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وارائه کلیه قوانین ومقررات اعم از  مرکز مدیریت عملکرد،بازرسی وامورحقوقی وزارت کشور براي نخستین بار نسبت به جمع آوري

نهاي زیرمجموعه پرداخته اتصویب نامه ها،آیین نامه ها،دستورالعملها وبخشنامه هاي مورد کاربرد دفاتر متناظر خود در استانداریها وسازم

  .است

رشناسانه دارد زیرا هرقانون جدید مستمر ،پیگیر والبته کابی شک به روز نمودن هر یک از مجموعه هایی که تهیه می شود نیاز به تالش 

  .ویا مقرراتی که به تصویب می رسد تأثیر آنرا بایستی نسبت به همه قوانین ومقررات سابق بررسی واعمال نمود

وزارت کشور یکی از بخش هاي حاکمیتی نظام اداري واجرایی کشور بوده که رسالت ها،وظایف ومسئولیت هاي گسترده ومهمی 

ه است که از حیث گسترگی قابل قیاس با هیچ یک از دستگاه هاونهادهاي کشور نمی باشدکه به هر اندازه توان برعهده آن محول شد

  .مدیریتی،کارشناسی واقتدار آن باالتر باشد بدون تردید منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گردد

هرچه کارشناسان شاغل در .االي هر دستگاهی دفاتر بازرسی آن می باشندبالطبع بازوي نظارت برحسن جریان امور درراستاي رسالتهاي و

این واحد از توان کارشناسی باالتر وتسلط بیشتري به قوانین ومقررات مربوطه ودستگاه خود داشته باشند رضایتمندي ارباب رجوع 

موعه طوریست که همه کارشناسان که در گردآوري این مج.وتحقق اهداف عالیه در مجموعه وزارت کشور نمود بیشتري پیدا میکند

به جز کارشناسان حقوقی که در بیشتر اظهار نظرات (دفاتر متناظر مدیریت عملکرد،بازرسی وامور حقوقی در هر قسمت از دفاتر باشد

دودي احتیاجات با مراجعه به این مجموعه می توانند تا ح) کارشناسی خودنیازمند رجوع به کلیه قوانین و مقررات را احساس میکنند

 .خود به قوانین ومقررات مربوطه را مرتفع نمایند

دراینجا الزم است از مساعی جناب آقاي دکتر سامانی رئیس محترم مرکز مدیریت عملکرد،بازرسی وامورحقوقی وزارت کشور که با 

 .راهنمائیها ومساعدتهاي خود در تهیه این مجموعه اهتمام ورزیدندسپاسگزاري شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  وظایف وزارت کشور برطبق قانون



 

 
5 

 

وزارت کشور طبق قانون متولی اصلی اجراواعمال سیاستهاي عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشوراست که این مهم از 

 ظایف وزارت کشور که حول محور تثبیت..طریق استانداران،فرمانداران وبخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت صورت می گیرد

  .حوزه حاکمیتی نظام می باشد در بخشهاي اصلی ذیل تقسم بندي گردیده است

 وهماهنگی الزم بین دستگاه ها وسازمانهاي مربوطه دراین زمینه  حفظ نظم وامنیت داخلیاجراي سیاستهاي داخل و -1

مقام معظم رهبري  هدایت،ساماندهی وپشتیبانی نیروي انتظامی در راستاي ارتقاء کارایی واثر بخشی درچارچوب تدابیر -2

 وفرماندهی کل قواو هدایت وساماندهی وکنرل ومراقبت امور مرزهاي کشور

  ساماندهی،هدایت وکنترل اتباع خارجی در کشور -3

 هدایت وتعیین وتشخیص هویت ایرانیان وثبت ونگهداري اسناد وارائه خدمات الزم به مردم  ارائه خدمات ثبت احوال  -4

  بحران حوادث وبالیاي طبیعی ومدیریت  -5

،ارتقاء وتوسعه امور عمرانی وهدایت و پشتیبانی امور فنی، هدایت وپشتیبانی شهرداریها و دهیاریها عمران شهري ودهیاري ها - -6

 به منظور ارتقاء وبهبود در ارائه خدمات مناسب به مردم

 نظارت برامور استانها ومناطق  -7

 هماهنگی امور اقتصادي استانداریهاي کشور  -8

زاب نه سازي براي فعالیت هاي مطلوب احزمی ،عه سیاسی کشور با اتکا به مشارکت مردم وتشکل هاي سیاسی وتوس هدایت   -9

 وتشکل هاي سیاسی وسازمانهاي غیر انتفاعی ومردم نهاد ونظارت بر فعالیتهاي آنها

 ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوري  - 10

رنامه ریزي واجراي انتخابات وهمه پرسی وهدایت استانداران وبیق هماهنگی تحقق سیاستهاي عمومی وبرنامه هاي دولت از طر - 11

 ها

 بهبود وهدایت وتوسعه روابط امور اجتماعی با اتکاء به مشارکت مردم وسازمانها وگروه هاي مردم نهاد - 12

 هدایت ونظارت وپشتیبانی شوراهاي اسالمی کشور وهماهنگ نمودن فعالیتهاي آنها  - 13

 پشتیبانی واحدهاي وزارت کشور،استانداریها وسازمانهاي تابعهبرنامه ریزي، ساماندهی،هدایت و  - 14

   نهادینه کردن آزادیهاي مشروع،اهمیت دادن به آراء ونظرات مختلف،حفظ حقوق اقلیتهاي دینی واقوام مختلف کشور - 15

  

  

  

  

  

  

  

   دستگاههاي وابستهوواحدهاي متناظر،وزارت کشور وامورحقوقی بازرسیمدیریت عملکرد،شرح وظایف دفتر
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ایجاد هماهنگی وتبادل اطالعات با واحد هاي بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهاي استانی  دسـتگاه هـاي اجرایـی مسـتقر بـه       -١

  .منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی الزم درخصوص پاسخگویی به شکایات

ها وبخشداري ها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سـازمان، مـدیریت   استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهاي ستاد استانداري و فرمانداري  -2

  .وکارمندان بمنظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی وارائه پیشنهادهاي اصالحی وتهیه گزارش

م مـدیریت  ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به منظور همـاهنگی در نحـوه اسـتقرار نظـا     -3

  .عملکرد در استانداري

  .تنظیم برنامه بازرسی موردي و دوره اي واجراي آن ازطریق بازرسی هاي مالی و اداري -4

انجام همکاري هاي الزم با گروه هاي بازرسی ونهادهاي قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله وایجـاد همـاهنگی در ایـن     -5

  .زمینه

  .ج بازرسی هاي انجام شده و ارسال آن براي مراجع ذیربطتنظیم گزارش از نتای -6

دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین ازکارکنان و واحـدهاي تابعـه اسـتانداري و دیگـر ادارات وتهیـه گـزارش جهـت مقامـات          -7

  .مافوق

  .صدور رأي قطعی درموارد اختالفرسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان وتهیه گزارش جهت ارائه به شوراي ارزشیابی به منظور  -8

  .برنامه ریزي و اجراي ارزشیابی ساالنه کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه  -9

بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیري دراین زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی بـه منظـور   -10

  .اطالع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات

بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهاي مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوري، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کشـور   -11

  .و دیگر ارگان هاي مسئول ارجاع می گردد

فرمانـداري هـا ،   (   تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها واساسنامه هاي الزم در ارتبـاط بـا اسـتانداري و واحـدهاي تابعـه          -12

  .و ارائه به مرکزمدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور براي سیر مراحل تصویب...) بخشداري ها و 

  .تنظیم واظهار نظر دربارة متن قرارداد هاي استانداري و واحدهاي تابعه با اشخاص حقیقی و حقوقی -13

ح، تصویبنامه ها و آیـین نامـه هـا واساسـنامه هـاي واصـله از مرکزمـدیریت عملکـرد ،         بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوای -14

  .بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور

  .عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداري، ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه خواري استان -15

  .استانداري و دفاع از آن در مراجع قانونیطرح و پیگیري دعاوي حقوقی و کیفري  - 16

مـدیران و کارکنـان اسـتانداري، فرمانـداري هـا و      ) اعم از طرح دعوا ،دفاع از دعوا، تهیـه لـوایح و مشـاوره    ( معاضدت قضایی  - 17

  .بخشداري ها درخصوص دعاوي مرتبط با انجام وظایف اداري آنان در کلیه مراجع قضایی، اداري ومحاسباتی

با مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور درخصوص کلیه دعاوي کـه در مرکـز علیـه اسـتانداران،     همکاري  -18

  .فرمانداران یا نهادهاي مذکور طرح و یا از سوي آنان علیه اشخاص، دیگر مطرح می شود

لکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضـی  انجام امور ثبتی ومستندسازي اموال منقول و غیرمنقول استانداري وطرح دعاوي ما -19

  .و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود براي استانداري و واحدهاي تابعه
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تهیه و تنظیم گزارش هاي حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهاي مختلف استانداري، معاونین و سایر مسـئولین ذیـربط و اظهـار نظـر      -20

  .حقوقی و قضائی استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هامشورتی دربارة کلیه مسائل 

اظهارنظر وارائه راهکارقانونی مناسب نسبت به مسائل حقـوقی واسـتعالمات مطروحـه از اسـتانداري، فرمانـداري هـا، بخشـداري هـا،          -21

  .شوراها و شهرداري ها

ط با مراکـز علمـی و اسـتفاده از اسـتادان و مشـاوران حقـوقی       پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاري نشستهاي حقوقی، ارتبا -22

  .برجسته ومجرب، در راستاي وظایف ومأموریت هاي استانداري به واحد هاي ذي ربط در استانداري

  .اظهار نظر نسبت به وضعیت اجراي قوانین و مقررات موضوعه وارائه گزارش الزم به مقامات ذیربط -23

مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور وارائه گـزارش نوبـه اي و سـالیانه جهـت همـاهنگی      ارتباط مستمر با مرکز  -24

  .امور مربوطه

 .انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات وکمیسیون هاي مختلف که از سوي مقامات مافوق ارجاع می گردد -25

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  از قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

   اصل نوزدهم

  .امتیاز نخواهد بود  و مانند اینها سبب  زبان ‚نژاد ‚ برخوردارند و رنگ  مساوي  باشند از حقوق  که  و قبیله  از هر قوم  ایران  مردم
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  اصل بیستم 

با   و فرهنگی  اجتماعی ‚ تصادياق ‚ سیاسی ‚ انسانی  حقوق  قرار دارند و از همه  قانون  در حمایت  و مرد یکسان  از زن  اعم  افراد ملت  همه

  .برخوردارند  اسالم  موازین  رعایت

   اصل بیست و سوم

  .قرار داد  و مؤاخذه  اي مورد تعرض  عقیده  داشتن  بصرف  را نمی توان  و هیچکس  است  عقاید ممنوع  تفتیش

   اصل سی و هفتم

  .گردد  ثابت  صالح  او در دادگاه  جرم  مگر اینکه ‚شود  نمی  شناخته  مجرم  قانوناز نظر   و هیچکس  است  برائت ‚ اصل

   اصل چهل و یکم

خود او یا در   مگر بدرخواست ‚کند  تابعیت  سلب  ایرانی  تواند از هیچ  نمی  است و دولت  هر فرد ایرانی  مسلم  حق  کشور ایران  تابعیت

  .درآید  کشور دیگري  تابعیت  به  صورتیکه

   اصل چهل و هشتم

  مختلف  استانها و مناطق  میان  اقتصادي  استانها و توزیع فعالیتهاي  در سطح  ملی  از درآمدهاي  و استفاده  از منابع طبیعی  برداري  بهرهدر 

  دباش  هداشت  در دسترس  الزم  و امکانات  سرمایه ‚فراخور نیازها و استعداد رشد خود  هر منطقه  بطوریکه. در کار نباشد  باید تبعیض ‚کشور

  اصل یکصدو سی و هشتم

رد براي انجام وظایف هیأت وزیران حق دا ‚عالوه بر مواردي که هیأت وزیران یا وزیري مأمور تدوین آئیننامه هاي اجرائی قوانین میشود

ز در حدود وظایف هریک از وزیران نی. اداري و تامین اجراي قوانین و تنظیم سازمانهاي اداري به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد

خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف 

مصوبات این . دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهاي متشکل از چند وزیر واگذار نماید. باشد

  .نها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور الزم االجراست کمیسیو

ضمن ابالغ براي اجراء به اطالع رئیس مجلس  ‚تصویب نامه ها و آئیننامه هاي دولت و مصوبات کمیسیونهاي مذکور در این اصل 

  .فرستدنظر به هیأت وزیران ب شوراي اسالمی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخالف قوانین بیابد با ذکر دلیل براي تجدید

   اصل یکصدو هفتاد و چهارم

سازمان بازرسی «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاههاي اداري سازمانی بنام 

  .زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد» کل کشور

ن ومسئولین مراکز ودفاتر بازرسی آنها را باید درگزارشات اصول فوق الذکر از اهمی است که کارشناسا

  .واقدامات خود مورد توجه قراردهند

  

  

   از قانون مدیریت خدمات کشوري

به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی  19/02/1390- 17ماده 

براساس فعالیت مشخص ، حجم کار معین ، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود 
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راجعه متقاضیان ، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاري مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترك در صورت عدم م. را تأمین نمایند

  تشریفات مناقصه اقدام گردد

خدمات براي انجام  ‚دستگا ههاي اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود -  19ماده 

بازنگري و پاالیش وظایف و مأموریتها و ساختارهاي  ‚مشاوره اي در زمینه هاي توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهاي نوین مدیریتی 

دولتی و مؤسسات خصوصی  ‚پژوهشی  ‚مدیریت سرمایه هاي انسانی و فنآوریهاي نوین اداري با مراکز آموزشی توسعه و  ‚تشکیالتی 

  .با رعایت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمایند ‚توسط سازمان  تأیید صالحیت شده

تفریحی  ‚فضاهاي ورزشی ‚واحدهاي درمانی و آموزشی  ‚رفاهی ‚مجتمع مسکونی ‚زائرسرا ‚ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا -23ماده 

  .نظایر آن توسط دستگاههاي اجرائی ممنوع می باشدو 

زمانی که از نظر نیروي انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از حکم مناطق محروم کشور تا  -  2تبصره 

                             .                                                                                                                            این ماده مستثنی می باشند

تند و باید با رعایت موازین اخالق اسالمی و اداري و طبق خدمتگزاران مردم هس ‚مدیران و کارمندان دستگاههاي اجرائی  -  25ماده

سوگندي که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخالقی و اداري که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم 

                                                                                                              .رنظرگرفتن حقوق و خواسته هاي قانونی آنها انجام دهندو با د

                                                                                                                             .ان بتصویب هیأت وزیران می رسدمتن سوگند نامه وتعهدات کارمندان دستگاههاي اجرائی باپیشنهادسازم‚اصول ومفادمنشورفوق الذکر -1تبصره

مواردي را با رعایت  ‚و شرایط خاص دستگاه مربوط عالوه بر موارد فوق دستگاههاي اجرائی می توانند متناسب با وظایف  -  2تبصره 

                                                                                                                                  .منشور اخالقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند

تگاههاي اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل دس -  26ماده 

ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم را به نحو 

                                                                                                                                      .قرار دهندمطلوب و مناسب دراختیار مردم 

فند دستگاههاي اجرائی موظ ‚مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائی درشرایط مساوي از حقوق یکسان برخوردارند -  27ماده 

خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به زمان و کیفیت و استاندارد ارائه  ‚مراحل ‚حداکثر ظرف سه ماه

مسؤولین دستگاههاي اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به  ‚اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف

                                                                                                                                                                         .عهده خواهند داشت 

 ‚ملکرد کارمندان را در ارتقاءرضایت و عدم رضایت مردم از ع ‚دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان – 28ماده 

انتصاب و تمدید قراردادهاي استخدامی و بهره مندي از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین 

                                  .ضوابط اداري و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید ‚شیوه نامه ها ‚نامه ها

متصدي یکی از پستهاي سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیري افراد و  ‚هریک از کارمندان دستگاههاي اجرائی  – 32ماده 

                                                   .ز یک سال از ابالغ این قانون ممنوع است پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس ا

بدون تعهد  ‚پستهاي سازمانی مصوب%) 10(دستگاههاي اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد - تبصره

                          .استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتی یا کار معین براي حداکثر یک سال به کارگیرند

دستگاههاي اجرائی موظفند فرآیندهاي موردعمل و روشهاي انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وري نیروي انسانی و  – 36ماده 



 

 
10 

 

سالمت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل  ‚کیفیت  ‚هزینه  ‚دقت  ‚کارآمدي فعالیتها نظیر سرعت 

                                .د بازبینی و اصالح قرار دهندسازمان تهیه و به مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مور

خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد ضایت مردم از صحت امور و ر ‚میزان بهره وري و کارآمدي فعالیتها –تبصره 

سالیانه توسط سازمان با همکاري دستگاههاي ذي ربط مورد اندازه گیري قرار گرفته و  ‚دستگاههاي اجرائی به تأیید سازمان می رسد

                                                                                          .                                       دنتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می شو

دستگاههاي اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگیري از  – 39ماده 

ایمنی و سالمت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به  تشریفات زائد وهزینه هاي غیرضرور و فراهم آوردن موجبات

                                                         .اقدام نمایند ‚تجهیزات و ملزومات اداري که توسط سازمان تهیه و ابالغ می گردد ‚کارگیري فضاها

ت یک سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استانداردهاي یاد شده کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند حداکثر ظرف مد - تبصره 

تطبیق داده و فضاهاي مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادي و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادي و 

و یا شوراي برنامه ریزي وتوسعه استان دستگاههاي  دارایی اعالم نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران

در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههاي اجرائی اقدام نکنند ذي حسابان موظفند فضاهاي مازاد را به .بهره بردار آن تعیین گردد

                                                                                                             .وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعالم نمایند

بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی   :کارمندان رسمی در یکی از حاالت ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند – 48ماده 

ج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال بازخریدي به دلیل کسب نتای -. استعفاء -. طبق قوانین ذي ربط

اخراج یا     )122(آماده بخدمت براساس ماده -).براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد( متناوب 

                                                                                                                           .انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي ربط

کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه  -  1تبصره 

                                                                                                                               .اشتغال در دستگاههاي اجرائی را نخواهند داشت 

                                                                                                                             .تاجازه استخدام ویاهرگونه اشتغال مجدددرهمان دستگاه اجرائی رانخواهند داش‚کارمندانی که ازدستگاه اجرائی اخراج میگردند -2تبصره

با استقرار نظام  ‚صویب هیأت وزیران می رسددستگاههاي اجرائی مکلفند براساس آئین نامه اي که با پیشنهاد سازمان به ت – 81ماده 

برنامه هاي سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وري را  ‚مدیریت و کارمندان  ‚مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان 

      .یندگزارش نما نتایج حاصل را به سازمان ‚در واحدهاي خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهاي نوبه اي و منظم 

سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههاي اجرائی پیگیري و نظارت نموده و هر سال  -  82ماده 

گزارشی ازعملکرددستگاههاي اجرائی وارزشیابی آنها درابعادشاخصهاي اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس 

                                                                                                                             .تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید ‚نامه اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسدآئین 

پس از انطباق با  ‚سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بین المللی و گزارشهاي دریافتی از دستگاههاي ذي ربط  -  83ماده 

را به رئیس جمهور و  جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهاي جهان تعیین و گزارش الزم ‚چشم انداز ابالغی

                                               .از نتایج آن در تدوین راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمایدمجلس شوراي اسالمی ارائه نماید و 

ایت قضائی می باشند و کارمندان دستگاههاي اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حم -  88اده م
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دستگاههاي اجرائی مکلفند به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از 

  .کارمندان حمایت قضائی نمایند

هدیه و موارد مشابه  ‚حق مشاوره  ‚تسهیالت ‚یازاستفاده از هرگونه امت.اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع می باشد -  91ماده 

اههاي اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگ

.                                                                                                                      جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب می شود

دستگاههاي اجرائی موظفندعالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهاي مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و  -  1تبصره 

چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به . ماده نظارت مستقیم نمایند متخصص در اجراء این

مزایا  ‚می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق ‚تأیید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز

                                    .دولتی براي مدت یک ماه تا یک سال را براي فرد متخلف صادر نمایندخدمات و عناوین مشابه و یا انفصال از 

در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به  -  2تبصره 

 .خدمات دولتی اعمال خواهد شداخراج و انفصال دائم از  ‚از مجازاتهاي بازخریدهیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع و یکی 

دستگاههاي اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرائی را جهت رسیدگی و  -  3تبصره 

                                                                                                                              .صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرائی را جهت ممنوعیت عقد  -  4تبصره 

                                                                                                                                     .یدقرارداد به کلیه دستگاههاي اجرائی اعالم نما

مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و  ‚مدیران و سرپرستان بالفصل  -  92ماده 

  در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی. موردعملکرد آنان باید پاسخگو باشنددر

عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و  ‚اده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گرددنظیر رشوه و یا سوءاستف

.                                                                                                                            دبا آنان رفتار خواهد ش ‚نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط) حسب مورد( سرپرستان کارمندان

درموارد ضروري با تشخیص مقام مسؤول مافوق .تصدي بیش ازیک پست سازمانی براي کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد - 94ماده 

.                                                                                                                            تصدي موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا براي حداکثر چهار ماه مجاز می باشد

اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم  عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت - تبصره 

  .متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد

  

  

  

  از قانون رسیدگی به تخلفات اداري

هاي موضوع  دولتی و سایر دستگاهبرکناري اعضاي هیأتهاي بدوي و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل  - 3ماده  

                                                                                                                  .گیرد و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می 1ماده  1تبصره 

ن مبین اسالم و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اعضاي هیأتهاي بدوي و تجدید نظر عالوه بر تدین به دی - 6ماده  
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                                                                                                             :اي شرایط زیر باشندباید دار ‚و اصل والیت فقیه اسالمی ایران

   حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن -  3.نسال س 30حداقل  -  2.تأهل - 1

                                               :اعضاي هیأتهاي بدوي یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأي شرکت نخواهند کرد - 7ماده  

عضو هیأت با متهم دعواي حقوقی یا جزایی  - ب  .شته باشدعضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دا - الف  

   .داشته یا در دعواي طرح شده ذینفع باشد

                                                                                                                                             :تخلفات اداري به قرار زیر است - 8ماده 

ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا  -  3.نقض قوانین و مقررات مربوط - 2.اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري - 1

یا  تبعیض یا اعمال غرض - 7.اختالس - 6.اخاذي - 5.هتک حیثیت ‚ایراد تهمت و افترا - 4.تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

تکرار در تأخیر  -  9.ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري -  8.روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

ایراد خسارات به  ‚تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی - 10.ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

سرپیچی از اجراي دستورهاي  - 13.ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه - 12.ر و اسناد محرمانه اداريافشاي اسرا -  11.اموال دولتی

انگاري رؤسا و مدیران در  سهل - 15.انگاري در انجام وظایف محول شده کاري یا سهل کم -  14.مقامهاي باالتر در حدود وظایف اداري

گرفتن وجوهی غیر از آن چه  - 17.ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري -  16.ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

تسلیم مدارك به اشخاصی که حق  - 18.شود خواري تلقی می در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه

 .تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري - 19.افت آن را دارنددریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاص که حق دری

توزیع و خرید و فروش  ‚حمل ‚نگهداري ‚اختفا - 22.رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی -  21.رعایت نکردن حجاب اسالمی - 20

هر نوع  - 25.موزشی و تحقیقاتیداشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آ - 24.استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر - 23.مواد مخدر

جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق  -  26.استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی

دن نمره دا - 28.ها افشاي سوأالت امتحانی یا تعویض آن ‚مدارك و دفاتر امتحانی ‚اوراق ‚دست بردن در سوالت -  27.رسمی یا دولتی

 ‚توقیف - 31.سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري -  30.غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی -  29.بر خالف ضوابط ‚یا امتیاز

کارشکنی و  - 32.بازرسی یا باز کردن پاکتها و محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی ‚اختفا

براي  کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي ادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کمو ‚پراکنی شایعه

اعتصاب و تظاهرات  ‚یا تحریک به برپایی تحصن ‚اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ‚شرکت در تحصن - 33.ل مقاصد غیر قانونیتحصی

هاي ضاله که از نظر اسالم مردود  عضویت در یکی از فرقه - 34.براي تحصیل مقاصد غیر قانونی غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی

عضویت  -  36.همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی - 35.اند شناخته شده

هاي  عضویت در گروه - 37.ر سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنهاد

  .عضویت در تشکیالت فراماسونري - 38.محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها

                                                                                                                                   :تنبیهات اداري به ترتیب زیر عبارتند از - 9ماده  

العاده شغل یا  کسر حقوق و فوق - ج .توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی - ب .اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی - الف  

تغییر محل جغرافیایی خدمت  -  ـه.انفصال موقت از یک ماه تا یک سال -د  .تا یک سال] یک سوم از یک ماه [ کثر تا عناوین مشابه حدا

هاي  هاي دولتی و دستگاه تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي حساس و مدیریتی در دستگاه - و  .به مدت یک تا پنج سال
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بازخرید خدمت در  - ح .گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال تنزل یک یا دو -ز  .مشمول این قانون

مورد مستخدمین  سال سابقه خدمت دولتی در 25سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از  20صورت داشتن کمتر از 

بازنشستگی در  -ط .ت به تشخیص هیأت صادرکننده رأيروز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدم 45تا  30مرد با پرداخت 

مستخدمین مرد بر  سال سابقه خدمت دولتی براي 25صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و بیش از 

هاي  ت دولتی و دستگاهانفصال دائم از خدما -ك .اخراج از دستگاه متبوع - ي .اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

                                                                                                                                                                                    .مشمول این قانون

 1هاي موضوع تبصره  باالترین مقام اجرایی سازمانهاي مستقل دولتی و سایر دستگاه ‚وزراء ‚رییس مجلس شوراي اسالمی -  12ماده 

این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهاي  9 د ماده - ج  - ب  - توانند مجازاتهاي بندهاي الف  قانون و شهردار تهران می این 1ماده 

ب و ج را به معاونان  ‚مایند و اختیارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الفمورد کارمندان متخلف اعمال ن رسیدگی به تخلفات اداري در

ال مجازات توسط مقامات و در صورت اعم. ها و مدیران کل تفویض کنند دانشگاه رؤساي ‚خود و بندهاي الف و ب را به استانداران

ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی  در مورد همان تخلف را اشخاص مزبور هیأتهاي تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأي مجدد

                                                                                                                                  .خود آن مقامات و اشخاص

ي مستقل دولتی و سایر باالترین مقام سازمانها ‚اسالمیرییس مجلس شوراي  ‚وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر -  13ماده  

ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی  استانداران و رؤساي دانشگاه ‚شهردار تهران ‚این قانون 1ماده  1موضوع تبصره  هاي دستگاه

اه آماده به شود را حداکثر به مدت سه م ا میکارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهاي رسیدگی ارجاع شده ی توانند و معاونان آنان می

                                                                                                                                                                                   .خدمت نمایند

وزرا یا باالترین مقام سازمانهاي مستقل دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و سازمانهاي موضوع  ‚شوراي اسالمیرییس مجلس  -  17ماده  

توانند کارمندانی را که بیش از  هاي می استانداران و رؤساي دانشگاه ‚شهرداران مراکز استانها ‚شهردار تهران ‚این قانون 1ماده  1تبصره 

از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع  ‚اند ناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهمت دو ماه متوالی یا چهار ماه

  .داخراج نماین

  

  

                                                                                                                                                 از قانون گزینش

گزینش و اجراي ضوابط امر  ‚و اعمال سیاست واحد در گزینشهاي سراسر کشور) ره (بمنظور اجراي کامل فرمان حضرت امام  -ماده واحده 

سازمان گسترش  ‚شرکتهاي ملی نفت و گاز و پتروشیمی ‚موسسات و شرکتهاي دولتی ‚سازمانها ‚مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها و

  موسسات و شرکتهاي دولتی که ‚بانکها ‚سازمان تامین اجتماعی ‚شهرداریها ‚جمعیت هالل احمر ‚سازمان صنایع ملی ایران ‚نوسازي صنایع ایران و

گزینش موسسات و شرکتهائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و همچنین  ‚استشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام 

کارکنانی که به دستگاههاي مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مامور یا منتقل گردند و نهادهاي انقالب اسالمی تابع 

                                                      )                                                                          9/2/1375مصوب(.احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود 

هاي  ها و شرکت سازمان ‚عیمدارس غیر انتفا ‚اعتقادي و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش ‚ضوابط عمومی گزینش اخالقی - 2ماده  
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هاي داخل و  بورسیه ‚استخدام و اشتغال متعهدین خدمت و ‚تعهد دبیري ‚معلم دانشسراي تربیت ‚داوطلبان مراکز تربیت معلم تابعه اعم از

رایط عمومی عالوه بر داشتن ش ‚ها براي مشاغل آموزشی و غیر آموزشی مأمورین و منتقلین سایر دستگاه ‚ثابت اعزام مأمورین ‚خارج

                                                                :                                     به قرار ذیل است ‚)جسمی و روانی صالحیت علمی و توانائی ( ‚استخدام

  .التزام عملی به احکام اسالم -  2.اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران - 1

                     .عدم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق -  4.یقانونی اساس نظام جمهوري اسالمی و ‚اعتقاد و التزام به والیت فقیه - 3

ها از طرف مقامات صالحه  هائی که غیر قانونی بودن آن ها و گروه هواداري از احزاب و سازمان ‚عدم سابقه وابستگی تشکیالتی - 5

           .عدم اعتیاد به مواد مخدر -  7.ومیت کیفري مؤثرعدم سابقه محک - 6.شود مگر آن که توبه ایشان احراز شود می اعالم شده و یا

                                                                                         :باشد وظایف رئیس جمهور در اجراي گزینش کشور به شرح ذیل می - 5ماده  

تعیین شرایط و مرجع احراز توبه  ‚تعیین ضوابط ‚گزینش با موازین شرعیوط به امر تطبیق ضوابط مرب ‚ها خط مشی ‚ها تعیین سیاست - 1

تدوین و تصویب  -  3.ها گزینش و عنداللزوم انحالل هستههاي مرکزي  ادغام و انحالل هیأت ‚تفکیک ‚ایجاد - 2.تغییرات مربوطه و

بررسی و احراز صالحیت اعضاء  - 4.گزینشی کشورهاي الزم جهت حسن انجام امور  فرم ‚ها بخشنامه ‚ها دستورالعمل ‚ها نامه آیین

                         .موارد مربوطه گزینش کشور و عنداللزوم در سایرهاي  مدیر و اعضاء هسته ‚مسئول و معاونین دبیرخانه ‚هاي مرکزي هیأت

 ‚آموزش و پژوهش ‚رسیدگی به شکایات ‚هماهنگی ‚نظارت و بازرسی ‚ظایفشرح و ‚ها نامه مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین - 5

   .گزینش کشوراستفاده از تکنولوژي در  ‚بندي زمان ‚بانک اطالعاتی ‚گزینشعزل و نصب کادر  ‚ارزشیابی عملکرد ‚صالحیت احراز

گزینش هاي  هاي مرکزي و هسته مورد نیاز هیأتنیروي انسانی  ‚تشکیالت ‚بودجه ‚اعالم نظر نهایی نسبت به آراي صادره گزینشی - 6

                 .و بودجه مورد نیاز هیأت عالی گزینشتشکیالت تفصیلی  ‚تعیین نمودار تشکیالتی - 7.مراجع ذیربط جهت تصویب و ارسال به

                                                                            :وظایف دبیر هیأت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور عبارتست از -  2تبصره  

گیري و اجراي مصوبات  پی -  3. صدور احکام انتصابات طبق مقررات - 2 .اداره امور اجرایی هیأت عالی و دبیرخانه آن با نظر هیأت - 1

ارزشیابی و  ‚هماهنگی ‚بازرسی و پیگیري ‚رتنظا ‚هیأت عالی و انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پژوهش

                                  .                                                                                                                             گزینشپیشنهاد عزل کادر 

                                                                                       :آموزش و پرورش به این شرح خواهد بودتشکیالت گزینش وزارت  - 7ماده 

گردد و به عنوان مرجع گزینش در وزارت آموزش و پرورش  هیأت مرکزي گزینش توسط هیأت عالی گزینش تشکیل می - الف  

                                                      :عبارتند از ‚شوند گزینش منصوب میبا حکم دبیر هیأت عالی  هیأت مذکور که اعضاي ‚خواهد بود

  .                                                        نماینده هیأت عالی گزینش -  3.نماینده سازمان امور اداري و استخدامی کشور - 2.نماینده وزیر - 1

                                                                                                                  :وظایف هیأت مرکزي گزینش به شرح زیر خواهد بود - 8ماده  

معرفی  ‚انتخاب ‚بررسی -  2 .گزینش هاي هیأت عالی گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهاي  ادغام و انحالل هسته ‚تفکیک ‚ایجاد - 1

 -  4.رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر -  3.گزینشمسئول و معاونین دبیرخانه به هیأت عالی  ‚گزینشهاي  اعضاء هسته

 ‚هماهنگیایجاد  -  5 .گردد گزینش ابالغ میها و سایر امور محوله که از سوي هیأت عالی  بخشنامه ‚ها رالعملدستو ‚اجراي مصوبات

  .هاي مربوطه گزینش و تهیه بخشنامههاي  نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته ‚بازرسی ‚آموزشی

هاي گزینش  پیشنهاد نمودار تشکیالتی و بودجه هیأت مرکزي و هسته - 7.ها و مراجع ذیربط هاي الزم با دستگاه ارتباط و هماهنگی - 6

                                                 .                                                                                                                             تابعه به وزارتخانه
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                                                                                                                       :وظایف دبیر هیأت مرکزي گزینش عبارت است از - 9ماده  

صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل  -  2.هاي هیأت عالی گزینش اداره امور اجرایی هیأت مرکزي و دبیرخانه طبق دستورالعمل - 1

                                                                                            .عالی گزینش گیري و اجراي مصوبات هیأت مرکزي و هیأت پی -  3.قانونی

                                                                                              :هاي گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیأت مرکزي به عهده دارند هسته -  10ماده  

بررسی و تعیین صالحیت  - 2 .گزینشها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزي و هیأت عالی  بخشنامه ‚ها اجراي دستورالعمل - 1

تأیید صالحیت  - 3 ).استخدام به تحصیل یا (سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال  ‚اعتقادي ‚اخالقی

                                                                                                      رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر -  4.کارکنان هسته

                                                                                              :وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است -  12ماده  

با مسئولیت ) همزمان با طی مراحل گزینش (برگزاري امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوري  - 1

ام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات انج -  2 ).در صورت تفویض سازمان امور اداري و استخدامی کشور (وزیر در هیأت  نماینده

استخدامی کشور که به تصویب وزارت  نامه پیشنهادي سازمان امور اداري و عمومی و آزمایشگاهی به طور اعم و اخص طبق آیین

زینش هاي گ پیشنهاد نمودار تشکیالتی و بودجه مورد نیاز هیأت مرکزي و هسته - 3.درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید ‚بهداشت

تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هیأت مرکزي  -  4.یا سازمان برنامه و بودجه تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداري و استخدامی کشور

 .گزینشمستقل بودجه براي هیأت مرکزي  بینی ردیف وسایل نقلیه و همچنین پیش ‚جا و مکان ‚هاي گزینش تابعه اعم از پرسنل و هسته

                                                :این قانون داراي شرایط زیر نیز باشند 2باید عالوه بر ضوابط مندرج در ماده  کارگزاران گزینش می -  13ماده  

متوجه به  ‚فاضل ‚صاحب اخالق کریمه ‚عاقل ‚متعهد ‚صالح) ره (حضرت امام خمینی  1361.10.15شرایط مقرر در فرمان  - الف  

 23هاي مرکزي و  سال سن و تأهل براي اعضاي هیأت 25 - ب .انگار نباشند کار و سهل مسامحه ‚تندخو ‚نظر باشند و تنگ یل روزمسا

  اولویت هاي گزینش و تأهل براي سایر پرسنل گزینش با سال سن و تأهل براي اعضاء هسته

  

  

                                                                                                ازقانون ارتقاء سالمت نظام اداري ومقابله با فساد

  : ـ تعاریف1ماده 

جمعی یا سازمانی که  ‚الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردي

با نقض قوانین و مقررات کشوري انجام پذیرد  ‚ستقیم براي خود یا دیگريعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمعمداً و با هدف کسب هرگونه منف

 ‚تبانی ‚اختالس ‚ارتشاء  ‚منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء  ‚منافع ‚یا ضرر و زیانی را به اموال

دریافت و پرداختهاي غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این  ‚امکانات یا اطالعات ‚سیاسی ‚سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداري

دار  اي عهده ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه.تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالی  ‚جعل ‚منابع به سمت تخصیصهاي غیرقانونی

ف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون بخشی از وظای ‚انین و مقرراتباشند که مطابق قو مؤسسات غیردولتی می ‚مأموریت عمومی

قانون تشدید ) 2(موضوع ماده  ‚ج ـ تحصیل مال نامشروع.سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی  ‚کارشناسان رسمی دادگستري



 

 
16 

 

                                                                                                                             .نظام لحتمجمع تشخیص مص 1367/  9/  15مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب 

  : ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از2ماده 

ب ـ واحدهاي زیر نظر مقام رهبري اعم از  1386/  7/  8قانون مدیریت خدمات کشـوري مصوب ) 5(تا ) 1(اد الف ـ افراد مذکور در مـو

اي  ج ـ شوراهاي اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه.نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهاي مقدس با موافقت ایشان 

                                                                                                                             قی غیردولتی موضوع این قانوند ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقو دار مأموریت عمومی  عهده

  : این قانون و مدیران و مسؤوالن آنها مکلفند) 2(ماده ) ج(و ) ب( ‚)الف(ـ دستگاههاي مشمول بندهاي 3ماده 

تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندي نظیر  ‚ها یهرو ‚ها بخشنامه ‚دستورالعملها ‚ها نامه ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب الف

شرح وظایف دستگاهها و واحدهاي  ‚مأموریتها ‚معیار و شاخصهاي مورد عمل ‚استانداردها ‚بندي انجام کارها فرآیندهاي کاري و زمان

صیلی شهرها و جداول هاي تف نقشه ‚تسهیالت اعطائی ‚مفاصاحسابها ‚موافقتهاي اصولی ‚ختلف اخذ مجوزهاهمچنین مراحل م ‚مربوط

مراحل مربوط به واردات و  ‚عوارض و حقوق دولت ‚هاي ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه

وشهاي برداري ر ایجاد دیدارگاههاي الکترونیک مانع از بهره. به اطالع عموم برسانند صادرات کاال را باید در دیدارگاههاي الکترونیک

ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع . رسانی به هنگام و ضروري مراجعین نیست مناسب دیگر براي اطالع

) ج(و ) ب( ‚)الف(غیره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي  ترك تشریفات و ‚مزایده ‚قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه

ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و  ‚فسخ ‚اصالح ‚گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق عقد میاین قانون من) 2(ماده 

جمهور موظف  ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه معاونت. باید به پایگاه اطالعات قراردادها وارد گردد ‚تغییر آن و نیز کلیه پرداختها

نحوه و میزان دسترسی عموم مردم  ‚نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء  ز ابالغ این قانون آییناست حداکثر ظرف سه ماه پس ا

          .نمایدات قراردادها را ایجاد به اطالعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطالع

ـ تأخیر در ورود اطالعات مذکور در بندهاي فوق یا ورود ناقص اطالعات یا ورود اطالعات بر خالف واقع در پایگاههاي 2تبصره 

) ب( ‚)الف(شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي  مذکور تخلف محسوب می

                .                                                                                                                            گردد این قانون محکوم می) 2(ماده ) ج(و 

 :و یا حقوقی به قرار زیر است اعم از حقیقی ‚هاي موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت ـ محرومیت 5ماده 

و ) ب( ‚)الف(ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي  ها و مزایده ـ شرکت در مناقصه1: ها الف ـ محرومیت

ـ دریافت تسهیالت 2  - 1383/  1/  25مناقصات مصوب  این قانون با نصاب معامالت بزرگ مذکور در قانون برگزاري) 2(ماده ) ج(

مؤسسه غیرتجاري و  ‚ـ تأسیس شرکت تجاري3.این قانون ) 2(ماده ) ج(و ) ب( ‚)الف(هاي موضوع بندهاي  مالی و اعتباري از دستگاه

ـ اخذ موافقتنامه  5.ازرگانی ـ دریافت و یا استفاده از کارت ب4.عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه 

ـ عضویت در 7.صنفی و شوراها  ‚اي ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهاي حرفه 6.اصولی و یا مجوز واردات و صادرات 

                          .                                                                         انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی ‚هاي رسیدگی به تخلفات اداري هیأت

                                                                                                                           :ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان

گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا  اعمال زیر می ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب1

  : شوند پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می

هاي مندرج در  کی از محرومیتبه ی ‚ربط هاي مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذي اظهارنامه ‚هاي مالی صورت ‚ـ ارائه متقلبانه اسناد1ـ1
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 ‚ـ ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادي1ـ2. ماده و یا هر سه آنها این ) الف(بند ) 3(و ) 2( ‚)1(جزءهاي 

