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 نژاد جناب آقاي دكتر محمود احمدي
 رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

 
قانون ( 983)بيست و سوم  در اجراء اصل يكصد و  83/98/9321مورخ  968262/36982عطف به نامه شماره 

براي فضاهاي ( و كفپروانه ساختمان و بر )  اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون صدور مجوز احداث بنا 
شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه  آموزشي كه با عنوان اليحه دو فوريتي به مجلس 

  .گردد اظهارنظر شوراي محترم نگهبان در مهلت قانوني به پيوست ارسال مي و عدم  88/9/9326علني مورخ 
 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل
 

  96/8/9326 91698شماره
 

 وزارت آموزش و پرورش
 

در جلسه علني روز  براي فضاهاي آموزشي كه ( پروانه ساختمان و بر و كف)قانون صدور مجوز احداث بنا 
شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و  چهارشنبه مورخ بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و 

قانون اساسي طي نامه ( 11)موضوع اصل نود و چهارم در مهلت مقرر بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان 
مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابالغ   3/8/9326مورخ  98021/660شماره

  . گردد مي
 

 نژاد رئيس جمهور ـ محمود احمدي
 

 اي آموزشيبراي فضاه ( پروانه ساختمان و بر و كف)قانون صدور مجوز احداث بنا 
 

مورد تأييد شوراي عالي حوزه  هاي علميه  ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش براي ساخت مدارس و حوزه
هاي صدور پروانه  پرداخت هر گونه عوارض و هزينه هاي علميه خواهران و برداران از  علميه براي ساخت حوزه

  .باشند مي به شهرداريهاي سراسر كشور معاف 
انقالب اسالمي، بخشداريها  ه مراجع صادركننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداريها، بنياد مسكن ـ كلي9تبصره

هاي علميه مذكور را بدون رعايت  و حوزه و دهياريهاي سراسر كشور مكلفند مجوز احداث بناي مدارس 
وصول درخواست وزارت بر و كف ظرف پانزده روز از تاريخ  تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعالم 

  .علميه مذكور صادر نمايند هاي  آموزش و پرورش و حوزه
مقررات فني و شهرسازي از  ـ رعايت بر و كف اعالم شده از سوي شهرداري مربوط و ساير ضوابط و 8تبصره

  .ضروري است هاي علميه مذكور  سوي وزارت آموزش و پرورش و حوزه



كه در گذشته احداث  هاي علميه مذكور  ت آموزش و پرورش و حوزهـ كليه مدارس متعلق به وزار3تبصره
  .گردند باشند مشمول اين قانون مي گرديده و فاقد مجوز احداث بنا مي

بيست و دوم فروردين ماه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 
تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم  اسالمي  يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي

  . ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديد قانون اساسي جمهوري اسالمي ( 11)
 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل


