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رساند  ن می به استحضارتا،هاي این انتشارات به اعتماد شما به کتابنهادن  نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج
 ، و نـشر کتـاب     سـازي    مختلف آماده  يها  گروه اعم از مؤلّفان و مترجمان و کار       ،که همکاران این انتشارات   

انـد و     کـار بـسته     تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی بـه                
 هم از نظر محتوایی و ،دارد یک کتاب خوبهاي استان اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقّل تالش کرده

  . برخوردار باشد،غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن
 باز هم احتمال بـروز      ،هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال          رغم تمامی تالش     علی ،وجود  بااین

 ،دیگـر   ازسـوي .نقص و اشکال دانست      الزاماً مبرّا از     توان  میایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را ن           
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مـسلّم خواننـدگان                    این انتشارت بنابه تعهدات حرفه    

 ازهرگونـه اشـکال     ،ویژه از طریق فراخوان بـه خواننـدگان گرامـی            به ، سعی دارد از هر طریق ممکن      ،گرامی
  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن باحتمالی کتا
 نواقص و ،که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت یدر صورت از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم ،راستا لذا در این 

اید پس   کتاب انجام داده اگر اصالحات را بر روي خود،یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید
 ارسال ، پس از هماهنگی با انتشارات،شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور  کتاب ویرایش،از اتمام مطالعه

 لطف کرده عکس یا ،اید اي یادداشت نموده  و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه،نمایید
 تا این ،فن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نماییداسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تل

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گردد و باعث ارتقا و هرچه  ها و ویرایش موارد بررسی شده و در چاپ
  . شکلی و ساختاري آن گردد،پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی

منظـور     بـه  ،عهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر        ضمن ابراز امتنان از این عمل مت       ،نشر نوآور 
 ،کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند            یدر صورت  ،تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی          

 نسخۀ دیگـري از همـان کتـاب و یـا چـاپ              ،رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی        به ،متناسب با میزان اصالحات   
 برایتـان ارسـال     ، بـه انتخـاب خودتـان      ،عنـوان هدیـه     ز سایر کتب منتشرة خود را بـه       شدة آن و نیز ا      اصالح
 اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمات شـما تقـدیر   ی کهدر صورت و ،نماید  می
  .شود می

شما عزیزان در کارهاي   انتقادات و راه، نظرات، از پیشنهادها،آورندگان کتاب همچنین نشر نوآور و پدید
 و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال ،راستاي هرگونه بهبود کتاب

  .نمایند می
  نشر نوآور

  02166484191- 2 :تلفن
www.noavarpub.com  
info@noavarpub.com  
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........................................................................................................................145  
 یدر حفـظ حقـوق اسـتخدام      / فـصل هفـتم   / يقانون اسـتخدام کـشور    

  145...................................................................................................نیمستخدم
  146.........فهی و وظیدر بازنشستگ/ فصل هشتم/ يقانون استخدام کشور
 و  يل سـازمان امـور ادار     یدر تـشک  / فصل نهـم  / يقانون استخدام کشور  

  151.......................................................................................... کشوریاستخدام
  152.....................در مقررات مختلف/ فصل دهم/ يقانون استخدام کشور

  160...........................................................................نامه استخدام پیمانی آیین
  165...............................................................................  العاده روزانه   فوقنامه نییآ
  171........................................................ی استخدامامتحانات یا مسابقاتنامه  نییآ
  171...........فیتعار/ فصل اول/ ی استخدامامتحانات یا مسابقات نامه نییآ
  171..           ار ی اخت ض یتفو  /  فصل دوم   /   ی استخدام  امتحانات یا مسابقات         نامه   نیی آ
 و  یانتـشار آگهـ   / فصل سوم / ی استخدام امتحانات یا مسابقات   نامه  نییآ

  171..........................................................................................................ثبت نام
امتحـان و  / فـصل چهـارم  / ی اسـتخدام امتحانات یـا مـسابقات    نامه  نییآ

  172...........................................................................................................مسابقه
  175.....................................یمانی استخدام پنامه نیی آییدستورالعمل اجرا

  177........................................قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام
  182..............................ي کشورها يامه استخدامی کارکنان شهردارن آیین 
  کلیـات / فـصل اول  / ي کـشور  ها ينامه استخدامی کارکنان شهردار     آیین  

........................................................................................................................182  
ورود بـه  / فـصل دوم / ي کشورها ينامه استخدامی کارکنان شهردار     آیین    

  183...........................................................................................................خدمت
حقوق و  / فصل سوم / ي کشور ها ينامه استخدامی کارکنان شهردار     آیین    

  185................................................................................................................مزایا
  آموزش/ فصل چهارم/ ي کشورها ينامه استخدامی کارکنان شهردار آیین  

........................................................................................................................187  
  رفـاه / فـصل پـنجم  / ي کـشور ها ينامه استخدامی کارکنان شهردار  آیین    

........................................................................................................................187  
/ فـصل شـشم   / ي کـشور  هـا  ينامـه اسـتخدامی کارکنـان شـهردار         آیین    

  188...................................................................................................بازنشستگی
) پ( موضـوع بنـد      هـا  يمقررات استخدامی مستخدمین موقت شـهردار     

  194................................................ها ينامه استخدامی شهردار  آیین2ماده 
  197....................................ها ينامه امتحانات یا مسابقات استخدامی شهردار آیین

   وها ينحوه پرداخت اضافه کار در مورد آن دسته از مستخدمین شهردار     
اسـتخدام   مؤسسات تابعه و وابسته که از شـمول قـانون کـار بـه قـانون            

  198...............................................................اند کشوري تبدیل وضعیت یافته
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ـاج مـستخدمین ثابـت             ـازاد بـر احتی ـان م بازنشستگی و بازخریـد خـدمت کارکن

  199......................................................................................................ها يشهردار
 با قانون اسـتخدام     ها ي شهردار نی وضع مستخدم  قی نحوه تطب  نامه  نییآ

  200  يکشور
  202..................................................ي کشورها يارینامه استخدامی ده آیین

  204................................ی اسالمي کارکنان مجلس شورایقانون استخدام
 جانبـازان از کـار      ، اسراء و افراد خانواده شـهدا      ،نقانون استخدام جانبازا  

 اســراء و مفقوداالثرهــاي انقــالب اســالمی و جنــگ تحمیلــی و ،افتــاده
 سال متناوب داوطلبانه      ماه متوالی یا یک    9همچنین افرادي که حداقل     

  207...........................................................................اند در جبهه خدمت نموده
 يهـا  نواده قانون استخدام جانبازان و اسراء و افـراد خـا        یینامه اجرا  نییآ

  208...............................................................................................................شهدا
  210.......ی جانبازان انقالب اسالمی و اجتماعی استخدامالتیقانون تسه

  213.................. قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان12نامه ماده  آیین
  215...............ثارگرانی به ایرسان  استخدام در قانون جامع خدماتطیشرا
  220............................................   ) قانون استخدام کشوري (ها ینامه مرخص نییآ
مرخـصی  / فـصل یکـم   )/ قانون اسـتخدام کـشوري    (ها یمه مرخص نا  نییآ

  220....................................................................................................... استحقاقی
مرخـصی  / فـصل دوم  )/ قـانون اسـتخدام کـشوري     (ها ینامه مرخص   نییآ

  221...................................................................................................... استعالجی
مرخـصی  / فـصل سـوم   )/ قانون اسـتخدام کـشوري    (ها ینامه مرخص   نییآ

  222...................................................................................................بدون حقوق
قـررات  م/ فـصل چهـارم   )/ قانون استخدام کـشوري   (ها ینامه مرخص   نییآ

  223............................................................................................................مختلف
  224....................................)ي خدمات کشورتیریقانون مد( ها ی مرخص نامه نییآ
/ کـم یفـصل   )/ يت خـدمات کـشور    یریقـانون مـد   (ها ی مرخص  نامه  نییآ

  224......................................................................................ی استحقاقیمرخص
/ فـصل دوم )/ ي خـدمات کـشور  تیریقـانون مـد   (هـا  ی مرخـص   نامه  نییآ

  225......................................................................................ی استعالجیمرخص
/ فـصل سـوم   )/ يکـشور  خـدمات    تیریقـانون مـد   (ها ی مرخص  نامه  نییآ

  227................................................................................... بدون حقوقیمرخص
 و ی زندگالتی از تسهتی محروم ، آب و هوا   ي بد يها  العاده   فوق نامه  نییآ

  228.......................................................)ي قانون استخدام کشور(محل خدمت
  229...................................................نامه حضور و غیاب کارکنان دولت ینیآ

  
  230...........رانی ای اسالميقانون کار جمهور/ فصل ششم

  230............................................صول و ایف کلیتعار/ فصل اول/ قانون کار 
  230..............................................................قرارداد کار/ فصل دوم/ قانون کار
 یط اساسـ  یف قرارداد کار و شـرا     یتعر/ مبحث اول / فصل دوم / قانون کار 
  230.........................................................................................................انعقاد آن
  232...........................قرارداد کار تعلیق / مبحث دوم/ فصل دوم/ قانون کار
  233.......................... قرارداد کار خاتمه/ مبحث سوم/ فصل دوم/ قانون کار
و  از هـر قبیـل    جبـران خـسارت     / مبحـث چهـارم   / فصل دوم / قانون کار 
  235...........................................................................کار پایان  مزایاي  پرداخت 

