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 الف( قوانین

 (20 ماده ب بند) رانیا یاسالم یجمهور توسعه پنجم برنامه قانون

 آموزش گسترش شوراي از مجوز داراي كه هايي فرهنگستان و پژوهشي و عالي آموزش مؤسسات و مراكز ها، دانشگاه ـ  ب

 بـدون  باشندمي ربطذي قانوني مراجع ساير و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه عالي

 خـدمات  مـديريت  قانون عمومي، محاسبات قانون ويژه به دولتي هاي دستگاه بر حاكم عمومي مقررات و قوانين رعايت به الزام

 مـالي،  هـاي نامـه آيـين  و مصـوبات  چهـارچوب  در فقـط  و آنهـا  بعدي الحاقات و اصالحات و مناقصات برگزاري قانون كشوري،

 و فنـاوري  و تحقيقـات  علـوم،  وزراء تأييـد  بـه  مـورد  حسـ   كه امناء هيأت مصوب تشكيالتي ـ  استخدامي ـ  اداري و معامالتي

 علمـي  هيأت اعضاء. نمايندمي عمل رسد،مي جمهوررئيس تأييد به ها فرهنگستان مورد در و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 اين حكم. هستند بند اين حكم مشمول نيز پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه ستادي

 بـاقي  خود قوت به نگرديده اصالح كه مادام يادشده مصوبات و گرددمي نيز قبلي هاينامهآيين و تصميمات مصوبات، شامل بند

 .هستند

 آمـوزش  مؤسسات و ها دانشگاه تشكيالتي و استخدامي معامالتي، اداري، ـ مالي مقررات و ساختار اصالح هرگونه ـ۲ تبصره

 .است بند اين مفاد مشمول فقط تخصصي هاي فرهنگستان همچنين و دولتي پژوهشي و عالي

 

 ايـن  به پرداخت از بعد و شده تلقي كمك مؤسسات و مراكز اين به دولت عمومي منابع از يافتهاختصاص اعتبارات ـ۳ تبصره

 .است هزينه قابل ايشان مسؤوليت با و امناء هيأت مصوب تفصيلي بودجه براساس و منظور قطعي هزينه به مراكز

 

 .گردندمي بند اين مفاد مشمول دانشجويان رفاه هايصندوق ـ۱تبصره
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 ن دادگسترییاز قوان یقانون اصالح پاره ا

 
  ۱۳۵۶.۳.۲۵مصوب 

   :آموزش -فصل نهم 

وزارت علوم و  يبا همكار يو ادار يياز اعم از قضاين كادر مورد نيمكلف است به منظور تأم يوزارت دادگستر - ۳۵ماده 

ن يرا از ب يد و داوطلبان خدمت در دادگسترياقدام نما يدادگستر يو خدمات ادار ييدانشكده علوم قضاسيبه تأس يآموزش عال

 ن مربوط انتخاب كند. يطبق قوان يدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالريدانشكده مذكور و سا النيالتحصفارغ

دانشكده مزبور  يو عمل يو برنامه آموزش يدادگستر يو خدمات ادار ييل و اداره دانشكده علوم قضاي  تشكيترت - ۳۶ماده 

 است.  يو وزارت علوم و آموزش عال يدادگسترن قانون مصوب وزارت يا يينامه اجرانييتابع آ گريبات الزم ديو ترت

 ممنوع است.  يبدون موافقت وزارت دادگستر ير مؤسسات دولتيالن دانشكده مزبور در سايالتحصاشتغال فارغ - ۳۷ماده 

به طور منظم هرساله تعداد  يبردن سطح دانش قضات و كاركنان ادار باال يمكلف است برا يوزارت دادگستر - ۳۸ماده 

ن حداقل سه يهمچن ييو مراجع قضا دادگاه هادر  يمطالعات يهادوره يط يرا برا يو كاركنان ادار ست نفر از قضاتيقل بحدا

به  يعلم باالتر يهاگذراندن دوره يبسپارند و برا يخدمت در دادگستر الن ممتاز رشته حقوق را كه تعهديالتحص نفر از فارغ

 د. يخارج از كشور اعزام نما

 است.  ينامه مصوب وزارت دادگسترنييمربوط به آنها تابع آ يو استخدام ير مسائل اداري  اعزام و سايط انتخاب و ترتيشرا
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ن دانشدده الیالتحصفارغ فهیوظ خدمت مدت دنیگذران قانون

 ۱۳۷۳مصوب  كشور یدر محاكم قضائ یعلوم قضائ

 

ران يا ياسالم يجمهور يوابسته به دادگستر يالن دانشكده علوم قضائيالتحص فارغ، ن قانونيموج  اه ب –ماده واحده 

تعهد حداقل ده  مسلح در صورت يروهايه و موافقت ستاد كل نيشنهاد قوه قضائياند با پانجام ندادهخود را  يسرباز خدمت كه

و  ينظام يدوره آموزش مقدمات يط و بود خواهند برخوردار فهيوظ يايو مزا ه كه دو سال اول از حقوقيقضائ قوه در خدمت سال

 باشند.يم معاف صلح زمان در ضرورت دوره خدمت فاء تعهد از انجاميپس از ا

طبق مقررات مربوطه حس  مورد  يو ادار يقضائ يهاسمتن قانون را در يتواند افراد مشمول ايه ميقوه قضائ - ۱تبصره 

 رد. يگ خدمت به

ا در يند و ينما امتناع تعهد مورد خدمت ن قانون از انجاميه مكلف است چنانچه مشموالن ايقوه قضائ - ۲تبصره 

ت به يلبه وضع مشمو يدگيبركنار شوند آنان را بالفاصله جهت رس يدادگستر در خدمت از يبعلل تعهد مدت يط

ه اخذ و به يند توسط قوه قضائينما خدمت امتناع ازكه  يافراد يد. مخارج انجام شده براينما يمعرف يعموم فهيوظ اداره

 ز خواهد شد. يكل وار يدارخزانه

و  يندرما، يره غذائيج، اين قانون اعم از حقوق و مزاين ايمشمول ياو حرفه يدوره آموزش نظام يهانهيه هزيكل - ۳تبصره 

 ياف جداگانهياز را در رديباشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نيه ميقضائ ره بعهده قوهيغ

 د. ينمان يانه منظور و تأميح بودجه ساليدر لوا

آنان جزء  يظامن آموزش دوره و خدمت سال ده مدت تمام، ن قانونيدر صورت استخدام مشموالن موضوع ا - ۴تبصره 

 گردد. يم محسوب خدمت سنوات

ن قانون بوده و يا يول اجراؤمسلح مس يروهايستاد كل ن يكشور و دفاع با هماهنگ، يدادگستر يهاوزارتخانه - ۵تبصره 

 د.يران خواهد رسيأت وزي  هيه و به تصويمذكور ته يهاتوسط وزارتخانهمربوطه  ينامه اجرائنيآئ
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رفته يپذ ييحقوق كه جهت استخدام در سمت قضا يهاالن دانشكدهيالتحص ه و فارغيعلم يهاحوزهطالب  - ۶تبصره 

ت طالب شاغل ين وضعين قانون خواهند بود. همچنياند مشمول مقررات اخود را انجام نداده  يعموم فهيوظ خدمت شوند ويم

 يومعم فهيوظ خدمت اند از لحاظ انجامدرآمدهبه استخدام  يليتحص تيكه با استفاده از معاف ييقضا يهادر سمت

 گردد.يم محسوب تعهد مدت جزء آنان ييباشند و سوابق قضاين قانون ميمشمول مقررات ا،  خدمت تعهد مدت و

صد و هفتاد و سه يكهزار و سيكشنبه نهم بهمن ماه يروز  يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علن

 .ده استينگهبان رس يد شوراييبه تأ ۱۲/۱۱/۱۳۷۳خي  و در تاريتصو ياسالم يمجلس شورا

 یاكبر ناطق نوریعل - یاسالم یس مجلس شورایرئ

 

 

 
دن ی( به قانون گذران۶ك تبصره به عنوان تبصره )یقانون الحاق 

 در ییقضاعلوم الن دانشددهیالتحص فه فارغیمدت خدمت وظ

 4/9/۱۳۷۷ مصوب كشور ییقضا محاكم

 

 در ييقضا علوم الن دانشكدهيالتحصفه فارغ يدن مدت خدمت وظي( به قانون گذران۶ر به عنوان تبصره )يمتن ز -ماده واحده 

  : شوديالحاق م9/۱۱/۱۳۷۳ مصوبكشور ييقضا محاكم

رفتـه  يپذ ييقضـا  حقوق كه جهـت اسـتخدام در سـمت    يهاالن دانشكدهيالتحص ه و فارغيعلم يهاطالب حوزه - ۶تبصره 

ت طـالب شـاغل   ين وضعين قانون خواهند بود. همچنياند مشمول مقررات اخود را انجام نداده  يعمومفهيشوند و خدمت وظيم

و مدت تعهد  يفه عمومياند از لحاظ انجام خدمت وظبه استخدام درآمده  يليتحص تيكه با استفاده از معاف ييقضا يهادر سمت

 گردد.يجزء مدت تعهد محسوب م آنان ييقضا باشند و سوابقيون من قانيمشمول مقررات ا، خدمت 
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و هفـت مجلـس    و هفتاد صديو س هزار كيكشنبه مورخ اول آذر ماه يروز  يقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علن

 ده است .ينگهبان رس يد شوراييه تأب۴/9/۱۳۷۷ خي  و در تاريتصو ياسالم يشورا

 

 یاكبر ناطق نور یعل – یالماس یس مجلس شورایرئ
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 ۱4/2/۱۳۶۱ یدادگستر قضات نتخابا طیشرا قانون
 

ن ينسـبت بـه مـواز    يمان و عدالت و تعهد عمليا - ۱ : شونديم انتخاب ريز طيشرا ان مردان واجدياز م قضات -ماده واحده 

  ران.يا ياسالم يبه نظام جمهور يو وفادار ياسالم

  طهارت مولد. - ۲

  .يقانون تيا دارا بودن معافيفه يران و انجام خدمت وظيت ايتابع - ۳

  اد به مواد مخدر.يانجام كار و عدم اعت يصحت مزاج و توانائ - ۴

 يكـه دارا  يبـه كسـان   يقضـائ  يعـال  يا اجازه قضا از جان  شـورا ي يقضائ يعال يص شورايدارا بودن اجتهاد به تشخ - ۵

 يا مدرك قضـائ ي يوابسته به دادگستر يو ادار يسانس دانشكده علوم قضائيا ليل ات رشته منقويالهسانس يا لي يسانس قضائيل

ق جامعـه  يرا تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضـا را بـا امتحـان و تصـد     كه سطح يا طالبيقم هستند  يقضائ ياز مدرسه عال

 نباشد.  يعال يشورا ارياخت در طيراالش مجتهد جامع يكه به اندازۀ كاف يده باشند مادامين ديمدرس

ـ بـه ا  يدگيت شـود و رسـ  يد رعايز باين شاغل قضات ذكر شده در مورد يقاض يبرا قانون نيكه در ا يطيشرا - ۱تبصره  ن ي

ـ را كـه بـر اسـاس ا    يقضـات  توانـد يم يقضـائ  يعـال  ياسـت. شـورا   يقضـائ  يعـال  يجهت بر عهده شـورا  واجـد   يدگين رسـ ي

 يبرا، وان عدالت را داشته باشنديدر د ياسالم يمصوبه مجلس شورادان مشاور طبق ت حقوقيچنانچه صالح، نباشند طيشرا نيا

باشند با سـنوات خـدمت بازنشسـته كنـد و در      ه اگر پانزده سال به باال سابقه خدمت داشتهيد و نسبت به بقينما انتخاب مشاورت

سال خدمت با پرداخـت  گران را به ازاء هريگمارد و دب يكه واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به كار ادار ين در صورتيريمورد سا

 شوند. يد ميبازخر، نباشند يل به خدمت به كار اداريكه ما يقضات د كنديا بازخريك ماه حقوق و مزاي

ن يب از قانون نيو انقالب عالوه بر افراد مذكور در ا يعموم يدادسراها قضات يتواند برايم يقضائ يعاليشورا - ۲تبصره 

دوره  يبا ط، نموده باشند يپلم دارند و دروس سطح حوزه را طيدر حدود د يمعلومات عموم ه كهيعلم يهاحوزهطالب 

 يعال يل افراد با شوراين قبيا يت علميص صالحيتشخاستخدام كند. ، دينما ين مييتع يقضائ يعال يكه شورا يكارآموز

 مذكور خواهد بود.  يمنتخ  شورا هيأت ا ي يقضائ
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ـ انقـالب ن  يدادسراها قضات هيكل مورد در را قانون نير در امقر طيشرا موظف است يقضائ يعال يشورا – ۳ تبصره ز بـه  ي

 مورد اجرا بگذارد. 

گمـارده   يبـه كـادر ادار   يدادگستر قضات انتخاب طيشرا قانون يكه در اجرا ييه قضايدارندگان پا ييرتبه قضا - ۴تبصره 

قرار خواهنـد گرفـت    يكشور استخدام قانون ياز جدول حقوق ياهيگردد و در گروه و پايل ميتبد يشوند به رتبه اداريا ميشده 

 يلين كه با توجه به مدارك تحصيمگر ا، باشد قانون نياالجرا شدن ا الزم خيآنان در تار ييكه حقوق آن معادل حقوق رتبه قضا

آنهـا   ييش از حقوق رتبه قضايرند كه حقوق آن بيگقرار ياهيادر گروه و پ يكشور استخدام قانون و سنوات خدمت طبق ضوابط

 ر به آنها داده خواهد شد.ياخ يه استحقاقيبوده كه گروه و پا

باشند يم۱۴/۲/۱۳۶۱ مصوب يدادگستر قضات انتخاب را هم كه واجد شرائط يتواند بانوانيه ميس قوه قضائيرئ - ۵تبصره 

ـ تحق يقاضـ ، خـاص  يمدن يدادگاه ها، يوان عدالت اداريرت دمشاو يپستها يتصد جهت يه قضائيبا پا ق و دفـاتر مطالعـات   ي

ـ يو سـا  ياداره حقـوق  يصغار و مستشار يسرپرست و اداره ين دادگسترين قوانيو تدو يحقوق  يپسـت قضـائ   يكـه دارا  ير ادارات

 د.ياستخدام نما، هستند

 ياز هر لحـاظ تـابع مقـررات اسـتخدام كشـور      ۴تبصره ن مذكور در يمستخدم يبعد يعات و وضع استخداميترف - ۶تبصره 

 خواهد بود.

باشد و پانزده سال تمام به بـاال سـابقه خـدمت     يچنانچه مستخدم بازنشستگ يبه ادار ييل رتبه قضايپس از تبد - ۷تبصره

ـ تواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نمايم ييقضا يعال يشورا، ا دارا شوديداشته  در  يموقـع بازنشسـتگ   كـه  يدر صـورت ، دي

ـ   يش از سنوات خدمت تجويبا ب يبازنشستگ احتساب مدت يمقررات استخدام كشور ـ ن ين مسـتخدم يز شده باشـد شـامل چن ز ي

 خواهد بود.

 مصوب قضات استخدام قانون و ياصالح سازمان دادگستر يقانون حهيكه به موج  ال يكسان يخ بازنشستگيتار - ۸تبصره 

خ اول خواهـد  يده همان تاريد گردييآنان تأ يز بازنشستگين قانون نيمقررات ا يشده و سپس در اجرا تهبازنشس ۱۳۵۷ ماه اسفند

 بود.
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ــره  ــتخدام  - 9تبص ــن اس ــداك ر س ــاده    يح ــف م ــد ال ــذكور در بن ــانون ۱۴م ــتخدام ق ــور اس ــره يكش ــاو تبص آن  يه

 ل اجراء است.قاب ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ خيتبصره از تار نيمفاد ا، گردد ينم يدادگستر قضات شامل

باشـند و آن قسـمت از مـاده     يمـ  يمسـت ن  يكشـور  اسـتخدام  قـانون  ۷۷از شـمول مـاده    يدادگستر قضات - ۱۰تبصره 

 مصـوب  قضـات  و اسـتخدام  يالت دادگسـتر ياصول تشك يقانون حهياز ال ياصالح قسمتو  يدادگستر سازمان متمم قانون ۱۰

ـ د قضـات  يبازنشستگسن  كه راجع است به يو اصالحات بعد ۱۳۳۵ور ماه يشهر ـ   يعـال  واني ن آن قسـمت از  يكشـور و همچن

كه مربـوط   ۱۳۳9بهشت يمصوب ارد يدادگسترالت يح مربوط به اصول تشكيمواد لوا يعني اصالح به راجع قانون ۶تبصره ماده 

 گردد.يد نظر است لغو ميو تجد يانتظام يس و اعضاء دادگاه عاليرئ يبه سن بازنشستگ

از ، گرددين حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت ميام آخريك سي مأخذ به قضات يام كه حقوق بازنشستگماد - ۱۱تبصره 

اعـم از سـهم كارمنـد و    ) يسال سابقه خدمت همچنان شاغل هسـتند كسـور بازنشسـتگ    يبا داشتن سكه  يقضات حقوق ماهانه

 افت نخواهد شد.يدولت( در

صد و شصـت  يهزار و س كيبهشت ماه يه در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردك تبصري و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 د. ينگهبان رس يد شورايي  و به تأيتصو ياسالم يك مجلس شورايو 

 یاكبر هاشم - یاسالم یس مجلس شورایرئ

 

 

/۱۷/2یقضائ یعال یشورا به قضات استخدام اجازه قانون

۱۳۶4 

 

ــاده واحــده  ــرا يقضــائ يعاليشــورا -م ــد  يدر اج ــتمياصــل  ۳بن ــانون كصــد و پنجــاه و هف ــانون و يســاسا ق ط يشــرا ق

از ين مورد قضات استخدام به زين ۱۳۶۴مجاز است در سال  ياسالم يشورا جلسم۱۴/۲/۱۳۶۱ مصوب يدادگستر قضات انتخاب
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ـ ياقدام نما ـ ان جدين دانشـجو يد و همچن ـ ترت بـه  را يدادگسـتر  يو ادار يعلـوم قضـائ  د دانشـكده  ي ن كـارآموز    سـابق بعنـوا  ي

  .كند استخدام يقضائ

 ن خواهد شد.يتأم ۱۰۸۰۰۰ف يرد يبودجه دادگستر ۲و  ۱مذكور از محل مواد  يهاتخداماس اعتبار

ـ بهشـت مـاه   يارد هفـدهم  شـنبه سـه  روز جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون صـد و شصـت و چهـار    يهـزار و س  كي

 ده است.يرس نگهبان يشورا دييتأ به۱۷/۲/۱۳۶۴ خيدر تار   ويتصو ياسالم يشورا مجلس

 یاكبر هاشم -یاسالم یشورا س مجلسیرئ

 

 

 

 
 9/4/۱۳۶5 یقضائ یعال یشورا به قضات استخدام اجازه قانون

 
ـ اصـل  ، ۳بنـد  يشود كـه اجـرا  ياجازه داده م يقضائ يعاليبه شورا -ماده واحده   ياساسـ  قـانون  ك صـد و پنجـاه و هفـتم   ي

ـ ن مـورد  قضـات  نسبت به اسـتخدام ، ياسالم يمجلس شورا ۱۴/۲/۱۳۶۱ مصوب يدادگستر قضات انتخاب طيشرا قانون و از و ي

 ۱از محل مـواد   ۱۳۶۵مذكور در سال  يد. اعتبار استخدامهاياقدام نما يدادگستر يو ادار يد دانشكده علوم قضائيكارآموزان جد

 د شد.خواه نيتأم ۱۰۸۰۰۰ف يرد، رانيا ياسالم يجمهور يبودجه دادگستر ۲و 

 يصد و شصت و پنج مجلـس شـورا  يهزار و س كير ماه يه روز پنجشنبه نوزدهم تجلس در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 ده است. ينگهبان رس يد شوراييبه تأ۲/۵/۱۳۶۵ خي  و در تاريتصو ياسالم

 یاكبر هاشم - یاسالم یس مجلس شورایرئ
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 كشور كل ۱۳۷5 سال بودجه قانون
 

و هفـت هـزار و    يكصد و سـ ين اعتبار بالغ بر ير منابع تأميث درآمدها و سايح از كشور كل ۱۳۷۵ سال بودجه -ماده واحده 

ـ ( ر۱۳۷۲۴۲۶۴۷۳۲۳۰۰۰سـت و سـه هـزار )   يصد و بيون و سيليارد و ششصد و چهل و هفت ميليمست و چهل و دويدو ال و از ي

ـ ليارد و ششصد و چهل و هفت ميليست و چهل و دو ميو دو و هفت هزار يكصد و سير پرداختها بالغ بريها و سانهيث هزيح ون ي

  : ر استيبه شرح زال ي( ر۱۳۷۲۴۲۶۴۷۳۲۳۰۰۰ست و سه هزار )يصد و بيو س

ها بالغ بر شصت و  ر پرداختيها و سانهيث هزين اعتبار و از حير منابع تأميدولت از لحاظ درآمدها و سا يعموم بودجه -الف 

