاسهاارم خدا

 اخنصاصاي  هااي  كنااب ااا ه تايونن  عنانت فر وا تا ار راسناي 
 نامه آیین 46 ماده»كارهناسان رس ي اااگينري  ينني به  ونهه

 02ماده» و «دادگستری رسمی کارشناسان کانون قانون اجرایی

 ؛ كنااب «توسـعه  سـوم  برنامه قانون 061ماده اجرایی نامه آیین

 «کارشناسـی  مقررات مربوط بـه  و نینقوا»را با عنوان  حاضر
اي از  ار نالب گانايه  های کارشناسان رسمی تمام رشته مختص

هاا و   نوانين و  قررات جاري كگور،  رتبط با وظان ،  يائوليت 
 هاش  گان ي بار    ،هاي كارهناسان رسا ي اااگيانري   فعاليت
 به هرح ذني: ، يوست و نك ض ي ه نكفصي، 
 نوانين حاك يني -فصل اول

  رس ي كارهناسان  قررات و نوانين -دومفصل 
 يو  قررات كاربرا نينوان -سومفصل 

   ااارسي  يني  كارهناسي ار آنين -فصل چهارم
 كارهناسي ار آنين ااارسي كيفري -فصل پنجم

 رس ي كارهناسان  خن  كاربراي و ع و ي  باحث -مششفصل 
 واحيهاي ه ارش -0 پیوست
 وانگان و اصبالحات -2 پیوست
 عقييتي و سياسي  يائي و احكام -مهضمی

 اخنصاصاي  ناهار ، تهيه و تايونن ن اانم، تاا توساط نگار ناوآور      
 .رس ي به زنور طبع آراسنه گراا كارهناسان هاي كناب

 باا ات اام انان كنااب     صااف بوان با ح ي و ينا به ارگاه احينت، و 
انان   ،)س( حضرت فاطمه معصومه بیت کریمه اهلسالروز وفات 

 گراا. تقينم  ي  يگهاه و بارگاه  لكوتي آن بارگواربه  اير ناچيا

 محمّد عظیمی آقداش
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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصـوبب  

، برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق بـه نشـر    0441نامة اجرایی آن مصوبب  و آیین 0466سال 
لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشكال، نمودارها، جداول و تصـاویر   .نوآور است

برداری از  ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه بهره این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ، فتوکپی، اسكن، تایپ از آن، تهیه فایل پی دی 

صورت اینترنتی، الكترونیكی، سی دی،  برداری از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  كساف و ع
وی دی، فیلم، فایل صوتی یا تصویری و غیره بـدون اجازه کتبی از نشـر نـوآور ممنـوع و      دی

قـرار   قانونی و قضـایی است، و متخلّفین تحت پیگرد  شرعاً نیز حرامغیرقانونی بوده و  
 .گیرند می

صورت فایل ورد یا پی دی اف و موارد  جبه به اینكه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به با تو
که هر  چنین، توسبط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی این

سایتی اقدام به تایپ، اسكن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را 
خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسبط کارشناسان امور اینترنتی این  در سایت

انتشارات، که مسئولیبت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتوای 
شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینكه این کار از  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می سایت

باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت  مجاز و از نظر شرعی نیز حرام مینظر قانونی غیر 

ای و اینترنتی( و نیز سایر  )پلیس رسیدگی به جرایم رایانه پلیس فتافرهنگ و ارشاد اسالمی، 
، و طیب انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، عمل آورده  مراجع قانونی، اقدام مقتضی به

پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و کلّیبة خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف خاطیان را مورد 
 .از متخلّفان اخذ خواهد شد

، اقدام به تهیبة کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ها که هر یك از کتابفروشی همچنین در صورتی 
رسانی  ضمن اطّالعریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، 

تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همكاران و مُوَزبعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، اتّحادبیة ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به 

 .نماید استیفای حقوق خود از متخلّف می

از  مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیبه، استفاده و 
 .نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّـف از قبیـل   
ـارات نـوآور     موارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن ـای انتش ـای   بـه شـماره  ه  و 120 88666020 -2ه

و یا  info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس )تلگرام انتشارات( 12012220162
به این انتشارات ابـال  نماینـد، تـا از     www.noavarpub.comاز طریق منوی تماس با ما در سایت 

ـ   تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیری به راسـتای   ل آیـد، و در عم
 .عنوان تشكّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند انجام این امر مهم، به 

 هشدار



 اول فصل

 قوانين حاکميتی

 0قانون اساسیاصولی از  /اولقسمت 

 باه  نياي  باراي  اسات   وظ  انران اسال ي ج هور اولت قانون اساسی: 4اصل 
 : برا كار به زنر ا ور براي را خوا اتا كان ، ه ه9اوم اصي ار  ذكور اهياف