  
  235............................................................ط کاریشرا/ فصل سوم/ قانون کار
  235........................................السعی حق/ مبحث اول/ فصل سوم/ قانون کار
  237................................................مدت/ مبحث دوم/ فصل سوم/ قانون کار
  238................ها یو مرخص تعطیالت / مبحث سوم/ فصل سوم/ قانون کار
  240.........................  کار زنان شرایط/ چهارممبحث / فصل سوم/ قانون کار
  240...................  کار نوجوانان شرایط/ مبحث پنجم/ فصل سوم/ قانون کار
  241  .......................  و بهداشت کاریحفاظت فن/ فصل چهارم/ قانون کار
  241............................................کلیات/ مبحث اول/ فصل چهارم/ قانون کار
  243..................................کار بازرسی / مبحث دوم/ فصل چهارم/ قانون کار
  245...............................................شتغالآموزش و ا/ فصل پنجم/ قانون کار
  245.......... کارآموز و مراکز کارآموزي/ مبحث اول/ فصل پنجم/ قانون کار
  246...........................................اشتغال/ مبحث دوم/ فصل پنجم/ قانون کار
  247.................... بیگانه اتباع  اشتغال / مبحث سوم/ فصل پنجم/ قانون کار
  248....................یی و کارفرماي کارگريها تشکل/ فصل ششم/ قانون کار
  250....... کاری دسته جمعيها مانیمذاکرات و پ/ فصل هفتم/ قانون کار
  251.................................. کارگرانیخدمات رفاه/ فصل هشتم/ قانون کار
  252......................................................مراجع اختالف/ فصل نهم/ قانون کار
  253.................................................... کاریعال يشورا/ فصل دهم/ قانون کار
  254..........................................ها جرائم و مجازات/ ازدهمیفصل / قانون کار
  256..............................................مقررات متفرقه/ فصل دوازدهم/ قانون کار

  
ـ   نامـه   نییآ/ فصل هفتم     قـانون کـار  يهـا   ا و دسـتورالعمل   ه

.................................................................................258  
  258.......)فهیخدمت نظام وظ( قانون کار14 تبصره مادهیی اجرانامه نییآ

ـا   نامه  نییها و آ    ن موارد قصور و نقض دستورالعمل     یی تع یمقررات اصالح   انـضباط   يه
  259.................................................................................................ها کار در کارگاه

 مـزد   ،يد کارمز يها   و مشاغل قابل شمول به نظام      ای ضوابط و مزا   یی اجرا نامه  نییآ
  260...................................................................................ی و کارمزد ساعتیساعت
)/ ی و سـاعت   ي کـارمزد  يهـا   نظـام (  قانون کار  35 ماده 2نامه تبصره   نییآ

  260............................................................................ينظام کارمزد/ فصل اول
)/ ی و سـاعت   ي کـارمزد  يهـا   نظـام (  قانون کار  35 ماده 2نامه تبصره   نییآ

  261.......................................................................ینظام مزد ساعت/ فصل دوم
)/ ی و سـاعت   يارمزد کـ  يهـا   نظـام (  قانون کار  35 ماده 2نامه تبصره   نییآ

  261................................................................ینظام کارمزد ساعت/ فصل سوم
  263...................کارآموزان و کارگران ،انیکارفرما یمنیا آموزش نامه نییآ
 /اول  فـصل   /کـارآموزان   و  کـارگران   ،انیکارفرما  یمنیا  آموزش  نامه  نییآ

  263............................................................................................................فیتعار
 /دوم فـصل  /کـارآموزان  و  کـارگران   ،انیکارفرما  یمنیا  آموزش  نامه  نییآ

  263............................................................................................................مقررات
 کـارگران و    ،انیـ  کارفرما یمنـ ی آمـوزش ا   نامه  نیی آ ییدستورالعمل اجرا 

  265...................................................) قانون کار85موضوع ماده (کارآموزان 
  268    ) و بهداشت کاریته حفاظت فنیکم( قانون کار93نامه ماده نییآ
  270....................................)ی بازرسیچگونگ( قانون کار 99 مادهنامه نییآ
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  271.............)گانهیه کار و اشتغال اتباع بپروان( قانون کار 129نامه اجرایی ماده نییآ
ـار      131 ماده 3نامه تبصره   نییآ ـانون ک ـاب نما    ( ق             )انیـ نـدگان کارفرما  ینحـوه انتخ

.........................................................................................................................273  
 ی و چگـونگ   اراتیـ  و اخت  فی حـدود وظـا    ،لی تـشک  ینامـه چگـونگ     نییآ

  275..................................... مربوطيها  و کانونی صنفيها عملکرد انجمن
 یچگـونگ / فـصل اول  / ینف صـ  يهـا   ارات انجمن یف و اخت  ینامه وظا   نییآ

  275...................................... مربوطيها  و کانونی صنفيها  انجمنلیتشک
 أتیـ ه/ فـصل دوم / ی صـنف يهـا  ارات انجمـن یـ ف و اختینامه وظـا   نییآ

  276....................... مربوطيها  و کانونی صنفيها مؤسس و ارکان انجمن
 یچگـونگ / فـصل سـوم   / ی صنف يها  ارات انجمن یف و اخت  ینامه وظا   نییآ

  276.................        مربوطيها  و کانونی صنفيها ثبت و انحالل انجمن
 و  فیوظـا / فصل چهارم / ی صنف يها  ارات انجمن یف و اخت  ینامه وظا   نییآ

  277................................... مربوطيها  و کانونی صنفيها  انجمناراتیاخت
  279..........)یی و کارفرماي کارگريها تشکل(  قانون کار136 مادهیینامه اجرا نییآ
  280..................)ي کارگرین تعاويها شرکت(  قانون کار153 مادهیینامه اجرا نییآ
  281............)ورزش کارگران( قانون کار154 تبصره مادهیی اجرانامه نییآ
  283................) کارگرانيسوادآموز( قانون کار155 مادهیی اجرانامه نییآ
  285.................)صی تشخيها أتیه( قانون کار164 مادهیینامه اجرا نییآ
  287...........) حل اختالفيها أتیه( قانون کار164 مادهیینامه اجرا نییآ
 يها  أتی ه ی قطع ي آرا يطرز اجرا ( قانون کار  166اجرایی ماده نامه    نییآ

  290.........................................................................)ص و حل و اختالفیتشخ
  291......... ) کاری عال يل و نحوه اداره شورایتشک( قانون کار170دستورالعمل ماده

 مـزد و حقـوق     ،هـا  ی و مرخـص   التی تعطـ  ، مدت کـار   ی چگونگ نامه  نییآ
 از مـزد و  ی قـسمت ایـ  است که تمام ي که طرز کارشان به نحو    یکارگران

  292...................شود ی منی تأمنی مراجعای انی مشترلهیدرآمد آنها به وس
 کوچک کمتـر    يها   کارگاه تیمعاف( قانون کار  191 ماده یی اجرا نامه  نییآ

  293......................................................................................................) نفر10از 
  295.................................)وابسته کار( قانون کار198 مادهیینامه اجرا نییآ

 ورود بـا    دیـ  و مدارك الزم جهت صـدور رواد       ییدستورالعمل روش اجرا  
  296..........ی پروانه کار اتباع خارجدی و تجددی تمد،صدور  نیق کار و همچنح

 دیـ صـدور رواد  / فـصل اول  / د ورود با حق کـار     یدستورالعمل صدور رواد  
  296.............................................................................................ورود با حق کار

  صدور پروانه کـار / فصل دوم / د ورود با حق کار    یدستورالعمل صدور رواد  
.........................................................................................................................297  

 دیـ  وتجددیـ تمد/ مفصل سو/  ورود با حق کاردیدستورالعمل صدور رواد 
  297........................................................................................................پروانه کار

درخواسـت  / فـصل چهـارم   / د ورود با حق کـار     یدستورالعمل صدور رواد  
  298.............................................................................................ینمودار سازمان

  300......................................................................................... کاری دادرسنییآ
  300................................................یاصول کل/ فصل اول/  کارین دادرسییآ
  300..................................................تیصالح/ فصل دوم/  کاری دادرسنییآ
  301......................................................وکالت/ فصل سوم/  کارین دادرسییآ
  301...........................................دادخواست/  فصل چهارم/ کارین دادرسییآ
  302.......................................................ابالغ/ فصل پنجم/  کارین دادرسییآ

  
  304...................................یدگیجلسه رس/ فصل ششم/  کارین دادرسییآ
  305..............................یدگی رسيرادهایا/ فصل هفتم/  کارین دادرسییآ
  305...................................ادله اثبات دعوا/ فصل هشتم/  کاری دادرسنییآ
  307...........................................................يرأ/ فصل نهم/  کارین دادرسییآ
  307...............................ی نظر خواهد یتجد/ همفصل د/  کارین دادرسییآ
  307..................................... مقرراتریسا/ ازدهمیفصل /  کارین دادرسییآ
  308......................یکی الکترونیدادرس/ فصل دوازدهم/  کارین دادرسییآ

