
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جمهوری اسالمی اریان

شت، ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

 معاونت حقوقی و امور مجلس

 

 المللی رد حوزه سالمتاهی بینانمهموافقت                                                 

 
 

 1387 -1376: جلد دوم

 

 

 

 مرکز ملی تحقیقات حقوق سالمت

 1401 اتبستان
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران، قوانین و احکام

 1387-1376سالمت؛ جلد دوم:  حوزه در المللیبینهای نامهموافقت
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 فهرست تاریخی

 

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 1 03/04/1301 المللی مادریدقانون تصویب اصالحات اصلیه قرارداد پستی بین

ین ولتقانون اجازه مبادلۀ عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده بین د
 ران و لهستانای

08/03/1307 2 

ایران و اتحاد  قانون اجازه مبادله قرارداد عبور و مرور سکنه قراء سرحدی
 جماهیر شوروی سوسیالیستی

16/10/1307 4 

ی و ارتقانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تج
 آلمانو گمرکی و بحرپیمائی منعقده بین دولتین ایران

16/10/1307 5 

ن بی قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده
 دولتین ایران و چکواسلواکی

27/01/1308 7 

ین بقانون اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی منعقده 
 دولتین ایران و سوئد

16/03/1308 9 

 11 06/04/1308 كلژیمت منعقده بین دولتین ایران و بقانون اجازه مبادله قرارداد اقا

 یران واین قانون اجازه مبادله قرارداد تجارت و بحرپیمائی منعقده بین دولت
 اتحاد اقتصادی بلژیك و لوکزامبورك]لوکزامبورگ[

06/04/1308 12 

ان ین ایرولتقانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده بین د
 کواسلواکیو چ

26/12/1309 14 

پیمایی تجارت و بحر قرارداد اقامت و قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و
 بین دولتین ایران و یونان

10/12/1310 15 

لتین ین دوببحرپیمایی منعقده  و و تجارتقانون اجازه مبادله قرارداد اقامت 
 اتحاد جماهیر شوروی ایران و

10/12/1310 18 

 20 17/03/1311قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمائی منعقده بین 



 

 

 ب المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 دولتین ایران و نروژ

اتحاد  نامهاساسو  المللی امدادبین به قراردادقانون اجازه الحاق دولت ایران 
 المللی امدادبین

14/04/1311 22 

 به تحدیدالمللی راجع رات قرارداد بینقانون اجازه الحاق دولت ایران به مقر
 مخدره ساخت و تنظیم توزیع ادویه

14/04/1311 31 

ین ولتقانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بین د
 ایران و دانمارك

20/10/1313 47 

نباتی و  مبارزه با ملخ و دفع آفاتهای( )قراردادقانون تصویب قردادهای 
 منعقده بین دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی بیطاری صحی

24/07/1314 48 

-نامهموافقت) اینامهموافقت ها وفقره قراردادها و عهدنامه 10قانون تصویب 

 منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه های(
15/03/1316 56 

پیمائی منعقده دولت شاهنشاهی ایران و  تصویب قرارداد بازرگانی و بحر
 دولت اتحاد جماهیر شوروی

15/01/1319 62 

 63 13/06/1324 متحدمللقانون تصویب منشور 

 65 01/03/1327 جهانی بهداشت به سازمان ایران دولت الحاق اجازه قانون

 88 30/04/1328 یالمللحاق دولت ایران به مقررات هواپیمائی کشوری بینقانون اجازه ال

 90 19/12/1332 های واگیر دامالمللی بیماریعضویت دولت ایران در دفتر بین

المللی جلوگیری از کشتار بین به قراردادقانون اجازه الحاق دولت ایران 
 (جمعی )ژنوسید

30/09/1334 91 

 93 30/09/1334 نوژن اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد قانو

راجع  29المللی شماره نامه بینمقاولهه الحاق دولت ایران به قانون مربوط ب
 لغو کار اجباریه ب

28/12/1335 160 

ین قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی ب
 تحده امریکاایران ودول م

28/12/1335 163 

ن و دولت فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایرا نامهموافقتقانون مربوط به 
 جمهوری اسالمی پاکستان

19/08/1336 165 

ن و دولت فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایرا نامهموافقتقانون مربوط به 
 جمهوری هند

19/08/1336 168 

ن و دولت بین کشور شاهنشاهی ایرا فرهنگی نامهموافقتقانون مربوط به 
 جمهوری لبنان

19/09/1336 170 

ن و دولت فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایرا نامهموافقتقانون مربوط به 
 پادشاهی یونان

20/11/1336 171 



 

 

 ج فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 172 21/02/1337 فرهنگی بین دولت ایران و ژاپن نامهموافقتقانون مربوط به 

 173 06/03/1337 المللی انرژی اتمیسه بینمؤس نامهاساسه قانون مربوط ب

تین دول ترتیب تصفیه اختالفات و حوادث مرزی بین به قراردادقانون مربوط 
 ایران و اتحاد جماهیر شوروی

29/03/1337 177 

بین دولتین ایران و  بازرگانی و اقامت و دریانوردی به قراردادقانون راجع 
 ایتالیا

20/09/1337 179 

 متحده ایاالت دولت و ایران شاهنشاهی دولت بین همکاری نامهموافقتبه  مربوط قانون
 بعدی الحاقات و اصالحات اتمی با انرژی از غیرنظامیهای به استفاده راجع آمریکا

12/11/1337 180 

قانون راجع به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری 
 پاکستان مربوط به انتظامات مرزی ایران و پاکستان

07/04/1343 183 

ن و دولت فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایرا نامهموافقتقانون مربوط به 
 پادشاهی بلژیك

28/04/1343 184 

ه ع ببین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند راج نامهموافقتقانون 
 ونقل هوائیهای حملسرویس

25/09/1343 185 

لت ی بین دوراجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگ نامهموافقت
 سوسیالیستی فدراتیو یوگسالوی شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری

06/11/1343 186 

 187 18/03/1345 سپانیاافرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت  نامهموافقتقانون 

به  المللی مربوطایران به عهدنامه بینقانون راجع به اجازه الحاق دولت 
 و رهن دریائیبرقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز

28/04/1345 188 

علمی  وهای فرهنگی و همکاری فنی نامهموافقتقانون عهدنامه مودت و 
 بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش

07/10/1346 190 

مهوری دولت ج نگی بین دولت شاهنشاهی ایران وفره نامهموافقتقانون 
 سوسیالیستی چکسلواکی

10/10/1346 193 

مر االمللی مبارزه با تبعیض در بین به قراردادقانون الحاق دولت ایران 
 تعلیمات

07/12/1346 194 

بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری  ترانزیت نامهموافقتقانون 
 عراق

05/02/1347 195 

 196 30/04/1347 المللی رفع هر نوع تبعیض نژادیقرارداد بینه قانون مربوط ب

مهوری جفرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت  نامهموافقتقانون 
 ملی لهستان

111/09/1347 198 

ت جمهوری همکاری فنی و علمی بین دولت ایران و دول نامهموافقتقانون 
 فرانسه

02/10/1347 199 

 200 19/04/1348همکاری بین دولت ایران و دولت ممالك متحده  نامهموافقتقانون اصالحیه 



 

 

 د المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 از انرژی اتمی های غیرنظامیآمریکا راجع به استفاده

به  گمرکی مربوط نامهموافقتقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به 
 وسایل رفاه مختص دریانوردان

10/09/1348 202 

های بازرگانی و المللی جهت تسهیل ورود نمونهبین به قراردادقانون الحاق 
 وسایل تبلیغاتی

31/01/1349 203 

ونقل قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل
 هاالمللی کاال در جادهبین

31/01/1350 204 

 توسط مسافر و ربا حمل المللیینب هاینامهمقاوله در تجدیدنظر قانون
 آهنراه

10/03/1350 205 

 207 24/08/1350 بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کویت ترانزیت نامهموافقتقانون 

مهوری جفرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت  نامهموافقتقانون 
 اندونزی

14/10/1350 208 

نباتی بین دولت شاهنشاهی ایران  و قرنطینه ظ نباتاتحف نامهموافقتقانون 
 و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی

21/01/1351 209 

 213 18/04/1351 نیویورك 1961مخدر قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد

اتمی بین  انرژی جویانه ازهمکاری برای استفاده صلح نامهموافقتقانون 
 دولت کانادا دولت ایران و

26/10/1351 224 

های قانون کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سالح
 مذکور هایانهدام سالح وبیولوژیك( و سمی باکتریولوژیك )

23/03/1352 225 

دولت  و حمل ونقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران نامهموافقتقانون 
 لك متحده آمریکامما