 و تقاوي  و ان اان  اسااس  بار  اخالناي  فااني رهي براي  ياعي  حيط انجاا -0
   .تباهي و فياا  ظاهر كليه با  بارزه

از  صاحيح  اسانفااه  با هاي ز ينه ه ه ار ع و ي هاي آگاهي سبح باال بران -2
   .انهر وساني و گروهي هاي رسانه و  ببوعات

سبوح، و تيهيي  ت ام ار ه ه براي رانهان بيني تربيت و  رورش و آ وزش -4
   .عالي آ وزش تع يم و

                                                           
باازنهري   0385تصاونب و باه ساال     0385نانون اساسي ج هوري اساال ي اناران ار ساال     .1

 است. هيه
    :به ان ان  انه بر است ي، نظا ياسال  ج هوري قانون اساسی: 2اصل  .2

 . او ا ر باربر ار تيليم لاوم و او به تگرنع و حاك يت اخنصاص و( االاهلل الاله  نكنا خياي -0
 .  نوانين بيان ار آن بنيااي نقش و الهي  وحي -9
 .  خيا سوي به انيان تكا لي سير ار آن سازنيه نقش و  عاا -3
 . تگرنع و خلقت ار خيا عيل -6
 .  اسالم انقالب تياوم ار آن اساسي نقش و  ين ر رهبري و ا ا ت -8
 :   راه از خيا، كه برابر ار او  يئوليت با توأم آزااي و انيان واالي ارزش و كرا ت -8

 اج عين.   عليهم اهلل سالم  عصو ين سنت و كناب اساس بر الگرانط جا ع فقهاي  ين ر اجنهاا -ال 
 آنها.    يگبرا ار تالش و بگري  يگرفنه تجارب و ونفن و علوم از اسنفااه -ب
  ذنري.   سلبه و گري سلبه و كگي سنم و گريسنم گونه هر نفي -ج
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 عل ي، فني، فرهنهي هاي ز ينه ت ام ار ابنكار و 1تنبع و بررسي روح تقونت -6
  . حققان تگونا و تحقيا  راكا تأسيس طرنا از اسال ي و

  .اجانب نفوذ از جلوگيري و اسنع ار كا ي طرا -4
  .انحصارطلبي و خواكا هي و اسنبياا گونه هر و ح -8
   .نانون حيوا ار اجن اعي و سياسي هاي آزااي تأ ين -1
 و سياساي، اننصاااي، اجن ااعي    سرنوهات  تعياين  ار  رام عا ه  گاركت -6

   .خونش فرهنهي
هااي   ار ت اام ز يناه   ه ه، براي عااالنه ا كانات انجاا و ناروا تبعياات رفع -2

  . عنوي و  ااي
  .ضروري غير تگكيالت حذف و صحيح اااري نظام انجاا -01
 حفا   باراي  ع او ي  نظاا ي  آ وزش طرنا از  لي افاع بنيه كا ي تقونت -00

  .كگور اسال ي نظام و ارضي ت ا يت و اسنقالل
جهات انجااا    اساال ي  ضاوابط  طبا بر عااالنه و صحيح اننصااي رناي  ي -02

تغذناه و   هاي ز ينه ار  حرو يت نوع هر ساخنن طرف بر و فقر رفع و رفاه
  .بي ه تع يم و بهياهت و كار و  يكن

  انني و نظا ي ا ور و كگاورزي و صنعت فنون و علوم ار خواكفاني تأ ين -04
   .اننها

 عااالناه  ناااني  ا نيات  انجاا و  را و زن از افراا جانبه ه ه حقوق تأ ين -06
   .ننانو برابر ار ع وم تياوي و ه ه براي

   . رام ه ه بين ع و ي تعاون و اسال ي برااري تحكيم و توسعه -04
 برااراناه  اساالم، تعهاي    عيارهااي  اسااس  بر كگور خارجي سياست تنظيم -08

 .جهان  يناعفان از ارنغ بي ح انت و  يل ان ه ه به نيبت
،  يني، جااني،  الي، اننصااي، اااري  قررات و نوانين كليه قانون اساسی: 6اصل 

 انان  .باهي اسال ي  وازنن اساس بر باني اننها غير و فرهنهي، نظا ي، سياسي
 قاررات   و نوانين و  قاررات  اساسي نانون اصول ه ه ع وم نا اطالق بر اصي

