
 26و  25،  24چاپ  اسالمی یار مجازتدرست نامه قانون
 

 عبارت درست عبارت غلط ماده صفحه

 توجه با لذا. جديد ا.م.ق 7 يماده به توجه با. است صحيح الف گزينه -3 پاسخ سؤال 7 28

 ج ايم در صررر  اً را مجدد مجازات و محاكمه منع يقاعده قانونگذار، ،«پ» بند به

 صورت در حتي دره صورت ديه يا قصاص حدي، ج ايم در و است پذي  ته تعزي ي

صورتي اي ان، از خارج در شدن محاكمه  اي ان به يا شود يا ت اي ان در شخص كهدر

  .شودمي مجازات و محاكمه اي ان قوانين طبق شود، اعاده

پ ماده  ق.م.ا لذا با توجه به بند 7گزينه الف صحيح است. با استناد به ماده  -3پاسخ سوال

ق.م.ا، قانونگذار قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد در  115ماده  2و همچنين تبصرر ه  7

صالحيت شخصي  عال را ص  اً در تعزي ات غي منصوص پذي  ته است و در ج ايم حدي، 

قصاص يا ديه يا تعزي ات منصوص در ه  صورت حتي در صورت محاكمه شدن در خارج 

 شود.طبق قوانين اي ان محاكمه و مجازات مي 7 ايط ماده از اي ان، با وجود ساي  ش

 قوانين ماهوي جزايي -9سوال قوانين جزايي -9سوال 10 36

 قانون -15سوال  قانوني -15سوال  10 37

 اج ا -5متن سوال  اج اي -5متن سوال  11 40

سوال  .جديد ا.م.ق 11 ماده به مستند. است صحيح ج گزينه: 8 پاسخ سؤال 11 41 سخ  ستناد ماده  -8پا ست. به ا صحيح ا ق.م.ا و رأي وحدت  10گزينه ج 

)با توجه به اين كه اين آزمون در زمان قانون  25/10/65مورخ  45رويه شررماره 

است كه  1370قانون مجازات اسالمي سال  11سابق ب گزار شده منظور از ماده 

 ده است.قانون مجازات  علي جايگزين آن ش 10در حال حاض  ماده 

 ها گزينه د( انتشار حکم محکوميت به وسيله رسانه 2سوال .است شده مق ر حقوقي اشخاص ب اي قانون، در مورد ه سه( گزينه د 2سوال  20 52

 1392 مصوب ا.م.ق 25 ماده استناد به. است صحيح ج گزينه -10پاسخ سوال  25 67

هاي مورد در كه جازات يت ميزان و تبعي م ماعي حقوق از مح وم حث اجت مي ب

 .كند

ق.م.ا  25گزينه د صررحيح اسررت. به اسررتناد بند الف ماده  -10پاسررخ سرروال 

هاي سرررلی حيات و حبب ابد از تاريخ توقف اج اي مجازات تبعي در مجازات

 شود.حکم اصلي آغاز مي

 سال 2تعزي ي به مدت گزينه الف( محکوميت به حبب   - 2سوال  حد به گزينه الف( محکوميت  - 2سوال  40 84

    هشت تا چهار درجه تعزي  مستوجی ج ايم( ج هايگزينه 3سوال  40 84

  هشت تا شش درجه تعزي  مستوجی ج ايم( د 

 ج( ج ايم مستوجی تعزي  درجه چهار تا هشت غي منصوصهاي گزينه 3سوال 

 گزينه د( ج ايم مستوجی تعزي  درجه شش تا هشت غي منصوص

 هشت تا شش درجه تعزي  موجی ج ايم( هاي: بگزينه 4سوال  40 84

   هشت تا چهار درجه تعزي  موجی ج ايم( د

 هاي: ب( ج ايم مستوجی تعزي  درجه شش تا هشت غي منصوصگزينه 4سوال 

 گزينه د( ج ايم مستوجی تعزي  درجه چهار تا هشت غي منصوص

  126ماده  «43ماده » -2پاسخ سوال  43 88

 خ ابکاري خ ابه كاري -گزينه د 8سوال  47 94

سوال  .جديد ا.م.ق 58 ماده به مستند است، صحيح ب گزينه -6پاسخ سوال  58 109 سخ  ستند به ماده  -6پا ست. م صحيح ا ق.م.ا و رأي وحدت  58گزينه ب 

