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 بسم هللا الرحمن الرحیم



 درسنامه آموزشی
 

 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران
 
 و
 

 سند چشم انداز
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 بخش اول

 کلیات

 قاعده یا کش خط معنای به Canon یونانی واژه ← لغوی لحاظ به .1

 قانون مفهوم انسانها غیرمدنی و مدنی زندگی تمایز وجه  ← کلی لحاظ به .2

 طی از پس و آنها نمایندگان یا مردم توسط که مقرراتی ← اختصاصی لحاظ به .3

 االجراست الزم همگان برای و شده وضع قانونی مراحل                                       
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 وضع منشاء حیث از
 (عرفی) جامعه نیازهای و تحوالت

 محتوی و موضوع حیث از

 مدنی

 اجراء جغرافیایی قلمرو و حوزه حیث از انواع قانون
 داخلی

 که اشخاصی) شمول دامنه حیث از
 (هستند قانونی دستورات مشمول

 بندی رتبه حیث از

 دینی و الهی

 جزایی
 تجاری

 اداری

 المللی بین

 جامعه اشخاص همه :عام

 (دولت کارکنان مثل) اشخاص برخی مختص :خاص

 اساسی قانون

 عادی قانون
 ها دستورالعمل ها، نامه آیین ها، بخشنامه
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 ماده

 تبصره

 بند
 قانون     اجزای 

 جزء
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 تعریف قانون اساسی

یا قواعد و مقررات عرفی و مدون 
 اجرای آنو ای مربوط به قدرت پراکنده 
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 انواع قانون اساسی

 با کشور یک در که است مشخصی و مدوّن متن :موضوعه اساسی قانون .1

 (ایران اساسی قانون مانند) .شود می یاد آن از اساسی قانون عنوان
 تدوین شیوه جهت از

  قالب در است قانونی تدریجی تحوالت از ای مجموعه :عرفی اساسی قانون .2

 .گذاری قانون مجلس مصوبات و منشورها ها، اعالمیه
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 همان با و (قانونگذاری مجلس طریق از) عادی روش به :نرم اساسی قانون .1

 .است بازنگری قابل معمول، تشریفات
از جهت تجدید نظر 

 (بازنگری)
 از یا (خبرگان) مؤسسان مجلس تشکیل بوسیله :سخت اساسی قانون .2

 .گیرد می صورت بازنگری روشها این از ترکیبی یا پرسی همه طریق
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 اساسیانواع قانون 



 .است مساوی ارزش دارای آن اصول کلیه :دست یک .1

 از جهت ارزش اصول

 .است متفاوت بازنگری قابلیت لحاظ از اساسی قانون اصول :مختلط .2

11/14/2020 

9 

 انواع قانون اساسی



 .میشود اعطا مردم به امتیاز عنوان به زمامدار سوی از :اقتداری .1

از جهت منشأ  
 .یا بازنگری میشوداز سوی زمامدار ولی با همکاری مجلس ایجاد : اقتدارینیمه . 2 شکل گیری

        درنتیجه انقالب ها یا اعتراض ها بوجود آمده و از طریق مردم  : مردم ساالر. 3
 .میگیردآنها صورت یا نمایندگان ذذذذذذذذذذذذ
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 انواع قانون اساسی



 ریاستی .1

 پارلمانی .2 انواع نظامهای سیاسی

 پارلمانی نیمه  – ریاستی نیمه .3
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 نظام ریاستی

 هم هست( هیئت دولت)، رئیس حکومت (رئیس جمهور)رئیس کشور 

 آمریکا: مثال
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 .شوند می انتخاب مردم سوی از و هم از مستقل مقننه و مجریه قوای رؤسای .1

ویژگی های  

 نظام ریاستی

 .نباشد یکسان مقننه و مجریه قوه حزبی و فکری اکثریت است ممکن .2

 .است (مطلق) افقی حالت به مقننه و مجریه قوه میان قوا (تفکیک) استقالل .3

 .ندارد را دیگری کار در دخالت حق قوا از هیچیک .4
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 نظام پارلمانی

