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سخن ناشر
رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به  این  ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و نیز رشته های متأثر  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتر دانش،  عالی  آموزش  مؤسسة 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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11بخش اول: قوانین

قانون عضویت سازمان استاندارد ایران در سازمان بین المللی 
استانداردها مصوب 1343/2/15 مجلس شورای ملی

 ماده واحده- به وزارت اقتصادی اجازه داده می شود که مؤسسه استاندارد 
ایران را به منظور تبادل اطالعات با سازمان های مشابه و کسب نظر  مشورتی و 
جلب کمک های فنی در راه ایجاد و رسمی کردن و اشاعه استانداردها به عضویت 

سازمان بین المللی استانداردها که مرکز آن فعاًل در ژنو می باشد درآورد.
اعتبار درآمد تشویق  از محل   تبصره- حق عضویت سازمان مذکور ساالنه 

صادرات قابل پرداخت است.
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قانون اجازه عضویت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در 
انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی 

 بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور
مصوب 1355/4/8 مجلس شورای ملی

به  وابسته  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسه  به  واحده-   ماده 
وزارت صنایع و معادن اجازه داده می شود به عضویت انجمن جهانی سازمان های 
و  فنی  آزمایشگاه  و  مذکور  مؤسسه  به  نیز  و  درآید  فنی  و  صنعتی  تحقیقات 
مکانیک خاک وابسته به وزارت راه وترابری اجازه داده می شود  عضویت کمیته 

اروپایی بتون را بپذیرد و حق عضویت انجمن و کمیته مزبور را بپردازد.



13بخش اول: قوانین

 قانون اوزان و مقیاس ها مصوب 18 دی  ماه 1311 شمسی اداره 
کل تجارت

ماده 1- اوزان و مقیاس های رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده 
و واحد آنها برای طول متر برای سطح متر مربع برای حجم متر مکعب و  برای 

وزن کیلوگرم است.
 اضعاف و اجزای مقیاس های مزبور مطابق اصول متری خواهد بود.

از قبیل من  با اصول متری  با مقایسه   تبصره 1- دولت می تواند وزنه هایی 
) معادل سه کیلو( و سیر معادل )75( گرم تهیه نماید.

 تبصره 2- کلیه اوزان و مقیاس ها باید دارای عالمت مخصوص دولتی باشد.
 ماده 2- طرز تهیه اوزان و مقیاس های مقرره در این قانون و انتشار آن در 
اوزان  استعمال  از  جلوگیری  و  مقیاس ها  و  اوزان  تفتیش  همچنین  و  مملکت 
نظام نامه های  به موجب  قانون  این  اجرای  شرایط  سایر  و  تقلبی  مقیاس های  و  

مخصوصی که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد مقرر می شود.
 تبصره- دولت می تواند لدی االقتضا برای اصالح قپان و ترازو مقرراتی وضع 

نماید.
 ماده 3- اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاس های مورد احتیاج هر 
محل را به قدر کفایت تهیه و در دسترس اهالی آن محل قرار داده و الاقل دو ماه 

قبل از اجرا تاریخ اجرای آن را به اطالع عامه برساند.
 ماده 4- پس از اجرای این قانون در هر محل هر کاسب و تاجری که دارای 
اوزان و مقیاس های قلب بوده و یا هرکس با اوزان و مقیاس های تقلبی دادوستد 
کند به حبس تأدیبی از یک روز تا پانزده روز و در صورت تکرار تا دو ماه محکوم 

خواهد شد به عالوه اوزان و مقیاس های تقلبی نیز ضبط می شود.
 ماده 5- قانون مصوب دهم خرداد 1304 شمسی ملغی است.
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قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