این ) الف(بند  )6(و ) 2( ‚)1(هاي  هاي مندرج در جزء به یکی از محرومیت ‚الزامی است یا ثبت معامالت غیرواقعی ‚براساس مقررات

هاي اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در  ها و دیون با شناسه یا ثبت هزینه ‚ها و دیون واهی ـ ثبت هزینه1ـ3.ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها 

  آنها  این ماده و یا جمع دو یا هر سه) الف(بند ) 5(و ) 2( ‚)1(هاي مذکور در جزءهاي  به یکی از محرومیت ‚دفاتر قانونی بنگاه

هاي  به یکی از محرومیت ‚بینی شده در مقررات اء آنها قبل از زمان پیشـ ارائه نکـردن اسناد حسابداري به مراجع قانونی یا امح1ـ4

ـ استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز 1ـ 5.این ماده یا هر دو آنها ) الف(بند ) 6(و ) 3(مندرج در جزءهاي 

  این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها ) الف(د بن) 6(و ) 4( ‚)2( ‚)1(هاي مندرج در جزءهاي  به یکی از محرومیت ‚مربوط

به یکی از  ‚ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه1ـ 6

                                        .             این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها) الف(بند ) 4(و ) 3( ‚)2( ‚)1(هاي مندرج در جزءهاي  محرومیت

) 7(به محرومیت مندرج در جزء  ‚قانون مدیریت خدمات کشوري باشد) 5(از کارکنان دستگاههاي موضوع ماده  ‚ـ اگر مرتکب1تبصره

                                                                                                                                                              .شود نیز محکوم می) الف(بند 

سازمان  ‚وزارت اطالعات ‚نماینده وزارت امور اقتصادي و دارایی ‚ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه 6ماده 

ازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون اتاق ب ‚بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ‚دیوان محاسبات کشور ‚بازرسی کل کشور

گزارش مستدل و مستند  ‚این قانون) 5(شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده  ایران تشکیل می

قوه قضائیه موظف است در . صورت پرونده را مختومه نماید ود را از طریق دبیرخانه براي رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر اینخ

هاي هیأت مذکور  شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش اي مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شعبه

                                                                                                                              .ادره از این دادگاه قطعی استحکم ص. رسیدگی کند

را به هیأت  موظفند تخلفات ‚ر اقتصادي و داراییبازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امو ‚ـ دستگاههاي نظارتی3تبصره 

                                                                                                                                                          .کنند مذکور در صدر ماده اعالم

و ارتقاء سالمت نظام اداري براساس منابع اسالمی و متناسب با سازي  ـ دولت موظف است با همکاري سایر قوا به منظور فرهنگ7ماده 

 .را تدوین نماید» اي کارگزاران نظام منشور اخالق حرفه«توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون 

ساس وظایف و مأموریتهاي خود در این قانون مکلفند برا) 2(ماده ) ج(و ) ب( ‚)الف(تبصره ـ کلیه دستگاههاي موضوع بندهاي 

قانون مدیریت ) 71(القی مقامات موضوع ماده اي و اخ رفتار حرفه«به تدوین » اي کارگزاران نظام منشور اخالق حرفه«چهارچوب 

                                                                                                                   .خود اقدام نمایند» خدمات کشوري و سایر مدیران و کارکنان

نهاد در زمینه پیشگیري و مبارزه با فساد و  ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات الزم را درباره توسعه و تقویت سازمانهاي مردم10ماده 

م آورد و گزارش ساالنه آن را به مجلس سنجش شاخصهاي فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراه

                                                                                                                                                                      .شوراي اسالمی ارائه نماید

 ‚اختالس ‚اي مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء ـ کلیه مسؤوالن دستگاهه13ماده 

اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات  ‚در معامالت داخلی یا خارجی) پورسانت(اخذ درصد  ‚ر معامالت دولتیتبانی د ‚کالهبرداري

استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی  ‚تحصیل مال نامشروع ‚دخالت در معامالت دولتی در مواردي که ممنوعیت قانونی دارد ‚قانونی

منظور  ‚اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن ‚تدلیس در معامالت دولتی ‚هادر وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن
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العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر  الزحمه یا حق حق ‚پاداش ‚دیگري تحت هر عنوان اعم از کمیسیوننمودن نفعی براي خود یا 

کننده به جرائم و  له باید مراتب را به مقامات قضائی و اداري رسیدگیجرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموریت خود بالفاص

                                .شوند قانون مجازات اسالمی می) 606(ت مشمول مجازات مقرر در ماده در غیر این صور ‚تخلفات گزارش نمایند

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههاي موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع 

رت مکتوب و فوري به مسؤول باالتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر شود مکلف است بدون اطالع سایرین مراتب را به صو

                                                                                                                                           .شود این صورت مشمول مجازات فوق می

و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا ناظرین  ‚حسابها ذي ‚ممیزین ‚حسابرسان و حسابداران ‚کارشناسان رسمی ‚رسانـ باز14ماده 

فساد باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه  دفاتر و فعالیتهاي اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می ‚رسیدگی به اسناد

متخلفین به سه سال . صالح اعالم نمایند مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذي ‚دیگر نباشد چنانچه ترتیباتی درقوانین‚موضوع این قانون

محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول این قانون و یا جزاي نقدي به میزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذکور در 

                                                                                                                             .شوند اي و یا هر دو مجازات محکوم می هاي صنفی و حرفه مؤسسات و اتحادیه ‚قانون برگزاري مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها

این قانون به تناسب مسؤولیت و ) 2(ماده ) الف(مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهاي دولتی بند  ‚ـ مقامات15ماده 

شناسایی موارد آن و اعالم مراتب  ‚فساد اداريپیشگیري و مقابله با  ‚سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستی

بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به  ‚واحدهاي حقوقی. باشند میح صال حسب مورد به مراجع ذي

                                                                                                                                                 .باشند پیگیري موضوع تا حصول نتیجه می

) 2(ماده ) ج(و ) ب( ‚)الف(ـ هر نوع فعالیت اقتصادي به صورت مستقیم و غیرمستقیم براي کلیه دستگاههاي مندرج در بندهاي 18ماده 

                                                                .ع استممنو ‚بینی نشده یف و اختیارات قانونی آنها فعالیتهاي اقتصادي پیشاین قانون که در وظا

این قانون و یا بخش ) 2(ماده ) ج(و ) ب( ‚)الف(حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهاي  ‚حسابها ـ کلیه ذي22ماده 

            .اي مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایندافزاره خصوصی باید براساس نظر شوراي عالی انفورماتیک از اصالت نرم

ـ هرگونه اظهار خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیرواقعی به دستگاههاي مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق 24ماده 

چنانچه براي عمل . شود جرم محسوب می ‚قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد

مرتکب به  ‚در غیر این صورت عالوه بر لغو امتیاز. شود وانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میارتکابی در سایر ق

که حسب هر یک از کارکنان دستگاهها . گردد نفع محکوم می شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذي جزاي نقدي معادل حقوق تضییع

مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به  ‚کلفند موضوع را به مقام باالتر گزارش نمایندوظیفه با موارد مذکور مواجه شوند م

متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از . نماید صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعالم می

                                                                                                                                            .شوند محکوم میخدمات دولتی و عمومی 

این قانون موظفند به بازنگـري و مهندسی مجدد سامانه ) 2(ماده ) ج(و ) ب( ‚) الف(ـ دستگاههاي مذکور در بندهاي 25ماده 

پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوي اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوري توسط واحدهایی که 

واحد مزبور موظف است . عکس گرددیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منمسؤولیت پاسخگویی و رس

موضوع در  ‚بندي تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین براساس زمان

ه موضوع را ب ‚واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت. سلسله مراتب اداري تا باالترین مقام دستگاه منعکس شود
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. کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعالم نمایند

تخلف  ‚شاکی در مهلت مذکورصالح یا عدم پاسـخ مکتوب به  عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذي

                                                                                                                   .شود یوطه برخورد ممحسوب و با مرتکبین طبق قوانین مرب

                                                                                  .ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است1تبصره 

  : گردند ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می26ماده 

 ‚شف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردندک ‚کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی ‚سرپرستان ‚الف ـ مدیران

  . مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود

  . العاده داشته باشند اندازي کامل پایگاه اطالعاتی مکانیزه تالش فوق نان و اشخاص مشمول این قانون که در راهب ـ مدیران و کارک

که موفق شوند در طول یک سال میزان سالمت اداري را براساس شاخـصهاي موضوع بند  ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون

  . ود ارتقاء دهنداین قانون واحد تحت سرپرستی خ) 28(ماده ) الف(

ریزي و نظارت راهبردي و  هاي برنامه نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت د ـ آیین

                                                                      .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می جمهور تهیه می توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

  : موظف به اقدامات زیر است ‚قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) 221(ـ شوراي دستگاههاي نظارتی موضوع ماده 28ماده 

عالم این قانون و ا) 2(ماده ) د(و ) ج( ‚)الف(ضوع بندهاي گیري میزان سالمت اداري در دستگاههاي مو الف ـ تهیه شاخصهاي اندازه

گیري میزان سالمت اداري به صورت کلی و موردي و اعالم نتیجه بررسی به مسؤوالن و مردم حداکثر تا پایان  ب ـ اندازه. عمومی آنها

هاي پیشگیرانه و  رباره عملکرد و اجراي برنامهج ـ بررسی اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهیه گزارش د. شهریور ماه سال بعد

  .مسؤولها و ارائه پیشنهاد به دستگاههاي  ها و ضعف اعالم قوت ‚ا فسادمقابله ب

                                                                                                                 از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل بمنظور نظارت ) 17/04/1387اصالحی (- 1ماده 

نامیده میشود زیر » سازمان«که در این قانون باختصار » بازرسی کل کشور «سازمانی بنام سازمان ‚ایران قانون اساسی جمهوري اسالمی 174

                                                                               .تشکیل میشود وظائف مندرج در این قانون نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و

نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهاي مستمر و منظم وهدفدار به منظور ) 17/04/1387الحاقی (- تبصره

 ‚تجزیه و تحلیل آنها ‚این قانون) 2(بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده حین و  ‚جمع آوري اطالعات الزم درباره مراحل قبل

                                                   .حسن جریان امور تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهاي مناسب در جهت

  : ات سازمان بشرح زیر میباشدوظائف و اختیار) 17/04/1387اصالحی (- 2ماده 

سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائیه و  ‚ها و ادارات و اموراداري و مالی دادگستري بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه - الف 

المنفعه  ؤسسات عامنیروهاي نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و م

دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت یا  و نهادهاي انقالبی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا 

  . منظم کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه

االمر مقام معظم رهبري و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا  العاده حسب انجام بازرسیهاي فوق -ب 

قانون اساسی مجلس شوراي اسالمی و یا بنا به تقاضاي وزیر یا مسؤول دستگاههاي اجرایی ذیربط و یا هر موردي که  90کمیسیون اصل 
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اعالم موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداري و مالی در خصوص  - ج . تشخیص داده شود ضروري به نظر رئیس سازمان

خصوص مؤسسات و شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت به وزیر  ها و نهادهاي انقالب اسالمی و بنیادها به رییس جمهور و در وزارتخانه

مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزیر ذي ربط   ور و در خصوصذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کش

دادگستري به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون   و در خصوص سوء جریانات اداري و مالی مراجع قضایی و واحدهاي تابعه

بازرسی متضمن اعالم وقوع جرمی دي که گزارش در موار –د .قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعالم خواهد شد 90اصل نود

سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وي یک نسخه از گزارش را با دالیل و مدارك رئیس  ‚چنانچه جرم داراي حیثیت عمومی باشد ‚است

و در مورد مربوط براي تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیري نمایند 

مراجع . انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذي ربط منعکس نموده و پیگیري الزم را به عمل آورند ‚تخلفات اداري

                                                  . کلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانندرسیدگی کننده م

گزارشهاي سازمان در مراجع قضایی و هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري خارج از نوبت رسیدگی ) 07/05/1375اصالحی (-6ماده 

درخواست سازمان بازرس کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آرا صادره هیأتهاي رسیدگی  شده و آراي صادره مراجع قضایی با

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی  20مراجع ذیصالح ظرف مدت  ازمان مذکور دربه تخلفات اداري با درخواست س

                                                                                                                                                                  .نیز خارج از نوبت خواهد بود

  هاوادارات وسازمانهاومؤسسات وواحدهاي مشمول این قانون مکلفنداسنادواطالعات و مدارك کلیه مسئوالن ذیربط دروزارتخانه - 8ماده

                                                                                                                             .مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاري الزم را مبذول دارند

بازرسی بمنظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از  در مواردي که بازرس یا هیئت هاي) 07/05/1375اصالحی (- 9ماده 

اند ضروري تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط  گرفته کارکنان واحدي را که مورد بازرسی قرار

اه مربوط مکلف به اجراي تقاضاي هیئت بازرسی وزیر یا رئیس دستگ. نمایند  اطالع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا

سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم الزم به قوه قضائیه گزارش  و در غیر اینصورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و ‚است

                                                                                                                                                                                      .خواهد نمود

وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را  -  10ماده 

سازمان موظف است تا . سازمان برساندو مفاد جریان کار را مرتباً باطالع شروع  ‚پیشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور  جهت انجام

                                                                                                                               . پیگیري نماید حصول نتیجه نهائی جریان امر را

مشمول  ‚عدم اجراء پیشنهادهاي قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح )17/04/1387الحاقی (–تبصره 

                                                                                                                          .قانون مجازات اسالمی خواهدبود) 576(مجازات ماده 

ها و مؤسسات مشمول  بازرسی وزارتخانهمسؤولین حراست و نظارت و  ‚سازمان حسابرسی دولتی) 07/05/1375اصالحی (- 12ماده 

رسیدگی به عملکرد مالی واداري دستگاههاي اجرایی و شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت برسند که  بازرسی چنانچه به سوء جریانی در

  .مراتب را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند ازمان بازرسی است بایدمربوط به وظایف س
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                                                                                                                               از قانون دیوان محاسبات کشور

محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران عبارت است از اعمال کنترل و هدف دیوان  - 1ماده  

                                                                                                                      :المال از طریق مستمر مالی به منظور پاسداري از بیت نظارت

تهاي دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوي از انحاء از شرک ‚مؤسسات ‚ها کنترل عملیات و فعالیتهاي مالی کلیه وزارتخانه - الف  

بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با  - ب .کنند استفاده می بودجه کل کشور

تهیه و تدوین  -ج .توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههاي مربوطه الی تعیین شده در بودجه مصوب باسیاستهاي م

     .                                                                              گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسالمی

حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهاي مالی دستگاهها از نظر مطابقت با  - 2ماده  

                                                                                                              .االجراء مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط الزم قوانین و

شرکتهاي دولتی و سایر واحدها که به نحوي از انحاء  ‚مؤسسات ‚سازمانها ‚ها منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه - تبصره  

قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها  45و  44واحد اجرایی که بر طبق اصول نمایند و به طور کلی هر  کل کشور استفاده می از بودجه

                  .باشند واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می .باشد مترتب بشود می

درآمد و یا انجام هزینه و سایر  بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع - 3ماده  

                                                                                                                                                                              .پرداختها دریافتها و

                                                                                                             .اموال و داراییهاي دستگاهها رسیدگی به موجودي حساب - 4ماده  

ي بررسی جهت اطمینان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاهها - 5ماده  

                                                                                                                                                                                       .رسیدگی مورد
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کننده موجود در دستگاههاي مورد  ی و یا عدم کفایت مرجع کنترلکننده داخل اعالم نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل - 6ماده  

                                                                  .المال توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بیت رسیدگی با

لی و هر گونه اختالف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجراي قوانین و رسیدگی به حساب کسري ابوابجمعی و تخلفات ما - 7ماده  

                                                                                                                                                     .ترتیب مقرر در این قانون مقررات به

نماید و در انجام وظایف  المال اقدام می دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت -  21ماده  

                                             .تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید می خود

هاي مالی و هر نوع سند و یا مدرك مورد نیاز  هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا ساالنه و صورت) 20/05/1370الحاقی (-  1ره تبص

علیه مسوول یا مسوولین امر  ‚دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعالمدادستان  ‚نگیرد در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار

                                                            .دیوان محاسبات کشور ارسال نمایدمستشاري به رئیس  هاي  طرح در هیأتدادخواست تنظیم و جهت 

هیأت هاي مستشاري عالوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأي  )20/05/1370اصالحی (– 23ماده 

دفاتر قانونی و صورتحساب کسري و یا اسناد و مدارك در موعد  ‚د و هزینهحساب درآم ‚عدم ارائه صورتهاي مالی - الف  :نمایند می

عدم واریز به موقع درآمد و سایر  - ج .تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی -ب .کشور دیوان محاسباتمقرر به 

الضمان و یا وثیقه  سپرده یا وجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه

سوء  - هـ .گردد المال می عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت - د  .گردد ویا نظائر آنها دریافت می

المال  ست که باعث اتالف یا تضییع بیتلتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرغفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دو ‚استفاده

ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها  -ز  .هاي کسري ابوابجمعی مسئولین مربوط پرونده -و .شود

پرداخت و دریافتهایی که  -ح .هت انجام وظایف آنانمحاسبات کشور در جدر قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان

تأیید و یا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و  -ط .خالف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد

حسابهاي  هاي حسابرسی و گواهی رسیدگی و صدور رأي نسبت به گزارش - ي .ها و مؤسسات و سازمانهاي مربوطه خارجی شرکت

                    .                                                                                                                            صادره توسط دیوان محاسبات کشور

ز ناحیه مسئول یا مسئولین ضمن اعالم رأي پرونده این هیأتها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف ا) 20/05/1370اصالحی (- تبصره  

                                                                                                       .مراجع صالحه ارسال خواهند داشت را جهت صدور حکم مقتضی به

همچنین احکام مرجع تجدید نظر مبنی بر جبران خسارت در مورد  رسیدگی و صدور رأي از دیوان محاسبات کشور و -  34ماده  

.                                          رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهاي اداري یا تعقیب کیفري در مراجع صالحه نخواهد بود اشخاص مانع

مامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد تواند در ت دیوان محاسبات کشور براي انجام وظایف خود می -  42ماده  

گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی  مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوري اسالمی ایران و قواي سه مستقیماً

باشند حتی در مواردي که از قانون محاسبات  ی مستقیم مینمایند مکلف به پاسخگوی از بودجه کل کشور استفاده می که به نحوي از انحاء

  .عمومی مستثنی شده باشند
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                                                                                                                   )تعزیرات(از قانون مجازات اسالمی

یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادي که ها  هر کس نقشه -  501ماده 

نظر به کیفیات و  ‚دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوي که متضمن نوعی جاسوسی باشد صالحیت 

                                                                                                                       .شود یحبس محکوم م مراتب جرم به یک تا ده سال

بندي شده میباشند و به آنها آموزش الزم داده شده است  چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطالعاتی طبقه -  506ماده 

                .شوند مباالتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطالعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می بی در اثر 

اهانت نماید اگر ) س(یا حضرت صدیقه طاهره) ع(هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین -  513ماده 

                                    .شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد اعدام میالنبی باشد  ساب  مشمول حکم

علیه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت ... ا اسالمی رضوانبنیانگذار جمهوري  ‚هر کس به حضرت امام خمینی -  514ماده 

                                                                                                                       .محکوم خواهد شد از شش ماه تا دو سال نماید به حبس

آزادي  ‚که برخالف قانون هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتی) 11/10/1381اصالحی (-  570ماده 

اساسی جمهوري اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر انفصال ازخدمت  قانونفراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در شخصی ا

                                                              .تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد  و محرومیت یک

باشد بر حسب امضاي ساختگی وزیر یا مأمورین  هر گاه اقداماتی که بر خالف قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران می -  571ماده 

                   .به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شدمرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند  ‚آمده باشد دولتی به عمل 

هر گاه شخصی بر خالف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستري یا  -  572ماده 

نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصالح اعالم و اقدامات الزم  مأمورین انتظامی 

                      .از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد ل دائم اند به انفصا را معمول داشته

منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود  چنانچه هر یک از صاحب -  576ماده 

ر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امري که نموده و از اجراي اوام سوء استفاده 
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                    .صادر شده باشد جلوگیري نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد از طرف مقامات قانونی 

ن دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر چنانچه مستخدمین و ماموری -  577ماده 

حکمیت در اموري که در صالحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض   موارد

                                                               .ز دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شدقضائی رفع مداخله ننمایند به حبس ا مقامات صالحیتدار

تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که  چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت -  579ماده 

ل محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگري انجام شود فقط آمر است به حبس از شش ماه تا سه سا مورد حکم نبوده

شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام  می به مجازات مذکور محکوم

                                                .یا آمر اجرا خواهد شد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر مزبور متضمن جرم دیگري نیز باشد

استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را  هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء -  581ماده 

به  ‚د عالوه بر رد عین مال یا معادل نقدي قیمت مال یا حقحق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگري کن  بخرد یا بدون

                                                          .سه سال یا جزاي نقدي از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد مجازات حبس از یک سال تا

قانون اجازه ابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردي که مراسالت یا مخ ‚هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی -  582ماده 

مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء   داده حسب

                                                     .ل محکوم خواهد شدسه سال و یا جزاي نقدي از شش تا هیجده میلیون ریا نماید به حبس از یک سال تا

قانون تشدید ) 3(هر کس عالماً و عامداً براي اقدام به امري یا امتناع از انجام امري که از وظایف اشخاص مذکور در ماده  -  592ماده 

باشد وجه یا مالی یا سند  ع تشخیص مصلحت نظام میمجم 1367/9/15الس و کالهبرداري مصوب اخت ‚ارتشاء مجازات مرتکبین 

ناشی از ارتشاء به  ‚مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات عالوه بر ضبط مال پرداخت وجه یا تسلیم مالی را

                                                                                                      .شود یضربه شالق محکوم م )74(حبس از ششماه تا سه سال و یا تا 

دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس  در صورتیکه رشوه - تبصره 

                                                                                                                           .گردد خواهد بود و مال به وي مسترد می  مزبور معاف

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهاي دولتی و یا وابسته به  -  598ماده 

ها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر نهادهاي انقالبی و بنیاد دولت و یا

گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مامورین به خدمات  دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قواي سه دولت اداره میشوند و یا

البات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر وجوه نقدي یا مط عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی 

که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون  الذکر یا اشخاصی  یک از سازمانها و موسسات فوق

قانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت متصرف غیر  ‚آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگري داشته باشد

شده باشد عالوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ  شود و در صورتیکه منتفع ضربه محکوم می) 74(المثل به شالق تا  اجرت

تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به  موجب  انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط

                                 .مصرف نموده باشد مصارفی برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار

ها و ادارات و سازمانهاي  سرپرستی در وزارتخانهدار وظیفه مدیریت و  هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده -  603ماده 

 ‚ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ها و مناقصه که بالمباشره یا به واسطه در معامالت و مزایده) 598(مذکور در ماده
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داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا العمل یا پاداش براي خود یا دیگري نفعی در  الزحمه و حق کمیسیون یا حق تحت هر عنوانی اعم از

اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن   تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر

ورد براي خود یا که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آ  چیزي بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی

شود و در صورتی که عمل وي موجب تغییر در  این طریق محکوم می دیگري نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از

ن ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدي از سه تا سی میلیو مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش

                                                                                                                                                               .ریال نیز محکوم خواهد شد

ق و اسنادي را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا براي ها و اورا هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداري نوشته -  604ماده 

 ‚باشد وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می انجام 

  .هد شدخسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خوا عالوه بر جبران

که از وقوع جرم ارتشاء یا اختالس یا ) 598(هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده  -  606ماده 

در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و ) 603(و ) 599(قانونی یا کالهبرداري یا جرایم موضوع مواد  تصرف غیر

الحیتدار قضائی یا اداري اعالم ننماید عالوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا مراجع ص مراتب را حسب مورد به

                                                                                                                                                                 .دو سال محکوم خواهد شد

ضربه و یا ) 74(توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شالق تا  -  608ماده 

  .تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواهد بود پنجاه هزار
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                                                                                         برداري ازقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختالس وکاله

ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و  ها یا کارخانه هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه - 1ماده 

آمدهاي غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول  واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش فریب دهد یا به امور غیر  اختیارات واهی

مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال   اختیار کند و به یکی از وسایل

سال و  7به حبس از یک تا  ‚کالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش رد آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگري را بب

در صورتیکه شخص مرتکب بر خالف واقع عنوان یا سمت  .شود می  پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است محکوم

یا نهادهاي انقالبی و بطور  شوراها یا شهرداریها  یا مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهاي دولتی

جرم با استفاده از تبلیغ عامه   کلی قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه

صورت گرفته  یا خطی ع و یا انتشار آگهی چاپی روزنامه و مجله یا نطق در مجام ‚تلویزیون ‚از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو

باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهاي دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهاي انقالبی و یا بطور کلی از 

تا ده سال و  2حبش به حبس از قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح و مأمورین بخدمت عمومی باشد عالوه بر رد اصل مال به صا 

                                                      .شود دولتی و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می  انفصال ابد از خدمات

ر صورتیکه نفس عمل انجام مجازات شروع به کالهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و د -2تبصره 

مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه . شود شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می ‚شده نیز جرم باشد

 ه تا سه سالتر باشند به شش ما مراتب پائین مدیر کل یا باالتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در

                                                                                                                              .شوند انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می

شهرداریها یا نهادهاي انقالبی و بطور کلی قواي سه هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا  - 3ماده 

همچنین نیروهاي مسلح یا شرکتهاي دولتی یا سازمانهاي دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا   گانه و

ا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را باشد وجه ی دادان یا انجام ندادن امري که مربوط به سازمانهاي مزبور می  غیر رسمی براي انجام

در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور  مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید 

که در  فه بوده یا نبوده باشد و یا آننداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظی خواه آن کار را انجام داده یا  ‚دیگري در آن سازمان باشد

وجه مأخوذ بیش از بیست هزار در صورتیکه قیمت مال یا . شود انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می

یا باالتر باشد به انفصال دائم  همطراز مدیر کل  ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا
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و جزاي نقدي معادل قیمت مال   از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس

یر کل یا مد یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز 

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از  .باالتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد

معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ  دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به عالوه جزاي نقدي 

کل یا همطراز آن باشد بجاي  تر از مدیر ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین 74ئم از خدمات دولتی و تا و انفصال دا

ر صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون د. انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و  ده سال حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه  ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا

تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از  ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین 74تا 

                                                                                                                                               .شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

در مواردي که در اصل ارتشاء انفصال  . (مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود -  3تبصره 

و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد ) شود شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعیین می  ش بینیدائم پی

                                                                                                                                     .به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد

صدور قرار بازداشت موقت به مدت  ‚در صورت وجود دالیل کافی ‚هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد -  4تبصره 

ان مدت تواند پس از پای همچنین وزیر دستگاه می. الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود  یکماه

 ‚به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت. را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وي از خدمت تعلیق کند  بازداشت موقت کارمند

                                                                                                                                 .علق نخواهد گرفتهیچگونه حقوق و مزایایی ت

در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد  -  5تبصره 

مرتش را فراهم  امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب  شد و در مورد

.                                                       شود و امتیاز نیز لغو میگردد رشوه پرداخته است به وي بازگردانده می نماید تا نصف مالی که بعنوان 

شرکتهاي دولتی و یا وابسته به  هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و - 5ماده 

و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضائی و بطور کلی  دولت و یا نهادهاي انقالبی 

ها یا سهام یا  الهو مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حو  قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح

از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها   اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک

  . محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد  سپرده شده است بنفع خود یا دیگري برداشت و تصاحب نماید مختلس

سه سال انفصال موقت و هرگاه   تالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تادر صورتیکه میزان اخ

مورد اختالس به  بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال 

                                                                                                                                     .شود جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم می

 5تا  2چنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به  -  2تبصره 

تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر  7سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به  5حبس و یک تا  سال 

                 .                                          شود بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم می  دو مورد عالوه

هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا  -  3تبصره 
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                                                   .نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد  نقدي معاف می قسمتی از جزاي 

مجازات شروع به اختالس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز  - 6ماده 

یرکل یا مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مد. شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود  ‚جرم باشد

تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال  دمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائینبه انفصال دائم از خ باالتر و یا همطراز آنها باشد 

  .شوند  موقت از خدمات دولتی محکوم می

  

                                                                                                                       از قانون تصدي بیش از یک شغل

 .دار شود تواند تنها یک شغل دولتی را عهده قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران هر شخص می 141با توجه به اصل  - ماده واحده  

                                          .باشند ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می وزشی در دانشگاههاي آم سمت -  1تبصره  

                       .شود شغل ویا پستی که به طور تمام وقت انجام مییا ‚منظورازشغل عبارت است ازوظایف مستمرمربوط به پست ثابت سازمانی - 2تبصره 

هاي دولتی که به  هاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و شرکت هیأت ‚مجامع عمومی ‚شرکت و عضویت در شوراهاي عالی -  3تبصره  

گیرد  شغل سازمانی صورت میهاي پست و یا  نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت عنوان

                   .گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود نمی شغل دیگر محسوب

تصدي هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و  -  4تبصره  

مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  ‚وکالت دادگستري ‚مجلس شوراي اسالمی نمایندگی

                                                   .ونی ادارات و مؤسسات براي کارکنان دولت ممنوع استهاي تعا شرکت هاي خصوصی جز شرکت

گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک  ماه تا یکسال محکوم می 6متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از  -  5تبصره  

عالوه بر استرداد  ‚در صورت تکرار در مرتبه دوم. گردد ایاي شغل اصلی وي مسترد میرا داشته است به جز حقوق و مز زمان تصدي آن

                                                                                                    .گردد انفصال دائم از مشاغل محکوم می وجوه موضوع این تبصره به

                                 .گردند رکننده احکام در صورت اطالع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میآمر و صاد -  6تبصره  

در صورت مطلع  ‚هاي دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر مسئولین ذیحسابی و واحدهاي مالی دستگاه -  7تبصره  

                                                                                     .ماه محکوم خواهند گردید 6تا  3قت بین شغل دوم به انفصال خدمت مو بودن از

گردند از شمول مفاد این  هاي مختلف منصوب می هائی در دستگاه افرادي که مستقیماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت -  8تبصره  

                                                                                                                                                                    .ند بودمستثنی خواه قانون

ها و مؤسسات دولتی و وابسته  مایند و شرکتن هائی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می نهادها و ارگان ‚ها کلیه سازمان -  9تبصره  

                                                            .باشند آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می مؤسساتی که شمول قانون بر به دولت و

اي سه گانه و مؤسسات و سازمان هاي تابعه عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قو )20/04/1388الحاقی (–10تبصره 

آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه 

قانون ممنوعیت ) 8(تبصره و افراد موضوع ) 1(در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره  ‚کل کشور استفاده می نمایند

به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شوراي نگهبان که قبل از  1373شغل مصوب تصدي بیش از یک 
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این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شوراي نگهبان 

  . ی شناخته می شوندمستعف

  

  

                                                                                                                               از قانون دیوان عدالت اداري

                                                                      :صالحیت رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یاحقوقی از - 10ماده

تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهاي دولتی و شهرداریها وتشکیالت و نهادهاي  -الف

                         .در امور راجع به وظایف آنها) الف(واحدهاي مذکور در بند تصمیمات و اقدامات مأموران  –ب . انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها

 ‚أتهاي بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهاي مالیاتیهی ‚اداريرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههاي  – 2

قانون حفاظت ) 56(ماده.کمیسیون موضوع  ‚قانون شهرداریها) 100(یون موضوع مادهکمیس ‚هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما ‚شوراي کارگاه

                                               .ن و مقررات یا مخالفت با آنهاو بهره برداري از جنگلها و منابع طبیعی و اصالحات بعدي آن منحصراً از حیث نقض قوانی

و مستخدمان ) 1(مشمولین قانون استخدام کشوري و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند رسیدگی به شکایات قضات و – 3

                                .مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامی

سیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص ر – 1     :ت عمومی دیوان به شرح زیر استحدود صالحیت و وظایف هیأ - 12ماده

ومؤسسات عمومی غیر دولتی درمواردي که مقررات مذکور به علت آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها :حقیقی یا حقوقی از

یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا  مربوط یا تجاوز ومغایررت با شرع یا قانون ویا عدم صالحیت مرجع 

آراء متناقض صادره از شعب  مشابه که رداصدور رأي وحدت رویه در مو -. خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود

                                                                                                                             .دآراء مشابه متعدداز شعب دیوان صادر شده باش ‚واحدکه در موضوع صدور رأي ایجاد رویه  – 3  .صادر شده باشد دیوان

رییس دیوان فقط ‚دنبین شرعی یا قانونی تشخیص دهرأي قطعی شعب دیوان را خالف  رئیس دیوان قضائیه یا در صورتی که رئیس قوه-79ماده

              .رأي صادر شده قطعی است.براي یک باربا ذکر دلیل پرونده را براي رسیدگی ماهوي وصدور رأي به شعبه  هم عرض ارجاع می نماید

سوي رییس قوه قضائیه خالف بین شرع تشخیص داده شود،هیأت عمومی با توجه به نظر رییس در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از -94ماده

                                                                                                                                                                              .قوه قضائیه تجدید نظر می نماید

                                                                                :ددرمورد احکام قطعی به جهات ذیل می توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمو-98ماده 

درمفاد حکم،تضاد وجود داشته  -پ. استه صادر شده باشدحکم به میزان بیشتر از خو -ب. حکم،خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد-الف

همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است حکم صادر شده با حکم دیگري درخصوص همان دعوي واصحاب آن، که قبالًتوسط  -ت. باشد

علی بودن ویا عدم اعتبار آنها به حکم،مستندبه اسنادي باشدکه پس ازصدور،ج-ث. متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد

پس از صدور حکم،اسناد ودالیلی به دست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده  -ج. موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد

                                                                               .دادرسی باشد وثابت شود اسناد ودالیل یاد شده درجریان دادرسی دراختیار وي نبوده است

                                                  .این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابالغ فوراً اجراء نمایند) 10(کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده-107ماده

مسؤوالن ذي ربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضاي ذینفع  ‚دیوان در روزنامه رسمی کشورهرگاه پس از انتشار رأي هیأت عمومی -109ماده

مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده  ‚دیوان و با حکم یکی از شعب دیوانیا رئیس 



 

 
30 

 

                                                                                                                                                                                          .محکوم می شود

دمات دولتی تا پنج سال و به انفصال موقت از خ ‚استنکاف نماید با رأي شعبه صادرکننده حکم ،در صورتی که محکوم علیه از اجراء رأي-112ماده

دیوان می رأي صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص تجدید نظر . جبران خسارت وارده محکوم می شود

                                                 .ودرصورتیکه رأي مذکور درشعبه تجدید نظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.باشد

مکلفنددستورات دیوان را درمقام اجراي حکم  8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوریمصوب)5(دستگاه هاي اجرایی موضوع ماده-118ماده

  .این قانون است)112(تخلف از مقررات این ماده،عالوه برتعقیب اداري وانتظامی حسب مورد،مستوجب مجازات مقرردر ماده.اجراء کنند

                                                                                                                                                     نون محاسبات عمومیاز قا

ی واجد صالحیت به منظور ذیحساب مأموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارایی از بین مستخدمین رسم -  31ماده 

ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و دستگاههاي  نظارت و تأمین هماهنگی الزم در اجراي مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه اعمال

شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده  مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می اجرایی محلی و

نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداري و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و  - 1:هد داشتخوا

            ها و اوراق بهادار نگاهداري و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده -  3 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی - 2.سالمت آنها

ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام  - 1حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکورتبصره نگاهداري  - 4

                                                                                                                                                                                         .دهد می

امین اموال مأموري است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و به موجب حکم  -  34ماده 

ر حکم مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهاي اموال و اوراقی که د وزارتخانه یا

نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و  آیین. شود به عهده او واگذار می ‚تحت ابوابجمعی وجه نقد است و کاالهاي

ه و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و ب مسئولیتهاي امین اموال در مورد اموال منقول

                                                                                                                                                                       .رسد ت وزیران میتصویب هیأ

شود و نسبت به  ذیربط به این سمت منصوب میکارپرداز مأموري است که از بین مستخدمین رسمی واجد صالحیت دستگاه  -  35ماده 

                                                           .نماید تدارك کاالها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می خرید و

قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگري مقرر شده  کلیه دستگاههاي اجرایی مکلفند جز در مواردي که به موجب این -  65ماده 

 - 2انتقال وجه به حساب ذینفع - 1:پرداختهاي خود را منحصراً از طریق حسابهاي بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر باشد

.                         گردد پرداخت محسوب می نی اوحواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانو - 3پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او

هاي دولتی  ها و مؤسسات دولتی و شرکت پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه -  71ماده 

ضوابط پرداخت این قبیل  . است باشند ممنوع مواردي که به اقتضاي وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می جز در

کننده  پرداخت ها و اعانات به تصویب مجلس شوراي سالمی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان تگاههاي کمک

     .کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگري مقرر شده باشد با اخذ رسید از دریافت

پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی موضوع ماده ) 19/02/1390اصالحی (-مکرر  71ماده 

ربوط ماین قانون به دستگاههاي اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي وغیرنقدي به جز در مواردي که در مقررات قانونی ) 2(

این قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ) 4(هدایاي نقدي که با رعایت ماده . ممنوع است تعیین شده یا می شود 
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و شرکتهاي دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داري کل کشور براي دستگاههاي مذکور افتتاح شده 

ا رعایت هدفهاي اهداء کننده برابر آئین نامه اي خواهد بود که توسط وزارت امور مصرف وجوه مذکور ب. یا می شود واریز گردد

اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می 

ونه موارد را باید طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهاي دولتی این گ

هدایاي خاص تلقی می شود و چنانچه اهداءکننده ) ره (هدایاي اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امدادامام خمینی. نمایند

. به مصرف خواهد رسید) ره (م خمینی هدف خود را اعالم نکند با نظر شوراي مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد اما

                                                                                                               .اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بالمانع است

به استثناء  (د و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاري و اجرت کار و غیره ها و مؤسسات دولتی اعم از خری معامالت وزارتخانه -  79ماده 

                        :باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر) شود که مشمول مقررات استخدامی می مواردي

.                                                                    لتی و یا شرکت دولتی باشددر مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دو - 1

در مورد معامالتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف  - 2

                                                                                                                                                                                        :حه زیرنهادها و مؤسسات و شرکتهاي مشرو آنها با

نجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پ - الف 

  ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی که  شرکتهاي تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه - ب .نهادهاي مذکور باشد مؤسسات و

ت تعاونی تولید و توزیع که تحت شرکتها و مؤسسا -ج .شوند تعاونی تشکیل و اداره می بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهاي

                                                                                  .ن به صرفه صالح دولت باشدکه مقرو ‚گردند نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می

باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا  در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا - 3

                                                                                                          .مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد  مقامات

ال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و در مورد خرید یا استجاره امو - 4

            .مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستري و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد یا مقامات 

                                                          .موازین اسالمی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی در مورد خرید خدمات هنري با رعایت - 5

در مورد خرید کاالهاي انحصاري دولتی و یا سایر کاالهایی که داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي  - 6

                                                                                                                               .اعالم شده باشدنرخهاي معینی تعیین و  ذیربط دولتی

ی در مورد خرید کاالهاي مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههاي ذیربط دولتی و یا شهرداریها براي آنها نرخ ثابت - 7

                                                                                                                                                                                         .تعیین شده باشد

و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههاي دولتی ذیربط براي  هاي داخلی و کرایه حمل در مورد کاالهاي ساخت کارخانه - 8

                                                                                                                                                                    .شده باشد آنها نرخ تعیین

                                             .هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع ‚ریایید ‚مورد کرایه حمل و نقل هوایی در - 9

ا در مورد تعمیر ماشین آالت ثابت و متحرك به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و ی - 10

                                                                                                                                                                .مجاز از طرف آنها  مقامات

ن آالت ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و در مورد خرید قطعات یدکی براي تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشی - 11
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ارشناس کگیري دقیق و لوازم آزمایشگاههاي علمی و فنی ونظائر آن با تعیین بهاي مورد معامله حداقل وسیله یک نفر  اندازه ابزار و وسائل

یا استان و یا مقامات مجاز از طرف که حسب مورد توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و  خبره و متعهد رشته مربوط

                                                                                                    .مذکور در این ردیف پس از تأیید مقامات  ‚آنها انتخاب خواهد شد

                                                       .صالح دولت باید مستور بمانددر مورد معامالتی که به تشخیص هیأت وزیران به مالحظه صرفه و  - 12

نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسالمی و تأیید وزارت امور اقتصادي و  در مورد چاپ و صحافی که به موجب آیین  - 13

                                                                                                                       .انجام خواهد شد ‚رسد تصویب هیأت وزیران می دارایی به

شود و نرخ فروش آنها توسط  ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می در مورد فروش کاالها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه - 14

                                                                                                                                                      .گردد یین میقانونی مربوط تع مراجع

                                                                                                                    :پذیرد مناقصه در معامالت به طرق زیر انجام می -  81ماده 

در مورد معامالت متوسط به کمترین بهاي  - در مورد معامالت جزئی به کمترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپردازب  - الف 

مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان  یید وزیر یا باالترینممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأ

به ) مناقصه محدود (نامه  در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت  - ج .و یا مقامات مجاز از طرف آنها

                                                                                                     .اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها تشخیص وزیر یا باالترین مقام دستگاه

                                                                                                                       :پذیرد مزایده در معامالت به طرق زیر انجام می -  82ماده 

           در مورد معامالت متوسط با حراج -ب  در مورد معامالت جزیی به بیشترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش - الف 

                                                                                                                     در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی - ج 

در مواردي که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب  -  83ماده 

توان معامله را به طریق دیگري انجام داد و در این صورت هیأت  می ‚این قانون میسر یا به مصلحت نباشد 84مذکور در ماده  از مقامات 

صالح دولت ترتیب انجام این گونه معامالت را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طورکلی براي  مزبور با رعایت صرفه و

                                                                                                                                 .خواهد نمود یک نوع کاال یا خدمت تعیین و اعالم

ها با مقررات این قانون  ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی از نظر انطباق پرداخت اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه -  90ماده 

                                                                       .به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است ‚ر نوع خرجقوانین و مقررات راجع به ه و سایر

 ‚در مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید -  92ماده 

و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته . باشد یی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میاجرا دستگاه

ف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه خدمات انجام شده مکل باشد و همچنین در مورد

                                                                          .اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود ست واجرایی مربوط قابل پرداخت ا

در صورتی که بر اساس گواهی خالف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا  -  93ماده 

مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خالف قانون وجهی پرداخت یا تعهدي علیه دولت امضاء شود هر یک از این  مقامات 

                                                                             .غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد تخلفات در حکم تصرف

 پذ  انتقال بالعوض اموال منقول دولت ازیک وزارت خانه یامؤسسه دولتی بوزارتخانه یامؤسسه دولتی دیگردرصورتی امکان -107دهما

اي که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارایی قبالً تحصیل  خواهد بود که عالوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه یر
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                                                                                                                                                                                     .شده باشد

که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد  ها و مؤسسات دولتی به شرکتهاي دولتی انتقال بالعوض اموال منقول وزارتخانه -  108ماده 

  تقاضاي شرکت دولتی ذیربط وموافقت وزیریا باالترین مقام اجرایی وزارتخانه یامؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت بنا به

  شود هر سال به شرکت دولتی منتقل میدر صورتی که ارزش اموال منقولی که دراجراي این ماده در. باشد دارایی مجازمی اموراقتصادي و

منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی   بر اساس ارزیابی کارشناس

                      .نماید انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور شده افزایش یابد و در هر حال شرکت

ها و مؤسسات  باشد به وزارتخانه انتقال بالعوض اموال منقول شرکتهاي دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت می -  109ماده 

و دارایی تقاضاي وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطالع قبلی وزارت امور اقتصادي  دولتی بنا به

شود جمعاً از  اموالی که در اجراي این ماده انتقال داده می) قیمت تمام شده منهاي تجمع ذخیره استهالك (دفتري   مشروط بر آنکه ارزش

ست درصورتیکه ارزش دفتري اموال منقول شرکت انتقال دهنده مال مکلف ا .مجازمیباشد‚تجاوز نکند سرمایه پرداخت شده شرکت% 50

شود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه  می ها و مؤسسات دولتی منتقل ر اجراي این ماده به وزارتخانهشرکت که د

                         .دفتري اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش 

ها و  اختیار سایر وزارتخانهتوانند اموال منقول خود را به طور امانی در  ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی می وزارتخانه -  110ماده 

ها و مؤسسات دولتی  در این صورت وزارتخانه. دولتی و شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی قرار دهند مؤسسات 

 مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی و شرکتهاي دولتی و

حراست و نگهداري حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور  مذکور داشته باشند مسئول حفظ و

به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به  اقتصادي و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز

                                                                                                                                         .و دارایی اطالع دهند وزارت امور اقتصادي

  شود و مورد نیاز سایر میها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیازتشخیص داده  فروش اموال منقول وزارتخانه -  112ماده 

با اطالع قبلی وزارت امور اقتصادي و دارایی و اجازه باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت  ‚هاومؤسسات دولتی نباشد وزارتخانه

             .ریز شودعمومی واوجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد . باشد مربوط به معامالت دولتی مجاز می مقررات 

براي اجراي ) گذاري ثابت سرمایه (کلیه اموال و داراییهاي منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهاي عمرانی  -  113ماده 

 وزارتخانه یا ‚شود اعم از این که دستگاه اجرایی طرح خریداري و یا بر اثر اجراي این طرحها ایجاد و یا تملک می طرحهاي مزبور

  مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نیافته است  ولتی یا شرکت دولتی و یامؤسسه د

باشد و در صورتی که از اموال مذکور براي ادامه عملیات  دستگاههاي اجرایی ذیربط می متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با

دستگاههاي دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این  ي عین و یا حق استفاده از آنها به سایرطرح رفع نیاز شود واگذار

                                                                     .واریز گردد حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور قانون خواهد بود و وجوه

ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه  لیه اموال غیر منقول وزارتخانهک -  114ماده 

توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که  ها و مؤسسات دولتی می وزارتخانه. که مال را در اختیار دارد دولتی است

                                                                                                                                              .واگذار کنند یگردر اختیار دارند به یکد

استثناء اموال غیر منقول شود به  ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می فروش اموال غیر منقول وزارتخانه -  115ماده 
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                                                                                                                                                                                       :مشروحه زیر

آثاروبناهاي  - 3سازي  تأسیسات و استحکامات نظامی وکارخانجات اسلحه ومهمات-2.اشداموال غیر منقولی که از نفایس ملی ب - 1

باشد بنا به پیشنهاد وزیر  اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع می -     تاریخی

باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب  ط مجاز میهیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربو مربوط با تصویب

                                                                                                                                                                         .درآمد عمومی کشور واریز شود

ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل  اموال غیر منقول وزارتخانه -  117ماده 

اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع . باشد شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است می انتقال به

                           .یابد وز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش میر عمومی شرکت به قیمت

توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج  ها و مؤسسات دولتی می وزارتخانه -  120ماده 

در این صورت مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی . سسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی واگذار نمایدطور موقت به مؤ خود را به

حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را  انتقال گیرنده بدون این که

                                                                      .اتب را به وزارت امور اقتصادي و دارایی اطالع دهندو مر به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده

                                                                                                               از قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی

هاي دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت یا مأمور بخدمات عمومی و  ها و مزایده اشخاصی که در معامالت یا مناقصه - ماده واحده 

تبانی کنند و در نتیجه ضرري متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود بحبس تأدیبی از یک تا سه  شهرداریها با یکدیگر  یا

  . اند محکوم میشوند بمیزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده سال و جزاي نقدي 

اء از طرف دولت یا شرکتها و یا هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانیکه بنحوي از انح 

فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطالع از تبانی معامله را انجام دهند یا بنحوي در تبانی   مؤسسات

دولت و شهرداریها کنند بحداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته ب  شرکت یا معاونت

مذکور در صورتیکه عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم  در کلیه موارد . محکوم خواهند شد

  .خواهد شد

                                                                                              قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی از

مستقیم یا غیر مستقیم سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور  ‚مال ‚قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه - ماده واحده 

ا و کلیه شهرداریه ‚نهادهاي انقالبی ‚نیروهاي مسلح ‚شرکتها و مؤسسات دولتی ‚سازمانها ‚گانه معامالت خارجی قواي سه در رابطه با

ي نقدي سال و جزا 5تا  2مرتکب عالوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیري از . ممنوع است  تشکیالت وابسته به آنها

                                                                                                                                                                   .گردد برابر پورسانت محکوم می

مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد  -  1تبصره 

                                                                                                                                    . مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد مرتکب به

                                                        . مجري خواهد بود 58/1/1در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ  -  2تبصره 

پردازد موضوع به اطالع مسئول دستگاه ذیربط  پورسانت می ‚صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله در -  3تبصره 

 .کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود گردد در این صورت اقدام شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می می رسانده
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                           نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوريع مداخله وزراء و از قانون من

  : از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر -ماده اول 

  .و نمایندگان انجمن شهر -شهرداران –فرمانداران کل  -استانداران  -سفرا  - 2 معاونین و نمایندگان مجلسین -وزیران  -وزیر  نخست - 1

کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر  - 4.کارمندان و صاحبمنصبان کشوري و لشگري و شهرداریها و دستگاههاي وابسته بآنها - 3

ته به بدولت و یا شهرداریها و یا دستگاههاي وابس  داره کردن یا نظارت آن متعلقمؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا ا

الزحمه یا پاداش و یا امثال  اشخاصی که بنحوي از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در باال حقوق یا مقرري یا حق - 5.آنهاباشد

اي که از دولت یا  مدیران و کارکنان بنگاههاي خیریه - 6.دارند دریافت می) باستثناي حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانونی (آن بطور مستمر 

شرکت و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیک نفر از اشخاص  - 7.دارند از شهرداریها کمک مستمر دریافت می

اینکه نظارت یا مدیریت و  سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر

ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد  باشد باستثناء شرکت یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها 

ت یا اداره و یا بازرسی آن فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آنرا نداشته و نظارت یا مدیری بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور در مشروط 

اعم   (توانند  نمی.باشد  7شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهاي مندرج در بند  – 8)باشخاص مذکور در فوق نباشد

در معامالت یا ) ي و رایگان انجام دهندانجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخار  دمتی کهاز اینکه در مقابل خ

این ماده شرکت نمایند اعم از  6و  4مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههاي وابسته به آن ها و یا مؤسسات مذکور در بند  داوري در دعاوي با دولت یا

         ).از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشدباستثناي معامالتی که قبل  . (قانونی مطرح شده یا نشده باشد  اینکه دعاوي مزبور در مراجع

مؤسساتی که  ها و پدرو مادروبرادروخواهروزن یا شوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت - 1تبصره 

سازمانها و یا سایر  ها و یا بانکها و یا شهرداریها و یتوانند با وزارتخانهدر آن سهیم یا داراي سمت باشند نم 8و  7الذکر بنحو مندرج در بند  اقرباء فوق

                                                        .یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوري شوند] معاونت[  و یا معامالت ] وزارت[مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت ورارت

             .نی خواهند بودشرکت هاي تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات این قانون مستث – 2تبصره 

  : منظور از معامالت مندرج در این ماده عبارت است از - 3تبصره 

  اکتشاف واستخراج و بهره-3.العمل کاري حق-2).باستثناي معامالت محصوالت کشاورزي ولوآنکه ازطریق مقاطعه انجام شود (کاري مقاطعه -1

 قرارداد نقشه - 4)آنها واقع است  ون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصیباستثناي معادن طبقه اول مندرج در قان (برداري 

خرید و  - 7شرکت درمزایده ومناقصه -6قراردادمطالعات ومشاورات فنی ومالی وحقوقی-5کشی ونظارت دراجراي آن برداري وقراردادنقشه 

                                                                                                                             .استثناء شده باشد و یا مزایده انجام شود هر چند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده  هائی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه فروش

.                             ستمعامالت اجناس و کاالهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی ا - 4تبصره 

داوري در  مله نمایند و یا بعنوان اشخاصی که بر خالف مقررات ماده فوق شخصاً و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معا -ماده دوم 

هر  و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در) اعم از کشوري و لشگري  (االشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی  دعاوي فوق

مجازات  حکوم خواهند شد و همینرتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخالف مقررات این قانون عمل نمایند بحبس مجرد از دو تا چهار سال م

ماده اول که با علم و اطالع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد  8و  7براي مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند 

متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد  و

                                                                                                                                                            .آن معامله یا داوري و ابطال آن میباشند از

مقررات   ده اول که بر اثر اجراي این قانون مایل بادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتیکه مشمولکارمندان مشمول ما -تبصره 

  .بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود
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                                                                                                                                      ازقانون برگزاري مناقصات 

  با رعایت  هک  رسد و تنها در معامالتی می  تصویب  به مناقصات برگزاري  و مراحل  روش  منظور تعیین  به  قانون  ـ این  ـ کاربردالف 1ماده 

  و شرکتهاي  سازمانها و مؤسسات ‚ها از وزارتخانه  اعم  ایران  اسالمی  جمهوري  گانه سه  ـ قواي  ب .کاربرد دارد ‚شود می  انجام  قانون  این

  عمومی  و نهادهاي  مؤسسات ‚ دولتی  بیمه  شرکتهاي ‚ دولتی  اعتباري بانکها و مؤسسات  ‚ دولت  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات ‚ دولتی

  انقالب  بنیادها و نهادهاي ‚ عمومی  مؤسسات ‚)نمایند می  کشور استفاده  کل  بنیادها و نهادها از بودجه  آن  که  درمواردي( غیردولتی

از   اعم ‚ است  نام  ا تصریحذکر ی  بر آنها مستلزم  قانون  شمول  که  دستگاهها و واحدهائی و همـچنین   اساسی  قانون  نگهـبان  شوراي ‚ سالمیا

 ‚ ایران  نفت  ملی  شرکت ‚ جهادکشاورزي  نمایند نظیر وزارت  تبعیت  عام  و مقررات  و یا از قوانین  خود را داشته  خاص  قانون  که این

  جمهوري  بنادر و کشتیرانی  ازمانس ‚ ایران  صنایع  و نوسازي  گسترش  سازمان ‚ ایران پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت ‚ گاز ایران  ملی  شرکت

آنها   تابعه  و شرکتهاي  ایران  اسالمی  جمهوري صدا و سیماي  سازمان ‚ ایران  معدنی  و صنایع  معادن  و نوسازي  توسعه  سازمان ‚ ایران اسالمی 

                                                                                                              .کنند  را رعایت  قانون  این  مقررات  مناقصه موظفند در برگزاري

:   کوچک  ـ معامالت1:شوند  می  تقسیم  دسته  سه  به)  معامله  قیمت(  از نظر نصاب  معامالت:  معامالت  بندي طبقه 29/03/1384ـ3ماده 

مورد   مبلغ  که  معامالتی:   متوسط  ـ معامالت2باشد  ریال) 000‚000‚20(  میلیون تر از بیستکم 1382  سال  ثابت  قیمت  به  که  معامالتی

  معامالتی:  بزرگ  ـ معامالت3.تجاوز نکند  کوچک  معامالت  ارزش  برابر سقف  و از ده  بوده  کوچک  معامالت  مبلغ  از سقف  بیش  معامله

  مکلف  و دارائی  امور اقتصادي  ـ وزارت1تبصره .   باشد  کوچک  معامالت  مبلغ ارزش   برابر سقف  دهاز   آنها بیش  برآورد اولیه  مبلغ  که

  اسالمی  جمهوري  مرکزي  بانک  توسط  شده  اعالم  کاالها و خدمات  بهاي  شاخص  را براساس  معامالت نصاب   هر سال  در ابتداي  است

                                                                                                                           .       نمایدپیشنهاد   نوزیرا  هیأت  به  تصویب  جهت ‚ ایران

. گردد می شکیل ت  رسیدگی  گزار هیأت گر و مناقصه مناقصه  بین  دعاوي  به  منظور رسیدگی  به:  شکایات  به  رسیدگی  ـ هیأت 7ماده 

                                                                                                                   .خواهد رسید  اسالمی  شوراي  مجلس  تصویب  به  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  اساسنامه

ـ صدور   ب   قانون  از مواد این  هر یک  اجرا نشدن  به  مربوط  اعتراضات  به  ـ رسیدگی  الف :  شکایات  به  رسیدگی  هیأت  ـ وظایف 8ماده 

                                                     .                                                                                                                             تجدید یا لغو مناقصه  رأي

                                                             : زیر است  مراحل  شامل  ترتیب  به مناقصات فرایند برگزاري: مناقصات ـ فرایند برگزاري 9ماده 

اسناد   ـ تهیه  ج )  یا محدود عمومی  ‚ اي یا دو مرحله  اي مرحله  یک(  گبزر  در معامالت  مناقصه  نوع  ـ تعیین  ب   مالی  منابع  ـ تأمین  الف 

  .و انعقاد قرارداد  مناقصه  برنده  ـ تعیین  پیشنهادها  و ـ ارزیابی. مناقصه  هـ ـ فراخوان. لزوم  درصورت  گران مناقصه  کیفی  د ـ ارزیابی. مناقصه

                                                                                                :شود می  زیر انجام  طرق  به  مناقصه:  مناقصه  انجام  هاي ـ روش 11ماده 

  بهاي  درباره)  یا حقوق  خدمت ‚کاال(  معامله  موضوع و کیف   کم  به  کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه ‚ کوچک  ـ در معامالت  الف

  کمترین به  کیفیت  را با تأمین  معامله ‚خود  و مسؤولیت  تشخیص  و به  خصو اخذ فاکتور مش  و صالح  صرفه  نماید و با رعایت  تحقیق  آن

یا   خدمت ‚کاال(  معامله  موضوع و کیف   کم  به  کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه ‚ متوسط  ـ در معامالت  ب.دهد  انجام  ممکن  بهاي

  چنانچه ‚مورد نظر  کیفیت  با تأمین ‚ کتبی  استعالم  فقره  سه  و اخذ حداقل  وصالح  هصرف  نماید و با رعایت  تحقیق  آن  بهاي  درباره)  حقوق

دهد   اد یا اخذ فاکتور انجامرا با عقد قرارد  معامله ‚باشد  همتراز وي  مسؤول  یا مقام  واحد تدارکاتی  مورد تأیید مسؤول  آمده  دست به  بهاي

.                                                                                             دشو می  تعداد موجود کفایت  به ‚ همتراز وي  مسؤول  یا مقام  تدارکاتی  نباشد با تأیید مسؤول  ممکن  بیکت  استعالم  فقره  اخذ سه  و چنانچه

  هاي در روزنامه  انتشار فراخوان  ازطریق  عمومی  مناقصه ـ برگزاري 1.شود می  زیر عمل  هاي از روش  یکی  به  بزرگ  ـ در معامالت  ج 
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                                                                                                        .                                                       محدود  مناقصه ـ برگزاري 2.کثیراالنتشار

              :                                                   شود  باید موارد زیر لحاظ ‚ گران مناقصه  کیفی  ـ در ارزیابی  الف :گران مناقصه  کیفی  ـ ارزیابی12ماده 

کار یا   پروانه  ـ داشتن 4. سابقه  ـ حسن 3.مورد نظر  در زمینه  و دانش  تجربه  ـ داشتن 2. و محصوالت  خدمات  کیفیت  ـ تضمین 1

                                            .              لزوم  کار درصورت  انجام  براي  متقاضی  مالی  ـ توان 5. لزوم  درصورت ‚ صالحیت  هاي گواهینامه

 ‚ ـ دریافت 3. اسنادارزیابی  ـتهیه2.معیارها  نسبی  واهمیت  ارزیابی  معیارهاي  ـ تعیین1. زیراست  بشرح  گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  ـ مراحل  ب

ـ  5.آنها بندي   و رتبه  گران از مناقصه  امتیاز هر یک  تعیینو   شده  اسناد دریافت  ـ ارزیابی 4. متقاضیان  از سوي  اسناد ارزیابی  و ارسال  تکمیل

                                                         .  گران مناقصه  کیفی  ارزیابی  ـ مستندسازي 6.) کوتاه  لیست تهیه (آنها   و رتبۀ  کارفرما و امتیازات  صالحیتدار به  گران مناقصه  اسامی  اعالم

                                                                                                                                           .پیشنهادها  بازرگانی  فنی  ـ ارزیابی 19ماده 

  کیفی  ارزیابی ‚ در اسناد مناقصه  شده  اعالم  هاي معیارها وروش  براساس  است  گزار موظف مناقصه ‚ اي دو مرحله ـ در مناقصات  الف 

  نتیجه ‚باشد  پیشنهادها الزم  بازرگانی  فنی  بررسی  که  رصورتیـ د  ب.نماید  و اعالم  پیشنهادها را انجام بازرگانی  فنی  بیو ارزیا  گران مناقصه

 ‚ بازرگانی  فنی  کمیته  گزارش  شود و بر اساس می  احاله  کمیسیون  بعدي  جلسه  کند به می  معین  مناقصه  کمیسیون  که  مهلتی طی   بررسی

 ‚ بازرگانی  فنی  ارزیابی  ـ هرگونه  ج.شود می  گشوده ‚اند را احراز کرده  زمال  بازرگانی امتیاز فنی   که  پیشنهاددهندگانی  قیمت  هاي اکتپ

پذیرفته   بازرگانی  فنی  هاي در ارزیابی  که  گرانی مناقصه  پیشنهاد قیمت  د ـ پاکت . مجازاست  قیمت  پیشنهادهاي  از گشودن  تنها پیش

                                                                                                                                                     .دشو  بازگردانده  باید ناگشوده ‚اند نشده 

                                                                                                :                                    مناقصه  برنده  و تعیین  مالی  ـ ارزیابی 20ماده 

  دوم  خواهد شد و برنده  اعالم  اول  برنده  عنوان به ‚باشد  را حائز شده  قیمت  ترین مناسب  که  گري مناقصه ‚ مالی  ارزیابی  ـ هنگام  الف 

  باید دراسناد مناقصه  مالی  ارزیابی  روش. باشد  تضمین  کمتر از مبلغ ‚ اول  با برنده  وي  پیشنهادي  قیمت تفاوت  شود که می  اعالم  درصورتی

  چنانچه ‚ قیمت  هاي پاکت  از گشودن  ـ پس  ب .شود  اعالم بر قیمت   بازرگانی  فنی  ارزیابی  تأثیرگذاري  با ذکر نحوه  مشروح  صورت به

نماید و   ارجاع  بازرگانی  فنی  کمیته  را به  آن  تواند بررسی می  مناقصه  کمیسیون ‚باشد  الزم  آن  یمبان و کنترل  ها و تجزیه قیمت  بررسی

 ‚ قیمت  پیشنهادهاي  از گشودن  ـ پس  ج .   کند می  اعالم مناقصه   کمیسیون را به  ارزیابی  نتیجه  دوهفته  حداکثر ظرف  بازرگانی  فنی  کمیته

 ‚ المللی بین د ـ در مناقصات. شود می  بازگردانده  گران سایر مناقصه  و تضمین  گزار نگهداري نزد مناقصه ‚ و دوم  اول  برنده  تضمین

. قید خواهد شد  د مناقصهدر اسنا ‚ داخلی  گران مناقصه  ترجیح  نحوه. دارند  ترجیح خارجی  گران مناقصه  به  نسبت  داخلی  گران مناقصه

.                                                                                                                            داقتصاد تأیید شو  شوراي  باید از سوي ‚نباشد  مصلحت  به  قاعده  این  ها رعایتدر آن  که  مناقصاتی

                     .                                                                        گردد زیر تجدید می  در شرایط  ـ مناقصه  الف : د و لغو مناقصهـ تجدی 24ماده 

  ـ پایان3.از انعقاد قرارداد  مناقصه  ومو د  اول  برندگان  ـ امتناع 2.  در اسناد مناقصه  شده  تعیین  از حدنصاب  گران تعداد مناقصه  بودن  ـ کم 1

.                                                                                         گردد  منتفی  طرح   اقتصادي  توجیه  که  نحوي  قیمتها به  باال بودن - 5. شکایات  به  رسیدگی  هیأت  ـ رأي 4.اعتبار پیشنهادها  مدت

                   .                                                                                                                            شود زیر لغو می  در شرایط  ـ مناقصه  ب

  مناقصه  تغییر درماهیت  باشدوموجب  الزم  دراسنادمناقصه  زیادي  ـ تغییرات2.باشد  شده  مرتفع  مناقصه  موضوع  کاال یا خدمات  ز بهـ نیا 1

  مبنی  مناقصه  کمیسیون  ـ تشخیص 5. بشکایات  رسیدگی  هیأت  ـ رأي4.ومانندآنها  سیل‚ زلزله‚ نظیرجنگ  غیرمتعارف  ـپیشامدهاي3.گردد

.                                                                                         برساند  گران مناقصه  همه آگاهی   به  قانون  این) 22(  ماده  را مطابق  گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه ـ مناقصه  ج . گران مناقصه  بین  تبانیبر 

                  :                                                                                                                            شکایات  به  رسیدگی  ـ نحوه 25ماده 
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  باالترین  تواند به باشد می  داشته  اعتراض مناقصاتبرگزاري   از قانون  موادي  اجرا نشدن  به  نسبت  گران از مناقصه  هریک  ـ چنانچه  الف 

 ‚ شکایت دریافت   ز تاریخا  روز کاري پانزده  در مهلت  است  گزار مکلف مناقصه  ـ دستگاه  ب .کند  گزار شکایت مناقصه  دستگاه  مقام

را   شکایت  که  نماید و در صورتی  اقدام  مربوط  مقررات مطابق ‚ تراضاع  وارد دانستن  و در صورت  آورده  عمل  را به  الزم  هاي رسیدگی

  هیأت ‚ شاکی  توسط  نتیجه  رشپذی  عدم  ـ در صورت  ج .کند  اعالم  شاکی  را به  الزم  جوابیه  شده  تعیین مهلت  ظرف ‚ندهد  وارد تشخیص

 ‚ از طرفین  هریک  اعتراض  در صورت. خواهد کرد  روز اعالم  پانزده  را طی  قطعی  و رأي  را بررسی  موضوع شکایات   به  رسیدگی

                                                                               .خواهد کرد  خود را طی  معمول  نیز روال  مناقصه برگزاريشود و فرایند  می  ارجاع  صالح ذي  مراجع  به  قانونی  رسیدگی  جهت  موضوع

  هیأت  یک  تشخیص گزار به  مناقصه  دستگاه  توجیهی  گزارش  براساس  مناقصه  انجام  که  در مواردي  مناقصه  تشریفات  ـ ترك 27ماده 

  صورت  داد و در این  انجام  دیگري  طریق  را به  معامله  توان می ‚میسر نباشد  قانون  این) 28(  مذکور در ماده  از مقامات  مرکب  نفره سه

در   مربوط سایر مقررات   را با رعایت  معامالت  گونه  این  انجام  ترتیب  دستگاه  و صالح  صرفه  با رعایت مناقصه   ریفاتتش  ترك  هیأت

م                                                                                                            .خواهد نمود  و اعالم  تعیین  کاال یا خدمت  وعن  یک  هرمورد براي

)  ب(در بند  مندرج  اجرائی  گاههايو دست  نیست  مناقصه برگزاري  به  در موارد زیر الزام:  مناقصه برگزاري  به  الزام  ـ موارد عدم 29اده م

                                                                       :دهند  مورد نظر را انجام  معامله ‚ مناقصه  تشریفات  انجام  توانند بدون می  قانون  این) 1(  ماده

و یا   در مرکز و یا استان  اجرائی  دستگاه  مقام  وزیر یا باالترین  و مسؤولیت  صتشخی  به  که  و حقوقی  خدمات ‚ منقول  ـ خرید اموال  الف 

  گرفتن  یا اجاره  تملیک  شرط  به  اجاره ‚ـ خرید  ب .نباشد  مشابه  انواع  و داراي  بوده)  انحصاري(فرد  آنها منحصر به  مجاز از طرف  مقامات

آنها با   مجاز از طرف  و یا مقامات  در مرکز و یا استان  اجرائی  دستگاه  مقام  وزیر و یا باالترین  تو مسؤولی  تشخیص  به  که  غیرمنقول  اموال

  رسمی  نبود کارشناسان  درصورت  مربوطه  خبره  کارشناسان نفر و یا هیأت   سه  حداقل  دادگستري  رسمی  کارشناسان  نظر از هیأت  کسب

  آنها از طرف  هاي نرخ  که  یا کمتر یاحقوقی  شده  تعیین  با قیمت  کاال و خدمات ‚ و غیرمنقول  منقول  لـ خرید اموا  ج .خواهد شد  انجام

صرفاً  آالت  و ماشین  تجهیزات  و تأمین  و متحرك  ثابت  آالت و ماشین  د ـ تعمیر تجهیزات.  باشد  شده  تعیین  صالح ذي  قانونی  مراجع

  وزیر یا باالترین  و مسؤولیت  تشخیص  واحد نگردد به توسعه   شامل  که  نحوي  به  تولیدي  تولید در واحدهاي  با تداوم  و مرتبط  جایگزین

  اعم  مشاوره  هـ ـ خرید خدمات.کشور  و صالح  صرفه  آنها با رعایت  مجاز از طرف  و یا مقامات  در مرکز و یا استان  اجرائی  دستگاه  مقام

  اي مشاوره خدمات   و یا هرنوع  و اجرا و نظارت  برطرح  و یا مدیریت  حیطرا ‚ بر مطالعه مشتمل   بازرگانی  فنی  مشاوره مشاور و  از مهندسی

  اجرائی  دستگاه  مقام  وزیر یا باالترین  ومسؤولیت  تشخیص  به  و نظایر آن  و ورزشی  آموزشی ‚ و هنري  فرهنگی  و ـ خدمات.  و کارشناسی

و   لوازم  و یا تکمیل  تعویض  براي  یدکی  ز ـ خرید قطعات. کشور  و صالح  صرفه  مقدور نباشد بارعایت  مناقصه برگزاري  امکان  که

  و فنی  علمی  آزمایشگاههاي و لوازم   دقیق  گیري اندازه  و ابزار و وسایل  ادوات  موجود و همچنین  و متحرك  ثابت آالت  ماشین  تجهیزات

  حداقل  از سوي  مورد معامله  بهاي  با تعیین ‚پذیر نباشد امکان  مناقصه  ازطریق اجرائی   مقام  باالترین  با تشخیص  آن  تأمین  که  نو نظایر آ

از  مجاز  و یا مقامات  در مرکز و یا استان  اجرائی  دستگاه  مقام  وزیر یا باالترین  مورد توسط  حسب  که  مربوط  رشته  نفرکارشناس  یک

و   ـ خرید سهام  ط .کشور  و صالح  صرفه  با رعایت  وزیران  هیأت  تشخیص  به  محرمانه  ـ درمورد معامالت  ح .شود می  آنها انتخاب  طرف

   قضائی  احکام  از اجراي  ناشی  تعهدات

                                                                                                                                                  ازآیین نامه معامالت دولتی

                                                                                                                                                                              : مزایده

در مورد معامالت جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها با رعایت صرفه  -  36ماده  
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شترین بهاي ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و را انجام دهد و سند مربوط را به تعهداتی که معامله با بی دولت معامله

                                                                                                                                                                      .سمت و تاریخ امضاء کند

                                                                                                         :در مورد معامالت متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهد شد -  37ماده  

که الزم باشد باید با اطالعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی  - 1

روزنامه و در صورت ضرورت به وسایل و طرف انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطالع  آگهی در

                                                                                                                                                                                             .عموم برسد

مورد معامله باید قبالً ارزیابی شود و حراج از بهاي تعیین شده شروع گردد و به خریداري که باالترین بها را پیشنهاد کند واگذار  - 2

                                                                                 .نشود مجدداً باید ارزیابی شودحداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا  شود و اگر

                                                                                     :آید در مورد معامالت عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می -  38ماده  

بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید  نامه براي آگهی مناقصه پیش در آگهی مزایده شرائطی که طبق این آیین - 1

                                                                                                                                                                                               .رعایت شود

نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجراي تصمیم  مقرراتی که در این آیین - 2

                                     .با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که کمیسیون و انعقاد

شود در هیأتی مرکب از نماینده دستگاه  نامه که بین طرفین معامله ایجاد می اختالفات ناشی از معامالت موضوع این آیین -  39اده م

این توافق براي طرفین قابل اجرا و . تواند با طرف قرارداد توافق کند یشود هیأت مذکور م نماینده وزارت دارایی مطرح می گزار و مناقصه

                                .دار دادگستري مراجعه نماید تواند به دادگاه صالحیت صورت عدم حصول توافق مدعی می غیر قابل اعتراض است و در

اسبات عمومی بهاي کاالهاي انحصاري دولتی به نرخ اعالم شده و کاالهاي قانون مح 68ماده  5در مورد معامالت موضوع بند  -  45ماده  

هاي داخلی به نرخ اعالم شده از  هاي خارجی که نماینده انحصاري فروش در ایران دارند و کاالهاي ساخت کارخانه کارخانه ساخت

              .                                                                                                                            پرداخت خواهد شد طرف وزارت اقتصاد

یا هاي خارجی یا کارخانه داخلی کاال را موجود نداشته باشد  در مواردي که نماینده انحصاري فروش کاالي ساخت کارخانه -  2تبصره  

تواند کاالي مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات  شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار می به نرخ اعالم

عمومی خریداري کند و در صورتی که کاال را از نماینده انحصاري فروش یا کارخانه داخلی با نرخ  قانون محاسبات 71یا  69مواد 

                                                                                                           .اعالم کند د باید مراتب را به وزارت اقتصادبیشتري خریداري کن

ریت اعضاء قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون به اکث 71کمیسیون موضوع ماده  - 46ماده  

  .خواهد بود معتبر

  

                                                                                                           از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مؤسسات و  ‚ط وزارتخانه هاقی و حقوقی توسکاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقی ‚دریافت هرگونه وجه - 4ماده 

همچنین اخذ هدایا و کمک نقدي و جنسی در قبال . قانونی مربوط معین شده یا می شودشرکتهاي دولتی غیر از مواردي که در مقررات 

کلیه معامالت اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر 
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. قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشدمؤسسات و شرکتهایی که شمول  ‚لتیدو

سازمان  ‚سازمان اسناد ملی ایران ‚بنیاد ایران شناسی ‚فرهنگستانها ‚پژوهشی ‚به کتابخانه هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

اشیاء هنري و  ‚کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شوراي اسالمی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه ‚فرهنگی کشور میراث

بخشی از آنها را به مؤسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تأیید هیأت امناء موزه اي که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا 

قیمت کارشناسی %) 60(این مبلغ نباید از شصت درصد . مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند مربوطه یا باالترین مقام دستگاه ذي ربط

                                                 .آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هدایا بیشتر باشد

و سایر  1366.6.1عمومی کشور مصوب  قانون محاسبات) 4(ت و شرکتهاي دولتی موضوع ماده مؤسسا ‚کلیه وزارتخانه ها -  30ماده 

به  ‚مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی ‚سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها%) 50(ش از پنجاه درصد شرکتهایی که بی

تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و  ‚قانونیبانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه  استثناي

ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و  مقررات عمومی به آنها مستلزم

ازمان صنایع ملی ایران و شرکتهاي تابعه و مرکز تهیه و س ‚سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه ‚شرکتهاي تابعه آنها

به کلیه دستگاههاي اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت  - الف  .شندتوزیع کاال که مشمول مفاد این ماده می با

                                                                            .خریداري نمایندخودروي سواري داخلی  ‚سیاست واگذاري امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب

شرکتهاي دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که  ‚مؤسسات ‚خرید یا اجاره نمودن هواپیماي اختصاصی توسط وزارتخانه ها -  31ماده 

و نیز  1366.6.1عمومی کشور مصوب قانون محاسبات ) 4(قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشموالن ماده شمول 

مسافرت هاي مسؤوالن و کارکنان دستگاههاي مذکور با هواپیماي اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با 

                                                                                                                     .رؤساي سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند. تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد

این قانون براي چاپ تقویم وسالنامه واطالعیه آگهی هاي مربوط ) 30(انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههاي مذکوردرماده -  32ماده 

یهمانی هاي فردي وجمعی داخلی ازمحل اعتبارات جاري وعمرانی واعتبارات خارج بتبریک وتشکروتسلیت وپالکاردهاي تشریفاتی وم

                                    .از شمول و کمکها و درآمدهاي اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است

خودروهاي سواري در شهرهائی که سیستم  از کل هزینه شماره گذاري%) 10(وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد  -  40ماده 

معادل مبالغ  ‚ره برداري می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل واریز نمایدقطار شهري آنها به مرحله اجراء یا به

واریزي از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار شهرداري هاي ذي ربط قرار می گیرد تا پس از 

بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه هاي بهره برداري مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور جهت تأمین 

                                                                                                                                     .ار شهري همان شهر مصرف گرددخطوط قط

سازمان مدیریت و سازمان شهرداري ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده دراین ماده را به  - تبصره 

                                                                             .برنامه ریزي کشور و کمیسیونهاي ذي ربط در مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

همچنین شرکتهاي دولتی موضوع دستگاههاي اجرائی که از اعتبارات جاري و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و  -  42ماده 

و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا  1366.6.1قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) 4(ماده 

هاي از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قرارداد%) 20(موظفند حداقل بیست درصد  ‚مربوط به خود استفاده می کنند

مؤسسات پژوهشی وابسته به  ‚ا و بنیاد ایران شناسیفرهنگستانه ‚پژوهشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی
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سازمان تحقیقات آموزش و ترویج  ‚درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی ‚تحقیقات و فناوري و بهداشت ‚وزارتخانه هاي علوم

داده می شود پنجاه اجازه . لمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایندکشاورزي یا اعضاي هیأت ع

و دیگر قوانین و مقررات  1366.6.1کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب %) 50(درصد 

که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی 

دستگاههاي اجرائی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور . هزینه گردد 1364.11.19مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب

                                                    .ئه نمایندماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارا

هرگونه فعالیت تجاري اعم از خرید و فروش کاالهاي داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه  -  50ماده 

قانون و همچنین مؤسسات و نهادهاي این ) 30(مشارکت سرمایه گذاري براي این نوع فعالیتها توسط دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 

                                                                                                                             .عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است

سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازاي کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارتشناسائی مبالغی را به شرح زیر از  -  60ماده 

 .ریال(تغییر سن یکصد هزار  - 2.تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار  ریال - 1.متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید

صدور شناسنامه  - 6.صدور گواهی تجرد ده هزار ریال -  5.الصاق عکس پنج هزار  ریال -  4.هزار ریال حل اختالف سندسجل بیست - 3

 200نوبتهاي بعديصدورشناسنامه وکارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و - 7.و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصدهزار ریال

صدور شناسنامه رایانه اي بیست  - 10.صدور شناسنامه ده هزار  ریال - 9.ریال  صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد - 8.هزار ریال

صدوریا تعویض  - 13.ریال  صدور گواهی مشخصات و اعالم شماره ملی ده هزار -12 .صدورگواهی فوت ده هزارریال -  11.هزارریال

رت از بین رفتن هریک از مدارك و اسناد مزبور به در صو) 27/03/1388الحاقی (-1تبصره  .گواهی والدت اتباع خارجه پنجاه زارریال

                                                                .علت وقوع حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تأیید مراجع ذي صالح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد

قانون برآنها مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول  ‚امالك و ابنیه اي که براي استفاده وزارتخانه ها ‚کلیه اراضی -  69ماده 

 ‚کی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانهمستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به ی

مؤسسه خریداري شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوري اسالمی ایران به عنوان مالک با حق 

 ‚کلیه اسناد. به عهده هیأت وزیران می باشدتغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد . سه مربوط درج می گردداستفاده وزارتخانه یا مؤس

قرار می گیرد و در ) اداره کل اموال دولتی( مدارك موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادي و دارائی  ‚سوابق

                                                                                                                             .ام خواهد شداین قانون اقد) 89(ماده ) ب(زاد دستگاههاي مذکور مطابق بند خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي ما

وکول به فروش و واگذاري امالك و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهاي دولتی قرار داده است نیز م -  2تبصره 

تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههاي این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات 

تنظیم سند عرصه و اعیان امالك و اراضی که براي استفاده چگونگی  ‚بهره برداري ‚تعیین بهره بردار -  4تبصره  .دولتی قرار می گیرد

                                                                                              .یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه هاي مربوط تابعترتیبات مقرر در این ماده خواهد بوددولت و 

مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با  واگذاري حق استفاده از اراضی و امالك این قانون به نهادها و -  5تبصره 

پس از رفع نیاز آنها . تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه هاي پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود

                                   .هد شدعاده خواملک یا زمین مورد واگذاري به دولت ا ‚به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران

مؤسسات  ‚تأسیسات و اراضی وزارتخانه ها ‚به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختالفات مربوط به ساختمان ها -  8تبصره 
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نیروهاي  ‚ي عمومی غیر دولتیمؤسسات و نهادها ‚شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است شرکتهاي دولتی و شرکتهایی که ‚دولتی

قانونی و بدون اخذ مجوز  ‚نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورت هاي مختص اوایل انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی

ن موافقت متصرف پیشین یاباموافقت آن تصرف گردیده ودرحال حاضرمورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگا

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و نماینده تام  ‚جهاد کشاورزي ‚مسکن و شهرسازي ‚تام االختیار وزراي امور اقتصادي و دارائی

ت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل االختیاروزراءیاباالترین مقام اجرائی دستگاههاي مستقل طرف اختالف با مسؤولی

ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهاي مسلح زیرنظر مقام معظم رهبري است با رعایت  اجراي حکم این. گردد

در صورت عدم . آراي صادره کمیسیون فوق الذکر براي دستگاههاي اجرائی ذي ربط الزم االجراء است. نظر موافق آن مقام خواهد بود

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف  ‚لیل توسط دستگاههاي اجرایی ذي ربطاجراي آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر د

بدون الزام به رعایت محدودیت  ‚است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد

                                                                                                                             .نمایداز بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذي نفع اضافه  ‚جایی در بودجه جاري و عمرانیهاي جاب

