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     165901شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

     516590شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

 عمومی( )قوانین، مقررات و تصمیمات شيوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات متضمن حق و تکليف برای مردم

 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 11و ماده  5موضوع تبصره ماده 

و آیين نامه های اجرایی  1811قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  11که بر اساس ماده این شيوه نامه  

 11ماده  2 به تصویب کميسيون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رسيده، بر اساس تبصره 11/40/1831آن،در تاریخ

ا سيون پس ازتأیيد رئيس جمهور الزم االجرقانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که مقرر می دارد مصوبات کمي

 به تأیيد رئيس محترم جمهور رسيده است.84/41/1833است درتاریخ

 

 بند اول : مفهوم و  مصاديق اطالعات متضمن حق و تکليف عمومی

عبارت است از کليه مصوبات و تصميماتی که حق، منظور از اطالعات متضمن حق و تکليف عمومی  -1اده م

امتياز، ترجيح، تقدم، بخشودگی، معافيت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت یا تکاليفی نظير پرداخت جریمه، 

 و محروميت یا ممنوعيتی را به صورت نوعی ایجاد می کنند و ناظر بر شخص یا اشخاص خاص و محصور نيستند

 کی از عناوین زیر را دارد آمده باشد : ممکن است در سندی که ی
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     165901شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

     516590شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

مصوبات زير  از مصاديق اطالعات متضمن حق و تکليف عمومی بوده و انتشار و دسترسی  -0ماده  

 به آنها تابع احکام  اين شيوه نامه خواهد بود :

 مصوبات زير:و  شورای اسالمیالف( کليه مصوبات مجلس 

 مصوبات مجلس شورای ملی .1

 راهبردها .10

 سند راهبردی  .15

 سند ملی  .11

 سياست ها .11

 سياست های کلی .11

 شيوه نامه .13

 ضوابط .24

 مصوبه  .21

 معاهده یا موافقتنامه بين المللی .22

 مقرره  .28

 موافقت نامه  .20

 نظام نامه .25

 
 

 قانون .1

 آیين نامه  .2

 آیين نامه اجرایی .8

 ابالغيه  .0

 اساسنامه  .5

 اصول و ضوابط  .1

 بخشنامه  .1

 برنامه ملی .1

 تصميم نامه  .3

 تصميمات مجلس شورای اسالمی .14

 تصویب نامه .11

 دستورالعمل .12

 دستورالعمل اجرایی .18
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     165901شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

     516590شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

 سنا  شورای ملی وکميسيون های مصوبات مجلسين و  .2

 مصوبات شورای انقالب که با عنوان الیحه قانونی تصویب شده اند .8

قانون اساسی و به عنوان قوانين تفسيری تصویب  18مصوبات مجلس شورای اسالمی که دراجرای اصل .0

 شده اند

 قانون اساسی تصویب شده اند 53از طریق همه پرسی و در اجرای اصل  مصوباتی که .5

قانون اساسی و با عنوان قانون  114اصل  1مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام که به استناد بند  .1

 تصویب شده اند

قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب  112مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام که در اجرای اصل  .1

 شده اند. 

 قانون اساسی 31تفسيرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل   .1

 قانون اساسی 141مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل  .3

 
 شيوه نامه باشند : 1مصوبات و آراء زير در صورتی که مشمول شرايط مقرر در ماده  (ب

 

 مصوبات شوراهای عالی نظير شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی .1

 هيأت وزیرانمصوبات  .2

 مصوبات سایر نهادهای تصميم گير جمعی از قبيل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئيس جمهور است .8

 قانون اساسی 181اظهارنظرهای رئيس مجلس شورای اسالمی درخصوص مصوبات دولت دراجرای اصل .0

 بخشنامه ها، آیين نامه ها و دستورالعمل های قوه قضائيه  .5
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     165901شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

     516590شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

 ان عالی کشور و دیوان عدالت اداریآراء وحدت رویه دیو .1

 مصوبات هيأت های امنای دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی .1

 بند دوم : انتشار اطالعات متضمن حق و تکليف عمومی

اعم از مؤسسات عمومی و  1811مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  -9ماده 

 1خدمات عمومی باید کليه مصوباتی را که تحت هر یک از عناوین مذکور در ماده مؤسسات خصوصی ارائه دهنده 

یا عنوان دیگری تصویب شده اند یا در آینده تصویب می کنند در صورتی که حاوی اطالعاتی با اوصاف یا عناوین 

ی  روزنامه رسمی به نشان این شيوه نامه باشد عالوه بر انتشار در پایگاه اطالع رسانی خود از طریق 1مذکور در ماده 

www.rrk.ir  قوانين و مقررات کشور به نشانیاطالع رسانی و پایگاه ملیwww.dotic.ir   منتشر کرده و با سایر

 وسایل ارتباطی روز به اطالع عمومی برسانند.

در صورتی که انتشار بخشی از مصوبات و تصميمات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به  -4ماده  

 اطالعات، به دالیل قانونی ممنوع باشد بخش قابل انتشار از بخش غيرقابل انتشار تفکيک شده و منتشر خواهد شد.