  311 مشاغل کارکنان مشمول قانون کاريبند  طرح طبقهییضوابط اجرا
  

  315.................ن و مقررات مرتبط با کاریقوان/ فصل هشتم
  315........................................................رقانون تشکیل شوراهاي اسالمی کا 

  315....................... کلیات/ فصل اول/ قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار
وظـایف و اختیـارات     / فـصل دوم  / قانون تشکیل شوراهاي اسـالمی کـار      

  316.......................................................................................شوراي اسالمی کار
مرجع تشخیص انحراف / فصل سوم/ قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار    

  318...........................................................................................و انحالل شوراها
  318مسائل کارگزینی/ مفصل چهار/ قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار

  319........... قانون تشکیل شــوراهــاي اسـالمــی کـاریی اجرانامه نییآ
  319..................اتیکل/ فصل اول/  کاری اسالمي شوراهایی اجرانامه نییآ
 فینحوه انجـام وظـا    / فصل دوم /  کار ی اسالم ي شوراها یی اجرا نامه  نییآ

  319.................................................................................................................شورا
   شـورا  یامـور داخلـ   / فصل سوم /  کار ی اسالم ي شوراها یی اجرا نامه  نییآ

.........................................................................................................................321  
مـوارد انحـالل    / فـصل چهـارم   /  کـار  ی اسالم ي شوراها یی اجرا نامه  نییآ

  321...............................................................................................................شـورا
 صی تـشخ  أتیـ ه /فـصل پـنجم   /  کار ی اسالم ي شوراها یی اجرا نامه  نییآ

  321.................................................... کاری اسالميانحراف و انحالل شوراها
       مقـررات مختلـف    /فصل شـشم  /  کار ی اسالم ي شوراها یی اجرا نامه  نییآ
 .........................................................................................................................323  

  324.......................................................... اشتغالی عالي شورالیقانون تشک
  326............................................... بازنشستگانيریکارگ  به تیقانون ممنوع

 ونیـ لی م کیـ  از   شی ب تی با جمع  يشهرها  همتراز شدن شهرداران کالن   
  ي خدمات کشور  تیری قانون مد  71ماده  ) هـ(نفر با مقامات موضوع بند      

.........................................................................................................................326  
ـاصـی شـرايقانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارا   327......................ط خ

  328...................................ش از موعد کارکنان دولتی پیقانون بازنشستگ
تی پید قانون بازنشستگیقانون تمد   328.................ش از مـوعـد کـارکنان دوـل

  329....ش از موعد کارکنان دولتی پی قانون بازنشستگیی اجرانامه نییآ
 مـاده واحـده قـانون بودجـه سـال           12تبصره) ب(بند   یی اجرا نامه  نییآ

  331..........................)ی رسمری و غینان رسم  مازاد کارکدیبازخر(1397
  332........................ کارگران ماهري برای صدور پروانه مهارت فننامه نییآ

  
  333...........................آور  انیمشاغل سخت و ز/ فصل نهم
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  333............................................................آور انی مشاغل سخت و زنامه نییآ

 و  یلـ ی و جنـگ تحم    ی جانبازان انقـالب اسـالم     یقانون نحوه بازنشستگ  
  338..............................آور انی مشاغل سخت و زنی و شاغلي  عادنیمعلول
  ی جانبازان انقالب اسـالم  ی قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگ     یی اجرا نامه  نییآ
        آور انیـ  مـشاغل سـخت و ز  نی و شـاغل ي عادنی و معلولیلی و جنگ تحم   رانیا

.........................................................................................................................339  
  

  341..................اتی و مالمهی و مقررات بنیقوان/ فصل دهم
  341..................................................................................ی اجتماعنی تأم قانون
  357.......................................................................................يکاری بمهیقانون ب

  360........................................................يکاری بمهی قانون بیی اجرانامه نییآ
  363.....................................................................................................مهیقانون ب
  367..........................................................................می مستقيها اتیقانون مال
  367...........اتیاشخاص مشمول مال/ باب اول/ می مستقيها اتیقانون مال
  367................تمبر حق/ فصل پنجم/ باب دوم/ می مستقيها اتیقانون مال
   بر درآمد امالك   اتیمال/ فصل اول / باب سوم / می مستق يها  اتیقانون مال 

.........................................................................................................................368  
 بـر درآمـد     اتیـ مال/ فـصل سـوم   / باب سـوم  / می مستق يها  اتی مال قانون
  372..............................................................................................................حقوق

 بـر درآمـد     اتیـ مال/ فصل چهـارم  / باب سوم / می مستق يها  اتیقانون مال 
  374............................................................................................................مشاغل

  ی درآمد اتفـاق اتیمال/ فصل ششم / باب سوم / می مستق يها  اتیقانون مال 
.........................................................................................................................377  

ـ  اتیـ مال/ فصل هفـتم  / باب سوم / ــمی مستق يها  اتیقانون مال  ر جمـع    ب
  377..................................................................... از منابع مختلفیدرآمد ناش
  378.............ها تیمعاف/ فصل اول/ باب چهارم/ می مستقيها اتیقانون مال
 قابل قبول يها نهیهز/ فصل دوم / باب چهارم / می مستق يها  اتیقانون مال 

  381.....................................................................................................و استهالك
  یمقـررات عمـوم  / فصل چهـارم / باب چهارم / می مستق يها  اتیقانون مال 

.........................................................................................................................381  
 فیوظـا / فصل پـنجم  / باب چهارم / ــمی مستق يهــا  تــایقـانـون مــال 

  384............................................................................................................انیمؤد
 اشـخاص   فیوظـا / فصل شـشم  / باب چهارم / می مستق يها  اتیقانون مال 

  385.................................................................................................................ثالث
ات و جـرائم    قیتـشو / فصل هفتم / باب چهارم / می مستق يها  اتیقانون مال 

  386............................................................................................................یاتیمال
  388.................ابالغ/ فصل هشتم/ باب چهارم/ می مستقيها اتیقانون مال

  388.....اتیوصول مال/ فصل نهم/ باب چهارم/ می مستقيها اتین مالقانو
 صیمراجـع تـشخ   / فـصل اول  / بـاب پـنجم   / می مـستق  يها  اتیقانون مال 

  389............................................................... آنهااراتی و اختفی و وظااتیمال
  یدگی رسـ بیـ ترت/ فـصل دوم / بـاب پـنجم  / می مـستق  يها  اتیقانون مال 

.........................................................................................................................390  
جع حـل اخـتالف     مر/ فصل سوم / باب پنجم / می مستق يها  اتیقانون مال 

  391............................................................................................................یاتیمال

  
 یاتی مالیعال  يشورا/ فصل چهارم / باب پنجم / می مستق يها  اتیقانون مال 
  392............................................................................. آناراتی و اختفیو وظا

 یاتی مالیعال  يشورا/ فصل چهارم / باب پنجم / می مستق يها  اتیقانون مال 
  393.............................................................................ارات آنی و اختفیو وظا

  
  395......................يت خدمات کشوریریمد/ ازدهمیفصل 
  395................................................................ي خدمات کشورتیریقانون مد
  395.............................فیتعار/ فصل اول/ يت خدمات کشوریریقانون مد
 انجـام   يراهبردهـا و فنـاور    / فصل دوم / يت خدمات کشور  یریقانون مد 

  396................................................................................................. دولتفیوظا
  399...................حقوق مردم/ فصل سوم/ يت خدمات کشوریریقانون مد
  399........یساختار سازمان/ فصل چهارم/ يت خدمات کشوریریقانون مد
 اطالعات و خدمات يفناور/ فصل پنجم/ يخدمات کشورت  یریقانون مد 

  401..............................................................................................................يادار
  401...........ورود به خدمت/ فصل ششم/ يت خدمات کشوریریقانون مد

  402......................استخدام/ فصل هفتم/ قانون مدیریت خدمات کشوري 
       انتـصاب و ارتقـاء شـغل      / فصل هـشتم  / يت خدمات کشور  یریقانون مد 

........................................................................................................................404  
        کارمنـدان يتوانمندسـاز / مفـصل نهـ   / يت خدمات کـشور   یریقانون مد 

........................................................................................................................404  
  405................ایحقوق و مزا/ فصل دهم/ يت خدمات کشوریریقانون مد
  409........ عملکردیابیارز/ ازدهمیفصل / يت خدمات کشوریریقانون مد

 فیحقـوق و تکـال    / فـصل دوازدهـم   / يت خـدمات کـشور    یریقانون مـد  
  409.......................................................................................................کارمندان
  411.....یتماع اجنیتأم/ زدهمیفصل س/ يت خدمات کشوریریقانون مد
 و ي اداری عـال يشـورا / فصل چهاردهم/ يت خدمات کشور یریقانون مد 
  415................................................ی انسانهی و سرماتیری توسعه مديشورا

  417     مقررات مختلف/ فصل پانزدهم/ يت خدمات کشوریریقانون مد
  419.................ي خدمات کشورتیری قانون مد16 ماده یی اجرانامه نییآ
 خـدمات   تیری قـانون مـد    121ده و ما  21 ماده 2 تبصره یی اجرا نامه  نییآ