  .است نههبان هوراي فقهاء عهيه بر ا ر انن تگخي  و انهر حاكم است

                                                           
 كران. يرويكران؛   تيتبع ؛انت  بالعه كران؛ تفح   را به ي وضوع ان يا ر :تتبع .0
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 عگاري  ايناي  جعفاري   اذهب  و انران، اسالم رس ي انن :قانون اساسی 02اصل 
انهار اساال ي اعام از      ذاهب و است تغيير غيرنابي االبي الي اصي انن و است

  ياروان  و باهني  ي كا ي احنرام ااراي زنيي و حنفي، هافعي،  الكي، حنبلي
 و تعلايم  ار و آزااناي  خواهان فقه  ذهبي، طبا  راسم انجام ار  ذاهب انن

  رباو   اعاوي و( وصيت و ارثازاواج، طالق،   هخصيه احوال و انني تربيت
 انان  از نك هر  يروان كه اي  نبقه هر ار و اارني رس يت ها اااگاه ار آن به

 هاوراها  اخنياارات  حايوا  ار  حلاي  باهاني،  قاررات    ذاهب اكثرنت ااهنه 
   . ذاهب سانر  يروان حقوق حف  بوا، با خواهي  ذهب آن برطبا

 هااي  انليات  تنهاا   يايحي  و ي اي زرتگني، كل انرانيان قانون اساسی: 04 اصل
 خاوا  انناي   راسام  انجاام  ار ناانون  حايوا  ار كه هوني  ي هناخنه انني
خاوا ع اي    آناين  طباا  بار  انناي  تعلي اات  و هخصيه احوال ار و آزااني
 .كنني  ي
 اساالم   ياا بر  هجارت  كگاور  رسا ي  تاارنخ   باياء  قانون اساسی: 01اصل 
ن اري   هجري و ه يي هجري تارنخ و است( سلم و آله و عليه اهلل  صلي 

 .اسات  ه ياي  هجاري  اولناي  ااارات كاار   بناي ر است، ا اهر او  عنب
 .رس ي هفنهي روز ج عه است بييعت
حيثيت، جان،  ال، حقوق،  يكن و هاغي اهاخاص از    قانون اساسی: 22اصل 

 .تعرض  صون است  هر ار  واراي كه نانون تجونا كني
اسات و   ينا را كاه بايان  ا   يا هاغل هر كاس حاا اار   قانون اساسی: 26اصل 

 اولات  .ناي نبرگا يات ين هاران نو حقاوق ا  ي خال  اسالم و  صالح ع او  
ه ه افراا ا كاان   يجا عه به  گاغي گوناگون برا ازين تن وظ  است با رعا

 اولات  .ينا ن ا جااا ناحراز  گااغي ا  يرا برا ي ياو طناهنغال به كار و هرا
ارآ يهاي حاصاي از   و ع و ي ارآ يهاي  حي از نوانين طبا است  وظ 

كگور  افراا نك نك براي را فوق  الي هاي ح انت و  گاركت  رام، خي ات
   .تأ ين كني

بازنگيانهي،   نظار  از اجن ااعي  تاأ ين  از برخاورااري  قانون اساسی: 22اصل 
 و  انايگي، حاوااث    راه سر رساني، ار  بيكاري،  ياري، از كارافناااگي، باي   

 صاورت  باه   اهاكي  هاي  رانبت و ار اني ياهنيبه خي ات به سوانح، نياز
   .ه هاني است غيره، حقي و بي ه
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  حا هار فارا و خاانوااه    از،يااهنن  يكن  نناسب با ن قانون اساسی: 40اصل 
 از نيترناي يآنها كاه ن  يبرا تناولو تناست، اولت  وظ  است با رعا يراننا

 .فراهم كنياصي را  ننا ياجرا نهيو كارگران ز  نانيبخصوص روسنانگ
تواناي   يحا  يلم هر فرا است و هر كس  ا  ياااخواه قانون اساسی: 46اصل 

ه ه افراا  لات حاا    ي،نصالح رجوع ن ا يها اااگاهبه  يبه  نظور اااخواه
تاوان   يكس را ن   يباهني و ه را ار اسنرس ااهنه ها اااگاهگونه  نناارني ا

 .ارا اارا  نع كركه به  وجب نانون حا  راجعه به آن  ياز اااگاه
 1اضارار  وسيله را خونش حا اع ال تواني ن ي هي  كس قانون اساسی: 61اصل 
   .اهي نرار ع و ي  نافع به تجاوز نا غير به
 كاران  كن رنگه و جا عه اننصااي اسنقالل تأ ين براي قانون اساسی: 64اصل 

 ايآزا حفا   رهي، باا  جرنان ار انيان نيازهاي برآوران و  حرو يت و فقر
 : هوا  ي اسنوار زنر ضوابط اساس بر انران اسال ي ج هوري او، اننصاا