( ۶۱۱۲۳۷۸۶۳۲۱۰۰۰ك هـزار ) يـ ست و يصد و بيون و سيليارد و هفتصد و هشتاد و شش ميليو سه م ستيبكصد ويك هزار و ي

  : باشدير ميال به شرح زير

ـ ليك ميـ ن اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتـاد و  ير منابع تأميو سا يدرآمد عموم - ۱ كصـد و هفتـاد و   يارد و ي

 ر پرداختها از آن محـل مبلـغ پنجـاه و پـنج    يها و سانهيال و هزي( ر۵۵۸۷۱۱۷۸۵9۳۰۰۰نود و سه هزار )ون و پانصد ويليهشت م

  ال.ي( ر۵۵۸۷۱۱۷۸۵9۳۰۰۰ون و پانصد و نود و سه هزار )يليهفتاد و هشت مكصد ويارد و يليك ميهزار و هشتصد و هفتاد و 

ـ ليارد و ششصد و هفت ميلينجاه و دو مست و پيمبلغ پنج هزار و دو يها و مؤسسات دولتوزارتخانه يدرآمد اختصاص - ۲ ون ي

سـت و  ير پرداختها از آن محل مبلـغ پـنج هـزار و دو   يها و سانهيال و هزي( ر۵۲۵۲۶۰۷۷۲۸۰۰۰هشت هزار )ست ويو هفتصد و ب

 ال.ي( ر۵۲۵۲۶۰۷۷۲۸۰۰۰ست و هشت هزار )يون و هفتصد و بيليم ارد و ششصد و هفتيليپنجاه و دو م

ن اعتبار بالغ بر ير منابع تأميوابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سا يو بانكها و مؤسسات انتفاع يدولت يشركتها بودجه -ب 

ـ ( ر۸9۰۷۸۵9۰۶9۴۰۰۰ون و ششصد و نـود و چهـار هـزار )   يليارد و پانصد و نود ميليو هفتاد و هشت مهشتاد و نه هزار ال و از ي

ون و ششصد و نود و چهار هزار يليارد و پانصد و نود ميليو هفتاد و هشت م هشتاد و نه هزارر پرداختها بالغ بريها و سانهيث هزيح

 ال.ي( ر۸9۰۷۸۵9۰۶9۴۰۰۰)
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ن و مقررات مربوط يت قوانيرعا با را قانون نين اعتبار در قسمت سوم اير منابع تأميشود درآمدها و سايبه دولت اجازه داده م

را كـه در جـداول قسـمت     ير اعتباراتين كمكها و سايو همچن يسسات دولتها و مؤوزارتخانه يها نهيهزو وصول ۱۳۷۵ سال در

 شـده  منظور قانون ني( ا۱وست شماره )ي( ( و پ۲وست شماره )يو ششم مندرج در پپنجم  يقسمتهاچهارم و پنجم و ششم ) يها

قـررات مربـوط و بـر اسـاس شـرح      ن و ميت قوانيرعا با ۱۳۷۵ سال ن اعتبار درير منابع تأميدرآمدها و سا يوصول حدود در است

منـاطق محـروم و    يبه اسـت نا ، اعتبار صيتخص اساس بر و قانون نيا يهامتبادله و تبصره يهاموافقتنامه يتهايات و فعاليعمل

 د.يتعهد و پرداخت نما، شوديم يافته تلقيص ي( تخص%۱۰۰كه صد درصد ) يبخش كشاورز

 يهـا نـه يهز يوابسته به دولت به است نا يو بانكها و مؤسسات انتفاع يدولت يشركتها يهانهيوصول درآمدها و پرداخت هز

و  يمـال  يشـود و مشـمول مقـررات عمـوم    ين مي( تأميعمران ياعتبارات طرحها) يمحل درآمد عمومكه منابع آن از ياهيسرما

مـذكور مجـاز    يو بانكها و مؤسسات انتفاع ن و مقررات ناظر بر شركتهاير قوانيساها وبر طبق اساسنامه، باشديدولت م يمعامالت

  خواهد بود.

 ينيبشيزان پيا فروش ارز نسبت به مياز فروش نفت و  يناش ياليش درآمد ريشود در صورت افزايبه دولت اجازه داد م -ج 

ون يــليارد و نهصــد و پــنج ميــليهــزار و هشتصــد و پنجــاه و هفــت م كيــمقــاطع ماهانــه تــا مبلــغ  در، قــانون نيــشــده در ا

ات يـ   هيتصـو  و بودجـه  شـنهاد سـازمان برنامـه و   يپ بـه  بنا قانون نيال بر اساس جدول قسمت دهم اي( ر۱۸۵۷9۰۵۰۰۰۰۰۰)

 د.يص اعتبار تعهد و پرداخت نمايبر اساس تخص، رانيوز

 گردد.يمن ييال تعي( ر۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ارد )يليدو هزار و پانصد م، ۱۳۷۵ سال گردان خزانه درسقف تنخواه - ۱تبصره 

 

ـ و كل يليتحصـ  يهـا نـه يهز ۱۳۷۵ سـال  ه مكلف است دريقوه قضائ يو خدمات ادار ييدانشكده علوم قضا - ۶۴بصره ت ۀ ي

كـه لغـو تعهـد     يه در هر مـورد يقوه قضائ بدون عذر موجه و ممتنع از خدمت در ياخراج، يان انصرافيدانشجوخسارات مربوط از

  د.يز نمايقسمت سوم وار ۴۱۰۳۶۸ف يرد يعموم درآمدشود را وصول و به حساب يخدمت م

ـ ليفوق تا مبلغ پانصـد م  يزي( مبلغ وار% ۱۰۰معادل صد درصد ) ـ ( ر۵۰۰۰۰۰۰۰۰ون )ي ـ محـل اعتبـار رد  ال ازي  ۱۰۸۰۰۷ف ي

 رد.يگيار دانشكده مزبور قرار ميان در اختيدانشجو ين امكانات رفاهيتام و توسعه جهت قانون نيقسمت چهارم ا
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 گردند.يمند مر دانشگاهها بهرهير ساينظ ياارانهين دانشكده از امكانات ياان يدانشجو

 يناش يۀ درآمدهايوزارت مذكور مكلفند كل يوزارت امور خارجه و مهمانسرا يو پژوهش يآموزش يۀ واحدهايكل - ۶۵تبصره 

ند. اجـازه داده  يز نمايحساب خزانه دولت واررا پس از وصول به  يقاتيتحق يبانيو پشت يقاتيتحق، يخدمات پژوهش از ارائه هر نوع

جهت گسترش امر  ۱۰۷۰۱۰ف يال در ردي( ر۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ارد )يليتا سقف دو م يزيمبالغ وار (% ۱۰۰شود معادل صد درصد )يم

 رد.يار وزارت امور خارجه قرار گياختدر يبانيو پشت يزيرآموزش و برنامه، قاتيتحق

 يان رشـته تخصصـ  يدانشـجو  يشـود بـرا  يمـ  داده اجـازه  ۱۳۷۵ سـال  كشـور در  ينونقـا  يبه سازمان پزشـك  - ۶۶تبصره 

ق يـ كشـور انتخـاب و از طر   يو اسـتخدام  يسـازمان امـور ادار   يو بـا همـاهنگ   يآزمون سراسـر  قي( كه از طريقانون يپزشك)

نه مناس  از محل اعتبـارات  يكمك هز، اخذ تعهد خدمت در سازمان د در قبالينمايت ميسراسر كشور ترب يپزشك يهادانشكده

 د.يپرداخت نما ۱۰۸۰۰۵ف يفصل چهارم رد

ـ ليسـت م يتابعـه موظفنـد مبلـغ ب    يجهاد نصـر و شـركتها   - ۶۷تبصره  ـ ( ر۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ارد )ي ال از سـود خـالص خـود    ي

 ند.يز نمايوار قانون نيا ۵9۵۸۵۰ف شماره يرد يعموم درآمد به را ۱۳۷۵ سال در

ـ ليسـت م يب فـوق تـا مبلـغ    يزياز وجوه وار ـ ( ر۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ارد )ي ـ ال از محـل اعتبـار رد  ي قسـمت چهـارم    ۵۳۰۳۰۵ف ي

 ابد.يياختصاص م ييلومتر راه روستايك هزار كياحداث و آسفالت  يبرا قانون نيا

ـ پا تـا  حـداك ر  مـورد  حس  را قانون نيا يهاتبصره يينامه اجرانييران موظف است آيأت وزيه - ۶۸تبصره  ن يان فـرورد ي

 سال مصوب ياجرائ يهانامهنييآ، مهلت مذكور ي  و ابالغ پس از انقضايد. در صورت عدم تصوينما  و ابالغ يتصو ۱۳۷۵ ماه

 االجرا خواهد بود. الزم قانون نيا يهاتبصره رت با مفاديدر صورت عدم مغا ۱۳۷۴

ـ  يپ جداول و تبصره هشت و شصت و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون ـ روز چهارشـنبه مـورخ    يوست در جلسـه علن ازدهم ي

ـ به تأ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ خي  و در تاريتصو ياسالم يچهار مجلس شوراصد و هفتاد ويهزار و س كيبهمن ماه  نگهبـان   يد شـورا يي

 ده است.يرس

 یاكبر ناطق نوریعل - یاسالم یس مجلس شورایرئ
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 كل كشور ۱۳۷۶قانون بودجه سال 
كصد و هشتاد و هشت هزار و ين اعتبار بالغ بر ير منابع تاميث درآمدها و سايز حكل كشور ا ۱۳۷۶بودجه سال  -ماده واحده 

ـ ( ر۱۸۸ ۶۲۲ ۰۲۶ ۲۶۸ ۰۰۰سـت و شصـت و هشـت هـزار )    يون و دويليست و شش ميارد و بيليمست و دويششصد و ب ال و از ي

ـ ليست و دو ميهشتاد و هشت هزار و ششصد و بكصد وير پرداختها بالغ بر يها و سانهيث هزيح ـ ليسـت و شـش م  يارد و بي ون و ي

 : ر استيشرح زال بهي( ر۱۸۸ ۶۲۲ ۰۲۶ ۲۶۸ ۰۰۰ست و شصت و هشت هزار )يدو

ها بالغ بر هشـتاد و  ر پرداختيها و سانهيث هزين اعتبار و از حير منابع تاميدولت از لحاظ درآمدها و سا يبودجه عموم -الف 

ـ ( ر۸۱ ۴۶۶ ۴۰۱ 9۷۰ ۰۰۰ون و نهصد و هفتاد هزار )يليك ميو  ارد و چهارصديليشصت و شش مهزار و چهارصد و كي ال بـه  ي

 : باشدير ميشرح ز

ـ لين اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشـت م ير منابع تاميو سا يدرآمد عموم -۱ ارد و هفتصـد و هشـتاد و هشـت    ي

ج هـزار و شصـت و   از آن محل مبلغ هفتاد و پـن ر پرداختها يها و سانهيال و هزي( ر۷۵ ۰۶۸ ۷۸۸ ۳۰۰ ۰۰۰صد هزار)يون و سيليم

 ال.ي( ر۷۵ ۰۶۸ ۷۸۸ ۳۰۰ ۰۰۰صد هزار )يون و سيليمارد و هفتصد و هشتاد و هشتيليهشت م

ون يليزده ميارد و ششصد و سيليصد و نود و هفت ميمبلغ شش هزار و س يها و موسسات دولتوزارتخانه يدرآمد اختصاص -۲

صـد و نـود و   ير پرداختها از آن محل مبلغ شش هـزار و س يها و سانهيال و هزي( ر۶ ۳9۷ ۶۱۳ ۶۷۰ ۰۰۰هزار )و ششصد و هفتاد

 ال.ي( ر۶ ۳9۷ ۶۱۳ ۶۷۰ ۰۰۰ششصد و هفتاد هزار )ون ويليزده ميارد و ششصد و سيليهفت م

ن اعتبار بالغ بر يامر منابع تيوابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سا يو بانكها و موسسات انتفاع يدولت يبودجه شركتها -ب 

 ۷9۶ ۱9۸ ۰۰۰كصد و نود و هشت هـزار ) يون و يليارد و هفتصد و نود و شش ميليو ششصد و چهل و پنج مكصد و هجده هزاري

ارد و هفتصـد و نـود   يليكصد و هجده هزار و ششصد و چهل و پنج مير پرداختها بالغ بريها و سانهيث هزيال و از حي( ر۱۱۸ ۶۴۵

ر منـابع  يشود درآمـدها و سـا  يم داده اجازه دولت به الي( ر۱۱۸ ۶۴۵ ۷9۶ ۱9۸ ۰۰۰صد و نود و هشت هزار )كيون و يليشش مو

هـا و  وزارتخانـه  يهـا نـه يهزوصول و ۱۳۷۶ن و مقررات مربوط در سال يت قوانين قانون را با رعاين اعتبار در قسمت سوم ايتام

( ۲وسـت شـماره)  ي( و پ۱وست شماره )يچهارم و پ يكه در جداول قسمتهارا  ير اعتباراتين كمكها و سايو همچن يموسسات دولت

ن و مقررات مربوط يت قوانيبا رعا ۱۳۷۶ن اعتبار در سال ير منابع تاميدرآمدها و سا ين قانون منظور شده است در حدود وصوليا
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 يبـه اسـت نا  ، ص اعتبـار يبراسـاس تخصـ  ن قانون و يا يهامتبادله و تبصره يهاموافقتنامه يتهايات و فعاليعمل و براساس شرح

  د.يتعهد و پرداخت نما، شوديم يافته تلقيص ي( تخص%۱۰۰درصد )كه صد يمناطق محروم و بخش كشاورز

 يهـا نـه يهز يوابسته به دولت به است نا يو بانكها و موسسات انتفاع يدولت يشركتها يهانهيوصول درآمدها و پرداخت هز

و  يمـال  يشـود و مشـمول مقـررات عمـوم    ين مي( تاميعمران ياعتبارات طرحها) يمحل درآمد عمومكه منابع آن از ياهيسرما

مـذكور مجـاز    ين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفـاع يقوانريها و ساباشد برطبق اساسنامهيدولت م يمعامالت

 خواهد بود.

 گردد.ين مييال تعي( ر۳ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ارد )يليسه هزار م ۱۳۷۶سقف تنخواه گردان خزانه در سال  - ۱تبصره 

 

 - ۱۷تبصره 

ـ مربـوط و تا  يامنـا  يها اتيشنهاد هيال اعتبار بنا به پي( ر۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ارد )يليم يمبلغ س -الف  ـ د وزيي ر فرهنـ  و  ي

ن و بـه سـقف اعتبـار    يـي ( تع يپژوهشـ و  يها و موسسات آموزش عال از دانشگاهياعتبار مورد ن) ۵۰۳۰۷۲ فيدر رد يآموزش عال

ارشـد و دكتـرا و    يكارشناسـ  يهاجهت توسعه دوره يتا از محل اعتبارات جار شوديك از موسسات مزبور اضافه ميمصوب هر 

ـ استادان ا يخارج از كشور و بازآموزدر داخل و يات فارسيزبان و ادب يجاد كرسيا و اياح، يليالت تكميتحص ت يـ ن رشـته و تقو ي

ـ فوق برنامـه و ترب ،  يفرهنگ يتهايفعال، يگستان زبان و ادب فارسفرهن اعتبـارات دانشـگاهها و    ين كسـر يو همچنـ  يت بـدن ي

  ع خواهد شد.يتوز يو پژوهش يموسسات آموزش عال

ـ تعم ۳۱۲۰۸۴۷۶از محل اعتبار طرح شـماره   يو پژوهش يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عاليسهم هر و  يرات اساسـ ي

ـ ( ا۱وست شماره )يمنظور در پ يو پژوهش يسات دانشگاهها و موسسات آموزش عاليتاسختمانها ول سايتكم ن قـانون براسـاس   ي

گـردد . دانشـگاهها و   ين مـ يـي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تع يآموزش عالن وزارت فرهن  ويبكه ياموافقتنامه

افـت و در  يخزانـه در اسـتان در   ينـدگ يا نماين شده را از خزانه و ييتع هيكر سهمالذموسسات مذكور براساس ابالغ وزارتخانه فوق

 ن بند به مصرف خواهند رساند.يالذكر در اات موافقتنامه فوقيقال  شرح عمل
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ـ ليسـت و دو م يكصد و بيارد و يليمبلغ شش م -ب  ـ ( ر۶ ۱۲۲ ۴۰۰ ۰۰۰)  ون و چهارصـد هـزار  ي ـ رد يال اعتبـار جـار  ي ف ي

 يهـا جهـت توسـعه دوره   اسـتانها(  يدرمان يخدمات بهداشت،  يزشكپ علوم يهادانشكده از دانشگاهها وير مورد ناعتبا) ۵۰۳۱۰۴

 آموزش يت بدنيفوق برنامه و ترب يليالت تكميتحص يفرهنگ يتهايفعال،  يو فوق تخصص يتخصص يارشد و دكترا يكارشناس

ـ مربوط و تا يامنا يهااتيشنهاد هيپاعتبارات دانشگاهها به  ين كسرينگر و همچنجامع يپزشك درمـان و  ، د وزارت بهداشـت يي

ـ  يآموزش پزشك ـ اسـتانها توز  يو درمـان  يخـدمات بهداشـت  ، يپزشـك  علـوم  يهـا دانشـكده  دانشـگاهها و نيب   ع خواهـد شـد.  ي

شـماره   اسـتانها از محـل اعتبـار طـرح     يو درمـان  يخـدمات بهداشـت  ، يپزشـك  علـوم  يهادانشكده وك از دانشگاهها يهر سهم

منظور در  يو خدمات درمان يپزشك علوم يهادانشكده وسات دانشگاهها يل ساختمانها و تاسيو تكميرات اساسيتعم ۳۱۲۰۸۴۷۷

و سازمان برنامـه و بودجـه    يدرمان و آموزش پزشك، ن وزارت بهداشتيكه ب ياموافقتنامهن قانون براساسي( ا۱وست شماره )يپ

ن شـده  ييه تعيالذكر سهمبراساس ابالغ اعتبار وزارتخانه فوق مذكور يهادانشكده وردد. دانشگاهها گين مييمبادله خواهد شد تع

ن بند بـه مصـرف خواهنـد    يالذكر در ا فوق ات موافقتنامهيافت و در قال  شرح عمليخزانه در استان در يندگيا نمايرا از خزانه و 

 رساند.

