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  پيشگفتار

 كارمنـدان  آمـوزش  نظـام « ،2مـذكور  قـانون  نهـم  فصل يياجرا نامه آئين 2 ماده و 1كشوري خدمات مديريت قانون 58 ماده اجراي در
  .3شد ابالغ مذكور قانون مشمول يها دستگاه به جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت توسط »اجرايي يها دستگاه

 ايـن  .هاسـت  آمـوزش  مهـم  انـواع  از يكـي  »بدوخـدمت  شـغل  تصـدي  و يهيتوج يها آموزش« مذكور، نظام 5 ماده براساس
 اجرايـي  دسـتگاه  فيوظـا  و اهـداف  بـا  داالسـتخدام يجد كارمندان ساختن آشنا« هدف دو با كه است هايي دوره شامل ها آموزش

 قانون كار، طيمح ، يشغل و يفرد حقوق ، يكشور خدمات تيريمد قانون اتيكل ،ياستخدام مقررات و نيقوان آنها، خدمت محل
 شـغل  تصـدي  بـراي  الزم )نگرش و مهارت دانش،( شغلي هايييتوانا ايجاد« و »يادار  نظام و رانيا  ياسالم  يجمهور  نظام ياساس

  .شود يم اجرا و طراحي »خدمت به ورود بدو در )قراردادي و پيماني ي،رسم( جديداالستخدام كارمندان توسط

 ياساسـ  قـانون  ، رانيـ ا ياسـالم  يجمهـور  نظـام  نـه يزم در يعمـوم  يهـا  يآگـاه  بـه  مربوط مباحث شامل نيز ها دوره محتواي
 ، ياسـتخدام  مقـررات  و نيقـوان  ، آن بـر  حـاكم  اهداف و راهبردها ، اصول و يادار نظام ، دولت التيتشك ، رانيا ياسالم يجمهور

 ف،يوظـا  بـا  ييآشـنا  ، آن بر حاكم يها سياست و اصول و توسعه يها برنامه با ييآشنا ، يكشور خدمات تيريمد قانون با ييآشنا
 كـار  طيمحـ  در يانسـان  روابط و يكارگزار اخالق شود، كار به مشغول آن در است قرار كارمند كه يطيمح و حقوق ها، تيمسئول

  .است خدمت به ورود بدو در شغلي وظايف انجام موردنياز تخصصي نگرش و مهارت دانش، و

 خـدمت،  محل دستگاه و اداري نظام با كارمند سالم ارتباط گذاري پايه و كارمندان عمومي هاي آگاهي سطح بردن باال يبرا
 ابـالغ  20/10/1390 مـورخ  26680/200 شـماره  بخشـنامه  طـي  و طراحي بدوخدمت آموزشي هاي دوره هاي درس طرح و عناوين
 .است شده

 و ايـران  اسـالمي  جمهـوري  دولـت  و نظام ساختار با آشنايي« عنوان با يادشده هاي دوره از يكي آموزشي منبع نامه، درس اين
 آمـوزش  توسـعه  و ريـزي  برنامـه  دفتـر  همـت  به فراگيران، برداري بهره براي و دوره هاي سرفصل براساس كه است »انداز چشم سند

  .است شده تدوين مركز

 آقـاي  جنـاب  ،)مـديركل ( رادمـنش  ايـران  خـانم  سـركار  مذكور، دفتر محترم همكاران هاي تالش از است الزم راستا اين در
 ريـزي  برنامه كارشناسان( مهرباني ليال و اميرخاني زهرا ها خانم سركار و )آموزشي ريزي برنامه و طراحي گروه رئيس( ذاقلي احمد

  .يمئنما قدرداني و تشكر ،حاضر درسنامه تدوين و دهي سامان امر در )آموزشي

 اسـتادان،  همـه  از مطلـوب،  كمـال  مرحلـه  بـه  رسـيدن  و اشكاالت رفع يبرا اصالحات، انجام و بازنگري ضرورت به توجه با
 اصـالح  در را مـا  اصـالحي،  هـاي  ديدگاه و پيشنهادها ارائه و راهنمايي همكاري، با شود مي تقاضا محترم فراگيران و اننظر صاحب

  .كنند ياري دولت كارمندان موردنياز آثار گريد تدوين و نامه درس اين

  دولتي مديريت آموزش مركز
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 .10/1/1389 مورخ ك43916ت/2579 شمارهنامه  تصويب .2
 .30/1/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  .3



 

  

  

  
  
  

   كليات :اول بخش
  
  

  كلي هدف
   ايران اسالمي جمهوري حكومت و سياسي يها نظام اساسي، قانون زمينه در فراگيران دانش ارتقاي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
 .دهند توضيح را قانون مفاهيم و تعاريف .1
 .كنند تشريح را آنها هاي ويژگي و برده نام را سياسي يها نظام انواع .2
 .دهند شرح را آن در بازنگري و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون وضع چگونگي .3
 .كنند بيان را ايران اسالمي جمهوري نظام هاي ويژگي .4
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   مقدمه .1

 مدني زندگي تفكيك وجه عام، معناي به قانون اما است؛ قاعده يا كشخط مفهوم به و شده مشتق 1»كنون« يوناني هواژ از قانون،
 كه زماني تا ها، انسان .است ها انسان زندگي در قانون آمدن پديد هنتيج مفهوم، يك در تمدن، .است ها انسان غيرمدني زندگي از

 زندگي در نظم و قانون ورود از بعد .نداشت وجود شان ميان در هم تمدن از اثري شناختند، نمي قانون و قاعده نام به را چيزي
 .كرد شدن متمدن به آغاز انسان يعني شد؛ تمدن همرحل وارد انسان انساني،

 ترين متمدن كه امروزي، انسان زندگي در قانون اهميت پس ست،ا غيرمتمدن از متمدن زندگي تشخيص وجه قانون، وقتي
 هر از بيشتر امروز انسان، زندگي هاي ارزش .رود مي شمار به بديهي و واضح كامالً امر يك است، انسانيت ريخات طول در انسان
 اگر كه ها انسان زندگي در ستا نهادي بهترين قانون و عدالت؛ بر اند مبتني همه امروزي هاي ارزش .دارد قانون به نياز ديگر وقت

  2.كند ايجاد انساني هاي ارزش براي ضمانتي و كرده تأمين احسن وجه به را عدالت دتوان مي شود، اجرا درست صورت به
 ؛نيست مذهبي مقرارت و اجتماعي تعامالت ،كل در يا عادات عرف، منظور ،شويم مي يادآور قانون از وقتي جا اين در
 و شده وضع دموكراتيك و مدرن هاي دولت چارچوب در آنها منتخب نمايندگان يا و مردم توسط كه ستا مقرراتي ما منظور
  .باشند مي اجرا قابل
  

  آن انواع و قانون .2

 را دولت زياد و كم دخالت توان مي زحمت هب .»انساني مطامع و منافع تحديد براي دولت عادالنه دخالت« از ستا عبارت قانون
 غيرقابل و پيچيده ،مبهم بسيار ،قوانين رعايت بدون مردم اجتماعي زندگاني زيرا ،داد قرار انكار مورد جداً مردم اجتماعي امور در

 قانون انواع به ،خالصه طور به ادامه، در .دارد گوناگوني هاي بندي تقسيم مختلف، رويكردهاي براساس قانون 3.است تحمل
  :شود مي اشاره آن، به نسبت متفاوت هاي ديدگاه براساس
 گاهي و ديني و الهي منشأ قوانين گاهي .دارند تفاوت يكديگر با وضع منشأ حيث از قوانين :گراييمنشأ رويكرد )الف

 به نسبت كريم قرآن در كه چرا دارند، الهي منشأ و ديني مباني ،نكاح به مربوط قوانين مثال عنوان به .دارند اجتماعي هاي جنبه
 به انساني جامعه خود و دارد اجتماعي جنبه كه است قانوني ،بيمه قانون كه حالي در ؛دارد وجود صريحي احكام اينها از برخي
  .است كرده اقدام قوانين اين وضع

 جمله از مختلف انواع به ،باشد حقوقي موضوع چه دربردارنده قانون اينكه به بسته ارتباط اين در :موضوعي رويكرد )ب
 افراد آزادي و اراده بر قانون اندازه چه تا اينكه به بسته ،ديگر سوي زا .شود مي بندي دسته اداري و تجاري كيفري، جزايي، قانون
 مجرم ،قانون اجراي عدم صورت در افراد ،امري قوانين در .شوند مي تقسيم تكميلي و امري به قوانين ،باشد گذارتأثير جامعه
 را اشخاص اراده اينكه براي گذار قانون ،تكميلي قوانين در ماا .است امري قانون يك كار قانون ،مثال عنوان به .شوند مي شناخته
 كه كنند عمل آن برخالف توانند مي افراد و پردازد مي قانون وضع به ،كند كمك آنها به خودش يگذار قانون با و كند تكميل

  .كرد اشاره باشد مي مدني قانون زيرمجموعه در كه قراردادها و معامالت قانون به توان مي زمينه اين در
 درون در داخلي قوانين .شوند مي تقسيم المللي بين و داخلي قوانين دسته دو به اجرا حيث از قوانين :اجرايي رويكرد )ج
 از .است المللي بين سطح در كشور يك مرزهاي از فراتر المللي بين قوانين اجراي دايره ولي ،شود مي اجرا كشور يك مرزهاي

                                                           
1. Canon 

 .517 ص ،1388دانش،  نولوژي حقوق،يرممحمدجعفر جعفري لنگرودي، ت. 2
 .19-23صص  ،39شماره  ،1333 يدوره اول، آذر و د، )كانون وكال( حقوقنشريه ، ؟قانون چيست فيض مهدوي، رضا . 3
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 يك قالب در اينكه به توجه با ،جنگي اسيران با رفتار قانون و داخلي شمول دايره با قانون يك ،اسالمي مجازات قانون منظر اين
  .است المللي بين قانون يك ،است شده پذيرفته كشورها سوي از المللي بين كنوانسيون

 عام، قوانين .شود تقسيم خاص قانون و عام قانون به تواند مي مصاديق و شمول دامنه حيث از وانينق :شمول دامنه رويكرد )د
 مصاديق وجز اجرايي يها دستگاه همه است ممكن يا دهد مي قرار شمول تحت را جامعه افراد همه ديگر عبارت به يا زيادي افراد
 قانون اما .هستند جمله اين از ،ايران تابعيت قانون :مانند اند، شده وضع مدني قانون در كه قوانيني مثال عنوان به .دنباش قانون اين

  .مسلح نيروهاي به مربوط قوانين :مثالً .است شده وضع مشخصي يها دستگاه براي يا ويژه اشخاص براي كه است قانوني ،خاص
 اعتبار از قانون متن تمام كه كرد توجه بايد ها تبصره و اجزاء بندها، قانوني اعتبار و ارزش لحاظ از :ارزشي رويكرد )ـه
 قوانين اجراي مورأم يعني .ستدان ديگر بند از ناچيزتر را جزء يا ندب يك توان ينم قانون بررسي هنگام .است برخوردار يكساني

  .كند عمل آن خالف يا اعتنايي بي آن به قانوني مستند بدون ،است قانون يك از جزئي يا بند اين اينكه اعتبار به ندارد حق
   .شوند مي تقسيم »وزيران هيأت مصوبات« و »عادي« ،»اساسي« به قوانين مرتبت، لحاظ هب :بندي رتبه رويكرد )و
 ،دولت با افراد سياسي روابط ،حكومت ساختار بر حاكم اصول كه شود مي اطالق مقرراتي و قواعد به :اساسي قانون -

 نوقان برترين اساسي قانون ؛كند مي تبيين را شهروندان و فرمانروايان ميان قدرت توزيع چگونگي و سياسي نهادهاي
 شوراي ،ايران اسالمي جمهوري در .است مقدم جامعه آن قوانين ديگر بر و بوده ثابت كه است سياسي نظام يك

  .دارد برعهده را آن با عادي قوانين تعارض عدم و انطباق تضمين و اساسي قانون اصول حفظ وظيفه نگهبان
 مصوب قوانين .شود مي تصويب اسالمي شوراي مجلس سوي از و كند مي حكم را معمولي موضوعات :عادي قوانين -

 جامعه متغير نيازهاي تناسب به و برخوردارند كمتري دوام و ثبات از ،اساسي قانون با مقايسه در كه گويند را مجلس
 با مغايرت در دتوان مين عادي قوانين و است عادي قوانين از باالتر اساسي قانون در مطرح موضوعات .شوند مي وضع
  .باشد جامعه اساسي قوانين

 و نامه بخش گاه نيز، وزرا و دولت هيأت ،گذاري قانون مجلس مصوبات بر عالوه :وزرا و دولت هيأت مصوبات -
 .باشند يگذار قانون مجلس مصوب قوانين و اساسي قانون چارچوب در بايد همگي كه كنند مي صادر را هايي نامه آئين

  

  قانون اجزاي .3

 آن مورد در قانون آن در كه است موضوعي به وابسته زيادي حدود تا عنوان اين كه است عنوان يك دربردارنده قوانين همه
 كلي طور به كار قانون مثالً .است شده واقع بحث مورد قانون آن در كه موضوعي مهمترين ،ديگر عبارت به يا است شده بحث
  .است كارفرما و كارگر مورد در

 قانون مواقع برخي در :است شيوه چند به قانون متن در مقررات ارائه نحوه .كند مي ارائه قانون متن در را مقررات گذار قانون 
 يك از بيش و كند مي تصويب را آن گذار قانون كه است معيني و خاص موضوع يك يعني است، واحده ماده يك از متشكل

 مدني قانون مثل قوانين برخي اما ،دارند ماده 3 يا 2 قوانين برخي .است ماده چند دربردارنده قانون مواقع برخي در اما .ندارد متن
  .دارد ماده 1335 ايران

 به ظاهر در شايد .هستند جزءها و بندها ها، تبصره شامل قوانين اجزاي .دارند هم اجزايي ،قوانين مواد، يا واحده ماده بر عالوه
 به مواد از يكي يا واحده ماده در كه كلي قاعده يك از بخشي كردن روشن و حواض يعني تبصره از منظور كه شود متبادر ذهن
 ها تبصره .باشد ماده آن حكم روشنگر تا آيد مي ماده آن ذيل اي تبصره ،غلط برداشت از جلوگيري براي كه شده اشاره آن
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 ممكن ها تبصره ذيل .باشند مختصرتر و تر كوتاه تر، جزئي احكامي داراي بايد القاعده علي كه هستند مقرراتي حامل نوعي عنوان به
  .باشيم داشته تر كوچك مقررات و ها عبارت ،بندها شامل ريزتري اجزاي است

  

  آن انواع و اساسي نوانق .4

 و عرفي مقررات و قواعد كليه به اساسي قانون ،عام تعريفي در .است اساسي قانون قوانين، انواع از يكي ،شد ذكر كه طور همان
 در افراد سياسي روابط بر حاكم موازين و اصول بنابراين .است آن اجراي و قدرت به مربوط كه شود مي گفته اي پراكنده يا مدون
 زمره از فرمانبران و فرمانروايان ميان قدرت توزيع كيفيت همچنين ،آنها تنظيم شيوه و كشور سياسي نهادهاي و دولت با ارتباط
  .باشد اساسي قانون فاقد كه يافت توان نمي يدولت يا كشور ،جامعه هيچ ،برداشت اين با .است اساسي قانون قواعد
  :شود مي بندي تقسيم زير شرح به مختلف هاي ديدگاه براساس اساسي قانون ،خالصه طور به
 اجراي و انتقال به مربوط موضوعه اساسي قانون مانند نيز عرفي اساسي قانون :موضوعه اساسي قانون و عرفي اساسي قانون .1
 از اي مجموعه عرفي اساسي قانون .است دهمآ وجود به تدريجي تحوالت اثر در كه كشوراست هر سياسي ساختار و قدرت
 هاي اركان توسط موضوعه اساسي قانون اما .بريتانيا اساسي قانون مانند ،است يگذار قانون مجلس مصوبات و منشورها ها، اعالميه
 به و تهيه متن چند يا يك در )آيند مي وجود به منظور اين براي كه ييها دستگاه ساير يا مردم آراء مؤسسان، مجلس( مؤسس
  .سوئيس اساسي قانون :مثل ،رسد مي تصويب
 تجديدنظر نحوه جهت از را نرم و سخت اساسي قانون :)پذير انعطاف( نرم اساسي قانون و )ناپذير انعطاف( سخت اساسي قانون .2

 تشريفات همان با مقننه مجالس طريق از عادي اساسي قانون مانند را نرم اساسي قانون زيرا .انندخو مي نام اين به )بازنگري(
 مجلس مؤسسان، مجلس( مجلس توسط سخت اساسي قانون در تجديدنظر اما .دهند مي قرار تجديدنظر مورد يگذار قانون

   .پذيرد مي انجام مختلف يها شيوه از مخلوطي يا )پرسي همه( مردم آراء وسيله به يا )خبرگان
 اما است، مساوي ارزش داراي آن اصول كليه ،دست يك اساسي قانون در :مختلط اساسي قانون و دست يك اساسي قانون .3

 .دارند تفاوت هم با اصول ،تجديدنظر قابليت لحاظ از مختلط اساسي قانون در

 :شود مي تقسيم ديگر نوع 3 به خود قسم اين كه :گيري شكل منشأ لحاظ از اساسي قانون .4

 .شود مي داده مردم به امتياز عنوان به بالمنازعي زمامدار سوي از كه است اساسي قانون :اقتداري اساسي قانون -

 مجلس دو يا يك همكاري با ولي ،مطلق حاكم وسيله به اساسي قانون گيري شكل گاهي :اقتداري نيمه اساسي قانون -
 .گيرد مي انجام

 يا مردم طريق از آيد، مي وجود به ها انقالب و ها نهضت نتيجه در كه اساسي قانون نوع اين :ساالر مردم اساسي قانون -
 .شود مي تصويب آنها نمايندگان

  

 مقررات و انينوق ساير با اساسي قانون تمايزات .5

  تصويب و وضع جهت از .5-1

 اساسي قانون كه چنان شود؛ مي تصويب و وضع عادي قوانين به نسبت بيشتري و تر سنگين تشريفات با اساسي قانون معموالً
 طريق از فقط عادي قوانين كه يحال در ؛شد تصويب و تدوين )پرسي همه ـ خبرگان( مضاعف شيوه به ايران اسالمي جمهوري
  .شوند مي تصويب و وضع اسالمي شوراي مجلس
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  تفسير و شرح لحاظ از .5-2

 آنها تفسيركننده مرجع حتي .است عادي قوانين تفسير تشريفات از متمايز و خاص تشريفات تابع هم اساسي قانون تفسير و شرح
 نگهبان شوراي عهده هب اساسي قانون تفسير« اساسي، قانون هشتم و نود اصل براساس ما كشور در كه چنان .هستند جدا هم از نيز

 صالحيت در عادي قوانين تفسير و شرح« سوم، و هفتاد اصل موجب به و »شود مي انجام آنان چهارم سه تصويب با كه است
  .»نيست ،كنند مي قوانين از حق تميز مقام در سانرداد كه تفسيري از مانع اصل اين مفاد .است اسالمي شوراي مجلس

  
  بازنگري و تجديدنظر يا تغيير و تهذيب لغو، نظر از .5-3

 لهئمس هم كشوري اگر و گيرد مي قرار ابطال و نسخ يا و تبديل و تغيير دستخوش ديگر قوانين از كمتر اساسي قانون اصوالً
 نظام در كه چنان ؛كند مي وضع را سنگيني تشريفات مورد اين در بپذيرد، را خود اساسي قانون در تجديدنظر و بازنگري
 در كه آن حال .آمد خواهد ادامه در كه است عملي اي ويژه ضوابط رعايت با اساسي قانون بازنگري ،ايران اسالمي جمهوري

 و آزمايشي شكل به قوانيني حتي كه جايي تا ؛پذيرترند انعطاف حيث، اين از و ندارد وجود تشريفاتي چنين ،عادي قوانين مورد
  .دنشو مي تصويب مجلس هاي كميسيون سوي از موقت

  
  يكديگر با مطابقت و تبعيت جهت از .5-4

 و احكام و عادي قوانين نظير مقررات و قوانين ساير و دارد قرار كشور موضوعه مقررات و قوانين هرم رأس در اساسي قانون
 و انطباق تشخيص براي صالح ذي مرجع ،ما كشور در .باشد مغاير آن با يا كند نقض را آن نحوي به نبايد مجريه قوه هاي نامه نظام
  .است نگهبان شوراي ،اساسي قانون با عادي قوانين مغايرت عدم
  

 اساسي قانون الزم هاي ويژگي .6
 با و ارجاع قابل هميشه و مهم منبع عنوان به و آيد مي حساب به نظام يك سياسي و حقوقي مهم سند اساسي، قانون كه آنجا از

 بايد را معيارهايي و ضوابط آن، نگارش نحوه حتي و تدوين و تنظيم براي است، شده معرفي اساسي حقوق قوي اجراي ضمانت
  :از عبارتند جمله آن از كه گرفت نظر در

  .جامعه نيازهاي و فرهنگ با تناسب و خاص هاي ارزش و عقيده از گرفتن الهام -
 به كنند سعي گيرند مي قرار نوين نظام يك ايجاد طليعه در كه كشورهايي كه بيان بدين بودن؛ غيرتقليدي و ابتكاري -

 فرهنگ سوي به هستند، متمدن و مترقي آنها زعم به كه كشورهايي سوي به دريوزگي و تكدي دست كردن دراز جاي
  .بگيرند كمك اساسي قانون تدوين براي آنان از و آورند روي خود خبرگان و متخصصان و

 اساسي قانون واقع در .سازد مي خارج چارچوبي و بنيادي حالت از را آن شد، چنين اگر كه جزئي؛ امور به نپرداختن -
  .كند واگذار عادي قوانين به را متغير امور و بپردازد حاكميت ثابت امور به بايد االمكان حتي

 با مخالف و متضاد هاي برداشت و تعبيرها قانون، روشني و وضوح صراحت، عدم كه چرا پيچيدگي؛ و ابهام نداشتن -
  .سازد مي وارد ناپذير جبران لطمه آن استحكام و صالبت به كه دارد همراه به را قانون روح

 1.آنها با متناظر مقررات و قوانين بودن اجرا قابل و منطقي ترتيب و نظم قانون، اصول بين تعارض عدم -
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 آن در يبازنگر و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون .7
 جديد رژيم استقرار و موجود رژيم سقوط به منجر كه داخلي هاي جنگ و كودتاها ،ها انقالب مانند كننده دگرگون حوادث

 انقالب از پس ايران 1286 و 1285 هاي سال اساسي انونق .سازد مي ضروري را جديد اساسي قانون استقرار و تدوين ،دشو مي
  .روند مي شمار به موارد گونه اين از 1358 سال در اسالمي جمهوري اساسي قانون و مشروطيت
 اسالمي جمهورينظام  تشكيل و حكومت نوع تعيين به منجر كه انتخابات اولين برگزاري و اسالمي انقالب پيروزي از پس

  .يافت گسترش مختلف محافل در نظام اساسي قانون تعيين به راجع بحث شد، ايران در
 بر را ايران اسالمي جمهوري نظام پايه كه اساسي قانون نويس پيش ،)ره(خميني امام حضرت تيزبيني با ،مرحله اين در
 آن تأكيد با و يافت نگارش داده، قرار توحيدي جامعه و اجتماعي عدالت ويژه به اسالم بخش حيات هاي ارزش و ها آموزه

  .شد برگزار 1358 مرداد 12 در اساسي قانون خبرگان مجلس اتانتخاب ،حضرت
 افتيدر از پس ،1358 سال مرداد 28 در بودند، مختلف يها زهيانگ و ها قهيسل با افراد از يبيترك كه مردم منتخب خبرگان

 قانون تدوين ،پرمسئوليت كار و العاده فوق كوشش و تالش ماه 3 از پس و كرده آغاز را خود فعاليت ،)ره( امام حضرت اميپ
  .ندرساند انجام به را ايران جمهوري اساسي

 قرار تصويب مورد اساسي قانون خبرگان توسط 1358 آبان 24 تاريخ به اصل 175 و فصل 12 در نهايت در اساسي قانون
 مبناي بر اي تازه اساسي قانون گونه بدين و رسيد ايران مردم آحاد تأييد به 1358 سال آذر 12 در پرسي همه يك در سپس .گرفت
  .شد گشوده جهان كشورهاي اساسي قوانين برابر در تازه فصلي و تدوين اسالمي اصول و انساني حقوق

 برگزاري از پس و گرفت قرار بازنگري مورد اساسي قانون بازنگري شوراي در اساسي قانون از هايي بخش ،1368 سال در
  .درآمد اجرا به ،پرسي همه

 انجام ترتيب اين به ،يضرور موارد در مذكور قانون در بازنگري اساسي، قانون هفتم و هفتاد و يكصد اصل براساس
 يا اصالح موارد ،جمهور رئيس به خطاب حكمي طي ،نظام مصلحت تشخيص مجمع با مشورت از پس يرهبر مقام كه گيرد مي

 :نمايد مي پيشنهاد زير تركيب با اساسي قانون يبازنگر يشورا به را اساسي قانون تتميم

 .نگهبان يشورا ياضاع .1

 .گانه سه يقوا يرؤسا .2

 .نظام مصلحت تشخيص مجمع ثابت ياعضا .3

 .يرهبر خبرگان مجلس ياعضا از نفر پنج .4

 .يرهبر مقام انتخاب به نفر ده .5

 .وزيران هيأت از نفر سه .6

 .قضائيه قوه از نفر سه .7

 .اسالمي يشورا مجلس نمايندگان از نفر ده .8

 .دانشگاهيان از نفر سه .9

 از بايد يرهبر مقام يامضا و تأييد از پس شورا مصوبات .كند مي معين قانون را آن شرايط و انتخاب كيفيت و كار شيوه
 در 1نهم و پنجاه اصل ذيل رعايت .برسد پرسي همه در كنندگان شركت مطلق اكثريت تصويب به عمومي آراء به مراجعه طريق

                                                           
پرسي و مراجعه به آراء مردم  مقننه از راه همه در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه«: اصل پنجاه و نهم قانون اساسي. 1
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 و قوانين كليه يابتنا و نظام بودن اسالمي به مربوط اصول يمحتوا .نيست الزم »اساسي قانون در يبازنگر« پرسي همه مورد
 و امر واليت و حكومت بودن يجمهور و ايران اسالمي يجمهور اهداف و ايماني يها پايه و اسالمي موازين براساس مقررات
  .است ناپذيرتغيير ايران رسمي مذهب و دين و عمومي آراء به اتكاء با كشور امور اداره نيز و امت امامت

  
  سياسي يها نظام .8

 هاآن هاي ويژگي و سياسي يها نظام انواع .8-1

 سهم كه است يروش انتخاب به مربوط اول، سؤال ؛است مطرح ياصل سؤال دو ،يشكل نظر از مشروع، ياسيس نظام هر در
 و نهادها نيب در ياسيس قدرت عيتوز نحوه به مربوط دوم، سؤال .دهد نشان ياسيس نظام ياجرا و يطراح در را مردم يحداكثر

 اند كرده تجربه را ياسيس نظام سه عمده، طور به اول، سؤال به پاسخ در تاكنون جهان يكشورها .است كشور كي يداخل يقوا
 كا،يآمر ب،يترت به نظام سه نيا كامل نمونه .يپارلمان مهين و ياستير مهين نظام و يپارلمان نظام ،ياستير نظام :از عبارتند كه

 ينسب و پذير نا انعطاف يا مطلق( يعمود اي و يافق صورت به قوا، كيتفك موضوع دوم، سؤال به پاسخ در .است فرانسه و انگلستان
  1.است شده واقع رشيپذ مورد )پذير انعطاف يا
  

  رياستي يها نظام .8-1-1

 اجرايي يتمسئول داراي و هست هم )دولت هيأت معني به( حكومت رئيس ،جمهور رئيس يا كشور رئيس رياستي، يها نظام در
 كشور رئيس هم آمريكا جمهور رئيس مثال عنوان به .است يكي حكومت رياست با كشور رياست ،حالت اين در واقع در .است

 تفكيك قوا بين ها نظام اين در .شوند مي اداره جمهوري صورت به رياستي يها نظام .آن مجريه قوه رئيس هم و است آمريكا
  2.است مقننه قوه از مستقل زيادي حد تا مجريه قوه و دارد وجود

  
  رياستي نظام يها يژگيو

 در انتخاب شكل البته .شوند مي انتخاب مردم يسو از مستقل صورت به كدام هر مقننه و هيمجر قوه ياعضا نظام، نيا در .1
  .است )ميمستق( يا درجه كي اي و )غيرمستقيم( يا درجه دو انتخابات صورت به اي كل، در .ستين كساني نظام، نيا طرفدار يكشورها
  .رديبگ شكل متفاوت حزب دو از است ممكن .نيست كساني ،دهد مي شكل را مقننه و هيمجر قوه كه يتياكثر دو الزاماً .2
 و بوده مستقل گريكدي برابر در قوه دو نيا يعني دارد؛ يافق حالت ،كيتفك و شده تيرعا نظام نيا در قوا استقالل .3
 توسط هيمجر قوه سيرئ از سؤال اي و ضاحياست اي عزل از سخن جه،ينت در .ستين مطرح گر،يكدي برابر در بودن پاسخگو موضوع

  .ندارد وجود سمجل
  .ندارد را يگريد كار در دخالت حق قوا، از كي چيه .است يتخصص كارگزار، يها دستگاه از كدام هر فيوظا .4

 به ،ياستير به ميرژ نوع نيا ينامگذار علت .است ياستير ميرژ ياصل مشخصات گذشت، آنچه است، يادآوري به الزم
 و كشور سيرئ هم .دارد را كشور آن يرهبر نقش كشور نيا در جمهور رئيس .گردد يبرم كايآمر يعني آن، كننده ابداع كشور

  3.است دولت هيأت سيرئ هم
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  پارلماني هاي نظام .8-1-2

 رئيس ،كشورها اين در واقع در .دارد وجود تفاوت دولت هيأت رياست و كشور رياست بين نوعي به ،پارلماني يها نظام در
 كه حالي در .دارد برعهده را قوا بين آمده پيش يها تعارض برخي كننده حل وظيفه بيشتر و بوده تشريفاتي و نمادين مقامي كشور
   .شود مي محسوب كشور اجرايي مسئول ،وزير نخست يا دولت هيأت رئيس

 و جمهور رئيس چه ،مدل اين در .ملكه و شاه يا و هستند جمهور رئيس يا ؛اند بوده گونه دو به دنيا در تاكنون كشورها يرؤسا
برعهده  را تعارضات برخي كننده حل و ملي وحدت مادنقش ندر واقع  و نيستند اجرايي باالي قدرت داراي ،)ملكه( شاه چه

 در پيروز حزب رهبر ،موارد بيشتر در و واقع در وزير نخست .است اصلي قدرت داراي صدراعظم يا و وزير نخست اما .دارند
  :دارد وجود پارلماني نظام گونه دو كه گفت توان مي بنابراين .است پارلماني انتخابات
  )نروژ و ژاپن ،انگلستان مانند( سلطنتي مشروطه -1
   .)تركيه و هند مانند( پارلماني نظام با جمهوري -2
 ملي و محلي سطح در جدي رقابت با ها نظام اين در احزاب .شود مي احزاب بر زيادي بسيار تكيه پارلماني، يها نظام در

 پيش مردم، واقع در 1.شود مي معرفي وزير نخست عنوان به پيروز ائتالف يا و حزب رهبر و كنند مي تالش پارلمان هاي كرسي براي
  .دهند مي رأي مبنا ناي بر و دانند مي را آنها احتمالي هاي برنامه و احزاب رهبر انتخابات، از
  
   يپارلمان نظام يها يژگيو

  .است ينسب اي و يعمود آن در قوا كيتفك .1
  .شود مي انتخاب مردم، توسط ميمستق صورت به نه و مقننه قوه قيطر از هيمجر قوه .2
 اشخاص و ها دستگاه به ،پارلمان قيطر از و سپرده پارلمان ندگانينما به انتخابات، رهگذر از مردم يسو از يمل تيحاكم .3

  .شود مي منتقل كارگزار
  .شوند يم يناش آن از كه هستند يدستگاه برابر در ييگو پاسخ به موظف استقالل، نيع در ها دستگاه .4
  .است يپارلمان صورت به قوا يهمكار حالت ان،حقوقدان يبرخ ريتعب به .5
  .دارند يمشترك يكاركردها ،ها دستگاه يعني ندارد؛ كامل يتخصص جنبه ،يپارلمان ميرژ در زيمتما يها دستگاه .6
 نهيكاب و دولت هيأت استير و است رمسئوليغ ركن قاعدتاً كه كشور استير ؛است يركن دو معموالً هيمجر قوه .7

  .دارد برعهده را ياسيس يها تيمسئول هيكل كه ،)وزير نخست(
 همچون ،ينظارت ينهادها از استفاده و يپارلمان يها يبررس اي و ضاحياست و سؤال راه از دارد حق مردم، منتخب مجلس .8

  .كند كنترل را هيمجر قوه ،محاسبات وانيد
  :مانند ؛دارد ارياخت در را مقننه قوه بر يرگذاريتأث خاص يابزارها زين دولت هيأت مقابل، در .9

  ب؛يتصو جهت مجلس به آن ارسال و يقانون حيلوا هيته -
  خود؛ يها سياست و نظرات از دفاع جهت پارلمان جلسات در وزرا حضور حق -
  .اجرايي و يماهو نامه آئين و نامه بيتصو قيطر از يگذار قانون كار در دولت هيأت ريتأث و دخالت -
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 اعتماد عدم يرأ واسطه هب نه،يكاب اسقاط امكان :رديگ يم شكل صورت دو به ميرژ نيا در قوا تعادل كه، آن مهم نكته
  .هيمجر قوه توسط پارلمان انحالل حق و نهيكاب به مجلس ندگانينما
  
  پارلماني نيمه و رياستي نيمه هاي نظام .8-1-3

 هيمجر تر،  قيدق ريتعب به و ياستير مهين اصطالحاً كه د،يجد نظام ينوع به پيشرفته سياسي نظام دو ختنيآم از ياساس نيقوان از يبرخ
 است ياستير نظام شبيه جمهور رئيس جايگاه .است يركن دو هيمجر قوه الگو، نيا در .اند افتهي دست ،شود مي دهينام ياستير مهين
 نوع نيا نيبارزتر .)رجمهو سيرئ جز به( دارند تيمسئول مجلس برابر در البته ؛شوند مي يمعرف او توسط وزرا و وزير نخست و
 يسو از وزير نخست كه يهنگام مثالً .است آمده وجود به ينوآور ها، هيأت يريگ شكل نهيزم در هرچند .است فرانسه در ميرژ

 يمل دولت برابر در دولت يعموم استيس هياعالم عنوان تحت را خود برنامه داد، ليتشك را نهيكاب و شد منصوب جمهور رئيس
  .است دولت هيأت به اعتماد يرأ منزله به دولت، هياعالم به موافق يرأ .كند مي قرائت

  
  سياسي هاي نظام ارزيابي .8-2

  .شود يم اشاره آنها نيتر مهم از يبرخ به كه هستند خود خاص ضعف و قوت نقاط يدارا ،سياسي يها نظام از كي هر
  
  ياستير نظام يابيارز .8-2-1

 سيرئ است ممكن مثالً .باشد يم رهمسانيغ يموارد در و همسان يموارد در تياكثر دو نيا .است تياكثر دو حاصل نظام نيا
 وزرا كه آنجا از .آورد مي وجود به را تعارض نهيزم خود كه باشند يگريد حزب از مجلس ندگانينما و حزب كي از هيمجر قوه
 شوند؛ يم مواجه تيمصون ينوع با ،دهد قرار ضاحياست اي و سؤال مورد را آنها تواند ينم مجلس و نبوده پاسخگو مجلس برابر در
  .است جمهور رئيس خواست قيطر از آنها عزل راه تنها كه چرا

 حاضر صندوق سر دوبار حداقل بايد كه چرا ابد؛ي يم شيافزا خود، ياسيس حق اعمال در مردم مشاركت نهيهز همچنين
  .دارد كشور يبرا ياديز يها نهيهز خود نيا و شوند

  
  يپارلمان نظام يابيارز .8-2-2

 اتفاق نيا شود، انتخاب پارلمان يسو از هيمجر قوه سيرئ باشد قرار اگر مثال، عنوان به :دارد وجود يمعضالت زين يپارلمان نظام در
 .دانند ينم مردم عمالً باشد، حزب فاقد يكشور چنانچه جه،ينت در .دارد يشتريب مناسبت كشور كي در احزاب حضور با

 هيمجر قوه توسط پارلمان انحالل حق گر،يد يسو از .داد خواهند يرأ هيمجر قوه سيرئ عنوان به يشخص چه به آنها ندگانينما
 عدم يعني پارلمان، انحالل كنند، اعمال را خود ياسيس مشاركت ندتوان مي قيطر كي از تنها مردم كه آنجا از .است شده رفتهيپذ

 خود است، هيمجر قوه قدرت مهار يبرا ليوسا نيتر مهم از يكي كه اعتماد عدم يرأ از يريگ بهره .مردم انتخاب به توجه
  .شود آن كردن ناكارآمد و هيمجر قوه با مبارزه يبرا يابزار دتوان مي

 يها بيآس گريد از ،زين بودجه بيتصو عدم اي و دولت يها سياست و ها برنامه به ندادن يرأ در مجلس ندگانينما يتبان امكان
 يكاغذ به را مجلس مصوبات عمالً ه،يمجر قوه توسط آن وضع در ريتأخ اي نامه آئين وضع عدم حال، نيع در .است نظام نيا
  .شود مي خود ضد به ليتبد ،ياندام يوابستگ و فيوظا در يهمكار قوا، زيتما گر،يد عبارت به .كند يم ليتبد تيخاص يب
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  پارلماني نيمه و رياستي نيمه نظام يابيارز .8-2-3

 نيا نمونه نيبارزتر گذشت، كه طور همان .يستن بيع از يخال آمده، عمل به يها تالش همه رغم يعل زين رياستي نيمه يها نظام
 مصوبات به نسبت ،يقيتعل يوتو حق از جمهور رئيس .كرد اشاره آن اشكاالت از يبرخ به توان مي كه است فرانسه در ها نظام

 دارد حق .بپردازد خود يها سياست و افكار ليتحم به و كند استفاده رفراندوم حربه از دتوان مي او .است برخوردار پارلمان
  1.كند كنترل را پارلمان يها اجالس دتوان مي طور نيهم .كند منحل را پارلمان

  
  ساالري مردم لهئمس و پارلماني و رياستي هاي نظام .8-3

 بسياري زيرا .نيست كشور يك در حقيقي ساالري مردم وجود معني به الزاماً پارلماني يا رياستي نظام وجود كه داشت توجه بايد
 مبارك حسني حكومت دوران در مصر كشور وضعيت به توان مي نمونه عنوان به .اند افتاده استبداد دام به رياستي هاي رژيم از

 با كشور اين جمهور رئيس اما ،بود مند بهره ساالري مردم مؤسسات و نهادها همه وجود از كشور اين كه حالي در .كرد اشاره
  .كشاند استبداد و خودكامگي سمت به را كشور و كرد ناكارآمد را نهادها اين تمامي ،خود اختيارات افزايش

 عنوان به .شوند اداره استبدادي شكل به توانند مي هم پارلماني هاي نظام .ندارد رياستي هاي نظام به اختصاص مسئله اين البته
 داراي ايران شاه بود قرار مشروطه اساسي قانون طبق .كرد اشاره مشروطه انقالب از پس ايران سياسي شرايط به توان مي نمونه

 انتخاب به ملت اراده نماد عنوان به ملي شوراي مجلس بود قرار همچنين .كند سلطنت فقط و نباشد حكومتي و اجرايي اختيارات
 در عمالً اما .نمايد تأييد را مجلس انتخاب كشور، رئيس عنوان به و ملي وحدت نماد عنوان به نيز شاه و كرده اقدام وزير نخست
 گوش وزير، نخست و پارلمان و بود كشور سياسي و اصلي قدرت داراي ،شاه يعني كشور، رئيس پهلوي، رژيم پادشاه دو دوران

  .بودند آنها فرمان به
  

  ايران اسالمي جمهوري نظام .9

 به رجوع با ؟است گفته پيش موارد از كيكدام مانند رانيا ياسالم يجمهور ياسيس نظام كه شود مي مطرح سؤال نيا اكنون
 بتوان ديشا .دارد را يپارلمان و ياستير نظام دو يها يژگيو تمام باًيتقر نظام نيا كه ديآ يم دست به ،ياساس قانون مختلف اصول

 ياسيس تيكفا عدم به يرأ( جمهور رئيس و وزرا عزل و سؤال حق ندگانينما كه چرا د؛ينام يپارلمان شبه اي و ياستير شبه را آن
 دتوان مي و شود مي وارد يگذار قانون كار در مجلس به حهيال ارائه با دولت گر،يد يسو از .دارند را )نهم و هشتاد اصل طبق
  .دهد مي نشان را قانون وضع در دولت دخالت نهيزم خود، كه كند وضع ييها نامه آئين

 از .است مطرح نجايا در تياكثر دو يعني ؛مردم منتخب هم ندگانينما و است مردم منتخب جمهور رئيس نظام، نيا در
 ذيتنف سرانجام، .است شده ييشناسا او يبرا نظارت حق از يا گونه و است ياساس قانون ياجرا مسئول جمهور رئيس گر،يد يسو

 صورت در يرهبر .است اساس نيا بر جمهور سيرئ اقدامات تيمشروع كه است نظام يرهبر ارياخت در جمهوري رياست حكم
  .نكند ذيتنف را جمهوري رياست حكم دارد حق قانون طبق ،ديصالحد

  
  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در مردمي و الهي هاي حاكميت .9-1

 حاكميت كه خورد مي چشم به »اسالمي حكومت« بخش در اساسي، قانون مقدمه در مديريت، و سازمان كلي تفكرات نخستين
 قانون مقدمه .داند مي ها گيري تصميم در مردم فعال مشاركت و )رهبري( فقيه واليت پايه دو بر اسالمي جامعه در را دولت

 با هايي انسان پرورش را آن هدف و پردازد مي اسالمي جامعه هاي ويژگي بيان به ،»اسالم در حكومت شيوه« بخش در همچنين
                                                           

 .1390، 1دوماهنامه طرح واليت، شماره مسعود راعي، ساختار نظام جمهوري اسالمي ايران،  .1
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 در .كند مي قلمداد جهاني واحد امت تشكيل راه در جهان مستضعفان براي )اسوه( نمونه جامعه ايجاد و اسالمي واالي هاي ارزش
  :است آمده اساسي قانون مقدمه
 المللي بين روابط گسترش در و كند بنا )اسوه( نمونه جامعه اسالمي، موازين با كه است آن بر اساسي قانون اكنون و«

  »…كند هموار را جهاني واحد امت تشكيل راه تا كوشد مي
 و نهادها ايجاد پايه بر اسالمي جامعه كه است معتقد اسالمي جامعه تشكيل چگونگي خصوص در اساسي قانون مقدمه

 مبين كه »گذاري قانون« .هستند بنيادها و نهادها آن اداره و حكومت دار عهده صالحان و شود مي تشكيل سياسي بنيادهاي
 خداوند، حاكميت بر تأكيد ضمن اساسي قانون و دارد جريان جامعه در سنت و قرآن مدار بر ،است اجتماعي مديريت هاي ضابطه

 و سياسي هاي گيري تصميم مراحل تمام در اجتماع عناصر تمامي گسترده و فعال مشاركت طريق از نيز مردم حاكميت بر
 و »اسالمي جمهوري« ايران، بر حاكم سياسي نظام ،1اساسي قانون يكم اصل براساس بنابراين، .دارد تام توجه ساز، سرنوشت
 حاكميت« نخست، پايه .است حاكميت گونه دو يا اساسي پايه دو داراي ايران اسالمي جمهوري نظام دوم، اصل براساس
 مقبوليت« سياسي نظام به كه است »مردم حاكميت« دوم، پايه و بخشد مي »مشروعيت« را ايران سياسي نظام كه است »خداوند

  :گويد مي دوگانه حاكميت خصوص در اساسي قانون ششم و پنجاه اصل .دهد مي »عامه
 . است ساخته حاكم خويش اجتماعي سرنوشت بر را انسان او، هم و ستا خدا آن از انسان و جهان بر مطلق حاكميت«

 اددخدا حق اين ملت و دهد قرار خاص گروهي يا فرد منافع خدمت در يا كند سلب انسان از را الهي حق  اين تواند نمي كس يچه
  .»كند مي اعمال ،آيد مي بعد اصول در كه طرقي از را

 توحيدمحور حكومت و گرفته نشأت اسالم مذهب و دين اصول از كه ايران، سياسي نظام مردمي و الهي هاي حاكميت ابعاد
  :است دهش مشخص زير ترتيب به اساسي قانون دوم اصل در است، آورده وجود به را شده هدايت ساالر مردم و

  :به ايمان پايه بر است نظامي ،اسالمي جمهوري«
 او؛ امر برابر در تسليم لزوم و او به تشريع و حاكميت اختصاص و )اهللا اال الاله( يكتا خداي .1
 قوانين؛ بيان در آن بنيادي نقش و الهي وحي .2
 خدا؛ سوي به انسان تكاملي سير در آن سازنده نقش و معاد .3
 تشريع؛ و خلقت در خدا عدل .4
 ؛ياسالم انقالب تداوم در آن اساسي نقش و مستمر رهبري و امامت .5
 :راه از كه خدا برابر در او مسئوليت با متوأ آزادي و انسان واالي ارزش و تكرام .6

  اجمعين؛ معليه اهللا سالم معصومين سنت و كتاب براساس الشرايط جامع فقهاي مستمر اجتهاد )الف
  آنها؛ پيشبرد در تالش و بشري رفتهپيش تجارب و فنون و علوم از استفاده )ب
 و اجتماعي و اقتصادي و سياسي استقالل و عدل و قسط پذيري، سلطه و گري سلطه و ستمگري هرگونه نفي )ج

  .»كند مي تأمين را ملي همبستگي و فرهنگي
  

                                                           
اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقالب اسالمي  جمهوري اسالمي است كه ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينه ،حكومت ايران«: اصل يكم قانون اساسي .1

پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي  العظمي امام خميني، در همه اهللا پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت
 ».كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد ٪2/98با اكثريت  ،االولي سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجري قمري ول و دوم جماديبرابر با ا
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  اداري نظام در و اساسي قانون در حاكميت تحقق چگونگي .9-2

  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در حاكميت تحقق .9-2-1

 بر ،»جمهوري« لفظ و )محتوا( نظام مشروعيت يا خداوند حاكميت بر ،ايران اسالمي جمهوري سياسي نظام در »اسالمي« لفظ
 ،1چهارم اصول( الهي حاكميت تحقق چگونگي ،اساسي قانون از اصولي .دارد داللت )شكل( نظام مقبوليت يا مردمي حاكميت

  .دهد مي نشان نظام ساختار اجراي و تدوين در را )… و 4هفتم ،3ششم اصول( مردمي و )… و 2پنجم
  
  ايران اسالمي جمهوري اداري نظام در حاكميت تحقق .9-2-2

 اداره را كشور ،خاص مديريت و كار سازمان با هريك كه دارد وجود حاكميت دو نيز ايران اسالمي جمهوري اداري نظام در
 گانه سه قواي و نهادها استقرار طريق از مردمي حاكميت تحقق و )رهبري( فقيه واليت طريق از الهي حاكميت تحقق .كند مي

  .پرداخت خواهيم آنها به بعد هاي بخش در كه 5است

                                                           
 اين .باشد اسالمي موازين و غير اينها بايد براساس سياسي ،نظامي ،فرهنگي ،اداري ،اقتصادي ،مالي ،جزايي ،مدني و مقررات قوانين ليهك«: قانون اساسي چهارم اصل. 1

 ». است نگهبان فقهاي شوراي برعهدهامر  اين و تشخيص است حاكم ديگر و مقررات و قوانين اساسي قانون اصول همه يا عموم بر اطالق اصل
 ،و باتقوي عادل فقيه برعهده امت امامت امر و اليت، وايران اسالمي در جمهوري )فرجه تعالي اهللا عجل(عصر  ولي حضرت غيب ر زماند«: قانون اساسي پنجم لاص. 2

 ».گردد مي دار آن عهده يكصد و هفتم اصل طبق كه مدير و مدبر است ،شجاع ،زمان به آگاه
 مجلس نمايندگانجمهور،  رئيس انتخاب: انتخابات از راه ؛شود اداره اتكاء آراء عمومي امور كشور بايد به ،ايران اسالمي جمهوري در«: قانون اساسي صل ششما. 3

 ».گردد مي معين قانون ديگر اين در اصول كه در مواردي پرسي همه يا از راه ؛شوراها و نظاير اينها عضايا اسالمي، شوراي
 ،بخش ،شهر، محل ،شهرستان ،استان اسالمي، شوراي شوراي شوراها، مجلس ،»االمر في شاورهم«و  »بينهم شوري و امرهم«: كريم دستور قرآن طبق«: قانون اساسي هفتم صلا. 4

 ».كند مي معين  از آن ناشي و قوانين قانون شوراها را اين و وظايف و حدود اختيارات تشكيل موارد، طرز. امور كشورند و اداره گيري تصميم روستا و نظاير اينها از اركان
 .21-23، صص 1386ريزي،  ان، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهالدين برهاني، آشنايي با سازمان كار و مديريت دولت جمهوري اسالمي اير بهاء. 5
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 انداز آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمي ايران و سند چشم                    24

 

  رهبري مقام جايگاه و فقيه مطلقه واليت .1

 و مستقيم اعمال در ،اساسي قانون مطابق كه است اسالمي جمهوري نظام نهاد ترين اصلي و ترين مهم عنوان به فقيه واليت
 اسالمي جمهوري نظام مبناي كه )ره( خميني امام حضرت فقيه واليت نظريه .دارد مهمي بسيار نقش سياسي قدرت غيرمستقيم

 و تكميل با .دارد امامت نظام با را شباهت و قرابت بيشترين كه كرده اثبات فقيه ولي براي را اختياراتي و شرايط وظايف، است،
 نهادينه اساسي قانون در »فقيه مطلقه واليت« اسالمي، جمهوري نظام در )ره( امام حضرت ساله ده حيات طول در نظريه اين تتميم
 تحقق زمينه مستمر، امامت و امر واليت براساس كه است نظريه همان ساختاري و حقوقي ترجمان اساسي، قانون واقع در .شد

 بنابراين .باشد خود اسالمي اصيل وظايف از مختلف هاي سازمان انحراف عدم ضامن تا كند مي آماده را الشرايط جامع فقيه رهبري
 و )ره(خميني امام حضرت »فقيه مطلقه واليت« نظريه ايران، اسالمي جمهوري نظام نظري و فكري مبناي كه گفت توان مي

  .است »اساسي قانون« آن، اجرايي و حقوقي ساختار
 نيز دوم اصل 5 بند است، شده تأكيد فقيه واليت بر متكي اسالمي حكومت طرح بر اساسي قانون مقدمه در كه اين بر عالوه

 راستاي در .است كرده بيان نظام اساس عنوان به را »اسالمي انقالب تداوم در آن اساسي نقش و مستمر رهبري و امامت« به اعتقاد
 غيبت زمان در امت امامت و امر واليت و شده گنجانده »فقيه واليت اصل« ،پنجم اصل در كه است مستمر رهبري و امامت همين

  .است شده گذاشته فقيه برعهده
 اعمال فقيه واليت طريق از امامت، به مكتبي اعتقاد براساس نيز ملت حاكميت حق ،1هفتم و پنجاه اصل طبق همچنين

 كنند، مي اعمال را ملت حاكميت كه ،گانه سه قواي بر ،)دولت( حكومت رئيس و امر ولي كند مي ايجاب الهي رهبري .گردد مي
 قرار »امت امامت و امر مطلقه واليت زيرنظر« را قوه سه هر صراحتاً اصل، اين كه است اساس اين بر .باشد داشته عالي نظارت
 نيبنابرا .گردد تأمين ياسيس ميرژ ياله تيمشروع و نظام ياسالم پشتوانه گانه، سه يقوا بر يرهبر يعال نظارت با تا است داده
  2.است روشن كامالً نظام مجموعه تيهدا در امر يول نقش

  

  رهبر تعيين .2

   از پس« مذكور، اصل مطابق ؛انتصابي نه است انتخابي ايران در يرهبر مقام« ،اساسي قانون هفتم و يكصد اصل براساس
   امام العظمي اهللا آيت حضرت ،ايران اسالمي يجمهور گذار بنيان و اسالم جهاني انقالب كبير رهبر و تقليد قدر عالي مرجع
 عهده به رهبر تعيين شدند، پذيرفته و شناخته يرهبر و مرجعيت به مردم قاطع اكثريت طرف از كه ،)الشريف سره قدس( خميني
 و بررسي ،نهم و يكصد و پنجم اصول در مذكور شرايط واجد يفقها همه درباره يرهبر خبرگان .است مردم منتخب خبرگان
 يا عامه قبوليتم يدارا يا اجتماعي و سياسي مسائل يا فقهي موضوعات و احكام به اعلم را آنان از يكي هرگاه كنند؛ مي مشورت
 غير در و كنند مي انتخاب يرهبر به را او ،دهند تشخيص نهم و يكصد اصل در مذكور صفات از يكي در خاص برجستگي واجد
 هاي مسئوليت همه و امر واليت خبرگان، منتخب رهبر .نمايند مي معرفي و انتخاب رهبر عنوان به را آنان از يكي ،صورت اين

  .»است مساوي كشور افراد ساير با قوانين برابر در رهبر .داشت خواهد برعهده را آن از ناشي

                                                           
 بر و امامت امت واليت مطلقه امر زيرنظرقوه قضائيه كه  مقننه، قوه مجريه و قوه: از اسالمي ايران عبارتند جمهوري حاكم در قواي  «: اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي .1
 ».يكديگرند مستقل از اين قوا .گردند آينده اين قانون اعمال مي بق اصولط
 .1378، پاييز 13فصلنامه حكومت اسالمي، شماره ، فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران جايگاه واليت، محمد ،فر شفيعي .2
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  رهبر صفات و شرايط .3

 :از عبارتند رهبر صفات و شرايط ،اساسي قانون نهم و يكصد اصل براساس

 ؛فقه مختلف ابواب در افتاء يبرا الزم علمي صالحيت .1

  ؛اسالم امت يرهبر يبرا الزم يتقوا و عدالت .2
  .يرهبر يبرا كافي قدرت و مديريت شجاعت، تدبير، اجتماعي، و سياسي صحيح بينش .3
 .است مقدم ،باشد تر يقو سياسي و فقهي بينش يدارا كه شخصي ،فوق شرايط واجدين تعدد صورت در

  

  رهبر اختيارات و وظايف .4

 ،بتيغ زمان در ،ياساس قانون پنجم اصل مطابق و است ياسالم يجمهور نظام عمده اركان از فقيه واليت شد، ذكر كه گونه همان
 اصول زين و مقدمه در كه است نظام ياعتقاد يمبان يقانون برگردان يحقوق اصل نيا .دارد برعهده را امت امامت و امر تيوال
 نظام، اركان هيكل بر يرهبر فعال نظارت و حضور منظور به و امر تيوال تحقق جهت .است شده تأكيد آنها بر ياساس قانون يكل

 است داده قرار امت امامت و امر مطلقه تيوال زيرنظر را رانيا ياسالم يجمهور در حاكم ياقو ،ياساس قانون هفتم و پنجاه اصل
 امر يول نقش نيبنابرا .گردد تأمين ياسيس ميرژ ياله تيمشروع و نظام ياسالم پشتوانه گانه، سه يقوا بر يرهبر هيعال نظارت با تا
  .است روشن كامالً نظام مجموعه تيهدا در

 دهم و كصدي اصل كه دارد قدرت ميمستق اعمال منظور به هم يفيوظا و اراتياخت كشور، ـ دولت سيرئ عنوان به يرهبر اما
 يبازنگر در كه ،هفتم و هفتاد و كصدي اصل براساس همچنين .است دهكر اشاره آن قيمصاد از مورد 11 به حداقل ياساس قانون
 نظارت تحت و يرهبر مقام دست در انجام تا آغاز از ياساس قانون در دنظريتجد ابتكار شد، اضافه ياساس قانون به 1368 سال

 ياعتال جهت در گذار قانون اراده دهنده نشان حاكم، يقوا بر يرهبر نظارت عيوس گستره با همراه اراتياخت نيا .باشد يم ايشان
  .است ياسالم نظام اركان هيكل بر ايشان رافاش و تسلط و امر تيوال مقام اقتدار

 :است زير شرح به رهبر اختيارات و وظايف« اساسي، قانون دهم و يكصد اصل براساس
 ؛نظام مصلحت تشخيص مجمع با مشورت از پس ايران اسالمي يجمهور نظام كلي يها سياست تعيين .1

 ؛نظام كلي يها سياست ياجرا حسن بر نظارت .2

 ؛پرسي همه فرمان .3

 ؛مسلح ينيروها كل فرماندهي .4

 ؛نيروها بسيج و صلح و جنگ ناعال .5

 :ياستعفا قبول و عزل و نصب .6

  ؛نگهبان يشورا يفقها )الف
  ؛قضائيه قوه مقام ترين عالي )ب
  ؛ايران اسالمي يجمهور يسيما و صدا سازمان رئيس )ج
  1؛ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي كل ستاد رئيس )د

                                                           
و فرماندهي همه نيروهاي ، هماهنگي گذاري سياست كه مسئوليتاست كشور باالترين مرجع نظامي نيروهاي مسلح در  ،ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران .1

 .مسلح ايران از جمله ارتش، سپاه و نيروي انتظامي را برعهده دارد
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  ؛اسالمي انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده )هـ
 ؛انتظامي و نظامي ينيروها عالي فرماندهان )و

 ؛گانه سه يقوا روابط تنظيم و اختالف حل .7

 ؛نظام مصلحت تشخيص مجمع طريق از نيست، حل قابل يعاد طرق از كه نظام معضالت حل .8

 شرايطي بودن دارا جهت از جمهوري رياست داوطلبان صالحيت .مردم انتخاب از پس جمهوري رياست حكم يامضا .9
 ؛برسد يرهبر تأييد به اول دوره در و نگهبان يشورا تأييد به انتخاب از قبل بايد آيد، مي قانون اين در كه

 يا قانوني، وظايف از يو تخلف به كشور عالي ديوان حكم از پس كشور مصالح گرفتن نظر در با جمهور رئيس عزل .10
 1؛نهم و هشتاد اصل براساس يو كفايت عدم به اسالمي يشورا مجلس يأر

  .قضائيه قوه رئيس پيشنهاد از پس اسالمي موازين حدود در محكومين مجازات تخفيف يا عفو .11
  .»كند تفويض يديگر شخص به را خود اختيارات و وظايف از بعضي تواند مي رهبر

  
  نظام مصلحت تشخيص مجمع با مشورت از پس ايران اسالمي جمهوري نظام كلي يها سياست تعيين .4-1

 ،ياجتماع ،ينظام ،ياقتصاد ،ياسيس ،يخارج و يداخل يها هنيزم همه در ياسالم يجمهور نظام يكل يها سياست ،بند اين مطابق
 يعال يشورا ،يفرهنگ انقالب يعال يشورا ،ياسالم يشورا مجلس و شود مي ميترس و نييتع يرهبر مقام وسيله به … و يفرهنگ

 نيمواز و ياساس قانون چارچوب در و يكل يها سياست نيا محدوده در ديبا زين ربط ذي مراجع ساير و دولت هيأت ،يمل تيامن
  .آورند فراهم … و ها نامه آئين تدوين مقررات، و قوانين وضع طريق از آنها كردن اجرايي براي را الزم زمينه و بستر ،يشرع

 نيتر مهم كه دارد اختيار در يكارشناس و مشاوره جهت يعوامل و بازوها ،يديكل و مهم ارياخت نيا اعمال يبرا يرهبر البته
 ،ياقتصاد ،ياسيس مهم يها تيشخص از معموالً و يرهبر منصوب آن ياعضا همه كه است نظام مصلحت صيتشخ مجمع ،آنها

  .كردند ضيتفو مذكور مجمع به را يكل يها سياست نييتع خود، حكم نيآخر در يرهبر معظم اممق .هستند … و يفرهنگ
  
  نظام كلي يها سياست اجراي حسن بر نظارت .4-2

 زين ها سياست نيا ياجرا حسن بر تمام دقت با دارد، برعهده را نظام يكل يها سياست نييتع تيمسئول كه طور همان يرهبر
 نيا .شود ادهيپ يخوب به و نشده منحرف ياصل يها آرمان و اهداف از اجرا، هنگام به شده نييتع يها سياست تا دارد نظارت
  .ندا نموده ضيتفو نظام مصلحت صيتشخ مجمع به يرهبر زين را تيمسئول

  

                                                           
تيضاح اس ؛وزيران يا هريك از وزرا را استيضاح كنند هيأت ،دانند توانند در مواردي كه الزم مي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مي. 1«: اصل هشتاد و نهم قانون اساسي .1

وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح  هيأت. وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود
وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح  هيأتدر صورت عدم حضور . و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد هآن در مجلس حاضر شد

وزيران يا وزير مورد  هيأت ،اگر مجلس رأي اعتماد نداد. اعالم رأي عدم اعتماد خواهد كرد ،دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند خود توضيحات الزم را مي
در صورتي كه . 2 .عضويت پيدا كنند ،شود وزيراني كه بالفاصله بعد از آن تشكيل مي هيأتتوانند در  نميوزراي مورد استيضاح  ،در هر دو صورت. شود عزل مي ،استيضاح

جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند،  يسئر ،حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي
در صورتي كه پس از بيانات . ل مطرح شده توضيحات كافي بدهدئظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مساجمهور بايد  يسئر

 ،مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم ،جمهور رأي دادند يسئجمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت ر يسئنمايندگان مخالف و موافق و پاسخ ر

 ».رسد به اطالع مقام رهبري مي
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  پرسي همه فرمان .4-3

 به رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون در يگذار قانون هاي راه از يكي عنوان به ،يپرس همه و يعموم ءآرا به ميمستق مراجعه
 صيتشخ .برد بهره يپرس همه از توان يم يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد مهم اريبس مسائل در و است شده شناخته تيرسم

 را يپرس همه انجام تياهم و ضرورت ،ربط ذي نهادهاي مشورت با قاعدتاً كه است يرهبر دست به مورد نيا در عمل ابتكار و
 يرهبر ابتكار به و است يقانون ضرورت كي ،ياساس قانون در يبازنگر زا بعد يعموم ءآرا به مراجعه البته .داد خواهد صيتشخ
  .شود مي انجام مجلس ندگانينما مجموع سوم دو تصويب و يرهبر درخواست با يپرس همه ،موارد ريسا در يول ؛ندارد يبستگ

  
  مسلح نيروهاي كل فرماندهي .4-4

 كار به زيادي دقت ،ينهاد اي شخص به هاآن ارياخت سپردن در و دارد يمهم اربسي جايگاه مسلح يروهاين ،ياسيس يها نظام همه در
 شده داده نهادي به ارياخت نيا ياسالم يجمهور نظام در .شود جلوگيري مخاطرات بروز از ،قدرت موازنه حفظ ضمن تا رود مي
  .زند ينم هم به نيز را قوا توازن و است برخوردار يمردم و ياله تيمشروع ياعال حد از كه

 زين و يفرمانده لحاظ از ولي ،شوند مي محسوب هيمجر قوه وجز يسازمان و يالتيتشك لحاظ از كه نيا با مسلح يروهاين
 1شصتم لواص طبق كه است يمشخص موارد جمله از مسلح يروهاين يفرمانده .هستند يرهبر مقام تابع نكال يها يگذار استيس
 نيا اعمال در يرهبر البته .است شده سپرده يرهبر به مستقيماً و شده ستثنام هيمجر قوه از ياساس قانون 2زدهميس و كصدي و

  .برد يم بهره يمل تيامن يعال يشورا همچون گريد ينهادها مشاركت و همشاور از زين تيمسئول
  
  نيروها بسيج و صلح و جنگ اعالن .4-5

 به .است يرهبر فيوظا و ها تيمسئول از كند، جابيا مصلحت و ضرورت كه يطيشرا در نيروها بسيج و صلح و جنگ اعالن
 يشانا توسط زين ها توطئه و تهاجمات با مقابله و ياسالم هنيم و نظام از دفاع جهت يمردم و ينظام يروهاين جيبس منظور نيهم

 و مشاورت از نيز مسئله نيا در يرهبر ،است ذكر به الزم .اوست ارياخت در مسلح يروهاين كل يفرمانده رايز ؛گيرد مي انجام
  .گيرد مي كمك صالح ذي نهادهاي ساير و مسلح نيروهاي ،يمل تيامن يعال يشورا ،نظام مصلحت صيتشخ مجمع كمك

  
  استعفا قبول و عزل و نصب .4-6

 تصويب و تدوين فرايند بر آنها، نصب و عزل قيطر از يرهبر و هستند ياسالم احكام از يپاسدار مسئول نگهبان يشورا يفقها
 جهت در كامالً را نگهبان يشورا يفقها ار،ياخت نيا .شود حفظ نظام مكتبي خط تا كند مي نظارت كشور مقررات و نيقوان تمام

  .دهد مي قرار يرهبر اتيمنو و نظام اهداف
 مهم اريبس اراتياخت و فيوظا .شود مي عزل يا نصب يرهبر توسط است، قوه نيا مقام نيتر يعال كه هم هيقضائ قوه سيرئ

 و دهد قرار قوا ريسا از باالتر و برتر يموضع در را آن تواند مي گريد يقوا از قوه نيا استقالل زين و آن سيرئ و هيقضائ قوه
 اجازه كه است يطرف يب و برتر مقام ارياخت در قوه نيا نبض قوا، توازن و تعادل حفظ يبرا لذا .كند ديتهد را آنها استقالل

 كه شود مي موجب قضات زين و هيقضائ قوه سيرئ يبرا ژهيو طيشرا تيرعا لزوم البته .شود خارج خود حدود از قوه نيا دهد نمي
  .دشون ليتبد قدرت و فشار اهرم به ،كننده كنترل و تيهدا عامل

                                                           
 ».است جمهور و وزرا يسئرهبري گذارده شده، از طريق ر برعهده مستقيماًاعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون «: اصل شصتم قانون اساسي .1
ا جز در رليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه ئواست و مسترين مقام رسمي كشور  جمهور عالي يسئر ،پس از مقام رهبري«: اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي .2

 ».دارد برعهدهشود،  به رهبري مربوط مي مستقيماًاموري كه 
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 هفتاد و كصدي اصل در كه است يرهبر يها تيمسئول جمله از زين مايس و صدا سازمان سيرئ ياستعفا قبول و عزل و نصب
  .است شده حيتصر بدان ياساس قانون 1نجمپ و

 و اسالمي انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده مشترك، ستاد رئيس ياستعفا قبول و عزل و نصب مسئوليت همچنين
  .است رهبري مقام برعهده نيز انتظامي و نظامي نيروهاي عالي فرماندهان

  
  گانه سه قواي روابط تنظيم و اختالف حل .4-7

 خود خاص فيوظا كيهر و بوده گريكدي از مستقل ياسالم يجمهور در گانه سه يقوا ،ياساس قانون هفتم و پنجاه اصل مطابق
 نيب سو كي از زيرا .دارند نيز يتالق و برخورد هم با هرحال به است، حاكم قوا ينسب كيتفك ستميس چون اما .دهند يم انجام را

 دهيشياند يحل راه قوا نيب روابط ميتنظ يبرا ديبا علت نيهم به .نفوذ و اقتدار گريد يسو از و دارد وجود يهنگاهم و ارتباط آنها
 .نشود آنها استقالل نقض و گريد يقوا در قوه آن يقانون نفوذ جهينت در و قوه كي در قدرت تمركز موجب كه يطور به شد، يم
 هم تا شد سپرده يرهبر به گانه سه قواي روابط تنظيم و اختالف حل فهيوظ ،1368 سال در ياساس قانون يبازنگر در كه بود نيا

 نفوذ است بديهي .دينما يريجلوگ قوه كي در قدرت حد از شيب تمركز از هم و ندك هيتوج و تأمين را قوه سه بر نظارت
  .كند مي ليتسه را گانه سه يقوا سران نيب نظر اجماع ،قوه سه هر بر ايشان يرگذاريتأث توان و تيوال منصب بودن دارا ،يرهبر

  
  .نيست حل قابل عادي طرق از كه نظام معضالت حل .4-8

 بيني پيش است ممكن كه يمسائل ؛ستين حل قابل موجود يقانون و يعاد هاي راه از كه شود مي نظام ريگ دامن يمعضالت و مسائل گاه
 كند مي اقتضا ياسالم نظام مصلحت شده، ينيب شيپ هم اگر يا باشد نگرفته صورت يعاد نيقوان و ياساس قانون در آنها براي خاصي

 به را مشكل گره تواند مي كه است يرهبر مقام فقط نجايا .شود عمل خاص روش و ژهيو سرعت با خاص، معضل آن مورد در كه
  .است كارساز نيز نظام مصلحت صيتشخ مجمع خصوص به و نظر اهل با ايشان مشورت مسلماً و ديبگشا ريتدب سرپنجه

  
  مردم انتخاب از پس جمهوري رياست حكم امضاي .4-9

 يآرا كسب از پس برسد، نگهبان يشورا تأييد به انتخابات از قبل مرحله در ديبا جمهوري رياست داوطلبان تيصالح كهنيا بر عالوه
 گرفتن نظر در .است جمهوري رياست مقام احراز يبرا يكاف و الزم شرط كي ،يرهبر يسو از جمهور رئيس حكم ذيتنف ،نيز مردم
 قانون ياجرا تيمسئول دار عهده و كشور يرسم مقام نيتر يعال ،يرهبر مقام از پس جمهور رئيس كه است خاطر نيبد شرط اين
 در تصرف و اراتياخت نيا اعمال يبرا و باشد مي »است يرهبر برعهده مستقيماً كه يموارد استثناي به« هيمجر قوه استير و ياساس
 كه او يقانون اقتدار و يياجرا اراتياخت تا دارد اجياحت زين هيفق يول اجازه و اذن به ،يمردم تيمشروع كسب بر عالوه جامعه، شئون

 حكم يامضا تصور نظر، نيا از .دشو برخوردار زين ينيد و ياله تيمشروع از است، همراه تيحاكم و تيوال ينوع اعمال با همواره
 يبرا تيوال مقام انفاذ واقع در حكم،اين  يامضا رايز ت؛اس باطل يرتصو ،يفاتيتشر مسئله كي عنوان به يجمهور استير

  .است جمهور رئيس تصرفات تيمشروع
  

                                                           
 أمينتدر صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسالمي و مصالح كشور بايد «: اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي .1

يه و مجلس ئيس قوه قضائجمهور و ر يسئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رئنصب و عزل ر. گردد
 ».كند قانون معين ميمشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را  خط. نظارت بر اين سازمان خواهند داشت ،)هر كدام دو نفر(شوراي اسالمي 
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 جمهور رئيس عزل .4-10

 ديبا آن از قبل و است يرهبر تيمسئول حوزه در ،آن يشرع و يحقوق عمل يعبارت به يا ،جمهور رئيس عزل مرحله نيآخر
 نهم و هشتاد اصل طبق ياسالم يشورا مجلس اي باشد داده حكم اش يقانون فيوظا از جمهور رئيس تخلف به كشور يعال وانيد

 از ارياخت نيا اعمال يبرا يعني ؛باشد كرده تصويب و تأييد را وي ياسيس تيكفا عدم و ضاحياست ء،راآ سوم دو با اساسي قانون
 جمهور رئيس عزل ،كشور مصالح گرفتن نظر در با يرهبر ،يمقدمات مرحله نيا از پس .شود تيرعا يطيشرا ديبا ،يرهبر يسو
  .دهد مي انجام را

 جهت در و قوا بين تعادل برقراري براي راهي جمهوري، رياست حكم تنفيذ و امضا با همراه جمهور، رئيس عزل اختيار
 براي كه ردك مي ايجاب جمهور رئيس برتر اختيارات و وظايف .است »گانه سه قواي روابط تنظيم« زمينه در رهبري اختيار اعمال

 انديشيده مكانيسمي ديگر، يقوا استقالل و تعادل حفظ براي نيز و قوا ساير بر مجريه قوه كنترل و نفوذ گسترش از جلوگيري
 قوه سود به هميشه معموالً كه كنند مي كنترل را همديگر و گذاشته اثر هم بر مقننه و مجريه ايقو پارلماني، هاي نظام در .شود

 و است مسئول مقننه قوه برابر در مجريه قوه اينكه بر عالوه ،ايران اسالمي جمهوري در اما ؛است مقننه قوه ضرر به و مجريه
 مسئول هم رهبري برابر در جمهور رئيس كند، استيضاح را وزرا و بدهد جمهور رئيس سياسي كفايت عدم به رأي تواند مي مجلس
 قوا توازن و تعادل ايران، اسالمي جمهوري در ترتيب بدين .نيست مجريه قوه توسط انحالل قابل همقنن قوه ،ديگر طرف از و است
  .ندارد را مقننه قوه انحالل اختيار نهادي هيچ ،اساسي قانون طبق و است مجلس سود به كامالً

  
  محكومين مجازات تخفيف يا عفو .4-11

 در .آنهاست با يينها ميتصم مورد نيا در و دارند را نيمحكوم مجازات فيتخف اي عفو ارياخت كشورها يرؤسا همه معموالً
 هم يرهبر و گيرد مي انجام ياسالم نيمواز حدود در و هيقضائ قوه سيرئ شنهاديپ از پس امر نيا نيز رانيا ياسالم يجمهور
 به يكار واقع در است، يرهبر منصوب هيقضائ قوه سيرئ چون البته .دينما يم موافقت هيقضائ قوه سيرئ شنهاديپ با معموالً

  .است فيتخف اي عفو موضوع نيمحكوم شنهاديپ و انتخاب در يرهبر نيام و دهد مي انجام يرهبر از يندگينما
  
  اساسي قانون در تجديدنظر .4-12

 از ياساس قانون در دنظريتجد ابتكار ،شد اضافه ياساس قانون به 1368 سال يبازنگر در كه ،هفتم و هفتاد و كصدي اصل براساس
 ضرورت احساس از پس يرهبر مقام كه ترتيب بدين .باشد يم ايشان نظارت تحت و يرهبر مقام دست در انجام تا آغاز
 خطاب يحكم يط را ياساس قانون ميتتم اي اصالح موارد نظام، مصلحت صيتشخ مجمع با مشورت و ياساس قانون در دنظريتجد
  .كند مي شنهاديپ يبازنگر يشورا به جمهور، رئيس به

 دست به آن ابتكار هم .گيرد مي قرار رهبري اختيار در تجديدنظر و بازنگري جريان كل كه است اي گونه به شيوه اين
 امضاي و تصويب به بايد بازنگري شوراي مصوبات هم و كند مي مشخص ايشان را تتميم و اصالح موارد هم است، رهبري
  1.برسد نيز مردم نهايي تأييد به پرسي همه طريق از بايد بازنگري شوراي مصوبات رهبري، تأييد از پس .برسد رهبري

  

                                                           
 .1378، پاييز 13فصلنامه حكومت اسالمي، شماره ، فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران جايگاه واليت، محمد ،فر شفيعي .1



 انداز آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمي ايران و سند چشم                    30

 

  رهبري موقت شوراي .5

 مذكور شرايط از يكي فاقد يا شود ناتوان خود قانوني وظايف انجام از رهبر هرگاه« اساسي، قانون يازدهم و يكصد اصل مطابق
 .شد خواهد بركنار خود مقام از است، بوده شرايط از بعضي فاقد آغاز از شود معلوم يا گردد، نهم و يكصد و پنجم اصول در

 خبرگان رهبر، عزل يا يگير كناره يا فوت صورت در .باشد مي 1هشتم و يكصد اصل در مذكور خبرگان عهده به امر اين تشخيص
 جمهور، رئيس از مركب شورايي رهبر، معرفي هنگام تا .نمايند اقدام جديد رهبر معرفي و تعيين به نسبت وقت اسرع در موظفند
 موقت طور به را يرهبر وظايف همه نظام، مصلحت تشخيص مجمع انتخاب به نگهبان يشورا يفقها از يكي و قضائيه قوه رئيس

 حفظ با مجمع، انتخاب به يديگر فرد نمايد، وظيفه انجام نتواند دليل هر به آنان از يكي مدت اين در چنانچه و گيرد مي عهده به
 ،)د( يها قسمت و 10 و 5 ،3 ،1 يبندها وظايف خصوص در شورا اين .گردد مي منصوب يو يجا به شورا در فقها، اكثريت

 رهبر هرگاه .كند مي اقدام نظام مصلحت تشخيص مجمع اعضاي چهارم سه تصويب از پس دهم، و يكصد اصل 6 بند )و( و )هـ(
 را او وظايف ،اصل اين در مذكور يشورا ،مدت اين در شود، ناتوان يرهبر وظايف انجام از موقتاً يديگر حادثه يا يبيمار اثر بر

 ».بود خواهد دار عهده

                                                           
 وسيله بهاي نخستين دوره بايد نامه داخلي جلسات آنان بر ينئآ ، كيفيت انتخاب آنها و قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان«: اصل يكصد و هشتم قانون اساسي .1

 از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و. رهبر انقالب برسد  شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي  اولين يفقها
 ».تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صالحيت خود آنان است



 

  
  
  
  
  

  مقننه قوه :دوم فصل
  
  

  كلي هدف
   مقننه قوه اختيارات و وظايف ساختار،گذاري جمهوري اسالمي و  نظام قانون زمينه در فراگيران دانش ارتقاي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
 .كنند بيان را مقننه قوه ساختار .1
 .كنند تشريح را اسالمي شوراي مجلس اختيارات و وظايف .2
 .برشمارند را كشور محاسبات ديوان اختيارات و وظايف اهداف، .3
 .دهند توضيح را اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز اركان .4
 .كنند تحليل اسالمي جمهوري گذاري قانون نظام در را نگهبان شوراي جايگاه و وجودي فلسفه .5

 



 انداز آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمي ايران و سند چشم                    32

 

  كليات .1
 از مقننه قوه .دارد برعهده را كشور عمومي قوانين تصويب و تهيه كار كه است ايران اسالمي جمهوري نظام از بخشي مقننه قوه
   .است شده تشكيل اصلي نهاد دو

