
  
  قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  
   کلیات-فصل اول 

و نظارت بر اجراى آنها و همچنین انجام تحقیقات    ) رسمى( به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهاى ملى          -1    ماده  
شود به موجب مواد بعدى      صارا موسسه نامیده مى   مربوط، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران که در این قانون اخت           

  .این قانون انجام وظیفه خواهد نمود
  .شود  موسسه داراى شخصیت حقوقى مستقل کشورى بوده و بصورت غیرانتفاعى اداره مى-2    ماده 

مکانـات آن    تشکیالت تحقیقاتى موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از ا               -    تبصره  
  .برخوردار خواهد شد

   
   موضوع- فصل دوم 

  : وظایف موسسه مبتنى بر تحقیقات، تدوین و اجراى استاندارد به شرح زیر است-3    ماده 
  .بعنوان تنها مرجع رسمى این وظیفه در کشور) رسمى(تعیین، تدوین و نشر استانداردهاى ملى   -1
رد، باال بردن کیفیت کاالهاى تولید داخلى، کمـک بـه بهبـود روشـهاى     انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندا      -2

  .تولید و کارآیى صنایع
  .ترویج استانداردهاى ملى  -3
  نظارت بر اجراى استانداردهاى اجبارى  -4
کنترل کیفى کاالهاى صادراتى مشمول استاندارد اجبارى و جلوگیرى از صدور کاالهاى نامرغوب بـه منظـور                   -5

  .المللى امکانات رقابت با کاالهاى مشابه خارجى و حفظ بازارهاى بینفراهم آوردن 
کنترل کیفیت کاالهاى وارداتى مشمول استاندارد اجبارى به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان                 -6

  .داخلى و جلوگیرى از ورود کاالهاى نامرغوب خارجى
 سیستم رسمى اوزان و مقایسها در کشور و کالیبره کردن وسائل            به عنوان ) SI(المللى یکاها    ترویج سیستم بین    -7

  .سنجش
اى صدور گواهینامه    آزمایش و تطبیق نمونه کاال با استانداردهاى مربوطه، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقایسه              -8

  .الزم
ت بهداشـت، درمـان و       تعیین و تدوین نشر و نظارت بر اجراى استانداردهاى مواد دارویى بـر عهـده وزار                -1    تبصره  

  .باشد آموزش پزشکى مى
  .باشد اى برعهده دستگاه ذیربط مى  نظارت بر اجراى استانداردهاى مربوط به انرژى هسته-2    تبصره 
توانند در رابطـه بـا تطبیـق ویژگـى       آزمایشگاههایى که تاییدیه الزم را از موسسه دریافت نموده باشند مى       -3    تبصره  

  .اردهاى ملى مربوط اظهارنظر نمایندکاالها با استاند



 موسسه موظف است نسبت به تعیین تکلیف و ویژگیهاى کاالهاى ساخت داخل و وارداتى که از نظر ایمنى و -4    ماده  
  .باشند اقدام و نتایج حاصل را جها اطالع عموم و مراجع ذیربط اعالم نماید بهداشت عمومى حائز اهمیت مى

بنـدى، بـارگیرى، حمـل،       تواند به منظور کنترل کیفى و کمى مواد اولیه و ساخت تا مرحله بـسته                موسسه مى  -5    ماده  
تخلیه و انتقال کاال به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهاى مشابه خارجى با تصویب هیات وزیـران،                      

بخشهاى دولتـى و غیردولتـى براسـاس        از طریق ایجاد نمایندگى یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسى به                
  .رسد، فعالیت نماید ضوابطى که به تصویب شورایعالى استاندارد مى

 موسسه تنها مرجع رسمى براى تایید صـالحیت شـرکتها و موسـسات بازرسـى کننـده داخلـى و خـارجى                       -    تبصره  
  .باشد مى) سورویانس(

ندارد، اجراى استاندارد کاالها و یا بخشى از یک استاندارد و یـا             تواند با تصویب شورایعالى استا      موسسه مى  -6    ماده  
هاى کار را که از نظر ایمنى حفظ سالمت عمومى و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننـده و              آئین

، اجبـارى اعـالم     هاى الزم که از سه ماه کمتر نخواهد بود         یا سایر جهان رفاهى و اقتصادى ضرورى باشد با تعیین مهلت          
  .نماید

