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 کلیفهرست 
  صفحه                                                                                                                  عنوان 

 

 قوانین و مقررات مربوط به شوراها: فصل اول 

  شهرداران ــور و انتخابوراهای اسالمی کشـــوظایف وانتخابات شتشکیالت،  قـــانون

 5  .............. ...............................................   (ات و الحاقاتهمراه با آخرین اصالح 1/1/1172مصوب ) 

 و ورــاسالمی کش قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای( 53)استفساریه ماده  قانون

 12  .............. .....................................................  و اصالحات بعدی آن  1172انتخاب شهرداران مصوب  

 14  .............. ........................................................  «1136مصوب »داخلی شورای اسالمی شهر  آیین نامه

 و ورــت شوراهای اسالمی کشقانون تشکیالت وظایف و انتخابا( 71)استفساریه ماده  قانون

 64  .............. .......................................................  (4/1/1135مصوب )ـ 1172انتخاب شهرداران مصوب  

 اجرایی نحوه وضع ووصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر،بخش وشهرک  آئین نامه

 موضوع قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابا ت شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

 61  .............. ....................................................................................  (7/7/1173مصوب )ـ 1172مصوب 

 رها ــوراهای اسالمی شهـــش اجرایی تشکیالت ، انتخابات داخلی و امور مالی آئین نــامه

 24  .............. ......................................  (هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدی 11/1/1173مصوب )

 29  ...................  (54/4/1135مصوب ) سفر اعضای شوراهای اسالمی محلی به خارج ازکشور آئین نامه

 شهرستان ها و مناطق کشور و پرورش در استانها،  اهای آموزشتشکیل شور موادی از قانون

 44  .............. ......................................................................................................  (54/141/1175مصوب )

 در استان ها، و مناطق اجرائی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش موادی از آئین نامه

 41  .............. ...............................................................................................  (11/5/1174مصوب )کشور  
 

 قوانین و مقررات مربوط به شهرداری: فصل دوم 

 42  .............. ..............................  (آخرین اصالحات و الحاقات با  11/6/1116مصوب )شهرداری  قانون

 96  .............. ..........................  با اصالحیه های بعدی( 15/6/1164مصوب )مالی شهرداری ها  آئین نامه

 رداری ها ـامه مالی شهــآیین ن ونــمکرر الحاقی به قان( 54)ع به ماده ـراج تصــویب نامه

 147  .............. ............................................................................................................  (1/6/1135مصوب ) 



   

  

 

 موردتصمیم گیری در  خصوصدر عیین نماینده ویژه رئیس جمهورراجع به ت تصویب نامه

 143  .............. ..........  (11/4/1177مصوب ) هامعامالت عمده شهرداریترک تشریفات مناقصه یا مزایده در 

 راجع به منــع مداخله وزراء و نماینـدگان مجلسین و کارمنــدان دولت در  الیحه قانــونی

 149  .............. ...............................................................  (55/14/1117مصوب )معامالت دولتی و کشوری 

 115  ................ ............  (16/5/1141مصوب )یف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداریهابه منع توق راجعقانون 
 

 قوانین و مقررات مربوط به نوسازی و عمران شهری: فصل سوم 

 116  .............. ............................  (با اصالحات بعدی 7/9/1167مصوب ) .نوسازی و عمران شهری قانون

 159  ................ ...........  (11/4/1123مصوب )اصالح قسمتی از مقررات قانون نوسازی وعمران شهری الیحه قانونی

 قانون  5موضوع تبصره یک ماده )ترتیب ممیزی وتشخیص وطرز وصول عوارض  آئین نامه

 111  .............. ....................................................................  (1/6/1163مصوب ( )نوسازی و عمران شهری

 112  .............. ................  (14/1/1169مصوب ) قانون نوسازی و عمران شهری 15اجرایی ماده  آئین نامه

 117  .............. .......  (1/6/1163مصوب ) شهری قانون نوسازی وعمران 14ماده  5اجرایی تبصره آئین نامه

 164  .............. ................  (14/1/1179مصوب )قانون نوسازی و عمران شهری( 54) استفساریه ماده قانون

 161  .............. .......  (54/3/1163و  55مصوب ) قانون نوسازی و عمران شهری 11اجرایی ماده  آئین نامه

 

 قوانین و مقررات مربوط به تملک: فصل چهارم 

 162  ................ ................  (1/9/1123مصوب )مورد احتیاج دولت و شهرداریهاخرید اراضی و امالک  الیحه قانونی

 169  ................ ......................  (53/3/1174مصوب )تقویم ابنیه ، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها  نحوهقانون 

 نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی الیحه قانونی

 121  ................ ................................................................................................  (17/11/1123مصوب )دولت  و نظامی 