 ديوانعالي كشور  731رويه 

 . ق.م.ا 65ف صحيح است. به استناد ماده گزينه ال -7پاسخ سوال  .ا.م.ق 65 همچنين و 64 مواد به استناد با. است صحيح د گزينه -7 پاسخ سؤال 64 117

 گزينه الف( ج ايم عمدي كه حداكث  مجازات قانوني آن شش ماه حبب است. 1سوال  . است حبب ماه سه آن قانوني مجازات حداكث  كه گزينه الف( ج ايمي 1سوال  65 118

 ق.م.ا 88ماده  1گزينه ب صحيح است. به استناد تبص ه  -4پاسخ سوال  . جديد ا.م.ق 88 ماده 1تبص ه. است صحيح الف گزينه -4پاسخ سوال  88 141

سؤال 88 141 سخ  ست صحيح د گزينه: 15 پا ستناد با. ا ص ه ا  دادگا ا.م.ق 88 ماده 3 تب

 .نمايد تجديدنظ  خود تصميم در تواندمي ه چندبار

 

سوال  سخ  ست. زي ا گزينه – 15پا صحيح ا هاي ب، ج و د به ت تيی گزينه الف 

ست، ولي گزينه الف به موجی  91و  95، 94به موجی مواد  شکال ا ق.م.ا  اقد ا

 باشد.ق.م.ا صحيح نيست و جواب همين گزينه مي 93ماده 

 ق.م.ا 95گزينه الف صحيح است. به استناد ماده  -4پاسخ سوال   ا.م.ق 95 ماده استناد به. است صحيح د گزينه: 4 سؤال -4پاسخ سوال  95 151

 101ماده  1: مستند به تبصره 1سؤال  100ماده  1: مستند به تبصره 1سؤال  101 159

 .جديد ا.م.ق 109 ماده به توجه با. است صحيح د گزينه -4 پاسخ سؤال 109 168

 

و  503مواد هاي ب و د به استناد گزينه ج صحيح است. گزينه -4پاسخ سوال 

 109قانون تعزي ات ج م عليه امنيت هسررتند و به اسررتناد بند الف ماده  505

ق.م.ا مشمول م ور زمان نيستند. گزينه الف )كالهب داري( نيز كه به موجی بند 

 ق.م.ا از شمول م ور زمان مستثني شده است. 109ب ماده 
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 ا.م.ق 114 ماده. است صحيح الف گزينه: 8 پاسخ سؤال 114 173

 

ق.م.ا زي ا در حدود  114گزينه ب صحيح است. به استناد ماده  -8پاسخ سوال 

سط مقام به جز قذف، توبه بعد از اثبات ج م مي صي تو صو تواند موجی عفو خ

 رهب ي شود آن هم به ش طي كه ج م با اق ار ثابت شده باشد.

 مق رات تعزي ي، هايمجازات درخصوص زي  موارد از يككدام در -3متن سوال  115 174

 گ دد؟نمي جاري توبه

 شود؟در كداميك از موارد ذيل توبه باعث سقوط مجازات نمي -3متن سوال 

 گزينه الف( در كليه ج ايم مستوجی حد به استثناي قذف و س قت  1سوال  قذف استثناي به حد مستوجی ج ايم يكليه در( گزينه الف 1سوال  121 180

 ق.م.ا 125گزينه ج صحيح است به استناد ص يح ماده  -9پاسخ سوال   ا.م.ق 125 ماده استناد به. است صحيح الف گزينه -9 پاسخ سؤال 125 190

 ق.م.ا جديد 130گزينه الف صحيح است. به استناد ماده  -13پاسخ  .جديد ا.م.ق 130 ماده به مستند. است صحيح د گزينه: 13 سؤال 130 204

  هاي ب و ج: گزينه 3سوال  135 216

 .   است نشده پذي  ته قَذْف مورد در ص  اً( ب

   .است شده پذي  ته َقذْف مورد در ص  اً( ج

  گزينه ب و ج: 3سوال 

 ب( ص  اً در مورد قذف يك نف  و دشنام به شخص ديگ  پذي  ته نشده است.

 ج( ص  اً در مورد قذف يك نف  و دشنام به شخص ديگ  پذي  ته شده است.