هاى کار و مهلـت اجـراى آنهـا را در دو نوبـت بـه        موسسه مکلف است اجبارى کردن استانداردها و آئین    -1    تبصره  
فاصله ده روز در روزنامه رسمى دادگسترى جمهورى اسالمى ایران و دو روزنامه کثیراالنتشار آگهى و از طریـق سـایر                     

  . عموم برساندهاى گروهى نیز به اطالع رسانه
 کیفیت مواد و کاالهاى وارداتى برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنى و بهداشتى و اقتصادى -2    تبصره 

باید با استانداردهاى ملى جمهورى اسالمى ایران و با استانداردهاى کشور مبدا و یا استانداردهاى معتبر و مـورد قبـول                     
تواند به منظور     موسسه مى  -3تبصره  .  نماید د و کاالها را شورایعالى استاندارد تعیین مى       اولویت موا . موسسه منطبق باشد  

المللـى تـدریجا اجـراى اسـتاندارد کاالهـاى صـادراتى و              جلوگیرى از صدور کاالهاى نامرغوب و حفظ بازارهاى بین        
  . بندى آن را اجبارى نماید درجه

گردد اعطاء هر گونه تـسهیالت بـه         هایى اجبارى اعالم مى    درباره فرآورده  در مواردى که اجراى استاندارد       -4    تبصره  
ها و سازمانهاى مختلف دولتى و نیز تبلیغـات رسـمى ایـن              ها از سوى وزارتخانه    واحدهاى تولیدکننده این قبیل فرآورده    

 تاییدیـه آن و یـا تاییـد         هاى ارتباط جمعى منوط به داشتن پروانه کاربرد عالمت اسـتاندارد بـا             فرآورده از طریق رسانه   
  .موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران خواهد بود

  .گردد  عیار رسمى مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمى مربوط تعیین مى-7    ماده 
 فلزات  هاى قانونى، اجراى استاندارد، عالمت گذارى کنترل استاندارد مصنوعات          تدوین استاندارد نشر آگهى    -    تبصره  

  .گرانبها تابع مقررات کلى این قانون است و موسسه تنها مرجع قانونى انگ گذارى و تعیین عبارت فلزات گرانبها است
هاى قانونى، عالمت گذارى     ها و وسائل سنجش، اجراى استاندارد، نشر آگهى         تدوین استاندارد اوزانو مقیاس    -8    ماده  

  .ها و وسائل سنجش تابع مقررات کلى این قانون است ان و مقیاسو کنترل و نظارت و آزمایش ادوارى اوز
 هر گاه اجراى استاندارد در مورد کاالهایى اجبارى اعالم شود، پس از انقضاى مهلتهاى مقرر، تمرکز، توزیع                  -9    ماده  

ان ممنـوع و بـا رعایـت        تر از استاندارد مربوط و یا بدون عالمت اسـتاندارد ایـر            و فروش اینگونه کاالها با کیفیت پایین      



شرایط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و                       
حبس از یک ماه تا دو سال و جزاى نقدى از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکـم محـاکم صـالحه محکـوم           

  .خواهند شد
  .باشد هاى مقرر مشول ضوابط این ماده مى هاى کار اجبارى پس از انقضاى مهلت راى آئین عدم اج-1    تبصره 
  . رعایت کلیه مقررات استانداردهاى اجبارى در مورد کاالهاى وارداتى الزامى خواهد بود-2    تبصره 
الهایى کـه اسـتاندارد تـشویقى    تواند با تصویب شورایعالى استاندارد مفاد این ماده را درباره کا     موسسه مى  -3    تبصره  

  . شود، معمول دارد آنها در کشور اجرا مى
تواند عالوه بر اعالم جرم و درخواست تعقیـب متخلفـین موضـوع ایـن مـاده از مراجـع قـضایى،            موسسه مى  -4تبصره  
آورى و توقیـف   مـع هاى خارج از استاندارد و فاقد عالمت استاندارد را از مرکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش ج              فرآورده

آالت و وسائل تولید مربـوط را موقتـاً الک و            ها ابزار، ماشین   نموده و به منظور جلوگیرى از ادامه تولید اینگونه فرآورده         
  . مهر نماید

 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسـى              4هاى موضوع تبصره      فرآورده -5    تبصره  
و یا بهسازى و اصالح آن و یا استفاده از آن به عنـوان مـواد                ) انسانى و حیوانى  (رفته و قابلیت مصرف     کارشناسى قرار گ  