14/08/1352 227 

ت جمهوری همکاری علمی و فنی بین دولت ایران و دول نامهموافقتقانون 
 خلق لهستان

15/08/1352 228 

بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری  دامپزشکی نامه بهداشت
 سوسیالیستی رومانی

17/10/1352 229 

 231 20/12/1352 متحدمللی تخصصی هاسازمانهای نوانسیون مزایا و مصونیتقانون ک

 234 28/03/1353 وری فرانسهدولت جمه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و نامهموافقتقانون 

 236 28/03/1353 غولستانم مردم جمهوری و دولت ایران دولت بین فرهنگی نامهموافقت قانون

مهوری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ج هنامموافقتقانون 
 دموکراتیك سودان

17/09/1353 237 

دولت جمهوری  بین دولت شاهنشاهی ایران و ترانزیت نامهموافقتقانون 
 افغانستان

04/12/1353 238 



 

 

 ه فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

مهوری جفرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت  نامهموافقتقانون 
 کره

11/12/1353 239 

 240 25/01/1354 عمان طنتیسل دولت و ایران شاهنشاهی دولت بین فرهنگی نامهموافقت قانون

 دولت و ایران شاهنشاهی دولت بین فرهنگی همکاری نامهموافقت قانون
 کره خلق دموکراتیك جمهوری

25/01/1354 241 

ی حقوق المللمیثاق بینه قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران ب
 اجتماعی و فرهنگی ـ اقتصادی 

17/02/1354 242 

 244 14/11/1354 مدیترانه ای و اروپائی قانون الحاق ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان حفظ نباتات

ن دولت های علمی و فنی بیاساسی در زمینه همکاری نامهموافقتقانون 
 ه مکزیكشاهنشاهی ایران و دولت ممالك متحد

06/02/1355 246 

دولت  وهمکاری فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران  نامهموافقتقانون 
 ممالك متحده مکزیك

06/02/1355 248 

ولوژی بین زمینه پژوهش علمی و توسعه تکن همکاری در نامهموافقتقانون 
 دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان

14/02/1355 249 

 253 25/03/1355 عراق راجع به کالنتران مرز بین ایران و نامهوافقتمقانون 

ی ه کشتیرانببین ایران وعراق راجع به مقررات مربوط  نامهموافقتقانون 
 العربدر شط

25/03/1355 255 

 256 25/03/1355 قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن

 258 25/03/1355 عراق راجع به تعلیف احشام بین ایران و نامهموافقتقانون 

 شاهیشاهن دولت بین علمی و فنی اقتصادی همکاری نامهموافقت قانون
 آلمان دموکراتیك جمهوری و دولت ایران

08/10/1355 259 

وسیله ونقل مسافر و توشه بهقانون کنوانسیون تکمیلی کنوانسیون حمل
 ه کنوانسیون مذکوربدولت شاهنشاهی ایران آهن و اجازه الحاق راه

17/11/1355 260 

دولت  همکاری در زمینه کشاورزی و ماهیگیری بین نامهموافقتقانون 
 شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق

05/11/1356 262 

ادشاهی فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پ نامهموافقتقانون 
 تایلند

21/12/1356 263 

اهنشاهی شهمکاری اقتصادی و فنی بین دولت  نامهموافقتنون راجع به قا
 ایران و دولت جمهوری ترکیه

05/02/1357 264 

 مواد سایر و نفت از ناشی آلودگی با مبارزه برای ایمنطقه همکاری پروتکل
 اضطراری موارد در مضره

05/02/1357 266 

مهوری جدولت شاهنشاهی ایران و دولت فرهنگی بین  نامهموافقتقانون 
 مردم بنگالدش

12/02/1357 271 



 

 

 و المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

جمهوری  تأمین اجتماعی بین دولت شاهنشاهی و دولت نامهموافقتقانون 
 کره

21/02/1357 272 

 273 17/03/1357 ی عراقفرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهور نامهموافقتقانون 

های کویت برای همکاری درباره ن منطقکنوانسیو»الیحه قانونی راجع به 
پروتکل مربوط »و « دریائی و نواحی ساحلی زیستمحیطحمایت و توسعه 

 «ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری به مبارزه با آلودگی

21/09/1358 274 

و بهزیستی در شورای  ریالیحه قانونی راجع به اجازه عضویت وزارت بهدا
 ICLASآزمایشگاهی  المللی علوم تخصصی حیواناتبین

14/03/1359 275 

ریزی و هدایت ترابری وزارت راه و برنامه قانون راجع به قرداد منعقده بین دفتر
ترانزیت( ترابری جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه کل انتفاعی و بازرگانی )سایوز

 های چهارگانهکاالهای تجاری با پروتکل و پیوست شوروی درباره ترانزیت

16/09/1359 276 

یران و افرهنگی بین دولت جمهوری اسالمی  نامهموافقتقانون راجع به 
 دولت جماهیرعربی مردمی سوسیالیستی لیبی

21/04/1361 277 

ه با سرطان در فدراسیون آسیائی قانون اجازه عضویت سازمان مبارز
 ی مبارزه با سرطانهاسازمان

03/11/1361 278 

المللی ینبهای ریوی در اتحادیه قانون اجازه عضویت مرکز مبارزه با بیماری
 مبارزه با سل

03/11/1361 279 

قانون عضویت سازمان مبارزه با جذام در بخش مبارزه با جذام سازمان 
 جهانی بهداشت

25/11/1362 280 

یران و افرهنگی بین دولت جمهوری اسالمی  نامهموافقتراجع به  قانون

 دولت جمهوری عربی سوریه
10/07/1363 281 

ده بین دولت جمهوری طریق جا المللی ازونقل بینحمل نامهموافقتالیحه 
 اسالمی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

18/10/1363 282 

 و یرانا اسالمی جمهوری دولت بین هوائی ونقلحمل نامهوافقتم قانون
 ترکیه جمهوری دولت

23/10/1363 283 

 284 26/01/1365 یالمللو مجامع بین هاسازمانقانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در 

ته أسیس کمیمربوط به ت نامهموافقتقانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به 
 المللیبیناسالمی هالل 

28/06/1366 288 

ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری دموکراتیك خلق کره

28/02/1367 289 

وری های تجاری، اقتصادی و فنی بین جمههمکاری نامهموافقتقانون 
 اسالمی ایران و دولت زالندنو

28/02/1367 290 

 291 13/06/1367المللی مسافر و کاال از طریق جاده بین ونقل بینحمل نامهموافقتقانون 



 

 

 ز فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 جمهوری اسالمی ایران و یوگسالوی

 مهوری اسالمی ایران وجای بین دولت المللی جادهبین نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری اتریش

11/10/1367 292 

 ن در موردقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون وی
 حفاظت از الیه اوزون

07/09/1368 293 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت فدرال اتریش

06/03/1369 297 

دریائی ناشی از اکتشاف و  قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی
 استخراج از فالت قاره

02/07/1370 298 

 برای مبارزه با قاچاق متحدمللقانون الحاق به کنوانسیون سازمان 
 گردانروانمخدر و داروهای مواد

03/09/1370 303 

ره قانون اجازه عضویت جمهوری اسالمی ایران در کنوانسیون بازل دربا
 هادفع آنبخش و مواد زاید زیان مرزیبرونکنترل انتقاالت 

31/06/1371 312 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت قطر

13/08/1371 330 

 با نفتی آلودگی خسارت از ناشی مدنی مسؤولیت المللیبین کنوانسیون
 (1992) پروتکل اصالحات اعمال

06/09/1371 331 

 خسارت جبران برای المللیبین صندوق یك تأسیس یالمللبین کنوانسیون
 (1992) پروتکل اصالحات اعمال با نفتی آلودگی از ناشی

06/09/1371 341 

 355 09/12/1371 قانون پروتکل اصالحی عهدنامه ازمیر

 ودگیدریائی در برابر منابع آل زیستمحیطقانون پروتکل راجع به حمایت 
 مستقر در خشکی

09/12/1371 356 

ادیه اتح و اصالح مقاوله نامه )کنوانسیون( نامهاساسقانون راجع به تصویب 
جالس سران مختار ا( منعقده در سیزدهمین ITUالمللی مخابرات )بین

 ها)نیس( و اجازه مبادله اسناد مصوب آن 1989کشورهای عضو 

18/12/1371 366 

جمهوری  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتن قانو
 خلق چین

18/12/1371 367 

ای نرژی هستهجویانه از اهمکاری در زمینه استفاده صلح نامهموافقتقانون 
 فیما بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری اسالمی ایران

24/01/1372 368 

هانرژی هست جویانه ازمینه کاربردهای صلحز همکاری در نامهموافقتقانون 
 ای بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق چین