  ا.م.ق 139 ماده به مستند. است صحيح ب گزينه: 2 پاسخ سؤال 139 222

 

سوال  سخ  ست و 2پا ست. زي ا در حدود كالً تخفيف جايز ني صحيح ا : گزينه د 

 تخفيف ممنوع است. 139در مورد گزينه ب هم به استناد ماده 

 ق.م.ا 20و  143گزينه د صحيح است. به استناد مواد  -5پاسخ سوال  .1392 مصوب ا.م.ق 143 ماده استناد به. است صحيح ج گزينه: 5 پاسخ سؤال 143 227

 : ج م ارتکاب از بعد جنون -1سوال  150 234

 1393 مصوب ک.د.آ.ق 13 ماده 2 تبص ه استناد به. است صحيح الف گزينه :پاسخ همين سوال

 .است 1392 مصوب ا.م.ق 150 ماده 1 تبص ه اخي  عبارت ضمني ناسخ كه 1394 اصالحي و

 جنون بعد از صدور حکم قطعي: -1سوال 

 ق.م.ا 150ماده  1گزينه د صحيح است. به استناد تبص ه  -پاسخ همين سوال

 ماده تبص ه به توجه با كه چ ا. نيست صحيح هاگزينه از يك هيچ: 7 پاسخ سؤال 150 235

 ايگزينه هيچ در كه گ دد متوقف بايد مجازات اج اي 1392 مصوب ا.م.ق 150

 .است نشده بينيپيش مورد اين

 ق.م.ا 150و  149گزينه د صحيح است. به استناد مواد  -7پاسخ سوال 

 ق.م.ا 231و  224گزينه الف صحيح است. به استناد مواد  - 2پاسخ سوال  ق.م.ا 664 و 224 ماده استناد به. است صحيح ج گزينه: 2 پاسخ سؤال 224 292

ق.م.ا حد لواط ب اي  234گزينه الف صررحيح اسررت. به موجی ماده  -3سرروال  1392 مصوب ا.م.ق 234 ماده استناد به. است صحيح د گزينه: 3 سؤال 234 297

 اعل، در صررورت عنف، اك اه يا دارا بودن شرر ايط احصرران، اعدام و در غي  اين 

ست. حد لواط ب اي مفعول در ه   شالق ا ض به  صد  صورت )غي  عنف و اك اه( 

 صورت )احصان يا عدم احصان( اعدام است.

 ديگ ي از نقل به يا غضی مستي، حالت در( ب  هاي ب و ج:گزينه 1سوال  263 310

 لسان سبق غضی، مستي، حالت در( ج

 ب( در حالت مستي يا غضی يا به نقل از ديگ ي و صدق اهانت   هاي ب و ج:گزينه 1سوال 

 و صدق اهانت  ج( در حالت مستي يا غضی يا سبق لسان

ق.م.ا و ماده  266گزينه ب صحيح است. مستند به تبص ه ماده  -2پاسخ سوال   .266 ماده تبص ه. است صحيح ب گزينه: 2 پاسخ سؤال 266 312

 قانون تعزي ات 638

 ق.م.ا 266گزينه د صحيح است به استناد تبص ه ماده  -3پاسخ سوال  تعزي ات.ق 638 و ا.م.ق 266 ماده تبص ة استناد به. است صحيح ب گزينه: 3 پاسخ سؤال 266 312

 گزينه ج( محل نگهداري مال كه ع  اً متناسی ب اي حفظ از دستب د است. -1سوال  دستب د از حفظ منظور به مال نگاهداري محل( گزينه ج  -1سوال  269 315

 ق.م.ا 272و  128، 88گزينه ب صحيح است مستند به مواد  -4پاسخ سوال  .جديد ا.م.ق 272 و 128 ماده به مستند. است صحيح ب گزينه: 4 پاسخ سؤال 272 317

 ج( بغي ج( بعي -3سؤال  281 323

 ق.م.ا 281گزينه الف صحيح است. به استناد ماده  -3پاسخ سوال  1392 مصوب ا.م.ق 281 ماده استناد به. است صحيح ج گزينه: 3 پاسخ سؤال 281 323

 ق.م.ا 292گزينه ج صحيح است. مستند به بند پ ماده  -9سوال   ا.م.ق 290 ماده «الف» بند به مستند. است صحيح ج گزينه: 9 سؤال 290 333