 .  از رئیس دولت استجدای رئیس کشور 

 .به طور نمادین استرئیس کشور فاقد مسئولیت اجرایی و 
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 اسپانیا هلند، ژاپن، نروژ، انگلستان، :سلطنتی مشروطه .1

 انواع نظام پارلمانی

 آلمان ایتالیا، ترکیه، هند، :پارلمانی جمهوری .2
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 .است (نسبی) عمودی آن در قوا تفکیک .1

 .شود می انجام مردم توسط پارلمان نمایندگان انتخاب رهگذر از حاکمیت اعمال .2

 .شود می انتخاب (پارلمان) مقننه قوه توسط (وزیر نخست) مجریه قوه .3

 نخست و غیراجرایی مقام کشور ریاست یعنی .است رکنی دو معموالً مجریه قوه .4
ویژگی های   .است اجرایی مقام وزیردد

 نظام پارلمانی
  نظارتی نهادهای از استفاده و استیضاح و سؤال راه از دارد حق (پارلمان) مجلس .5

 .کند کنترل را مجریه قوهدد

 .دارد را (پارلمان) مقننه قوه بر تأثیرگذاری خاص ابزارهای نیز دولت هیئت .6

  رأی بواسطه دولت کابینه اسقاط امکان :شود می انجام طریق دو از قوا تعادل .7
 .پارلمان انحالل برای وزیر نخست حق مقابل، در .پارلمان سوی از اعتماد عدمددد
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 .است رکنی دو پارلمانی نظام شبیه مجریه .1

 .شود می انتخاب مردم مستقیم رأی با پارلمانی نظام برخالف جمهور رئیس .2

 .هستند پاسخگو پارلمان مقابل در ریاستی نظام برخالف وزراء و وزیر نخست .4

نیمه ریاستی  
–   

 .شوند می انتخاب جمهور توسط ریاستی نظام شبیه وزراء و وزیر نخست .3 پارلمانینیمه 
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 نهاد رهبری

 قوه مقننه

 قوه قضائیه

 قوای حاکم 
 در 
 قوه مجریه اسالمیجمهوری 
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 فصل اول

 نهاد رهبری

 فقه مختلف ابواب در اِفتاء برای الزم علمی صالحیت

 اسالمی اُمّت رهبری برای الزم تقوای و عدالت

 تعیین رهبر 
 و 

صفات و شرایط 
 رهبری

  و مدیریت شجاعت، تدبیر، اجتماعی، و سیاسی صحیح بینش
 رهبری برای کافی قدرت
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   110اصل 

 قانون اساسی

وظایف و اختیارات 
 رهبری
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 مقننهقوه 
 مجلس شورای نگهبان
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 فصل دوم



 نمایندگان تعداد .1

 جلسات برگزاری نحوه .2

 رئیسه هیأت

 مجلس شورای اسالمی

   ساختار .3

 ها کمیسیون

 تخصصی

 خاص

 مشترک 

 سنی

 موقت

 دائم

11/14/2020 

 ویژه 22



 مجلس های کمیسیون و عمومی جلسات در شرکت .1

 کارگزاران و مسئوالن به تذکر .2
وظایف  و اختیارات 

 نماینده

 استیضاح .4

 سؤال .3
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 قانون وضع .1

 ارزیابی و نظارت .2

اختیارات و وظایف  
 مجلس

 شکایات به رسیدگی .4

 کشور امور در تفحص و تحقیق .3

 عادی قوانین تفسیر و شرح .5

 المللی بین قراردادهای و ها عهدنامه تصویب .7

 سیما و صدا بر نظارت .6
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 های  انواع کمیسیون 

 مجلس

 تخصصی های کمیسیون

 خاص های کمیسیون

 مشترک های کمیسیون

 ویژه های کمیسیون
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 تحقیقات و آموزش .1

 اجتماعی .2

 کمیسیون های تخصصی

 خارجی سیاست و ملّی امنیت .4

 اقتصادی .3

 انرژی .5

 درمان و بهداشت .7

 محاسبات و بودجه و برنامه .6

 عمران .9
 معادن و صنایع .8

 فرهنگی .10

 طبیعی منابع و آب کشاورزی، .12

 حقوقی و قضایی 11
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 نود اصل .1