 تهيه را كشور موردنياز گوناگون قوانين ،ردمم منتخب نمايندگان ،آن در كه است اسالمي شوراي مجلس ،نهاد دو اين از يكي
 است اسالمي شوراي مجلس طريق از مقننه قوه اعمال« :است داشته مقرر هشتم و پنجاه اصل در اساسي قانون .كنند مي تصويب و

 مجريه قوه به اجرا براي آيد، مي بعد اصول در كه مراحلي طي از پس آن مصوبات و شود مي تشكيل مردم منتخب نمايندگان از كه
 اسالمي شوراي مجلس اساسي، قانون 3سوم و هفتاد و 2دوم و هفتاد ،1يكم و هفتاد اصول بربرا همچنين و ».گردد  مي ابالغ قضائيه و
 قوانين و است مجلسبا  فقط عادي قوانين تفسير و شرح ؛ندك مي قانون وضع اساسي قانون در مقرر حدود در مسائل عموم در

  .باشد داشته اساسي قانون يا كشور رسمي مذهب احكام و اصول با مغايرتي نبايد ،نيز مجلس وسيله به شده وضع
 با آنها انطباقتشخيص  و اسالمي شوراي مجلس مصوبات بر نظارت كار كه است اساسي قانون نگهبان شوراي بعدي، نهاد

 مجلس مصوبات مغايرت عدم تشخيص« :است آمده اساسي قانون ششم و نود اصل در .دارد برعهده را شرع و اساسي قانون
 همه اكثريت برعهده اساسي قانون با آنها تعارض عدم تشخيص و نگهبان شوراي فقهاي اكثريت با اسالم احكام با اسالمي شوراي
  .»است نگهبان شوراي اعضاي

  

   اسالمي شوراي مجلس .2
 مردم مخفي رأي با و مستقيم طور هب كه ملت نمايندگان از اسالمي شوراي مجلس اساسي، قانون 4دوم و شصت اصل براساس
 از منظور .كنند مي انتخاب را خود نمايندگان ،واسطه بدون دهندگان رأي ،مستقيم انتخاب در .شود مي تشكيل ،شوند مي انتخاب
 دتوان مين كس هيچ و بنويسند رأي ورقه در بخواهند كه را كانديدايي هر نام آزادند دهندگان رأي كه است آن رأي بودن مخفي

  .يابد اطالع آنها رأي نوع از و برآيد بازرسي و تجسس مقام در
 از پيش بايد دوره هر انتخابات .است سال چهار اسالمي شوراي مجلس نمايندگي دوره« سوم، و شصت اصل مطابق همچنين

 اسالمي شوراي مجلس ديگر، عبارت به ».نباشد مجلس بدون زمان هيچ در كشور كه طوري هب ؛شود برگزار قبل دوره پايان
  .نيست بردار تعطيل

  
 جلسات برگزاري نحوه و نمايندگان تعداد .2-1

 تاريخ از و است نفر هفتاد و دويست اسالمي شوراي مجلس نمايندگان عده« اساسي، قانون چهارم و شصت اصل موجب به
 سياسي، انساني، عوامل گرفتن نظر در با سال، ده هر از پس ،شمسي هجري هشت و شصت و سيصد و هزار يك سال پرسي همه

 مسيحيان و نماينده يك كدام هر كليميان و زرتشتيان .شود اضافه تواند مي نماينده نفر بيست حداكثر ،آنها نظاير و جغرافيايي

                                                           
 ».تواند قانون وضع كند مجلس شوراي اسالمي در عموم مسايل د ر حدود مقرر در قانون اساسي مي«: يكم قانون اساسياصل هفتاد و . 1
. تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد مجلس شوراي اسالمي نمي«: اصل هفتاد و دوم قانون اساسي. 2

 ».شوراي نگهبان است برعهدهين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده تشخيص ا
سان در مقام تميز حق رمفاد اين اصل مانع از تفسيري كه داد. شرح و تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است«: اصل هفتاد و سوم قانون اساسي. 3

  ».نيست ،كنند از قوانين مي
شرايط . گردد شوند تشكيل مي مجلس شوراي اسالمي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي«: قانون اساسياصل شصت و دوم  .4

 ».شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد كنندگان و انتخاب انتخاب



 33  انداز جمهوري اسالمي ايران و سند چشم آشنايي با ساختار نظام و دولت

 

 محدوده .كنند مي انتخاب نماينده يك كدام هر شمال و جنوب ارمني مسيحيان و هنمايند يك مجموعاً كلداني و آشوري
  ».كند مي معين قانون را نمايندگان تعداد و انتخابيه هاي حوزه

 سوم دو حضور با اسالمي شوراي مجلس جلسات ،انتخابات برگزاري از پس ،1پنجم و شصت اصل براساس همچنين
 كه كنند  ياد سوگند خدا هب مجيد نآقر برابر در دباي مجلس جلسه نخستين در نمايندگان .يابد مي رسميت نمايندگان مجموع
 هاي اقليت نمايندگان .باشند اسالمي جمهوري مباني و ايران ملت اسالمي انقالب دستاوردهاي نگاهبان و اسالم حريم پاسدار
  .كرد خواهند ياد خود آسماني كتاب ذكر با را سوگند اين مذهبي

  
 اسالمي شوراي مجلس ساختار .2-2

  رئيسه هيأت .2-2-1

 وظايف .شوند مي ينتعي منشي عنوان به نمايندگان ترين مسن از نفر دو .شود مي تشكيل سني رئيسه هيأت ،مجلس جلسه اولين در
 رئيسه هيأت گزينش با .است موقت رئيسه هيأت انتخابات اجراي و تحليف مراسم انجام ،افتتاحيه جلسه اداره ،سني رئيسه هيأت
 كه صورتي در .شود مي واقع بررسي مورد منتخبين صالحيت و انتخابات سقم و صحت و رسيدگي نمايندگان اعتبارنامه به ،موقت

 انجام مجدد انتخابات مربوطه حوزه براي و شود نمي شناخته مجلس نماينده وي نگيرد، قرار تصويب مورد كسي اعتبارنامه
 شش ،رئيس نايب دو ،رئيس از مركب كه شود مي تشكيل دائمي رئيسه هيأت ،نمايندگان اعتبارنامه بررسي كار اماتم با .شود مي

 قوه رئيس .شود مي اداره مجلس رئيس زيرنظر و رئيسه هيأت برعهده مجلس اداري امور كليه .بود خواهد كارپرداز سه و منشي
يكصد و سي و  اصل در مقرر شوراي و اساسي قانون بازنگري شوراي ،ملي امنيت عالي شوراي در اساسي نقانو براساس مقننه
 .دارد عضويت 2اساسي قانونيكم 
  

  ها كميسيون .2-2-2

 و هفتاد اصول طبق بر ها استان عالي شوراي يا نمايندگان كه قانوني هاي طرح و دولت لوايح تكميل و اصالح ،بررسي منظور به
 قانون طبق كه ديگري وظايف انجام و الزم هاي طرح تهيه ،همچنين و دهند مي مجلس به اساسي قانون 4دوم و يكصد و 3چهارم
 كه دائمي هاي كميسيون عناوين و وظايف ،تعداد .شود مي تشكيل مجلس در هايي كميسيون ،است شده گذاشته مجلس برعهده
 كميسيون هر .است مجلس داخلي نامه آئين براساس ،رديگ مي شكل كشور رسمي نهادهاي و ها وزارتخانه وظايف برحسب

 .آورد عمل به دعوت مجلس خارج و داخل اننظر صاحب از ،مشاوره براي تواند مي

                                                           
يابد و تصويب  مجلس شوراي اسالمي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت ميپس از برگزاري انتخابات، جلسات «: صت و پنجم قانون اساسيشاصل  .1

 ،نامه داخلي ينئبراي تصويب آ. مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد ؛گيرد نامه مصوب داخلي انجام مي ينئها و لوايح طبق آ طرح
 ».موافقت دو سوم حاضران الزم است

 پايان جمهوري رياست مدت كه موردي در يا و جمهور رئيس ماه دو از بيش بيماري يا غيبت استعفا، عزل، فوت، صورت در«: و سي و يكم قانون اساسياصل يكصد  .2
 را وي هاي مسئوليت و اختيارات ،رهبري موافقت با جمهور رئيس اول معاون قبيل، اين از ديگري امور يا و نشده انتخاب هنوز موانعي اثر بر جديد جمهور رئيس و يافته

 ،روز پنجاه مدت ظرف حداكثر كه دهد ترتيبي است موظف جمهور يسئر اول معاون و قضائيه قوه يسئر و مجلس يسئر از متشكل شورايي و گيرد مي برعهده
 نداشته اول معاون جمهور يسئر كه صورتي در نيز و گردد وي وظايف انجام مانع كه ديگري امور يا و اول معاون فوت صورت در ؛شود انتخاب جديد جمهور يسئر

 ».كند مي منصوب او جاي به را ديگري فرد رهبري مقام ،باشد
هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان،  شود و طرح وزيران به مجلس تقديم مي هيأتلوايح قانوني پس از تصويب «: اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي .3

 ».مجلس شوراي اسالمي قابل طرح استدر 
يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي  مستقيماًهايي تهيه و  ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح شوراي عالي استان«: اصل يكصد و دوم قانون اساسي. 4

  ».ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد اين طرح. پيشنهاد كند
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 نمايندگان وظايف و اختيارات .2-3

  مجلس هاي كميسيون و عمومي جلسات در كتشر .2-3-1

 و كند شركت مربوطه كميسيون و مجلس رسمي جلسات در كامل آمادگي با بايد نمايندگي مسئوليت براساس مجلس نماينده
  .باشد داشته مشاركت لوايح و ها طرح تصويب و بررسي و بحث در
  

  كارگزاران و نمسئوال به تذكر .2-3-2

 مقررات و قانون برخالف يا اصول مخالف عمليات ،دولت هب وابسته يا دولتي هاي سازمان از يكي در نماينده كه صورتي در
 كتباً مربوط وزير به رئيس توسط موضوع آن درباره دارد حق ،كند پيدا اطالع اي اداره جريان سوء از يا نمايد هدهمشا قانوني
 .كند ابالغ نماينده به مستقيماً را كتبي پاسخ بايد وزير .دهد تذكر
  

  سؤال .2-3-3

 از يكي درباره مربوطه مسئول يا وزير جمهور، رئيس از نمايندگان كه مورد هر در .است تذكر از شديدتر اي مرحله ،سؤال
  .دهد جواب سؤال به و شده حاضر مجلس در است موظف سؤال طرف ،كنند سؤال وي وظايف

  

  استيضاح .2-3-4

 .است استيضاح ،دهند مي تشخيص وزيران هيأت يا وزير ،جمهور رئيس تخلف عنوان به كه مواردي به نسبت نمايندگان اقدام ترينشديد
  

  نمايندگان استعفاي و مصونيت .2-4

 كه نظراتي سبب به را آنها توان مين و آزادند كامالً خود يأر و اظهارنظر در نمايندگي وظايف ايفاي مقام در مجلس نمايندگان
  .كرد توقيف يا تعقيب ،اند داده خود نمايندگي وظايف ايفاي مقام در كه آرايي يا اند كرده اظهار مجلس در

 با نيز استعفا پذيرش .باشد موجهي دليل داراي آنكه شرط هب ،دهد استعفا نمايندگي مقام از تواند مي اي نماينده هر همچنين،
 شناخته مستعفي ،باشد داشته غيرموجه غيبت مجاز حد از بيش اي نماينده كه صورتي در .است ناحاضر آراي مطلق اكثريت
 .شد خواهد

  

  مجلس هاي يتمسئول و اختيارات .2-5

  قانون وضع .2-5-1

 حق ،كند مي وضع ونقان نظام، مصلحت تشخيص مجمع كه كمي موارد جز هب ،ايران اسالمي جمهوري در يگذار قانون
 قوانين .كند وضع قانون تواند مي اساسي قانون در مقرر حدود در مسائل عموم در مجلس .تاس اسالمي شوراي مجلس انحصاري
 تقديم مجلس به وزيران هيأت تصويب از پس قانوني لوايح .شود مي ارائه تصويب براي طرح يا اليحه صورت هب پيشنهادي

 بررسي و بحث .گردد مي طرح اسالمي شوراي مجلس در نمايندگان از نفر پانزده حداقل پيشنهاد به نيز قانوني هاي طرح .شود مي
 :گيرد مي انجام صورت چند به آنها اهميت براساس لوايح و ها طرح خصوص در

 .گيرد مي قرار نوبت در وصول اعالم از پس معمول روال طبق كه :عادي رسيدگي
 .شوند مي تقسيم فوريتي سه و دوفوريتي ،فوريتي يك به ضرورت براساس لوايح يا ها طرح گونه اين :فوري رسيدگي

 .ساالنه بودجه اليحه مثل ؛است شده مشخص قانون در آنها به رسيدگي شيوه و بوده خاصي ويژگي داراي لوايح بعضي البته
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  ارزيابي و نظارت .2-5-2

 جهات از و است مجريه قوه با قوه اين رابطه بيانگر و مجلس عمده وظايف از يكي ،مجريه قوه كارهاي بر نظارت و ارزيابي
  .است يگذار قانون وظيفه از تر مهم اجتماعي و سياسي

  

  كشور امور در تفحص و تحقيق .2-5-3

 تواند مي لذا ».دارد را كشور امور تمام در تفحص و تحقيق حق اسالمي شوراي مجلس« اساسي، قانون ششم و هفتاد اصل براساس
 ،مربوط ادله و اسناد مشاهده و بازرسي با و بخواهد توضيح آنان يتمسئول قلمرو تحت موضوعات درباره اجرايي نمسئوال از

 اين در افرادي يا شود مجريه قوه استيضاح و سؤال به منجر تواند مي تفحص و تحقيق اين نتيجه .كند گردآوري را الزم اطالعات
  .برسد مردم اطالع به عمومي هاي رسانه و مطبوعات طريق از مسائلي يا گردند معرفي قضايي مراجع و محاكم به رابطه
  

  شكايات به رسيدگي .2-5-4

 شكايت تواند مي باشد، داشته قضائيه قوه يا مجريه قوه يا مجلس كار طرز از شكايتي كس هر« اساسي، قانون نودم اصل براساس
 در و دهد كافي پاسخ و كند رسيدگي شكايات اين به است موظف مجلس .كند عرضه اسالمي شوراي مجلس به كتبا را خود

 را نتيجه متناسب مدت در و بخواهد آنها از كافي پاسخ و رسيدگي است مربوط قضائيه قوه يا و مجريه قوه به شكايت كه مواردي
   .»برساند عامه اطالع به باشد عموم به مربوط كه موردي در و نمايد اعالم
  

  عادي قوانين تفسير و شرح .2-5-5

 احاطه و بوده دقيق و سنج نكته كه اندازه هر گذار قانون ولي ،است اجمال و ابهام نداشتن و صراحت ،قانون شرايط از يكي اگرچه 
 كند جلوه مبهم قانون ،زمان شرايط و مقتضيات تغيير با يا بماند دور او ديد از زوايايي است ممكن هم باز ،باشد داشته موضوع به
 تفسير و شرح« ،اساسي قانون سوم و هفتاد اصل براساس .ندارد صالحيت مقامي هر ،قانون تفسير براي .باشد داشته تفسير به نياز و

 .»است اسالمي شوراي مجلس صالحيت در عادي قوانين
  

  اسيم و صدا بر نظارت .2-5-6

 آن در كشور مصالح و اسالمي موازين رعايت با افكار نشر و بيان آزادي بايد و دارد كشور در مهمي بسيار نقش سيما و صدا
 نمايندگان از مركب شورايي ،اساسي قانون پنجم و هفتاد و يكصد اصل طبق ،تشكيالت اين بر نظارت جهت .گردد تأمين
 و مشي خط يادشده اصل براساس .شد خواهد تشكيل )نفر دو كدام هر( اسالمي شوراي مجلس و قضائيه قوه رئيس ،جمهور رئيس
 نقش مجلس بنابراين .است مجلس نمايندگان مصوبه ،قانون از منظور .كند مي معين قانون را آن بر نظارت و سازمان اداره ترتيب
 .اردد سيما و صدا عملكرد بر نظارت كيفيت و اداره ،مشي خط تعيين در مهمي

  

  المللي بين قراردادهاي و ها عهدنامه تصويب .2-5-7

 تصويب به بايد المللي بين هاي  نامه موافقت و قراردادها ها، نامه مقاوله ها، عهدنامه« اساسي، قانون هفتم و هفتاد اصل موجب به
  ».برسد اسالمي شوراي مجلس
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 مجلس داخلي هاي كميسيون .2-6

 لوايح و ها طرح تخصصي بررسي هدف با كه هستند نمايندگان از هايي گروه اسالمي، شوراي مجلس داخلي هاي كميسيون
 در نمايندگان تصدي دوره و ها كميسيون تعداد اساسي، قانون 1ششم و شصت اصل برپايه .شوند مي تشكيل مجلس در شده مطرح
 نمايندگي سمت« :است آمده اساسي قانون پنجم و هشتاد اصل در همچنين .شد خواهد مشخص مجلس داخلي نامه آئين در آنها
 ،كند واگذار يهيأت يا شخص به را يگذار قانون اختيار تواند نمي مجلس .نيست ديگري به واگذاري قابل و است شخص به قائم
 تفويض خود داخلي هاي كميسيون به دوم و هفتاد اصل رعايت با را قوانين از بعضي وضع اختيار تواند مي ضروري موارد در ولي
 با آنها نهايي تصويب و شود مي اجرا آزمايشي صورت به ،نمايد مي تعيين مجلس كه مدتي در قوانين اين ،صورت اين در ؛كند

 يا دولتي اتمؤسس و ها شركت ها، سازمان اساسنامه ميئدا تصويب تواند مي اسالمي شوراي مجلس نينچهم .بود خواهد مجلس
 .بدهد دولت به را آنها تصويب اجازه يا و كند واگذار ربط ذي هاي كميسيون به ،دوم و هفتاد اصل رعايت با را دولت به وابسته

 اين تشخيص باشد، داشته مغايرت اساسي قانون يا و كشور رسمي مذهب احكام و اصول با نبايد دولت مصوبات صورت اين در
 مقررات و قوانين مخالف نبايد دولت مصوبات اين، بر عالوه .است نگهبان شوراي با ششم و نود اصل در مذكور ترتيب به امر

 يسئر اطالع به ،اجرا براي ابالغ ضمن بايد ،مزبور قوانين با آنها مغايرت عدم اعالم و بررسي منظور به و باشد كشور عمومي
  .برسد نيز اسالمي شوراي مجلس
 هنگام در و گيرد مي قرار كارشناسي بررسي مورد مربوط هاي كميسيون در ابتدا مجلس لوايح و ها طرح معمول، صورت به
 شوراي مجلس داخلي هاي كميسيون حاضر، حال در .شود مي اعالم و پرسيده كميسيون نهايي نظر مجلس، علني صحن در طرح

  :از عبارتند اسالمي
  

  تخصصي هاي كميسيون .2-6-1

 و ها طرح بررسي به ،خود تخصصي محدوده در يك هر كه است تخصصي كميسيون تعدادي داراي اسالمي شوراي مجلس
  :از عبارتند ها كميسيون اين .پردازند مي مجلس با مرتبط امور ساير و لوايح
  تحقيقات و آموزش كميسيون .1
  اجتماعي كميسيون .2
  اقتصادي كميسيون .3
  خارجي سياست و ملي امنيت كميسيون .4
  انرژي كميسيون .5
  محاسبات و بودجه و برنامه كميسيون .6
  درمان و بهداشت كميسيون .7
  معادن و صنايع كميسيون .8
  عمران كميسيون .9

  فرهنگي كميسيون .10
  حقوقي و قضايي كميسيون .11
  طبيعي منابع و آب كشاورزي، كميسيون .12

                                                           
ها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات  ها و دوره تصدي آن يسه مجلس و تعداد كميسيونئر هيأتيس و ئترتيب انتخاب ر«: اساسياصل شصت و ششم قانون . 1

  ».گردد نامه داخلي مجلس معين مي ينئآ وسيله بهمجلس 
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  خاص هاي  كميسيون .2-6-2

  :از عبارتند ها كميسيون اين
 مجلس اساسي قانون نودم اصل كميسيون .1

 تحقيق كميسيون .2

  مجلس داخلي نامه آئين تدوين كميسيون .3
  
  مشترك كميسيون .2-6-3

 كميسيون چند كار حيطه در آن بررسي ،رئيسه هيأت تشخيص به و شود مي مطرح مجلس در اي اليحه يا طرح كه مواردي در
 اعضاي تعداد .گردد مي تشكيل مذكور اليحه يا طرح بررسي براي مرتبط هاي كميسيون اعضاي از مشترك كميسيوني باشد،

 در .شود مي مشخص مجلس رئيسه هيأت وسيله به مرتبط هاي كميسيون از يك هر سهم كه است نفر 23 مشترك كميسيون
 مجموعاً منشي عنوان به نفر دو و مخبر عنوان به نفر يك ،رئيس نايبان عنوان به نفر دو و رئيس عنوان به نفر يك مشترك كميسيون

  .دشون مي انتخاب كميسيون اعضاي آراي نسبي اكثريت با و ورقه با مخفي يأر با كميسيون رئيسه هيأت عنوان به
  

  ويژه كميسيون .2-6-4

 جلسه در تصويب با و نمايندگان از نفر 15 حداقل پيشنهاد به مجلس ،دهد مي رخ كشور در يياستثنا و مهم لئمسا كه مواردي در
 نظر بنابه كميسيون اين اعضاي .دهد مي تشكيل موضوع با ارتباط در گزارش تهيه و رسيدگي براي اي ويژه كميسيون ،علني

 آراي نسبي اكثريت براساس و ورقه با مخفي راي با و مجلس علني جلسه در كه بود خواهد نفر 15 تا 7 هندگاندپيشنهاد
 ،رئيس نايبان عنوان به نفر دو ،رئيس عنوان به نفر يك انتخاب با كميسيون اين رئيسه هيأت .شوند مي انتخاب حاضر نمايندگان

  .گرفت خواهد شكل منشي عنوان به نفر دو و مخبر عنوان به نفر يك
  

   كشور محاسبات ديوان .3

 اساسي، قانون 1چهارم و پنجاه اصل براساس كه است مستقل ،يادار و يمال امور در و يدولت يا مؤسسه كشور محاسبات وانيد
 هيكل به محاسبات وانيد« پنجم، و پنجاه اصل مطابق .دينما يم عمل آن ينظارت يبازو عنوان به ياسالم يشورا مجلس رنظريز

 استفاده كشور كل بودجه از انحاء از ينحو به كه ييها دستگاه ريسا و يدولت يها شركت مؤسسات، ،ها وزارتخانه يها حساب
 و نكرده تجاوز مصوب اعتبارات از يا نهيهز چيه كه دينما يم يحسابرس اي يدگيرس ،دارد يم مقرر قانون كه يبيترت به ،كنند يم

 و يآور جمع قانون برابر را مربوطه مدارك و اسناد و ها حساب ،محاسبات وانيد .باشد دهيرس مصرف به خود محل در يوجه هر
 دسترس در بايد گزارش اين .دينما يم ميتسل ياسالم يشورا مجلس به خود اترنظ انضمام به را سال هر بودجه غيتفر گزارش
  ».شود گذاشته عموم
 التيتشك قانون موجب به زين ها استان مراكز هيكل در ،تختيپا در مستقر يمركز ستاد بر عالوه كشور محاسبات وانيد
  .دارد ياستان
  

                                                           
 موجب بهها  سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان. مجلس شوراي اسالمي است زيرنظر مستقيماًديوان محاسبات كشور «: اصل پنجاه و چهارم قانون اساسي. 1

 ».قانون تعيين خواهد شد



 انداز آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمي ايران و سند چشم                    38

 

  ساختار و پيشينه .3-1

 سيرئ كه است بوده ينحو هب آن ساختار و كرده دايپ تيموجود يشمس يهجر 1286 و 1258 هاي سال در كشور محاسبات وانيد
 سال در محاسبات وانيد .اند شده يم انتخاب يمل يشورا مجلس ازطرف يجمع طور به آن محكمه ياعضا و يفرد طور به ديوان
 شعبه  سه داراي و دارايي وزارت به وابسته ديوان زمان، آن در .ديگرد تأسيس مجدداً يشمس يهجر 1312 سال در و منحل 1302

   . است داشته حساب زيمم يكاف تعداد شعبه، هر و اشتهد عهده به زين را محاسبات وانيد استير ،اول شعبه سيئر كه بوده يمستشار
 زيرنظر محاسبات وانيد وكماكان هنشد جاديا محاسبات وانيد قانون در يرييتغ ،سال 40حدود يعني ،1352تا 1313 سال از
  .گرفت قرار يكل تجديدنظر مورد محاسبات وانيد قانون ،1352 سال در . است شده يم اداره هيمال وزارت

 پنجاه اصول مطابق ،1358 سال مصوب ،رانيا ياسالم  يجمهور ياساس قانون در و ياسالم شكوهمند انقالب يروزيپ از بعد
 يشورا مجلس ميمستق اداره تحت و منفك دارايي و ياقتصاد امور وزارت از كشور محاسبات وانيد پنجم، و پنجاه و چهارم و

 بعدها و دهيرس بيتصو به 1361 درسال كشور محاسبات وانيد قانون . افتي تيموجود مستقل يسازمان عنوان به و ياسالم
 در و است ياسالم يشورا مجلس زيرنظر مستقيماً رانيا ياسالم يجمهور محاسبات وانيد . است آمده عمل به درآن ياصالحات

 يشورا مجلس محاسبات و بودجه برنامه، ونيسيكم تأييد و وانيد شنهاديپ با آن موردنياز اعتبار و دارد استقالل يادار و يمال امور
   .شود يم منظور كشور كل بودجه حهيال در جداگانه ياسالم 

 مجلس بيتصو به و هيته وانيد طرف از كه است  يخاص نامه نيآئ تابع ياستخدام مقررات نظر از كشور محاسبات وانيد
 . است دهيرس ياسالم يشورا
 

  اراتياخت و فيوظا اهداف، .3-2

  :از عبارتند كشور محاسبات وانيد اهداف مربوط، يجار مقررات و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون مطابق
 .المال تيب از يپاسدار منظور به يمال مستمر نظارت و كنترل اعمال .1
 .كشور كل بودجه در مصوب اعتبارات از نهيهز هرگونه تجاوز عدم .2
 .شده نييتع يقانون مصرف محل در كشور كل بودجه از يوجه هرگونه مصرف .3
 از ينحو به كه ييها دستگاه ريسا و يدولت يها شركت ،مؤسسات ها، وزارتخانه هيكل يمال يها فعاليت و اتيعمل كنترل .4
 .كنند يم استفاده كشور كل بودجه از انحاء

 شده نييتع يمال يها سياست با ارتباط در اعتبار تأمين منابع ريسا و درآمدها و شده مصرف وجوه يحسابرس و يبررس .5
 .مربوطه يها دستگاه از مأخوذه يمحاسبات و ياتيعمل گزارش به توجه با مصوب هبودج در

 .ياسالم يشورا مجلس به آن ارائه و خود نظرات انضمام هب بودجه غيتفر گزارش نيتدو و هيته .6

   :از عبارتست مربوط يجار مقررات براساس كشور محاسبات وانيد اراتياخت و فيوظا از بخشي نيهمچن
 ها دستگاه يمال يها صورت زين و ها پرداخت و ها افتيدر ريسا و نهيهز و درآمد يها حساب هيكل يدگيرس اي يحسابرس .1

 يها شركت مؤسسات، ها، وزارتخانه از اعم االجرا، الزم ضوابط و مربوط نيقوان ريسا و يمال مقررات و نيقوان با مطابقت نظر از
 چهل اصول طبق بر كه اجرايي واحد هرگونه و ندينما يم استفاده كشور كل بودجه از انحاء از ينحو به كه واحدها ريسا و يدولت
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 مورد در يعموم مقررات شمول كه ييواحدها اي و است مترتب آنها بر يعموم تيمالك ،ياساس قانون 2پنجم و چهل و 1چهارم و
 .است نام ذكر مستلزم آنها

 و نهيهز انجام اي و درآمد موقع هب و حيصح ارسال و حصول از نانياطم منظور به ها دستگاه در يمال اتيعمل وقوع يبررس .2
 ها پرداخت و ها افتيدر ريسا

 ها دستگاه يها دارايي و اموال حساب يموجود به يدگيرس .3
 اهداف به لين جهت در آنها مؤثر كاربرد و يمال مناسب يها دستورالعمل و ها روش يبرقرار از نانياطم جهت يبررس .4
 يدگيرس مورد يها دستگاه
 در موجود كننده كنترل مرجع تيكفا عدم اي و يداخل كننده كنترل مرجع وجود لزوم خصوص در نظر اعالم .5
 المال تيب حقوق حفظ جهت شده انجام يها يدگيرس و ها يحسابرس گزارشات به توجه با يدگيرس مورد يها دستگاه

 ياجرا در يدولت ربط ذي نيمأمور حساب اختالف هرگونه و يمال تخلفات و يجمع ابواب يكسر حساب به يدگيرس .6
 مربوط مقررات و نيقوان

 يمال مقررات و نيقوان حدود در المال تيب حقوق حفظ در اقدام .7
 يمستشار يها هيأت در طرح و يمال مقررات از يخاط نيمسئول اي مسئول هيعل دادخواست ميتنظ .8
 مطروحه موضوع با متناسب آراء صدور و آنها هيعل دادخواست طرح و نيمسئول يجمع ابواب يكسر ردامو به يدگيرس .9

 مربوط مقررات و قوانين از تخلف موارد به نسبت يرأ انشاء و يدگيرس .10

 ياسالم يشورا مجلس به بالاجرا موارد گزارش اعالم و كشور محاسبات وانيد آراء ياجرا .11
 يمستشار يها هيأت فيوظا انجام در هيرو وحدت و يهماهنگ جاديا .12
 آن نهايي گزارش و بودجه غيتفر خصوص در يرأ صدور .13
  ها دستگاه به مربوط مدارك و اسناد ،يمال يها صورت نه،يهز و درآمد يحسابها به يدگيرس و يحسابرس .14
  ها دستگاه در مربوط مدارك و اسناد و يمال يها حساب صورت يگانيبا و ينگهدار و حفظ نحوه نييتع .15
 .شود يم ارجاع ياسالم يشورا مجلس طرف از مورد حسب كه يموضوعات به يدگيرس .16
 كشور يمال امور هيكل در تفحص و قيتحق .17

 سازمان و )ينتوسايا( يحسابدار يعال مؤسسات يالملل نيب سازمان رينظ مربوط يالملل نيب يها سازمان در تيعضو .18
 )يآسوسا( يحسابدار يعال مؤسسات آسيايي

                                                           
. ريزي منظم و صحيح استوار است نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه«: اصل چهل و چهارم قانون اساسي. 1

هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون،  نيرو، سدها و شبكه تأمينشامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، بخش دولتي 
بخش خصوصي شامل آن قسمت . مالكيت عمومي و در اختيار دولت است صورت بهآهن و مانند اينها است كه  پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر . ي اقتصادي دولتي و تعاوني استها فعاليتشود كه مكمل  از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي

وجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و م
  ».كند تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي. اسالمي است

هاي عمومي،  ها و ساير آب ها، رودخانه ا، درياچههاي موات يا رها شده، معادن، درياه هاي عمومي از قبيل زمين انفال و ثروت«: اصل چهل و پنجم قانون اساسي. 2
شود در  المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ، جنگٌل ها، نيزارها، بيشه ها ها، دره كوه

 ».كند تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي. عمل نمايداختيار حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها 
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   اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز .4
 از ناگزير را يگذار قانون نهادهاي مختلف، هاي حوزه در چندوجهي و پيچيده مسائل و نو هاي پرسش طرح امروز، جهان در

   به ها، آن از گيري بهره و مراكز آن در آمده فراهم مطالعات و ها تخصص به اتكا با تا ساخته پژوهشي و علمي مراكز تأسيس
   .يابند توفيق قوانين تدوين در نو نيازهاي به پاسخگويي و مسائل كارشناسانه شناخت

 به اتكا با شان نمايندگان كه مجالسي با دارند، اختيار در اي يافته سازمان تحقيقاتي و علمي هاي گاه تكيه چنين كه مجالسي
 مجلس .نيستند مقايسه قابل ،نتيجه در و روش در ورزند، مي مبادرت قوانين تدوين و كارشناسي به خود تجربي و علمي توان

  .است نهاده بنا را خود هاي پژوهش مركز ، ضرورت اين درك با اسالمي شوراي
  .كرد مي استفاده كارشناسان موردي مشورت از لوايح، و ها طرح كارشناسي براي دوره، نخستين از اسالمي شوراي مجلس

  هيأت دستور به 1371 سال اواخر از لكن بود؛ متكي نمايندگان خود علمي توان و شخصي فهم بر كار اساس ، حال عين در
 مستمر خدمات ارائه براي »اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز« نام به يافته سازمان و دائمي ، مستقل نهادي مجلس، رئيسه

  .رسيد انجام به 1374 سال پاييز در مركز اين تأسيس قانوني مراحل .گرفت قرار مجلس كنار در مطالعاتي و كارشناسي
  
   مركز وظايف شرح و اهداف .4-1

 و مطالعاتي هاي طرح دادن انجام مركز، تأسيس از هدف ،1»اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز وظايف شرح« قانون مطابق
 در نهاد اين وظايف .است مجلس رئيسه هيأت و ها كميسيون نمايندگان، به مشورتي و كارشناسي نظرهاي ارائه منظور به تحقيقاتي

  :است زير شرح به مذكور قانون 2 ماده
  .لوايح و ها طرح تمام روي بر كارشناسي نظرهاي ارائه و بررسي مطالعه، .1
 نهادها، اجرايي، يها دستگاه تحقيقاتي، و دانشگاهي مراكز پژوهشگران و محققان نظرهاي تنظيم و نقد گردآوري، .2
  .جامعه هايموردنياز در عمومي افكار و سياسي احزاب و ها گروه
 رايب كارشناسانه پيشنهادهاي ارائه و مجلس نظارتي ابعاد ساير و قوانين اجراي حسن به نسبت تحقيق و بررسي مطالعه، .3

  .اجرايي مشكالت و موانع رفع
  .رساني اطالع نظام برقراري و تدارك طريق از مجلس نمايندگان و ها كميسيون اطالعاتي نيازهاي تأمين .4
  .مجلس نمايندگان و ها كميسيون رئيسه، هيأت درخواست حسب موردي هاي پژوهش انجام .5
  .گيرند مي قرار مجلس رئيس مستقيم زيرنظر موارد گونه اين كه مجلس هاي كتابخانه با رابطه در محوله هاي مأموريت انجام .6
 به نظرات انعكاس و اي دوره هاي گردهمايي تشكيل ،نشريات و كتب نشر :طريق از پژوهشي مطالعات نتايج اشاعه .7
  .مجلس رئيسه هيأت نظر با ربط ذي يها دستگاه و واحدها
  

   مركز اركان .4-2

  :از عبارتند مركز اركان ها، پژوهش مركز وظايف شرح قانون 3 ماده تصريح براساس
 تصويب .مركز رئيس و مجلس رئيسه هيأت اعضاي ،امناء هيأت رئيس عنوان به مجلس رئيس از متشكل :اءامن هيأت .1
 و مالي استخدامي، هاي نامه آئين و سازماني زيرمجموعه تأييد بودجه، تأييد مركز، رئيس پيشنهاد بر بنا مركز كلي مشي خط

   .امناست هيأت وظايف جمله از ، مركز رئيس عزل و نصب و معامالتي

                                                           
 .مجس شوراي اسالمي 19/09/1374مصوب جلسه مورخ . 1
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 كه صالح ذي افرادي ميان از سال چهار مدت براي ،يادشده قانون 7 ماده به توجه با امنا هيأت را مركز رئيس :مركز رئيس .2
 و بودجه پيشنهاد ،مشي خط ارائه :از دنعبارت رئيس وظايف اهم .كند مي انتخاب باشند، كافي تجربه و علمي باالي مدارج داراي
  .پژوهشي و اجرايي امور بر عاليه نظارت
 نمايندگان بين از كارشناسي و علمي هاي شخصيت از نفر پنج مركز، رئيس از متشكل ، پژوهشي شوراي :پژوهشي شوراي .3
 و مركز رئيس معرفي با استادياري مرتبه حداقل داراي متخصص پژوهشگران از نفر پنج و مركز امناي هيأت انتخاب به مجلس
 و علمي هاي نشريه انتشار بر نظارت ساالنه، برنامه تدوين در همكاري پژوهشي، هاي طرح تأييد و بررسي .است امنا هيأت تصويب
 وجز ، كشور خارج و داخل پژوهشي و آموشي مراكز ساير با علمي ارتباط براي مركز اجرايي هاي برنامه تعيين و پژوهشي
  .است پژوهشي شوراي وظايف

  
   مركز ساختار .4-3

 بازوي عنوان به خاص امري در هريك كه اجرايي معاونت يك و پژوهشي معاونت يك ،ها پژوهش مركز سازماني ساختار در
  .است شده بيني پيش ، كنند مي عمل مركز رئيس معين

  پژوهشي معاونت )لفا

 اسالمي شوراي مجلس با مرتبط هاي  زمينه كليه در مطالعاتي و تحقيقاتي هاي طرح اجراي پژوهشي، معاونت حوزه وظايف اهم
 ساختار .شوند مي انجام و مطالعه ريزي، برنامه ، تخصصي دفترهاي در عمدتاً ها پژوهش مركز در تحقيقات و مطالعات .است

 به موظف دفترها .است تحقيقاتي دستياران و ارشد محقق چندين ، مدير يك از مركب تخصصي، دفترهاي هاي گروه تشكيالتي
 موظفند همچنين هستند؛ آنها تخصصي و عمومي هويت تضمين و پژوهشي هاي طرح هدايت لزوم صورت در و نظارت تعريف،

 اصلي هاي كانون پژوهشي، هاي گروه .كنند منتقل پژوهشي معاونت به را ها فعاليت نتايج و دستاوردها و امور پيشرفت روند
 مختلف هاي زمينه در را تخصصي دفترهاي ،»تخصصي مشاوران شوراي« همچنين .شوند مي شناخته مركز پژوهشي يها فعاليت

 .است مرتبط مجلس كميسيون چند يا يك با دفتر هر .كند مي حمايت يافته، انجام مطالعات علمي و فني ارزيابي نظر از مطالعاتي
  .يابد مي ارتباط اجرايي دستگاه چند با ،آنها وظايف حوزه با متناسب همچنين دفترها يها فعاليت

 دفتر اقتصادي، مطالعات دفتر معادن، و صنايع انرژي، مطالعات دفتر زيربنايي، مطالعات دفتر :از عبارتند مركز تخصصي دفاتر
 فرهنگي مطالعات دفتر حقوقي، مطالعات دفتر نوين، هاي فناوري مطالعات دفتر اجتماعي، مطالعات دفتر بودجه، و برنامه مطالعات

  .سياسي مطالعات دفتر و

  اجرايي معاونت )ب

 و مالي امور و حسابي ذي ارتباطات، و اطالعات فناوري كل اداره سه بر مشتمل و بوده مركز ستادي حوزه ،اجرايي معاونت
  :از است عبارت آن وظايف اهم كه باشد مي اداري امور

  ارتباطات و اطالعات فناوري كل اداره �

  .اطالعات فناوري حوزه در آنها هاي زيرمجموعه و پژوهشي معاونت يها فعاليت از پشتيباني .1
  .مركز اي رايانه شبكه هاي زيرساخت و افزار نرم افزار، سخت نگهداري .2
  .ارتباطات و اطالعات فناوري حوزه در مركز راهبردهاي اجراي و سازي پياده پيگيري، .3
 .اختصاصي و عمومي هاي سايت وب و كاربردي هاي برنامه شامل ،مركز افزارهاي نرم نگهداري و توسعه .4
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  مالي امور و حسابي ذي �

 طبق اعتبارات مصرف بر نظارت و مصوب اعتبارات وجوه از اعتبار تخصيص و وصول و ساالنه بودجه تنظيم و تهيه .1
  .مرتبط مقررات و قوانين

  .مركز حسابداري و مالي امور كليه انجام .2
 ،مترجمان نويسندگان، پژوهشگران،( تحقيقاتي قراردادهاي به مربوط يها هزينه و كاركنان حقوق پرداخت .3

  .)… و ويراستاران
  .مرتبط مقررات و قوانين ساير و عمومي محاسبات قانون طبق حسابي ذي امور انجام .4
   مركز جمعي ابواب تحت كاالهاي و اموال از حراست و حفظ .5

  اداري امور كل اداره �

  .احكام صدور .1
  .پژوهشي قراردادهاي عقد .2
  .كاركردها محاسبه و نظارت .3

  

  اسالمي شوراي مجلسكتابخانه، موزه و مركز اسناد  .5

كتابخانه مجلس شوراي اسالمي، نهادي با سابقه نزديك به يكصد سال است كه بخش مهمي از ميراث ماندگار تمدن كهنسال و 
گذاري و  كشد و براساس رسالت تاريخي خود مبني بر پشتيباني اطالعاتي از فرايند قانون را بر دوش ميبزرگ ايران اسالمي 

  .كند حمايت از پژوهش در حوزه علوم انساني، ارائه خدمت مي
اين كتابخانه، به اراده دوستداراني از خبرگان فرهنگ و ادب در جمع مجلسيان منتخب مردم در اوايل تأسيس حكومت 

، اولين كتابخانه پارلماني آسيا، با رو ه، همزمان با استقرار مجلس و اراده حاكميت قانون در ايران شكل گرفت و از اينمشروط
عنوان اولين كتابخانه  كتابخانه مجلس به. گذاري در كشور دارد اندكي مسامحه، عمري به قدمت تاريخ تأسيس مجلس قانون

  .طور رسمي گشايش يافت به، 1304رسمي و دولتي نوين ايران در سال 
عنوان مركزي  ماهه، بار ديگر به در پي پيروزي انقالب اسالمي، كتابخانه مجلس تنها پس از يك توقف داوطلبانه شش

، با تصميم مسئوالن وقت، كتابخانه مجلس سناي سابق نيز با عنوان 1362در سال . فرهنگي فعاليت خويش را از سر گرفت
 13/09/1375ظر كتابخانه مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت و در ادامه، بر مبناي اساسنامه مصوب زير ن 2كتابخانه شماره 

  1.تغيير كرد» كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي«كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي، عنوان آن به 
  
  جايگاه، ساختار سازماني و وظايف. 5-1

 ديوان و استخدامي و اداري امور مشترك كميسيون به، 2كتابخانه مجلس شوراي اسالمي موجب قانون تصويب اساسنامه به
 كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي را محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس اجازه داده شد كه اساسنامه تفصيلي

  .به تصويب كميسيون مذكور رسيد 13/09/1375يادشده در تاريخ  اساسنامه .برساند نهايي تصويب به

                                                           
  .http://www.ical.ir( ،15/09/1391( كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالميرساني  پايگاه اطالع. 1
  .اسالميمجلس شوراي  21/06/1375جلسه مورخ مصوب . 2
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اي تحقيقاتي، فرهنگي و خدماتي است كه زير نظر مستقيم رئيس مجلس  اساسنامه، كتابخانه مجلس، مؤسسه 1مطابق ماده 
دي و اجتماعي با آوري آثار حقوقي، سياسي، فرهنگي، اقتصا ، هدف اصلي و بنيادي آن، جمع3كند و براساس ماده  فعاليت مي

اي و انتشار مناسب آن، ارائه  شناسي، حفظ و نگهداري ميراث ملي، آثار كمياب و خطي و موزه شناسي و ايران تأكيد بر اسالم
خدمات به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولتمردان نظام و 

  .ي، دانشجويان و ساير مراجعان استپژوهشگران داخلي و خارج
 ،كتابخانه مجلس با توجه به جايگاه كلي خود به عنوان يك كتابخانه جامع تحقيقاتي در سطح ملي و جهاني، 4برابر ماده 

  :داراي وظايف و اختيارات زير است
 خريد و 3 ماده در مندرج لواص طبق بر غيرفارسي و فارسي معتبر منابع انواع اشاعه و پژوهش، سازماندهي، گردآوري )الف

  .وقفي و يياهدا آثار پذيرش يا كمياب آثار و چاپي و خطي نسخ
  .خدمات بهينه هئارا و مواد و منابع سازماندهي براي جديد فني دانش از استفاده )ب
 جهت تطبيقي مطالعات انجام و مربوط هاي ييگردهما و جلسات در شركت، مرتبط المللي بين و ملي مجامع در عضويت )ج
  .كتابخانه داشتن نگه روز به و رساني اطالع و پژوهشي، خدماتي هاي فعاليت بهبود
  .اي كتابخانه انتشارات و علمي آثار مبادله و كشورها ساير مجالس هاي كتابخانه با ارتباط برقراري )د
  .آنها ترجمه و فهارس و اسناد ،مدارك انتشار و سازي آماده ،حفظ )هـ
  .امناء هيأت تصويب با كتابخانه جين و موجود اضافي نسخ فروش يا و اهدا، مبادله )و
  .كتابخانه وظايف با مرتبط هاي طرح اجراي در همطراز اسنادي مراكز و ها موزه، ها كتابخانه با مشاركت و همكاري )ز
  .مورد برحسب غيرمكتوب و مكتوب از اعم مجلس راكد اسناد دريافت )ح

، هيأت امناء از رئيس مجلس، 6مطابق ماده . هيأت امناء و رئيس كتابخانه: پردازد كه عبارتند از كتابخانه مي، به اركان 5ماده 
پرداز فرهنگي و دو نفر از كارشناسان كتابداري و  رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات، رئيس كميسيون فرهنگي، كار

همچنين، رئيس مجلس، مسئوليت رياست و رئيس . شود تشكيل مي شناسي به پيشنهاد رئيس كتابخانه و تأييد رئيس مجلس، كتاب
  .كتابخانه، دبيري هيأت امناء را برعهده دارند

مشي كلي در امور كتابخانه، بررسي و  ريزي و تعيين خط گذاري، برنامه سياست: ، هيأت امناء وظايفي همچون10برابر ماده 
به كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان   الح اساسنامهتصويب بودجه ساالنه كتابخانه، پيشنهاد تغيير و اص

هاي داخلي مورد  نامه محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس، استماع و اظهارنظر نسبت به گزارش رئيس كتابخانه، تصويب آئين
و مشاوره با رئيس مجلس در جهت هاي مالي، اداري، استخدامي و تشكيالتي كتابخانه  نامه نياز كتابخانه، تهيه و تصويب آئين

  .تثبيت يا عزل رئيس كتابخانه را برعهده دارد
 و شناسي رئيس مجلس فردي برجسته از نظر علمي و مذهبي را كه داراي تخصص كتابداري، كتاب، 11براساس ماده 

قبل از اتمام وي بركناري  يا انتصاب مجددكند كه  عنوان رئيس كتابخانه به مدت چهارسال منصوب مي به ،رساني باشد اطالع
 همطراز معاون وزير ،رئيس كتابخانه از نظر پست سازماني ،13ماده مطابق . دوره چهارساله توسط رئيس مجلس بالمانع است

  :، وظايف رئيس كتابخانه عبارتند از12ماده  موجب هبهمچنين  .است
  .كتابخانه امور كليه سرپرستي )الف
  .امناء هيأت تصميمات و امهاساسن اجراي حسن بر مراقبت )ب
  .مجلس رئيس بهامناء  هيأت انتخابي اعضاي معرفي )ج
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  .امناء هيأت از استخدام جهت الزم مجوزهاي اخذ )د
  .كتابخانه كاركنان عزل و نصب )هـ
  .قانوني مقررات و ضوابط رعايت با حساب افتتاح و مالي اسناد و قراردادها كليه امضاي )و
  .امناء هيأت به پيشنهاد جهت درآمد افزايش هاي راه بيني پيش )ز
  .آن عملكرد گزارش تهيه و ساالنه بودجه پيشنهاد )ح
  .امناء هيأت به تشكيالتي و استخدامي ،اداري، معامالتي، مالي هاي نامه آئين پيشنهاد )ط
  .امناء هيأت به اساسنامه اصالح يا تغيير پيشنهاد )ي
 .جلسه تشكيل برايامناء  هيأت اعضاي از عوتد )ك

  

  نگهبان شوراي .6

 نگهبان يشورا .است شده تشكيل نگهبان شوراي و اسالمي شوراي مجلس ركن دو از ايران در مقننه قوه شد، بيان كه طور همان
 ينهادها از يبعض با ياديز شباهت نهاد نيا .ديآيم شمار به يحكومت ينهادها نيتر مهم از يكي رانيا ياسالم يجمهور نظام در

 ،»ياساس قانون دادگاه« نام به يينهادها زين كشورها يبرخ ياساس نيقوان در .دارد كشورها از يتعداد در ياساس قانون حافظ
 نوع و ساختار ثيح از ،ها تفاوت يبرخ وجود با كه است شده بيني پيش آن رينظا و »ياساس قانون وانيد« ،»ياساس قانون يشورا«

 يا ژهيو گاهيجا يدارا رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون در نگهبان يشورا .دارند يفراوان يها شباهت گريكدي با هاتيمسئول
 تمام دارد فهيوظ نگهبان يشورا 1.شود يم مجلس اعتبار عدم موجب ،يگذار قانون مجلس كنار در آن نبودن كه ياگونه به ؛است

مصوبه رت،يمغا عدم صورت در تا كرده يبررس ياساس قانون و ياسالم نيمواز با رتيمغا عدم ثيح از را مجلس مصوبات 
   2.رديگ خود به يقانون صورت مجلس،

 به زين ياساس قانون ريتفس يرسم مرجع و داشته را انتخابات بر نظارت تيمأمور نگهبان يشورا برجسته، نقش نيا بر  عالوه
 قانون« از انتيص و »اسالم احكام« از ينگهبان و حراست مسئله دو نگهبان، يشورا نهاد ينيبشيپ ياصل علت .ديآ يم شمار
 مطلب نيا به ياساس قانون يكم و نود اصل .است شده ريتعب »نگهبان« يشورا به نهاد نيا از ليدل نيهم به است؛ بوده »ياساس
 مجلس مصوبات رتيمغا عدم نظر از ياساس قانون و اسالم احكام از يپاسدار منظور به« مذكور، اصل براساس .است كرده اشاره
  .»شوديم ليتشك … نگهبان يشورا نام به ييشورا آنها، با ياسالم يشورا
 قدمت، نظر از كه گفت توانيم بلكه ؛ستين يديجد موضوع ران،يا حقوق در »يگذار قانون بر نظارت« مسئله ينيبشيپ
 يراستا در مشروطه ياساس قانون متمم دوم اصل .است رانيا در يگذار قانون نهاد تولد و ياساس قانون نياول نيتدو همزاد
 تأييد و توجه به كه يمل يشورا مقدس مجلس« :بود كرده مقرر نيچن يمل يشورا مجلس مصوبات هيكل بودن يشرع از نانياطم

 امثالهماهللا كثر هياسالم حجج مراقبت و سلطانهخّلداهللا اسالم شاهنشاه حضرتياعل مرحمت بذل و فرجهاهللاعجل عصر امام حضرت
 نيقوان و اسالم همقدس قواعد با يمخالفت آن هيقانون مواد اعصار، از يعصر چيه در ديبا است، شده تأسيس رانيا ملت عامه و

 قواعد با موضوعه نيقوان مخالفت صيتشخ كه است نيمع و باشد نداشته وسلّموآلههيعلاهللا يصّل راالناميخ حضرت موضوعه

                                                           
مجلس شوراي اسالمي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر «: اصل نود و سوم قانون اساسي. 1

 ».ي نگهبانحقوقدان اعضاي شورا
با احكام اسالم با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها  تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسالمي«: اصل نود و ششم قانون اساسي. 2

  ».اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است برعهدهبا قانون اساسي 
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 كمتر كه يهيأت اعصار، از يعصر هر در است مقرّر رسماً لهذا هست؛ و بوده وجودهمبركاتاهللا ادام اعالم يعلما برعهده هياسالم
 اسالم حجج و اعالم يعلما كه قيطر نيا به باشند، هم زمان اتيمقتض از مّطلع كه نينيمتد يفقها و نيمجتهد از ،نباشد نفر پنج از

 ها آن از نفر پنج ،نديبنما يمل يشورا مجلس به يمعرف باشند مذكوره صفات يدارا كه علما از نفر ستيب اسالم، عهيش ديتقل مرجع
 تا بشناسند تيعضو سمت به نموده، نييتع قرعه حكم به اي باالتفاق يمل يشورا مجلس ياعضا عصر، يمقتضا به بيشتر اي را

 مقدسه قواعد با مخالفت كه معنونه مواد آن از كي هر نموده، يغوررِس و مذاكره دقت به ،شوديم عنوان نيمجلس در كه يمواد
 نيا و بود خواهد متّبع و مطاع باب، نيا در علما هيأت نيا يرأ و نكند دايپ تيقانون عنوان كه ندينما رد و طرح باشد داشته اسالم
 قانون در مزبور اصل گفت توانيم بيترت نيبد .»بود نخواهد ريرپذييتغ فرجهاهللا عجل عصر حجت حضرت ظهور زمان تا ماده
 يشورا« نهاد هافتيتكامل شكل از ناقص ياجلوه است، معروف »طراز« اصل به ياسيس و يحقوق اتيادب در كه مشروطه، ياساس

  .است بوده »نگهبان
  

 آن اعضاي انتخاب نحوه و شورا ساختار .6-1

 در .است اساسي قانون و اسالمي مقررات با موضوعه قوانين نبودن مغاير و نظام اسالميت حفظ ،نگهبان شوراي وجودي فلسفه
 مصوبات مغايرت عدم نظر از اساسي قانون و اسالم احكام از پاسداري منظور به« :است آمده چنين اساسي قانون يكم و نود اصل

 :شود مي تشكيل زير تركيب با نگهبان شوراي نام هب شورايي ،آنها با اسالمي شوراي مجلس
 .است رهبري مقام با عده اين انتخاب .روز مسائل و زمان مقتضيات به آگاه و عادل فقهاي از نفر شش .1
 مجلس به قضائيه قوه رئيس وسيله هب كه مسلماني حقوقدانان ميان از ،حقوقي مختلف هاي رشته در ،حقوقدان نفر شش .2
 .»گردند مي انتخاب مجلس راي با و شوند مي معرفي اسالمي شوراي

 و واليت اعمال بيانگر ،رهبري طريق از نگهبان شوراي فقهاي انتخاب بنابراين .است فقيه ولي شئونات از يگذار قانون
  .است يگذار قانون امر در ايشان نظارت

 در ولي ؛شوند مي انتخاب سال شش مدت براي نگهبان شوراي اعضاي« اساسي، قانون دوم و نود اصل براساس همچنين
 انتخاب آنها جاي به اي تازه اعضاي و يابند مي تغيير قرعه قيد به گروه هر اعضاي از نيمي ،سال سه گذشتن از پس دوره نخستين

  .است رهبري مقام اختيارات از اساسي، قانون دهم و يكصد اصل براساس ،شورا فقهاي استعفاي قبول و عزل ».شوند مي
  
 شورا اختيارات و وظايف .6-2

 ولي ؛دارند شركت شورا تصميمات تمام در فقها .است »حقوقدانان و فقها مجمع« و »فقها« ركن دو داراي نگهبان شوراي 
 .ندارند اظهارنظر حق ،فقهاست مختص كه اموري در انحقوقدان

 نگهبان شوراي فقهاي وظايف )الف

  .شرعي موازين با اسالمي شوراي مجلس مصوبات مغايرت عدم تشخيص .1
  .كشور رسمي مذهب احكام و اصول با دولت مصوبات مغايرت عدم تشخيص .2
 .رهبري موقت شوراي در عضويت .3

 حقوقدانان و فقها مجمع اختيارات و وظايف )ب

  اساسي قانون با دولت و اسالمي شوراي مجلس مصوبات تعارض عدم تشخيص طريق از اساسي قانون از پاسداري .1
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 :پذيرد صورت طريق چند به است ممكن مجلس در نگهبان شوراي حضور ؛1مجلس در حضور .2
 در قانوني طرح يا اليحه درباره مذاكره هنگام ندتوان مي كار در تسريع منظور به نگهبان شوراي اعضاي :اختياري حضور

  .دكنن استماع را مذاكرات و شوند حاضر مجلس
  :است الزامي مجلس در نگهبان حضورشوراي ،مورد سه در :الزامي حضور

 .شود مي برگزار علني غير صورت هب مجلس جلسات كه هنگامي -
 .فوري لوايح و ها طرح بررسي و بحث هنگام -
  .جمهور رئيس تحليف مراسم در -
 با كه است نگهبان شوراي عهده هب اساسي قانون تفسير« اساسي، قانون هشتم و نود اصل براساس :اساسي قانون فسيرت .3
 ».شود مي انجام آنان چهارم سه تصويب
 در كه شرايطي بودن دارا جهت از جمهوري رياست داوطلبان صالحيت :جمهوري رياست داوطلبان صالحيت تعيين .4
 .برسد نگهبان شوراي تأييد به انتخابات از قبل بايد شده مقرر قانون

 رهبري، خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت نگهبان شوراي« اساسي، قانون نهم و نود اصل براساس :انتخابات بر نظارت .5
 ».دارد برعهده را پرسي همه و عمومي آراء به مراجعه و اسالمي شوراي مجلس جمهوري، رياست
  

                                                           
حاضر شوند و مذاكرات را  توانند هنگام مذاكره درباره اليحه يا طرح قانوني در مجلس منظور تسريع در كار مي اعضاي شوراي نگهبان به«: اصل نود و هفتم قانون اساسي. 1

 ».اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند اما وقتي طرح يا اليحه. استماع كنند



 

  
  
  
  
  

   مجريه قوه :ومس فصل
  
  

  كلي هدف
  دولت اجرايي تشكيالت و مجريه قوه اختيارات و وظايف ساختار، زمينه در فراگيران دانش ارتقاي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
 .دهند شرح را مجريه قوه اختيارات و وظايف .1
 .كنند تشريح را دولت اجرايي تشكيالت .2
 .نمايند بازگو را ها وزارتخانه وظايف و اهداف .3
 .دهند توضيح دولت ساختار در را غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها جايگاه .4
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  دولت معناي .1

 حقوق در دولت لمهك .شد رايج سياسي هاي ابكت برخي در يميالد شانزدهم قرن اوايل از آن يامروز معني هب دولت اصطالح
 :رود مي كار هب زير مفاهيم در معاصر اساسي

 از يكي ايران دولت شود مي گفته اينكه مانند گردد؛ مي اطالق ملي جامعه يا كشور به :كلمه وسيع معني هب دولت )الف
 خاصي حكومت تحت معين سرزمين در كه است معيني جمعيت معني هب مفهوم اين در دولت .است المللي بين جامعه اشخاص
 .گردد مي اطالق نيز »كشور دولت« ،مفهوم اين به .كنند مي زندگي

 دولت دهنده تشكيل اركان از يكي واقع در كه شود مي گفته حكومت يا سياسي قدرت به :كلمه محدود معني هب دولت )ب 
 جمع يا حكومتي دستگاه منظور ،گيرد مي ماليات يا كند مي مداخله اقتصاد در دولت كه خوانيم مي اگر .است قبلي مفهوم هب

 .كند مي تحميل جامعه آحاد بر را حكومت اراده ،خود قاهره ينيرو وسيله هب كه است كارگزاران

 يعني ،است دولت رئيس جمهور رئيس شود مي گفته اينكه مثالً ؛شود مي مجريه قوه شامل فقط :محدودتر معني هب دولت )ج
 .است مجريه قوه رئيس

  
  مجريه قوه اختيارات و وظايف .2

  اساسي قانون اجراي مسئوليت .2-1

 از تواند مي كه است اساسي قانون اجراي ،جمهور رئيس وظايف ترين مهم از يكي اساسي، قانون 1سيزدهم و يكصد اصل براساس
 اصول از اصلي اجراي عدم يا توقف صورت در و آورد عمل به را الزم اقدامات ،پيگيري و بازرسي اطالع، كسب نظارت، طريق
   نمايد؛ اقدام مقتضي نحو به ،اساسي قانون

  
  پرسي همه نتيجه يا مجلس مصوبات ابالغ و امضا .2-2

 طي از پس را پرسي همه نتيجه يا مجلس مصوبات است موظف جمهور يسئر« اساسي، قانون سوم و بيست و يكصد اصل براساس
  ».بگذارد مسئوالن اختيار در اجرا براي و كند امضا وي به ابالغ و قانوني مراحل

  
  المللي بين هاي نامه توافق و قراردادها ها، عهدنامه امضاي .2-3

 با ايران دولت قراردادهاي و ها نامه تقمواف ها، نامه مقاوله ها، عهدنامه امضاي« اساسي، قانون پنجم و بيست و يكصد اصل مطابق
 با اسالمي شوراي مجلس تصويب از پس المللي بين هاي اتحاديه به مربوط هاي پيمان امضاي همچنين و ها دولت ساير

  ».است او قانوني نماينده يا جمهور يسئر
  

  كشور استخدامي و اداري امور و بودجه و برنامه امور مسئوليت .2-4

 استخدامي و اداري امور و بودجه و برنامه امور مسووليت جمهور يسئر« اساسي، قانون ششم و بيست و يكصد اصل براساس
  ».بگذارد ديگري عهده به را آنها اداره تواند مي و دارد برعهده مستقيماً را كشور

                                                           
ليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را ئوست و مسترين مقام رسمي كشور ا جمهور عالي يسئر ،پس از مقام رهبري«: اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي. 1

 ».دارد برعهدهشود،  به رهبري مربوط مي جز در اموري كه مستقيماً
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  ديگر كشورهاي سفيران هاي استوارنامه پذيرش و كشور سفيران تعيين .2-5

 .شوند مي تعيين جمهور يسئر تصويب و خارجه امور وزير پيشنهاد به سفيران« اساسي، قانون هشتم و بيست و يكصد اصل مطابق
  ».پذيرد مي را ديگر كشورهاي سفيران استوارنامه و كند مي امضا را سفيران استوارنامه جمهور يسئر
  

  دولتي هاي نشان اعطاي .2-6

  ».است جمهور يسئر با دولتي هاي نشان اعطاي« اساسي، قانون نهم و بيست و يكصد اصل طبق
  
  وزيران عزل و انتخاب .2-7

 گرفتن براي و تعيين جمهور رئيس توسط وزيران اساسي، قانون 2ششم و سي و يكصد و 1سوم و سي و يكصد ولاص موجب به
  شوند؛ مي معرفي مجلس به اعتماد رأي
  
  وزيران هيأت رياست .2-8

 به نسبت ،الزم تدابير اتخاذ با و كرده نظارت وزيران كار بر جمهور رئيس اساسي، قانون 3چهارم و سي و يكصد اصل طبق
  كند؛ مي اقدام آنها تصميمات ساختن هماهنگ

  
  وزيران اقدامات مسئوليت .2-9

 و جمهور رئيس برابر در خويش وظايف و اقدامات مسئول وزيران از يك هر« اساسي، قانون هفتم و سي و يكصد اصل براساس
  ».هست نيز ديگران اعمال مسئول رسد، مي وزيران هيأت تصويب به كه اموري در و است مجلس

  
  اداري هاي نامه آئين وضع اختيار .2-10

 و نظامات وضع به خود قانوني وظايف انجام براي تواند مي وزيران هيأت اساسي قانون 4هشتم و سي و يكصد اصل طبق
  .كند مبادرت عمومي هاي نامه آئين

                                                           
شوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد  رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميگجمهور تعيين و براي  يسئتوسط ر وزرا«: اصل يكصد و سي و سوم قانون اساسي. 1

  ».كند تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي. الزم نيست وزراجديد براي 
راي وزير يا وزيران جديـد از مجلـس رأي اعتمـاد بگيـرد، و     را عزل كند و در اين صورت بايد ب وزراتواند  جمهور مي يسئر«: اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي. 2

 ».وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند هيأتوزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسالمي براي  هيأتدر صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از 
جمهور است كه بر كـار وزيـران نظـارت دارد و بـا اتخـاذ تـدابير الزم بـه هماهنـگ سـاختن           يسئن با روزيرا هيأترياست «: اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي. 3

نظـر و يـا تـداخل در     در مـوارد اخـتالف  . كنـد  مشي دولت را تعيين و قوانين را اجـرا مـي   پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط دولت مي هيأتهاي وزيران و  تصميم
االجـرا   شـود الزم  جمهـور اتخـاذ مـي    يسئـ وزيران كه به پيشنهاد ر هيأتي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم اه دستگاهوظايف قانوني 

 ».وزيران است هيأتجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات  يسئر. است
وزيـران حـق دارد    هيـأت شـود،   هاي اجرايي قـوانين مـي   نامه ينئوزيران يا وزيري مأمور تدوين آ هيأتعالوه بر مواردي كه «: اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي. 4

هر يك از وزيران نيـز در حـدود وظـايف خـويش و     . نامه بپردازد ينئنامه و آ هاي اداري به وضع تصويب اجراي قوانين و تنظيم سازمان تأمينبراي انجام وظايف اداري و 
توانـد تصـويب برخـي از     دولـت مـي  . نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشـد  وضع آيينوزيران حق  هيأتمصوبات 

االجـرا   ور الزمجمهـ  يسئـ ها در محدوده قوانين پـس از تأييـد ر   مصوبات اين كميسيون. هاي مشتكل از چند وزير واگذار نمايد امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون
رسـد تـا در    يس مجلس شـوراي اسـالمي مـي   ئ، ضمن ابالغ براي اجرا به اطالع ر هاي مذكور در اين اصل هاي دولت و مصوبات كميسيون نامه ينئها و آ نامه تصويب .است

 ».وزيران بفرستند هيأتصورتي كه آنها را بر خالف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به 
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  عالي يهاشورا رياست .2-11

 و ارضي تماميت و اسالمي انقالب از پاسداري و ملي منافع تأمين منظور به« ،اساسي قانون ششم و هفتاد و يكصد اصل طبق
 گوناگون، مقررات و قوانين براساس ،عالوه به ».شود مي تشكيل جمهور رئيس رياست به ملي امنيت عالي شوراي ملي، حاكميت

 عالي شوراي ،اداري عالي شوراي فرهنگي، انقالب عالي شوراي همچون ديگري شوراهاي بر رياست مسئوليت جمهور رئيس
  .دارد برعهده نيز را … و كشور از خارج ايرانيان امور عالي شوراي انرژي،

  

  جمهور رئيس استعفاي و عزل انتخاب، شرايط .3

  جمهور رئيس انتخاب .3-1

 انتخاب و شود مي انتخاب مردم مستقيم رأي با سال چهار مدت براي جمهور رئيس« اساسي، قانون چهاردهم و يكصد اصل طبق
 هوسيل به بايد مردم طرف از انتخاب از پس جمهوري رياست حكم ».است بالمانع دوره يك براي تنها متوالي صورت هب او مجدد
 .گردد تنفيذ و امضا رهبري مقام

 انتخاب باشند زير شرايط واجد كه سياسي و مذهبي رجال ميان از بايد جمهور رئيس« ،نيز پانزدهم و يكصد اصل موجب به 
 ايران اسالمي جمهوري مباني به معتقد و منؤم تقوي، و امانت و سابقه حسن داراي ر،مدب و مدير ايران، تابع ،صلاال ايراني :گردد

 اساسي، قانون در مقرر ترتيب به ،اسالمي شوراي مجلس در ،كار به آغاز از پيش بايد جمهور رئيس ».كشور رسمي مذهب و
  .كند ياد سوگند

 الزم شرايط و صالحيت بررسي از پس و كنند اعالم رسماً را خود آمادگي بايد جمهوري رياست نامزدهاي ،انتخابات از قبل
 ،اساسي قانون 1مهفده و يكصد اصل بقط .شود مي اعالم جمهوري رياست نامزد عنوان به ها آن اسامي نگهبان، شوراي توسط
 ههفت جمعه در نيامد، دست به اكثريت اين اول هدور در اگر و شود مي انتخاب كنندگان شركت آراء مطلق اكثريت با جمهور رئيس
  .آيد مي عمل به انتخاب ،اند داشته بيشتري آراء نخست دور در كه نامزدها از نفر دو شركت با بعد،
  

 جمهور رئيس استعفاي يا عزل .3-2

 عالي ديوان حكم از پس كشور، مصالح گرفتن نظر در با جمهور رئيس عزل« اساسي، قانون دهم و يكصد اصل 10 بند براساس
 وظايف از ،»نهم و هشتاد اصل براساس وي كفايت عدم به اسالمي شوراي مجلس رأي يا قانوني وظايف از وي تخلف به كشور

 تا و كند مي تقديم رهبر به را خود استعفاي جمهور رئيس« سي، و يكصد اصل موجب به همچنين .است رهبري مقام اختيارات و
  ».دهد مي ادامه خود وظايف انجام به است، نشده پذيرفته او استعفاي كه زماني

 در يا و جمهور رئيس ماه دو از بيش بيماري يا غيبت استعفا، عزل، فوت، صورت در« ،نيز يكم و سي و يكصد اصل طبق
 اين از ديگري امور يا و نشده انتخاب هنوز موانعي اثر بر جديد جمهور رئيس و يافته پايان جمهوري رياست مدت كه موردي
 يسئر از متشكل شورايي و گيرد مي برعهده را وي هاي مسئوليت و اختيارات ،رهبري موافقت با جمهور رئيس اول معاون قبيل،

 جمهور يسئر ،روز پنجاه مدت ظرف حداكثر كه دهد ترتيبي است موظف جمهور يسئر اول معاون و قضائيه قوه يسئر و مجلس

                                                           
يك از نامزدها چنين  شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچ كنندگان انتخاب مي جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت يسئر«: يكصد و هفدهم قانون اساسي اصل. 1

اند شركت  آراء بيشتري داشته  در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست. شود اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي
اند  ديگران رأي داشتهكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از  مي

 » .شوند مي يبراي انتخاب مجدد معرف
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 كه صورتي در نيز و گردد وي وظايف انجام مانع كه ديگري امور يا و اول معاون فوت صورت در ؛شود انتخاب جديد
  ».كند مي منصوب او جاي به را ديگري فرد رهبري مقام ،باشد نداشته اول معاون جمهور يسئر
  
  جمهور رئيس اتهام به رسيدگي .3-3

 اطالع با ،عادي جرائم مورد در وزيران و او معاونان و جمهور رئيس اتهام به رسيدگي« ،اساسي قانون چهلم و يكصد اصل طبق
  ».شود مي انجام دادگستري عمومي هاي دادگاه در اسالمي شوراي مجلس

  

  دولت كار سازمان و اجرايي تشكيالت .4

 حاكميت، نقش در مجريه قوه .دارد نقش حكومت و حاكميت عدب دو در كه است دولت اجرايي و سياسي نهاد مجريه، قوه
 به را، كشور عمومي خدمات اجراي مسئوليت حكومت، نقش در و اساسي قانون اجراي مسئوليت گانه، سه قواي از يكي عنوان به

  .دارد برعهده شود، مي مربوط رهبري مقام به كه اجرايي امور در جز
 در كه دهد مي تشكيل را دولت تشكيالت و كار سازمان اعظم بخش مجريه، قوه با مرتبط دولتي يها دستگاه حاضر حال در

 واحدهاي بر مشتمل( ُخرد و )غيردولتي عمومي نهاد يا مؤسسه و دولتي شركت دولتي، مؤسسه وزارتخانه، :شامل( كالن سطح دو
 گروه، واحدهاي حوزه و مركز كل، اداره دفتر، مديريت، حوزه معاونت، حوزه رياست، يا وزارت حوزه شامل ها سازمان داخلي
  1.است شده سازماندهي و طراحي )بخش و اداره

 فيرتع زير صورت به ،2كشوري خدمات مديريت قانون 5 تا 1 مواد طبق مجريه، قوه زيرنظر دولتي نهادهاي و ها سازمان
  :اند شده

 قانون موجب به و دارد برعهده را دولت اهداف از هدف چند يا يك تحقق كه است مشخصي سازماني واحد :وزارتخانه
  .گردد مي اداره وزير توسط و شود مي يا شده ايجاد

 از بخشي حقوقي، استقالل داشتن با و شود مي يا شده ايجاد قانون موجب به كه است مشخصي سازماني واحد :دولتي مؤسسه
  .دهد مي انجام باشد، مي قانوني مراجع ساير و گانه سه قواي از يكي برعهده كه را اموري و وظايف

 شوراي مجلس تصويب با و است حقوقي استقالل داراي كه است مشخصي سازماني واحد :غيردولتي عمومي نهاد يا مؤسسه
 دار عهده و گردد تأمين غيردولتي منابع محل از آن ساالنه بودجه %)50( درصد پنجاه از بيش و شود مي يا شده ايجاد اسالمي
  .دارد عمومي جنبه كه است خدماتي و وظايف

 كلي هاي سياست موجب به دولت هاي تصدي از قسمتي انجام براي قانون موجب به كه است اقتصادي بنگاه :دولتي شركت
 از بيش و ايجاد گردد، مي محسوب دولت وظايف جز رهبري معظم مقام سوي از ابالغي اساسي، قانون )44( چهارم و چهل اصل
 ها، وزارتخانه گذاري سرمايه طريق از كه تجاري شركت هر .باشد مي دولت به متعلق آن سهام و سرمايه %)50( درصد پنجاه

 يا منفرداً آنها سهام %)50( درصد پنجاه از بيش كه مادام شده ايجاد مشتركاً يا منفرداً دولتي هاي شركت و دولتي مؤسسات
  .است دولتي شركت ،باشد الذكر فوق سازماني واحدهاي به متعلق مشتركاً

                                                           
 .51-52صص  ،1386ريزي،  ديريت دولت جمهوري اسالمي ايران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهالدين برهاني، آشنايي با سازمان كار و م بهاء. 1
  .08/07/1386 تاريخ بهمصوب كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي . 2
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 كليه و دولتي هاي شركت غيردولتي، عمومي نهادهاي يا مؤسسات دولتي، مؤسسات ها، وزارتخانه كليه :اجرايي دستگاه
 نوسازي و گسترش سازمان ايران، نفت ملي شركت قبيل از است، نام تصريح يا ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه ييها دستگاه
  .شوند مي ناميده اجرايي دستگاه دولتي، هاي بيمه و ها بانك مركزي، بانك ايران، صنايع

مديريت  قانون چهارم فصل مفاد براساس نيز سازماني درون واحدهاي سطح يا خرد سطح در دولت تشكيالت سازماندهي
 يها دستگاه« مذكور، قانون 29 ماده موجب به .گيرد مي صورت مرتبط اجرايي هاي نامه آئين و )35 تا 29 مواد( خدمات كشوري

 و ضوابط الگوها، چارچوب در مربوط يها ويژگي با متناسب را خود التيتشك ميتنظ و يطراح ،يسازمانده مكلفند اجرايي
   :دهند انجام ليذ موارد تيرعا با رسد يم رانيوز هيأت بيتصو به و هيته سازمان كه ييها شاخص

 به سازمان تأييد و دستگاه شنهاديپ با و قانون نيا دوم فصل در مذكور يراهبردها تيرعا با يسازمان يها پست سقف )الف
  .رسد يم رانيوز هيأت بيتصو

 با متناسب ساله پنج برنامه دو از پس حداكثر و برنامه كي از پس حداقل مصوب يسازمان يها پست سقف و التيتشك )ب
   .گرفت خواهد قرار مجدد بيتصو و يبازنگر مورد ديجد برنامه احكام و ها سياست
 و يمل يياجرا يها دستگاه در يتيريمد يدعمو سطوح ،يادار مراتب سلسله و كار انجام مراحل نمودن كوتاه منظور به )ج

  :گردد يم نييتع زير قرار به ،يسازمان واحد هر در اجرايي مقام نيباالتر احتساب با ياستان
 و مناطق ،يشهرستان يواحدها /سطح )3( حداكثر :ياستان يواحدها /سطح )4( در حداكثر :يدولت موسسات و ها وزارتخانه

  .سطح كي :يكشور ماتيتقس يواحدها ريسا /سطح )2( حداكثر :تراز هم ينواح
 )5( حداكثر توانند يم شوند، يم اداره جمهور سيرئ معاون نظر تحت كه مستقل يها سازمان و ها وزارتخانه از كدام هر )د
 حجم با متناسب و ندينما ينيب شيپ خود يالتيتشك ساختار در مشابه نياعناوي معاون )3( حداكثر يدولت سساتؤم ريسا و معاون
 داشته مشابه نيعناو اي سيرئ اي ريمد اي ركليمد )5( حداكثر تواند يم معاون هر يسازمان يها پست تعداد و فيوظا تنوع و كار
 تأمين بند نيا در مذكور يتيريمد يها پست سرجمع از يدولت سساتؤم سيرئ اي ريوز حوزه موردنياز يتيريمد يها پست .باشد

   .شد خواهد
 يبرا و )10( حداكثر ،)71( ماده )ج( و )ب( ،)الف( يبندها در مذكور اجرايي مقامات يبرا مشاور يها پست تعداد )هـ

 در پست )3( حداكثر ،يكشور گستره با يدولت سساتؤم يساؤر يبرا و )4( حداكثر ،ماده نيا در مذكور اجرايي مقامات ريسا
  .گردد يم نييتع مصوب يها پست سقف
 ماده تيرعا با )ها ياستاندار استثناي به( استانها مراكز در اجرايي يها دستگاه ريسا و ها وزارتخانه يسازمان يواحدها )و

   .ابندي يم رييتغ سطح نيا در موجود يها سازمان و شوند يم يسازمانده كل اداره سطح در حداكثر قانون نيا )29(
 يخدمات ارائه به موظف الزاماً خود مصوب التيتشك و يقانون فيوظا شرح مطابق اجرايي يها دستگاه كه يصورت در )ز

 خيتار در كه يصورت در باشند تيجمع نفر هزار يس از كمتر يها بخش و تيجمع نفر هزار هفتاد از كمتر يها شهرستان در
 يادار مجتمع در را خود ربط ذي كارمندان موظفند باشند نشده احداث ربط ذي يادار يواحدها يها ساختمان قانون نيا بيتصو

 يواحدها جاديا از و نموده مستقر گردد يم جاديا بخشدار و فرماندار نظر تحت يندگينما عنوان به كه بخش و شهرستان مراكز
   .ندينما يخوددار مستقل

