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 ويژه قوانين و مقررات  و جستجو در مشاهده.1

پرتال در صفحه اصلي     كشور روزنامه رسمي    ن منتشره در ويژه قواني    جهت مشاهده آخرين مجموعه قوانين و مقررات        

به قسمت ويژه قوانين و مقررات مراجعه نمائيد ، با قراردادن اشاره گر مـوس روي هـر يـك از تيترهـا عنـوان آن بـه                   

بـا نمـايش مـتن    . قانون روي عنوان آن دابل كليك نمائيد  جهت مشاهده متن كامل   . صورت كامل نمايش داده ميشود    

هـر يـك از      روي   ت راست صفحه ساختار درختي از قوانين نمايش داده ميشود و با قرار گـرفتن               در سم   ، كامل قانون 

 .متن آن را مشاهده كردميتوان  آنها  و باز كردن زير شاخه ها

 1285 -1388مربوط به سالهاي  و مقررات مشاهده و جستجو درقوانين.2

نه قوانين ومقـررات را انتخـاب كـرده و روي    جهت دستيابي به اين قسمت در منوي عمودي سمت راست صفحه گزي           

 بـه  با كليك روي اين قـسمت  . نمائيد در باالي صفحه كليك  1285 -1388لينك قوانين و مقررات مربوط به سالهاي        

 .هدايت مي شويدسايت دستور 

 راهنماي جستجو در سايت دستور 

 جستجوي آزاد

ها بـصورت خودكـار انجـام     سازي در اين جستجو مترادف . ترين شيوه جستجو است     ترين و ساده    جستجوي آزاد، جامع  

 . شود مي

 بوده و تسلط به مفاهيم بازيابي اطالعات را داشـته باشـد و بخواهـد       در صورتي كه كاربر خواهان جستجوي پيشرفته      

جوي هاي بازيابي نظيـر اصـطالحنامه يـا جـست     تواند از ساير گزينه تر به جستجوي اطالعات بپردازد، مي  بصورت دقيق 

 .پيشرفته استفاده نمايد

 

 

 

 

در قسمت جستجوي آزاد، كاربر بايستي عبارت جستجوي خود را در جعبه جستجو وارد كرده و بر روي دكمه 

 .جستجو كليك نمايد تا قوانين و مقررات مرتبط بازيابي شوند

 .اي بررسي خواهد شد تشريح امكانات بخش بازيابي قوانين و مقررات در بخش جداگانه

 جستجوي پيشرفته

 :جستجوي پيشرفته شامل امكاناتي به شرح ذيل است

 بخش عبارت جستجو

بخش اول جستجو در عنوان، بخش دوم جستجو در متن و عنوان قوانين : اين بخش از سه قسمت تشكيل شده است

 . و بخش سوم جستجو در موضوعات

حتواي عنوان، متن و موضوعات قوانين و مقررات، آورد تا بصورت تركيبي، بر روي م كاربر اين امكان را بدست مي

 .عبارت جستجوي مورد نظر خود را تهيه و در سيستم جستجو كند
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 مـتن آنهـا كلمـه ناشـران آمـده باشـد و يكـي از                 قوانين و مقرراتي كه در عنوان آنها كلمـه ماليـات و در            : بطور مثال 

 . موضوعات آن قانون هم ماليات بر درآمد باشد به صورت فوق بازيابي خواهند شد

تواند با استفاده از سه مولفه فوق، هر تركيبي را براي بازيـابي موضـوعات مـورد نظـر تهيـه        به همين صورت كاربر مي    

 . نمايدنموده و قوانين مرتبط با آن را بازيابي 

در كنار هر فيلد اعم از عنوان، متن و موضوعات، يك ليست بازشو وجود دارد كه براي كاربر امكان انتخاب عملگرهاي         

 .نمايد منطقي را فراهم مي

 :هايي كه در اين ليست باز شو وجو دارد عبارتند از انتخاب

 : همه كلمات مشابه شكلي

 استفاده نموده و ضمنا كلمـات  "AND" يا "و"ه جستجو از اپراتور در اين حالت سيستم بين كلمات موجود در جعب  