فصل اول: کلیات
 )234( ماده  )و(  بند  و  کلی  سیاست های   )2-4( بند  اجرای  در   -1 ماده 
»توسعه  بر  مبنی  ایران  اسالمی  جمهوری  توسعه  پنجم  پنج ساله  برنامه  قانون 
نیز در راستای تحقق بند )24( سیاست های  و تقویت نظام استاندارد ملی« و 
به کلیه محصوالت داخلی  اقتصاد مقاومتی موضوع »افزایش پوشش استاندارد 
و ترویج آن« و همچنین زمینه سازی جهت اعمال بند )30( سیاست های برنامه 
نظام  تحول  راه  نقشه  و  جامع  سند  اجرای  و  »تدوین  بر  مبنی  توسعه  ششم 
و  تقویت  روزآمدسازی،  به منظور  و  کیفیت«  مدیریت  و  کشور  استانداردسازی 
توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت 
نماید،  فراهم  را  کشور  در  محصوالت  تولید  پایدار  ارتقای  به  دستیابی  و  ملی 
عنوان »مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران« به »سازمان ملی استاندارد 
ایران« تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر تعیین 

می گردد.
ماده 2- سازمان، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم 

رئیس جمهور اداره می شود.
عهده دار  که  می باشد  کشور  در  حاکمیتی  رسمی  مرجع  سازمان  ماده 3- 
به  اطمینان بخشی  و  استاندارد  نظام  هدایت  و  نظارت  حسن  سیاست گذاری، 
کیفیت کاالها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد 
و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های 
الزامی  کلی سالمت و بند )24( سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص 

است.
دستگاه های  کلیه  استانداردسازی،  فرآیند  در  تسریع  به منظور   -1 تبصره 
قانون  در  خاصی  وظایف  که  دستگاه هایی  به استثنای  مجریه  قوه  تابعه  اجرایی 
با  را  مربوطه  فنی حوزه  مقررات  موظفند  است،  تعیین شده  آنها  برای  اساسی 
رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند. سازمان 
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دستگاه ها  این  در  استانداردها  اجرای  حسن  و  تدوین  فرآیند  بر  است  موظف 
نظارت نماید.

فعالیت  بین المللی  ضوابط  اساس  بر  که  اجرایی  دستگاه های   -2 تبصره 
می کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط 

می باشند.
تبصره 3- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره )1( این ماده موظفند 
به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را 
تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های 

ملی سازمان که با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.
ماده  این  حکم  مشمول  دارویی  و  درمانی  بهداشتی،  خدمات   -4 تبصره 

نمی باشد.
ماده 4- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره )1( ماده )3( این قانون و 
ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی 
مکلفند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته 

باشند. نحوه همکاری با هماهنگی دستگاه های مذکور تعیین می گردد.
به روزرسانی  و  تدوین  جهت  تحقیقات  انجام  می تواند  سازمان   -5 ماده 
استانداردها و باالبردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش های تولید و خدمت 

را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.
بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  چهارچوب  در  استاندارد  پژوهشگاه  تبصره- 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیئت امنا به صورت وابسته به 
سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی 

استاندارد موضوع ماده )34( این قانون می رسد.

فصل دوم: وظایف و مأموریت ها
ماده ۶- فعالیت سازمان در چهار محور زیر انجام می شود:

1- استانداردسازی
2- اندازه شناسی
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3- تأیید صالحیت
4- ارزیابی انطباق

ماده ۷- مأموریت ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده )3( و تبصره های 
)1( و )3( آن در این قانون به شرح زیر می باشد:

1- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی
به موجب  آنها  استاندارد  و  پزشکی  تجهیزات  و  کاالها  فهرست   -1 تبصره 
آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 2- سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای 
نشان حالل موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حالل 
با موازین فقه اسالمی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر 
در مسائل حالل به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان 
با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره های 

بعدی قابل تمدید می باشد.
حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم 

)4( قانون اساسی نیست.
درمورد ذبح و صید حالل رعایت ماده )6( قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید 

مصوب 1387/12/14 الزامی است.
2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی از طریق عضویت 

فعال در کمیته های فنی
در  کشورها  سایر  تجارب  به  دستیابی  برای  تطبیقی  مطالعات  انجام   -3