ـ يد علوم و طالب مدارس دانشگاهها انيدانشجو ازاعم  ييدانشجو ياههابه منظور رفع تنگناها و مشكالت خوابگ -ج  و  ين

ـ ليكصد و هفتاد ميران مكلف است مبلغ يا ياسالم يجمهور يبانك مركز، انيدانشجو رفاه يكمك به صندوقها  ۰۰۰ ۰۰۰ارد )ي

الحسـنه و   ت قرضيبا اولو، يالمر عقود اسيا مشاركت و سايالحسنه  بصورت قرض كشور يق نظام بانكيال از طري( ر۱۷۰ ۰۰۰

ـ خر، ييدانشـجو  يخوابگاههـا  ل و احـداث يـ جهـت تكم ، دولت يبدون استفاده از اعتبارات عمران ل آن بـه  يد سـاختمان و تبـد  ي

ـ و بـاالتر( در اخت  يكـاردان )يعـال  آمـوزش  موسسـات  و دانشـگاهها  انيدانشـجو  بهن كمك يو همچن ييدانشجو يخوابگاهها ار ي

ـ نماين مـ يق سازمان برنامه و بودجـه تضـم  يالت مزبور را دولت از طريقرار دهد. بازپرداخت اقساط تسهمربوط  يدستگاهها   د.ي

 يهـا و باالتر( به وزارتخانـه  يكاردان) يردولتيو غ يدولت آموزش موسسات و دانشگاهها و انيدانشجو رفاه يهاصندوق به كمك

ـ يو غ يدولتـ  يو آموزش و پرورش و دانشـگاهها  يدرمان و آموزش پزشك، و بهداشتيفرهن  و آموزش عال اختصـاص   يردولت

  شود.يداده م
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 يدانشـگاهها  انيدانشجو ن بند به صورت وام بهيال از اعتبارات مربوط به اي( ر۳۳ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ارد )يليو سه م يحداقل س

از يران مكلف است منابع مورد نيا يسالما يجمهور يابد. بانك مركزييام نور اختصاص ميشاهد و پ يها و دانشگاه يرانتفاعيغ

  د.ين نمايتام۱۳۷۶ور ماه سال يان شهرين بند را حداك ر تا پايا

ـ متعلق به دانشـگاهها خوابگـاه بسـازند و در اخت    يكه عالقمند هستند در اراض يو حقوق يقيافراد حق ار دانشـگاه قراردهنـد   ي

 ند.ياستفاده نمان بنديالت ايتوانند از تسهيم

، وزارت بهداشـت  ،  يوزارت فرهنـ  و آمـوزش عـال   ، يوزارت مسكن و شهرساز يها فيل رديذ يدانشگاه يطرحها -د 

و  يوزارت فرهنـ  و آمـوزش عـال    يدانشـگاهها  يعمران يطرحها ياجرا يالت قانونيمشمول تسه،  يدرمان و آموزش پزشك

 باشد.يم يدرمان و آموزش پزشك، وزارت بهداشت

نـه از  يبـه منظـور اسـتفاده به    ۱۳۷۶شـود در سـال   ياجـازه داده مـ   يو پژوهشـ  يو موسسات آموزش عال به دانشگاهها -ه 

 ير نامطلوبيد و تاثيوارد ننما ياآنها لطمه يف مستمر و جاريها و وظاتيخود مشروط بر آنكه بر فعال ساختمانها و امكانات موجود

مت عادالنه يرسد به قيران ميات وزي  هيكه به تصو يانامهنيياس آبراس، يحقوقو يقيصورت موقت به اشخاص حقبه، نگذارد

ـ كـل موضـوع رد  يدار نزد خزانه ين امر به حساب درآمد عموميروز اجاره دهند. درآمد حاصل از ا  ۳۳۱۱۰۰و  ۳۳۱۰۰۰ يهـا في

ال و هشتصد ي( ر۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ون )يليم تا مبالغ پانصد  يفوق به ترت يزيشود. معادل وجوه واريز مين قانون واريقسمت سوم ا

 يهـا وزارتخانـه  ارين قانون در اختيقسمت چهارم ا ۵۰۳۲۰9و  ۵۰۳۲۰۸ يهافيال از محل اعتبار ردي( ر۸۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ون )يليم

ها و امكانـات   ز ساختمانيو تجه يرد تا درجهت نگهداريگيقرار م يدرمان و آموزش پزشك، و بهداشت يفرهن  و آموزش عال

 ند.ينه نمايهز موجود

د تعهـد و  يخر يشود كه براياجازه داده م يدرمان و آموزش پزشك، و بهداشت يفرهن  و آموزش عال يهابه وزارتخانه -و 

، انـد كرده يتعهدات خوددار يفايكه از ا يا اعزاميو  هيبورس انيدانشجو يه ثبتيين صدور اجرايق همچنيوثا آزاد نمودن مدارك و

افـت  يرا از آنها در ينرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبل ياليالتفاوت ر جمله معادل مابهو خسارات مربوط از جهت جبران تعهدات

  د.يز نمايوار، ن قانونيقسمت سوم ا۴۱۰۳۶۰ف يموضوع رد، كشور يو به حساب درآمد عموم
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ال و هفتصد و چهل و دو ي( ر۱ ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰) ونيليارد و پانصد ميليك ميتا مبالغ  يزي( مبالغ وار%۱۰۰معادل صد درصد )

فرهنـ  و   يهاوزارتخانه اري  در اختيبه ترت ۱۲9۰9۱و  ۱۱۳۵۰۴ يهافيال از محل ردي( ر۷۴۲ ۵۰۰ ۰۰۰ون و پانصد هزار)يليم

داخـل كشـور و    يتخصصـ  يهـا ت دورهيـ شـود تـا جهـت تقو   يقـرار داده مـ   يدرمان و آموزش پزشك، و بهداشت يآموزش عال

 وصول مطالبات به مصرف برسد. ياجرا يهانهي( جهت هز%۱۰درصد )دهحداك ر

 ۳۰۲۰۲۲۸۵فاقـد مسـجد و شـماره     يهـا  ل مساجد دانشگاهيساخت و تكم ۳۰۲۰۲۲۸۳شماره  يعمران ياعتبار طرحها -ز 

مسـاجد   ل و توسـعه يـ صـرف تكم ن قانون ي( ا۱وست شماره )يمندرج در پ، وزارت بهداشت يها مساجد دانشگاهليساخت و تكم

 گردد. يندگان مقام معظم رهبريبانظارت دفتر نما، فاقد مسجد يدانشگاههادانشگاهها و ساخت مساجد در

ـ نظ ياارانـه يه از امكانات ييقضا قوه يادار خدمات و ييقضا علوم دانشكده انيدانشجو -ح  منـد  ر دانشـگاهها بهـره  ير سـا ي

 گردند.يم

تـه امـداد حضـرت امـام     يان تحت پوشش كميمددجو ۱۳۷۶ف هستند در سال موظ يرانتفاعيغ يردولتيغ يدانشگاهها -ط 

ـ ( در ظرف%۲حـداك ر دو درصـد )  مزبور را ) يدر كنكور دانشگاهها يقبول يستيه و سازمان بهزيعليرضوان ا... تعال ينيخم ت آن ي

 .نديه معاف نمايدانشگاه( از پرداخت شهر

 

ـ را حس  مـورد حـداك ر تـا پا   قانون ن يا يياجرانامه نييران موظف است آيات وزيه - ۶9تبصره   ۱۳۷۶ن مـاه  يان فـرورد ي

در  ۱۳۷۵ سـال مصوب  يياجرا يهانامهنييآ، مهلت مذكور ي  و ابالغ پس از انقضايدر صورت عدم تصود.ي  و ابالغ نمايتصو

 االجرا خواهد بود.الزم قانوننيا يهارت با مفاد تبصرهيصورت عدم مغا

 محروم كشورر توسط دفتر امور مناطق يگانه زن ششيك عناوين بند به تفكير استان از محل اعتبارات اع سهم هيجدول توز

 است. منظور شده ن قانونيا( ۲وست شماره )يده و در پيگردمياست جمهور تنظير -

 متمركز(. مهيو مدارس ن يروزت مراكز شبانهيبا اولو) يآموزش يفضاها - ۱

 . يو آبرسان يبهداشت - ۲

 .  ييراه مناس  روستا - ۳
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 .  ييبرق روستا - ۴

 روستا.  يو بهساز ييط روستايمح يسامانده - ۵

 .  ييروستا يو مخابرات يپست يساختمان يو فضاها يو اماكن مناس  ورزش ييزاامور اشتغال - ۶

 ياز روسـتاها يـ ت و نيـ محرومبـه نسـبت   ن فـوق ) يك عناويتفك ن بند بهين سهم هر شهرستان از اعتبارات اييت تعيولؤمس

برنامـه و   كـل ران يت روسـا و مـد  ياست استاندار و با عضـو يامور مناطق محروم استان كه به ر ژهيون ويسيمحروم( بر عهده كم

، عيصـنا ، يعلوم پزشـك  يهادانشگاه، آموزش و پرورش، يراه و ترابر، يكشاورز، يجهاد سازندگ، ييو دارا يامور اقتصاد، بودجه

كه منظمـا هـر    يريو امور عشا يت بدنيترب، ياجتماعكار و امور، اد مسكنيبن، مدارس ينوساز، پست و مخابرات، يابرق منطقه

مشـخص   يهـا شهرستان به پـروهه باشد. اعتبار هريم، گردديل ميتشك يياجرا يك بار به منظور نظارت و هماهنگيماه حداقل 

خواهـد  شهرسـتان  يزيرته برنامهي  كميمحروم به تصو يدر روستاها يياجرا دستگاه يق محل اجرا و معرفيبا ذكر دق، ييروستا

كه فقط از منابع مختلف  ييهاپروههتمام )مهيمشخص ن يهال پروههين تكميد و همچنيمشخص جد يهاد تا در قال  پروههيرس

 ابد. ياختصاص  يرينقاط عشامحروم و  يقبل آغاز شده باشد( در روستاها ياسالهمناطق محروم در  يعمران اعتبارات

ـ رتـه برنامـه  يژه مناطق محروم استان و كميون ويسيدر جلسات كم نـدگان منـاطق محـروم اسـتان و     يشهرسـتان از نما  يزي

ـ  به، ياسالميشهرستان در مجلس شورا ص ير دسـتگاهها حسـ  مـورد و تشـخ    ين سـا يانتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچن

ن و ييون مزبور تعيسير كمياستاندار به عنوان دب يد. معاونت عمرانيآيم ل جلسه دعوت به عمليك هفته قبل از تشكي، رخانهيدب

ـ نمايو نظارت م يريگيپ محروم استان را يامور عمران روستاها، يون در استانداريسيرخانه كميدب د. مصـرف هرگونـه اعتبـار    ي

نگونـه مـوارد و   يممنوع بوده و ا ن بندياز محل اعتبارات ا يجارنه يا هرگونه هزيمناطق محروم  يعمران يهاجهت مطالعه پروهه

 ن گردد. يست تاميبايمربوطه م ييتوسط دستگاه اجرا ير منابع استانياز محل سا يعمران يهامطالعه پروهه

ن ييبا تع ۱۳۷۶ ن ماه ساليان فرورديسال و حداك ر تا پا ين بند تماما در ابتدايكل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات ا

 ن مدت مبادله خواهد شد. يا يز طيده و موافقتنامه مربوطه نيع گرديتوز مشخص مربوطه يهاپروهه
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 ياجتمـاع ، ي( قـانون برنامـه دوم توسـعه اقتصـاد    ۱۱ن تبصره براسـاس مفـاد بنـد ب تبصـره )    يمحروم موضوع ا يروستاها

ق صـندوق  يـ وسـت ازطر يپ ن بنـد طبـق جـدول   يـ كل اعتبارات ا ك ششمين خواهد شد. ييران تعيا ياسالم يجمهور يوفرهنگ

 گردد. يمحروم پرداخت م يدر روستاها ياشتغال خود يبه طرحها يشغل يهات از فرصتيالحسنه حماقرض

كهـزار و  يكشـنبه مـورخ چهـاردهم بهمـن مـاه      يروز  يفوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و نه تبصره در جلسه علنقانون 

 ده است.  ينگهبان رس يد شوراييبه تا ۱۳۷۵.۱۱.۱۴خ ي  و در تاريتصو ياسالم يشوراو پنج مجلسصد و هفتاد يس

  یاسالم یس مجلس شوراییر - یاكبر ناطق نوریعل

 
 كل كشور ۱۳84قانون متمم قانون بودجه سال 

 

، خت بـه هنگـام حقـوق و مزايـا    پردا هاي اجرايي در زمينه اي دستگاه به منظور تأمين كسري اعتبارات هزينه -ماده واحده 

هـا و سـاير   كاركنان شاغل و بازنشسته و موظف و تأمين كسري يارانـه  هاي پرسنلي ديون سالهاي گذشته و ساير هزينه، عيدي

 : ها و جداول زير انجام گيردقانون اجازه داده ميشود اقدامهاي الزم در قال  تبصره موارد مندرج در اين

و »عبـارت  ، «الحسـاب ماليـات علـي  » بعد از عبـارت ، كل كشور ۱۳۸۴( قانون بودجه سال ۲بصره )در بند )ب( ت - ۱تبصره 

 اضافه ميشود. «۱۳۸۴الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال علي

 : اصالح ميگردد (۱كل كشور به شرح جدول شماره ) ۱۳۸۴درآمدهاي مندرج در قانون بودجه سال  - ۲تبصره 

 به ميليون ريال( ارقام ۱جدول شماره )
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 ۱۳84جمع سال  پیشنهاد جدید 1384سال  عنوان برآورد

  4 ۳98 000 5 800 000 (۱۱منابع موضوع بند )ب( تبصره )

000 ۱98 ۱0 

 

 پنج درصد مالیات عملدرد

 (۱۱)موضوع بند )د( تبصره )

 كل كشور( ۱۳84قانون بودجه سال 

 

400 ۱25 ۱8 000 ۷44 ۱۳ 400 8۶9 ۳۱ 

 الحساب سودع علیمنابع موضو

 -سهم دولت 

 ( قانون بودجه(۱۱)بند )د( تبصره )

 000 ۶82 28 000 ۶82 28 

  4۶ 824 000 2۳ 925 400 جمع

400 ۷49 ۷0 
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دستگاههاي اجرايي ملي و استاني به شرح  هاي پرسنلي و مطالبات شاغلين و بازنشستگانبه منظور تأمين هزينه - ۳تبصره 

( ريـال و  ۳۵ ۸۵۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ين قانون مبلغ سي وپنج هزار و هشتصـد و پنجـاه و يـك ميليـارد )    ( پيوست ا۲جدول شماره )

 تأمين كسري

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰و هفتاد و سه ميليارد ) ( پيوست اين قانون مبلغ ده هزار و نهصد۳هاي مورد نياز به شرح جدول شماره )يارانه

كل كشور اضـافه   ۱۳۸۴هاي مربوط به قانون بودجه سال  ور به رديفكش ( ريال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي۱۰ 9۷۳

 مربوط هزينه شود. ميشود تا وفق مقررات

كـل   ۱۳۸۴اي قانون بودجه سال هزينه ( ريال از كسري اعتبارات۶ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰مبلغ شش هزار ميليارد ) - ۴تبصره 

 هاي مالي قانون ياد شده تأمين خواهد شد. ييتملك دارا اي وكشور از محل جابجايي ساير اعتبارات هزينه

اي و و روسـتايي و منطقـه   به خزانه داري كل كشور اجازه داده ميشود بدهي شـركتهاي آب و فاضـالب شـهري    - ۵تبصره 

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰به دولت جمعا به مبلـغ دو هـزار و سـه ميليـارد )     اي و توانير و شركتهاي گاز سراسر كشورشركتهاي برق منطقه

 را از محـل رديـف درآمـدي    ۱۰/۱۲/۱۳۵۱( قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۳۲موضوع ماده ) هاي ( ريال بابت طرح۲ ۰۰۳

نيروهاي نظامي و انتظامي معادل رقم  كل كشور و متقابال بدهي ۱۳۸۴منظور در قسمت سوم )الف( قانون بودجه سال  ۳۱۰۴۰۲

كل كشور به صورت جمعي  ۱۳۸۴قسمت چهارم )ب( قانون بودجه سال  ۵۰۳۸۲۲ الذكر را از محل رديف فوق به شركتهاي فوق

 نمايد. خرجي تسويه -

سـهامي سـازمان آب و بـرق     شـركت ، كل كشـور  ۱۳۸۴( قانون بودجه سال ۱۱در اجراي مفاد بند )پ( تبصره ) - ۶تبصره 

بـه صـورت    ۱۳۸۴عملكـرد سـال    مـورد پرداخـت ماليـات    ( قانون مزبـور در ۱خوزستان مشمول حكم موضوع بند )ت( تبصره )

 مصوب( نميشود. الحساب )هر ماه يك دوازدهم رقمعلي

كميته برنامه » : زير اصالح ميشود كل كشور به شرح ۱۳۸۴( قانون بودجه سال ۲پاراگراف هفتم بند )ه( تبصره ) - ۷تبصره 

هاي شهرستان را به اين امر اختصـاص   يتملك داراي ( از سرجمع اعتبار%۱۵ريزي شهرستان مكلف است حد اقل پانزده درصد )

 هاي همان شهرستان اختصاص مييابد.به ساير پروهه در صورت عدم جذب مابقي اعتبار« دهد.
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( ۴9كل كشور حكم مـاده )  ۱۳۸۴ ( پيوست قانون بودجه سال۱۰مؤسسه كار و تأمين اجتماعي به جدول شماره ) - ۸تبصره 

 جمهوري اسالمي ايران اضافه ميگردد. تماعي و فرهنگياج، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي

جـدول اعتبـارات    ۵۰۳۲۸۵رديـف   از محل ۱۳۸۴( قانون بودجه سال ۱۲سقف اعتبار مذكور در بند )ث( تبصره ) - 9تبصره 

 مييابد.( ريال تغيير  ۵۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰هزار و پانصد ميليارد ) كل كشور به دو ۱۳۸۴استاني قسمت چهارم قانون بودجه سال 

بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و  شنبه مورخ چهارمقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علني روز سه

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ۱۲/۱۱/۱۳۸۴چهار مجلس شوراي اسالمي تصوي  و در تاريخ 

 عادل حداد غالمعلی –رئیس مجلس شورای اسالمی 

 

 

 (۲جدول شماره )

 (۳كسري اعتبارات موضوع تبصره )

 

 ۲۵۰۰ دانشگاه هاي علوم پزشكي

 ۲۲۵۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 ۲۲۰۰ صندوق بازنشستگي كشوري

 ۲۸۰۰ صندوق بازنشستگي لشگري

 ۲۶۰۰ مابه التفاوت مسترمي زنان و كودكان بي سرپرست

 ۳9۰ اي مسلح و طالببيمه درمان )بهزيستي( كميته امام خميني نيروه

 9۵۳۲ ارتش سپاه و نيروي انتظامي

 ۸۰۰ افزايش حقوق قضات
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 ۱۶۵۶۵ آموزش و پرورش استانها

 ۳۰۰۰ بنياد شهيد و اي ارگران )استان(

 ۳۰۲۴ ساير كسريهاي ملي و استاني

 ۴۵۶۶۱ جمع

 

 1383جمع معوقه  )ميليون ريال(۱۳۸۴و كسري  ۱۳۸۳معوقه جمع  نام دستگاه اجرایی نام دستگاه اجرايي شماره طبقه بندی شماره طبقه بندي

 )میلیون ریال(1384و کسری  

 ۵9۵۸5958 دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري ۱۰۸۰۰۶108006

 

 

 

 مقررات -ب 

 

ت در یجهت عضو ینفر در مشاغل آموزش 5اجازه استخدام 

  یو خدمات ادار ییقضا دانشدده علوم یأت علمیه

 

 ياسـالم  يجمهور يدادگستر ۱۴/۸/۱۳۶۵ مورخ ۱۸۷۳/۱۵شنهاد شماره يبنا به پ ۱۶/9/۱۳۶۵ران در جلسه مورخ يوز هيأت 

 ۱۳۶۴قـانون بودجـه سـال     ۶۰كشور و باستناد بند الـف تبصـره    يو استخدام يسازمان امور ادار/د ۳۲۵9ه شماره يدييران و تأيا

  :   نمودنديتصو
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أت يـ ت در هيجهت عضـو  ي( نفر در مشاغل آموزش۵ران مجاز است نسبت به استخدام پنج )يا ياسالم يجمهور يادگسترد

 د. يبشرط وجود اعتبار اقدام نما يخدمات ادارو يدانشكده علوم قضائ يعلم

 ر یوزنخست - ین موسویرحسیم

 

 

 

 4مقرر در ماده  یت نسبتهایبا رعا یجاد چهل پست سازمانیا

مصوب  یدولت یدستگاهها یانسان یرویل نین نحوه تعدقانو

وابسته وزارت  یو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا ۱۳۶۶

 یدادگستر

 
مصوب  يدولت يدستگاهها يانسان يرويل نيقانون نحوه تعد ۴مقرر در ماده  يت نسبتهايبا رعا يسازمان چهل پستجاد يا

  يه وزارت دادگستروابست يو خدمات ادار ييدانشگاه علوم قضا ۱۳۶۶

موضوع  يضيارات تفويبا توجه به اخت۲/۱۲/۱۳۸۸ أت دولت در جلسه مورخيه يون رفاه اجتماعيسيت وزراء عضو كمياك ر

سازمان  ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ /د مورخ۵۱۱۳۵ شنهاد شمارهيبنا به پ، رانيأت وزيه ۴/9/۱۳۶۸ مورخ ۷۵۶ت/ ۶۸۶9۴ۂشمار ۂبناميتصو

 ۱۳۶۶مصوب  يدولت يهادستگاه يانسان يرويل نيقانون نحوه تعد ۴ماده  ۲استناد تبصره بهكشور و  يو استخدام يامور ادار

  :   نمودنديتصو

مصوب  يدولت يها دستگاه يانسان يرويل ني( قانون نحوه تعد۴مقرر در ماده ) يت نسبتهايبا رعا ي( پست سازمان۴۰چهل )

 جاد گردد. يا يوزارت دادگستر وابسته به يو خدمات ادار يقضائدر دانشكده علوم  ۱۳۶۶

 ده است. ياست جمهور رسيد مقام محترم ريبه تائ۱9/۱۲/۱۳۶۸ خيبنامه در تارين تصويا

 معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی
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و خدمات  ییدانشدده علوم قضا نفر توسط ۳9اجازه استخدام 

  یادار

 

ـ با توجه بـه اخت  ۱۳۶9/ ۷/9 مورخات دولت در جلسه يه يون رفاه اجتماعيسيعضو كم يت وزراياك ر ات يـ ه يضـ يارات تفوي

و خـدمات   يبنا به درخواسـت دانشـكده علـوم قضـائ    ، ( ۷/۱۰/۱۳۶۸ مورخ ۸9۰/ ت  9۲۰۶۶بنامه شماره يران ) موضوع تصويوز

(  ۶۰بصره ) كشور و به استناد بند ) الف ( ت يو استخدام يسازمان امور ادار ۳۰/۷/۱۳۶9 / د مورخ۴۴۵۴شنهاد شماره يو پ يادار

  :   نمودنديكل كشور تصو ۱۳۶۴قانون بودجه سال 

( نفـر ) دوازده نفـر عضـو كـادر      ۳9و نـه )   يس يمجاز است نسبت به استخدام رسم يو خدمات ادار يدانشكده علوم قضائ