 نيا يخدمات و يبانيپشت يها نهيهز .گردد ينم ربط ذي يواحدها يبرا حكم نيا لغو موجب شهرها گونه نيا تيجمع شيافزا
 بند نيا ياجرا رانيوز هيأت صيتشخ با شهرها ريسا در .گردد يم ينيب شيپ )ها ياستاندار( كشور وزارت بودجه در ها مجتمع
  ».باشد يم ريپذ امكان
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  جمهور رئيس معاونين و جمهوري رياست نهاد .5

  جمهوري رياست نهاد .5-1

 امور انجام در مذكور هاي سازمان كه آنجا از و است نگري بخشي دولتي، هاي سازمان و ها وزارتخانه اساسي مشكالت از يكي
 را موضوعات و مسائل و امتناع ها دستگاه ساير با همكاري و مساعي تشريك از است ممكن هستند، استقالل داراي خود به مربوط

 به نيل براي دولت وظايف تقسيم دولتي، يها دستگاه تشكيل از هدف آنكه حال .رسانند انجام به خود تشكيالتي منافع به توجه با
 ضروري امري كند، ايجاد دولتي يها دستگاه بين اداري هماهنگي بتواند كه نهادي وجود رو، اين از است؛ كشور كالن اهداف
  .است

 مشورتي ـ اجرايي بازوي يك عنوان به نهاد اين .است گرفته قرار جمهوري رياست نهاد برعهده وظيفه اين ،دولت ساختار در
  :باشد مي زير شرح به وظايفي دار عهده جمهور رئيس براي

 .اجرايي يها دستگاه بين هماهنگي ايجاد -
 .دولت تصميمات انجام حسن پيگيري و اجرايي يها دستگاه در قوانين اجراي بر كلي نظارت و سرپرستي -
 .شده دريافت هاي درخواست و شكايات به رسيدگي -
 .دولت هاي برنامه و اقدامات رساني اطالع و تبليغاتي هاي برنامه اجراي و تنظيم و روش تعيين -
  .… و اجرايي يها دستگاه در پرداخت و كارگيريب سيستم به مربوط هاي طرح سازي يكسان جهت در تالش -

  
  جمهور رئيس معاونين .5-2

 تعيين معاوناني خود قانوني وظايف انجام منظور هب تواند مي جمهور يسئر اساسي، قانون 1چهارم و بيست و يكصد اصل مطابق
   .است ديگر معاون چند و اول معاون يك داراي جمهور رئيس اداري، نظام كنوني ساختار به توجه با .نمايد

 وي قانوني الزام معناي به اين اما ،است شده بيني پيش جمهور رئيس براي اول معاون انتصاب اختيار اساسي قانون در اگرچه
 ،دليل همين به .است جمهور رئيس نظر و اراده تابع ،اول معاون انتخاب داشت توجه بايد بنابراين ؛نيست اول معاون تعيين براي
  .باشد مي جمهور رئيس اجرايي وظايف از برخي اداره دار عهده فقط و نبوده سياسي متمايز شخصيت داراي اول معاون
  :از است عبارت اول معاون وظايف از برخي
 .جمهور رئيس هاي معاونت بين هماهنگي ايجاد -
 .وي موافقت با و جمهور رئيس غياب در وزيران هيأت اداره و رياست -
 ماه دو از بيش بيماري يا غيبت ،استعفا عزل، فوت، صورت در اساسي، قانون يكم و سي و يكصد اصل مطابق -

 امور يا نشده انتخاب هنوز موانعي اثر بر جمهور رئيس و يافته پايان جمهوري رياست مدت كه موردي در يا جمهور رئيس
 قوه و مجلس رؤساي همراه به وي و گيرد مي قرار اول معاون برعهده او اختيارات و ها مسئوليت قبيل، اين از ديگري
  .كند برگزار را جمهوري رياست انتخابات روز، 50 از كمتر مدت در بايد ،قضائيه

 نيستند؛ مشخصي اجرايي تشكيالت متصدي آنها از برخي كه دارد نيز ديگري معاونان ،اول معاون بر عالوه جمهور رئيس
 از يكي رياست سمت، اين بر عالوه جمهور رئيس معاونان بيشتر اما ؛… و اجرايي معاون ،پارلماني معاون حقوقي، معاون مانند

                                                           
جمهور با موافقت وي اداره  يسئمعاون اول ر. داشته باشدتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني  جمهور مي يسئر«: اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي. 1

 ».عهده خواهد داشت ها را به ليت هماهنگي ساير معاونتئوهيأت وزيران و مس
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 توان مي جمله آن از كه دارند عهده بر را هستند، جمهور رئيس قانوني وظايف انجام دار عهده كه مجريه، قوه به وابسته هاي سازمان
  .كرد اشاره … و زيست محيط حفاظت سازمان رئيس و جمهور رئيس معاون اتمي، انرژي سازمان رئيس و جمهور رئيس معاون به

  .شد خواهد ارائه گفته پيش هاي سازمان وظايف و اهداف جايگاه، به مربوط توضيحات ،بعد هاي قسمت در
  

  آنها وظايف و اهداف ،ها وزارتخانه .6

 يا يك تحقق كه است مشخصي سازماني واحد وزارتخانه« كشوري، خدمات مديريت قانون 1 ماده براساس شد، ذكر كه گونههمان
 اين به توجه با ».گردد مي اداره وزير توسط و شود مي يا شده ايجاد قانون موجب به و دارد برعهده را دولت اهداف از هدف چند

 مجلس و جمهور رئيس مقابل در خود وظايف اجراي حسن مقام در وي و شود مي اداره مربوط وزير توسط وزارتخانه هر تعريف،
  .يابد مي ظهور استيضاح و اعتماد رأي طريق از مجلس قبال در مسئوليت اين .دارد سياسي و اجرايي مسئوليت اسالمي شوراي
 گيري، تصميم استخدامي، سازماني، اختيارات ها، مسئوليت تحقق براي و است خود وزارتخانه اداره حسن مسئول وزير، هر
 عنوان به وزير هر كارها، زياد حجم و وظايف گستردگي و تنوع دليل هب همچنين .است دارا را … و قضايي مالي، نظارتي،
 گروه يا اداره چند كل، اداره يا دفتر هر و كل اداره يا دفتر چند معاون، هر و معاون چند يا يك وزارتخانه، اداري مقام باالترين

 وظايف از بخشي تواند مي وزير ضمناً .پردازند مي شده تعيين پيش از و ويژه وظايف انجام به مافوق، مقام زيرنظر هركدام كه دارد
  .كند تفويض خود زيرنظر مقامات به مربوط، مقررات و قوانين رعايت با را خود اختيارات و

 و مشاغل از منظور .شود مي بندي تقسيم ستادي و صفي يها فعاليت به آن، نوع برحسب نيز، وزارتخانه هر مشاغل و خدمات
 شده ايجاد آنها دادن انجام و تأمين براي وزارتخانه واقع در كه است اجرايي عمليات و خدمات از دسته آن ،صفي يها فعاليت
 پزشك عنوان به كه فردي مثال، براي .هستند ارتباط در وزارتخانه اهداف با مستقيم طور به ها فعاليت اينگونه ديگر، بيان به .است
  .است بهداشت وزارت در صفي خدمات دار عهده دارد، اشتغال دولتي بيمارستان يك در

 به يا وزارتخانه اصلي اهداف به نيل براي الزم شرايط نمودن مهيا منظور به فقط ستادي يها فعاليت و مشاغل مقابل، در
 يك دار عهده بهداشت، وزارت كارگزيني اداره در شاغل فرد مثالً .اند آمده وجود به صفي يها فعاليت از پشتيباني براي عبارتي،

  .است ستادي شغل
 صورت به ها هوزارتخان تمامي درتقريباً  ستادي يها فعاليت گفت، توان مي مشاغل ماهيت مورد در فوق مطالب به توجه با
 با ها وزارتخانه وظايف و اهداف زيرا است؛ متفاوت وزارتخانه هر در صفي يها فعاليت ولي دارد؛ وجود مشترك و مشابه

  .گيرد مي قرار بررسي مورد موجود هاي وزارتخانه وظايف و اهداف ادامه، در 1.دارد تفاوت يكديگر
  
  2پرورش و آموزش وزارت .6-1

  اهداف

 و اسالم مبين دين احكام معارف و اصول تعيين و تبيين طريق از آموزان دانش معنوي و اعتقادي مباني تحكيم و تقويت -
  ).ع( معصومين سنت و قرآن عقل، براساس عشري اثني جعفري حقه مذهب

                                                           
  .http://juge.ir ،20/09/1391هاي اداري ساختار نظام اداري ايران، سايت اينترنتي  سبك. 1
در سال  .هجري شمسي به نام وزارت فرهنگ تغيير عنوان يافت 1317سپس در سال . شد تأسيسهجري قمري به نام وزارت علوم  1372اين وزارتخانه در سال . 2

عالي و تحقيقات از ، امور مربوط به آموزش 1346، وزارت فرهنگ به وزارت فرهنگ و هنر و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اوقاف تجزيه شد و از سال 1340
  .در حال حاضر، مسئوليت آموزش تا پايان دوره متوسطه بر عهده اين وزارتخانه است. وزارت آموزش و پرورش منتزع گرديد
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 .اسالم عاليه تعاليم پايه بر آموزان دانش تزكيه و اخالقي فضائل رشد -
 .آنها براساس آموزان دانش پرورش و اسالمي هاي ارزش تبيين -
 .نفس به اعتماد و خدا به اتكال روحيه تحكيم و تقويت -
 .اسالمي احكام به عملي التزام و ديني تعبد روحيه ايجاد -
 .كشور سياسي سرنوشت در آگاهانه مشاركت جهت مختلف هاي زمينه در فقيه واليت اصل براساس سياسي بينش يارتقا -
 به آموزان دانش ساختن آشنا طريق از سياسي و اقتصادي فرهنگي، استقالل تداوم و حفظ براي الزم هاي زمينه ايجاد -

 .كشور در موجود هاي اولويت براساس جامعه نياز مورد حرف و صنايع و فنون و علوم
 خالقيت و ابتكار و تحقيق و تتبع و بررسي يهروح تقويت و آموزان دانش استعدادهاي پرورش و كردن شكوفا ،شناخت -

 .گرايي مدرك روحيه نفي بر تأكيد با … و فرهنگي فني، علمي، هاي زمينه تمام در
 از حمايت و ناروا تبعيضات با مبارزه و ستيزي ظلم و گستري عدالت و پذيري عدالت روحيه تقويت و دادن رشد -

 .مستضعفين و ظلومينم
 .متقابل و همگاني اي وظيفه عنوان به منكر از نهي و معروف به امر خير، به دعوت روحيه تقويت -
 .اسالم عاليه تعاليم براساس خانواده روابط و بنيان استواري و قداست از پاسداري روحيه ايجاد -
 .خويش قانوني حقوق از مردم عموم برخورداري از حمايت و آن اجراي به التزام و قانون به احترام روحيه ايجاد -
 .ايثار و انفاق و عمومي تعاون و اسالمي اخوت روحيه تقويت و ايجاد -
 .زدگي مصرف و تبذير و اسراف از پرهيز و قناعت جويي صرفه روحيه ايجاد -
  .انضباط و نظم به پايبندي و مسلمين امور به اهتمام و مسئوليت حس تقويت -

  

  وظايف

 .محوله وظايف به مربوط لوايح تنظيم و مقررات تدوين و تهيه -
 .پرورش و آموزش و اهداف تأمين جهت در مدت بلند و مدت ميان هاي برنامه پيشنهاد و تهيه -
 نحوي به كه ييها دستگاه ساير و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، وزارتين با همكاري -

 .كشور آموزشي نظام چارچوب در ها آموزش نمودن هماهنگ جهت دارند دخالت آموزش امر در
 ).آموزشي كمك و آموزشي ديگر امكانات تجهيزات، مكان ( پرورشي و آموزشي هاي نيازمندي تدارك و تأمين -
 چارچوب در شده بندي زمان هاي ريزي برنامه براساس آموزشي كمك نشريات و درسي كتب توزيع و طبع و تأليف -

 روستايي، زندگي متناسب بافت رعايت با و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 1پانزدهم اصل رعايت با آموزشي نظام
 .شهري و عشايري

 .سوادآموزي نهضت تقويت و التعليم الزم كودكان كليه دادن قرار پوشش زير -
 .آنان شغلي توانايي سطح يارتقا منظور به وزارت كاركنان و معلمان مستمر آموزش -
 .گزينش طريق از تربيت و تعليم براي صالح افراد انتخاب و جذب -
 .آزاد هاي آموزشگاه و اجرايي هاي دستگاه ديگر و مردم به وابسته مدارس بر مستمر نظارت و تأسيس اجازه صدور -

                                                           
ولي ؛ اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد. فارسي است ،زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران«: اصل پانزدهم قانون اساسي. 1

  ».هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه استفاده از زبان
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 هاي آموزشكده و معلم تربيت مراكز و دانشسراها ايجاد طريق از وزارت پرورشي و آموزشي انساني نيروي نياز تأمين -
 .اي حرفه و فني

 با وزارت به وابسته آموزشي مراكز و مدارس سطح در نظامي فنون به مربوط ويژه به بدني تربيت تعميم و توسعه -
 .ربط ذي يها دستگاه هماهنگي

 همكاري با كشور آموزان دانش اجتماعي و رواني جسمي، سالمت ارتقاي و حفظ تأمين، منظور به الزم اقدامات انجام -
 .پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 .خارجه امور وزارت هماهنگي با كشور از خارج مقيم ايرانيان مدارس اداره و ايجاد -
 .ها برنامه از حاصله نتايج ارزيابي و سنجش و ها نامه آئين كليه دقيق و صحيح اجراي بر نظارت -
 وزارت هماهنگي با پرورش و آموزش مسائل زمينه در كشورها ساير مؤسسات و المللي بين مؤسسات با ارتباط برقراري -

 .كشور كلي هاي سياست چارچوب در خارجه امور
 .قانون اين اهداف تأمين جهت در اي حرفه و فني مراكز تأسيس -
 و همكاري با اسراء و مفقودين و شهدا فرزندان تربيت و تعليم زمينه در الزم اقدامات انجام و ويژه امكانات بكارگيري -

 .ايثارگران امور و شهيد بنياد هماهنگي
 .اي حرفه و فني مدرسين و محصلين عملي و علمي آموزش سطح ارتقاي به نسبت ربط ذي يها دستگاه با هماهنگي و همكاري - 
 .متوسطه دوره پايان تا ملت همه براي رايگان پرورش و آموزش تأمين -
 .استثنايي مدارس تقويت و ايجاد طريق از مانده عقب افراد نياز تأمين -
 در هنر از استفاده نيز و آنان هنري هاي خالقيت پرورش و آموزان دانش عواطف و ذوق تلطيف و هنر به الزم توجه -

 .تربيتي و آموزشي يها فعاليت
 صالحيت فاقد آنها ياوليا كه آموزاني دانش و بضاعت بي و سرپرست بي آموزان دانش تربيت و تعليم جهت بيشتر اهتمام -

 .ربط ذي يها دستگاه همكاري با باشند سرپرستي
 .خطير امر اين در خانواده عظيم نقش به توجه با تربيت و تعليم در آنها از استمداد و آموزان دانش ياوليا با مستمر ارتباط -
 در آموزان دانش فراغت اوقات از سازنده و مفيد استفاده منظور به متنوع و جاذب هاي برنامه اجراي و ريزي برنامه -

 1.مردمي يها كمك از استفاده با و ربط ذي اجرايي يها دستگاه مصوب اعتبارات محدوده

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .مطالعات پژوهشگاه و آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان -
 .كشور مدارس تجهيز و توسعه نوسازي، سازمان -
 .استثنايي كودكان پرورش و آموزش سازمان -
 .خانواده و مردمي هاي مشاركت و غيردولتي مدارس سازمان -
 .سوادآموزي نهضت سازمان -
  2.نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون -

                                                           
  ).مجلس شوراي اسالمي 25/11/1366ه مورخ مصوب جلس(قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش . 1
 .http://www.medu.ir( ،11/09/1391( رساني وزارت آموزش و پرورش پايگاه اطالع .2
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  خارجه امور وزارت .6-2
  هدف
 1.كشور از خارج در ايران اتباع منافع و كشور مصالح صيانت و حفظ و ايران اسالمي جمهوري خارجي سياست اجراي -

  وظايف
 سياسي هاي سازمان و ها دولت ساير با ايران اسالمي جمهوري سياسي روابط توسعه و حفظ تنظيم، برقراري، بررسي، -

 .خارجي روابط ساير بر اشراف  و نظارت و المللي بين
 و قوانين براساس المللي بين سياسي هاي سازمان و خارجي كشورهاي در كنسولي و سياسي هاي نمايندگي اداره و ايجاد -

 .مربوط مقررات
 تنظيم و تهيه و اسالم جهان وقايع ويژه به المللي بين وقايع به نسبت موقع به و الزم اقدامات و دائم مراقبت و توجه -

 .ربط ذي مراجع اطالع جهت پيشنهادات و بيني پيش با زمينه اين در دقيق و الزم هاي گزارش
 طبق ايران در المللي بين هاي سازمان و خارجي هاي دولت هاي نمايندگي وظايف انجام براي مناسب هاي زمينه آوردن فراهم - 

 .ربط ذي يها دستگاه همكاري و هماهنگي با متقابل عمل اصل براساس و المللي بين و داخلي عرف  و مقررات و قوانين
 ساير و كشور وزارت هماهنگي و همكاري با سياسي پناهندگي و تابعيت به مربوط هاي نامه ينئآ اجراي و تدوين -

 .ربط ذي يها دستگاه
 به مربوط امور و كشور از خارج ايراني اتباع منافع و حقوق حفظ از اعم كنسولي امور زمينه در الزم اقدامات انجام -

 .ربط ذي يها دستگاه همكاري با آنان شخصيه احوال و تابعيت
 تهيه و بررسي جهت در خارجي سياسي مالحظات رعايت با الزم نظريات ارائه و كشور اجرايي يها دستگاه با همكاري -

 .… و فني علمي، فرهنگي، اقتصادي، مناسبات گسترش و برقراري به مربوط هاي طرح
 هاي كنفرانس و ها سازمان مجامع، در دولتي يها دستگاه عضويت و شركت هاي زمينه و موجبات آوردن فراهم -

 .ربط ذي يها دستگاه مشاركت و همكاري با الزم تسهيالت ايجاد و المللي بين
 .خارجي كشورهاي در اسالمي فرهنگ اشاعه در ربط ذي يها دستگاه و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت با همكاري -
 مطبوعاتي هاي نمايندگي و ها خبرگزاري براي الزم هاي زمينه آوردن فراهم در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت با همكاري - 

 .ربط ذي يها دستگاه هماهنگي با كشور تبليغاتي و ارشادي هاي سياست و مقررات و روابط چارچوب در خارجي
 از خارج ايراني دانشجويان امور انجام در ربط ذي يها دستگاه ساير و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت با همكاري -

 .بالعكس و ايران اسالمي جمهوري به واگذاري هاي بورس و كشور
 .محوله وظايف به مربوط لوايح تنظيم و مقررات تدوين و تهيه -
 و دانشجويان امكانات و استعدادها از گيري بهره منظور به مناسب هاي زمينه ايجاد در ربط ذي يها دستگاه با همكاري -

 .كشور از خارج ايراني اتباع
 .باشد مي خارجه امور وزارت وظايف با ارتباط در كه كشور مقررات و قوانين از منبعث الزم اقدامات انجام -
 .گيري تهيه لوايح مربوط به تعيين خطوط مبدأ و حد درياي سرزميني، فالت قاره، منطقه انحصاري اقتصادي و منطقه انحصاري ماهي - 

                                                           
 .http://www.mfa.gov.ir( ،11/09/1391(  رساني وزارت امور خارجه پايگاه اطالع. 1
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 هاي موافقتنامه و )دريايي هوايي، اي، رودخانه زميني، ( مرزي خطوط تعيين به مربوط معاهدات متون تنظيم و تهيه -
 سرحدي خطوط به مربوط اختالفات فصل و حل و رسيدگي همچنين آنها، اجراي حسن بر نظارت و سرحدي انتظامات

 .اساسي قانون 1هشتم و هفتاد اصل رعايت با ربط ذي هاي ارگان هماهنگي و همكاري با
 امور انجام و ايران در بيگانه اتباع استمالك و خارجي هاي نمايندگي منفعت يا عين استمالك با موافقت ابالغ و بررسي -

 .خارجي كشورهاي در ايران اسالمي جمهوري دولت استمالك به مربوط
 با ايران اسالمي جمهوري  دولت هاي نامه مقاوله و ها موافقتنامه ها، عهدنامه قراردادها، عقد براي الزم هاي زمينه ايجاد -

 2.المللي بين هاي سازمان و جهان كشورهاي
  
   اطالعات وزارت .6-3

  فاهدا

  .ضدجاسوسي و اطالعات حفاظت و خارجي اطالعات و امنيتي اطالعات پرورش و كسب -
 عليه آنان هاي توطئه با مقابله و پيشگيري جهت خارجي و داخلي دشمنان وضعيت از الزم هاي آگاهي آوردن دست به -

  .ايران اسالمي جمهوري نظام و كشور اسالمي انقالب

  وظايف

 .خارجي و داخلي ابعاد در موردنياز اطالعات بندي طبقه و تحليل تجزيه، توليد، و اخبار آوري جمع و سبك  -
 كشور ارضي تماميت و امنيت و استقالل عليه اغتشاش و خرابكاري جاسوسي، براندازي، يها فعاليت و ها توطئه كشف -

 .ايران اسالمي جمهوري نظام و
 .وزارتخانه پرسنل و تأسيسات مدارك، اسناد، اطالعات، اخبار، حراست -
 .آنها مهم اشياء و اسناد مدارك، از حفاظت جهت نهادها و ها ارگان به الزم يها كمك و آموزش -
 .ها توطئه به نسبت آنها موقع به ساختن آگاه و ها ارگان و ها سازمان به ضروري اطالعاتي خدمات ارائه -
 3.باشند الزم صالحيت حائز كه كشورهايي با اطالعاتي تجارب و اطالعات تبادل و همكاري -

  

  4دارايي و اقتصادي امور وزارت .6-4

  هدف

 و تنظيم مالي، يها سياست برنامه اجراي و مالي امور در هماهنگي ايجاد كشور، مالي و اقتصادي يها سياست تنظيم -
  .خارجي كشورهاي با مشترك هاي گذاري سرمايه و اقتصادي هاي همكاري برنامه اجراي

                                                           
به  و با رعايت مصالح كشور، به شرط اينكه يك طرفه نباشد ئيمگر اصالحات جز ؛است هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع«: اصل هفتاد و هشتم قانون اساسي. 1

  ».به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي برسد و دل و تماميت ارضي كشور لطمه نزنالاستق
  ).مجلس شوراي اسالمي 20/01/1364مصوب جلسه مورخ (قانون وظايف وزارت امور خارجه . 2
 ).مجلس شوراي اسالمي 27/05/1362مصوب جلسه مورخ (قانون تأسيس وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران . 3
 داراييوظايف مربوط به امور مالياتي كشور از بدنه وزارت امور اقتصادي و  ،وزيران هيأت 10/06/1380مورخ هـ 23913ت/27133 نامه شماره موجب تصويب به. 4

فراهم نمودن موجبات « :هدف سازمان مزبور عبارت است از. تغيير ساختار داد »سازمان امور مالياتي كشور«با عنوان به وزارتخانه ي وابسته و در شكل سازمانمجزا 
اهداف مالياتي  ها و تكاليف مربوط به وصول ماليات و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالياتي و ايجاد بستر مناسب جهت تحقق اجراي مطلوب كليه برنامه

 .»كشور و افزايش كارايي نظام مالياتي و تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد
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  وظايف

  .آنها ياجرا در يهماهنگ جاديا و كشور يمال و ياقتصاد يها سياست ميتنظ -
 يخارج يها يگذار هيسرما و خارج در رانيا يها يگذار هيسرما به مربوط امور هيكل انجام و يبررس افت،يدر شنهاد،يپ -

  .يخارج يكشورها به يفن و ياقتصاد يكمكها نيهمچن و رانيا در
  .يخارج اعتبارات و ها وام از استفاده و ليتحص نيهمچن و يالملل نيب و يخارج اتمؤسس و ها دولت به اعتبار و وام پرداخت - 
 يمال و ياقتصاد اتمؤسس و ها سازمان و كشورها ريسا با رانيا يفن و يمال ،ياقتصاد يها يهمكار برنامه ياجرا و ميتنظ -

  .يالملل نيب مناسبات و روابط نگونهيا بر نظارت اعمال در يهماهنگ جاديا و يالملل نيب
  .ياقتصاد توسعه يها برنامه ياجرا جهت در يخصوص بخش ياقتصاد و يمال يها فعاليت بر نظارت -
 به موضوعه مقررات و نيقوان موجب به كه كشور ياعتبار و يارز ،يا مهيب ،يبانك ،يپول امور به مربوط فيتكال ياجرا -

  .است ييدارا و ياقتصاد امور وزارت عهده
 و عوارض و حقوق و ميرمستقيغ يها اتيمال وصول نيهمچن و ميمستق يها اتيمال وصول و صيتشخ بر نظارت -

  .يگمرك يها نهيهز
  .شود يم منظور كشور كل بودجه قانون در كه دولت يدرآمد منابع ريسا وصول امر در مراقبت -
 درباره يگمرك مقررات اعمال و ياپايپا يها موافقت ،يبازرگان يقراردادها صادرات، واردات، يعموم مراقبت ياجرا -

  .ها تيممنوع و ها تيمعاف
 گسترش قانون مشمول يديتول يواحدها سهام ديخر در كشاورزان و كارگران به الزم يها كمك و التيتسه جاديا -

  .يديتول يواحدها تيمالك
 نيهمچن و شود يم وصول دولت يعموم بودجه در منظور اعتبار تأمين منابع ريسا و درآمدها محل از كه يوجوه تمركز -

 بانك نزد خزانه يها حساب در مهيب يها شركت و ياعتبار اتمؤسس و ها بانك استثناي به يدولت يها شركت درآمد
  .ندينما استفاده خود وجوه از موقع هب بتوانند يدولت يها شركت نكهيا يبرا الزم باتيترت يبرقرار و يمركز

  .يمركز بانك نزد خزانه يها حساب در يدولت يها شركت و اتمؤسس و ها وزارتخانه سپرده وجوه تمركز -
 يداخل يها بانك ريسا شعب اي يمركز بانك در يدولت يها شركت و اتمؤسس و ها وزارتخانه يبانك يها حساب افتتاح -

  .ها شهرستان و مركز در
 راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت يهمكار با يعمران و يجار يها نهيهز يبرا الزم اعتبارات صيتخص -

  .مربوط اجرايي يها دستگاه به آن ابالغ و جمهور رئيس
 يبانك يها حساب به ياختصاص و يعمران و يجار اعتبارات از اعم كشور كل بودجه مصوب اعتبارات پرداخت -

 يها برنامه ياجرا از يناش مطالبات وصول و ها يبده پرداخت زين و اجرايي يها دستگاه ريسا و اتمؤسس و ها وزارتخانه
  .گذشته يعمران

  .اجرايي يها دستگاه به يحسابدار گردان تنخواه يواگذار قيطر از ها پرداخت در الزم التيتسه جاديا -
  .شود يم وصول مقرر زانيم بر زائد كه يوجوه نيهمچن و استرداد قابل يها سپرده رد -
 و كمك عنوان به اي يدولت يها شركت يجار اتيعمل يبرا كمك عنوان به يعموم بودجه در كه ياعتبارات حواله صدور -

  .شود يم منظور يردولتيغ اتمؤسس به اعانه
  .بالمحل ونيد اعتبار محل از يدولت اتمؤسس و ها وزارتخانه ذمه بر محقق ونيد پرداخت با موافقت و يدگيرس -
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 قانون 77 ماده مفاد تيرعا با يدولت اتمؤسس و ها وزارتخانه بعد سال اجاتياحت رفع يبرا پرداخت شيپ يواگذار -
  .1كشور يعموم محاسبات

 يها سپرده و دولت يعموم بودجه درآمد يها حساب به مربوط ماهانه يها پرداخت و ها افتيدر صورتحساب ميتسل -
  .كشور محاسبات وانيد به يدولت اتمؤسس و ها وزارتخانه

 ينگهدار روش و دفاتر و مدارك نيهمچن و شود يم واقع موردقبول ها نهيهز پرداخت يبرا كه ياسناد نمونه نييتع -
  .كشور محاسبات وانيد يهماهنگ با حساب

 بودجه عملكرد صورتحساب در درج و يبررس يبرا اجرايي يها دستگاه از ساالنه و ماهانه يها صورتحساب افتيدر -
  .كشور كل ساالنه

 عملكرد صورتحساب در آنها خالصه درج و يبررس يبرا يدولت يها شركت ساالنه انيز و سود حساب و ترازنامه اخذ -
  .كشور كل ساالنه بودجه

  .كشور كل ساالنه بودجه عملكرد صورتحساب ميتنظ و هيته -
  .يدولت اتمؤسس و ها وزارتخانه به اشخاص يبده صيتخص اي و مهلت دادن -
 ،يمحاسبات ،يمال جنبه كه اجرايي يها دستگاه يشنهاديپ يها نامه بيتصو نيهمچن و حيلوا مورد در اظهارنظر و يبررس -

  .دارند ياقتصاد و يبانك ،يمعامالت
 يها طرح ياجرا جهت يعمران اعتبارات محل از اجرايي يها دستگاه به يپرداخت يها وام اقساط وصول و قرارداد مبادله -

  .يانتفاع يعمران
  .اجرايي يها دستگاه ارياخت در يدولت اموال حساب تمركز و نظارت و يموجود به يدگيرس -
  .است ربط ذي اجرايي يها دستگاه عهده هب آنها استفاده حق كه دولت رمنقوليغ اموال تيمالك اسناد ينگهدار -
 محاسبات قانون 91 ماده طبق آنها مورد در اقدام و ها نهيهز پرداخت امر در مقررات ياجرا از تخلف موارد به يدگيرس -

  .كشور يعموم
 يعموم يدرآمدها وصول يبرا كه ياوراق ريسا و دولت كنترلر بهادار اوراق چاپ بر نظارت نيهمچن و عيتوز و هيته -

  .رديگ يم قرار مورداستفاده كشور كل بودجه قانون در منظور دولت
  .كشور يعموم محاسبات قانون 31 ماده مقررات طبق اجرايي يها دستگاه در حسابيذ معاون و حسابيذ انتصاب -
 و ياقتصاد امور وزارت به ،يمال مقررات ريسا و كشور يعموم محاسبات قانون مقررات طبق بر كه يفيوظا ريسا انجام -

  .است دهش محول ييدارا
  .دولت به يياعطا اعتبارات و ها وام نيتضم -
 و طرح يبرا است دولت به متعلق آنها سهام كه يدولت يها شركت انيز و سود حساب و ترازنامه و بودجه يبررس -

  .مزبور يها شركت يعموم مجامع در بيتصو
 .مربوط اجرايي يها نامه نيآئ و يقانون مقررات چارچوب در مشاركت اوراق انتشار -
 .آنها حساب ينگاهدار و كشور يبانك شبكه قيطر از يتجارت بارنامه و سفته فروش و عيتوز -
 .يمال مقررات و نيقوان اصالح اي و وضع شنهاديپ و كشور يدرآمد منابع ييشناسا يبرا يمال يها يبررس -

                                                           
 .مجلس شوراي اسالمي 01/06/1366مصوب جلسه مورخ . 1
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  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 كشور مالياتي امور سازمان -
 بهادار اوراق و بورس سازمان -
  يكيتمل اموال فروش و يآور جمع سازمان -
  يحسابرس سازمان -
  رانيا يساز يخصوص سازمان -
  رانيا يفن و ياقتصاد يها كمك و يگذار هيسرما سازمان -
 رانيا يخارج يگذار هيسرما شركت -
 1رانيا يا توسعه يها كمك صندوق -

  
  پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت .6-5

  هدف

  .آموزشي و درماني بهداشتي، خدمات گسترش و تعميم طريق از كشور افراد كليه درمان و بهداشت تأمين موجبات آوردن فراهم - 

  وظايف

 و پزشكي عالي آموزش هاي مشي خط تنظيم در همكاري و كشور درمان و بهداشت كلي مشي خط و سياست تعيين -
 .جامعه افراد سالمت حفظ در بهداشت امر اولويت به توجه با پيراپزشكي

 .كشور سراسر زيست محيط بهسازي بر نظارت و محيط بهداشت تأمين -
 .صنعتي بهداشت تعميم و تأمين بر نظارت -
 در آنها كردن كن ريشه و كنترل جهت الزم اقدامات انجام و انتقال قابل و واگيردار هاي بيماري شيوع بروز از پيشگيري -

 .كشور سراسر
 و كودك و مادر بهداشت ويژه بهداشتي خدمات عمومي، بهداشت آموزش بر تأكيد با ويژه به بهداشتي خدمات توسعه -

 .خانواده بهداشت
 .محروم روستايي مناطق نياز رفع و بهداشت اولويت بر تأكيد با كشور درماني و بهداشتي تسهيالت و امكانات عادالنه توزيع - 
 .دام و انسان بين مشترك هاي بيماري بردن بين از و پيشگيري براي درماني و بهداشتي اقدامات انجام بر نظارت -
 .اساسي قانون 2نهم و بيست اصل بر منطبق كلي مشي خط و ها سياست به توجه با جامعه افراد درمان تأمين -
 و پيراپزشكي پزشكي، مختلف حرف صاحبان درماني، اتمؤسس برداري بهره و تأسيس براي كار پروانه لغو يا صدور -

 .غيردولتي و دولتي بخش درماني اتمؤسس و مراكز درماني يها فعاليت بر نظارت
 .اجتماعي تأمين قانون به توجه با اجتماعي تأمين سازمان شدگان بيمه درماني خدمات تأمين -
 .دولت مستخدمان درماني خدمات تأمين قانون به توجه با دولت كارمندان درماني خدمات تأمين -

                                                           
  .http://www.mefa.ir( ،12/09/1391(امور اقتصاديي و دارايي رساني وزارت  پايگاه اطالع. 1
ماندگي، حوادث و سوانح، نياز  راه سرپرستي، در اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي تأمينبرخورداري از «: قانون اساسياصل بيست و نهم . 2

مومي و درآمدهاي دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي ع. بيمه و غيره، حقي است همگاني صورت بههاي پزشكي  درماني و مراقبت به خدمات بهداشتي
  ».كند تأمينهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور  حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت
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 .نيست فراهم كشور داخل در آنها درمان امكان كه بيماراني اعزام منظور به خارج كشورهاي درماني امكانات بررسي -
 و تدارك و آرايشي غذايي، دارويي، اوليه مواد ساخت نگهداري، ورود، به مربوط مقررات و ضوابط تعيين و تهيه -

 .مربوط هاي فرآورده توزيع
 تهيه و دارو ورود كامل كنترل انحصار و دارويي هاي فرآورده تهيه براي كشور داخلي امكانات از استفاده و شناخت -

 .داروها علمي نام از استفاده و كشور سطح در آن توزيع و توليد
 همكاري و هماهنگي با پژوهشي و آموزشي هاي مجموعه تأسيس و موردنياز پيراپزشكي و پزشكي انساني نيروي تأمين -

 .ربط ذي يها دستگاه
 .درماني و بهداشتي امور زمينه در انساني نيروي آموزش كمي و كيفي گسترش براي الزم آموزشي هاي طرح اجراي -

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

  .ايران پاستور انستيتو  -
 .ايران خون انتقال سازمان -
 .خون پژوهش و پااليش تخصصي مادر شركت -
 1.و خدمات بهداشتي و درماني پزشكي علوم هاي دانشگاه -

  

  2تجارت و معدن صنعت، وزارت .6-6

  فاهدا
  معدن و صنعت بخش )الف

 .يمعدن و يصنعت توسعه ياستراتژ نيتدو -
 .كشور معدن و صنعت بخش يكل ضوابط و برنامه ،ها سياست نييتع -
 .آنها از تيحما و تيهدا و يمعدن و يصنعت يها فعاليت بر نظارت -
 .كشور معدن و صنعت بخش يور بهره و يبازده شيافزا يبرا يزير برنامه -
 در يمهندس يفن خدمات و يمعدن يها فرآورده و يصنعت محصوالت صادرات توسعه يها سياست نييتع و نيتدو -

 .كشور يصادرات يها سياست چارچوب
 يها تيحما يبرقرار جهت يريگيپ و ييروستا و يدست عيصنا يفيك بهبود و يكم توسعه جهت الزم يها سياست ميتنظ -

 .آنها از الزم
 .كشور معدن و صنعت بخش ينيكارآفر توسعه و يانسان يروين و تيريمد يور بهره رشد به مربوط اقدامات از تيحما -
 .محيطي زيست مقررات تيرعا با يمعدن و يصنعت يديتول يواحدها يبردار بهره و تأسيس مجوز صدور -

  )بازرگاني( تجارت بخش )ب

  .كشور بازرگاني امور بهبود و توسعه موجبات نمودن فراهم −
  .جانبه همه و گسترده طور به كشور بازرگاني مقررات و ها مشي خط ها، سياست اجراي و تنظيم −

                                                           
 .http://www.mohme.gov.ir( ،12/09/1391(، درمان و آموزش پزشكي رساني وزارت بهداشت پايگاه اطالع .1
  .تشكيل شده است» صنايع و معادن«و » بازرگاني«شوراي اسالمي، از ادغام دو وزارتخانه مجلس  08/04/1390ه جلسه مورخ باين وزارتخانه براساس مصو .2
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  وظايف

  معدن و صنعت بخش )الف

 يها سياست چارچوب در يمعدن و يصنعت توسعه يها برنامه و ها يمش خط ،ها سياست ،)راهبردها( ها ياستراتژ نيتدو −
 .كشور ياقتصاد

 .يدولت بخش در يمعدن و يصنعت كياستراتژ و خاص يها برنامه ياجرا و نيتدو ،هيته −
  .كشور عيصنا و معادن از يبردار بهره يها شاخص و استانداردها ،مقررات نيتدو يها سياستو  راهبرد ارائه −
 ،ياقتصاد توسعه يها برنامه ياجرا و فاهدا ،ها سياست تحقق جهت در يمعدن و يصنعت يها فعاليت روند بر نظارت −

  .رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع
  .معدن و صنعت بخش در يخارج و يداخل گذاران هيسرما از تيحما و قيتشو منظور به الزم مقررات و ضوابط نيتدو و ميتنظ −
 يواحدها يطيمح ستيز يها برنامه و ها طرح ياجرا بر يرگذاريتأث يبرا الزم يسازوكارها ميتنظ و مطالعه انجام −

   .مربوط يها طرح و برنامه تحقق و الزم اقدامات انجام يبرا ستيز طيمح سازمان با يهمكار و يمعدن و يصنعت
 شيافزا و ينوساز ،گسترش منظور به الزم ياستانداردها و ها شاخص نيتدو و هيته و يفن و يعلم يها يبررس انجام −

  .مذكور يواحدها در آن از استفاده و نو يفناور انتقال و شناخت ،يمعدن و يصنعت يواحدها يور بهره
 اشاعه نيهمچن و موجود يواحدها در يفناور رشد بر يرگذاريتأث يبرا الزم يسازوكارها ميتنظ و مطالعه انجام −

  .يمعدن و يصنعت يواحدها در نو يها يفناور
  .يمعدن و يصنعت يواحدها يتخصص و يعلم اداره يبرا مناسب يگذار استيس و سازي زمينه −
 در مردم مشاركت گسترش يراستا در يمعدن و يصنعت يها تشكل تيتقو و جاديا يبرا الزم يها نهيزم آوردن فراهم −

  .ها يساز ميتصم
  .كشور يمعدن و يصنعت يواحدها به يتخصص و يفن خدمات ارائه توسعه جهت الزم يها مشوق يبرقرار نهيزم جاديا −
 با يهمكار و معدن و صنعت بخش به يعمران بودجه ياعتبار يها كمك ياعطا نحوه و برنامه شنهاديپ و يبررس −

   .نهيزم نيا در ياعتبار اتمؤسس و يتخصص يها بانك
   .يمعدن و يصنعت يها تيظرف از مطلوب يبردار بهره در مؤثر عوامل جيترو و شناخت يبرا الزم مطالعات و يبررس انجام −
 اوراق بورس در آن عرضه قيطر از مردم به يمعدن و يصنعت يواحدها يدولت سهام فروش موجبات آوردن فراهم −

   .ها روش ريسا و دهيمزا ،بهادار
   .يردولتيغ و يدولت يها سازمان توسط اجرا دست در اي و اجراشده يمعدن و يصنعت يها برنامه و ها طرح يابيارز −
 در معدن و صنعت امور به مربوط يگمرك يها تعرفه نيتدو در يهمكار و عوارض و ها اتيمال زانيم شنهاديپ و نيتدو −

 و يصنعت يها يگذار هيسرما جهت زهيانگ جاديا و يمعدن و يصنعت يها فعاليت طيمح در يرقابت يفضا جاديا يراستا
   .كشور مختلف مناطق در يمعدن

   .يمعدن و يصنعت يكاالها فروش از پس خدمات ضوابط ياجرا و نيتدو بر نظارت و يريگيپ −
 تيرعا با يمعدن و يصنعت يديتول يواحدها يبردار بهره و تأسيس به مربوط مقررات و ضوابط اعالم و نيتدو و هيته −

   .مربوط يمجوزها صدور و يطيمح ستيز يارهايمع و اصول
 با يبردار بهره اتيعمل انطباق منظور به آن ياجرا حسن بر نظارت و كشور معادن از ياصول يبردار بهره ضوابط نيتدو −

   .مربوط يارهايمع و ضوابط
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   .يمعدن و يصنعت يها سياست بر نظارت و برنامه نيتدو امكان منظور به يمعدن و يصنعت اطالعات و يآمار نظام يسامانده −
   .معدن و صنعت امور به مربوط يالملل نيب مجامع و ها سازمان در شركت و تيعضو قبول −
   .كشور يمعدن و يصنعت فرهنگ يارتقا منظور به يمعدن و يصنعت تاينشر انتشار و هيته −
   .آنها ياجرا حسن بر نظارت و يمعدن و يصنعت يها تشكل و ها انجمن تأسيس مجوز صدور −
 يواحدها توسعه و جاديا منظور به الزم اقدامات انجام و شرفتهيپ و نينو عيصنا به يابي دست يبرا يبررس و مطالعه −

   .يمعدن و يصنعت
   .يكاربرد يها پژوهش و يتيريمد و يمهارت يها  آموزش توسعه و ارتقا يبرا الزم يسازوكارها ميتنظ و مطالعه انجام −
 انجام و يمعدن و يصنعت محصوالت صادرات توسعه يبرا الزم نهيزم نمودن فراهم منظور به ها سياست نيتدو و ميتنظ −

   .ربط ذي يها دستگاه با رابطه نيا در الزم يها يهمكار
 عيصنا توسعه و رشد منظور به مناسب اجرايي يراهكارها ارائه و معدن و صنعت بخش با مرتبط ياقتصاد مسائل يبررس −

   .كشور معادن و
 مؤثر و حيصح يبردار بهره نهيزم كردن فراهم منظور به يمعدن ريذخا مطالعه و اكتشافات و يشناس نيزم يها يبررس انجام −

   .آنها از
   .يمعدن و يصنعت يها رشته و واحدها در يديتول ياستانداردها ياجرا و نيتدو بر نظارت و يريگيپ −
 يها نهيزم كردن فراهم منظور به )يصنعت ينواح و ها شهرك از اعم( يمعدن و يصنعت يربنايز جاديا يبرا يزير برنامه −

   .يا منطقه توسعه يها سياست به كمك و كشور يمعدن و يصنعت يها فعاليت توسعه يبرا الزم
   .آنها از الزم يها تيحما يبرقرار يبرا يريگيپ و ييروستا و يدست عيصنا يكم توسعه يبرا الزم يها سياست ميتنظ −
   .منظور نيا يبرا الزم يها كمك ياعطا و كوچك عيصنا بهبود و توسعه يبرا الزم يسازمانده −
 و ياتيعمل يها يهماهنگ انجام و وزارتخانه به وابسته يها شركت و مؤسسات يها فعاليت بر نظارت و يهماهنگ جاديا −

   .الزم يا برنامه
 .آنها بيتصو مراحل يريگ يپ و وزارتخانه فيوظا و اهداف تحقق منظور به الزم يشنهادهايپ و حيلوا ميتنظ و هيته −

  )بازرگاني( تجارت بخش )ب

  گذاري سياست

  .كشور بازرگاني مقررات و ها مشي خط ها، سياست اجراي و تنظيم −
  .مربوط مقررات رعايت با كشورها ساير با بازرگاني قراردادهاي عقد و تجاري روابط تنظيم −
  .آن اجراي بر نظارت و كشور ساالنه واردات و صادرات مقررات و ضوابط تنظيم −
  .موردنياز اوليه مواد و كاالها تأمين در تسهيالت ايجاد و محصوالت بازار تنظيم و نظارت پايش، گذاري، سياست −
  .مصرف مرحله تا توليد شرايط بررسي و كشور به واردشده كاالهاي و داخلي توليدات بهاي تعادل حفظ و نظارت −
  .كشور تجاري تراز پايشوا و تنظيم و تهيه −
  .گمركي هاي تعرفه نظام اصالح −
  .تجاري تسهيل جهت در خدمات و كاال صدور و ورود به مربوط مقررات اصالح و الزم بيراتد اتخاذ −
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  ريزي برنامه

  .تورم واپايش در همكاري و اقتصادي ثبات تأمين براي الزم اقدام و ريزي برنامه −
  .دامي و كشاورزي ايفرآورده و مصرفي و توليدي كاالهاي و محصوالت براي داخلي بازار تنظيم −
  .جهاني استاندارد المللي بين هاي سازمان و گمرك جهاني سازمان هاي توصيه به مربوط امور اجراي و بررسي −
 تشويق جهت در موجود مشكالت و تنگناها رفع منظور به مناسب پيشنهادهاي و ها گزارش تهيه و الزم هاي بررسي انجام −

  .دولت هاي برنامه اهداف به توجه با صادرات امر توسعه و
 عمومي، بودجه از استفاده با تضميني صورت به كشاورزي محصوالت فروش و خريد هاي برنامه اجراي و ريزي برنامه −

  .بانكي تسهيالت يا شده اداره وجوه
 نظام در روزافزون مشاركت زمينه آوردن فراهم درخصوص تجاري كالن هاي سياست تنظيم جهت بررسي و مطالعه −

 و ها وزارتخانه ساير همكاري با مربوط اي منطقه و المللي بين هاي نامه موافقت و ترتيبات ساير در و چندجانبه تجارت
  .ربط ذي هاي سازمان

  .اي منطقه و المللي بين بعد در كشور بازرگاني هاي برنامه و ها سياست اجراي بر الزم هاي نظارت اعمال −
  .بازرگاني امور به مربوط المللي بين معامج و ها سازمان در شركت و عضويت قبول −
  .آنها تجاري دادهايقرار و اروپا اتحاديه با تجاري ابطورمرتبط با  هاي مأموريت و يفاوظ انجام −
 سازمان در عضويت و ايران تجاري االختيار تام نمايندگي با رابطه در ايران اسالمي جمهوري دولت وظايف انجام −

  .جهاني تجارت
 به يابي دست منظور به الزم تحليل و تجزيه و كشور صادرات و واردات نهايي اطالعات و آمار ارائه و تنظيم ،تهيه −

  .خدمات و هاكاال واردات و صادرات زمينه در مناسب الگوي
 و اقتصادي كالن هاي هدف به رسيدن براي اداري و بازرگاني اقتصادي، هاي زمينه در الزم تمطالعا و ها پژوهشانجام  −

  .كشور بازرگاني

  هماهنگي و هدايت

  .كشور خارجي و داخلي بازرگاني موردنياز خدمات و ها فعاليت بين هماهنگي ايجاد −
  .كشور خارجي و داخلي بازرگاني موردنياز خدمات ارائه نحوه به مربوط مقررات و ضوابط تنظيم −
  .در صورت لزوم ها كشور ساير با جهاني قراردادهاي عقد و المللي بين ارتباطات برقراري −
 ارائه صادرات، بيمه و ضمانت به مربوط يها فعاليت هدايت طريق از كشور غيرنفتي صادرات تشويق و حمايت −

 تنظيم و صادراتي هاي تشكل و صادركنندگان به تسهيالت و جوايز پرداخت ،خارجي و داخلي صادراتي اعتبارات
  .صادراتي هاي يارانه و صادرات تشويق به مربوط مقررات اجراي و ضوابط

  .اساسي كاالهاي توزيع و تأمين يها فعاليت در انحصار بروز از جلوگيري و رقابت هاي زمينه سازي فراهم −
  .كاال قاچاق و دامپينگ از جلوگيري و تجاري هاي تعرفه طريق از صادرات توسعه منظور به تسهيالت ايجاد −
  .جهاني بازارهاي در كشور خدمات و ها كاال حضور براي الزم تسهيالت ايجاد و اقدامات انجام −
 و توزيع نحوه استاندارد، قيمت، بر نظارت گذاري، سياست طريق از كنندگان مصرف و توليدكنندگان حقوق از حمايت −

  .داخل ساخت و وارداتي خدمات و هاكاال كيفيت
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 ضروري و حساس اساسي، كاالهاي تدارك و تأمين جامع هاي برنامهبر  نظارت و ها راهبرد و ها سياست تنظيم و تهيه −
  .الزم هماهنگي ايجاد و موردنياز داخلي محصوالت و وارداتي

  .غيرنفتي صادرات تشويق راستاي در گمركي مقررات و تشريفات اعمال در تسهيل −
 در بخش اين تقويت منظور به الزم دولتي اعتبارات و بانكي منابع طريق از غيردولتي بخش گذاري سرمايه از حمايت −

  .كشور اقتصاد
  .)مربوط واحدهاي و صنفي هاي اتحاديه( ها صنف يها فعاليت كليه بر نظارت −
  .گمركي مقررات و قانون اجراي از ناشي اختالف حل و رسيدگي −
  .اساسي كاالهاي توزيع و سازي ذخيره حمل، ،تأمين براي ريزي برنامه −
  .صادرات تشويقو  ها ممنوعيت ها، معافيت درباره گمركي مقررات بستن كار به −
 هماهنگي ايجاد و كنندگان مصرف و توليدكنندگان از حمايت جهت در آن متفرعات و گوشت ،طيور دام، بازار تنظيم −

  .آنها كيفي و كمي بهبود و توزيع ،تبديل توليد، در ارشادي هاي سياست اجراي و
 نظير كشور بازرگاني مبادالت در روز فناوري از گسترده استفاده و اندازي راه جهت در الزم اقدامات و تمهيدات اتخاذ −

  .بازرگاني بخش رساني اطالع جامع نظام تدوين و … و اطالعات الكترونيكي تبادل ،الكترونيكي تجارت
  .تجاري هاي سياست حققت جهت در توليدي و پولي ارزي، هاي سياست هدايت −
 توليد امر به مربوط هاي يارانه هدفمند هدايت و اساسي كاالهاي مصرفسازي  بهينه براي مناسب سازوكار ايجاد −

  .كشوردر داخل  مزبور كاالهاي
 انعقاد و جهاني بازارهاي در مؤثر حضور طريق از ضروري و حساس اساسي، كاالهاي موقع به واردات بر نظارت −

  .الزم هاي هماهنگي ايجاد و بهينه و مناسب قراردادهاي
 مشمول كاالهاي اعتبار گشايش و ارز تخصيص به مربوط امور بر نظارت جهت در ريزي برنامه و گذاري سياست −

 .اعتبارات گشايش بندي زمان
 .متخلفان با برخورد در ويژه به بازرسي و نظارت اولويت تعيين جهت در ريزي برنامه و گذاري سياست −

  

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

  .رانيا يصنعت يها شهرك و كوچك عيصنا سازمان -
  .رانيا يمعدن عيصنا و معادن ينوساز و توسعه سازمان -
  .نرايا يمعدن اكتشافات و يشناس نيزم سازمان -
  .ركشو عيصنا ينوساز و گسترش سازمان -
  .رانيا استاندارد يمل سازمان -
  .معدن و صنعت انكب -
  .كيالكترون عيصنا توسعه و قاتيتحق از تيحما صندوق -
  .ككوچ عيصنا يگذار هيسرما ضمانت صندوق -
  .نرايا يدولت يبازرگان يتخصص مادر شركت -
  .ندكنندگايتول و كنندگان مصرف تيحما سازمان -
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  .الكترونيكي تجارت توسعه مركز -
  .ايران تجارت توسعه سازمان -
  .ايران صادرات ضمانت صندوق -
  .ايران اسالمي جمهوري كشتيراني شركت -
  .ايران اسالمي جمهوري المللي بين هاي نمايشگاه سهامي شركت -
  .ايران فرش سهامي شركت -
  .ايران خدمات و كاال گذاري شماره ملي مركز -
  .ايران فرش ملي مركز -
  1.ايران معدني مواد توليد و تهيه شركت -

  

  2اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت .6-7

  اهداف

  .الملل بين و منطقه سطح در كشور ييراديو حقوق از حفاظت و فركانس طيف بر حاكميت اعمال −
 ارتباطات مختلف هاي بخش در آنها اجراي حسن بر نظارت و استانداردها و ضوابط تدوين گذاري، سياست امور تمركز −

 ها، داده انتقال ي،يراديو ارتباطات فضايي، ارتباطات مخابراتي، پستي، متعارف و جديد خدمات  نظير مخابراتي و پستي
  .… و اي رايانه ارتباطات دور، راه از سنجش تصوير، و صدا انتقال

  .آنها پشتيباني و دورسنجي هاي روش و اطالعات پردازش و آمايش و ارتباطات براي مناسب بستر ايجاد −
 فناوري و تجربي علمي، هاي پيشرفت آخرين با هماهنگ ارتباطي خدمات و امكانات توسعه زمينه در گذاري سياست −

 .نظام كلي هاي سياست چارچوب در جهان، در اطالعات
  

  وظايف

 .نظام كلي هاي سياست چارچوب در اطالعات فناوري و ارتباطات توسعه زمينه در كلي ضوابط و ها سياست تدوين −
 اطالعات فناوري و مخابراتي و بانك پست پستي، هاي شبكه بر نظارت و هدايت و كالن ريزي برنامه و گذاري سياست −

 .نظام كلي هاي سياست ارچوبچ در كشور
 .كشور مخابراتي و پستي مادر هاي شبكه توسعه و برداري بهره نگهداري، ايجاد، −
 بهينه استفاده معيارهاي و جداول ،ضوابط تصويب و مقررات تدوين و كشور فركانسي فضاي كنترل و مديريت تنظيم، −

 .كشور فركانس ملي جدول و طيف بر حاكميت و نظارت و اي ماهواره مدارهاي و فركانس از
 .مخابراتي و پستي خدمات ارائه استمرار تضمين و كشور فركانسي فضاي تنظيم مخابراتي، مادر هاي شبكه حفظ و ايجاد −
 .كشور اطالعات فناوري ملي نظام تدوين و طراحي −
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 و پيام ييهوا خدمات بانك، پست پست، مخابرات، به مربوط امور در غيردولتي بخش يها فعاليت بر كالن نظارت −
 .اساسي قانون چهارم و چهل اصل رعايت با و مقررات و قوانين چارچوب در اطالعات فناوري

 در كشور سطح در اطالعات فناوري و مخابراتي ،پستي خدمات ارائه واحدهاي برداري بهره و تأسيس مجوز صدور −
 .اساسي قانون چهارم و چهل اصل رعايت با و قرراتم و قوانين چارچوب

 آحاد دسترسي منظور به آن موردنياز هاي زيرساخت تأمين و كشور در اطالعات فناوري و ارتباطات ترويج و توسعه −
 .ربط ذي پايه خدمات به مردم

 .آنها كاربردي فرهنگ اشاعه و اطالعات فناوري زمينه در جديد فناوري تر وسيع استفاده براي توسعه و تحقيق از حمايت −
 .ربط ذي مراجع به كشور در اطالعات فناوري و ارتباطات به مربوط ملي استانداردهاي پيشنهاد و تدوين −
 از برداري بهره و توسعه و خدمات ارائه در تجهيزات نمونه تأييد و كيفي كنترل هاي نظام و ضوابط استانداردها، اعمال −

 .كشور در اطالعات فناوري و پستي مخابراتي، هاي شبكه
 .اطالعات فناوري و ارتباطات توسعه در غيردولتي بخش مشاركت زمينه نمودن فراهم −
 و ارتباطات به مربوط تخلفات و اختالفات در قضايي محاكم بولق مورد اسناد تعيين و اختالف حل ضوابط تدوين −

 .قانوني مراحل طي جهت دولت به ارائه و اطالعات فناوري
 انجام به اهتمام و دولت سوي از نمايندگي به اطالعات فناوري و ارتباطي المللي بين مجامع و ها اتحاديه در عضويت −

 .اطالعات فناوري و مخابراتي ،بانك پست ،پستي دوجانبه و المللي بين قراردادهاي و تعهدات
 استفاده ،ورود اجازه صدور و پستي بهادار اوراق و تمبر انتشار و چاپ ،طرح به مربوط امور هدايت و ها سياست تصويب −

 .آن به مربوط امور كليه بر نظارت اعمال و تمبر نقش هاي ماشين ساخت و
 شبكه مبادالت و تلفني مكالمات همچنين و پستي امانات و مراسالت انواع افشاي و ضبط عدم و حراست ،حفاظت −

 1.قانون طبق حقوقي و حقيقي اشخاص به مربوط اطالعات و رساني اطالع
 

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .ايران مخابرات شركت -
  .ايران ستپ شركت -
  .ايران بانك پست -
  .راديويي ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان -
  .ايران اطالعات فناوري سازمان -
  .سيار ارتباطات شركت -
  .زيرساخت ارتباطات شركت -
 2.پيام هوايي خدمات شركت -
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   1اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت .6-8

  فاهدا

  .مزبور بخش از پشتيباني و وحمايت تعاوني بخش به مربوط مقررات و قوانين اجراي بر نظارت اعمال −
 .عمومي مصالح و ميالاس موازين رعايت با كار نيروي صيانت و حفظ و كارفرما و كارگر روابط تنظيم −
 .اشتغال هاي فرصت آوردن فراهم و انساني نيروي برآورد و بررسي −
 امكانات آوردن فراهم و كامل اشتغال به رسيدن جهت در كشور صنايع موردنياز ماهر نيمه و ماهر انساني نيروي تربيت −

 .آنها عمومي هاي آگاهي و اسالمي بينش يارتقا و كارگران به اجتماعي خدمات ارائه و رفاهي
 يدادهايرو برابر در كشور افراد همه از تيحما و ياجتماع عدالت توسعه منظور به يرفاه يها استيس كالن انسجام −

  .آن يامدهايپ و يعيطب ،ياقتصاد ،ياجتماع
  .خصوص اين در دولت فيتكل تحقق و ياجتماع تأمين از كشور افراد همه يبرخوردار  −
 .ازمندين يها خانواده و افراد به يمال يها كمك و ارانهي ياعطا و يتوانبخش و يتيحما خدمات ارائه −

 

  وظايف

 .آنها اجراي حسن بر نظارت و تعاوني بخش با رابطه در رراتمق و و قوانين در دولت براي شده بيني پيش ليفاتك اجراي −
 .ربط ذي اجرايي يها دستگاه همكاري با تعاوني بخش براي عمومي و دولتي امكانات و تسهيالت و ها حمايت هماهنگي و جلب −
 و مردم عموم مشاركت و همكاري جلب و جذب با ها تعاوني گسترش و تأسيس در همكاري و كمك و تشويق −

 .كشور اسالمي شوراهاي
 و تعاوني بخش بين يا تعاوني هاي اتحاديه بين همچنين و ها تعاوني بين تعاون و هماهنگي و همكاري هاي زمينه ايجاد −

 .اقتصادي هاي بخش ساير
 همكاري با تعاوني بخش براي الزم صنعتي و تحقيقاتي علمي، فني، فرهنگي، آموزشي، تبليغاتي، يها فعاليت به كمك −

 .تعاوني هاي اتحاديه
 .تعاوني بخش موردنياز خدمات ارائه و الزم معامالت انجام −
 و كتب انتشار و تعاوني مختلف هاي برنامه و ها روش تعميم و تفهيم براي تعاون آموزش و ترويج هاي برنامه اجراي −

 .موردنياز نشريات
 .بهتر هاي متسيس و ها روش از استفاده جهت در آنها هدايت و اداري و مالي حقوقي، امور در ها تعاوني مسئوالن راهنمايي −
 .ها تعاوني توليدات صدور موجبات آوردن فراهم −
 .امكانات حدود در اعضا هاي شكايت و تقاضا صورت در ها تعاوني از حسابرسي −
 .موردنياز كاالهاي و وسايل اوليه، مواد به ها تعاوني يابي دست جهت در الزم تسهيالت آوردن فراهم −
 .كنند مي سوءاستفاده تعاوني عنوان يا نام از نحو هر به كه حقوقي يا و حقيقي اشخاص فعاليت از جلوگيري −
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 و اعتباري اتمؤسس و ها بانك طريق از اختيارات و مقررات حدود در اعتباري يها كمك نحوه تعيين و برنامه تنظيم −
 .ها تعاوني به دولتي يها كمك

 ارائه منظور به آنها از گيري نتيجه و تحليل و تجزيه و مطالعه و كشور انساني نيروي زمينه در اطالعات و آمار آوري جمع −
 .كامل اشتغال به نيل جهت كشور ريز برنامه يها دستگاه به ضروري هاي توصيه

 .شغلي هاي راهنمايي ارائه و كشور در اشتغال امكانات و بيكاري و كار نوسانات بررسي −
 بردن بين از منظور به اشتغال خاص هاي برنامه تنظيم و اتفاقي و فصلي هاي بيكاري قبيل از بيكاري عوامل و داليل بررسي −

 .ها بيكاري نوع اين
 .زندگي هزينه شاخص با مقايسه منظور به مختلف حرف و صنايع در دستمزد سطح بررسي −
 .كار وري بهره ميزان به توجه با مختلف حرف و صنايع در دستمزد حداقل تعيين و مشاغل بندي طبقه امور بر نظارت −
 .مناسب مقررات وضع و آنها يابي ريشه طريق از كار قانون مقررات اجراي از ناشي اختالفات بروز از پيشگيري −
 شرايط انطباق و )محيطي( بهداشتي و حفاظتي مباني برقراركردن و كشور هاي كارخانه و ها كارگاه از مستمر بازرسي −

 .موجود مقررات و قوانين با كار
 .مذكور اختالفات رفع جهت در الزم تدابير اتخاذ و كارگران جمعي دسته اختالفات زمينه در مختلف عوامل شناخت و بررسي −
 و كشور هاي نيازمندي به توجه با عمراني هاي طرح و ملي اقتصاد چارچوب در ماهر هيمن و ماهر انساني نيروي تأمين −

 .دولت كلي سياست
 تعاوني هاي شركت توسعه و هدايت زمينه در عملي هاي آموزش ارائه و كارگران مصرف تعاوني هاي شركت توسعه −

 .آنها گردش در دقيق نظارت و كارگري
 تسهيالت آوردن فراهم و ها كارگاه در رفاهي خدمات و تأسيسات ايجاد طريق از كارگران رفاه وسايل ساختن فراهم −

 .كارگران مسكن تأمين جهت الزم
 پرورش و شناسايي و موجود هاي باشگاه تجهيز و توسعه و رفاهي مراكز و تفريحي و ورزشي هاي باشگاه ايجاد −

 .كارگران ورزشي و هنري استعدادهاي
 .آنها كار كيفيت باالبردن و كارفرمايي و كارگري هاي سازمان توسعه به كمك −
  .اشتغال و كار بازار بر يمبتن يها مهيب به دادن تياولو با جامعه آحاد يبرا يهمگان مهيب سطح تأمين و يا مهيب نظام گسترش −
  .يدرمان و ياجتماع يها مهيب مختلف يها بخش نيب انسجام و يهماهنگ جاديا −
  .رانيمزدبگ ياجبار مهيب طرح ياجرا −
 مهيب ،)ردائميغ شاغل و انيفرما شيخو( آزاد مشاغل و حرف مهيب :ليقب از موردنياز يا مهيب يها صندوق ليتشك −

  .كودكان از تيحما خاص مهيب و خودسرپرست و سالخورده و وهيب زنان خاص مهيب ر،يعشا و انيروستائ
  .طوفان و زلزله ،يخشكسال ل،يس :ليقب از يعيطب حوادث از يناش خسارات جبران خاص يها مهيب گسترش −
  .يليتكم يها مهيب از يحقوق يبانيپشت −
  .يا مهيب يها صندوق عملكرد بر نظارت −
 و ها شركت يبرا يبنگاهدار اصل كه ينحو به يا مهيب يها صندوق و ها شركت يها اساسنامه اصالح يريگيپ −

  .شود لحاظ يا مهيب يها صندوق
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 بيكاري، زمينه در خصوصاً آنها سوء پيامدهاي و اجتماعي اقتصادي، رويدادهاي برابر در جامعه افراد از حمايت −
  .پيري و ماندگي راه در سرپرستي، بي

  .يا مهيب محاسبات علم براساس ها صندوق مصارف و منابع تعادل بر نظارت −
  .يا مهيب خدمات خصوص در يرسان اطالع −
  .يتيحما منابع كردن هدفمند و يسازمانده −
  .ياجتماع يها بيآس از يريشگيپ يراستا در دولت مختلف يها بخش يهماهنگ −
  ).ينسب و مطلق ( فقر خط نييتع در مشاركت −
 و يجسم ليدال به كه يافراد تياولو با ندارند، يكاف درآمد كه ييها خانواده و افراد همه يبرا يزندگ حداقل تأمين −

  .ستندين كار به قادر يروان
  .محدود مدت يبرا و وام شكل به كار يايجو افراد به يمقرر پرداخت −
  .خودسرپرست زنان و سرپرست يب يها خانواده دادن قرار پوشش تحت −
  .ازمندين يخانوارها يشغل يها مهارت جاديا و يبازتوان آموزش امكانات، يساز فراهم −
 قرار پوشش تحت و هدف يها گروه در ياجتماع يها بيآس و ها تيمعلول ديتشد اي بروز از يريشگيپ خدمات تأمين −

  .يتوانبخش و درمان ،يريشگيپ سطح سه در آنها دادن
 تالش و يزندگ ادامه يبرا نيمعلول ياقتصاد و ياجتماع ،يذهن ،يجسم وضع بهبود منظور به الزم امكانات آوردن فراهم −

  .ياجتماع دگانيد بيآس و ياجتماع برابر يها فرصت از محروم افراد معلوالن، ييخودكفا و استقالل تأمين يبرا
  .معلوالن يها ييتوانا و ها يژگيو با متناسب يكيزيف يفضا و ياجتماع طيمح يساز آماده −
 .ريعشا و ييروستا ازمندانين از تيحما روند ادامه −

  

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .اجتماعي تأمين سازمان -
 .كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان -
 .)ع(رضا امام مهر صندوق -
 .عشاير و يانيروستا اجتماعي بيمه صندوق -
 .كشور بهزيستي سازمان -
 .ايران سالمت بيمه سازمان -
 .تعاون توسعه بانك -
 .بهداشت و فني حفاظت تعليمات و تحقيقات مركز -
 .كشور بازنشستگي صندوق -
 1.تعاون گذاري سرمايه ضمانت صندوق -
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  1كشاورزي جهاد وزارت .6-9

  هدف

 جهت در كشاورزي محصوالت كيفي و كمي افزايش و طبيعي منابع و كشاورزي پايدار توسعه موجبات آوردن فراهم −
 .عشايري مناطق و روستاها توسعه و عمران گذاري، سرمايه رشد غذايي، امنيت تأمين

  فوظاي
 نظارت و يزير برنامه ،يگذار استيس )الف

 و ميتنظ نيهمچن و يريعشا مناطق و روستاها عمران و توسعه ،يكشاورز بخش به مربوط يراهبردها و ها سياست نييتع −
  .داريپا توسعه يها سياست چارچوب در يكشاورز توسعه يها برنامه ياجرا

 و يكشاورز يها فرآورده و محصوالت به كشور ازين تأمين و ديتول يزير برنامه منظور به الزم اقدامات و ها يبررس انجام −
  .كشور يبازرگان يها سياست چارچوب در ينسب يها تيمز تيرعا با صادرات توسعه و يدام

  .يآمار يها نظام استقرار و ييروستا و يكشاورز يرسان اطالع يها نظام يساز هنگام به و اجرا ،نيتدو ،هيته −
  .يكشاورز بخش نندگانكديتول و ديتول موردنياز يها رساختيز و تأسيسات نهيزم در الزم يزير برنامه و ضوابط و استانداردها هيته −
 و يا برنامه يها يهماهنگ جاديا و وزارتخانه به وابسته يها شركت و اتمؤسس يها فعاليت و عملكرد يابيارزش و نظارت −

  .الزم ياتيعمل
 سنجش منظور به يكشاورز جهاد وزارت فيوظا طهيح در اقدامات و ها فعاليت ،ها طرح ها، برنامه يابيارزش و نظارت −

  .آنها ياثربخش و ييكارا زانيم

 جيترو و آموزش ،پژوهش امور )ب

 :يها نهيزم در يا توسعه و يكاربرد يها پژوهش انجام −
 و آفات ،يزداريخ آب و مرتع و جنگل ،انيآبز و دام پرورش نژاد، اصالح ،نهال و بذر اصالح ،خاك و آب .1
  .آن با مبارزه يها راه و ياهيگ يها يماريب
 استفاده و مناسب يها وهيش نيتدو ،يكشاورز بخش در كيژنت يمهندس و يوتكنولوژيب هشرفتيپ فنون از يبردار بهره .2
  .كشور ييايجغراف و يمياقل طيشرا با متناسب يدام و يكشاورز توسعه نينو يها يفناور از
  .يكشاورز بخش يها فرآورده و محصوالت ديتول يفيك بهبود و عاتيضا كاهش ،يور بهره شيافزا .3
 انسان مشترك و انيآبز ،يدام يها يماريب با مبارزه و يريشگيپ يبرا الزم كيولوژيب مواد و ها سرم ها، هيما ها، يماريب .4
  .ركشو در آنها ديتول و هيته و دام و
 ،يزراع اهانيگ پالسم ژرم و ياهيگ يستيز تنوع ،يكيژنت توارث ريذخا توسعه و اياح ،يابيارز ،يآور جمع ،فاظتح .5
 در يكشاورز آور انيز و ديمف حشرات و ها زميكروارگانيم و انيآبز و دام و يجنگل ،يمرتع ،ييدارو ،ينتيز ،يباغ

  .شده محول فياظو چارچوب
  .يريعشا و ييروستا توسعه و يمل اقتصاد در آن گاهيجا يارتقا و يكشاورز توسعه منظور به قيتحق و مطالعه −
 در ييروستا عيصنا و يكشاورز بخش شاغالن يا حرفه ـ يفن و يكاربرد ـ يعلم يها آموزش ياجرا و يزير برنامه −

  .مربوط دكنندگانيتول به يدامدار و يكشاورز نينو فنون و ها روش آموزش نيهمچن و مصوب يها سياست چارچوب

                                                           
  .تشكيل شده است» جهاد سازندگي«و  »كشاورزي«مجلس شوراي اسالمي، از ادغام دو وزارتخانه  06/10/1379موجب مصوبه جلسه مورخ  اين وزارتخانه به. 1
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  .آنها مستمر اصالح و يابيارز و يكشاورز بخش در يبردار بهره و ديتول يها نظام و الگوها يساز نهيبه و يطراح مطالعه، −
 زين و يكشاورز بخش برداران بهره و كنندگان ديتول كاركنان، به شده انجام يها پژوهش جينتا ارائه و يزير برنامه −

 .يجيترو يها برنامه ياجرا قيطر از آن رفع جهت در اقدام و آنها مشكالت و مسائل شناخت

 يزداريخ آب و يعيطب منابع امور )ج

 و خاك شيفرسا از يريجلوگ و يزداريخ آب ياه طرح هيته منظور به كشور زيخ آب يها حوزه جامع مطالعه و يبررس −
  .ياراض نيا از نهيبه يبردار بهره و يعيطب منابع و يكشاورز ياراض از استفاده جامع برنامه هيته

  .يجنگل و يكشاورز ياراض يكاربر ليتبد و رييتغ از يريجلوگ منظور به الزم اقدامات انجام و يزير برنامه −
 نمودن فراهم و كشور كاشت دست و يعيطب مراتع و ها جنگل از حيصح يبردار بهره و تيحما گسترش، ،اياح حفظ، −

 يعيطب يها گاه جتفر و يجنگل يها پارك جاديا ،يدار مرتع ،يدار جنگل ،يكار جنگل بزرگ يها طرح ياجرا نهيزم
  .الزم يها نظارت اعمال و داريپا توسعه يها سياست و ها هدف چارچوب در

  .ييزدا ابانيب و روان يها شن تيتثب و يزداريخ آب يها طرح ياجرا و يزير برنامه −
 دولت نام به يمل منابع يواگذار و يحقوق و يقيحق اشخاص اتيمستثن از يمل ياراض يقانون ميحر كيتفك و صيتشخ −

 و نيقوان چارچوب در يدولت و يمل ياراض يواگذار و تيريمد به مربوط مقررات ياجرا و رانيا ياسالم يجمهور
  .موجود مقررات

 ييروستا توسعه و يكشاورز ييربنايز امور )د

 .موردنياز يفن و يتيحما خدمات ارائه و مختلف مناطق يفرهنگ و يمياقل يها يژگيو به توجه با كشاورزي ونيزاسيمكان توسعه −
 و منابع از مؤثر استفاده منظور به ها باغ و مزارع ينوساز و زيتجه مزارع، نيب يها راه احداث ،ياراض يساز كپارچهي −

  .آب از يور بهره بهبود بر تأكيد با ديتول فرايند در يور بهره يارتقا و يكشاورز يها هنهاد
  .آن از مطلوب يبردار بهره موجبات آوردن فراهم و خاك اصالح و حفظ نهيزم در الزم اقدامات انجام و يزير برنامه −
  .ها باغ و مزارع در ياريآب يبازده و ياثربخش شيافزا منظور به الزم موجبات آوردن فراهم −
 اقدامات انجام و يكشاورز آب مصرف و عيتوز ،قنوات و يسنت نهرهاي و 4و 3 يها شبكه آب انتقال يبرا يزير برنامه −

  .موجود نيقوان چارچوب در مربوط تأسيسات ينگهدار و توسعه احداث، منظور به الزم
  .آن يبعد اصالحات و -1361 وبمص – آب عادالنه عيتوز قانون ياجرا از يناش فيوظا انجام −
 مجوز كسب از پس ،آب منابع توسعه كوچك يها طرح ياجرا و يطراح منظور به الزم مطالعات انجام و يزير برنامه −

  .روين وزارت از الزم
 تيرعا با ييربنايز تأسيسات و يالتيش بنادر از يبردار بهره و ينگهدار احداث، جهت در الزم اقدامات و يزير برنامه −

  .ها وزارتخانه ريسا فيوظا
  .ها دستگاه ريسا يهماهنگ با روستاها عمران و توسعه منظور به الزم يسازوكارها بيني پيش و ريتداب اتخاذ ،يزير رنامهب −
  .يا هيناح جامع يها طرح چارچوب در ريعشا اسكان و كوچ يسامانده و يزير برنامه −
 يها سياست چارچوب در ييروستا عيصنا و يكشاورز بخش يليتكم و يليتبد كوچك عيصنا تيحما و توسعه −

  .كشور يصنعت

 انيآبز و دام ،يكشاورز امور )ـه

  .دامي مصرف مورد بيولوژيكي مواد ساير و ها مايه مصرف و واردات توليد، بر كنترل و نظارت −



 انداز آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمي ايران و سند چشم                    74

 

 يالگوها به يابي دست و يكشاورز ديتول منابع و عوامل از يور بهره شيافزا منظور به الزم ريابدت اتخاذ و يزير برنامه −
  .كشور مختلف مناطق يمياقل طيشرا و ديتول يها تيظرف دسترس، در آب منابع با متناسب كشت

 و دام نهيقرنط دام، و انسان مشترك و يدام يها يماريب با مبارزه و آن به مربوط يها فرآورده و دام بهداشت تأمين −
 خوراك ديتول يها كارخانه دام، ينگهدار محل ،آبشخورها مراتع، بر يبهداشت نظارت و ها كشتارگاه يبهداشت كنترل

  .يدام خام يها فرآورده عرضه و ينگهدار ه،يته مراكز و تأسيسات ريسا و دام
 ياهيگ نهيقرنط ،يريشگيپ مراقبت، و يآگاه شيپ يها  شبكه گسترش و جاديا منظور به الزم اقدامات انجام و يزير برنامه −

 ورود، بر نظارت و ياهيگ يها يماريب و آفات ريسا و يهمگان ،يعموم يها يماريب و آفات با مبارزه و صيتشخ و
  .كشور يطيمح ستيز يها شاخص تيرعا با يكشاورز بخش موردنياز سموم مصرف و عيتوز ،ديتول

  .دام هيتغذ بهبود و نژاد اصالح و وريط دام، منابع حفظ به مربوط يها طرح ياجرا و هيته و يزير برنامه −
  .ها كشتارگاه يسامانده و كشور يدامدار نظام ياجرا و نيتدو و يدام داتيتول يفيك و يكم توسعه −
 تحت يها آب يآبز منابع از مناسب يبردار بهره و توسعه ،اياح ،حفظ جهت در الزم ريتداب اتخاذ و يزير برنامه −

   .كشور در يپرور يآبز توسعه و رانيا ياسالم يجمهور دولت تيصالح و تيحاكم

 يتيحما امور )و

 منابع ريسا و يكشاورز بانك ياعتبار التيتسه از استفاده و يكشاورز بخش در يگذار هيسرما توسعه از تيحما −
 دكنندگانيتول مشاركت با ييروستا و يليتبد عيصنا و يكشاورز بخش توسعه از تيحما يها صندوق ليتشك و يبانك
  .يكشاورز بخش دكنندگانيتول موردنياز اعتبارات تأمين يبرا الزم التيتسه آوردن فراهم و