حوزه های مرتبط با استانداردسازی
4- توسعه استانداردهای پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کاال و خدمات 

هماهنگ با استانداردهای بین المللی
5- انجام تحقیقات به منظور تدوین و به روزرسانی استانداردها، بهبود روش ها 
و سامانه ها با بهره گیری از توانمندی های بخش های درون و برون سازمانی و اقدام 

به بومی سازی استانداردهای بین المللی بر پایه الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت
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تبصره- پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق 
آزمایشگاه های مرجع و تأیید صالحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود 

استانداردهای ملی و بومی سازی استانداردهای منطقه ای و بین المللی اقدام کند.
به  مردم  دسترسی  امکان  فراهم نمودن  و  استانداردها  ترویج  و  آموزش   -6

مشخصات و اطالعات مربوط به استانداردهای کاال و خدمات در سطح کشور
7- برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور

8- ترویج سامانه بین المللی یکاها )SI( به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی 
قانونی در کشور و برسنجی )کالیبراسیون( وسایل سنجش

برسنجی  برای  اندازه شناسی  مرجع  آزمایشگاه های  راه اندازی  و  تجهیز   -9
وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

نظیر  انطباق  ارزیابی  نهادهای  کلیه  صالحیت  تأیید  و  اعتباربخشی   -10
خارجی  و  داخلی  بازرسی کننده  مؤسسات  برسنجی،  و  آزمون  آزمایشگاه های 
اشخاص  گواهی کننده  مؤسسات  گواهی کننده محصول،  مؤسسات  )سورویانس( 
تنها  به عنوان  مدیریتی  و مؤسسات گواهی کننده سامانه های  و حقوقی  حقیقی 

مرجع رسمی این وظیفه در کشور
11- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کاالها و خدمات 

دارای پروانه کاربرد عالمت استاندارد
12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری

پیشنهاددهنده  اجرایی  دستگاه های  پیشنهادهای  کارشناسی  بررسی   -13
استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد

بهینه  مصرف  استانداردهای  اجرای  بر  نظارت  و  به روزرسانی  تدوین،   -14
انرژی با مشارکت دستگاه های تخصصی ذی ربط هماهنگ با استانداردهای روز 

دنیا و مقتضیات کشوری
به منظور  اجباری  استاندارد  مشمول  صادراتی  کاالهای  کیفیت  کنترل   -15
فراهم نمودن امکان رقابت با کاالهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی

کاالهای  ورود  از  جلوگیری  به منظور  وارداتی  کاالهای  کیفیت  کنترل   -16
نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی



نشر چتر دانش/مجموعه قوانین و مقررات استاندارد 18

تبصره- سازمان می تواند جهت تسریع در روند واردات کاالهایی که بر روی 
انجام  کیفی  آزمایش  صالحیت شده،  تأیید  تخصصی  دستگاه های  توسط  آنها 

می شود، با دستگاه های مزبور هماهنگی الزم و اقدام مشترک به عمل آورد.
17- آزمایش و تطبیق نمونه کاال و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط 
و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه ای 

از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهی نامه های الزم
تخصصی  کفایت  آزمون های  انجام  برای  می تواند  سازمان  تبصره- 
تجهیزات  و  صادراتی  و  وارداتی  نمونه های  آزمون  همچنین  و  بین آزمایشگاهی 
اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه های آزمون و برسنجی تأیید صالحیت شده 

استفاده نماید.
18- اندازه گیری ساالنه نرخ رشد کیفیت محصوالت اعم از کاال و خدمات با 
بهره گیری از معیارها و شاخص های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به 

مراجع ذی ربط و جامعه
با  کشور  صادرات  و  واردات  کیفیت  مدیریت  نظام  ساختار  ساماندهی   -19

هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
20- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور 

به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور
تبصره- برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی )سمینار( و عناوین مشابه با 

موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می باشد.
21- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای 
درجه بندی  و  پیشرفته  فناوری های  از  بهره گیری  و  رقابت پذیری  به روزرسانی 