از اعتبارات هزینه اي مصوب %) 10(به دستگاههاي اجرائی مرکزي اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد -  80ماده 

خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا 

هاد وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی مرکزي ذي ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور از بودجه دستگاه اجرائی به پیشن

                                                                                              .مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینه اي دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد

) 30(وسی ام ) 29(در اجراي وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم) 26/07/1384اصالحی (-  88ماده 

ارات هزینه اي و بهبود ارائه قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتب

 ‚)3(خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومی با رعایت اصول سوم

مؤسسات و شرکتهاي دولتی که  ‚وزارتخانه ها ‚قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مصالح عامه) 30(و سی ام ) 29(بیست و نهم 

مناطق  ‚تربیت بدنی ‚آموزش عمومی ‚خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه اي ‚فرهنگی ‚ار ارائه خدمات اجتماعیده دعه

معلولین و کودکان بی  ‚نگهداري از سالمندان ‚بخشیتوان ‚درمان‚هاي ورزشی زیر میانگین کشوري  کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه

ایرانگردي و جهانگردي می باشد مجازند براي  ‚خدمات شهري و روستائی ‚مراکز فرهنگی و هنري ‚میکتابخانه هاي عمو ‚سرپرست

                                                              :هند توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدي هاي دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام د

اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می باشند می بایست صالحیت هاي فنی و  - الف 

ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه  -  ب.اخالقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذي ربط داشته باشند

 -ج .غیر دولتی انجام می شودمشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاري مدیریت بخش  ‚روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی

« موضوع بند( ر دولتیدستگاههاي اجرائی مشمول این ماده براي توسعه کمی خدمات خود با استفاده ازظرفیت هاي موجود در بخش غی

                                                                                                                        .نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند ‚و با پرداخت هزینه سرانه خدمات) »الف

نهادهاي عمومی غیر دولتی نظیر :الزامی است ) الف( رعایت اولویتهاي زیر مشروط به رعایت بند  ‚اجراي این بند در -  1تبصره 

نهادهاي متشکل از کارکنان دستگاه .قانونی تشکیل شده یا می شوندمؤسسات عام المنفعه که براساس مجوزهاي  -.شهرداریها و دهیاریها

                                                                                                           سایر اشخاص حقیقی و حقوقی -.استخدامی آنها با دستگاه دولتیابطه مشروط بر قطع ر ‚واگذار کننده

درموارداستثنایی باذکردالئل موجه وپس از دریافت مابه التفاوت .تغییرکاربري مراکز وواحدهائیکه واگذارمیشوندممنوع میباشد -3تبصره



 

 
43 

 

                                                                                                                                        .ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري به نفع دولت با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی ذي ربط و تصویب هیأت وزیران بالمانع است

 ‚ت عمومی عام المنفعهمؤسسا ‚دستگاههاي مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومی غیر دولتی - هـ

مدیریت  ‚می باشند) الف( مذکور در بند  تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط

در این صورت این واحدها براساس ضوابط . واحدهاي خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند

یت دولت بر اینگونه اعمال نظارت حاکم ‚استانداردها ‚تعیین سیاستهاي اجرائی - و  .ند شدم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهحاک

تعرفه ارائه خدمات توسط بخش هاي غیر  - ز .واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط باالترین مقام دستگاه ذي ربط انجام خواهد شد

بط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردي که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا دولتی فوق الذکر مطابق ضوا

دولت موظف است به منظور کاهش هزینه هاي  - ح  .باالترین مقام دستگاه اجرائی ذي ربط به تصویب شوراي اقتصاد خواهد رسید

شامل هدف هاي کمی و میزان صرفه جوئی در  ‚ا حسب وظایف مربوطبرنامه اجرائی این ماده ر ‚جاري و حجم تصدي هاي دولت

 -ط .ط براي پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نمایدهزینه هاي دولتی و میزان اعتبار مربو

                                                             .ز می گرددکلیه درآمدهاي دستگاههاي دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داري کل واری

پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه اي نیمه تمام و خاتمه یافته  - ف ال :به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود  -  89ماده 

پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و با رعایت مقررات  غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهاي خاتمه یافته را

نزد ( به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی  به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه ‚مربوط

حق استفاده  -ب .ي عمومی غیر دولتی نیز می شودمؤسسات و نهادها ‚این حکم شامل شرکتهاي دولتی. واریز نمایند) خزانه داري کل

در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و مؤسسات و سازمانهاي دولتی  ‚از ساختمانهاي مازاد بر نیاز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها

و برنامه ریزي استان و تصویب برنامه ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت 

                                                                                                                                                                    .شوراي برنامه ریزي بالعوض به دستگاههاي دولتی نیازمند واگذار گردد

به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد مشترك وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اعتبارات  - الف -  90ماده 

از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر و در  ‚شهري به شهرداریها مصوب دستگاههاي اجرایی را متناسب با واگذاري فعالیت مدیریت

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است با  ‚با رعایت احکام برنامه هاي توسعه -ب .اختیار شهرداري ذي ربط قرار دهد

اعتبارات  ‚یاریهامتناسب با واگذاري هر یک از فعالیتهاي دستگاههاي اجرائی به شوراهاي اسالمی روستاها و ده ‚تصویب هیأت دولت

                                                                                                                             .دهد دستگاه اجرائی مربوط را کسر و در اختیار شوراي اسالمی روستا یا دهیاریهاي ذي ربط قرار

صدور  ‚صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت( در قبال ارائه خدمات ویژه : به وزارت کشور اجازه داده می شود -  96ماده 

به پناهندگان ) بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه ‚تمدید تابعیت ‚صدور پروانه اقامت ‚صدور المثنی براي این موارد ‚برگ تردد

                                                                            .با تصویب هیأت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایداع خارج مبالغی و اتب

باطات ارت ‚راه و ترابري ‚تعاون ‚مسکن و شهرسازي ‚نیرو ‚نفت ‚بازرگانی ‚صنایع‚وزارتخانه هاي کشور)15/08/1384الحاقی (ـ17ماده

ز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین و فناوري اطالعات وسازمان میراث فرهنگی وگردشگري مجا

بخشهاي تعاونی وخصوصی مرتبط باحرَف ومشاغل تحت پوشش خودازطریق عقد قراردادباسازمان آموزش فنی وحرفه اي کشوروجهاد 

                              .وزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نماینددانشگاهی وسایر مؤسسات آم

مؤسسات دولتی و کلیه دستگاههاي موضوع ماده  ‚هر نوع به کارگیري افراد بازنشسته در وزارتخانه ها) 15/08/1384اقی الح(ـ41ماده
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هادهاي عمومی غیردولتی و اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و مؤسسات و ن ‚قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي) 160(

جز با تصویب هیأت  ‚و هر دستگاهی که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایدمؤسسات و شرکتهاي وابسته و تابع آنها 

ام و خاص کلیه قوانین ع).ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند. (وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد

                                                                                                                                           .مغایر با این ماده ملغی االثر است

از ردیف هاي %) 20(دستگاههاي اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد ) 15/08/1384الحاقی (ـ42ماده

یت و برنامه به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیر ‚که مجوز آن را دریافت نموده اند استخدامی

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است در صدور مجوزهاي استخدامی سهمیه فوق الذکر و . ریزي کشور ارسال نمایند

                                                                                                                             .شرایط معلولین را رعایت نماید واجد%) 3(همچنین سهمیه استخدام سه درصد 

اجتماعی و  ‚قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي) 160( کلیه دستگاههاي ملی و استانی مذکور در ماده) 15/08/1384الحاقی (ـ44ماده

آموزشی و ورزشی که براي  ‚تفریحی ‚رفاهی ‚فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی

ند به نحوي که براي اداره و نگهداري ایاستفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه اي اداره نم

استفاده از .بر دولت تحمیل نگردد) مواد مصرفی و نظایر آن ‚تجهیزاتی ‚اداري ‚اعم از هزینه پرسنلی(این مراکز هیچگونه هزینه اي 

                                                                                                         .نیز براي این امور ممنوع می باشد 1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اعتبارات خارج از شمول 

سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و  ‚مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی ‚کلیه وزارتخانه ها) 15/08/1384الحاقی (ـ48ماده

قانون برآنها ودجه عمومی دولت استفاده میکنندونیزکلیه مؤسسات وشرکتهایی که شمول کلیه سازمانهاوشرکتهایی که بنحوي ازانحاءازب

فوت شده  ‚اعم از شاغل(و به باال و آزاده %) 25(جانباز بیست و پنج درصد  ‚مستلزم ذکرنام است مکلفندیکی از فرزندان کارکنان شهید

                                            .مایندد عالوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نرا که واجد شرایط عمومی استخدام می باشن) و یا از کارافتاده

ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیأت علمی در کلیه دستگاههاي اجرایی ادارات و ستادهاي ) 15/08/1384الحاقی (ـ 68ماده

وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوري که تأسیس آنها به تصویب شوراي 

قانون برنامه چهارم توسعه ) 49(ماده ) الف(ذي صالح رسیده است می توانند برابر مفاد بند گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی 

کلیه قوانین مغایر با این . اجتماعی و فرهنـگی جمهـوري اسالمی ایران نسـبت به ایجاد پست هیأت علمی موردنیاز اقدام کنند ‚اقتصادي

  .گردد ماده لغو می

                                                                                                                                                از قانون شهرداري

                                                                . در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسیس میگرد)  1ماده 

که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود   در هر نقطه -  1تبصره 

کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل  وزارت

نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالی محل براي اداره امور  وصولی تکافوي هزینه شهرداري را نمی عوارض معلوم شود

                                                             .نمود وزارت کشور مجاز است شهرداري این قبیل نقاط را منحل نماید شهرداري درآمد جدیدي نمیتوان تهیه

انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بالفاصله و قبل از شروع بکار یکنفر را که در انجمن ) 27/11/1345اصالحی (-  50ماده  

این ماده تعیین شده براي مدت دو سال با رأي مخفی به اکثریت تام از دو  1باشد که طبق تبصره   شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی

فرماندار شهردار منتخب را بوزارت کشور معرفی و مراتب را به  .فرماندار اعالم کند  نتخاب و بهر بسمت شهردار اثلث اعضاء انجمن شه
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 .شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وي بالمانع است  شهردارمنتخب پس ازمعرفی به وزارت کشوربالفاصله.انجمن شهراطالع میدهد

موقعی که انجمن شهر با  - 2. استعفاء کتبی - 1. مت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرددوره خد) 27/11/1345اصالحی (-  2تبصره 

در صورت انحالل انجمن  -  4. در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی -  3.قانون رأي به برکناري شهردار صادر نماید 53رعایت مفاد ماده 

                                                                    ایط مربوط به انتخاب شهرداردر صورت فقدان هر یک از شر -  5. یا خاتمه دوره قانونی آن

هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع  -  51ماده 

                                                                                                                                          .است با انتقال او موافقت کند] مکلف[ م کارمند

سازمان اداري شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداري از طرف شهرداري با اطالع ) 27/11/1345اصالحی (-  54ماده  

                                                                                  . کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت

کتبی  شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم) 27/11/1345اصالحی (- تبصره  

                                                                                                                                  .واگذار کند بمعاون یا سایر مسئوالن شهرداري

                                                                                                        :وظائف شهر داري بشرح زیر است) 13/07/1342اصالحی (-  55ماده 

                                          ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهاي عمومی و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه )  1

معابر و انهار عمومی و مجاري آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بشهر و تأمین آب و روشنائی تنظیف و نگاهداري و تسطیح )  2

                                                                                                                                                                                  .بوسائل ممکنه

روهاواستفاده غیرمجازآنهاومیدانها و پارکها و باغ هاي عمومی براي کسب  سدمعابرعمومی واشغال پیاده)27/11/1345اصالحی(-1تبصره

دیگري ممنوع است وشهرداري مکلف است ازآن جلوگیري ودررفع موانع موجودوآزادنمودن معابرواماکن  یاسکنی ویاهرعنوان و

هاي منصوب قبل ازتصویب این قانون شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن  درموردکه.اقدام کند مذکورفوق وسیله مأمورین خودراساً

نسبت به جبران خسارت آنها  77ادعاي خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده  ها ل دکهآنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبی

هائی در معابر عمومی کنند شهرداري موظف است راساً و بوسیله  نصب دکه اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به 

                                                                                                                             . اشخاص مزبور حق ادعاي هیچگونه خسارتی نخواهند داشت سد معبر اقدام کند وها و رفع  مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه

احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق ) 27/11/1345اصالحی (-  2تبصره 

تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و  . وزارت آب و برق بعهده شهرداري است نیروي آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلی

دار آن  وزارت آب و برق عهده آب در شهرها به استثناي مواردي که سازمانهاي تابعهوضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ 

وزارت کشور تهیه  این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید . هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود

                                                                  .نمایند واگذار کنندآب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل 

اند و عملیات آنها مورد  مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته) 27/11/1345الحاقی (-  3تبصره 

                                                                                . ن بکار خود ادامه دهندباشد میتوانند کماکا تایید شهرداري محل و وزارت کشور

شهرداري مکلف است محلهاي مخصوصی براي تخلیه زباله و نخاله و فضوالت ساختمانی و مواد ) 17/05/1352الحاقی (-  4تبصره 

محلهاي تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و  .شار آگهی باطالع عموم برساندضمن انت رسوبی فاضالبها و نظائر آنها تعیین و

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوري مکلفند  .محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداري خواهد بود

  .قانون کیفر عمومی تعیین میشود 276مجازات متخلفین طبق ماده  .نمایندآنها را فقط در محلهاي تعیین شده از طرف شهرداري خالی 
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در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم  

  .رانندگی ممنوع خواهد بودخالفی محکوم و گواهینامه او براي یکسال ضبط میشود و در همان مدت از  بحداکثر مجازات 

                                                                                                                      . به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد 

حق الزحمه و کارمزد و آنچه بنظر . کرایه وسائل نقلیه . آب .برق. پوشاك. تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار)  3

گذاري باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روي اجناس و اتخاذ  شهرداري از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ

                    .ناس فاسد و معدوم نمودن آنهاتدابیر الزم براي ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیري از تولید و عرضه و فروش اج

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجراي مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و )  4

                                                                .هاي بهداشتی مانها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با ساز مغازه

جلوگیري ازگدائی وجمع آوري متکدیان واعزام آنهابسازمان هاي اردوي کاروجمع آوري ونگاهداري اطفال سر راهی اجراي ) 5

پرورشگاه  ه حمایت مادران و نوانخانه وقانون تعلیمات اجباري و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگا 8ماده  1تبصره 

و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کالس هاي مبارزه با بیسوادي و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن 

نگی و کمک به اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آه در حدود

هاي فرهنگی و زندان با تصویب  ها و خانه شهرداري در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه.اردوي کار انجمنهاي خانه و مدرسه و

ار ساختمان و استفاده به اختی) بمنظور(مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور  انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ

                                                                                                                                                      .مؤسسات مربوط خواهد گذاشت

                                                                                                                             .بقوت خود باقی است34ر3ر28صوبقانون نظارت درمصرف سهمیه فرهنگ ازدرآمدشهرداریهام5تبصره ماده)1345الحاقی(-1تبصره

                                                      . کل کشور به قوت خود باقی است 1339انون بودجه سال ق 59تبصره ) 27/11/1345الحاقی (-  2تبصره 

                              .حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص علیه شهرداري )  7

ظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تاریخ بودجه شهرداري و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از برآورد و تن)  8

  .تصویب انجمن شهر یکنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال میشود

از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با  انجام معامالت شهرداري اعم)  9

                                                                                                                                                      .رعایت صالح و صرفه شهرداري

در تهران و شهرداریهاي درجه اول براي معامالتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر ) 13/07/1342الحاقی )( 1تبصره 

                                                                                    :هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است شهرداریها در معامالت تا یکصد

در معامالت مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در ) 13/07/1342الحاقی )( 2تبصره 

نامه معامالتی شهرداریهاي درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین 

                                                                                                                                         .دولتی مربوط بمناقصه و مزایده الزامی است

                                       .شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهدشهرداري میتواند کارهائی را که انجمن ) 13/07/1342الحاقی )( 3تبصره 

نظارت و مراقبت در )  11 .اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان هاي شهر با تصویب انجمن شهر)  10

ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات )  13 د و متوفیاتتهیه آمار مربوط به امور شهر و موالی)  12صحت اوزان و مقیاسها

شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و . اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم براي حفظ )  14و مراقبت در انتظام امور آنها
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وگیري از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکان ها و جلوي هاي واقع در معابر عمومی و جل دیوارهاي شکسته و پوشاندن چاهها و چاله

هائی که باعث  اطاقهاي ساختمانهاي مجاور و معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر براي عابرین است و جلوگیري از نصب ناودان

ماریها بوزارت بهداري و جلوگیري از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم اینگونه بی)  15:زحمت یا خسارت مردم باشد

آوري  هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتالء به امراض ساریه و جمع مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداري

حیوانات بالصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتالف 

تهیه نقشه حدود شهر و )  17تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران)  16تحشرا

ایجاد و تعیین میدان هاي عمومی براي خرید و فروش ارزاق و میوه و تره )  18.حومه و اصالح و اجراي آن با رعایت تشریفات مربوطه

هاي الزم براي فراوانی  نامه تنظیم و اجراء مقررات و آئین)  19ی و تعیین محلهاي مخصوص توقف وسائط نقلیهبار و سایر مایحتاج عموم

جلوگیري از ایجاد و افتتاح و دائر نگاه داشتن کارگاهها و دکانها و مراکزیکه با ایجاد سر و صدا )  20و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان

هاي فخاري و خزینه گرمابه ها و  مع حشرات و جانوران موذي مزاحم مردم میشوند تخریب کورهیا تولید عفونت و دود یا جلب و تج

                 .امثال آن و تعطیل و اصطبل چارپایان در شهر و حومه در مورد تعطیل کارگاههاي موجود با موافقت وزارت کار اقدام شود

باغ کودکان و . گورستان ـ میدان . کشتارگاه . گرمابه . مستراح . رخت شورخانه  احداث بناها و ساختمان هاي مورد نیاز از قبیل)  21

هاي ارزان قیمت جهت اشخاص بی  هاي خانه احداث و تعیین طاالرها و محلهاي مخصوص برگذاري مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان

                                                                                                                             .بضاعت ساکنیین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی

مالکینی که مبادرت بساختمان هاي مستغالت یا محل کسب مینمایند باید بتعداد و ترتیبی که شهرداري ) 13/07/1342الحاقی )( 1تبصره 

تعیین میکند مستراح کافی براي رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب در نقشه و پروانه ساختمانی 

                                                                                                                             .براي وسائط نقلیه طبق نظر شهرداري احداث نمایند

تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان هاي شهر و تعیین طبقات )  22

ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازي ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیري از ساختمان هاي بدون 

خصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداري و تخریب آن و تخصیص قسمت هاي مختلف شهر و مناطق پروانه و مخالف مش

اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها )  23مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین نامه و نظامات الزم براي اینکار

                                                                                                                                                              .و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها 

                                                             .                                                  یه ساختمان هائی که در شهر میشودصدور پروانه براي کل)  24

هاي  شهرداري در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه) 17/05/1352الحاقی (- تبصره 

ساختمانی در منطقه غیر تجاري محل کسب یا در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه . را قید کند ساختمانی نوع استفاده از ساختمان 

این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت  100کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده  پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در

یا پیشه و یا تجارت  دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداري اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل  .ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند

یال اي از ششماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ر جنحه براي کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس 

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر  .محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود

                                                               .تجاري محسوب نمیشود روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده 
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ساختن خیابان ها و میدان ها و کف سازي سواروهاي معابر و ساختن جدول اطراف نهرها از سنگ یا اسفالت و امثال آن بعهده )  25

روها در معابریکه پیاده  متر کمتر است همچنین کف سازي پیاده 7شهرداري است لکن کف سازي معابریکه عرض آن با پیاده روها از 

در صورت امتناع .ستور و با مصالح که شهرداري تعیین خواهد نمود بعهده مالکین منازل و مستغالت و اراضی مجاور میباشدرو دارند بد

متر عرض تا یک ماه از  7سازي سهمی خود و مالکین اطراف معابر کمتر از   روها از اجراي دستور شهرداري در کف مالکین مجاوز پیاده

       .درصد از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید ند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه دهشهرداري میتوا اخطار شهرداري

روهاي آن خیابان طبق دستور شهرداري براي  در هر خیابان که شهرداري دست بکار کف سازي سواره رو میشود ساختمان پیاده) تبصره 

        .                                                                                                                            ري استمالکین مجاور نمایندگان قانونی آنها اجبا

ص پیشنهاد به انجمن شهر براي برقراري یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه براي مستنکفین و تخصی) 26

                                                                        .پاداش براي مؤدیان خوش حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر میپردازند

                .پاداش مقرر براي مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد) 13/07/1342اصالحی )( 1تبصره 

کاالهاي عبوري از شهرها که براي مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض و ) 13/07/1342اصالحی )( 2تبصره 

                                                                                                                                            .هاي عرض راه معاف میباشد شهرداري

نامه هاي اجرائی وصول عوارض شهرداري از مستنکفین از طرف شهرداري تنظیم و پس از  آئین) 13/07/1342اصالحی )( 3تبصره

                                                  .                                                          گستري بموقع اجراء گذارده میشودتصویب وزارتین کشور و داد

وضع مقررات خاصی براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماکن و نصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن )27

                                . ر باشندها از محلهاي غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤث کردن آگهی و محو

وران مکلفند براي محل کسب خود از شهرداري محل پروانه  وران کلیه اصناف و پیشه  ور پروانه کسب براي اصناف و پیشهصد)28

                                                                                                                                                                          . کسب دریافت دارند

  .شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداري را ندارد -  56ماده 

موارد زیر که از محل درآمدهاي مستمر شهرداري  بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداري باستثناي) 07/11/1352اصالحی (-  68ماده 

چهار درصد براي مبارزه با بیسوادي که از  - 3. سه درصد سهم آموزش و پرورش -  2. ده درصد سهم بهداري - 1. پرداخت خواهد شد

یک و نیم درصد  - 5. سه درصد براي امور تربیت بدنی و پیش آهنگی - 4. طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادي بمصرف خواهد رسید

هاي سازمانی و  براي تأمین هزینه. 1344سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 

بر اساس تقسیماتی   اداري شهرداري و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است

میزان  بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداري و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت خواهد

                                                                                                        .اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه ساالنه کمتر باشد

شهرداري مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداري را که بتصویب  -  71ماده 

ماه  6شهر رسیده براي اطالع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر  انجمن

سازي و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا براي اطالع  عملیات انجام شده از قبیل خیابان ار کلیهیکدفعه آم

                                                                                                                    .از آنرا بوزارت کشور بفرستد اي عموم منتشر نموده و نسخه

این  1ماده  2کلیه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره  -  73ماده 



 

 
49 

 

                                                                  . یک شهرداري تشکیل میشود تقسیم هزینه بنسبت درآمد هر یک از محلها میباشد قانون جمعاً

بها و امثال آنرا  نامه اجرائی وصول عوارض شهرداري و آب  شهرداري با تصویب انجمن شهر آئین) 27/11/1345اصالحی (-  74ماده 

                                                                                                                                                                  .تدوین و تنظیم مینماید

رفع هر گونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد عوارض بکمیسیونی مرکب از نمایندگان ) 27/11/1345اصالحی (-  77ماده 

هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون  میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی ارجاع وزارت کشور و دادگستري و انجمن شهر

اداره ثبت قابل وصول میباشد اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون  االجرا بوسیله تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم 

ن قضائی نباشد رئیس دادگستري شهرستان یکنفر را نقاطیکه سازما مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداري مبادرت نماید در

                  .انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد بنمایندگی دادگستري تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده 

% 5ودرابراي کمک بامور بهداري وشهرداریها مکلفندده درصدازکلیه درآمدمستمروصولی سالیانه خ) 07/11/1352اصالحی(-  80ماده

اختصاص ) قانون تعلیمات اجباري 8ماده1موضوع تبصره (وصولی سالیانه خود را براي کمک بامور فرهنگی شهر ازکلیه درآمد مستمر

                                                                                                                             .گذارندتشخیص وتصویب انجمن شهروبااستفاده ازراهنمائیهاي فنی ادارات بهداري وفرهنگ محل بموقع اجرا  داده و برنامه عمل را طبق

انی که داراي شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول اتوبوسر -برق  - آب  - کشی  مؤسسات وابسته بشهرداري از قبیل لوله -  84ماده 

                                                .اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید بتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد بازرگانی

ري از قبیل باغهاي عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و میتواند براي تأمین احتیاجات شه شهرداري ) 27/11/1345الحاقی (-  96ماده 

و رفع نیازمندیهاي عمومی الزم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا امالك یا ابنیه واقع در  نظایر آن که بمنظور اصالحات شهري 

                                                  .ایداستفاده نم 1320توسعه معابر مصوب سال  محدوده شهر بتصرف شهرداري درآید از مقررات قانون 

در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا ) 27/11/1345الحاقی (-  5تبصره 

و شهرداري باید قبل از هر اقدام  نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداري متوقف نخواهد شد مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت

صورت مجلس مزبور مبناي . مجلس نماید دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت  مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان

یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی  اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي که مالک

نسبت به امالکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق  . رشناس خود یا کارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بودکا

تصرف و حدود و مساحت و  مجلس مزبور آثار مجلس تنظیم میگردد و در صورت  مفاد این قانون به تصرف شهرداري درآید صورت

ملک خود اقدام و  مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضاي ثبت یت میتواند با ارائه صورت مدعی مالک.مشخصات کامل قید میگردد

                                                                                                                        .پس از احراز مالکیت بهاي تعیین شده را دریافت نماید

  :شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند) 01/12/1372اصالحی (-  99اده م

تهیه مقرراتی براي کلیه اقدامات عمرانی از قبیل  -  2.تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالی شهر - 1

همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ  ایجاد کارگاه و کارخانه و - باغ و ساختمان ایجاد  -کشی  خیابان - بندي و تفکیک اراضی  قطعه 

حریم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذکور پس از تصویب  .بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر

سیاسی  -بمنظور حفظ بافت فرهنگی  - 3 . اهد شدخو  انجمن شهر و تایید وزارت کشور براي اطالع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته

ماه  3است حداکثر ظرف مدت  دولت مکلف ‚شهریار و بخشهاي تابع ري و شمیرانات ‚ورامین ‚و اجتماعی تهران و شهرستانهاي کرج

کشوري و منطبق بر  تقانون تقسیماشهریار و بخشهاي تابعه ري و شمیرانات بر اساس  ‚ورامین ‚کرج ‚نسبت به اصالح حریم شهر تهران
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این قانون تأمین  2هاي حاصل از اجراي این بند از محل درآمد موضوع تبصره  هزینه  .محدوده قانونی شهرستانهاي مذکور اقدام نماید

شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی  نقاطی که در اجراي این قانون از حریم شهرداریهاي مذکور جدا می .خواهد شد

و در غیر اینصورت توسط بخشداري . متعلقه کماکان توسط شهرداري مربوط دریافت خواهد شد ر دیگري قرار گیرند عوارضشه

وجوه واریزي مذکور در بودجه ساالنه کل کشور براي % 80ساله الاقل معادل   همه .گردد مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می

                                                                                                           .نون منظور خواهد شداین قا 3فعالیتهاي عمرانی موضوع تبصره 

بمنظور جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی ) 01/12/1372اصالحی (-  2تبصره  

قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازي در استانداریها تشکیل خواهد  ‚نمایندگان وزارت کشور یونی مرکب ازبه موارد تخلف کمیس

نامه احداث بنا در  آئین  4چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده  (کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع . شد

صدور رأي قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت  نسبت به ) 1355مصوب محدوده قانونی و حریم شهرها خارج از 

مراجع ذیربط موظفند براي ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون براي آنها  .روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود

                                                .آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایندصاحبان  جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست

شهرداریهاي سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و ) 01/12/1372الحاقی (-  3تبصره 

ارت فرمانداري و بخشداري ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها نمایند با نظ کسب می  درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها

 .مایندتأمین آب آشامیدنی و کشاورزي هزینه ن ‚بهداشت ‚آموزش و پرورش ‚سازي و شهرکهاي واقع در حریم خصوصاً در جهت راه

اید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن ب) 27/11/1345الحاقی (-  100ماده  

شهرداري میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد  . پروانه اخذ نمایند اراضی و شروع ساختمان از شهرداري 

                                        .دمحصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیري نمای پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهاي خالف ) 17/05/1352اصالحی (-  1تبصره 

اشد به تقاضاي داشته باشد یا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث یا شروع باحداث شده ب مشخصات مندرج در پروانه ضرورت 

وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستري بانتخاب وزیر   شهرداري موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده

میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم مینماید که ظرف  دادگستري و یکی از اعضاي انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح

کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداري که  ود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکورده روز توضیحات خ

حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداري از  بدون حق رأي براي اداي توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر

هفته از تاریخ جلوگیري موضوع را  جلوگیري میکند مکلف است حداکثر ظرف یکادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه 

در صورتیکه تصمیم  .در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضاي ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد

شهرداري مکلف است تصمیم مزبور .تعیین مینماید کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند

نامه  طبق مقررات آئین هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداري رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا . را به مالک ابالغ کند

                                                                                                                        .اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بناي مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از ) 27/06/1358اصالحی (ـ 2تبصره 

در بر خیابان هاي (توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی ] به[فه بنا با اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضا

رأي باخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ) اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست
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جریمه نباید از . (ول جریمه اقدام نمایدساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت بوص

در صورتیکه ذینفع از پرداخت ) حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافی بیشتر باشد

. را بنمایدجریمه خود داري نمود شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب 

                                                                                                   .کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأي تخریب اقدام خواهد نمود

قع در حوزه استفاده از اراضی در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی وا) 27/06/1358اصالحی (ـ 3تبصره 

در بر خیابانهاي (تجارتی و صنعتی و اداري کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی 

شده و نوع  رأي باخذ جریمه اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد) اصلی یا خیابانهاي فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست

جریمه نباید از (ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید 

در صورتی که ذینفع ) حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافی ایجاد شده بیشتر باشد

خت جریمه خود داري نمود شهرداري مکلف است مجدداً پرو نده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب را از پردا

   .                                                                                     کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأي تخریب اقدام خواهد نمود. بنماید

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و ) 27/06/1358اصالحی (ـ 4تبصره 

بهداشتی و شهرسازي رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رأي بر اخذ جریمه بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز یک دهم 

هرکدام که  ‚صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشددر  ‚یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمانارزش معامالتی ساختمان یا 

اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس . شهرداري اعالم نمایدبال مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را ب ‚مبلغ آن بیشتر است از ذینفع

                                                                                                                                      .عمل خواهد شد 3و  2مفاد تبصره هاي 

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون ) 27/06/1358اصالحی (ـ 5تبصره 

با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي پارکینگ رأي باخذ جریمه اي که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش میتواند 

متر مربع  25مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش (معامالتی ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید 

                                                                      .ذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشدشهرداري مکلف باخ) میباشد

مالکین موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و  ‚در مورد تجاوز به معابر شهر) 27/06/1358اصالحی (ـ 6تبصره 

ر صورتیکه بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزي در اینمورد انجام گیرد د. اي اصالحی را بنمایندطرحهاي مصوب رعایت بره

در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام . شهرداري مکلف است از ادامه عملیات جلوگیري و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید

               .در ساختمان رسیدگی بموضوع در صالحیت کمیسیونهاي ماده صد استفنی و بهداشتی و شهرسازي عدم رعایت اصول  ‚بنا

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري یا مالک یا قائم مقام او از ) 27/06/1358الحاقی (ـ 10تبصره 

مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود  ‚تاریخ ابالغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نماید

                                  .رأي این کمیسیون قطعی است. کت داشته اندکه اعضاي آن غیر از افرادي میباشند که در صدور رأي قبلی شر

یافت تقاضاي تفکیک یا افراز اراضی واقع در ـ ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع در 101ماده

ید شهرداري مربوط رسیده اي انجام دهند که قبالً به تأی عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ‚از سوي مالکین ‚محدوده و حریم شهرها

باید پس از کسر  ‚نماید میشهرداري تسلیم  ‚اي که مالک براي تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید نقشه. باشد

شهرداري حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به از طرف  ‚شهرداري مربوط به خدمات عمومی از کل زمینسطوح معابر و قدرالسهم 
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ه تواند خود تقاضاي تفکیک یا افراز را ب تکلیف از سوي شهرداري مالک می  بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین. مالک ابالغ شود

هاي عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده  شوارع و سرانه ‚دادگاه با رعایت حداکثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر. دادگاه تسلیم نماید

در صورت . حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد) 5(کمیسیون ماده .نماید گی و اتخاذ تصمیم میبه موضوع رسید ‚)5(

به موضوع رسیدگی و  ‚دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات ‚مدت فوق عدم ارسال پاسخ در

                                                                                                                                                           .نماید رأي مقتضی صادر می

رعایت حدنصابهاي تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده ) 28/01/1390الحاقی (ـ1تبصره

در تهیه و تأیید کلیه  ‚ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل نامه آیین ‚ضوابط ‚شهرها و همچنین رعایت حدنصابها

   1366قانون زمین شهري مصوب سال ) 15(و ) 14(ـ مواد : قانون توسط شهرداریها الزامی استتفکیکی موضوع این هاي  نقشه

فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و  ـ قانون منع

و اصالحات بعدي آن ـ قانون جلوگیري از  1374راعی و باغها مصوب سال ـ قانون حفظ کاربري اراضی ز 1381حقوقی مصوب سال 

قانون تأسیس ) 5(و اصالحات بعدي آن ـ ماده  1385خردشدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادي مصوب سال 

                                                                                                شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و اصالحات بعدي آن

در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمین سرانه ) 28/01/1390الحاقی (ـ3تبصره

موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر و براي تأمین اراضی %) 25(فضاي عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد 

تا بیست و  ‚تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک براي مالک

مذکور را براساس قیمت روز  شهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالسهم. نماید از باقیمانده اراضی را دریافت می%) 25(پنج درصد 

                                                                                                         .زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري دریافت نماید

و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و  و معابر و شوارع عمومی) 3(کلیه اراضی حاصل از تبصره ) 28/01/1390الحاقی (ـ4تبصره

  . وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد شهرداري است و شهرداري در قبال آن هیچ متعلق به  ‚شود صدور سند مالکیت ایجاد می

تواند با تصویب شوراي  شهرداري می ‚سر نباشدشوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز می ‚در مواردي که امکان تأمین انواع سرانه

                                                                                                         .اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید

قانون طبق  ‚شده و متخلفین جرم تلقی ‚راز اراضیهرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا اف) 28/01/1390الحاقی (ـ 5تبصره

                                                                                         .مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

و رؤساي ادارات شهرداري در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین توهین بشهردار و معاون ) 27/11/1345الحاقی (-  107ماده  

                                                 .و مرتکب به مجازاتهاي مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد به مستخدمین رسمی دولت بوده

مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در  نسبت به زمین یا بناهاي) 27/11/1345الحاقی (-  110ماده  

گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازي باشد شهرداري با تصویب انجمن  خیابان یا کوچه و یا میدان قرار

یوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا د

تأمین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازي  مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداري میتواند بمنظور

لک یا متولی و یا متصدي موقوفه دریافت نماید در این مورد از ما هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدي ده

روز از تاریخ ابالغ صورت حساب شهرداري  صورت حساب شهرداري بدواً بمالک ابالغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزده
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مذکور در ماده میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون  اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی 

در  77صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده . ارجاع خواهد شد 77

االجرا نسبت بوصول طلب  ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم االجراء بوده و اجراء حکم سند قطعی و الزم

                                                                                                                                   .در و بمورد اجراء بگذاردشهرداري اجرائیه صا

ها و  خود خانه بمنظور نوسازي شهرها شهرداري ها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه) 27/11/1345الحاقی (-  111ماده 

خریداري نمایند و  1339خرداد  17کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب  مستغالت و اراضی و محالت قدیمی و

طرح هاي مصوب شهرداري بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجراي طرح هاي ساختمانی  در صورت اقتضاء براي تجدید ساختمان طبق 

بازرگانی اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید  ند اساسنامه اینگونه مؤسسات را که بر طبق اصول بنمای

هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن  14/8/39نامه مصوب  و آئین وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها

  .انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد -هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداري  و وزارت کشاورزي و

  

                                                                                                                                   از آیین نامه مالی شهرداریها

تواند به موجب ابالغ کتبی انجام بعضی از انواع معامالت جزئی را که در این ماده اختیار تصویب  ـ شهردار می 2تبصره - 2ماده 2تبصره

رییس کارپردازي داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازي را به  آنها به متصدي امور مالی یا

                                                                                                             .واگذار کند یا رییس حسابداري شهرداري متصدي امور مالی

اگانه دهندگان کار از هر یک جد ـ در مورد معامالت متوسط متصدي خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کاال یا انجام 3ماده 

مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت  استعالم کتبی که

انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعالم بها   تحویل باشد اخذ و فروشنده کاال یا

انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معامالت . صحت مندرجات آن را گواهی نماید  د تاریخ امضاء نموده متصدي خریدذکر و با قی

از رؤسا واحدها یا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب کار و به  مرکب از شهردار یا معاون شهرداري متصدي امور مالی و یک نفر

رأي موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که  مات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دوانتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمی

              .                                                                                                                            شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد

معامالت عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود ) 01/04/1382اصالحی (ـ 4ماده 

  . گردد به طریق زیر انجام خواهد شد اگر ترك مناقصه ضروري تشخیص

باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و ) 000/000/223( یست و بیست و سه میلیون الف ـ در صورتی که میزان معامله کمتر از دو 

  .تصویب انجمن شهر

ریال تا یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون ) 000/000/223(یست و بیست و سه میلیون  ب ـ در صورتی که میزان معامله از دو

  .کشور انجمن شهر و تأیید وزارتریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب ) 000/000/504/1(

ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه ) 000/000/504/1(ج ـ در صورتی که میزان معامله از یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون 

از بین فهرست ـ در مورد مناقصه محدود شهرداري  1تبصره .کشور و تصویب هیأت دولت شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت
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 .شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش  مقاطعه

شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی  ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می 2تبصره 

  . نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است و یا آیین 1338نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه  در آیین که خواهدبود

هاي فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردي که هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر  نامه در مواردي که در آیین 

                                                                                                                                                                          .جایگزین آن خواهد بود

ندگیهاي رسمی و انحصاري فروش ـ در مورد کاالهاي انحصاري دولت و کاالها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمای 3تبصره 

گواهی کمیسیون معامالت مبنی بر انحصاري بودن کاال یا خدمات با ترك مناقصه بالمانع خواهد بود و در مورد کاالهاي  کاال پس از

                      .دگواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردی انحصاري غیر دولتی بهاء کاال با

فاصله حداقل یک هفته بتشخیص شهرداردرروزنامه رسمی کشور و حداقل  ـ درمعامالت عمده آگهی مناقصه یامزایده دردونوبت به5ماده

  : گردد هاي محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می یکی از جراید کثیراالنتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه 

  .محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها» مهلت قبول پیشنهادات«محل تحویل » مدت انجام کار«ـ نوع و میزان کاال یا کار 1

  .نامه بانکی صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت اي که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به ـ دادن سپرده 2

  .ندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شدـ ذکر این که بر 3

  .ـ ذکر این که سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است 4

                                                                                              .تار استـ ذکر این که شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مخ 5

                             .روز نباید کمتر باشد 60روز و در خارجه از  10تبصره ـ مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 

  . مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برندهب ـ تشکیل کمیسیون 

                        :                                                                                                                            مناقصه یا مزایده 

 امور مالیرییس . عهده هیأت عالی معامالت شهرداري مرکب از شهردار به مناقصه یا مزایده به ـ رسیدگی به پیشنهادهاي مربوط 6ماده 

                      .پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به. حسابداري شهرداري یا

نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهاي  که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتـ کمیسیون باید در وقت مقرر  7ماده 

صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهادهاي رسیده از سه فقره کمتر  رسیده را در

در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها . ورت مجلس تنظیمی قید نمایدو مراتب را در ص بود مناقصه یا مزایده را تجدید

کمیسیون مکلف است از روز قرائت . مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهدداد کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و

استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل  ردپیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعالم کند و در موا

  .تمدید خواهد بود

درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از  10ـ شهرداري مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل  9ماده 

                                                                                                        .ت داردنامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریاف تضمین کار پیمان

ـ حق ارجاع داوري در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد مگر این که در موارد استثنایی و بنابه پیشنهاد مستدل و موجه شهردار  10ماده 

                                                                                                                                                               .ن رسیده باشدتصویب انجم قبالً به

کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد ـ فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداري از طریق مزایده  13ماده 
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توان از طریق مزایده  هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر می منقول و اجاره دادن فرآورده فروش اموال 

                                                                                                                                                                  .اقدام نمود) حراج (حضوري 

باید روز و محل حراج قبالً آگهی شود و در آگهی اطالعات الزم راجع به نوع اشیاء قید ) حراج (ـ در مورد مزایده حضوري  1تبصره 