 بخش تأسيسات و داتيتول دكنندگان،يتول از تيحما منظور به يا مهيب و يتيحما يها روش و ها سياست يجراا −
  .شده اتخاذ يها سياست براساس دهيد خسارت دكنندگانيتول به خسارت پرداخت و يكشاورز

 بخش ادوات و آالت نيماش يفناور يارتقا و توسعه منظور به يقيتشو و يتيحما يها سياست اتخاذ و يزير برنامه −
  .مصوب يها سياست چارچوب در يكشاورز

 از كيولوژيب مواد ريسا و سرم دارو، ،يدام و يكشاورز يها نهاده عيتوز و تأمين يبرا الزم يها نهيزم آوردن فراهم −
  .نهيزم نيا در الزم يها نظارت اعمال و وزارتخانه طتوس لزوم صورت در و يدولت ريغ بخش قيطر

 يمال يها تيحما و خدمات ارائه و يكشاورز بخش موردنياز يدولت ريغ يها تشكل جاديا منظور به الزم اقدامات انجام −
  .الزم يها نظارت اعمال و آنها به يفن و

 از تيحما منظور به ينيتضم متيق زين و يدام يها فرآورده و يكشاورز محصوالت بازار ميتنظ يها برنامه شنهاديپ −
  .يكشاورز محصوالت موقع هب ديخر و رانيوز هيأت به يكشاورز بخش دكنندگانيتول

 و محصوالت صادرات توسعه يبرا الزم يها يريگيپ و ها يهماهنگ انجام و امكانات و التيتسه آوردن فراهم −
 1.كشور يبازرگان يها برنامه و ها سياست چارچوب در ييروستا عيصنا و يكشاورز بخش يها فرآورده

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .كشاورزي ترويج و آموزش تحقيقات، سازمان -
 .ايران روستايي تعاون مركزي سازمان -

                                                           
 .وزيران، موضوع شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي هيأت 25/04/1381هـ مورخ 25638ت/18801نامه شماره  تصويب. 1
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 .كشاورزي حمايتي خدمات شركت -
 .خيزداري آب و مراتع ،ها جنگل سازمان -
 .كشور دامپزشكي سازمان -
 .كشاورزي خدمات شركت -
 .اتتنبا حفظ سازمان -
 .گذاري سرمايه توسعه از حمايت صندوق -
 .كشاورزي محصوالت بيمه صندوق -
 .كشاورزي اقتصاد و ريزي برنامه هاي پژوهش مؤسسه -
 .كشاورزي بانك -
 .اراضي امور سازمان -
 .ايران عشاير امور سازمان -
 .ايران شيالت سازمان -
 .طبيعي منابع و دامي كشاورزي، محصوالت توليد شركت -
 .استقالل جهاد مؤسسه -
 .توسعه جهاد مؤسسه -
 1.نصر جهاد مؤسسه -

 
   مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت .6-10

  اهداف

 فرماندهي تدابير و قوانين چارچوب در مسلح نيروهاي دفاعي توان توسعه و پشتيباني هماهنگي، ريزي، برنامه -
 .احتمالي تهديدهاي با مقابله براي دفاعي نيروهاي تجهيز -

  وظايف

 كل ستاد هماهنگي با آنها به وابسته هاي سازمان و وزارت و نظامي نيروهاي اعتبارات و بودجه تحصيل و تنظيم بررسي، −
 .آنها بودجه حساب بيالن تأييد و بررسي و ها هزينه انجام بر نظارت و مسلح نيروهاي

 مربوط صنايع تكنولوژي امكانات افزايش و الزم صنعتي تحقيقات انجام و مسلح نيروهاي موردنياز اقالم توليد و ساخت −
 .قوا كل فرماندهي مشي خط و تدابير برابر

 ابالغي دستورالعمل برابر مسلح نيروهاي مقدورات از خارج تجهيزات و وسايل اساسي تعميرات و بازسازي نوسازي، −
 .كل ستاد

 .مسلح نيروهاي اي رايانه خدمات تعميراتي و آموزشي فني، پشتيباني −
 و مصوبات برابر وزارت به وابسته هاي سازمان و مسلح نيروهاي صنعتي تحقيقات امور نمودن هماهنگ و هدايت −

 .كشور صنعتي و تحقيقاتي پژوهشي، مراكز امكانات از گيري بهره و كل فرماندهي مشي خط

                                                           
  .http://www.maj.ir( ،12/09/1391( رساني وزارت جهاد كشاورزي پايگاه اطالع. 1
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 .وابسته و تابعه سازماني عناصر سازماندهي و وابسته هاي سازمان و وزارت موردنياز و متخصص كادر تربيت و آموزش −
 .جهان در پيشرفته تسليحاتي هاي سيستم شناخت و نظامي صنايع زمينه در حاصله هاي پيشرفت از آگاهي كسب −
 فرماندهي تدابير براساس آنها به وابسته هاي سازمان و وزارت و نظامي نيروهاي موردنياز خارجي خريدهاي كليه انجام −

 .ايران اسالمي جمهوري دولت مشي خط و كلي سياست و كل
 مواد و سوخت استثناي به كل ستاد تشخيص به نظامي نيروهاي موردنياز مشترك اقالم داخلي خريد و تأمين تهيه، −

 .وزارت موردنياز داخلي خريدهاي كليه انجام همچنين و فاسدشدني
 كل، فرماندهي كلي تدابير براساس آنها به وابسته هاي سازمان و وزارت و نظامي نيروهاي موردنياز لوايح تنظيم و تهيه −

 نظارت و نظامي نيروهاي به كل ستاد طريق از وزيران هيأت مصوبات و قوانين ابالغ قانوني، مراحل سير جهت پيگيري
 .مقررات و قوانين اجراي بر

 .قضايي مراجع در آنها به وابسته هاي سازمان و وزارت و نظامي نيروهاي حقوق از دفاع −
 .قانوني و حقوقي نظر از آنها به وابسته هاي سازمان و وزارت و نظامي نيروهاي امالك امور اداره −
 و دستورالعمل برابر وزارت و نظامي نيروهاي ساختماني تأسيسات و ساختمان احداث و موردنياز زمين تأمين و تهيه −

 نظارت و ريزي برنامه معاونت و شهرسازي و راه وزارت هاي سياست و ضوابط چارچوب در كل فرماندهي مشي خط
 .جمهور رئيس راهبردي

 .مسلح نيروهاي موردنياز جغرافيايي خدمات و كشور مرزي و نظامي هاي نقشه تأمين و تهيه −
 و وظيفه پيماني، ثابت، ازكادر اعم آنها به وابسته هاي سازمان و وزارت و مسلح نيروهاي پرسنل درماني خدمات تأمين −

 .آنها تكفل تحت عائله و بگيران مستمري بگيران، وظيفه بازنشستگان، بسيج، ويژه اعضاي
 .وابسته هاي سازمان و وزارت هاي درمانگاه و ها بيمارستان امور اداره و پرسنل درماني نيازهاي تأمين −
 .آنها به وابسته هاي سازمان و وزارت و نظامي نيروهاي پرسنل مستمري و وظيفه بازنشستگي، و بيمه امور انجام −
 و وظيفه پيماني، ثابت، ازكادر اعم آنها به وابسته هاي سازمان و وزارت و مسلح نيروهاي پرسنل تعاوني خدمات تأمين −

 .آنان تكفل تحت عائله و بگيران مستمري بگيران، وظيفه بازنشستگان، بسيج، ويژه اعضاي
 .وابسته هاي سازمان و وزارت تأسيسات و اماكن فيزيكي حفاظت و تأمين −
 هاي مسئوليت پذيرش جهت رزمي، هاي رسته در وابسته سازمان و وزارت ثابت كادر پرسنل سازي آماده و آموزش −

 1.مسلح نيروهاي همكاري با جنگ در محوله

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

  دفاع صنايع سازمان -
 فضا هوا صنايع سازمان -
 هوايي صنايع سازمان -
 ايران الكترونيك صنايع شركت -
 2مسلح نيروهاي جغرافيايي سازمان -

                                                           
  .)ياسالم يمجلس شورا 28/05/1368مصوب جلسه مورخ ( رانيا ياسالم يمسلح جمهور يروهاين يبانيل وزارت دفاع و پشتيقانون تشك. 1
  .http://www.mod.ir( ،18/09/1391(و پشتيباني نيروهاي مسلح  دفاع رساني وزارت پايگاه اطالع. 2
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  1شهرسازي و راه وزارت .6-11

  فاهدا

  .هوايي و دريايي يها راه و )آهن راه و راه( ينيزم از اعم كشور يها راه تأمين −
 ينگاهدار و گسترش ز،يتجه توسعه، ،جاديا و آن يبرا هماهنگ جامع استيس يزير يپ كشور، يترابر امور اداره −

  .يمل دفاع و يعمران ،ياقتصاد ،ياجتماع توسعه اتيمقتض به توجه با آن ييربنايز تأسيسات
 اي منطقه عمران ريزي برنامه منظور به كشور سطح در شهرها وسعت و جمعيت بين مطلوب تعادل و جمعيتي مراكز تعيين −

 ناموزون توسعه و رشد اثر در شهري مشكالت ايجاد از جلوگيري و آب و خاك نظير سرزمين منابع از بهتر استفاده و
 .كشور انساني و اقتصادي منابع اتالف نتيجه در و آنها

  .مسكن زمينه در اجتماعي رفاه تأمين −
  .ساختمان امر در گذاري سرمايه از استفاده و تشويقي هاي سياست اعمال طريق از اقتصادي تعادل حفظ به كمك −
  .سازماني هاي خانه احداث طريق از دولت كاركنان رفاه تأمين −
 مصالح و منابع از بهتر استفاده طبيعي، حوادث قبال در ها ساختمان سازي ايمن منظور به ساختماني تحقيقات راهبري −

  .ساختماني مصنوعات كيفيت افزايش و محلي
  .دولتي ايه ساختمان و ها طرح اجراي و تهيه در تمركز و هماهنگي −

  وظايف

 .آنها ياجرا و كشور يترابر نهيزم در اجرايي يها يمش خط نييتع منظور به هماهنگ و جامع يها برنامه ميتنظ و هيته مطالعه، −
  .ها فرودگاه و بنادر آهن، راه ها، راه ينگاهدار و يبردار بهره توسعه، احداث، −
 يها شرفتيپ و اتيمقتض به توجه با ييربنايز تأسيسات ينگاهدار و احداث يبرا الزم يارهايمع و ضوابط ميتنظ و هيته −

  .آنها ياجرا بر نظارت و يترابر ليوسا
  .ها فرودگاه و بنادر آهن، راه ها، راه يبردار بهره و ينگاهدار ساختمان، يها روش يبررس −
 كه ييها دستگاه و التيتشك نييتع نيهمچن و آنها يمهندس و يفن مشخصات نييتع و زيربنايي تأسيسات هيكل يبند طبقه −

  .ندينما ينگهدار آنها از كي هر از ديبا
 از خارج وسايل يبردار بهره از يريجلوگ و زيربنايي تأسيسات از يبردار بهره در يترابر وسايل مجاز مشخصات نييتع −

  .مزبور تأسيسات از استفاده در مذكور مشخصات
 اتمؤسس و ها دولت با دوجانبه يقراردادها شنهاديپ و آنها با ارتباط نحوه و يالملل نيب يترابر يها راه درباره يبررس −

  .ضرورت حسب ،يخارج
 هوايي يها راه ،يآب يها راه آهن، راه ها، راه از اعم كشور يترابر تيظرف و توان مجموع شناسايي و ها يازمندين يبررس −

  .مربوط يها سازمان به الزم يها هيتوص ارائه و ها برنامه هيته منظور به لوله خطوط و
 ها برنامه به توجه با هوايي و دريايي ،ينيزم ياختصاص يمواصالت يها گاهيپا خطوط از يبردار بهره و ينگاهدار جاد،يا −

 .كشور يترابر يها يازمندين و
  .آن يجنب خدمات يگذار نرخ استيس باب در مربوط يها سازمان هب الزم يشنهادهايپ ارائه و يبررس −

                                                           
  .به وجود آمده است» مسكن و شهرسازي«و » وزارتخانه راه و ترابري«مجلس شوراي اسالمي، از ادغام  31/03/1390اين وزارتخانه براساس مصوبه جلسه مورخ . 1
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  .آنها ياجرا بر نظارت و هوايي و دريايي ،ينيزم يها راه در يترابر يمنيا و ياقتصاد ،يفن يارهايمع و ها ضابطه نييتع −
 خطوط در اي و داخل در آنكه از اعم يترابر اتمؤسس توسعه و اداره جاد،يا يبرا الزم يارهايمع و ها ضابطه نييتع −

  .آنها تيفعال بر نظارت و باشند داشته تيفعال يالملل نيب
 يترابر يها يندگينما و ها شعبه دفاتر اتمؤسس تأسيس اجازه صدور به مربوط يها نامه نيآئ و مقررات طرح هيته −

  .كشور وزارت نظر كسب با آنها تيفعال بر نظارت و كنند يم تيفعال كشور در كه يخارج
 مسلح يروهاين ياستثنا به يدولت يها سازمان يترابر به مربوط امور ميتنظ منظور به الزم يارهايمع و ها ضابطه نييتع −

  .مذكور امور تمركز و يهماهنگ جاديا و مربوط يها دستگاه يهمكار با ران،يا ياسالم يجمهور
  .يترابر به مربوط امور در يگذار هيسرما به يخصوص بخش قيتشو يبرا الزم يها سياست اتخاذ و ارهايمع و ضوابط نييتع −
 مراجع به شنهاديپ يبرا موردنياز مقررات ميتنظ و هيته و يترابر زيربنايي تأسيسات يها ميحر نهيزم در يبررس −

  .آنها ياجرا بر نظارت و دار تيصالح
 يها شگاهيآزما توسعه و زيتجه و يساختمان مصالح شناسايي و يشناس خاك خدمات نظر از كشور يها يازمندين يبررس −

  .خاك كيمكان و يفن شگاهيآزما قيطر از يخصوص و يعموم بخش به خدمات فروش و عرضه و مربوط
 توسعه و زيتجه ،جاديا ،شناسايي و ها انوسياق و ايدر و يآب يها راه شناسايي نظر از كشور يها يازمندين يبررس −

  .يخصوص و يعموم بخش به آن فروش و عرضه و الزم يها سازمان التيتشك
  .يوخصوص يعموم بخش به آنها وارائه كشور يهواشناس خدمات به مربوط امور هيكل انجام −
 هيزمن نيا در خدمات فروش و عرضه و كشور خارج و داخل در يپست محموالت و بار و مسافر هوايي نقل  و حمل يتصد −

 .)آسمان( كشور هوايي خدمات شركت و رانيا ياسالم يجمهور هواپيمايي قيطر از يخصوص و يعموم بخش به
 و باشد يم شهرسازي و راه وزارت ارياخت در قانون موجب به كه يساختمان و يساز راه مختلف آالت نيماش دادن اجاره −

 توسعه و التيتسه جاديا منظور به قرارداد طرف رانمانكايپ به ،است شده يداريخر يعمران يها طرح بودجه محل از اي
  .يساز راه خدمات

 الزم مقررات و نيقوان شنهاديپ و كشور وزارت و يدادگستر وزارت موافقت با يخالف مجازات يها نامه نيآئ هيته −
  .كشور يترابر مقررات از تخلف موارد به يدگيرس درباره

  .ديجد آالت نيماش و وسايل از حيصح استفاده يبرا موردنياز يفن و متخصص كادر بيتتر −
  .باال فيوظا انجام يبرا الزم يقاتيتحق و يمطالعات يواحدها ليتشك −
 در شهرها وسعت و جمعيت بين مطلوب تعادل ايجاد براي هماهنگ و جامع هاي برنامه تنظيم و ها سياست اعمال و اتخاذ −

  .كشور سطح
  .آينده جمعيت مراكز و شهرها محل عيينت −
  .كشور و منطقه سطح در آينده و فعلي شهرهاي ارتباط بررسي −
 طرح تحقق جهت در شهرنشيني كنترل و هدايت براي الزم ضوابط و اجرايي هاي مشي خط و ها سياست تنظيم و تهيه −

  .آمايشي هاي اولويت لحاظ با سرزمين جامع
   .غيره و خدماتي تاريخي، جهانگردي، كشاورزي، صنعتي،  يها فعاليت نظر از ها شهرك و شهرها نمودن مشخص −
 ها وزارتخانه به ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبات ابالغ و شهرسازي هاي نامه آئين و ضوابط معيارها، تهيه −

  .شهري جامع هاي طرح اجراي از ناشي مسائل مورد در مربوط هاي دستگاه راهنمايي و ارشاد و مسئول هاي سازمان و
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 از يك هر براي جامع طرح تهيه( جمعيت توزيع نقشه تنظيم و طرح و آينده شهرهاي ظرفيت و توسعه حدود تعيين −
 آن اعالم و هادي هاي نقشه تهيه براي استانداردها و ضوابط تعيين و مصوب استانداردهاي و ضوابط به توجه با شهرها

  ).كشور وزارت به
 هاي ارزش و فرهنگ توسعه و تقويت و ملي و سنتي معماري مختلف هاي سبك رعايت و ايران معماري هنر عتاليا −

  .شهرسازي و معماري در اسالمي
  .شهرسازي شورايعالي به تصويب جهت شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در غيرروستايي شهرك و شهر ايجاد يشنهادپ −
  .شهرسازي ضوابط و معيارها رعايت حيث از خصوصي بخش شهرسازي يها فعاليت بر نظارت −
 و تفصيلي هاي طرح تهيه حين در مربوط شهرداري و شهر شوراي نظر جلب و تفصيلي و جامع هاي طرح تهيه بر نظارت −

  .مذكور هاي طرح مختلف مراحل اجراي بر نظارت همچنين
  .شهري هاي مجموعه مديريت هنحو و شهري ريزي طرح مورد در گذاري سياست −
 هاي طرح اجراي و تهيه همچنين و شهري تأسيسات و دولتي هاي ساختمان مسكن، براي استانداردها تعيين اهبرير −

   .كشور اجرايي و فني نظام چارچوب در شهري عمراني
 و ها ساختمان تمامي اجراي و طراحي در ساختمان ملي مقررات و شهرسازي مقررات و ضوابط اجراي بر عاليه نظارت −

 و فني نظام چارچوب در و شهرها و ها ساختمان سازي مقاوم و سازي ايمن هدف با شهري عمراني و شهرسازي هاي طرح
   .غيرعامل پدافند اصول رعايت با كشور اجرايي

 با آنها حاشيه و شهرها قديمي هاي بافت ساماندهي و محالت بازسازي و نوسازي ،بهسازي هاي طرح اجراي راهبري −
  .ها بافت اين ساكنين توانمندسازي رويكرد

 زمين قانون اجراي و شهري رقبات ساير و داير باير، موات، و خالصه از اعم شهري اراضي بر دولت هاي سياست اعمال −
  .آن اجرايي نامه آئين و شهري

  .شهري هاي محدوده در زمين از بهينه استفاده  زمينه در نظارت و شهري هاي زمين  عمران مديريت و ريزي برنامه −
 و برنامه چارچوب در مسكن و ها ساختمان براي ملي مقررات و فني مشخصات و استانداردها موازين، تدوين راهبري −

 براي الزم استانداردهاي تهيه راهبري نيز و ساختماني مصالح و ساختمان به مربوط مسائل بررسي و تحقيق راهبري
  .آنها توليدكنندگان از حمايت و ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسه همكاري با ساختماني مصالح

  .شهري عمران و دولتي هاي ساختمان شهرسازي، مسكن، زمين، اجرايي هاي برنامه مشي خط تعيين و تصميم اتخاذ −
 طريق از جامعه موردنياز عمومي و دولتي تأسيسات و ها ساختمان تأمين و دولتي هاي ساختمان هاي طرح اجراي و تهيه −

  .كشور اجرايي و فني نظام چارچوب در و شده صالحيت تائيد پيمانكاران و مشاور مهندسين
 .مسكن كيفي و كمي استانداردهاي بهبود و توسعه و كشور در مسكن عرضه و توليد زمينه در دولت هاي سياست تعيين −
 

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .مسكن و زمين ملي سازمان -
 .ايران شهري بهسازي و عمران شركت -
 .جديد شهرهاي عمران شركت -
 .شهرسازي و مسكن راه، تحقيقات مركز -
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 .عمومي و دولتي تاتأسيس و ها ساختمان مجري سازمان -
 .ايران اسالمي انقالب مسكن بنياد -
 .اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان -
 .دريانوردي و بنادر سازمان -
 .يكشور هواپيمايي سازمان -
 ايران اسالمي جمهوري آهن راه -
 .ايران اسالمي جمهوري آهن راه شركت -
 .كشور هواشناسي سازمان -
 .ايران اسالمي جمهوري هواپيمايي شركت -
 .خاك مكانيك و فني آزمايشگاه شركت -
 .كشور نقل و حمل زيربناهاي توسعه و ساخت شركت -
 1.كشور هاي فرودگاه شركت −

  
  2فناوري و تحقيقات علوم، وزارت .6-12

  فاهدا

  .دوستي علم فرهنگ ارتقاي و خالق فكر ترويج و تتبع و تحقيق روحيه تقويت و فناوري و تحقيقات علوم، توسعه -
  .كشور فني و علمي آموزشي، موقعيت اعتالي -
 علمي ميراث و شناسي ييزيبا و هنر هاي جلوه اعتالي و اسالمي و انساني هاي ارزش معارف، علوم، گسترش و عميقت -

  .اسالمي و ايراني تمدن
  .كشور انساني منابع توسعه و متخصص انساني نيروي تأمين -
  .جامعه در علمي تفكر فرهنگ ترويج و توسعه و فني هاي مهارت و دانش سطح ارتقاي -
 .تحقيقاتي و علمي مراكز ها، دانشگاه استقالل و علمي آزادي تحكيم و حفظ -

  

  وظايف
  فناوري و تحقيقات امور و علمي نظام سياستگذاري و اجرايي امور انسجام زمينه در )الف

 پژوهي  آينده و نگري آينده مبناي بر كشور فناوري و پژوهش نيازهاي و استعدادها ها، ليتبقا نسبي، هاي مزيت شناسايي -
  .برداري بهره جهت تحقيقاتي و آموزشي مراكز و ها دانشگاه تحقيقاتي، توليدي، واحدهاي به آن معرفي و

 شوراي به پيشنهاد و ربط ذي اجرايي يها دستگاه پيشنهاد يا همكاري با فناوري و تحقيقات راهبردي هاي اولويت بررسي -
  .فناوري و تحقيقات علوم، عالي

  .ها اولويت براساس نوين هاي فناوري با مرتبط هاي پژوهش و بنيادي تحقيقات توسعه از حمايت -

                                                           
  .http://www.mrud.ir( ،18/09/1391(و شهرسازي  راهرساني وزارت  پايگاه اطالع. 1
منظور انسجام بخشيدن به  مي، بهمجلس شوراي اسال 17/01/1379قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مصوب  99براساس ماده . 2

  .تغيير نام يافت» علوم، تحقيقات و فناوري«به وزارت » فرهنگ و آموزش عالي«گذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامه مذكور، وزارت  امور اجرايي و سياست
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 حمايت و ملي فناوري تقويت و توسعه ايجاد در مشاركت و كشور فناوري توسعه مالي منابع تدارك براي ريزي برنامه -
  .بومي هاي فناوري توسعه از

 همكاري با كاربردي تحقيقات توسعه و كشور تحقيقات اثربخشي و يايكار افزايش منظور به الزم تدابير اتخاذ -
  .ربط ذي يها دستگاه

 كردن بومي منظور به ريزي برنامه و فني دانش و فناوري انتقال خصوص در الزم پيشنهادهاي تهيه و تدابير اتخاذ -
  .فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي به آنها ارائه و كشور داخل به يافته انتقال هاي فناوري

 در شده توليد هاي فناوري صدور از حمايت و كشور خارج و داخل در فناوري عرضه براي مناسب هاي زمينه ايجاد -
  .فناوري و تحقيقاتي علمي، غيردولتي هاي شركت و ها انجمن ايجاد به كمك و كشور

 ها دانشگاه ارتباط تقويت فناوري، و تحقيقاتي آموزشي، هاي فعاليت ميان سويي هم ايجاد براي الزم سازوكارهاي تمهيد -
  .كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي بخش با تحقيقاتي مراكز و

 .غيردولتي هاي بخش در فناوري و پژوهش توسعه به كمك براي مناسب كارهاي راه اتخاذ -
 از بهينه استفاده و آنان شغلي امنيت تأمين و محققان و دانشمندان حفظ جهت الزم پيشنهادهاي ارائه و تدابير اتخاذ -

  .آنها هاي توانمندي
 ارائه و تدوين و مشكالت و موانع شناخت ها، پيشرفت شامل فناوري و تحقيقات علوم، ملي نظام عملكرد جامع ارزيابي -

 .ساالنه گزارش

  پوشش تحت عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه امور اداره زمينه در )ب

  .صالح ذي مراجع به دانشجو پذيرش كلي معيارهاي و ضوابط پيشنهاد -
 و تحقيقاتي مراكز عالي، آموزش مؤسسات ها، دانشگاه گسترش و ايجاد از حمايت و ريزي برنامه و الزم راهكارهاي تعيين -

 و علوم هاي موزه ملي، هاي آزمايشگاه تحقيقاتي، هاي شهرك همانند پژوهشي  -علمي يها فعاليت مراكز ديگر و فناوري
  .كشور هاي ضرورت و نيازها با متناسب مردمي هاي مشاركت و غيردولتي و دولتي منابع از استفاده با فنون

  .جهان در فني و علمي تحوالت و نيازها با متناسب تحقيقاتي و آموزشي و يياجرا ريزي برنامه -
 رعايت با تحصيلي مقاطع و ها رشته تحقيقاتي، و عالي آموزش مؤسسات علمي استانداردهاي و معيارها ضوابط، تعيين -

  .علمي نوآوري و رقابت پويايي، انعطاف، اصول
  .كشور تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات و دانشگاهها هاي فعاليت بر نظارت -
 از جلوگيري و )غيردولتي و دولتي از اعم( تحقيقاتي سسهؤم يا و عالي آموزش واحد هرگونه فعاليت مستمر ارزيابي -

 ادامه شرايط دادن دست از يا و ضوابط از تخلف صورت در آنها از يك هر انحالل يا و فعاليت تعليق فعاليت، ادامه
  .مصوب هاي اساسنامه براساس فعاليت

  .صالح ذي مراجع مصوب ضوابط براساس آنها فعاليت از مستمر ارزيابي و حمايت و علمي هاي انجمن سيسأت مجوز صدور - 
 مؤسسات و ها دانشگاه آموختگان دانش و دانشجويان هاي تشكل و ها انجمن تأسيس مجوز صدور و اساسنامه تأييد -

 و ضوابط براساس آنها فعاليت ادامه امكان مورد در تصميم اتخاذ و آنها فعاليت ارزيابي و تحقيقاتي و عالي آموزش
  .صالح ذي مراجع مقررات

  .دولتي تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مالي عملكرد ساالنه ارزيابي -
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 گزينش هاي هيأت سس،ؤم هاي هيأت امناء، هاي هيأت مميزه، هاي هيأت اعضاي احكام صدور و صالحيت تأييد -
 وزارت به وابسته عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي انتظامي هاي هيأت و علمي هيأت اعضاي
  .موضوعه مقررات و ضوابط طبق فناوري، و تحقيقات علوم،

 از حمايت طريق از يا و مستقيم صورت به تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات ها، دانشگاه علمي اعتبارسنجي و ارزيابي -
 محافل در نتايج انتشار و مؤسسات و ها دانشگاه علمي ارزيابي در ها فرهنگستان و تخصصي علمي، مستقل هاي انجمن
  .صالح ذي مراجع ساير و اسالمي شوراي مجلس تحقيقات و آموزش كميسيون به ساالنه گزارش ارائه و علمي

 يا دولتي از اعم(تحقيقاتي سسهؤم يا عالي آموزش واحد هرگونه توسعه يا ايجاد مجوز صدور و اساسنامه تأييد -
  .تحصيلي مقاطع و ها رشته ،)غيردولتي

ريزي و نظارت  معاونت برنامه به فناوري و تحقيقات علوم، هاي حوزه در منابع تخصيص هاي اولويت پيشنهاد و بررسي -
  .جمهور راهبردي رئيس

 مراكز  بين علمي مبادالت و ها همكاري كردن نهادينه منظور به الزم تدابير اتخاذ و المللي بين علمي هاي همكاري توسعه -
 مصوب مقررات و ضوابط درچارچوب المللي بين و اي منطقه تحقيقاتي ـ علمي مراكز با كشور داخل تحقيقاتي ـ علمي
  .صالح ذي مراجع

 از خارجي علمي مراكز و ها دانشگاه مشاركت با غيردولتي و دولتي تحقيقاتي مراكز و ها دانشگاه سيسأت« مجوز صدور -
 .صالح ذي مراجع مصوب ضوابط براساس »كشور

  موارد ساير )ج

 بين الزم هماهنگي ايجاد منظور به كشور انساني نيروي توسعه و آموزش نظام سياستگذاري فرايند در فعال مشاركت -
  .كشور آموزش مختلف سطوح هاي برنامه

 منظور به ربط ذي يها دستگاه به شده حاصل نتايج ارائه و كشور انساني منابع توسعه هاي اولويت تعيين در مشاركت -
  .مذكور هاي اولويت جهت در منابع هدايت

 فراهم منظور به كشور تحقيقاتي و علمي مراكز ساير همكاري با ها نوآوري و اكتشافات اختراعات، تأييد و ارزيابي -
  .ربط ذي مراجع در ثبت و معنوي مالكيت حقوق از حمايت زمينه نمودن

 عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه مدارك علمي ارزش تأييد و التحصيالن فارغ مدارك علمي ارزشيابي و ضوابط تعيين -
  .پزشكي گروه استثناي به كشور داخل )غيردولتي يا دولتي(

 مؤسسات و ها دانشگاه علمي هاي پژوهش و عالي آموزش هاي گواهينامه علمي ارزش تشخيص به مربوط ضوابط تعيين -
  .پزشكي گروه استثناي به مذكور مدارك ارزش تعيين و خارجي علمي

 راهبردي هاي اولويت سمت به آنها هدايت و درخشان استعدادهاي شكوفايي از حمايت و شناسايي براي ريزي برنامه -
  .صالح ذي مراجع مصوب مقررات چارچوب در فناوري و تحقيقات علوم، زمينه در كشور

  .فناوري و تحقيقاتي علمي، همكاري جهت كشور از خارج و داخل ايراني متخصصان جذب براي ريزي برنامه -
 هاي زمينه ايجاد و كشور از خارج تحقيقاتي و عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در ايراني دانشجويان امور اداره -

  .خارجه امور وزارت هماهنگي با علمي هاي رايزن اعزام طريق از متقابل فني و علمي
 تحقيقاتي مراكز و ها دانشگاه در فارسي ادبيات و زبان گسترش و اسالمي و ايراني تمدن علمي ميراث معرفي در اهتمام -

  .كشور از خارج
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  .جامعه در و دانشگاهي علمي مجامع در اسالمي معنويت و اخالق فرهنگ، اعتالي در همكاري -
 عملكردهاي و ها برنامه و ها اولويت ها، سياست زمينه در مختلف هاي بخش و جامعه به رساني اطالع هاي پايگاه ايجاد -

  .فناوري و تحقيقات عالي، آموزش
  .وزارتخانه اختيارات و ها مأموريت حوزه در الزم ارتباطات برقراري و المللي بين هاي سازمان و مجامع در دولت نمايندگي -
  1.يونسكو ملي كميسيون به مربوط امور انجام -

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .ايران صنعتي و علمي هاي پژوهش سازمان -
 .كشور آموزش شسنج سازمان -
 2.پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه -

  
  اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت .6-13

  اهداف

  .تقوا و ايمان براساس اخالقي فضائل رشد -
  .اجانب فرهنگ نفوذ از جامعه مصونيت و فرهنگي استقالل -
  .ابتكار و تتبع و تحقق روحيه و استعدادها شكوفايي و مختلف هاي زمينه در عمومي هاي آگاهي اعتالي -
  .اسالمي هنر و فرهنگ رواج -
  .اسالمي انقالب اهداف و مباني به نسبت جهانيان آگاهي -
  .جهان مستضعفان و مسلمانان خصوص هب مختلف اقوام و ملل با فرهنگي مناسبات گسترش -
 .مسلمين ميان وحدت هاي زمينه دنورآ فراهم -

  وظايف

 مقابله مناسب هاي شيوه اتخاذ و آنها عمل مورد هاي روش كشف و جهاني هاي رسانه تبليغات زمينه در تحقيق و مطالعه -
  .لزوم صورت در آن با

 بصري، و سمعي و هنري امكانات و وسايل از گيري بهره با جهانيان، به اسالمي انقالب اهداف مظاهر، مباني، شناساندن -
 امور وزارت همكاري با كشور خارج و داخل در الزم اقدمات ساير و فرهنگي گردهمايي برگزاري و نشريات و كتب

  .ربط ذي هاي دستگاه ساير و خارجه
 به مربوط انتشارات ساير و تصوير كتاب، فيلم، :قبيل از اسالمي انقالب فرهنگي مدارك كليه بندي طبقه و گردآوري -

  .الزم موارد نشر و ايران اسالمي يجمهور
  .ضوابط هاينامهآئين چارچوب در هنري و فرهنگي هايزمينه در جوايز اعطاي ضوابط تعيين -
 انقالب نهادهاي و دولتي يها دستگاه يها فعاليت و هابرنامه پيشرفت به مربوط اطالعات و اخبار بررسي و تمركز -

  .آنها رانتشا منظور به اسالمي

                                                           
  .)يمجلس شوراي اسالم 18/05/1383مصوب جلسه مورخ ( قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 1
  .http://www.msrt.ir( ،18/09/1391(، تحقيقات و فناوري علوموزارت رساني  پايگاه اطالع. 2
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 هايآگهي انواع نشر و توزيع تمركز، و مربوطه مقررات و ضوابط تعيين و نشريات و مطبوعات به مربوط قوانين جرايا -
   .كشور از خارج و داخل در آن اجراي و دولتي

 هايسازمان جلسات در شركت و مطبوعاتي خبري جهانگردي سينمايي هنري فرهنگي مبادالت زمينه در قرارداد انعقاد -
  .اساسي قانون رعايت با خارجه امور وزارت هماهنگي و همكاري با مربوطه موارد در الملليبين و ايمنطقه

 و مطبوعاتي و فرهنگي نمايندگان تعيين و خارج در ايران فرهنگي هاينمايندگي امور كليه اداره و توسعه ايجاد، -
  .شودمي نهاده آنان عهده به كه فيوظاي اجراي به كامل نظارت

  .اسالمي فرهنگ اشاعه منظور به رهاكشو ساير فرهنگي و اسالمي مركز با ارشادي و فرهنگي هايهمكاري انجام -
  .خيريه امور و اوقاف و حج قوانين چارچوب در خيريه امور و اوقاف و حج امور اداره -
 هايرسانه بين آن توزيع و جهان كشورهاي و ايران به مربوط هايعكس و مقاالت ها،گزارش خبرها، گردآوري -

 سياسي، تحوالت و پيشرفت زمينه در منطقه و كشور مختلف رويدادهاي انعكاس و پخش همچنين و كشور گروهي
  .جهان كشورهاي جمعي ارتباط وسائل بين ورزشي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي،

 الزم ليوسا مينأت همچنين و باشد كه نوع هر از جهانگردي و ايرانگردي سيساتأت از برداريبهره و توسعه و ايجاد -
 مينأت و دريايي و هوايي زميني، از اعم كشور داخل در خارجي و ايراني جهانگردان جمعي فردي هاي مسافرت براي

 هايجاذبه و تمدن و فرهنگي تحوالت شناساندن و مملكتي هايپيشرفت ارائه براي الزم اقدامات و جهانگردي خدمات
  .ايران جهانگردي

 حمايت و تشويق طريق از ايراني و اسالمي هنري و فرهنگي هايزمينه تمام در ابتكار و تتبع و تحقيق روح تقويت -
 نشر و توليد و اسالم جهان فرهنگي هايشخصيت و عرفا علما، بزرگداشت و معرفي و هنرمندان ادبا، شعرا، نويسندگان،

  .افراد هنري و فرهنگي ذوق و استعدادها پرورش همچنين و آنان به مربوط آثار
 و نگفره وزارت به وابسته سينمايي و هنري فرهنگي سيساتأت و عمومي هايكتابخانه اداره و تجهيز و توسعه و ايجاد -

  .كشور سراسر در اسالمي ارشاد
 و خارجي هايرسانه و هاخبرگزاري هاينمايندگي و خبري سساتؤم فعاليت بر نظارت و انحالل سيس،أت اجازه صدور -

  .مربوطه مقررات طبق كشور در داخلي و خارجي خبرنگاران براي فعاليت اجازه صدور
 سساتؤم و تكثير سساتؤم و هاچاپخانه تبليغاتي هايكانون فعاليت و كار نحوه بر نظارت و انحالل سيس،أت اجازه صدور -

  .مربوطه قانوني مقررات و ضوابط بقط چاپي كارهاي و هاآگهي محتواي كيفيت بر نظارت و چاپ صنعت به وابسته
 فرهنگي هايانجمن نيز و سينمايي و فرهنگي و هنري هايآموزش آزاد سساتؤم انحالل يا توسعه سيسأت اجازه صدور -

  .مربوطه و قانوني مقررات و ضوابط طبق آنها اجراي بر نظارت و مربوطه هاينامهآئين تصويب و هنري و
 وام اعطاي يا و مستقيم گذاريسرمايه طريق از جهانگردي سيساتأت تكميل يا و اصالح و ايجاد جهت در ريزيبرنامه -

 سيسأت در نظارت نيز و اجازه صدور و هاشهرداري و دولتي هايسازمان با يا و آنها با مشاركت يا و خصوصي بخش به
 و دارند فعاليت زيارت و سياحت و جهانگردي و مسافرتي خدمات دفاتر و ييپذيرا و اقامتي واحدهاي اداره و

  .ربط ذي هايسازمان همكاري با يساتسأت اين گذارينرخ و بندي درجه
  .اساسي قانون در شده شناخته ديني و مذهبي هاياقليت تبليغاتي هنري، فرهنگي، يها فعاليت بر نظارت -
  .مشكوك فرهنگي و تبليغي مواد كليه و نشريات و مطبوعات هنري، آثار بصري، و سمعي آثار خروج و ورود اجازه صدور - 
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 و ماييسين مسابقات و هنري و فرهنگي هاينمايشگاه و هاجشنواره تشكيل بر ناظر ضوابط و هانامهآئين تدوين و تهيه -
  .كشور خارج و داخل در ادبي

 بصري و سمعي سينمايي، هنري، خبري مطبوعاتي فرهنگي، مجامع و سساتؤم يا مراكز انحالل يا سيسأت اجازه صدور -
 چارچوب در فروشان كتاب و ناشرين همچنين و آنها يها فعاليت بر نظارت و كشور در تبليغاتي و انتشاراتي سساتؤم و

  .مربوط مقررات و ضوابط
 فيلم، نمايش مراكز و هاكانون سينماها، سناريونويسي سازي،فيلم سساتؤم و مراكز فعاليت از حمايت و هدايت -

 آنها بر نظارت و واحدها گونه اين انحالل يا و سيسأت اجازه صدور و بصري و سمعي نوار توليدكنندگان و هاعكاسخانه
  .طمربو مقررات و شرايط ارچوبچ در

  .ربط ذي يها دستگاه مكاريه با ايران مقيم خارجياتباع  تبليغاتي و هنري فرهنگي، يها فعاليت بر نظارت -
 مطبوعاتي تصويري گفتاري يها فعاليت و هابرنامه ثيرأت ميزان سنجش و جمعي ارتباط ليوسا اثرات درباره تحقيق -

  .ربط ذي يها دستگاه همكاري با عمومي افكار در شده چاپ متون و خبري
 و فرهنگي هايزمينه ديگر و تئاتر و سينما هنر عمومي فرهنگ مباني و مسائل پيرامون الزم تحقيقات و مطالعات انجام -

 بهبود تاًنهاي و مربوط امور ديگر و هنري و فرهنگي هايريزيبرنامه در حاصل نتايج از استفاده منظور به مربوط هنري
  .محوله امور كمي و كيفي

 يها فعاليت و هابرنامه اثرات پيرامون بررسي و دولت با مردم بيشتر همكاري جهت در تبليغي و فرهنگي ريزيبرنامه -
  .وزيران هيأت به آن ارائه و عمومي افكار در دولت

 هاي خانهوزارت همكاري با مختلف كشورهاي در فارسي زبان اشاعه و اسالمي انقالب فرهنگ گسترش هايزمينه ايجاد -
  .علوم، تحقيقات و فناوري و رجهخا امور

   .تصويب جهت اسالمي شوراي مجلس به آنها ارائه و كشور سينمايي هنري، فرهنگي، كلي هايسياست تنظيم -
 و ارشاد هنر، و فرهنگ مختلف هايرشته در مجرب افراد آموزش منظور به الزم آموزشي سساتؤم اداره و سيسأت -

 1.ربط ذي يها دستگاه همكاري با و مورد برحسب ديگر مربوط امور و جهانگردي

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .ايران اسالمي جمهوري خبرگزاري سازمان -
 .زيارت و حج سازمان -
 .خيريه امور و اوقاف سازمان -
 .اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان -
 .انتشارات و چاپ سازمان -
 .كشور عمومي هاي كتابخانه امناي هيأت -
 2.مساجد هنري فرهنگي هاي كانون ملي ستاد -

 

                                                           
  ).مجلس شوراي اسالمي 12/12/1365مصوب جلسه مورخ ( اسالمي انون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشادق. 1
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  كشور وزارت .6-14
  فاهدا

  .كشور سراسر در امنيت و نظم حفظ موجبات نمودن فراهم -
  .مملكتي قوانين ساير و اساسي قانون چارچوب در اجتماعي و سياسي هاي آزادي تأمين -
  .عمراني و اقتصادي اجتماعي، سياسي، هاي برنامه پيشبرد منظور به دولت عمومي سياست اجراي -
  .عمومي هاي مشاركت از استفاده با اسالمي انقالب دستاوردهاي حفظ -
  .بخشداران و فرمانداران استانداران، طريق از كشور مناطق امور اداره بر نظارت -
  .افراد هويت تعيين و شناسايي -
 .غيرمترقبه وقايع و حوادث از ناشي هاي بحران رفع -

  وظايف

 و يانتظام ،ياطالعات يها دستگاه نيب يهماهنگ جاديا و كشور در آرامش و نظم استقرار و يداخل تيامن حفظ و نيتأم -
  .مرزها از حفاظت و ينظام

  .يانتظام يروين امور تيمشت -
 نيتأم و كشور نيقوان ريسا و ياساس قانون چارچوب در ياجتماع و ياسيس يها يآزاد توسعه و تحقق جهت در الشت -

  .يعموم مشاركت سطح يارتقا و داريپا ياجتماع و ياسيس توسعه
 .آنها تيفعال بر نظارت و يردولتيغ و ياسيس يها تشكل و احزاب مطلوب تيفعال يبرا يساز هنيمز -
 .آنها تيفعال بر نظارت و ياسالم يشوراها يبانيپشت و يراهبر و تيهدا -
 .يكشور ماتيتقس مطلوب نظام جاديا -
  .دولت يها برنامه و يعموم يها استيس تحقق يبرا استانداران تيهدا و يهماهنگ -
  .يخارج نيمهاجر و اتباع به مربوط امور بر نظارت و يراهبر ،يگذار استيس -
  .يعمران و ياقتصاد ،ياجتماع يها برنامه شبرديپ منظور به دولت يعموم يها استيس ياجرا -
 .انتخابات امور انجام منظور هب يزير برنامه -
 و ها ياريده و ها يشهردار يياجرا ـ يفن يبانيپشت و تيهدا و روستاها و شهرها يعمران امور توسعه جهت در يماهنگه -

  .آنها به مربوط مقررات و نيقوان ياجرا بر نظارت
  .رمترقبهيغ سوانح و يعيطب حوادث از يناش يها بحران رفع جهت در تيريمد اعمال و يزير برنامه -
 .انيرانيا تيهو نييتع و ييشناسا -

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .كشور احوال ثبت سازمان -
 .ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي -
 .كشور هاي دهياري و ها شهرداري سازمان -
 1.بحران مديريت سازمان -

                                                           
 .http://www.moi.ir(، 13/09/1391( كشوررساني وزارت  پايگاه اطالع .1
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  نفت وزارت .6-15

  فاهدا

  .گاز و نفت بخش در ايران اسالمي جمهوري نظام كلي هاي سياست تحقق -
  .االيشيپ و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت دستي پايين و باالدستي عمليات كليه بر نظارت و ريزي برنامه راهبري، گذاري، سياست - 
 .اسالمي حكومت طرف از نمايندگي به گاز و نفت ذخاير و منابع بر عمومي مالكيت و حاكميت حق اعمال -

  وظايف
  گذاري سياست و حاكميتي امور )الف

  .نفت دستي پايين و باالدستي عمليات راهبردي هاي سياست و ها مشي خط تعيين -
 مطابق پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت دستي پايين و باالدستي عمليات راهبردي هاي برنامه تنظيم و تهيه -

 .آنها اجراي حسن بر نظارت و ابالغي هاي سياست و ها مشي خط
 يها دستگاه همكاري با پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت استانداردهاي اجراي نسح بر نظارت و بازنگري ،تعيين -

 .الزم هاي گواهينامه صدور و ربط ذي اجرايي
 محيط و ايمني بهداشت، سالمت، سطح ارتقاي و نگهداري حفاظت، جهت اجرايي هاي دستورالعمل و ها رويه تدوين -

 .آنها اجراي بر نظارت و ربط ذي نهادهاي و اجرايي يها دستگاه هماهنگي با نفت، صنعت در غيرعامل پدافند و زيست
 خطوط حريم حفظ انتقال، توليد، توسعه، اكتشاف، امور انجام حسن براي الزم هاي دستورالعمل صدور و مقررات وضع -

 .پتروشيمي محصوالت و گاز و نفت هاي فرآورده مصرف و توزيع سازي، ذخيره تأسيسات، و لوله
 وزارت به متعلق اسناد و اموال ابنيه، مخابرات، و برق ، لوله خطوط هاي شبكه تأسيسات، منابع، از حراست و حفاظت تأمين -

 .پدافندي و انتظامي نظامي، امنيتي، نهادهاي همكاري با نفت صنعت حراست سازمان توسط تابعه هاي شركت و نفت
 جاي به پتروشيمي يينها محصوالت و گاز و نفت هاي فرآورده صادرات جايگزيني منظور به مؤثر مشي خط تعيين -

 .ارزش زنجيره تكميل و رقابتي هاي مزيت اقتصادي، هاي شاخص بر مبتني طبيعي گاز و خام نفت صدور
 سامانه و فرايندها تجهيزات، در انرژي مصرف سازي بهينه هاي دستورالعمل و مقررات معيارها، ابالغ و تعيين -

 .مربوط هاي دستگاه هماهنگي با آنها اجراي حسن بر نظارت و انرژي كننده مصرف هاي)سيستم(
 .كشور گاز و نفت ذخاير و ميادين اطالعات و آمار رسمي اعالم و تأييد -
 الگوي اصالح قانون چارچوب در سوخت مصرف سازي بهينه منظور به سوخت تقاضاي مديريت و گذاري ياستس -

 .انرژي مصرف

  نظارتي امور )ب

 .كشور گاز و نفت منابع و ذخاير از صيانتي و بهينه برداري بهره بر نظارت -
 .پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت دولتي تأسيسات اداره و نگهداري فرايند بر نظارت -
 .پتروشيمي محصوالت و نفتي هاي فرآورده گاز، نفت، تجارت فرايند بر نظارت -
 .كشور داخل در گاز و نفت هاي فرآورده و نفت بازار تنظيم و توزيع تأمين، فرايند بر نظارت -
 اهداف تحقق منظور به كشور داخل در پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت گذاري سرمايه فرايند بر نظارت -

 .مربوط مقررات براساس كشور از خارج در صنايع اين هاي گذاري سرمايه در دولت سهم بر نظارت نيز و گذاري سرمايه
 .نفت دستي پايين و باالدستي عمليات در صادره هاي پروانه و مجوزها پايش و نظارت -
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 پژوهشي، بازرگاني، حقوقي، اداري، فني، مالي، هاي زمينه در تابعه هاي شركت عملكرد كنترل و نظارت اعمال -
 .امور ساير و قراردادها

  .پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت موردنياز تجهيزات تأمين و تهيه فرايند بر نظارت -

  يياجرا امور )ج

 ابالغي هاي سياست و ها مشي خط با آن تطبيق و تابعه اصلي هاي شركت بازرگاني و مالي عملياتي، هاي برنامه تلفيق -
  .نفت صنعت جامع برنامه تنظيم جهت

 .مالي منابع مديريت و عملياتي ريزي بودجه جامع نظام تدوين -
 دستي پايين عمليات در غيردولتي هاي بخش شرايط واجد اشخاص براي برداري بهره پروانه و فعاليت مجوز صدور -

 .مقررات و قوانين رعايت با پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت
 و استخراج توسعه، اكتشاف، براي صالحيت واجد حقوقي اشخاص براي برداري بهره پروانه و فعاليت مجوز صدور -

 .كشور گاز و نفت ميادين كليه از توليد
 گاز، نفت، حوزه در اقتصادي ويژه و آزاد مناطق توسعه و ايجاد براي مناسب هاي مكان پيشنهاد و آمايش شناسايي، -

 و توسعه فرايند بر نظارتي و حمايتي هاي سياست اعمال و سرزمين آمايش هاي برنامه چارچوب در پااليشي و پتروشيمي
 .گاز و نفت با مرتبط امور در مناطق اين از يك هر اداره

 و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت در مهندسي خدمات و تجاري توليدي، هاي تشكل ها، انجمن تشكيل صالحيت تأييد -
 .مقررات و قوانين رعايت با آنها بر نظارت و تشكيل مجوز صدور منظور به پااليشي

 عوامل نرخ با متناسب كشور پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت تخصصي بهاي فهرست ابالغ و تدوين تهيه، -
 .ربط ذي رسمي مراجع سوي از منتشره عمومي بهاي فهرست در مندرج

 گاز، نفت، صنعت تخصصي هاي رشته در مشاوران و پيمانكاران سازندگان، صالحيت ارزيابي و فهرست تدوين و تهيه -
 .مقررات و قوانين برابر پااليشي و پتروشيمي

 و ها زيرساخت استقرار و طراحي بر نظارت و سازماني منابع ارتباطات و اطالعات فناوري جامع نظام ابالغ و تدوين -
 .پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت فعاليت سطوح كليه در ربط ذي هاي سامانه

 .انرژي هاي حامل ساالنه ترازنامه انتشار و تنظيم تهيه، -
 پتروشيمي محصوالت و نفتي هاي فرآورده گازي، ميعانات خام، نفت عرضه گسترش براي الزم سازوكارهاي ايجاد -

  .ربط ذي نهادهاي و ها دستگاه مشاركت با و قانوني الزامات رعايت با بورس طريق از صادراتي و داخلي مصرف از اعم

  مالي منابع تأمين و گذاري سرمايه امور )د

 ايجاد و توليد زنجيره تكميل منظور به پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت گذاري سرمايه و اي توسعه هاي طرح تأييد -
  .بيشتر افزوده ارزش

 و حفظ و اي توسعه هاي طرح اجراي منظور به خارجي و داخلي موردنياز مالي منابع جذب براي مؤثر سازوكار ايجاد -
  .مقررات و قوانين رعايت با توليد توان نگهداشت

 طريق از مشترك ميادين اولويت با هيدروكربوري ميادين توسعه منظور به خارجي و داخلي هاي سرمايه هدايت و جذب -
 انتقال بدون خارجي و داخلي پيمانكاران و گذاران سرمايه با مشاركت جمله از قراردادي جديد الگوهاي طراحي
  .شده صيانت توليد موازين رعايت با و مخازن در موجود گاز و نفت مالكيت
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  فناوري و علمي انساني، منابع مورا )هـ

 و علمي سطح ارتقاي جهت مطالعاتي و پژوهشي تحقيقاتي، دانشگاهي، آموزشي، مؤسسات و مراكز تقويت و حفظ -
 استانداردهاي رعايت با پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت موردنياز كاربردي و فني هاي مهارت و عملياتي
 .كشور عالي آموزش

 گاز، نفت، صنعت در دانش سطح ارتقاي منظور به المللي بين و داخلي تخصصي و فني علمي، هاي نشريه انتشار و تهيه -
 .مقررات و قوانين برابر پااليشي و پتروشيمي

 .آن اجراي حسن بر نظارت و پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت نيازهاي با متناسب انساني سرمايه جامع نظام تدوين -
 هاي سياست اعمال و داخلي خدمات و توليدات كيفيت ارتقاي منظور به خدمات و كاال كيفيت جامع نظام تدوين -

 با پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت موردنياز تأسيسات و تجهيزات ساخت و طراحي و سازي بومي از حمايت
 .كشور داخل در ربط ذي اجرايي يها دستگاه هماهنگي

 پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت حوزه داخلي مؤسسات و ها شركت مورد در حمايتي هاي سياست اتخاذ -
 در مهندسي و فني خدمات صدور و تجهيزات ساخت جهت آنها رقابتي توان افزايش و توانمندسازي منظور به

 .ملي اقتصاد در وري بهره هاي شاخص ارتقاي راستاي در و المللي بين هاي عرصه
 هاي فناوري از استفاده براي بنيان دانش يها فعاليت و ها فناوري از حمايت و ريزي برنامه و پژوهشي جامع نظام تدوين -

 .ربط ذي يها دستگاه و ها وزارتخانه ساير همكاري با پااليشي و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت در فني دانش انتقال و پيشرفته
 .فناوري و علم حوزه در ملي هاي برنامه و ها سياست با نفت صنعت فناوري و پژوهشي هاي اولويت نمودنوهمس و سازي يكپارچه - 
 با نفت صنعت موردنياز متخصص و ماهر انساني منابع تقويت با فناوري و پژوهشي نظام هاي زيرساخت كردن فراهم -

 .فناوري و تحقيقات علوم، وزارت هماهنگي
 هاي حامل اقتصادي جايگزيني و مصرف مختلف هاي بخش در انرژي تبديل نوين هاي فناوري كاربرد توسعه از حمايت -

  .انرژي محلي هاي ظرفيت توسعه از استفاده با انرژي

  الملل بين امور )و

 .ربط با رعايت قوانين المللي ذي هاي بين ها، مجامع و كنفرانس عضويت يا نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كليه سازمان - 
 همكاري با انرژي منابع از استفاده با ملي امنيت توسعه فرايند در مشاركت و كشور انرژي ديپلماسي تدوين و تعيين -

 .ايران اسالمي جمهوري نظام كلي هاي سياست و كشور انرژي راهبرد ملي سند چارچوب در ربط ذي نهادهاي و ها دستگاه
 و ها دولت با چندجانبه يا دو هاي نامه مقاوله و ها موافقتنامه ها، تفاهمنامه انعقاد و مذاكره المللي، بين روابط برقراري -

 و پتروشيمي گاز، نفت، صنعت در گذاري سرمايه و تجاري صنعتي، فني، علمي، هاي زمينه در المللي بين مؤسسات
 1.قوانين رعايت با دولت طرف از نمايندگي به پااليشي

  

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .ايران نفت ملي شركت -
 .ايران گاز ملي شركت -

                                                           
  ).مجلس شوراي اسالمي 19/02/1391مصوب جلسه مورخ ( قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت. 1
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 .پتروشيمي صنايع ملي شركت -
 1.ايران نفتي هاي فرآورده پخش و پااليش ملي شركت -

  
  نيرو وزارت .6-16

  فاهدا

  .زيرزميني و سطحي هاي آب منابع كيفي و كمي بهبود و برداري بهره نگهداري، حفاظت، -
  .مصارف انواع براي دائمي و سالم بهداشتي آب مناسب توزيع و تصفيه ،تأمين با مردم اقناع و ضايتجلب ر -
  .فاضالب هاي خانه تصفيه و آوري جمع هاي شبكه اجراي و طراحي با روستاها و شهرها محيط بهداشت باالبردن -
  .شهروندان مصارف انواع براي وقت تمام و مطلوب كيفيت با انرژي نيازهاي تأمين -
  .آينده هاي نسل به آن انتقال و انرژي و آب منابع از صيانت به )دورنگر( بلندمدت ديدگاه -

  وظايف

  آب بخش )الف

  .صنعتي و تجاري عمومي، كشاورزي، خانگي، مصارف براي آب انتقال و تأمين سازي، ذخيره يها طرح اجراي −
 ها، چشمه ها، درياچه ها، تاالب سواحل، ها، رودخانه( زيرزميني و سطحي هاي آب منابع از برداري بهره و كنترل فاظت،ح −

  .)آب سايرمنابع و ها چاه قنوات، آب، هاي كانال نهرها،
  .آب منابع به مربوط پشنهادي لوايح و قوانين نويس پيش تنظيم و دوينت −
  .آب زمينه در جهاني هاي وكنوانسيون كميته در عضويت و مطالعه جهت تالش −
 قالب در كشور آب منابع به مربوط يها طرح اجراي جهت مناسب راهكارهاي ارائه و ريزي برنامه اري،ذگ سياست −

  .دولت يها برنامه و قوانين
  .آنان تربيت و آموزش و متخصص انساني نيروي تأمينو آب منابع پژوهشي و تحقيقاتي يها طرح انجام و ريزي برنامه −
  .كشور آب منابع كلي اهداف پيشبرد در زيرمجموعه هاي شركت فعاليت ارزيابي و نظارت هماهنگي، −
 در خصوصي بخش و مردمي هاي مشاركت جلب براي مناسب زمينه ايجاد و خارجي و داخلي هاي سرمايه جذب −

 .كشور در آب يها طرح اجراي

  فاضالب و آب بخش )ب

  .روستايي و شهري آب توزيع و تصفيه رساني، آب يها طرح توسعه و اجرا ،ريزي برنامه اري،ذگ سياست −
  .روستايي و شهري صنعتي، هاي پساب وتصفيه انتقال آوري، جمع يها طرح توسعه و اجرا ،ريزي برنامه اري،ذگ ياستس −
 و آب اشتراك حق و فاضالب و بها آب هاي تعرفه به مربوط پيشنهادي لوايح و قوانين نويس پيش تنظيم و تدوين −

  .آنها اجراي و مجلس و دولت به ساليانه صورت به فاضالب
 ارتقاي منظور به يآموزش ريزي برنامه و يهماهنگ و فاضالب و آب يها شركت تيفعال با مرتبط يقاتيتحق امور انجام −

  .فاضالب و آب يها شركت كاركنان يعلم سطح
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 و ها پژوهش مطالعات، انجام و يتخصص اطالعات تبادل و كسب منظور به جهاني يها انجمن و ها كنفرانس در تيعضو −
  .فاضالب و آب يها طرح هيته

 ن،يمشترك به بهتر خدمات ارائه منظور به يشهر فاضالب و آب امور به مربوط اجرايي يها هيرو و استانداردها هيته −
 سازمان ياستانداردها براساس فاضالب يها خانه هيتصف از يخروج پساب يفيك كنترل امكانات، از نهيبه استفاده
  .ستيز طيمح حفاظت

  .كشور فاضالب و آب كلي اهداف پيشبرد در زيرمجموعه هاي شركت فعاليت ارزيابي و نظارت هماهنگي، −

  برق بخش )ج

  .كشور سراسر روستاهاي و شهرها در برق انرژي توزيع و انتقال توليد، يها طرح توسعه و اجرا ،ريزي برنامه اري،ذگ سياست −
 هاي تعرفه و برق صنعت هاي نامه آئينو قوانين ها، برنامه ،ها سياست راهبردها، نهيزم در الزم يشنهادهايپ نيتدو و يبررس −

  .آنها اجراي و مجلس و دولت به ارائه جهت ساليانه طور به برق اشتراك و مصرف بهاي
 يآموزش ريزي برنامه و يهماهنگ و شركت تيفعال با مرتبط پژوهشي و يقاتيتحق يها طرح انجام جهت ريزي برنامه −

  .كشور برق صنعت كاركنان علمي سطح ارتقاي منظور به
 و توليد يها طرح اجراي در خصوصي بخش مشاركت براي الزم هاي زمينه ايجاد و خارجي و داخلي هاي سرمايه جذب −

  .كشور سراسر در برق انتقال
 ارتقاي و كردن استاندارد منظور به الزم اطالعات تبادل و كسب و انرژي جهاني هاي كنوانسيون و كميته در عضويت −

  .كشور برق صنعت يها فعاليت
  .جهاني استانداردهاي برابر ها يارانه و برق مصرف ميزان كردن هدفمند −
 راستاي در برق يها طرح موقع به اجراي منظور به زيرمجموعه هاي شركت بين هماهنگي و نظارت اري،ذگ سياست −

  .كشور برق صنعت كالن اهداف پيشبرد

  پذيرتجديد هاي انرژي بخش )د

  .انرژي كالن يها سياست تعيين -
  .ازكشور منطقه هر ويژگي به توجه با تجديدپذير هاي انرژي يها طرح اجراي و ريزي برنامه -
  .تجديدپذير هاي انرژي از استفاده در كشور مناطق توان شناسايي منظور به پژوهش و تحقيق مطالعه، -
  .كشور در انرژي مصرف سازي بهينه يها طرح اجراي و تحقيق و مطالعه -

  مهندسي و فني پشتيباني بخش )ـه

 تأسيسات قطعات و كاالها وليدت و ساخت جهت داخلي توان بردن باال منظور به پژوهشي و تحقيقاتي يها طرح انجام −
  .كشور در برقي و آبي

  .كشور داخل در برق و آب يها طرح و تأسيسات نياز مورد قطعات توليد و ساخت بر مديريت −
   .برق و آب يها طرح اجراي براي سايركشورها به مهندسي و فني خدمات صدور −

  انساني نيروي و ريزي برنامه بخش )و

  .مديريتي مناسب الگوي ارائه جهت ريزي برنامه و مطالعات تقويت منظور به يانسان منابع يراهبر و ها سياست نيتدو −
  .برق و آب صنعت در اطالعات وريافن كارگيري به منظور به تحقيق و مطالعه −
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 و تربيت آموزشي، الزم هاي زمينه ايجاد همچنين تحقيقات، و پژوهش انجام منظور به ريزي برنامه و اريذگ سياست −
  .برق و آب صنعت در متخصص انساني نيروي جذب

 و برق و آب صنعت مختلف يها بخش مدت انيم و مدت كوتاه يها برنامه قيتلف ،يراهبرد و بلندمدت برنامه نيتدو −
  .روين وزارت بودجه حهيال ارائه

  .نيرو وزارت نياز مورد قوانين و لوايح وتصويب توجيه منظور به اسالمي شوراي مجلس با مستمر و مناسب ارتباط −

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .توانير شركت -
 .ايران آب منابع مديريت شركت -
 1.كشور فاضالب و بآ شركت -

 
  2جوانان و ورزش وزارت .6-17

 فاهدا

 .افراد در سالم روحيه تقويت و جسماني نيروي پرورش −
  .سالم تفريحات و بدني تربيت يها فعاليت ساختن هـماهنگ و ورزش تعميم و توسعه −
  .نظام اهداف تحقق منظور به قهرماني ورزش ترويج و توسعه و ورزش مراكز امور اداره و ايجاد −
  .جوانان مسائل حل −
  .كشور جوان نسل رشد و اعتال −
 .جوان نسل هاي توانايي و استعداد از بهينه استفاده −

  وظايف

  ورزش حوزه )الف

  :منظور به نظارت و گذاري سياست ريزي، برنامه
 .كشور افراد در سالم روحيه تقويت و بدني نيروي پرورش و ورزش تعميم و توسعه −
  .كشور سراسر در ورزش مربيان و داوران تربيت و تعليم −
  .كشور سطح در ورزش كردن همگاني −
  .عشايري مناطق و روستاها در ورزش تعميم −
  .المللي بين ميادين در برتر هاي رتبه به يابي دست براي قهرماني ورزش سطح ارتقاي −
  .اقتصادي رويكرد با اي حرفه ورزش سطح ارتقاي −
  .ورزشي مراكز ساير و )ها استاديوم( ها ورزشگاه اداره و تجهيز ،تأسيس −
 فريحاتت و ورزشي مراكز مديران اخالقي صالحيت تعيين و ها باشگاه پروانه لغو و صدور به مربوط شاخصهاي تدوين −

  .مصوب نامه آئين طبق آنها يها فعاليت بر نظارت و كشور سالم
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  .شده تعيين ورزشي اهداف به يابي دست براي ورزشي هاي هيأت و ها فدراسيون حمايت و هدايت −
 يها دستگاه ساير و عالي هاي آموزشگاه ها، دانشگاه مدارس، در بدني تربيت و ورزش به مربوط فني امور بازرسي −

  .شده تعيين اهداف تحقق براي اجرايي
 - علمي تخصصي المللي بين مراكز با سازمان پوشش تحت واحدهاي ارتباط برقراري جهت مناسب بستري ايجاد −

  .مربوط هاي زمينه در دستاوردها و اطالعات آخرين به يابي دست منظور به ورزشي
  .ورزشي يها فعاليت در داوطلبي نهضت تحكيم و غيردولتي بخش مشاركت تقويت براي الزم تمهيدات نمودن فراهم −

 جوانان حوزه )ب

 و جوانان گوناگون نيازهاي و مسائل تبيين و بازشناسي منظور به جوانان امور راهبردي هاي حوزه در پژوهش و طالعهم −
  .زمينه اين در اجرايي يها دستگاه كاربردي مطالعات هماهنگي و آنان مسائل حل براي مناسب راهبردهاي ارائه

  .جوانان غيردولتي هاي تشكل تقويت و حمايت نظارت، شناسايي، −
  .ربط ذي مراجع همكاري با جوانان غيردولتي هاي سازمان و ها تشكل به اجرايي يها دستگاه واگذاري قابل يها فعاليت شناسايي −
  .ربط ذي مراجع به ارسال و جوانان امور با مرتبط اجرايي يها دستگاه يها فعاليت اثربخشي ميزان و عملكرد بررسي −
  .جوانان رساني اطالع و اي مشاوره خدمات مراكز بر نظارت و ساماندهي −
 يها دستگاه همكاري با جوانان به بوط مر يها فعاليت سازي نمونه و فرابخشي و ويژه ملي هاي برنامه مديريت و طراحي −

  .ربط ذي اجرايي
 يها دستگاه اساسي هاي مأموريت و نقش جايگاه به عنايت با »كشور جوانان امور ساماندهي جامع برنامه« تدوين و تهيه −

  .جوانان امور با مرتبط غيردولتي و دولتي مختلف
 وضع يا اصالح و تغيير براي پيشنهاد و ها كاستي رفع جهت در جوانان به مربوط مقررات و قوانين بررسي و مطالعه −

  .ربط ذي يها دستگاه همكاري با صالح ذي مراجع به جديد قوانين
 محروميت رفع و كشور سازندگي جهت در جواني دوره مقتضيات با متناسب جوان نسل فراغتي يها فعاليت ساماندهي −

  .روستايي و شهري مناطق در جوانان اجتماعي و فرهنگي
 منابع و امكانات از بيشتر گيري بهره و جوانان هاي توانايي و استعدادها از بهينه استفاده براي مناسب هاي شيوه ارائه −

  .ربط ذي اجرايي يها دستگاه
 .ربط ذي اجرايي يها دستگاه با جوانان به مربوط هنري و فرهنگي مراكز يها فعاليت براي استاندارد و ضوابط تعيين در همكاري  −

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

 .كشور ورزشي اماكن نگهداري و توسعه شركت -
 1.برنا خبرگزاري -

 
  دادگستري وزارت .6-18

 قوه و مجريه قوه با يهئقضا قوه روابط به مربوط ئلمسا كليه مسئوليت دادگستري وزير« اساسي، قانون شصتم و كصدي اصل موجب به
 قضائيه قوه رئيس .شود مي انتخاب كند، مي پيشنهاد جمهور يسئر به يهئقضا قوه يسئر كه كساني نايم از و دارد برعهده را مقننه
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 وزير صورت، اين در كند؛ تفويض دادگستري وزير به را غيرقضات استخدامي اختيارات نيز و اداري و مالي تام اختيارات تواند مي
 ».شود مي بيني پيش اجرايي مقام ترين عالي عنوان به وزرا براي قوانين در كه بود خواهد وظايفي و اختيارات همان داراي دادگستري
  .است قوه سه هر سايؤر اعتماد كسب نيازمند سمت، اين به انتخاب براي كه است وزيري تنها دادگستري وزير بنابراين،

  

 فوظاي

 :قبيل از مجريه قوه با قضائيه قوه روابط به مربوط مسائل كليه مسئوليت .1
 وزارت نياز مورد تسهيالت و امكانات و )استخدامي و اداري( انساني نيروي ،بودجه و برنامه پيگيري و ارائه −

  .قضائيه قوه و دادگستري
  .دولت هيأت در قضائيه قوه نياز مورد ومجوزهاي ها دستورالعمل ،ها نامه ينئآ تصويب پيگيري و تدوين و تهيه −
 مجلس به تقديم جهت تصويب مراحل در دفاع و دولت به قضائيه قوه رئيس سوي از شده ارائه قضايي لوايح تسليم −

 .اسالمي شوراي
  .شود مي تهيه دولت توسط كه قانوني لوايح در قضائيه قوه اهداف و ها برنامه پيشبرد جهت در تالش −
  .قضائيه قوه اهداف و ها سياست برنامه، انجام راستاي در مجريه قوه و قضائيه قوه بين الزم هماهنگي و ارتباط ايجاد −
   :قبيل از مقننه قوه با قضائيه قوه روابط به مربوط مسائل كليه مسئوليت .2

 شوراي مجلس نمايندگان توسط كه قوه اين به مربوط هاي طرح به نسبت قضائيه قوه پيشنهادات و نظرات انعكاس −
  .دشو مي مطرح مجلس در و ارائه مياسال

  .قضائيه قوه اترنظ انعكاس و اسالمي شوراي مجلس در آن از دفاع و پيگيري ،قضايي لوايح تنظيم در مشاركت −
 نودم و ششم و هفتاد اصول موضوع( قضائيه قوه از تفحص و تحقيق و شكايات با ارتباط در قضائيه قوه هاي پاسخ ارائه −

 .)اساسي قانون
  .مقننه قوه و قضائيه قوه ميان الزم هماهنگي و ارتباط ايجاد −
 ديگر و محوله خاص وظايف با رابطه در اسالمي شوراي مجلس و جمهور رئيس قبال در پاسخگويي و مسئوليت .3

  .وزيران هيأت مصوبات
  .گردد مي محول دولت هيأت يا جمهور رئيس سوي از كه اختياراتي اعمال و وظايف انجام .4
  .وزيران هيأت مصوبات و محوله وظايف حدود در ها بخشنامه صدور و ها نامه ينئآ وضع و تهيه .5
 از نمايندگي اعطاي صورت در ها دولت ساير با قضايي قراردادهاي و ها نامه  موافقت ،ها نامه مقاوله ،ها عهدنامه مضايا .6

  .قضائيه قوه هماهنگي با جمهور رئيس سوي
 كه اموري ساير يا قضائيه قوه رئيس سوي از اختيار تفويض صورت در غيرقضات استخدامي و اداري ،مالي امور انجام .7

  .شود محول قضائيه قوه رئيس سوي از
  .كشور از خارج مقيم ايراني شهروندان حقوق احقاق جهت در اقدام .8
  .جهان كشورهاي ساير مقيم ايراني اتباع به حقوقي معاضدت .9

  .ها دستگاه حقوقي استعالمات به پاسخ .10
 اب … و محكومين انتقال مجرمين استرداد قضايي معاضدت و همكاري قراردادهاي نظير الملل بين امور در هماهنگي .11

  .قضائيه قوه رئيس نظر و اساسي قانون رعايت



 95  انداز جمهوري اسالمي ايران و سند چشم آشنايي با ساختار نظام و دولت

 

  .غيرعمد جرايم مجرمين و جرم قربانيان از حمايت و المال بيت از ديه پرداخت امور مديريت .12
  .دادگستري رسمي مترجمين و كالو ،كارشناسان هاي كانون به مربوط امور مديريت .13
  .حكومتي تعزيرات قانون متخلفين تعزير و حكم صدور ،رسيدگي .14

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان از برخي

  1.حكومتي تعزيرات سازمان
  

   مجريه قوه به وابسته هاي سازمان و جمهور رئيس هاي معاونت .7

  جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و ريزي برنامه و انساني سرمايه و مديريت توسعه هاي  معاونت .7-1

 زيرنظر معاونت دو به كشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان كيتفك بر مبني اداري عالي شوراي مصوبه زا پس ها معاونت اين
 و يادار امور« سازمان دو ادغام از نيز »كشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان« نكهيا به توجه با .آمد وجود هب جمهور رئيس

 .شود يم ارائه كيهر مورد در مختصري توضيحات ،شتريب ييآشنا منظور به ،بود شده ايجاد »بودجه و برنامه« و »كشور ياستخدام
  

 بودجه و برنامه سازمان

 يهجر 1316 سال در ،كشور ياجتماع و ياقتصاد رشد يبرا ييها برنامه هيته لزوم و يعمران يها فعاليت نمودن هماهنگ منظور به
 نقشه هيته هيأت نام به يهيأت ،رانيوز هيأت نامه بيتصو موجب به ،1325 نيفرورد 17 در .شد ليتشك اقتصاد يشورا ،يشمس

 1325 مرداد در ،هيأت نيا يسو از شده ارائه هاي گزارش افتيدر از پس دولت هيأت .شد ليتشك كشور يعمران و ياصالح
 .شود ليتشك برنامه يعال هيأت نام به يديجد هيأت ،ها وزارتخانه يسو از شده ارائه يها برنامه به يدگيرس يبرا كه كرد بيتصو

 نيا در .كرد ارائه وقت مجلس به و هيته را كشور يعمران ساله هفت برنامه قانون حهيال ،1327 سال در برنامه يعال هيأت
 ،ييسو از دهند يم انجام مشابه اتيعمل كه ييها سازمان نيب اصطكاك جاديا از يريجلوگ لزوم به توجه با بار نينخست يبرا حهيال
 يها سازمان و يدولت ريدوا نيب يهمكار قيطر از برنامه ياجرا شود يم شنهاديپ ،گريد يسو از كشور ياقتصاد تحول لزوم و

 ،1327 مهر در بيترت نيا به .رديگ انجام گريد طرف از برنامه سازمان نام به خاص يسازمان و طرف كي از دولت به وابسته
 قانون طبق تينها در .شود يم دهينام برنامه موقت سازمان ،اداره نيا بعداً كه شود يم تأسيس برنامه كل دفتر اداره نام به يا اداره

 .ديآ يم وجود به برنامه سازمان ،1327 بهمن 26 مصوب
 ،آن به بودجه يتمام نيتدو و هيته فهيوظ انتقال ليدل به برنامه سازمان ،1351 اسفند 15 در بودجه و برنامه قانون بيتصو با

 .شود يم دهينام »بودجه و برنامه سازمان«
  

 كشور ياستخدام و يادار امور سازمان

 يهماهنگ يبرقرار آن هدف كه آمد وجود به ييدارا وزارت به وابسته ،مشاغل يبند طبقه كل اداره ،يشمس هجري 1334 سال در
 يبند طبقه نظام محدوده در »يمساو كار يبرا يمساو حقوق« اصل ياجرا يكل طور به و يكشور مستخدمان يايمزا و حقوق در

 نظر تحت و منتزع ييدارا وزارت از و افتي نام رييتغ يكشور خدمات سازمان به مذكور كل اداره ،1337 سال در .بود مشاغل
 به روز كشور ياستخدام امور بر نظارت يبرا يمركز جاديا و ياستخدام مقررات در دنظريتجد فكر .گرفت قرار ريوز نخست

 يكشور استخدام قانون نيتدو كار و آمد وجود به كشور يادار يعال يشورا ،1340سال در نكهيا تا گرفت يم يشتريب قوت روز
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 در و شرفتهيپ كشور نيچند با آنها سهيمقا و كشور ياستخدام مقررات و نيقوان هيكل يبررس با مذكور يشورا .گرفت سر از را
 از پس حهيال نيا .كرد هيته را يكشور استخدام حهيال يمقدمات طرح ،اننظر صاحب با مذاكره و بحث از پس و توسعه حال
 مجلس استخدام ونيسيكم و دولت هيأت در منتخب ونيسيكم و كشور يادار يعال يشورا سهيرئ هيأت در دنظريتجد و يبررس
 به را خود يجا يادار يعال يشورا ،قانون نيا موجب به .ديرس بيتصو به فصل ازدهي در 31/03/1345 خيتار در يمل يشورا
 .داد »كشور ياستخدام و يادار امور سازمان« عنوان تحت يسازمان
  

  كشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان

 منظور به ،11/12/1378 خيتار در اداري عالي يشورا جلسه نيششم و هشتاد مصوبه براساس كشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان
 در يكپارچگي تأمين و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون 126 اصل موضوع ،مهورج سيرئ اراتياخت و فيوظا مطلوب تحقق

 و برنامه سازمان دو ادغام از ،كشور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه برنامه مطلوب تحقق نهيزم كردن فراهم و كالن تيريمد
 .كرد آغاز 1379 سال ماه ريت از را خود يها فعاليت و شد ليتشك كشور ياستخدام و يادار امور و بودجه

  

 ها معاونت ليتشك

 در رانيا ياسالم يجمهور انداز چشم تحقق يراستا در خود، جلسه نيسوم و يس و كصدي در يادار يعال يشورا ،1386 سال در
 يجمهور ياساس قانون 126 و 124 ،60 اصول ياجرا حسن منظور به و توسعه چهارم برنامه و نظام يكل يها سياست و 1404 افق

 :نمود بيتصو توسعه چهارم برنامه 154 ماده مفاد ياجرا و رانيا ياسالم
 نهاد يراهبرد نظارت و يهماهنگ معاونت جمهور، سيرئ اول معاون يعلم و ياقتصاد يها سياست بر يهماهنگ و نظارت معاونت«
 و ها تيمسئول و اراتياخت و فيوظا تمام با آن، به وابسته سساتؤم و كشور ريزي برنامه و تيريمد سازمان ،يجمهور استير