 مجازات قانون 292 ماده تبص ة استناد به. است صحيح الف گزينه: 4 پاسخ سؤال 292 338

 1392 اسالمي

 

سوال  سخ  ص ه ماده  -4پا ستناد تب ست. به ا صحيح ا ق.م.ا به  292گزينه ج 

موجی اين تبص ه در مورد بندهاي الف )يعني جنايت در حال خواب يا بيهوشي 
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ند آن( و پ ه گاه م تکی آگاه و متوجه باشرررد كه اقدام او نوعاً موجی  و مان

 شود.گ دد، جنايت عمدي محسوب ميجنايت ب  ديگ ي مي

 .جديد ا.م.ق 292 ماده تبص ه به مستند. است صحيح الف گزينه: 7 سؤال 292 338

 

ق.م.ا در باب  122و  291گزينه الف صررحيح اسررت. به اسررتناد مواد  -7سرروال 

 جنايات شبه عمدي و ش وع به ج م

 ق.م.ا 299ب صحيح است. به استناد ماده گزينه  -2پاسخ سوال  .جديد ا.م.ق 299 ماده به مستند. است صحيح الف گزينه: 2 پاسخ سؤال 299 343

 ق.م.ا 302گزينه د صحيح است. به استناد ماده  -9پاسخ سوال  .302 ماده «الف» بند استناد به. است صحيح ب گزينه: 9 پاسخ سؤال 302 347

 سؤال اين و. ا.م.ق 300 ماده استناد به. است صحيح ب گزينه: 1 پاسخ سؤال 303 349

 از و حقوقي ِلحاظ به ولي است شده ط ح سابق اسالمي مجازات قانون ب اساس

 .است عمد شبه حکم در قتل اين حقوقدانان، منظ 

ق.م.ا  291گزينه ج صحيح است. در حال حاض  به استناد ماده  -1پاسخ سوال 

جديد، ديگ  جنايت در حکم شرربه عمد وجود ندارد و مصرراديق آن تحت عنوان 

 گي د.شبه عمد ق ار مي

 ق.م.ا جديد 435گزينه د صحيح است. به استناد ماده  -4پاسخ سوال  1392 مصوب ا.م.ق 435 ماده استناد به. است صحيح ب گزينه: 4 پاسخ سؤال 435 413

 ق.م.ا  470گزينه د صحيح است. به استناد ماده   ( :470)ذيل ماده  1پاسخ سوال   ا.م.ق 470 ماده استناد به. است صحيح ب گزينه: (470)ذيل ماده 1 پاسخ سؤال 470 429

 ق.م.ا جديد 489و  488گزينه ب صحيح است. به استناد مواد  -1پاسخ سوال   ا.م.ق 489 و 488 ماده استناد به. است صحيح د گزينه: 1 پاسخ سؤال 489 438

 تبص ه منطوق و 505 ماده مخالف مفهوم استناد به. است صحيح الف گزينه: 1 پاسخ سؤال 505 447

 1392 اسالمي مجازات قانون 514 و 504 ماده 1

ق.م.ا  505گزينه ج صحيح است. به استناد مفهوم مخالف ماده  -1پاسخ سوال 

 ق.م.ا جديد 514و ماده  504ماده  1و متن ص يح تبص ه 

 ق.م.ا جديد 463و ماده  385استناد ماده گزينه ب صحيح است. به  ق.م.ا 555 يماده موضوع. است صحيح د گزينه: 4 سؤال 555 468

 ق.م.ا 685و  545گزينه د صحيح است. به استناد مواد  – 1پاسخ سوال  ق.م.ا 685 يماده به توجه با. است صحيح د گزينه: 1 پاسخ سؤال 685 496

 قانون تعزي ات 525گزينه ب صحيح است. به استناد ماده  -5پاسخ سوال  تعزي ات قانون 525 ماده استناد به. است صحيح ج گزينه: 5 پاسخ سؤال 525 539

549 542 

 تعزي ات

 جديد، ا.م.ق 122 ماده موجیبه ماده، اين نسخ عدم يا نسخ درخصوص -4نکته 

 يکي مشمول قبل، مواد در ارتکابي جعل مجازات اگ  كه بود نظ  اين به قايل بايد

مي ماده همان مشمول آن، ج م به ش وع باشد، 122 ماده گانه سه بندهاي از

 .بدانيم جاري را تعزي ات قانون 542 ماده حکم همچنان بايد وگ نه شود؛

نسررخ  1/2/1392قانون مجازات اسررالمي مصرروب  122به موجی ماده  -4نکته 

 ضمني شده است.