24/01/1372 370 

 371 31/01/1372 انو دریای عمفارس خلیجقانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در 

 372 31/01/1372 و قطر یراناهای جمهوری اسالمی علمی و آموزشی بین دولت نامهموافقتقانون 



 

 

 ح المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

های جمهوری علمی و آموزشی بین دولت فرهنگی، نامهموافقتقانون 
 اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان

28/10/1372 373 

های جمهوری علمی و آموزشی بین دولت فرهنگی، نامهموافقتقانون 
 اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان

28/10/1372 374 

های جمهوری علمی و آموزشی بین دولت فرهنگی، هنامموافقتقانون 
 اسالمی ایران و جمهوری ترکمنستان

29/10/1372 375 

 376 01/12/1372 دكکو قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق

سالمی اکشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ی بلغارستانایران و دولت جمهور

01/12/1372 389 

های المللی هوائی کاال و مسافر بین دولتونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و یونان

28/01/1373 391 

لی الملقانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
 نجات دریایی

30/01/1373 392 

المللی تسهیل مهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینقانون الحاق دولت ج
میالدی سازمان  1965شمسی مطابق  1344ترافیك دریایی مصوب 

 المللی دریانوردیبین

31/01/1373 395 

 413 21/02/1373 اییقانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دری

ی ای بین دولت جمهوری اسالمالمللی جادهونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت فدراتیو روسیه

25/02/1373 427 

المللی ایمنی جان قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقررات بین
میالدی  1974هجری شمسی مطابق با  1353اشخاص در دریا مصوب 

 المللی دریانوردیسازمان بین

27/02/1373 428 

ولت های کار و کارگری و اجتماعی بین دهمکاری نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر

05/04/1373 429 

های جمهوری ای بین دولتالمللی جادهونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 )اوکراین(  اسالمی ایران و جمهوری اکراین

24/02/1374 430 

ی های جمهوری اسالمکشتیرانی تجاری دریایی بین دولت نامهموافقتانون ق
 )اوکراین( ایران و جمهوری اکراین

24/02/1374 431 

و  های جمهوری اسالمی ایراندولت ونقل هوائی بینحمل نامهموافقتقانون 
 )اوکراین( جمهوری اکراین

26/02/1374 432 

 وهای جمهوری اسالمی ایران بین دولت ونقل هواییحمل نامهموافقتقانون 
 جمهوری قزاقستان

22/06/1374 433 

 434 22/06/1374ای مسافر و کاال میان دولت المللی جادهحمل ونقل بین نامهموافقتقانون 



 

 

 ط فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری مجارستان

جمهوری  هایای بین دولتالمللی جادهونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 اسالمی ایران و جمهوری ازبکستان

11/07/1374 435 

سالمی اکشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت کویت

12/07/1374 436 

و  های جمهوری اسالمی ایراندولت ونقل هوائی بینحمل نامهموافقتقانون 
 جمهوری قرقیزستان

23/07/1374 437 

 438 04/02/1375 تجاری سازمان همکاری اقتصادی )اکو( ترانزیت نامهموافقتنون قا

وا هو  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تغییرات آب
 میالدی 1992هجری شمسی برابر با  1371مصوب 

06/03/1375 439 

 440 06/03/1375 وانسیون تنوع زیستیقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کن

المللی قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
و نگهبانی دریانوردان، مصوب  نامهگواهی، صدور استانداردهای آموزش

 المللی دریانوردیمیالدی سازمان بین 1978هجری شمسی برابر با  1357
 ضمیمه آن و

07/05/1375 442 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 پادشاهی مغرب

18/06/1375 451 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون جلوگیری از 
 دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد آلودگی

25/06/1375 452 

سالمی اکشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری اسالمی پاکستان

27/06/1375 464 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسلواك

11/07/1375 465 

دولت  می ایران وبازرگانی بین دولت جمهوری اسال نامهموافقتقانون 
 جمهوری کرواسی

11/07/1375 466 

لت های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دوهمکاری نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری گرجستان

15/07/1375 467 

و  های جمهوری اسالمی ایراندولت ونقل هوایی بینحمل نامهموافقتقانون 
 جمهوری بلغارستان

18/07/1375 468 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری فیلیپین

13/08/1375 469 

یران و همکاری فرهنگی بین دولت جمهوری اسالمی ا نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

15/08/1375 470 



 

 

 ی المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

لت و آموزشی بین دو های فرهنگی، علمیهمکاری نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

15/08/1375 471 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری ارمنستان

20/08/1375 472 

ای عضو تسهیل صدور روادید برای بازرگانان کشوره نامهموافقتقانون 
 ی )اکو(سازمان همکاری اقتصاد

06/09/1375 473 

می ای بین دولت جمهوری اسالالمللی جادهونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت ترکمنستان

18/09/1375 474 

های جمهوری اسالمی علمی وآموزشی بین دولت فرهنگی، نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسلوونی ایران و

18/09/1375 475 

ولت د فرهنگی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و نامهموافقتقانون 
 جمهوری فیلیپین

18/09/1375 476 

اسالمی  کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری هند

05/10/1375 477 

 متحدمللقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان 
-نیابابزدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا برای بیابان

 به ویژه در آفریقا ـ باشند زایی مواجه می

11/10/1375 478 

المللی مداخله قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
ه در نفتی و پروتکل مداخل در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی

 دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی

07/11/1375 480 

لت آموزشی و علمی بین دو های فرهنگی،همکاری نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت اوکراین

07/11/1375 481 

 جمهوری دولت بین آموزشی و فرهنگی هایهمکاری نامهموافقت قانون
 نیجریه جمهوری فدرال دولت و ایران اسالمی

28/11/1375 483 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری اوگاندا

08/12/1375 484 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 پادشاهی اردن هاشمی

14/02/1376 485 

ایران  های تجاری بین دولت جمهوری اسالمیاریهمک نامهموافقتقانون 
 ودولت جمهوری بوسنی وهرزگوین

18/03/1376 486 

 المللی آمادگی،قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
 نفتی مقابله و همکاری در برابر آلودگی

29/04/1376 487 

 489 05/05/1376، گسترش منع کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون



 

 

 ك فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 انهدام و شیمیایی هایسالح کارگیریبه و انباشت تولید،

 1387-1376سالمت؛ جلد دوم:  حوزه در المللیبینهای نامهموافقت

ری اسالمی دریایی بین دولت جمهو ـ کشتیرانی تجاری  نامهموافقتقانون 
 ت جمهوری ترکیهایران و دول

14/05/1376 498 

مهوری علمی وآموزشی بین دولت ج همکاری فرهنگی، نامهموافقتقانون 
 هرزگوین دولت جمهوری بوسنی و اسالمی ایران و

14/05/1376 499 

ر کمنستان دبین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت تر نامهموافقتقانون 
 آهنالمللی راهخصوص ارتباط بین

15/05/1376 500 

ری اسالمی دریایی بین دولت جمهو ـ کشتیرانی تجاری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری اندونزی

26/05/1376 501 

المللی کاال بین جمهوری اسالمی ایران، بین ترانزیت نامهموافقتقانون 
 جمهوری هند و ترکمنستان

30/07/1376 502 

سالمی ادریایی بین دولت جمهوری  ـ کشتیرانی تجاری  امهنموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری فیلیپین

30/07/1376 503 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری لبنان

26/01/1377 504 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 پادشاهی اسپانیا دولت

27/02/1377 505 

 506 26/03/1377 گردانروانقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مواد 

مضاعف و تبادل اطالعات در مورد  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
المی ایران و دولت جمهوری های بر درآمد بین دولت جمهوری اسمالیات

 آفریقای جنوبی

14/04/1377 525 

های بر مضاعف در مورد مالیات اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
 درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت ترکمنستان

08/07/1377 527 

سالمی این دولت جمهوری انتقال محکومین به حبس ب نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری آذربایجان

25/01/1378 528 

ن و دولت تسویه حساب بین دولت جمهوری اسالمی ایرا نامهموافقتقانون 
 جمهوری عربی سوریه

28/09/1378 529 

مضاعف و جلوگیری ازفرار مالی در  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و مالیات مورد

 دولت گرجستان

04/12/1378 530 

ن دولت جمهوری اسالمی جانبه بی ونقل هوایی دوحمل نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری لیتوانی

17/01/1379 531 



 

 

 ل المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

هوری لبنان بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جم نامهموافقتقانون 
 مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه به منظور اجتناب از اخذ مالیات

21/02/1379 532 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت پادشاهی اردن هاشمی