عتبارات مصـوب  از محل ا،  يدانشگاه يلي( با دارا بودن مدرك تحص يو آموزش يست و هفت نفر در مشاغل فنيو ب يات علميه

 د. ير مقررات مربوط اقدام نمايت سايخود و با رعا

 ده است.يرس ياست جمهوريد مقام محترم ريبه تائ۱۸/9/۱۳۶9 خيبنامه در تارين تصويا

  یبیحسن حب

 س جمهور یمعاون اول رئ
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ال یون ریلیست و پنج میدصد و بین اعتبار و اختصاص مبلغ یتام

دانشدده علوم  یساختمان ها یساسرات ایبه منظور انجام تعم

به دانشدده  یوابسته به وزارت دادگستر یو خدمات ادار یقضائ

 مذكور 
 

دانشـكده   يسـاختمان هـا   يرات اساسيال به منظور انجام تعميون ريليست و پنج ميكصد و بين اعتبار و اختصاص مبلغ يتام

 شكده مذكور به دان يوابسته به وزارت دادگستر يو خدمات ادار يعلوم قضائ

بـه  ، سازمان برنامه و بودجـه   ۱۸/۷/۱۳۷۱ مورخ ۳۳ - 9۵۸۵شنهاد شماره يبنا به پ۲۶/۷/۱۳۷۱ ران در جلسه مورخيزوات يه

  : تصوي  نمود - ۱۳۶۶مصوب  -« محاسبات عمومي كشور»( قانون ۵۵استناد ماده )

 - ينشده عمران ينيش بيپ ينه هايهز - ۵۰۳۰۰۲ف يال از اعتبار ردي( ر۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ون )يليست و پنج ميكصد و بيمبلغ 

ـ در اخت،  يوابسته به وزارت دادگسـتر  يو خدمات ادار ييدانشكده علوم قضا يها ساختمان يرات اساسير انجام تعموبه منظ ار ي

 نه گردد. يرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزيگ يادشده قرار ميدانشكده 

  یبیحسن حب

 س جمهور ییمعاون اول ر
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فه یدن مدت خدمت وظیقانون گذارن یین نامه اجراییآ

 كشور ییدرمحاكم قضا ییالن دانشدده علوم قضایالتحصفارغ

 
،  يدادگسـتر  يوزارتخانه هـا  ۱۰/۷/۱۳۷۴ مورخ ۳۶۷۱/۱۵شنهاد شماره يبنا به پ ۱۶/۳/۱۳۷۵ جلسه مورخ درران يأت وزيه

در  ييالن دانشـكده علـوم قضـا   يدن مدت خدمت فارغ التحصـ يمسلح و به استناد قانون گذران يروهاين يبانيكشور و دفاع و پشت

  :   نمودير تصوياد شده را به شرح زيقانون  يين نامه اجراييآ - ۱۳۷۳مصوب  -محاكم كشور 

 كشور  يياكم قضادر مح ييدانشكده علوم قضا النيفه فارغ التحصيدن مدت خدمت وظيقانون گذران يين نامه اجراييآ
 ف یتعار -فصل اول 

 ييدر محـاكم قضـا   ييالن دانشكده علوم قضـا يفه فارغ التحصيدن مدت خدمت وظين نامه قانون گذرانيين آيا در - ۱ماده 

 شود.  يده مينام« قانون»به اختصار  - ۱۳۷۳مصوب  -كشور 

نش يه گـز ييكه مطابق ضوابط قوه قضـا  ييعلوم قضا الن دانشكدهين نامه عبارتند از فارغ التحصيين آيمشموالن ا - ۲ماده 

 شده و خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند. 

ر مقام و ييو ضوابط مربوط به تغ يشغل ين نامه گروههاييموضوع آ ييه مشاغل قضايعبارت از كل ييقضا يسمتها - ۳ماده 

 آن است .  يو اصالحات بعد -  ۲۴/۳/۱۳۷۴ مصوب –گروه قضات  يارتقا

ـ وابسته به طور مستمر از طر يه و سازمانهاييدر قوه قضا يادار يپست سازمان يعبارت از تصد يادار يسمتها - ۴ماده  ق ي

 صالح است .  يذ يين مقام اجرايانتصاب باالتر

است كه بـه هـر    يينه هايمشموالن قانون در طول دو سال اول عبارت از مجموعه پرداختها و هز يايحقوق و مزا - ۵ماده 

رد و در طـول هشـت سـال مـدت تعهـد      يگ يران تعلق ميا ياسالم يمسلح جمهور يروهايفه در نيعنوان به پرسنل همتراز وظ

 يهمتـراز در پسـتها   يان امـور ادار يا متصـد يك از قضات يتحت هر عنوان است كه به هر يمال يعبارت از مجموعه پرداختها

 رد. يگ يمربوط تعلق م
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 اخذ و انجام تعهد  یزان و چگونگیم -فصل دوم 

ل و يمكلفند بالفاصله پس از فراغت از تحصـ ، قانون يايل به استفاده از مزايط در صورت تمايشرا يمشموالن دارا - ۶ماده 

نش قضات مراجعه و جهت انجام خـدمت در قـوه   يبه اداره كل آموزش و گز،  يفه عمومياخذ دفترچه آماده به خدمت از اداره وظ

 م شود. يتنظ يد در دفترخانه اسناد رسمين تعهد بايه به مدت ده سال تعهد بسپارند. اييقضا

و تعهد هشـت سـاله    يا اداري ييخدمات قضا،  يكارآموز،  يتعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظام -تبصره 

 است .  ييان به هنگام ورود به دانشكده علوم قضايدانشجو

 عات یاعزام به خدمت و ترف یونگآموزش و چگ -فصل سوم 

ر دفترچه آماده به خدمت يمشموالن قانون را به همراه تصاو يصورت اسام يليه در هر دوره فارغ التحصييقوه قضا - ۷ماده 

 كند.  يمسلح ارسال م يروهايالزم به ستاد كل ن يآنان به منظور اخذ موافقت و هماهنگ

و اعـالم نظـر كـرده و پـس از      يه بررسـ ييماه نسبت به درخواست قـوه قضـا  ك يمسلح ظرف  يروهايستاد كل ن - ۸ماده 

فـه  يبه اداره كل وظ ياعزام به مراكز آموزش يمربوط را برا يصورت اسام، مسلح  يروهاين ين مراكز آموزشييضمن تع، موافقت 

 كند.  يارسال م يعموم

ـ مربوط با سـتاد ن  ينه هاينه پرداخت هزيدر زم،  يه قبل از اعزام مشموالن قانون به مراكز آموزشييقوه قضا - 9ماده   يروي

 كند.   يم يآموزش دهنده هماهنگ

، ر مـوارد مشـابه   يبرابـر ضـوابط سـا   ،  يهر نفر در طول دوره آموزش نظام ين ماده به ازايمذكور در ا ينه هايهز -تبصره 

 شود.  ين و اعالم مييمسلح تع يروهاين يبانيتوسط وزارت دفاع و پشت

 شود.  ين مييآموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تع يرويمشموالن قانون توسط ن يمقدمات يمدت آموزش نظام - ۱۰ماده 

بـا ارائـه   ، مسلح گذرانـده باشـند   يروهايرا در ن يمقدمات يآموزش نظام، كه قبل از شروع انجام تعهد يمشموالن - ۱تبصره 

 شوند.  يمعاف م ياز انجام آموزش نظام، گان آموزش دهنده يبه  يگواه
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ن نامه را به يين آيبالفاصله مشموالن ا،  يمقدمات يان آموزش نظاميآموزش دهنده مكلف است پس از پا يروين - ۲تبصره 

 كند.  يمعرف يفه عموميبه اداره كل وظ، ه ياعزام به قوه قضائ يبرا يصورت انفراد

زان يرا به م يا اداري ييقضا يو عمل يعلم يكارآموز،  يمقدمات يدوره آموزش نظام يمشموالن قانون پس از ط - ۱۱ماده 

 با ابالغ مخصوص حس  مورد بـه سـمت  ، ت در آزمون مربوطيكرده و پس از موفق يه طييقوه قضا يمقرر مطابق برنامه آموزش

 شوند.  يمنصوب م يا اداري ييقضا يها

والن قانون مطابق مقررات مورد عمل در قـوه  مشم يبعد ير سمتهاييعات و تغيو ترف يو ادار ييمحل خدمت قضا -تبصره 

 شود.  ين مييه تعييقضا

 ياسـت كـه بـرا    ييازهـا يهمـان امت  يتعهـد دارا  يفاياشتغال به خدمت مشموالن قانون در طول مدت ا يگواه - ۱۲ماده 

 در نظر گرفته شده است .  - ۱۳۶۳مصوب  - يفه عمومي( قانون خدمت وظ9( و)۸)، (۷)، (۶مشموالن مواد )
 ا امتناع از انجام تعهد یاز خدمت  یبركنار -فصل چهارم 

از خدمت در  يا در طول مدت تعهد به علليكه مشموالن قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع كنند  يدر صورت - ۱۳ماده 

فـه  يبـه اداره وظ  آنـان را ، ت يبـه وضـع مشـمول    يدگيبالفاصله جهت رس يوزارت دادگستر ينيكارگز، ه بر كنار شوندييقوه قضا

ـ بق،  يضمن احتسـاب مـدت خـدمت آمـوزش نظـام     ، كند تا در صورت بالمانع بودن  يم يمحل معرف يعموم ه خـدمت دوره  ي

 مسلح به انجام رسانند.  يروهايضرورت را در ن

نـه  يهز، ن نامه يين آي( ا۱۳مفاد ماده ) يعالوه بر اجرا، چنانچه مشموالن قانون از خدمت مورد تعهد امتناع كنند - ۱۴ماده 

به ، ف پرداخت آن توسط متعهديتكل نييل و دو سال اول خدمت وصول و در صورت عدم تعيانجام شده در طول دوره تحص يها

 شود.  يفا مين سپرده شده استيا تضميقه يران از محل وثيا ياسالم يجمهور يص دادگستريتشخ

بـه  ، كـرد  يتلقـ  يهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلـول عمـل و  ر متعياز تقص يتعهد خدمت ناش يفايچنانچه عدم ا -تبصره 

 شود.  يران متعهد از پرداخت وجوه مذكور در ماده فوق معاف ميا ياسالم يجمهور يص دادگستريتشخ
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افـت كـارت   يدر ين قانون را پس از انجام تعهد خدمت بـرا يمكلف است مشموالن ا يوزارت دادگستر ينيكارگز - ۱۵ماده 

 كند.  يمعرف يفه عموميبه اداره كل وظ يبه صورت انفراد، م از خدمت ضرورت در زمان صلح ت دائيمعاف

  یبیحسن حب -س جمهوریمعاون اول رئ

 

 
ن از یقسمت غرب زندان او یاجازه انتقال حق استفاده از اراض

كشور به دانشدده  یتیو ترب ینیسازمان زندانها و اقدامات تام

  یو خدمات ادار ییعلوم قضا

 
كشور به دانشـكده   يتيو ترب ينياقدامات تام ون از سازمان زندانها يوقسمت غرب زندان ا ياجازه انتقال حق استفاده از اراض

   يو خدمات ادار ييعلوم قضا

ـ و با رعا يوزارت دادگستر ۱۳۷۷ر۸ر۱۰مورخ  ۱۵ر۳9۳۳ات دولت بنا به پيشنهاد شماره يسيون اقتصاد هيعضو كم يوزرا ت ي

 ۱۳۶۶مصـوب   -(قانون محاسبات عمومي كشور  ۱۱۴و به استناد ماده)  ۱۳۷۷ر۵ر۷ه مورخ ۱9۷۵۵رت۲9۳۰۳ماره بنامه شيتصو

 : تصوي  نمودند -

قسـمت غـرب    يمتر مربـع از اراضـ   ۳۶۲۸9ر۷9كشور مجاز است حق استفاده از  يتيو ترب ينياقدامات تام وسازمان زندانها 

به دانشـكده علـوم   ، پوست راي يمطابق كروك، تهران  يحوزه ثبت ۱۱بخش  ياصل ۷۲از  يفرع ۵۷۵۷ يپالك ثبت  ن بهيزندان او

 د. يمنتقل نما يو خدمات ادار ييقضا

 ده است . يرس ياست جمهوريد مقام محترم رييبه تا ۱۵/۴/۱۳۷۸ خي  نامه در تارين تصويا

 س جمهور ییمعاون اول ر - یبیحسن حب
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ال به منظور اعزام یون ریلیدصد مین اعتبار و اختصاص مبلغ یتام

و خدمات  ییدانشدده علوم قضا یات علمیه یدو نفر از اعضا

اد یل در خارج از كشور به دانشدده یجهت ادامه تحص یادار

 شده 

 
و  ييدانشـكده علـوم قضـا    يات علمـ يه يال به منظور اعزام دو نفر از اعضايون ريليكصد مين اعتبار و اختصاص مبلغ يتام

 اد شده يل در خارج از كشور به دانشكده يتحص جهت ادامه يادار

ـ دييو تا يشـنهاد وزارت دادگسـتر  يبنا به پ ۱۳/۵/۱۳۷۸ ران در جلسه مورخيات وزيه  ۱۷۴۴/۱۰۲ –ش ۳۵۳۴/۰۱ه شـماره  ي

  يتصـو  - ۱۳۶۶مصـوب   -كشـور   ي( قانون محاسبات عموم ۵۵سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده )  ۳۰/۴/۱۳۷۸ مورخ

  : نمود

( قـانون   ينشـده جـار   ينـ يش بيپ ينه هاي) هز ۵۰۳۰۰۱ف يال از محل اعتبار ردي( ر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ون )يليكصد ميمبلغ 

ل يجهت ادامه تحصـ  يو ادار ييدانشكده علوم قضا يات علميه يبه منظور اعزام دو نفر از اعضا، كل كشور ۱۳۷۸بودجه سال 

 تا برابر مقررات مربوط به مصرف برسد. ، ردي( قرار گ ۱۰۸۰۰۶ف يرد ادشده )يار دانشكده يدر اخت، در خارج از كشور

 س جمهور ییمعاون اول ر-یبیحسن حب

 

 آیین نامه اجرائی قانون گزینش و استخدام قضات
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ه آن مصوب يو اصالح ۱9/۲/۱۳۴۳مصوب  يط كار آموزيقانون راجع به استخدام قضات و شرا ۳ماده  يدر اجرا

ط انتخاب يو قانون الحاق دو تبصره به قانون شرا ۱۴/۲/۶۱مصوب  يط انتخاب قضات دادگسترياو قانون شر ۲۷/۱۲/۱۳۴۷

ر يز ين نامه اجرائيآئ،  9/۱۲/۷۱ه مصوب يس قوه قضائيف رئيارات و وظايو قانون اخت ۱۲/۷/۶۱مصوب  يقضات دادگستر

  : شودي  ميتصو

ا ي( يش فقه و حقوق اسالميات )گرايسانس الهيا لي يضائسانس قيل يكه دارا يه همه ساله از كسانيقوه قضائ -۱ماده 

 يقم هستند و طالب حوزه ها يقضائ ياز مدرسه عال يا مدرك قضائي يوابسته به دادگستر يسانس دانشكده علوم قضائيل

ان امر يمتقاض از يو آزمون اقدام به حذب و استخدام كادر قضائ يق انتشار آگهيه كه دوره سطح را تمام كرده باشند از طريعلم

 قضا خواهد كرد . 

نش و استخدام قضات اعالم يه به اداره گزيقوه قضائ يقضائ ينياز را همه ساله اداره كل كارگزيقضات مورد ن تعداد -۲ماده 

 د . ينما يم

نتخاب و ا يآزمون برا يو اجرا ياز اعالم شده نسبت به انتشار آگهينش و استخدام قضات با توجه به نياداره گز -۳ماده 

 د . ينما ياقدام م يرش كادر قضائيپذ

ك هفته منتشر گردد ير االنتشار صبح و عصر در دو نوبت به فاصله يك  ياز روزنامه ها يكيد در يبا ين آگهيا : ك يتبصره 

 . 

ن شرح اعالم يط داوطلبان به اين زمان و مكان آزمون شراييان امر قضاء عالوه بر تعياستخدام متقاض يدر آگه : تبصره دو 

  : شود  يم

 ران . يا يت اصليتابع ۳-۱

 ران . يا ياسالم يبه نظام جمهور يو وفادار ين اسالمينسبت به مواز يمان و عدالت و تعهد عمليا ۳-۲

 .  يفرينه مؤثر كيشينداشتن سوء پ ۳-۳

 سال تمام .  ۲۲داشتن حداقل  ۳-۴

 مواد مخدر .  اد بهيكار و عدم اعت يداشتن صحت مزاج و توانائ ۳-۵
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 طهارت مولد .  ۳-۶

 ا سپردن تعهد طبق قانون . يو  يت قانونيا دارابودن معافيفه يانجام خدمت وظ ۳-۷

ه مصلحت دانست خدمت يكه قوه قضائ يند كه در هر محليد تعهد نمايت در آزمون بايداوطلبان در صورت موفق -۴ماده 

 خواهد بود .  يت قانونر محل شغل آنان طبق ضوابط و مقرراييند و تغينما

به عمل خواهد آمد  ير كه به صورت كتبيد از عهده امتحان در موارد زيبا يالت دانشگاهيتحص يداوطلبان دارا -۵ماده 

  : ند يبرآ

 .  يمعارف اسالم-۱

 .  يات فارسيادب-۲

 و متون فقه .  يات عربيادب -۳

 ا فرانسه (. ي يسيزبان خارجه )انگل -۴

 .  يمدن ين نامه دادرسيآئ -۵

 .  يفريك ين نامه دادرسيآئ -۶

 و تجارت .  يحقوق مدن -۷

 .  يو اختصاص يعموم يحقوق اجزا -۸

 است .  ۱۲نمره  يباشد و حداقل قبول يست ميك تا بينمره ها از  يدر آزمون كتب : ك يتبصره 

و متون فقه و زبان  ات عربيادب يو درسها ۳  يضر يدارا يفريك ين دادرسيو آئ يمدن ين دادرسيآئ يدرسها : تبصره دو 

 باشد .  يم ۱  يضر يه دارايو بق ۲  يضر يخارجه دارا

 : باشد  يرميبه شرح ز يازات م بت و منفينحوه محاسبه امت : تبصره سه

 باشد .  يك نمره ميك نمره از ي  يهر سؤال غلط بدون در نظر گرفتن ضرا يبرا –الف  

 باشد .  يك نمره مياز  يمنف %۳۳  يهر سئوال غلط بدون در نظر گرفتن ضرا يبرا –ب 

 گردد.  ير اعالم مي  به شرح زيبا توجه به ضرا يمنف و م بت دروس نمرات –ج 
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 ضریب نام درس ردیف

نمره مثبت هر 

سئوال با توجه به 

 ضریب

نمره هر درس با 

توجه به ضرائب 

 دروس

نمره منفی هر 

 سئوال

1 
معارف و احکام 

 اسالمی
1 1 20 33/0- 

 -33/0 20 1 1 ات فارسیادبی 2

3 
ادبیات عربی و 

 متون فقه
2 2  66/0- 

 -66/0  2 2 زبان خارجه 4

5 
آئین دادرسی 

 مدنی
3 3  99/0- 

6 
آئین دادرسی 

 کیفری
1 3  99/0- 

7 
حقوق مدنی و 

 حقوق تجارت
1 1  33/0- 

8 

حقوق جزای 

و  عمومی

 اختصاصی

1 1  33/0- 
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 ينش و استخدام قضات ميآن بر عهده اداره گز يباشد كه طرح و اجرا يم سئوال ۲۰ درس هر سئواالت تعداد –تبصره چهار 

 رد . يربط خارج از دستگاه كمك بگيذ يتواند از واحدها يباشد كه در صورت لزوم م

انتخاب نش و استخدام قضات يه كه توسط اداره گزيد قوۀ قضائيو اسات يتوسط قضات دادگستر يسئواالت امتحان : تبصره پنج 

 شود . يگردند طرح م يم

 باشد .  يم ۲۰از نمره كل  ۱۲بوده كه معادل حداقل نمره  ۲۸۰از نمره كل  ۱۶۸ يحداقل نمره قبول : تبصره شش 

  : ر امتحان به عمل خواهد آمد يامر قضاء به شرح ز ياز طالب متقاض -۶ماده 

  : از  يكتب آزمون –الف 

 ه االصول ين كفايجلد-۱

 ارات ( يو خ عيمكاس  )ب -۲

 ات ي)قده ( مباحث قضاء و شهادات و حدود و قصاص و د ينيله امام خمير الوسيتحر -۳

 .  يمدن ين دادرسيو آئ يفريك ين دادرسيآئ -۴

 له حضرت امام )قده ( ير الوسين تحرياز جلد يآزمون شفاه : ب 

 باشد .  يم ۲۰از  ۱۲ز نمره ين يشفاه آن آزمون يباشد و حدنصاب قبول يم ۲۰ يمجموع نمرات آزمون كتب : ك يتبصره 