 به طور مثال در عبارت زير. مشابه را نيز تاثير خواهد داد

  

 

 

 استفاده نموده و ضمنا به جاي فرار، همه كلماتي كه جزئـي از آن     "و" از اپراتور    "مالي" و   "فرار"سيستم بين كلمات    

در نظـر خواهـد     ...) مثل ماليات، مالياتي و     (نيز فرار باشد و به جاي مالي، همه كلماتي كه جزئي از آن نيز مالي باشد                 

 .گرفت

 :همه كلمات

نمايـد، امـا ماننـد      استفاده مـي "AND" يا "و"در اين حالت سيستم بين كلمات موجود در جعبه جستجو از اپراتور  

در اين حالت تمام كلمات موجود در جعبـه جـستجو بايـد در محتـواي مـورد      . قبل كلمات مشابه را تاثير نخواهد داد   

 .جستجو وجود داشته باشد تا بازيابي شود

 :هر يك از كلمات

نمايـد و كلمـات     اسـتفاده مـي    "OR" يـا    "يـا "در اين حالت سيستم بين كلمات موجود در جعبه جستجو از اپراتور             

 .مشابه را تاثير نخواهد داد

 :بصورت عبارت

به عبارت ديگر، انتخـاب ايـن      . نمايد  در اين حالت سيستم عين عبارتي كه در جعبه جستجو وارد شده را جستجو مي              

جو را ي جستجو صرفاً عباراتي بازيابي شوند كـه عـين عبـارت داخـل جعبـه جـست           شود كه در نتيجه     گزينه باعث مي  

 .شامل باشند
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 جستجو در بازه زماني

تواند اقـدام بـه تعيـين     در صورتي كه كاربر بخواهد نتايج جستجوي خود را در بازه زماني مشخصي محدود نمايد، مي             

در غير اينصورت سيستم جستجوي خود را در كل . بازه زماني براي تاريخ تصويب قوانين و مقررات بازيابي شده نمايد      

 .ن و مقررات انجام خواهد دادپايگاه قواني

 

 

 

 . محدود خواهد شد1360در مثال فوق، همه نتايج جستجو، در بازه زماني سال 

 شماره تصويب يا نظريه

توان اقدام  سنامه درج شده باشد، با وارد نمودن آن در اين قسمت مينامه يا نظريه در شنا در صورتيكه شماره تصويب

 .به بازيابي آن نمود

 انتخاب مرجع تصويب 

توانـد بـا    درصورتيكه كاربر مايل به جستجوي قوانين و مقررات در حيطه يك مرجع تصويب يا تائيد معين باشد، مـي                  

 .همان مراجع نمايدانتخاب مرجع يا مرجع مورد نظر اقدام به بازيابي مصوبات 

 

 

 

 

 تنظيمات جستجو

 

 

 

سازي نتايج جستجو را بر اساس تاريخ قديم به جديد  سازد تا مرتب بر را قادر مياين گزينه، كار: سازي بر اساس مرتب

 .يا جديد به قديم تنظيم نمايد
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 مرور عناوين بازيابي شده

، نتايج جستجو در صفحه جـستجوي نتـايج مـشاهده          )جستجوي آزاد يا پيشرفته   (كاربر پس از صدور فرمان جستجو       

، عناوين بازيابي شده ذيل هـر يـك   "آراء و نظريات"، "قوانين و مصوبات"ها  هبا كليك روي هر يك از سربرگ      . شود  مي

همچنين عدد سمت راست هر يك از اين چهار سربرگه نشانگر تعداد موارد بازيابي شده در هـر                  . شود  نمايش داده مي  

راين كليـك روي آن   بنـاب  در صورتيكه اين عدد صفر باشد، در آن گروه موردي بازيابي نـشده اسـت،    . يك از آنها است   

 .اي ندارد سربرگه نتيجه

 

 