 127  ................ ...........  (59/3/1147مصوب )تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها   قانون

 طرح های دولتی و شهرداری هاماده واحده تعیین وضعیت امالک واقع در ( 1)اصالح تبصره قانون 

  129  ................ .............................................................................................................................  (55/1/1134مصوب ) 

 144  .............. ................  (3/4/1112مصوب )راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها  قانون



   

  

 146  ................ .......  (54/9/1119مصوب )و شهرداریها و اوقاف و بانکها  راجع به اصالح قانون اراضی دولت قانون

 175  .............. ........................  (9/4/1171مصوب )درخصوص تعیین بهای اراضی در شهرها  تصویب نامه

 

 قوانین و مقررات مربوط به زمین شهری ـ اراضی و مسکن: فصل پنجم 

 176  ................ ......................................................................................  (55/4/1144مصوب )زمین شهری  قانون

 135  ................ ..  (53/6/1143مصوب )مجلس شورای اسالمی 55/4/1144اصالح قانون زمین شهری مصوب  قانون

 کن و ــتعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مس»مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص  مصوبه

 131  ................ ...............  (1/11/1174مصوب )« 55/4/1144مصوب  قانون زمین شهری  15شهرسازی موضوع ماده 

 136  .............. ..........................  (هیأت وزیران 56/1/1171مصوب ) اجرایی قانون زمین شهری مهآیین نا

 راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون تصویب نامه

 541  .............. ...................................................................................  (14/15/1147مصوب ) زمین شهری 

 545  .............. ...............  (موضوعات باغات و اراضی کشاورزی)قانون زمین شهری  16ماده دستورالعمل 

 مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونیمه آیین نا

 544 .............. .................................................................................  (55/5/1122مصوب .)و حریم شهرها 

 514  .............. ...........  (56/1/1177مصوب ) تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری قانون

 519  .............. ......................  (53/7/1173مصوب )شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری  آئین نامه

 555  .............. ..........  (17/14/1123مصوب )حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی  حه قانونیالی

 551  ................ ..........  (11/14/1176مصوب )اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی آئین نامه

 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران 3دستورالعمل موضوع ماده  اصالحیه

 552  .............. ..............................................................................................................  ی واحدهای مسکون

 منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربــری مسکونی برای امر مسکن به شـرکتهای ونقان

 557  ................ .................................................  (4/2/1131مصوب ) تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

 امرمسکن اجرائی قانون منع فروش وواگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای آئین نامه

 514  .............. .........  (4/1/1131مصوب )ی و حقوقیبه شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیق
 

 



   

  

 محیط زیست و مدیریت پسماندها  ـقوانین و مقررات مربوط به فضای سبز : فصل ششم 

 514  .............. ......................................  (11/1/1176مصوب ) حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قانون

 519  ................  (هیأت وزیران 56/14/1176مصوب )اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها  آیین نامه

 561  .............. ..........................  (1/1/1129مصوب ) حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها الیحه قانونی

 ایـگسترش فض  الیحه قانونی حفظ و 1اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده  ضوابط

 562  .............. ..................................................  (59/4/1171مصوب ) 11/1/1129سبز در شهرها مصوب  

 569  ................ .......  (3/2/1174مصوب )وده شهرراجع به انتقال دامداریها ومرغداریها به خارج از محد تصویب نامه

 524  .............. ...................................................................  (54/5/1131مصوب ) مدیریت پسماندها قانون

 524  .............. .........................................................................   اجرایی قانون مدیریت پسماندها آئین نامه
 

 قوانین و مقررات مربوط به شهرسازی: فصل هفتم 

 544  .............. ..................  (55/15/1121مصوب )ای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس شور قانون

 رانـــقانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ای( 1)ماده  الحاق یک بند به قانون

 574  .............. ........................................................................  (17/1/1174مصوب )ـ  55/15/21مصوب  

 571  .............. ........................................  (1113مصوب ) پیش آمدگی های ساختمانی درگذرها آئین نامه

 576  .............. ..  (16/14/36مصوب )حریم شهر،روستا وشهرک ونحوه تعیین آنهاتعاریف محدوده و قانون

 533  .............. ............................................................  (14/14/1134مصوب ) جدید ایجاد شهرهای قانون

 595  .................................................  (12/2/1135مصوب ) اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید آئین نامه

 141  ............................  (با اصالحیه های بعدی 14/15/1141مصوب )توزیع عادالنه آب  موادی از قانون

 طبیعی  مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار، مسیل ها، مردابها، برکه های آئین نامه

 141  .............. ............................................  (11/3/1179مصوب )که های آبرسانی،آبیاری و زهکشی شب و