 .و عوارض به عهده خریدار است نوع مالیاتگردد و پرداخت هر  ت میشود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریاف گردد و تصریح

 .بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد نامه براي انتشارآگهی وسایرتشریفات مناقصه پیش ـ مقرراتی که دراین آیین14ماده

ر مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که ـ هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدي د 17ماده 

بینی نشده باشد بهاي عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت  نباشد و بهاي واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش پذیر جداگانه انجام

لی معامالت شهرداري و تأیید کار و تصویب هیأت عا استان یا فرمانداري کل و با موافقت پیمان شهرداریهاي نیفنی شهرداري یا دفتر ف

  .جدید نباید از صدي ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهاي

تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را  ـ در قراردادها باید قید شود شهرداري می 18ماده 

  .کار ابالغ کند و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیماننماید  کسر یا اضافه

تواند بنا به پیشنهاد شهردار  در موارد استثنایی که به صالح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر می) 01/04/1382اصالحی (ـ 20ماده 

ریال بیشتر نباشد از طریق ) 000/000/20(بیست میلیون  شود و مبلغ مورد اختالف از پیدا می کاران شهرداري اختالفاتی را که با پیمان

اختالف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختالف از  سازش و یا ارجاع به داوري حل و فصل نمایند لکن در مواردي که مبلغ مورد

در اینگونه موارد . پذیر خواهد بود امکان طریق سازش یا ارجاع به داوري با پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور

  .داور اختصاصی و داور مشترك باید به تأیید وزارت کشور برسند

ـ مسئولیت تنظیم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور  26ماده 

و واگذاري این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از ) یا رییس حسابداري بسته به وضع تشکیالت شهرداري مدیر امور مالی (مالی است

شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با . رفع مسئولیت نخواهد کرد مأمورین دیگر شهرداري

اي سه روز تقاضاي تشکیل جلسه انجمن را بنماید و  به او تفویض شده حداقل هفته شهرداري قانون 38استفاده از اختیاري که بر طبق ماده 

  .اقالم مندرج در آن بدهد خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات الزم را درباره

 شهرداري مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردي که به تشخیص) 27/11/1380اصالحی (ـ 32ماده 

مؤدي قادر به  1334اي از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداري مصوب سال  پاره قانون اصالح 77کمیسیون منظور در ماده 

صورت ممکن است بدهی مؤدي براي مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره  پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این

  .موکول به وصول کلیه بدهی است د ولی در هر حال صدور مفاصا حسابمتداول بانک ملی تقسیط شو

هایی که تنظیم  قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه 79ـ کلیه پرداختهاي شهرداري باید با توجه به ماده  34ماده 

داخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب الحساب پر قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی اسناد مثبته آن
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الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی  هایی که به طور علی هزینه قطعی منظور گردد نوع 

  .تعیین خواهد شد که وزارت کشور ابالغ خواهد نمود 

الحساب و  دهاي قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علیـ استفاده از وجوه حاصله از درآم 37ماده 

  .هاي ضروري و فوري ممنوع است پرداخت هزینه یا براي

  

  

                                                    وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ‚تشکیالتاز قانون 

آموزشی و سایرامور  ‚فرهنگی  ‚بهداشتی ‚عمرانی ‚اقتصادي ‚هاي اجتماعی براي پیشبرد سریع برنامه) 27/08/1386اصالحی (- 1ماده 

نام   شهرستان یا استان با نظارت شورائی به ‚شهر ‚بخش ‚اداره امور هر روستا  رفاهی از طریق همکاري مردم باتوجه به مقتضیات محلی

هاي  جلب همکاري در تهیه برنامه منظور جلوگیري از تبعیض و گیرد و به شهرستان یا استان صورت می ‚شهر ‚بخش ‚)روستا (شوراي 

          .شود شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استان تشکیل می  ‚عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن

البدل به  عضو علی ‚و شهر ‚روستا فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراي ‚ر صورت استعفاد) 27/08/1386اصالحی (- 8ماده 

                                                                                                                                                           .شود ترتیب آراء جایگزین می

تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش  ‚هرگاه عضوي به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید) 27/08/1386الحاقی (–تبصره 

                                                          .از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید

دهیاران و مدیران  ‚بخشداران ‚شهرداران ‚فرمانداران ‚استانداران ‚نمایندگان مجلس شوراي اسالمی) 27/08/1386اصالحی (-  10ماده  

                                      .شوراي اسالمی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأي شرکت کنند توانند در جلسات  کل و رؤساي ادارات می

شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه ) 27/08/1386اصالحی (- تبصره 

                                                                          .کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد این دعوت باید. باشند العاده می فوق

یا شوراي شهرستان   شوراي شهر مرکز شهرستان ‚در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار) 27/08/1386اصالحی (-  13ماده 

مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت  ‚الذکر اجرایی سطوح فوق یا سایر مسؤولین ‚شوراي استان از استاندار ‚از بخشدار یا فرماندار

                                                                                            .دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد این .خواهند نمود

                       .شود شغل محسوب نمی عضویت در کلیه شوراهاي موضوع این قانون افتخاري است و) 06/07/1382الحاقی (-مکرر  14ماده 

در موارد زیر برگهاي راي باطل میشود ولی جزو آراي مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگهاي راي  -  19ماده 

  :ضمیمه صورت جلسه خواهد شد مذکور

دهنده یا امضا یا اثر  داراي نام راي آرائی که - ج .آمده باشد آرائی که از طریق خرید و فروش به دست -ب .آرا ناخوانا باشد - الف  

          .آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد -هـ .آرائی که کلّا حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تائید شده باشد -د  .انگشت وي باشد

گردد و مراتب در  در موارد زیر برگهاي راي باطل میشود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمی) 27/08/1386اصالحی (-  20ماده 

  :ضمیمه صورتجلسه خواهد شد صورتجلسه قید و برگهاي راي مذکور 
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اي که صندوق اخذ راي  کل آراي مندرج در صورت جلسه -ب .کل آراي صندوقی که فاقد الك و مهر یا پلمب انتخاباتی باشد - الف  

آرائی که  -هـ .آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد - د  .رفه باشدآرائی که زائد بر تعداد تع -ج .آن فاقد اوراق راي با برگهاي تعرفه باشد

آرایی که با  - ز  .آراي کسانی که به سن قانونی راي دادن نرسیده باشند - و  .اي غیر از برگ راي انتخاباتی نوشته شده باشد روي ورقه

آرائی که با شناسنامه  - ط .مه غیر یا جعلی اخذ شده باشدآرائی که با شناسنا - ح .شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد

 ‚در تعرفهها«آرائی که با تقلب و تزویر  -ك .آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد -ي .کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد

                                                                                                                               .به دست آمده باشد» صورتجلسهها و شمارش ‚آرا

  :شوندگان هنگام ثبت نام باید داراي شرایط زیر باشند انتخاب) 27/08/1386اصالحی (-  26ماده 

  .عملی به اسالم و والیت مطلقه فقیهاعتقاد و التزام  - ج .سال تمام 25حداقل سن  - ب .تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران - الف  

دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دویست خانوار  - ه  .ابراز وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران - د 

راي شوراي داشتن حداقل مدرك فوق دیپلم یا معادل آن ب ‚و داشتن مدرك دیپلم براي شوراي روستاهاي باالي دویست خانوار

  .داشتن حداقل مدرك لیسانس یا معادل آن براي شوراي شهرهاي باالي بیست هزارنفرجمعیت ‚شهرهاي تا بیست هزارنفرجمعیت

                                                                     .دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت براي مردان –و 

تغییر محل سکونت هر یک از اعضاي شورا از . اعضاي شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند -  2تبصره  

                                                                                                   .حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد محدوده

   .اعضاي هیاتهاي اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزههاي انتخابیه تحت مسوولیت خود محرومند -  27ماده  

  :ومنداشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسالمی به ترتیب ذیل محر) 27/8/1386اصالحی(- 28ماده

نمایندگان مجلس شوراي  ‚معاونین و مشاورین آنان ‚وزراء ‚نمایندگان خبرگان رهبري ‚رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وي - 1

دادستان کل کشور و معاونین و  ‚رئیس دیوان عالی کشور ‚قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وي رئیس  ‚اعضاي شوراي نگهبان ‚اسالمی

سازمان  رئیس  ‚دادستان دیوان محاسبات ‚رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وي‚یس دیوان عدالت اداريرئ ‚مشاورین آنان

رئیس سازمان صدا  ‚روساي سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهاي مسلح ‚شاغلین نیروهاي مسلح ‚بازرسی کل کشورو معاونین وي

روسا و سرپرستان سازمانهاي  ‚رؤساي دفاتر سران سه قوه ‚دبیرهیأت دولت‚جمهوري اسالمی ایران و معاونین وي و سیماي 

جمعیت هالل   رئیس ‚روساي کل و مدیران عامل بانکها ‚رئیس دانشگاه آزاد اسالمی ‚)دولتی و غیردولتی(رؤساي دانشگاهها‚دولتی

روساي  ‚سرپرست کمیته امداد امام ‚ت بنیاد مسکنسرپرس ‚سرپرست بنیاد شهید ‚رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان ‚احمر و معاونین وي

رئیس سازمان نظام  ‚سرپرست نهضت سوادآموزي ‚...)دخانیات ‚مانند شرکت مخابرات (مدیران عامل شرکتهاي دولتی  ‚سازمانها

رستانی که حوزه مدیران و سرپ ‚مدیران کل تشکیالت ستادي وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا ‚ایران پزشکی

از عضویت در شوراهاي اسالمی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت  ‚تسري دارد مسوولیت آنان به کل کشور

  .پس ت شاغل نباشند خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن

مدیران کل ادارات  ‚بخشداران ‚و معاونین آنان شهرداران‚فرمانداران و معاونین آنان ‚استانداران و معاونین و مشاورین آنان - 2

 ‚روساي دانشگاهها ‚قضات ‚بازپرسها ‚دادیارها ‚دادستانها ‚معاونین ادارات کل ‚کل  سرپرستان ادارات ‚مدیران کل ‚استانداري

سته به دولت که از بودجه شرکتهاي دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا واب سرپرستان و معاونین سازمانها و ‚روسا ‚روساي بانکها

شهرستان وبخش بترتیب از عضویت در شوراهاي اسالمی ‚سرپرستان استان مدیران و ‚نمایندوسایر روسا عمومی به هر مقداراستفاده می
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ت قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پس مگر آنکه  ‚شهرستان و بخش مرحومند ‚واقع در محدوده استان

  .شاغل نباشند

شهرداران و مدیران مناطق شهرداري و موسسات و شرکتهاي وابسته و شاغلین در شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به آن و  - 3

مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت  ‚شوراي اسالمی شهر محل خدمت محرومند همچنین دهیاران و شاغلین در دهیاري از عضویت در

  .موده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشندخود استعفا ن

 .اعضاء شوراهاي اسالمی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهاي مذکور در این ماده مشغول به کار شوند – 4

  :اشخاص زیر از داوطلب شدن براي عضویت در شورا محرومند) 06/07/1382اصالحی (-  29ماده  

کسانی که به جرم  - ب .اند به تشخیص مراجع ذیصالح ر جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشتهکسانی که د - الف  

محکومین به ارتداد  - هـ .اند کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسالمی ایران محکوم شده -د  .اند غصب اموال عمومی محکوم شده

دیپلم یا معادل آن براي  اد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدركدارابودن سو -و  .به حکم محاکم صالح قضایی

دیپلم یا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بیش از یک میلیون نفر  شوراي شهرهاي داراي تا یک میلیون نفر جمعیت و مدرك فوق

مشهوران به فساد و متجاهران  - ح .حکم محاکم صالح قضاییمحکومین به خیانت و کالهبرداري و غصب اموال دیگران به  -ز  .جمعیت

قانون اساسی ) 49(محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل  - ي .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد -ط .به فسق

روساي کانونهاي  ‚شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ‚شهر ‚اعضاي انجمنهاي ده (وابستگان به رژیم گذشته از قبیل  - ك .باشند

                          )کدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته ‚حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملی سابق حزب رستاخیز و

شهرستان به ریاست فرماندار و  هیأت اجرائی ‚شهر به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمی) 06/07/1382اصالحی (-  32ماده  

                        .شود و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می رئیس آموزش و پرورش ‚عضویت رئیس اداره ثبت احوال

معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه  زفرماندار سی نفر ا ‚براي تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی) 27/08/1386اصالحی (-  1تبصره  

                                                      .آورد دعوت به عمل می شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان

  ریاست بخشداروعضویت نمایندگان ب هیأت اجرائی بخش ‚براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمی روستا)6/7/82اصالحی(- 33ماده

 .شود کشاورزي بخش یا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می و مسؤول جهاد) 32(دستگاههاي مذکور در ماده 

م از معتمدان اقشار مختلف مرد بخشدار سی نفر از ‚براي تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرایی) 27/08/1386اصالحی (-  1تبصره  

                                                                .آورد عمل می روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به

                                                                                         .عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی بطور همزمان ممنوع است -  37ماده 

فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع ) 27/08/1386اصالحی (-  45ماده 

ا ضمن انتشار آگهی به اطالع کلیه تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهاي اسالمی ر ‚اجرائی انتخابات و همزمان با تشکیل هیات

                                                                                                                                                                   .اهالی حوزه انتخابیه برساند

فرماندار یا بخشدار  ‚طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف در انجام وظایف خود بی اند هیاتهاي اجرائی مکلف -  50ماده  

با راي اکثریت اعضاي هیات اجرائی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیات اجرائی و در مواردي که انحالل هیات  موظف است

تشکیل مجدد هیات اجرائی با رعایت مقررات مندرج در این . نماید استاندار و هیات نظارت استان اقدام اجرائی ضروري باشد با تأیید 

اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرائی جدید قبل از انقضاي مهلت قانونی رسیدگی  گیرد و تصمیمات متخذه هیات قانون انجام می



 

 
59 

 

                                                                                                                                  .به صالحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود

توانند  داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسالمی روستا و شهر که صالحیت آنان در هیات اجرائی رد شده است می - 1بصره 

نتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شوراي اسالمی روستا به هیات نظارت روز از تاریخ اعالم اسامی نامزدهاي ا 4ظرف مدت 

                                                                                  .اسالمی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند شهرستان و داوطلبان شوراي

                                                                                                                                                             هیاتهاي نظارت و وظایف آنها

اسالمی قانون اصالح قانون تشکیالت شوراهاي  74و  73کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی کشور طبق مواد  -  53ماده 

  .خواهد بود 1365/4/29انتخابات شوراهاي مزبور مصوب  کشوري و

در این . گیرد تایید صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعالم آن توسط بخشدار انجام می -  55ماده  

روز  15هیات مذکور ظرف مدت  کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و  خصوص چنانچه

                                                                                                                                                       .نمود  نظر نهائی خود را اعالم خواهد

در این . گیرد هیات نظارت شهرستان است و اعالم آن توسط فرماندار انجام می تایید صحت انتخابات شوراهاي شهر با -  56ماده 

روز نظر  15کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت  خصوص چنانچه

                                                                                                                                                         .نهایی خود را اعالم خواهد نمود

نفر از اعضا و جلسات هیاتهاي نظارت استان و بخش با  4جلسات هیات مرکزي نظارت و هیات نظارت شهرستانها با حضور  -  60ماده 

                                                                                  .راي اکثریت اعضا معتبر خواهد بود کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با حضور

طرفی  اعضاي هیاتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ راي باید در انجام وظایف خود بی -  2تبصره  

شود و چنانچه اکثر اعضاي هیات نظارت  فرد متخلف توسط هیات نظارت مافوق برکنار می ‚در صورت تخلف. رعایت نمایند کامل را

                                                                                          .نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزي نظارت منحل خواهد شد طرفی کامل را رعایت بی

  .نمایند به طرق زیر نظارت خود را اعمال می ‚هیات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمی -  61ماده  

قل در صورت لزوم براي رسیدگی به شکایات مربوط به اعزام بازرسان مست - ب .گزارشهاي وزارت کشور و بازرسیهاي آن - الف  

تعیین ناظر در تمام هیاتهاي  - د  .رسیدگی نهائی شکایات و پروندهها و مدارك انتخابات - ج .هیاتهاي اجرائی و مباشرین وزارت کشور

                                                                                                                                                                           .مربوط به انتخابات

تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار  وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می -  66ماده  

                                                                                                                                                           .حوزه هاي انتخابیه اعزام نماید به

اجرایی آن از قبیل نامه  ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خالف این قانون و آئین) 27/08/1386اصالحی (-  67ماده 

  :شود امور ذیل جرم محسوب می

  .تهدید یا تطمیع در امر انتخابات -ج .تقلب و تزویر در اوراق تعرفه با برگ راي یا صورت جلسات -ب .خرید و فروش راي - الف  

کم و  - ح .اخالل در امر انتخابات - ز  .راي دادن بیش از یک بار -و  .راي دادن با شناسنامه دیگري - هـ .راي دادن با شناسنامه جعلی - د  

توصیه به  -ك .گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد راي -ي .گیري یا شمارش آراء تقلب در راي - ط .زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها

یا جعل و یا  تغییر و تبدیل - ل .نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي یا هر فرد دیگر در محل صندوق راي

باز  - م .و تلگرافها  تلفنگرامها ‚تلکسها ‚صورت جلسات ‚ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ راي
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دخل و تصرف و یا معدوم  ‚جائی جابه -ن .کردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و الك و مهر یا پلمب صندوقهاي راي بدون مجوز

دهندگان یا  ایجاد رعب و وحشت براي راي - ع .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول - س .ناد انتخاباتی بدون مجوز قانونینمودن اس

دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر  -ف .اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سالح یا بدون سالح در امر انتخابات

طرفی و جانبداري از نامزد انتخاباتی  عدم رعایت بی -ق .ور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رايممانعت از حض -ص .قانونی

                                       .شعب ثبت نام و اخذ راي شهرستان و بخش و ناظران ‚توسط مجریان انتخابات و اعضاي هیاتهاي نظارت استان

یم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ راي از مسیر چنانچه وقوع جرا - تبصره  

  .گردد خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات نظارت استان اعالم می قانونی خود 

                                                                                                                    :وظایف شوراي اسالمی شهر به شرح زیر است -  71ماده 

               .کشور باشد  شهر و روستاي اسالمی از شوراهاي  یک عضو هیچ  تواند همزمان شهردار نمی) 27/10/1383اصالحی (-  2  تبصره

نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شوراي ) 04/08/1382حی اصال(-  3تبصره  

شوراي شهر براساس ضوابط و شرایط  .گیرد شهرها به پیشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت می شهر و حکم وزیر کشور و در سایر

استانداران  وزیر کشور و. کند شهردار موردنظر خود را انتخاب می ‚نامه مصوب این قانون ینآئ احراز صالحیت شهرداران مندرج در

شهردار معرفی شده را  ‚در صورتی که وزیر کشور یا استاندار . موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند

اصرار شوراي شهر بر نظر   در صورت ‚نماید ت به شوراي شهر منعکس میمراتب را با ذکر دلیل و مستندا ‚شده نداند واجد شرایط تعیین

  . ربط ارجاع خواهد شد شهر به هیأت حل اختالف ذي  موضوع توسط شوراي ‚قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار 

) اي اسالمی شهروزارت کشور و شور (طرفین  گیري بوده و تصمیم آن هیأت براي هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم 

نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و  ‚هیأت حل اختالف نظر خود را اعالم ننماید ‚چنانچه در مدت مقرر. باشد االجراء می الزم

                                                                                                                 .تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید می شهردار

                                                                                                          :پذیرد دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می -  4تبصره  

          .تعلیق طبق مقررات قانونی -ج .شوراي شهر با رعایت مقررات قانونی برکناري توسط -ب .استعفاي کتبی با تصویب شورا - الف  

                                                                                                  .فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر - د  

                                                       .هاي وابسته به شهرداري با تأیید و موافقت وزارت کشور ات و شرکتتصویب اساسنامه مؤسس - 15

وزارت کشورمکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس ازدریافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به )4/2/1390الحاقی (تبصره ـ

                                                                                                                             .االجراست اساسـنامه مصوب شوراي شـهر الزم‚درصورت عدم اعـالم نظر ظرف مهلت مذکور.الم نمایدشهرداري نظر نهائی خودرا اع

چنانچه یک یا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداري اعتراض یا ایرادي داشته باشند ابتدا  -  73ماده  

موضوع به صورت  ‚در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر. شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد توسط رییس

 ‚صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطالع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابالغ ود که در اینش سئوال مطرح می

چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ  .باشد شورا و پاسخ به سئوال می العاده شهردار موظف به حضور در جلسه عادي یا فوق

حداقل به امضاي یک سوم اعضاي شورا  جلسه دیگري موضوع مجدداً به صورت استیضاح کهوي قانع کننده تشخیص داده نشود طی 

شورا . ده روز خواهد بود فاصله بین ابالغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر. شود ارائه می ‚رسیده باشد

اعضا  در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل. رأي موافق یا مخالف خواهد داد ‚پس از طرح سئوال یا سئواالت و جواب شهردار
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                                                                          .شهردار از کار برکنار و فرد جدیدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد ‚رأي مخالف دهد

اختالف و رسیدگی به  نام هیأت حل هائی به هیأت ‚ات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونیمنظور رسیدگی به شکای به -  79ماده 

                                                                                                                                               :شود شکایات به ترتیب زیر تشکیل می

 ‚رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور هیأت مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین - 1

کل  یکی از معاونین دادستان ‚یکی ازمعاونین دیوان عدالت اداري بانتخاب رئیس این دیوان رئیس یا ‚معاون ذیربط وزارت کشور

پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی و  دونفر ازنمایندگان مجلس شوراي اسالمی به‚ورکشوربه انتخاب دادستان کل کش

شوراي استان و  نفر ازاعضاي شوراي عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از سه ‚تصویب مجلس شوراي اسالمی

جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد  اولین هیأت در. شود شوراي عالی استانها و شوراي شهر تهران تشکیل می

یک  ‚استاندار و عضویت رئیس کل دادگستري استان هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست - 2  .نمود

شوراي اسالمی جهت رسیدگی  آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب

                                                                                                                                 .شود شکایات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکیل می به

فرماندار و عضویت رئیس دادگستري شهرستان و دو نفر  ضویت و ریاست هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات شهرستان به ع - 3

انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هیأت حل اختالف استان جهت رسیدگی  از اعضاي شوراي شهرستان به

                                                                                                                            .شود شکایات از شوراي روستا و بخش تشکیل می به

وزارت کشور براساس مسؤولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به ) 27/08/1386الحاقی (– 2تبصره 

                                                                                                                                                          .هیأت حل اختالف ارجاع نماید

مورد  ‚مصوبات کلیه شوراهاي موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابالغ) 27/01/1392اصالحی (ـ 80ماده

آن را مغایر با موازین اسالم یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از  ‚ربط االجراء است و چنانچه مسؤوالن ذي الزم ‚یرداعتراض قرار نگ

توانند با ذکر مورد و به طور مستدل  حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابالغ مصوبه می ‚حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند

 ‚شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض. می اعالم و درخواست تجدیدنظر کننداعتراض خود را به شوراي اسال

در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختالف عدول نکند با . تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعالم نظر کند

ه پس از اعالم کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام درخواست رسمی مقام صالحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفت

رسیدگی و اعالم نظر  ‚هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع. شود ربط ارجاع می صالحیتدار به هیأت حل اختالف ذي

                                                     .شود االجراء می مصوبه شورا الزم ‚در صورت عدم اعالم نظر هیأت در مدت مذکور. نماید

اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی روستا و بخش توسط بخشدار یا شوراي اسالمی ) 27/01/1392اصالحی (ـ1تبصره

در مورد مصوبات شوراي  ‚در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شوراي اسالمی استان ‚شهرستان

عالی استانها  عالی استانها و در مورد مصوبات شوراي ربط یا شوراي مسؤوالن دستگاههاي اجرائی ذي ‚المی استان توسط استانداراس

شوراهاي موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات . گیرد ربط صورت می ترین مقام دستگاههاي ذي توسط وزیر کشور یا عالی

ربط که مصوبه مربوط به آنها  اي واجد صالحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائی ذيخود را ظرف یک هفته براي شور

 .رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صالحیتدار نیست. ارسال کنند ‚باشد می

مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزي  ‚قطعی شدن مصوبات شورا) 27/08/1386الحاقی (– 2تبصره 
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                                                                                                                                              .حل اختالف توسط اشخاص نمی باشد

ا اقداماتی بر خالف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی هرگاه شور -  81ماده  

به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحالل شورا به هیأت حل  ‚نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد که وصول و

ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهاي  ایات و گزارشهیأت مذکور به شک گردد و اختالف استان ارجاع می

بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت  ‚صورت انحراف از وظائف قانونی نماید و در مورد سایر شوراها در آن را منحل می ‚روستاها

                                                                                                                                                    .گردد حل اختالف مرکزي منحل می

هیأتهاي حل اختالف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ) 27/08/1386الحاقی (–1مکرر 82ماده 

  :به ترتیب زیر اقدام می نمایند) 82(ماده

در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پیشنهاد شوراي شهرستان و یا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پیشنهاد  – 1

  .شوراي استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختالف استان

اي عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و در مورد اعضاء شوراي استان به پیشنهاد شوراي عالی استانها و استاندار و درمورد شور -2

  .تصویب هیأت حل اختالف مرکزي

                                                                .درمورد شوراي عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختالف مرکزي -3

موجب سلب عضویت از شوراي مادون نمی گردد مگر به تشخیص  ‚ي مافوقسلب عضویت اعضاء شورا) 27/08/1386الحاقی (–تبصره

   .هیأت حل اختالف ذي ربط

و عزل کارکنان  شوراهاي موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب) 27/08/1386الحاقی (- 3مکرر 82ماده 

 ‚نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤولیت اجرائی دخالتها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها  شهرداري ‚ها دهیاري

 .باشد تابعه ممنوع می شرکتها و سازمانهاي ‚شهرداریها ‚مدیریت عامل به اعضاء شوراهاي مذکور در دهیاریها عضویت هیأت مدیره و

 ‚شهرداري ‚معامله با دهیاري وجه حق انجام اعضاء شوراهاي مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ) 27/08/1386الحاقی (-  1تبصره 

در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و .باشد هرنوع قرارداد با آنها ممنوع می سازمانها و شرکتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد

                                                                                         .پرونده به مراجع ذي صالح ارسال می گردد ‚سلب عضویت دائم از شورا

مؤسسات و شرکتهاي  ‚شهرداري ‚دهیاري‚هاوامکانات شوراها دارائی ‚هرگونه استفاده شخصی ازاموال) 27/08/1386الحاقی(-2تبصره

      .درصورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختالف استان اقدام خواهد شد.باشد وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می

هر گاه انتخابات هر یک از شوراهاي روستا و شهر بنا به دالیل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل ) 27/08/1386اصالحی (-  85ماده 

                    .استاندار جانشین آن شورا خواهد بود ‚شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشکیل شوراي جدید قررات قانونی منحلطبق م

                                                                                                              .وزیر کشور خواهد بود ‚جانشین شوراي شهر تهران -  1تبصره 

                                                                                                                        .باشد شوراي بخش می ‚جانشین شوراي روستا -  2تبصره  

شوند در حدود  طرف دولت تعیین می ران و سایر مقامات کشوري که ازبخشدا ‚فرمانداران ‚استانداران) 27/08/1386الحاقی (-  95ماده 

 .شود صالح رسیدگی می موارد تخلف به مقامات مافوق اعالم و در مراجع ذي. هستند اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها

  .وزارت کشور مسئول اجراي این قانون است) 27/08/1386اصالحی (-  97ماده 
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                                                                                               رت برسفرهاي خارجی کارکنان دولتازقانون نظا

مؤسسات  ‚ها براي نظارت بر امر مسافرتها و مأموریتهاي غیر ثابت خارجی کارکنان کلیه وزارتخانه) 05/10/1375اصالحی (-1ماده 

نهادهاي عمومی غیر دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که شمول  دولتی و مؤسسات و دولتی و شرکتهاي

                  :گردد در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیأت وزیران تشکیل می هیأتی از افراد ذیل  ‚قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است

معاون وزیر دستگاه ذیربط  -  4.معاون وزیر اطالعات -  3.معاون وزیر امور خارجه -  2.به عنوان رئیس هیأت نماینده رئیس جمهور - 1

                                                             دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر -  5.بدون حق رأي

هاي موضوع این قانون مکلفند تقاضاي مأموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از  کلیه دستگاه) 05/10/1375اصالحی (- 3ماده 

همراه با توضیحات کتبی براي هیأت  ‚هاي میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه طرف خارجی یا هزینه این که سفر آنان بنا به درخواست

                                                                                                                                                              .                       ارسال نمایند

  .مسافرتها باید در جهت مأموریت محوله و اجراي وظایف دستگاههاي مربوطه و داراي اهمیت کافی باشد - 5ماده 

  

  سفراعضاي شوراهاي اسالمی محلی به خارج از کشورنامه  آییناز

کمیسیونی به ریاست  ‚موریت اعضاي شوراهاي اسالمی به خارج از کشور هماهنگی و تصمیم گیري در خصوص مأ ‚ـ به منظور نظارت1ماده 

نت اجتماعی سازمان  ستانها و نمایندگان تام االختیار معاوزیر کشور در امور اجتماعی و شوراها و با عضویت رییس شوراي عالی اسالمی ا ن و معاو

زارت اطالعات تحت عنوان  نت فرهنگی و سیاسی و زارت امور خارجه و معاو نت امور کنسولی و مجلس و معاو ‚ریزي کشور مدیریت و برنامه

تشکیل  ‚شود خوانده می "کمیسیون مرکزي"نامه  ینکه در این آی "موریت اعضاي شوراهاي اسالمی محلی به خارج از کشور کمیسیون مرکزي مأ"

شود و دبیر آن مدیرکل دفتر یادشده  زارت کشور تشکیل می تبصره ـ دبیرخانه این کمیسیون دردفتر هماهنگی وپیگیري امور شوراهاي و .خواهد شد

رییس سازمان مدیریت و  ‚عضویت رییس شوراي اسالمی استانامنیتی استانداري و با  ن سیاسی ه استانی به ریاست معاو ـ کارگرو2ماده  .خواهد بود

استان به کمیسیون مرکزي  موریت اعضاي شوراهاي اسال می  ریزي استان ومدیرکل اطال عات استان تشکیل میشود که پیشنهاد دهنده نهایی مأ برنامه 

                                   .عضاي شوراهاي اسالمی در تمام سطوح به عهده شوراي مربوط استموریت ا مین اعتبار مأ تأ) 30/01/1383اصالحی (ـ5ماده            .خواهد بود

اقدامات و مذاکرات انجام شده را به دبیرخانه  ‚موریت گزارش مأ ‚موریت هاي اعزامی موظفند پس از انجام مأ هیئت) 30/01/1383اصالحی (ـ6ماده 

  .کمیسیون مرکزي ارسال نمایند

  

  

  

  

                                                                                                            انتخابات مجلس شوراي اسالمیاز قانون 

احل در این نظارت استصوابی و عام و در تمام مر. باشد عهده شوراي نگهبان می نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسالمی به - 3ماده  
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                                                                                                                                                 .مربوط به انتخابات جاري است کلیه امور

فرماندار و  ‚استاندار ‚فرمانداري و بخشداري در اجراي این قانون به جاي وزیر کشور ‚استانداري  ‚سرپرستان وزارت کشور - 5ماده 

                                                                                                                                                                              .خواهند بود بخشدار

 ‚چنانچه در مرحله اول براي یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت یک چهارم آراء حاصل نگردید) 13/10/1378اصالحی (- 9ماده 

فقط  ‚اند معنی که از بین نامزدهائی که اکثریت یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده بدین ‚اي خواهد شد انتخابات دو مرحله

کنند  در انتخابات مرحله دوم شرکت می ‚اند بیشترین آراء را در مرحله اول داشته داد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی کهبه تع

                         .آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود تمام ‚کمتر از دو برابر باشد ‚و در صورتی که تعداد نامزدهاي باقیمانده

در غیر این صورت نامزدي آنها  ‚توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند هیچیک از داوطلبان نمایندگی نمی -  2تبصره  

                                                                                                     .گردند از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می کالً باطل و

                                                .تواند یکبار با ارائه شناسنامه رأي دهد در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می -  10ماده  

                                                                                             .گردد شناسنامه رأي دهنده ممهور می) 25/08/1379اصالحی (-  2تبصره 

                  .العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق -  17ماده  

برگه هاي رأي باطل و مراتب  ‚هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه در موارد ذیل با تأیید) 01/12/1386اصالحی (- 19ماده 

  : درصورتجلسه قید و آراءمذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد

  : در موارد ذیل برگه هاي رأي باطل وجزء آراء مأخوذه محسوب می گردد - الف

  . آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد -3. ه باشدآرائی که کالً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تأیید شد - 2. آراء ناخوانا باشد -1

آراء  -  2. صندوق فاقد الك و مهر انتخاباتی باشد - 1: درموارد ذیل برگه هاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد - ب

ا شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی آرائی که ب - 4. آراء کسانی که به سن قانونی رأي نرسیده باشند -  3. زائد برتعداد تعرفه باشد

آرائی که با  - 6. به دست آمده باشد) شمارش ‚صورتجلسات ‚آراء ‚در تعرفه ها( آرائی که با تقلب و تزویر - 5. داده شده باشد

آرائی  - 9. شده باشدآرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند أخذ  -  8. آراء تکراري - 7.غیر یا جعلی أخذ شده باشد  شناسنامه

آرائی که روي ورقه اي غیر از برگه رأي نوشته  - 11. آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد - 10. که فاقد مهر انتخاباتی باشد

  . شده باشد

                                                                                                                .آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد - 12

کل آراء مندرج در صورتجلسه اي که صندوق أخذ رأي آن فاقد اوراق رأي یا برگه هاي تعرفه ) 01/12/1386اصالحی (-  1تبصره 

                                                                                                                             .باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد ‚باشد

                      .به قید قرعه از کل برگه هاي رأي کسر می شود» ب«بند ) 2(آراء زائد مذکور در جزء ) 01/12/1386اصالحی (-  2تبصره 

                  .این قانون محاسبه نمی گردد) 8(در حدنصاب انتخاب نماینده موضوع ماده آراء باطل مأخوذه) 01/12/1386الحاقی (-3تبصره 

برگ رأي باطل نبوده و  ‚اسامی دیگري نوشته شده باشد ‚در صورتی که در برگ رأي عالوه بر اسامی نامزدهاي تأیید شده -  20ماده 

                                                                                                                                             .شود اضافی خوانده نمی فقط اسامی

هاي  با مبنا قرار دادن تعداد برگه ‚هاي ویژه نظارت تطبیق نداشت هاي رأي با برگه چنانچه تعداد برگه) 04/11/1378الحاقی (- 4تبصره

اخذ رأي و نماینده هیأت اجرایی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراء  ه با حضور اعضاء شعب نظارت به قید قرع
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                                                                                                                                                                                 .مأخوذه نخواهد بود

بدین منظور . وزارت کشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمی بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است -  25ماده  

                                    .ام داردنام و اخذ رأي اعز هاي انتخابیه و شعب ثبت مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه تواند می

                                                                                                                           :انتخاب کنندگان باید داراي شرایط ذیل باشند -  27ماده  

                                                                                        عاقل بودن - 3. هجده سال تمام -  2.تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران - 1

                                                                                                      :اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند -  29ماده  

ماه قبل از ثبت نام از سمت   هاي انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه - الف 

                                                                                                                    :نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند خود استعفاء

 4.مشاورین معاونین رئیس جمهور - 3.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وي -  2.رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وي - 1

 مدیران کل و سرپرستان ادارات کل -  7.ن وزرامعاونین و مشاوری -  6.ها وزرا و سرپرستان وزارتخانه - 5.روساي دفاتر سران سه قوه -

رئیس  -  9.اعضاي شوراي نگهبان و هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات - 8.ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤساي دفاتر وزرا وزارتخانه

کل کشور و معاونین و  دادستان -  11.رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وي -  10.قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وي

رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین  - 13.رئیس دیوان عدالت اداري و معاونین و مشاورین وي - 12.مشاورین وي

روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران و جانشینان و معاونین  - 14.وي

رئیس جمعیت هالل احمر جمهوري  - 16.رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و معاونین وي - 15.کشور نان در سراسرآ

شهرداران و  - 21.بخشداران -  20.فرمانداران -  19.معاونین و مشاورین استانداران -  18.استانداران - 17.اسالمی ایران و معاونین وي

اعضاي هیأت مدیره و مدیران  -  24.رئیس دانشگاه آزاد اسالمی - 23.روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتی -  22.روساي مناطق شهرداري

اعضاي هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور  -  25.عامل بانکها

 ‚خرداد 15 ‚شهید ‚مستضعفان (روسا و سرپرستان بنیادهاي  -27.ومعاونین ومشاورین ويرئیس کل بانک مرکزي ایران  - 26.تسري دارد

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ورئیس سازمان  ‚سازمان تبلیغات اسالمی ‚نهضت سوادآموزي ‚)ره (کمیته امداد امام خمینی‚)مسکن

شاغلین در نیروهاي مسلح و وزارت  -28.ونین ومشاورین آنانمعا ‚تعزیرات حکومتی وروساي اتاقهاي بازرگانی وصنایع ومعادن وتعاون

 -ب                                                                                                                                                                              .اطالعات

هاي انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود  لب شدن در حوزهاشخاص زیر از داوط

                                                                                                                          :نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند استعفا

مدیران کل و سرپرستان دفاتر و  - 3. قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها -2.ائمه جمعه دائمی - 1

رؤسا و سرپرستان  - 5.مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان - 4.ادارات کل استانها و معاونین آنان

روسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش  -  6.و سازمانهاي دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان ادارات

اعضاي هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهاي دولتی و وابسته  -  7.عالی اعم از دولتی وغیردولتی و روساوسرپرستان واحدها و شعب آنها

سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسالمی  - 9.سرپرستان مناطق و روساي شعب بانکهادراستان و شهرستان -8.تانبه دولت دراستان وشهرس

                                           .اعضاء شوراهاي اسالمی شهر و روستا  -11.مدیران مراکز صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران - 10.در مرکز استان و شهرستانها

  اعضاي هیأتهاي اجرائی و ناظرین شوراي نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود - ج 
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استعفاي آنان منوط به پذیرش آن از سوي مسؤولین مربوطه  ‚انین استخدامی و یا تعهد خدمتدرمورد کسانی که طبق قو -  2تبصره  

                                   .باشد همچنین استعفاي پرسنل نیروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می. استعفاء شرط است قبول ‚باشد

ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل  ‚نام بتبه هنگام ث) 26/01/1386اصالحی (-  3تبصره  

                                                                                .ماه قبل از ثبت نام الزامی است  این ماده شش )ب(و ) الف (یاد شده در بندهاي 

هریک از مسؤولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از ) 26/01/1386الحاقی (-5تبصره

                                                                                                                                                    .گردند منکر مشمول حکم فوق می

هاي  مراتب را از طریق رسانه ‚نام از داوطلبان وزارت کشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت) 26/01/1386اصالحی (-  6تبصره 

                                                                                                                                                            .گروهی به آگاهی عموم برساند

                                                                                                      :اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند -  30ماده  

 -  3.اند مالکین بزرگ که زمینهاي موات را بنام خود ثبت داده - 2.اند بانی رژیم سابق نقش موثر داشتهکسانی که در جهت تحکیم م - 1

 -  4.سازمانها و گروههائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعالم شده است ‚وابستگان تشکیالتی و هواداران احزاب

 - 6.محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی -  5.اند ان محکوم شدهکسانی که به جرم اقدام علیه جمهوري اسالمی ایر

قاچاقچیان مواد مخدر و  - 8.محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد -  7.مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق

وابستگان به  - 10.قانون اساسی باشند) 49(و نهم  محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل -  9.معتادین به این مواد

و  رژیم سابق از قبیل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیالت فراماسونري و هیأت رئیسه کانونهاي حزب رستاخیز

ومین به خیانت و محک - 11.شوراي ملی سابق و مأموران ساواك ‚نمایندگان مجلسین سنا ‚حزب ایران نوین و اعضاي فعال آنها

                              .اختالس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی ‚کالهبرداري 

ابیه با هیچیک از اعضاي هیأت اجرائی و ناظرین شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نباید در حوزه انتخ -  33ماده  

                                                                                                  .انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندي نسبی یا سببی داشته باشند داوطلبان

ماده  .برادر و خواهر او -مادر  -و پدر  همسر: خویشاوندي سببی  -ب .برادر و خواهر - فرزند  -مادر  -پدر : خویشاوندي نسبی  - الف  

                                                              .باشند هیأتهاي اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می - 42

بااطالع و تأیید هیأت مرکزي  ‚له دوم ضروري بدانددر مواردي که وزارت کشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرح - تبصره  

                                                         .انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود نظارت بر

انه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان روز‚وزارت کشوروشوراي نگهبان پس ازوصول مشخصات داوطلبان - 48ماده 