در هر رديف عنوان قانون يا مصوبه و مـوادي  . شود  نتايج بازيابي شده ذيل هر برگه و مطابق شكل باال نمايش داده مي            

شده بايـد بـر      نظريات و آراء بازيابي    براي نمايش . شود  مرتبط بوده است نمايش داده مي      ت جستجو از آن كه با عبار    

كاربر پس از مرور عناوين بازيابي شده، با كليك روي عنوان مورد نظـر، بـه بخـش نمـايش     . روي برگه آن كليك شود   

 .يابد كامل قوانين و مقررات منتخب انتقال مي

يابي شده، بيشتر از تعدادي باشد كه كاربر در بخش تنظيمات جستجو معين كـرده باشـد   در صورتيكه تعداد نتايج باز    

بندي نموده و امكان مشاهده صفحات مختلـف را           ، سيستم نتايج بازيابي شده را صفحه      ) عنوان در هر صفحه    20مثال  (

 .به كاربر خواهد داد) مطابق شكل(
 

 

 

 نمايش قوانين و مقررات منتخب

اين طراحي بـراي كـاربر      . صفحه نمايش كامل قوانين و مقررات انتخاب شده شامل دو پانل سمت راست و چپ است               

 .نمايد سهولت زيادي در مرور قانون ايجاد مي
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 )قسمت سمت راست(بخش فهرست 

با جزء به جزء نمودن قوانين، اين امكان  . باشد  يكي از امكانات منحصربفرد اين سيستم، تقطيع قوانين به اجزاء آن مي           

اين امكان در بسياري    . ش داده شود  شود كه قانون بصورت درختي و بدون محدوديت در تعداد سطوح، نماي             فراهم مي 

از موارد، به خصوص قوانين مفصل، كمك شايان توجهي در مرور قانون و تسلط ذهن كاربر بر ساختار قـانون خواهـد                     

تواند ضمن مشاهده مواد يا اجزاء ذيل قسمت بـاز شـده بـا كليـك       در اين مثال كاربر با كليك روي قسمتها مي        . نمود

 .اقدام نمايد) قسمت سمت چپ(محتواي جزء انتخاب شده در بخش مشروح  اهده روي هر جزء، نسبت به مش
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 )قسمت سمت چپ(بخش مشروح 

. شـود  پس از مرور قانون و انتخاب جزء توسط كاربر، متن متعلق به جزء انتخاب شده در اين قسمت نمايش داده مـي          

، متن نمايش شده در اين قسمت مطابق شكل         1318 قانون آئين دادرسي مدني سال       90در اين مثال با انتخاب ماده       

 خواهد بود

 

 جاري توسط قانون ديگري صريحا نسخ شده باشد، جزء منسوخه مانند مثال باال بـا عالمـت                 در صورتيكه ماده يا جزء    

 .شود مهر منسوخ نمايش داده مي

 قانون) Path(مسير سلسله مراتبي 

 قـانون آئـين   90در مثال باال معين شده است كه مـاده    . استاين مسير مشخص كننده جايگاه ماده در قانون مرتبط          

باب سـوم  " از " در جريان دادخواست تا جلسه دادرسي      _فصل سوم   " از   "مبحث اول " در   1318دادرسي مدني سال    

 .  است" در دادرسي نخستين_

ز مثـال فـوق     سازد كـه مقابـل آن بخـش آمـده اسـت، بنـابراين ا                عبارات داخل پرانتز وضعيت بخشي را مشخص مي       

 داراي اصـالحيه، الحاقيـه، مـرتبط، ناسـخ و نظريـه اداره كـل       1318شود كه قانون آئين دادرسي مـدني    مشخص مي 

 . الحاقيه، جايگزين و مرتبط است  نيز مستقال داراي اصالحيه،90عالوه بر آن، ماده . حقوقي است

 مثال باال، در صورتيكه      در. آن قسمت مشاهده كند   تواند با كليك روي هر بخش از مسير، قانون جاري را از               كاربر مي 

    .گردد كاربر روي باب سوم در مسير قانون كليك كند، عناوين مباحث ذيل آن مشاهده مي

 