 قانون تعزي ات 586و  583گزينه ب صحيح است. به استناد مواد  -2سوال پاسخ  تعزي ات.ق 523 و 583 و ا.م.ق 134 ماده استناد به. است صحيح د گزينه: 2 سؤال 583 573

تعزي ات( گزينه الف( حبب از سه ماه تا يك سال يا جزاي  584)ذيل ماده  1سوال  سال يك تا ماه سه از حبب( تعزي ات( گزينه الف 584)ذيل ماده  1سوال  584 573

 ميليون ريالنقدي از يك ميليون و پانصدهزار ريال تا شش 

 قانون تعزي ات 607گزينه ب صحيح است. به استناد ماده  -4پاسخ سوال  تعزي ات قانون 607 ماده به توجه با. است صحيح ج گزينه: 4 سؤال 607 591

 قانون تعزي ات 614و  613استناد مواد گزينه د صحيح است. به  -3پاسخ سوال   تعزي ات قانون 614 و 613 ماده استناد به. است صحيح ج گزينه: 3 سؤال 613 596

 اتهام ش كت در قتل غي  عمدي -تعزي ات( 616)ذيل ماده  4سوال  اتهام ش كت در قتل عمدي -تعزي ات( 616)ذيل ماده  4سوال  616 599

 قانون تعزي ات 649صحيح است. به استناد ماده  گزينه ب -3پاسخ سوال   تعزي ات قانون 649 يماده به توجه با. است صحيح الف گزينه: 3 پاسخ سؤال 649 624

 ق.م.ا جديد گزينه ج صحيح است. 272در حال حاض  با استناد به ماده  -4پاسخ سوال   تعزي ات، قانون 669 يماده به توجه با. است صحيح ب گزينه: 4 سؤال 669 640

سوال  .تعزي ات قانون 674 ماده به مستند. است صحيح الف گزينه: 14 پاسخ سؤال 674 647 سخ  ستناد مواد  -14پا ست. به ا صحيح ا قانون راجع به  2و  1گزينه ب 

 1308مجازات انتقال مال غي  مصوب 

681 723 

 تعزیرات

 صحیح است.  ج: گزینه 3سؤال  صحیح است.  د: گزینه 3سؤال 

682 729 

 تعزیرات

 : گزینه الف صحیح است. 2سؤال  : گزینه ج صحیح است. 2 سؤال

684 735 

 تعزیرات

 سؤال: گزینه ب صحیح است.  : گزینه الف صحیح است. 1سؤال 



 عبارت درست عبارت غلط ماده صفحه

686 741 

 تعزي ات

 12 ماده) 1375 تعزي ات. ق 741 ماده به مستند. است صحيح د گزينه -4پاسخ سوال 

 (.1388 مصوب ايرايانه ج ايم قانون

سوال  سخ  صحيح  -4پا ستناد ماده گزينه الف  ست. به ا قانون تعزي ات  741ا

 اي(قانون ج ايم رايانه 13)ماده 

688 744 

 تعزي ات

 1375 تعزي ات. ق 734 ماده به مستند. است صحيح ج گزينه: 1 پاسخ سؤال

 (.1388 مصوب ايرايانه ج ايم قانون 15 ماده)

تعزي ات )ماده قانون  744گزينه ج صحيح است. به استناد ماده  -1پاسخ سوال 

اي(. البته عالوه ب  حبب يا جزاي نقدي، امکان محکوم قانون ج ايم رايانه 16

 نمودن م تکی به ه دو مجازات هم وجود دارد.