کیفیت کاالهای با نشان استاندارد
22- بررسی و تشخیص اولویت های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، 

صادراتی و وارداتی کشور
23- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی 
به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش ها و فناوری های نوین در فرآیند تولید

24- فراهم نمودن امکان نظارت های مردمی بر کیفیت کاالها با نشان استاندارد 
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ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کاال و خدمات ارائه شده
25- برنامه ریزی و هماهنگی الزم جهت بهره مندی از توانمندی های علمی 
و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش 
استاندارد و بهره گیری از رویکردهای فناوری های نوین در عرصه استانداردسازی 

کشور
ماده ۸- نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت های استانداردسازی 
صالحیت  تأیید  به  موظف  بین المللی  الزامات  چهارچوب  در  می کنند  فعالیت 
سطوح  در  صادره  گواهی نامه های  پذیرش  جهت  در  انطباق  ارزیابی  مؤسسات 

بین المللی می باشند.
ایران«  صالحیت  تأیید  ملی  »مرکز  در  اعتباربخشی  فعالیت های   -۹ ماده 
انجام می پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی 

استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می شود.
ماده 1۰- سازمان می تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه های اقتصادی 
ارتقای  توانمندی ها و مهارت های الزم در کارکنان، موجبات  افزایش  در جهت 

دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه ها فراهم نماید.
ماده 11- سازمان می تواند با هماهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی 
کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه 
استانداردسازی، همکاری الزم را برای ایجاد رشته های نوین استانداردسازی در 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.
اجرای  سنجش،  وسایل  و  مقیاس ها  و  اوزان  استاندارد  تدوین   -12 ماده 
آزمایش  و  نظارت  کنترل،  عالمت گذاری،  قانونی،  آگهی های  نشر  استاندارد، 
ادواری اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می گیرد.

ماده 13- سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری 
مصنوعات فلزی گرانبها می باشد.

ماده 14- سازمان می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد 
عمومی،  ایمنی، حفظ سالمت  کار،  آیین های  نظر  از  که  را  آن  از  بخشی  یا  و 
داشتن عالمت حالل، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از 
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مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت 
مناسب اجباری اعالم نماید.

مهلت  و  استانداردها  اجباری کردن  موضوع  است  مکلف  تبصره 1- سازمان 
اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی 
ایران و دو روزنامه کثیراالنتشار و روش های اطالع رسانی الکترونیکی و رسانه ملی 

به اطالع عموم برساند.
و  اولویت  و  بر حسب ضرورت  وارداتی  کاالهای  و  مواد  کیفیت  تبصره 2- 
با  باید  اقتصادی  و  زیست محیطی  بهداشتی،  ایمنی،  سالمت،  مسائل  به  توجه 
استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان 
و  وارداتی  کاالهای  برای  اجباری  استاندارد  شمول  زمان  مدت  باشد.  منطبق 

اولویت مواد و کاالها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعالم می شود، تبلیغات 
رسمی این کاالها و خدمات از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن 

پروانه کاربرد عالمت استاندارد و یا تأییدیه سازمان می باشد.
ماده 15- هرگاه اجرای استاندارد درمورد کاالها و خدماتی، اجباری اعالم 
این گونه  فروش  و  توزیع  تمرکز،  تولید،  مقرر،  مهلت های  انقضای  از  پس  شود 
کاالها و خدمات بدون عالمت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و 
کاالهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده )40( این قانون برخورد می شود.

تبصره- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری درمورد کاالهای وارداتی 
الزامی است.

ماده 1۶- کلیه دستگاه های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کاال یا 
ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، 

متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.
ساخت  کاالهای  انطباق  ارزیابی  به  نسبت  است  موظف  سازمان  ماده 1۷- 
داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سالمت عمومی حائز 
اهمیت می باشند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صالحیت شده اقدام و 

نتایج حاصل را جهت اطالع عموم و مراجع ذی ربط اعالم کند.
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