 نظارت و ريزي برنامه معاونت« يها نام به معاونت دو عنوان با و ادغام ،يانسان يروين و امكانات و اعتبارات و تعهدات و ييدارا
  .كنند يم تيفعال »جمهور سيرئ يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت« و »جمهور سيرئ يراهبرد

  
  جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و ريزي برنامه معاونت .7-1-1

  فيوظا

 /بودجه و برنامه هيته منظور به كشور منابع ينيب شيپ و ياجتماع و ياقتصاد يها يبررس و مطالعات انجام( ريزي برنامه −
  .)كشور در جانبه همه و داريپا توسعه به لين منظور به بلندمدت و مدت انيم يها برنامه ميتنظ و هيهت

 بودجه ميتنظ و هيته /اقتصاد يشورا به كشور كل بودجه به مربوط يها سياست و ها مشي خط شنهاديپ( يزير بودجه −
  .)ربط ذي يها دستگاه يهمكار با كشور ساالنه

 عملكرد و ييكارا يابيارز و نظارت /آنها ساالنه شرفتيپ و توسعه يها برنامه ياجرا بر مستمر نظارت( يابيارز و نظارت −
  .)كشور يعمران يها طرح يابيارز و نظارت /كشور اجرايي يها دستگاه

 /ها طرح اجرايي و يفن ضوابط نيتدو قيطر از كشور يعمران يها طرح اجرايي و يفن نظام استقرار( يفن مورا −
 به مربوط ضوابط ياجرا بر نظارت و اجرا ،نيتدو ،هيته قيطر از اجرايي و يفن عوامل عملكرد يابيارزش و يده ازمانس

  .)يعمران يها طرح اجراكننده و هيته يواحدها به كار وارجاع يفن تيصالح صيتشخ
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 ياجرا و يريگيپ و مربوط نامه نيئآ براساس كشور كيانفورمات يعال يشورا جلسات اداره و يبرگزار( كيانفورمات امور −
 يها شركت يبند طبقه و تيصالح احراز و يوتريكامپ تيفعال مراكز يساز سالم يبرا ضوابط و نامه نيئآ هيته /شورا مصوبات

  .)يوتريكامپ زاتيتجه واردات يبرا مجوز صدور /يوتريكامپ يها شركت امور بر نظارت و يهماهنگ /يوتريكامپ

  وابسته مراكز و ها سازمان

 رانيا آمار مركز -
 كشور يبردار نقشه سازمان -
 رانيا يور بهره يمل سازمان -

  ها هيأت و شوراها

  اقتصاد يشورا -
  آمار يعال يشورا -
  كيانفورمات يعال يشورا -
  يبردار نقشه يعال يشورا -
  يفن يعال يشورا -
  مناقصات اتيشكا به يدگيرس هيأت -
  يمل توسعه صندوق يامنا هيأت -
 1.اشتغال يعال يشورا -

  
  جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت .7-1-2

  ها مأموريت

 يها نظام ارتباط و تناسب از اطمينان حصول منظور به الزم اقدامات انجام و دولت انساني سرمايه مديريت و راهبري -
 ارائه براي عملكرد مديريت و اداري فناوري و امكانات سازماني، ساختارهاي خدمت، جبران انساني، منابع توسعه

 .بخش رضايت و مؤثر عمومي خدمات

 تمركززدايي، الكترونيك، دولت بسط طريق از دولتي، مديريت و اداري نظام در تحول براي الزم هاي زمينه ايجاد -
 .مردم به كارها سپردن و سازي كوچك

 .توسعه هاي برنامه تحقق براي موردنياز مديريتي يها نظام استقرار و سازي بهينه بازطراحي، بسترهاي ايجاد -

 .كشوري خدمات مديريت قانون به مربوط هاي دستورالعمل و ها نامه آئين مقررات، و قوانين اجراي حسن بر نظارت -

 كشور اجرايي و اداري نظام هاي بخش در وري بهره بهبود جهت در راهبردي و كالن يها سياست تدوين و تبيين -
  .وري بهره ملي توسعه سند اهداف تحقق منظور به

  وابسته مراكز و ها سازمان

  دولتي مديريت آموزش مركز -
  گزينش عالي هيأت دبيرخانه -
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  ها هيأت و شوراها

 اداري عالي شوراي -

 انساني سرمايه و مديريت توسعه شوراي -

 دستمزد و حقوق شوراي -

 1.اداري تخلفات به رسيدگي هاي هيأت بر نظارت عالي هيأت -
  

 دولتي مديريت آموزش مركز .2-1- 7-1

  تاريخچه

 سال مصوب( يكشور استخدام قانون 44 ماده 3 تبصره استناد به ،دولت مستخدمين آموزشي هاي برنامه اجراي راستاي در
 وابسته »يدولت تيريمد آموزش مركز« 1348 رماهيت در ،يادار فنون و تيريمد آموزش يبرا يا سسهؤم تأسيس بر مبني ،)1345

 شده، تعريف قانوني وظايف و ها مأموريت چارچوب در را خود يها فعاليت و تشكيل كشور استخدامي و اموراداري سازمان به
  .نمود آغاز

مديران و ) بدوخدمت و ضمن خدمت(مدت  هاي شغلي كوتاه هاي مركز بر روي آموزش پس از تأسيس، بيشتر فعاليت
وراي گسترش آموزش عالي كشور، مجوز اولين دوره آموزش ، ش02/08/1351اما در تاريخ  ؛كاركنان متمركز شده بود

 ،1364پس از سال . ليسانس در رشته مديريت دولتي را براي مركز آموزش مديريت دولتي صادر نمود بلندمدت در مقطع فوق
هاي بلندمدت در سطوح كارداني،  اي تحت عنوان دوره هاي خود را در جهت ارتقاي دانش مديريت حرفه مركز برنامه

، مديريت مديريت بازرگاني ،ريت دولتيمدي اداري و مالي،(هاي مختلف  در رشته يكارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتر
و گسترش داده ) …ها و  ها و روش مديريت سيستم ،هاي اطالعاتي مديريت سيستم ،مديريت مالي، مديريت آموزشيصنعتي، 

  .هاي مذكور به نظام اداري كشور عرضه كرد مختلفي را در رشته آموختگان دانش
 سازمان تشكيل و بودجه و برنامه سازمان و كشور استخدامي و اداري امور سازمان ادغام دنبال هب ،1381 سال رماهيت در
 تيريمد آموزش مركز ،يادار يعال يشورا 03/04/1381 مورخ 655/13 شماره مصوبه استناد به ،كشور ريزي برنامه و مديريت

 برنامه سازمان به وابسته( توسعه و يزير برنامه در پژوهش يعال مؤسسه با )كشور استخدامي و اداري امور سازمان به وابسته( يدولت
 سازمان به وابسته( »يزير برنامه و تيريمد پژوهش و آموزش يعال سسهؤم« عنوان تحت يديجد سسهؤم و دغاما )بودجه و

 ،2ابالغ نظام آموزش كاركنان دولتپس از و  مذكور سهؤسم گيري شكل با .گرفت شكل )كشور ريزي برنامه و مديريت
 اطالعات، فناوري هاي زمينه در خدمت ضمن آموزشي هاي دورهاجراي  و شد متوقف تقريباً بلندمدت هاي دوره برگزاري
   .گرفت قوت مديريت بهبود ويژه به و شغلي ،)جتماعيا و فرهنگي( عمومي
 يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت دو به آن تبديل و كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان تشكيالت و ساختار تغيير با

 يدولت تيريمد آموزش مركز ،08/08/1388 خيتار در معاونت دو هر يسازمان تشكيالت ابالغ و يراهبرد نظارت و يزير برنامه و
 مذكور معاونت سازماني ساختار در جمهور رئيس يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت به وابسته واحدهاي از يكي عنوان به
  .دش احيا دوباره نوين هاي مأموريت با يدولت تيريمد آموزش مركز ،بيترت نيبد و ريفتع
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  اركان

 عضو نفر 5 از مركز، ركن مهمترين عنوان به امنا هيأت .است يسهئر هيأت و امنا هيأت هاي نام به هيأت دو شامل مركز اركان
  :است شده تشكيل زير شرح به اداري نظام و مديريت حوزه در متخصص و نظر صاحب نفر 2 و دولتي
  )امنا هيأت سيرئ( جمهور سيرئ يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاون -
  جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزير برنامه اونمع -
  يفناور و قاتيتحق ،علوم روزي -
  يپزشك آموزش و درمان ،بهداشت ريوز -
  دولتي مديريت آموزش مركز ئيسر -
  امنا هيأت اعضاي و يسئر انتخاب به اداري نظام و مديريت حوزه در متخصص و نظر صاحب نفر دو -

 اهداف

 سطح در آن به وابسته علوم و دولتي مديريت هاي زمينه در دولت كاركنان و مديران هاي مهارت و اه تخصص يارتقا -
  المللي بين و ملي

  مختلف ابعاد از آنها دسازينموانت منظور به دولت كارشناسان و مديران آموزشي هاي برنامه اجراي و تدوين طراحي، -
 علوم و مديريت هاي حوزه در آموزشي هاي برنامه اجراي و ريزي برنامه براي المللي بين و ملي بسترهاي آوردن فراهم -

  دولت كاركنان براي اداري
 با متناسب انساني منابع مديريت و اداري علوم يها نظام حوزه در تطبيقي و كاربردي تحقيقات و ها پژوهش انجام -

  كشور اداري نيازهاي
 دانش، ارتقاي و ها ظرفيت افزايش انساني، منابع معنوي رشد براي الزم آموزشي بسترهاي و ها زمينه آوردن فراهم -

 .مديران و كاركنان هاي مهارت و تخصص

 ها مأموريت

 رويكرد با كشور عمومي اداره و دولتي مديريت حوزه در اجرايي يها دستگاه عملكرد تعالي و توسعه ،مركز اصلي مأموريت
 با كاربردي و اي توسعه بنيادي، هاي پژوهش انجام و كاركنان و كارشناسان مديران، آموزش طريق از ايراني و ياسالم ارزشي،

 سوي از ابالغي هاي مأموريت ساختن عملياتي طريق از مهم اين .است نوين تكنولوژي و ملي بومي، هاي قابليت از گيري بهره
 :يافت خواهد تحقق جمهور يسئر انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت
 قالب در آن يفرهنگ جيترو و ياستخدام امور و يانسان منابع حوزه به مربوط نيقوان مجموعه يآموزش يمحتوا هيته -

 يكيالكترون و يچاپ منابع

 قالب در معاونت مصوبات براساس دولت كاركنان و كارشناسان ران،يمد يآموزش يها برنامه ياجرا و نيتدو ،يطراح -
 يخصوص بخش تيظرف از استفاده با ها استان و مركز در اجرا و يآموزش برنامه

 اجرايي برنامه تدوين آن، اجرايي نامه نيئآ و يكشور خدمات مديريت قانون خصوص در يكاربرد مطالعات انجام -
 آن موجود يها چالش كردن رصد و يابيارز و آن مفاد آموزش براي

 فصول تيمحور با هدف يكشورها در يانسان منابع و تيريمد مباحث حوزه در يقيتطب و يكاربرد مطالعات انجام -
 مربوط اجرايي نامه نيئآ و يكشور خدمات تيريمد قانون
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 معظم مقام يابالغ( يادار نظام يكل يها سياست ويژه به و يباالدست اسناد به توجه با مطلوب، يادار نظام يطراح -
 يدانشگاه شمندانياند و ها دستگاه ريسا مشاركت با ،)يرهبر

 تبادل منظور به ،يخارج و يداخل يپژوهش و يآموزش سساتؤم و ها دانشگاه ه،يعلم يها حوزه با يهمكار و ارتباط -
 مرتبط يها حوزه در يالملل نيب و يمل صحنه در آنها با مناسب تعامل و اطالعات

 ياجرا و يطراح يها ستميس بهبود ت،يريمد آموزش حوزه در ويژه به يالملل نيب يها يهمكار در موردنياز مطالب هيته -
 يردولتيغ بخش يهمكار با ستميس

 مراكز و ها دانشگاه ،ها دستگاه يهمكار با يعال آموزش مشترك يها دوره يابيارزش و توسعه ،يبرگزار ،يطراح -
 يخارج و يداخل معتبر يپژوهش و يآموزش

 و يشناخت روش و يعلم ،يمعرفت يها تيظرف شيافزا منظور به ،يالملل نيب و يمل يتخصص يها شيهما ياجرا و يطراح -
 يعموم امور اداره يازهاين به ييپاسخگو

 و تبادل د،يتول يبرا ،ياطالعات نينو يها يفناور از يريگ بهره با ،يكارشناس ـ يعلم يمجاز آموزش يها شبكه توسعه -
 يعموم امور اداره و يزير برنامه ت،يريمد دانش انتقال

 خدمت ضمن يآموزش يها دوره ياجرا يمتقاض يردولتيغ و يدولت يها دستگاه يآموزش سساتؤم ياعتبارسنج -
 دولت كاركنان خدمت ضمن آموزش نظام چارچوب در آنها عملكرد بر نظارت و دولت كاركنان

 تيريمد ياستعدادها اطالعات بانك و يدولت بخش رانيمد اطالعات بانك جاديا و يطراح -

 مدرسان ژهيو يآموزش يها دوره مستمر يبرگزار و مدرسان اطالعات بانك جاديا و يطراح -

 كشور مديريتي نظام تحول و داريا علوم با مرتبط ارشد يكارشناس و يدكتر نامه انيپا ترجمه، ف،يلأت از تيحما -

 يفرهنگ يآموزش يها دوره ياجرا و يطراح منظور به كشور هيعلم يها حوزه با تعامل و يهمكار -

 يعموم امور اداره و تيريمد يهافرايند و ها نظام ينوآور در يكاربرد يها پژوهش انجام از يبانيپشت -

 كشور رانيمد ثرؤم و موفق يتيريمد يالگوها يمستندساز از يپژوهش يبانيپشت -

 بازنشسته يا حرفه متخصصان و پژوهشگران استادان، تيظرف از استفاده -

 مطلوب يادار نظام يساز فرهنگ جهت در يمطبوعات و يا رسانه يها تيظرف از استفاده -

 ١.جمهور سيئر يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت درخواست به يمورد مطالعات انجام -
  
  جمهور رئيس فناوري و علمي معاونت .7-2

 يرهبر معظم مقام مكرر يهاهيتوص و هاتأكيد تحقق راستاي در 1385 سال بهمن 15 در جمهور رئيس يفناور و يعلم معاونت
  .دش ليتشك جمهور رئيس دستور به و )يالعال مدظله(

 »جمهور سيئر« زيرنظر و كشور اجرايي سطح نيباالتر در يا ژهيو دفتر جهان، يكشورها از ياريبس در گذشته دهه چند يط
 ريسا و ها وزارتخانه از كه شده ليتشك كشور كل در يفناور و يعلم امور ييافزا هم و يهماهنگ منظور به »ريوز نخست« اي

  .است مجزا كشور آن اجرايي يها دستگاه
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 در يفناور و علم نهيزم در نيا از شيپ كه زين يگريد يهامجموعه ،جمهور رئيس يفناور و يعلم معاونت ليتشك از پس
 ،»سيپرد يفناور پارك« ،»فناوران و پژوهشگران از تيحما صندوق« شامل ،بودند تيفعال به مشغول يجمهور استير حوزه

  .وستنديپ معاونت نيا به نيز ،»يجمهوراستير ينوآور و يفناور يها يهمكار مركز« و »نانو يفناور توسعه ژهيو ستاد«

  تيمورأم

 ارتباط گسترش« شامل معاونت تيمأمور دهم، و نهم هاي دولت در يفناور و يعلم نامعاون به جمهور سيرئ ابالغي احكام در
 يها پژوهش از تيحما و تيهدا« ،»كشور يواقع يازهاين با يعال آموزش مراكز و ها دانشگاه ارتباط گسترش« ،»دانشگاه و صنعت
  .است شده ذكر »كشور يعلم يها تالش عيتجم« و »فناوران و نخبگان از يبانيپشت« ،»يداخل مشكالت رفع بر ناظر يكاربرد

  تابعه واحدهاي

 .نوآوري و فناوري هاي همكاري مركز -

  .راهبردي هاي فناوري ستادهاي -
 .نخبگان ملي بنياد -

 .كشور پژوهشگران از حمايت صندوق -

 .پرديس فناوري پارك -

 ١.فارس خليج فناوري زيست پارك -
  
  نخبگان ملي بنياد .7-3

 حمايت با كه است نخبگان از معنوي و مادي حمايت و جذب شناسايي، جهت قانوني و رسمي مرجع تنها نخبگان ملي بنياد
 اولويت كه است شده تبديل مركزي به و تأسيس فرهنگي انقالب عالي شوراي توسط )العالي مدظله( رهبري معظم مقام خاص
 و فرهنگي توسعه پيشبرد و فناوري و علم توليد ارتقاي راستاي در آنها از پشتيباني و نخبگان كارگيري هب و حفظ جذب، آن اول

  .است كشور علمي
 انقالب معظم رهبر مدبرانه رهنمود با بار نخستين براي كشور، نخبگان گوناگون مسائل به رسيدگي براي بنيادي تأسيس ايده
 1383 سال مهرماه در كه ديدار اين در له معظم .گرفت شكل داشتند، دانشگاهي نخبگان از برخي با ايشان كه ديداري در اسالمي
 بنياد يك ما كه رسد مي نظرم به جور اين نخبگان خاصِ مورد در من« :فرمودند كشور ارشد مسئوالن به خطاب شد، برگزار
 دستگاه حتي .آنجاست جا بهترين چون باشد؛ جمهوري رياست زيرنظر كه كنيم درست بنياد يك بايد ما …داريم الزم نخبگان
  .»است وزارتخانه يك كار از فراتر كار اين چون نيست؛ كافي كار اين براي هم وزارتي

 رهبر .بود شده مطرح ايشان سوي از بارها نيز آن از پيش ها مدت از كشور علمي نخبگان براي بنيادي تأسيس ضرورت البته
 جمهوري رئيس به -خاتمي آقاي دولت از قبل-  پيش ها سال من« :فرمودند و اشاره مسئله اين به ديدار همان در انقالب معظم
 دفتري توانست مي واقع در تر، وسيع نگاه يك در .بپردازد صنعت با دانشگاه ارتباط مسائل به كه كنيد درست دفتري گفتم وقت
 زمينه در پيشنهادهايشان به نگاه ويژه، مشكالت كردن حل هايشان، حرف شنيدن نخبگان، گوناگون مسائل به رسيدگي براي باشد
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 دو يكي ايشان به -خاتمي آقاي دولت- هم كنوني دولت زمان در بعد، .جامعه در پروري نخبه به كلي نگاه اصالً و كار پيشرفت
  .»نيست كافي منتهي اند؛ داده انجام هم كارهايي كه گفتم، مرتبه

 دادن اهميت تحقيق، به دادن اهميت علم، به دادن اهميت مسئله« :فرمودند كشور نخبگان با هم آن از بعد سال ديدار در ايشان
 و بود خواهد كشور به متعلق برود، هم دنيا جاي هر كرديم، دلگرم را نخبه يك وقتي ما كه اين نخبگان؛ به پرداختن فناوري، به

 سال ده از كه است هايي حرف اينها است؛ من هاي حرف كردم، يادداشت را آن از اي خالصه من و گفتيد شما كه فراواني مطالب
 ها حرف اين كه باشد يادتان يا بدانيد كه اين بدون شما بينم مي كنم، مي نگاه امروز من .گويم مي دارم من پيش سال دوازده پيش،
  .»است پيشرفت اين شماست؛ دل حرف و زنيد مي را ها حرف اين داريد خودتان شده، گفته نظام مسئوالن سوي از روز يك

 فرهنگي انقالب عالي شوراي بيانات، اين از پس مدتي كه طوري به بود، كشور مسئوالن براي الخطابي فصل رهنمودها اين
 مورخ جلسه دومين و شصت و پانصد در مذكور اساسنامه .نمايد تنظيم را نخبگان ملي بنياد تأسيس اساسنامه تا شد كار به دست
  .رسيد تصويب به تبصره نه و ماده شانزده فصل، چهار مقدمه، يك در فرهنگي انقالب عالي شوراي 1384 خردادماه دهم

 و له معظم نظر از موضوع اهميت به توجه با ،1384 سال در كشور علمي نخبگان با ديدار در اسالمي انقالب معظم رهبر
 دانسته، وارد را ايراداتي فرهنگي انقالب عالي شوراي سوي از شده تنظيم اساسنامه به بنياد، اين اندازي راه براي ايشان دغدغه
 را نخبگان ملي بنياد تأسيس پيشنهاد جلسه همين در گذشته سال من« :فرمودند فرهنگي انقالب عالي شوراي اعضاي به خطاب
 برطرف بايد حتماً كه دارد نواقصي اساسنامه ما نظر به البته .آوردند ما پيش را آن و شد تصويب بنياد اساسنامه …كردم مطرح
 نحوه در اصالحاتي و مطرح نخبگان ملي بنياد اساسنامه اصالح پيشنهاد ،اساس همين بر .»شد خواهد برطرف …انشاءا و شود
  .شد منظور بنياد اداره

 هدف

 نخبگان، معنوي و مادي حمايت هدايت، شناسايي، براي گذاري سياست و ريزي  برنامه از است عبارت بنياد تأسيس از هدف
 احراز و كشور متوازن و علمي توسعه و فناوري علم، توليد ارتقاي راستاي در آنان از پشتيباني و بكارگيري و حفظ جذب،
  .1404 درافق كشور انداز چشم سند براساس منطقه در اقتصادي و فناوري علمي، برتر جايگاه

 وظايف

  :براي ريزي برنامه و گذاري سياست .1
 كشور؛ نخبگان از معنوي و مادي پشتيباني )الف

 كشور؛ در علم توليد ارتقاي منظور به نخبگان حمايت و هدايت شناسايي، )ب

 علمي؛ الشرايط جامع هاي شخصيت از حمايت و استعدادها پرورش و جذب كشف، )ج

 .كارآفريني و تحقيقاتي يها فعاليت انجام براي نخبگان از حمايت )د

 اجراي جهت در آنان به مربوط يها فعاليت بر نظارت و نخبگان با مرتبط نهادهاي و ها سازمان ميان هماهنگي ايجاد .2
 .مصوب هاي برنامه و ها سياست

 انتقال و جهاني تحقيقات به نخبگان و محققان دسترسي براي الزم امكانات و تسهيالت نمودن فراهم به كمك .3
 .كشور متوازن و علمي توسعه اهداف تحقق راستاي در كشور به جديد هاي فناوري

 .كشور خارج و داخل در علمي هاي همايش در نخبگان حضور براي الزم امكانات و تسهيالت نمودن فراهم به كمك .4

 .كشور از خارج و داخل در ايراني نخبگان ويژه جهاني شبكه تشكيل .5
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 حقوقي شكل

 نظر تحت اساسنامه اين مقررات براساس منحصراً و دولتي مؤسسه صورت هب و است مستقل حقوقي شخصيت داراي بنياد
 .شود مي اداره جمهور رئيس

 اركان

 :است زير اركان داراي بنياد

  امناء هيأت )الف

 و اهداف حدود در قانوني اختيارات كليه داراي و گيري تصميم و گذاري سياست زمينه در بنياد مرجع ترين عالي ،امناء هيأت
  .هيأت امناء را برعهده دارد رياستمسئوليت  ،جمهور ئيسر. است آن امور اداره و بنياد وظايف

  بنياد رئيس )ب

 شرايط واجد علمي هيأت اعضاي ميان از بنياد رئيس مقام قائم .است بنياد اجرايي مقام باالترين ،)جمهور رئيس معاون( بنياد رئيس
 .شود مي انتخاب

 نخبگان شوراي )ج

 7 و بنياد معاونان و مقام قائم ،)شورا رئيس( بنياد رئيس از متشكل آن اعضاي تركيب كه است بنياد علمي شوراي ،نخبگان شوراي
 سال 5 مدت به بنياد رئيس حكم و امناء هيأت رئيس تأييد و امناء هيأت پيشنهاد با نخبگان ميان از كه است اصلي عضو نفر

  1.شوند مي منصوب
  
  زيست محيط حفاظت سازمان .7-4

  هدف

 حيصح يمند بهره نيتضم و ستيز طيمح از حفاظت منظور به رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون 2پنجاهم اصل تحقق -
 يفيك ياعتال و رشد بهبود، و داريپا توسعه موجبات ،يستيز مناسبات تعادل حفظ ضمن كه ينحو هب ستيز طيمح از مستمر و

 .ديآ فراهم ها انسان

  وظايف

 .ستيز طيمح در گذشته سوء اثرات ميترم و كشور يعيطب يها ستمياكوس از حفاظت -
 .كشور زيستي تنوع از حفاظت و ستيز طيمح يآلودگ و بيتخر از ممانعت و پيشگيري -
 .ستيز طيمح منابع از مستمر و معقول يور بهره جهت در طيمح تحمل قابل تيظرف يابيارز -
  .ستيز طيمح منابع از يبردار بهره بر مستمر نظارت -
  .طيمح تحمل قابل تيظرف از شيب يها يآلودگ شامل ستيز طيمح يبحران يها نهيزم با فعال برخورد -
  :نهيزم در شناسايي حصول اي يابي دست منظور به قيتحق و مطالعه ،يبررس -
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هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه  در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل«: قانون اساسياصل پنجاهم . 2
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 ،ييايميش يكودها ها، كش آفت ،زائد مواد ،خاك ،هوا ،آب نهيزم در ستيز طيمح مخرب و كننده آلوده عوامل )الف
  .آنها رينظا و صدا و سر
 يها مجتمع سدها، ها، روگاهين ،يصنعت يواحدها مانند كشور توسعه و يعمران يها دهيپد استقرار يچگونگ) ب

  .آن رينظا و يانسان يها گاه سكونت و يعمران و يكشاورز
  .طيمح با سازگار يتكنولوژ از استفاده) ج
 باارزش يها گونه ،آنها حدود نييتع و هستند كياكولوژ فرد به منحصر و خاص يها يژگيو يدارا كه يمناطق) د

  .آنها يپراكندگ نييتع و كياكولوژ روابط و آنها يها ستگاهيز و يجانور و ياهيگ انقراض حال در نادر و خاص
  .المللي بين يهمكار و جوار هم يكشورها يهمكار از استفاده با يا منطقه محيطي زيست مسائل )هـ

 :نهيزم در محيطي زيست ياستانداردها و ضوابط نيتدو و هيهت  -
 ريمس بيتخر و رييتغ و آب كننده آلوده عوامل و منابع يبند طبقه ،ها كننده هيتخل مجاز حد ،آزاد يهوا شامل هوا )الف

 .اهايدر و ها اچهيدر كياكولوژ يدگرگون و ها تاالب انهدام و ها رودخانه
  .خاك ندهيفرسا و كننده آلوده شامل خاك منابع) ب
  .ينوع و يزمان ،يمكان ضوابط نييتع و مجاز حد شامل روصداس) ج
 ،يشهر ،ييروستا منابع از جامد و زائد مواد افتيباز و ليتبد اي دفع حمل، ،يآور جمع شامل جامد و زائد مواد) د

  .كشور مختلف مناطق در رهيغ و يكشاورز ،يمعدن
 ،يمكان تيممنوع و نمودن معدوم اي دفع ،طيمح در ماندهيباق مجاز حد شامل يائيميش يكودها و ها كش آفت )هـ

 .وحشي جانوران و گياهي پوشش يفيك و يكم ،ينوع ،يزمان
 .)انيآبز ،رسوب ،آب(ييايدر يها طيمح در … و يانسان فاضالب ،يكشاورز سموم ،نيسنگ فلزات ،ينفت مواد يها يآلودگ) و

 حس ،عالقه جاديا يبرا جامعه افراد يطيمح ستيز نشيب و دانش سطح ارتقاي و اشاعه منظور به يطيمح ستيز آموزش  -
 و يپژوهش و يآموزش مراكز يهمكار با ستيز طيمح از حفاظت در كشور مردم يعموم مشاركت و تيمسئول
  .المللي بين سطح در و كشور داخل امكانات هيكل از يريگ بهره و يردولتيغ يها تشكل ،يگروه يها رسانه

 .محيطي زيست ياستانداردها و ضوابط يايكار و كاربرد از نانياطم حصول منظور به نظارت و يابيارز  -
 هيتوج با يوحش جانوران و ياهيگ يها گونه و ها نمونه شينما و ينگهدار و يآور جمع منظور به شگاهينما و موزه جاديا  -

 .ها موزه و شگاهينما در استفاده جهت يوحش جانوران يدرميتاكس و آنها يقاتيتحق و يآموزش يها جنبه
 موردنياز يانسان يروين تيترب و تأمين منظور به محيطي زيست يكاربرد و يعلم آموزش مراكز گسترش و توسعه جاديا -

 .ربط ذي مراجع ريسا و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت يهمكار و يهماهنگ با كشور ستيز طيمح
 .يساحل يها تاالب و ييايدر يها يآلودگ و ايدر يولوژياكوب يبررس و مطالعه -
  .كشور يكيژنت ريذخا و يستيز تنوع ياجزا يفيك و يكم تيوضع يابيارز و مطالعه -
  .محيطي زيست لئمسا نهيزم در المللي بين و يمل ،يا منطقه يپژوهش و يقاتيتحق يها پروژه و ها طرح نيتدو -
 .توسعه از يناش يطيمح ستيز يها هزينه و يعيطب منابع ياقتصاد يگذار ارزش -
  1.داريپا توسعه به يابي دست جهت سازي زمينه و مطالعه  -
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  اتمي انرژي سازمان .7-5
  اهداف

 .خدمات و يپزشك ،يكشاورز صنعت، در يا هسته فنون و علوم كاربرد توسعه -
 نيمأت منظور به ياتم يها روگاهين از منيا يبردار بهره و احداث ،يطراح ،يابي مكان يبرا الزم اقدامات و مطالعات انجام -

 .كشور ازين مورد برق از يبخش
 و ياتم روگاهين مگاوات هزار 20 از يبردار بهره نهيزم در كشور بلندمدت برنامه ازين مورد سوخت از يبخش نيمأت -

 .يقاتيتحق يكتورهاار
 .يا هسته يهادپسمان دفع و تيتثب ،ينگهدار ،يآور جمع جهت يضرور داتيتمه هيكل اعمال -
 .يالملل نيب ضوابط و ارهايمع مطابق اشعه برابر در ستيز  طيمح و مردم يكيولوژيراد كنترل و حفاظت -
 .يا هسته يانرژ نهيزم در يعلم اطالعات جامع و روز هب منابع نيمأت -

  وظايف

 .كشور در اي هسته فنون و علوم با مرتبط يها فعاليت كليه از پشتيباني و هماهنگي ريزي، برنامه گذاري، سياست -
 .آن يبعد اصالحات و ،1353 سال مصوب ،رانيا ياتم يانرژ سازمان قانون ياجرا نهيزم در اقدام و تيفعال -
 و ايدن روز يا هسته يفناور و علوم نمودن يبوم و انتقال يبرا تالش و كشور در يا هسته فنون و علوم گسترش و توسعه  -

  .كشور توسعه يها برنامه در آنها از استفاده يبرا الزم يبنا ريز جاديا
 .يا هسته فنون و علوم با مرتبط يها نهيزم در مختلف يها پروژه و يپژوهش و يمطالعات يها فعاليت انجام -
 توسعه و ديتول و يا هسته سوخت و هياول مواد ديتول يتخصص مادر يها شركت تيفعال بر نظارت و يارذگ استيس -

 و ها روگاهين توسعه و جاديا زين و يا هسته سوخت و ياتم عيصنا هياول منابع ديتول اي تأمين يبرا تالش و رانيا ياتم يانرژ
  .يا هسته مراكز و تأسيسات

 مربوط يها فعاليت هيكل بر )اشعه برابر در فاظتح و يا هسته پادمان و يمنيا نهيزم در جمله از( مختلف يها نظارت انجام -
 اتمؤسس ريسا اي ياتم يانرژ سازمان وسيله به كه مربوط يها دستگاه و تأسيسات و يا هسته مواد و فنون و علوم به

 استانداردها و مقررات ميتنظ و هيته و يهماهنگ جاديا و گيرد مي انجام كشور در يردولتيغ اي و دولت به وابسته ،يدولت
  .بيتصو يبرا صالح ذي مراجع به آن شنهاديپ و مربوط يها نامه نيآئ و

 و علوم كاربرد يبرا موردنياز زاتيتجه و مواد ريسا و ها زوتوپيوايراد يآور جمع و استفاده بر نظارت ع،يتوز د،يتول -
  .كشور در يا هسته فنون

 علوم نهيزم در يخارج يكشورها اي و المللي بين مراجع ريسا و ياتم يانرژ المللي بين آژانس با يهمكار و ارتباط جاديا -
  .يا هسته فنون و

  .ياتم يانرژ المللي بين آژانس در رانيا دولت يندگينما -
 .شود مي گذاشته سازمان برعهده صالح ذي مراجع يسو از كه يفيوظا ايو مرتبط فيوظا ريسا نجاما -

  وابسته اتمؤسس

 .ايران اي هسته سوخت و اوليه مواد توليد شركت -
 1.ايران اتمي انرژي توسعه و توليد شركت -
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  1گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان .7-6
  اهداف

- يرانيا تمدن و فرهنگ نفوذ و حضور ،يخيتار و جغرافيايي گستره از قيعم و متوازن جامع، شناخت به يابي دست -
  .يسنت يهنرها و )ناملموس و ملموس( يفرهنگ راثيم درحوزه ياسالم

 آن يها تيظرف و ها تيمز از يريگ بهره و كشور يعيطب و يخيتار ،يفرهنگ يها تيظرف و يغن تمدن و فرهنگ يمعرف -
  .جهان در رانيا تمدن گاهيجا ارتقاي و تيتثب يبرا

  .يگردشگر و يدست عيصنا ،يعيطب ،يفرهنگ راثيم بخش در ياسالم يكشورها بر تأكيد با المللي بين سازنده و هدفمند تعامل - 
 يفرهنگ راثيم بخش در اننفع ذي جامعه مشاركت بر يمتك و كارآمد كپارچه،ي يحقوق ـ يتيريمد نظام توسعه -

 بر منطبق و ياسالم ـ يمل يها ارزش ،ياخالق اصول بر يمتك يگردشگر و يدست عيصنا ،يعيطب ،)ناملموس و ملموس(
  .كشور يفرهنگ و يخيتار ،جغرافيايي اتيمقتض و يفن ،يعلم يارهايمع

 شيافزا يبرا يعموم يها يآگاه يارتقا و يفرهنگ و يعيطب يها دارايي و ثيموار با جامعه رابطه قيتعم و تيتقو -
  .يگردشگر و يدست عيصنا ،يعيطب ،)ملموسنا و ملموس( يفرهنگ راثيم بخش ياجتماع هيسرما

 دانش و هنر ،يعيطب ،)ناملموس و ملموس( يفرهنگ راثيم يها نهيزم در موجود يها تيقابل ارتقاي و ها تيظرف توسعه -
  .يگردشگر و يدست عيصنا ،يبوم يفناور و يسنت

 .يمحل جوامع و يخصوص ،يردولتيغ و يدولت بخش در ريپذ تيمسئول و ماهر ه،يپا دانش يانسان منابع تيظرف وسعهت -
 ينسب يها تيمز هيپا بر پرشتاب و مستمر رشد داراي و متوازن باثبات، ر،يپذ رقابت كارآمد، ياقتصاد نظام جاديا -

  .يخارج و يداخل يخصوص بخش و يردولتيغ بخش مشاركت با كشور يعيطب و يفرهنگ
  .المللي بين و يمل سطح در يدست عيصنا عيتوز و ديتول كارآمد و ريفراگ نظام توسعه -
 يفرهنگ راثيم از خردمندانه يبردار بهره و اياح حفاظت، ج،يترو و آموزش ،يمعرف ،يمستندساز و پژوهش شناخت، -

  .كشور يدست عيصنا و يسنت يهنرها ،يعيطب ،)ناملموس و ملموس(
 و اياح حفاظت، انت،يص و تيحما در يهمگان مشاركت جلب و يعموم تيمسئول حس تيتقو و يمل اهتمام -

  .كشور يستيمنظرز تنوع و يفرهنگ تنوع ،يعيطب ،يفرهنگ راثيم از خردمندانه يبردار بهره
 يفيك و يكم توسعه قيطر از يجهان يگردشگر يها قطب از يكي عنوان به كشور يواقع گاهيجا به يابي دست -

  .سفر ليتسه و يگردشگر خدمات ياستانداردساز و تيفيك ارتقاي آن، با بازار تطابق و محصول تنوع ،يمل يگردشگر

  وظايف

  فرهنگي ميراث )الف

 و ها محوطه بناها، مجموعه بناها، تيريمد و يسامانده ،احيا مرمت، حفظ، خصوص در يزير برنامه و يگذار استيس -
  .مربوط يها برنامه و ها طرح ياجرا بر نظارت و كشور يخيتار يها بافت

 اموال رمنقول،يغ يفرهنگ راثيم احيا و مرمت ،ينگهدار حفاظت، خصوص در الزم يها دستورالعمل و ضوابط نيتدو -
  .كشور سطح در آنها ياجرا حسن بر نظارت و يخيتار اءياش و

                                                           
همچنين مطابق مصوبه . جمهور تشكيل شد زيرنظر رئيس» گردشگريميراث فرهنگي و «مجلس شوراي اسالمي، سازمان  23/10/1382براساس مصوبه جلسه مورخ  .1

از وزارت صنايع و معادن منتزع و در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري » سازمان صنايع دستي ايران«شوراي عالي اداري،  21/01/1385مورخ  7392/1901شماره 
 .تغيير يافت» گي، صنايع دستي و گردشگريسازمان ميراث فرهن«رو، نام سازمان نيز به  از اين. ادغام گرديد



 107  انداز جمهوري اسالمي ايران و سند چشم آشنايي با ساختار نظام و دولت

 

  .يمل آثار فهرست در آنها ثبت شنهاديپ و يخيتار -يفرهنگ ارزشمند يها بافت و آثار ييشناسا منظور به يزير برنامه -
 ثبت يبرا الزم اقدامات انجام و يمعنو راثيم ،يخيتار - يفرهنگ اموال رمنقول،يغ يخيتار آثار تيقابل و ارزش يبررس -

  .يجهان فهرست در آنها
  .آنها بيتصو يبرا الزم اقدامات انجام و يخيتار يها بافت و بناها ها، تپه ها، محوطه ميحر شنهاديپ و يبررس -
 و رمنقوليغ يخيتار آثار احيا و مرمت ،يسامانده ،يبخش استحكام حفاظت، منظور به ياضطرار يها طرح يبررس -

  .كورذم يها طرح ياجرا بر نظارت
  .آنها يبرا ازين مورد فهرست و يفن شناسنامه هيته و يخيتار منقول اموال يسامانده -
 نظر اعالم و يعمران يها طرح هيكل ياجرا ييايجغراف محدوده در موجود يفرهنگ - يخيتار آثار يمستندساز و ييشناسا -

  .كشور يفرهنگ راثيم دگاهيد از مذكور يها طرح خصوص در يتخصص
 اتيعمل و تيفعال بر نظارت و كشور مهم يخيتار آثار در يفرهنگ راثيم يها گاهيپا توسعه منظور به مطالعه و يبررس -

  .موجود يها گاهيپا

  دستي صنايع )ب

 .كشور يدست عيصنا يفيك بهبود و يكم توسعه منظور به ضوابط و ها يمش خط ها، استيس راهبردها، ميتنظ ،يزير برنامه -
 .صادرات حوزه در ژهيو هب و يسنت يهنرها و يدست عيصنا محصوالت يفيك و يكم توسعه از تيحما جهت در يزير برنامه - 
 عرضه و ديتول و ها طرح در تحول جاديا و يسنت يهنرها و يدست عيصنا جيترو منظور به نظارت و يزير برنامه -

 .يشهرساز و يمعمار در ژهيو به آنها مصرف موارد و يمل اصالت حفظ با محصوالت
 تيفيك درجه يها نامهيگواه صدور و ديتول يها روش و هياول مواد يبرا الزم ياستانداردها نيتدو جهت در يزير برنامه -

 .رانيا يصنعت قاتيتحق و استاندارد سسهؤ م يهمكار با يسنت يهنرها و يدست عيصنا
  .ربط ذي مراجع يهمكار با آنها يفكر و يمعنو تيمالك از تيحما و يدست عيصنا هنرمندان حقوق حفظ جهت در يزير برنامه - 
 در يخارج و يداخل يگذار هيسرما جهت در يدولت و يخصوص بخش و مردم مشاركت جلب جهت در يهماهنگ -

  .ربط ذي يواحدها با يدست عيصنا يابيبازار و ديتول
 در رانيا سهم شيافزا منظور به يجهان يبازارها در مؤثر حضور و گسترش يچگونگ خصوص در الزم مطالعات انجام -

  .يجهان بازار
  .يدست عيصنا و يسنت يهنرها خصوص در پژوهش و قيتحق جهت در الزم يها يمش خط نييتع و يبررس -
 در يزير برنامه و يسنت يهنرها و يدست عيصنا يالملل نيب مراكز و مجامع ها، سازمان در تيعضو خصوص در يبررس -

  .مجامع گونه نيا در مؤثر حضور خصوص
  .يدست عيصنا و يسنت يهنرها يتيحما و يتيهدا يها نامه نظام و ها نامه نيآئ مقررات، ضوابط، هيته -
  .كشور يدست عيصنا گران صنعت و هنرمندان از تيحما جهت در يزير برنامه -
 در كشور يسنت يهنرها و يدست عيصنا هنرمندان به يهنر درجه ياعطا خصوص در ربط ذي مراجع با يهماهنگ -

  .مقررات و نيقوان چارچوب
  .يالملل نيب و يمل سطح در يدست عيصنا با مرتبط ينهادها و مؤسسات ها، دانشگاه با يفن و يفرهنگ ،يعلم مبادالت و ارتباط تبادل - 
  .يالملل نيب و يمل سطح در يدست عيصنا يمعرف منظور به يرسان اطالع يها گاهيپا جاديا يبرا يزير برنامه -
  .كشور يدست عيصنا يآموزش و يديتول يها كارگاه بر نظارت -
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  .يسنت يهنرها و يدست عيصنا مدارك و اسناد مراكز جاديا يبرا يزير برنامه -
  .آنها تيفعال نحوه بر نظارت و يسنت يهنرها و يدست عيصنا نهيزم در فعال سساتؤم و ها شركت تيفعال مجوز صدور -
 و يديتول يها مجتمع و ها كارگاه سيتأس جواز ،يآموزش دوره انيپا يگواه د،يتول پروانه صناعت، كارت صدور -

  .الزم يها تيحما انجام و ربط ذي مراجع يهماهنگ با يسنت يهنرها و يدست عيصنا يگر يمرب كارت و يآموزش

  گردشگري )ج

 .كشور توسعه يها برنامه با انطباق در ها تياولو و ها يمش خط نييتع ،يهماهنگ ،يزير برنامه ،يگذار استيس -
 .يخارج و يداخل يگردشگر صنعت جيترو و توسعه بهبود، نهيزم در مطالعه و يبررس -
 مراكز انحالل و توسعه اداره، جاد،يا احداث، بر ناظر يها نامه نظام و مقررات ضوابط، استانداردها، ابالغ و يبررس -

 با مرتبط مجامع و مراكز ريسا و يمسافرت و يخدمات يها آژانس ،پذيرايي يها مجتمع مهمانسراها، ها، هتل ،ياقامت
 .يگردشگر يها فعاليت

 .منطقه ياسالم يكشورها باالخص كشورها ريسا با ارتباط يبرا ها فعاليت تيهدا و يگذار استيس -
 كشور، يورود يمباد در دهايرواد صدور موانع، رفع و التيتسه جاديا ،يخارج گردشگران جذب يبرا يزير برنامه -

 .ربط ذي يواحدها يهمكار با ها سفارتخانه در الزم يرفاه خدمات و اطالعات ارائه
 به خدمات ريسا ئهارا و تورها يبرگزار ت،يامن نيتأم يبرا ربط ذي ينهادها و ها دستگاه با الزم يهماهنگ جاديا -

 .اقامت طول در يخارج گردشگران
 يها جاذبه و امكانات از ديبازد و يداخل يگردشگر توسعه منظور به يبيترغ و يقيتشو يكارها راه و ها طرح يبررس -

 .كشور يارتيز و ياحتيس
 كشور داخل در ها تشكل ريسا و نهادها مؤسسات، ،ها سازمان ها، وزارتخانه با مبادالت و ارتباط يبرقرار و يهماهنگ -

 .يداخل يگردشگر توسعه و بسط ،يرسان اطالع ،يمعرف منظور به
 )… و يعلم ،يبهداشت ،يورزش( يتخصص يتورها يبرگزار يبرا مناسب يها نهيزم و التيتسه جاديا منظور به يزير برنامه -
 محل از سازمان درآمد منابع يارتقا يها سميمكان و ها روش يبررس و هدف يبازارها شناخت منظور به يزير برنامه -

 .يخارج و يداخل يگردشگر صنعت
 .گردشگري صنعت با مرتبط المللي بين مجامع در مؤثر عضويت براي الزم تدابير اتخاذ -
 توسعه و بهبود جهت يحقوق و يقيحق اشخاص و ها سازمان مؤسسات، از ينظارت و يتيهدا ،يتيحما يها استيس اعمال -

 .يگردشگر خدمات يكم و يفيك
 يها مجتمع و مراكز توسط خدمات ارائه و اداره نحوه و مجوزها صدور خصوص در الزم يها نظارت اعمال و كنترل -

 .يمسافرت و يخدمات دفاتر و ييرايپذ و ياقامت
 يها آژانس ،ييرايپذ و ياقامت مراكز مشخصات و استانداردها ط،يشرا خصوص در ياطالعات يها بانك و ها گاهيپا جاديا -

 .ها هموز ،يخيتار و يعيطب يها جاذبه ،يارز مبادالت ،يخدمات و يمسافرت

 گذاري سرمايه )د

 راثيم يها فعاليت توسعه جهت يخارج و يداخل يها هيسرما و منابع جذب يبرا يزير برنامه و يگذار استيس -
 .يسنت يهنرها و يدست عيصنا ،يگردشگر ،يفرهنگ

 .آنها ياجرا يبرا الزم امكانات آوردن فراهم و سازمان يها فعاليت خصوص در توسعه يها طرح هيته -
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 .هيسرما جذب و يتيحما ديجد منابع ييشناسا منظور به الزم يكارها راه يبررس -
 يبانك التيتسه از مناسب يريگ بهره جهت الزم يشنهادهايپ ارائه و كشور يبانك يها نظام مقررات و نيقوان يبررس -

 .يدست عيصنا و يگردشگر ،يفرهنگ راثيم يها حوزه در سازمان اهداف تحقق منظور به
 و يدست عيصنا ،يگردشگر ،يفرهنگ راثيم يها بخش ياقتصاد مشكالت و موانع رفع منظور به الزم يزير برنامه -

 .يسنت يهنرها
 دگاهيد از سازمان اراتياخت و ها تيمأمور حوزه در يردولتيغ و يدولت يها بخش توسط شده هيته يها طرح يبررس -

 .آنها ياجرا يبرا الزم يها نامه موافقت صدور و يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد ،يفن
 .اجرا مراحل هيكل در واگذارشده التيتسه مصرف يچگونگ و يا توسعه يها طرح ياجرا بر كنترل و نظارت -
 اداره بر نظارت و كشور مختلف مناطق در يگردشگر نمونه مناطق توسعه منظور به شنهاديپ ارائه و يبررس و مطالعه -

 .مزبور مناطق
 داخل در يرفاه ،يفرهنگ ،يخدمات مراكز و يگردشگر ييربنايز ساتيتأس جاديا منظور به الزم يبسترها آوردن فراهم -

 .يگردشگر نمونه مناطق
 ذخيره صندوق صادرات، ضمانت صندوق اعتبارات از استفاده امكانات نمودن فراهم و اعتباري تسهيالت تخصيص -

 فرهنگي، ميراث يها فعاليت توسعه جهت ربط ذي منابع ساير و متقابل بيع خارجي، و داخلي هاي بانك ارزي،
 .سنتي هنرهاي و دستي صنايع ،گردشگري

 صنايع گردشگري، فرهنگي، ميراث توسعه هاي طرح اجراي جهت در خارجي و داخلي يها  سرمايه و منابع جذب -
 .سنتي هنرهاي و دستي

  وابسته يها دستگاه /ها سازمان برخي

 .تاريخي بناهاي از برداري بهره و احيا مرمت، صندوق -
 .گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث پژوهشگاه -
 1.جهانگردي و ايرانگردي توسعه شركت -

  
 ها ارانهي يهدفمندساز سازمان .7-7

 داده اجازه دولت به اسالمي، شوراي مجلس 15/10/1388جلسه مورخ  مصوب ها، يارانه كردن هدفمند قانون 15 ماده براساس
 هدفمندسازي سازمان« نام به دولتي شركت ماهيت با سازماني قانون، اين شدن االجرا الزم از پس ماه يك مدت ظرف كه شد

 كرده ايجاد برنامه قانون لحاظ با قانون اين ياجرا جهت موجود، )اعتبارات و انساني نيروي امكانات،( منابع از استفاده با »ها يارانه
 به مجاز صرفاً و شود اداره متمركز صورت به بايد مذكور سازمان .نمايد تأسيس ،موجود هاي شركت ادغام و ساختار اصالح با يا

 تصويب به اختيارات، و وظايف اركان، شامل سازمان اساسنامه .است مركز در نظارت و ريزي برنامه ستادي، واحدهاي داشتن
  .رسد مي وزيران هيأت

                                                           
  .http://www.ichto.ir( ،25/07/1391( رساني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پايگاه اطالع. 1
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 امور وزارت مشترك شنهاديپ به بنا ها ارانهي يهدفمندساز سازمان اساسنامه مذكور، قانوني ماده شدن اجرايي منظور به
 و 19/02/1389 ،16/12/1388 مورخ جلسات در جمهور سيئر يراهبرد نظارت و يزير برنامه معاونت و ييدارا و ياقتصاد

  .گرفت قرار تصويب مورد و مطرح رانيوز هيأت 27/04/1389
 و يمال استقالل و يحقوق تيشخص يدارا ،يدولت شركت تيماه با ها ارانهي يهدفمندساز سازمان اساسنامه، مفاد براساس

  .است دولت به متعلق آن هيسرما تمام و است يادار
 يها شركت به مربوط مقررات و نيقوان تابع آن اركان و سازمان و است نامحدود آن مدت و تهران در سازمان ياصل مركز

  .است مربوط نيقوان تابع سكوت، موارد در و باشد يم مربوط يها نامه نيئآ و اساسنامه نيا و ها ارانهي هدفمندكردن قانون و يدولت
  

  اراتياخت و فيوظا

 و فيوظا وجز مربوط، مقررات و نيقوان ريسا و ها ارانهي هدفمندكردن قانون موضوع اراتياخت و فيوظا ها، تيمسئول اهداف،
 يها نهيهز و اعتبارات وجوه، تيريمد زين و يقانون يضيتفو فيوظا و اراتياخت و ها تيمسئول همچنين، .است سازمان اراتياخت

  .است سازمان عهده بر مربوط مقررات و نيقوان ريسا و ها ارانهي هدفمندكردن قانون موضوع
  

  اركان

  :است ركن 4 يدارا سازمان

  يعموم مجمع )الف

 بينا عنوان به جمهور سيرئ اول معاون و يعموم مجمع سيرئ عنوان به جمهور سيرئ كه است عضو 16 از مركب يعموم مجمع
 يعموم مجمع عضو گريد اشخاص به را خود اراتياخت و فيوظا تواند يم يعموم مجمع سيرئ .هستند يعموم مجمع سيرئ

  .كند واگذار
 ساالنه، عملكرد و يادوار يها گزارش به نسبت ميتصم اتخاذ و اظهارنظر و يبررس ،يعموم مجمع اراتياخت و فيوظا
 در سازمان فيوظا و تيفعال يبرا اجرايي يها دستوالعل و ضوابط بيتصو ره،يمد هيأت يشنهاديپ بودجه و يمال يها صورت

  .است سازمان كالن يها برنامه و يمش خط بيتصو و نييتع و مربوط مقررات و نيقوان چارچوب

  رهيمد هيأت )ب

 معاون شنهاديپ با رهيمد هيأت ياعضا ريسا و رهيمد هيأت سيرئ رعامل،يمد .باشند يم نفر سه حداقل سازمان رهيمد هيأت ياعضا
 و عزل .شوند يم نييتع جمهور سيرئ حكم و مربوط مقررات و نيقوان تيرعا با يعموم مجمع بيتصو و جمهور سيرئ اول

 اراتياخت از يبخش تواند يم زين سازمان رهيمد هيأت .است يعموم مجمع سيئر با مذكور اشخاص ياستعفا با موافقت و يبركنار
  .كند ضيتفو رهيمد هيأت سيرئ و رعامليمد به را خود

 مجمع به آنها ارائه و سازمان يمال يها صورت و ساالنه و يادوار عملكرد يها گزارش ساالنه، بودجه هيته و يدگيرس
 و يبررس ،صالح ذي مراجع به ارائه يبرا يعموم مجمع به اساسنامه مواد رييتغ اي اصالح شنهاديپ و يبررس ب،يتصو جهت يعموم
 مراحل يط يبرا دعوا استرداد نيهمچن و داور نييتع و يداور به ارجاع و يدعاو رد و سازش و صلح مورد در ميتصم اتخاذ
 به آن ارائه و ندهيآ يها سال يبرا تعهد جاديا سقف هيته و يبررس ،ياساس قانون 1نهم و يس و كصدي اصل تيرعا با يقانون

                                                           
ويب هيأت وزيران است و صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تص«: اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي. 1

 ».كند موارد مهم را قانون تعيين مي. بايد به تصويب مجلس نيز برسد ،در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي. بايد به اطالع مجلس برسد
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 ب،يتصو يبرا يعموم مجمع به ياتيعمل برنامه ارائه ،يعموم مجمع به سازمان كالن يها برنامه و يمش خط شنهاديپ ،يعموم مجمع
 يها فعاليت يتمام و معامالت ات،يعمل به نسبت يداخل يحسابرس و سازمان ينظارت فيوظا اعمال يبرا الزم داتيتمه انجام

 مطالبات صيتشخ سازمان، اداره يبرا الزم يداخل يها دستوالعمل بيتصو و يبررس سازمان، مجاز يامضاها نييتع سازمان،
 يها گزارش انتشار و ميتنظ و يعموم مجمع به ميتصم اتخاذ يبرا صولوال مطالبات درباره شنهاديپ و يبررس و الوصول مشكوك

  .است رهيمد هيأت اراتياخت و فيوظا از ،سازمان يها فعاليت از يادوار

  رعامليمد )ج

 و مصوبات ياجرا :جمله از ياراتياخت و فيوظا و است ييقضا و يادار مراجع يتمام در سازمان يقانون ندهينما ،رعامليمد
 ره،يمد هيأت به سازمان ساالنه بودجه و ياتيعمل برنامه يمش خط شنهاديپ ميتنظ و هيته ره،يمد هيأت و يعموم مجمع ماتيتصم
 دارندگان يمعرف ره،يمد هيأت به آن ارائه و سازمان ساالنه و يادوار عملكرد يها گزارش و يمال يها صورت ميتنظ و هيته

 انجام و مانزسا در اجرا مورد يها دستوالعمل و ها نامه نيئآ ياجرا حسن بر نظارت و صالح ذي مراجع به سازمان مجاز يامضاها
  .باشد مي دارا را مربوط مقررات و نيقوان چارچوب در سازمان اداره حسن يبرا الزم اقدامات

 هيأت ياعضا از يكي و يو مجاز ندهينما اي رعامليمد يامضا به ديبا سازمان تعهدآور اسناد و قراردادها و يمال اوراق و اسناد
 هيأت ياعضا از كيهر به را شفيوظا از يبخش خود تيمسئول به تواند يم نيهمچن رعامليمد .برسد رهيمد هيأت انتخاب به رهيمد
  .رسد يم يعموم مجمع سيرئ تأييد به رعامليمد شنهاديپ با زين سازمان ساختار .كند ضيتفو سازمان كاركنان و رهيمد

  بازرسان اي بازرس )د

  .شود يم نييتع يعموم مجمع بيتصو با صالح ذي يحقوق و يقيحق اشخاص نيب از سازمان بازرسان يا بازرس
 طبق سازمان يمال يها صورت به يدگيرس :از عبارتند سازمان )حسابرسان اي حسابرس( يقانون بازرسان فيوظا نيتر مهم

 اب سازمان اتيعمل قيتطب ،رهيمد هيأت و يعموم مجمع به شده انجام يها يدگيرس جينتا گزارش ارائه و يحسابرس ياستانداردها
 در شده ينيب شيپ فيوظا ريسا و مصوب بودجه و آن ياختصاص يها نامه نيئآ و سازمان اساسنامه و مربوط مقررات و نيقوان
  .يعموم مجمع مصوبات و مربوط مقررات و نيقوان
  
  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك .7-8

 اسكناس انتشار و چاپ به مربوط امور هيكل آن، دوم فصل براساس و تصويب 07/03/1339 خيتار در كشور بانكي و پولي قانون
 پولي هاي استيس و اسكناس چاپ از تجاري اتيعمل كيتفك دنبال به .دش واگذار مركزي بانك به آن پشتوانه و سكه ضرب و
 ثبات حفظ اعتبارات ميتنظ كشور، هاي بانك يها فعاليت تيهدا و نظارت هدف با رانيا مركزي بانك جاديا لزوم اعتباري، و
 .شد مطرح مولد هاي گذاري هيسرما سوي به كشور اندازهاي پس تيهدا و ارزي امور قيدق كنترل پول، ارزش حفظ ها، متيق

 .ديگرد سيتأس 18/05/1339 خيتار در رانيا مركزي بانك بيترت نيبد
 اندوخته نظارت تهيأ ،عامل تأيه ،اعتبار و پول ورايش ،عمومي جمعم شامل رانيا اسالمي جمهوري مركزي بانك اركان

 مجلس 15/10/1389 مورخ جلسه مصوب توسعه، پنجم ساله پنج برنامه قانون 88 ماده براساس و است تنظار تأيه و اسكناس
 جمهور سيرئ شنهاديپ به نيز مركزي بانك كل سيرئ .دارد برعهده را بانك مجمع استير مسئوليت جمهور سيرئ اسالمي، شوراي

 .دشو مي منصوب جمهور سيرئ حكم با ،عمومي مجمع ديأيت از بعد و
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 طيشرا ،اعتباري و پولي هاي استيس اجراي با كه است آن بر رانيا اسالمي جمهوري مركزي انكب حاضر، حال در
  .باشد دولت بانيپشت ،اقتصادي مختلف هاي برنامه اجراي در و ختهسا فراهم كشور اقتصادي شرفتيپ براي يمساعد

 وظايف

 به موظف كشور، اعتباري و پولي نظام كننده تنظيم عنوان به مركزي بانك ،1351 مصوب كشور، بانكي و پولي قانون براساس
  :است زير وظايف انجام

  .كشور ملي پول خارجي و داخلي ارزش حفظ -
  .كشور رايج فلزي هاي سكه ضرب و اسكناس انتشار -
  .ريالي و ارزي معامالت به مربوط مقررات تنظيم -
  .آن به مربوط مقررات وضع و طال معامالت بر نظارت -
  .كشور رايج پول و ارز ورود و صدور بر نظارت -
  .كشور اعتباري و پولي نظام تنظيم -
  .اعتباري مؤسسات و ها بانك بر نظارت -
  .كشور پولي نيازهاي با متناسب هماهنگي ايجاد و بانكي اعتبارات حجم تنظيم -
  .دولت به وابسته و دولتي مؤسسات و ها وزارتخانه كليه هاي حساب از نگهداري -
  .كشور طالي و ارزي ذخاير كليه نگهداري -
  .المللي بين و مالي هاي سازمان در دولت نمايندگي -
  .دولتي بهادار اوراق انتشار عمليات تمام تصدي داشتن اختيار در -
 1.كشورها ساير و دولت ترانزيتي و بازرگاني مالي، پولي، قراردادهاي اجراي و پرداخت نامه موافقت انعقاد -

 

  غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها .8

 عمومي وظايف اداره براي مركزي، حكومت هاي سازمان از مجزا شخصيت با مؤسساتي حكومتي، هاي سيستم اكثر در امروزه
 كه تخصصي عمومي و اجرايي وظايف انجام منظور به مركزي حكومت براي مؤثري ابزارهاي ها سازمان اين .اند شده ايجاد

 انواع جديدترين از نيز غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات .اند كرده ايجاد است، سياسي مسائل از بودن دور و استقالل نيازمند
 .باشند مي عمومي اداره در تمركز عدم اعالي حد هدهند نشان و عمومي امور اداره در نوين اي پديده كه هستند مؤسسات اين

 اين در دولت كارگزاري ،نحوي به و كنند مي ياري عمومي خدمات و وظايف انجام در را دولت حقيقت در ،مؤسسات اينگونه
  .هستند ها زمينه

 اين وجود عليرغم اسالمي، شوراي مجلس 01/06/1366 مصوب كشور، عمومي محاسبات قانون از قبل تا ايران، در
 نهادهاي و مؤسسات« مذكور، قانون 5 ماده براساس .بود نشده ارائه آنها از تعريفي كشور، عمومي امور اداره نظام در مؤسسات
 كه خدماتي و وظايف انجام منظور به قانون اجازه با كه هستند مشخصي سازماني واحدهاي قانون، اين نظر از غيردولتي عمومي
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 و قوانين به توجه با نهادها و مؤسسات قبيل اين فهرست« ماده، اين تبصره موجب به .»شود مي يا شده تشكيل دارد، عمومي جنبه
  .»رسيد خواهد اسالمي شوراي مجلس تصويب به و پيشنهاد دولت طرف از مربوط مقررات
 شوراي مجلس تصويب به 19/04/1373 تاريخ در غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها فهرست قانون تبصره، اين اجراي در
  :از عبارتند مذكور نهادهاي و مؤسسات از برخي آن، بعدي هاي الحاقيه و مذكور قانون موجب به .رسيد اسالمي
 .باشد ها شهرداري به متعلق آنان سرمايه و سهام درصد 50 از بيش كه مادام آنان، تابعه هاي شركت و ها شهرداري •

  1.اسالمي انقالب مستضعفان بنياد •
  .احمر هالل جمعيت •
  .خميني امام امداد كميته •
  2.ايثارگران امور و شهيد بنياد •

  .اسالمي انقالب مسكن بنياد −
  .ايران المپيك ملي كميته −
  .خرداد 15 بنياد −
  .اسالمي تبليغات سازمان −
 .ايران اسالمي جمهوري آماتوري ورزشي هاي فدراسيون −

 .كشاورزي جهاد وزارت زيرنظر توسعه جهاد و استقالل جهاد نصر، جهاد هاي مؤسسه −

 .اسالمي تبليغات هماهنگي شوراي  −

 .دانشگاهي جهاد −

 .خاص هاي بيماري امور بنياد −

  .… و −
 از شده  ارائه تعريف تنها كشوري، خدمات مديريت قانون تصويب زمان تا عمومي محاسبات قانون در مندرج تعريف

 كمي دچار كشوري، خدمات مديريت قانون 3 ماده در مندرج تعريف با كه بود كشور قوانين در غيردولتي عمومي مؤسسات

                                                           
، با صدور فرمان ايشان خطاب به 03/09/1367تأسيس شد و در تاريخ  09/12/1357در تاريخ ) ره(براساس فرمان امام خميني» بنياد مستضعفان انقالب اسالمي«. 1

موافقت با بر  يمبن، 08/11/1381 ريختا بهجمهور وقت  خطاب به رئيس يمتعاقب ابالغ فرمان مقام معظم رهبر. تغيير يافت» بنياد جانبازان«وزير وقت، نام آن به  نخست
اد مستضعفان و يت امور جانبازان از بنيفعال، يد انفالب اسالمياد شهيآزادگان سرافراز در بنعزيز و جانبازان  ت ارائه خدمات به خانواده معزز شهدا،يمورأع ميتجم

اد يبنتدوين شده است،  1383اساسنامه، كه در سال  4براساس مفاد ماده . كردر ييتغ »ياسالماد مستضعفان انقالب يبن«اد به يعنوان بنمنتزع و  يجانبازان انقالب اسالم
و طبق  يه مقام معظم رهبريكه تحت نظارت عال ياستخدام و ي، ادارياستقالل مال و يت حقوقيشخص ي، دارايرانتفاعي، غيگرفته از انقالب اسالم است نشأت ينهاد

 .شود ياداره م  يداخل يها مهنا نيآئ اساسنامه و نيمقررات ا
هاي شهدا و همچنين رسيدگي به امور معلولين  ، براي رسيدگي به وضعيت خانواده)ره(براساس فرمان امام خميني 22/12/1358در تاريخ » بنياد شهيد انقالب اسالمي«. 2

شوراي عالي اداري، بنا به پيشنهاد مشترك نهادهاي متولي امور  19/02/1383مورخ  22838/1901مطابق مصوبه شماره . ديدگان انقالب اسالمي تشكيل شد و آسيب
ها و وظايف مربوط به اداره امور خانواده محترم شهدا، جانبازان  ، كليه مأموريت08/11/1381ـر مورخ 4303ايثارگران و موافقت مقام معظم رهبري طي فرمان شماره 

د انقالب ياد شهياساسنامه بن 1مفاد ماده  موجب به. تغيير يافت» بنياد شهيد و امور ايثارگران«تجميع و نام آن به » نقالب اسالميبنياد شهيد ا«عزيز و آزادگان سرافراز، در 
 داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي و ادارياد يبن، ياسالم يمجلس شورا 18/01/1387و اصالحيه مصوب جلسه مورخ  27/02/1377، مصوب جلسه مورخ ياسالم

جمهور و نظارت عاليه  هاي مربوط، زيرنظر رئيس نامه است و امور آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و در چارچوب اين اساسنامه و آئين
 .شود مقام معظم رهبري اداره مي
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 حقوقي استقالل داراي كه است مشخصي سازماني واحد ،غيردولتي عمومي نهاد يا مؤسسه« مذكور، ماده مفاد براساس .شد تغيير
 منابع محل از آن ساالنه بودجه )%50( درصد پنجاه از بيش و شود مي يا شده ايجاد اسالمي شوراي مجلس تصويب با و است

  .»دارد عمومي جنبه كه است خدماتي و وظايف دار عهده و گردد تأمين غيردولتي
 اين كه است اين ،گرفته نظر در غيردولتي عمومي هاي سازمان براي گذار قانون كه ،مستقل حقوقي شخصيت داشتن آثار از
 كسب و كردن هزينه نحوه در عمل آزادي داشتن مالي، استقالل نتايج و آثار از و شد خواهند مالي استقالل داراي ها سازمان
 استقالل لزوماً حقوقي، استقالل اين واسطه به ،موارد همه در اما است؛ خود به مربوط مالي امور به راجع يگير تصميم و درآمد
  .شود نمي حاصل مالي

 مؤسساتي شامل دسته يك :كرد تقسيم كلي دسته دو به توان مي مالي امور با ارتباط در را غيردولتي عمومي مؤسسات لذا،
 تنها و نبوده خاص درآمد داراي خود كه مؤسساتي ديگر، دسته و كند مي را شان نيازهاي تكافوي زيادي حد تا آنها درآمد كه

 مرتبط، مقررات و قوانين در جهت همين به .كند نمي را نيازهايشان تكافوي درآمدشان نحوي به يا هستند خدمات دهنده ارائه
 صورت به منابع اين .است شده گرفته نظر در آنها براي مالي منابع و انديشيده الزم تدابير نيز مؤسسات اينگونه مالي تأمين براي
 مانند .شود مي واريز خزانه به و وصول دولتي يها دستگاه توسط كه است ها فعاليت از اي پاره از خاص عوارض يا و السهم حق

 مسافر هر از كه كشتي و هواپيما بليط هر قيمت درصد يك معادل و رسمي اسناد الثبت حق از حاصل درآمد از درصد دو و چهل
 مطابق ها شهرداري كه عوارضي يا )احمر هالل جمعيت اساسنامه قانون 7 ماده براساس( احمر هالل جمعيت براي شود، مي اخذ
  .… و دارند مي دريافت افزوده ارزش بر ماليات قانون و عوارض تجميع به مشهور قانون

 در عيناً و منعكس بعد سال بودجه در خزانه، به واريز و وصول از پس و بوده مؤسسات اين عيني و ثابت حق منابع، اين
 و شود مي تلقي مؤسسات اين درآمد عنوان به بلكه نبوده، كمك قالب در يادشده، اعتبارات همچنين .گيرد مي قرار آنها اختيار
  1.شوند مي مند بهره هم دولت عمومي بودجه كمك از نكند، را مؤسسات اين مخارج كفايت چنانچه

  

  استانداران .9

 را »دولت عمومي سياست« بايد و بوده هااستان در دولت عالي نماينده ايران، اسالمي جمهوري سياسي ـ اداري نظام در استانداران
  .نمايند اجرا و پيگيري تعقيب، خود مأموريت حوزه در

 هاي برنامه و ايران اسالمي جمهوري نظام كلي هاي سياست كردن اجرايي و تحقق براي بسترسازي در استانداران نقش
 توسعه، پنجم برنامه كلي هاي سياست اساسي، قانون 44 اصل كلي هاي سياست ساله، بيست انداز چشم سند :قبيل از دولت،
 ،اقتصادي تحول طرح كشوري، خدمات مديريت قانون مصرف، الگوي اصالح كلي هاي سياست اداري، نظام كلي هاي سياست
  .سازدمي دوچندان را دولت عالي نمايندگي نقش ايفاي در آنان جايگاه اهميت ،… و ها يارانه كردن هدفمند قانون

 از ناشي هاي مسئوليت درك و استانداران جايگاه تشخيص لزوم بر ،2كشور سراسر استانداران ديدار در رهبري معظم مقام
 تشخيص درست را خودش جايگاه استاني هر در استاندار كه است اين قضيه اساس و اصلي نكته« :فرمايندمي و كرده تأكيد آن

 استاني، هر در استاندار بنده گمان به .كند احساس خودش دوش بر را جايگاه اين هايمسئوليت كلمه، واقعي معناي به و بدهد

                                                           
  ، )دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران(ي، فصلنامه حقوق پور، نظارت مالي بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولت مجتبي حسينيو سيد ميولي رست .1

  .192-194صص  ،1388، زمستان 4شماره 
 .)08/12/1384(بيانات مقام معظم رهبري در ديدار استانداران سراسر كشور  .2
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 اين به كار اين و نكرد عمل خودش مسئوليت به بخش فالن كه بگويد استاندار شودنمي .دارد استان آن در را دولت رئيس نقش
 بتوانند مختلف هايبخش همه كه كند كاري دولت، و مركز با تماس با خودش، تالش با بايد استاندار نه، افتاد؛ عقب دليل

 قوت و ضعف براي مانمالك اآلن تا ما .بگيرد انجام تا كند، پيگيري را كارها است الزم استاندار .دهند انجام آنجا را كارشان
 استان كارهاي اما بكند، هم ديگر كارهاي و بدهد تشكيل هم را تأمين شوراي هفته هر استاندار يك اگر يعني بود؛ اين استاندارها

 ضعيف را استاندار ما ـ است وزارتخانه فالن يا نيرو وزارت به مربوط است، راه وزارت به مربوط كه كارهايي ولو ـ نرود پيش
 و خودش جايگاه استاندار كه است اين مطلب اولين پس .است مسئله اين از ناشي استاندارها مورد در ما قضاوت دانيم؛مي

  .1»بداند پذيرفته، كه را سنگيني مسئوليت
 تعيين ،اختيارات كردن متناسب با مرتبط موارد گفته، پيش هاي مسئوليت ايفاي براي مناسب شرايط سازي فراهم راستاي در
 در استانداران مذكور، مصوبه براساس 2.است رسيده اداري عالي شوراي تصويب به استانداران، نصب و عزل نحوه و وظايف
 ها، وزارتخانه با ارتباط در كشور عمومي هاي سياست اجراي مسئوليت دولت، عالي نماينده عنوان به خويش مأموريت قلمرو

 انقالب نهادهاي د،نماين مي استفاده دولت عمومي بودجه از نحوي به كه ييها دستگاه ساير و دولتي هاي شركت و مؤسسات
 نيروهاي همچنين، .هستند دار عهده را غيردولتي عمومي مؤسسات و ها شهرداري و شهر اسالمي شوراي انتظامي، نيروي ،اسالمي
  .نندك مي عمل استانداران نظارت تحت دارند، مناطق امنيت با ارتباط در كه وظايفي چارچوب در نظامي

 ،كشور وزارت نماينده عنوان به و بوده مسئول وزيران هيأت و جمهور رئيس برابر در ،دولت عالي هنمايند عنوان به اناستاندار
  .هستند پاسخگو كشور وزير مقابل در و دارند عهدهبر استان سطح در را وزارت آن اختيارات و وظايف اجراي مسئوليت

 وزير پيشنهاد به آنان عزل و شده منصوب جمهور رئيس حكم با ،وزيران هيأت تصويب و كشور وزير پيشنهاد به استانداران
   .شود مي انجام كشور وزير حكم با ،جمهور رئيس تأييد و كشور

 اسالمي، انقالب نهادهاي مقام باالترين ملي، هاي پروژه مديران اداري، مقامات باالترين يا و كل مديران تغيير و عزل ،نصب
 باالترين يا وزرا توسط ،استان در ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا مديران و انتظامي نيروهاي مناطق و نواحي فرماندهان

  .گيرد مي صورت استاندار هماهنگي با ،ربط ذي دستگاه مقام
  :است زير شرح هب خويش مأموريت قلمرو در استانداران اختيارات و وظايف از بخشي

 ؛استان امنيت و نظم حفظ و برقراري −

 .آن مصوبات اجراي حسن بر نظارت و استان تأمين شوراي جلسات مرتب تشكيل و هدايت −

 و محلي اجرايي يها دستگاه ساير و فرمانداران اقدامات و ها شهرستان تأمين شوراهاي عملكرد بر نظارت و هدايت −
 .امنيتي هاي ارگان آمادگي حفظ در هماهنگي

 و وظايف حدود تعيين و امنيتي هاي سياست و ها اولويت تدوين و تعيين استان، امنيتي معضالت پيشگيري و بيني پيش −
  .آنها قانوني وظايفي چارچوب در استان اجرايي يها دستگاه كليه امنيتي اختيارات

 و ها دستورالعمل و قانوني مراجع مصوبات ،انتظامي و امنيتي عام هاي سياست و ها طرح اجراي موجبات آوردن فراهم −
  .امنيتي هاي ابالغيه

 .مربوط هاي دستورالعمل و قوانين چارچوب در استان سطح در انتظامي هاي رده انحالل يا مئدا يا موقت تشكيل تأييد −

                                                           
رساله براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق عمومي، شوشتري، بررسي وظايف استانداران و فرمانداران در نظام اداري جمهوري اسالمي ايران، هادي  .1

 .1384دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، آبان 
 .شوراي عالي اداري 30/07/1377مورخ  602/12مصوبه شماره  .2
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  .عمومي وظيفه و گذرنامه رانندگي، و راهنمايي مقررات و قوانين اجراي حسن بر نظارت −
 منظور به ريزي برنامه و استان خاكي و آبي مرزهاي از مراقبت و نظارت و مرزي مشكالت با مقابله و پيشگيري −

 .مصوب هاي مشي خط و ها سياست چارچوب در مجاز غير انتقاالت و نقل و تردد هرگونه از جلوگيري

  .مجاز مرزي گذرهاي تعيين و تردد و اسكان براي محدود و ممنوع مناطق تعيين و بررسي −
  .كشور وزارت به استان )دريايي و هوايي زميني،( رسمي مرزهاي ايجاد پيشنهاد ارائه و بررسي −
 در محلي همكاري تفاهم يادداشت انعقاد و همجوار كشورهاي هاي استان با همكاري مشترك هاي زمينه بررسي −

  .نظام كلي هاي مشي خط و ها سياست چارچوب
  .ارز و كاال منفجره، مواد سالح قاچاق مخدر، مواد با مبارزه خصوص در الزم هاي هماهنگي ايجاد و هدايت ريزي، برنامه −
 و اتباع به مربوط امور ساير و استمالك ،تابعيت اقامت، ،تردد به مربوط مقررات و قوانين اجراي حسن بر نظارت −

  .آوارگان و مهاجرين ،معاودين پناهندگان، خارجي، هاي نمايندگي
 امور در استان مردم جانبه همه مشاركت جلب منظور به اسالمي شوراهاي تقويت و تشكيل موجبات آوردن فراهم −

  .مربوط مقررات و قوانين چارچوب در فوق شوراهاي بر نظارت اعمال و آن مطلوب سازماندهي و پذير مشاركت
 طبق مذكور شوراهاي متخذه تصميمات رعايت و است استاندار برعهده آنها مسئوليت كه شوراهايي هدايت و تشكيل −

  .مربوط مقررات و قوانين
 شوراهاي وظايف كليه حالت اين در ؛شهر اسالمي شوراي غياب در ،)تهران شهر جز به( شهر اسالمي شوراي يجانشين −

 ميزان و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو يا برقراري تصويب به مربوط وظيفه از غير به استان تابعه شهرهاي اسالمي
  .است استاندار برعهده آن

 بر نظارت و تخصصي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، گوناگون هاي تشكل و مجامع توسعه و سيسأت براي الزم هاي زمينه ايجاد −
  .اجتماعي و سياسي هاي آزادي شدن نهادينه و ها زمينه همه در مردمي هاي مشاركت گسترش منظور به آنها يها فعاليت

  .دشو مي برگزار قانون موجب هب كه انتخاباتي كليه و پرسي همه بر نظارت −
  .كشوري تقسيمات اجرايي اقدامات و مطالعات انجام −
  .احوال ثبت به مربوط امور جريان حسن بر نظارت −
 يها دستگاه بين هماهنگي ايجاد و بانوان اجتماعي و اقتصادي سياسي، فرهنگي، يارتقا و رشد براي مناسب زمينه ايجاد −

  .آنها فعاليت بر نظارت و ربط ذي
 عمومي، بهداشت همگاني، ورزش پرورش، و آموزش گسترش و پيشرفت ،رشد براي مناسب هاي زمينه آوردن فراهم −