سازمان ثبت احوال کشورواداره تشخیص هویت و پلیس  ‚دادستانی کل‚رابطه باصالحیتهاي مذکوردراین قانون بوزارت اطالعات در

 .کشور وشوراي نگهبان اعالم نمایندروز نتیجه بررسی رابادلیل وسندبوزارت 5موظفند ظرفمراکز مزبور.مرکز ارسال میدارد الملل در بین

                                              .نگاري به عمل آورد تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت وزارت کشور می - تبصره  

تخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک هاي انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی ان فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه -  51ماده  

                                      .داوطلبان ابالغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارك به اطالع هیأت نظارت استان برسانند روز به

شکایت خود را  ‚از تاریخ ابالغ به داوطلبکسانی که صالحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز  - تبصره  

                                                                                                                                                 .نظارت استان اعالم نمایند مستدالًبه هیأت
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آغاز و تا بیست و چهار ) مرحله اول و دوم (انتخاباتی نامزدهاي نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأي فعالیت تبلیغات  -  56ماده  

                                                                                                                                           .اخذ رأي ادامه خواهد داشت ساعت قبل از

دیوار نویسی و کاروانهاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار  ‚پوستر ‚استفاده از هر گونه پالکارد) 13/10/1378اصالحی (-  57ماده  

 استثناي عکس براي تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به

                                                                                                                    .باشد طرف نامزدهاي انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می

ون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد اعالم نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بد) 01/12/1386اصالحی (-  1تبصره 

                                                                                         .تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد و مدرك کتبی مربوط به امضاء آنان

مزدهاي انتخاباتی راکه در محلهاي مجاز الصاق گردیده هیچ کس حق ندارد آگهی هاي تبلیغاتی نا) 13/10/1378اصالحی (-  58ماده  

                                                              .شود یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می در زمان قانونی تبلیغات پاره و

سامی نامزدها براي نامزدهاي نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی ا -  59ماده  

جمعه و یا هر وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداري و همچنین استفاده از وسائل و  خطابه نماز

ت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهاي وابسته به آنها و شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسته به دول ‚ها و ادارات وزارتخانه سایر امکانات

کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده  استفاده می) به هر مقدار (بودجه عمومی  نهادها و مؤسساتی که از

                                                                                                                                                           .شود و مرتکب مجرم شناخته می

                      .اعضاي هیأتهاي اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت -  60ماده 

پوستر و بنر و پارچه هاي تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و  ‚عکس ‚هرگونه الصاق ونصب اعالمیه) 26/01/1386اصالحی (- 61ماده 

مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردي باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضائی تحویل 

                                                                                                                                .شود میاستنکاف از این وظیفه جرم محسوب . نمایند

 .نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت -  62ماده  

در شهرهاي  . گردد شهرها و شهرستانها دایر می ‚ستادهاي تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها) 13/10/1378اصالحی (-  63ماده  

چند عنوان از  ‚در مواردي که یک منطقه . تواند دایر گردد بزرگ در هر منطقه شهرداري یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می

                                                                                                                 .باشد شته باشد در حکم یک عنوان میالذکر را دا فوق عناوین

                    .است تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعالم نشانی محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري یا بخشداري ممنوع -  2تبصره  

مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهاي انتخاباتی درج کنند و یا برخالف واقع مطلبی بنویسند که دال  -  64ماده  

انتشار گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از  بر انصراف

در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسؤول آن . باشد نشریه مکلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات می نشریه مزبور بدهند و آن

انتشار . نشریه مشابه دیگري ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به

                                                       .و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است اینگونه

هاي خود  توانند شایستگی داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می -  65ماده  

داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي انتخاباتی براي عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق  یا

  .خواهند شد مقررات مجازات
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                                                                            :شود عالوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می - 66ماده  

رأي دادن با شناسنامه  -  4.تهدید یا تطمیع در امر انتخابات - 3.رأي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد -  2.خرید و فروش رأي -1

کاندیداي معین در ورقه رأي توسط افراد توصیه به نوشتن اسم  -  7.رأي دادن بیش از یکبار - 6.رأي دادن با شناسنامه دیگري - 5.جعلی

 - 11.گیري و شمارش آراء تقلب در رأي -  10.ها کم و زیادکردن آراء یا تعرفه -  9.اخالل در امر انتخابات - 8.متفرقه درمحل اخذ رأي

رأي از طرف اعضاء  توصیه به نوشتن اسم کاندیداي معین در ورقه - 12.تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأي یا صورتجلسات

تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و  -  13.شعبه اخذ رأي و ناظرین و بازرسان

 باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و الك و مهر صندوقهاي -  14.تلگرافها برگ رأي و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و

ایجاد رعب و وحشت  -  16.دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی ‚جابجایی - 15.رأي بدون مجوز قانونی

دخالت در امر انتخابات با سمت  - 17.دهندگان یا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات براي رأي

انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحیه اعضاي شعبه اخذ  -  18.هر نحو غیرقانونیمجعول و یا به 

              .برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأي به غیر از محل آگهی شده  رأي باشد از قبیل خودداري کردن از ممهور نمودن

ضمن هماهنگی با ناظرین شوراي نگهبان و هیات  ‚ئی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیري از وقوع جرمتشکیالت قضا -  67ماده  

                                                                                                                    .دارد اقدامات الزم را در محدوده مقررات معمول می اجرائی

هاي انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرائی تا دو روز پس از اعالم نتیجه اخذ رأي  هیأتهاي اجرائی مراکز حوزه -  68ماده  

شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترك هیأتهاي اجرائی و نظارت  ‚انتخابات

                                                                                                                                                   .رسیدگی نمایند ه آنهاحوزه انتخابیه ب

تاریخ اخذ رأي شکایت مستند خود  توانند ظرف هفت روز از می ‚کسانی که از نحوه برگزاري انتخابات شکایت داشته باشند -  1تبصره  

                                                                                                                                          .دبیرخانه شوراي نگهبان نیز تسلیم دارند را به

بل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیات مرکزي نظارت ق ‚کلیه شکایات مربوط به انتخابات -  71ماده  

  .پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد ‚آن ارسال و پس از

  

  

  

                                                                                                                              ازقانون انتخابات ریاست جمهوري

این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به . باشد نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري به عهده شوراي نگهبان می - 8ماده  

                                                                                                                                                                                        .جاري است انتخابات

                                                                                                                             .درهرمرحله انتخاباتی هرشخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأي دهد)1391اصالحی(- 19ماده 

نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها  نه بیمأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیري از هر گو -  24ماده  

                                                              .نیروهاي نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند .باشند می
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هاي رأي باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وي برگ -  25ماده  

                                                                                                                      :مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد جلسه قید و آراء

 .آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد -  3.که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشدآرایی  - 2 .آراء غیر قابل خواندن - 1

در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت  -  26ماده  

                                                                                                                             :آراء مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد جلسه قید و

آراء کسانی که به سن قانونی رأي دادن نرسیده  - 3.آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد -  2.صندوق فاقد الك و مهر انتخاباتی باشد - 1

صورت  ‚آراء ‚ها در تعرفه (آرایی که با تقلب و تزویر  -  5.ه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشدآرایی ک -  4.باشند

آرایی که با شناسنامه  - 8.آراء تکراري -  7.آرایی که با شناسنامه غیر جعلی اخذ شده باشد - 6.شدبه دست آمده با) شمارش ‚جلسات

آرایی که روي ورقه غیر از برگ رأي  - 10.آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد - 9.ده باشدکسانی که حضور ندارند اخذ ش

                                                                                                                                                                                    .نوشته شده باشد

                            .شود به قید قرعه از کل برگهاي رأي کسر می 2به تعداد آراء زائد مذکور در بند ) 17/01/1372اصالحی (-  2تبصره  

گذاري شده باشد برگ  در صورتی که در برگ رأي نام بیش از یک نفر نامزده نوشته و یا عالمت) 17/01/1372اصالحی (-  28ماده  

                                                                                                                .محسوب خواهد شد  رأي باطل است ولی جزو آراي مأخوذه

بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت  ‚صندوقهاي خالی ‚گیري باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت قبل از شروع رأي -  29ماده  

انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظیم گیري  اي که قبل از شروع رأي رأي گردد و در صورت جلسه نام و اخذ

تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان  ‚نظارت شعبه مربوطه نماینده یا نمایندگان هیأت ‚گردد می

                                           .گردد به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گیري نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید رأي

انتخابات ریاست جمهوري است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزي وزارت کشور مجري برگزاري ) 26/10/1391اصالحی (ـ31ماده

  :نماید انتخابات با ترکیب اعضاي ذیل اقدام می

  )بدون حق رأي(ـ یکی از اعضاي هیأت رئیسه مجلس شوراي اسالمی با انتخاب مجلس 2)به عنوان رئیس هیأت(ـ وزیر کشور 1

فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی  ‚سیاسی ‚هاي دینی از شخصیتـ تعداد هفت نفر  5ـ وزیر اطالعات4ـ دادستان کل کشور3

                                                                                                                                ماده این) 2(و ) 1(هاي  به ترتیب مقرر در تبصره

نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوري پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزي به وسیله ) 26/10/1391الحاقی (ـ 8تبصره

                                                             .شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است وزیر کشور اعالم می

تواند مأمورانی براي بازرسی و کنترل جریان  وزارت کشور با اطالع هیأت اجرائی مرکزي انتخابات می )26/10/1391الحاقی (ـ9تبصره

                                                                        .و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام کندبخشها  ‚ها انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان

                                                                                                                                     :شود ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می -  33ماده  

رأي  - 4.یا تطمیع در امر انتخاباتتهدید  -  3.تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأي یا صورت جلسات - 2.خرید و فروش رأي - 1

کم و زیاد کردن  -  8.اخالل در امر انتخابات -  7.رأي دادن بیش از یک بار -  6.رأي دادن با شناسنامه دیگري -  5.دادن با شناسنامه جعلی

توصیه به انتخاب  - 11.رأي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد - 10.گیري و شمارش آراء تقلب در رأي -  9.ها آراء یا تعرفه

تغییر و  - 12 .کاندیداي معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأي به رأي دهنده
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امها و تلفنگر تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلکس و

دخل و  ‚جابجایی -  14.باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداري و الك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانونی - 13.تلگرافها

ایجاد رعب و وحشت براي  -  16.دخالت در امر انتخابات با سند مجعول -  15.انتخاباتی بدون مجوز قانونیتصرف یا معدوم نمودن اسناد 

دخالت در امر انتخابات با سمت جعول  -  17.اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخاباترأي دهندگان یا 

قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی ) 26/10/1391اصالحی (ـ34ماده .و یا به هر نحو غیر قانونی

                                                                                                                 .دهد نتخاباتی اختصاص میخارج از نوبت به تخلفات و جرائم ا

                                                                                                                         :کنندگان باید داراي شرایط ذیل باشند انتخاب -  36ماده  

                                                                                                                 هجده سال تمام -  2.تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران - 1

فرماندار دستور تشکیل  ‚ه پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشوربالفاصل) 26/10/1391اصالحی (-  38ماده 

نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت  داران صادرهیأتهاي اجرایی را به بخش

از  باشند و نه نفر دادستان که داراي پایه قضائی می رییس ثبت احوال رئیس دادگستري و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستري و

                                                                                                                                                             .معتمدین تشکیل دهد

اي که  در جلسه. نماید ندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت میفرما) 26/10/1391اصالحی (ـ39ماده

نه نفر از بین معتمدان  ‚شود ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضاي هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می

                                                                                                                             .شوند البدل هیأت اجرائی با رأي مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می مدان علینوان معتبعنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به ع‚تأییدشده

االختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج  داوطلبان ریاست جمهوري یا نمایندگان تام) 17/01/1372اصالحی (-  55ماده  

انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعالم داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با  روز از تاریخ انتشار دستور شروع

از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت  4x6برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکسچهار 

                                                                                                                                                      .کشور تسلیم و رسید دریافت دارند

در مواردي که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهاي نظارت از  -  61ماده  

                              .مایندشوراي نگهبان موظف است آنها را بالفاصله عزل و افراد دیگري را جایگزین ن ‚اند مقررات تخلف نموده قوانین و

به منظور تضمین برخورداري یکسان نامزدهاي ریاست جمهوري از امکانات دولتی کمیسیونی به نام ) 26/10/1391اصالحی (-  62ماده 

  .گردد در زیر نظر هیأت اجرائی مرکزي انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات

انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعالم رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهاي ریاست جمهوري از میز خطابه نماز  -  68ماده 

هر وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداري و همچنین استفاده از وسایل و سایر  جمعه و یا

) ر مقداربه ه (و شرکتهاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی  ‚ادارات و ها امکانات وزارتخانه

                                    .شود گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می کنند و همچنین در اختیار استفاده می

تابلوي مدارس  ‚تابلوي بیمارستانها ‚هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روي عالئم راهنمایی و رانندگی ‚پوستر ‚عکس ‚اعالمیهالصاق  - 69ماده

ی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردي متخلفین را جلب و مؤسسات آموزش و سایر

          .شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند. نمایند ت قضایی تحویل میقانونی به مقاما به منظور تعقیب

هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهاي تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی را که در محلهاي مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان  -  70ماده  
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                                                                                               .شود ید و عمل مرتکب جرم محسوب میپاره و یا محو نما قانونی تبلیغات

داوطلبان ریاست جمهوري و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي  -  71ماده  

                                                                                                           .باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد نمی انتخاباتی

تخلف از این قانون . مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت -  73ماده  

                                                                                                                                                         .شود محسوب می جرم

حق ندارند  ‚هاي مجازي و الکترونیک و سایر شبکه هاي دیداري و شنیداري و مکتوب کلیه رسانه) 26/10/1391اصالحی (ـ74ماده

در . انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین باشدآگهی یا مطلبی علیه نامزدهاي 

ه وسیله وزارت کشور به رسانه ب ‚سخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشارنامزدهاي مزبور حق دارند پا ‚صورت وقوع این تخلف

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت .مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوري آن در اولین زمان ممکن است

که قبل از اسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازي مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پ ‚رسانی نکند یا منتشر نشود تبلیغاتی اطالع

                                                                                                                             .ه استدرج آن در اولین چاپ نشری ارسال نماید و آن نشریه مکلف به ‚شود ممنوعیت تبلیغات چاپ می

ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بالفاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از  مسئوالن چاپخانه -  77ماده  

                                        .رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال دارند درخواست

هاي کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه  را به چاپخانه 76و  75و  74وزارت ارشاد اسالمی موظف است مفاد مواد  - تبصره  

                                    .شوراي انقالب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید 1358.12.27نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازي مصوب  آیین 26به ماده

شکایات  ‚هیأتهاي اجرایی موظفند از تاریخ اعالم نهایی صالحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعالم نتیجه اخذ رأي انتخابات -  80ماده  

گی رین شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدساعت در جلسه مشترك هیأت اجرایی و ناظ 24بپذیرند و ظرف  واصله را

                                                                                                       .جلسه نموده و به وزارت کشور اعالم دارند نمایند و نتیجه را صورت

یک یا چند شعبه از جریان  هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در -  82ماده  

  .نماید انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعالم می ‚با تأیید شوراي نگهبان ‚و صحیح انجام نگرفته است عادي خارج شده

  

                                                                                                                                                  از قانون ثبت احوال

                                                                                                                :وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است - 1ماده  

ثبت  -د  .هاي موجوددردست مردم تعویض شناسنامه- ج.ثبت واقعه وفات وصدورگواهی وفات - ب.ثبت والدت وصدورشناسنامه - الف 

آوري و  جمع - ز .نام خانوادگیتنظیم دفاترثبت کل وقایع و -و.صدورگواهی والدت براي اتباع خارجه-هـ.ازدواج وطالق ونقل تحوالت

در مقر  -  3ماده   .وظایف مقرر دیگري که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است -ح .تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن

آنان و  ا نمایندگانهر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختالف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و ی

                                                                                                                     :شود وظائف هیأت حل اختالف به قرار زیر است یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می

تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی والدت  -1

رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت  - 2.این قانون 29بوده است مندرج در ماده » نامعلوم «از نظر مشخصاتیکه  یا وفات و تکمیل سند
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هایی که بیگانگان  ابطال اسناد و شناسنامه -  3.ها و مدارك به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعالمیه

موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و ابطال اسناد مکرر و یا  -  4.شود اعالم می 44اند و طبق ماده  مورد استفاده قرار داده

ترتیب تقاضا و گردش کار  .وري و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاصغیر ضر ‚حذف کلمات زائد -  5.هاي ممنوع تغییر نامه

                                                             .نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد ها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آیین دفاتر هیأت

رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوي راجع به اسناد ثبت  - 4ماده  

مهلت  .پذیر است پژوهش آید و رأي دادگاه فقط دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می احوال با

                                                                                                         .شکایت از تصمیم هیأت حل اختالف ده روز از تاریخ ابالغ است

شور و یا ادارات تابعه براي ثبت وقایع یا دریافت نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال ک - 6ماده  

                                                                                                                                                                      .منصوب شده باشد اعالمات

اند  سال تمام ازدواج کرده 18پدر و مادري که قبل از رسیدن به سن  .سال تمام باشد 18کننده نباید کمتر از  عالمسن گواه و ا - 7ماده 

                                                                                                                              .توانند والدت یا وفات فرزند خود را اعالم نمایند می

                                   :در دفاتري بشرح زیر ثبت میرسد) وفات ‚وع و بذل مدترج ‚طالق ‚واجازد ‚والدت (وقایع حیاتی هر فرد  -  10ماده 

 ‚و بذل مدت و وفات همسر وعرج ‚طالق ‚که در آن بدواً والدت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج -دفتر ثبت کل وقایع  - الف 

که در آن  -دفتر ثبت وفات  -ب .ها و مدارك در آن ثبت میگردد اوالد و وفات صاحب سند از روي مندرجات اعالمیه والدت و وفات 

                                                                                                                                               .ثبت میرسده واقعه مربوط به وفات هر فرد ب

والدت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعالم شود  -  12ماده  

ان در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایر و والدت

                                                                                                                                                                 .شود ثبت احوال کشور اعالم

در غیر این  ‚اي که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد ثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یا ماماي رسمی یا مؤسسه -  15ه ماد 

                                                                                                                             .شود واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می ورتص

آید و در  مهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی - تبصره  

  .شود اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می صورتی که والدت در

             .نماینده یا مأمور ثبت احوال والدت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را براي اقدام قانونی به دادستان اطالع خواهد داد -  18ماده 

ه وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین والدت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از والدت بمیرد باید ب -  22ماده  

وفات ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی .نماینده ثبت احوال اعالم شود مأمور یا

وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات .شود ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعالم می

وفات باید در  ‚کنند وران یا نمایندگان ثبت احوال ثبت میمأم ‚وران کنسولی ایرانمأم ‚در خارج از کشور بر حسب محل اعالم ایرانیان

مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر  سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و

شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد  از ثبت به شهربانی محل اعالم می وفات خارجیان پس.گردد

                                                                                                                                                      .خارجه ارسال گردد که به وزارت امور

در مورد طفلی که مرده به  .واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد -  24ماده  
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پزشک  دنیا آمده یا بالفاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروري است و در صورت نبودن

شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار  پزشکی که وقوع وفات به او اطالع داده می .ر کافی استگواهی دو نف

علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به  باشد و در صورتی امکان تشخیص نظر می

                                                                                                                                      .ل نمایدثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسا

ساب روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به ح .مهلت اعالم وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است -  25ماده 

                                  .مقصد احتساب خواهد شد آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به نمی

سنامه کنند در شنا دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طالق مکلفند وقایع ازدواج و طالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می -  31ماده  

رسد  و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می زوجین نیز درج

ازدواج و طالق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید  .ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند هاي مربوط تهیه و به روي نمونه

یک ماه یک بار وقایع ازدواج و  شود ثبت و حداکثر هر هاي مربوط در دفاتري که از طرف ثبت احوال تهیه می له کنسولگريبه وسی

ثبت احوال  هاي مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان رسد روي نمونه طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می

                                                                                                                                                                             .کشور فرستاده شود

دولتی ذیصالح  افشاي اطالعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز براي صاحب سند و مقامات قضایی و -  34ماده  

                                                                                                                                                                                          .ممنوع است

قابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در م -  35ماده 

                                                                                                                       .نامه اجرایی این قانون خواهد بود آیین خدمات به موجب

احوال کشور مکلف است بمجرد وصول اعالم ترك تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص و از طرف وزارت  سازمان ثبت -  37ماده 

                                               .ترك تابعیت و یا اخراج تابعیت را در دفاتر و اسناد مربوط منعکس و یا شناسنامه را معدوم نماید امور خارجه

سال به باال است باید داراي کارت شناسایی بوده و  15ی که دولت مقتضی بداند و اعالم کند کسانی که سن آنان از در نقاط -  38ماده 

کارت شناسایی حاوي مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههاي اصلی خون . همراه داشته باشند همیشه آن را

دارنده کارت شناسایی و چگونگی تحصیل اطالعات مربوط به سکونت و سایر ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات  .خواهد بود

  .نامه اجرایی تعیین خواهد شد اشخاصی که براي صغار و مجانین کارت شناسایی اخذ نمایند در آیین اطالعات از قبیل گروه خون و

نون ظرف مدتی که از طرف دولت تعیین و اعالم به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تاریخ اجراي این قا -  39ماده  

سرپرست هر خانوار موظف است نشانی محل یا محلهاي سکونت اعم از ملکی یا استیجاري را همراه با مشخصات خود و کلیه  خواهد شد

. الم و رسید دریافت دارندکتباً اع) حسب مورد (کنند به کالنتري یا شهربانی یا ژاندارمري محل سکونت خود  می افرادي که با او زندگی

هرگاه محل سکونت افراد تغییر یابد . کنند نیز مشمول این مقررات خواهند بود زندگی می افرادي که به صورت انفرادي یا جمعی

کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کالنتري یا  زندگی می سرپرست خانوار یا کسانی که به صورت انفرادي یا جمعی

کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفند پس از عقد اجاره اعم از  .اعالم کنند) حسب مورد (هربانی یا ژاندارمري محل ش

ساعت به کالنتري یا شهربانی یا ژاندارمري محل مورد  48رسمی یا غیر رسمی مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف

متخلفین از مقررات فوق یا کسانی که اعالم خالف واقع نمایند براي مرتبه اول به جزاي نقدي از پنج  .دارنداعالم ) حسب مورد  (اجاره 

در صورت . در صورت تکرار به حداکثر جزاي نقدي مذکور محکوم خواهند شد. گردند می هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم
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اي تا سه  شوند مجازات موجرین در صورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحه می اي تا سه سال محکوم احراز سوء نیت به حبس جنحه

اند موجرین براي اطالع مراتب به مراجع مربوط سه ماه  واگذار شده سال خواهد بود در مورد اماکنی که قبل از اجراي این قانون به اجاره

                                                                                                                                                                        .مهلت خواهند داشت

در صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیت کشور شناخته شود موجر یا نماینده او که مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف  -  1تبصره  

                                                                                              .ع نکرده باشد به عنوان شریک جرم قابل تعقیب خواهد بودمطل مهلت مقرر

هویت به  بات هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارك الزم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اث هر گاه  -  45ماده  

                            .تابعیت به شوراي تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد و براي اثبات  مراجع انتظامی

رأي گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق  در جلسات شوراي تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می - تبصره  

                                                                                                                                                                         .داشت شرکت خواهد

نی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرا -  50ماده  

                                                                                                          .اي از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد حبس جنحه شوند به

  .خارجه و وزارت دادگستري مأمور اجراي این قانون هستندوزارت امور  ‚وزارت کشور -  55ماده  

  

 

 

 

                                                                                                  نامه ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور آیین

  : ند رو یم مربوط بکار میها و عبارات زیر در مفاه اژه نامه و در این آیین ـ 1ماده 

: شاخص ـ  ج . ت ارزش گذاري و قضاو ‚فرآیند سنجش: ارزیابی ـ  ب . فعالیتها و نتایج حاصل ‚ظایف چگونگی انجام و: عملکرد ـ  الف 

حد مطلوب تعیین شده : استاندارد ـ  د . گیرد ها یا پیامدها مورد استفاده قرار می ستاده ‚فرآیندها ‚ها دي رو گیري و اي که در اندازه  مشخصه

                                                                .استفاده بهینه از امکانات و منابع: اقتصادي بودن ـ  هـ . هاي ارزیابی عملکرد براي سنجش شاخص

ت درخصوص عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور  ارزش گذاري و قضاو ‚سنجش: زیابی عملکرد عبارت است ازهدف از ار ـ 2ماده 

              .لتی اقتصادي و اخالقی به منظور ارتقاي کیفیت خدمات دو ‚کارایی‚یکرد معیارهاي اثربخشی براساس قوانین و مقررات مربوط با رو

                                                 :گیرد و اختصاصی به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می  ز بعد عمومیعملکرد دستگاههاي اجرایی ا ـ  3ماده 

  ابعاد عمومی  ـ  الف 

ها و  بهبود سیستم ‚)قوانین و مقررات ‚تشکیالت(ساختار  ‚مدیریت منابع انسانی ‚مدیریت راهبردي: نظامهاي مدیریتی شامل ـ  1

شناخت نیازها و حصول اطمینان از تطابق  ـ  ند مداري  شهرو ـ  2 .هاي اداري و قانونگرایی ري گیري از فن آو  بهره ‚نجام کارهاي ا ش رو

                                                                                                                                                      .کیفیت خدمات با نیازها و انتظارات ارباب رجوع

  ابعاد اختصاصی  ـ  ب 
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عملکرد  ـ   3هاي توسعه  برنامه  میزان تحقق اهداف کمی ـ   2. هاي توسعه میزان تحقق سیاستهاي محوري و جهت گیریهاي کلی برنامه ـ   1

میزان موفقیت در اجراي  ـ   4. زیران در موقع اخذ رأي از مردم و مجلس هاي رییس جمهور و و دستگاههاي اجرایی باتوجه به برنامه

           )یژه هاي و موریت مأ(لت  موریتهاي محوري و مهم دو میزان تحقق سیاستها و مأ ـ  5. سرعت و هزینه ‚طرحهاي عمرانی از نظر کیفیت

                                                                                                                             .گیرند ظایف قانونی مورد ارزیابی قرار می فی ندارند براساس شرح وو کی هاي توسعه هدفهاي کمی ـ دستگاههایی که درسندبرنامه 1تبصره

                    .گردد نشوند امتیاز آن به سایر ابعاد و محورها اضافه می 5و  4 ‚3دستگاههایی که مشمول یک یا چند بند از بندهاي  ـ  2تبصره 

                                                                                                    :هاي ارزیابی عملکرد به شرح زیر است ین شاخص فرآیند تدو ـ  4ماده 

 براساس ابعادومحورهاي نظام مدیریتی و  هاي ارزیابی عملکردعمومی شاخص.هاي ارزیابی عملکرددرابعادعمومی ین شاخص ـ تدو الف

                                                                                                                             .بدستگاههاي اجرایی ابالغ میگرددعالی اداري   ریزي کشور تهیه وپس ازتصویب شوراي  ندمداري توسط سازمان مدیریت وبرنامه شهرو

هاي ارزیابی عملکرد اختصاصی براساس ابعاد و محورهاي مذکور  شاخص: تصاصی هاي ارزیابی عملکرد در ابعاد اخ ین شاخص تدو ـ  ب 

 ‚احکام خاص مندرج در قوانین بودجه ‚نامه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي کشورازقوانین برنامه توسعه این آیین)3(ماده)ب(دربند

زیران به مجلس  هاي و م شده رییس جمهور به مردم و برنامههاي اعال لت و شوراهاي قانونی و برنامه دو ‚قوانین و مصوبات خاص مجلس

 .گردد عالی اداري به کلیه دستگاههاي اجرایی ابالغ می  ربط تهیه و پس از تصویب شوراي با هماهنگی و همکاري دستگاههاي ذي 

هاي  ین شاخص نامه نسبت به تدو ریزي کشور موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین سازمان مدیریت و برنامه  ـ  1تبصره 

                                       .و اختصاصی و ضریب اهمیت آنها و استانداردهاي هر شاخص براساس محورهاي تعیین شده اقدام نماید عمومی

ماده ) ب(و ) الف(در بندهاي  هاي مربوط براساس موارد مذکور ها و استانداردها و دستورالعمل تغییرات احتمالی در شاخص ـ  2تبصره 

بینی شده در قالب برنامه ارزیابی عملکرد هر سال به همراه قانون بودجه به  ین و پس از سیر مراحل پیش تدو ‚نامه این آیین) 3(

  .شود دستگاههاي اجرایی ابالغ می

                                                                                                                                   :فرآیند اجراي ارزیابی به شرح زیر است ـ 5ماده 

هاي مربوط به دستگاه اجرایی تا  ها و برگه ها و استانداردها و ارسال دستورالعمل ابالغ شاخص ـ   1فرآیند ارزیابی در ابعاد عمومی  ـ  الف 

ها  لین مربوط که در تکمیل برگه توجیه و آموزش مدیران و مسؤو ـ   2. ریزي کشور مان مدیریت و برنامه نیمه دي ماه هر سال توسط ساز

هاي مربوط توسط دستگاه اجرایی و تحویل آنان همراه  ها براساس دستورالعمل تکمیل برگه ـ   3. تا پایان دي ماه هر سال ‚باشند سهیم می

یید آنها براساس  هاي تکمیل شده و تأ بررسی برگه ـ  4.ماه هرسال تاپایان بهمن‚دستگاه بامستندات مربوط به شوراي تحول اداري

 ‚نحوه انجام ارزیابی(ـ ارسال گزارش عملکرد 5.تا نیمه اسفندماه هرسال ‚اقعی توسط شوراي تحول اداري دردستگاه مستندات عملکردو

بررسی  ـ   6.ردین ماه سال بعد تاپایان فرو‚یت وبرنامه ریزي کشوربه سازمان مدیر)اقعی هاي تکمیل شده ومستندات عملکردو برگه

ریزي کشور تا  اقعی با عملکرد مطلوب در سازمان مدیریت مدیریت و برنامه  اطالعات دریافتی از دستگاه اجرایی و مقایسه عملکرد و

ي تعیین شده براساس مدل ارزیابی عملکرد تا پایان نیمه امتیازدهی و رتبه بندي عملکرد دستگاه در محورها ـ   7. پایان خردادماه سال بعد

) ب                                                                                                                                                                     .ل تیرماه سال بعد او

  : ر ابعاد اختصاصیفرآیند ارزیابی د

لت در  ها به دستگاه اجرایی به همراه میزان انتظارات دو ها و فهرست سئوال برگه ‚ها ها و استانداردها و ارسال دستورالعمل ابالغ شاخص ـ  1

ا بر اساس ه ت و تکمیل برگه قضاو ‚مشاهده ـ  2. ریزي کشور  محورهاي اختصاصی در دي ماه هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه

ل و مجریان تکمیل شده و پس از تلفیق در  ها باید توسط مدیران مسؤو برگه. ها در دستگاه اجرایی در بهمن ماه هر سال فهرست سئوال
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هاي تکمیل شده و تائید آنها بر اساس مستندات عملکرد  بررسی برگه ـ  3. احد ارزیابی عملکرد دستگاه به تصویب مراجع ذیربط برسد و

هاي تکمیل  نحوه انجام ارزیابی برگه(ارسال گزارش عملکرد  ـ  4. ی توسط شوراي تحول اداري دستگاه در نیمه اسفند ماه هر سالاقع و

بررسی اطالعات دریافتی از  ـ  5. ردین ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تا پایان فرو) اقعی شده و مستندات عملکرد و

امتیازدهی و رتبه بندي عملکرد دستگاه در  ـ  6. اقعی با عملکرد مطلوب در اردیبهشت ماه سال بعد و مقایسه عملکرد ودستگاه اجرایی 

                                                                                              ل تیرماه سال بعد محورهاي تعیین شده براساس مدل ارزیابی عملکرد در نیمه او

  : ین گزارش جامع عملکرد فرآیند تلفیق و تدو) ج 

گیري از نظرات و نتایج تصمیمات  بهره ـ  2. و اختصاصی دریافت و استفاده از گزارش عملکرد دستگاهها در محورهاي عمومیـ  1

  . احدهاي نظارتی و بازرسی سازمان و مؤسسات تابعه عالی نظارت سازمان و استفاده از گزارشهاي نظارتی دفاتر بخشی و دیگر و شوراي

استفاده از نتایج افکارسنجی میزان رضایت  ـ  4. مؤسسات نظارتی و بازرسی کشور ها و ها و نتایج اقدامات سازمان گیري از گزارش بهرهـ  3

  . هاي دریافتی تجزیه و تحلیل اطالعات و گزارش ـ  6. لتی هاي دو استفاده از نتایج نظارت بر شرکت ـ  5. ندان از دستگاههاي اجرایی شهرو

تهیه گزارش جامع از میزان موفقیت  ـ  8.ا بر اساس امتیازات مکتسبه و ضرایب اهمیت مربوط تا پایان تیرماه هر ساله رتبه بندي دستگاه ـ  7

                                                                                                   .هاي اجرایی و ارایه آن به رییس جمهور در شهریور ماه هر سال دستگاه

ره ارزیابی نسبت به افکار سنجی میزان رضایت  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور از طریق مرکز آمار ایران در هر دو ـ 1تبصره 

                                                                      .نماید هاي اجرایی اقدام و نتایج حاصل را در ارزیابی دستگاه منظور می ندان از دستگاه شهرو

هاي اجرایی تسري دهد تا پس از رفع  ل به تعدادي از دستگاه نامه را در سال او تواند اجراي این آیین عالی اداري می شوراي ـ 2تبصره 

                       .ل تسري یابدهاي مشمو اجراي آن در سال بعد به کلیه دستگاه ‚ربط هاي ذي ها و دستورالعمل هاي احتمالی در برگه نارسایی

                   :گردد ساختار اجرایی و تصمیم گیري درخصوص ارزیابی عملکرد دستگاههاي اجرایی کشور به شرح زیر تعیین می ـ 6ماده 

به عهده  ‚کشورهاي اجرایی  هماهنگی و اتخاذ تصمیمات کلی در خصوص اجراي ارزیابی عملکرد دستگاه ‚سیاست گذاري ـ  الف 

هاي  ها و شاخص یید دستورالعمل تأ ـ   1: باشد ظایف زیر نیز می ه بر موارد مذکور عهده دار و عالی اداري بوده و این شورا عالو شوراي

یید گزارش  أت ـ   3. هاي اجرایی نمونه و برتر ها بر اساس امتیازات کسب شده و انتخاب دستگاه تصویب رتبه دستگاه ـ   2. ارزیابی عملکرد

) 5(ظایف موضوع ماده  ه بر و زارتخانه عالو شوراي تحول اداري در هر و ـ  ب  .ها به منظور ارایه به رییس جمهور جامع عملکرد دستگاه

                                                                                                                                           .باشد یید و پیگیري امور ارزیابی می احدهاي ذیربط و تأ نامه عهده دار بررسی نتایج ارزیابی و این آیین

هاي  لتی موظفند با استفاده از ابعاد و شاخص هاي دو ها و سازمان زارتخانه ابسته به و هاي تحول اداري مؤسسات و کمیسیون ـ 1تبصره 

نامه نسبت به ارزیابی عملکرد مؤسسه ذیربط اقدام نموده و نتایج حاصل را  مصوب و در چارچوب ضوابط این آیینو اختصاصی  عمومی

                                                                                     .درقالب گزارش جامعی به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال نمایند

و اختصاصی مصوب و  هاي عمومی ها موظفند با استفاده از ابعاد و شاخص ستادهاي برنامه ریزي تحول اداري استان ـ 2ره تبص

احدهاي اجرایی مستقر در استان اقدام نموده و نتایج  هاي استانی و نامه نسبت به ارزیابی عملکرد شاخص درچارچوب ضوابط این آیین

احد مربوط در سازمان  در قالب گزارش جامعی به و ‚احدهاي اجرایی استان سطح استان و رتبه بندي و برداري در  حاصله را ضمن بهره

                                                                                                                                              .مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال نمایند

سازمان هاي مدیریت و برنامه ریزي استانها اجراي ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش براي ستاد برنامه ) 15/06/1383اصالحی (ـ3تبصره 

                                                                                        .ریزي تحول اداري استانها در سطح واحدهاي مستقر در استان را برعهده دارند
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شود و دفاتر مزبور  عنوان دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات به دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اصالح می) ج

رین  یستند یکی از مشاوهایی که داراي چنین دفاتري ن سازمان. ها به عهده دارند لیت پیگیري و اجراي ارزیابی عملکرد را در دستگاه مسؤو

                                                                                                                                     .ظیفه خواهد بود رئیس سازمان عهده دار این و

                                                .گیرد مورد بازنگري قرار می ‚ظایف آنان عه وظایف و تشکیالت دفاتر یاد شده با توجه به توس شرح و ـ تبصره 

لین  دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است با تشکیل جلسات و هماهنگی با مسؤو) د 

                                                         .رد جیه و پیگیري اجراي این تصویبنامه بعمل آوها اقدامات الزم را براي تو ارزیابی عملکرد دستگاه

  : گیرد نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد به شرح زیر مورد استفاده قرار می ـ 7ماده 

ارتقاي مدیران در ـ  3. هاي اجرایی یت دستگاهارتقاي پاسخگویی و شفافـ  2ها در جهت بهبود مدیریت  ارشاد و راهنمایی دستگاهـ  1

به ) با توجه به امکانات و منابع در اختیار(هاي اجرایی  ارایه نتایج ارزیابی دستگاه ـ  4. چارچوب ضوابط و نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد

ضعیت عملکرد دستگاهها و  مردم از وآگاهی  ـ   5). نقاط قوت و ضعف(ها  ضعیت عملکرد دستگاه رییس جمهور به منظور آگاهی از و

  . هاي اجرایی از طریق باز خوردهاي نتایج ارزیابی ها و اقدامات دستگاه نظام مند نمودن فعالیت ـ  6.در نتیجه افزایش اعتماد عمومی

جودي آنها با استفاده از نتایج بدست آمده از  هاي دستگاههاي اجرایی و بررسی فلسفه و ظایف و برنامه و ‚سیاستها ‚تصحیح اهداف ـ  7

  . اند با استفاده از ساز و کارهاي مختلف و مناسب هایی که عملکرد برتر داشته تشویق دستگاه ـ  8. اقع بینانه آنها ین و ارزیابی عملکرد و تدو

ها  دادن تذکرات الزم به دستگاه ـ  10.اند که باالترین رتبه را کسب نموده) در جشنواره شهید رجایی(نه معرفی پنج دستگاه نمو ـ  9

                                                                                                                                     .درخصوص عملکرد ضعیف و غیر قابل قبول

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است اقدامات الزم را در خصوص اجراي موارد اشاره شده در ماده مذکور به  تبصره ـ

  .عالی اداري ارایه نماید رده و نتایج حاصله را به طور مستمر در قالب گزارشی به شوراي عمل آو

هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از  لتی و مؤسسات و شرکت هاي دو مؤسسات و شرکت ‚ها زارتخانه کلیه و ـ 8ماده 

استفاده  از بودجه عمومی ءهایی که به نحوي از انحا و همچنین کلیه دستگاه شیمی پترو ‚گاز ‚هاي نفت شرکت ‚ها بیمه ‚جمله بانکها

                                                                                                                                           .باشند نامه می نمایند مشمول مفاد این آیین می

هاي اجرایی کشور به صورت مستمر و ساالنه انجام و گزارش آن هر سال توسط سازمان مدیریت و  ارزیابی عملکرد دستگاه ـ 9ماده 

                                .گردد تا پایان مردادماه سال بعد به رئیس جمهور ارایه می ‚یید تهیه و تنظیم و پس از سیرمراحل تأبرنامه ریزي کشور 

اند  هایی اجرایی موظف باشد و کلیه دستگاه نامه می ل حسن اجراي این آیین سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مسؤو ـ 10ماده 

                                                                      .رند م را به منظور اجراي صحیح و دقیق آن با سازمان یاد شده به عمل آوهاي الز همکاري

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است حداکثر ظرف شش ماه نظام ارزیابی استراتژیک کشور را مبتنی بر  ـ  11ماده 

امکان سنجش  ‚تا بر آن اساس ‚عالی اداري ارایه نماید ي کالن و محوري و منطبق با استانداردهاي جهانی تهیه و به شورايها شاخص

هاي الزم براي  هاي اساسی کشور در مقایسه با سایر کشورها میسر شود و بر آن مبنا گزارش ها و جهت گیري میزان موفقیت سیاست

  .هم گرددسطوح مختلف تصمیم گیري کشور فرا
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                                                                                                            برنامه ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادآیین نامه 

  : ـ ارتقاء سالمت نظام اداري از طرق زیر تحقق می یابد1

انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگوئی؛ ب ـ افزایش رضایتمندي خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به الف ـ شفاف سازي 

ارباب رجوع؛ ج ـ برقراري نظام شایسته ساالري در انتخابها و انتصابها؛ د ـ بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی؛ هـ ـ بهبود 

و اخالقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان؛ و ـ تقویت مشارکت و فعالیت بخشهاي  فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهاي دینی

اجرائی و توسعه اي کشور؛ ز ـ تدوین نظام حقوقی مؤثر براي پیشگیري و مبارزه  ‚غیردولتی با رفع موانع انحصاري در فعالیتهاي اقتصادي