 های خاص کمیسیون تحقیق .2

 مجلس داخلی نامه آیین تدوین .3

 مشترک کمیسیون
 

 ویژه کمیسیون
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 محاسبات دیوان .1

نهادهای وابسته 
 به مجلس

 اسناد مرکز و موزه کتابخانه، .3

 ها پژوهش مرکز .2

 پژوهشی معاونت (الف

 اییاجر معاونت (ب

 اطالعات آوری فن کل اداره .1

 مالی و ذیحسابی کل اداره .2

 اداری امور کل اداره .3
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28 



 رهبر انتخاب به  ←  زمان مقتضیات به آگاه و عادل فقیه نفر  6

 اعضا و نحوه انتخاب آنان

 مجلس سوی از انتخاب و قضائیه قوه رئیس معرفی به   ←  حقوقدان نفر  6

 شورای نگهبان
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 اساسی قانون با دولت و مجلس مصوبات تعارض عدم تشخیص .1

اختیارات  وظایف و 
 شورای نگهبان

 اساسی قانون تفسیر .4

 مجلس در حضور .3

 داوطلبان صالحیت تعیین .5

 انتخابات بر نظارت .6

 شرع با دولت و مجلس مصوبات تعارض عدم تشخیص .2
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 مجریهقوه 

 رژیم – حاکمیّت  :اعم معنای

 وزیران هیئت – مجریه قوه  :اخص معنای

 دولت معنای

11/14/2020 
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 فصل سوم



 اساسی قانون اجرای

 پرسی همه نتیجه یا مجلس مصوبات ابالغ و امضاء

 المللی بین های نامه توافق و قراردادها ها، عهدنامه امضاء

 کشور استخدامی و اداری امور و بودجه و برنامه امور
 وظایف و اختیارات  

 قوه مجریه 

 (رئیس جمهور)

 دیگر کشورهای های استوارنامه پذیرش و کشور سفیران تعیین

 دولتی های نشان اعطای

 وزیران عزل و انتخاب

 وزیران هیأت ریاست
 وزیران اقدامات مسئولیت

 اداری های نامه آیین وضع اختیار
 عالی شوراهای ریاست
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 جمهور رئیس انتخاب

   برکناری
 عزل

 جمهور رئیس اتهامات به رسیدگی

شرایط 
رئیس 
 جمهور

 سیاسی کفایت عدم
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 وزارتخانه .1

 دولتی موسسه .2

 غیردولتی عمومی نهاد یا موسسه .3

 اجرایی دستگاه .5

 تشکیالت اجرایی دولت  
 (براساس قانون مدیریت خدمات کشوری)

 دولتی شرکت .4
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34 



  را دولت اهداف از هدف چند یا یک تحقق که است مشخصی سازمانی واحد

 .گردد می اداره وزیر توسط و شود می یا شده ایجاد قانون موجب به و دارد برعهده

 وزارتخانه
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  با و شود می یا شده ایجاد قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد

  قوای از یکی برعهده که را اموری و وظایف از بخشی حقوقی استقالل داشتن

 .دهد می انجام باشد، می قانونی مراجع سایر و گانه سه

 دولتیموسسه 
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 مجلس تصویب با و است حقوقی استقالل دارای که است مشخصی سازمانی واحد

  غیردولتی منابع محل از آن ساالنه بودجه درصد 50 از بیش و شود می یا شده ایجاد

 .دارد عمومی جنبه که است خدماتی و وظایف دار عهده و گردد می تأمین

 یا نهاد عمومی غیردولتیموسسه 
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 دولت های تصدی از قسمتی انجام برای قانون موجب به که است اقتصادی بنگاه

 محسوب دولت وظایف جزو که (اساسی قانون 44 اصل کلی های سیاست مطابق)

 .باشد می دولت به متعلق آن سهام و سرمایه درصد پنجاه از بیش و ایجاد میگردد

 دولتیشرکت 
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 های شرکت غیردولتی، عمومی نهادهای یا موسسات دولتی، موسسات ها، وزارتخانه کلیه

 قبیل از .است نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که هایی دستگاه کلیه و دولتی