  .تحقيقات و عالي آموزش
  .ايراني اصيل فرهنگ گسترش و ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام هاي ارزش از حراست و حفظ −
  .اجتماعي مفاسد و منكرات از جلوگيري و پيشگيري به مربوط اقدامات هماهنگي و هدايت −
  .فقرزدايي و اجتماعي عدالت هاي زمينه آوردن فراهم −
 از طبيعي بالياي و حوادث از ناشي يها بحران مهار و كنترل پيشگيري، منظور به الزم هماهنگي اعمال و تدابير اتخاذ −

  .… و زلزله سيل، قبيل
  .آنان رفاهي امور نمودن هماهنگ و دولت ندانمكار رفاهي لئمسا بر نظارت و هماهنگي −
 انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت به الزم پيشنهادات ارائه و استان در استخدامي و اداري امور بررسي و مطالعه −

 .صالح ذي مراجع ساير و جمهور رئيس
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  .مقررات و قوانين ياجرا حسن بر نظارت −
 همچنين و ،باشد شده مستثني قانون حكم به كه مواردي جز به استان، سطح اجرايي يها دستگاه كليه بازرسي و نظارت −

  .مذكور يها دستگاه كاركنان كليه اعمال و رفتار در مراقبت
  .صالح ذي مراجع هاي دستورالعمل و مصوبات براساس مديران عملكرد ارزشيابي −
 انقالب نهادهاي محلي، هاي سازمان دولتي، يها دستگاه يها فعاليت بين هماهنگي ايجاد و همكاري زمينه آوردن فراهم −

  .مربوط مقررات و قوانين چارچوب در محلي شوراهاي و اسالمي
 يا اجرايي مسئولين به تذكر دادن ،لزوم صورت در و )استاني و ملي( عمراني هاي برنامه اجراي در مراقبت و نظارت −

  .احتمالي نواقص رفع جهت در مربوط وزارتخانه و سازمان به مراتب اعالم
  .استان موجود و بالقوه امكانات و منابع از بهينه استفاده و زيست محيط و طبيعي منابع از حراست و حفظ بر نظارت −
 و ريزي برنامه هدايت و هماهنگي گيري، تصميم و استان هاي نيازمندي تعيين و اي  منطقه استعدادهاي شناسايي −

  .ملي توسعه يراهبردها و ها سياست چارچوب در اي منطقه توسعه هاي اولويت بر تأكيد با استان ريزي بودجه
 و درآمدي جديد منابع شناسايي و استان محدوده در خدماتي و اقتصادي يها فعاليت بر جديد عوارض وضع پيشنهاد −

  .اي منطقه توسعه هاي برنامه اجراي جهت در ربط ذي مراجع به آن پيشنهاد
 ربط ذي ملي يها دستگاه با همكاري و استان محدوده در مربوط قوانين در مقرر درآمدي منابع كسب جهت در تالش −

  .خصوص اين در
 و ها سياست چارچوب در بانكي تكليفي تسهيالت اعطاي در ها اولويت تعيين و ها بانك فعاليت هماهنگي و دايته −

 اعتباري مؤسسات تشكيل طريق از گذاران سرمايه تشويق و كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه هاي برنامه
  .عمراني و توليدي يها فعاليت سمت به آنها دادن سوق و ها سرمايه جذب و غيردولتي

 و صنعتي و تجاري آزاد مناطق ايجاد مرزي، مبادالت نفتي، غير صادرات به مربوط امور هدايت و هماهنگي نظارت، −
  .مربوط مقررات و قوانين طبق مرزي هاي بازارچه اندازي راه و سيسأت و شده حراست ويژه مناطق

 و استخدامي و اداري امور خصوص در كشور وزير و ايشان معاونان جمهور، رئيس تفويضي اختيارات و وظايف اجراي −
 1.دشو مي محول استاندار برعهده صالح ذي مراجع طريق از كه وظايفي ساير و …

 تصويب و جمهور رئيس موافقت صورت در ضرورت حسب و خاص شرايط در هورجم رئيس ويژه نمايندگي مسئوليت −
  .وزيران هيأت

 هاي برنامه با نحوي هب كه استان در اجرايي واحدهاي وظايف اجراي منظور به اجرايي هاي دستورالعمل ابالغ و تهيه −
 واحدهاي بين هماهنگي ايجاد ،همچنين و است مرتبط عمومي آرامش و امنيتي مسائل و عمومي هاي سياست و توسعه
  .مقررات و قوانين رعايت با آنها امكانات از بهينه استفاده و مذكور

  .خارجه امور وزارت موافقت و كشور وزارت هماهنگي با ديگر كشورهاي اقتصادي و فرهنگي مراكز با ارتباط برقراري −
  .استان كنسولي و سياسي نمايندگان با اداري و رسمي ارتباط برقراري −
 يها فعاليت بين هماهنگي جهت مناسب زمينه ساختن فراهم منظور به استاندار رياست به استان اداري شوراي تشكيل −

  .استان در توسعه هاي برنامه و عمومي هاي سياست تحقق و اجرايي يها دستگاه يياكار و ها قابليت افزايش و مختلف
  .كنند مي سفر استان به رسماً كه خارجي و داخلي رتبه عالي مقامات از )مشايعت و پذيرايي استقبال،( تشريفات مراسم نجاما −

                                                           
هـ مورخ 44444ت/107443و  07/03/1391هـ مورخ 44444ت/107040هاي شماره  نامه جمهور و تصويب رئيس 23/03/1389مورخ  44185-65365بخشنامه شماره  .1
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  قضائيه قوه :چهارم فصل

  
  

  كلي هدف
   قضائيه قوه اختيارات و فيوظا ساختار، زمينه در فراگيران دانش ارتقاي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
 .دهند توضيح را قضائيه قوه ساختار .1
 .كنند تشريح را قضائيه قوه اختيارات و وظايف .2
 .برشمارند را اداري عدالت ديوان وظايف و اركان .3
 .نمايند بيان را كشور كل بازرسي سازمان اختيارات و وظايف .4
 .دهند توضيح اختصار به را رسمي روزنامه ساختار و پيشينه .5
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  ايران اسالمي جمهوري نظام در قضائيه قوه وظايف و جايگاه .1

 بر ايران اسالمي جمهوري قضائي نظام .است هاحوزه آن در عدالت تحقق فردي، و اجتماعي هايحوزه در اسالم هدف ترين مهم
  .است شده تأسيس اماميه فقه و شريعت بر مبتني ياسالم هاي آموزه پايه

 در قضا مسأله« :است آمده آن ديباچه در و گرفته صورت اي ويژه توجه قضا امر به نسبت اسالمي جمهوري اساسي قانون در
 است امري اسالمي امت درون در موضعي انحرافات از پيشگيري منظور به ،اسالمي حركت خط در مردم حقوق از پاسداري با رابطه
 .است شده بيني پيش ديني دقيق ضوابط به آشنا و عادل قضات از متشكل و اسالمي عدل پايه بر قضائي سيستم ايجاد رو اين از .حياتي

  ».باشد ناسالم مناسبات و رابطه نوع هر از دور به است الزم آن بودن مكتبي در دقت و بنيادي حساسيت دليل به نظام اين
 قضائيه قوه و مجريه قوه مقننه، قوه :از عبارتند ايران اسالمي جمهوري در حاكم قواي مذكور، قانون هفتم و پنجاه اصل برابر

 و يكصد اصل مطابق همچنين .هستند مستقل يكديگر از قوا اين و شوندمي اعمال امت امامت و امر مطلقه واليت زيرنظر كه
 دار عهده و عدالت به يدنبخش تحقق مسئول و اجتماعي و فردي حقوق پشتيبان كه مستقل است اي قوه يهئقضا قوه« ششم، و پنجاه

  :است زير وظايف
 و تصميم اخذ و خصومات رفع و دعاوي فصل و حل شكايات، تعديات، تظلمات، مورد در حكم صدور و رسيدگي .1

  ؛كند مي معين قانون كه حسبيه امور از قسمت آن در الزم اقدام
 ؛مشروع هاي آزادي و عدل گسترش و عامه حقوق احياي .2
 ؛قوانين اجراي حسن بر نظارت .3
 ؛اسالم جزايي مدون مقررات و حدود اجراي و مجرمين تعزير و مجازات تعقيب و جرم كشف .4
  ».مجرمين اصالح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام .5

 كه است آن در اندپذيرفته را قوا تفكيك كالسيك طور به كه هايي نظام ساير با ايران اسالمي جمهوري نظام تفاوت عمده
 اسالمي حكومت و نظام بنيادي اصول از يكي پذيرش از ناشي نظارت اين و كنند مي وظيفه انجام فقيه واليت زيرنظر حاكم قواي
 از كه است حاكميت همان امر واليت ،ساده بيان به .شد خواهد اعمال عادل فقيه ولي سوي از )عج(زمان امام غيبت زمان در كه است
 اصل ،مقننه و مجريه قواي مورد در .دارد اشراف و نظارت مملكت امور تمام بر ،حاكم عنوان به رهبر و شودمي اعمال رهبري طريق

را  مجلس نمايندگان و جمهور رئيسمردم با رأي مستقيم خود،  زيرا ؛است لمس قابل كامالً دموكراسي و ساالري مردم و انتخاب
  .شودمي بونصم يرهبرمقام  توسط ،دكر خواهيم اشاره اًبعد كه طور همان ،قضائيه قوه رئيس ولي ؛ندكنمي انتخاب

 تأمين براي و قوا بين همكاري ضرورت اصل به بنا ولي ،ندهست مستقل يكديگر از حاكم قواي ،اساسي قانون در گرچه
 يك پاسخگويي و نظارت با همراه موارد از ايپاره در متقابل ارتباط اين و بوده ارتباط در يكديگر با قوا اين ،نظام كلي اهداف

  .است مصون تقريباً قوا ساير مستقيم نظارت و پاسخگويي از قضائيه قوه ،ميان اين در اما .باشدمي ديگر قوه مقابل در قوه
 از قاضي طرفي بي اصل اوالً يعني هست؛ نيز قضات شامل بلكه ،شود نمي آن تشكيالت به مربوط تنها قضائيه قوه استقالل

 براساس صرفاً دادرسي مقام در آنان كه شود مي محقق هنگامي قضات استقالل ثانياً ؛آيد مي شمار به قضا امر ناپذير اجتناب لوازم
 شصت و يكصد اصل در كه است اين .كنند حكم صدور به مبادرت اقتصادي و سياسي فشار هرگونه از دور به و قضائي موازين

 صادر حكم آن، براساس كه باشد اصولي و قانون مواد به مستند و مستدل بايد ها دادگاه احكام« :بينيم مي اساسي قانون ششم و
 مدونه قوانين در را دعوا هر حكم كند كوشش است موظف قاضي« :است آمده هفتم و شصت و يكصد اصل در و ».است شده
 يا نقص يا سكوت بهانه به تواند نمي و نمايد صادر را قضيه حكم معتبر، فتاواي يا اسالمي معتبر منابع به استناد با ،نيابد اگر و بيابد

  ».ورزد امتناع حكم صدور و دعوا به رسيدگي از ،مدونه قوانين تعارض يا اجمال
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 در .است قضاوت امر در تشكيالتي و اداري مراتب سلسله نفي اصل ،كند مي كمك قضات استقالل به كه ديگري اصل
 صورت در و گيرند نمي قرار مافوق نظر تحت و هستند مستقل شان قضائي تصميم اتخاذ در قضات اصوالً كشور قضائي نظام

 دادسرا اعضاي گرچه مثال براي .شود مي فصل و حل قضائي ديگر مرجع يك در اختالف اين ،اظهارنظر در اختالف تحقق
 به عقيده بازپرس نهايي، تصميم اتخاذ در اگر ولي ،دهند مي تشكيل متهم تعقيب امر در را واحدي هيأت ،)دادستان و بازپرس(

 اختالف به تا شود مي مطرح دادگاه در موضوع ،اختالف حل براي ،باشد داشته متهم مجرميت به عقيده دادستان و گناهي بي
  .دكن تحميل بازپرس بر را اش قضائي نظر تواند نمي دادستان بنابراين ؛شود قضائي رسيدگي دو آن عقيده

  
  ايران اسالمي جمهوري قضائي نظام بر حاكم اصول .1-1

  :است شده نهاده بنا ريز اصول هيپا بر رانيا ياسالم يجمهور يقضائ نظام
 نيمواز حاكميت است، ياسالمــ اصــول بـــر يمبتن رانيا ياسالم يجمهور نظام كه آنجا از :ياسالم نيمواز تيرعا )الف
 منظور هب همچنين، و شوندن يتلق جداگانه يمبنا دو عنوان به ،قانون و ياسالم نيمواز نكهآ يبرا .دارد تضرور جامعه در ياسالم
 از و نييتب قانون هليوس به يدبا يفقه نيمواز ،يقضائ نظام به دنيبخش تيمشروع و واحد يامر در فقها آراء تشتت از يريجلوگ
  .است شده نيمع قانون در يفقه نيمواز وفق ها دادگاه تيصالح و يقاض طيشرا و صفات ،نيبنابرا ؛دشو تيرعا ،قضات يسو
  .طرفي قاضي است نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران، اصل بر بي در :يقاض يطرف يب )ب
 افراد حضور و شود مي انجام علني محاكمات،« اساسي، قانون پنجم و شصت و يكصد اصل براساس :محاكمات بودن يعلن )ج

 ،خصوصي دعاوي در يا باشد عمومي يانظم عمومي عفت منافي آن بودن علني دادگاه، تشخيص به آنكه مگر ؛است بالمانع
  .»نباشد علني محاكمه كه كنند تقاضا دعوا طرفين

 مگر ؛شود ينم شناخته مجرم قانون نظر از كس چيه و است برائت ،اصل« ،ياساس قانون هفتم و سي اصل موجب به :برائت )د
 يمدع كس هر كه يمعنـ نيبد هست؛ زين يحقوق موارد به يتسر قابل برائت اصل ».گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم نكهيا

  .كند اثبات را آن بايد ،باشد يحق
 .است ممنوع اطالع كسب اي و اقرار گرفتن يبرا شكنجه هرگونه« اساسي، قانون هشتم و سي اصل مطابق :شكنجه تيممنوع )هـ

 از متخلف .است اعتبار و ارزش فاقد يسوگند و اقرار و شهادت نيچن و ستين مجاز ،سوگند اي اقرار شهادت، به شخص اجبار
  ».شود يم مجازات قانون طبق ،اصل نيا
 كه قانوني استناد به يفعل ترك يا فعل هيچ« اساسي، قانون نهم و شصت و يكصد اصل براساس :مجازات و جرم بودن يقانون )و

  .»شود نمي محسوب جرم است، شده وضع آن از بعد
 جرائم به يدگيرس« ،ياساس انونق هشتم و شصت و يكصد اصل موجب به :يعاد جرائم از يمطبوعات و ياسيس جرائم كيتفك )ز
 و طيشرا انتخاب، نحوه .رديگ يم صورت دادگستري محاكم در منصفه أتيه حضور با و است يعلن يمطبوعات و ياسيس

  ».كند مي معين اسالمي موازين براساس انونق را سياسي جرم تعريف و منصفه أتيه اراتياخت
 و حكم به مگر ،كرد ريدستگ توان ينم را كس چيه« اساسي، قانون دوم و سي اصل مطابق :يرقانونيغ بازداشت تيممنوع )ح
 و شود ميتفه و ابالغ متهم به كتباً بالفاصله ،ليدال ذكر با ديبا اتهام موضوع بازداشت، صورت در .كند يم نيمع قانون كه يبيترت

 .گردد فراهم وقت اسرع در محاكمه مقدمات و ارسال يقضائ هصالح مراجع به يمقدمات هپروند ساعت 24 مدت ظرف حداكثر
  .شود يم مجازات قانون طبق ،اصل نيا از متخلف
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 اشتباه اي ريتقص اثر رد هرگاه« ،ياساس قانون يكم و هفتاد و يكصد اصل براساس :يقضائ ماتيتصم از يناش خسارت جبران )ط
 ر،يتقص صورت در گردد، يكس متوجه يمعنو اي يماد ضرر خاص، مورد بر حكم قيتطب در اي حكم در اي موضوع در يقاض

 هاعاد متهم از ،حال هر در و شود يم جبران دولت لهيوس به خسارت ،صورت نيا ريغ در و است ضامن ياسالم نيمواز طبق مقصر
  ».گردد يم تيثيح
 و مستدل ديبا ها دادگاه احكام« ،ياساس انونق ششم و شصت و يكصد اصل موجب به :محاكم آراء و احكام بودن مستدل )ي

 مقررات اي يقانون مواد به مستند كه يحكم هرگونه ».است شده صادر حكم ،آن براساس كه باشد ياصول و قانون مواد به مستند
  .دارد يپ رد يانتظام تيمسئول ،رمستدليغ حكم صدور و است يعال يها دادگاه در فسخ و دنظريتجد قابل نباشد، يشرع
 نظام در يقضائ امور بودن يا مرحله دو رشيپذ به توجه با :يقضائ مراجع از صادره احكام ةيكل بودن دنظريتجد قابل )ك

 عنوان به است؛ يعال يها دادگاه در دنظريتجد قابل ،يتال يها دادگاه جانب از صادره احكام اكثر ران،يا ياسالم يجمهور يحقوق
  .دارد را استان دنظريتجد دادگاه در دنظريتجد يتقابل ،انقالب و يعموم يها دادگاه از صادره احكام مثال،

  

  قضائيه قوه رئيس اختيارات و وظايف انتصاب، نحوه .2

 قضائي عالي شوراي توسط قضائيه قوه ،1368 سال در اساسي قانون اصالح از پيش و ابتدا در ،اسالمي انقالب پيروزي از پس
 قضات انتخاب به عادل و مجتهد قاضي نفر سه و كشور كل دادستان كشور، عالي ديوان رئيس از متشكل شورا اين .شدمي اداره
  .كردندمي وظيفه انجام شورا در سال پنج مدت براي كه بود كشور

 هاي ليتئومس انجام منظور به « :شد مقرر هفتم و پنجاه و يكصد اصل براساس ،1368 سال در اساسي قانون بازنگري از پس
 را مدبر و مدير و قضائي امور به آگاه و عادل مجتهد نفر يك رهبري قامم ،اجرايي و اداري و قضائي امور كليه در يهئقضا قوه

  ».است يهئقضا قوه مقام ترين عالي كه نمايد مي تعيين يهئقضا قوه يسئر عنوان به سال پنج مدت براي
  :است زير شرح به قضائيه قوه رئيس وظايف« هشتم، و پنجاه و يكصد اصل مطابق همچنين،

 ششم؛ و پنجاه و يكصد اصل هاي مسئوليت تناسب به دادگستري در الزم تشكيالت ايجاد .1

 اسالمي؛ جمهوري با متناسب قضائي لوايح تهيه .2

 از اينها مانند و آنان ترفيع و مشاغل تعيين و مأموريت محل تغيير و اهآن نصب و عزل و شايسته و عادل قضات استخدام .3
 ».قانون طبق اداري، امور

  :جمله از است، شده بيني پيش قضائيه قوه رئيس براي هايي مسئوليت و وظايف نيز اساسي قانون اصول از ديگر برخي در
 1.كل دادستان و كشور عالي ديوان رئيس نصب .1
 2.كشور كل بازرسي سازمان و اداري عدالت ديوان بر نظارت و كشور عالي ديوان تشكيل براي ضوابط تعيين .2
  3.جمهور رئيس به دادگستري وزير پيشنهاد .3
 4.رهبري مقام به اسالمي موازين حدود در محكومين مجازات تخفيف يا عفو پيشنهاد .4

                                                           
ي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت ئرئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضا«: وم قانون اساسيداصل يكصد و شصت و  .1

  ».كند آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي ،قضات ديوان عالي كشور
  .نون اساسيقام چهاراصول يكصد و شصت و يكم، يكصد و هفتاد و سوم و يكصد و هفتاد و  .2
  .اصل يكصد و شصتم قانون اساسي .3
  .اصل يكصد و دهم قانون اساسي .4



 انداز آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمي ايران و سند چشم                    122

 

 1.ندهينما نييتع قيطر از مايس و صدا سازمان تيفعال بر نظارت .5
 2.جمهور سيرئ سوگند مراسم در ضورح .6
 3.خدمت از بعد و قبل آنان فرزندان و همسر و وزيران جمهور، رئيس معاونان جمهور، رئيس رهبر، دارايي به رسيدگي .7
 4.ياساس قانون يبازنگر يوراش و يمل تيامن عالي يشورا ،نظام مصلحت صيتشخ مجمع ،يرهبر موقت يشورا در تيعضو .8

 برمبناي و عادي قوانين و اساسي قانون در شده بيني پيش وظايف كردن عملي براي قضائيه قوه رئيس فوق، موارد اجراي در
 نيازمند خود وظايف اجراي براي قضائيه قوه كه آنجا از همچنين، .كندمي اداري يا قضائي واحدهاي تشكيل به مبادرت ،نياز

 و كندمي مطرح دولت هيأت در دادگستري وزير طريق از را هاآن ،مناسب قضائي لوايح تهيه از پس ،است روز به و متناسب قوانين
 بر نظارت و اتقض انتخاب عالوه، به .شودمي تقديم اسالمي شوراي مجلس به قضائي اليحه دولت، هيأت تصويب از بعد

 را عدالت اجراي وظيفه ،قضائيه قوه اصلي محور عنوان به قضات زيرا است؛ قضائيه قوه رئيس مهم وظايف جمله از آنان، عملكرد
 منابع از كه ورط نآ و است ديني هايآموزه از برگرفته ايران اسالمي جمهوري در قضاوت شرايط .دارند برعهده جامعه در

  .دباشمي )ع(امامان و )ص(پيامبران سپس و خداوند مخصوص ،نخست مرتبه در مقام اين ،آيدمي دست به اسالمي
 و مجرميت اثبات بدون قاضي انفصال امكان ،مثال براي ؛گيردمي صورت قانون برمبناي موارد اين تمام كه است ذكر شايان
 جامعه مصلحت كه مواردي در مگر ،نيست جايز او رضايت بدون قاضي خدمت محل تغيير يا ندارد وجود او كيفري محكوميت

  .كشور كل دادستان و كشور عالي ديوان رئيس با قضائيه قوه رئيس مشورت از پس هم آن ؛كند اقتضا
  

  )ها دادگاه و دادسراها( دادگستري تشكيالت .3

 موازين طبق بايد كه است دادگستري هاي دادگاه وسيله به قضائيه قوه اعمال« اساسي، قانون يكم و شصت اصل موجب به
 در ».بپردازد الهي حدود اقامه و عدالت اجراي و گسترش و عمومي حقوق حفظ و دعاوي وفصل حل به و شود تشكيل اسالمي
 باالترين كشور، كل دادستان و ديوان رئيس كه دارد قرار كشور عالي ديوان دادسراي و دادگاه دادگستري، تشكيالت رأس
  .هستند آنها مقام

 ارتش، اعضاي انتظامي يا نظامي خاص وظايف به مربوط جرائم به رسيدگي براي« نيز، دوم و هفتاد و يكصد اصل مطابق
 يا آنان عمومي جرائم به ولي گردد؛ مي تشكيل قانون مطابق نظامي محاكم اسالمي، انقالب پاسداران سپاه و شهرباني ژاندارمري،

 بخشي نظامي، هاي دادگاه و دادستاني .شود مي رسيدگي عمومي محاكم در شوند، مرتكب دادگستري ضابط مقام در كه جرائمي
 به رسيدگي براي نظامي و عمومي محكمه نوع دو اساس، اين بر ».هستند قوه اين به مربوط اصول مشمول و كشور قضائيه قوه از

  .است مقرر نيز دادسرايي اي، محكمه هر دركنار البته كه دارد وجود جرائم
 بلكه نيست؛ دسته دو اين به محاكم حصر بر دليل اساسي، قانون در فوق محكمه نوع دو ذكر كه داشت توجه بايد البته

 تشكيالت و ها دادگاه تواند مي قضائيه قوه رئيس اساسي، قانون 1نهم و پنجاه و يكصد و هشتم و پنجاه و يكصد اصول موجب به
  .كند ايجاد دادگستري در را ديگري الزم

                                                           
 .اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي .1
 .يكم قانون اساسي اصل يكصد و بيست و .2
قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه  ،جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان جمهور، معاونان رئيس دارايي رهبر، رئيس«: ياصل يكصد و چهل و دوم قانون اساس .3

  ».شود كه برخالف حق، افزايش نيافته باشد قضائيه رسيدگي مي
 .قانون اساسي يكصد و هفتاد و هفتم و يكصد و هفتاد و ششم ،ميكصد و دوازده ،ل يكصد و يازدهمواص .4
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 تنها دادسرا در .دارد وجود )دادگاه( همحكم و دادسرا مرجع دو قضائي، يها پرونده به يدگيرس روند در كلي، طور به
 احراز و قاتيتحق انجام از پس كه است دادسرا عهدهرب يمقدمات قاتيتحق .شود يم مطرح يجزائ و يفريك جنبه داراي اتيشكا
 در و ارسال محاكم به مجازات نييتع و حكم صدور ،يدادرس جهت پرونده فرخواست،يك و تيمجرم قرار صدور با ت،يمجرم

  .دشو يم اقدام بيتعق يموقوف و بيتعق منع قرار صدور به نسبت ت،يمجرم احراز عدم صورت
 ،كشور يعال وانيد تيمع در و انقالب و يعموم يدادسرا انقالب، و يجزائ محاكم و استان يفريك دادگاه تيمع در
 بيترت به دولت، كاركنان جرائم به يدگيرس محاكم و تيروحان ژهيو دادگاه ،قضات يانتظام يعال محاكم ،ينظام محاكم
 ژهيو يدادسرا و تيروحان ژهيو يدادسرا ،قضات يانتظام يدادسرا ،ينظام يدادسرا ،)كل دادستاني( كشور يعال وانيد يدادسرا

  .دارد وجود دولت كاركنان
 ،ياسالم حدود و يعموم حقوق حفظ و ياله حق جنبه از يدعو اقامه متهم، بيتعق جرم، كشف دار عهده كه دادسرا

 الزم تعداد به و شود مي تشكيل دادستان استير به ، است يقانون ضوابط وفق هيحسب امور به يدگيرس نيهمچن و حكم ياجرا
 هاآن يقانون مجازات كه يجرائم در يول ؛است بازپرس عهدهرب جرائم هيكل يمقدمات قاتيتحق .دارد بازپرس و اريداد معاون،
 شده گرفته نظر در بازپرس يبرا كه است ياراتياخت و فيوظا هيكل يدارا زين دادستان نباشد، ابد حبس و قصاص رجم، اعدام،
 فهيوظ انجام يو رنظريز كه ارانيداد به را تياهم كم جرائم ،دادستان و كند يم يدگيرس نيسنگ جرائم به بازپرس واقع در است؛

 فرخواست،يصدورك با دادستان بازپرس، و اريداد توسط تيمجرم قرار صدور از پس صورت هر در .دهد يم ارجاع كنند يم
  .ندك يم ارسال صالح دادگاه به حكم صدور و يدگيرس جهت را پرونده
 به اعتراض صنعتي، و معنوي مالكيت ثبتي، تجاري، حسبي، امور با رتبطم دعاوي كليه به مدني، يا حقوقي دادگاه در

 يا جزائي دادگاه همچنين .شود مي رسيدگي … و المللي بين دعاوي ،مستأجر و موجر دعاوي ،غيردادگستري مراجع تصميمات
 نشدني، پرداخت چك صدور ،ييربا آدم سرقت، قبيل از كيفرخواست، در مندرج جرائم كليه به رسيدگي مسئوليت كيفري،
 دادگاه در مستقيماً كيفرخواست بدون قانون مطابق كه جرائمي نيز و ،… و كالهبرداري ،جعل اجتماعي، مفاسد به مربوط جرائم
 دادستان و بازپرس بين نظر اختالف به رسيدگي و دادسرا نهايي قرارهاي به اعتراض به رسيدگي .دارد برعهده را شود مي مطرح

  .است يئجزا هاي دادگاه برعهده نيز
  

  دادگستري وزير .4

 پيشنهاد جمهور رئيس به قضائيه قوه رئيس كه كساني ميان از دادگستري وزير ،اساسي قانون شصتم و كصدي اصل موجب به
  .شود مي كار به مشغول سمت اين رد ،اسالمي شوراي مجلس از اعتماد رأي كسب از پس و انتخاب كند، مي

 تصويب با و انقالب از پس لكن ؛بود كشور قضائي دستگاه مقام باالترين دادگستري وزير ،اسالمي انقالب پيروزي از قبل
 گرفت، قرار مستقل اي قوه عنوان به خود واقعي جايگاه در قضائيه قوه آن موجب به كه ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون

 مفصل طور به »)18- 6( بند ـ سوم فصل ـ دوم بخش« در كه شد يموارد به محدود ،قضائي امور در دادگستري وزير اختيارات
  .است شده ذكر
  

                                                                                                                                                                                                 
 ».ها و تعيين صالحيت آنها منوط به حكم قانون است تشكيل دادگاه. ع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري استمرج«: اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي. 1
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  قضائي مراجع .5

  كشور عالي ديوان .5-1

 و محاكم در قوانين صحيح اجراي بر نظارت منظور به كشور عالي ديوان« ،اساسي نونقا يكم و شصت و يكصد اصل موجب به
 قضائيه قوه رئيس كه ضوابطي براساس ،شود مي محول آن به قانون طبق كه هايي مسئوليت انجام و قضائي رويه وحدت ايجاد
  ».گردد مي تشكيل كند، مي تعيين

 با قضائيه قوه رئيس توسط آن، رئيس و است قضائي مرجع ترين عالي كشور، عالي يواند ،دادرسي نظام مراتب سلسله در
  .شود مي انتخاب سال پنج مدت به كشور عالي ديوان قضات مشورت

  
  تشكيالت و سازمان .5-1-1

 اجراي بر نظارت كه ديوان وظيفه ترين معمول .است دادسرا و شعب قسمت دو از مركب كشور عالي ديوان سازماني، نظر از
 كل دادستان رياست به نيز ديوان دادسراي .شود مي انجام شعب توسط ،است فرجامي رسيدگي طريق از محاكم در قوانين صحيح
 كه است داديار نفر چند داراي ،معاون تعدادي بر عالوه ديوان دادسراي .كند مي فعاليت كشور عالي ديوان معيت در كشور
 و است تجزيه غيرقابل واحد يك ديوان يدادسرا .دهند مي انجام را او قانوني وظايف از بخشي ،كشور كل دادستان زيرنظر

 ديوان دادسراي به قانون موجب به كه مهمي وظيفه .است كل دادستان و دادسرا تصميمات واقع در دادياران يا نامعاون تصميمات
 طريق از ،شرعي موازين با هاآن مغايرت تشخيص صورت در ديوان شعب و ها دادگاه قطعي آراء نقض درخواست ،دهش محول
  .است قضائيه قوه رئيس به اعالم

  
  وظايف .5-1-2

 همچنين .هستند كشور عالي ديوان وظايف ترين مهم ،قضائي رويه وحدت ايجاد و محاكم در قوانين اجراي حسن بر نظارت
 كه شده بيني پيش ديوان رئيس براي خاصي وظايف ،ديوان عمومي هيأت رياست و اداري رياست بر عالوه ،مربوط قوانين مطابق
  :است زير قرار به آنها از بخشي
  .قانوني موارد در صالحيت تشخيص و صالحيت در اختالف حل −
  .كيفري امور در دادرسي اعاده تجويز −
  .صالح دادگاه از غير دادگاهي به كيفري امر به رسيدگي احاله جويزت −
  .آن مورد در حكم صدور و قانوني وظايف از جمهور رئيس تخلف به رسيدگي −
  .كند مي ايفا را ديوان اول شعبه قضائي وظايف كليه ديوان رئيس ،حيث اين از ؛كشور عالي ديوان اول شعبه رياست −
  .مخدر مواد درخصوص انقالب هاي دادگاه از صادره احكام تنفيذ و بررسي −
  .قضات انتظامي عالي محكمه در عضويت −
  .قضات انتظامي تجديدنظر هيأت ياعضا از نفر دو انتخاب −
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  كشور كل دادستاني .5-2

 به آگاه و عادل مجتهدين ميان از قضائيه قوه رئيس توسط كشور كل دادستان ،اساسي انونق دوم و شصت و يكصد اصل مطابق
 وي رياست تحت كشور عالي ديوان دادسراي و انتخاب سال پنج مدت به كشور عالي ديوان قضات مشورت با و قضائي امور

  .است ديگر امور در معاون ،لزوم مورد تعداد به و اول معاون يك داراي كشور كل دادستان .شود مي تشكيل
  
  كشور كل دادستان هاي مسئوليت و وظايف .5-2-1

  :از عبارتند آنها از برخي كه است هايي مسئوليت و وظايف داراي كشور كل دادستان مربوط، مقررات و قوانين موجب به
 .1اساسي قانون مچهار و شصت و يكصد اصل براساس ،قضات خدمت محل يا سمت تغيير مورد در مشورتي نظر اعالم −

  .قضائيه قوه رئيس تصويب جهت كشور تربيتي و تأميني اقدامات و ها زندان سازمان رئيس پيشنهاد −
  .كشور عالي ديوان عمومي هيأت جلسات در حضور −
  .دادرسي اعاده با موافقت و رخواستد −
  .كشور عالي ديوان شعب در اظهارنظر −
  .ديگر حوزه به حوزه يك از جزائي احاله درخواست −
  .قضات انتظامي دادسراي به قضات عملكرد بازرسي و تعقيب دستور −
  .قضات انتظامي دادسراي داديار و دادستان بين اختالف حل −
  .قضات انتظامي دادگاه اعضاي تخلفات خصوص در اظهارنظر و تحقيق انجام −
  .كشور كل بازرسي سازمان گزارش با عمومي هاي دادگاه احكام تجديدنظر درخواست با موافقت −
  .آنها به مربوط احكام ساير به نسبت تجديدنظر و مخدر مواد جرائم به مربوط اعدام احكام أييدت −
  .زندان به ورود حق بودن دارا −
  .زندانيان از حمايت انجمن مديره هيأت در عضويت براي نماينده تعيين −
  .تمليكي اموال فروش و آوري جمع سازمان عمومي مجمع در عضويت −
  .مخدر مواد با مبارزه ستاد در عضويت −
  .نظامي و انقالب و عمومي دادسراهاي امور بر نظارت −

  
  قضات انتظامي عالي دادگاه و دادسرا .5-3

 به را متخلف قضات و بوده حساس قضات تخلفات به نسبت ها حكومت ،ديرباز از ايران در كه دارد آن از حكايت تاريخي اسناد
  .دارد قرار ويژه تأكيد مورد قضات كار رب نظارت نيز، اسالم مبين دين هاي آموزه در .ندا هداد مي كيفر شدت

 مستقر تهران در كه است قضات انتظامي دادسراي ،كشور قضات عملكرد بر انتظامي نظارت قانوني مرجع ،حاضر حال در
  .دارد برعهده كشور عالي ديوان نيز، را قضائي نظارت ؛دوش مي تشكيل دفتري كارمند و معاون تعدادي و دادستان يك از و بوده

                                                           
طور  به ،بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است ،از مقامي كه شاغل آن استتوان  قاضي را نمي«: قانون اساسي مچهارو اصل يكصد و شصت . 1

مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس  ؛محل خدمت يا سمتش را تغيير داد ،او تموقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي
 ».گيرد كند صورت مي اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي نقل و انتقال دوره .ديوان عالي كشور و دادستان كل
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 تخلفات به رسيدگي .ندك مي هوظيف انجام است، شعبه سه داراي كه ،قضات انتظامي دادگاه معيت در انتظامي دادسراي
 رعايت عدم و وظيفه انجام در اهمال .آيد مي عمل به كشور عالي ديوان عمومي هيأت در ،قضات انتظامي عالي دادگاه ياعضا
  .شود مي محكوم قانون در مقرر انتظامي مجازات به مورد حسب ،مرتكب و شده محسوب تخلف كلي طور هب ،موضوعه قوانين

 اخالقي جهات در حقيقت و قضائي مستخدمين تعقيب و تقصيرات كشف و بازرسي شامل قضات انتظامي دادسراي وظايف
 همچنين .است وظيفه انجام در مسامحه و اهمال و قضائي كارمندان سوءشهرت و قضائي شئون و حيثيت با منافي رفتار و اعمال و

 مورد را قضات كار كيفيت و كميت ،منظم هاي بازرسي طي و شكايات به رسيدگي ضمن است مكلف قضات انتظامي دادسراي
  .كند پيشنهاد قضائيه قوه رئيس به را باشند درخشان و برجسته و باارزش خدمات مصدر كه قضاتي تشويق و داده قرار ارزيابي

 نيا .كند يم يدگيرس قضات تخلفات به ،دادستان فرخواستيك با كه است يئقضا مرجع تنها ،قضات يانتظام يعال دادگاه
 همچون اموري به رسيدگي .است البدل يعل عضو كي يدارا و دشو يم ليتشك ياصل عضو نفر دو و سيرئ نفر كي از دادگاه
 ،وكال انتظامي دادياران و دادستان ،انتظامي هاي دادگاه اعضاي و مديره تأهي ياعضا لفاتتخ ،قضات ترفيع يا تعليق تقاضاي
 كانون انتظامي دادستان و دادگاه اعضاي تخلفات ،وكال كانون مديره تأهي جانب از وكالت پروانه تقاضاي رد از شكايت

  .رود مي شمار به عالي دادگاه وظايف ترين مهم از ،… و رسمي كارشناسان
  .دشو مي رسيدگي عمومي هاي دادگاه در قضات عمومي جرائم به ،كه اين ذكر به الزم

  
  اداري عدالت ديوان .5-4

 مأمورين به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شكايات، به رسيدگي منظور به ،1اساسي قانون سوم و هفتاد و يكصد اصل اجراي در

 زيرنظر اداري عدالت ديوان كننده، تصويب مقام اختيارات حدود از خارج يا شرع يا قانون خالف دولتي هاي نامه آئين و ادارات و

  .كند مي فعاليت و شده تشكيل قضاييه قوه رئيس

 قوه رئيس تصويب به ديوان رئيس پيشنهاد با آن، شعب تعداد و اداري و قضايي تشكيالت و است مستقر تهران در ديوان
 صادره آراء و است اكثريت نظر رأي، صدور در مالك .است مستشار دو و رئيس يك داراي ديوان شعبه هر .رسد مي قضائيه
  .است قطعي ديوان، شعب توسط

 نياز، مورد تعداد به تواند مي و هست نيز ديوان اول شعبه رئيس شود، مي منصوب قضاييه قوه رئيس حكم با كه ديوان رئيس
  .شوند مي منصوب قضاييه قوه رئيس حكم با و ديوان رئيس پيشنهاد به هم ديوان قضات .باشد داشته مشاور و معاون

  
  اختيارات حدود و صالحيت .5-4-1

  :است زير موارد شرح به ديوان اختيارات حدود و صالحيت
 اعم يدولت يواحدها اقدامات و ماتيتصم از يحقوق اي يقيحق اشخاص اعتراضات و تظلمات و اتيشكا به يدگيرس .1

 مؤسسات و اسالمي انقالب ينهادها و التيتشك ها، يشهردار ،يدولت يها شركت و مؤسسات ها، سازمان ها،  وزاتخانه از
  .آنها فيوظا به راجع امور در مذكور يواحدها مأموران اقدمات و ماتيتصم همچنين و آنها به وابسته

                                                           
هاي دولتي و احقاق  نامه يا واحدها يا آئينن ياعتراضات مردم نسبت به مأمور  ات، تظلمات ويبه شكا يدگيمنظور رس به«: يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسياصل . 1

  ».كند ين ميعموان را قانون ين ديارات و نحوه عمل ايحدود اخت. گردد يه تأسيس ميئرئيس قوه قضا زيرنظرحقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري 
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 ييها ونيسيكم و يبازرس يها أتيه ،يادار يها دادگاه يقطع ماتيتصم و آراء از اتيشكا و اعتراضات به يدگيرس .2
 قانون )100( ماده موضوع ونيسيكم كارفرما، و كارگر اختالف حل أتيه كارگاه، يشورا ،ياتيمال يها ونيسيكم مانند

 بعدي اصالحات و طبيعي منابع و ها جنگل از يبردار بهره و حفاظت قانون  )56( ماده موضوع ونيسيكم و ها يشهردار
  .آنها با مخالفت اي مقررات و نيقوان نقض ثيح از منحصراً آن،

 مذكور مؤسسات و واحدها نيمستخدم ريسا و كشوري خدمات مديريت قانون نيمشمول و قضات اتيشكا به يدگيرس .3
 از اعم است، نام ذكر محتاج آنها به نسبت كشوري خدمات مديريت قانون شمول كه يمؤسسات نيمستخدم و 1 بند در

  .ياستخدام حقوق عييتض ثيح از ،يكشور و يلشگر
  
  عمومي هيأت .5-4-2

 رياست به ديوان قضات سوم دو حداقل شركت با قانون، در مندرج اختيارات و وظايف ايفاي منظور به ديوان عمومي هيأت
 حدود .باشد مي حاضر اعضاي اكثريت نظر رأي، صدور در مالك و شود مي تشكيل وي قضائي معاون يا و ديوان رئيس

  :است زير شرح به عمومي هيأت اختيارات و صالحيت
 دولتي مقررات و نظامات ساير و ها نامه آئين از حقوقي يا حقيقي اشخاص اعتراضات و تظلمات و شكايات به رسيدگي .1

 يا اقدامات يا تصميمات كه مواردي در اشخاص حقوق احقاق و قانون با آنها مدلول مخالفت حيث از ها شهرداري و
 يا اختيارات از سوءاستفاده يا تجاوز يا مربوط مرجع صالحيت عدم يا آنها بودن قانون برخالف علت به مذكور مقررات
  .شود مي اشخاص حقوق تضييع موجب وظايف، انجام از خودداري يا مقررات و قوانين اجراي در تخلف

  .ديوان شعب از صادره متناقض آراء مورد در رويه وحدت رأي صدور .2
 1.باشد شده صادر متعدد مشابه آراء واحد، موضوع به نسبت كه صورتي در رويه وحدت رأي صدور .3

  

  مسلح نيروهاي قضائي سازمان .5-5

 كه است اساسي قانون در شده بيني پيش اختصاصي قضائي مرجع تنها و كشور قضائيه قوه از بخشي مسلح نيروهاي قضائي سازمان
  .است شده تشكيل نظامي هاي دادگاه و دادسراها از

 انتظامي  يا و نظامي خاص وظايف به مربوط جرائم به رسيدگي براي ،اساسي قانون دوم و هفتاد و يكصد اصل براساس
 عمومي جرائم به البته شود؛ مي تشكيل قانون مطابق نظامي محاكم اسالمي، انقالب پاسداران سپاه و انتظامي نيروي ارتش، ياعضا
  .شد خواهد رسيدگي عمومي محاكم در ،وندش مي مرتكب دادگستري ضابط مقام در كه جرائمي يا افراد اين

 ،حاضر حال در .هستند قوه اين به مربوط اصول مشمول و كشور قضائيه قوه از بخشي ،نظامي هاي دادگاه و دادستاني
  :از عبارتند مسلح نيروهاي قضائي سازمان هاي صالحيت

  .مسلح نيروهاي ياعضا انتظامي و نظامي خاص رائمج .1
  .اطالعات وزارت پرسنل وظايف با مرتبط جرائم .2
  .شود مي كشف نظامي خاص جرائم به رسيدگي و تحقيقات حين در كه جرائمي .3
  .كشور در بيگانه جنگي اسراي و ايراني جنگي اسراي جرائم .4

                                                           
 ).مجلس شوراي اسالمي 09/03/1385مصوب جلسه مورخ (نون ديوان عدالت اداري قا. 1
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 از شكايت طرح يا گزارش ارسال از پس ،جهت همين به و بوده اي دومرحله مسلح نيروهاي قضائي سازمان در رسيدگي
 زيرنظر دادياران، و بازپرسان توسط مقدماتي تحقيقات و تشكيل نظامي دادسراي در پرونده ابتدا مردم، يا و ربط ذي مقامات سوي

 به كيفرخواست صدور با پرونده باشد، داشته وجود بزه وقوع احراز براي كافي داليل كه صورتي در .شود مي انجام دادستان
  .دشو صادر مقتضي حكم محاكمه، انجام از پس تا شود مي ارسال نظامي دادگاه

 ،قانون در كه جرائمي به ،يك نظامي هاي دادگاه .شوند مي تقسيم دو و يك نظامي هاي دادگاه به نظامي محاكم
  .دكنن مي رسيدگي دارند شديدتري هاي مجازات
 و يك نظامي هاي دادگاه در تجديدنظر قابل ،نظامي هاي دادگاه آراء ساير ،هستند قطعي ،قانون مطابق كه آراء از تعدادي جز هب
 نظامي هاي دادگاه و دادسراها در رسيدگي .باشد مي كشور عالي ديوان در تجديدنظر و اعتراض قابل ،يك نظامي هاي دادگاه آراء

  .شوند برخوردار وكيل از توانند مي رسيدگي مراحل تمامي در نامتهم و پذيرفته صورت كيفري دادرسي آئين براساس
 رسيدگي مسئوليت كه است نظامي دادگاه و دادسرا داراي كشور هاي استان مراكز تمامي در مسلح نيروهاي قضائي سازمان

  .دارند برعهده را استان آن قضائي حوزه در ارتكابي جرائم به
  
  قضائي مراجع ساير .5-6

 كشور قضائي ساختار در مختلف، هاي حوزه در گرفته صورت جرائم و تخلفات به رسيدگي براي گفته، پيش موارد بر عالوه
 جرائم به رسيدگي ويژه دادگاه و دادسرا ،روحانيت ويژه دادگاه و دادسرا ،انقالب و عمومي دادگاه و دادسرا همچون مراجعي
 و مقررات و قوانين چارچوب در كه است شده بيني پيش … و استان تجديدنظر دادگاه ،استان كيفري گاهداد ،دولت كاركنان

  .كنند مي رسيدگي بطتمر شكايات و جرائم تخلفات، به ،دادرسي آئين
  

  قضائي شبه نهادهاي .6

  داوري .6-1

 دادگاه در چه ،را خود اختالف ،يكديگر تراضي با توانندمي دارند دعوا اقامه اهليت كه اشخاصي همه ،مدني دعاوي در
 ملزم را طرفين توانمي ،معامالت و قراردادها تنظيم هنگام حتي .دهند ارجاع نفر چند يا يك داوري به ،باشد نشده يا شده طرح
 دعواي و ورشكستگي دعواي جز دعاوي كليه ،مدني امور در .كنند مراجعه داوري به ،آنان بين اختالف بروز صورت در كه دكر

 و دارد اجرا قابليت دادگاه احكام همانند داوران يا داور رأي و است داوري به ارجاع قابل ،نسب و آن فسخ و طالق اصل به راجع
 به مراجعه با دارد حق ذينفع داور، رأي اجراي در طرفين از هريك استنكاف صورت در كه طوري به .است قانون حمايت مورد

  .كرد خواهد صادر اجرائيه برگ ،داور رأي مطابق نيز دادگاه و كند درخواست را رأي اجراي ،دادگاه
  
  اختالف حل شوراي .6-2

 محلي معتمدان و روحانيون سفيدان، ريش عاطفي عظيم پشتوانه از مندي بهره و مردمي مشاركت بر تكيه با اختالف حل وراهايش
  .دارد سازش و مصالحه براساس مردم تمشكال وفصل حل بر سعي ،اجتماعي و
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 1ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم برنامه قانون 189 ماده ،مردمي نهاد اين قانوني پشتوانه
 اختالفات رفع مردمي، هاي مشاركت توسعه راستاي در و قضائي محاكم به مردم مراجعات كاهش منظور به« :گويد مي كه است
 شوراهاي به ،است برخوردار كمتري پيچيدگي از آن قضائي ماهيت يا و ندارد قضائي ماهيت كه يامور وفصل حل نيز و محلي
 اي نامه آئين براساس آن اعضاي انتخاب نحوه و تركيب شوراها، اين اختيارات و وظايف حدود .گردد مي واگذار اختالف حل

  ».رسد مي قضائيه قوه رئيس تأييد به ،وزيران هيأت تصويب و دادگستري وزير پيشنهاد به كه بود خواهد
 بودن ارزان عموم، مشاركت دسترس، در خدمات رسيدگي، در تسهيل و تسريع وپاگير، دست تشريفات از دور به دادرسي

 رفع در نگر آينده انداز چشم به توجه و مسئله حل در طرف دو تالش و فكري هم كسب دعوا، طرفين رضايت جلب يند،افر
  .است محاكم در دادخواهي به نسبت رسيدگي گونه ينا برتري موارد جمله از معضل،

  

  قضائيه قوه به وابسته غيرقضائي تشكيالت و ها سازمان .7

  كشور تربيتي و تأميني اقدامات و ها زندان سازمان .7-1

 كند مي وظيفه انجام قضائيه وهق رئيس مستقيم زيرنظر كه است مستقل سازماني كشور، تربيتي و تأميني اقدامات و ها زندان سازمان
 براي آنان تربيت و اصالح جهت در كوشش و حبس مجازات اجراي ،زندانيان نگهداري از است عبارت آن اصلي رسالت و

 منصوب سال دو يبرا هيقضائ هقو سيرئ بيتصو با و كشور كل دادستان شنهاديپ به سازمان سيرئ .جامعه و خانواده به بازگشت
  .است هيقضائ هقو سيرئ با نيز او عزل و بالمانع يو مجدد نصب ؛شود يم
  
  وظايف .7-1-1

  :است زير شرح به سازمان وظايف
  .سازمان مقررات طبق قضائي مقامات كتبي دستور بنابر حبس به محكومان و قرار تحت متهمان نگهداري −
 مؤسسات ساير و اشتغال و آموزي حرفه مراكز تربيتي، و تأميني اقدامات مراكز و ها بازداشتگاه ها، زندان كليه اداره −

  .خدماتي و صنعتي كشاورزي، مؤسسات و وابسته
 ساير و خدماتي و كشاورزي صنعتي، مؤسسات و ها بازداشتگاه ها، زندان در اشتغال و آموزي حرفه مراكز ايجاد −

  .محكومان و متهمان كار به اشتغال و آموزي حرفه بازپروري، نگهداري، براي الزم مؤسسات
  .زندانباني امور خدمات و ها شيوه بهبود منظور به كيفرشناسي نوين هاي پژوهش و تحقيقات انجام −
  .وابسته مراكز و مؤسسات و ها زندان به مربوط امور اجراي بر نظارت و اداره مشي، خط تعيين −
  .دار صالحيت مراجع به آن پيشنهاد و نياز مورد مقررات و قوانين نويس پيش تهيه −
  .محكومان ارشاد و اصالح نظير بازپروري امور تصدي منظور به الزم تسهيالت و امكانات ايجاد −
  .آنان خانواده و محكومان مشكالت حل به مساعدت و كمك و اي مشاوره خدمات انجام −
 راستاي در صحيح استفاده براي ريزي برنامه و خيريه مؤسسات و مردمي هاي كمك قبيل از كمك هرگونه جذب −

  .آنان خانواده و محكومان و ها زندان امور به كمك
  .ربط ذي هاي دستگاه همكاري با محكومان خروج از بعد مراقبت زمينه در ريزي برنامه −
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 و آموزي حرفه مراكز ييخودكفا و محكومان آموزي حرفه و اشتغال به مربوط امور يهكل ريزي برنامه و اريذگ سياست −
  .وابسته مراكز و ها زندان اشتغال

 گذاري سياست و يياجرا امور در استفاده منظور به علمي روش به متهمان و محكومان از نياز مورد اطالعات و آمار تهيه −
  .آماري سالنامه صورت به آنها انتشار و كيفرشناسي تحقيقات و مطالعات و

  .عفو هيأت به آن ارائه و عفو شرايط واجد محكومان اسامي پيشنهاد و تهيه −
  .زندان ناظر قاضيان به آن ارائه و مشروط آزادي شرايط واجد محكومان اسامي پيشنهاد و تهيه −
  .قضائيه قوه قضائي توسعه هاي سياست و نوين كيفرشناسي موازين با همسو ها زندان سازمان كاركنان آموزش −
 1.است ضروري و الزم زندانيان تربيت و اصالح و نگهداري جهت در كه اموري ساير انجام −

  
  كشور كل بازرسي سازمان .7-2

 و امور جريان حسن بر نظارت منظور به مذكور سازمان ،2آن بعدي هاي اصالحيه و كشور كل بازرسي  سازمان تشكيل قانون مطابق
 قضائيه قوه رئيس زيرنظر ،3اساسي قانون چهارم و هفتاد و يكصد اصل اجراي در و اداري هاي دستگاه در قوانين صحيح ياجرا

  .است شده تشكيل
 ،هستند يقضائ 11 اي 10 رتبه يدارا كه يقضات اي )يوحانر( شرع قضات بين از هيقضائ هقو سيرئ توسط كه سازمان سيرئ
 مورد تعداد به نيهمچن و كند انتخاب تيصالح با قضات انيم از خود يبرا مقام قائم نفر كي تواند يم ،شود يم منصوب و انتخاب

 دييتأ مورد آنان يقضائ تيصالح كه يافراد انيم از اي و باشند يقضائ هيپا ايدار ديبا بازرسان .باشد داشته بازرس و معاون ازين
  .شوند انتخاب است، گرفته قرار هيقضائ هقو
  
  اختيارات و وظايف .7-2-1

  :از عبارتند سازمان اختيارات و وظايف اهم
 قـوه تابعه هاي دستـگاه و ها سازمـان دادگسـتري، مالي و اداري امور و ادارات و ها وزارتخانه كليه مستمر نظارت  و بازرسي )الف

 رسمي اسناد دفاتر و آنها به وابسته مؤسسات و ها شهرداري و دولتي هاي شركت و مؤسسات و انتظامي و نظامي نيروهاي و قـضائيه
 دولت  يا است دولت به متعلق آنان سهام يا سرمايه از قسمتي يا تمام كه هايي سازمان و انقالبي نهادهاي و المنفعه عام مؤسسات و
 است آنها نام ذكر مستلزم آنها به نسبت قانون اين شمول كه هايي سازمان كليه و ندك مي كمك يا نظارت آنها بر انحاء از نحوي به

  .منظم  برنامه براساس
  يا و جمهور رئيس درخواست يا و قضائيه قوه رئيس دستور به يا و رهبري معظم مقام االمر حسب العاده فوق هاي بازرسي انجام )ب

 اجرايي هاي دستگاه ئولمس يا وزير تقاضاي به بنا يا و اسالمي شوراي مجلس اساسي قانون نودم و مهشت و هشتاد اصول كميسيون
  .شود داده تشخيص ضروري  سازمان رئيس نظر به كه موردي هر  يا و ربط ذي
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 بنيادها و اسالمي انقالب نهادهاي و ها وزارتخانه خصوص در مالي و اداري جريانات سوء و ها نارسايي و تخلف موارد اعالم )ج
 سساتؤم و ها شهرداري مورد در ،ربط ذي وزير به دولت به وابسته و دولتي هاي شركت و مؤسسات خصوص در ،جمهور رئيس به

 و اداري جريانات سوء خصوص در ،ربط ذي وزير به دولت از بگير كمك غيردولتي مؤسسات  خصوص در ،كشور وزير به وابسته
 به اساسي قانون  منود اصل كميسيون ارجاعي موارد در و قضائيه  قوه رئيس به دادگستري  تابعه واحدهاي و قضائي مراجع مالي
  .كميسيون آن
 مردمي و صنفي تخصصي، علمي، هاي بخش در شرايط واجد اشخاص و نهاد مردم و غيردولتي هاي تشكل توان از گيري بهره )د
  .محوله وظايف انجام منظور به
 هر ذاتي و قانوني اختيارات و استقالل حفظ با كشور نظارتي هاي دستگاه مسئوالن با منظم و مستمر الزم، هاي هماهنگي ايجاد )هـ

 تقويت و غيرضرور و موازي كارهاي از پرهيز و نظارتي اقدامات اثربخشي افزايش و كمي و كيفي يارتقا منظور به دستگاه،
  .گانه سه قواي رؤساي به حاصله نتايج گزارش ارائه و كشور مديريت

 مشمول هاي دستگاه و غيردولتي عمومي و دولتي هاي دستگاه معامالت در گير تصميم شوراهاي و مجامع به نماينده معرفي )و
  .نظارتي وظيفه انجام جهت در رأي حق بدون ناظر عنوان به بازرسي

  .احتمالي جريانات سوء و تخلف جرم، وقوع از پيشگيري جهت ولئمس مقامات به هنگام به ههشداردهند نظارتي هاي گزارش ارائه )ز
 با فساد، با مقابله و اداري نظام سالمت يارتقا منظور به عمومي هاي رسانه طريق از عمومي بخشي آگاهي و رساني اطالع )ح

  .قانون رعايت
  
  بازرسي و نظارت هاي روش .7-2-2

  :شود مي انجام زير هاي روش از يكي به بازرسي و نظارت
  اي برنامه )الف

 .زماني و محيطي موضوعي، قلمرو تعيين با ساالنه منظم و مدون هاي برنامه براساس مستمر بازرسي و نظارتي يها فعاليت
 مقتضيات و شرايط و اعتبارات و امكانات انساني، نيروي قبيل از سازمان منابع با متناسب اي برنامه بازرسي و نظارت هاي اولويت
 توسعه برنامه قانون نظام، كلي هاي سياست و انداز چشم سند رهبري، معظم مقام فرامين همچون يموارد به توجه با و زماني

 و قضائيه قوه رئيس سوي از مصوب سازمان راهبردي هاي برنامه مقررات، و قوانين ساير و كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
  .گردد مي تعيين مقررات و قوانين چارچوب در عمومي نيازهاي و مردم انتظارات و مشكالت

  العاده فوق )ب

 »ب« بند در مذكور مقامات درخواست يا دستور حسب كه ساالنه، مستمر ريزي برنامه از خارج بازرسي و نظارت يها فعاليت
  .گيرد مي انجام ارجاعي موضوع محدوده در اختيارات، و وظايف

  موردي )ج

 1.سازمان صالحيت محدوده در جريان سوء يا تخلف وقوع بر داير دليل به مقرون اعالمات و شكايات بررسي
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  كشور قانوني پزشكي سازمان .7-3

 هقو سيرئ توسط ،تيصالح واجد پزشكان نيب از نآ سيرئ كـه هيقضائ هقو به وابسته است يسازمان كشور يقانون يپزشك سازمان
  :از عبارتند سازمان وظايف مهمترين از برخي .شود يم منصوب و نييتع هيقضائ

 دستور به پاراكلينيكي و آزمايشگاهي امور انجام و كالبدشكافي آن، كارشناسي و قانوني پزشكي امور در اظهارنظر −
 .قضايي صالح ذي مراجع

 .دولتي هاي دستگاه ساير و قضاييه قوه به وابسته سازمانهاي و ادارات استعالمات به پاسخ −
 .سازمان در خدمت داوطلبان علمي صالحيت بررسي و قانوني پزشكي كارآموزي هاي برنامه اجراي −
 .ها دانشگاه و سازمان اهداف پيشبرد راستاي در ها دانشگاه نياز مورد پژوهشي و آموزشي امور انجام و علمي همكاري −
  1.كشور خارج و داخل آموزشي مراكز با نياز مورد علمي اطالعات تبادل −

  
  كشور امالك و اسناد ثبت سازمان  .7-4

 مربوط، سوابق حفظ و آنها بـه دادن تيرسم و تيمالك مدارك ضبط ،اسناد ثبت منظور به كشور امالك و اسناد ثبت سازمان
 هايدستگاه ترينگسترده و ترينقديمي از يكي عنوان به سازمان اين .هست نيز قضائيه قوه رئيس ونمعا ،نآ رئيس و شده ايجاد
 و رسمي اسناد فاترد .ندكمي ايفاء مالكيت تثبيت و استقرار و اجتماعي و اقتصادي مناسبات و روابط در مؤثري نقش ،يتيحاكم
  .دارند فعاليت سازمان نيا نظارت تحت تخصصي نهادهاي عنوان به ،طالق و ازدواج يرسم دفاتر

  
  وظايف و اهداف مأموريت، .7-4-1

 حقوق از تيحما و تيتثب و كشور در يرسم ثبت وسعهت بر مبتني كشور امالك و اسناد ثبت سازمان بنيادين اهداف و تيمأمور
 از يحداكثر استفاده و يدعاو كاهش و يحقوق نظم يارتقا منظور به يحقوق و يقيحق اشخاص يقانون و مشروع تيمالك و
  :است زير شرح به سازمان اساسي وظايف .است يرحضوريغ نحو به يثبت خدمات هئارا شيافزا جهت نينو يهايورافن

 .هاتيمالك يمستندساز و تيتثب −

 از اموال صاحبان حقوق تأمين و مالي روابط از ناشي دعاوي از جلوگيري و مالكيت استقرار ،حقوقي روابط تنظيم −
  .مربوط مقررات و قوانين اجراي طريق

 امضاء گواهي اجازه و طالق و ازدواج و رسمي اسناد دفترياران و سردفتران كار به اشتغال اجازه و پروانه صدور −
  .مذكور دفاتر امور جريان حسن بر نظارت اعمال و مربوط مقررات طبق رسمي اسناد سردفتران

  .موضوعه مقررات براساس ايران در خارجي و داخلي غيرتجاري مؤسسات و تجاري هاي شركت ثبت −
  .قانوني ضوابط طبق ايران در خارجي و داخلي تجاري عالئم و ييايجغراف يهانشانه ،يصنعت يهاطرح ،اختراعات ثبت −
 وفصل حل ،مربوط هاي نامه آئين و مقررات به توجه با رسمي اسناد مفاد اجراي قالب در تنظيمي رسمي اسناد از حمايت −

 و حمايت و دفاتر در تنظيمي رسمي اسناد و عقود به بخشيدن اعتبار ،يكديگر با آنها مالي روابط از ناشي افراد اختالفات
  .خودرو و امالك نامشاور به مربوط امور بر نظارت

  

                                                           
 ).مجلس شوراي اسالمي 27/04/1372مصوب جلسه مورخ (قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور  .1
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  ايران اسالمي جمهوري رسمي روزنامه سهامي شركت .7-5

 قانوني اساسنامه مطابق .شود مي اداره سهامي شركت صورت به كه است قضائيه قوه به وابسته هاي سازمان از يكي ،رسمي روزنامه
 ،شركت سهام صددرصد و ،قانوني بازرس و مديرعامل ،مديره تأهي عمومي، مجمع شامل شركت اركان ،28/12/1352 مصوب
  .دارد برعهده را شركت عمومي مجمع تساري ،قضائيه قوه رئيس .است دولت به متعلق

 موضوع ،وزيران هيأت 12/11/1381 مورخ هـ25907ت/54753 شماره نامه تصويب موضوع هاصالحي موجب به همچنين
 و سساتؤم ،ها وزارتخانه ،قضائيه قوه مطبوعاتي و چاپي سفارشات انجام ،كشور رسمي روزنامه نشر و چاپ و اداره ،شركت
  .است اي رايانه و الكترونيك افزارهاي نرم و كتب فروش و توزيع ،چاپ تهيه، ،غيردولتي عمومي نهادهاي و دولتي هاي شركت

 به قانوني مراحل طي از پس پرسي همه نتيجه و اسالمي شوراي مجلس مصوبات« آن، تبصره و مدني قانون 1 ماده براساس
 را آن انتشار دستور و نمايد ابالغ مجريان به و امضا را آن ،روز پنج مدت ظرف بايد جمهور رئيس .شود مي ابالغ مهورج رئيس
 از جمهور رئيس استنكاف صورت در .نمايد منتشر ،ابالغ از پس ساعت 72 مدت ظرف است موظف رسمي روزنامه و كند صادر
 ساعت 72 مدت ظرف است موظف رسمي روزنامه ،اسالمي شوراي مجلس رئيس دستور به ،مذكور مدت در ابالغ يا امضا

 در رسمي، روزنامه در انتشار از پس روز پانزده ،قوانين« ،مذكور قانون 2 ماده برابر همچنين ».نمايد منتشر و چاپ را مصوبه
 نيز، 3 ماده مطابق ».باشد شده مقرر اجرا موقع براي خاصي ترتيب قانون، خود در كه آن مگر ؛ستا االجرا  الزم كشور سراسر

  ».آيد عمل به رسمي روزنامه در بايد قوانين انتشار«
  
  وظايف .7-5-1

  :از است عبارت رسمي روزنامه شركت وظايفبرخي از 
 انقالب عالي شوراي ،نظام مصلحت تشخيص مجمع مصوبات و اسالمي شوراي مجلس مصوبات و قوانين كليه انتشار −

 .… و اداري عالي شوراي ،فرهنگي

 .وزيران هيأت مصوبات و ها نامه ينئآ انتشار −

  .قضائيه قوه يسئر مصوب اجرايي هاي نامه آئين انتشار −
  .كشور عالي ديوان عمومي هيأت رويه وحدت آراء نشر −
  .اداري عدالت ديوان عمومي هيأت رويه وحدت آراء نشر −
   .تابعه هاي سازمان و دادگستري وزارت ،قضائيه قوه يمطبوعات و چاپي سفارشات كليه انجام −
  .… و تجاري عالئم ،ها شركت ثبت و تأسيس به مربوط هاي آگهي همچون ي،ئقضا قانوني هاي آگهي برخي نشر و چاپ −
  1.مدني قانون 1023 ماده برابر مفقوداالثر غايب مورد در فرضي موت حكم صدور جهت الزم اعالن انتشار −

  
  اداري خدمات و قضائي علوم هگادانش .7-6

 قوه موردنياز كادر تأمين و اازهين رفع منظور به ،اداري خدمات و ييقضا علوم دانشكده عنوان تحت ،1361 سال در دانشگاه اين
 .افتي ارتقا انشگاهد به ،1389 سال در و كرد آغاز رسمي طور به را خود تيفعال ،اداري و يئقضا حقوقي، هاي نهيزم در قضائيه
 .است دانشكده سه داراي حاضر حال در دانشگاه

                                                           
 .http://www.rooznamehrasmi.ir( ،02/09/1391(رساني روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران  پايگاه اطالع .1
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  قضائيه قوه با مرتبط اشخاص و نهادها .8

  )وكال كانون( دادگستري وكالي .8-1

 قانون پنجم و سي اصل برابر اما ،است قضائي ءآرا صدور طريق از عدالت اجراي و باطل از حق تشخيص ،قضات وظيفه گرچه
 ،باشند نداشته را وكيل انتخاب توانايي اگر و ندماين انتخاب وكيل خود براي دارند حق دعوي طرفين ها دادگاه همه در« ،اساسي

 با عدالت دقيق اجراي ،ايران اسالمي جمهوري قضائي نظام در ،رو اين از .»گردد فراهم وكيل تعيين امكانات اهآن براي ايدب
 متهم، سوي از وكيل انتخاب عدم صورت در ،مهم جرائم برخي در كه آن ويژه به ؛شودمي تضمين دادگستري وكالي همكاري
 اين مشاغل .است قضائي ارزش و اعتبار فاقد ،وكيل بدون دادرسي انجام و كند تعيين وكيل او براي است مكلف دادگاه

 قانون، برابر .كنند دفاع ها دادگاه در خود موكالن از آزادانه طور به هستند قادر و شودمي محسوب آزاد و غيردولتي ،اشخاص
  .برخوردارند قضا شغل شاغلين تأمينات و احترام از ،ها دادگاه در دفاع مقام و موضع در دادگستري وكالي

  
  )رسمي كارشناسان كانون( دادگستري رسمي كارشناسان .8-2

 كشف حيث از قاضي به مساعدت براي مهمي جايگاه ،كيفري امور در چه و حقوقي امور در چه ،دادگستري رسمي كارشناسان
 در دادگستري رسمي كارشناسان .كند استفاده كارشناسان نظريات از تا داده اجازه قاضي به قانون .دارند حق احقاق و حقيقت

 ،… و كار از ناشي حوادث وقوع علت خسارات، ميزان تعيين رانندگي، تصادفات مانند ،كيفري و حقوقي مختلف موضوعات
 اين دارندگان و است دولت و قضائيه قوه از مستقل ،كارشناسان كانون .دارند مؤثري نقش عادالنه رأي صدور و هواقع كشف در

 در ليسانس دانشنامه داشتن جمله از ؛دارد خاصي شرايط كارشناسي پروانه اخذ .شوندنمي محسوب دولت كارمند ،مشاغل
 يا مسامحه اثر بر رسمي كارشناسان چنانچه .كارآموزي دوره وگذراندن ورودي آزمون در شركت تخصصي، هاي رشته
  .بود خواهد مسئول متخلف كارشناس ،باشد مؤثر قاضي رأي در كه طوري به كنند، اعالم واقع برخالف نظري ،انگاري سهل

  
  رسمي مترجمان .8-3

 ترجمه رسمي مترجم توسط آنان اظهارات ،ندانند فارسي زبان دادگاه، در كارشناسان يا شهود يا دعوي طرفين از يكي اگر
 .است آزاد آنان شغل و آيند نمي حساب به دولت كارمند ،كنندمي وظيفه انجام رسمي مترجم عنوان به كه كساني .شود مي

 .باشند … و علمي آزمون در موفقيت سن، سال 20 حداقل داشتن چون شرايطي داراي بايد رسمي مترجمي پروانه اخذ متقاضيان
 رسمي مترجمين توسط كه اسنادي كليه .است قضائيه قوه برعهده رسمي مترجمي پروانه صدور و مترجمين صالحيت تشخيص
  .برسد قضائيه قوه يدأيت به يدبا شود مي ترجمه

  



 

  
  
  
  
  

   اساسي قانون در تخصصي مجامع و شوراها :سوم بخش
  
  

  كلي هدف
  ايران اسالمي جمهوري نظام در شوراها وظايف و ساختار انواع، و اسالم در شورا جايگاه و اهميت زمينه در فراگيران دانش ارتقاي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
 .دهند شرح را شورا مفهوم .1
 .كنند بيان را رهبري خبرگان مجلس وظايف و جايگاه .2
 .نمايند تحليل را فرهنگي انقالب عالي شوراي تشكيل ضرورت .3
 .كنند ذكر را اساسي قانون بازنگري شوراي تشكيل نحوه .4
 .برشمارند را نظام مصلحت تشخيص مجمع وظايف .5
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  كليات و مفاهيم .1
 .شودنمي برآورده ديگران با فكري نظر تبادل و همكاري با جز او هايخواسته و نيازها كه است اجتماعي موجودي انسان،

 وري،افن و دانش پيشرفت .است همديگر با هاانسان فكريهم و كمك حاصل آنها، از برداريبهره و بزرگ هاينوآوري
 اجتماعي هايگيريتصميم .سازدمي نمايان بيشتر هادولت و هاملت ها،انسان ميان را اطالعات تبادل و جمعي كار اين ضرورت

 تنظيم در نظر صاحب افراد كه بود خواهد تردرست و تردقيق زماني اقتصادي و فرهنگي نظامي، سياسي، گوناگون هايجنبه در
 و صحيح صورت به هاانديشه برخورد .شود گرفته بهره گوناگون هايانديشه تبادل و نظرخواهي از و كنند شركت بيشتر آن

  .كند تردقيق و تركامل را آمده دست به نتايج و برده بين از را اجرا و گيريتصميم هاينارسايي تواندمي پيوسته،
  

  شورا تعريف .1-1

 نظر و رأي به رسيدن قصد به  مشخص موضوع يك در ديگران با آراء كردن رو و زير و نظر تبادل از است عبارت »شورا«
 به كه است آگاه و خبير افراد از گروهي يا و نظر و رأي اهل از جمعي يا ها انسان از تعدادي شامل شورا ديگر، بيان به .تر درست
 و رأي نتيجه، در تا كنند مي ابراز را خود نظر كدام هر و شوند مي جمع جا  يك در مشخص موضوعي پيرامون عميق بررسي خاطر
  .برسد ممكن حداقل به خطا احتمال آمده، دست به حق به نزديك و درست نظر

 بنيادهاي دهنده نشان مفهوم دو اين .شود مي معني »مشورت« واژه با معموالً كه است مشاركت هاي جنبه از يكي »شورا«
  .است همفكري و همكاري بر مبتني اجتماعي زندگي

  

  جامعه در شورا نقش .1-2

 تاب و تب در نيست، حاكم آن در مشورت سنت كه ايجامعه .هاستگيريتصميم سالمت مهم اركان از يكي مشورت،
 به آن حيات ضروري اجزاي از و است يقيني اصلي نظرخواهي، و فكريهم آن در كه ايجامعه در ولي ؛سوزدمي خودمحوري

 قومي هيچ« :دنفرمايمي نيز )ص(اعظم پيامبر .شد خواهد گشوده افراد برابر در مسير ترينكامل و راه بهترين آيد،مي شمار
 و برندمي سر به اشتباه در ند،هست استبداد و خودرأيي گرفتار كه آنان ».يافتند هدايت امور بهترين به آنكه جز ،نكردند مشورت

 شايستگي مردمي، چنين و سازدمي متوقف را افكار رشد جامعه، در مشورت سنت نبود .آفرينندمي سياسي و اجتماعي هايتنش
  .دهندمي دست از را حقيقي زندگي

  

  اسالم در مشاوره اهميت .1-3

 و گوناگون هايشيوه با را آن به نيازمندي و ضرورت بارها كريم، قرآن در خداوند كه است مهمي مسائل از يكي مشورت،
 اهميت .ندارد اختصاص اسالم به شورا، مسئله قرآني، آيات براساس .است كرده سفارش را آن به عمل و بيان مختلف هاي واژه

 اسالم، ديدگاه در .است شده گذارينام »شورا« نام به ايسوره كريم، قرآن در حتي كه است آنجا تا اسالم در مشاوره موضوع
 بصيرت و فهم و بركت مايه ؛سازدمي نيرومند امور، انجام در ؛رهاندمي تنگناها از را او انسان، هدايت بر افزون كردن مشورت

 و مكه در 1»بينَهم شُوري أَمرَهم و« شريفه اتآي .رساندمي خالص رأي به و كندمي نزديك خالق رضاي به را او ؛گرددمي انسان
»و مهي َشاوِررِ فحكومت تشكيل دوران در هم و مكه خفقان شرايط در هم اسالم دين يعني است؛ شده نازل مدينه در 2»األَْم 

  .كندمي سفارش مشورت به مدينه، در اسالمي
                                                           

  .38/ شورا. 1
  .159/ آل عمران. 2
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  اسالم سياسي نظام در شورا جايگاه .1-4

 تمام اسالم، زيرا است؛ اسالم عادالنه قوانين براساس مسلمانان امور اداره و اسالم احكام اجراي اسالمي، حكومت از هدف
 بر تأكيد از قرآن هدف .است كرده بينيپيش آخرت و دنيا در را وي سعادت و بشر اجتماعي و خانوادگي فردي، نيازهاي
 نظر، تبادل موجب مشورت، زيرا بماند؛ جاويدان و پابرجا همواره اسالم، شريعت در مشورت و شورا اساس كه است اين مشورت

 امت و جامعه بر بزرگ ستمي ،آن ترك و دشومي خطا ساختن برطرف در خاطر اطمينان و امور شدن روشن افكار، يكپارچگي
 عمومي، هايمصلحت تأمين و اجتماعي مسائل از بسياري حل براي مرداندولت دارد ضرورت اسالمي حكومت در .است اسالم

  .كنند گيريتصميم آن پايه بر و بنشينند مشاوره به باصالحيت افراد با
  
  مشورت براي مجاز محدوده .1-5

 مقررات و قوانين و خدا حكم وقتي .باشد نداشته وجود قانوني و حكم كه يابدمي موضوعيت زماني مشاوره و شورا اسالم، در
 گونههيچ بدون بايد قوانين و احكام آن و كرد مشاوره تواننمي دارد، وجود )ع(معصومان و )ص(پيامبر صريح فرمان يا اسالم
 و اراده كنند، حكم رسول و خدا كه كاري در را ايماني با زن و مرد هيچ« :فرمايدمي زمينه اين در قرآن .شود اجرا تأملي و ترديد

ازاين ».است افتاده سختي گمراهي به دانسته، كند، رسول و خدا نافرماني كس هر و )كنند اظهار خالفي رأي كه( نيست اختياري
  .باشد نداده ايكنندهتعيين و قاطع نظر اسالم، كه شودمي جاري اموري در مشورت و شورا موضوع رو،
  
  مشورت اهداف .1-6

  استبداد و خودكامگي پيدايش از جلوگيري )الف

 بر راه بيابند، را خود سرنوشت در دخالت اجازه و باشند داشته اظهارنظر امكان افراد همه اجتماع، و سازمان خانه، در اگر
  .شودمي بسته استبدادي تفكر و هاخودكامگي ها،خودمحوري

  

  اخط شناخت )ب

 و دهند نشان را ما هايعيب آيينه، مثل توانندمي افراد دهيم،مي اظهارنظر اجازه ديگر افراد به خواهيمشورت راه از وقتي
 بودن كم فردي، تعصب دليل به فرد، اجتماعي خطاهاي كه يابدمي بيشتري اهميت وقتي عمل اين .بشناسانند ما به را خطاهايمان

 كامالً نيز سازماني و جمعي امور مورد در موضوع اين .بماند پنهان او ديد از هاواقعيت از غفلت و كافي اطالعات نداشتن تجربه،
  .كندمي صدق

  

  مسئوليت و شخصيت احساس )ج

 و اهداف تحقق امور، اجراي و تدوين در و كنند شركت است، مربوط سرنوشتشان و آنها به كه جمعي امور در افراد وقتي
 احساس .كنندمي مسئوليت احساس قبول، قابل نتايج به يابيدست و آنها موفقيت مورد در باشند، سهيم آنها اجراي بر نظارت

  .ستا هابرنامه موفقيت و اهداف تحقق براي بزرگي پشتوانه افراد، در مسئوليت
  

  جمع منافع تأمين )د

 و آگاه افراد ويژه به جمع، هايديدگاه بررسي و مشاوره راه از هاگيريتصميم شود،مي مربوط جمع به كه اموري در وقتي
 ءآرا به احترام الزمه كه چرا رسد؛مي حد كمترين به فردي منافع و نفساني هواهاي دخالت امكان شود، گرفته نظر صاحب
 كار نتايج مجموعه، يك اعضاي با مشاوره و جمعي گيريتصميم ترتيب، بدين .است شخصي هايخواسته گرفتن ناديده ديگران،