 گردد . يانجام م يدر آزمون كتب يپس از قبول يآزمون شفاه : تبصره دو 

 يشود به صورت طرح سؤالها يانجام م يله صرفاً امتحان علميرالوسيه و مكاس  و تحرياز كفا يدر آزمون كتب : تبصره سه 

 رامون عبارت داده شده .يپ يعلم

ه ين حوزه علميامر قضاء بر اساس امتحان از طرف جامعه مدرس يآنان جهت تصد يت علميكه صالح يالبط : تبصره چهار 

 باشند .  يمعاف م يق شود از شركت در آزمون كتبيقم تصد
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نش يق مصاحبه و گزيت آنان از طرين صالحييدر آزمون نسبت به تع يدر مورد داوطلبان امر قضاء پس از قبول -۷ماده 

 به عمل خواهد آمد .  ينش و استخدام قضات اقدام مقتضيگزتوسط اداره 

 شوند.  يه منصوب مياست قوۀقضائيت توسط رين صالحييأت تعيه : تبصره 

نش و استخدام قضات مرات  را جهت صدور ابالغ ياداره گز، رش داوطل  يپس از انجام اقدامات فوق و پذ -۸ماده 

 يه معرفيبه اداره كل آموزش قوه قضائ يقضائ يدن دوره كارآموزيه و جهت گذارنيقوۀ قضائ ينيبه اداره كل كارگز يكارآموز

 د . ينما يم

ت به يخود را با موفق يرا كه كارآموز يكسان يروز قبل از اتمام دوره كارآموز ۱۵اداره كل آموزش موظف است  -9ماده 

قوه  يقضائ ينياداره كل كارگز ين اداره با هماهنگيند تا اينما ينش و استخدام قضات معرفيده اند به اداره گزيان رسانيپا

است قوه يف را تحت نظر ريآنان اقدام الزم معمول و مراسم تحل ين محل خدمت و صدور ابالغ قضائييه نسبت به تعيقضائ

 د . يه برگزار نمايقضائ

شان ينده ايا نمايه ياست قوۀ قضائيد در حضور ريف داوطلبان امر قضاء قبل از اشتغال به خدمت بايدر مراسم تحل -۱۰ماده 

 ند . ير سوگند نمايبه شرح ز

 

 

 

 متن سوگند نامه

 ميبسم اهلل الرحمن الرح

از  يرويكنم كه به پ ياد ميقادر متعال سوگند  يران به خدايم و در برابر ملت ايدر محضر قرآن كر يمن به عنوان قاض

ه بر ياسالم پاسدار حق و عدالت باشم و با تك يبه شهدايستمداد از ارواح طهم السالم و اين علياسالم و ائمه طاهر يامبر گراميپ

در گرفتن حق از  يعدالت و قسط اسالم يحقاق حق و اجرااقت و يم كه همواره در كشف حقينما يش تعهد ميخو يشرف انسان
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ت از يو حما ياسالم يجمهور يانم مبير در مسند قضاء در تحكيگيم و با تالش پيظالم و بازگرداندن آن به صاحبش كوشا باش

 م . يادا نما ين خود را به انقالب مقدس اسالميد يمقام رهبر

  امضاء

رزمندگان و ، آزادگان ،  ارگران )جانبازان يامر قضاء در مورد ا يجذب عناصر مومن و متعهد جهت تصد يدر راستا -۱۱ماده 

  : شود يخانواده معظم شهداء( مقرر م

  ارگران است . يت جذب و استخدام با ايالو يط مساويدرفرض شرا-۱

 ت خواهند داشت . يل داشته باشند خدمت كنند اولويكه تما يدر هر محل -۲

  : الزم به ذكر است -۳

به  ۳۱/۶/۱۳۶۷ت يلغا ۳۱/۶/۵9خ ياست كه در طول مدت هشت سال دفاع مقدس از تار يه كسانيكل رزمندگان از منظور –الف 

ه باطل حضور داشته و ينبرد حق عل ي( در جبهه ها يجيا متناوب به صورت داوطلبانه )بسي ياز متوالشتر اعم يمدت شش ماه و ب

 ده باشد.يرس يجن  جهاد سازندگ يبانيپشت يا ستاد مركزيو  يد سپاه پاسداران انقالب اسالمييخدمت آنان به تأ يگواه

 ده باشد . يرس ياد جانبازان انقالب اسالميد بنييتأ و باالتر است كه به يافتادگ كار از %۲۵ جانبازان از منظور –ب 

د انقالب ياد شهيد بنييباشد كه به تأ يد ميخواهر و برادر شه، مادر، پدر، همسر، فرزند :  شهداء معظم خانواده از منظور –ج 

 ده باشد . يرس ياسالم

 ده باشد . يبه امور آزادگان رس يدگيد ستاد رسييتأ ن آزاد محسوب و بهياست كه بر اساس قوان يه كسانيكل آزادگان از منظور –د 

  الزم يخ تصويد و از تاريه رسياست قوه قضائي  ريبه تصو ۳۱/۱/۱۳۷9خ يتبصره در تار ۱۳ماده و  ۱۱ن نامه مشتمل بر ين آئيا

 باشد. ياالجرا م

 

 هاشمی محمود سید –رئیس قوه قضائیه 
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 ۱۳۷9قانون استخدام قضات مصوب  ییاجران نامه ییك آیك و تبصره ماده یاصالح ماده 

 

  ۱۳۷9قانون استخدام قضات مصوب  يين نامه اجراييك آيك و تبصره ماده يه ماده ياصالح

  : شوديل به آن اضافه ميتبصره ذ ور اصالح يبه شرح ز ۱۳۷9مصوب  يين نامه اجراي( آئ۱ماده )

علـوم  ، حقـوق  ياز رشته هـا  يكيپيوسته در  يا كارشناسي يناسمدرك كارش يكه دارا يان كسانيه همه ساله از ميقوه قضائ

ه كه دوره سطح را تمـام كـرده باشـند از    يعلم يز از طالب حوزه هاين وباشند ي( ميش فقه و حقوق اسالميات )گراياله، ييقضا

 خواهد كرد.  يياز آزمون اقدام به جذب و استخدام كادر قضا و يق انتشارات آگهيطر

ه ي)وابسته بـه قـوه قضـائ    يو خدمات ادار يياز دانشكده علوم قضا ييعلوم قضا يدارندگان مدرك كارشناس : (۱تبصرۀ مادۀ )

ن ماده معاف هسـتند. بـا   يمذكور در ا يباشند از گذراندن آزمون كتبيه ميران( كه متعهد خدمت به قوه قضائيا ياسالم يجمهور

 رد. وان به عمل خواهد آت آنيجهت احراز صالح يه اختبارين حال قوه قضائيا

  یشاهرود ید محمود هاشمیه ـ سیس قوه قضائیرئ

 قضات یبخشنامه در خصوص ارتقاء سطح علم

 

بعـد از   يو جبران فاصـله آنـان از مباحـث نظـر     ياسالم ينظام مقدس جمهور يستم قضائيقضات در س يارتقاء سطح علم

ـ و تغ يقضـائ  يسـتمها يع در سيو تحول سـر  يدادرس يه هاويشرفت روز افزون فنون و شيل و تسلط بر پيفراغت از تحص رات يي

دن در انجام يالزم توسط قضات به منظور سرعت بخش يها ل تخصصيو تحص دادگاه هان مورد عمل در يدر قوان يو اساس يكل
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ر قضـات و  يو آراء سـا  ينـو قضـائ   يشـه هـا  يو كسـ  اطـالع از اند   ير و ادارات دولتير دوايامور محوله و هماهن  شدن با سا

 شود.  يه مير توصيت موارد زين رعايد مسلماً ضرورت دارد بنابراين جديحقوقدانان و قوان

نشسـت  »سراسـر كشـور بـا عنـوان      يهايدر دادگستر، پنجشنبه يحاً روزهايترج، يك جلسه در اول وقت اداريهرهفته  -۱

 د. نين جلسه شركت نمايالزاماً در ا يستيل و قضات محترم بايتشك« يقضائ

 پرداخته شود.  ييو قضا يحقوق، يمدت زمان هر جلسه حداك ر دو ساعت و در آن به مباحث اخالق -۲

اسـتانها جمـع    يهايكـل دادگسـتر   يقضات شركت كننده در جلسات توسط رؤسـا  يد ابرازيو عقا يجه مباحث حقوقينت -۳

و  يه ارسال تا پـس از غـور و بررسـ   يقات قوه قضائيقان هر فصل به دفتر معاونت آموزش و تحيك بار در پايو هر سه ماه  يآور

 رد. يسراسر كشور قرار گ يها يار دادگسترير و در اختيچاپ و تك ، عموم قضات يجهت بهره بردار يطبقه بند

ـ باشد و در غ ياستانها و شهرستانها م يها يكل دادگستر يبه عهده رؤسا يت اداره نشست قضائياست و مسئولير -۴ اب ي

 ن آنان خواهد بود. يا معاونيائم مقام آنان با ق

 يفعال و ارائـه بح هـا   يو علم يقيه مقاالت تحقيدر جلسات داشته باشند و در ته يعيسته و بديت شايكه فعال ياز قضات -۵

 د. ير به عمل آيتقد يكل استانها به نحو مطلوب يرؤسا يند با معرفيكوشش نما يحقوق

در  يكه وقفـه ا يق آن حوزه ها در جلسـات مزبـور در صـورت   يادرسان و قضات تحقا ديبخش  يدادگاه ها يحضور رؤسا -۶

 استان بالمانع است.  يس كل دادگستريص رئيجاد نشود به تشخيكارها ا

 يو ارشاد حقوق يبا مسائل قضائ ين محليمردم و مسئول ييتوانند به منظور آشنا ياستانها م يها يكل دادگستر يرؤسا -۷

 دعوت به عمل آورند.  يدر نشست قضائ ييوابسته به دستگاه قضا ير سازمانهايسا يورت لزوم از رؤساآنان درص يو قانون

تابعه و قائم  يقضائ يشهرستانها و حوزه ها يها يدادگستر يك جلسه با رؤساياستانها هر ماهه  يس كل دادگستريرئ -۸

ر دسـتگاهها و  يسـا  يبا رؤسـا  يمناطق و در مواقع مقتض يائقض يدر اداره امور و نشستها ين خود در امر هماهنگيمقام و معاون

اسـت  يقـات ر يه و معاونت آموزش و تحقيس نهاد قوه قضائيجه جلسات به رئيداشته باشند و نت يمرتبط دستگاه قضائ يسازمانها

 ه منعكس شود. يقوه قضائ
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 يگزارشـها  يو بررسـ ، راد صـاح  نظـر  منجمله اعزام اف يق مقتضيه به طرياست قوه قضائيقات ريمعاون آموزش و تحق -9

ن يمعـ  يزمـان  يو در برهـه هـا   يين آنها را شناسـا ين و كاراتريقرارداده و فعالتر يابياستانها را مورد ارز يقضائ يواصله نشستها

 ق قرار خواهند داد. يمورد تشو يل را به نحوه مقتضيافراد دخ، ضمن اعالم استان و شهرستان نمونه

ـ د» ه يا شهرسـتان در نشـر  يقضات به نام قضات همان استان  يج مباحث حقوقيااالقتضاء نت عند -۱۰ « يحقـوق  يدگاههاي

 ه منعكس خوااهد شد. يقضائ قوها در مجله ي يو خدمات ادار ييدانشكده علوم قضا يمنتشره از سو

 

 هیس قوه قضائیرئ- یشاهرود ید محمود هاشمیس

 

 
 یقوه قضائ ین نامه نظام جامع اطالع رسانیآئ

 

 ات يكل-الف 

قـوه   ياطـالع رسـان   يقـ يكـالن و تلف  يهـا  در برنامه يجاد هماهنگيا، است هايو تمركز در س يبه منظور هماهنگ -۱ماده 

 ي  مـ يتصو يبه شرح مواد آت« ه يقوه قضائ ين نامه نظام جامع اطالع رسانيآئ»، يبرنامه دوم توسعه قضائ يه و در راستايقضائ

 شود. 

 ف يتعار -۲ماده 

 ه يتابعه قوه قضائ يو سازمان ها ييالت قضايتشك، يو استان يستاد يشامل بخش ها : ه يقوه قضائ - ۲-۱

، پـردازش و نشـر اطالعـات    ، يفراهم آور، يزيبرنامه ر يند هاياز فرآ يمجموعه ا : هيقوه قضائ ينظام اطالع رسان - ۲-۲

 ن. يماب يو كنترل آن و ارتباطات ف يابيارز، نظارت، يبانيپشت

ر روش يسـا ، ( يكـ ي)الكترون يمجاز، مكتوب، يشفاه ياز روش ها يكيبه  ياطالع رسان : ياطالع رسان يروش ها - ۲-۳

 از آن ها انجام خواهد شد.  يبيا تركيها و 
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ا بـه  يق انجام مصاحبه با رسانه ها و ياز طر يموضع و خبر رسان، ق اعالم نظرياز طر : (ي)گفتار يشفاه ياطالع رسان -الف 

 شود.  ياز افراد انجام م يجمع يم برايصورت مستق

و  يات ادواريق انتشار نشـر يو از طر يبه صورت نوشتار يموضع و خبر رسان، شامل اعالم نظر : مكتوب ياطالع رسان -ب 

 باشد.  يعملكرد م يو گزارش ها يخبر يبولتن ها،  ير ادواريغ

ـ بر و يسا يق فضاياز طر يرسانموضع و خبر ، اعالم نظر :  يمجاز ياطالع رسان -ج   يهـا  ينـو آور  يا اسـتفاده از برخـ  ي

 رد. يرا دربر گ smsر يك نظيتكنولوه

 و ام الهم است.  يآموزش يكارگاه ها، ش هايشامل هما : ياطالع رسان ير روش هايسا -د 

ل هرگونه طـرح موضـوع قبـل از    ژه شاميارائه و نشر اطالعات و اخبار و : ژه(ي)اطالعات و اخبار و ژهيو ياطالع رسان - ۲-۴

ـ موضوع تبصـره ذ  ياز جمله پرونده ها، اشخاص يي  قضايا تعقيرانه يشگياقدام پ  ۵( و مـاده  ۲۸/۷/۱۳۸۱ ي)الحـاق  ۴ل مـاده  ي

حساس و مهم پرونده ، يمل يپرونده ها، يقانون مجازات اسالم ۵۱۳تا  ۴9۸و انقالب و مواد  يعموم يل دادگاه هايقانون تشك

ـ . البته بـا رعا يز در ارتباط با اتباع خارجيداشته باشد و ن ين الملليا بي ين است بازتاب داخلكه ممك ييها ن و مقـررات  يت قـوان ي

 مربوط به محرمانه بودن مطال . 

پاسخ ها و مواضع ، يياخبار قضا، هيعملكرد قوه قضائ، هيقوه قضائ ياست ها و برنامه هايس : يموضوعات اطالع رسان - ۲-۵

 .  ييو قضا يحقوق يه و عمومياطالعات پا، ين الملليب يه در قبال موضوعات داخليقضائقوه  يرسم

  :  يدوره اطالع رسان - ۲-۶

 ربط . ين ذياز مسؤوليا بر حس  نيژه و يو يدر موارد اطالع رسان : )بدون فوت وقت( يفور –الف 

و  ييقضـا ، يالتيف تشـك يرش عملكرد در چـارچوب وظـا  گزا، اخبار، ...( اهم رخدادها، ماهانه، يهفتگ، )روزانه يدوره ا -ب 

 هر بخش  يتخصص

  : هيقوه قضائ ين نامه اطالع رسانين در چارچوب آئياز مخاطبيهرگونه گزارش بر حس  ن : يمورد -ج 

نخبگان  -۴قضات  -۳، هيقوه قضائ يران عاليمسؤوالن و مد -۲، ه يس قوه قضائيرئ -۱) هين درون قوه قضائيمخاطب -الف 

 ه ( يقوه قضائ يعوامل خبر -۶، هيكاركنان قوه قضائ -۵ه يقوه قضائ ييو خبرگان قضا يحقوق



  45 قوانین و مقررات مربوط به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

ـ مجر يسران قـوا  -۲ يرهبر معظم انقالب اسالم -۱ه()يرون قوه قضائي)ب يكشور – يطين محيمخاطب -ب  ه و مقننـه و  ي

ـ آ -۴...( ، فراسـ ، نـدگان مجلـس  ينما، كشور)وزرا يران عاليمد -۳ –ص مصلحت نظام يس مجمع تشخيرئ ، ات عظـام و فقهـا  ي

، صنوف-۶يخبرگان محل، كارشناسان، اشخاص مرتبط مانند وكال، ين و كارشناسان موضوعيمسؤول -۵ يو فقه ينخبگان حقوق

 ر(. يو سا يعوامل خبر-۸ شهروندان-۷ يمدن ينهادها، احزاب

 يو منطقه ا يجهان ين و مقامات سازمان هامسؤوال، ر كشورهايسران و مقامات سا -۱) ين الملليب-يطين محيمخاطب -ج 

 ر(. يو سا يعوامل خبر -۵، مرتبط  يمدن يسازمان ها و نهادها -۴ ين الملليكارشناسان و متخصصان ب -۳

  : ر استيشامل موارد ز يمحدوده اطالع رسان: ه يقوه قضائ ينظام اطالع رسان ييايحوزه جغراف - ۲-۸

مهـم   يبـه پرونـده هـا    يدگيكشور و محل رس يران و مسؤوالن عاليت مديفعال يز اصل)به عنوان مرك استان تهران -الف 

 (.  ييقضا

 كشور.  ير استان هايسا -ب 

 جهان.  ير كشورهايسا، ييآسا يكشورها، ياسالم يكشورها -ج 

ـ » است كه به موج  قانون  ياسناد و مطالب : شده ياطالعات طبقه بند - ۲-9 و  يد سـر اسـنا  ين نامـه طـرز نگهـدار   يآئ

، بـه چهـار دسـته محرمانـه    «  ۱/۱۰/۱۳۵۴ و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطالعات مصـوب  يو طبقه بند يمحرمانه دولت

 « م شده است.يتقس يسرّ يو به كل يسرّ، محرمانه يليخ

ار يدر اخت ه ويعكس و نوار ته، لميف، گزارش يهستند كه به صورت مجاز از موضوعات خبر يافراد : يعوامل خبر - ۲-۱۰

 دهند.  يرسانه ها قرار م

 يژه و انعكـاس فـور  ياخذ اطالعات و يه برايس قوه قضائيرئ ياست كه از سو يفرد : ژهيو يمسؤول اطالع رسان - ۲-۱۱

 گردد.  ين مييتع، شانيآن به ا

 ييالت قضـا يكتش، يستاد يبخش ها ين مقام تماميباالتر ياست كه از سو يفرد : يداخل يمسؤول اطالع رسان - ۲-۱۲

اطالع  يعال يرخانه شورايربط به دبيحوزه ذ يبه عنوان مسؤول اطالع رسان، هيقوه قضائ يتابعه در سطوح سازمان يو سازمان ها

 شود.  يم يمعرف، هيقوه قضائ يرسان
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 ه يقوه قضائ ياركان نظام جامع اطالع رسان -ب 

  : ر استيز ه به شرحيقوه قضائ ياركان نظام جامع اطالع رسان -۳ماده 

 ه يقوه قضائ ياطالع رسان يشورا - ۱

 رخانه شورا. يدب - ۲

 شورا.  يهماهنگ يته مركزيكم - ۳

  : شورا شامل يتخصص يته هايكم - ۴

، يو توسـعه علمـ   يت و منـابع نظـام اطـالع رسـان    يريتوسعه مد :  يت اصليت و نظارت )مأموريريمد يته ارتقايكم - ۴-۱

 و روزآمد.  نو  يها يو فناور يپژوهش

 (.  ياطالع رسان يفيو ك يكم يو ارتقا يند اطالع رسانيفرا يابيارز : يت اصلي)مأمورياطالع رسان يته ارتقايكم -۴-۲

و توسـعه  ، جامعـه  يو قضائ يسطح دانش حقوق يارتقا : يت اصليو توسعه مشاركت ها )مأمور يته فرهن  سازيكم - ۴-۳

 ربط(. يذ يرسانه ها و نهادها، نخبرگا، مسؤوالن، تعامل و مشاركت مردم

 . ياستان ياطالع رسان يته هايكم - ۵

 تابعه.   يو اطالع رسان يروابط عموم يواحدها - ۶

مـذكور   يشود و واحـدها  يه انجام ميربط در قوه قضائيذ يسازمان يتوسط واحدها ييندها و اقدامات اجرايفرآ يتبصره تمام

 باشند.   يم ياطالع رسان يمصوب شورا ياست ها و برنامه هايس يموظف به اجرا

  : ر استيبه شرح ز« هيقوه قضائ ياطالع رسان يشورا»  ياعضا -۴ماده 

 س شورا. يرئ- ۱

 ر شورا(. يه )دبيقوه قضائ يسخنگو- ۲

 ه. ياست قوه قضائيس حوزه ريرئ - ۳

 كل كشور.  يس سازمان بازرسيرئ - ۴

 .  ييو توسعه قضا يمعاون حقوق - ۵



  47 قوانین و مقررات مربوط به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 آموزش. معاون  - ۶