اولیه یا ضایعات و یا احتماالً معدوم نمودن این قبیل فرآورده معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سـوى مراجـع              
واریز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه کـل  قضایى معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه              

  .رسد کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههاى موسسه مى
هاى مشمول استاندارد اجبارى در واحدهاى تولید بعهده افرادى خواهـد بـود کـه      مسئولیت کنترل فرآورده   -6    تبصره  

چگونگى تایید صالحیت علمـى و فنـى و عـزل و    .  باشندهاى تولید مربوط داراى تحصیالت ازم و تجربه کافى در رشته    
  .رسد اى خواهد بود که به تصویب وزراى عضو شورایعالى استاندارد مى نامه نصب این افراد به موجب آئین

 هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقى و حقوقى که به نحوى با امور تولید، تجـارت، ارائـه خـدمات و                         -10    ماده  
 اشتغال دارد، چنانچه داراى اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهاى تقلبى           دادوستد عمومى 

و یا غیرقانونى دادوستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احـضار،                       
دو سال و جزاى نقدى از دویست هزار ریـال تـا ده میلیـون              وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا              

ریال بعالوه به استرداد معادل اموالى که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها                      
  .و وسائل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد

رد اجبارى را پس از تهیه، تولید یا سخت تغییر دهد یـا از              هاى مشمول استاندا    هر کس مشخصات فرآورده    -11    ماده  
هاى خارج   بندى و عرضه و فروش فرآورده      هاى استاندارد شده براى بسته     بندى مخصوص فرآورده   ظروف و وسایل بسته   

اى مـشمول   ه از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتى در قوطى، بسته، جعبه و لفاف محتوى فرآورده                    
استاندارد اجبارى دخل و تصرف نماید و یا بجاى جنس استاندارد شده جنس دیگرى تحت همان عنوان عرضه کند و یا              
به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهاى آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده و همچنین پروانه کاربرد عالمـت               



عالمت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بـر روى محـصوالت خـود    استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا     
  .بکار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاى نقدى از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد

هر گاه ارتکاب یکى از جرائم مذکور در این قانون موجب بیمارى یا آسیبى گردد مرتکـب حـسب نتـایج                      -12    ماده  
  :گردد حاصله به مجازاتهاى زیر محکوم مى

در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیرى و پانـصد                       -1
  .هزار تا دو میلیون ریال جزاى نقدى

در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیرى و یک میلیـون                       -2
  .تا دو میلیون ریال جزاى نقدى

در صورتیکه موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیرى و دو میلیون                     -3
  .تا پنج میلیون ریال جزاى نقدى

نتهى به مرگ شود مجازات مرتکب سه الى پانزده سال حـبس تعزیـرى و سـه میلیـون تـا ده                      در صورتیکه م    -4
  .میلیون ریال جزاى نقدى خواهد بود

    در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوى بودن سبب از مباشر، دیه و خـسارت مـصرف                       
  .گردد م جبران مىکننده براساس قانون مجازات اسالمى و بر طبق حکم محاک

بندى، تمرکز، عرضـه      بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محلهاى تولید، بسته             -13    ماده  
  .و فروش کاالها و یا خدمات مشمول استانداردهاى اجبارى وارد شده و به بازرسى و نمونه بردارى بپردازند

 محلهاى عرضه و فروش کاالهاى مـشمول اسـتاندارد اجبـارى و یـا سـایر                     مسئولین واحدهاى تولیدى و خدماتى و     
بـردارى   اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیرى بعمل آورند و یا از انجام بازرسـى و نمونـه                   

م محـاکم    ماه تا یک سال و جزاى نقدى از پانصدهزار ریال تا یک میلیـون ریـال بـا حکـ                    5ممانعت نمایند به حبس از      
  .صالحه محکومه خواهند شد

 در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعالم شده در رابطه یا کاالهاى استاندارد شده یا اوزان -14    ماده 
یا مقیاس و وسائل سنجش، با شکایت مشترى و اثبات موضوع، خسارت مشترى حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا     

  .م محاکم صالحه پرداخت خواهد شدفروشنده با حک
تواند براى انجام وظایف خود افراد و موسسات ذیصالح را بـه عنـوان کارشـناس اسـتاندارد و            موسسه مى  -15    ماده  

الزحمه کارشناسان طبـق     طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق        . تحقیقات صنعتى انتخاب و از آنها استفاده نماید       
  . اهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسیداى خو نامه آئین

