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قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 

 مجلس شوراي اسالمي 11/11/1535

جمهوري اسالمي ايران هرر   قانون اساسي 141با توجه به اصل  -واحدهماده 

 .شود دار عهدهيك شغل دولتي را تنها  دتوان ميشخص 

و تحقيقراتي  آموزشي  مؤسساتو  ها دانشگاهدر آموزشي  يها سمت -1تبصره 

 .باشند مي مستثنااز اين حكم 

ه پست ثابت منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط ب -2تبصره 

 .شود ميانجام  وقت تمام طور بهيا شغل و يا پستي كه ، سازماني

ي هرا  هيرتت ، مجامع عمرومي ، شركت و عضويت در شوراهاي عالي -5تبصره 

نماينرداان قرانوني    عنروان  بهدولتي كه ي ها شركتو  مؤسساتمديره و شوراهاي 

ي پست و يا ها ليتمسؤوسهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و 

لكرن پرداترت يرا     ؛اردد ميشغل ديگر محسوب ن، ايرد ميشغل سازماني صورت 

 .دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع تواهد بود

ي كه تمام يا قسمتي مؤسساتتصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در  -4تبصره 

مجلر    يت و نماينردا عمرومي اسر   مؤسساتاز سرمايه آن متعلق به دولت و يا 

مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامرل يرا   ، وكالت داداستري، شوراي اسالمي

تعراوني ادارات  ي ها شركتتصوصي جز ي ها شركتمديره انواع  هيتت عضويت در

 .براي كاركنان دولت ممنوع است مؤسساتو 

وم ماه تا يك سال محكر  6متخلف از اين قانون به انفصال موقت از  -3تبصره 

و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن را داشته است به  اردد مي

در صرورت تكررار در مرتبره    . اردد ميجز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد 
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از مشراغل محكروم    دايمدوم عالوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال 

 .اردد مي

صورت اطالع به نصف مجازات مذكور  آمر و صادر كننده احكام در -6تبصره 

 .اردند مي در صدر تبصره محكوم

دولتري در  ي هرا  دسرتگاه ي و واحردهاي مرالي   حساب ذيين مسؤول -3تبصره 

صورت پرداتت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر در صورت مطلع بودن از شغل دوم 

 .ماه محكوم تواهند ارديد 6تا  3به انفصال تدمت موقت بين 

در  ييهرا  سرمت  رادي كه مستقيما از سوي مقام معظم رهبرري بره  اف -8تبصره 

 .تواهند بود مستثنااز شمول مفاد اين قانون  ،اردند مي مختلف منصوبي ها دستگاه

از بودجه عمرومي   نحوي بهكه  ييها ارااننهادها و ، ها زمانساكليه  -9تبصره 

ي مؤسسرات ولرت و  دولتي و وابسته به د مؤسساتو  ها شركتو  نمايند مياستفاده 

 .باشند ميمستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون آنها  كه شمول قانون بر

 اانه سهكليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي  زمان همعضويت  -11تبصره »

و مؤسسات دولتري يرا وابسرته بره      ها شركتو آنها  تابعهي ها زمانساو مؤسساتو 

ام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از مستلزم ذكر نآنها  دولت كه شمول قانون بر

آموزشري   در شوراي نگهبان به جرز مشراغل  ، نمايند ميبودجه كل كشور استفاده 

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك ( 8) و افراد موضوع تبصره ( 1) موضوع تبصره

 يممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاحقوقدان  عنوان به 1333شغل مصوب 

و چنانچره  شرود  مينيز  اند شدههبان كه قبل از اين قانون انتخاب كنوني شوراي نگ

ظرف دو ماه پ  از تصويب اين قانون استعفا ندهند از عضويت در شوراي نگهبان 

 1.«شوند مي مستعفي شناتته

                                                                                                                                                       
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششرم مررداد مراه     -1

از سروي   02/4/1388هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجل  شروراي اسرالمي تصرويب و در تراري       يك

 مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
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قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسره روز يكشرنبه يرازدهم    

مجلر  شروراي اسرالمي تصرويب و در      دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه

 .شوراي نگهبان رسيده است تتييدبه  14/12/1333تاري  
 

علي اكبر ناطق نوري -مجل  شوراي اسالمي ريي   


