


ایران. قوانین و احکامعنوان قراردادی:
تنظیم:  عنوان و نام پديدآور: و  تهیه   /... رهبری  احکام  اساسی،  قانون  بر اصول  نگهبان؛ مشتمل  مقررات شورای  و  قوانین  مجموعه 

سیدمجتبی حسینی پور اردكانی، محمدامین ابريشمی راد.
تهران: شورای نگهبان، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹4. مشخصات نشر:
4۱5 ص.                                                                                                         مشخصات ظاهری:
5-۱0-8۳78-600-۹78شابک:
فیپا وضعیت فهرست نويسی:
يه ها ۲. شورای نگهبان-- مصوبات موضوع: ۱. شورای نگهبان-- قوانین و رو

الف. حسینی پور اردكانی، سیدمجتبی، ۱۳6۲ شناسه افزوده:
ب. ابريشمی راد، محمدامین، ۱۳67

ج. شورای نگهبان. پژوهشکده شورای نگهبان
کنگره:   ۱۳۹5 ۳۲م/KMH ۲5۱۲  رده بندی 
۳4۹/5505   رده بندی دیویی:
کتابشناسی ملی:  45۹4874    شماره 

قوانین



مجموعه قوانین و مقررات شورای نگهبان

مشتمل بر:
رهبری احکام  اساسی،  قانون  اصول 

) و مشورتی  )تفسیری  نگهبان  نظرات شورای 
اختصاصی  و   مرتبط  و مقررات  قوانین 
نگهبان به شورای  راجع  راء قضایی  آ و  

انضمام به 
نگهبان تطبیقی شورای  نظرات 

پژوهشکده شورای نگهبان



www.shora-rc.ir                        nashr@shora-rc.ir

مجموعه قوانین و مقررات شورای نگهبان

مشتمل بر:
رهبری احکام  اساسی،  قانون  اصول 

) و مشورتی  )تفسیری  نگهبان  نظرات شورای 
اختصاصی  و  مرتبط  و مقررات  قوانین 
نگهبان به شورای  راجع  راء قضایی  آ و 

انضمام به 
نگهبان تطبیقی شورای  نظرات 

ک ۱۲ كوچه شهید دهقـانی نیا، پـال  تهـران، خیابـــان شهید سپهبـد قرنی، 
صندوق پسـتی: ۱۳۱45-۱46۳ 

تلفن: 88۳۲5045-0۲۱          نمابر: 0۲۱-88۳۲5080

 • ناشر: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان • نوبت چاپ: ویراست سوم، چاپ اول؛ 1398
• شمارگان: 500 نسخه • بها:  30000تومان • شابک: 978-600-8378-10-5

وهشکده شورای نگهبان حمفوظ است. • مهه حقوق برای انتشارات پژ
 • نشر و تکثیر تمام یا بخشی از اثر به هر شکل،

وهشکده شورای نگهبان ممنوع است. کتیب از انتشارات پژ کسب اجازه   بدون 

تنظیم: و  تهیه 
راد ابریشمي  اردكاني، محمدامین  سیدمجتبي حسیني پور 

کاغذ حمایتی منتشر شده است. کتاب با  این 
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