21/02/1379 533 

ه رسانی بنوانسیون کمكقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به ک
الم فوری ای یا فوریت رادیولوژیکی و کنوانسیون اعهنگام وقوع حادثه هسته

 ایحادثه هسته

21/02/1379 534 

گذاری، ایههای اقتصادی، بازرگانی، سرمعمومی همکاری نامهموافقتقانون 
 وان فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان بین دولت جمهوری اسالمی ایر

 ولت پادشاهی عربستان سعودید

21/02/1379 541 

ریایی و دکشتیرانی تجاری دریایی و موضوعات مربوط  نامهموافقتقانون 
 بندری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری تونس

25/02/1379 543 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت بوسنی و هرزه  نامهموافقتقانون 
های بردرآمد مضاعف در مورد مالیات ر اجتناب از اخذ مالیاتگوین به منظو

 و دارایی

25/02/1379 544 

ایران و  های هوایی بین دولت جمهوری اسالمیسرویس نامهموافقتقانون 
و ماورای  مابینفی ونقل هوایی منظمدولت جمهوری لبنان درخصوص حمل

 های خودسرزمین

25/02/1379 545 

ن هوری لبنابین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جم نامهموافقتقانون 
 درخصوص کشتیرانی تجاری دریایی

27/02/1379 546 

همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت  نامهموافقتقانون 
 گیاهی و حفظ نباتات جمهوری بیلوروس در زمینه قرنطینه

27/02/1379 548 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی دو جانبه حمل نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت پادشاهی مغرب

19/04/1379 551 

ن های جمهوری اسالمی ایراین دولتونقل دریایی بحمل نامهموافقتقانون 
 و جمهوری کرواسی

23/05/1379 552 

ولت جمهوری اسالمی دوجانبه بین د ونقل هواییحمل نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

02/08/1379 553 

سالمی اکشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی

02/08/1379 554 

می ای بین دولت جمهوری اسالالمللی جادهونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری اسلونی

20/10/1379 556 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 پادشاهی عربستان سعودی

20/10/1379 557 



 

 

 م فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری کره

20/10/1379 558 

می های علمی و فناوری بین دولت جمهوری اسالهمکاری نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت فدراسیون روسیه

22/12/1379 559 

و  رناكو دفع مواد زایدخط مرزیبرونقانون تصویب پروتکل کنترل انتقاالت 
 دیگر ضایعات در دریا

19/01/1380 562 

 مسافر بین دولتهای کاال و المللی جادونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و جمهوری لتونی

19/01/1380 577 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی دوجانبه حمل نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری یمن

19/01/1380 578 

لت های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دوهمکاری نامهموافقتقانون 
 سوسیالیستی سریالنکات جمهوری دمکراتیك جمهوری اسالمی ایران و دول

29/01/1380 579 

درآمد و  مضاعف در مورد مالیات بر اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
 سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر

21/03/1380 581 

مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت های بر درآمد و سرمایه بینمورد مالیات

 اوکراین

21/03/1380 583 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
ت مضاعف و تبادل اطالعا اسالمی پاکستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات

 بر درآمد در مورد مالیات

21/03/1380 584 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
مضاعف  اجتناب از اخذ مالیات سوسیالیستی دموکراتیك سریالنکا به منظور

 و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد

21/03/1380 586 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری آفریقای جنوبی

22/03/1380 588 

 ندربقانون پذیرش یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشور صاحب 
 برای منطقه اقیانوس هند

03/04/1380 589 

وری اسالمی ایران و ونقل هوایی بین دولت جمهحمل نامهموافقتقانون 
 سریالنکادولت جمهوری دمکراتیك سوسیالیستی 

05/04/1380 597 

ران و های امنیتی میان جمهوری اسالمی ایهمکاری نامهموافقتقانون 
 پادشاهی عربستان سعودی

17/04/1380 598 

لت های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دوهمکاری نامهموافقتقانون 
 ران و دولت جمهوری مقدونیهجمهوری اسالمی ای

19/04/1380 600 

 601 14/05/1380قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به پروتکل اصالحی معاهده واحد 



 

 

 ن المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 هجری شمسی1340میالدی برابر با  1961مخدر سال مواد

ونقل هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسالمی حمل نامهموافقتقانون 
 روسایران و دولت جمهوری بال

14/05/1380 610 

ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری ارمنستان

04/07/1380 611 

دولت جمهوری  مابینفیای المللی جادهونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 اسالمی ایران و دولت جمهوری چك

08/07/1380 612 

اسالمی  یرانی تجاری، دریائی بین دولت جمهوریکشت نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت رومانی

08/07/1380 613 

ل شکاقانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین ا
 نامه مکمل آنکار کودك و توصیه

08/08/1380 614 

 جمهوری مابین دولتاقتصادی فی های تجاری وهمکاری نامهموافقتقانون 
 اسالمی ایران و دولت جمهوری هند

05/10/1380 621 

 622 10/10/1380 ونستلت جمهوری بازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دو نامهموافقتقانون 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری فدرال نیجریه

10/10/1380 623 

می روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسالقانون معاهده اساس 
 ایران و فدراسیون روسیه

16/10/1380 624 

سالمی همکاری علمی و فناوری بین دولت جمهوری ا نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی

16/10/1380 625 

 مربوط به 1978قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل 
  1973ها دریا ناشی از کشتی المللی جلوگیری از آلودگیکنوانسیون بین

 (1973/78)مارپل 

26/10/1380 626 

ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری خلق چین

24/11/1380 627 

سالمی ایران و اایی بین دولت جمهوری ونقل هوحمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری مجارستان

24/11/1380 628 

 اصالح جهت1992 پروتکل به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون
 نفتی آلودگی ازخسارت ناشی مدنی مسوولیت المللیبین کنوانسیون

 صندوق یك تأسیس کنوانسیون اصالح جهت 1992 پروتکل و( 1969)
 (1971( )1971) نفتی آلودگی خسارت جبران برای المللیبین

24/11/1380 630 

ایران و دولت  بازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی نامهموافقتقانون 
 جمهوری اوکراین

08/02/1380 656 



 

 

 س فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 ان و دولتخدمات هوائی بین دولت جمهوری اسالمی ایر نامهموافقتقانون 
 جمهوری قبرس

05/03/1381 657 

سالمی اکشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری اسلونی

18/03/1381 658 

سالمی اکشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری مردمی بنگالدش

18/03/1381 659 

جمهوری اسالمی تجاری دریایی بین دولتکشتیرانی  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

18/03/1381 662 

ت تسهیل تشریفا نامهموافقتقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
 8Dاعطای روادید به بازرگانان عضو کشورهای گروه 

23/02/1382 664 

فرار مالی در مضاعف و جلوگیری از اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
اسالمی ایران و دولت جمهوری مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری

 خلق چین

23/02/1382 665 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری دمکراتیك خلق کره

23/02/1382 666 

ایران و دولت نی بین دولت جمهوری اسالمیبازرگا نامهموافقتقانون 
 جمهوری تاجیکستان

23/02/1382 667 

ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت پادشاهی تایلند

23/02/1382 668 

اسالمی ایران و  ونقل هوایی بین دولت جمهوریحمل نامهموافقتقانون 
 دولت بحرین

23/02/1382 669 

اسالمی ایران و  ونقل هوایی بین دولت جمهوریحمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری آذربایجان

23/02/1382 670 

دوجانبه در مورد کمك متقابل اداری برای اجرای صحیح  نامهموافقتقانون 
 و مبارزه با تخلفات گمرکی بین قانون گمرکی به منظور جلوگیری، تحقیق

 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

23/02/1382 671 

سالمی اکشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری خلق چین

23/02/1382 673 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری لهستان

29/04/1382 675 

 676 29/05/1382 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل ایمنی زیستی

ی های جمهوری اسالمقانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری
 ایران و اوکراین

08/07/1382 687 



 

 

 ع المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون روتردام در مورد 
 و سموم دفع آفات اعالم رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیایی آیین

 المللیخطرناك در تجارت بین

23/10/1382 688 

سالمی اکشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

23/10/1382 704 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهقتموافقانون 
 انتقالی اسالمی افغانستان

23/10/1382 707 

 ولت جمهوریبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و د نامهموافقتقانون 
 یمن

23/10/1382 708 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 انسلطنتی عم

23/10/1382 709 

جمهوری اسالمی  همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری مقدونیه

23/10/1382 710 

بین دولت  های اقتصادی و بازرگانی بلند مدتهمکاری نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

23/10/1382 711 

ری اسالمی های علوم و فناوری بین دولت جمهوهمکاری نامهموافقتنون قا
 ایران و دولت جمهوری هند