اى کـه    بندى خدمات و به موجب تعرفه      دهد برحسب طبقه    موسسه مجاز است در ازاء خدماتى که انجام مى         -16    ماده  
  . رسد کارمزد متناسب دریافت نماید راسا تعیین و به تصویب شورایعالى استاندارد مى

  . کلیه گمرکات ورودى و خروجى کشور آزمایشگاههاى مناسب دیار نماید موسسه موظف است در-17    ماده 
 کلیه آزمایشگاهایى که بر اساس مصوبه هیات وزیران از موسسه منتزع شده، مجـدداً بـه موسـسه مـسترد                  -1    تبصره  
  .خواهد شد



اندارد و تحقیقـات   گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهى خود را از آزمایـشگاههاى موسـسه اسـت          -2    تبصره  
  .صنعتى ایران دریافت نمایند

   
   ارکان-    فصل سوم 

  : ارکان موسسه عبارتند از-18    ماده 
  شورایعالى استاندارد  -1
  رئیس موسسه  -2

   شورایعالى استاندارد
  : ترکیب شورایعالى استاندار عبارت است از-19    ماده 

  .داردرئیس جمهور که ریاست شورایعالى را برعهده   -1
 وزراى بازرگانى، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، پست و تلگراف و تلفن، جهادسازندگى، دفـاع و پـشتیبانى                   - *2

نیروهاى مسلح، صنایع، فرهنگ و آموزش عالى، کار و امور اجتماعى، کشاورزى، مسکن و شهرسازى، معادن و فلزات،                  
  سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس 

   مجلس شوراى اسالمی13/3/1376 اصالحیه به موجب مصوبه مورخ -* 
  . رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران-3
  . رئیس موسسه به عنوان دبیر شوراى عالى استاندارد-4
 و به حکم رئیس جمهور براى مدت سه سال به این             دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس جمهور           -5

  .شوند سمت انتخاب مى
 عالى تشکیل و بـا حـضور        1 جلسات شوراى عالى استاندارد حداقل سالى یکبار به دعوت رئیس شوراى           -1    تبصره  

  1. بودیابد و تصمیمات آن با رأى اکثریت مطلق اعضاى شورایعالى معتبر خواهد حداقل دو سوم از اعضا رسمیت مى
 شوراى استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیرى مدیر کل استاندارد منطقـه و عـضویت مـدیران کـل                     -2     تبصره  
باشند و دو نفر کارشناس بـه پیـشنهاد          ها و سازمانهایى که وزرا و رؤساى آن عضو شوراى عالى استاندارد مى             وزارتخانه

  2. خواهد شدمدیرکل استاندارد و حکم استاندارد تشکیل
  .رسد     وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شوراى عالى استاندارد مى

 رئیس مؤسسه استاندارد عضویت شوراى عالى حفاظت محیط زیست، شوراى پژوهشهاى علمـى کـشور،                -3    تبصره  
 مجاز زمینى کشور    شوراى عالى کار، شوراى مرکز توسعه صادرات ایران، شوراى سازماندهى مبادى ورودى و خروجى             

  3.دار خواهد بود و شوراى عالى نظارت اطاق بازرگانى و صنایع و معدن ایران را عهده
   مجلس شوراى اسالمى13/3/1376اصالحیه به موجب مصوبه مورخ ) 3 و 2 و 1 (
تبـصره بـه    ماده مـذکور حـذف و دو        ) 2(الذکر اصالح و تبصره      به موجب مصوب فوق   ) 19(ماده  ) 1(و تبصره   ) 2(بند   (

  . ) به آن الحاق گردیده است3 و 2هاى  عنوان تبصره



وزراى صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالى، بهداشـت، درمـان و آمـوزش                  ) قبل از اصالح  2(
  .پزشکى، بازرگانى و کشاورزى

دعوت رئیس شورایعالى تشکیل و با       جلسات شورایعالى استاندارد حداقل سالى یکبار به         -) قبل از اصالح   (-1 تبصره  
  .یابد  نفر از اعضاء رسمیت مى8حضور 
مذاکرات و تصمیمات   . گردد  راى موافق اتخاذ مى    7تصمیمات شورایعالى استاندارد با حداقل      ) قبل از حذف   (-2 تبصره  

  .الى خواهد رسیدشورایعالى استاندارد به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفترى ثبت شده و به امضاء رئیس شورایع
  : وظایف و اختیارات شورایعالى استاندارد به شرح زیر است-20  ماده 