  422..............) کارمندان دولتتیدر مورد نقل و انتقال و مأمور(يکشور
  425......................ي ت خدمات کشور ی ری قانون مد  22 ماده   یی نامه اجرا  نییآ

  428...................... قانون مدیریت خدمات کشوري     24نامه اجرایی ماده      آیین
  430..........ي  خدمات کشور   ت یر ی قانون مد    29ماده   )  ط ( بند   یی نامه اجرا    نیی آ

  432...................... قانون مدیریت خدمات کشوري     40نامه اجرایی ماده      آیین
  434.................ي خدمات کشورتیری قانون مد46 ماده یی اجرانامه نییآ

  435........................ي خدمات کشورتیری قانون مد69دستورالعمل ماده 
  436.......................ي  خدمات کشور تی ری قانون مد  73 ماده   یی نامه اجرا  نییآ

  دیریت خـدمات کـشوري   قانون م  82 و   81نامه ارزیابی عملکرد موضوع مواد        آیین
........................................................................................................................437  
  ي خـدمات کـشور    تیری قـانون مـد    92 و   91 مواد   ییدستورالعمل اجرا 
........................................................................................................................440  

 و يت خـدمات کـشور  یریازات فصل دهم قـانون مـد     ین جداول امت  ییتع
  445................................................................................ق کارمندانینحوه تطب
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ـان ی کارمنـدان پ   تی وضع لیدستورالعمل تبد   ی و رسـم   یشیـ  آزما ی بـه رسـم    یم

 قـانون   46 مـاده    یـی  اجرا نامـه   نیـی آ 5موضـوع مـاده     (ی به رسم  یشیآزما
  452..........................................................................)ي خدمات کشورتیریمد

 اسـتخدام   ي بـرا  ی و تخصص  ی امتحان عموم  يدستورالعمل نحوه برگزار  
  455.......................................................................یی اجرايها افراد در دستگاه

  
  461...........نظام هماهنگ پرداخت کارکنان/ فصل دوازدهم

  461.........................................قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
  467......................ام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قانون نظیینامه اجرا نییآ

  471.................................فهی و وظیقانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگ
  473..................فهی و وظی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگیی اجرانامه نییآ
 ی قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگ     3 تبصره ماده    یینامه اجرا   نییآ

  476..........................................................................................................فهیو وظ
ـا ی در ن  فـه ی و وظ  یبازنشـستگ  قانون نظام هماهنگ حقوق      یی اجرا نامه  نییآ  يروه

  477................................................................................................................مسلح
  

  478....................................تخلفات اداري/ زدهمیفصل س
  478..............................................................قانون رسیدگی به تخلفات اداري

تـشکیالت و حــدود و  / فــصل اول/ قـانون رسـیدگی بــه تخلفـات اداري    
  478.............................................................................................................وظایف

  479..............تخلفات اداري/ فصل دوم/ دگی به تخلفات اداريیقانون رس 
  480.....................ها مجازات/ صل سومف/ دگی به تخلفات اداريیقانون رس
  482............سایر مقررات/ فصل چهارم/ دگی به تخلفات اداريیقانون رس

  484...........................................ي به تخلفات اداریدگی قانون رسیی اجرانامه نییآ
 ،التیتشک/ فصل اول/ ي به تخلفات اداریدگی قانون رسیینامه اجرا نییآ

  484.......................................................................................تی و صالحفیوظا
شروع بـه  / فصل دوم / ير به تخلفات ادا   یدگی قانون رس  یینامه اجرا   نییآ
  485.........................................................................................................یدگیرس
/ فـصل چهـارم   / ي بـه تخلفـات ادار     یدگی قـانون رسـ    یـی نامه اجرا   نییآ

  487....................................................................................... و نظارتیهماهنگ
 ریسـا / فـصل پـنجم   / ي به تخلفات ادار   یدگی قانون رس  یینامه اجرا   نییآ

  488...........................................................................................................مقررات
  490..................................................ي به تخلفات اداریدگیدستورالعمل رس
       اتیـ ف و کل  یتعـار / فـصل اول  / ي به تخلفـات ادار    یدگیدستورالعمل رس 

.........................................................................................................................490  
ــه تخلفــات اداریدگیدســتورالعمل رســ در صــالحیت / فــصل دوم/ ي ب

  490...........................................................................................................ها أتیه
  یدگیشروع به رسـ   / فصل سوم / ي به تخلفات ادار   یدگیدستورالعمل رس 

.........................................................................................................................491  
  نحـوه رسـیدگی   / فصل چهارم / ي به تخلفات ادار   یدگیدستورالعمل رس 

.........................................................................................................................491  
  رسیدگی به دالیل  / فصل پنجم / يادار به تخلفات    یدگیدستورالعمل رس 

.........................................................................................................................492  

  
  مـدت رسـیدگی   / فصل شـشم  / ي به تخلفات ادار   یدگیدستورالعمل رس 

........................................................................................................................493  
توقف رسیدگی یـا   / فصل هفتم / ي به تخلفات ادار   یدگیدستورالعمل رس 

  493...........................................................................اجراي رأي قطعی صادره
  494 يصـدور رأ/ فصل هشتم/ ي به تخلفات اداریدگیدستورالعمل رس

  نقض یا ابطـال رأي    / فصل نهم / ي به تخلفات ادار   یدگیرسدستورالعمل  
........................................................................................................................494  

         ر مقـررات  یسـا / فـصل دهـم   / ي بـه تخلفـات ادار     یدگیدستورالعمل رس 
........................................................................................................................494  

  
  495...........................نشی گزیأت عالیه/ فصل چهاردهم

 در امر هی علی رضوان اهللا تعالینی حضرت امام خمی انقالب اسالمریفرمان رهبر کب
  495............................................................................................................نشیگز
  496...................................................................نشی گزی عالتأی با هییآشنا
  496......................................................................................نشی گزی عالأتیه
  496..........................رانی ای دولتيها دستگاه  جذب و استخدام در ندیفرآ

  497..........................................................................نشی گزی عالأتیارکان ه
  497............................................................نشیها و افراد مشمول گز دستگاه 

  497...............................................................................نشی گزیضوابط عموم
بـه    معلمـان و کارکنـان آمـوزش و پـرورش         نشی قانون گز  يقانون تسرّ 

  ی دولتـ  يها  ها و مؤسسات و شرکت      و سازمان ها     وزارتخانه ریکارکنان سا 
........................................................................................................................499  

  500............................. معلمان و کارکنان آموزش و پرورشنشیقانون گز
  504................................................. کشورنشی قانون گزیینامه اجرا نییآ

  504.................کلیات/ فصل اول / نامه اجرایی قانون گزینش کشور  آیین
 و  یضـوابط عمـوم   / فـصل دوم  / نش کـشور  ی قانون گـز   یینامه اجرا   نییآ

  504...................................................................................صلحضوابط انتخاب ا
 حـدود   التیتـشک / فـصل سـوم   / نش کـشور  ی قانون گز  یینامه اجرا   نییآ

  505...................................................................................ها تی و صالحفیوظا
  وینظارت و بازرسـ / فصل چهارم/ نش کشوری قانون گز یینامه اجرا   نییآ
  508...................................................................................اتی به شکایدگیرس
  509    مقرراتریسا/ فصل پنجم/ نش کشوری قانون گزیینامه اجرا نییآ

  
  511.................. الحاقات واضافات ،ضمائم/ فصل پانزدهم

  511...................................................اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوري
  511..................کلیات/ فصل اول/ اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوري
  511....ارکان سازمان/ فصل دوم/ اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوري
  513..مقررات مالی/ فصل سوم / اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوري 

  مقـررات مختلـف  / فصل چهـارم / ورياساسنامه سازمان بازنشستگی کش  
........................................................................................................................513  

ـاي    ها و مؤسسات و شرکت       وزارتخانه  قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین     ه
 کارکنان نهادهاي مزبور به تی اسالمی و مأمور در نهادهاي انقالبدولتی  

  514................................       هاي دولتی ها  و مؤسسات و شرکت وزارتخانه
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  514.....................يشور در ساعات ادار کارگزاران کلی ادامه تحصتیقانون ممنوع

ـاعات ادار  لی ادامه تحص  تی قانون ممنوع  یی اجرا نامه  نییآ   ي کارگزاران کشور در س
.........................................................................................................................515  

 مؤسسات ،ها  وزارتخانهنی قانون احتساب سوابق خدمت مستخدم   یی اجرا نامه  نییآ
ـا  تیـ  و مأمور ی انقالب اسالم  ي در  نهادها   ی دولت يها  و شرکت  ـان نهاده  ي کارکن

  516....................................... ی دولتيها  مؤسسات و شرکت،ها انهمزبور به وزارتخ
  518.......چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

  519........... کشوري     استخدام   قانون    و وظیفه     بازنشستگی      مقررات   اصالح قانون 
 قـانون   فـه ی و وظ  ی قـانون اصـالح مقـررات بازنشـستگ        یی اجرا نامه  نییآ

  522..........................................................................................ياستخدام کشور
ـاغل    ،ی از مقـررات مربـوط بـه حقـوق بازنشـستگ           يا    پارهقانون اصالح    ـانوان ش  ، ب