 .  يتيو ترب ينيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميرئ - ۷

 ر ستاد حقوق بشر. يدب - ۸

 ه. يس مركز حفاظت و اطالعات قوه قضائيرئ - 9

 استان تهران  يس كل دادگستريرئ - ۱۰

 و انقالب تهران.  يدادستان عموم - ۱۱

 شود.  ين مييه تعيس قوه قضائيتوسط رئ ياطالع رسان يس شورايرئ -۱تبصره 

 شود.  يل ميكبار تشكيماه  ۳حداقل هر  ياطالع رسان يجلسات شورا -۲تبصره 

 كشور دعوت به عمل آورد.  ير نهادهايندگان سايو نما ييتواند بر حس  مورد از مسووالن قضا ير شورا ميدب -۳تبصره 

   :راستيه به شرح زيقوه قضائ ياطالع رسان يارات شورايف و اختيوظا -۵ماده 

 ه. يقوه قضائ ياطالع رسان يبرنامه راهبرد ين و بازنگريتدو - ۱

 از . يمورد ن ياطالع رسان ين نامه هاييآ، مقررات، فيتعار، م ي  مفاهيو تصو يبررس - ۲

، يفـراهم آور ، يزيند برنامه ريع و توسعه فرآيتسر، ليو تسه يطرح جامع اطالع رسان ياجرا يدات الزم برايجاد تمهيا - ۳

 و نشر اطالعات.  يردازش و ساماندهپ

 . ياطالع رسان يبرنامه ها و بودجه ها،   طرح هايو تصو يبررس - ۴

 جامعه و مردم.  ييو قضا يحقوق، يو آموزش عموم ياطالع رسان يالزم برا ينه هايجاد زميا - ۵

 ربط. يذ ينهادها، سانه هار، خبرگان، مسؤوالن، توسعه تعامل و مشاركت مردم يالزم برا ينه هايجاد زميا - ۶

 .  ياطالع رسان يو پژوهش يتوسعه علم يدات الزم برايجاد تمهيا - ۷

قـوه   ينو در نظام اطالع رسان يها ير فناورياطالعات و ارتباطات و سا ياز فناور يريبهره گ يدات الزم برايجاد تمهيا - ۸

 ه . يقضائ

 ه. يقوه قضائ ياطالع رسان يها و نهادها يتوسعه روابط عموم و يسامانده، يهماهنگ يدات الزم برايجاد تمهيا - 9
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ـ امكانات و تجه، استانداردها، يزيت و برنامه ريريمد،  يمنابع مال، يتوسعه منابع انسان يدات الزم برايجاد تمهيا - ۱۰ زات ي

  ياطالع رسان

ـ ه از طريقـوه قضـائ   ياطـالع رسـان   ياو نهادهـ  يو روابط عموم ينظام اطالع رسان يو كنترل عال يابيارز، نظارت - ۱۱ ق ي

 آن .  يته هايرخانه شورا و كميدب

  : رخانه شورايارات دبيف و اختيوظا -۶ماده 

 رخانه. يالت الزم دبيجاد ساختار و تشكيا

 شورا.  يس طرح ها و برنامه هايش نويم پيتنظ

 م دستور جلسات شورا. يتنظ

 م صورت جلسات شورا.  يتنظ

 . مصوبات شورا يريگيپ

 ته ها. يت شورا و كميفعال يمستندساز

 ته ها. يشورا و كم يو عموم يانجام امور ادار

 ته ها و ارائه به شورا. ياز عملكرد شورا و كم يو مورد يدوره ا يم گزارش هايتنظ

 يبـا همـاهنگ   توانـد  ير شورا مـ يرخانه را بر عهده دارد .دبيمصوبات شورا و اداره دب يريگيت پيمسؤول، ر شورايدب -۱تبصره 

رخانـه را  يو اداره دب يين و انجام امور اجراييرخانه شورا( تعيس دبيا رئي) يياجرا ير هماهنگيك نفر را به عنوان مدي، س شورايرئ

 د.  يض نمايتفو يبه و

س يئ  به ريتصو يه برايرخانه شورا را تهيالت دبيساختار و تشك، ك ماهير شورا موظف است تا حداك ر ظرف يدب -۲تبصره 

 د. يشورا ارائه نما

ـ ته، شـورا  يته هـا يرخانه و كمياز اقدامات دب يگزارش جامع، ر شورا موظف است تا حداك ر در هر ماهيدب -۳تبصره  ه و بـه  ي

 د. ياست شورا ارائه نماير

  : ه عبارتند از يقوه قضائ ياطالع رسان يشورا يهماهنگ يته مركزيكم ياعضا -۷ماده 
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 ته. يس كميبه عنوان رئ يرساناطالع  ير شورايدب - ۱

 . ياطالع رسان ير شورايته به انتخاب دبير كميدب - ۲

 ه. يقوه قضائ يو اطالع رسان ير كل روابط عموميمد - ۳

 ه . يقوه قضائ يو اجتماع ير كل امور فرهنگيمد - ۴

 . يخدمات ادار و ييتابعه و دانشكده علوم قضا يسازمان ها يو اطالع رسان يران كل روابط عموميمد - ۵

دادستان ، يوان عدالت اداريد، كشور يوان عاليد، هيقوه قضائ يو معاونت ها يستاد يحوزه ها يندگان اطالع رسانينما - ۶

 ه. يحفاظت و اطالعات قوه قضائ، كل استان تهران يدادگستر، قضات يدادسرا و دادگاه انتظام، يوزارت دادگستر، كل كشور 

 تهران.  يدادسرا ينده اطالع رسانيدستان به عنوان نمان داياز معاون يكي - ۷

 س شورا. يه به انتخاب رئيات قوه قضائيران نشريا سردبيران مسؤول يدو نفر از مد - ۸

ـ ه يخـارج از قـوه قضـائ    ير بخش هايندگان ساياز نما، تهيس كميبر حس  ضرورت و با موافقت رئ -تبصره  ا كارشناسـان  ي

 ربط دعوت خواهد شد. يذ

  : ن شرح استيه بديقوه قضائ ياطالع رسان يشورا يهماهنگ يته مركزيارات كميف و اختيوظا -۸اده م

 ض شورا. يبر حس  تفو ياطالع رسان يف شورايه وظايانجام كل - ۱

 ها.  يانواع اطالع رسان ييو محتوا ي  شكليو تصو يبررس - ۲

 ات و اخبار منتشره. ينشر، ياطالع رسان يگاه هايپا لياز قب ياطالع رسان يوه هايندها و شينظارت بر فرآ - ۳

 ژه. يو يها يدر خصوص اطالع رسان يريم گيتصم - ۴

 ه. يقوه قضائ يمختلف نظام اطالع رسان يو بخش ها يتخصص يته هاين كميماب يجاد هماهنگيا - ۵

 ه . يقوه قضائ ياطالع رسان يها و نهادها ين روابط عموميماب يجاد هماهنگيا - ۶

 .  يتخصص يته هايكم يت هايو كنترل فعال يابيارز، نظارت - ۷

 .  ياطالع رسان ي  شورايو تصو يبررس يه مواد الزم برايته - ۸

  : ن شرح استيبد يتخصص يته هايارات كميف و اختيوظا -9ماده 
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 . يت نظام اطالع رسانيبر راهبردها و مأمور يمرتبط مبتن يموضوعات تخصص يكارشناس - ۱

 تابعه(.  يو سازمان ها ييالت قضايتشك، يه )اعم از ستاديمرتبط در ساختار قوه قضائ يياجرا ين بخش هايب يهماهنگ - ۲

الت يتشـك ، يه)اعم از سـتاد يمرتبط در ساختار قوه قضـائ  يياجرا يت بخش هايو كنترل بر صحت فعال يابيارز، نظارت - ۳

 .  يرسان تابعه( در چارچوب نظام اطالع يو سازمان ها ييقضا

   . يو تصو يبررس يشورا برا يهماهنگ يته مركزيته ها به كميارائه مصوبات كم - ۴

ران كـل قـوه   ياز مـد  يكـ يس شورا و بر عهـده  ير شورا و با حكم رئيشنهاد دبيبه پ يتخصص يته هاياست كمير -۱تبصره 

 ته باشد. يآن كم يط با موضوع تخصصت حوزه متبوعش مرتبيكه فعال، عضو خواهد بود يندگان نهادهايا نمايه يقضائ

 ل خواهد شد. يا حداك ر ماهانه تشكيو  ياز به صورت هفتگيته ها بر حس  موضوع و نيجلسات كم -۲تبصره 

بـه  ، يل در اطـالع رسـان  يع و تسـه يو انسـجام و تسـر   يجاد هماهنگيبا هدف ا يته اطالع رسانيدر هر استان كم -۱۰ماده 

ـ   ياستان  ين دادگسترياز معاون يكياست يبه ر، ژهيو يها يخصوص اطالع رسان س كـل  يا دادستان مركز استان بـه انتخـاب رئ

ندگان اطالع يت دادستان مركز استان و نمايو عضو يدادگستر يو اطالع رسان يمسؤول روابط عموم يريو دب، استان يدادگستر

 شود.  يل ميتشك، هيتابعه قوه قضائ يسازمان ها ياستان يواحدها يرسان

استان  ياطالع رسان يته هاين كميماب يجاد هماهنگيا، ارتباط مستمر يفه برقراريوظ ياطالع رسان يرخانه شورايدب -تبصره

 ها را بر عهده خواهد داشت. 

   يط اطالع رسانيشرا -ج 

ه يائتابعـه قـوه قضـ    يو سـازمان هـا   ييالت قضـا يتشك،  يو استان يستاد يدر بخش ها ين اطالع رسانيمسؤول -۱۱ماده 

  : موظفند

ـ اهم اطالعات و اخبار حوزه تحت پوشش خود را به صورت روزانه و به طر -الف  اطـالع   يرخانـه شـورا  يق مناسـ  بـه دب  ي

 ند. ياعالم و ارسال نما يرسان

 و ياطالع رسـان  يرخانه شوراياوقات شبانه روز به دب يبدون فوت وقت در تمام، ژه را پس از اطالعياطالعات و اخبار و -ب 

 ند. يمنعكس نما يق مقتضياز طر، «ژه يو يمسؤول اطالع رسان» 
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بـه   يو سطح منـد نسـبت بـه اطـالع رسـان      يدوره ا، موظف است به صورت مستمر ياطالع رسان يرخانه شورايدب -تبصره

د بود كه توسط خواه يبر اساس دستورالعمل ين اطالع رسانيات ايجزئ د.يكشور اقدام نما يژه مقامات عالين مختلف به ويمخاطب

 شود.  يه ميشورا ته يهماهنگ يته مركزيكم

  : كيهر  يو محدوده اطالع رسان يمقامات مجاز به اطالع رسان -۱۲ماده 

: اسـت يس حـوزه ر يرئ، دادستان كل كشور، هيمعاون اول قوه قضائ، هيقوه قضائ يسخنگو،  ياطالع رسان يس شورايرئ - ۱

و  ييقضـا ، يالت اداريه اعـم از تشـك  يت قـوه قضـائ  يـ كالن و مربوط به كل يو برنامه ها است هايدر ارتباط با س ياطالع رسان

 يه و به طور اخص در ارتباط با پرونـده هـا  يقوه قضائ يها ييو پاسخگو يمواضع رسم، ژهيو يتابعه و اطالع رسان يسازمان ها

ا بازداشـت  ياخبار مربوط به احضار ، داشته باشد ين الملليا بي يكه ممكن است بازتاب داخل ييو حساس و مهم و پرونده ها يمل

 .  ياتباع خارج

س مركـز  يرئ، تابعه يسازمان ها يرؤسا، هين قوه قضائير معاونيسا، يوان عدالت اداريس ديرئ، كشور يوان عاليس ديرئ - ۲

و اخبـار   يـي و عملكـرد اجرا برنامه  ياطالع رسان :  يو خدمات ادار يس دانشكده علوم قضائيرئ، هيحفاظت و اطالعات قوه قضائ

 حوزه مرتبط. 

كـل   ين رؤسـا ي)معـاون ، يتابعـه اسـتان   يران كل سازمان هايمد، دادستان مركز استان ، استان يكل دادگستر يرؤسا - ۳

 ييقضـا  يمجتمـع هـا   يرؤسـا ، شهرستان هـا  يها يدادگستر يرؤسا، استان و معاونان آنان يدادستان ها، استان  يدادگستر

ـ و اخبار حـوزه مـرتبط و    ييبرنامه و عملكرد اجرا ياطالع رسان: استان( يس كل دادگستريرئ ينگبا هماه يهمگ ا بـر حسـ    ي

 ض شورا. يتفو

 ياطالع رسـان : ييو قضا يو استان يدر هر بخش ستاد ين اطالع رسانيا مسئوولي يو اطالع رسان يران روابط عموميمد - ۴

ن نامه نظام جـامع  ين مقام مرتبط و در چارچوب آئيباالتر يحوزه مرتبط با هماهنگ ژهيو يو اطالع رسان ييبرنامه و عملكرد اجرا

 ه. يقوه قضائ ياطالع رسان

ن حـدود و ثغـور و   يـي مـوارد را بـا تع   يدر برخ ياطالع رسان، تواند بر حس  لزوم يشورا م يهماهنگ يته مركزيكم -تبصره

 د. يض نماين نامه تفوين آئيا ۱۲ا چند نفر از افراد مندرج در ماده يك يبه ، شكل آن
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  : باشد ير ممنوع ميه در موارد زيانتشار اخبار و صدور اطالع، افشاء، اعم از مصاحبه يرسان اطالع گونه هر – ۱۳ماده 

قـات  يو محـاكم و تحق  ير علنيمذاكرات غ -(. يو محرمانه دولت ي)اسناد سر يحفاظت يبند هطبق ياسناد و اطالعات دارا -

 شدن حكم.  يقبل از قطع يان دادگاه علنيو انتشار جر يدر مرحله مقدمات يو انتظام يمراجع قضائ

ن انتشـار  يبودن آن را نموده باشد و همچن ير علنيغ يتقاضا ين دعوياز طرف يكيكه حداقل  ياشخاص يخصوص يدعاو -

 اشخاص باشد.   يت و ابروي ير با حين اتهام كه مغايعناو، ياسام

 ت طفل متهم. يهو يه عكس و افشايو ته يلمبرداريا فياطفال و ،  يجرائم خانوادگ به يدگيان رسيجر -

 گردد.  ييعادالنه قضا يح و سالم در روند دادرسيكه افشاء و انتشار آن موج  اختالل و مانع انجام صح ياخبار -

 ن شود. ياب و مسئولگروه ها احز، ان اقشار جامعه يم يريد درگيو تشد يكه موج  تفرقه و دوگانگ ياخبار -

 يبه نظام و دستگاه قضائ يعموم ياعتماد يا موج  بين آنان و يا هراس بيو  ياذهان عموم، يكه موج  آشفتگ ياخبار -

 شود. 

 شود.  ييا موج  خدشه دار شدن اقتدار و استقالل قضاير شأن قضات و يكه مغا يا خبريه يصدور اطالع، مصاحبه  -

 . يو اعالم رأ يدگيت متهم قبل از اتمام رسيدر خصوص برائت و مجرم ييامات قضاده مقيهرگونه اظهار عق -

 ه. يس قوه قضائيص رئيكل كشور به تشخ يبازرسان بازرس يگزارش ها -

ـ ا اسـتمداد از كل يـ هشـدار  ، يهمگـان  يا مصاحبه به منظور اطالع رسانيخبر و ، ه يتبصره در صورت ضرورت انتشار اطالع ه ي

بنـا بـه   ، باشـد  ين نامه ممنوع مين آئيكه انتشار و افشاء اطالعات آن مطابق مفاد ا ييقضا يخصوص پروند ها اقشار جامعه در

 يدگيرسـ  ياز قاضـ  ياطالعـات الزم و كـاف  ، ه يس قوه قضـائ يه و با كس  اجازه از رئيقوه قضائ ياطالع رسان يص شورايتشخ

شـده   يبنـد  هدر حد ضرورت كه متضمن افشاء اسـرار و اطالعـات طبقـ   زان انتشار آن يكننده پرونده اخذ و متن خبر و نحوه و م

ن يـي بنا به تع يا فرديه و يقوه قضائ يو اطالع رسان يا روابط عموميه و يقوه قضائ يار سخنگويه و در اختيتوسط شورا ته، نباشد

لم و گزارش بـه  يف،  يت عوامل خبريهداا با يه رأساً يقوه قضائ يو اطالع رسان يروابط عموم، ازيرد.در صورت نيگ يقرار م، شورا

 د. ينما يم يه و اطالع رسانيته، ن شدهييزات تعيم

  يبا عوامل خبر يو اطالع رسان يروابط عموم يواحدها يط همكاريالزامات و شرا -د 
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  : است يه الزاميقوه قضائ يو ادار ييك از اماكن قضايحضور در هر  ير برايت موارد زيرعا -۱۴ماده 

 مربوط  يبا روابط عموم ياهنگهم - ۱

  يت اخالق و شئونات حرفه ايرعا - ۲

 نامه از رسانه متبوع  يارائه معرف - ۳

  ين شده توسط روابط عمومييتع يت صرفاً در محل هايتردد و فعال - ۴

  ين قانونيدر چارچوب مواز يت خبريانجام فعال - ۵

ه يوابسته به قوه قضـائ  يز سازمان هايو ن يعلن يدادگاه ها، ادسراها ط ديلم و عكس در محيف، ه هر گونه خبريته -۱۵ماده 

و عكـس و   يلمبـردار يرد.نظارت بر موضوعات فيانجام پذ يو اطالع رسان يروابط عموم يو تحت نظر واحدها يد با هماهنگيبا

 باشد.  يم يو اطالع رسان يبر عهده واحد روابط عموم يقانون يت هايخبر و كنترل ممنوع

  : ر را انجام دهندياقدامات ز،  يها موظفند در ارتباط با عوامل خبر يروابط عموم -۱۶ ماده

 مصوب  يمطابق فرم ها يمشخصات و امضاء عوامل خبر، ل اسمياخذ و تكم - ۱

 رسانه اعزام كننده  ين شده از سوييبه مراجع مربوط در چارچوب محور تع يعوامل خبر يت و معرفيهدا - ۲

  ين قانونيصدا و گزارش در چارچوب مواز، عكس، لميه فيته يبرا يكنترل عوامل خبرنظارت و  - ۳

ـ و ته يخبـر  ير گروه هـا يل و امضاء شده توسط خبرنگاران و سايتكم يز فرم هاينامه ها و ن يه معرفيكل ينگهدار - ۴ ه ي

 .  يو اطالع رسان يال و داستان در روابط عموميلم و سريكنندگان ف

 ر مواد يسا - ه

 يكـه دارا  يدر صورت، سطوح سازمان  يتابعه در تمام يو سازمان ها ييالت قضايتشك،  يستاد يه بخش هايكل -۱۷ماده 

 يرخانه شـورا يبه دب يك نفر را به عنوان مسؤول و رابط اطالع رسانيستند موظفند حداقل ين يو اطالع رسان يواحد روابط عموم

 ند. ينما يمعرف، هيقوه قضائ ياطالع رسان
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 يبـا شـورا   يه مكلفند ضمن همكـار يتابعه قوه قضائ يو سازمان ها ييالت قضايتشك،  يستاد يه بخش هايكل -۱۸ماده 

برنامـه هـا و   ، اسـت هـا  يرا منطبق بـا س  يخود در حوزه اطالع رسان يبرنامه ها، آن يته هايرخانه شورا و كميدب،  ياطالع رسان

 ند. يم و اجرا نمايتنظ، آن يته هايه و كميضائقوه ق ياطالع رسان يمصوب شورا ياستانداردها

، يتخصصـ  يته هايدر كم يد به صورت ساالنه پس از بررسيبا يو اطالع رسان يبرنامه و بودجه حوزه روابط عموم -تبصره 

 ه برسد. ياست قوه قضائيو ر ياطالع رسان ي  شورايبه تصو

د يپس از تائ، هيمختلف قوه قضائ يابالغ به بخش ها يبرا ياطالع رسان يشورا يه مصوبات و بخش نامه هايكل -۱9ماده 

 شود.  يس شورا ابالغ ميق رئيه از طرياست قوه قضائير

باشد. در صورت مشاهده تخلف  يه ميقوه قضائ ياطالع رسان ين نامه بر عهده شوراين آئيمفاد ا يت اجرايمسئول -۲۰ماده 

 گزارش خواهد شد. ، م صالح جهت اقدايس شورا به مراجع ذيموارد توسط رئ

خ يد.از تـار يه رسيس قوه قضائي  رئيبه تصو ۱9/۷/۱۳۸۶ خيم و در تاريتبصره تنظ ۱۵ماده و  ۲۲ن نامه در ين آئيا -۲۲ماده 

ن آن و الزم االجـرا  يگزين نامه حاضر جايمنسوخ و آئ، «ه يقوه قضائ ييو پاسخگو ياطالع رسان يعال يشورا يين نامه اجرايآئ»

 است.  