 1388اي مصوب قانون ج ايم رايانه 19ماده  -1پاسخ سوال  «1388اي مصوب قانون ج ايم رايانه 18ماده » -1پاسخ سوال  747 690

 3ماده  698

اختالس 

 و ارتشا

 مجازات تشديد قانون 3 ماده استناد به. است صحيح ج گزينه: 2 پاسخ سؤال

 1367 وكالهب داري ارتشاء و اختالس م تکبين

 قانون تعزي ات 590گزينه الف صحيح است. به استناد ماده  -2پاسخ سوال 

، 314ص  2، سوال 237ص  2، سوال 234ص  4، سوال 218ص  3، سوال 204ص  14، سوال 147ص  2، سوال 117ص  5، سوال 82ص  1، سوال 73ص  1، سوال 71صفحه  2سوال 

سوال 440ص  1سوال  سوال 556ص  1،  سوال 602ص  2،  سوال 603ص  6و  5،  سوال 642صفحه  1،  سوال 642ص  7،  سوال 674ص  1،  سوال 680ص  3،  ، حذف 689ص  1، و 

 شوند.مي

 

 

 

 

 الحاقیه

قانون  516و  515البته با توجه به اين كه مطابق نظ  حقوقدانان، سرروءقصررد به جان رهب  معظم انقالب و سرراي  مقامات موضرروع مواد » -5سرروال  در ادامه پاسررخ 2 17

 «تعزي ات، ش وع به قتل است و نيازي به نتيجه ندارد بناب اين اين مورد نيز ج م مطلق است.

 «تواند جواب باشد.شوند، اين مورد نيز ميه با توجه به اين كه قوانين تفسي ي نيز همواره عطف بما سبق ميالبت»اضا ه شود:  1در ادامه پاسخ سوال  11 41

 ق.م.ا امکان م اجعه به  قه وجود دارد. 220البته در حال حاض  در مورد حدود، طبق ماده  -2در ادامه پاسخ 12 42

ستناد ماده البته مطابق قانون  -1در ادامه پاسخ سوال  59 111 ق.م.ا همان مدت  59جديد مجازات اسالمي، در مواردي كه باقيمانده مدت حبب كمت  از يکسال است به ا

 شود.باقيمانده، مدت آزادي مش وط محسوب مي

 ها با هم شکايت كنند. باز هم تعدد حد جاري است.همه آناين عبارت اضا ه شود: البته در حال حاض  اگ  قذف چند نف  با الفاظ متعدد باشد حتي اگ   1در ادامه پاسخ سوال  257 307

، مصاديق آن همان شبه عمدي 291البته در حال حاض  به موجی قانون مجازات اسالمي قتل در حکم شبه عمد نداريم و به موجی ماده  -4درادامه پاسخ سوال  295 341

 شوند.محسوب مي

 بيني نشده است.( ب اي مادر مجازات تعزي ي پيش624تا  622اين عبارت اضا ه شود:  به عالوه اين كه در قانون تعزي ات )مواد  ق.م.ا(  718)ذيل ماده  1پاسخ سوال  718 506

 بيني نشده است.تعزي ي پيش ( ب اي مادر مجازات624تا  622ق.م.ا( اين عبارت اضا ه شود: به عالوه اين كه در قانون تعزي ات )مواد  718)ذيل ماده  2در ادامه پاسخ سوال  718 506

 ق.م.ا جديد ديه ب  عهده عاقله است. 718و  463البته در ب خي موارد به استناد مواد   عبارت اضا ه شود:اين ق.م.ا(  718)ذيل ماده  3در ادامه پاسخ سوال  718 506

 شود.تأديه آنچه گ  ته، محکوم مي البته به موجی ماده مزبور به حبب يا جزاي نقدي و -1در ادامه پاسخ سوال  588 576

 ق.م.ا جديد 104و به استناد ماده  -2در ادامه پاسخ سوال  641 614

 قانون تجارت( 552، 551، 550، 549، 542، 541)مواد   عبارت اضا ه شود:اين  2در ادامه پاسخ سوال  670 641

 «قانون تجارت 549و ماده »  عبارت اضا ه شود:اين  3در ادامه پاسخ سوال  670 641

 ، گزينه ج نيز صحيح است.699البته با استناد به ماده  -2در ادامه پاسخ سوال  699 668

674 714 

 تعزي ات

دولتي  مباالتي يا عدم رعايت  نظاماتاحتياطي يا بياظهارنظ  كارشناسي در خصوص تشخيص بي -تعزي ات 714تبص ه ماده  جا ا تاده است. 714تبص ه ماده 

يا عدم مهارت در مورد سرروانح م بوط به وسررايل نقليه زميني، آبي و هوايي حسرری مورد اداره راهنمايي و رانندگي، شرر كت 

 آهن جمهوري اسالمي اي ان، سازمان بنادر و كشتي اني و سازمان هواپيمايي كشوري است.راه

 