  524................................................................................. کارکنانریها و سا  خانواده
  525................................................... وقت بانوانمهیقانون راجع به خدمت ن

  525..................... وقت بانوان  مه ی  قانون مربوط به خدمت ن   يقانون نحوه اجرا  
  527.............................................. شغلکی از شی بي تصدتیقانون ممنوع

  528............................ی دولتيها ه دستگای انسانيروی نلیقانون نحوه تعد
   دولتـی يهـا   اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دسـتگاه   نامه  نییآ

.........................................................................................................................531  
 بـه  ي ضـرور يهـا  نهی از هزی خدمت و بخشانیقانون پرداخت پاداش پا   

  533...............................................................................................کارکنان دولت
 از يا  دربـاره وراث عـده  ي و مـستمر فـه یقانون مربوط بـه اجـازه پرداخـت وظ    

  534..............................................................................................کارمندان دولت 
 ي و مـستمر   فـه ی ماده واحده قـانون اجـازه پرداخـت وظ         2 تبصره قانون اصالح 

  534..)  در مورد فرزندان و نوادگان اناث            فه ی  حقوق وظ  ي برقرار (وارث کارمندان      
 و فهی ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظ2 قانون اصالح تبصرهیی اجرانامه نییآ

  535..............................................................................وراث کارمندان      يمستمر
  

  536............................................ير ادامی و مفاهفیتعار/ فصل شانزدهم
  536....................................................................................ي حقوق ادارمیمفاه

  536.............................................................................مفهوم انفصال از خدمت
  536...................................نحوه رسیدگی به ایام غیبت افراد بازداشت شده

  536.............................. درج رأي اخطار کتبی در پرونده پرسنلییچگونگ
  536....................تفاوت رأي قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء

ري  توسط دیـوان عـدالت ادا  أتیي هأوضعیت کارمند در صورت نقض ر 
  537................................................................................... عالی نظارتأتییا ه

  537................................... ترك اعتیاديکار معتادانی دارا نحوه بازگشت به
  537............................ برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوقوهیش

  538...................................... برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائییچگونگ
  538...............................نحوه برخورد با صدور چک بالمحل توسط کارمند
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  538..........................دهی که خالفش محرز نگردی متهمتیحفظ حق شکا

  538.............. متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداريفیتکل

  
  539........................................................................يارواژگان و اصطالحات اد

  546........................................................................................واحدهاي شمارش
  549.................................................جداول ضریب حقوق و حداقل دستمزد

 قانون برنامه پنج ساله دوم 31تبصره (تشکیل شوراي عالی اداري کشور 
  550.............................................................................................................توسعه

  550..................قانون راجع به ادعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت
  551 قانون مدیریت خدمات کشوري68 ماده 9دستورالعمل اجرایی بند 

  553..............هاي آموزشی خارج از کشور دستورالعمل نحوه توزیع بورس
  556.....................................طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی(العاده ویژه  فوق

  557...................................................................امتیازات استخدامی ایثارگران
  

  559....................................پرسش و پاسخ/ فصل هفدهم
  

  559....................................................... و مقررات کارنیپرسش و پاسخ قوان
  575....................................................... قانون کاریپرسش و پاسخ اختصاص

  575................................................................ کار مشمولین قانون/بخش اول
  576................................................................................ قرارداد کار/بخش دوم
  579.................................................................. تعلیق قرارداد کار/بخش سوم
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  582......يمند  بن و عائله، خواربار، مسکنيها نهی کمک هز/بخش ششم
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  656.................................................................................اي سؤاالت چهار گزینه
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 قادر و متعال و سبحان را شاکر و سپاسگزارم که در آستانه میالد با سـعادت پیـامبر مهـر و                      خداوند
گـذار مکتـب      و بنیـان  اهللا علیه و آلـه و سـلم،             النبی فخر کاینات محمدمصطفی صلی      رحمت خاتم 

السالم، توفیق روزافزون و مضاعف عنایت فرمود تا در سایه   علیه امام صادقتشیع، جعفر ابن محمد
هاي کارشناسان رسـمی      نامه  توجهات اهل بیت و ائمه اطهار، در ادامه تدوین و تکمیل کتب درس            

قـضائیه،    تري و قـوه   هاي کارشناسی رسمی دادگس     هاي آزمون    نوآور، ناشر تخصصی کتاب    انتشارات
 فـصل   18 صـفحه و     682 را در    نامه کارشناسی رسمی رشته امور اداري و اسـتخدامی          کتاب درس 
  :مشتمل

  حاکمیتی قوانین      اول فصل
  اداري عدالت    دوم فصل
  عمومی محاسبات قوانین    سوم فصل
  بازرسی سازمان قوانین    چهارم فصل
  استخدامی مقررات و قوانین    پنجم فصل
  ایران اسالمی جمهوري کار قانون    ششم فصل
  کار قانون هاي دستورالعمل و ها نامه آیین    هفتم فصل
  کار قانون با مرتبط مقررات و قوانین    هشتم فصل
  آور زیان و سخت مشاغل      نهم فصل
  مالیات و بیمه مقررات و قوانین    دهم فصل
  کشوري خدمات مدیریت    یازدهم فصل
  کارکنان تپرداخ هماهنگ نظام    دوازدهم فصل
  اداري تخلفات    سیزدهم فصل
  گزینش عالی هیأت    چهاردهم فصل
  الحاقات و اضافات ضمائم،    پانزدهم فصل
  اداري مفاهیم و تعاریف    شانزدهم فصل
  پاسخ و پرسش    هفدهم فصل
  رسمی کارشناسان آزمون سؤاالت پاسخ    هجدهم فصل

میلیـونی   چنـدین  جامعـه  منـدان و دوسـتداران    را به رشته تحریر درآورده تا در اختیـار نیازمنـدان، عالق           
کننـدگان ارجمنـد رشـته امـور اداري و            ویژه داوطلبان و شرکت     موضوعات امور اداري و استخدامی، به     

  .قضائیه قرار گیرد رسمی دادگستري و قوه کارشناسی هاي آزمون ،استخدامی
 منبـع مـشخص و   ار گرفتـه و نیـز  کننـدگان قـر    مورد توجه استفاده وبوده درگاه احدیت مقبولامید آنکه   
ی  و اسـتخدام يرشـته امـور ادار    هاي کارشناسـی رسـمی      کنندگان عزیز در آزمون     شرکتبراي  معینی  
  انشااهللا .باشد

  قمري1441االول   ربیع17مصادف با   خورشیدي1398 آبان ماه 24جمعه 
  

  محمد عظیمی آقداش 
   رسمی دادگستري    کارشناس 



  
  

  
  1348این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال شر کلیه حقوق چاپ و ن

 لذا هر گونه . براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر نوآور است،1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین
 ، مجالت،تب در دیگر ک، جداول و تصاویر این کتاب، نمودارها، اشکال،استفاده از کل یا قسمتی از مطالب

 ،برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ  و نیز هر گونه بهره،ها و موارد دیگر  سایت،نشریات
صورت   و همچنین هر نوع انتشار به ،برداري از کتاب  تهیه فایل پی دي اف و عکس، تایپ از آن، اسکن،فتوکپی
 فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازه کتبی از نشر ، فیلم، وي دي  دي، سی دي، الکترونیکی،اینترنتی

  .گیرند می و متخلّفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار ، حرام است شرعاً نیزنوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و
  توسط این،چنین صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد این با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 
 اسکن و یا موارد ،که هر سایتی اقدام به تایپ یدر صورت لذا ،انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است

 ،مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید
یت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به  که مسئول،توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات

 ضمن اینکه این کار از ،شدن هرگونه تخلّف  بررسی و در صورت مشخّص،پردازند ها می بررسی محتواي سایت
 وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ،باشد مینظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام 

 اقدام ،و نیز سایر مراجع قانونی) اي و اینترنتی پلیس رسیدگی به جرایم رایانه(س فتا  پلی،ارشاد اسالمی
 خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی ، و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، عمل آورده مقتضی به

 .شدقرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد 
فست ، چاپ ریسو، چاپ دیجیتال، جزوه، اقدام به تهیۀ کپی،ها که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی   اُ

رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به   ضمن اطّالع،از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند
وزعین محترم یۀ ناشران،شاد اسالمی از طریق وزارت فرهنگ و ار،سایر همکاران و مو انجمن ناشران ، اتّحاد 

  .نماید میدانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف 

  ، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب، تهیه، فروش،خرید
  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

 ،گان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل موارد فـوقانتشارات نوآور از خوانند
 و یا از طریق 09123076748 و 021 66484191 - 2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره مراتب را یا از طـریق تلفـن
ایت و یا از طریق منوي تماس با ما در س info@noavarpub.com ایمیل انتشارات به آدرس

www.noavarpub.com پدیدآورنده و نیز خود ، تا از تضییع حقوق ناشر،به این انتشارات ابالغ نمایند 
   از کتب ،عنوان تشکّر و قدردانی  به ، و در راستاي انجام این امر مهم، عمل آید خوانندگان محترم جلوگیري به

  . انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند



  اولفصل 
   حاکمیتیقوانین

  1358مصوب بهمن ماه  -اسالمی ایرانقانون اساسی جمهوري اصولی از 
  

   :است بر پایه ایمان به   نظامی، جمهوري اسالمی:اسالمی ایران ي دوم قانون اساسی جمهوراصل
  و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او) الاله االاهللا( خداي یکتا -1
   و نقش بنیادي آن در بیان قوانین وحی الهی-2
   معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوي خدا-3
   عدل خدا در خلقت و تشریع-4
   امامت و رهبري مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم-5
  : کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توام با مسئولیت او در برابر خدا؛ که از راه-6
  الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم اهللا علیهم اجمعین  اجتهاد مستمر فقهاي جامع-فال
   استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشري و تالش در پیشبرد آنها-ب
 و فرهنگـی و   قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادي و اجتماعی،پذیري گري و سلطه کشی و سلطه گري و ستم   نفی هرگونه ستم   -ج

   .کند می تأمین قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را .کند می تأمینهمبستگی ملی را 
 ،ایران موظف است براي نیل به اهـداف مـذکور در اصـل دوم          دولت جمهوري اسالمی   :اسالمی ایران  ي سوم قانون اساسی جمهور    اصل

   :را براي امور زیر به کار بردهمه امکانات خود 
   . ایجاد محیط مساعد براي رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوي و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی-1
   .هاي گروهی و وسایل دیگر ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه در همه زمینه  هاي عمومی  باال بردن سطح آگاهی-2
   .ش و تربیت بدنی رایگان براي همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی آموزش و پرور-3
سـیس مراکـز تحقیـق و تـشویق         أاز طریـق ت      فرهنگی و اسـالمی    ، فنی ،هاي علمی   تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه          -4

   .محققان
   . طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب-5
   . استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی محو هرگونه-6
   . سیاسی و اجتماعی در حدود قانونهاي ي آزادتأمین -7
   . اجتماعی و فرهنگی خویش، اقتصادي، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی-8
   .هاي مادي و معنوي  در تمام زمینه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه-9

   .جاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور ای-10
   .کشور  براي حفظ استقالل و تمامیت ارضی و نظام اسالمی  عمومی   تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی-11
 محرومیـت در  جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بـر طـرف سـاختن هـر نـوع                ریزي اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی          پی -12

   .هاي تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه زمینه
   .ها و مانند این   خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزي و امور نظامیتأمین -13
   . حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانونتأمین -14
   .بین همه مردم  و تعاون عمومی   توسعه و تحکیم برادري اسالمی-15
دریـغ از مستـضعفان     تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بـی       ، تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهاي اسالم        -16

   .جهان



  هاي کارشناسی رسمی رشته امور اداري و استخدامی درسنامه آزمون  14   

 
 

 ، نظـامی  ، اداري فرهنگـی   ، اقتـصادي  ، مـالی  ،زایـی  ج ، کلیه قوانین و مقـررات مـدنی       :اسالمی ایران  ي چهارم قانون اساسی جمهور    اصل
 این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسـی و قـوانین و مقـررات دیگـر     .باشد  سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی       

   .ستحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان ا
 از راه   ،اداره شـود    ایران امـور کـشور بایـد بـه اتکـا آرا عمـومی                در جمهوري اسالمی   :یراناسالمی ا  ي ششم قانون اساسی جمهور    اصل

 یا از راه همه پرسی در مواردي کـه در  ،ها  اعضاي شوراها و نظائر این   ، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی    ، جمهور رئیس انتخاب   :انتخابات
   .گردد میاصول دیگر این قانون معین 

 مجلس  : شوراها »االمر شاورهم فی « و   »و امرهم شوري بینهم   « :طبق دستور قرآن کریم    :اسالمی ایران  ياسی جمهور  هفتم قانون اس   اصل
 ، مـوارد .گیـري و اداره امـور کـشورند    ها از ارکان تصمیم  روستا و نظائر این، بخش، محل، شهر، شهرستان ، شوراي استان  ،شوراي اسالمی 

   .کند می و قوانین ناشی از آن معین قانونراها را این طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شو
 همـه قـوانین و مقـررات و    ،اسـت    از آنجا که خـانواده واحـد بنیـادي جامعـه اسـالمی     :اسالمی ایران ي دهم قانون اساسی جمهور اصل
ابط خانوادگی بـر پایـه حقـوق و     پاسداري از قداست آن و استواري رو،هاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده       ریزي برنامه

   .باشد  اخالق اسالمی
 اسـناد و مکاتبـات و متـون    .و مشترك مردم ایران فارسی است     زبان و خط رسمی    :اسالمی ایران  ي پانزدهم قانون اساسی جمهور    اصل
هـاي گروهـی و تـدریس      رسانهدر مطبوعات و     هاي محلی و قومی     و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان               رسمی

   . در کنار زبان فارسی آزاد است،ادبیات آنها در مدارس
 ، نـژاد ، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنـگ      :اسالمی ایران  ي نوزدهم قانون اساسی جمهور    اصل
   .ها سبب امتیاز نخواهد بود  و مانند این،زبان
 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق                   :اسالمی ایران  ين اساسی جمهور   بیستم قانو  اصل
   . اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند، اقتصادي، سیاسی،انسانی
 و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر  مسکن، حقوق ، مال ، جان ، حیثیت :اسالمی ایران  ي بیست و دوم قانون اساسی جمهور      اصل

   .در مواردي که قانون تجویز کند
 افـشاي   ، ضـبط و فـاش کـردن مکالمـات تلفنـی           ،ها  بازرسی و نرساندن نامه    :اسالمی ایران  ي بیست و پنجم قانون اساسی جمهور      اصل

   .جسس ممنوع است مگر به حکم قانون استراق سمع و هرگونه ت، عدم مخابره و نرساندن آنها، سانسور،مخابرات تلگرافی و تلکس
 دولت موظـف  . حق هر فرد و خانواده ایرانی است، داشتن مسکن متناسب با نیاز  :اسالمی ایران  سی و یکم قانون اساسی جمهوري        اصل

   .است با رعایت اولویت براي آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجراي این اصل را فراهم کند
 دستگیر کرد مگر بـه حکـم و ترتیبـی کـه قـانون معـین                 توان  می هیچ کس را ن    :اسالمی ایران  سی و دوم قانون اساسی جمهوري        اصل
 موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حـداکثر ظـرف مـدت بیـست و        ، در صورت بازداشت   .کند  می

 متخلف از ایـن اصـل طبـق    . در اسرع وقت فراهم گردد   ، محاکمه مات به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقد       چهار ساعت پرونده مقدماتی   
   .شود میقانون مجازات 

توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مـورد       هیچ کس را نمی    :اسالمی ایران  سی و سوم قانون اساسی جمهوري        اصل
   .دارد  مگر در مواردي که قانون مقرر می،ر محلی مجبور ساختاش ممنوع یا به اقامت د عالقه
 به منظور دادخواهی به تواند می دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس        :اسالمی ایران  سی و چهارم قانون اساسی جمهوري        اصل
 را تـوان  مـی ته باشـند و هـیچ کـس را ن   هـا را در دسـترس داشـ     دادگاه گونه  این همه افراد ملت حق دارند       .هاي صالح رجوع نماید     دادگاه

   .ددادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کر
ها طرفین دعوي حق دارند براي خود وکیـل انتخـاب نماینـد و           در همه دادگاه   :اسالمی ایران  سی و پنجم قانون اساسی جمهوري        اصل

   .آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردداگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براي 
   . حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد:اسالمی ایران سی و ششم قانون اساسی جمهوري اصل
 مگر اینکـه  ،شود مین برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته ، اصل:اسالمی ایران سی و هفتم قانون اساسی جمهوري    اصل

   .جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
 اجبار شخص . هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است :اسالمی ایران  سی و هشتم قانون اساسی جمهوري        اصل

خلف از ایـن اصـل طبـق قـانون           اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است مت                  ،به شهادت 
   .شود میمجازات 
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 زنـدانی یـا   ، بازداشـت ، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دسـتگیر         :اسالمی ایران  سی و نهم قانون اساسی جمهوري        اصل
   .تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است

 اعمال حق خویش را وسیله اضرار بـه غیـر یـا تجـاوز بـه منـافع        تواند  می هیچ کس ن   :اسالمی ایران  چهلم قانون اساسی جمهوري      اصل
   .قرار دهد  عمومی
 استقالل اقتصادي جامعه و ریشه کـن کـردن فقـر و محرومیـت و     تأمین براي :اسالمی ایران چهل و سوم قانون اساسی جمهوري       اصل

   :شود میایران بر اساس ضوابط زیر استوار   وري اسالمی اقتصاد جمه، با حفظ آزادگی او،برآوردن نیازهاي انسان در جریان رشد
   . آموزش و پرورش و امکانات الزم براي تشکیل خانواده براي همه، درمان، بهداشت، پوشاك، خوراك، مسکن: نیازهاي اساسیتأمین -1
کار در اختیار همه کسانی که قـادر بـه           شرایط و امکانات کار براي همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل                  تأمین -2

 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دسـت                    ، در شکل تعاونی   ،کار هستند ولی وسایل کار ندارند     
هـاي   بـا رعایـت ضـرورت    این اقدام بایـد  . خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد              يها  گروهافراد و   