                                                                             .یتهاي سازمانهاي دولتی و عمومیاقدامات و فعال  ‚با فساد و افزایش سالمت در اتخاذ تصمیمات

سازمانهاي دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء  ‚ـ به منظور پیشگیري از بروز فساد در کلیه دستگاهها2

اصالح یا  ‚کلیه دستگاههاي مشمول این برنامه موظفند لوایح مورد نظر ذیل را براي تسري ‚کشورسالمت در نظام اداري و اجرائی 

                                                                                       :اطالق قوانین انجام و ظرف یکسال پس از ابالغ این برنامه به هیئت وزیران ارائه نمایند

ب ـ قانون محاسبات ).وزارت بازرگانی(الف ـ قانون تجارت در جهت اصالح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیئت مدیره ها 

  ج ـ).وزارت امور اقتصادي و دارائی(عمومی کشور در جهت اصالح تعریف شرکتهاي دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام معامالت 

ر جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرائی قوي براي اظهار صحیح قانون مالیاتهاي مستقیم د

د ـ قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تأسیس ).وزارت امور اقتصادي و دارائی(مؤدیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مؤدیان 

تفاده از اطالعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معامالت کارگزاران و کارمندان سازمان بورس اوراق بهاداردرجهت ممنوعیت اس

هـ ـ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و ).وزارت امور اقتصادي و دارائی(بورس 

و ـ ).وزارت امور اقتصادي و دارائی(تصریح موارد استثناي آن ـ در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و 1337کشوري ـ مصوب 
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ـ درجهت افزایش ریسک و ظرفیتهاي قانونی مقابله با مرتکبان فساد 1367اختالس و کالهبرداري ـ مصوب ‚قانون تشدید مجازات ارتشاء

و نیز افشاي غیرقانونی اطالعات اشخاص  ز ـ الیحه تشدید مجازات سوء استفاده کنندگان از اطالعات منتشر نشده).وزارت دادگستري(

ط ـ ).وزارت اطالعات(الیحه حمایت از مخبران و شهود   ح ـ).وزارت اطالعات با همکاري وزارت دادگستري(نزد دستگاههاي مختلف 

صاب مدیران با ي ـ الیحه شایسته ساالري و همچنین انتخاب و انت).وزارت امور اقتصادي و دارائی(الیحه ضد انحصار و رانت خواري 

نظارتی و امور مالی و دستگاههاي مشمول این برنامه و  ‚تأکید بر تعیین صالحیت تخصصی مدیران و کارمندان واحدهاي بازرسی

الیحه نحوه پاسخگوئی به مردم و تأمین و تولید اطالعات مورد   ك ـ).سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور(مکانیزمهاي ارزیابی آنها 

ل ـ الیحه ممنوعیت ).سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با همکاري وزارت اطالعات(اهها و واحدهاي نظارتی و بازرسی نیاز دستگ

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با (ارائه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاهها و واحدهاي نظارتی و بازرسی و مدیران عالی نظام 

م ـ الیحه معاضدت قضائی در زمینه تبادل اطالعات مالیاتی و گمرکی با ).عات و امور اقتصادي و دارائیهمکاري وزارتخانه هاي اطال

وزارت امور اقتصادي و دارائی با همکاري وزارتخانه هاي امور خارجه و (کشور داراي باالترین روابط تجاري با کشور  30حداقل 

س ـ الیحه ).سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور(کید بر شفاف سازي آنها ن ـ الیحه هدفمند کردن یارانه ها با تأ).دادگستري

وزارت امور (خصوصی سازي در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهاي غیردولتی و افزایش رقابت در فعالیتهاي اقتصادي کشور 

اد با همکاري سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فس(ع ـ الیحه ضد فساد ).اقتصادي و دارائی

ف ـ الیحه اصالح قانون استخدام کشوري با رویکرد تأثیر سالمت اداري و میزان رضایت ارباب رجوع بر  ).و دستگاههاي عضو ستاد

                                                                                                                                      .وضعیت استخدامی و حقوق و مزایاي کارکنان و مدیران

ـ کلیه دستگاهها و سازمانهاي دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هائی که سازمان مدیریت  3

پس از تصویب در شورایعالی اداري ابالغ می نماید اقدامات الزم را براي اجراي آنها و برنامه ریزي کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و 

                                                                                                                                                                                   :به عمل آورند

ب ـ ساده سازي و رفع پیچیدگیهاي .الف ـ کوچک سازي و کاهش تصدي گري دستگاهها و رفع و حذف تمرکزهاي غیرضروري 

مناسبات و بوروکراسی حاکم بر دستگاهها و کاهش رابطه رو در رو بین کارکنان و خدمت  ‚فرآیندها ‚غیرضرور در ساختارها

اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاههاي  ‚ج ـ شفاف سازي حیطه وظائف.انجام امورگیرندگان با تأکید بر تسریع در 

د ـ بهبود .وظائف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاهها ‚اجرائی با تأکید بر توسعه آگاهیهاي همگانی در خصوص حقوق

و حضور شایسته ترین افراد و بررسی راهکارهاي انگیزشی براي کارکنان  نظامهاي جذب و به کارگیري کارکنان با تأکید بر ورود

شایسته و داراي سالمت در نظام اداري جهت تداوم خدمت کارکنان و بستر سازي آموزشی و فرهنگی الزم براي افزایش سطح اخالق و 

 ‚اهمیت ‚یت زندگی آنان متناسب با تخصصه ـ ارتقاء سطح برخورداریهاي کارکنان و بهبود کیف. وجدان کاري کارکنان دستگاهها

و ـ بهبود و افزایش پاسخگوئی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به . نقش و کیفیت عمل آنان

صدا و سیماي عملکرد دستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهاي مردم از آنها با همکاري رسانه هاي جمعی از جمله سازمان 

شاخصهاي سالمتی ورتبه بندي دستگاهها جهت سنجش میزان سالمتی ‚تعیین شاخصهاي استانداردفعالیت زـ.جمهوري اسالمی ایران

                                                                                                                                                                                                      .آنها

همکاریها و هماهنگیهاي الزم را در خصوص  ‚اقدامات ‚تسهیالت ‚ـ وزارتخانه هاي کشور و فرهنگ و ارشاد اسالمی موظفند بررسیها 4

توانمندسازي و حمایت از سازمانهاي غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیري و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب 
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                                                                                                                                                          .قوانین و مقررات مربوط معمول دارند

ـ مسئولیت پیشگیري از فساد و سالم سازي در هر یک از دستگاههاي مشمول این برنامه با وزیر یا باالترین مقام اجرائی دستگاه می  5

                                                                                                              .ا انجام می دهدباشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن ر

کمیته اي به ریاست وزیر یا باالترین  ‚ـ به منظور ارتقاء سالمت نظام اداري در دستگاههاي اجرائی و پیگیري و اجراي این تصویب نامه 6

یکی از معاونان دستگاه از طرف باالترین مقام مسئول دستگاه به عنوان دبیر . سئول دستگاه و معاونان ذي ربط تشکیل می گرددمقام م

ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با «کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف 

                                                                                                                                         .شرکت خواهد نمودتشکیل می گردد » فساد

مورخ  41575شماره  ابالغی به» هماهنگی و ارتقاء واحدها و دستگاههاي نظارتی«تبصره ـ کلیه دستگاهها موظفند در چارچوب آئین نامه 

                                                                                                       .اقدام نمایند ‚ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد 2/9/1381

کلیه معامالت خود را در چارچوب آئین نامه شفاف سازي ـ دستگاههاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط  7

                                                .انجام دهند  ‚تصویب و ابالغ می گردد» ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد«اطالعات که از سوي 

متی و رتبه بندیهائی که از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي ـ کلیه دستگاههاي مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهاي سال 8

کاهش و یا زمینه هاي بروز فساد از طریق نظر سنجی از مردم و شکایات  ‚وضعیت دستگاه را از نظر شیوع ‚کشور تنظیم و ابالغ می شود

ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و «ري به مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش الزم را در خصوص وضعیت موجود به صورت ادوا

                                                                                                                                                                            .ارائه نمایند» مقابله با فساد

                                          .المت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو کمیته پیشگیري و مقابله با فساد خواهد بودـ ستاد ارتقاء س 9

                                                                             .ـ هر یک از کمیته ها با حضور معاونان دستگاههاي ذي ربط تشکیل خواهد شد1تبصره 

رئیس بازرسی ویژه دفتر رییس  ‚دبیر ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق ‚ـ کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطالعات2تبصره 

                                                            .معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل خواهد شد ‚جمهور

ستاد ارتقاي سالمت نظام «نان قوه قضائیه به انتخاب رییس قوه قضاییه به ترکیب اعضاي  یکی از معاو) 10/04/1383الحاقی (ـ 3تبصره 

                                                                                                                                                      .گردد اضافه می» اداري و مقابله با فساد

ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با «ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد الیحه  ‚ـ به منظور مقابله با فساد در نظام اداري 10

                                                                                                                                     .خواهد نمودرا تدوین و به هیئت دولت ارائه » فساد

                                   .ـ پیگیري و نظارت بر حسن اجراي این برنامه به عهده ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد می باشد 11

این برنامه جنبه قضائی داشته یا موادي از آن متضمن امر ) 10(و ) 2(در مواردي که لوایح موضوع بندهاي ) 10/04/1383الحاقی (تبصره ـ

نظر قوه قضائیه  زارت دادگستري به قوه قضائیه منعکس خواهد گردید و بر اساس زیران از طریق و ت و قضائی باشد قبل از طرح در هیأ

                                                                                                                               . زیران قرار خواهد گرفت در جریان تصویب هیئت و

ا مجامع بین المللی در زمینه برگزاري اجالس بر عهده ستاد ایجاد و هماهنگی بین دستگاهها براي همکاري ب ‚ـ مسئولیت برنامه ریزي 12

  ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود
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                                                                                    قانون مدیریت خدمات کشوري) 16(آیین نامه اجرایی ماده 

                                                                       :اصطالحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند -  1ماده 

انجام کار  ‚)رنف(مداواي بیمار  ‚)تعداد(صدور شناسنامه  ‚)نفر(عملیات مشخص و مرتبط نظیر آموزش دانش آموز : فعالیت - الف  

 ‚)در هکتار(تولید نهال یا بذر اصالح شده  ‚)یک واحد(ارایه خدمات در خانه بهداشت  ‚)نفر(آموزش دانشجو  ‚)واحد(حسابداري 

 ‚که براي تحقق اهداف ساالنه دستگاه) در هکتار(مبارزه با آفات نباتی  ‚)واحد(اداره کتابخانه  ‚)کیلومتر(نگهداري راه یا راهداري 

خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیت هاي واحدهاي : خدمت -ب   .واحدهاي مختلف دستگاه اجرایی اجرا می شود توسط

مداواي  ‚تربیت دانش آموز ‚تولید نهال ‚کمیت پذیر و قابل اندازه گیري است نظیر صدور و ثبت اسناد مالی ‚دستگاه اجرایی ارایه شده

خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام : محصول -ج  .بهره برداري از مراکز فرهنگی و کتابخانه ها بیماران و صدور مجوز براي

 -د .کمیت پذیر و قابل اندازه گیري است نظیر احداث و ساخت راه و بزرگراه ‚فعالیت هاي واحدهاي دستگاه اجرایی تولید شده

واحدهایی : واحد عملیاتی -هـ .ملکرد واحد مجري در مقاطع مختلف زمانیشاخص هاي مورد توافق جهت ارزیابی ع: استاندارد خدمات

ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصوالت خاصی براي ارایه به مردم می  ‚دار انجام فعالیت هاي مشخص از دستگاه اجرایی که عهده 

قانون مدیریت خدمات ) 5(تگاه هاي موضوع مادهدس: دستگاه اجرایی - و  .بیمارستان ها و مراکز فرهنگی و هنري ‚باشند نظیر مدارس

 ‚بخشی از یک دستگاه اجرایی که فعالیت ها: واحد مجري - ز  .قانون مذکور مشمول آن قانون هستند)  117(کشوري که به استناد ماده 

سند : تفاهم نامه - ح .باشدهزینه تمام شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارایه می  ‚خدمات و محصوالت آن به روش قیمت تمام شده

دوره اجرا و قیمت تمام شده  ‚کمیت و کیفیت ‚مورد توافق بین مدیر واحد مجري با مقام مجاز دستگاه اجرایی که شامل شرح فعالیت

ز انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه هاي ابالغی ا ‚زمان بندي تخصیص منابع ‚فعالیت ها و محصوالت ‚خدمات

حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین : حساب واحد مجري –ط  .سوي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور می باشد

تحت سرفصل حساب هاي دولتی براي  ‚حسب مورد با درخواست ذي حساب یا مسؤول امور مالی دستگاه اجرایی ذي ربط ‚استان

پرداخت و عملیات  ‚افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت ‚اداري و مالی است ‚تیواحدهاي مجري که داراي استقالل مدیری
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مدیر واحد مجري و فردي (استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضا . حسابداري مربوط با دستور مدیر واحد مجري انجام می گیرد

                                                          .مجاز خواهد بود) ی شودقانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب م)  38(که طبق مفاد ماده 

خدمات و  ‚دستگاه هاي اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهاي عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیت ها -  2ماده 

احصا و براي استقرار نظام قیمت تمام شده انتخاب و به تأیید  ‚د مجريمحصوالت کمیت پذیر واحدهاي عهده دار آنها را به عنوان واح

                                                                                                                    .کمیسیون یا کارگروه تحول اداري دستگاه اجرایی برسانند ‚شورا

هاي اجرایی موظفند ظرف یک سال ازتاریخ ابالغ این آیین نامه و بااستفاده از روشها و فناوري هاي مناسب و مربوط دستگاه  -  3ماده 

                                                                                                                                                                    :اقدامات زیر را انجام دهند

تعیین قیمت  - ب .کمیسیون یا کارگروه تحول اداري دستگاه اجرایی مربوط براي تأیید ‚انتخاب واحدهاي مجري و ارایه به شورا - الف  

دستگاه اجرایی مربوط کمیسیون یا کارگروه تحول اداري  ‚تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهاي مجري تأیید شده و ارایه به شورا

خدمات و محصوالت  ‚استانداردها و سازوکارهاي نظارتی الزم براي کنترل کمیت و کیفیت فعالیت ‚تعیین شاخص ها -ج  .براي تأیید

                                                                                                                                                                            .واحدهاي مجري

خدمات و محصوالت  ‚محاسبه هزینه تمام شده یا سرانه فعالیت ‚در مواردي که امکان محاسبه قیمت تمام شده وجود ندارد -1تبصره 

                                                                                                                                                .واحد مجري مالك عمل خواهد بود

هزینه هاي مصرفی و هزینه  ‚محصوالت و فعالیت ها باید عالوه بر هزینه هاي پرسنلی ‚در محاسبه قیمت تمام شده خدمات -2تبصره 

                 .ایه اي نظیر ساختمان ها و تجهیزات نیز محاسبه و در تفاهم نامه لحاظ گرددهزینه هاي اموال و سرم ‚هاي تعمیر و نگهداري

اجراي احکام این آیین نامه توسط دستگاه هاي اجرایی از طریق واحدهاي مجري به موجب تفاهم نامه اي خواهد بود که حسب  -4ماده 

                                                                                          .منعقد می شود مورد بین مقام ذي صالح دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجري

معاونت هاي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزي و  ‚بمنظورانعقادتفاهم نامه بین واحد مجري و دستگاه اجرایی - تبصره

دستگاه هاي اجرایی ملزم برعایت الگوي تفاهم نامه .م نامه مذکورراتهیه وابالغ خواهندنمودالگوي تفاه‚نظارت راهبردي رییس جمهور

                                                                                                                                                                                     .میباشند

 ‚فعالیت هاومحصوالت و راهبري و هدایت اجراي مفاد این آیین نامه در دستگاه اجرایی ‚مسؤولیت تعیین مصادیق خدمات - 5ماده

کمیسیون یا کارگروه تحول اداري است که به ریاست باالترین مقام دستگاه تشکیل می گردد و می تواند نسبت به تشکیل  ‚شورا

امور مربوط را  ‚قانون مدیریت خدمات کشوري) 19(اقدام نماید یا با استفاده از خدمات و ساز و کار موضوع ماده کارگروه تخصصی 

                                                                                                                                                                                            .انجام دهد

صددرصد مبلغ قرارداد  ‚معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و استانداري ها موظفند در چارچوب تفاهم نامه -6ماده 

                                                                  .واحد مجري در قالب سقف تخصیص اعالم شده در موعد مقرر را به واحد مجري پرداخت نماید

 .نبایدموجب کاهش تخصیص اعتباربه دیگر واحدهاي دستگاه هاي اجرایی شود‚به واحدهاي مجري%100تخصیص اعتباربمیزان - تبصره

فتتاح حساب بانکی به نام نسبت به ا ‚دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی -  7ماده 

تمامی اعتبارات واحد مجري در قالب تفاهم نامه به این . واجد مجري با امضاي مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام نماید

                                                                                                                 .حساب واریز و تمامی پرداخت ها از محل آن انجام می شود

 ‚اعتبار مربوط به حقوق و مزایاي مستمر نیروي انسانی مجري که پس از انجام محاسبه قیمت تمام شده و تنظیم تفاهم نامه -  8ماده 
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در اختیار واحد مجري  ‚از طریق خرید خدمت به منظور تأمین خدماتی که مسؤولیت آن را دارند ‚بازخرید یا منتقل می شوند ‚بازنشسته

                                                                                                                                                                                    .باقی می ماند

قانون مدیریت خدمات )  13(ماده )  2( باید مفاد تبصره  ‚مجري در انتخاب و به کارگیري نیروي انسانیمدیران واحدهاي  - تبصره 

                                                                                                                                                                    .کشوري را رعایت نمایند

قراردادي و سایر نیروهاي خود را در قالب قوانین و  ‚پیمانی ‚واحدهاي مجري موظفند تمامی حقوق و مزایاي کارکنان رسمی -  9ماده 

در صورتی که بخشی از کارکنان یادشده . مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند

د تا وفق قوانین و مقررات می توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذي ربط قرار دهن ‚را مازاد تشخیص دهند) حداکثر بیست درصد(

  .مربوط با آنها رفتار شود

را با توجه به عملکرد واحد مجري پس از ارزیابی به منظور ایجاد )  9(دستگاه اجرایی بخشی از اعتبار ناشی از قسمت اخیر ماده  -1تبصره 

  .انگیزه نیروي انسانی به واحد مجري پرداخت می کند

دوره اجراي مندرج در تفاهم نامه می باشد و تعداد نیروي انسانی مورد  ‚پرداخت حقوق و مزایاي قانونیمبناي محاسبه در  -   2تبصره 

براساس تعداد پست هاي سازمانی داراي تصدي یا براساس ضوابط و پست هاي مندرج در درجه  ‚نیاز براي ارایه خدمات واحد مجري

یا کارگروه تحول اداري دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صالح دستگاه کمیسیون  ‚بندي واحدهاي مربوط و در هرحال توسط شورا

  .اجرایی تعیین می شود

این آیین ) 8(براساس تبصره ماده  ‚اختیارات و تعهدات به کارگیري هرگونه نیروي انسانی دیگر رأساً برعهده واحد مجري -3تبصره 

  .ربط نخواهد بودنامه بوده و هیچگونه تعهدي متوجه دستگاه هاي اجرایی ذي 

اولویت با نیروي انسانی شاغل در دستگاه ذي  ‚در به کارگیري و جذب نیروي انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجري -4تبصره 

  .ربط یا سایر دستگاه هاي اجرایی کشور می باشد

   ‚امهافزایش هاي قانونی حقوق و مزایاي کارکنان واحد مجري در دوره اجراي تفاهم ن - 10ماده 

  .به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم نامه منظور و انوسط دستگاه اجرایی تأمین می شود

هزینه تمام شده یا هزینه  ‚صرفه جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده ‚مدیر واحد مجري می تواند در چارچوب تفاهم نامه -   11ماده 

و )  5(جاد انگیزه و تشویق نیروي انسانی شاغل براساس مفاد تبصره هاي بندهاي سرانه و هزینه هاي قطعی را در همان دوره مالی براي ای

  .قانون مدیریت خدمات کشوري و دستورالعمل هاي ابالغی هزینه نماید) 68(ماده ) 6(

اقی مانده دستگاه هزینه هاي ناشی از انعقاد تفاهم نامه هاي موضوع این آیین نامه و اعتبار مورد نیاز براي اجراي تکالیف ب - 12ماده 

  .تجاوز کند ‚نباید از مجمع اعتبارات هزینه اي که در بودجه مصوب ساالنه پیش بینی شده است ‚اجرایی
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تصریح  ‚دستگاه اجرایی موظف است اقدامات پیش بینی نشده در طول دوره تفاهم نامه را که به واحد مجري تکلیف می شود - 13ماده 

  .پرداخت نماید و هزینه انجام آنها را محاسبه و

در . باالترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وي مسؤولیت نظارت بر اجراي مفاد تفاهم نامه در دستگاه متبوع را برعهده دارد -  14ماده 

به عنوان مرجع تصمیم گیري و  ‚کمیسیون یا کارگروه تحول اداري ‚شورا ‚صورت بروز اختالف میان واحد مجري و دستگاه اجرایی

  .صالحیت لغو قرارداد را خواهد داشت ‚اختالف بوده و درصورت اثبات تخلف توسط واحد مجري حل

مسؤولیت نظارت بر اجراي مفاد این آیین نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی برعهده معاونت هاي توسعه مدیریت و  -  15ماده 

  .ور و در سطح استان برعهده استانداري ها می باشدسرمایه انسانی و برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمه

دستگاه هاي اجرایی و استانداري ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به معاونت هاي توسعه مدیریت و  - تبصره 

   سرمایه انسانی و برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور ارایه

                                                                         قانون مدیریت خدمات کشوري)  82(و )  81(آیین نامه اجرایی مواد 

                                                                                                          :دستگاه هاي اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند -1ماده 

برنامه راهبردي خود را در چارچوپ تکالیف قانونی تهیه و برنامه هاي عملیاتی ساالنه را با تعیین اهداف کمی در راستاي برنامه  - الف  

سطح مؤسسات و سازمان هاي وابسته در سه  ‚نظام ارزیابی عملکرد را با در نظر گرفتن واحدهاي استانی - ب  .راهبردي تدوین نمایند

                                                                                                                    .ان و کارکنان و بر مبناي شاخص هاي عمومی و اختصاصی مستقر نمایندمدیر ‚سازمان

دستورالعملی خواهد بود که از سوي معاونت توسعه مدیریت و نحوه و فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس  - تبصره 

                                                                                                                                                                    .سرمایه انسانی رییس جمهور ابالغ می شود

مدیران و سازمان  ‚به نحوي که کارکنان ‚مدیران و کارکنان مستقر نمایند ‚نظام پاسخگویی در مقابل عملکرد را در سطوح سازمان - ج  

مراجع ذي صالح و دیگر ذي  ‚در چارجوب تکالیف قانونی و وظایف محول شده پاسخگوي عملکرد خود در مقابل مسؤوالن مافوق

سازمان ها و مؤسسات وابسته با زمان بندي مشخص به  ‚استان  ‚نظام جمع آوري داده هاي عملکرد را در سطوح ستاد -د     .ندنفعان باش

به طوري که تبدیل داده هاي خام به  ‚نظام تحلیل داده هاي عملکرد را مستقر نمایند -هـ .صورت یکپارچه و منسجم مستقر نمایند

مدیران و کارکنان  ‚نه به کارگیري دانش حاصل شده در جهت بهبود عملکرد سازمانپذیرد که زمی اطالعات و دانش به نحوي صورت

موانع و مشکالت  ‚ساز و کار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد را به نحوي فراهم نمایند که ضمن رفع نقاط ضعف -و  .فراهم شود

بر اساس فرآیند نظام مدیریت عملکرد  - ز  .نان فراهم شوددیران و کارکم ‚زمینه ارتقاي بهره وري و بهبود عملکرد سازمان ‚موجود

نسبت به تدوین گزارش خود ارزیابی در ابعاد شاخص هاي عمومی و اختصاصی اقدام و میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وري را به 

فرآیند اجرایی نظام مدیریت عملکرد  -ح  .نمایندصورت دوره اي و منظم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارائه 

دستگاه را در راستاي سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکانیزه نمایند 

ستانی و مؤسسات وابسته فراهم به نحوي که امکان ارتباط و نظارت همزمان معاونت با دستگاه و همچنین ستاد دستگاه با واحدهاي ا

                                                                                                                                                                                             .گردد

 ‚که زیر نظر باالترین مقام دستگاه فعالیت می نمایند) ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات( دفاتر مدیریت عملکرد دستگاه -  تبصره



 

 
85 

 

                                                                                                                                             .مسؤولیت استقرار و اجراي نظام مدیریت عملکرد را به عهده دارند

استانداري ها در چارچوب نظام مدیریت عملکرد و بر اساس دستورالعمل هایی که از سوي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  -2ماده 

دستگاه هاي اجرایی استان را ارزیابی و ضمن بهره برداري از نتایج حاصل شده در برنامه ریزي ها و  ‚انسانی رییس جمهور ابالغ می شود

گزارش مربوط را به باالترین مقام دستگاه اجرایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال  ‚تصمیم گیري ها

                                                                                                                                                                                               .نمایند

                                                                                                         :معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است -  3ماده 

محورها و شاخص هاي عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی را در دو سطح ملی و استانی به همراه ضریب اهمیت  - الف  

ا پایان بهمن ماه هر سال براي ارزیابی محورها و شاخص ها با همکاري دستگاه هاي اجرایی در سطح ملی و استانی تدوین و حداکثر ت

                                                                                                                                                             .عملکرد سال آ تی به دستگاه هاي اجرایی و استان ها ابالغ نماید

استاندارد عملکرد و برش هاي استانی پیشنهاد شده از سوي  ‚ضریب اهمیت  ‚شاخص هاي اختصاصی ارزیابی عملکرد  ‚محورها  - ب 

دستگاه هاي اجرایی را با همکاري معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور تدوین و حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال 

                                                            .ها نظارت نمایدص بودجه سال آ تی به دستگاه ابالغ و بر اجراي آنبراي ارزیابی عملکرد و اختصا

                           .مغایرت هاي احتمالی به دستگاه ها ابالغ خواهد شد ‚چنانچه تصویب بودجه ساالنه بعه از ابالغ شاخص ها انجام شود - تبصره 

گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه هاي اجرایی را در دو بعد شاخص هاي عمومی و اختصاصی بررسی و تحلیل و گزارش جامع  - ج  

                                                                  . ارزیابی عملکرد دستگاه ها را پس از تدوین به رییس جمهور و مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

            .مکانیزه نماید ‚اه هاي اجراییپیگیري و گزارش گیري از عملکرد دستگ ‚سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد را با هدف نظارت - د  

 در دستگاه هاي اجرایی را ظرف سه ماه) فصل یازدهم (دستور العمل هاي اجرایی مربوط به نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد  - هـ 

                                                                                                                                                        .پس از ابالغ این آیین نامه ابالغ نماید

تشویق مدیران و کارکنان از محل صرفه جویی جوز نسبت به صدور م ‚براساس شاخص هاي کیفی و ارزیابی مدیریت عملکرد -و  

                                                                                      .قانون مدیریت خدمات کشوري اقدام کند) 68(بودجه در قالب فوق العاده ماده 

از محل منابع صرفه جویی می توانند  ‚و صرفه جویی در منابع شوندمدیرانی که موفق به تحقق هشتاد درصد از شاخص کیفی  -4ماده 

خدمات کشوري را براساس دستور العمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قانون مدیریت ) 68(ماده  ) 6(و )  5(فوق العاده بندهاي 

                                                                                                                                                                .رییس جمهور پرداخت نمایند

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور قیمت تمام شده فعالیت ها یا هزینه سرانه هر دستگاه را محاسبه و اعالم  -5ماده 

  .خواهد کرد
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  آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوري

 ‚حداکثر شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه ‚نظام آموزش کارمندان دستگاه هاي اجرایی با رعایت اصول و ویژگی هاي زیر -  1ماده 

                                       :ابالغ خواهد شدایه انسانی رییس جمهور طراحی و به دستگاه هاي اجرایی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرم

                                        .هدایت دستگاه هاي اجرایی جهت کار بست رویکرد راهبردي در آموزش و توانمندسازي سرمایه انسانی - الف  

                                                                  .هاي محوله به آنها مهارت و نگرش معنوي کارمندان متناسب با مشاغل و نقش ‚افزایش دانش -ب  

ارزیابی عملکرد  ‚طبقه بندي مشاغل ‚خدماتجبران  ‚برقراري تعامل با دیگر نظام هاي منابع انسانی مانند ارتقاء و انتصاب - ج  

                                                                                                                                                                                                   .کارمندان

اي ترغیب آنان افزایش انگیزش درونی کارمندان و مدیران جهت مشارکت فعال تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیزه هاي بیرونی بر - د  

                                                                                                                                                                    .به امر آموزش و توانمندسازي

                                      .نه سرمایه گذاري و ساعت آموزشی کارمندان و مدیرانتدوین و کاربست استانداردهاي آموزشی از قبیل سرا - هـ 

                                                                        .ارزشیابی اثربخشی برنامه ها و فعالیت هاي آموزشی و توانمندسازي در سطوح مختلف -و  

اي اجرایی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندان و براساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه دستگاه ه -  2ماده 

براي دوره (میان مدت  ‚راهبردها و برنامه هاي آموزشی خود را در سه سطح راهبردي ‚اهداف ‚انسانی رییس جمهور ابالغ خواهد نمود

                                                          .اجرا و نتایج آن را ارزشیابی نمایند ‚طراحی) اي یکسالهبراي دوره ه(و کوتاه مدت ) هاي پنج ساله

دستگاه هاي اجرایی اعتبارات آموزش و توانمندسازي کارمندان خود را براساس سرانه ساعت آموزش کارکنان و مدیران که  -  3ماده 

                       .در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند ‚رمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شدتوسط معاونت توسعه مدیریت و س

دستورالعمل نحوه تعیین صالحیت و اعتبار سنجی مراکز و مؤسسات آموزشی و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره مندي از  -  4ماده 

                                                        .سرمایه انسانی رییس جمهور تدوین و ابالغ خوا هد شد ریت وتوسط معاونت توسعه مدی ‚خدمات آنها

کلیه دوره هاي آموزشی که با هدف افزایش مهارت و توانمندي کارکنان برگزار می شود به عنوان شرط نظام ارتقاء و انتصاب  - 5ماده 

                                                                                                                                                           .شغلی محسوب خواهد شد

                                                                                                 . دوره هاي ضمن خدمت منجر به اخذ مدارك دانشگاهی نخواهد شد:تبصره

نحوه توزیع بورس هاي آموزشی که منجر به اخذ مدرك دانشگاهی نمی گردد و از طرف مؤسسات بین المللی در اختیار دولت  -6ماده 
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                                 .اهد شدقرار می گیرد براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شوراي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابالغ خو

دستگاه هاي اجرایی موظفند عملکرد آموزش و توانمندسازي کارمندان و مدیران خود را براساس سامانه اي که توسط معاونت  -  7ماده 

                                                      .توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می گردد جهت ارزیابی بر سامانه منعکس نمایند

معاونت هاي توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور بر عملکرد دستگاه  -  8ماده 

  .هاي اجرایی نظارت می نمایند

  

 

                                    قانون مدیریت خدمات کشوري)  93(و )  91( ‚) 90( ‚) 87( ‚)  86( ‚) 84(آیین نامه اجرایی مواد 

و اصالحات بعدي آن در  -   1346مصوب  - قانون استخدام کشوري )  49(و )  48( ‚)47(آیین نامه مرخصی موضوع مواد  - 1ماده 

                      :با لحاظ شرایط زیر تنفیذ می گردد ‚نامیده می شود » قانون« اجراي قانون مدیریت خدمات کشوري که در این آیین نامه به اختصار

کارمند می تواند حقوق و فوق العاده هاي مربوط به ایام مرخصی هاي استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با - الف 

               .تساب سابقه خدمت دولتی وي مالك عمل قرار می گیردمانده مرخصی مذکور در اح. قانون مطالبه یا تقاضا نماید)  84(رعایت ماده 

                           .تمام حقوق و فوق العاده هاي مربوط به کارمند بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وي پرداخت خواهد شد -ب 

                                                                                        .می گردد لغو ‚احکامی از آیین نامه مذکور که مغایر با الزا مات قانون باشد - ج 

راجع به ملبو س را براي ) سابق(سازمان امور اداري و استخدامی کشور)  15(دستگاه ها مکلفند مفاد دستورالعمل شماره  -2ماده 

هرگونه تغییر و اصالح  . اعمال نمایند ‚تهیه گردیده است - 1345مصوب  -ام کشوري قانون استخد)  53(کارمندان که در اجراي ماده 

                                     .مستلزم پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است ‚دستورالعمل مذکور

قانون با توجه به شرایط محیطی و )  87(ساعات کار موظف هفتگی موضوع ماده  دستگاه هاي اجرایی می توانند در چارچوب -3ماده 

شناور بودن ساعات کار دستگاه هاي . نسبت به شناور نمودن ساعات کار اقدام نمایند ‚اقلیمی و نوع کار و مأموریت موظف سازمانی

به تأیید شوراي توسعه  ‚مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مذکور بنا به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید معاونت توسعه

                                                                                                                                              .مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید

س معلمان و اعضاي هیأت علمی در چارچوب طرح هاي طبقه بندي مصوب شوراي توسعه مدیریت و میزان ساعت تدری - تبصره 

                                                                                                                           .سرمایه انسانی با هماهنگی مراجع ذي ربط خواهد بود

قانون دستگاه هاي اجرایی مکلفندشرح وظایف کارمندان خودراتهیه و با ذکر مشخصات و مسؤولیت سازمانی ) 90(دراجراي ماده - 4ماده

 .مطالبات خود را پیگیري نمایند ‚آنان درسردرب اتاق آنان نصب نمایندتاارباب رجوع درچارچوب اختیارات و مسؤولیت قانونی آنان

اهی از انجام وظایف و بی اعتنا یی به مطالبات قانونی ارباب رجوع موجب اعمال تنبیهات اداري براي هرگونه قصور و کوت -1تبصره 

                                                                                                                                                              .کارمندان خاطی خواهد بود

مدیران و سرپرستان کارمندان موظفند شرایط و بسترهاي الزم براي حسن انجام کار کارمندان خود را فراهم نمایند و در  -2تبصره 

           .صورت لزوم یکی از کار شناسان مجرب و امین و مورد اعتماد کارمندان حوزه سرپرستی خود را به عنوان بازرس انتخاب نماید

اعمال بازرسی هاي مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص و یا مجاز ات هاي اداري و یا صدور حکم قضایی در  -3تبصره 

و رویه هاي هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري در  -1372قبال تخلف انجام شده براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 
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                                .به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید چارچوب دستورالعملی خواهد بود که

انجام بررسی هاي الزم در خصوص .دبیرخانه شورا در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل خواهد شد  -5ماده 

 ‚همچنین تنظیم دستور جلسات  ‚جمع آوري و ارائه اطالعات و مستندات مورد نیازشورا موضوعات پیشنهادي و ارائه نظرات مشورتی و

                                                                                         .تهیه صورت جلسات و ابالغ مصوبات شورا به عهده این دبیرخانه خواهد بود 

شرح وظایف و ترکیب اعضاي این . کار گروه هاي تخصصی تشکیل دهد  ‚شورا می تواند براي انجام کارشناسی وظایف خود  -6ماده 

  .کارگروه ها به تصویب شورا می رسد 

                                                 آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاري مناقصات

                                                                               :اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند -  1ماده 

قانون برگزاري : قانون -ب .-1388مصوب  - قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاري مناقصات: اساسنامه - الف  

هیئت رسیدگی به : هیئت -معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهورت : معاونت  -پ . -   1383مصوب  -مناقصات 

  . شکایات قانون شامل هیئت مرکزي و هیئتهاي استانی

که به شکایات مربوط به مناقصاتی را که توسط  اساسنامه)  2(ماده » الف«هیئتی متشکل از اعضاي مندرج در بند : هیئت مرکزي  -1

  . رسیدگی می کند ‚دستگاه ملی برگزار می شود

اساسنامه که شکایات مربوط به مناقصاتی را که توسط دستگاه  ) 2(ماده » ب«هیئتی متشکل از اعضاي مندرج در بند : هیئت استانی  -2

                                                                              .رسیدگی می کند ‚ی شودهاي استانی و دستگاه هاي ملی مستقر در استان برگزار م

قانون که از اعتبارات ملی استفاده می کنند و در مرکز کشور قرار دارند و ) 1(ماده» ب«دستگاه هاي موضوع بند : دستگاه هاي ملی -ث 

قانون که از ) 1(ماده » ب«دستگاه هاي موضوع بند : دستگاه هاي استانی -ج .نت مبادله می کنندموافقت نامه هاي خود را از طریق معاو

ت اعتبارات استانی استفاده می کنند و اعتباراتشان از طریق شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و خزانه معین استان تأمین می شود و موافق

قانون که ) 1(ماده » ب«دستگاه هاي موضوع بند : دستگاه هاي ملی مستقر در استان - چ  .ایندنامه هاي خود را از طریق استان مبادله می نم

ولی موافقت نامه هایشان را از طریق معاونت مبادله  ‚واقع شده اند) به غیر از استان تهران(از اعتبارات ملی استفاده می کنند و در استان 

مقررات مربوط  ن قسمت هایی از فزآیند مناقصه که به تشخیص هیئت مغایر با قوانین و تکرار تمام یا آ: تجدید مناقصه - ح .می نمایند

اعالم یکطرفه خاتمه قرارداد که با قصور : فسخ قرارداد -د  .ابطال کامل فرآیند برگزاري مناقصه توسط هیئت: لغو مناقصه -خ  .بوده است

چنانچه هیئت پس از بررسی فرآیند مناقصه شکایت شاکی را وارد : ترد شکای -ذ  .یا بدون قصور طرف مقابل کارفرما صورت گیرد

ایرادهاي مطروحه به گونه اي نباشد که بر اساس قانون و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به اساس  ‚نداند یا علیرغم ورود شکایت

الح دولت نسبت به صدور رأي رد شکایت اقدام هیئت با در نظر گرفتن صرفه و ص ‚اقدامات انجام شده و فرایند رقابت لطمه وارد آورد

به منظور بررسی بیشتر موضوعات : توقف جریان ارجاع کار - ز .توقف موقت اجراي قرارداددرراي صادره هیئت:تعلیق قرارداد- ر .می کند

مدت زمانی که : بار پیشنهادهااعت -ژ  .و کسب اسناد مثبته هیئت می تواند به مدت پنج تا ده روز کاري فرآیند ارجاع کار را متوقف کند

 مناقصه گر متعهد می گردد در صورت ابالغ کارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و برابر با مدت اعالم شده در اسناد می باشد در

قانونی مقرر که درخواست کتبی شاکی در مهلت : شکایت - س  .غیر این صورت برابر با پایان اعتبار تضمین شرکت در مناقصه می باشد

شاکی شکایت : تسلیم شکایت - ش  .راسا و به طور مستقیم به دبیرخانه هیئت ارایه و تسلیم شود و توسط دبیرخانه بررسی و دریافت گردد

ه آن مقررات مربوط و دستورالعمل هاي معاونت در مهلت هاي قانونی به دبیرخانه ارایه می کند و دبیرخان ‚و اسناد آن را بر اساس قوانین
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دبیرخانه در صورت کفایت  ‚چنانچه شاکی شکایت و اسناد آن را در دبیرخانه ثبت کرده باشد:دریافت شکایت –ص .راثبت میکند

شکایت در یکی از دو حالت زیر پذیرفته محسوب می : بول شکایت-ض .نسبت به ارایه رسید دریافت شکایت اقدام می کند ‚اسناد

  : شود

حداکثر پنج روز کاري از دریافت شکایت و خودداري هیئت از   - 2.ریافت شکایت و اعالم صالحیت هیئتسه روز کاري پس از د  -1

  : رخ دهد ‚در یکی از دو حالت زیر ممکن است: ط انصراف از شکایت .اعالم عدم صالحیت

  خودداري شاکی از ارایه مستندات به هیئت از طریق دبیرخانه   -1

  .ت پس از تسلیم به دبیرخانهانصراف کتبی شاکی از شکای  -2

دبیرخانه : ع دبیرخانه.قانون ایجاد شده است)  23(بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات که به موجب ماده : پایگاه- ظ  

                                                                                                                                              .هیئت مرکزي و دبیرخانه هیئتهاي استانی

دبیر هیئت مرکزي با حکم معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و دبیر هیئت استانی با حکم استاندار از بین  -2ماده 

                                                                                                                                               .کارکنان با سابقه مرتبط منصوب می شود

زیر حداقل به همراه یکی از اسناد  ‚شاکی باید شکایت خود را در قالب کاربرگهاي موضوع دستورالعمل هاي ابالغی معاونت -3ماده 

  : ارایه نماید تا از طرف دبیرخانه قابل دریافت باشد

مکاتبات مناقصه  ‚اسناد ارزیابی ‚اسناد مناقصه ‚کلیه اوراق و اسنادي که در مقام دفاع و دعوي قابلیت استناد دارد از قبیل فراخوان  -1

  . صورتجلسات و نظایر آن ‚گزار

 .تلگرام و نظایر آن که قابلیت تصدیق داشته باشد ‚رایانامه ‚الکترونیکی نظیر دورنگاراطالعات و اسناد ثبت شده در پایگاه و اسناد   -2