 و  يكن، خورا ،  وها ، بهياهت، ار ان، آ اوزش : اساسي نيازهاي تأ ين -0
  .ه ه براي خانوااه تگكيي براي الزم ا كانات و  رورش

 به اهانغال كا اي و   رسيين  نظور به  ه ه براي كار ا كانات و هرانط تأ ين -2
 وسااني  ولاي  كارناي  به ناار كه كياني ه ه اخنيار ار كار وساني نرار ااان

 كاه  انهر  گروع راه هر نا بهره بيون وام راه تعاوني، از هكي نيارني، ار كار
 ننهي هاوا و   خاص هاي گروه و افراا است ار يروت تياول و ت ركا به نه
 باا  باناي  انيام نان .ارآورا  بلا بارگ اولت را به صورت نك كارفر اي نه

 از نك هر ار كگور اننصاا ع و ي رناي هاي حاكم بر برنا ه رعانت ضرورت
  .گيرا صورت رهي  راحي

و سااعت كاار     حناوا  و هاكي  كاه  صورتي به كگور اننصااي برنا ه تنظيم -4
 باراي  كاافي  تاوان  و ، فرصات  هاغلي  تالش بر عالوه فرا هر چنان باهي كه

 و كگاور  رهباري  ار فعاال  هركت و ن اعياج و  عنوي، سياسي خواسازي
 .افاانش  هارت و ابنكار ااهنه باهي

 از جلاوگيري  و  عين كاري به افراا اجبار عيم هغي، و اننخاب آزااي رعانت -6
   .انهري كار از كگي بهره

                                                           
 .ينيرسانين؛ گاني رسان اننز ين؛يرسان ضرر :اضرار .1
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  .حرام و باطي  عا الت انهر و ربا و احنكار و انحصار و غير به اصرار  نع -4
 صارف،   از اننصااا، اعام   باه   رباو   هائون  ه اه  ار 1تباذنر  و اسراف  نع -8

   .خي ات و گذاري، توليي، توزنع سر انه
 و توساعه  باراي  احنياج نيبت به  اهر افراا تربيت و فنون و علوم از اسنفااه -1

  .كگور اننصاا  يگرفت
  .كگور اننصاا بر بيهانه اننصااي سلبه از جلوگيري -6
 را ع او ي  نيازهااي  كه صنعني و ورزي، اا يكگا تولييات افاانش بر تأكيي -2

   .برهاني وابينهي از و برساني خواكفاني  رحله به را كگور و كني تأ ين
هاي  وات نا رهاا   ع و ي از نبيي ز ين  هاي و يروت 2انفال قانون اساسی: 64اصل 

هاا،   هااي ع او ي، كاوه    ها و سانر آب ها، رواخانه هيه،  عاان، ارناها، ارناچه
هاي طبيعاي،  راتعاي كاه حارنم نييات، ارث       ها، نياارها، بيگه ا، جنهيه اره

ال الك و ا اوال ع او ي كاه از غاصابين  يانرا       بيون وارث، و ا وال  جهول
طبا  صالح عا ه نيبت به آنها  حكو ت اسال ي است تا بر هوا ار اخنيار  ي

 .يكن ع ي ن اني، تفصيي و ترتيب اسنفااه از هر نك را نانون  عين  ي
هركس  الك حاصي كيب و كار  گروع خونش است و  قانون اساسی: 68اصل 

تواني به عنوان  الكيت نيبت باه كياب و كاار خاوا ا كاان       هي  كس ن ي
 .كيب و كار را از انهري سلب كني

رهوه،  ،هاي ناهي از ربا، غصب اولت  وظ  است يروت قانون اساسی: 62اصل 
از  ونوفااات، سااوء اساانفااه از  اخاانالس، ساارنت، ن ااار، سااوء اساانفااه   

هاي  وات و  باحات اصلي،  و  عا الت اولني، فروش ز ين 3ها كاري  قاطعه
اائر كران ا اكن فياا و سانر  وارا غير گروع را گرفنه و به صااحب حاا   

ال ال بيهاي انان حكام باناي باا       را كني و ار صورت  علوم نبوان او به بيت
 .سيله اولت اجرا هوارسييگي و تحقيا و يبوت هرعي به و
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 ها. ها، بهره  تينَفَي؛ غن  عجِ :انفال. 2

صورت جلس  نانصه، انجام ااان هرگوناه   ان  اني  انكه ض ن عقي نرارااا  يكي :کار مقاطعه. 3
صورت جلس  نانصاه ار نباال    ان  اني  ان نيرج ار نرارااا  طنرا با هرا نيفروش كاال انع ي و 

 . انكاري.  ينتعهي ن ا نيبها و به  يت  ع ان اا 