   .اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد  ریزي عمومی حاکم بر برنامه
 فرصت و تـوان     ، تنظیم برنامه اقتصادي کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلی                      -3

   . فعال در رهبري کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد سیاسی و اجتماعی و شرکت،کافی براي خودسازي معنوي
   .کشی از کار دیگري  و عدم اجبار افراد به کاري معین و جلوگیري از بهره، رعایت آزادي انتخاب شغل-4
   . منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام-5
   . توزیع و خدمات، تولید،گذاري  سرمایه، اعم از مصرف،ن مربوط به اقتصاد منع اسراف و تبذیر در همه شئو-6
   . استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج براي توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور-7
   . جلوگیري از سلطه اقتصادي بیگانه بر اقتصاد کشور-8
 کند و کشور را به مرحلـه خودکفـایی برسـاند و از            تأمینرا     و صنعتی که نیازهاي عمومی       دامی ، بر افزایش تولیدات کشاورزي    دی تأک -9

   .وابستگی برهاند
 ، دریاها، معادن،شده هاي موات یا رها از قبیل زمین  هاي عمومی نفال و ثروت ا :اسالمی ایران  چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري        اصل

 ارث بـدون    ، مراتعی کـه حـریم نیـست       ،طبیعیهاي     بیشه ، نیزارها ،ها  جنگل ،ها  دره ،ها   کوه ،ومیهاي عم   و سایر آب  ها    رودخانه ،ها  دریاچه
است تا بـر طبـق مـصالح عامـه         در اختیار حکومت اسالمی    ،شود  می غاصبین مسترد    زکه ا    المالک و اموال عمومی     و اموال مجهول   ،وارث

   .کند میک را قانون معین  تفصیل و ترتیب استفاده از هر ی.نسبت به آنها عمل نماید
 تواند می هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس ن            :اسالمی ایران  چهل و ششم قانون اساسی جمهوري        اصل

   .به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگري سلب کند
 ضوابط آن را قانون معین .مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است :اسالمی ایران چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اصل
   .کند می
 ، قمـار ، سرقت، اختالس، رشوه، غصب،هاي ناشی از ربا  دولت موظف است ثروت:اسالمی ایرانقانون اساسی جمهوري   چهل و نهم   اصل
 دائـر کـردن امـاکن    ،هاي موات و مباحات اصلی  فروش زمین،لتی و معامالت دو   ها يکار  استفاده از مقاطعه   ء سو ، استفاده از موقوفات   ءسو

 ایـن حکـم بایـد بـا     .المـال بدهـد    و در صورت معلوم نبودن او بـه بیـت     دفساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کن            
   .رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

هاي بعد باید در       حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل        ، در جمهوري اسالمی   :می ایران اسال پنجاهم قانون اساسی جمهوري      اصل
 اقتـصادي و غیـر آن کـه بـا آلـودگی         يها  فعالیترو    از این  .گردد  میتلقی      وظیفه عمومی  ،آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند       

   . استعو ممن،محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند
 مـوارد معافیـت و   ، مگـر بـه موجـب قـانون     شـود   مـی  هیچ نوع مالیات وضـع ن      :اسالمی ایران  پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوري        اصل

   .شود میبخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص 
 از طـرف دولـت      شود  میقانون مقرر    بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در          :اسالمی ایران  پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوري        اصل

 هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقـرر در قـانون   .گردد میتسلیم   تهیه و براي رسیدگی و تصویب به مجلس شوراي اسالمی  
   .خواهد بود

 و همه شود میکل متمرکز داري   خزانههاي حسابي دولت در ها  دریافت کلیه   :اسالمی ایران  پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوري        اصل
   .گیرد  در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میها پرداخت



  هاي کارشناسی رسمی رشته امور اداري و استخدامی درسنامه آزمون  16   

 
 

 .باشـد   مـی   دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شوراي اسالمی         :اسالمی ایران  پنجاه و چهارم قانون اساسی جمهوري        اصل
   . قانون تعیین خواهد شد به موجبها استانسازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز 

 يهـا  شـرکت  ، مؤسـسات ،هـا   وزارتخانـه  هاي  حساب دیوان محاسبات به کلیه      :اسالمی ایران قانون اساسی جمهوري      پنجاه و پنجم   اصل
دارد رسـیدگی یـا    کنند به ترتیبی کـه قـانون مقـرر مـی           ی که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده می           یها  دستگاهدولتی و سایر    

 دیـوان  . و هـر وجهـی در محـل خـود بـه مـصرف رسـیده باشـد        نکـرده اي از اعتبارات مصوب تجاوز   که هیچ هزینه   نماید  میسابرسی  ح
آوري و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بـه انـضمام نظـرات خـود بـه                   ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع            حساب ،محاسبات

   . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.یدنما میتسلیم   مجلس شوراي اسالمی
 اجتمـاعی و فرهنگـی ممکـن اسـت          ، سیاسـی  ، در مسائل بسیار مهم اقتصادي     :اسالمی ایران  پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري        اصل

باید به تصویب دو سـوم         درخواست مراجعه به آرا عمومی     .پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد         اعمال قوه مقننه از راه همه     
   .مجموع نمایندگان مجلس برسد

هاي دادگستري است که باید طبق موازین     به وسیله دادگاه   هیی اعمال قوه قضا   :اسالمی ایران  شصت و یکم قانون اساسی جمهوري        اصل
   .الهی بپردازدو گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود   تشکیل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومی  اسالمی
 از تـاریخ  ،دویست و هفتاد نفر است     عده نمایندگان مجلس شوراي اسالمی     :اسالمی ایران  شصت و چهارم قانون اساسی جمهوري        اصل

 ، سیاسـی ، بـا در نظـر گـرفتن عوامـل انـسانی       ، و شصت و هشت هجري شمسی پس از هـر ده سـال             صدی و س  هزار  یکهمه پرسی سال    
 و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوري و           زرتشتیان . اضافه شود  تواند  میحداکثر بیست نفر نماینده     جغرافیایی و نظایر آنها     

هـاي انتخابیـه و     محـدوده حـوزه  .کننـد  کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می  
   .کند میتعداد نمایندگان را قانون معین 

 قوانینی وضـع کنـد کـه بـا اصـول و احکـام               تواند  مین    مجلس شوراي اسالمی   :اسالمی ایران  هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوري        صلا
 تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و شـشم آمـده بـر عهـده شـوراي      .کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد     مذهب رسمی 
   .نگهبان است

 مفـاد  .اسـت     شرح و تفسیر قوانین عادي در صالحیت مجلس شوراي اسالمی          :اسالمی ایران نون اساسی جمهوري     هفتاد و سوم قا    اصل
   .کنند نیست  از قوانین می، در مقام تمیز حق،این اصل مانع از تفسیري که دادرسان

 و شـود  مـی ان بـه مجلـس تقـدیم     وزیـر هیـأت  لوایح قانونی پس از تصویب :اسالمی ایران هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوري       اصل
   .قابل طرح است   در مجلس شوراي اسالمی، حداقل پانزده نفر از نمایندگانشنهادی قانونی به پهاي طرح
المللـی بایـد بـه       هـاي بـین      قراردادهـا و موافقتنامـه     ،ها نامه  مقاوله ،ها  عهدنامه :اسالمی ایران  هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوري        اصل

   .برسد وراي اسالمیتصویب مجلس ش
 استخدام کارشناسان خـارجی از طـرف دولـت ممنـوع اسـت مگـر در مـوارد        :اسالمی ایران هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوري   اصل

   .ضرورت با تصویب مجلس شوراي اسالمی
 انتقال به غیر نیست مگر بـا   بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل       :اسالمی ایران  هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوري        اصل

   .هم در صورتی که از نفایس منحصربفرد نباشد  آن،تصویب مجلس شوراي اسالمی
 . سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگـذاري بـه دیگـري نیـست                :اسالمی ایران  هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوري        اصل

 اختیار وضع بعضی از قوانین را بـا         تواند  میی واگذار کند ولی در موارد ضروري        تهیأگذاري را به شخص یا        اختیار قانون  تواند  میمجلس ن 
 بـه  نمایـد  می در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین     ،ندهاي داخلی خود تفویض ک     رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون      

  تـصویب دائمـی    توانـد   مـی   ین مجلـس شـوراي اسـالمی       همچن . و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود        شود  میصورت آزمایشی اجرا    
 واگـذار کنـد و   ذیربطهاي   به کمیسیونم مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دو،ها شرکت ،ها سازماناساسنامه   

کـشور و یـا قـانون اساسـی            می در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مـذهب رسـ              .یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد       
 دولـت نبایـد   ت عالوه بر این مـصوبا   . تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است               ،مغایرت داشته باشد  

اي اجـرا بـه   کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ بـر       مخالف قوانین و مقررات عمومی    
   .برسد   مجلس شوراي اسالمیرئیساطالع 
 توانـد  می ، داشته باشدهیی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضا  :اسالمی ایران  نودم قانون اساسی جمهوري      اصل