 

 

 ثبت نظر 

كارشناسان و همه كاربراني كه از سيستم به نحوي استفاده نمـوده و در مـورد بخـشي از     در صورتيكه اساتيد محترم،     

 اسـتفاده نمـوده و نظـر    "ثبت نظر"توانند از گزينه  محتوا نظري داشته باشند و يا مايل به گزارش اشكالي هستند مي        

 . نمايندخود را در مورد همان قسمتي از محتوا كه در آن بخش ثبت نظر فراخواني شده، ارسال
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 متن كامل

توانـد مـتن كامـل قـوانين و مقـررات را بـصورت                كاربر روي هر ماده يا جزء ديگري از قانون كه قرار داشته باشد، مي             

 جا براي مشاهده داشته باشد يك

 يمتن بخش جار

سازد تا در هر جايي از مسير قانون كه قرار داريم، بتوانيم محتـواي ذيـل آن             اين آيتم، امكاني را براي كاربر فراهم مي       

 را كليك كنـد، محتـواي كـل    "متن بخش جاري"اگر كاربر روي قانون باشد و روي       : به عنوان مثال  . را مشاهده كنيم  

 را كليك كند، محتواي كـل فـصول و   "متن بخش جاري"شد و روي شود و اگر كاربر روي باب سوم با        قانون ديده مي  

 .شود مواد ذيل باب سوم ديده مي
  

 اي اطالعات شناسنامه

ريخ تصويب قانون، مرجع تـصويب،      ، اطالعات مربوط به تعداد مواد، تا      اي  آيكون اطالعات شناسنامه  

 .كند را در مورد قانون بيان مي.... تاريخ الزم االجرا و 

 هاي پيوست نامه

ن مجـزا شـده و بـصورت      هاي ابالغ قانون، كـه از محتـواي قـانو           ، متن نامه  هاي پيوست   آيكون نامه 

عدم نمايش دارد كه با كليك روي آن تغيير        / اين آيكون دو حالت نمايش      . دهد  شود را نمايش مي     جداگانه ذخيره مي  

 .دهد وضعيت مي

 قوانين و مقررات مرتبط

 قانون آئين دادرسي مدني داراي 90 مشاهده شد، ماده "مسير سلسله مراتبي قانون"همانطور كه در مثال بخش 

تاثير ) در اين مثال (90در بخش روابط صريح، تمام قوانين يا اجزاء آنها كه بر روي ماده . باشد مي.... صالحيه و ا
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تواند با كليك روي هر  اند يا اين ماده بر روي اجزاء ديگري تاثير گذاشته است، نمايش داده شده و كاربر مي گذاشته

 .عنوان، محتواي آنرا بازيابي نمايد

 

  

 )اصطالحنامه(سرعنوان موضوعي 

براي تمامي موضوعاتي كـه در  . شويم با كليك روي منوي اصطالحنامه، وارد بخش جستجو در سرعنوان موضوعي مي         

ه تهيه موضوع شده و عناوين موضوعات مرتبط، بصورت درختـي و     محتواي قوانين و مقررات كشور وجود دارد اقدام ب        

كند تا قبـل از اينكـه        جستجوي در موضوعات به كاربر كمك مي      . اند  با رابطه اعم و اخص در ساختار خود جاي گرفته         

 اقدام به جستجوي آزاد در محتواي قوانين نمايد، بتواند در موضوعات جستجو كرده و موضوعات اعم و اخص موضـوع    

تر بيان نمايد تا قوانين و مقررات مورد  مورد نظر خود را مشاهده نموده و از اين طريق عبارت جستجوي خود را دقيق              

 .درخواست، بطور جامع و مانع بازيابي شوند

و مـشاهده درخـت موضـوعات مـرتبط بـا موضـوع             ) سمت راسـت  (اين بخش شامل دو قسمت جستجوي موضوعات        