، «خيلی محرمانه» ،«محرمانه»اطالعات عنوان بندی مصوبات وتصميمات موجد حق وتکليف عمومی بهطبقه-9ماده 

ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصميماتی برخالف این حکم در گذشته طبقه بندی شده « بکلی سری»و « سری»

توسط  23/41/1831مصوب « شيوه نامه تشخيص و تفکيک اسرار دولتی از اطالعات عمومی»باشند باید با رعایت 

 عمل شود.  0گری قرار گيرد و در صورت لزوم، طبق ماده مؤسسه طبقه بندی کننده مورد بازن
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     165901شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

     516590شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

قانون انتشار و  12مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات باید در گزارشی که طبق ماده  -0ماده 

به کميسيون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ارسال می کنند نحوه اجرای  1811دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

 را به طور مشخص گزارش کنند. 5تا  8مواد 

 

 بند سوم : دسترسی متقاضيان به اطالعات متضمن حق و تکليف عمومی

ابتدا به پایگاه اطالع رسانی مؤسسه مربوط مراجعه کند و اگر  متقاضی دسترسی به قوانين و مقررات باید -7ماده 

یا به www.rrk.irبه پایگاه روزنامه رسمی کشور به نشانی قوانين و مقررات مورد نظر خود را در آنجا پيدا نکرد

مراجعه نموده و مصوبه مورد نظر خود    www.dotic.irبه نشانیقوانين و مقررات کشور اطالع رسانی پایگاه ملی 

را در آنجا جستجو کند. مؤسسات عمومی و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات باید متقاضيان دسترسی را 

 .راهنمایی کنند

دسترسی پيدا  1چنانچه متقاضی نتواند به مصوبه یا تصميم مورد نظر خود از طریق مجاری مذکور در ماده  -8ماده 

ند از هر یک از مراجع زیر مطالبه کتقاضای خود را از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  کند می تواند

خود را که از جمله باید شامل تاریخ و مرجع تصویب باشد  این مراجع باید مصوبات و تصميمات گذشته و جدید و

 در دسترس متقاضيان قرار دهند :

 ؛مرجعی که قانوناً وظيفه تصویب آن را داشته است .1

 ؛قانوناً وظيفه ابالغ آن را داشته استمرجعی که   .2
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     165901شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

     516590شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

 ؛قانوناً وظيفه انتشار آن را داشته استمرجعی که  .8

 ؛ا بر عهده داشته استقانوناً وظيفه اجرای آن رمرجعی که  .0

 .مرجعی که برای نظارت بر اجرای قانون یا مصوبه خاص مورد درخواست، تعيين شده است .5

 

 ،فعال نشده باشند در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 1مراجع مذکور در ماده مادام که هر یک از  -5ماده 

متقاضيان اطالعات می توانند اطالعات خود را حسب مورد با مراجعه حضوری یا از طریق مکاتبه پستی یا به صورت 

الکترونيک، از دبيرخانه آنها مطالبه کنند. کميسيون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، راهنمایی الزم را در اختيار 

 متقاضيان قرار خواهد داد. 

و حاوی آخرین اصالحات و الحاقات تنقيحی قوانين، متقاضيان می توانند  آمدسی به متن روزبرای دستر -16ماده 

اطالعات خود را از معاونت قوانين مجلس شورای اسالمی یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالبه کنند. مراجع 

يق به اسخگویی سریع و دقمذکور با هماهنگی کميسيون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، تدابير الزم برای پ

  درخواست های دسترسی را فراهم خواهند کرد.

الحاقات تنقيحی مقررات، متقاضيان می توانند  آخرین اصالحات وحاوی و آمدبه متن روزبرای دسترسی -11ماده 

صورت نبود اطالعات خود را از مؤسسه ای که آنرا صادر کرده یا مسؤليت اجرای آن مصوبه را بر عهده دارد و در 

اطالعات درخواستی، از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالبه کنند. در صورتی که مقررات مورد نظر در سامانه 

ملی قوانين و مقررات جمهوری اسالمی موجود نباشد معاونت مذکور با همکاری مؤسسه ذیربط نسبت به تأمين 
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     165901شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

     516590شماره :

  65/60/1955تاريخ :

 پيوست : 

 اقدام خواهد کرد. معاونت حقوقی با هماهنگی کميسيون ای از آن در سامانهدسترسی متقاضی به مقررات و درج نسخه

انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، تدابير الزم برای پاسخگویی سریع و دقيق به درخواست های دسترسی را اتخاذ 

 خواهد کرد.

مصوبات و تصميمات عمومی مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی نظير اتاق ایران، سازمان  -10ماده 

نظام پزشکی کشور، کانون وکالی دادگستری، اصناف و اتحادیه ها باید در پایگاه اطالع رسانی آنها قرار گرفته، به 

عموم مردم می توانند تقاضای خود را از این مؤسسات کليه اعضای آنها ابالغ شده و در دسترس متقاضيان قرار گيرد. 

ق مقرر ، با سایر طرفعال نشده باشند سامانه مذکور در مادام کهو  طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات از

 ،  مطالبه کنند.هيئت وزیران 1830/ 1/ 22مصوب  رایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتجآیين نامه ا 8مادهدر 

ات عمومی باید مصوبو سایر مؤسسات  کشورقوانين و مقررات اطالع رسانی روزنامه رسمی و پایگاه ملی  -19ماده 

در پایگاه    WORD, Excel, HTMLو تصميمات قابل انتشار را در قالب های قابل پردازش و ویرایش مانند

 اطالع رسانی خود بارگذاری کرده و به طور رایگان در دسترس عموم قرار دهند. 
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