 149  .............. ...  (17/6/1131مصوب )نون نظام مهندسی و کنترل ساختمانقا( 11)اجرایی ماده  آئین نامه

 .  گواهی عدم خالف  شورای عالی اداری درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، مصوبه

 113  ..............  (19/3/1171د ش ـ /1422شماره ) وگواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور
 

 

 



   

  

 قوانین و مقررات مربوط به میادین و غرفه ها: فصل هشتم 

 یلـــراجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظور ایجاد تسه الیحه قانونی

 155  .............. .................  (2/14/1123مصوب ) و تره بار و فرآورده های کشاورزیدر تهیه و توزیع میوه 

 اصالح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه ها به منظورایجاد  قانون

  2/14/1123مصوب  ره بار و فرآورده های کشاورزیــوه و تــتسهیل در تهیه و توزیع می

 151  .............. .................................................   (54/2/75مصوب )شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران 

 رفه و میــادین و غ نحوه واگذاری اماکن اجرایی قانون اصالح ماده واحده قانون آئین نامه

 156  .............. ........................................................  (1/11/1176)مصوب  2/14/1123توزیع میوه مصوب 

 

 قوانین و مقررات مربوط به حمل ونقل: فصل نهم 

 افربری ــاتومبیل های مس احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد الیحه قانونی

 153  .............. ...........................................................  (9/5/1129)بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 

 قانون اصالح الیحه قانونی احداث پایانه های مسافربری ( 5)اجرایی تبصره ماده  آئین نامه

 114  ................ ..........  (13/3/1135)و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری درداخل شهر تهران مصوب 

 افربری وــای مســقانون اصالح الیحه قانونی احداث پایانه ه( 4)اجرایی ماده  آئین نامه

 116  ................ .........  (59/5/1131)ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب 

 راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران  الیحه قانونی

 161  .............. ...........................................................................................................  (53/1/1129)مصوب 

 ه تمرکز امور مربوط اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع ب آئین نامه

 شورای انقالب جمهوری53/1/1129به تاکسیرانی شهرتهران زیرنظرشهرداری تهران مصوب

 165  .............. .............................................................................................  (14/3/1176)مصوب اسالمی  
 

 (تجمیع عوارض. . . )قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه : فصل دهم 

 جتماعی و فرهنگی جمهوریاصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، ا قانون

 اسالمی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال،

 126  .............. .......................................  (55/14/1131مصوب )ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی 
 

 



   

  

 شورای برنامه ریزی استان: فصل یازدهم 

 53/1/1135مصوب )تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای آیین نامه

 141  .............. .......................................................................................................................  (هیأت وزیران
 

 قوانین و مقررات متفرقه: فصل دوازدهم 

 199  .............. ....  (17/5/1174مصوب )الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی قانون

 کدپستی بــرای کلیه اتبــاع ایـرانی اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و آئین نامه

 644  .............. ...........................................................................................................  (1/15/1173مصوب )

 ینـع آوری ، شناسایی و تعیــدی و جمـارزه با تکــشورای عالی اداری مربوط به مب مصوبه

 641  .............. ...........  (12/5/1173مصوب )وضعیت افراد بی سرپرست ، گمشده ، متواری و در راه مانده 

 647  ................ .........  (52/3/1179مصوب )کل کشور 1179قانون بودجه سال ( 14)تبصره( ن)اجرایی بند آئین نامه

 649  .............. ....................  (7/7/1174مصوب ) توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی  موادی از قانون

 ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات ایرانگردی موادی از آیین نامه

 614  ................ ..............  3/7/1131و اصالحات مصوب ( 11/5/1143مصوب ) و جهانگردی ونظارت بر فعالیت آنها

 

 دالت اداریآراء دیوان ع: فصل سیزدهم 

 615  .............. .......................................................................................................  دیوان عدالت اداریآراء 



   

  

 

 

 مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری 

 

 

 

 

 

 

 نسخه 022: تیراژ 

 : نوبت چاپ تاریخ و 

 325: تعداد صفحات 

 : قطع 

 : صفحه آرایی ، لیتوگرافی و چاپ 

 اکرم خاک رنگین ـ پریا زارع : تایپ 

 محمدفاضل صارمی زاده: تهیه و تدوین  

 

 



   

  

 

 

 (قانون تجمیع عوارض. . . )قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخه 022: تیراژ 

 : نوبت چاپ تاریخ و 

 17: تعداد صفحات 

 : قطع 

 : صفحه آرایی ، لیتوگرافی و چاپ 

 ـ پریا زارع اکرم خاک رنگین : تایپ 

 محمدفاضل صارمی زاده: تهیه و تدوین  

 

 