هاى انجام شده و تعیین خط مشى و سیاست آتى  رسیدگى به گزارش رئیس موسسه در مورد اقدامات و برنامه  -1
  .موسسه در امور استاندارد کشور

  . استانداردهاى کلى موسسه در زمینه تدوین تعیین خط مشى سیاست  -2
  . ادارى و استخدامى موسسه یا رعایت قوانین و مقررات-هاى مالى  تصویب آئین  -3
  .تصویب و اصالح بودجه ساالنه موسسه  -4
  .تصوى اجراى اجبارى استانداردها در سراسر کشور  -5
هـاى   ر تعرفـه  تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهى، تحقیقاتى و آموزشى و سای               -6

  .مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانى اعالم نتایج آزمون
  تصویب ضوابط اجراى استانداردهاى اجبارى و تشویقى، کنترل ادوارى اوزان و مقیاسها  -7
  . اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتى از اختیارات اجرایى موسسه به سایر سازمانها  -8
  .موسسهنظارت برحسن انجام امور در   -9

  .رسیدگى به گزارشها و ارزیابى کارهاى انجام شده و تجدید نظر در سیاستهاى کلى موسسه در صورت لزوم  -10
تصویب حساب درآمد و هزینه ساالنه موسسه که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سـال                      -11
  .باشد مى
  هاى ملى استاندارد به پیشنهاد موسسه اى کمیته روش کار و نحوه انتخاب اعض-تصویب حدود وظایف   -12
اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکارى و در زمینه استاندارد با سازمانهاى علمى و موسسات مـشابه خـارجى                     -13

  .در چهارچوب مقررات مملکتى
  .تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسى موسسه به بخشهاى دولتى و غیردولتى  -14
  .ارت سازمانى موسسه و تعیین پستهاى سازمانى مورد نیاز به پیشنهاد رئیس موسسهتصویب چ  -15
  .تصویب طرح عالئم استاندارد به عنوان عالئم رسمى دولتى  -16

   
   رئیس موسسه

 3 ریئس مؤسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورایعالى استاندارد و حکم رئیس جمهور براى مـدت  -21    ماده  
  .باشد هاى بعد بالمانع مى انتخاب رئیس موسسه براى دوره. شود ب مىسال انتخا



 مالى و فنى مؤسسه بوده و مسئول اداره کلیه امـور ادارى، اجرایـى،               - رئیس مؤسسه باالترین مقام ادارى       -22    ماده  
  .باشد تحقیقاتى و آموزشى موسسه و واحدهاى تابعه مى

هاى مربوط در حدود اعتبارات مـصوب از اختیـارات رئـیس             نامه اساس آئین     عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر       
  .خواهد بود

االختیار آنان   کلیه چکها و اسناد و اوراق مالى باید به امضاى رئیس و ذیحساب مؤسسه و یا نمایندگان تام                 -23    ماده  
  .برسد

   
   سایر مقررات-    فصل چهارم 

ل خدمات آزمایشگاهى، تحقیقـاتى، آموزشـى، بازرسـى و نظـارت بـر اجـراى                 درآمدهاى موسسه در قبا    -24    ماده  
استانداردهاى اجبارى و تشویقى و کاربرد عالمت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل                   

  . گیرد کشور در اختیار موسسه قرار مى
  .هر ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد کمکهاى دولت متناسب با نیازمندیهاى موسسه -25    ماده 
هاى غیرپرسنلى موسسه از محل کمکهاى دولتـى و درآمـدهاى اختـصاصى بـر اسـاس ضـوابط و                      بودجه -26    ماده  

  .مقررات عمومى و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید
 13/6/1370رداخت کارکنان دولت مصوب      موسسه تابع قانون استخدام کشورى و قانون نظام هماهنگى پ          -27    ماده  

  .مجلس شوراى اسالمى خواهد بود
 رئیس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقى و استخدامى تابع مقررات مربوط      -28    ماده  

  .خواهد بود
زرسان و کارشناسـان موسـسه       ماموریت انتظامى در کلیه مراحل اجراى این قانون مکلف به همکارى با با             -29    ماده  

  .خواهند بود
  .گردد  از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو مى-30    ماده 

 تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد 1 ماده و    30    قانون فوق مشتمل بر     
  . به تایید شوراى نگهبان رسیده است2/12/1371و در تاریخ و هفتاد و یک مجلس شوراى اسالمى تصویب 

   