 . یشاهرود ید محمود هاشمیس-هیقوه قضائ سیرئ

 

 

 
 یوست به جایبه شرح پ 4و  ۳ن شدن جداول شماره یگزیجا

بنامه شماره یتصو 2موضوع بند  4و  ۳جداول شماره 

 ۱0/8/۱۳90 هـ مورخ4۷۳۷5/ت۱595۳4
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  :   نموديكل كشور تصو ۱۳9۰ماده واحده قانون بودجه سال ( ۱۱۵به استناد بند ) ۲۸/۱۰/۱۳9۰ران در جلسه مورخ يوز هيأت 
( موضوع ۴( و )۳ن جداول شماره )يگزيد شده است جاييتأ هيأت وست كه به مهر دفتر ي( به شرح پ۴( و )۳جداول شماره ) -

 گردد. يم ۱۰/۸/۱۳9۰هـ مورخ ۴۷۳۷۵/ت۱۵9۵۳۴  نامه شماره ي( تصو۲بند )

ر يبه شرح جدول ز ۱۰/۸/۱۳9۰هـ مورخ ۴۷۳۷۵ت/۱۵9۵۳۴امه شماره   نيتصر( ۲اد شده و بند )يع اعتبارات موضوع بند يتوز

ربط  يذ يياجرا يق دستگاههاين و مقررات مربوط از طريت قوانيرد تا به رعايگ يقرار م يانقالب فرهنگ يعال يار شورايدر اخت

  : دياقدام نما

 

 

 

 

 

 

 

 ال يون ريليم

  هزینه ای  عنوان ردیف-  شماره ردیف
تملك داییهای 

  سرمایه ای
  جمع

89 - 

550000  

اعتبارات موضوع 

اجرای منشور 

توسعه فرهنگی 

  قرآنی

  2ر188ر873  -  2ر188ر873
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حده قانون ( ماده وا۱۱۵ژه بند )ين و مقررات مربوط به وي  نامه قوانين تصويا يربط موظفند در اجرا يذ يياجرا يدستگاهها -

 ند.يت نمايكشور را رعا يكل ۱۳9۰بودجه سال 

 

  یه انسانیت و سرمایریمعاونت توسعه مد

 وزارت كشور -جمهورسیرئ

 اصـول  استناد به جمهورسين رئيوزرا و معاون، جمهورسيد رئييشنهاد و تأيبنا به پ ۲9/9/۱۳9۱ ران در جلسه مورخيوز هيأت 

ران و به استناد مـواد  يا ياسالم يجمهور يقانون اساسو هشتم  يكصد و سيست و هفتم و يكصد و بيست و ششم و يكصد و بي

قـانون بودجـه    (۱۱۲)ران و بنـد  يا ياسالم يقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهور( ۲۲۴)ماده « هـ»و بند ( ۱۸۶)و ( ۱۸۱)

 :   نموديكل كشور تصو ۱۳9۱سال 

 

 "نیمهرآفر طرح"

ن مشابه عالوه بر يا عناوي آنان و يع انسانت و منابيرين توسعه مديو استانداران و معاون يياجرا دستگاه ن مقاميباالتر.۱

به عنوان ، رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساسست و ششم يكصد و بياصل  يهاتيارات و مسئوليدارا بودن اخت

ـ ا ياسـالم  يجمهـور  يقـانون اساسـ  ست و هفتم يكصد و بيجمهور موضوع اصل سيژه رئينده وينما  يران بـرا ي

ز امور برنامه و بودجه مربوط به امور يو ن يو استخدام يران در امور اداريوز أت هيجمهور و سيارات رئياعمال اخت

 گردد.ين ميين و مقررات تعيدستگاه مربوط موضوع قوان يو استخدام يادار

د شده است ييدولت تأ هيأت وست كه به مهر دفتر يت و به شرح پيها موظفند با رعايو استاندار يياجرا يهادستگاه.۲

ـ هـر مرجـع    ياز سو يگريچ امر دياز به هيباشد و رأساً و بدون نينامه م ين تصوينفك ايو جزء ال از  يا مقـام ي

ـ ا ابـالغ و بـدون الـزام بـه رعا    يـ شماره مستخدم  يصدور و اعطا، صدور مجوز، دييتأ، شنهاديپ، ل موافقتيقب ت ي

 هيـأت  وست كه بـه مهـر دفتـر    يپ نسبت به همه موارد مندرج در شرح، مقامات ياز سو يصادره قبل يهاهيابالغ
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اقـدام و  ، و جذب و استخدام افراد يريو بكارگ يت استخداميل وضعياز جمله نسبت به تبد، د شده استييدولت تأ

 ز اختصاص دهند.يشماره مستخدم را ن

و  يران در امور اداريا ياسالم يجمهور يقانون اساسو هشتم  يكصد و سياصل  يران در اجرايوز هيأت ارات ياخت.۳

قانون ن و مقررات مختلف از جمله يدر قوان يو استخدام يز امور برنامه و بودجه مربوط به امور ادارين و ياستخدام

بـه عهـده    يسـنوات  يران و بودجه هايا ياسالم يقانون برنامه پنج ساله پنجم جمهور، يت خدمات كشوريريمد

 باشد.يو كشور م يدادگستر يوزرا

 باشد.ياالتباع م د شده است الزمييدولت تأ هيأت  وست كه به مهر دفتريپمات به شرح يمصوبات و تصم.۴

ن يص بـاالتر يبـه تشـخ  ، د شده استييدولت تأ هيأت وست كه به مهر دفتر يپ شرح به مستخدم شماره و كد شناسه.۵

ر مقامات يو سان مشابه يآنان و عناو يت و منابع انسانيريها و معاونت توسعه مديو استاندار ييمقام دستگاه اجرا

ها به افـراد اختصـاص    ياستاندار و مربوط يهاآنان رأساً توسط دستگاه يمجاز از سو يو استان يران ستاديو مد

 ابد.ييم

قـانون   ۱۱۲ بنـد  اسـتناد  ران و بهيا ياسالم يساله پنجم توسعه جمهور قانون برنامه پنج ۱۸۶و  ۱۸۱ مواد به استناد.۶

 يهـا تيارات و مسـئول يـ ف و اختيجمهور وظـا سين رئيشنهاد وزرا و معاونيپ كل كشور و بنا به ۱۳9۱بودجه سال 

ارات يف و اختيز وظايو ن يو استخدام يبه امور ادارو امور برنامه و بودجه مربوط  يو استخدام يآنان در امور ادار

ن ير مقامات و باالتريسا به عهده، د شده استييدولت تأ هيأتوست كه به مهر دفتر يآنان به شرح پ يهاتيو مز

ران ين مشابه و مديا عناويآنان  يت و منابع انسانيرين توسعه مديو استانداران و معاون يياجرا يهامقامات دستگاه

 شود.يگذاشته م يو استان يادست

 نيجمهور بـاالتر سيشنهاد رئيران و بنا به پيا ياسالم يجمهور يقانون اساسست و هفتم يكصد و بيبه استناد اصل .۷

ن مشابه آنان به عنوان يا عناوي يت و منابع انسانيرين توسعه مديو استانداران و معاون يياجرا يهامقامات دستگاه

وست كـه بـه   يران به شرح پيوز هيأت جمهور و سيارات رئياخت اعمال انجام و يجمهور براسيژه رئيندگان وينما
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جمهور و سيمات رئيژه در حكم تصمينده ويمات نمايصمشوند تين مييتع، د شده استييدولت تأ هيأت مهر دفتر 

 ران خواهد بود.يوز هيأت 

( ۷( و )۱جمهور در بند )سيژه رئينده وينامه حس  مورد با نما ين تصويمات و مصوبات موضوع اياجرا و ابالغ تصم.۸

 باشديران ميزو هيأت  ينامه داخلنييآ ۱9ت ماده ياز به رعاياد شده بدون ني( ۳موضوع بند ) يو وزرا

 اين تصوي  نام رافع اختبارات رييس جمهور و معاونين وي و وزرا و باالترين مقامات دستگاه هاي اجرايي نمي باشند.

 باشد.يمربوط م يكيوست آن سامانه الكترونينامه و شرح پ  ين تصويا يبستر اجرا.9

 جمهورسیمعاون اول رئ - یمیمحمدرضا رح

 

 

 

 

 یمل یگاه هادست یاستخدام یمجوزها

 

 

 

 

 يخدمات ادار و ييقضا علوم دانشگاه
  يأت علميه ۵۰

 يعلم أتيرهيغ ۱۰۰ و
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امر  یداوطلبان تصد ینش و كارآموزیگز، نامه نحوه جذبنییآ

 قضاء و استخدام قضات

 
و  ۱۳۴۳صـوب  م يط كـارآموز يقانون استخدام قضات و شرا، رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس ۱۵۸اصل  ۳با استناد به بند 

 يص لزوم كـارآموز يماده واحده قانون تشخ، و اصالحات آن ۱۳۶۱مصوب  يط انتخاب قضات دادگستريقانون شرا، ه آنياصالح

دن مـدت خـدمت   يماده واحده قانون گذران، ۱۳۷۱ه مصوب يس قوه قضائيف رئيارات و وظايماده واحده قانون اخت، ۱۳۶۶مصوب 

ـ ه آن و با عنايو اصالح ۱۳۷۳كشور مصوب  يدر محاكم قضائ يه علوم قضائالن دانشكديالتحصفه فارغينظام وظ ت بـه اتخـاذ   ي

، مهـارت ، دانش يت قضات دارايترب يبرا يو انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمان يساالر ستهيكرد شايرو

امر قضاء و استخدام قضات بـه شـرح مـواد     يدداوطلبان تص ينش و كارآموزيگز، نامه نحوه جذب نييآ، يااخالق و تعهد حرفه

  : شودي  ميتصو يآت

 منصب قضاء  یط و نحوه جذب داوطلبان تصدیشرا : بخش اول 

 رد. يپذيصورت م يو اختصاص يوه عموميـ جذب داوطلبان به دو ش۱ماده 
  یوه عمومیفصل اول ـ ش

 .  يو مصاحبه علم يكتب يق آزمون وروديص  قضاء از طرمن يند جذب داوطلبان تصديعبارت است از فرآ يـ جذب عموم۲ماده 

ـ رشـته حقـوق در هـر     يآموختگـان مقطـع كارشناسـ   ان دانشيمنص  قضاء از م يداوطلبان تصد يـ جذب عموم۳ماده  ك از ي

و  يوسته معـارف اسـالم  يارشد پ يكارشناس، ييعلوم قضا، يحقوق اسالم يش فقه و مبانيات با گراياله، فقه و حقوق، هاشيگرا

 يهـا آموختگان سطح دو حوزهو دانش يقات و فناوريتحق، د وزارت علومييمورد تأ يهاها از دانشگاهشيك از گرايحقوق در هر 

شـركت در   يمجـاز بـرا   يهان گروهييرد. تعيپذيه صورت ميعلم يهاحوزه يعال يد شوراييمورد تأ يهااز حوزه، ه و باالتريعلم

 ه است. يقات قوه قضائيه به عهده معاون آموزش و تحقيحوزه علم ۲ارندگان مدرك سطح در مورد د يند جذب عموميفرآ
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ـ  يتواننـد در آزمـون ورود  يم يباالتر به شرط يدانشگاه يليتبصره ـ دارندگان مدارك تحص  نـد كـه مـدرك    يشـركت نما  يكتب

 باشد.  يا حوزويرشته حقوق و  يشهاياز گرا يكيآنان در  يكارشناس

ه و در صـورت  يقات قـوه قضـائ  يله مركز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيبه وس يبه صورت سراسر يورودـ آزمون ۴ماده 

 شود. يگر برگزار ميد يهاسازمان يقات با همكاريد معاون آموزش و تحقيصالحد

ن يـي ه تعيه قضـائ س قـو يـي   ريقات و با تصـو يشنهاد معاون آموزش و تحقيبراساس پ، ينام در آزمون ورودنه ثبتيتبصره ـ هز 

 گردد. يم

ـ برابـر ن  ۳درصد باشد به تعـداد   ۵۰ش از يب يكه معدل كل آنان در آزمون ورود يـ داوطلبان  ۵ماده  ـ  يياز دسـتگاه قضـا  ي ن ياز ب

 اعالم خواهد شد.  يليت تكميشوند در صورت ضرورت ظرفيدعوت م يانجام مصاحبه علم ين نمرات برايحائزان باالتر
  یتصاصوه اخیفصل دوم ـ ش

مطـابق مقـررات   ، يق مصاحبه علمـ يمنص  قضاء از طر يند جذب داوطلبان تصديعبارت است از فرآ يـ جذب اختصاص  ۶ماده 

 نامه. نيين آيا

  : رديپذيانجام م يق مصاحبه علمير از طريـ جذب اشخاص ز۷ماده 

 . ۱۶منوط به داشتن حداقل معدل ، وه اولگر يهاها از دانشگاهشيك از گرايحقوق در هر  يآموختگان كارشناس. دانش ۱

 . ۱۷منوط به داشتن حداقل معدل ، گروه دوم يهاها از دانشگاهشيك از گرايحقوق در هر  يآموختگان كارشناس. دانش ۲

و  ۱۶منوط به داشتن حداقل معدل ، گروه اول يهاها از دانشگاهشيك از گرايارشد حقوق در هر  يآموختگان كارشناس. دانش ۳

 .يحقوق اسالم يش فقه و مبانيات با گرايا الهيفقه و حقوق ، هاشيك از گرايحقوق در هر  يمدرك كارشناس

منـوط بـه   ، گروه اول يهاها از دانشگاهشيك از گرايو حقوق در هر  يوسته معارف اسالميارشد پ يآموختگان كارشناس. دانش۴

 . ۱۶داشتن حداقل معدل

و  ۱۷منوط به داشتن حداقل معدل ، گروه دوم يهاها از دانشگاهشيك از گرايارشد حقوق در هر  يسآموختگان كارشنا. دانش ۵

 ها. شيك از گرايحقوق در هر  يمدرك كارشناس
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منوط بـه  ، گروه دوم يهاها از دانشگاهشيك از گرايو حقوق در هر  يوسته معارف اسالميارشد پ يآموختگان كارشناس. دانش ۶

 . ۱۷معدلداشتن حداقل 

منوط بـه داشـتن مـدرك    ، يحقوق اسالم يش فقه و مبانيات با گرايرشته اله يتخصص يان دكتريآموختگان و دانشجو. دانش۷

 يمعارف اسالم، اتيوسته رشته الهيارشد پ يا مدرك كارشناسي يحقوق اسالم يش فقه و مبانيات با گرايدر رشته اله يكارشناس

 . يحقوق اسالم يش فقه و مبانيو ارشاد با گرا

هـا بـا   شيك از گرايحقوق در هر  يمنوط به داشتن مدرك كارشناس، ه گروه اوليعلم يهاآموختگان سطح دو از حوزه. دانش ۸

 .  يمدرك كارشناس ۱۶حداقل معدل 

 . ۱۷دل منوط به داشتن حداقل مع، ه گروه اوليعلم يهااز حوزه يش حقوق و قضاء اسالميآموختگان سطح دو در گرا. دانش9

 ه گروه اول. يعلم يهااز حوزه يا حقوق و قضاء اسالميفقه و اصول و  يهاشيآموختگان سطح سه در گرا. دانش۱۰

 ه گروه اول. يعلم يهااز حوزه يا حقوق و قضاء اسالميفقه و اصول و  يهاشيآموختگان سطح چهار در گرا. دانش ۱۱

مركـز امـور مشـاوران و     ياول تا پنجاهم آزمـون سراسـر   يهاو رتبه ياستان يهااول تا دهم آزمون وكالت كانون يها. رتبه۱۲

 د مراجع مربوط. ييبه تأ، ه و آزمون وكالت كانون مركزيوكالء قوه قضائ

ـ ا مشـاور پا يـ ل يو مؤثر به عنوان وك يمشروط به داشتن پنج سال سابقه كار متوال، يك دادگستريه ي. وكالء و مشاوران پا۱۳ ه ي

 ا مركز مربوط. يد كانون ييبه تأ، يسترك دادگي

شـنهاد  يخواهد بود كه بـه پ  يانامهوهيآنان به موج  ش يگاه علميها براساس جاه و دانشگاهيعلم يهاحوزه يبنـدتبصره ـ گروه 

 رسد. يه ميس قوه قضائيي  ريقات به تصويمعاون آموزش و تحق

  : رديپذيجام مان يصيق مصاحبه تشخير از طريـ جذب اشخاص ز ۸ماده 

ش فقـه و  يفقه و حقـوق و گـرا  ، رشته حقوق يهاشيك از گرايدر هر  يتخصص يان مقطع دكتريآموختگان و دانشجو. دانش۱

ـ در هـر   يمشروط به داشتن مدرك كارشناس، اتيرشته اله يحقوق اسالم يمبان ـ رشـته حقـوق    يهـا شيك از گـرا ي ا مـدرك  ي

 و حقوق.  يرشته معارف اسالم يهاشيك از گرايوسته در هر يارشد پ يكارشناس
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ـ در هر  يمشروط به داشتن مدرك كارشناس، ه گروه اوليعلم يهاه از حوزهيا چهار حوزه علمي. دارندگان مدرك سطح سه ۲ ك ي

 رشته حقوق.  يهاشياز گرا

منص  قضـاء   يتصد يافرد بر يدانش يهاتيو داشتن قابل يو تجرب يسوابق علم يبررس، يصيتبصره ـ منظور از مصاحبه تشخ 

 است.  

  : ر استيبه شرح ز يند جذب اختصاصيشدگان فرآقابل اعطاء به قبول يايـ مزا9ماده 

ـ رشـته حقـوق    يهـا شياز گرا يكيدر  يتخصص يدارندگان مدرك دكتر ين محل خدمت برايي. امكان تع۱ ا سـطح چهـار و   ي

 ل در دوره خارج فقه و اصول هستند. يسابقه تحص شش سال يه دارايعلم يهاحوزه يعال يد شوراييكه با تأ يكسان

ـ ( بـا رعا ۷مـاده ) « ۶»و « ۵»، «۴»، «۳» يمشـموالن بنـدها   يبرا، ل در مقطع باالتريادامه تحص يالت برايجاد تسهي. ا۲ ت ي

 ه. يقوه قضائ يهايازمندين و مقررات و با توجه به نيقوان

ن ي( ا۷ماده )« ۴»و « ۳» ي( و بندها۸اشخاص موضوع ماده ) يبرا ،يليمرتبط با تخصص تحص ييقضا يها. اشتغال در پست۳

 نامه. نييآ

سـاالنه بـه تعـداد    ، رسـد يه ميس قوه قضائيي  ريكه به تصو يانامهوهيتواند مطابق شيقات ميـ معاونت آموزش و تحق۱۰ماده 

گـروه اول   يهاو حقوق در دانشگاه يرف اسالما معايارشد و باالتر رشته حقوق  يان شاغل در مقاطع كارشناسياز دانشجو ينيمع

 مند كند. بهره يلينه تحصيا كمك هزيه يبورس يايرا از مزا

م يهـا و نحـوه اعتـراض بـه تصـم     ه امور مربوط به مصاحبـهيكل، ياشخاص مشمـول جذب اخـتصاص ييـ نحوه شنـاسا۱۱ماده 

 رسد.  يقات ميموزش و تحق  معاون آياست كه به تصو يانامهوهيبه موج  ش، مرجع مصاحبه

نامه حسـ  مـورد   نيين آي( ا۸( و )۷ن اشخاص مذكور در مواد )يو همچن يرفته شده در آزمون وروديه داوطلبان پذيـ كل۱۲ماده 

 شوند. يم ينش به اداره كل مربوط معرفيمراحل گز يط يبرا يصيا تشخي يت در مصاحبه علميبه شرط موفق

 منصب قضاء  یصدنش داوطلبان تیگز : بخش دوم 

  : ر استيمنص  قضاء به شرح ز يداوطلبان تصد يط عموميـ شرا۱۳ماده 
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 ران. يا يت اصلي. تابع۱

 مان و عدالت. يا، ن اسالمين مبيبه د ي. اعتقاد و التزام عمل۲

، بـه احـزاب   يالتيتشـك  يه و عـدم وابسـتگ  يـ ت مطلقـه فق يران و اصل واليا ياسالم يجمهور يبه قانون اساس ي. التزام عمل۳

 مگر در صورت احراز توبه. ، هااز آن يا هواداري يرقانونيغ يهاها و گروهسازمان

 . طهارت مولد. ۴

ـ يكه به تصـو  يا نامهوهيبه موج  ش ييانجام كار قضا يبرا ييو توانا يو روان ي. داشتن سالمت جسم ۵ ه يس قـوه قضـائ  ي  رئ

 رسد.  يم

فـه  يدن مدت خدمت نظام وظيت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانيمعاف ايفه يان خدمت وظي. داشتن كارت پا ۶

 كشور.  ييدر محاكم قضا ييالن دانشكده علوم قضايالتحصفارغ

 مؤثر.  يفريت كي. نداشتن سابقه محكوم۷

 .ياخالق و امانتدار، . حسن شهرت ۸

 گردان. مواد مخدر و روان، اتياد به دخاني. عدم اعت9

 سال تمام در روز ثبت نام.  ۳۶و حداك ر  ۲۲. داشتن حداقل ۱۰

  : ه معتبر به حداك ر سن مقرر اضافه خواهد شديديير به شرط ارائه تأيتبصره ـ موارد ز

 سال.  ۲ ارگران و خانواده آنان به مدت ي. ا۱

 به مدت دو سال. ، ا سطح سهيارشد  يآموخته كارشناس. داوطلبان دانش۲

 به مدت چهار سال. ، ا سطح چهاري يتخصص يآموخته دكتردانش. داوطلبان ۳

، در هر حـال ، ن تبصره استفاده كنند و مدت اضافه شده به حداك ر سن مقررياز موارد مذكور در ا يكيتوانند از يداوطلبان تنها م

 تر باشد. شيتواند از چهار سال بينم

 هيأت پرونده را به ، ه گردش كار و اعالم نظريماه با ته ۴حداك ر ظرف  ريمراحل ز ينش قضات پس از طيـ اداره كل گز۱۴ماده 

  :  كنديمنص  قضا ارسال م يت داوطلبان تصدياحراز صالح
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 ربط.  ي. استعالم از مراجع ذ۱

 . يقات محلي. تحق۲

 .  ياسيو س يدتي. مصاحبه عق۳

 .  يروان شناخت يها. آزمون۴

 اقل دو نفر مشهور به عدالت. له حديق داوطل  به وسيل و توثي. تعد ۵

ه مكلفنـد بـه   يوابسـته بـه قـوه قضـائ     يهـا ر دسـتگاه يو سا يو خدمات ادار يينش دانشگاه علوم قضايگز يهاـ هسته۱۵ماده 

بـه اداره كـل مـذكور ارسـال     ، از آنان را نزد خود دارند يكه سوابق يداوطلبان ينشيپرونده گز، نش قضاتيدرخواست اداره كل گز

 كنند. 