 .است) سمت چپ(انتخاب شده 

 )سمت راست(جستجوي موضوعات 

 . در باالي اين قسمت يك جعبه جستجو و ليست بازشو براي انتخاب شيوه جستجو در موضوعات وجود دارد

 :ليست بازشو شامل چهار انتخاب به شرح ذيل است

 

بنـابراين هـر عبـارتي كـه        . كنـد   را بين كلمات برقرار مي    ) "OR" ("يا"اين حالت ارتباط منطقي     :  يك از كلمات     هر

 .شامل هر يك از كلمات جعبه جستجو باشد، در نتيجه جستجو بازيابي خواهد شد

 همه كلمات داخـل  بنابراين بايد. كند را بين كلمات برقرار مي) "ANDَ" ("و"اين حالت ارتباط منطقي : همه كلمات 

 .جعبه جستجو، در يك عبارت باشد تا آن عبارت بازيابي شود

ي جستجو صرفاً عباراتي بازيابي شوند كه عـين عبـارت    شود كه در نتيجه    انتخاب اين گزينه باعث مي    : بصورت عبارت 

 .داخل جعبه جستجو را شامل باشند



  قوانين و مقرراتدسترسي به راهنماي 

اي نيمه باشد،     است، با اين تفاوت كه اگر كلمه      ) "ANDَ" ("و"عملكرد اين گزينه همانند     : همه كلمات مشابه شكلي   

انتخابـات  " جـستجو شـود،      "انتخـاب رياسـت جمهـوري     "مثال اگر عبارت    . شوند  كلمات بصورت كامل نيز بازيابي مي     

دهد  ها را فرا روي كاربر قرار مي   اين گزينه نتايج بيشتري نسبت به ساير گزينه       . شود   نيز بازيابي مي   "رياست جمهوري 

 .با توجه به تشابهات شكلي فروان اين گزينه به عنوان پيش فرض انتخاب شده استو 

 .شوند پس از جستجو، عناوين موضوعات مرتبط با عبارت جستجو در ليست ذيل آن نمايش داده مي

 

 ليست عناوين بازيابي شده با كليك روي هر يك از موضوعات، ساختار سلسله مراتبي آن موضـوع در قـسمت                    در اين 

 . شود سمت چپ صفحه نمايش داده شده و جايگاه آن موضوع در سرعنوان موضوعي مشخص مي

 نمايش سلسله مراتبي موضوعات

شـركت بـا    "اند، در مثـال بـاال، در صـورتيكه            هدر اين بخش، موضوعات با رابطه سلسله مراتبي به يكديگر مرتبط شد           

 درخت عناوين مرتبط بـا آن در ايـن            از عناوين بازيابي شده سمت راست انتخاب شود،        " مديران -مسئوليت محدود   

 .قسمت مشاهده خواهد شد



  قوانين و مقرراتدسترسي به راهنماي 

 

هـاي    همچنـين در مربـع واژه      مجموعه آن بازيابي شـده و         ا كليك روي عالمت مثبت كنار هر عبارت، موضوعات زير         ب

 . شود مرتبط، چنانچه موضوعاتي بصورت مترادف يا تعريف يا مرتبط وجود داشته باشد نمايش داده مي

هـاي    وهاي متعـدد و پيمـايش درخـت       تواند پس از جستج     در كنار هر موضوع يك مربع انتخاب وجود دارد، كاربر مي          

كه در حاشيه سـمت  (موضوعي سرعنوان، يك يا چند موضوع را انتخاب نموده و بصورت يكجا توسط آيكون جستجو                

 .، مواد قوانين و مقررات متصل به آن موضوعات را بازيابي نمايد)چپ صفحه وجود دارد

 درختواره قوانين

ت قوانين و مقررات كشور و امكان استفاده از اصـطالحنامه، شـيوه ديگـري    عالوه بر امكان جستجوي در پايگاه اطالعا 

 مجموعـه موضـوعي     44در اين بخش، كـل قـوانين و مقـررات در قالـب              . براي دستيابي به قوانين طراحي شده است      