  .كندمي ترنزديك مجموعه آن مصلحت به را
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  گيري تصميم در گاه تكيه تأمين )هـ

 هايديدگاه اجرا، بر نظارت شيوه حتي و اهداف به يابيدست هايروش تنظيم اهداف، طراحي ها،شاخص تدوين در وقتي
 ويژه به موضوع اين .بود خواهد آنها درست اجراي براي گاهتكيه و ضمانت نوعي شود، گرفته كار به مجموعه اعضاي اصالحي

 مقاومت تحول، و تغيير مقابل در مجموعه، آن افراد معموالً زيرا باشد؛ نياز تحول و تغيير به مجموعه، در كه يابدمي اهميت وقتي
 با و بينندمي خطر در را خود موقعيت كمتر مجموعه افراد مشاوره، و مشاركت اصل رعايت صورت در البته .داد خواهند نشان

 و فرد پويايي تضمين بهتر، هايديدگاه از گيريبهره .كنندمي ترآسان را تغيير راه مقاومت، جاي به و شوندمي آشنا كار مراحل
  .است كردن مشورت هايفايده ديگر از ها،كژي اصالح و هدايت نيز و مجموعه

  

  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شوراها جايگاه .2

 آمده اساسي قانون هفتم اصل در كه گرفته قرار توجه مورد چنان اسالمي انقالب پيروزي از پس ايران در شورايي نظام استقرار
 استان، شوراي اسالمي، شوراي مجلس ،شوراها ،»األَْمرِ في َشاوِرهم و« و »بيَنهم شُوري أَمرَهم و« :كريم قرآن دستور طبق« :است

 حدود و تشكيل طرز ،موارد .كشورند امور اداره و گيري تصميم اركان از ،اينها نظاير و روستا بخش، محل، شهر، شهرستان،
  ».كند مي معين آن از ناشي قوانين و قانون اين را شوراها وظايف و اختيارات

 اين به )ششم و يكصد تا يكصدم اصول( مذكور قانون هفتم فصل كه است حدي به اساسي قانون در شوراها موضوع اهميت
 طرف از كه كشوري مقامات ساير و بخشداران فرمانداران، استانداران،« سوم، و يكصد اصل موجب به .است شده ناميده عنوان
 نيز، چهارم و يكصد اصل براساس .»هستند آنها تصميمات رعايت به ملزم ،شوراها اختيارات حدود در ،شوند مي تعيين دولت

 و صنعتي توليدي، واحدهاي در امور پيشرفت در هماهنگي ايجاد و ها برنامه تهيه در همكاري و اسالمي قسط تأمين منظور به«
 اداري، آموزشي، واحدهاي در و مديران، و كاركنان ديگر و دهقانان و كارگران نمايندگان از مركب شوراهايي كشاورزي،

 حدود و شوراها اين تشكيل چگونگي .شود مي تشكيل واحدها اين ياعضا نمايندگان از مركب شوراهايي ،اينها مانند و خدماتي
 و اسالم موازين مخالف نبايد شوراها تصميمات« پنجم، و يكصد اصل برابر .»كند مي معين قانون را آنها اختيارات و وظايف
 ممكن قانوني وظايف از انحراف صورت در جز شوراها انحالل« ششم، و يكصد اصل مطابق باالخره، و »باشد كشور قوانين
 صورت در شورا .كند مي معين قانون را آنها مجدد تشكيل طرز و شوراها انحالل ترتيب و انحراف تشخيص مرجع .نيست

  .»كند رسيدگي آن به نوبت از خارج است موظف دادگاه و كند شكايت صالح دادگاه به دارد حق انحالل به اعتراض
 و شوراها وظايف و تشكيل نحوه جايگاه، به ديگر، مقررات و قوانين از برخي و اساسي قانون از ديگري اصول در همچنين

 عالي شوراي اساسي، قانون بازنگري شوراي نظام، مصلحت تشخيص مجمع خبرگان، مجلس نگهبان، شوراي قبيل از مجامعي
  .دهيم مي قرار بررسي مورد را آنها ادامه در كه است شده پرداخته … و اداري عالي شوراي فرهنگي، انقالب

  

  رهبري خبرگان مجلس .3

 سال در ايران اسالمى جمهورى نظام تأسيس با كه است كشور سياسى نظام در ابتكارى نهادهاى از رهبري، خبرگان مجلس
 پشتوانه مجلس، اين فعال حضور .است شده مطرح اساسى حقوق براي اولين بار در، اساسى قانون تدوينو پس از  1357

  .است آميزمخاطره هاىلحظه در ويژه به ،نظام از صيانت جهت در بخشى اطمينان
 كه است صورتى به آن آينده و اسالمى نظام سرنوشت در اش گسترده و عميق تأثير و خبرگان مجلس مسئوليت حساسيت

 كه دادند هشدار و نموده قلمداد هامسئوليت همه رأس در را مسئوليت اين ،)ره(خمينى امام حضرت اسالمى، جمهورى گذاربنيان
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 كه نفسانى هواهاى از تبعيت نخواسته خداى و شخصى نظرهاى اعمال ترينكوچك و مسامحه و انگارىسهل ترينكوچك
 اين انجام رو، اين از .آورد خواهد وجود به را تاريخ فاجعه ترينبزرگ كشاند، انحراف به را الهى شريف عمل اين است ممكن
 اجتماعى، بينش از بااليى سطح در خود كه است كسانى وظيفه آن، از صيانت و حراست و رهبرى نهاد قبال در سترگ وظيفه

  .باشند فقهى دانش و اخالقى خودسازى
  
  نمايندگان شرايط .3-1

 براى هشتم، و يكصد اصل مطابق را آن تعيين و نكرده بيان را خبرگان مجلس نمايندگان شرايط صراحت، هب اساسى قانون
 اصول در دقت با اما است؛ كرده واگذار خبرگان مجلس خود به آن، از پس و نگهبان شوراى ينلاو فقهاى به دوره، نخستين
 اعضاى موضوع، و حكم تناسب ضرورت به .آورد دست به خبرگان مجلس اعضاى شرايط مورد در را كلياتى توانمى مربوط،

 احكام به اعلم« تشخيص قدرت كه باشند روز اجتماعى و سياسى مسائل بر آگاهى و فقاهت از اىدرجه داراى بايد اوالً خبرگان،
 باشند تقوا از اىمرتبه داراى ثانياً، و باشند داشته را »عامه مقبوليت واجد شخص يا اجتماعى و سياسى مسائل يا فقهى موضوعات و

 در ديگر، سوى از .را گروهى و فردى منافع نه و گيرند نظر در را مسلمانان و اسالم مصالح فقط خويش، نظر اظهار در كه
 تواننمى ترديد بدون باشد، اجتماعى و سياسى سوء سوابق داراى يا و باشد نداشته اعتقاد گويد،مى آنچه به خبره اهل كه صورتى

  .كرد اعتماد او تشخيص به
  :باشند زير شرايط داراى بايد مردم منتخب خبرگان ،1رهبري خبرگان مجلس داخلي نامه آئين و انتخابات قانون 3 ماده موجب به

  اخالقى؛ شايستگى و وثوق و ديانت به اشتهار )الف
  دهد؛ تشخيص را رهبرى شرايط واجد فقيهولى بتواند و باشد داشته را فقهى مسائل يبعض استنباط قدرت كه حدى در اجتهاد )ب
  روز؛ مسائل با آشنايى و اجتماعى و سياسى بينش )ج
  ايران؛ اسالمى جمهورى نظام به بودن معتقد )د
  .اجتماعى و سياسى سوء سوابق نداشتن )ـه
 از بعضى ضرورت نفى مقام در قانون اين فوق، شرايط از خبرگان نمايندگان برخوردارى ضرورت به تصريح كنار در
  .»باشند خود انتخابيه حوزه متولد يا ساكن نمايندگان، كه ندارد ضرورت« كه است كرده تصريح ،شرايط

 زيادى اهميت از موضوع، اين .است »شرايط واجدان تشخيص مرجع« خبرگان، مجلس نمايندگان شرايط درباره پايانى نكته
 طوربه .است دانسته نگهبان شوراى فقهاى را موردنظر شرايط بودن دارا تشخيص مرجع مذكور، ماده 1 تبصره .است برخوردار
 با را ديگر شرايط و كنندمى اختبار و امتحان برگزارى به اقدام نيست، محرز اجتهادشان كه كسانى براى مزبور فقهاى معمول،
  .ندماينمى احراز تفحص و تحقيق

 فقهاى تشخيص به نياز علمى نظر از باشد، كرده تأييد را آنان اجتهاد ضمناً يا صريحاً رهبر، كه كسانى نيز، 2 تبصره مطابق
  .داشت نخواهند نگهبان شوراى

  

                                                           
  .فقهاي شوراي نگهبان 10/07/1359مصوب جلسه مورخ . 1
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  دوره هر مدت و خبرگان تعداد .3-2

 ،شود يم اي شده ليتشك داًيجد كه ييها استان در .بود خواهد اول دوره عدد همان ،ناستا هر در خبرگان مجلس ندگانينما عده
 كي هر يازا به ،1365 سال يريآمارگ خيتار از و شود يم ميتقس ديجد يها استان نيب استان هر تيجمع نسبت به خبرگان تعداد

  .شد خواهد افزوده استان آن ندگانينما به گريد ندهينما كي ،شود اضافه استان هر تيجمع به كه ينفر ونيليم
 ؛گردد آغاز بعد دوره انتخابات ديبا دوره، هر انيپا به ماه شش و شوند يم انتخاب سال هشت مدت يبرا خبرگان همچنين،

  .باشد افتهي خاتمه بعد دوره انتخابات دوره، هر انيپا به ماه سه كه يطور به
  
  ساختار .3-3

  .شود مي تشكيل هاكميسيون و رئيسه هيأت بخش دو از خبرگان، مجلس
  

  رئيسه هيأت )الف

 نمايندگان سن براساس خبرگان، مجلس جلسه اولين در كه سنى رئيسه هيأت ؛است رئيسه هيأت گونه دو داراى خبرگان، مجلس
 ترين جوان از نفر دو و رئيسنايب منزله به بعدى فرد و سنى رئيس عنوان به حاضر، خبرگان از فرد ترين مسن كه شود مي تعيين
  .گيرندمى قرار مخصوص جايگاه در و شوندمى معين منشى تسم به ،انحاضر
  :دارد برعهده را زير وظايف سنى، رئيسه هيأت

  افتتاحيه؛ جلسه دارها −
  تحليف؛ مراسم دادن انجام −
  .دائم رئيسههيأت انتخابات جراىا −

 ، سني رئيسه هيأت مسئوليت زمان مدت .دهدمى پايان خود كار به دائم، رئيسه هيأت اعضاى انتخاب با  سني رئيسه هيأت
  .است خبرگان مجلس از دوره هر جلسه اولين در فقط

 از كه است كارپرداز دو و منشى دو رئيس،نايب دو رئيس، از مركب هيأت اين .است دائم رئيسه هيأت دوم، رئيسه هيأت
  .شوندمى انتخاب مخفى، رأى با و سال دو مدت براى اعضا، ميان

 اكثريت با و جداگانه هركدام كارپردازان، و منشيان و رئيس نواب انتخاب و حاضران مطلق اكثريت رأى با رئيس، انتخاب
 نفرى دو بين از نشود، حاصل مطلق اكثريت اول، مرحله در رئيس، انتخاب در كه صورتى در .بود خواهد مخفى صورت به و نسبى
 بر عالوه خبرگان مجلس رياست .شود مي انتخاب رئيس نسبى، اكثريت و مجدد گيرىرأى با اند،كرده كسب را رأى بيشترين كه

 شرايط رهبرى، با منظم ارتباط با بايد و دارد نظارت خبرگان مجلس سازمانى و استخدامى مالى، ادارى، امور كليه بر جلسات، اداره
مى ابالغ ربطذى مراجع به و امضا را خبرگان مجلس قانونى مصوبات وى، .كند آسان خبرگان مجلس وظايف دادن انجام براى را

  .كند ارائه خبرگان مجلس بهرا  رئيسه هيأت اقدامات و عملكرد ساالنه گزارش است موظف خبرگان مجلس رئيس .كند
  

  ها كميسيون )ب

  :است شده تشكيل خبرگان مجلس در زير هاىكميسيون رسمى، جلسات در طرح جهت گزارش تهيه و كارشناسى هاىبررسى منظور به
  

  اساسى قانون هشتم و يكصد اصل كميسيون .1-ب

 اعضاى .دشو مي تشكيل خبرگان، مجلس داخلى نامهينئآ و انتخابات جمله از خبرگان، به مربوط قوانين تدوين و بررسى منظور به
  .ندهست نفر چهار البدل،على اعضاى و نفر يازده آن، اصلى
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  ادارى و مالى امور كميسيون .2-ب

  .است البدلعلى عضو سه و اصلى عضو نه داراى و پردازدمى خبرگان مجلس ادارى و مالى امور بررسى به
  

  اساسى قانون نهم و يكصد و هفتم و يكصد لواص كميسيون .3-ب

 نهم و يكصد و پنجم لواص در مذكور شرايط و حدود شناخت و هفتم و يكصد اصل اجراى براى خبرگان آمادگى منظور به
 مربوط موارد همه درباره تا شود مي تشكيل البدلعلى عضو نفر چهار و اصلى عضو نفر يازده از مركب كميسيونى اساسى، قانون

 به را آن نتايج و آورد عمل به بررسى و تحقيق دارند، قرار رهبرى مظان در كه كسانى همه درباره و رهبر صفات و شرايط به
 تصويب بدون و شود مي حفاظت شده، يبندطبقه اسناد صورت به و تلقى سرى كميسيون، اين گزارش .كند ارائه رئيسه هيأت
  .رسدمى وى اطالع به عنداللزوم كه رهبرى، مگر ؛گيردنمى قرار ديگرى اختيار در خبرگان، مجلس

  

   اجتماعي ـ سياسي كميسيون .4-ب

 فرهنگى، سياسى، مسائل زمينه در ويژه به جهانى، و داخلى مهم تحوالت از خبرگانمجلس اعضاى مستمر آگاهى منظور به
 امنيتى، سياسى، امور مسئوالن و نخبگان حضور با جلسات تشكيل با است موظف و شود مي تشكيل اقتصادى و امنيتى مديريتى،
 در مذكور وظايف ويژه به خبرگان، وظايف انجام به نحوى به كه را جهانى و داخلى مهم مسائل اجتماعى، و اقتصادى فرهنگى،

 تقديم رئيسه هيأت به را آن گزارش و دهد قرار بررسى مورد شود، مي مربوط اساسىقانون نهم و يكصد و هفتم و يكصد اصول
  .رسدب اعضا اطالع به خبرگان، اجالسيه اولين در تا كند

  

  اساسى قانون يازدهم و يكصد اصل موضوع تحقيق كميسيون .5-ب

 قانون نهم و يكصد و پنجم لواص در كه شرايطى استمرار بر نظارت براى و اساسى قانون يازدهم و يكصد اصل اجراى منظور هب
  .شود مي تشكيل آن، فقدان موارد در گيرىتصميم و است شده ذكر رهبرى براى اساسى

 به را رهبرى بر نظارت موضوع كميسيون، اين وسيله به خبرگان مجلس .است محرمانه كميسيون اين مذاكرات و تحقيقات
 موازين و قوانين محدوده در ،ميازده و صديك اصل با رابطه در را الزم اطالعات هرگونه بايد كميسيون اين .گذاردمى اجرا

 نيز، خبرگان اعضاى ساير .آورد عمل به را الزم بررسى مربوط، هاىگزارش سقم و صحت به نسبت و كند تحصيل شرعى
 كه صورتى در تحقيق، و بررسى از بعد كميسيون .دهندمى قرار كميسيون اين اختيار در مذكور اصل درباره را خود اطالعات
 اختيار در را اطالعات كه خبرگان اعضاى يا عضو با را موضوع نداند، كافى خبرگان اجالس تشكيل براى را مذكور مطالب
 نمايندگان اكثريت اگر نشدند، قانع آنان كه صورتى در و كندمى ارائه را خود توضيحات و گذاردمى ميان در اند گذارده
  .شود مي برگزار خبرگان مجلس اجالسيه كنند، را العادهفوق جلسه تشكيل تقاضاى

  

  فقيه واليت از حراست و پاسدارى هاىراه بررسى كميسيون .6-ب

 هيأت به پيشنهاد ارائه آن، وظايف اهم .گردد مي تشكيل فقيه، واليت از حراست و پاسدارى مناسب هاىراه بررسى منظور به
  :است امور اين در رئيسه

 پاسخ و مناسب هاىصورت به آن نشر و تأليف و فقيه، واليت باالخص اسالمى، حكومت موضوع در پژوهش و تحقيق −
  شبهات؛ به

  مردم؛ عموم سطح در و كشور خارج و داخل علمى مجامع در فقيه واليت معرفى −
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 تحصيلى مختلف سطوح در فقيهواليت و اسالمى حكومت انديشه ترويج و تدريس مناسب هاىشيوه بررسى −
 هيأت به مناسب راهكارهاى ارائه و سيما و صدا خصوصاً عمومى، هاىرسانه سطح در نيز و دانشجويان و آموزان دانش
  .خبرگان مجلس رئيسه

  
  وظايف .3-4

  اصلي وظايف .3-4-1

  رهبر انتخاب )لفا

 دوم، مرحله در و دهندمى رأى خود اعتماد مورد خبرگان به اول، مرحله در مردم است؛ اىدومرحله صورت به رهبرى انتخاب
  .نندك مى انتخاب رهبرى براى را آنان بهترين شرايط، واجد فقهاى بين از ،اساسى قانون هفتم و يكصد اصل مطابق مردم نمايندگان

  
  رهبر عزل )ب

 رهبرى، براى الزم طشراي از هريك فقدان با و دارد بستگى وى »شايستگى و صالحيت استمرار« به امر، ولى »رهبرى تداوم«
  :است شده بينى پيش رهبرى بركنارى ،مورد سه در اساسى قانون در .رود مى بين از آن مشروعيت

  رهبرى؛ وظايف انجام از ناتوانى −
  رهبرى؛ شرايط از يكى دادن دست از −
  .آغاز از شرايط از يكى فقدان كشف −
  .است شده نهاده خبرگانمجلس رعهدهب تصميم و تشخيص اساسى،قانون يازدهم و يكصد اصل مطابق موارد، اين از هريك در

  
  رهبر بر نظارت )ج

 و »المسلمين هالئم هالنصيح« نقش ايفاى جهت در كه مردم عام نظارت :دارد وجود رهبرى بر نظارت نوع دو اسالمى، جامعه در
 پشتوانه و گردد مي عمالا خاصى نهاد توسط كه نهادينه نظارت ديگر، نوع .گيردمى انجام »منكر از نهى و معروف به امر«
 و داشته تفحص حق بلكه شود، نمي اكتفا پيدا هاىگيرى موضع و آشكار وقايع ارزيابى به صرفاً نظارت، اين در .دارد »حقوقى«

  .بخواهد پاسخ مسئول مقام از تواندمى
 بررسى براى خاصى تشريفات جزايى، نظر از .است »سياسى« و »جزايى« مسئوليت دو داراى رهبرى اسالمى، نظام در
 افراد ساير با قوانين برابر در رهبر« كه شده تصريح اساسىقانون هفتم و يكصد اصل در و ندارد وجود دادگاه در او اتهامات
  .است شهروندان ساير مانند او تخلفات به رسيدگى لذا ؛»است مساوى كشور

 يازدهم و يكصد اصل از مستفاد كه است رهبرى بر نظارت دارعهده خبرگانمجلس اسالمى، جمهورى در ،اين بر عالوه
 زيرا .است خبرگان مجلس برعهده شرايط از يكى فقدان يا خود قانونى وظايف انجام از رهبر ناتوانى تشخيص ،اساسى نقانو

 اين البته و است آن شرايط استمرار و رهبرى توانايى بر نظارت آن الزمه پس .دارد عهده بر را »رهبر عزل« مسئوليت خبرگان
  .نيست مطلقه واليت با تضاد در نظارت،
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  فرعي وظايف .3-4-2

 اثر كه اعمالى انجام و است مجلس اين اصلى وظيفه باشد، مؤثر خبرگان مجلس هدف تأمين در مستقيم طوربه كه عملى هر انجام
 اجراى حسن جنبى، وظايف نهايى نتيجه كه است بديهى .گردد مي تلقى فرعى وظيفه نباشد، مزبور هدف تأمين آن، مستقيم
  .بود خواهد اصلى وظايف

  
  آنها تفسير و خبرگان مجلس قوانين وضع )الف

 داخلى نامهينئآ و آنها انتخاب كيفيت خبرگان، شرايط و تعداد به مربوط قانون« ،اساسى قانون هشتم و يكصد اصل مطابق
 تصويب به و شود تصويب آنان ءآرا اكثريت با و تهيه نگهبان شوراى اولين فقهاى وسيله به بايد دوره نخستين براى آنان، جلسات
 وظايف به مربوط مقررات ساير تصويب و قانون اين در نظر تجديد و تغيير هرگونه پس، آن از .برسد انقالب رهبر نهايى

  ».است آنان خود صالحيت در خبرگان،
 45 ماده اساس، اين بر .است آگاه خود مراد به قانون واضع زيرا باشد؛ نيز آن تفسير مرجع بايد قانون، هر وضع مرجع

 با ابهام، موارد در خبرگان مجلس داخلى نامهينئآ و انتخابات قانون تفسير« :است كرده مقرر خبرگان مجلس داخلى نامه ينئآ
 تصويب و تهيه نگهبان شوراى اولين فقهاى سوى از كه را خبرگان به مربوط قانونى مواد ماده، اين اطالق .»است خبرگان خود
  .هستند آنان خود خبرگان، به مربوط قوانين تفسير مرجع تنها نتيجه، در .شود مي شامل نيز است شده
  
  خبرگان مجلس ساالنه بودجه به رسيدگى )ب

 پيشنهاد و بررسى همچون وظايفي دار عهده مجلس ادارى و مالى امور كميسيون ،خبرگان مجلس داخلى نامهينئآ مطابق
 امور از ناشى هاى هزينه پيشنهاد و بررسى ،كارمندان استخدامى ضوابط و تشكيالتى نمودار تنظيم ،خبرگان مجلس هاى هزينه

  1.است … و خبرگان مجلس غيرمنقول و منقول هاىدارايى و اموال كليه مورد در رسيدگى و بازرسى و نمايندگى
  

  )استان يا ستانشهر ،شهر بخش، روستا،( اسالمي شوراهاي .4

 و آموزشي فرهنگي، بهداشتي، عمراني، اقتصادي، اجتماعي، هاي برنامه سريع پيشبرد براي« ،اساسي قانون يكصدم اصل براساس
 با استان يا شهرستان شهر، بخش، روستا، هر امور اداره محلي، مقتضيات به توجه با مردم همكاري طريق از رفاهي امور ساير

 انتخاب محل همان مردم را آن اعضاي كه گيرد مي صورت استان يا شهرستان شهر، بخش، ده، شوراي نام به شورايي نظارت
 و مذكور شوراهاي نظارت و انتخاب نحوه و اختيارات و وظايف حدود ،شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب شرايط .كنند مي

 مركزي حكومت تابعيت و اسالمي جمهوري نظام و ارضي تماميت و ملي وحدت اصول رعايت با بايد كه را آنها مراتب سلسله
 تهيه در همكاري جلب و تبعيض از جلوگيري منظور به« ،يكم و يكصد اصل موجب به همچنين .»كند مي معين قانون ،باشد
 شوراهاي نمايندگان از مركب ها استان عالي شوراي آنها، هماهنگ اجراي بر نظارت و ها استان رفاهي و عمراني هاي برنامه
 عالي شوراي« نيز، دوم و يكصد اصل برابر .»كند مي معين قانون را شورا اين وظايف و تشكيل نحوه .شود مي تشكيل اه استان
 اين .كند پيشنهاد اسالمي شوراي مجلس به دولت طريق از يا مستقيماً و تهيه هايي طرح ،خود وظايف حدود در دارد حق ها استان
  ».گيرد قرار بررسي مورد مجلس در بايد ها طرح

                                                           
  .http://www.majlesekhobregan.ir( ،20/07/1391(رساني دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري  پايگاه اطالع. 1
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 شوراي مجلس 01/03/1375 مصوب( شهرداران انتخاب و كشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشك قانون
 نحوه و اعضا تعداد ،اختيارات و وظايف حدود ،شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب شرايط ،آن بعدي هاي اصالحيه و )اسالمي
  .است كرده تعيين را شوراها نظارت و انتخاب

 ءآرا ينسب تياكثر و يمخف رأي با ،يعموم م،يمستق صورت به شهر و روستا يشورا ياعضا انتخاب مذكور، قانون براساس
 يخيتار فرمان سالروز ماه، بهشتيارد نهم از و است سال چهار ليتشك خيتار از شهر و روستا يشوراها تيفعال دوره .بود خواهد
  .ابدي يم خاتمه بعد سال چهار ماه بهشتيارد هشتم در و شروع ،شوراها ليتشك بر يمبن )ره(ينيخم امام حضرت
 ندگانينما از »استان يشورا« ،شهرستان آن محدوده در واقع يها بخش و شهرها يشوراها ندگانينما از »شهرستان يشورا«
 يرأ با اول مرحله در كه ها استان يشوراها منتخب ندگانينما از »ها استان يعال يشورا« و ،تابعه يها شهرستان يشوراها منتخب

 ،اند شده يمعرف و انتخاب مزبور يشوراها از كيهر ينسب تياكثر يرأ با دوم مرحله در احراز، عدم صورت در و مطلق تياكثر
 فقط تواند يم فرد هر همچنين .شود ينم محسوب شغل و است يافتخار گفته، پيش يشوراها هيكل در تيعضو .دشو يم ليشكت

  .باشد شهر يك اي روستا يك يشورا عضو
  :است زير شرح به مذكور شوراهاي از هريك وظايف و اختيارات

  

  شهر شوراي )الف

  .سال چهار مدت براي شهردار انتخاب −
 حوزه رفاهي و اقتصادي بهداشتي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، هاي نارسايي و نيازها كمبودها، شناخت و بررسي −

 به آن ارائه و ريزي برنامه جهت ها زمينه اين در كاربردي هاي حل راه و اصالحي پيشنهادهاي و ها طرح تهيه و انتخابيه
  .ربط ذي ولئمس مقامات

 صورتي در خدماتي هاي سازمان ساير و شهرداري امور در مصوب هاي وطرح شورا مصوبات اجراي حسن بر نظارت −
  .نگردد امور اين عادي جريان مخل نظارت اين كه

 آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، مختلف هاي زمينه در مملكتي هاي سازمان و نهادها و اجرايي مسئولين با همكاري −
  .آنان درخواست به بنا عمراني و اقتصادي

 امور ساير و آموزشي فرهنگي، عمراني، اقتصادي، اجتماعي، خدمات انجام در مردم مشاركت خصوص در ريزي برنامه −
 .ربط ذي هاي دستگاه موافقت با رفاهي

  .ربط ذي هاي دستگاه هماهنگي با فرهنگي و ورزشي تفريحي، و گردشگري مراكز گسترش خصوص در مردم ترغيب و تشويق −
 در همكاري و مصرف و توزيع و توليد هاي تعاوني تأسيس و ارشادي امدادي، اجتماعي، نهادهاي و ها انجمن از حمايت −

  .مربوطه مقررات رعايت با عمومي قارزا توزيع و محلي تحقيقات آمارگيري، انجام
 نظارت وهمچنين شهرداري غيرمنقول و منقول اموال و جنسي نقدي، هاي دارايي و سرمايه حفظ و اداره حسن بر نظارت −

  .نباشد شهرداري امور عادي جريان مخل كه اي گونه به آنها هزينه و درآمد حساب بر
  .كشور وزارت هاي دستورالعمل رعايت با آنها به رسيدگي از پس شهرداري پيشنهادي هاي نامه ينئآ تصويب −
 براي آن انتشار و شود مي تهيه شهرداري توسط بار يك ماه شش هر كه شهرداري هزينه و درآمد جامع صورت ييدأت −

  .كشور وزارت به آن از اي نسخه وارسال عموم اطالع
  .كارمزد ميزان و مدت مبلغ، به نسبت دقيق بررسي از پس شهرداري پيشنهادي هاي وام تصويب −
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 آن تهيه از پس شهرسازي جامع و هادي هاي طرح رعايت با شهر حدود طرح تصويب جهت شهرداري با همكاري −
  .شهرسازي و راه وزارت و كشور وزارت ييدأت با شهرداري توسط

 رعايت با آن به وابسته هاي وشركت سساتؤم و شهرداري ساالنه بودجه تفريغ و بودجه متمم و اصالح بودجه، تصويب −
  .شهر شوراي بودجه تصويب همچنين و ها شهرداري مالي نامه ينئآ

 صورت شهرداري و شهر نام به كه استيجاره و اجاره مقاطعه، فروش، خريد، از اعم آنها بر نظارت و معامالت تصويب −
 .شهرداري يمعامالت و مالي نامه ينئآ مقررات رعايت با و صالح و صرفه گرفتن نظر در با ،پذيرد مي

  .كشور وزارت موافقت و ييدأت با شهرداري به وابسته هاي شركت و سساتؤم اساسنامه تصويب −
 كه دولت عمومي سياست نظرگرفتن در با آن ميزان و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو يا برقراري لوايح يبتصو −

  .شود مي اعالم كشور وزارت سوي از
  .شهرداري به مربوط دعاوي يانجر حسن بر نظارت −
  .شهر حوزه بهداشت امور بر نظارت −
 اداره دولتي يا و تعاوني خصوصي، بخش توسط كه عمومي اماكن ديگر و سينماها ها، تماشاخانه امور بر نظارت −

 پيشنهاد طبق بر سساتؤم قبيل اين بهداشت و نظافت ترتيب، حسن براي خاص مقررات تدوين و وضع با ،شود مي
  .آن مانند و سوزي آتش خطر از جلوگيري جهت احتياطي تدابير تخاذا و شهرداري

  .شهر زيبايي و عمران و عمومي آسايش و بهداشت نظر از شهري غيرمحصور اراضي جهت الزم مقررات تصويب −
  .شهر توسعه و بهداشت اصول با مطابق ،اموات حمل وسايل تهيه و خانه غسال گورستان، ايجاد بر نظارت −
  .شهري سيساتأت مسيرهاي و مجاري حفر بر نظارت و مقررات وضع −
 بر شهر عمومي سيساتأت و سبز فضاهاي و ميادين ها، خيابان معابر، توسعه و ايجاد به مربوط هاي طرح اجراي بر نظارت −

  .موضوعه مقررات طبق
  .مربوطه مقررات رعايت با آنها نام تغيير همچنين و شهري حوزه در كوي و كوچه ها، خيابان ميادين، معابر، گذاري نام تصويب −
 بر تابلو و آگهي و نوشته نوع هر الصاق يا و مطلب نوع هر نوشتن جهت شهرداري پيشنهاد به الزم مقررات تصويب −

  .عموم اطالع براي آن انتشار و موضوعه مقررات رعايت با شهر ديوارهاي روي
 يمعامالت و مالي نامه ينئآ رعايت با آن به وابسته هاي سازمان و شهرداري توسط شده ارائه خدمات نرخ تصويب −

  .مربوط قانوني مقررات رعايت با ها شهرداري
  .شهري درون نقليه ئطوسا كرايه نرخ تصويب −
 با عمومي مايحتاج فروش و خريد براي شهرداري توسط عمومي هاي ميدان اداره و يجادا به مربوط مقررات وضع −

  .موضوعه مقررات رعايت
 هاي نمايشگاه كردن ريدا براي ربط ذي هاي بنگاه و ادارات با شهرداري مساعي تشريك درمورد الزم مقررات وضع −

  .مربوط قانوني مقررات رعايت با غيره و بازرگاني هنري، كشاورزي،
 حفظ و شهرداري تابعه و وابسته هاي شركت و مؤسسات ها، سازمان كليه و شهرداري مالي امور اداره حسن بر نظارت −

 انتخاب با آنها هزينه و درآمد حساب بر نظارت همچنين شهرداري، اختصاصي و عمومي اموال ها، ييدارا سرمايه،
  .قانوني مقررات براساس الزم هاي پيگيري و شهردار به وتخلف نقض موارد اعالم و رسمي حسابرس
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 به بررسي جهت آن از اي نسخه ارسال و عموم طالعا براي مالي سال هر پايان در شورا هزينه و بودجه صورت انتشار −
  .استان و شهرستان شوراي

  .مقررات و قوانين حدود در شهرستان تأمين شوراي با همكاري −
 توسط آن ارائه از پس شهرها قانوني محدوده و حريم و تفصيلي و شهرسازي جامع و هادي هاي طرح تأييد و بررسي −

  .يينها تصويب جهت قانوني ربط ذي مراجع به ارسال و شهرداري
  

  شهرستان شوراي )ب

 و ربط ذي اجرايي هاي دستگاه به شهرستان عمراني و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعه زمينه در الزم پيشنهادات ارائه −
  .استان شوراي و شهرستان ريزي برنامه كميته

 .شهرستان شوراي تصميمات اجراي حسن بر نظارت −

 شهر شوراي ياستثنا به شهرستان در شهر شوراهاي و شهرستان شوراي دبيرخانه بودجه تفريغ و تتميم اصالح، تصويب، −
  .استان مركز

 پيگيري قابل كه مواردي در بخش، و شهر شوراهاي مابين في مشكالت وفصل حل و مسائل به رسيدگي و هماهنگي −
  .نيست يئقضا

  .شهر و بخش شوراهاي يها فعاليت و عملكرد بر نظارت −
  

  استان شوراي )ج

 جلب و منابع و امكانات عادالنه توزيع و تبعيض رفع منظور به الزم پيشنهادهاي ارائه و استان مشكالت و مسائل ررسيب −
  .ها استان عالي شوراي به استان رفاهي و عمراني هاي برنامه تهيه در همكاري

  .استان محدوده در ها استان عالي شوراي تصميمات اجراي حسن بر نظارت −
 وفصل حل و وظايف انجام حسن جهت استان محدوده در شهرستان شوراهاي ميان الزم هماهنگي و ارتباط ايجاد −

  .نيست يئقضا پيگيري قابل كه مواردي در استان، سطح شوراهاي اختالفات
 و استان محدوده در ملي و استاني عمراني هاي طرح اجراي حسن بر نظارت در استان توسعه و ريزي برنامه شوراي با همكاري −

  .ربط ذي هاي دستگاه و ها استان عالي شوراي و ريزي برنامه شوراي رئيس به امور بهبود جهت در پيشنهاد و گزارش ارائه
  .استان شوراي دبيرخانه بودجه تفريغ و تتميم اصالح، تصويب، −
  .استان شوراي مصوبات اجراي حسن بر نظارت و استان محدوده در ها شهرستان شوراهاي عملكرد بر نظارت −
  .رأي حق بدون استان توسعه و ريزي برنامه شوراي جلسات در استان شوراي يسئر عضويت −
 و نقض موارد اعالم و رسمي حسابرس انتخاب با استان هاي شهرداري مشترك هاي هزينه و درآمد حساب بر نظارت −

  .قانوني مقررات براساس الزم هاي پيگيري انجام و ربط ذي مرجع به تخلف
 سازمان توسط آن هزينه كه رسمي حسابرس انتخاب با ها شهرداري همياري سازمان هزينه و درآمد حساب بر نظارت −

  .شود مي تأمين ها شهرداري همياري
  

  ها استان عالي شوراي )د

  .ربط ذي يياجرا مقامات به ارجاع و هريك اولويت تعيين و ها استان شوراهاي طرف از واصله پيشنهادات بررسي −
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  .دولت يا اسالمي شوراي مجلس به طرح قالب در آنها ارائه و پيشنهادها بررسي −
 و مربوطه ولينئمس به شوراها وظايف و اختيارات حدود در اجرايي هاي سازمان و نهادها اشكاالت و ها يينارسا اعالم −

  .آنها پيگيري
  .ها استان عالي شوراي دبيرخانه بودجه تفريغ و تتميم اصالح، تصويب، −
 به ها استان و كشور عمومي بودجه و توسعه هاي برنامه لوايح نويس پيش خصوص در اصالحي پيشنهادهاي اعالم −

  .جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت
  .وزيران هيأت تصويب از پس شوراها به آن ابالغ و شوراها بودجه هزينه نحوه نامه ينئآ تهيه −
 مدت كوتاه هاي دوره برگزاري طريق از خويش وظايف با شوراها اعضاي آشنايي و آموزش منظور به ريزي برنامه −

  .ربط ذي اجرايي هاي سازمان و ها وزارتخانه ساير و كشور وزارت همكاري با كشور موجود امكانات قالب در كاربردي
 حد در آن انجام و شود مي انجام دولتي هاي سازمان و ها وزارتخانه توسط كه شهري امور از دسته آن نمودن مشخص −

 مجلس يا دولت به ها شهرداري به امور آن واگذاري جهت الزم رحط تقديم و تهيه و باشد مي ها شهرداري توانايي
  .اسالمي شوراي

  

  نظام مصلحت تشخيص مجمع .5

 از كه خواند معاصر جهان ياسيس يها نظام ترين بديل بي از توان يم را ايران ياسالم يجمهور نظام شد، ذكر تر پيش كه همانگونه
 قوانين قالب در جمهوريت و اسالميت عنصر دو تحقق و تركيب .است برخوردار يفرد هب منحصر سياسي و حقوقي هاي ويژگي
  .آيد مي شمار به نظام اين هاي ويژگي ترين اصلي از ،اجرايي

 از يكي عنوان به و مردم توسط نمايندگان مستقيم انتخاب با اسالمي شوراي مجلس تشكيل طريق از جمهوريت تحقق
 طريق از قوانين در اسالميت تحقق و ،اساسي قانون و شرعي سنديت تحكيم و گذاري قانون وظيفه با ملي حاكميت هاي جلوه

  .بود شده بيني پيش 1358 سال مصوب ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در كه است تركيبي نگهبان، شوراي نهاد تشكيل
 منطبق پيرامون نظر اختالف يادشده، هاي ويژگي با پانو نظامي تحقق و گيري شكل هاي سال نخستين در كه است بديهي

 ها، ضرورت مالحظه با اسالمي شوراي مجلس ،جمله از .نمايد ناپذير اجتناب ،اساسي قانون و شرع احكام با كشور قوانين ساختن
 همين گرچه نيز نگهبان شوراي ؛كرد مي گذاري پايه را جديدي وضعيت بعضاً كه رساند مي تصويب به را هايي طرح و لوايح
 تشخيص اساسي قانون يا شرع خالف ،خود قانوني وظايف حسب را مصوبات قبيل اين از برخي ولي ،شمرد مي محترم را ها هدف
  .نداشت ها مصلحت و ها ضرورت حكومتي، و ثانويه احكام قراردادن مبنا براي نيز اي وظيفه و داد مي

 مجلس به را خود نظرات كه داشت الزام كشور، در گذاري قانون شيوه و نوع دليل به نگهبان شوراي ،مواقعي چنين در
 شوراي نظر تأمين عدم و خود مصوبه بر اسالمي شوراي مجلس تأكيد .)مجلس مصوبه عودت( كند اعالم اسالمي شوراي
  .ساخت يضرور را مصلحت تشخيص براي الخطاب فصل نهاد يك ايجاد كه آورد مي وجود به را شرايطي ،نگهبان

 قبيل اين به رسيدگي براي را نظام مصلحت تشخيص مجمع فرماني، صدور با ،17/11/1366 تاريخ در )ره(امام حضرت
 نگهبان شوراي و مجلس بين اختالف موارد در مصلحت تشخيص منظور به صرفاً ،تأسيس آغاز در مجمع .فرمودند تأسيس امور
 تأكيد مورد آن جايگاه دوازدهم، و يكصد اصل قالب در و 1368 سال در اساسي قانون بازنگري در كه آن تا بود گرفته شكل
حت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي لمجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مص« يادشده، اصل براساس .گرفت قرار

نظر شوراي  ،خالف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ،اسالمي را شوراي نگهبان
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به  ،وظايفي كه در اين قانون ذكر شده استدهد و ساير  نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي
مقررات مربوط به مجمع توسط . نمايد ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي ياعضا. شود دستور رهبري تشكيل مي

 مجمع برعهده وظايفي نيز،ديگري از قانون اساسي  اصول مطابق .»خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد
  .دكن نقش ايفاي ،مختلف شرايط در و اسالمي جمهوري نظام در تكميلي حلقه عنوان به تا است هگرفت قرار

 در و هديرس مجمع بيتصو به 03/08/1376 تاريخ در كه خود، يداخل نامه نيئآ براساس نظام مصلحت صيتشخ مجمع
 مصوبه انيم تعارض موارد در مصلحت صيتشخ« به موظف است، هگرفت قرار يرهبر معظم مقام دييأت مورد 05/09/1376 خيتار

 كه يمهم موارد زين و »كشور معضالت حل« و »نظام يكل يها استيس نييتع« مقام در و است »نگهبان يشورا نظر و مجلس
 در يرهبر يعال يمستشار تيأه« عنوان به ،»ياساس قانون در مقرر فيوظا مجموع به توجه با« ،»كنند يم ارجاع آن به يرهبر«

 يها ونيسيكم يدارا ،مجمع يشورا بر عالوه خود فيوظا انجام يبرا مجمع .كند يم فهيوظ انجام ،»رانيا ياسالم يجمهور نظام
  .است رخانهيدب و خاص يها ونيسيكم و يدائم

 و نهادها و يدولت مسئول يها دستگاه با ارتباط يبرقرار ،خاص يها ونيسيكم و يدائم يها ونيسيكم كار ميتنظ منظور به
 بر نظارت و يمشورت يشوراها با مستمر ارتباط ،آنها يكارشناس يها فرآورده از كامل استفاده و يردولتيغ يعموم ساتؤسم

 يكارشناس مهم يها گزارش و قاتيتحق و مطالعات از كارآمد اطالعات نهيگنج جاديا و ها ونيسيكم يكارشناس و يادار يكارها
 يريگيپ و است دهيرس يرهبر معظم مقام دييأت به كه يكل يها استيس ياجرا حسن بر نظارت ،جهان و رانيا مسائل به مربوط
 مجمع رخانهيدب مجمع، يياجرا و يادار امور گريد و مذاكرات مشروح صورت نيتدو و ها ميتصم و مصوبات ابالغ زين و آنها
 و شود يم منصوب مجمع سيرئ توسط ،يرهبر معظم مقام موافقت و مجمع سيرئ شنهاديپ به مجمع ريدب. است هشد ليتشك

 معظم مقام با مجمع رابط ،الزم موارد در و كند يم فهيوظ انجام مجمع سيئر نظر ريز مجمع ريدب. دارد عهدهرب را رخانهيدب استير
  .است يرهبر

 آنها يساز آماده و شوند يم مطرح مجمع در كه يمسائل و مباحث به مربوط قيدق اطالعات آوردن فراهم منظور بههمچنين، 
 قاتيتحق از استفاده و يدولت ولئمس يها دستگاه يكارشناس يها فرآورده نيآخر از كامل يريگ بهره زين و يريگ ميتصم يبرا

 اعضا از مركب خاص يها ونيسيكم زين و يدائم يتخصص يها ونيسيكم كشور، يپژوهش سساتؤم ياديبن و يا توسعه ،يكاربرد
 ،ياسيس ونيسكمي، ياجتماع و يفرهنگ ،يعلم ونيسيكم: شامل يدائم يتخصص يها ونيسيمكه است كه شد ليتشكدر مجمع 

  .شود مي يقضائ و يحقوق ونيسيكمو  يادار و يبازرگان كالن، اقتصاد ونيسيكم، يديتول و ييربنايز ونيسيم، كيتيامن و يدفاع
  
  وظايف .5-1

هاي  و مأموريت قانون اساسي مهفتاد و هفت و يكصدو  دهمدواز و يكصد، دهمياز و يكصد، دهم و يكصد لواصاستناد  به
  :ترين وظايف مجمع عبارتند از ، مهمواگذارشده توسط مقام معظم رهبري

  .نظام كلي هاي سياست تعيين در رهبري معظم مقام به مشاوره ارائه −
  .رهبري معظم مقام به ،نيست حل قابل عادي طريق از كه نظام معضالت حل چگونگي پيشنهاد −
 قانون يا و شرع موازين خالف نگهبان شوراي را اسالمي شوراي مجلس مصوبه كه مواردي در مصلحت تشخيص −

 .بداند اساسي

  .دهد مي ارجاع مجمع به رهبري مقام كه اموري در مشاوره −
  .نظام كلي هاي سياست اجراي حسن بر نظارت −
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  .اساسي قانون تتميم يا اصالح موارد در رهبري مشاور −
  .اساسي قانون بازنگري شوراي درثابت مجمع  ياعضا عضويت −
  .رهبري موقت شوراي در عضويت براي نگهبان شوراي فقهاي از يكي انتخاب −
  .رهبري موقت شوراي توسط اجرا براي رهبري وظايف از برخي تصويب −
  .وظايف انجام توانايي عدم صورت در ،رهبري موقت شوراي ياعضا از هريك جايگزين انتخاب −
قانون  دهم و يكصد اصل بندهاي در مصرح وظايف مورد در رهبري موقت شوراي تصميم اتخاذ چگونگي پيشنهاد −

  1.است آمده يازدهم و يكصد اصل در كهاساسي 
  

  سيما و صدا سازمان بر نظارت شوراي .6

 :تركيب با ،اساسي قانون پنجم و هفتاد و يكصد اصل  اجراي در ،ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان بر نظارت شوراي
 و انتخاب به قضائيه قوه طرف از نمايندگي به نفر دو جمهور، رئيس معرفي و انتخاب به مجريه قوه طرف از نمايندگي به نفر دو

 و شده شكيلت اسالمي، شوراي مجلس معرفي و انتخاب به مقننه قوه طرف از نمايندگي به نفر دو و قضائيه قوه رئيس معرفي
  :دارد برعهده را زير وظايف
 و تخلفات مورد در الزم تذكرات و ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان امور كليه انجام حسن بر نظارت −

  .مذكور امور اصالح جهت انحرافات
 دربيايد اجرا مرحله به ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان در است نظر در كه اجرايي هاي سياست بر نظارت −

  .سازمان ئيسر به شورا اصالحي نظر اعالم و
  .سيما و صدا سازمان در مربوطه قوانين ياجرا حسن بر نظارت −
  .سازمان در نمايندگي و دفاتر ،شعبه ،واحد بخش، هر انحالل يا و ايجاد بر نظارت −
  .سازمان خارجي و داخلي خريدهاي و قراردادها انعقاد بر نظارت −
  .دهد مي انجام و دارد برعهده قانون طبق سازمان كه اموري ساير بر نظارت −
  .ايران اسالمي جمهوري گانه سه قواي و رهبري معظم مقام به سازمان در امور جريان از مستمر و منظم گزارش −

 بعدي هاي دوره براي آنها انتخاب تجديد و شوند مي انتخاب گانه سه قواي طرف از سال 2 مدت براي شورا اعضاي
  .است بالاشكال

 موظف كشور از خارج نمايندگي دفاتر و ها شهرستان ها، استان مراكز مديران و وي معاونين سيما، و صدا سازمان رئيس
  2.دهند قرار شورا اختيار در را درخواست مورد مدارك و اسناد اطالعات، نظارت، شوراي وظايف دقيق اجراي در هستند

  

  ملي امنيت عالي شوراي .7

 انقالب از پاسداري و ملي منافع تأمين منظور به اساسي، قانون ششم و هفتاد و يكصد اصل اجراي در ملي، امنيت عالي شوراي
  :از عبارتند شورا وظايف .است جمهور رئيس برعهده آن رياست و شده تشكيل ملي حاكميت و ارضي تماميت و اسالمي

                                                           
 .22/08/1391، (http://maslahat.ir) رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام پايگاه اطالع .1
 .)مجمع تشخيص مصلحت نظام 11/07/1370مصوب جلسه مورخ (قانون نحوه اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي در بخش نظارت  .2
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  .رهبري مقام طرف از شده تعيين كلي هاي سياست محدوده در كشور امنيتي ـ دفاعي هاي سياست تعيين −
  .امنيتي ـ دفاعي كلي تدابير با ارتباط در اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، اطالعاتي، سياسي، يها فعاليت نمودن هماهنگ −
  .خارجي و داخلي تهديدهاي با مقابله براي كشور معنوي و مادي امكانات از گيري بهره −

 مقام انتخاب به نماينده دو بودجه، و برنامه امور ولئمس ،مسلح نيروهاي كل فرماندهي ستاد رئيس گانه، سه قواي رؤساي
 به مربوط مسئول يا وزير و اطالعات و كشور خارجه، امور وزراي ،پاسداران سپاه كل فرمانده ،ارتش كل فرمانده رهبري،
  .دهند مي تشكيل را شورا اعضاي بررسي، حال در موضوع

 كه دهد مي تشكيل كشور امنيت شوراي و دفاع شوراي :قبيل از فرعي شوراهاي ،خود وظايف تناسب به شورا همچنين،
 .شود مي تعيين جمهور رئيس طرف از كه است عالي شوراي اعضاي از يكي يا جمهور رئيس با فرعي شوراهاي از هريك رياست
 مصوبات .رسد مي عالي شوراي تصويب به آنها تشكيالت و كند مي معين قانون را فرعي شوراهاي وظايف و اختيارات حدود
 .است اجرا قابل ،رهبري مقام تأييد از پس ملي امنيت عالي شوراي

  

  فرهنگي انقالب عالي شوراي .8

هاي  ، تغيير و تحول بنياديني را در عرصهاستقرار نظام جمهوري اسالمي ،ل آندنبا پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي و به
 ،در اين راستا. يابد از طريق تحول در بنيادها و ساختارها تحقق مي ،كه تحول در نظام چرا ؛گوناگون اجتماعي به وجود آورد

كه تصور تغيير در نظام بدون تغيير در فرهنگ حاكم بر  طوري مقوله فرهنگ از جايگاه ويژه و پايگاه ممتازي برخوردار بوده، به
  .آن، تصوري ناموجه است

ايشان در . را بايد نقطه عطفي در تاريخ انقالب فرهنگي دانست 1359در اول فروردين  )ره(پيام نوروزي امام خميني صدور
تبديل «و » تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب«، »هاي سراسر كشور  انقالب اساسي در دانشگاه«بر ضرورت ايجاد  ،اين پيام 11بند 

حضرت ها در خردادماه،  پس از تعطيل رسمي دانشگاه .تأكيد كردند» علوم عالي اسالميدانشگاه به محيطي سالم براي تدوين 
  .ندكردبر تشكيل ستاد انقالب فرهنگي صادر  فرماني را مبني ،23/03/1359 در )ره(امام

ن ضور مسئوالخصوص ح مبني بر لزوم ترميم و تقويت ستاد و بهگذار انقالب  بنيانبا توجه به نظر  ،1362در شهريور ماه سال 
وزير،  ن مانند نخستجمهور وقت، برخي از مسئوال اجرايي در آن و به دنبال پيشنهاد تكميل ستاد انقالب فرهنگي از طرف رئيس

  .شدند به تركيب ستاد اضافه ،وزراي فرهنگ و آموزش عالي، فرهنگ و ارشاد اسالمي و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي
ضرورت تقويت اين نهاد بيش  ،ها و توسعه مراكز آموزشي و گستردگي فعاليت ستاد انقالب فرهنگي اهبا بازگشايي دانشگ

براي دومين بار ستاد انقالب فرهنگي را ترميم كردند و به اين  ،1363در آذر  )ره(كه حضرت امام طوري به ؛از پيش احساس شد
  .شدفرهنگي با تركيبي جديد تشكيل شوراي عالي انقالب  ،ترتيب

رهبر معظم انقالب اسالمي در تاريخ . گردد برمي 1375سومين ترميم عمده شوراي عالي انقالب فرهنگي به سال 
بر اهميت جايگاه و وظايف خطير آن نيز تأكيد  ،ضمن تعيين تركيب جديد اعضاي شوراي عالي ،با صدور پيامي 14/09/1375

ه به پايان يافتن دوره مسئوليت اعضاي حقيقي شوراي عالي انقالب با توج ،25/12/1381تاريخ ايشان در  همچنين. كردند
  .كردنداعضاي جديد شورا را انتخاب  ،نيز  15/02/1386در تاريخ و منصوب فرهنگي، اعضاي جديد را براي يك دوره سه ساله 

ف گرديد در رأس موظ وشد  شوراي عالي انقالب فرهنگي وارد مرحله جديدي از حيات تشكيالتي خود  ،اين ترتيب به
جامع علمي كشور، مهندسي فرهنگي و تحول و نوسازي نظام آموزشي پرداخته و با   به تدوين نقشه ،ي خودها فعاليت
  .مند از حيات طيبه الهي فراهم سازد  اي بهره زمينه را براي پيدايش جامعه ،هاي اصولي گذاري سياست
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ضمن صورت پذيرفت و مقام معظم رهبري  17/03/1390در تاريخ آخرين ترميم در تركيب شوراي عالي انقالب فرهنگي 
جمهور، وزير ورزش و جوانان و رئيس  معاون علمي و فناوري رئيس ،انتصاب اعضاي افتخاريو اي  هاي برنامه تعيين اولويت

  .را نيز به اعضاي حقوقي شوراي عالي افزودنداسالمي سازمان فرهنگ و ارتباطات 
  
  جايگاه، اهداف و وظايف .8-1

هماهنگي و هدايت امور  ،گيري تصميم مشي، گذاري، تعيين خط عنوان مرجع عالي سياست شوراي عالي انقالب فرهنگي به
شود و تصميمات و مصوبات آن  هاي كلي نظام محسوب مي سياست پژوهشي كشور در چارچوب فرهنگي، آموزشي و

فرهنگ و سازماندهي امور فرهنگي براي حفظ  يشوراي عالي با مأموريت تصحيح و ارتقا  .است االجرا و در حكم قانون الزم
د و مهمترين اهداف نك جهت تحقق تمدن نوين اسالمي فعاليت مي باوري و در استقالل و تحكيم و تعميق تدين و فرهنگ دين

  :آن عبارت است از
  .فرهنگ عمومي فرهنگي و اعتالي گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمي در شئون جامعه و تقويت انقالب −
  .فرهنگي جامعه زدگي از فضاي هاي علمي و فرهنگي از افكار مادي و نفي مظاهر وآثار غرب تزكيه محيط −
گسترش و تقويت هرچه بيشتر  ها و مدارس و مراكز فرهنگي و هنري براساس فرهنگ صحيح اسالمي و تحول دانشگاه −

نيروهاي فعال و ماهر و  ،خواه مغزهاي متفكر و وطن ،شناسان متخصص اسالم ،تخصصان متعهدم آنها براي تربيت
  .استقالل كشور و به اسالم مربيان و معلمان معتقد ،استادان

و تجارب مفيد دانش بشري براي  آموزي و تحقق و استفاده از دستاوردها تقويت و بسط روح تفكر و علم ،تعميم سواد −
  .فرهنگي نيل به استقالل علمي و

  .و معرفي آثار و مĤثر اسالمي و ملي ءاحيا ،حفظ −
  .ويژه با ملل اسالمي كشورهاي ديگر به نشر افكار و آثار فرهنگي و انقالب اسالمي و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با −

  :در راستاي تحقق اهداف فوق، وظايف شورا به قرار زير است
تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور و  ورهنگي و علمي ريزي ف  ها و برنامه سياست و تدوين و تصويب اصول، اهداف −

  .روزآمد نمودن آنها
  .تهيه و تدوين نقشه جامع علمي كشور −
  .تهيه و تدوين طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعليم و تربيت كشور −
  .اي كشور پژوهشي و رسانه ،هاي فرهنگي، آموزشي هدايت و ساماندهي مديريت كالن دستگاه −
  .هاي كارآمد راي مواجهه فعال و مبتكرانه با تهاجم فرهنگي دشمنان با استفاده هدفمند از روشريزي ب برنامه −
  .هاي توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوري كشور و ارائه راهبردهاي مناسب رصد مستمر تحوالت برنامه −
  .ر حوزه فرهنگ و علمسازي و مناظره د زمينه ،پردازي و ايجاد گيري از نظريه گذاري، حمايت و بهره سياست −
  .انداز و پيگيري تحقق آن چشم موردنظرهاي علمي و فرهنگي  ريزي جامع كشور در زمينه مشاركت فعال در برنامه −
مندي از نخبگان، تربيت و پرورش علمي و  بهره يهاي خاص براي شناسايي، جذب و ارتقا ريزي و تهيه طرح برنامه −

  .هاي آنان در حوزه فرهنگ و علم ها، ابتكارات و خالقيت گيري از توانايي معنوي استعدادهاي درخشان و بهره
ها و  ها، دانشگاه تصويب ضوابط و معيارهاي اساسي تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان −

  .هاي خاص و تصويب اساسنامه دانشگاهمراكز پژوهشي 
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  .تهيه، تدوين و تصويب ضوابط كلي گزينش و جذب مديران فرهنگي و علمي كشور، استادان، معلمان و دانشجويان −
كرد  گيري و اولويت هزينه گذاري براي تعيين سهم اعتبارات فرهنگي، علمي، پژوهشي و فناوري و تعيين جهت سياست −

  .هاي ساليانه ساله و بودجه پنج هاي اعتبارات در برنامه
  .هاي مختلف كشور و نظارت مؤثر بر اجراي آنها طراحي سازوكارهاي مناسب براي اجرايي شدن مصوبات شورا در دستگاه −
  .هاي توسعه فرهنگي، علمي و اجتماعي كشور ارزيابي برنامه −
  .ي ايران در خارج از كشوري فرهنگي و علمي جمهوري اسالمها فعاليتگذاري و ساماندهي مديريت  سياست −
  .اي جمهوري اسالمي ايران هاي رسانه تعيين سياست −
  ).ص(گذاري الزم براي حاكميت و گسترش فرهنگ اسالم ناب محمدي سياست −
  .ها و معيارهاي ملي و اسالمي گذاري براي توليد محصوالت فرهنگي كشور براساس ارزش سياست −
  .عمراني و صنعتي كشور  كالن اقتصادي،هاي ملي و  هاي فرهنگي طرح تصويب پيوست −
  .ريزي كالن براي وحدت حوزه و دانشگاه گذاري و برنامه سياست −
هاي  هاي علوم انساني و علوم اجتماعي برمبناي ارزش رشته  ريزي براي بازبيني و تحول محتوايي گذاري و برنامه سياست −

  .اسالمي و مقتضيات فرهنگي كشور
  .مهندسي فرهنگي كشور و نقشه جامع علمي كشور سازي براي اجراي نقشه زمينه −
  .هاي فرهنگي تعيين و تصويب شاخص −

  
  دبيرخانه .8-2

جهت كارشناسي هرچه بهتر مصوبات شوراي  هاي الزم در آوردن زمينه دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي با هدف فراهم
برداري از اطالعات و تحقيقات  هاي آن و همچنين بهره علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسئوليت و پشتيباني يعال

  .عنوان مؤسسه پژوهشي تشكيل شده است سازي مناسب، به منظور تصميم انجام شده به
يس ئر(دبير شوراي عالي هيأت امناء و  :كند و اركان آن شامل زيرنظر شوراي عالي انقالب فرهنگي فعاليت مي ،دبيرخانه

رياست  ،و رئيس شوراي عالي شوند ت امناي دبيرخانه محسوب ميأهي ،اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي. است) دبيرخانه
  .اردعهده دبررا  ءهيئت امنا

به پيشنهاد شوراي عالي پس از تنفيذ مقام  ،اعضا باالترين مقام اداري و اجرايي دبيرخانه است كه از بين ،دبير شوراي عالي
  1.شود منصوب مي يس شوراي عاليئر معظم رهبري با حكم

  

  اداري عالي شوراي .9

توسعه بخش نظام اداري و اجرايي مندرج در پيوست قانون برنامه اول ) 3-4(تكليف قسمت براساس در ابتدا شوراي عالي اداري 
 3قانون برنامه دوم توسعه 31موجب تبصره  ، تشكيل شد و جايگاه آن، به2رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ي، اجتماعياقتصاد

                                                           
  .http://www.iranculture.org( ،10/08/1391(رساني دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي  پايگاه اطالع. 1
 .مجلس شوراي اسالمي 11/11/1368جلسه مورخ مصوب  .2
 .مجلس شوراي اسالمي 20/09/1373مصوب جلسه مورخ  .3
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 در يالح نظام ادارصا و يح، بهسازيمنظورتصح به، 1قانون برنامه سوم توسعه 1ماده همچنين، مطابق . نيز، مورد تأكيد قرار گرفت
، يت منابع انسانيريها، مد و روش ها ستميدولت، س يها يكشور، كاهش تصد اداره امور ساختار و يسازمانده ،التيتشك ابعاد

و تركيب اعضا و تشكيل شوراي عالي اداري ، يياجرا يها دستگاه يور ش بهرهيافزا و) ها دستورالعمل و ها نامه نيآئ(مقررات 
  .وظايف آن نيز مشخص شد

 يجاد تحول در نظام اداريمنظور ا بهآن،  114مطابق مفاد ماده ، 2قانون مديريت خدمات كشوريپس از تصويب و اجراي 
انجام كار و  يها ، روشيت منابع انسانيريمد، ياستخدام يها و نظام يالتيكشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشك

از  يف و عارافزا، پاسخگو، شفا ور و ارزش كارا، بهره يتيريو مد يل به نظام اداريو ارتقا و حفظ كرامت مردم و ن يادار يفناور
  :شده عبارتند ازادي يشورا ياعضا. شدل يتشك يادار يعال يساالر، شورا گرا و مردم جهيض، اثربخش، نتيفساد و تبع

  .عهده خواهد داشتاست شورا را برير يمعاون اول و ،اب اويكه در غ) س شورايرئ(جمهور  سيرئ −
  ).ر شورايعضو و دب( جمهور معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس −
 يو سه نفر از وزرا ياجتماع هارفكار و تعاون، و  يآموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشك يوزرا −

  .رانيت وزأيبه انتخاب ه ،گريد يها بخش
  .حسب مورد ،ربط يس دستگاه مستقل ذيا رئير يوز −
  .داران سراسر كشوربه انتخاب استان ،دو نفر از استانداران −
  .جمهور سيبه انتخاب رئ ،تيريو مد يدر رشته حقوق ادار نظر صاحبدو نفر  −
  .عنوان ناظر به ،ياسالم يبه انتخاب مجلس شورا ،ياسالم يندگان مجلس شورايدو نفر از نما −
ول نظارت بر ئمسمعاونت مذكور، واهد بود و خ جمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسرخانه شورا در يدب

  .است االجرا الزم ،جمهور سيد رئييأپس از تنيز، مصوبات شورا . استمات مربوط يتصم يحسن اجرا
  :عالي اداري عبارت است از يارات شورايف و اختيوظا، 115ماده همچنين مطابق 

ا به امر يآمده و  يكه احكام آنها در قانون اساس ييها دستگاه يبه استثنا ،يياجرا يها الت دستگاهياصالح ساختار تشك −
  .س شده استيسأت يو مقام معظم رهبر) ره(ينيامام خم

  .ي، مشابه و تكراريف موازيذف وظاو ح يالتيجاد انسجام تشكيمنظور ا به يياجرا يها دستگاه يدنظر در ساختار داخليتجد −
به اعمال  يستاد يها حوزه  تيو محدود نمودن فعال يياجرا يها دستگاه يستاد يها از حوزه ييف اجرايك وظايتفك −

 ييف اجراي، نظارت و كنترل و انتقال وظاي، سازماندهيزير ، برنامهيگذار استي، سيو راهبرد يتيريت و امور مديحاكم
  .آمده عمل رات بهييمتناسب با تغ يالتيو اصالح ساختار تشك يياير سطوح جغرافيو سا ي، شهرستانياستان يبه واحدها

  .يك واحد سازمانيها در  زارتخانهك از ويوابسته به هر يو شهرستان ياستان يواحدهام دستورالعمل در مورد ادغام يتنظ −
دولت در چارچوب  يساز كوچك يمناسب برا يها استين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سييتع يبررس −

  .ن مربوطهيكالن و قوان يها استيس
  .ن قانونيمذكور در ا طرب يقبل از ارائه به مراجع ذ ييجاد هر نوع دستگاه اجرايو موافقت با ا يبررس −

                                                           
 .مجلس شوراي اسالمي 17/01/1379مصوب جلسه مورخ  .1
  .08/07/1386تاريخ  مصوب كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي به. 2
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و كوتاه نمودن مراحل  يفيك يكه ضمن ارتقا ينحو كشور به يها تهيشوراها و كم يريگ ميو اصالح نظام تصم يبازنگر −
  .ضرور حذف شوندريو غ يرنده موازيگ ميتصم يمراجع و نهادها ،آن

  .قانونن يح احكام ايصح ياجرا ين مقررات الزم برايتدو −
 يردولتيها و بخش غ يبه شهردار يياجرا يها دستگاه يقابل واگذار يها تيف، امور و فعاليوظا يو واگذار ييشناسا −

با  يم مناسبات نظام ادارين نحوه ارتباط و تنظييتع ،نيرضرور و همچنيغ يها يدولت از تصد يبا هدف رهاساز
 .شهر، شهرستان و استان ،روستا، بخش ياسالم يشوراها

مراحل  يساز ش سادهيبا گرا يياجرا يها مورد عمل در دستگاه يها هيها و رو ها، روش ستميمجدد س ياصالح و مهندس −
ت مراجعان، يش رضايكنندگان، افزا زان ارتباط كارمندان با مراجعهيات و كاهش ميعمل يخودكارساز انجام كار،
  .ها تينمودن فعال يقتصادو ا يادار يها نهيكاهش هز

  .يياجرا يها ت دستگاهيريو مد يانسان يروين ييو كارآ وري بهره يارتقا يالزم برا يها طرح بيتصو −
  .يبخش دولت يانسان يرويع نيو توزب يساختار، ترك يساز نهيب مقررات الزم در جهت بهيتصو −
 ف آنهايا وظايكه ادغام، منحل، واگذار و  ييها دستگاه يانسان يرويف نين تكلييمربوط به تع يها ب دستورالعمليتصو −

  .شود يها منتقل م گر دستگاهيبه د
ن يمأو ت ييجا هجاب و يه اداريل نقليزات و وسايتجه ،مطلوب از فضاها يبردار ب دستورالعمل ناظر بر بهرهيتصو −

  .يادار يها ساختمان
  .د داردياز به منابع جديورا كه نمصوب ش يها رحو ط يتحول نظام ادار يها تحقق برنامه ياز برايشنهاد منابع مورد نيپ −

  

  اساسي قانون بازنگري شوراي .10

 هفتاد و يكصد اصل و چهاردهم فصل اساسي، قانون 1368 سال اصالحات در شد، گفته نيز »7 بند ـ اول بخش« در كه طور ناهم
 اين براي مدوني و مشخص روش ،آن از پيش .است اساسي قانون در بازنگري به مربوط كه شد الحاق مذكور قانون هب هفتم و

 اساسي، قانون اصالح ،خود 04/02/1368 مورخ فرمان در )ره(امامحضرت  رو، اين از .بود نشده بيني پيش اساسي قانون در مهم
 و اساسي قانون بازنگري به ناظر ،فرمان هفتم بند .فرمودند مقرر را دهند، انجام را اصالحات بايد كه افرادي و اصالحات محدوده
 قانون در بازنگري براي توان يم را زير مراحل مذكور، اصل براساس .شد منعكس گفته پيش اصل و فصل در كه بود آن روش
  :داد تشخيص اساسي
  .بازنگري ضرورت تشخيص −
  .نظام مصلحت تشخيص مجمع با رهبري مقام مشورت −
 شوراي در بايد كه اساسي قانون تتميم يا اصالح موارد پيشنهاد بر مبني جمهور رئيس به خطاب بريره مقام حكم صدور −

  .شود مطرح بازنگري
 نظام، مصلحت تشخيص مجمع ثابت اعضاي قوه، سه رؤساي نگهبان، شوراي اعضاي :شامل بازنگري شوراي تركيب −

 قضائيه،  قوه از نفر  سه ،وزيران هيأت از نفر سه رهبري، مقام انتخاب به نفر ده رهبري، خبرگان مجلس اعضاي از نفر پنج
  .است دانشگاهيان از نفر سه و اسالمي شوراي مجلس نمايندگان از نفر ده

  .مذكور شوراي در الحاق يا اصالح موارد تصويب و تدوين بررسي، −
  .رهبري مقام وسيله به شورا مصوبات امضاي و تأييد −
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 دهندگان يأر مطلق اكثريت تصويب به بايد كه شده بازنگري موارد تصويب براي )رفراندوم( پرسي همه برگزاري −
 را مجلس نمايندگان عومجم دوسوم تصويب كه مذكور، قانون نهم و پنجاه اصل ذيل رعايت است، ذكر به الزم .برسد
  .نيست الزم مورد اين در داند، مي ضروري عمومي آراء به مراجعه براي

 براساس مقررات و قوانين تمامي ابتناي و نظام بودن اسالمي به مربوط اصول محتواي يادشده، اصل پاياني قسمت مفاد مطابق
 اداره نيز و امت امامت و امر واليت و حكومت بودن جمهوري و ايران اسالمي جمهوري اهداف و ايماني هاي پايه و اسالمي موازين
  .داد تغيير را آنها توان نمي بازنگري، فرايند در و است تغييرناپذير ،ايران رسمي مذهب و دين و عمومي ءآرا اتكاي به كشور امور
  
  رهبري موقت شوراي .11

  .است شده ذكر »5 بند ـ اول فصل ـ دوم بخش« در شورا اين به مربوط توضيحات
  

  نگهبان شوراي .12
  .است شده ذكر »5 بند ـ دوم فصل ـ دوم بخش« در شورا اين به مربوط توضيحات

  
  شوراها ساير .13

بيني شده  الذكر، براساس قوانين و مقررات موجود، شوراهاي ديگري نيز در مجموعه نظام اداري كشور پيش فوقعالوه بر موارد 
  :توان به موارد زير اشاره كرد كنند؛ از آن جمله مي و در چارچوب ضوابط مربوط، انجام وظيفه مي

 .شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري −
 .شوراي عالي آموزش و پرورش −
 .لي فضائيشوراي عا −
 .شوراي عالي فناوري اطالعات −
 .شوراي انرژي اتمي −
 .شوراي عالي انرژي −
 .شوراي اقتصاد −
 .شوراي عالي اشتغال −
 .شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي −
 .شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي −
 .شوراي عالي بيمه −
 .شوراي عالي آب −
 .شوراي پول و اعتبار −
 .گردشگريشوراي عالي ميراث فرهنگي و  −
 .شوراي عالي استاندارد −
 .شوراي عالي حفاظت محيط زيست −
 .شوراي عالي انفورماتيك −
 .شوراي عالي فضاي مجازي −



 

  
  
  
  
  

 و شمسي جريه 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري انداز چشم سند :چهارم بخش

  توسعه هاي برنامه
  
  

  كلي هدف
  كشور توسعه هاي برنامه و انداز چشم سند هاي ويژگي و اصول مفاهيم، زمينه در فراگيران دانش سطح ارتقاي و آشنايي

  
  رفتاري اهداف

  :بتوانند فصل اين مطالعه از پس فراگيران رود مي انتظار
  .كنند تعريف را انداز چشم .1
 .دهند توضيح را انداز چشم ساختار .2
 .كنند تشريح رهبري معظم مقام منظر از را ايران انداز چشم سند هاي ويژگي .3
 .كنند بيان وار فهرست صورت به و برده نام را انداز چشم سند اساسي ابعاد .4
 .نمايند ذكر را انداز چشم سند اهداف و اصلي محورهاي .5
 .كنند تحليل را انداز چشم تحقق در مؤثر عوامل .6
 .دهند توضيح را ساله 20 انداز چشم اهداف تحقق الزامات .7
 .نمايند بازگو را كشور توسعه هاي برنامه پيشينه .8
  .برشمارند را هعتوس پنجم برنامه عمده هاي ويژگي و رويكردها راهبردها، .9
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  انداز چشم تعريف .1

 اصطالح، در اما .ببيند را آن چشم كه كوه و تپه يا دشت از مساحتي دورنما؛ باصفا؛ وسيع همنظر يعني لغت، در »انداز چشم«
 و جامعه فراروي بلندمدت، افق در چراغي مانند كه است يابي دست قابل و آرماني مطلوب، تصوير يك هدهند ارائه انداز چشم
  .است گرايي واقع و گرايي ارزش نگاري، آينده نگري، جامع هاي ويژگي داراي و دارد قرار حكومتي نظام

 مباني با متناسب كه است بلندمدت زماني افق يك در يابي دست قابل و مطلوب تصويري انداز چشم ديگر، تعريف در
  1.دشو مي تعيين مردم و نظام هاي آرمان و ارزشي

  

  انداز چشم ساختار .2

  :آيد مي دست به زير ركن چهار تركيب از انداز چشم
  آن از ناشي فرضيات و علمي نظريات -
 ها ارزش و ها آرمان -
 مختلف كشورهاي و ها سازمان در ريزي برنامه تجارب -
  2.جامعه فراروي هاي چالش و جهاني و اي منطقه ملي، هاي محيط بررسي -

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  انداز چشم ساختار

  

  رهبري معظم مقام منظر از ايران انداز چشم سند .3

 خود براي كه نيافت را اين مهلت و فرصت ،اسالمي انقالب پيروزي از قبل تا ،مجموعه يك و ملت يك عنوان به ايران ملت«
 .كند حركت انداز چشم آن سوي به و كند ريزي برنامه انداز چشم آن براي كند، انتخاب را انداز چشم آن ؛كند تعريف انداز چشم

3گرفت نخواهد صورت ستيرد كار هيچ ،نكنيم تعريف خود براي را انداز چشم تا
 نشان و بسازيم نمونه كشور يك بايد ما …

                                                           
 .71ص  ،1388ر، انداز، اميركبي محمد كشاورزي و همكاران، آشنايي با سند چشم. 1
 .21ص  ،1384انداز ايران فردا، انديكا،  رضايي ميرقائد، چشممحسن . 2
 .)17/04/1383( مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان، اساتيد و معلمان استان همدانبيانات . 3

 انداز چشم= ها  ارزش+ ها  چالش+ فرضيات علمي + ريزي  تجارب برنامه

 مباني ارزشي

 انداز چشم ها چالش مباني علمي

تجارب 
 ريزي برنامه

 تجارب كشورها تجارب سازماني
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1كند اشباع معنوي و مادي نياز لحاظ از را ها انسان خود، حاكميت با و خود قوانين اجراي با تواند مي اسالم كه دهيم
 ما …

 حقيقتاً ساله، بيست انداز چشم … 2بياوريم وجود به كشور اين در را خود ملي و اسالمي فرهنگ بر مبتني و نمونه هتوسع توانيم مي
 گام يك و مطلوب هآيند يك اين … 3كند مي باز مسئوالن و ملت پاي زير روشن، هآيند يك سمت به مستحكمي بسيار هجاد
 معنوي تعالي فرهنگي، پيشرفت اقتصادي، پيشرفت مادي، پيشرفت آن در كه است اسالمي واالي هاي آرمان به رسيدن راه در بلند
 يافتني تحقق انداز، چشم اين معتقديم ما شود؛ روشن شما براي مطلب صادقانه مايلم … 4دارد وجود اسالمي هويت و اخالقي و

 من … 5دارد دقيق قرآني اسالمي تحليل يك »توانيم مي ما« وييمگ مي اينكه .كرد پيدا را حركت راه و ريزي برنامه بايد اما است،
 نبوده، هم خام آرزوي و محض آرزوي يك بنويسد؛ بنشيند كسي كه نبوده اي مدرسه انشاي يك انداز چشم سند ام، گفته مكرر
 سند اين … 6است شدني اين كه است اين معنايش و آمده كاغذ روي جهات همه همحاسب و مالحظه با كه است چيزهايي ها اين

 درست نه؛ كنند؛ مي تنظيم دارند و اند نشسته را كلي يها سياست يا سند اين شود تصور هم نبايد .است مهمي مسئله انداز چشم
 گيرد، مي تصميم و كند مي فكر و كار زمينه اين در كه كسي آن ليكن شود، مي شروع جاهايي يك از و دارد فرايند اينها كه است
 اين و شده مالحظه جوانب ههم به توجه با كه است چيزهايي هاناي .است رهبري يها سياست ،ها سياست اين ؛است رهبري خود
 بر انداز چشم … 7است شده اعالم ،داشته وجود مدت اين در كه اي كلي يها سياست براساس و است درآمده انداز چشم سند
   .9»8شد اهداف اين در ذوب واقع در و كرد اهداف همين مصروف را شغل و وقت ههم اسالم؛ هپاي
  

  شمسي هجري 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري انداز چشم سند متن .4

 ها آرمان تحقق ريمس در و ،يجمع همدبران و شده يزير برنامه كوشش و يمل عزم و مانيا پرتو در و ياله زاليال قدرت به اتكال با
 در يفناور و يعلم ،ياقتصاد اول گاهيجا با افتهي توسعه است يكشور رانيا ،ساله  ستيب انداز چشم در ،ياساس قانون اصول و

  .الملل نيب روابط در مؤثر و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام ،يانقالب و ياسالم تيهو با منطقه سطح
  :داشت خواهد ييها يژگيو نيچن انداز چشم نيا افق در يرانيا هجامع

 ،ياسالم يها ارزش و ياخالق اصول بر يمتك و ،خود يخيتار و ييايجغراف ،يفرهنگ اتيمقتض با متناسب افته،ي توسعه -
 و ها انسان حقوق و كرامت حفظ مشروع، يها يآزاد ،ياجتماع عدالت ،ينيد يساالر مردم بر تأكيد با ،يانقالب و يمل

 ؛يقضائ و ياجتماع تيامن از مند بهره
 ؛يمل ديتول در ياجتماع هيسرما و يانسان منابع برتر سهم بر يمتك ،يفناور و علم ديتول در توانا شرفته،يپ دانش از برخوردار -
 ؛حكومت و مردم يوستگيپ و جانبه همه يبازدارندگ بر يمبتن يدفاع سامان با ،مقتدر و مستقل امن، -