  : استعالم كند ينش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتيـ اداره كل گز۱۶ده ما

 . سازمان ثبت احوال كشور. ۱

 داوطل .   يالت عالي. مراكز تحص۲

 . يو عفو و بخشودگ يفري. اداره سجل ك۳

 ران. يا ياسالم يجمهور يانتظام يرويت نيص هوي. اداره تشخ۴

 ه. يقضائ. حفاظت و اطالعات قوه  ۵

 ت و اسناد وزارت اطالعات.  ين صالحيي. اداره كل تع ۶

 .  يقانون ي. سازمان پزشك۷

 .  يتيو ترب ينيها و اقدامات تأم. سازمان زندان ۸

 ز استعالم به عمل خواهد آمد. ير مراجع مربوط نياز سا، حس  مورد، تبصره ـ در صورت ضـرورت

 رد. يپذيل و اشتغال داوطل  صورت ميتحص، از محل سكونت يقات محليـ تحق۱۷ماده 

 ييانجام كار قضـا  يبرا يو ييو توانا يگردان و سالمت جسممواد مخدر و روان، اتياد داوطل  به دخانيـ احراز عدم اعت۱۸ماده 

 رد. يپذيصورت م يقانون يق استعالم از سازمان پزشكياز طر
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ـ  ، يشـناخت ن روانق آزموياز طر، نش قضات موظف استيـ اداره كل گز۱9ماده  ، تيو تناسـ  هـوش و شخصـ    يسـالمت روان

 داوطل  منص  قضاء را مورد سنجش قرار دهد. 

قـوه   يا مسـؤوالن سـتاد  يـ ن قضـات و  يسه نفره است كه اعضاء آن از ب يهاأتيت داوطلبان بر عهده هيـ احراز صالح۲۰ماده 

 . شوندين مييسال تع ۳مدت  يه برايس قوه قضائيله رئيه به وسيقضائ

ـ از قب يدار امـور ها عهدهأتيه يير امور اجراينش قضات به عنوان دبيركل گزيتبصره ـ مد   ين مكـان و زمـان برگـزار   يـي ل تعي

 جلسات و دعوت از اعضاء است. 

ه اداره كـل  يداوطل  و نظر يجه مصاحبه علميداوطلبان و با توجه به نت ينشيأت پس از مالحظه پرونده گزيه يـ اعضا۲۱ماده 

 شود. يت آراء اتخاذ ميأت با اك ريمات هيكنند. تصمينامبردگان اظهارنظر م يت عموميقضات در خصوص صالح نشيگز

تقـدم بـه موجـ      يهـا ضوابط انتخاب اصـلح و مـالك  ، رشيت پذيت ظرفيط و محدودين شرايـ در موارد ك رت واجد۱تبصره 

 رسد. يه مي  قوه قضائياست كه به تصو يانامهوهيش

نش قضات اعاده يپرونده به اداره كل گز، داوطلبان ينشيدر پرونده گز يراد شكليا وجود ايقات و يدر صورت نقص تحق ـ۲تبصره 

 رد. يمجدد قرار گ يدگيأت مورد رسيدر جلسه ه، مرات  به صورت خارج از نوبت، يراد شكليا ايشود تا پس از رفع نقص و يم

رسـد و او  يمـ  يرخانـه بـه اطـالع و   يله دبيمرات  به وسـ ، ديا رد نماياحراز نكند ت داوطل  را يصالح، أتيـ چنانچـه ه۲۲ماده 

أت يـ م كنـد تـا پرونـده در ه   يرخانه تسـل ياعتراض خود را به صورت مكتوب به دب، خ اطالعيك ماه از تاريتواند حداك ر ظرف يم

در صـورت  ، شـد و گـردش مجـدد آن    خواهـد  يگـان يپرونـده با ، دنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرريتجد

 است.   ين خصوص قطعيأت در ايم هيأت است. تصميم هيمنوط به تصم، درخواست داوطل 

مـدت سـه سـال     يه بـرا يس قوه قضائييله ريرتبه است كه به وس يدنظر مرك  از پنج نفر قضات عاليتجد يهاأتيـ ه۲۳ماده 

 است.   يقطع، شوديأت اتخاذ ميحداقل سه نفر از اعضاء ه يدنظر كه با رأيأت تجديمات هيشوند. تصميانتخاب م

  : ر استيبه قرار ز يبدو يهاأتيمات هيـ جهات نقض تصم۲۴ماده 

 . يراد شكلي. وجود ا۱

 قات.  ي. نقص تحق۲
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 . عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ۳

ـ كنـد. در غ يپرونـده را اعـاده مـ   ، رد ندانـد و چنانچـه اعتـراض را وا   يدگيدنظر به اعتراض داوطل  رسـ يأت تجديـ ه۲۵ماده  ر ي

  : ر اتخاذ خواهد شديمات زياز تصم يكي، نصورتيا

 در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ، أت هم عرضيو دستور طرح مجدد پرونده در ه يأت بدويم هي. نقض تصم۱

 رنده.  يگميتصم يبدوأت يمجدد در ه يدگيو رس يراد شكليا اي. دستور رفع نقص پرونده و ۲

ـ تمه يبـرا  يل مـدارك اسـتخدام  يـ شدگان را پس از تكمرفتهيپذ ينش قضات فهرست اساميـ اداره كل گز۲۶ماده  د مقـدمات  ي

 كند.  يقات ارسال ميبه معاونت آموزش و تحق، يدوره كارآموز يبرگزار

  ییقضا یكارآموز : بخش سوم 

  یصدور ابالغ كارآموز : فصل اول 

شدگان موضـوع مـاده   رفتهيپذ يقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اساميعاونت آموزش و تحقـ م۲۷ماده 

  : ه ارسال كندييمعاونت اول قوه قضا يل شده را برايرا انجام و فهرست تكم ينامه اقدامات آتنيين آيا ۲۶

 .  يكارآموز يانتخاب يهاتيز آموزش وابسته و اولورش و امكانات مراكيت پذيبراساس ظرف ين محل اجراء دوره كارآموزيي. تع۱

 .  ياجراء دوره كارآموز يم كارآموزان براي. تقس۲

 يصدور ابالغ كـارآموز ، نامهنيين آيا ۲۷ ل شده مذكور در مادهيافت فهرست تكميـ معاونت اول موظف است پس از در۲۸ماده 

بر موافقت بـا صـدور ابـالغ     يه مبنيس قوه قضائييز وصول دستور ره درخواست كند. پس ايس قوه قضائييشدگان را از ررفتهيپذ

س قـوه  يـي ر يه و جهت امضـاء بـرا  يداوطلبان را ته يك هفته ابالغ كارآموزيد حداك ر ظرف يبا ينياداره كل كارگز، يكارآموز

 ه ارسال كند. ييقضا

 يبرگـزار ، صدور ابالغ يه براياست قوه قضائيزه ربه حو يتواند هم زمان با ارسال اساميقات ميـ معاونت آموزش و تحق۲9ماده 

 شدگان آغاز كند. رفتهيپذ يرا برا يدوره كارآموز



  67 قوانین و مقررات مربوط به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

  یدوره كارآموز ینظام آموزش : فصل دوم 

 يو مهارت يدانش يازهايرفع ن يها براك از پودمانياست. هر  يبر آموزش پودمان يمبتن، يـ نظام آموزش دوره كارآموز۳۰ماده 

 شوند.  ين ميوكارآموزان تد

 يابينحـوه ارزشـ  ، يهـا و سـاعات آموزشـ   سرفصل، نيعناو، هاشامل پودمان ياز دوره كارآموزيموردن يآموزش يـ محتوا۳۱ماده 

 شود. ين مييقات تعيها با نظر معاونت آموزش و تحقو دوره يآموزش

 دوازده ماه است.  يـ مدت دوره كارآموز۳۲ماده 

ملزم بـه گذرانـدن دروس   ، و حقوق يوسته معارف اسالميارشد پ يا كارشناسيحقوق  يك كارشناسـ كارآموزان فاقد مدر۱تبصره 

 تر باشد. شيتواند از دوازده ماه بيه هستند كه مدت زمان آن نميپا

ـ ر قابليو سا يليتواند با توجه به مدرك تحصيقات ميـ معاونت آموزش و تحق۲تبصره  مـدت دوره  ، كـارآموزان  يدانشـ  يهـا تي

 ل دهد. يرا حداك ر تا شش ماه تقل يرآموزكا
  یمقررات آموزش : فصل سوم 

 يدر مركـز آموزشـ   ييقضـا  يشـركت در دوره كـارآموز   ياعالم شده برا يبندمكلف است طبق زمان ييـ كارآموز قضا۳۳ماده 

 يبـت تلقـ  يموعـد مقـرر غ  حاضر شود. عدم حضـور در  ، دينمايت ميقات فعاليم معاونت آموزش و تحقير نظر مستقيربط كه زيذ

 شود. يم

ـ در صورت وجود ظرف، د در مناطق مختلف كشوريجد يجاد مركز آموزشيـ ا۳۴ماده  منـوط بـه   ، منطقـه  يازهـا يت و اقتــضاء ن ي

قـات  يم معاونـت آمـوزش و تحق  ير نظر مسـتق ين مراكز زيه است. ايس قوه قضائييد رييقات و تأيص معاون آمـوزش و تحقيتشخ

 د. ت خواهند كريفعال

 يين بـه مراجـع قضـا   يدر مدت مع يكارورز يبرا ييكارآموزان قضا يمانع از معرف، يدر مراكز آموزش ييقضا يتبصره ـ كارآموز 

 رمحل وقوع مركز آموزش نخواهد بود. يغ يهاا بخشيشهرها 

  است. يتابع قانون استخدام كشور، تيبت و معذوريغ، ياز نظر احتساب مرخص ييـ كارآموز قضا۳۵ماده 
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قـات اسـت و چنانچـه در خـالل     يتابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحق، يدوره كارآموز يدر ط ييـ كارآموز قضا۳۶ماده 

مـنعكس خواهدشـد. در صـورت عـدم شـركت       ينيمرات  به اداره كل كارگز، دوره بر خالف ضوابط و مقررات مذكور عمل كند

مراتـ  جهـت   ، شـود يمنص  قضاء محسـوب مـ   يت تصديكه سال  صالح يا ارتكاب اموريكارآموز در دوره بدون عذر موجه 

 شود. يه منعكس مييس قوه قضاييبه ر يا لغو ابالغ كارآموزيدر رابطه با ادامه  يم مقتضيتصم

 يآموزشـ ، يآن و مقررات انضباط يدوره و نحوه اجرا يبرنامه آموزش، يهر دوره كارآموز يد در ابتدايبا يـ مراكز آموزش۳۷ماده 

 ابالغ كنند.   ييرا به كارآموزان قضا يابيو ارزش

در چـارچوب  ، يو خـدمات ادار  ييان دانشگاه علوم قضايدانشجو يدوره كارآموز، قاتي  معاون آموزش و تحقيـ با تصو۳۸ماده 

 د. شويله دانشگاه اجرا ميبه وس، قاتيو تحت نظارت معاونت آموزش و تحق يضوابط و مقررات حاكم بر دوره كارآموز

 يل در طول دوره ممنوع است. كـارآموزان يا تحصيشود و هرگونه اشتغال يبه صورت تمام وقت اجراء م يـ دوره كارآموز۳9ماده 

  : ر عمل كنندياز دو روش ز يكيد به يرفته شوند بايپذ يتخصص يارشد و دكتر يكه در مقاطع كارشناس

 . يام كارآموزانج يل براياز دانشگاه محل تحص يليتحص ي. اخذ مرخص۱

 در دانشگاه.  يان دوره آموزشيحداك ر تا پا ي. انصراف از شركت در دوره كارآموز۲

 است.  ين ماده مست نيا رساله از شمول ايان نامه ين پايتدو يزمان يـ دوره۱تبصره 

 ست. ين در دانشگاه يپس از اتمام دوره آموزش يدر دوره كارآموز يـ انصراف كارآموز مانع شركت و۲تبصره 

 د. يآيان دوره به عمل ميا اختبار پايآزمون ، امر قضا از نامبردگان يتصد ييجهت احراز توانا، يان دوره كارآموزيـ در پا۴۰ماده 

 د. يان دوره صادر نماينامه پايكارنامه و گواه، كارآموزان يـ مركز آموزش مكلف است برا۴۱ماده 

ضـوابط  ، آنـان  يو امـور انضـباط   ييكارآموزان قضـا  يو اخالق يليط به وضع تحصبه موارد خاص مربو يدگيـ نحوه رس۴۲ماده 

ـ ر آزمـون  ي  و نحوه تأثياشخاص مردود و ترت يان دادن به كارآموزيا دوره و پايد امتحانات يتجد، يت در دوره كارآموزيموفق ا ي

 رسد. يقات ميمعاون آموزش و تحق  ياست كه به تصو يانامهوهيبه موج  ش، ان دوره در وضع كارآموزانياختبار پا
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  یشیآزما ییم كارآموزان و صدور ابالغ قضایتقس : فصل چهارم 

ارسال  ينيقات را به اداره كل كارگزيمعاونت آموزش و تحق ياز سو يه فهرست كارآموزان ارساليـ معاونت اول قوه قضائ۴۳ماده 

 يبـا ادارات كـل دادگسـتر    يافت فهرست مـذكور و همـاهنگ  يك هفته پس از دريكند و اداره كل مذكور مكلف است ظرف يم

مراسـم   يبرگـزار  يه و بـرا يته، هستند به تعداد كارآموزان مربوط ييازمند كادر قضايرا كه ن ييقضا يهااز حوزه يستيل، استانها

ون نقل يسيبه كم يينها  يتصو يصورتجلسه آن برا، م كارآموزانيار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسيم كارآموزان در اختيتقس

 گردد. يو انتقاالت قضات ارسال م

در ، يالن هـر دوره كـارآموز  يالتحصـ فارغ از ٪۷۰باشد كه حداقل  ياد به گونهين محل خدمت كارآموزان باييـ نحوه تع۴۴ماده 

خدمت بـا لحـاظ   ن محل ييمشغول شوند. عوامل مؤثر در تع ييا استان محل سكونت خود به خدمت قضايمحل مورد درخواست 

ـ قات تهيمعاونت اول و معاونت آموزش و تحق ياست كه با همكار يانامهوهيبه موج  ش، ر آنهايزان تأثيو م ينيگزيبوم ه و بـه  ي

 رسد.  يه ميس قوه قضائيي  ريتصو

ـ ، م كارآموزانيك هفته پس از تقسيقضات مكلف است حداك ر ظرف  ينيـ اداره كل كارگز۴۵ماده  انتصـاب   س ابـالغ ينـو شيپ

 ه ارسال كند. ييس قوه قضايير يه و جهت امضاء برايرا ته يشيقضات آزما

، انـد شـده  يشيآزما ييكه موفق به اخذ ابالغ قضا يكارآموزان يقات برايمعاونت آموزش و تحق يـ معاونت اول با همكار۴۶ماده 

 كند. يف برگزار ميمراسم تحل
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 مقررات متفرقه  : بخش چهارم 

نامه وهيمطابق ش، ژه قضات سرپرستيوابسته به و يهاه و سازمانيدر قوه قضائ ييو مقامات قضا يه مسؤوالن اداريكلـ ۴۷ماده 

 ت شؤون آنان هستند. يشده و رعا يرش و آموزش كارآموزان معرفيپذ، يقات مكلف به همكاريمصوب معاونت آموزش و تحق

قـات  ينامـه مصـوب معـاون آمـوزش و تحق    وهيبراساس ش يهمكاران آموزشـ نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و ۴۸ماده 

 شود. ين مييتع

أت موضـوع  يد هييقات پس از تأياستادان و همكاران معاونت آموزش و تحق، س قضات سرپرستيالتدرالزحمه و حقتبصره ـ حق 

از محـل بودجـه   ، شـود يل ميقات تشكين پس در معاونت آموزش و تحقيكه از ا ي( قانون استخدام كشور۴۳ماده )« ۲»تبصره 

ه ارسـال  يقـوه قضـائ   يو مـال  يآن به معاونـت ادار  يقات پرداخت و اسناد ماليله معاونت آموزش و تحقيافته و به وسيص يتخص

 شود. يم

ظـر از  ماه با اخذ ن ۶مكلف است حداك ر ظرف  ينياداره كل كارگز، ييخدمت قضا يشيان دوره سه ساله آزمايـ پس از پا۴9ماده 

س يـي نش قضـات و ر ياداره كل گز، هيمركز حفاظت و اطالعات قوه قضائ، قضات يانتظام يدادسرا، قاتيمعاونت آموزش و تحق

ك از مراجع مذكور استعالم و در صورت م بت بودن نظـر همـه   يف هر يطه وظايدر ح ياستان محل خدمت قاض يكل دادگستر

، باشـد  يك از مراجـع مـذكور منفـ   يكه نظر هر  ياقدام كند. در صورت ييقضا يد مقدمات صدور ابالغ قطعيمراجع نسبت به تمه

 يا دادگـاه عـال  يون نقل و انتقاالت قضات يسيحس  مورد به كم يم مقتضياتخاذ تصم يبرا ينيق اداره كل كارگزيمرات  از طر

 ارجاع خواهد شد.  تيصالح

له معاونـت آمـوزش و   يبـه وسـ   يقطعـ  يبه رسـم  يشيآزما يل وضع خدمت از رسمياشخاص مشمول تبد يتبصره ـ اختبار علم 

 رد. يگينامه مصوب آن معاونت انجام موهيقات و براساس شيتحق

را به معاونت آمـوزش   يياز دستگاه قضايك بار تعداد قضات مورد نيماه  ۶قضات موظف است هر  ينيـ اداره كل كارگز  ۵۰ماده 

 قات اعالم كند. يو تحق

، شنهاد معاون مربوط در خصـوص ارائـه خـدمات   يه مكلفند براساس پيقوه قضائ يو راهبرد يو مال يادار يهاـ معاونت  ۵۱ماده 

ن خوابگـاه و  يل تأمياز قب يكارآموز يهانش و اجراء دورهيگز، ه مراحل جذب و آزمونيكل ياز براين اعتبار موردنيو تأم يبانيپشت
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ق يو تشـو  ينـه سرپرسـت  يهز، اب و ذهاب مدرسـان يا يودرو مناس  براخ، يو كمك آموزش يزات آموزشيتجه، ه كارآموزانيتغذ

 اقدام الزم را به عمل آورند.  يمناس  آموزش يه فضاهايو ته يآموزش يهادگان دورهيبرگز

 ست. يه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نيس قوه قضائييارات رياخت ينامه نافنيين آيـ مقررات ا ۵۲ماده 

  ۲۶/۲/۱۳9۲ خيدر تار، ر پنجاه و دو ماده و شانزده تبصرهنامه دنيين آيا

 است.  يرت ملغيمرتبط در حدود مغا يهانامهوهيها و شدستورالعمل، هانامهنييه آيد و كليه رسيس قوه قضائي  رئيبه تصو 
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