 .شوند می نامیده اجرایی دستگاه ... ایران نفت ملی شرکت

 اجراییدستگاه 
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 پرورش و آموزش .1
 خارجه امور .2
 اطالعات .3
 دارایی و اقتصادی امور .4

 ها وزارتخانه

 پرزشی آموزش و درمان ،بهداشت .5
 تجارت و معدن ،صنعت .6
  اطالعات فنآوری و ارتباطات .7
 اجتماعی رفاه و کار ،تعاون .8
 کشاورزی جهاد .9

 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع .10
 شهرسازی و راه .11
 فنآوری و تحقیقات ،علوم .12
 اسالمی ارشاد و فرهنگ .13
 کشور .14
 نفت .15
 نیرو .16
 جوانان و ورزش .17
 دادگستری .18
 دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث .19
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 نهاد ریاست جمهوری

 مرکزی برای هماهنگی اداری وزارتخانه ها و جلوگیری از بخشی نگری

11/14/2020 
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 ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی. 1

 سرپرستی و نظارت کلی بر اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی. 2

 رسیدگی به شکایات و درخواست های دریافت شده. 3

تالش در جهت یکسان سازی طرح های مربوط به سیستم بکارگیری و پرداخت در . 5
 دستگاه های اجرایی

 اهداف
 نهاد

ریاست  
تعیین روش و تنظیم و اجرای برنامه های تبلیغاتی و اطالع رسانی اقدامات . 4 جمهوری

 و برنامه های دولتی
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معاون/ معاونت   

 معاون

. باشدبه منظور انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته ( می تواند)رئیس جمهور   

(124اصل )  

11/14/2020 
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 جمهور رئیس های معاونت بین هماهنگی ایجاد .1

 وی موافقت با و جمهور رئیس غیاب در وزیران هیأت اداره و ریاست .2

 131 اصل انجام .3

 اول معاون وظایف

11/14/2020 
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 راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت .1

 انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت .2

 فنآوری و علمی معاونت .3

 نخبگان ملّی بنیاد .4

 معاونت های  
 جمهور  رئیس 

 و  
های وابسته  سازمان 

 به قوه مجریه

 زیست محیط حفاظت سازمان .5

 اتمی انرژی سازمان .6

 ها یارانه هدفمندی سازمان .7

 مرکزی بانک .8

11/14/2020 
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 تابعه آنانشهرداری ها و شرکت های . 1

 اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد .2

 احمر هالل جمعیت .3

 خمینی امداد کمیته .4
نهادها و مؤسسات  
 عمومی غیردولتی

 ایثارگران امور و شهید بنیاد .5

 اسالمی انقالب مسکن بنیاد .6

 ایران المپیک ملّی کمیته .7

 اسالمی تبلیغات سازمان .8

 .... و
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 فصل چهارم

  حل شکایات، تعدیات، و تظلمات درمورد حکم صدور و رسیدگی .1
 آن در الزم اقدام و تصمیم اخذ و خصومات رفع و دعاوی فصل ودد
 .کند می معین قانون که حسبیه امور از قسمتدد

 شروع های آزادی و عدل گسترش و عامه حقوق احیای .2

 قوانین اجرای حسن بر نظارت .3

  و حدود اجرای و مجرمین تعزیر و مجازات تعقیب و جرم کشف .4
 اسالم جزایی مدرن مقرراتووو

 جایگاه و وظایف 
 قضائیهقوه 

 مجرمین اصالح و جرم وقوع از پیشگیری برای مناسب اقدام .5

11/14/2020 
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 قوه قضائیه



 156 اصل های مسئولیت تناسب به دادگستری در الزم تشکیالت ایجاد .1

 اسالمی جمهوری با متناسب قضایی لوایح تهیه .2

 آنها مأموریت محل تغییر و نصب و عزل و شایسته و عادل قضات استخدام .3

 کل دادستان و کشور عالی دیوان رئیس نصب .4

 کشور کل بازرسی سازمان و اداری دیوانعدالت بر نظارت و کشور دیوانعالی تشکیل ضوابط تعیین .5