23/10/1382 712 

دولت  های اقتصادی، بازرگانی و فنی بینهمکاری نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت پادشاهی بحرین

23/10/1382 714 

ایران و دولت جمهوری ن دولت جمهوری اسالمیبازرگانی بی نامهموافقتقانون 
 اندونزی

23/10/1382 715 

دولت  گذاری بینتشویق و حمایت متقابل از سرمایه نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان

23/10/1382 716 

 اسالمی ایران و ونقل هوائی بین دولت جمهوریحمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری اسلواك

23/10/1382 717 

ایران و دولت فرهنگی بین دولت جمهوری اسالمی نامهموافقتقانون 
 جمهوری دمکراتیك کنگو

23/10/1382 718 

اسالمی ایران و دولت فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری نامهموافقتقانون 
 قطر

23/10/1382 719 

و  جمهوری اسالمی ایرانرگانی بین دولت های بازهمکاری نامهموافقتقانون 
 دولت ترکمنستان

23/10/1382 720 

ی اسالمی های هوایی بین دولت جمهوردوجانبه سرویس نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت پادشاهی هلند

26/07/1383 721 



 

 

 ف فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

اسالمی  کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری نامهموافقتقانون 
 هوری سودانایران و دولت جم

26/07/1383 722 

لت های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دوهمکاری نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری دمکراتیك فدرال اتیوپی

26/07/1383 723 

اسالمی  کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری نامهموافقتقانون 
 می الجزایرایران و دولت جمهوری دمکراتیك مرد

29/07/1383 724 

مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت  های برمورد مالیات

 جمهوری اسالمی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا

03/08/1383 726 

دو جانبه در مورد کمك متقابل اداری برای اجرای صحیح  نامهموافقتقانون 
و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت  قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق

 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری سودان

03/08/1383 728 

دوجانبه درخصوص کمك متقابل اداری برای اجرای  نامهموافقتقانون 
و مبارزه با تخلفات گمرکی بین  گمرکی و جلوگیری، تحقیقصحیح قانون 

 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری بلغارستان

03/08/1383 729 

این یران اوکربین دولت جمهوری اسالمی ایران و هیئت وز نامهموافقتقانون 
 درخصوص همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی

05/08/1383 730 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 مضاعف در مورد مالیات بر درآمد تونس به منظور اجتناب از اخذ مالیات

05/08/1383 731 

ی یقاتی برادو جانبه درمورد کمك متقابل اداری و تحق نامهموافقتقانون 
 ه باجلوگیری از تخلفات گمرکی و مبارزاجرای صحیح قانون امورگمرکی و 

 ها بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری یونانآن

05/08/1383 732 

دولت  دوجانبه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و نامهموافقتقانون 
یح جمهوری کوبا درمورد کمك متقابل اداری و تحقیقاتی برای اجرای صح

 هاری از تخلفات گمرکی و مبارزه با آنقانون امور گمرکی و جلوگی

05/08/1383 733 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری دمکراتیك خلق الجزایر

11/08/1383 734 

مهوری جهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت همکاری نامهموافقتقانون 
 ستاناسالمی ایران و دولت جمهوری ازبک

11/08/1383 735 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری اوگاندا

11/09/1383 736 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری قرقیزستان

11/09/1383 737 

 738 11/09/1383المی ایران و شورای بازرگانی بین دولت جمهوری اس نامهموافقتقانون 



 

 

 ص المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 وزیران صربستان و مونته نگرو

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری جیبوتی

22/09/1383 739 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 و علوم پزشکی عمومی قبرس درخصوص همکاری در زمینه بهداشت

22/09/1383 740 

هوری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جم نامهموافقتقانون 
 اتریش در مورد کمك و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی

22/09/1383 743 

و ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری چك

17/01/1384 744 

قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری 
 دولت جمهوری آذربایجان اسالمی ایران و

31/01/1384 745 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری غنا

27/02/1384 746 

 747 10/03/1384 دریایی دریای خزر زیستمحیطب حفاظت از قانون کنوانسیون چارچو

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون استکهلم 
 های آلی پایداردرخصوص آالینده

10/03/1384 753 

 المللی ذخایرقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهده بین
 ی غذا و کشاورزیژنتیکی گیاهی برا

05/04/1384 761 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان 
 جهانی درمورد کنترل دخانیات بهداشت

07/08/1384 762 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 ونزوئالجمهوری بولیواری 

09/11/1384 777 

ری اسالمی دریایی بین دولت جمهو ـ کشتیرانی تجاری  نامهموافقتقانون 
 ایران ودولت جمهوری بولیواری ونزوئال

09/11/1384 778 

یران و ااقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسالمی  نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری بولیواری ونزوئال

15/01/1385 779 

مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقت قانون
مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری 

 بلغارستان

16/01/1385 781 

 مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 

 جمهوری اندونزی

16/01/1385 782 

 784 16/01/1385بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ایتالیا  نامهموافقتقانون 



 

 

 ق فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

و مبارزه با تخلفات  در مورد کمك متقابل اداری برای جلوگیری، تحقیق
 گمرکی

ن هوری لبنابین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جم نامهموافقتقانون 
 در مورد همکاری و کمك متقابل در مسائل گمرکی

16/01/1385 786 

مرکی بین کمك اداری و همکاری دو جانبه در مسائل گ نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری تونس

16/01/1385 788 

کمك متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و  نامهموافقتقانون 
و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی  جلوگیری، تحقیق

 ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

16/01/1385 789 

های بر مورد مالیات مضاعف در اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
درآمد بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری لهستان و 

 پروتکل اصالحی آن

20/01/1385 790 

های بر مضاعف در مورد مالیات اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
 ریندرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت پادشاهی بح

20/01/1385 792 

ونقل هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسالمی حمل نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری اندونزی

20/01/1385 793 

ران و تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسالمی ای نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری اسالمی پاکستان و پروتکل اصالحی برخی مواد آن

02/03/1385 794 

 متحدملل سازمان کنوانسیون به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون
  فساد با مبارزه برای

21/03/1385 795 

 796 22/05/1385 ( اکوونقل عبوری )ترانزیتچارچوب حمل نامهموافقتقانون الحاق به 

 797 30/08/1385 قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری شرقی اروگوئه

30/08/1385 798 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری گرجستان و پروتکل الحاقی به آن

30/08/1385 799 

و  المی ایرانانی بین دولت جمهوری اسهای بازرگهمکاری نامهموافقتقانون 
 دولت گرجستان

30/08/1385 800 

المللی قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
 های مرزی کاالهاهماهنگی کنترل

07/09/1385 801 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری آذربایجان

07/09/1385 806 

 807 07/09/1385های هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سرویس نامهموافقتقانون 



 

 

 ر المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 شورای فدرال سوئیس

زائی بین جمعاضدت و روابط قضائی درموضوعات مدنی و  نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری قزاقستان دولت جمهوری اسالمی ایران و

25/09/1385 808 

های بر مضاعف در مورد مالیات اجتناب از اخذ مالیات مهناموافقتقانون 
درآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت 

 جمهوری ایتالیا

05/02/1386 809 

های مضاعف در مورد مالیات اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
 مایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت سلطنتی عمانبردرآمد و سر

05/02/1386 810 

وضوعات در مورد همکاری و کمك متقابل اداری در م نامهموافقتقانون 
 گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری بالروس

05/02/1386 811 

 هوری اسالمیهای جمقانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری
 ایران و جمهوری بالروس

30/02/1386 813 

های مضاعف و تبادل اطالعات درمورد مالیات اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
 بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه

31/04/1386 814 

ه درمورد کمك متقابل اداری برای اجراء صحیح دو جانب نامهموافقتقانون 
و مبارزه با تخلفات گمرکی بین  قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق

 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان

31/04/1386 815 

ین دولت کمك و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی ب نامهموافقتقانون 
 سالمی ایران و دولت افغانستانجمهوری ا

31/04/1386 817 

ولت دهمکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و  نامهموافقتقانون 
 ونقل دریاییپادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل

02/05/1386 819 

ون کنفدراسی وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 سوئیس

03/05/1386 821 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
و پروتکل الحاقی به  های بهداشتیآفریقای جنوبی در زمینه همکاری

های بهداشتی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و همکاری نامهموافقت
داشتی دولت جمهوری آفریقای جنوبی درخصوص اشتغال متخصصان به

 ایران در آفریقای جنوبی

03/05/1386 822 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری دمکراتیك فدرال اتیوپی و اصالحیه آن