  : مدارك تکمیلی از جمله مدارك زیر پس از دریافت شکایت توسط هیئت قابل بررسی است - تبصره 

  . اقرار مناقصه گزار و یا نمایندگان آنها  -1

  . شهادت شهود که از نظر هیئت قابل قبول باشد  -2

  .انصراف مکتوب شاکی از شکایت  -3

نخستین جلسه هیئت باید حداکثر ظرف پانزده روز کاري از زمان دریافت شکایت تشکیل شود و هیئت پس از شنیدن نظرات  -4ماده 

  : طرفین و بررسی اسناد و مدارك و مستندات مربوط در موارد زیر راي خود را صادر کند

  اساسنامه )  10(ماده )  2( لغو مناقصه با رعایت تبصره - الف 

  اساسنامه )  10(ماده )  2(تجدید مناقصه با رعایت تبصره  - ب

  رد شکایت  - پ

  تعلیق قرارداد  - ت 

  فسخ قرارداد  - ث 

  جواز ادامه قرارداد  - ج 

  تایید انصراف از شکایت - چ 
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رداد بر اساس قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی تسویه حساب کارفرما با طرف قرا ‚در صورت راي هیئت به فسخ قرارداد -   1تبصره 

                                                                                                                                               .آن و یا سایر مقررات موضوعه می باشد

هیئت می تواند با راي اکثریت اعضاء به مدت  ‚ن ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعاتدر صورت نیاز به توقف جریا  -2تبصره 

                   .پنج تا حداکثر ده روز کاري فرایند ارجاع کار را متوقف کرده و صدور راي نهایی را براي مدت یاد شده به تاخیر بیاندازد

ضوع از طریق دبیرخانه به دستگاه مناقصه گزار اعالم تا ضبط ضمانت نامه تبانی مو ‚در صورت احراز تبانی توسط هیئت -3تبصره 

  .کنندگان توسط دستگاه مناقصه گزار صورت پذیرد

  : معاونت ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه موظف است به شرح زیر اقدام نماید ‚به منظور رسیدگی به شکایات -5ماده 

  . زي و تعیین دبیر آن و انجام ساز و کار الزم براي اجرائی شدن آیین نامهتشکیل دبیرخانه هیئت مرک -1

  . مشخصات و اسناد الزم ‚راهنماها و کاربرگ هاي الزم از جمله چارچوب ‚تهیه و ابالغ دستورالعمل ها -2

  . مات و سئواالت دستگاه هاي مناقصه گزاراساسنامه و آیین نامه هاي آنها و پاسخ گویی به ابها ‚ارایه راهکارهاي اجرایی وتبیین قانون  -3

  . استانی و یا ملی مستقر در استان ‚اعالم نظردرخصوص شمول یاعدم شمول قانون واساسنامه بر اشخاص و ماهیت مناقصات از نظر ملی -4

  . شکایاتتعیین اشخاص داراي صالحیت و صاحب نظر و حق الزحمه هاي الزم به منظور اخذ نظر مشورتی و رسیدگی به  -5

قانون و آیین نامه هاي اجرایی  ‚فراهم نمودن ساز و کار الزم در دستگاه هاي مناقصه گزار براي اطالع رسانی و آموزش اساسنامه -6

                                                                                                                                                   .مرتبط به منظور یکسان سازي رویه ها

نسبت به تشکیل دبیرخانه  ‚هر یک از استانداران به منظور رسیدگی به شکایات موظفند ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه -6ماده 

                                                                  .م نمایندتعیین دبیر آن و انجام ساز و کار الزم براي اجرائی شدن آیین نامه اقدا ‚هیئت استانی

  : وظایف دبیرخانه هیئت مرکزي و استانی به شرح زیر است -7ماده 

  ) تسلیم شکایت(ثبت شکایت پس از ارایه آن   -1

  دریافت شکایت   -2

  الغی هیئت اعالم عدم صالحیت هیئت براي رسیدگی به شکایت در چارچوب اب  -3

  ارجاع شکایت به کارشناس یا هیئت کارشناسی براي بررسی اولیه شکایت   -4

  جمع آوري و تکمیل اسناد و مستندات براي ارایه به هیئت  -5 

  دعوت از اعضاي هیئت و تشکیل جلسات آن در زمان و مکان مقرر  -6

  اعالم و ابالغ رأي هیئت   -7

  ره توسط هیئت مستند سازي شکایات و آراي صاد  -8

  انجام مکاتبات ضروري و امور دبیرخانه اي   -9

                                                                                                                             .دریافت و ارایه انصراف شکایت شاکی به هیئت - 10

قانون موظفند اطالعات قرارداد هاي خود را در فرم هاي ابالغی معاونت ) 1(ماده ) ب(یی موضوع بندکلیه دستگاه هاي اجرا -8ماده 

  .براي درج در بانک اطالعاتی قراردادها ارسال دارند تا در صورت لزوم در اختیار هیئت قرار گیرد
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  داخلی قوه مجریه از طریق ساز و کارهاي آیین نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه هاي اجرایی

                                                                                                 :اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی زیر به کار می روند -1ماده 

اجتماعی و فرهنگی جمهوري  ‚م توسعه اقتصاديقانون برنامه چهار) 160(هر یک از دستگاه هاي موضوع ماده : دستگاه اجرایی –الف 

دستگاه  ‚که زیر مجموعه قوه مجریه می باشند و در این آیین نامه حسب مورد به دستگاه ستادي – 1383مصوب  –اسالمی ایران 

  .ستانی تقسیم می شوندزیرمجموعه و دستگاه ا

  .یا مؤسسه دولتی دیگري نباشدوزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیرنظر وزارتخانه : دستگاه ستادي –ب 

  .می باشند کلیه تشکیالت اداري و نیز واحدهاي سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادي: دستگاه زیرمجموعه –ج 

  .هاي زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد هر یک از دستگاه: دستگاه استانی –د 

برداشت از قوانین و مقررات و یا اختالف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و اختالف نظر دستگاه هاي اجرایی در : اختالف-هـ 

  .آنها در مورد اموال و حقوق مالی همچنین اختالف

اختالف بین دستگاه هاي زیرمجموعه یک دستگاه ستادي که توسط رؤساي دستگاه هاي زیرمجموعه با استفاده از اختیارات  - 2ماده 

ستادي منعکس می گردد تا در حدود اختیارات و  حسب مورد به وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ‚قانونی آنها مرتفع نشود

  .مسؤولیت هاي قانونی آنان مورد تصمیم گیري قرار گیرد

نیاز به تصمیم گیري هیأت وزیران داشته  ‚نفصل اختالف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوبدر مواردي که حل و  –تبصره 

مانند تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادي یا شرکت و دستگاه ستادي مربوط  ‚باشد

پیشنهاد الزم مستقیماً توسط وزیر یا باالترین مقام ) -  1366مصوب  –قانون محاسبات عمومی کشور ) 118(و ) 117(موضوع مواد (

  .ران ارایه خواهد شدادي به هیأت وزیاجرایی دستگاه ست

به  ‚اختالفات بین دستگاه هاي استانی که توسط رؤساي دستگاه هاي مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود - 3ماده 

تنظیم  قانون) 89(استاندار استان مربوط منعکس می گردد تا در حدود اختیارات قانونی وي و راهکارهاي مندرج در قوانین از جمله ماده 

نیاز به تصمیم  در مواردي که حل و فصل این اختالفات. مورد تصمیم گیري قرار گیرد – 1380مصوب  –بخشی از مقررات مالی دولت 

گیري هیأت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداري به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس 

  .با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شدجمهور منعکس و 
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توسط وزارت کشور در حدود  ‚اختالف بین استانداري ها در صورتی که به دستگاه هاي اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد –تبصره 

  .این آیین نامه اقدام می گردد) 4(تیب مقرر در ماده در غیر این صورت به تر ‚خواهد شد اختیارات قانونی رفع

هاي یاد شده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع  اختالفات بین دو یا چند دستگاه ستادي توسط وزرا و رؤساي دستگاه - 4ماده 

عاونت حقوقی و امور مجلس رییس مراتب به م ‚اختالفات دستگاه هاي مزبور توسط وزراء یا رؤساي آنان مرتفع نشودچنانچه .می گردد

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به وي محول شده است با ) 124(جمهور منعکس می گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل 

ت در مواردي که براي حل و فصل موضوع اختالف در جهت وضعی. اتخاذ تدابیر الزم و از طریق راهکارهاي قانونی رفع اختالف گردد

قوانین مستلزم تصمیم گیري هیأت وزیران  همچنین در مواردي که حل اختالف طبق ‚نیاز به تصمیم گیري هیأت وزیران باشد ‚مطلوب

  .پیشنهاد معاونت یاد شده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد ‚است

به وزراي عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت  ‚ین آیین نامه و همچنین اصالح این آیین نامهاختیارات هیأت وزیران مندرج در ا - 5ماده 

با دعوت از وزراء و رؤساي دستگاه هاي  ‚به اختالفات موضوع این آیین نامهجلسه کمیسیون یاد شده براي رسیدگی . تفویض می گردد

یت وزراي عضو کمیسیون می باشد و مصوبات کمیسیون در تصمیم گیري موافقت اکثر مالك. ستادي طرف اختالف برگزار می شود

  .آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است) 19(با رعایت ماده  ‚صورت تأیید رییس جمهور

) 126(در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامی کشور موضوع اصل  -6ماده 

مراتب همراه با نظریه  ‚حل نشود) 4(و ) 3(که اختالف به ترتیب مذکور در مواد جمهوري اسالمی ایران در صورتی  قانون اساسی

  .و تصمیم گیري به رییس جمهور منعکس خواهد شد معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور براي حل اختالف

مانند اختالفات مالیاتی و کارگري و (مراجع خاصی پیش بینی گردیده اختالفاتی که در قوانین براي رسیدگی آنها مرجع یا  -7ماده 

مشمول این آیین نامه نبوده و به ترتیب مقرر در ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 69(موضوع ماده  کارفرمایی و اختالف

  .قوانین مربوط تصمیم گیري خواهد شد

شیوه نامه طرح اختالف  ‚ر حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ این آیین نامهمعاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهو - 8ماده 

از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی (این آیین نامه را به همراه فرم هاي مربوط ) 4(و ) 3( ‚)2(نزد مراجع مذکور در مواد 

تهیه و در اجراي اصول ) جع یاد شده و نحوه تصمیم گیري مراجع مزبورذي ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختالفات به مرا

  .هاي مشمول این آیین نامه ابالغ خواهد نمود قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به کلیه دستگاه) 139(و ) 134( ‚)124(

در  11/2/1386اجرایی را که تا تاریخ دستگاه هاي اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوي و اختالفات خود با سایر دستگاه هاي  - 9ماده 

 ‚میزان هزینه داوري) تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی ‚بدوي(مرحله رسیدگی  ‚مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته

 ین آیین نامهحسب مورد به مراجع مربوط در ا ‚در مراجع قضایی و تاریخ آغاز طرح اختالف) پرداخت و یا تعهد شده(هزینه کارشناسی 

اقامه کننده دعوي  دستگاه ‚محض رفع یا حل اختالفبه . نعکس نمایند تا بر اساس این آیین نامه مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد

  .نسبت به استرداد دعوي از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود
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این آیین نامه اتخاذ نموده یا می ) 4(و ) 3( ‚)2(مواد رؤساي دستگاه هاي ستادي و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب  -10ماده 

  .براي معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور ارسال می نمایند) 8(نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه نامه موضوع ماده 

مراتب را همراه سوابق امر و نظریه  ‚همچنین در صورتی که مراجع مذکور براي تصمیم گیري نیازمند استعالم از معاونت یاد شده باشند

  .ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس می نمایند طرف هاي اختالف در

رفع اختالف موضوع این آیین نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه هاي اجرایی عالوه بر وظایف در مواردي که  -11ماده 

. لزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شدحق ا ‚اصلی آنان و خارج از ساعات اداري باشد

در اموال و حقوق مالی به تشخیص مراجع مذکور در این آیین نامه نیازمند اظهار نظر کارشناس  همچنین در مواردي که رفع اختالف

  .زحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می گرددرسمی دادگستري باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق ال

معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیین نامه را به هیأت  -12ماده 

  .وزیران ارایه نماید

  .و مفاد این آیین نامه جایگزین آنها می گردد لغو ‚کلیه مصوبات و بخشنامه هاي مغایر صادره تا تاریخ ابالغ این آیین نامه - 13ماده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاه هاي اجرایی

 کلیات: فصل یک
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  :تعاریف؛ معنی اصطالحات به کار رفته در این شیوه نامه به شرح ذیل است: 1ماده 

موضوع تصویبنامه (» از طریق سازوکارهاي داخلی قوه مجریهچگونگی رفع اختالف فیمابین دستگاه هاي اجرایی «آیین نامه : آیین نامه

  )27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767شماره 

با رعایت این شیوه نامه درخواست رسیدگی نسبت به موضوع اختالف را از  ‚دستگاه اجرایی که طبق شرایط آیین نامه: دستگاه متقاضی

  .مرجع رفع اختالف می نماید

  .تگاه اجرایی که بر اساس درخواست نامه دستگاه متقاضی به عنوان دستگاه طرف اختالف معرفی می شوددس: دستگاه طرف اختالف

با استفاده از راهکارهاي قانونی و  ‚بررسی موضوع اختالف توسط مرجع رفع اختالف حسب تقاضاي دستگاه متقاضی: رسیدگی

  .مقامات ذیربط قوه مجریه و هیأت دولت سازوکارهاي داخلی قوه مجریه به ویژه بر اساس اختیارات قانونی

رییس دستگاه ستادي و  ‚آیین نامه که حسب مورد استاندار 4و  2 ‚3مرجع رسیدگی و رفع اختالف مندرج در مواد : مرجع رفع اختالف

  .معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور خواهد بود

  .معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوري: معاونت

  .دستگاه هاي متقاضی و طرف اختالف: تالفطرفین اخ

دستگاه اجرایی که با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی آن و حسب تشخیص مرجع رفع اختالف در موضوع : دستگاه مرتبط

  .دخیل یا مطلع باشد ‚ذینفع ‚مطروحه

  .تعریف سایر اصطالحات به ترتیبی است که در آیین نامه ذکر شده است: تبصره.

  :وست هاپی.

  :پیوست هاي این شیوه نامه به ترتیب ذیل عبارت است از.

  درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف: پیوست شماره یک.

  اختیارنامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف و دفاع : پیوست شماره دو.

  شناسه مراجع رفع اختالف: پیوست شماره سه.

  ل درخواست نامهاعالمیه تکمی: پیوست شماره چهار.

  اعالمیه رد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص: پیوست شماره پنج.

  ابالغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختالف: پیوست شماره شش.

  اعالمیه تمدید مهلت: پیوست شماره هفت.

  اعالمیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صالحیت: پیوست شماره هشت.

  نظرخواهی از دستگاه مرتبط: ماره نهپیوست ش.

  اعالمیه دعوت به جلسه: پیوست شماره ده.

  صورت جلسه رسیدگی: پیوست شماره یازده.

  تصمیم نامه مرجع رفع اختالف: پیوست شماره دوازده.

دستگاه هاي اجرایی قرار  نمونه درخواست نامه و سایر پیوست ها را در پایگاه اطالع رسانی الکترونیک در دسترس کلیه ‚معاونت: 2ماده 

  .داده و مراجع رفع اختالف و طرفین اختالف طبق نمونه ها اقدام خواهند کرد
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بدواً با توجه به نظریه واحد یا کارشناس  ‚دستگاه هاي اجرایی باید قبل از طرح درخواست نامه رسیدگی از مرجع رفع اختالف: 3ماده 

  .اداري خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام نمایندحقوقی و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و 

  طرح درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف و چگونگی تکمیل آن: فصل دوم

اختالف دستگاه هاي مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضی با تکمیل  ‚)3(در مواردي که علی رغم انجام اقدامات موضوع ماده : 4ماده 

  .درخواست رسیدگی می نماید ‚از مرجع رفع اختالف) طبق پیوست شماره یک(» ه رسیدگی و رفع اختالفدرخواست نام«

به استثناء درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف و اختیارنامه تعقیب درخواست نامه که باید به (امضاء مکاتبات و نمونه ها : 5ماده 

بر عهده معاون مربوط باالترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی است که به عنوان ) دامضاء باالترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد برس

  .نماینده به مرجع رفع اختالف معرفی می شود

کلیه دستگاه هاي اجرایی باید ظرف یک ماه از ابالغ این شیوه نامه یک کارشناس مجرب و مطلع از مفاد شیوه نامه را نیز به : تبصره

  .ع رفع اختالف مربوطه معرفی کنندعنوان رابط خود با مرج

 –) به شیوه مندرج در ذیل درخواست نامه رسیدگی(دستگاه متقاضی پس از تکمیل درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف : 6ماده 

  :مدارك ذیل را باید ضمیمه درخواست نامه نماید) پیوست شماره یک(

  )پیوست شماره دو.طبق (و دفاع اختیار نامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف 

  الیحه متضمن شرح مستندات و ادله مثبت خواسته

  تصویر کلیه اسناد و ادله ذکر شده در درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف

  .تصویر کلیه مقررات و مستندات قانونی که در درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف به آنها استناد شده است

  )3(حاکی از اقدامات موضوع ماده  تصویر اسناد و ادله

  .اسناد فوق الذکر باید ممهور به مهر دستگاه متقاضی گردیده باشد

دستگاه متقاضی درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف را پس از تکمیل و همراه مدارك ضمیمه به دبیرخانه مرکزي مرجع رفع : 7ماده 

نقصی در نحوه تکمیل درخواست  ‚چنانچه مرجع رفع اختالف. دریافت خواهد نموداختالف تسلیم و رسیدي مشتمل بر تاریخ ثبت اولیه 

طبق پیوست شماره (به موجب اعالمیه تکمیل درخواست نامه  ‚نامه و ضمایم تسلیمی دستگاه متقاضی مشاهده نماید قبل از ثبت پرونده

. ر اعالمیه را به معاون یا مقام مجاز متذکر خواهد شدلزوم تکمیل درخواست نامه ظرف مهلت مقرر د ‚ضمن بیان نقص یا نقایص) چهار

 ‚چنانچه دستگاه مربوطه ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه درخواست تمدید مهلت نکند

مراتب را به ) اره پنجطبق پیوست شم(» رد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص«مرجع رفع اختالف به موجب اعالمیه 

  .دستگاه متقاضی ابالغ خواهد نمود

نسبت به تشکیل و ثبت پرونده اقدام نموده و به پرونده  ‚چنانچه مرجع رفع اختالف درخواست نامه و ضمایم آن را کامل تشخیص دهد

بر اساس شناسه هاي اختصاص یافته (این شناسه به ترتیب مرکب از شناسه مرجع رفع اختالف . شناسه رقمی اختصاص خواهد داد ‚مزبور



 

 
96 

 

از (و سال طرح درخواست نامه و شماره عددي اختصاصی به پرونده ثبت شده ) به دستگاه هاي اجرایی مندرج در پیوست شماره سه

  .کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج شناسه مربوط انجام شود. خواهد بود) سمت چپ به راست

اوقات  ‚براي کلیه درخواست ها و پرونده ها دفتر ثبت اوقات تشکیل داده و به محض ثبت هر درخواست نامه مرجع رفع اختالف: 8ماده

  .مربوط به رسیدگی اعم از اوقات احتیاطی و اوقات رسیدگی را تعیین و درج خواهد کرد

مسؤول دفتر استاندار و در مواردي که مرجع در مواردي که مرجع رفع اختالف استاندار می باشد مسؤول رسیدگی به امور فوق : تبصره

  .رفع اختالف رییس دستگاه ستادي یا معاونت است مسؤول رسیدگی و انجام امور فوق دفاتر حقوقی مربوط خواهد بود

ه طبق پیوست شمار(ابالغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختالف  ‚مرجع رفع اختالف پس از تکمیل و ثبت پرونده: 9ماده 

روز از  30را همراه با نسخه اي از درخواست نامه و مدارك ضمیمه آن به دستگاه طرف اختالف ارسال می نماید تا ظرف مهلت ) شش

اختیارنامه تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختالف و دفاع و  ‚تاریخ وصول نسبت به تکمیل و ارسال دفاعیه متضمن الیحه دفاعیه

در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختالف و تشخیص . یا ادعا و راهکار مورد نظر اقدام نمایدمستندات و ادله مثبت دفاع 

  .تمدید کرد) طبق پیوست شماره هفت(مرجع رفع اختالف می توان مدت مقرر را به موجب اعالمیه تمدید مهلت 

ترتیب دیگري در تکمیل درخواست نامه و رسیدگی را فوریت پرونده اعمال  ‚در مواردي که بنا به تشخیص مرجع رفع اختالف: تبصره

  .اقتضاء نماید مراتب مطابق نظر مرجع اختالف انجام خواهد شد

  نحوه رسیدگی و رفع اختالف: فصل سوم

مرجع رفع اختالف ابتدا با توجه به آیین نامه در خصوص صالحیت خود جهت رسیدگی بررسی و رسیدگی کرده و در : 10ماده 

رسیدگی به اختالف را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداد با صدور اعالمیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم مواردي که 

  .مراتب را به دستگاه متقاضی ابالغ می نماید) طبق پیوست شماره هشت(صالحیت 

) طبق پیوست شماره نه(ضوع در صورت لزوم بنا به تشخیص مرجع رفع اختالف از دستگاه یا دستگاه هاي مرتبط با مو: 11ماده 

  .نظرخواهی و رونوشت آن براي طرفین ارسال خواهد شد

 ‚چنانچه رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص مرجع رفع اختالف مستلزم حضور طرفین و ارایه توضیح در جلسه مشترك باشد: 12ماده 

 ‚فین اختالف را براي حضور در جلسه با قید تاریخطر) طبق پیوست شماره ده(» دعوت به جلسه«مرجع رفع اختالف به موجب اعالمیه 

خالصه مباحث . عدم حضور هر یک از طرفین مانع از شنیدن اظهارات طرف حاضر نخواهد بود. محل و دستور جلسه دعوت می نماید

ییس جلسه خواهد درج و به امضاء نماینده طرفین اختالف و ر) طبق پیوست شماره یازده(مؤثر صورت گرفته در صورت جلسه رسیدگی 

  .رسید
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در مواردي که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد اختالف به تشخیص مرجع و مقامات زیر موجب بروز وضعیت یا : 13ماده 

  به ترتیب زیر عمل خواهد شد؛ ‚خسارات غیرقابل جبران گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط

س دستگاه ستادي است بنا به تشخیص و دستور وي روند اجرایی موجود ممکن است تا در مواردي که مرجع رفع اختالف ریی) الف

  .زمان مورد نظر متوقف شود

در مواردي که موضوع در استانداري رسیدگی می شود در صورت اختیار قانونی استاندار طبق نظر وي عمل خواهد شد و در ) ب

  .اقدام مقتضی به معاونت منعکس خواهد شدصورتی که نیاز به تصمیم مرجع دیگري باشد مراتب جهت 

در مواردي که موضوع توسط معاونت مورد رسیدگی است و طرفین در خصوص توقف روند اجرایی موجود توافق ندارند مراتب به ) ج

  .ترتیبی که معاونت تشخیص دهد انجام خواهد شد

  صدور تصمیم نامه: فصل چهارم

 :صادرمیگردد)طبق پیوست شماره دوازده(ه مرجع رفع اختالف که بایدمتضمن مواردذیل باشدتصمیم نام ‚پس ازاختتام رسیدگی: 14ماده

 - 4 گردشکار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته براي رسیدگی و رفع اختالف -3 موضوع اختالف -2 دستگاه هاي طرف اختالف -1

صمیم نامه و اقداماتی که بر مبناي استنادات صورت گرفته مفاد ت -6 احکام قانونی ناظر بر موضوع -5 وقایع موضوعی و ادله اثبات آن

  .تعیین روش اجراي تصمیم نامه و مرجع اجراء - 7 باید توسط طرفین انجام گیرد

است تصمیم نامه ) مانند هیأت وزیران(در مواردي که رفع نهایی اختالف طبق مقررات در صالحیت مرجع قانونی دیگري : 15ماده 

  .اه با ارایه راهکار به مرجع مربوطه اعالم می گرددمرجع رفع اختالف همر

تعارض یا اختالف برداشت  ‚اجمال ‚در موارد ابهام ‚رؤساي دستگاه ستادي و استانداران در رسیدگی به پرونده هاي مطروحه: 16ماده 

                          .ر مبناي آن اقدام خواهند کرداز قوانین و مقررات مراتب را همراه با نظریه حقوقی دستگاه متبوع از معاونت استعالم کرده و ب

تصمیم نامه تنظیمی پس از ثبت در دبیرخانه به تعداد طرفین به عالوه یک نسخه تکثیر و با امضاي مرجع اختالف به طرفین : 17ماده 

  .اختالف ابالغ می شود

                    .ه را اجرا و نتیجه را به مرجع رفع اختالف منعکس نمایندطرفین اختالف باید ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ تصمیم نام: 18ماده 

آیین نامه انجام می گیرد مراجع مزبور در ) 3(و ) 2(در مواردي که رسیدگی و صدور تصمیم نامه توسط مراجع موضوع ماده : 19ماده 

ل می نمایند و در پایان هر سال نیز گزارشی متضمن تعداد پرونده آیین نامه رونوشتی از تصمیم نامه را به معاونت ارسا) 10(اجراي ماده 

 .پرونده هاي رسیدگی شده و جمع ارزش مالی پرونده هاي اخیرالذکر را تهیه و به معاونت اعالم خواهند نمود ‚هاي در حال رسیدگی

  1پیوست شماره 

  شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاه هاي اجرایی 

  رسیدگی و رفع اختالفدرخواست نامه 
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  :نام خانوادگی( معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور  -

  :نام خانوادگی... ( رییس دستگاه ستادي - : مرجع رفع اختالف) الف

  :نام خانوادگی... ( استاندار -

  (ستادي  -

  (زیرمجموعه  - نوع دستگاه -1

  (استانی  -

  :نام دستگاه -2: دستگاه متقاضیمشخصات ) ب

  :باالترین مقام اجرایی دستگاه -3

  :نشانی دستگاه -4

  :نشانی الکترونیک دستگاه -5

  :مشخصات و شماره تماس تلفنی نماینده دستگاه -6

  (ستادي  -

  (زیرمجموعه  -نوع دستگاه  -1

  (استانی  -

  :نام دستگاه - 2: مشخصات دستگاه طرف اختالف) ج

  :باالترین مقام اجرایی دستگاه -3

  :اهنشانی دستگ -4

  :نشانی الکترونیک دستگاه -5

  :مشخصات و شماره تماس تلفنی نماینده دستگاه -6

  مالی  -( برداشت از حکم قانونی  - نوع اختالف  -1

  :موضوع اختالف - 2: موضوع اختالف) د

  ):حسب مورد(ارزش یا اثرگذاري موضوع اختالف  -3

  :دالیل و مستندات) هـ 

  :گردشکار اختالف) و

  شیوه نامه) 3(ضوع ماده اقدامات مو -1

  نتیجه اقدامات -2

  وضعیت کنونی اختالف -3

  :نظریه دستگاه متقاضی) ز

  نظریه حقوقی دستگاه -1

  خواسته یا راهکار -2

  ):باالترین مقام دستگاه اجرایی(امضاء مقام مجاز ) ح
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  شیوه تکمیل نمونه درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف

از مشخص نمودن مرجع صالح رفع اختالف بر اساس احکام آیین نامه و ذکر عنوان دستگاه متبوع پس  ‚مرجع رفع اختالفدر قسمت 

  .نام و نام خانوادگی مرجع مزبور به عنوان مخاطب درخواست نامه قید می شود ‚مرجع مزبور

نشانی اقامتگاه دستگاه ها  ‚عنوان قانونی دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختالف ‚در قسمت دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختالف

و نشانی واحد حقوقی آنها به نحوي که مکاتبه با آنها به سهولت و درستی صورت گیرد و نام و نام خانوادگی باالترین مقام اجرایی 

 هاي زیرمجموعه یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نباشند مشخصات چنانچه طرفین اختالف از دستگاه. دستگاه مربوطه قید می شود

نوع اختالف اعم از برداشت متفاوت از حکم یا احکام  ‚موضوع اختالفدر قسمت     .وزارتخانه با مؤسسه دولتی متبوع نیز قید می گردد

چنانچه اختالف راجع به برداشت از قوانین . تداخل وظایف و اختیارات قانونی و یا اختالف در اموال و حقوق مالی تصریح گردد ‚قانونی

موجب  ‚چنانچه اختالف در یکی از موارد فوق    .باید صریحاً قید گرددناشی از آن باشد حکم قانونی مورد اختالف و مقررات یا 

در مواردي که اختالف مربوط به اموال و       .قید تمام موارد اختالف اعم از اصلی و تبعی ضروري است ‚اختالف در سایر موارد باشد

توسط دستگاه متقاضی بر مبناي معیارهاي متعارف و واقعی توسط واحد مالی دستگاه متقاضی قید  ارزیابی ریالی آن ‚حقوق مالی است

مربوط به برداشت از قوانین و یا تداخل وظایف و اختیارات باشد میزان اثربخشی از حیث بار مالی یا  در مواردي که اختالف. می گردد

قسمت دالیل و مستندات باید مشتمل بر بیان     .و کارکرد مورد عمل قید می شودتشکیالتی یا از نظر جمعیتی و جغرافیایی و اختیارات 

سوابق و اسناد ناظر بر رابطه قانونی یا قراردادي منجر به اختالف و  ‚موضوع اختالفادله مجوز قانونی اقدامات صورت گرفته مرتبط با 

  .باشد مشخصات دلیل مثبت سمت صاحب امضاء مجاز دستگاه متقاضی

اقدامات صورت گرفته جهت رفع  ‚زمینه ها و چگونگی بروز اختالف ‚گردشکار اختالف خالصه اي مشتمل بر مدتقمست در 

به خصوص سابق طرح اختالف در سایر مراجع اعم از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز  ‚علل عدم رفع اختالف ‚اختالف و نتیجه آن

  .دقید می گرد آثار اجرایی ناشی از وجود اختالف

باید نظریه مستند و مستدل دستگاه متضمن اثبات وقایع موضوعی و حکمی مورد ادعا به  ‚حقوقی دستگاه متقاضیدر قسمت نظریه 

  .نحوي که مثبت خواسته مطروحه دستگاه متقاضی باشد به نحو مختصر و موجز بیان شود

ی و هیأت وزیران جهت رفع اختالف می باشد الزم است نظریه با توجه به اینکه تأکید به استفاده از اختیارات قانونی مقامات اجرای

  .نیر باشد دستگاه متضمن راهکار پیشنهادي رفع اختالف

 منجر به رفع اختالفکه تصمیم گیري در خصوص آن به طور قطعی  اصلی دستگاه متقاضی به نحويدر این قسمت همچنین خواسته 

  .گردد به نحو صریح و منجز قید می شود

  .نیز قید خواهد شد اجرایی دستگاهصاحب امضاء مجاز نام و نام خانوادگی و سمت باالترین مقام  در قسمت

  2پیوست شماره 

  هاي اجرایی  شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاه

  و دفاع اختیارنامه تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختالف

...................................................................................................................... جناب آقاي 

  ........................................................................................معاون

  سرکار خانم 
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دستگاه / شرکت / مؤسسه / قانون تشکیل این وزارتخانه / اساسنامه ................................... اشی از ماده بدین وسیله به استناد اختیارات ن

و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختالف دستگاه هاي  27/12/1386ك مورخ 37550ت 212767استانی و با توجه به تصویبنامه شماره 

دستگاه استانی در مراحع رفع / موسسه/ شرکت / شود که به عنوان نماینده این وزارتخانه اجرایی به جناب عالی نمایندگی داده می 

مطروحه علیه  اختالف موضوع تصویبنامه یاد شده نسبت به تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختالف و یا دفاع از درخواست نامه

ضمناً تفویض تعقیب و پیگیري امور فوق . اقدام نمایید................................ اره به شم....................... در پرونده مطروحه در این دستگاه

  .اداي توضیح و امضاء لوایح به کارشناسان حقوقی دفتر حقوقی بالمانع است ‚به جز شرکت در جلسات رسیدگی

  :رونوشت

  حقوقی دستگاهدفتر (

  اجرایی امضاء باالترین مقام دستگاه.

  

  

  

  

  

  

با  03/06/1381مصوب  نامه در خصوص طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداري تصویب

 اصالحات و الحاقات بعدي

ریزي کشور و به   سازمان مدیریت و برنامه22/2/1381مورخ  25985/105بنا به پیشنهاد شماره  3/6/1381زیران در جلسه مورخ  ت و هیأ

ارباب رجوع در در خصوص طرح تکریم مردم و جلب رضایت  ‚قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراناستناد اصل یکصد و سی و هشتم 

                                                                                                                                                                :نظام اداري تصویب نمود

 ‚دماتی و داراي ارباب رجوعاحدهاي خ هاي اجرایی بویژه و و ستادي دستگاهاحدهاي اجرایی  الن و سرپرستان و مسؤو ‚کلیه مدیران ـ  1

           .                                                                                                                            طرح مذکور را در زمان بندي مقرر اجرا نمایند

ل اجراي این طرح  را به عنوان مسؤو) لویت دبیر شوراي تحول اداري با او(خود  نان یکی از معاو ‚هاي مستقل زرا و رؤساي سازمان و ـ  2

                                                                                             .به پیگیري و نظارت بر اجراي صحیح طرح اقدام نماید مشخص نمایند تا نسبت

نسبت به تشویق و تنبیه مدیران و کارکنان ساعی و خاطی  ‚هاي مستقل براساس نتایج حاصل از اجراي طرح مانزرا و رؤساي ساز و ـ  3

  . د قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید درحدو
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زرا  ط وقانون رسیدگی به تخلفات اداري در اعمال موارد تنبیهی توس) 9(ماده ) ج و د ‚ب ‚الف(بندهاي  )07/12/1381الحاقی (ـ تبصره 

  .باشد الزم الرعایه می ‚هایی که مشمول قانون یاد شده هستند ر مورد دستگاههاي مستقل د و رؤساي سازمان

نان خود به عنوان  د و ضمن انتخاب یکی از معاول پیگیري و نظارت بر اجراي دقیق طرح در استان مربوط هستن مسؤو ‚استانداران ـ  4

لویت قرار داده و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و  اجراي طرح را در او ‚ل اجراي این طرح در استان مسؤو

  .ریزي کشور ارائه شود برنامه

هاي اجرایی  ها و دستگاه زارتخانه نان معرفی شده از طرف و ریزي کشور ضمن تشکیل جلسات مستمر با معاو سازمان مدیریت و برنامه ـ  5

احدهاي ملی و  نظارت و پیگیري الزم را براي اجراي صحیح طرح انجام خواهد داد و گزارش پیشرفت کار را درخصوص و ‚ربط ذي

  .نماید لت ارائه می استانی هر سه ماه یک بار به شوراي عالی اداري و دو

ها  در اختیار هر یک از استان) متن پیوست طبق(میلیون ریال  250تا  150مبلغ  1381قانون بودجه سال  503001از محل اعتبار ردیف  ـ  6

ریزي و تحول  یید ستاد برنامه شود و به تأ ریزي استان تهیه می گیرد تا براساس دستورالعملی که توسط سازمان مدیریت و برنامه قرار می

  . گردد پاداش پرداخت ‚اند کنانی که در اجراي این طرح مشارکت فعالی داشتهبه مدیران و کار ‚رسد اداري می

  .اعتبار یاد شده خارج از شمول خواهد بود

 
 
 
 
 

قانون مدیریت خدمات  68ماده  6موضوع بند (دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد 

 03/08/1389مصوب )کشوري

و ) 81(کارمندان دستگاه هاي اجرایی با توجه به نتیجه ارزیابی عملکرد دستگاه مربوط که هر ساله بر اساس آیین نامه اجرایی مواد  – 1

و دستورالعمل اجرایی شماره ) 1389/ 1/ 14مورخ  44327/ 4225موضوع تصمیم نامه شماره (قانون مدیریت خدمات کشوري ) 82(

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور انجام می گیرد و به تأیید مراجع ذي صالح می  1389/ 5/ 28مورخ  200/ 27911

  : به شرح زیر مشمول دریافت فوق العاده کارآیی و عملکرد می باشند ‚رسد

 رتبه دستگاه  ردیف 
نسبت کارکنان مشمول دریافت فوق 

 العاده 

 درصد  70 سطح عالی   1

 درصد  50 سطح خوب   2
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 درصد  30 سطح متوسط   3

ستاد واحدهاي  ‚ستاد سازمان وابسته ‚نسبت کارمندان مشمول دریافت فوق العاده مذکور در هر یک از سطوح ستاد دستگاه - تبصره

توسط شورا یا کمیسیون تحول ) امتیازات مربوط به حقوق ثابت آنان در مقاطع سه ماهه% 20تا میزان (استانی و واحدهاي شهرستانی 

                                                                                           .اداري دستگاه تعیین و پس از تایید باالترین مقام دستگاه قابل پرداخت می باشد

بر اساس نمره ارزیابی ) 1(میزان برخورداري کارمندان و مدیران از فوق العاده کارآیی و عملکرد در هر یک از دستگاه جدول بند  – 2

  . آنها در قالب جدول زیر می باشد

  درصد امتیاز حقوق ثابت در صورت کسب امتیاز ارزشیابی ساالنه  ردیف 

 درصد  20 درصد نمرات  100تا  96از   1

 درصد  18 درصد نمرات  95تا  91از   2

 درصد  16 درصد نمرات  90تا  81از   3

 درصد  14 درصد نمرات  80تا  76از   4

 درصد  12 درصد نمرات  75تا  71از   5

آیین نامه اجرایی مواد » ب«موضوع تبصره بند  ‚کارمندان و مدیرانامتیاز ارزیابی ساالنه بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد - تبصره 

  .قانون مدیریت خدمات کشوري تعیین می شود) 8/2(و ) 81(

ناشی از  ‚برقراري این فوق العاده مشروط به صرفه جویی در هزینه ‚قانون مدیریت خدمات کشوري) 68(در اجراي تبصره ماده  – 3

ی و فناوري می باشد و دستگاه هاي اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از مواد فوق با مجوز کمیته اي نیروي انسان ‚اصالحات ساختاري

متشکل از نمایندگان معاونت هاي برنامه ریزي و نظارت راهبردي و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و یا نمایندگان واحد 

  .استفاده نمایند ‚قت نامه هزینه اي و در چارچوب این دستورالعملهاي متناظر در استانداري ها پس از درج در مواف

استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینه هاي خود تا انتهاي سال مالی با هیچ گونه کسري اعتبار  – 4

  .مواجه نشود

  .و در زمره فوق العاده هاي مستمر محسوب نمی شودفوق العاده موضوع این دستورالعمل جزء دیون منظور نمی گردد  – 5
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 مصوبه شوراي عالی اداري در خصوص ارزیابی و سطح بندي دستگاههاي اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی

پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  بنا به  1389/  11/  18و ششمین جلسه مورخ  عالی اداري در یکصد و چهل  شوراي

قانون مدیریت خدمات کشوري و به منظور اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت ) 68(ماده ) 6(ردیف » ب«در راستاي بند  ‚جمهور رییس

  : تصویب نمود) 1389/  8/  22مورخ  200/  43512شماره ضوع بخشنامه مو(العاده کارایی و عملکرد  فوق

نامه شماره  موضوع تصمیم(قانون مدیریت خدمات کشوري ) 82(و ) 81(نامه اجرایی مواد  هاي اجرایی همه ساله براساس آیین دستگاه

معاونت توسعـه مدیریت و  1389/  5/  28مورخ  200/  27911و دستورالعمل اجرایی شماره ) 1389/  1/  14مورخ  44327/  4225

بندي  در ابعاد عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفته و برحسب امتیاز مکتسبه به شرح زیر سطح ‚جمهور سرمایه انسانی رییس

  : شوند می

  . گیرند عالی قرار میدر سطح  ‚درصد یا بیشتر باشد 90هایی که امتیاز آنها  ـ دستگاه1

  . گیرند در سطح خوب قرارمی ‚درصد باشد 89/  9تا  75ایی که امتیاز آنها بین ه ـ دستگاه2

.                                                                  گیرند در سطح متوسط قرارمی ‚درصد باشد 74/  9تا  60هایی که امتیاز آنها بین  ـ دستگاه3

میزان  ‚جمهور شده از سوي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس عالم سطح تعیینهاي مشمول پس از ا ـ دستگاه1تبصره 

العاده  دستورالعمل نحوه پرداخت فوق) 1(هاي وابسته را با رعایت تبصره بند  ه و ستاد سازمانبرخورداري کارکنان شاغل در ستاد دستگا

                                                                         .نمایند تعیین می) 1389/  8/  22مورخ  200/  43512بخشنامه شماره (کارایی و عملکرد 

ها که به تایید معاونت  شده از سوي استانداري بندي اعالم هاي استانی براساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و سطح ـ دستگاه2تبصره 
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هاي استانی که  اهالعاده مذکور در دستگ پرداخت فوق. شوند تعیین سطح می ‚رسد جمهور می توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

میزان برخورداري کارکنان شاغل در سایر . گیرد می است توسط دستگاه استانی صورت) استانی(بودجه ساالنه آنها غیرمتمرکز 

 200/  43512بخشنامه شماره (العاده کارایی و عملکرد  فوقدستورالعمل نحوه پرداخت ) 1(هاي استانی با رعایت تبصره بند  دستگاه

  .گردد تعیین می) 1389/  8/  22مورخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