 و پاسـخ کـافی دهـد و در           مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند        .عرضه کند    شکایت خود را کتباً به مجلس شوراي اسالمی       
 و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسـب نتیجـه را اعـالم         ی مربوط است رسیدگ   هییمواردي که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضا        

   .نماید و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند
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قانون اساسی به عهده شوراي نگهبان است که با تـصویب سـه چهـارم                تفسیر   :اسالمی ایران قانون اساسی جمهوري      نود و هشتم   اصل
   .شود میآنان انجام 

 فرهنگـی   ، بهداشـتی  ، عمرانـی  ، اقتـصادي  ،هاي اجتماعی   براي پیشبرد سریع برنامه    :اسالمی ایران  قانون اساسی جمهوري     میکصد اصل
 شهرستان یا استان بـا      ، شهر ، بخش ،حلی اداره امور هر روستا    آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات م             

 .کننـد  گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مـی       صورت می  تان شهرستان یا اس   ، شهر ، بخش ،نظارت شورایی به نام شوراي ده     
راهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را  انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شو        شرایط

   .کنند و تابعیت حکومت مرکزي باشد قانون معین می  که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسالمی
رف دولـت    بخشداران و سایر مقامات کشوري که از ط        ، فرمانداران ، استانداران :اسالمی ایران  و سوم قانون اساسی جمهوري       یکصد اصل

   . در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستندشوند میتعیین 
   . تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد:اسالمی ایرانقانون اساسی جمهوري   و پنجمیکصد اصل
 مرجـع   .در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست        انحالل شوراها جز     :اسالمی ایران قانون اساسی جمهوري      و ششم  یکصد اصل

 در صورت اعتراض به انحـالل حـق دارد   شورا .کند میتشخیص انحراف و ترتیب انحالل شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین      
   .به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند

   : وظایف و اختیارات رهبر:اسالمی ایراننون اساسی جمهوري  و دهم قایکصد اصل
   .ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام   کلی نظام جمهوري اسالمیيها سیاست تعیین -1
2-کلی نظاميها سیاستسن اجراي  نظارت بر ح .   
   .پرسی  فرمان همه-3
   . فرماندهی کل نیروهاي مسلح-4
   .و بسیج نیروها اعالن جنگ و صلح -5
   : نصب و عزل و قبول استعفا-6
   . فقهاي شوراي نگهبان-الف
   .هییترین مقام قوه قضا  عالی-ب
   .ایران   سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمیرئیس -ج
   . رئیس ستاد مشترك-د
   . فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی-ـه
   .ظامیو انت   فرماندهان عالی نیروهاي نظامی-و
   . حل اختالف و تنظیم روابط قواي سه گانه-7
   . از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل معضالت نظام که از طرق عادي قابل حل نیست-8
 حکم ریاست جمهوري پس از انتخاب مردم؛ صالحیت داوطلبان ریاست جمهوري از جهت دارا بـودن شـرایطی کـه در ایـن                        ي امضا -9

   . رهبري برسدتأیید شوراي نگهبان و در دوره اول به تأییدبل از انتخابات به  باید ق،آید قانون می
 یـا رأي مجلـس   ، جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وي از وظـایف قـانونی         رئیس عزل   -10

   .به عدم کفایت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم  شوراي اسالمی
   .هیی قوه قضارئیس شنهادیپس از پ  ف مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی عفو یا تخفی-11
   . از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگري تفویض کندی بعضتواند می رهبر
 جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسـی را            رئیس :اسالمی ایران  و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري         یکصد اصل
   . و ابالغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختیار مسئوالن بگذاردی طی مراحل قانونپس از
 جمهـور مـسئولیت امـور برنامـه و بودجـه و امـور اداري و                 رئـیس  :اسالمی ایران  و بیست و ششم قانون اساسی جمهوري         یکصد اصل

   .عهده دیگري به گذارد اداره آنها را به تواند میکشور را مستقیماً بر عهده دارد و   استخدامی
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 وزیـران یـا وزیـري مـأمور تـدوین      هیـأت  عالوه بـر مـواردي کـه    :اسالمی ایران و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري  یکصد اصل
ي هـا  سـازمان  اجراي قوانین و تنظیم      تأمین وزیران حق دارد براي انجام وظایف اداري و          هیأت ،شود  میهاي اجرایی قوانین     نامه آیین

 وزیـران حـق وضـع     هیـأت  نیز در حدود وظایف خویش و مـصوبات          زیران هر یک از و    .نامه بپردازد  نامه و آیین    وضع تصویب  اداري به 
 تـصویب برخـی از   توانـد  مـی  دولت .نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد       آیین

ها در محدوده قوانین پـس    مصوبات این کمیسیون.هاي متشکل از چند وزیر واگذار نماید سیونامور مربوط به وظایف خود را به کمی  
 ضمن ابالغ ،هاي مذکور در این اصل هاي دولت و مصوبات کمیسیون نامه  و آیینها نامه تصویب .االجرا است  جمهور الزمرئیس تأییداز 

 در صورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد با ذکر دلیل براي تجدیدنظر              تا رسد  می   مجلس شوراي اسالمی   رئیسبراي اجرا به اطالع     
   . وزیران بفرستدهیأتبه 
و دولتی یا ارجـاع آن بـه داوري در             صلح دعاوي راجع به اموال عمومی      :اسالمی ایران  و سی و نهم قانون اساسی جمهوري         یکصد اصل

 در مواردي که طرف دعوي خارجی باشد و در مـوارد مهـم              . اطالع مجلس برسد    وزیران است و باید به     هیأتهر مورد موکول به تصویب      
   .کند می ین موارد مهم را قانون تعی.داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد

 جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عـادي  رئیس رسیدگی به اتهام :اسالمی ایران  و چهلم قانون اساسی جمهوري       یکصد اصل
   .شود میدادگستري انجام   هاي عمومی در دادگاه  طالع مجلس شوراي اسالمیبا ا

 وزیـران و کارمنـدان دولـت        ،جمهـور  رئـیس  معاونـان    ،جمهور رئیس :اسالمی ایران  و چهل و یکم قانون اساسی جمهوري         یکصد اصل
که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلـق بـه           توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی                  نمی

 دادگستري و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیرت عامـل            تو وکال    است و نمایندگی مجلس شوراي اسالمی        دولت یا مؤسسات عمومی   
 .ت تعـاونی ادارات و مؤسـسات بـراي آنـان ممنـوع اسـ              يهـا   شـرکت  جز   ، خصوصی يها  شرکت مدیره انواع مختلف     هیأتیا عضویت در    

   . و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی استها دانشگاههاي آموزشی در  سمت
کـشور     هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتـش و نیروهـاي انتظـامی             :اسالمی ایران  و چهل و پنجم قانون اساسی جمهوري         یکصد اصل

   .شود میپذیرفته ن
اي اسـت مـستقل کـه پـشتیبان حقـوق فـردي و         قوه قـضاییه قـوه  :اسالمی ایران  و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوري         یکصد اصل

  : وظایف زیر استدار عهدهاجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و 
 حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخـذ تـصمیم و اقـدام الزم در آن    ، شکایات، تعدیات، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات -1 

   .کند می معین قسمت از امور حسبیه که قانون
   . مشروعهاي ي احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاد-2
   . نظارت بر حسن اجراي قوانین-3
   . کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسالم-4
   .گیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین  اقدام مناسب براي پیش-5

 قوه قـضاییه در کلیـه امـور قـضایی و     يها مسئولیت به منظور انجام  :اسالمی ایران و هفتم قانون اساسی جمهوري       و پنجاه    یکصد اصل
 قـوه  رئـیس اداري و اجرایی مقام رهبري یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را براي مدت پـنج سـال بـه عنـوان                     

   .تقوه قضاییه استرین مقام   که عالینماید میقضاییه تعیین 
   : قوه قضاییه به شرح زیر استرئیسوظایف  :اسالمی ایرانقانون اساسی جمهوري   و پنجاه و هشتمیکصد اصل

   . و پنجاه و ششمیکصد اصل يها مسئولیت ایجاد تشکیالت الزم در دادگستري به تناسب -1
   . تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوري اسالمی-2
هـا از امـور     و تعیین مـشاغل و ترفیـع آنـان و ماننـد ایـن     مأموریتادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل      استخدام قضات ع   -3

   . طبق قانون،اداري
ها و     تشکیل دادگاه  .تظلمات و شکایات دادگستري است        مرجع رسمی  :اسالمی ایران  و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري         یکصد اصل

   . به حکم قانون استتعیین صالحیت آنها منوط
 بـا قـوه     هییقضا  وزیر دادگستري مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه         :اسالمی ایران  و شصتم قانون اساسی جمهوري       یکصد اصل

 رئـیس  .گـردد  مـی  انتخاب کند  می شنهادی جمهور پ  رئیس قوه قضاییه به     رئیسمجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که              
 در این صـورت     .غیر قضات را به وزیر دادگستري تفویض کند           استخدامی اختیارات اختیارات تام مالی و اداري و نیز         تواند  میه قضاییه   قو

   .شود می بینی پیشترین مقام اجرایی  وزیر دادگستري داراي همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین براي وزرا به عنوان عالی