07/05/1386 831 

بین دولت  گیاهی و حفظ نباتات همکاری در زمینه قرنطینه نامهموافقتقانون 
 پاکستانجمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی 

07/05/1386 832 

قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون 
نگاری کودکان )مصوب حقوق کودك در خصوص فروش، فحشاء و هرزه

09/05/1386 835 



 

 

 ش فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 (متحدمللمجمع عمومی سازمان  2000مه  25برابر با  1379/3/4

ولت دکمك و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین  نامهموافقتقانون 
 گرونجمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته

09/05/1386 839 

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری مردمی بنگالدش

14/05/1386 841 

ران و تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسالمی ای نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری دمکراتیك سوسیالیستی سریالنکا

14/05/1386 842 

وری کمك متقابل اداری در امور گمرکی بین جمه نامهموافقتقانون 
 اسالمی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه

14/05/1386 843 

 های بر مضاعف در مورد مالیات جتناب از اخذ مالیاتا نامهموافقتقانون 
 درآمد و سرمایه بین جمهوری اسالمی ایران و رومانی

15/05/1386 844 

جستان در بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت گر نامهموافقتقانون 
 زمینه کمك متقابل اداری در امور گمرکی

15/05/1386 845 

 846 16/05/1386 تجاری اکو )اکوتا( نامهفقتمواقانون 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و حمل نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری تونس

16/05/1386 847 

 های بر مضاعف در مورد مالیات اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
 سالمی ایران و دولت جمهوری کرهدرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری ا

28/05/1386 848 

مضاعف و جلوگیری از فرار مالی  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
های بر درآمد بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت درمورد مالیات

 جمهوری سودان

28/05/1386 849 

ولت ددر موضوعات گمرکی بین  کمك متقابل اداری نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اندونزی

28/05/1386 850 

ولت دفرهنگی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و  نامهموافقتقانون 
 جمهوری گینه کوناکری

30/05/1386 851 

سالمی افرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ت جمهوری اسالمی افغانستانایران و دول

30/05/1386 852 

ایران و  های هوایی بین دولت جمهوری اسالمیسرویس نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری بولیواری ونزوئال

31/05/1386 854 

ولت دهمکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و  نامهموافقتقانون 
 ح و بالیای طبیعی وجمهوری بالروس در زمینه پیشگیری و کاهش سوان

 دیگر حوادث غیرمترقبه

31/05/1386 855 

 857 04/06/1386بازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت  نامهموافقتقانون 



 

 

 ت المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 جمهوری کره

 858 04/06/1386 هشت ـ  تجاری ترجیحی بین کشورهای عضو دی نامهموافقتقانون 

مرکی و گصحیح قانون  رای اجراءکمك متقابل اداری ب نامهموافقتقانون 
 ن وجلوگیری و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی ایرا

 قطر دولت کشور

04/06/1386 860 

 مور گمرکیدوجانبه در زمینه کمك متقابل اداری در ا نامهموافقتقانون 
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری دمکراتیك فدرال 

 اتیوپی

05/06/1386 861 

 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهده همکاری در ثبت
 اختراعات

24/07/1386 862 

ران و تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسالمی ای نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری تونس

27/08/1386 866 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری های حملسرویس نامهموافقتقانون 
 سالمی ایران و دولت مالزیا

11/02/1387 867 

ا و هگنقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به مقررات استفاده از وا
 المللی پی.پی.دبلیوونقل بینها در حملکانتینرها، مقررات استفاده از واگن

(P.P.W) 

29/02/1387 868 

دولت  یران وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ا نامهموافقتقانون 
 جمهوری کوبا

29/02/1387 871 

( 6( و )4(، )3قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به ضمائم )
 هاناشی از کشتی المللی جلوگیری از آلودگیکنوانسیون بین

06/05/1387 872 

های بر لیاتمضاعف درمورد ما اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
 درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت کویت

06/05/1387 895 

ران و تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسالمی ای نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری عربی سوریه

06/05/1387 897 

 می ایران وهای امنیتی بین دولت جمهوری اسالهمکاری نامهموافقتقانون 
 رای وزیران بوسنی و هرزگوینشو

20/05/1387 899 

دو جانبه درمورد کمك متقابل اداری برای اجراء صحیح  نامهموافقتقانون 
و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت  قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق

 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری دمکراتیك سوسیالیستی سریالنکا

24/06/1387 902 

 متحدمللقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان 
 برای مبارزه با فساد

20/07/1387 904 

 905 07/08/1387های هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و سرویس نامهموافقتقانون 



 

 

 ث فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 دولت جمهوری دمکراتیك خلق الجزایر

المللی روغن و بین نامهموافقتایران به  قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی
 کنسرو زیتون

11/08/1387 906 

 908 13/09/1387 قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

ری اسالمی دریایی بین دولت جمهو ـ  کشتیرانی تجاری نامهموافقتقانون 
 لیبی ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی

13/09/1387 932 

ری اسالمی دریایی بین دولت جمهو ـ  کشتیرانی تجاری نامهموافقتقانون 
 ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی

13/09/1387 933 

 سازمان بهداشت نامهاساس( 25( و )24قانون پذیرش اصالحیه مواد )
 جهانی

13/09/1387 934 

ولت دهمکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین  نامهموافقت قانون
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

23/09/1387 935 

ری اسالمی دریایی بین دولت جمهو ـ  کشتیرانی تجاری نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت جمهوری دمکراتیك سوسیالیستی سریالنکا

08/10/1387 938 

جمهوری  تجارت ترجیحی بین جمهوری اسالمی ایران و نامهقتموافقانون 
 مردمی بنگالدش

08/11/1387 940 

های قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در برنامه کنترل بیماری
 مشترك انسان و دام مدیترانه

14/12/1387 942 

ادل اطالعات درمورد مضاعف و تب اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت مالیات

 جمهوری دمکراتیك مردمی الجزایر

18/01/1388 947 

ری اسالمی دریایی بین دولت جمهو ـ  کشتیرانی تجاری نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت پادشاهی مغرب

23/01/1388 948 

 می ایران وهای امنیتی میان دولت جمهوری اسالهمکاری نامهموافقتقانون 
 دولت کویت

25/01/1388 950 

ت های مسافر و کاال بین دولالمللی جادحمل ونقل بین نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری صربستان

26/01/1388 951 

لت ن دوحمل ونقل دریایی و کشتیرانی تجاری بی نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری کنیا

26/01/1388 952 

یران و احمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی  نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری فیلیپین

26/01/1388 953 

 مور گمرکیدوجانبه در زمینه کمك متقابل اداری در ا نامهموافقتقانون 
 و دولت جمهوری فدرال نیجریه بین دولت جمهوری اسالمی ایران

15/6/1388 954 



 

 

 خ المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 1398-1388سالمت؛ جلد سوم:  حوزه در المللیبینهای نامهموافقت

 رزه باالمللی مباقانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
 زورافزایی )دوپینگ(

21/07/1388 955 

 ومی ایران لت جمهوری اسالهای امنیتی میان دوهمکاری نامهموافقتقانون 
 دولت پادشاهی بحرین

08/10/1388 1063 

همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت  نامهموافقتقانون 
 جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات

16/12/1388 1064 

 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتکل )تشریفات( آمادگی،
ناشی از مواد خطرناك و سمی  مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی

 هجری شمسی( 1379میالدی )برابر با  2000مصوب 

25/01/1389 1067 

سالمی اانتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
 ایران و دولت قطر

18/02/1389 1070 

 ندههوری اسالمی ایران به کنوانسیون بازنگری کنقانون الحاق دولت جم
 کنوانسیون مدارك شناسایی دریانوردان

28/02/1389 1071 

المللی درباره قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
 نفت سوخت کشتی مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی

28/02/1389 1073 

رل و المللی کنتانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینق
 هامدیریت آب توازن و رسوبات کشتی

28/02/1389 1076 

المللی نایروبی قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
 هادرباره انتقال الشه کشتی

28/02/1389 1079 

صوب یی مدولت جمهوری اسالمی ایران به مقاوله نامه کار دریاقانون الحاق 
 المللی کارسازمان بین

29/02/1389 1080 

مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
سرمایه و تشریفات )پروتکل( ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسالمی ایران 

 ی صربستانو دولت جمهور

02/03/1389 1116 

مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
سرمایه و تشریفات )پروتکل( ضمیمه آن بین دولت جمهوری اسالمی ایران 

 و دولت جمهوری مونته نگرو

02/03/1389 1118 

مضاعف و تبادل اطالعات درمورد  اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 
های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت مالیات