                                                           
  .)16/04/1383(مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي بسيج استان همدان بيانات  .1
  .)15/04/1383(مقام معظم رهبري در ديدار با مردم همدان بيانات  .2
  .)24/11/1382(نماز جمعه تهران  هاي خطبهدر  مقام معظم رهبريبيانات  .3
  .)23/08/1382(هاي نماز جمعه تهران،  خطبهبيانات مقام معظم رهبري در  .4
  .)29/10/1384() ع(مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه امام صادق بيانات  .5
  .)03/07/1384(مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان و نخبگان بيانات  .6
  .)06/06/1385(دولت  هيأتجمهور و اعضاي  مقام معظم رهبري در ديدار با رئيسبيانات  .7
  .)27/03/1383( شوراي اسالمي مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلسبيانات  .8
  .79-86صص  ،1388انداز، اميركبير،  محمد كشاورزي و همكاران، آشنايي با سند چشم .9
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 مستحكم نهاد درآمد، مناسب عيتوز برابر، يها فرصت ،ياجتماع تأمين ،ييغذا تيامن و رفاه سالمت، از برخوردار -
 ؛مطلوب ستيز طيمح از مند بهره و ضيتبع فساد، فقر، از دور به خانواده،

 يسازگار و تعاون هيروح انضباط، ،يكار وجدان از برخوردار مند، تيرضا مؤمن، ثارگر،يا ر،يپذ تيمسئول فعال، -
 ؛بودن يرانيا به مفتخر و رانيا ييشكوفا و ياسالم نظام و انقالب به متعهد ،ياجتماع

 قفقاز، انه،يم يايآس شامل( يغرب جنوب يايآس همنطق سطح در يفناور و يعلم ،ياقتصاد اول گاهيجا به افتهي دست -
 ارتقاي ،ياقتصاد مستمر و پرشتاب رشد علم، ديتول و يافزار نرم جنبش بر تأكيد با )هيهمسا يكشورها و انهيخاورم

 ؛كامل اشتغال به دنيرس و سرانه درآمد سطح ينسب
 و يشيندانو ،ياخالق هجامع كارآمد، هتوسع ،ينيد يساالر مردم يالگو ميتحك با اسالم جهان در مؤثر و فعال بخش، الهام -

 ؛)ره(ينيخم امام يها شهياند و ياسالم ميتعال براساس يا منطقه و ياسالم ييهمگرا بر رگذاريتأث ،ياجتماع و يفكر ييايپو
 .مصلحت و حكمت عزت، اصول براساس جهان با مؤثر و سازنده تعامل يدارا -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1404 انداز شمچ

  
 يكم يها شاخص :كه رديگ قرار توجه مورد نكته نيا انه،يسال يها بودجه و توسعه يها برنامه بيتصو و نيتدو ه،يته در :مالحظه

 انيم درآمد فاصله كاهش تورم، و اشتغال نرخ ،يمل ناخالص ديتول سرانه، درآمد ،يگذار هيسرما نرخ :ليقب از آنها كالن
 يها سياست با متناسب ديبا ،يتيامن و يدفاع يها ييتوانا و پژوهش و آموزش و فرهنگ رشد جامعه، نييپا و باال يها دهك
 ذكر شايان .شود مراعات كامل صورت به ها هدف و ها سياست نيا و گردد نييتع و ميتنظ انداز چشم الزامات و اهداف و توسعه
 يها فعاليت كلي گيري جهت افق و بود خواهد آينده هسال پنج هبرنام چهار كلي يها سياست تنظيم مبناي انداز چشم اين ،است
  1.نمايد مي مشخص آينده سال بيست در مختلف ابعاد در را كشور
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جايگاه اول 
اقتصادي، 

 علمي و فناوري

بخش در  الهام
 جهان اسالم

هويت اسالمي  توسعه يافته
 و انقالبي

تعامل سازنده و 
مؤثر در روابط 
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  ايران اسالمي جمهوري نظام هسال بيست انداز چشم سند هاي ويژگي .5

 و اساسي قانون بين هفاصل و خأل انقالب، معظم رهبر توسط آن ابالغ و ايران اسالمي جمهوري انداز چشم سند تدوين با
 بنيادي مفاهيم سند، اين در .شد برداشته كشور گذاري سياست نظام تكامل جهت در بلندي گام و برطرف نظام كلي يها سياست
 از ،آنها از هريك كه است مندرج آن امثال و انقالبي و ملي اسالمي، هاي ارزش اجتماعي، عدالت توسعه، همچون فراواني
 بيانگر بنيادي، مفاهيم اين .دهد مي نشان را كشور اصلي اهداف و آيد مي حساب به جامعه به دهنده جهت اصلي هاي مؤلفه

 سند جايگاه سازي برجسته به يقين، به ها، ويژگي آن تبيين و است برخوردار آنها از ايران انداز چشم سند كه است هايي ويژگي
  .انجاميد خواهد
 نظام تكامل جهت در بلند گامي آن، آرماني هاي اولويت و اساسي قانون از بعد ايران، اسالمي جمهوري انداز چشم سند .1
 .است كشور ريزي برنامه و گذاري سياست
 هويت مفهوم آن، مفاهيم بر فرهنگي وجه هغلب وجود با ،است اي كننده تعيين بنيادي مفاهيم هدربردارند كه ،سند اين در .2
 احراز و يافتگي توسعه هزمين و بستر بلكه و شرط، و قيد و مفاهيم ساير زيربناي و سند بر حاكم روح بيانگر انقالبي، و اسالمي
 .است منطقه در فناوري و علمي اقتصادي، اول جايگاه
 بر ها انسان رفتار و نگرش ءاتكا و الهي حاكميت پذيرفتن با كه است اسالمي و ديني هويت سند، در متجلي هويت .3
 به سند، ديني هويت هاي شاخصه .شتاد خواهد جامعه در را خود خاص تجليات پيوسته و گرفته شكل ،دين اهداف و وحي
 .است آن فرهنگي روح و سند تحقق هالزم آن، مستمر رصد و است شناسايي قابل روايات، و آيات استناد
 ءاتكا و تاريخي و جغرافيايي فرهنگي، مقتضيات با توسعه تناسب انقالبي، ـ اسالمي هويت از مقصود انداز، چشم سند در .4

 .است انقالبي و ملي اسالمي، هاي ارزش و اخالقي اصول به
 ،)ره( خميني امام هاي انديشه براساس ايران اسالمي جمهوري نظام مند عزت يبقا ،»انقالبي   -اسالمي هويت« قيد از مراد .5
 اسالمي بيداري نهضت كردن دنبال ،اسالمي همگرايي طريق از آمريكا هسلط با مقابله و شدن جهاني فرايند در مؤثر و فعال تعامل

 .است نظام بنيادين هاي ارزش ههم حفظ با الگو، و آباد كشوري ساختن همزمان، و
 تدوين شود، مي ترسيم نظام هآيند براي كه اي اساسي هاي چالش گرفتن نظر در با اسالمي، ايران انداز چشم سند كلي، طور به

  :كرد اشاره راهبردي چالش پنج به توان مي ميان اين در .است دهش ابالغ و
 آن؛ براندازي و تضعيف يا ايران، اسالمي جمهوري نظام مند عزت يبقا .1
 آن؛ توقف يا ،)ره(خميني امام هانديش براساس اسالمي انقالب تداوم .2
 سازي؛ جهاني هپروژ و شدن جهاني فرايند با اسالمي ايران تعامل چگونگي .3
 گرا؛ واپس و راديكال هاي جريان با بيداري نهضت در انحراف ايجاد يا جهان، در مسلمانان اسالمي بيداري .4
 .ايران اسالمي جمهوري نيافتگي توسعه يا يافتگي، توسعه .5
 نظام، يافتگي توسعه كه آيد مي دست به كلي هنتيج اين شده، بيان هاي چالش استناد به و انقالبي ـ اسالمي هويت تحليل با
 نمودن ناكام و شدن جهاني هپروژ در سازنده تعامل و )ره(خميني امام هاي انديشه براساس آن تداوم و مندانه عزت يبقا با همراه

 مقتضيات حفظ يعني سند، متن در شده تصريح تفسير همان معنا، اين .بود خواهد مسلمانان بيداري نهضت استمرار با آمريكا
  1.است انقالبي و اسالمي هاي ارزش بر ءاتكا و فرهنگي
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  انداز چشم سند اساسي ابعاد .6

 بندي، تقسيم يك در ،مثال عنوان به .كرد بندي تقسيم مختلف هاي شكل به توان مي را انداز چشم اصلي هاي مؤلفه و اساسي ابعاد
  :است زير متغيرهاي و ها مؤلفه داراي ،بعد هر كه است تقسيم قابل سياسي و اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، بعد چهار به سند ابعاد
  

  انداز چشم سند متغيرهاي و ابعاد

  بعد هر متغيرهاي و ها مؤلفه  سند اساسي ابعاد

  اقتصادي
 ارتقاي كامل، اشتغال به رسيدن فقر، از دوري رفاه، از برخورداري كارآمد، توسعه اقتصادي، مستمر و پرشتاب رشد
  .مناسب توزيع كامل، اشتغال به رسيدن سرانه، درآمد سطح نسبي

  .گذاريتأثير اجتماعي، و فكري پويايي نوانديشي، اخالقي، جامعه  فرهنگي

  اجتماعي
 مشروع، هاي آزادي اجتماعي، عدالت كاري، وجدان از برخورداري اجتماعي، سازگاري و تعاون روحيه انضباط،

 تأمين گرايي، امنيت و سالمت از برخوردار امن، ي،ئقضا و اجتماعي امنيت از مند بهره ها، انسان حقوق و كرامت حفظ
  .مطلوب زيست محيط از مند بهره تبعيض، و فساد از دور به ،خانواده مستحكم نهاد برابر، هاي فرصت اجتماعي،

  سياسي
 دفاعي سازمان با مقتدر مستقل، مصلحت، و حكمت عزت، اصول براساس اسالم جهان با مؤثر و سازنده تعامل داراي
  .ديني يساالر مردم الگوي داراي حكومت، و مردم پيوستگي و جانبه همه بازدارندگي بر مبتني

  
 راهنما چارچوب بعد، هر در متغيرها و مؤلفه ياحصا ليكن ؛داد قرار بعد سه يا دو در توان مي را متغيرها و ها مؤلفه از بعضي

 به رسيدن براي فرهنگي و اجتماعي سياسي، اقتصادي، تحول .آورد مي فراهم را بعد آن در گذاري سياست و گذاري هدف براي
 ديده متعامل و منسجم ،سيستمي صورت به چهارگانه يها نظام اين اصلي متغيرهاي و ها مؤلفه كه است آن مستلزم ،انداز چشم
 اما .است شده ارائه بسياري هاي مدل و ها نظريه ،هانآ از هريك اهميت و تأخر و تقدم و ابعاد ديدن مانع و جامع مورد در .شود
 برخورداراي  ويژه تقدم و اهميت از ،جامعه اعضاي مشترك باورهاي و ها ارزش انعكاس علت به فرهنگي بعد رسد مي نظر به

  1.دهند مي جهت سياسي و اجتماعي ساختارهاي استقرار و طراحي و جامعه اهداف به كه هستند باورها و ها ارزش كه چرا .است
  

  انداز چشم سند اصلي محورهاي .7

 اين .هستند شمسي هجري 1404 سال در كشور براي مزبور دسن اهداف ترين مهم كننده بيان ،انداز چشم سند اصلي محورهاي
  :هستند زير شرح به محورها
 قانون يعني آن، خاستگاه به ،سند دوم و اول فراز در :شمسي هجري 1404 سال در كشور وضعيت به كلي نگاه .1
  .است دهش ترسيم شمسي هجري 1404 سال در كشور براي موردنظر آينده ،سپس و اشاره اساسي
 نظر به البته .است كشور هاي ويژگي به توجه جمله از آن مباني و توسعه سند، در اشاره مورد محور دومين :توسعه .2

 .است شده طراحي آن چارچوب در اهداف ساير و بوده توسعه نيز سند اصلي هدف رسد مي
 انساني منابع به آن در كه بوده سند عنصر سومين فناوري، و علم از گيري بهره و دانش توليد مهم محور :فناوري و علم .3
 .استصورت گرفته  يخاص توجه

                                                           
انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، همايش ملي توسعه و تحول در  محسن فرمهيني فراهاني، بررسي راهبردها و راهكارهاي تحقق اهداف فرهنگي در سند چشم. 1

 .1387فرهنگ و هنر، 



 انداز آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمي ايران و سند چشم                    162

 

 شده مطرح سند محور چهارمين عنوان به كه است امنيت پيشرفت، و رفاه نوع هر هاي زيرساخت از يكي :امنيت و دفاع .4
 و ايرانيان گذاري سرمايه و مالي منابع حفظ و جذب است بديهي .است توسعه هاي زيرساخت ترين مهم از يكي امنيت .است

 مراودات براي كشورها ساير ترغيب و سرمايه فرار از جلوگيري و متخصص انساني نيروي حفظ خارجي، گذاران سرمايه
 .دارد دفاعي بالقوه و بالفعل توان و امنيت به نياز ،بلندمدت
 .اند شده مطرح انساني توسعه چارچوب در ،هستند اثرگذار افراد زندگي مختلف سطوح بر كه هايي مؤلفه :رفاه و اجتماعي تأمين .5
 .است پرداخته مبحث اين به ،انداز چشم سند ششم محور .است موردنظر جمعي و فردي ديدگاه دو از اخالق :اخالق .6
 .دشو مي رنگ كم توسعه و پيشرفت به ميل نباشد، بندي رتبه و رقابت مقايسه، عامل تا كه است اين واقعيت :رقابت .7
 .است مدنظر چارچوب همين در نيز اول رتبه كسب .شود مي جامعه يا گروه فرد، يك هوشياري و تالش موجب رقابت، و مقايسه
 از .است وابسته منطقه كشورهاي ساير بر آن گذاريتأثير ميزان به ،كشور هر اي منطقه ارزش و جايگاه :اي منطقه تعامل .8
 زئحا اسالمي كشورهاي ساير با ما كشور ارتباط نوع دارد، قرار اسالم دنياي مركزيت در ما كشور جغرافيايي منطقه كه آنجا

 .است شده گرفته نظر در مجزا طور به سند ششم محور عنوان به اسالمي كشورهاي بر اثرگذاري كه جايي تا ؛است اهميت
 نهادهاي و كشورها با كشور آن روابط نوع به ،للالم بين سطح در كشور هر واقعي اقتدار و جايگاه :جهاني تعامل .9

 .است شده مطرح سند نهم محور عنوان به جهان با تعامل ،رو اين از .است وابسته المللي بين
 يكديگر با آن وابسته به هاي برنامه تمام بودن جهت هم استراتژي، يك موفقيت الزمه :ها بودجه و ها برنامه همسويي .10

 ساليانه، هاي بودجه و ها برنامه كليه طراحي در انداز چشم سند اهداف و ها سياست به توجه لذا ؛است مربوطه استراتژي اهداف با و
 اهداف كالن، كمي هاي شاخص بهينه سطوح به رسيدن براي و ها برنامه طراحي در اگر .است شده گرفته نظر در سند دهم محور
 رسيدن موجب ،موضوع اين كه شد خواهد ايجاد مختلف هاي برنامه بين خوبي هماهنگي گيرد، قرار توجه مورد انداز چشم سند
 .شود مي كمتر زمان و هزينه با انداز چشم سند اهداف به

 توسعه، املع ،اساس اين بر و است 1404 سال تا كشور يافتگي توسعه ،انداز چشم سند كلي هدف كهساخت  خاطرنشان بايد
  1.است ديگر عوامل تمام زيرساخت

 

  انداز چشم سند اهداف .8
  اقتصادي اول جايگاه )الف

 آمادگي استقالل، و ايران اسالمي جمهوري نظام ي،ساالر مردم آزادي، قبيل از سياسي بسترهاي شدن فراهم از پس ايران، هجامع
 براي را مناسبي هانگيز اقتصادي، ابعاد در ايران همسايگان و دنيا كشورهاي سريع پيشرفت .است كرده پيدا را اقتصادي تحول
  .است آورده بار به ملي، هتوسع امر در تسريع

 با آن از پس و انداز چشم سند ابالغ با پيش، سال چند از تحول، اين .طلبد مي را اقتصادي تحولي و انقالب ايران، اقتصاد
 غربي جنوب همنطق اول قدرت ،1404 ايران انداز، چشم سند مطابق. ه استخورد كليدقانون اساسي  44 اصل يها سياست ابالغ

 غربي، جنوب آسياي مركزي، آسياي ژئوپوليتيكي هحوز 5 در كشور 26 شامل آسيا، هقار از بخشي عنوان به منطقه، اين .آسياست
 جمهوري ارمنستان، يكشورها شامل انداز، چشم سند در منطقه از منظورلذا  .است خاورميانه و فارس خليج قفقاز، هقار شبه

                                                           
انداز جمهوري اسالمي ايران در  انداز جمهوري اسالمي ايران، مجموعه مقاالت همايش ملي سند چشم توسعه براساس سند چشم فرايندبررسي  اميرعباس سياهوش، .1
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 تركيه، عراق، ،)ميانه آسياي( قرقيزستان و قزاقستان تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، ،)قفقاز هحوز( گرجستان و آذربايجان
 سوريه، ،)ايران ههمساي كشورهاي( عربي همتحد امارات و عمان بحرين، قطر، سعودي، عربستان كويت، پاكستان، افغانستان،

  .است )خاورميانه هحوز كشورهاي ديگر( يمن و اردن قدس، اشغالگر رژيم لبنان،
  
  منطقه در علمي و فناوري اول جايگاه )ب

 و ملي توليد در اجتماعي هسرماي و انساني منابع بر تكيه انداز، چشم سند هحيط در خصوص به فناوري، و علم مباني و اصول از
  .است »علم توليد جريان و افزاري نرم جنبش« ،موارد اين هريش .است اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي هتوسع

 بر مبتني انساني، نيروي سازي ظرفيت و توانمندسازي به زيادي حد تا پايدار، هتوسع مسير پيمودن راستاي در كشور هر
 فرد، از اعم مزبور، كشور سطوح هكلي در ريزي برنامه دارد ضرورت بنابراين، .است نيازمند خود اكولوژيكي و محيطي شرايط
 كارآمد، و مدار دانش مديريت و خالقيت و مستمر آموزش راهبردي، تفكر از برخورداري با تا پذيرد صورت اجتماع، و سازمان

 تحقق به كشور، هر در يافتگي توسعه براي فناوري ارتقاي و علمي هتوسع هاي پايه و ظرفيت ايجاد .يابد دست پايدار هتوسع به
  :است وابسته زير موارد
 كشور؛ آن در دانشمندان استقرار .1
 ماهر؛ و يافته توسعه انساني نيروهاي تربيت .2
 جهاني؛ علم توليد .3
 كشور؛ علمي جايگاه و پژوهشي واحدهاي توان افزايش و توسعه .4
 آن؛ مالي منابع تأمين و نوآوري و تحقيقات امور تسهيل .5
 پژوهشي؛ مدرن تجهيزات و الكترونيكي منابع به شدن مجهز .6
  فناوري؛ به علم تبديل .7

  
  انقالبي و اسالمي هويت با اي توسعه به رسيدن )ج

 از رهبري معظم مقام .كند مي ترسيم 1404تا سال  را كشور اي توسعه تحوالت ههم جهت سند، بر حاكم روح عنوان به بند، اين
 تحوالت وفانط در كشور حركت سالمت گر تضمين و توسعه ابعاد ههم براي الزم امر ،نظام حركت قرمز خط عنوان به بند اين

  .كردند ياد آن، وسيع پيامدهاي و آثار و توسعه
 اوست؛ نگرش انسان، هويت گيري شكل اصلي بستر كه يابيم درمي كنيم، خرد را »هويت سرانجام و پيدايش فرايند« اگر
 تأمل و غور با كه است ديني هويت انداز، چشم سند موردنظر هويت .ديگر سوي از ديگران به نگرش و سو يك از خود به نگرش

 از برخي ،…و  اخوت و صفا معرفت، و علم عدل، و قسط معنويت، و ايمان .است يابي دست ابلق قرآن، فراوان آيات در
  .دهند مي تشكيل را ديني هويت هاي ريشه

 محوري، واليت مداري، آخرت خدامحوري، به توان مي هويت انقالبي هاي ريشه از دارد؛ نيز انقالبي هاي شاخصه هويت، اين
  1.كرد اشاره عبادت و قيام بصيرت،
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 انداز چشم توسعه الگوي .7- 1 شكل

  
  

  اجتماعي سرمايه )د

 منابع به نيز مسئله اين .است فناوري و علم توليد به وابسته ،امر اين كه دارد تأكيد ملي توليد افزايش بر انداز، چشم بعدي بند
 در شناسي جامعه و سياسي علوم اقتصادي، علوم در سرعت با كه اجتماعي سرمايه مفهوم .دارد تكيه اجتماعي هاي سرمايه و انساني
  .دارد كوتاهي عمر است، گسترش حال

 قبل، هاي دوره در .سازد مي مطرح را »اجتماعي سرمايه« عنوان تحت جديد سرمايه نوبل، جايزه برنده شولتز، آقاي
 اوراق( مالي هاي سرمايه ،)… و اتوبان سد، زيربناها، ،تأسيسات( فيزيكي هاي سرمايه :از بودند عبارت شده شناخته هاي سرمايه
 ها مهارت اجتماعي، سرمايه از مقصود .نمود اضافه نيز را چهارمي سرمايه ،شولتز آقاي اما .انساني هاي سرمايه و )… و پول بهادار،

  .است افراد شخصي هاي توانايي و
 و مالي فيزيكي،( گانه سه هاي سرمايه »بازدهي« باشد، برخوردار بيشتري اجتماعي سرمايه از اي جامعه اگر حقيقت، در
 اجتماعي هاي سرمايه به بايد بيشتر، شتاب با ملي توليد افزايش جهت مردان دولت و ريزان برنامه بنابراين، .بود خواهد بيشتر )انساني

  .كنند توجه بيشتر انساني و
  
  
  
  
  

  

  
  

 ملي توليد بر مؤثر عوامل

توانا در توليد علم و  برخوردار از دانش پيشرفته 
 فناوري

 جامعه

 

 سرمايه اجتماعي سهم برتر منابع انساني

توليد 

 يقاخال

 اسالمي انقالبي

 ملي

 ارزش
 ها

 فرهنگ

 تاريخ جغرافيا

 مقتضيات

 ساالري ديني مردم

عدالت 
 اجتماعي

كرامت و 
 حقوق

 هاي مشروع آزادي

مباني 
 اجتماعي

 توسعه
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  ملي امنيت )ـه

 اقتصادي سياسي،( استقالل شاخصه دو داراي بيروني، بعد در ملي امنيت .است »ملي امنيت« انداز، چشمسند  بندهاي ازديگر  يكي
 بعد در .گيرد صورت مؤثري يها فعاليت سياسي، و نظامي بعد دو در بايد استقالل، و اقتداربراي تأمين  .است اقتدار و )… و

 .شود اتخاذ الزم تدابير ،نظامي پيشرفته هاي تكنولوژي آوردن دست به ايبر و تأكيد جانبه همه بازدارندگي قدرت بر بايد نظامي
  .شود حفظ حكومت و مردم پيوستگي تا شود پرداخته سياسي نظام كارآمدسازي و بازسازي به ،نيز سياسي بعد در
  
  ايراني فرد هاي ويژگي )و

 -ايراني فرهنگ به توجه با ساخت، متحول را بزرگ سيستم اين ياجزا ابتدا بايد جامعه تحول براي كه نگرش اين با انداز چشم
  .كند بنا انداز چشم هاي آرمان براساس را جامعه تواند مي آنها تحقق كه چرا است؛ كرده تأكيد ها ويژگي از برخي روي بر اسالمي،
 هاي مجموعه بازدهي بپردازد، خود يها فعاليت به »كار وجدان« با و باشد »پذير يتمسئول« و »منضبط« ،»متعهد« ايراني فرد اگر
  .شد خواهد مستولي مختلف هاي مجموعه بر انضباط و نظم و كرد خواهد پيدا افزايش مراتب به كشور صنعتي و علمي اداري،

 را درخشاني آينده قطعاً است، بوده ميراثي چه داراي گذشته در كه بداند و شود آشنا خود گذشته تاريخ با ايراني فرد اگر
  .شد خواهد »مفتخر« ،است ايراني يك كه اين از و باليد خواهد خويش اسالمي - ايراني هويت به و كرد خواهد تصوير خود براي

 شخصي منافع بر را ملت منافع ،افراد كه شد خواهد اي جامعه تشكيل باعث فرد، در »ايثار« و »تعاون« روحيه ترويج همچنين،
  .داد خواهند ترجيح خويش گروهي يا

 انجام در افراد و شده گروهي كارهاي انجام به منجر فرد، »شدن اجتماعي« تعبيري به يا و اجتماع با فرد سازگاري بردن باال
 منفي هاي ويژگي از يكي متأسفانه .كرد خواهند تجربه بيشتر را يكديگر با اجتماعي و گروهي زندگي مختلف، يها فعاليت
  .هستند گريزان گروهي كارهاي در شركت از و نبوده اجتماعي اشخاص معموالً، .است »فرديت« بر تأكيد ايرانيان،
 با تا طلبد مي را كشور فرهنگي امور متوليان همت و بوده بلندمدت امري فوق، هاي ويژگي ساختن نهادينه حقيقت، در
  .دهند انجام مؤثري اقدامات ،»سازي فرهنگ« امر در خود هاي ريزي برنامه

  
  ملي رفاه )ز

 ملي رفاهبراي  مناسب محيطي، … و درآمد مناسب توزيع برابر، هاي فرصت نمودن فراهم با شده سعي ساله، بيست انداز چشم در
  .پذيرد صورت »فراگير عدالت« بهزيادي  توجه ،امر اين تحقق جهت بايد لذا ؛شود ايجاد

  
  اسالم جهان در بخش الهام موقعيت به رسيدن )ح

 نظامي احياضمن  و كرد برقرار تجدد و سنت ميان مباركي پيوند سياسي، نظام در يساالر مردم از نوين مدلي ارائه با ايران كشور
  .ساخت نمايان اجتماع و سياست عرصه در را ناب اسالم واقعي چهره از اي گوشه از آن، زدايي پيرايهو  اسالم سياسي

 اقدام »مؤثر و فعال« اسالم جهان در نيز امروز بايد ،شد علم و فرهنگ بسط باعث كه اسالمي تمدن طاليي دوره همانند ايران
  1.است اسالمي بيداري همگرايي، اين مقدمه .شود »اسالمي گراييهم« سبب و كند

 و طبيعي فرايند ،»شدن جهاني« ،ديدگاه اين در .شود مي قائل تفكيك »سازي جهاني« و »شدن جهاني« ميان انقالبي گرايش
 با راستا هم و آگاهانه اي پديده شود، مي ياد »سازي جهاني« عنوان تحت آن از كه ديگري هپديد اما است؛ انساني تمدن تكامل
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 را دموكراسي ليبرال و غربي تمدن و فرهنگ تا دارند سعي مختلف هاي ريزي برنامه با گروهي است؛ غرب هجويان سلطه مقاصد
   .نندك معرفي بشر بخش سعادت هنسخ تنها تاريخ، پايان عنوان به

 اسارت از ها انسان آزادي .هاست نظريه اين با مواجهه براي وسيله بهترين ،)ره(خميني امام فكري مكتب ،دوراناين  در
 ،نفس به اعتماد جامعه، در آنها سربلندي و عزت حفظ ،ها انسان كرامت به احترام جهاني، استعمار و استبداد ،نفس شيطان

  .است فكري مكتب اين هاي ويژگي از ،زندگي ابعاد ههم در اجتماعي تعالي براي تالش و خودباوري
 در »بخشي الهام« مفهوم از است اي نمونه ديني، يساالر مردم الگوي ارائه با مكتب اين چارچوب در حكومتي نظام تشكيل

 از تقليد و سازي جهاني فرهنگ از ديگر هاي ملت هدهند نجات تواند مي اسالمي جوامع ديگر به الگو اين صدور .اسالم جهان
  .باشد بيگانه تحميلي الگوهاي
 ژئوپوليتيك جايگاه كه است اسالمي ـ ايراني تمدن هحوز آن، بخشي الهام و انقالب روصد در كننده تسريع ديگر عوامل از
  1.كند مي تقويت را آن ايران،

  
  للالم بين روابط در مؤثر و سازنده تعامل )ط

 شود، توجهي بي آنها از هريك به اگركه  است استوار مصلحت و حكمت عزت، اصول پايه بر ايران اسالمي جمهوري ديپلماسي
 پايبندي ،الملل در عرصه روابط بين» سازنده«و » مؤثر« آفريني نقش الزمه .كند آفريني نقش توانست نخواهد الملل بين روابط در ايران

 تعريف »خنثي« الملل بين روابط امروز، دنياي در .است شرايط و مقتضيات به نسبتيادشده و اتخاذ تصميمات مناسب  اصول به
  2.دارند رقبا و كشورها ساير با سازنده و مؤثر تعامل در سعي خود، ملي منافع با متناسب مختلف، كشورهاي بلكه ؛شود نمي
  
  
  
  
  
  
  
  

 الملل بين روابط

  

  انداز چشم تحقق .9
  اجتماعي هرم )الف

 به اميدي نبايد نشود، توجه هرم اين اجزاي صحيح هرابط به اگر كه چرا دارد؛ سزايي هب اهميت انداز چشم تحقق در اجتماعي هرم
 اجرا قابليت و ماند خواهد باقي ريزي برنامه و حرف حد در ديگر، هاي برنامه از بسياري مانند برنامه اين و داشت انداز چشم تحقق
  .كرد نخواهد پيدا
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 را برنامه ترين كامل بتوانند تا باشند ها برنامه طراحي در نخبگان فراگير و جدي مشاركت به قائل بايد مداران سياست و حكام
خويش  جامعه قبال در نخبگان بيشتر مسئوليت احساسو  ملي منابع رفتن هدر از جلوگيري سبب امر اين .نندك اجرا و تهيه
 دو، اين بين صحيح ارتباط وكرده  عمل گيري تصميم سطح در مداران سياست و سازي تصميم سطح در نخبگان كه چرا د؛شو مي

  .دساز مي برخوردار قوي تئوريكي و علمي هپشتوان ازرا  شده گرفته هاي تصميم
 از مردم، با مستقيم ارتباط عدم دليل به نخبگان، زيرا است؛ كليدي و مهم ارتباطي مياني، نخبگان با نخبگان ارتباط همچنين

 مياني، نخبگان لذا ؛نباشد جامعه هاي بيماري با مطابق ،آنها علمي تجويز است ممكن و اند مانده غافل آنها اصلي نيازهاي درك
 نخبگان به ،حل راهمنظور ارائه  به را جامعه مشكالت بتوانند سو يك از تا كرد خواهند ايجاد مردم و نخبگان بين را واسطي هحلق

  .نندك بيان مردم خود براي مردم زبان به را نخبگان سخنان ديگر، سوي از وانتقال دهند 
 انداز چشم تحقق در مؤثر قدمي خويش، جايگاه با متناسب فردي هر ملي، كار تقسيم يك در كه است آن هرم اين هنتيج

 مبذول انداز چشم به را وافي و كافي يتوجه بايد قوانين، و ها برنامه اجراي و تدوين در مداران سياست و حكام يعني دارد؛ برمي
 كنند ارائه را انداز چشم با متناسب كاربردي هاي برنامه و ها طرح بايد جامعه، طراحان و معماران عنوان به نخبگان همچنين، .دارند

  .سازند شفاف خوبي به هستند، انداز چشم اصلي مجريان كه مردم براي را آنها ،مياني نخبگان و
  
  ملي بسيج )ب

 وسيع حمايت از انداز چشم كه زماني تا .بود نخواهد كامل يانداز چشم هيچ اجتماعي، هاي گروه و مردم نقش به توجه بدون
 از و درآيد مردم اصلي هاي دغدغه از يكي عنوان به انداز چشم كه زماني .نيست آن تحقق به اميدي نشود، برخوردار مردمي
 وجود به انداز چشم اهداف به يابي دست جهت جامعه، افراد در مشاركت هانگيز آنگاه د،شو برخودار مردمي هگسترد حمايت
  .آمد خواهد

 و مردمي نهادهاي تماميكرده و  تالش ريزي برنامه و عالقه با فردا ايران به رسيدن براي بايد حكومت و جامعه فرد،
 منظم طور به بايد نهادي هر همچنين، .نندك تسهيل را فردا ايران به رسيدن راه انداز، چشم مطابق و الزم تحول و تغيير با حكومتي
 تعريف فردا ايران به رسيدن در را خود مأموريت و دهد انتقال خود هاي زيرمجموعه به را انداز چشم موردنياز و الزم هاي آموزش

  .باشد انداز چشم تحقق سوي به حركت جهت اجرايي نامه آئين يك دارايدر عين حال،  و ندك
  
  گرايي بومي )ج

 ملي نخبگان توسط مهمسند  اينتدوين  بايد كه است آن ملي انداز چشم تدوين و مطالعه برايمورد نظر  هاي مالك از يكي
 پارامترهاي از يكي .شوند تلقي جامعه قشرهاي ههم هنمايند بايد دارند، مشاركت سند هتهي در كه افرادي و گيرد صورت

 كه است موردنياز زيادي هاي تخصص انداز، چشم تحققبراي  زيرا است؛ ملي نخبگان گروهي كار گرو در ،انداز چشم كارآمدي
  .يستندن ها تخصص اين داراي تنهايي به افراد معموالً،

 به نكردن توجه وليالزم است،  انداز چشم نمودنكردن  اجراييبراي  مختلف كشورهاي تجارب ازگيري  بهره اگرچه
  .شد خواهد مقصود از شدن دور باعث صرف، الگوبرداري و بومي شرايط
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  ترويج )د

 ديورز تأكيد است، جامعه آحاد اكثر نظرهاي اشتراك وجز كه ،مشترك هاي حداقل بر بيشتربايد  انداز، چشم صحيح ترويجبراي 
 هاي هدف هزمين در اشتراكاتي بايد بنابراين، .خودداري كرد زند، مي لطمه ملي انسجام به كه مسائلي طرح ازآن،  بر الوهو ع

  .را بيان كند دارند التزام آن به جامعه آحاد ههم كه اي اوليه و اساسي اصول كه باشد داشته وجود انداز چشم اساسي
  

  بعدي هاي گام

 نخبگان، فراگير و جدي مشاركت با بايد ود و پس از آن،ش مي محسوب ضروري هاي گام اولين وجز انداز، چشم ترويج و تدوين
 كار اين شدن ابتر باعث انداز، چشم اجراي و تحقق به نداشن توجه كه چرا شود؛ ايجاد انداز چشم بعدي هاي گام براي الزم بستر

  .شد خواهد بزرگ
 الزم هاي گذاري سياست و مطالعه به تا شود تشكيل مختلف هاي حيطه در تخصصي هاي حلقهدر اين راستا ضروري است 

 ياري امر اين تحقق در توانند مي فردا ايران به يابي دستبراي  جامع و مشخص استراتژي ارائه با نيز نظام هاي استراتژيست .بپردازند
  1.رساند انجامبه  را مؤثري و مفيد اقدامات ،خويش هاي مسئوليت انجام جهت در و شناخت را خود كاري حيطه بايد لذا .رسانند

  

  ساله 20 انداز چشم اهداف تحقق الزامات .10

 اين در .كرد تقسيم مغزافزار و افزار سخت افزار، نرم دسته سه به توان مي را انداز چشم سند تحقق الزامات ،زير جدول به توجه با
 و تجهيزات .گيرد مي قرار افزاري نرم اقدامات زمره در ريزي برنامه و سرزمين آمايش هموارسازي، سازي، فرهنگ، ميان

 اقدامات جمله از انساني نيروي و دانش، سرانجام و داد قرار افزاري سخت اقدامات زيرمجموعه در توان مي نيز را ها زيرساخت
  .دشو مي محسوب مغزافزاري
 سنداهداف  كه چرا ؛است حياتي ،ها فعاليت كنترل و هماهنگي هدايت، سازماندهي، ريزي، برنامه براينيز  مديريت نقش

  2.شود نمي محقق خرد و كالن مديران درايت و هوشمند گسترش سايه در جز، انداز چشم
  

  انداز چشم اهداف تحقق

  مديريت

  مغزافزاري  افزاري سخت  افزاري نرم

  انساني نيروي  دانش  ها زيرساخت  تجهيزات  ريزي برنامهسرزمين آمايش  هموارسازي  سازي فرهنگ

  

  كشور توسعه هاي برنامه .11

 فرهنگي و سياسي اجتماعي، اقتصادي، هاي جنبه ابعاد اين .است گوناگون اهداف مجموعه و مختلف ابعاد با يفرايند توسعه،
 و شده ترسيم منابع و ها محدوديت چارچوب در مطلوب شرايط آن در كه است سندي توسعه، برنامه .دربردارد را جامعه
  .شود مي گرفته نظر در آن تحقق براي مناسب يها سياست و ها مشي خط

                                                           
 .225-229صص  ،1384انداز ايران فردا، انديكا،  ميرقائد، چشممحسن رضايي  .1
انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، همايش ملي توسعه و تحول در  محسن فرمهيني فراهاني، بررسي راهبردها و راهكارهاي تحقق اهداف فرهنگي در سند چشم .2

 .1387فرهنگ و هنر، 
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 و تدوين نهايت در و 1316 سال در ريزي برنامه شوراي تشكيل و 1312 سال در ايران در ريزي برنامه تفكر پيدايش از
 برنامه .گذرد مي سال 60 ريزي، برنامه به توسعه كردن مبتني آن متعاقب و 1327 سال در عمراني ساله  هفت برنامه نخستين تصويب

 افزايش دليل  به و تدريج به شد، اجرا نفت از حاصل منابع هدايت منظور به تنها و بود متمركز ريزي برنامه از ناقصي شكل كه اول
 در اصولي طور به .يافت گرايش متمركزتر ريزي برنامه سمت به و شد منحرف خود مسير از دولتي، يها دستگاه جاري هاي هزينه
 .شود مي مشاهده بعدي عمراني هاي برنامه در گرايش اين و است دستوري اقتصاد سمت به عمده گرايش جامع، هاي ريزي برنامه
 و پولي يها سياست نظير ديگري ابزارهاي منابع، از غير البته .كند مي هزينه اهداف به رسيدن براي و دارد اختيار در را منابع دولت
 نفت، صنعت شدن ملي از پس تاريخي، نظر از .سازد ميسر را اهداف به نيل تا دارد قرار دولت اختيار در هم بازرگاني و مالي

 اسالمي انقالب پيروزي از پس كه كرد پيدا گرايش اقتصاد شدن دولتي و متمركز ريزي برنامه سمت به كشور اقتصادي مديريت
   .يافت افزايش صنايع برخي شدن ملي و دولت دست در ها بانك درآمدن انحصار به با گرايش اين نيز

 و ناموزون بعدي يك الگوهاي ناكارآمدي كننده بيان ايران، در ريزي برنامه بر مبتني توسعه سال 60 از بيش تجربه
 به حركت و توسعه ريزي برنامه بر حاكم الگوهاي و ها بينش در بازنگري ضرورت رو، اين از .است توسعه براي اقتدارگرايانه

 معيارهاي و فرهنگ با ديگري كشور هر مشابه بايد الگو اين .شود مي احساس ملي و پايدار جامع، توسعه براي ريزي برنامه سوي
 .دهد قرار مدنظر را كشور اقتصادي هاي ويژگي و كشورها ساير تجربه المللي، بين شرايط و يابد انطباق جامعه بر حاكم ارزشي

 كشور، در توسعه الگوهاي و ريزي برنامه تجارب بر مروري آن، المللي بين جايگاه و كشور موجود وضع به توجه با ضرورت اين
 و تجارت خصوص در اقتصادي يها سياست آزادسازي توليد، شدن جهاني فناوري، سريع رشد زيرا دهد مي نشان را خود

  .است داده تغيير را توسعه هاي برنامه هاي الزام و ها ضرورت شرايط، گذاري، سرمايه
 مشاركتي، اصالحي، خود سازوكار داراي پويا، و پذير انعطاف فراگير، هاي ويژگي داراي بايد برنامه يك كلي طور به
 تمام از كننده استفاده و هماهنگ و منسجم دار، زمان ،اجرايي قابليت داراي جغرافيايي، پوشش داراي هدفمند، همگن، نگر، آينده
 .شد خواهد مواجه مشكل با خود اهداف تحقق در باشد، يادشده هاي ويژگي فاقد كه اي برنامه هر .باشد ها فرصت و ها قابليت
   انداز چشم سند چارچوب در و رو پيش توسعه هاي برنامه راهنماي عنوان به گذشته توسعه هاي برنامه شناسي آسيب بنابراين
  .است مفيد و ضروري كشور ساله بيست

 اجراي با و شد شروع 1327 سال از عمل در كشور پيشرفت براي عمراني هاي برنامه تدوين ،اسالمي انقالب پيروزي از پيش
 دوم دهه شروع و تحميلي جنگ يافتن پايان با ،اسالمي انقالب پيروزي از پس .يافت ادامه ساله 5 برنامه سه و ساله 7 برنامه دو

 الزم زمينه ايجاد نيز و تحميلي جنگ از ديده آسيب اقتصاد بازسازي و كشور اقتصاد در تحول ايجاد ضرورت همچنين ،انقالب
  .شد شروع 1368 سال از ساله پنج هاي برنامه قالب در كشور توسعه برنامهتدوين  عمل، در مردم، زندگي وضع بهبود منظور به

 »اقتصادي آزادسازي« راهبرد انتخاب با ،1368-1372 دوره در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه اول ساله پنج برنامه
 برداري بهره و تحميلي جنگ هاي خسارت بازسازي زمينه در دولت گذاري سرمايه با كه بود آن برنامه اين اصلي هدف .شد آغاز

 تداوم بستر و دهد تغيير كشور در اقتصادي رشد ايجاد نفع به را حاكم اقتصادي منفي روندهاي موجود، هاي ظرفيت از حداكثري
 .بود برنامه ثقل مركز كه يافت شهرت »سازندگي برنامه« به توسعه اول برنامه رو، اين از .كند فراهم را آينده در رشد

 در توليد افزايش براي اقتصادي يها سياست و آمد شمار به ملي توسعه نيازهاي ترين اساسي از اقتصادي رشد ،راستا اين در
   .گرفت قرار كار دستور

 اقتصادي روندهاي در ثبات ايجاد توسعه، اول برنامه دستاوردهاي تثبيت ،)1374-1378( توسعه دوم برنامه اصلي استراتژي
 و نداشت اول برنامه با تفاوتي ماهيت و ساختار جهت از برنامه اين .بود جامعه بر اقتصادي تحوالت سنگين بار كاهش و كشور
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 دانست مي خود اهداف ترين اصلي از را اقتصادي توسعه و رشد نيز دوم برنامه .بود سازي خصوصي و اقتصادي آزادسازي بر مبتني
  .است بوده توسعه دوم برنامه ديگر عنوان »اقتصادي ثبات برنامه« .داشت آن پايداري بر خاصي تأكيد و

 روابط در زدايي تنش سياست و داخل در اقتصادي لئمسا به اجتماعي نگاه توسعه، دوم و اول برنامه ساختاري مشكالت
 ساختار اصالح سرمشق گيري شكل به منجر ،1377 سال در اقتصاد ساماندهي طرح ارائه و اوپك در روابط بهبود و الملل بين

 در سعي توسعه، سوم برنامه ويژگي ترين مهم رو، اين از .شد )1379- 1383( توسعه سوم برنامه در داخلي رويكرد با اقتصادي
 رويكرد بر مبتني اقتصادي اصالحات راهبرد با سوم برنامه ،اساس براين .بود پايدار توسعه يك تحقق هاي الزام ساختن فراهم

 اصالحات و اجتماعي تأمين جامع نظام گيري شكل با همراه اقتصادي آزادسازي سمت به حركت طريق از »رقابتي اقتصاد توسعه«
 و طراحي دولت گري تصدي كاهش و خصوصي بخش مشاركت هاي زمينه شدن فراهم براي انحصارات لغو و نهادي و قانوني
 برنامه مركزي و اتكا نقطه موضوع، اين كه بود مشهور نيز »ساختاري اصالح برنامه« به توسعه سوم برنامه رو، اين از .شد تدوين
 .آمد مي شمار به سوم

 كسب محيط اصالح .بود سازي خصوصي و سازي آزاد منظور به نهادي و ساختاري اصالحات برنامه، اين اصلي گيري جهت
 و ها قيمت نظام سازي آزاد سمت به حركت طريق از پذيري رقابت قدرت تقويت گذاري، سرمايه فرايند از زدايي مقررات كار، و

 سازي يكسان .شد مي محسوب برنامه اين راهبردهاي از منابع، بهينه تخصيص ابزار عنوان به بازار سازوكار مبناي بر قيمت تعيين
 غيردولتي، بخش توسط بانك تأسيس بانكي، منابع رقابتي تخصيص اي، غيرتعرفه موانع حذف و تجارت سازي آزاد ارز، نرخ

 بر توسعه سوم برنامه در كه آمد مي شمار به ها قيمت نظام اصالح هاي مقوله از انرژي يارانه حذف و ارزي ذخيره حساب تشكيل
   .بود شده تأكيد آنها

 از پس و ساله بيست انداز چشم سند چارچوب در آن تصويب و تهيه )1384-1388( توسعه چهارم برنامه ويژگي ترين مهم
 به ساز آينده و فعال نگاه ريزي، برنامه نوع اين از هدف .است اسالمي انقالب معظم رهبر توسط برنامه كلي يها سياست ابالغ
 هاي حركت و ها ريزي برنامه انداز، چشم چارچوب در .است انداز چشم مديريت پايه بر حركت نگاه، نوع اين الزمه كه بود لئمسا

 و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، قلمروهاي تمام چارچوب، اين در .شوند مي گيري جهت سازي آينده راستاي در اجتماعي و فردي
 و اقتصاد عرصه در خصوص به جهاني نظم در گرفته صورت تحوالت همچنين .است مطرح كليت يك صورت به محيطي زيست
 فناوري و علوم از مندي بهره المللي، بين كار تقسيم جديد نظام توليد، شدن جهاني ،ها سياست همگرايي مانند مباحثي شدن مطرح

 چهارم برنامه در شد موجب جهاني، جديد مانظ در مهم هاي قانونمندي و ها الزام دولت، فعاليت قلمروي در دگرگوني پيشرفته،
 توسعه روند در تغيير براي جديدي هاي پايه توسعه، سوم برنامه ساختاري اصالح يها سياست ادامه بر تأكيد بر عالوه توسعه
  .شود بيني پيش كشور

 .است ساله 20 انداز چشم سند از برنامه دومين و ايران اسالمي جمهوري نظام استقرار از بعد برنامه پنجمين توسعه، پنجم برنامه
 برنامه چهار از حاصل تجربيات و پنجم و چهارم هاي برنامه ابالغي يها سياست براساس و انداز چشم سند چارچوب رد برنامه اين
  :است گرفته قرار دنظرم ها ويژگي و رويكردها راهبردها، دسته يك ،پنجم برنامه اليحه تدوين در .است شده تدوين و تهيه قبلي

 .ايران ملت سياسي اجتماعي نظام و فرهنگ فقرات ستون عنوان به واليت نوراني خط استمرار و )ره(امام خط حفظ .1
 بزرگ هاي موريتأم انجام و متعادل جامعه برپايي براي اساسي قانون ؛اساسي قانون هاي ظرفيت از بيشتر هرچه استفاده .2
 .است نشده استفاده كامل طور به اساسي قانون هاي ظرفيت از هنوز اما ،است شده طراحي
 .يابند حضور فرصت استعدادها همه كه اي گونه به ؛كشور معنوي و مادي انساني، هاي ظرفيت و استعدادها همه از ستفادها .3
 .اسالمي انقالب و ايران ملت بلند آرمان عنوان به جانبه همه استقالل تحقق .4
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 .… و مديريتي ،سياسي اجتماعي، فرهنگي، ابعاد در قسط و عدالت تحقق .5
 .هماهنگ طور به ايران جاي همه ساختن .6
 .انتظار فرهنگ و ايراني اسالمي فرهنگ بيشتر هرچه دوام و قوام .7
 .1404 افق سمت به حركت .8
 .انقالب هاي آرمان به رسيدن و جهان در ايران ملت عزت و ملي هويت تحكيم و سرزمين به دلبستگي و ملي همبستگي تقويت .9

 موارد ديگر و سياسي و اقتصادي آموزشي، فرهنگي، هاي حوزه در را كشور كه اين به اعتقاد و مردم به امور واگذاري .10
 .كنند اداره مردم بايد

 .اساسي قانون 44 اصل يها سياست اجرايي مراحل تكميل .11
 در تعالي و رشد فرصت كردن فراهم پژوهشي، و آموزشي علمي، مديريت در مردم مشاركت كشور، علمي پيشرفت .12

 تأمين و ها ارزش از صيانت و انساني حركت اعتالي ايراني، منؤم و پاك جوانان ويژه به و مردم همه براي معنوي و مادي ابعاد
 .ازدواج و مسكن و اشتغال جمله از ضروري نيازهاي و ها حداقل
 ضريب كاهش طبقاتي، فاصله كاهش ايران، سرزمين مردم آحاد براي برابر فرصت ايجاد اجتماعي، عدالت گسترش .13

 .محروم و روستايي مناطق توسعه و صدم 35 به صدم 38 از جيني
 .دولت اي هزينه مصارف و غيرنفتي درآمدهاي ميان تعادل و سرمايه و كار نيروي از استفاده .14
 .اقتصادي زاينده هاي سرمايه سوي به نفتي منابع هدايت .15
 و ها استان در اختيارات توسعه و اداري حوزه از تمركززدايي آن، اصالح و اجتماعي تأمين نظام كيفي و كمي ترشگس .16
 .اداري كاركنان معيشت تأمين چنين هم و ها شهرستان
 .مراجعان به رساني خدمت بودبه .17
 جمله از اخالقي هاي آگاهي رشد ،فرهنگي فضاي اعتالي سالم، جامعه به رسيدن براي سالم انسان بر تأكيد .18

 .… و ايثارگري روحيه توسعه كاري، وجدان انضباط، پاكي، تعاون، خودباوري، گرايي، قانون
 .كشور دفاعي توانمندي اعتالي .19
 جهت در كشور امكانات بسيج داخل، توليد كاالي از استفاده فرهنگ توسعه داخلي، توليد كيفي و كمي گسترش .20

 .جهان در ايران علمي سهم افزايش و علمي توليدات سازي تجاري علم، توليد
 نقش و زنان جايگاه توسعه و پيشرفت ،امنيت فرهنگ، از صيانت پايه عنوان به دار خانه زنان تكريم ،خانواده نهاد تقويت .21
 .مختلف هاي عرصه در ها آن سازنده
 .الملل بين نظام در اسالمي جمهوري نقش اعتالي .22
 عالي شوراي همراه به دولت بار اولين براي كه چنان ؛اسالمي و ايراني ريزي برنامه الگوي راهنماي خطوط به توجه .23

 .است شده گرفته نظر در آن شدن عملياتي ،برنامه متن در كه كند توجه راهنما خطوط اين به كرد تالش ها كارگروه و ريزي برنامه
 .اجتماعي عدالت همراه و مستمر شتابان رشد همراه به عدالت و رشد تداوم به توجه .24
 نيازها پيش مقدمات، به كه اين مگر نشده تعيين اي وظيفه هيچ پنجم برنامه در ؛هافرايند و نيازها پيش و محتويات به توجه .25

 .است شده طراحي بينانه واقع برنامه و ندارد وجود برنامه در تحقق غيرقابل اهداف پس .باشد شده توجه كشور هاي ظرفيت و
 .جامع هاي برنامه جاي به محوري لهئمس به توجه .26
 .كشور بومي شرايط با سازگار و پذير انعطاف ،عملياتي شفاف، ،دروني انسجام داراي و هدفمند رويكرد .27
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 كار به اهداف ساير تحقق جهت در پايه عنوان به ،بود شده معين مبنايي يها سياست در كه نيز كالن و كمي اهداف خيبر
 ،برنامه تدوين در نيز علميه حوزه فضالي و ها دانشگاه خصوصي، بخش و دولت كارشناسي توان بر عالوه ينهمچن ؛رفت

  .اند داشته فعال مشاركت
 ظرفيت از استفاده و تأكيد مورد اجتماعي و فرهنگي موضوعات ،ها سياست در ،قبلي هاي برنامه با مقايسه در پنجم برنامه در
  1.است شده گرفته نظر در برنامه تحقق نيازهاي و هاخأل كه طوري به است؛ گرفته قرار مدنظر كشور موجود قانوني

 شوراي مجلس 15/10/1389 مورخ علني جلسه در )1390ـ1394( ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون
 دهه در قرارگيري همچون الزاماتي مذكور، برنامه تدوين و تهيه در كه آنجا از .شد ابالغ دولت به اجرا براي و تصويب اسالمي
 و پيشرفت ايراني ـ اسالمي الگوي است، عدالت و پيشرفت دهه رهبري معظم مقام تعبير به كه اسالمي، انقالب چهارم
 خصوص در توضيحاتي بيان به ادامه در است، گرفته قرار نظر دقت و توجه مورد رهبري معظم مقام ابالغي كلي هاي سياست
 .پرداخت خواهيم يادشده موارد

  

  عدالت و پيشرفت دهه چهارم؛ دهه .12

 رهبر كه يا دهه م؛يا شده ياسالم انقالب چهارم دهه وارد ران،يا ياسالم يجمهور نظام يريگ شكل از دهه سهبيش از  گذشت با
 همراه شرفتيپ ،2رضوي زائران بزرگ اجتماع درايشان  كه يزمان از .ندا هدينام عدالت و شرفتيپ دهه را آن ياسالم انقالبمعظم 

 تأكيد راهبرد نيا يريگيپ لزوم بر مكرراً تاكنون كردند، مطرح انقالب چهارم دهه در نظام ياصل يريگ جهت عنوان به را عدالت با
 معنا نيا به ؛است نمونه ياسالم جامعه ساختن چهارم، دهه در نظام راهبرد و يكنون نسل تيمأمور ،شانيا دگاهيد از .اند فرموده

 انجام جهت الزامات نيتر ياساس از يكي و دباي سامان جامعه يقيحق و يظاهر يساختارها يتمام ديبا ،ياسالم شهياند براساس كه
  .شرفتيپ بدون عدالت نه و است مطلوب عدالت بدون شرفتيپ نه است؛ عدالت با شرفتيپ يساز همراه ،كار نيا

 با همراه شرفتيپ، توسعه در جيرا يها دگاهيد كه يطيشرا در ،آن برمقام معظم رهبري  مكرر تأكيد و راهبرد نيا ماعال
  .كند يم ترسيم يرانيا جامعه سطوح همه يبرا را يجد الزامات و فيوظا ،دانند يم ناممكن را عدالت

  

  عدالت با همراه پيشرفت راهبرد ساختن عملي الزامات .13

 و هنشد مختلف ريتفاس و ها برداشت دستخوش شهياند نيا تا كرد يپاسدار عدالت با همراه شرفتيپ شهياند از ديبا .1
 نخبگان فهيوظ ،يساز همراه نيا يچگونگ و است عدالت با همراه شرفتيپ ،ياساس مالك و اصل د؛شون پاك مسئله صورت

 بايد نيا از تر مهم بلكه ،كنند ياسيس يها يريگ موضع زيدستاو را موضوع دينبا ياسيس يها گروه و احزاب همچنين .است يعلم
 دنبال ،شود يم يتلق يگروه و حزب هر ياساس يكاركردها جزو كه را اقدام دو ،عدالت و شرفتيپ راهبرد شدن يعمل جهت

 افكار نيب در را موضوع و دهند قرار راهبرد نيا ضرورت و تياهم انيجر در را مردم ،يعموم افكار يروشنگر با اوالً ؛نندك
 ساختن يعمل جهت را مربوطه مسئوالن ،اًيثان و شود ليتبد مردم ياصل خواسته به ،مقوله نيا كه كنند نهينهاد اي گونه به يعموم

 يستادگيا در ياساس نقش ،جامعه يعموم افكار يروشنگر و تيهدا كه كرد فراموش دينبا .دهند قرار پرسش مورد راهبرد نيا
 .دارد نظام يها آرمان بر آنها
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 و 44 اصل يكل يها سياست ساله، 20 انداز چشم سند .ستين يا برنامه پشتوانه بدون عدالت و شرفتيپ راهبرد ياجرا .2
 در كه است مهم اجرايي برنامه سه ،شده ابالغ انقالب معظم رهبر سوي از سه هر كه ،كشور توسعه پنجم برنامههاي كلي  سياست
 .باشد آنها بانبايد در تضاد  شده نيتدو يها برنامهساير  و دارد قرار عدالت با همراه شرفتيپ به دنيرس و شدن يعمل يراستا

 گريكدي با مسئوالن و ياسيس يها گروه وحدت ،اول .دارد سطح سه در وحدت به ازين انقالب چهارم دهه راهبرد تحقق .3
 با يعلم نخبگان وحدت ،سوم و يعلم نخبگان با ياسيس نخبگان وحدت ،دوم ؛)سياسي نخبگان وحدت( راهبرد نيا سر بر
 شدن يعمل يراستا در اجرايي يها سياست تا شود يم سبب وحدت نيا يريگ شكل .دانشگاه و حوزه وحدت ويژه به گريكدي
 شدن قدرتمند راه همان نيا. شوند ليتبد كشور يزير برنامه محور به يعلم نخبگان و ديآدر حركت به عدالت با همراه شرفتيپ
 و بوده يطلب  قدرت و يباز استيس هرگونه از دور به ديبا وحدت نيا در ياسيس و يعلم نخبگان رابطه .است ياسيس نظام كي

 .باشد انقالب چهارم دهه راهبرد ساختن يعمل جهت طيشرا ليتسه ديبا مشترك هدف
  

  توأمان عدالت و پيشرفت به نيل براي فرصتي پنجم؛ برنامه يها سياست ابالغ .14

 سند .است نظام يكل يها سياست نييتع ،رهبري مقام اراتياخت و فيوظا از يكي ،ياساس قانونيكصد و دهم  اصل براساس
 يكل يها سياست از يبخش، … و ساله پنج يها برنامه يكل يها سياست ،44 اصل كلي يها سياست ،كشور ساله بيست انداز چشم
 ينهادها به ،الزم نيقوان و برنامه هيتهبراي  ،نظام مصلحت صيتشخ مجمع با مشورت از پس يرهبر معظم مقام كه است نظام

  .اند كرده ابالغ مجلس و دولت ويژه به نظام مسئول
 يواال اهداف تحقق جهت در را كشور يسازندگ و توسعه ريمس كه ،1382 سال در ساله ستيب انداز چشم سند ابالغ يپ در

 برنامه نياول عنوان به ،توسعه چهارم برنامه يكل يها سياست ،20/09/1382تاريخ  در ساخت، مشخص ياسالم يجمهور نظام
  .قرار گيردمذكور  برنامه نيتدو و هيته يمبناشد تا  ابالغ دولت به ،انداز چشم سند از ساله پنج

 پنجم برنامه كلي يها سياست ،21/10/1387 تاريخ در انقالب رهبر ،انداز چشم سند از دوم سال پنج آغاز و دوره اين اتمام با
  .كردند ابالغ جمهور رئيس به را توسعه

 امور مهم يربندهايز از يكي عنوان به ياجتماع عدالت گسترش كه است آن ها سياستاين  در توجه قابل نكته ترين مهم
 عدالت برپايه اقتصادي توسعه و رشد يها فعاليت همه كه شده مقرر قسمت اين در .است گرفته قرار توجه مورد ياقتصاد

 شده بيني پيش مهم اين شدن اجرايي سمت به هايي گام ،بخش همين در اين بر عالوه .شود تنظيم طبقاتي فاصله كاهش و اجتماعي
  .است ها برنامه در چهارم دهه راهبرد حضور معناي به اين و

 اين در كه است پنجم برنامه يها سياست يها يژگيو از گريد يكي ،ياقتصاد يها سياست كردن هدفمند و يساز يكم
 گسترش و ياقتصاد مناسب رشد بخش دو به ياقتصاد يها سياست ،واقع در .است نمايان انقالب چهارم دهه راهبرد ،هم قسمت
 امور هحوز در نفت به دولت يجار يها نهيهز يوابستگ قطع انه،يسال %8 رشد نرخ تحقق است؛ شده ميتقس ياجتماع عدالت
 و باال دهك دو فاصله كاهش رآشكار،يغ يها ارانهي هدفمندكردن يجيتدر ياجرا و آشكار يها ارانهي هدفمندكردن و ياقتصاد

 از روشني به كه است ياجتماع عدالت گسترش يها شاخصه از ،يكاريب نرخ كاهش نيهمچن و جامعه يدرآمد نييپا
  .كند مي حكايت عدالت و پيشرفت سازي همراه
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  پيشرفت اسالمي ـ ايراني الگوي .15

 پيشرفت اسالميـ  ايراني الگوي به توجه اهميت درخصوص ،1كردستان دانشگاه در خود يسخنران در ياسالم انقالب معظم رهبر
 داشته يمشترك وجوه شود، يم دهيفهم ايدن در توسعه مفهوم از امروز آنچه با م،ييگو يم ما كه يشرفتيپ است ممكن« :فرمودند

 امروز يواژگان نظام در توسعه با كه دارد را خودش خاص يمعنا شرفتيپ كلمه ما، يواژگان نظام در اما ـ دارد حتماً كه ـ باشد
 …بشود اشتباه يستينبا غرب،

 و رفتارش آدابش، فرهنگش، ،اتشيخصوص همه با !يغرب كشور يعني افت،ي توسعه كشور نديگو يم يوقت قتيحق در
 يعني افتهين توسعه است؛ شدن يغرب حال در كه يكشور يعني ،توسعه حال در .است افتهي توسعه نيا اش؛ ياسيس يريگ جهت
 …ستين هم شدن يغرب حال در و نشده يغرب كه يكشور
 نگوناگو طيشرا ندارد؛ مطلق يمعنا كي شرفتيپ .ندارد واحد يالگو كي عالم، جوامع همه و كشورها همه يبرا شرفتيپ

 است ممكن .گذارد يم اثر شرفتيپ يها مدل جاديا در ،يمكان و يزمان ،يانسان ،يعيطب ،ياسيس يايجغراف ،ييايجغراف ،يخيتار
 …باشد نامطلوب گريد كشور كي يبرا مدل همان ناًيع باشد؛ مطلوب مدل كي ،كشور فالن يبرا شرفتيپ مدل كي

 خودمان طيشرا با متناسب را شرفتيپ يبوم مدل ميبتوان كه بود خواهد نيا ما هنر ؛ميبگرد خودمان يبوم مدل دنبال ديبا ما
  .»ميكن دايپ

 آن يها لفهؤم و يشناخت انسان ،يشناخت معرفت ،يشناخت يهست يمبان در رانيا ياسالم يجمهور نظام شرفتيپ يالگو تفاوت
 يعمل و يعلم تجربه از سازگار يبرخوردار كنار در ياله معارف زاليال منبع از يمند بهره در تفاوت توسعه، متعارف يالگوها با

 يمبنا متعارف يالگوها كه يجوامع با رانيا و ياسالم يكشورها ياقتصاد و ياسيس ،يخيتار ،ياجتماع ،يفرهنگ تفاوت بشر،
 انقالب يروزيپ از پس يحت ران،يا در ويژه به مختلف يكشورها در توسعه متعارف يالگوها يعمل يناكام و است بوده آنها اداره

 .است اتيمقتض نيا جمله از ،ياسالم شكوهمند
 ياستيس يها هيتوص و ينظر ساختار  ها، مؤلفه ،يمبان نظر از توسعه متعارف يالگوها بر ياساس انتقادات يريگ شكل ،نيهمچن

 مراكز يفيك و يكم رشد به توجه با كشور، يكنون طيشرا در يكاف يعلم پشتوانه آمدن فراهم توسعه، دانش نينو يكردهايرو و
 در آمده فراهم يعلم اتيادب و تجربه از يمند بهره ،ياسالم كرديرو با يانسان علوم قلمرو در برجسته پژوهشگران تيترب ،يعلم
 جنبش ه،يعلم يها حوزه يپژوهش و يآموزش نظام اصالح دانشگاه، و حوزه وحدت ،يفرهنگ انقالب رامونيپ يپرداز هينظر بستر
 و علوم فرهنگ، قلمرو در موجود دانش رهيذخ از يمند بهره ،متعارف يها دانش به ياديبن و يفلسف نقد كرديرو ،يافزار نرم

 .دانست ييالگو نيچن نيتدو الزامات گريد از توان يم را متناسب ياسيس و يفرهنگ يفضا و ياسالم معارف
 خود كار به يغرب يالگوها با تواند ينم ،رانيا ياسالم يجمهور مانند ييها مشخصه با يكشور كه است يهيبد ،حال هر به
  .تاس يضرور يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس ،ياقتصاد يها نهيزم همه در يرانيا و ياسالم ييالگو نيتدو و بدهد ادامه
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  مĤخذ و منابع

  ها و مقاالت كتاب) الف

، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي، ايران جمهوري اسالميتوزيع قدرت در ساختار قانون اساسي اخترشهر، علي،  -
 .1387، بهار 12شماره 

 ياساس ينآن با قوان يسهدر مقا ياسالم يجمهور يدر قانون اساس يو نقش رهبر يگاهجااخوان كاظمي، مسعود،  -

 .1384، تابستان 1، فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي، شماره يغرب هاي يدموكراس
 .http://www.hoghooghdanan.com، سايت اينترنتي آشنايي با سازمان و تشكيالت قوه قضائيه ،اصغر علي ،اعظمي -
 .1385مديريت،  ،ساختار سازماني و تشكيالت جمهوري اسالمي ايران ،كاظمسيد اميني، -
، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش آشنايي با سازمان كار و مديريت دولت جمهوري اسالمي ايرانالدين،  برهاني، بهاء -

 .1386ريزي،  مديريت و برنامه
  .1382، 44و  43، شماره ، دوماهنامه انديشه حوزهاهداف و وظايف قوه قضائيه در قانون اساسيپروين، فرهاد،  -
آزاد ه گادانش( بصيرت، فصلنامه تشخيص مصلحت نظام در سيستم حقوقي ايران جايگاه مجمع، احمدرضا، توحيدي -

  .1384، 35، شماره )اسالمي واحد نراق
 .1388دانش،  ،نولوژي حقوقيرمتجعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -
، انگلستانمدار  مجلسو امريكا  ياستيدو نظام ر ياندر م يراناجمهوري اسالمي  ياسينظام س يگاهجاجندقي، بهروز،  -

 .1381، تيرماه 55معرفت، شماره  ماهنامه
، مركز روابط هاي بنياد ملي نخبگان نامه آشنايي با ضوابط و آئيندفتر رياست و روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،  -

  .1391رساني،  عمومي و اطالع
، 1حقوق عمومي، شماره  نشريه، يراناسالمي امهوري جمهور در نظام ج يسرئ يگاهجايقي، محمدرضا، رفتار حق دولت -

 .1385مردادماه 
 .1390، 1طرح واليت، شماره  دوماهنامه، ساختار نظام جمهوري اسالمي ايرانراعي، مسعود،  -
دانشكده (، فصلنامه حقوق نظارت مالي بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتيپور،  رستمي، ولي و سيدمجتبي حسيني -

  .1388، زمستان 4، شماره )نحقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرا
 .1384، انديكا، انداز ايران فردا چشمرضايي ميرقائد، محسن،  -
  .http://mystudents.persianblog.irسايت اينترنتي ، نظام رياستي و نظام پارلمانيسيدحسين،  ،زرهاني -
  .http://juge.irسايت اينترنتي ، هاي اداري ساختار نظام اداري ايران سبك -
، مجموعه مقاالت همايش انداز جمهوري اسالمي ايران بررسي فرايند توسعه براساس سند چشمسياهوش، اميرعباس،  -

، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و )جلد سوم( 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  ملي سند چشم
 .1385ريزي،  برنامه

، 13فصلنامه حكومت اسالمي، شماره ، ساسي جمهوري اسالمي ايرانفقيه در حقوق ا جايگاه واليت، محمد ،فر شفيعي -
 .1378پاييز 

، رساله براي دريافت بررسي وظايف استانداران و فرمانداران در نظام اداري جمهوري اسالمي ايرانشوشتري، هادي،  -
 .1384آبان درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق عمومي، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 
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، مركز آموزش )بعد از اصالحات(حقوق اساسي؛ آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران صفار، محمدجواد،  -
 .1379مديريت دولتي، 

 .1386، تابستان و پاييز 10و  9فصلنامه مطالعات انقالب اسالمي، شماره ، فقيه تا جمهوري اسالمي از واليتفتحي، اميرحسين،  - 
ساله جمهوري  انداز بيست بررسي راهبردها و راهكارهاي تحقق اهداف فرهنگي در سند چشمهاني، محسن، فرمهيني فرا -

 .1387، همايش ملي توسعه و تحول در فرهنگ و هنر، اسالمي ايران
 .1388، اميركبير، انداز آشنايي با سند چشمكشاورزي، محمد و همكاران،  -
 .1390بهار ، دانشكده علوم اقتصادي، دولت جمهوري اسالمي ايرانحقوق اساسي؛ آشنايي با تشكيالت  بخش، گنج -
 يآن در نظام جمهور يگاهمصلحت نظام و جا يصمجمع تشخ يحقوق يبررسمحسني، فريد و مرتضي نجفي اسفاد،  -

 .1380، بهار و تابستان 22و  21هاي حقوق قضائي، شماره  ، فصلنامه ديدگاهيرانا ياسالم
 .1387، 82، ماهنامه اصالح و تربيت، شماره شكيالت قوه قضائيهنگاهي به تمقيسه، مريم،  -
 .1377 ،مركز آموزش مديريت دولتي ،آشنايي با تشكيالت دولت جمهوري اسالمي ايران ،سيدمهدي ،ميرحسيني -

 
 قوانين و مقررات) ب

 .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -
 ).مجلس شوراي اسالمي 09/12/1371مصوب (يه ئيس قوه قضائقانون اختيارات و وظايف ر -

  ).فقهاي شوراي نگهبان 10/07/1359مصوب (رهبري  مجلس خبرگاننامه داخلي  و آئينقانون انتخابات  -
  ).مجلس شوراي اسالمي 25/11/1366مصوب (قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش  -
  ).مجلس شوراي اسالمي 12/12/1365مصوب ( انون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميق -
  ).يمجلس شوراي اسالم 18/05/1383مصوب ( قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -
  ).مجلس شوراي اسالمي 11/11/1368مصوب (قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  - 
 .)مجلس شوراي اسالمي 20/09/1373مصوب (توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه دوم  - 

 ).مجلس شوراي اسالمي 17/01/1379مصوب ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران - 

 ).مجلس شوراي اسالمي 11/06/1383مصوب ( توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران چهارمقانون برنامه  - 

 ).مجلس شوراي اسالمي 15/10/1389مصوب ( جمهوري اسالمي ايران ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج -

 ).اسالميمجلس شوراي  27/05/1362مصوب (قانون تأسيس وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران  -

ها و اقدامات تأميني و تربيتي  ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان -
تاريخ  مصوب رئيس قوه قضائيه به(نامه اجرايي آن  و آئين) مجلس شوراي اسالمي 06/11/1364مصوب (كشور 

20/09/1384.(  
هاي بعدي آن  و اصالحيه) مجلس شوراي اسالمي 19/07/1360مصوب (كشور قانون تشكيل سازمان بازرسي كل  -

مصوب رئيس قوه (نامه اجرايي قانون مذكور  و آئين) مجلس شوراي اسالمي 17/04/1387و  07/05/1375مصوب (
 ).15/01/1388تاريخ  قضائيه به

 ).ميمجلس شوراي اسال 27/04/1372مصوب (قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور  -
  ).مجلس شوراي اسالمي 28/05/1368مصوب ( قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران - 
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مجلس  01/03/1375مصوب (و انتخاب شهرداران  قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور -
 ).شوراي اسالمي

  .)مجلس شوراي اسالمي 21/06/1375مصوب (اسالمي  قانون تصويب اساسنامه كتابخانه مجلس شوراي -
 ).مجلس شوراي اسالمي 20/01/1387مصوب ( قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي -
 ).مجلس شوراي اسالمي 09/03/1385مصوب (قانون ديوان عدالت اداري  -
 ).مجلس شوراي اسالمي 21/02/1383مصوب (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي    -
 ).س شوراي اسالميلمج 19/09/1374مصوب ( هاي مجلس شوراي اسالمي قانون شرح وظايف مركز پژوهش -
 .هاي آن و الحاقيه )شوراي اسالمي مجلس 19/04/1373مصوب (فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي قانون  -
 ).مجلس شوراي اسالمي 01/06/1366مصوب ( قانون محاسبات عمومي كشور -
  ).كميسيون مشترك مجلس شوراي اسالمي 08/07/1386مصوب (مديريت خدمات كشوري قانون  -
مجمع تشخيص  11/07/1370مصوب (قانون نحوه اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي در بخش نظارت  -

  ).مصلحت نظام
 ).مجلس شوراي اسالمي 08/12/1378مصوب (يه ئيس قوه قضائاختيارات رو قانون وظايف  -

 ).مجلس شوراي اسالمي 19/09/1382مصوب (قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  -
  ).مجلس شوراي اسالمي 19/02/1391مصوب ( قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت -
 ).مجلس شوراي اسالمي 20/01/1364مصوب (قانون وظايف وزارت امور خارجه  -
  ).مجلس شوراي اسالمي 15/10/1388 مصوب(ها  قانون هدفمند كردن يارانه -
 ).23/03/1389مورخ  44185- 65365شماره ( به استانداران يو استخدام يادارجمهور در امور  رئيس ياراتاخت يضتفوبخشنامه  - 
جمهور، هيأت وزيران،  ها و وظايف رئيس نامه هيأت وزيران در خصوص تفويض برخي از اختيارات، مسئوليت تصويب -

شماره (جمهور به استانداران يا فرمانداران ويژه  هاي رئيس هاي ملي و معاونت رؤساي دستگاهوزيران، 
 ).07/03/1391هـ مورخ 44444ت/107040

توسعه مديريت «هاي  ها و وظايف معاونت نامه هيأت وزيران در خصوص تفويض برخي از اختيارات، مسئوليت تصويب -
شماره (به استانداران و وزارت كشور » جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس برنامه«و » جمهور و سرمايه انساني رئيس

 ).28/05/1391هـ مورخ 44444ت/107443
هـ 25638ت/18801شماره (نامه هيأت وزيران در خصوص شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي  تصويب -

 ).25/04/1381مورخ 
و » جمهور توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس«هاي  تشكيل معاونتدر خصوص  مصوبه شوراي عالي اداري -

 ).24/04/1386مورخ  56060/1901شماره ( »جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس برنامه«
شماره (استانداران نحوه عزل و نصب و تعيين وظايف  ،متناسب كردن اختياراتدر خصوص  مصوبه شوراي عالي اداري -

 ).30/07/1377مورخ  602/12
  
 هاي اينترنتي رساني و سايت هاي اطالع پايگاه) ج

 ).http://hashemishahroudi.org(سيدمحمود هاشمي شاهرودي  …ا آيت -



 انداز آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمي ايران و سند چشم                    178

 

 ).http://www.bia-judiciary.ir(الملل قوه قضائيه  كل امور بين اداره -
  .)http://www.cbi.ir(بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  -
 ).http://www.noormags.com(پايگاه مجالت تخصصي  -
 ).http://fjs.ac.ir(دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري  -
  ).http://www.iranculture.org(دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي  -
  ).http://www.majlesekhobregan.ir(دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري  -
 ).http://khamenei.ir(اي  العظمي خامنه…ا دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت -
 ).http://www.leader.ir(دفتر مقام معظم رهبري  -
 ).http://www.dolat.ir(دولت  -
 ).http://www.dmk.ir(ديوان محاسبات كشور  -
 ).http://www.rooznamehrasmi.ir(روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران  -
 ).http://www.president.ir(رياست جمهوري اسالمي ايران  -
  .)http://www.aeoi.org.ir(سازمان انرژي اتمي ايران  -
 ).http://www.bazresi.ir(سازمان بازرسي كل كشور  -

 ).http://www.lmo.ir(سازمان پزشكي قانوني كشور  -

 ).http://www.ssaa.ir(سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  -

  .)http://www.doe.ir(سازمان حفاظت محيط زيست  -
 ).http://www.prisons.ir( كشور يتيو ترب ينيمأاقدامات ت ها و سازمان زندان -
 )http://www.imj.ir( ي نيروهاي مسلحئقضا سازمان -
  .)http://www.ichto.ir(سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  -
 ).http://www.shora-gc.ir(شوراي نگهبان  -
 ).http://www.dadiran.ir(جمهوري اسالمي ايران قوه قضائيه  -
 ).http://www.ical.ir( ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالميكتابخانه -
 ).http://www. parliran.ir(اسالمي  مجلس شوراي -
 .)http://maslahat.ir(مجمع تشخيص مصلحت نظام  -
  .)http://www.smtc.ac.ir(مركز آموزش مديريت دولتي  -
  .)http://rc.majlis.ir( اسالميهاي مجلس شوراي  پژوهشمركز  -
 ).http://www.spac.ir(جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه -

 ).http://www.mdhc.ir(جمهور  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس -

  ).http://isti.ir(جمهور  معاونت علمي و فناوري رئيس -
 ).http://www.medu.ir( وزارت آموزش و پرورش -
  ).http://www.ict.gov.ir(وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  -
  ).http://www.mefa.ir(ي و دارايي وزارت امور اقتصاد -
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  .)http://www.mfa.gov.ir(وزارت امور خارجه  -
 ).http://www.mohme.gov.ir(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  -
  .)http://www.mcls.gov.ir( وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -
  ).http://www.maj.ir(وزارت جهاد كشاورزي  -
  ).http://www.justice.ir(وزارت دادگستري  -
  .)http://www.mod.ir(دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت  -
  .)http://www.mrud.ir(راه و شهرسازي وزارت  -
  .)http://www.mimt.gov.ir(وزارت صنعت، معدن و تجارت  -
  .)http://www.msrt.ir(علوم، تحقيقات و فناوري وزارت  -
 .)http://www.farhang.gov.ir(ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -
  .)http://www.moi.ir(كشور وزارت  -
  .)http://www.mop.ir(نفت وزارت  -
  .)http://www.moe.org.ir(نيرو وزارت  -
 .)http://www.msy.gov.ir(ورزش و جوانان وزارت  -
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- http://fa.wikipedia.org 

- http://hamshahrionline.ir 
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- http://maskanma.blogfa.com 
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- http://noorportal.net 
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