 تقـسيم  "گفتار" و "مبحث"، "فصل"، "بخش"تفكيك شده است كه ذيل هر مجموعه به قسمتهاي ديگري با عنوان             

 .  استشده



  قوانين و مقرراتدسترسي به راهنماي 

 

اين شيوه بازيابي قوانين براي كساني كه تسلط كمتري به جستجو و استفاده از اصـطالحنامه دارنـد، مفيـد بـه نظـر                        

 . رسد مي

تبط با موضوع مجموعه قوانين انتخاب شده كنـار يكـديگر قـرار             در اين بخش تالش شده تا تمام قوانين و مقررات مر          

و ) سـمت راسـت  (واره  هـاي درخـت   اين قسمت نيز شامل بخش جـستجو در واژه        . گرفته و در اختيار كاربر قرار گيرد      

 .باشد مي) سمت چپ(مشاهده قوانين و مقررات بازيابي شده 

 واره  پيمايش درخت 

اي موضـوعي تفكيـك       واره   مجموعـه درخـت    44 مجموعه قوانين و مقررات در       در اين بخش سعي بر آن شده است تا        

تـر    هاي پـائين    واره تهيه شده بر اساس موضوع مورد نظر خود به اليه            شده و ذيل هر مجموعه كاربر با پيمايش درخت        

آراء و رفته و پس از انتخاب موضوع با كليك روي بخش، فصل يا مبحث انتخـاب شـده، مجموعـه قـوانين، مقـررات،                        

 . نظريات مرتبط با آن را در كنار هم بازيابي نمايد

ها، مجموعه قوانين اساسي را انتخاب نمـوده و   كاربر براي يافتن مقررات مرتبط با آزادي احزاب و جمعيت         : بطور مثال 

 در رسد و با انتخاب آن قـوانين و مقـررات مـرتبط بـا موضـوع      با پيمايش درخت مطابق شكل به مطلب مورد نظر مي   

 .گردد كنار هم بازيابي مي



  قوانين و مقرراتدسترسي به راهنماي 

 

ها و با كليك روي آن، كل مواد متصل به آن موضـوع    ها و انجمن    آزادي احزاب، جمعيت  : پس از انتخاب گفتار يازدهم    

 . گردد بازيابي مي

 

عدد كنار هر سـربرگه تعـداد قـوانين و مقـررات      . شود  ها، موارد مربوطه نمايش داده مي       با كليك روي هر يك سربرگه     

 . دهد بازيابي شده را نمايش مي

مـسلما هـر   . تي كه ذيل همه فصول و مباحث و گفتارها، خواهد شدانتخاب يك بخش منجر به بازيابي قوانين و مقررا  

 را انتخـاب نمايـد، عنـاوين قـوانين و           "مبحـث "تـر ماننـد       هاي پائين   قدر كاربر انتخاب خود را محدودتر نموده و اليه        

 .تر خواهد بود مقررات بازيابي شده كمتر و دقيق

  



  قوانين و مقرراتدسترسي به راهنماي 

 1389 -1391لهاي قوانين و مقررات مربوط به سا مشاهده و جستجو در.3

جهت دستيابي به اين قسمت در منوي عمودي سمت راست صفحه گزينه قوانين ومقـررات را انتخـاب كـرده و روي               

با كليك روي اين قـسمت بـه    . نمائيد در باالي صفحه كليك  1389 -1391لينك قوانين و مقررات مربوط به سالهاي        

 به صفحه جستجوي هدايت مي شويد 

 

 

 

 

 

 

 

رد كردن سال  در آن منتشر شده است با واورد نظر م قانونو شماره روزنامه ي كه    ماه   ،صورت اطالع از سال     در  ) الف

و ماه در قسمت اول ، وارد ليست شماره روزنامه ها ميشويم با تعيين تاريخ مورد نظـر روي مـشاهده روزنامـه كليـك           

 . نمائيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نمائيداطالعات مورد نياز در كادر دوم را وارد ت ذكر شده در قسمت الف در صورت عدم اطالع از اطالعا )ب

 