 جمهوری یمن

30/04/1389 1119 

بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری  نامهموافقتقانون 
اصالحی ازبکستان در زمینه کمك متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل 

30/09/1389 1120 



 

 

 ذ فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 آن

یران و احمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی  نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری کنیا

30/09/1389 1121 

هجری شمسی جهت  1371میالدی برابر با  1992قانون تصویب اصالحیه پروتکل 
 1969نفتی  المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگیاصالح کنوانسیون بین

 1371میالدی برابر با  1992هجری شمسی و پروتکل  1348میالدی برابر با 
المللی برای هجری شمسی جهت اصالح کنوانسیون تأسیس یك صندوق بین

 هجری شمسی 1350میالدی برابر با  1971جبران خسارت آلودگی نفتی 

01/01/1389 1122 

 1123 01/01/1389 المللی حفظ نباتاتکنوانسیون بیننظر شده  قانون تصویب متن تجدید

 ی ایران وهای امنیتی بین دولت جمهوری اسالمهمکاری نامهموافقتقانون 
 دولت قطر

01/01/1389 1133 

بین  گیاهی و حفظ نباتات همکاری در زمینه قرنطینه نامهموافقتقانون 
 لت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق چیندو

04/12/1389 1134 

همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت  نامهموافقتقانون 
مخدر، جرایم سازمان یافته مواد جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق

 و تروریسم

31/01/1390 1137 

بین  دام و دامپزشکی ری در زمینه بهداشتهمکا نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و جمهوری صربستان

28/04/1390 1139 

ا قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس جهانی مبارزه ب
 زورافزایی

20/07/1390 1144 

 1149 20/09/1390 روییهمکاری بازرسی دا اسالمی ایران در طرحجمهوریقانون عضویت دولت

المللی تأیید قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مجمع بین
 صالحیت

22/09/1390 1155 

 1157 22/09/1390 یهعربی سورریایران و جمهواسالمیتجارت آزاد بین جمهوری نامهموافقتقانون 

بین  گیاهی و حفظ نباتات همکاری در زمینه قرنطینه نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه

04/10/1390 1159 

یران و اانتقال محکومین بین دولت جمهوری اسالمی  نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری عراق

12/11/1390 1165 

بین  گیاهی و حفظ نباتات نههمکاری در زمینه قرنطی نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه

24/12/1390 1166 

بین  گیاهی و حفظ نباتات همکاری در زمینه قرنطینه نامهموافقتقانون 
 دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری تاجیکستان

24/12/1390 1170 

 1178 15/01/1391کمك و همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین  نامهموافقتقانون 



 

 

 ض المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری خلق چین

دولت  وبازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی ایران  نامهموافقتقانون 
 جمهوری اکوادور

20/01/1391 1179 

هوری ین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمب نامهموافقتقانون 
 هاهای آنآفریقای جنوبی در مورد کمك متقابل بین گمرك

20/01/1391 1181 

ی قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهان
 هجری شمسی( 1387) ـ میالدی  2008( منعقد شده در ژنو UPUپست )

23/01/1391 1183 

مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی  اجتناب از اخذ مالیات نامهوافقتمقانون 
های بردرآمد بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت در مورد مالیات
 جمهوری سنگال

23/01/1391 1185 

نی سکان انساابین دولت جمهوری اسالمی ایران و برنامه  نامهموافقتقانون 
 متحدمللجهت تأسیس دفتر زیستگاه )هبیتات( سازمان  دمتحمللسازمان 

 برای کاهش بالیا در تهران

23/01/1391 1186 

( ضمیمه ششم قانون الحاق دولت 1قانون اصالحیه ضمیمه سوم و پیوست )
المللی ( کنوانسیون بین6( و )4(، )3جمهوری اسالمی ایران به ضمائم )

 هاا ناشی از کشتیدری جلوگیری از آلودگی

19/02/1391 1188 

( ضمیمه ششم قانون الحاق دولت 1قانون اصالحیه ضمیمه سوم و پیوست )
المللی ( کنوانسیون بین6( و )4(، )3جمهوری اسالمی ایران به ضمائم )

 هادریا ناشی از کشتی جلوگیری از آلودگی

19/02/1391 1189 

 های کاال و مسافر بین دولتالمللی جادونقل بینحمل نامهموافقتقانون 
 جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری اسالمی پاکستان

19/02/1391 1192 

 1193 31/02/1391 قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ورود موقت

ری از فرار مالیاتی مضاعف و جلوگی اجتناب از اخذ مالیات نامهموافقتقانون 

های بر درآمد و سرمایه و تشریفات )پروتکل( الحاقی مربوط در مورد مالیات

 بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسلوونی

31/02/1391 1196 

المللی قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در فدراسیون بین

 اتحادیه زنبورداران
11/05/1391 1198 

ای در شریفات )پروتکل( آمادگی، واکنش و همکاری منطقهقانون الحاق ت

نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از  مبارزه با سوانح آلودگی

 دریایی دریای خزر زیستمحیط

15/05/1391 1199 

ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت حمل نامهموافقت

 فدراسیون روسیه
17/05/1391 1208 

 1209 01/12/1391هشت کشور در حال قانون عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در گروه 



 

 

 ظ فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

  (توسعه )گروه دی

ران و همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسالمی ای نامهموافقتقانون 

 وزارت کشور فدراسیون روسیه
01/08/1392 1210 

 1212 12/08/1392 )اکو( های اقتصادیسازمان همکاری دامپزشکی کمیسیون نامهاساسقانون 

 ان و دولتهای امنیتی بین دولت جمهوری اسالمی ایرهمکاری نامهموافقت

 جمهوری اسالمی پاکستان
17/01/1393 1217 

های اقتصادی ایجاد و راه اندازی بانك اطالعاتی سازمان همکاری نامهموافقت

 و تخلفات گمرکی )اکو( درخصوص قاچاق
30/02/1393 1219 

ای الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت بر

 دعاوی دریایی
05/03/1393 1220 

ی المللی پزشکی نظامعضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در کارگروه بین

(ICMM) 
05/03/1393 1222 

قانون اصالحات قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به تشریفات )پروتکل( 

دریا ناشی از  المللی جلوگیری از آلودگیمربوط به کنوانسیون بین 1978

 و اصالحات بعدی آن ـ  1380( مصوب 1973/  78)مارپل  1973ها کشتی

05/03/1393 1244 

جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از  بین دولت نامهموافقت

 های بر درآمد و سرمایهمضاعف و تبادل اطالعات در مورد مالیات اخذ مالیات
05/03/1393 1249 

اسالمی  کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری نامهموافقتپروتکل اصالحی 

 ایران و دولت جمهوری کوبا
05/03/1393 1250 

مهوری همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت ج نامهموافقت

 خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی
18/03/1393 1251 

 1253 20/03/1393 مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر نامهموافقت

 وریجمه تدول و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت قانون

 «رهاسند» و «سرو» زمینی مرز دروازه از مشترك استفاده مورد در ترکیه
23/02/1394 1254 

 جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت قانون

 از جلوگیری و مضاعف مالیات اخذ از اجتناب منظور به ویتنام سوسیالیستی

 درآمد برهای الیاتم مورد در مالیاتی فرار

23/02/1394 1256 

 زمینه در تکوی دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت قانون

 گمرکی امور در متقابل همکاری و کمك
23/02/1394 1257 

 بین موزشیآ و علمی فرهنگی، هایهمکاری جانبه دو نامهموافقت قانون

 اوگاندا وریجمه دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت
23/02/1394 1260 



 

 

 غ المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 به کنیا جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت

 مورد در مالیاتی فرار از جلوگیری و مضاعف مالیات اخذ از اجتناب منظور

 آن الحاقی( پروتکل) تشریفات و سرمایه و بردرآمد مالیات

23/02/1394 1262 

 هترکی جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین متفاه یادداشت

 «کوی کاپی» و «رازی» زمینی مرزهای دروازه از مشترك استفاده مورد در

 آن اصالحی( پروتکل) تشریفات و

23/02/1394 1263 

 سالمیا جمهوری دولت بین دریایی تجاری کشتیرانی نامهموافقت قانون

 آن اصالحی( پروتکل) یفاتتشر و غنا جمهوری دولت و ایران
24/04/1394 1266 

 کنی ریشه( پروتکل) تشریفات به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون

 دخانی محصوالت غیرقانونی تجارت
18/05/1394 1268 

 مرزیبرون انتقاالت کنترل درمورد بازل کنوانسیون اصالحیه تصویب قانون

 هاآن دفع و بخشزیان زاید مواد
18/05/1394 1282 

 آلودگی برابر در خزر دریای از حفاظت( پروتکل) تشریفات نامهتصویب قانون

 کنوانسیون به الحاقی خشکی در مستقر هایفعالیت و منابع از ناشی

 تاریخ خزر دریای دریایی زیستمحیط از حفاظت چهارچوب

18/05/1394 1283 

 1304 18/05/1394 توسعه حال در کشور هشت اقتصادی همکاری سازمان منشور قانون

 نسیونکنوا تصویب قانون[ جیوه مورد در میناماتا کنوانسیون تصویب الیحه

  [جیوه مورد در میناماتا
18/05/1394 1305 

 مورخ( پروتکل) تشریفات به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق قانون

 تخلیه از ناشی دریایی آلودگی از شگیریپی کنوانسیون( 1375) 1996

 سالهای در شده اصالح گونه به( )1351) 1972 مورخ مواد، سایر و پسماند

 (1388) ((1388) 2009 و( 1385) 2006

13/07/1394 1319 

 ازهاند و استاندارد موسسه در ایران اسالمی جمهوری دولت عضویت قانون

 (سمیك) اسالمی کشورهای شناسی
22/10/1394 1324 

 جمهوری تدول بین انتظامی و امنیتی هایهمکاری نامهموافقت قانون

 تاجیکستان جمهوری دولت و ایران اسالمی
22/10/1394 1326 

 هزمین در ژاپن دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین معاهده قانون

 حبس به محکومان انتقال
26/10/1394 1328 

 نامهموافقت به الحاقی حبس به محکومین انتقال( پروتکل) تشریفات قانون

 و نایرا اسالمی جمهوری دولت بین کیفری امور در متقابل قضائی معاضدت

  ترکمنستان دولت

08/12/1394 1329 



 

 

 أأ فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 و یرانا اسالمی جمهوری دولت بین حبس به محکومین انتقال نامهموافقت

 پاکستان اسالمی جمهوری دولت
08/12/1394 1330 

 آلودگی از جلوگیری المللیبین کنوانسیون ضمایم اصالحات تصویب قانون

 و ـ 1380مصوب ـ  (1973/ 78 مارپل)1973 هاکشتی از ناشی دریا

( 66) ،246( 66) شمارههای قطعنامه موضوع) آن بعدی اصالحات و الحاقات

  الف 1070( 28) ،266( 68) ،258( 67) ،257( 67) ،256( 67) ،247

10/01/1395 1331 

 و ایران میاسال جمهوری بین حبس به محکومان انتقال نامهموافقت از قانون

 قبرس جمهوری
21/01/1395 1340 

 اسالمی جمهوری دولت بین هوایی ونقلحمل جانبه دو نامهموافقت قانون از

 زیمبابوه جمهوری دولت و ایران
10/06/1395 1341 

 1342 10/06/1395 دریا رد اشخاص جان ایمنی المللیبین مقررات اصالحات تصویب قانون

 وریجمه دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت قانون

 مارازاد آبی برقهای نیروگاه از برداریبهره و ساخت زمینه در آذربایجان

 وبادوارد

10/06/1395 1346 

 دولت بین دام بهداشت و دامپزشکی ینهزم در همکاری نامهموافقت قانون

 آذربایجان جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری
04/07/1395 1347 

 دولت بین گذاریسرمایه از متقابل حمایت و تشویق نامهموافقت ازقانون

 اسلواکی جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری
25/08/1395 1350 

 سالمیا جمهوری دولت بین اقتصادیهای همکاری نامهموافقت قانون زا

 مجارستان دولت و ایران
25/08/1395 1352 

 سالمیا جمهوری دولت بین اقتصادیهای همکاری نامهموافقت قانون از

 لیتوانی جمهوری و ایران
02/09/1395 1353 

 دراسیونف دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت قانون از

  گمرکی امور در اداری متقابل کمك و همکاری زمینه در روسیه
02/09/1395 1354 

 بین رکیگم امور در اداری متقابل کمك و همکاری نامهموافقت قانون از

 کره جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت
03/09/1395 1355 

 ولتد بین گمرکی امور در اداری متقابل کمك نامهموافقت قانون از

  آذربایجان جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری
03/09/1395 1357 

 بین یافته انسازم جرائم با مبارزه زمینه در همکاری نامهموافقت قانون از

 لهستان جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت
17/09/1395 1358 

 1359 20/09/1395 و ایران اسالمی جمهوری بین بسح به محکومان انتقال نامهموافقت قانون از



 

 

 بب المللی در حوزه سالمتهای بیننامهموافقت   

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

 ارمنستان جمهوری

 و ایران میاسال جمهوری بین حبس به محکومان انتقال نامهموافقت قانون از

  قرقیزستان جمهوری
20/09/1395 1360 

 مهوریج دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت قانون از

 عیاجتما تأمین خصوص در ترکیه
27/11/1395 1361 

 اشخاص جان ایمنی المللیبین( کنوانسیون) معاهده پیوست اصالحات قانون

 و هاکشتی امنیت المللیبین نامهآیین و( 1353) 1974 مورخ دریا در

 (اس. پی. اس. آی) بندری تسهیالت

04/02/1396 1365 

 سالمیا جمهوری دولت بین اقتصادیهای همکاری نامهموافقت قانون از

 لهستان جمهوری دولت و ایران
04/02/1396 1480 

 و ایران میاسال جمهوری دولت بین دریایی نقل و حمل نامهموافقت قانون از

 کره جمهوری دولت
20/02/1396 1482 

 مینهز در اندونزی جمهوری و ایران اسالمی جمهوری بین معاهده قانون از

 مجرمین استرداد
10/03/1396 1485 

 مهوریج دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت انونق از

 کاهش و محدودسازی پیشگیری، زمینه در همکاری به راجع آذربایجان

 اضطراری شرایط پیامدهای

12/07/1396 1486 

 بین گیاهی قرنطینه و نباتات حفظ زمینه در همکاری نامهموافقت قانون از

  عراق جمهوری ولتد و ایران اسالمی جمهوری دولت
12/07/1396 1496 

 و انایر اسالمی جمهوری بین محکومین انتقال نامهموافقت قانون از

 قزاقستان جمهوری
13/08/1396 1501 

-دولت بین المللیبین گذر و نقل و حمل داالن تأسیس نامهموافقت قانون از

 هند جمهوری و افغانستان اسالمی جمهوری ایران، اسالمی جمهوری های

 (چابهار نامهموافقت)

01/09/1396 1502 

 بین گیاهی قرنطینه و نباتات حفظ زمینه در همکاری نامهموافقت قانون از

 آذربایجان جمهوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت
24/10/1396 1504 

و  راناز قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری تسالمی ای

 موکراتیك سوسیالیستی سریالنکادولت جمهوری د
26/01/1397 1509 

 ولتد و ایران اسالمی جمهوری دولت بین همکاری نامهموافقت قانون

 بر یانیجر هاینیروگاه از برداری بهره و احداث به راجع ارمنستان جمهوری

 ارس رودخانه روی

29/01/1397 1510 



 

 

 جج فهرست تاریخی      

 شماره صفحه تاریخ تصویب نامهموافقتعنوان 

  2015 مورخ ونزیت کنسرو و زیتون روغن المللیبین نامهموافقت قانون

(1394) 
05/02/1397 1511 

 سـالمیا جمهوری بین گذاری سرمایه از متقابل حمایت و تشویق نامهموافقت

 1513 24/02/1398  لوکزامبورگ اعظم نشیندوك و ایران

 و رانایـ اسـالمی جمهوری بین تجاری آزاد منطقه تشکیل موقت نامهموافقت

 1517 19/03/1398  عضو هایکشور و اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 مـركگ بین گمرکی موضوعات در اداری متقابل کمك و همکاری نامهموافقت

 1526 20/03/1398  ویتنام سوسیالیستی جمهوری گمرك کل اداره و ایران اسالمی جمهوری

 ریجمهـو دولـت و ایـران اسـالمی جمهـوری دولـت بین نامهموافقت ازقانون

 1527 28/03/1398 گمرکی  امور در متقابل ریهمکا و کمك درباره فنالند

 ینچـ خلـق جمهـوری دولت و ایران اسالمی جمهوری دولت بین نامهموافقت

 1529 11/06/1398 دامی  قرنطینه و بهداشت زمینه در همکاری درخصوص

 ولـتد بـین گـذاریسـرمایه از متقابـل حمایـت و تشـویق نامهموافقت قانون

 1534 21/07/1398 مجارستان  لتدو و ایران اسالمی جمهوری

 1536 20/08/1398 خزر  دریای در دریایی تجاری کشتیرانی نامهموافقت
 