وظایف رئیس  
 قوه قضائیه

 جمهور رئیس به دادگستری وزیر پیشنهاد .6

 رهبری مقام به اسالمی موازین حدود در محکومین مجازات تخفیف یا عفو پیشنهاد .7

 نماینده تعیین طریق از سیما و صدا سازمان فعالیت بر نظارت .8

 جمهور رئیس سوگند مراسم در حضور .9

 فرزندان و همسر و وزیران جمهور، رئیس معاونان جمهور، رئیس رهبر، های دارایی به رسیدگی .10
 خدمت از بعد و قبل آنان
      شورای ملی، امنیت عالی شورای مصلحت، تشخیص مجمع رهبری، موقت شورای در عضویت .11

 اساسی قانون بازنگری
11/14/2020 
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اصول 
حاکم بر 

نظام 
 قضایی

 رعایت موازین اسالمی

 بی طرفی قاضی

 علنی بودن محاکمات

 برائت

 قانونی بودن جرم و مجازات

 تفکیک جرائم سیاسی و مطبوعاتی از جرائم عادی

 ممنوعیت بازداشت غیر قانونی

 جبران خسارات ناشی از تصمیمات قضایی

 مستدل بودن احکام و آراء محاکم

 قابل تجدیدنظر بودن کلیه احکام صادره از مراجع قضایی

 ممنوعیت شکنجه
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مراجع  
قضایی 
 کشـور

 دادگاه ها و دادسراها

 دیوان عالی کشور

 دادستانی کل کشور

 دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات

 دیوان عدالت اداری

 سازمان قضایی نیروهای مسلح

 دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت

 دادگاه و دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت
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 مراجع شبه قضایی

 داوری

 شورا های حل اختالف



 تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان .1

 بازرسی سازمان .2

 قانونی پزشکی سازمان .3

 امالک و اسناد ثبت سازمان .4

سازمانها و تشکیالت  
  غیرقضایی

 به قوه قضائیهوابسته 

 اداری خدمات و قضایی علوم دانشگاه .6

 کشور رسمی روزنامه .5
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 دادگستری وکالی .1

 دادگستری رسمی کارشناسان .2

 رسمی مترجمان .3

 و اشخاص نهادها 
 با  مرتبط 

 قضائیهقوه 
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 بخش سوم

 استبداد و خودکامگی پیدایش از جلوگیری .1

هدف از شورا  خطا شناخت .2

 (مشورت)
 مسئولیت و شخصیت احساس .3

 گیری تصمیم در گاه تکیه تأمین .5

 جمع منافع تأمین .4
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 شوراها و مجامع تخصصی در قانون اساسی



 رهبری خبرگان مجلس .1

 استان شهرستان، شهر، روستا، شوراهای .2

 مصلحت تشخیص مجمع .3

 سیما و صدا سازمان بر نظارت شورای .4
 جایگاه شوراها  

 در  
 فرهنگی انقالب عالی شورای .6 اساسیقانون 

 ملی امنیت علی شورای .5

 اداری عالی شورای .7

 اساسی قانون بازنگری شورای .8

 نگهبان شورای .10

 رهبری موقت شورای .9
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 بخش چهارم

 و برنامه های توسعه( ش.هـ  1404افق )سند چشم انداز 

 ش . هـ 1404 سال در کشور وضعیت به کلی نگاه .1
 توسعه .2
 آوری فن و علم .3
 امنیت و دفاع .4

محورهای اصلی  
 اخالق .6 سند چشم انداز

 رفاه و اجتماعی تأمین .5

 رقابت .7
 ای منطقه تعامل .8

 ها بودجه و ها برنامه همسویی .10
 جهانی تعامل .9
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 اقتصادی اول جایگاه .1

 علمی و آوری فن اول جایگاه .2

 انقالبی اسالمی هویت با توسعه به دستیابی .3

 اجتماعی سرمایه .4
سند  اهداف 
 اندازچشم 

 ایرانی فردی های ویژگی .6

 ملی امنیت .5

 ملی رفاه .7

 اسالم جهان در بخش الهام موقعیت به رسیدن .8

 الملل بین روابط در موثر و سازنده تعامل .9
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